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معضالت اقتصادی همچون گســترش فســاد و واسطه گری و 
تضعیــف بنیــه تولید در کنار رونــق بخش های نامولد اقتصاد، 
ریشــه در مشــکالت عمیق تری دارد که بنیادی ترین آنها به 

ســاختار ضد تولیدی اقتصاد ایران باز می گردد.
ساختار ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای 
نفتی به گونه ای شــکل گرفته که به جای حمایت از بخش های 
مولد، مشوق فعالیت های نامولد شده و با توجه به این شرایط، 

بخش های تولیدی ایران در شــرایط نا مساعدی قرار دارند.
از این رو ســرمایه گذارانی هم که به دنبال فضای امن و پرســود برای سرمایه گذاری 
می گردند با مشــاهده مشــکالت موجود، فضا را برای ســرمایه گذاری در بخش های 
تولیدی و مولد مناســب ندانســته و ســرمایه های خود را به بخش های پرسود و اغلب 

نامولد انتقال می دهند.
در کنار چالش هایی که همواره مطرح می شود، چند آفت بیشترین اثر را در ایجاد مانع 
برای تولید و سرمایه گذاری در ایران داشته که شامل »محیط کسب و کار نامناسب، 

نوســانات نرخ ارز، قاچاق، فســاد و قوانین دست و پاگیر« است.
محیط�نامناسب�کسب�و�کار���

محیط کســب وکار نامناســب یکی از موانع پیش روی تولید است، محیط کسب وکار 
مناسب از حداقل های موردنیاز برای تولید در هر کشوری به حساب می آید که خارج 

از کنترل بنگاه های تولیدی است.
اجــرای قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار و پرهیــز از تصویب هرگونه قانون 
مخل کســب وکار، شــفافیت سیاست های دولت و تخصیص بهینه منابع مالی ازجمله 

راهکارهای بهبود محیط کســب وکار محسوب می شوند.
قوانین�دست�و�پاگیر���

یکی دیگر از موانع بر ســر راه تولید وجود قوانین دســت و پاگیر و زاید و بوروکراســی 
پیچیده است به طوری  که در پروسه تولید نه ادارات مربوطه می توانند از این قوانین 

در برابر تولید کننده کوتاه بیایند و نه چنین قوانینی برای تولید کننده مفید اســت.
تعدد در صدور بخشــنامه های متناقض جز این که ســد راه رونق اقتصادی و تولید 
می شــود نتیجه مثبتی ندارد اما گاهی وجود چنین قوانینی تولید کننده داخلی را در 
ادامه راه دلســرد کرده به طوری که عطایش را به لقایش می بخشــد و از ادامه کار 

منصرف می شود.
�نوسانات�نرخ�ارز���

در کنار عوامل مذکور از نوسانات نرخ ارز همواره به عنوان یکی از عمده چالش های 
بخش تولید و ســرمایه گذاری یاد می شــود؛ نوسانات نرخ و غیرقابل پیش بینی بودن 
بازار در شرایط فعلی از بزرگترین معضالت بخش تولیدی است و از طرفی در چنین 
شــرایطی ریســک سرمایه گذاری بسیار باال رفته و کمتر کسی حاضر می شود سرمایه 

خود را بلوکه کند.
�قاچاق���

قاچاق آفت دیگر تولید و سرمایه گذاری است؛ اما برای عبور از چالش قاچاق شناسایی 
شــاه  راه های اصلی ایجاد انگیزه برای قاچاق و رفع آنها از جمله اصالح نظام تعرفه، 
کاهش و هدفمندســازی معافیت های حقوق ورودی، تســهیل هرچه بیشتر روند امور 
اجرایی واردات و صادرات قانونی کاال، اتخاذ سیاســت های مناســب ارزی و مدیریت 
بهینه تخصیص ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شــده واردات در مقایســه با 

قیمت محصوالت تولید داخلی در این رابطه پیشــنهاد می شود.
در نهایت باید گفت نتیجه رونق تولید رشد اقتصادی کشور خواهد بود، رشد اقتصادی 
کشــور هم مســتلزم ایجاد اشــتغال اســت؛ وقتی تولید در کشور فعال شود، چرخه ی 
اقتصاد کشــور هم فعال خواهد شــد و کاالی بیشــتری مبادله و مصرف می شود که 

نتیجتًا معیشــت عمومی هم بهتر می شود.
از همین رو می توان کلید اصلی حل مشــکالت کشــور را برداشــتن موانع تولید ملی و 

تحریک تولید و رونق بخشــیدن به آن دانست.
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البتــه این موضع دوگانه ترامپ نه تنها خاص 
و مختص ایران نیســت بلکه سایر طرف های 
تأثیر گذار بر سیاســت داخلی و خارجی آمریکا 
از جمله چین، روسیه و حتی اروپا نیز با همین 
رویکرد ترامپ روبه رو هســتند به طوری که 
حتی نزدیک ترین شــرکای سیاســی وی نیز 
توان تشخصی دقیق تصمیمات جدی و نهایی 
او را ندارند. از این رو بدون شک می توان ترامپ 
را یک شخص و پدیده ویژه در عرصه سیاست 
آمریــکا خواند و شــاید به همین دلیل بود که 
سرلشــکر سلیمانی او را به جای عنوان رئیس 
جمهــوری آمریکا ملقب بــه عنوان »ترامپ 
قمارباز« کرد زیرا نحوه ورود ترامپ به سیاست 
بیش از این که تابعی از اراده جمعی دســتگاه 
سیاســت داخلی و خارجــی آمریکا و متحدان 
نزدیک او باشد بیشتر تابعی از خواست و اراده 

شــخصی و تاجر مآب گونه اوست.
بــرای درک چرایــی این دوگانگــی باید به 
ایــن نکته توجه داشــت کــه ترامپ فرزند و 
محصــول تحوالتــی متأثر از ســرخوردگی 
و خســتگی کســانی اســت که زمانی خود را 
متولی نظام و ســلطه آمریکای پس از جنگ 
جهانی دوم می دانستند. در این رابطه بد نیست 
به این نکته اشــاره شــود که در حدود دو دهه 
قبل ســاموئل هانتیگتــون در کتاب معروف 
خود با عنوان »ما که هســتیم، چالش هویت 
 Who Are We?« ملــی در آمریکا« یــا
 The Challenges to America›s

National Identity« بــا تاکیــد بــر 
ریشــه های شکل گیری آمریکا مدعی شد که 
سفید پوستان آمریکایی که زمانی بنیانگذاران 
اولیــه آمریکا بودند، امروز در حال به حاشــیه 
رفتن در ســرزمین خود هســتند و در صورت 
تداوم این شرایط در آینده به یکی از اقلیت های 
زادگاه خود بدل خواهند شد. او با هشدار نسبت 
بــه در جریان بــودن این فرایند چندین عامل 
مؤثر بر آن را ذکر می کند که از جمله مهم ترین 
آن ها می توان به مسائل اقتصادی، مهاجرتی، و 
همچنین کاهش کنترل سیاسی سفید پوستان 
بر حکومت امریکا اشاره کرد. این موارد دقیقًا 
همان موضوعاتی هســتند که ترامپ در طول 
ســه سال گذشته همواره در سیاست های خود 
بــر آنهــا تاکید کرده و رفع آنها را اولویت خود 
قــرار داده اســت، در واقــع ترامپ که خود را 
حاصل خشم و سرخوردگی طبقه بنیانگذاران 
اولیــه آمریکا می داند تالش دارد تا به هر نحو 
ممکــن مانع از تداوم ســرخوردگی آنها در 
پارادایم سیاســی و اقتصــادی فعلی آمریکا 
شــود لذا برای نیل به این مقصود در مراسم 
تحلیف ریاســت جمهوری خود شعار »اول 
آمریــکا« یا »First America« تکرار 
کرد! این شــعار در گفتمان سیاســی ایاالت 
متحده آمریکا اشــاره به تالش برای ایجاد 
سیاســت های انزواگرایی، حمایت گرایی و 
عــدم مداخله در امور غیــر مرتبط به منافع 
ملی آمریکا دارد که نخســتین بار توســط 

وودرو ویلســون، رئیس جمهوری دموکرات 
آمریکا در ســال ۱۹۱۵ مطرح شــد. وی در 
آن زمان شــعار اول آمریــکا را برای توجیه 
سیاست عدم مداخله آمریکا در جنگ جهانی 
اول اســتفاده کرد و پنج ســال بعد از او هم 
وارن جی. هاردینگ از حزب جمهوری خواه 
با همین شــعار توانســت نظر مردم را جلب 
کرده و به مقام ریاست جهوری آمریکا دست 
پیدا کند. حال ترامپ نیز با تاســی از همین 
شــعار قصــد دارد تا منافــع آمریکا را به هر 
شــکل ممکن حفظ کــرده و در حد ممکن 
تقویــت کنــد اما آنچــه او را با چالش جدی 
مواجهــه می کند در تضاد بودن تالش های 
او بــا ارزش هــای بنیادین نظام ســلطه به 
رهبری آمریکاســت کــه از جمله مهم ترین 
آن ها می توان به پدیده های جهانی ســازی 
و پلورالیســم عقیدتی - فرهنگی اشاره کرد! 
بــه عبارت بهتر آمریکایــی که خود مدعی 
و زمینه ســاز پروژه جهانی ســازی و هضم 
ســایر فرهنگ های جهان در فرهنگ غربی 
- آمریکایی است خود امروز در حال اجرای 
سیاست های فاشیســتی مهاجرتی در بطن 
آمریکاســت به طوری که برای اخراج اتباع 
خارجــی حتــی از به کار بــردن قفس های 
حیوانات و زندانی کردن کودکان خردســال 

نیز ابایی ندارد!
در پایان پر واضح است که ترامپ در آخرین 
سال و ماه های ریاست جمهوری خود همین 

چرا نباید ترامپ را جدی گرفت؟

ترامپ و چالش دوگانگی!
نوید کمالی

اگر نگاهی به دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ داشــته باشیم بدون 
شک در خواهیم یافت که وی بر خالف بسیاری از رهبران تاریخ ایاالت 
متحده آمریکا، فردی با دوگانگی های مشــهود اســت و این دوگانگی ها 
مانع از جدی گرفتن او در عرصه سیاست می شود! بطور مثال وی در حالی 

کــه هــر روز در پیام های توییتری خود بر طبل جنگ علیه ایران می کوبد 
همزمان در تریبون های رسمی و غیر رسمی بر موضع صلح طلبانه خود 
تاکید می کند و خواهان مذاکره با تهران می شود و حتی پا را فراتر گذاشته 

و شماره خود را برای دیپلمات های کشورمان ارسال می کند!
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روند دوگانه را دنبال خواهد کرد اما تشــدید 
گرفتاری های اقتصادی و سیاســی او مانع از 
این خواهد شد که وی تن به ریسک گرفتار 

شــدن در تنش نظامی با ایــران بدهد زیرا 
همچنان پرونده های پر حجم و حساس تری 
از جمله تجارت با چین و تقویت اقتصاد ملی 

آمریکا روی میز او در کاخ سفید گشوده است 
و تا برای حل آن به برجامی نرسد توان ورود 
جدی به پرونده های دیگر را نخواهد داشت!
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با تشــدید مناقشــات میان واشنگتن با تهران 
در چنــد ماهــه اخیــر، که بر پایه دو ســتوِن 
ارســال پیشــنهاد مذاکره واشنگتن به تهران 
و شــدت بخشــی تحریم ها برای وارد سازی 
حجم وســیعی از فشــارها به تهران شــکل 
گرفتــه، میــدان زورآزمایی هــای ائتالفی با 
موضوع )text( ایران ستیزی در ذیل پیروی 
از الگوی زمینــه ای )context( هژمونیک 
ایــاالت متحده آمریــکا را برای کنش گری 
بازیگــران منطقه ای که در تعارض تاریخی با 
تهران قرار دارند به طرز خاصی فراهم شــده 
اســت. در واقع هر یک از کشــورهایی که در 
چارچوب تعارضات منطقه ای در قرینه مخالف 
و متعارض با ایران قرار دارند تالش کرده اند از 

این وضعیت پیش آمده به نحو احسن استفاده 
کنند و از شرایط موجود بیشترین منفعت را از 

حیث اعتباری - سیاســی کسب کنند.
از جمله مواردی که در این باره قابل توجه است 
حس رقابت جویی میان این گروه از کشورها 
در شــرایط موجود در زمینه دشــمن تر نشان 
دادن خــود با سیاســت های ایران به ایاالت 
متحده آمریکا در ذیل راهبرد سیاســت ایران 
ســتیزی اســت. به طوری که هر یک از این 
رقبای منطقه ای ایران اگر چه در ذیل سیاست 
محدود ســازی تهــران در یک جبهه در کنار 
ایــاالت متحــده آمریکا قرار دارند اما در بطن 
این ساختار شکل یافته از ایران هراسی تالش 
دارند با کنار زدن دیگر متحد، عرصه رقابت را 

به رقیب خود نبازند.
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی 
نمونــه واضح و بدیهی رویکرد تشــریحی از 
وضعیت ایران ســتیزی ها از شــرایط موجود 
هســتند. اگرچه ریاض و ابوظبی چند ســالی 
اســت در یک اتحــاد نمادین با هم در ارتباط 
با مســائل منطقه ای قــرار دارند و همواره در 
ظاهــر امر تــالش کرده اند حضور توأمانی در 
عرصــه منطقه ای بــا یک موضع گیری واحد 
داشــته باشند اما اختالفات و تعارض منافع و 
انتظارات حصولی از کســب منافع بیشتر میان 
این دو واحد جغرافیایی عربی موضوعی نبوده 
اســت که از دید رســانه و تحلیل گران مخفی 
بمانــد. تعــارض منافع آنهــا در قالب ائتالف 

ائتالفی پر از تعارض که به شکست می انجامد

ایران ستیزی ریاض و ابوظبی

تیرگی روابط فی مابین تهران و واشنگتن در طول چهار دهه گذشته 
به عاملی کلیدی برای شــکل مناســبات درون منطقه ای شده است؛ 
بــه طــوری که آن دســته از کشــورهایی که بنا بــه دالیلی با نظام 
سیاســی در ایران و گرایش های سیاســی متصاعد و متساطع شده از 

آن اختــالف و یــا حتی تعارض مبنایی - راهبردی دارند در طول این 
ســال ها تالش کرده اند با مشــخص کردن عالئم و خطوط تعارض با 
ایران، در درون بازِی ستیز واشنگتن با تهران در کنار ایاالت متحده 

آمریکا قرار بگیرند.

مصطفی مطهری *
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متجاوز ســعودی به یمن در طول چند ســاله 
اخیر، نحوه مواجهه آنها با جریانات اســالمی 
ماننــد اخوانی ها )در یمن(، کنشــگری های 
ابوظبی در مســیر هژمونــی گرایی با تکیه بر 
نظــم جدید عربــی با محوریت ابوظبی و کنار 
زدن سعودی به عنوان یک تصمیم گیر سنتی 
در مناسبات میان اعراب در شورای همکاری، 
اتحادیــه عرب و حتــی در آفریقا نمونه هایی 
از تعارض سیاســت های راهبردی آنها ورای 
اتحاد موضوعِی اســت که میان طرفین منعقد 

شده است.
راهبــرد ایران هراســی و تالش برای ترویج 
منطقــه ای و جهانــی آن بخش اعظم و غالب 
اتحاد موضوعی میان ریاض و ابوظبی اســت. 
اتفاق نظر میان این دو کشــور عضو شــورای 
همــکاری خلیج فــارس در ارتباط با محدود 
ســازی فعالیت های منطقه ای ایران و فراهم 
سازی بسترهای انزوای ایران در منطقه، اگر چه 
فصل مشترک میان آنهاست اما هر یک آنها در 
ذیل حصول به هدف مشترک تضعیف ایران، 
منافــع دولت متبوع خود در عرصه سیاســت 
خارجــی ولو با محدود کــردن طرف دیگر را 
دنبــال می کننــد. به طوری که هر چند شــق 
همکاری های این دو کشــور در زیر مجموعه 
هرم پروژه ایران هراسی واشنگتن قابل تحلیل 
اســت اما نباید ایــن نکته را فراموش کرد که 
هــم ریاض و هم ابوظبی اهداف و برنامه های 
درجه گذاری شــده خود را در مســیر کامیابی 
این پروژه اولویت بندی کرده اند. به نحوی که 
اگر اولویت اولیه تضعیف و یا حتی ساقط نظام 
سیاسی ایران باشد اولویت های بعدی بیش از 
آنکه گروهی و یا ائتالفی تعریف شود برای آنها 
فردی و در قالب دولت - ملت های ســعودی 
و یــا اماراتــی تعریف می شــود. بدان معنا که 
رویکــرد معامله گریانه در معادالت منطقه ای 
و عرصه خارجی برای ریاض و ابوظبی ماهیتًا 
بــا ویژگی هــای به صرفه بودن و مقتصدانه با 
اهداف سیاســتگذاری شده دولتی یا حاکمیتی 

معنا گرفته است تا ائتالفی.
بــا این حال در روند بازی رقیب - متحدهای 
سعودی - اماراتی در مسیر پروژه ایران هراسی 

که ایاالت متحده آمریکا مبدع و مجری جهانی 
آن اســت که در احواالت کنونی مناقشه میان 
واشــنگتن-  تهران که به باالترین سطح خود 
در طول ســالیان گذشــته رســیده است باید 
گفت که ســعودی ها از کنش گری فعال تری 
در این راســتا برخــوردار بوده اند. و این بدان 
معنا نیســت که ابوظبی منفعل بوده و با کنار 
نشســتن، میدان را برای ریاض باز گذارده و 
همه چیز را به آنها ســپرده اســت. بلکه آنچه 
موجب شــده تا ریاض پرکارتر باشد عالوه بر 
دشــمنی تاریخی میان ریاض و تهران، تجربه 
و ســابقه ای اســت که ریاض در این باره دارد. 
که تجربه تقابل گرایی با ایران و سابقه بیشتر 
فعالیت در عرصه مناقشــات منطقه ای در کنار 
قدرت های جهانی شــامل سابقه ای می شود 

که ســبب شــده تا ریاض در موقعیت برتری 
نســبت به ابوظبی داشــته باشد. به طوری که 
این تجربه اندوزی های ســعودی، علتی مهم 
و کلیدی در این باره محســوب می شــود که 
توانسته است به کمک ریاض بایید تا در روند 
مذکــور از ابوظبــی که تجربه اندک و بمراتب 

کمتری دارد پیشی بگیرد.
واقعیت امر این است که عربستان سعودی به 
عنوان یک متحد اســتراتژیک برای واشنگتن 
در منطقه )بنا بر آنچه خود ســعودی ها مدعی 
آنند( در ارتباط با موضوع ویژه ایران در شرایط 
کنونی، بیشــتر به عنــوان یک دنبال کننده و 
یــا پیرو در درون برنامه های واشــنگتن برای 
تضعیف تهــران به ایفای نقش می پردازد؛ به 
عبارت جامع تر این که جهت گیری سعودی ها 

در رابطه با فضای تنشی موجود میان واشنگتن 
- تهران، بیش از آنکه مســتقالنه باشد متأثر 
از عملکردهــای رفتاری و تصمیم گیری های 
چالشــی - تنشی واشنگتن در این باره است.

بــه واقع عمل کردن ریاض به عنوان مجری 
رســانه ای واشنگتن در منطقه و در مورد ویژه 
منازعه واشــنگتن - تهران، برآیند ترجیحات 
سیاسی سعودی و حرکت کردن ریاض در مدار 
تمدنی غرب )آمریکا( است. اگر چه نمی توان 
گفت که این رویکرد مذکور در قالب حاکمیت 
ســعودی مختص به وضعیت امروز حکمرانان 
ســعودی است بلکه باید اذعان کرد این جهت 
گیری ها و موضع گیری ها ریشه در تاریخ نظام 
فکری - ساختاری - عملی سعودی ها دارد. با 
این حال با قاطعیت می توان این ادعا را داشت 
که اتخاذ و فعال شــدن این سیاست راهبردی 
از ســوی ســعودی ها یعنی عالوه بر پیروی 
محــض، انجام فعالیت های موازی همســو با 
گرایش هــا پیرو الگــوی هژمون )آمریکا( که 
منجر به فعال کردن دســتگاه سیاست خارجی 
آنها شده مختص به دوره کنونی قدرت سیاسی 

در نظام سعودی است.
از این رو سوژه ایران ستیزِی رقیب - متحدهای 
ســعودی - اماراتی با توجه به شــرایط موجود 
و مطالبــات متعارض هریک از آنها از ائتالف 
موضوعی شــکل گرفته، می تواند واگرایی در 
تعــارض را فراهــم آورد. به واقــع در عبارت 
جامع تر این که، به طور بالقوه تضاد مساعی در 
منافع اکتسابی و پتانسیل های موجود در آن که 
در حجــم انتظارات و تقاضاهای قرینه طرفین 
ســعودی - اماراتی رخ نمایی می کند قابلیت 
آن را داراســت تا کانون تعارضات مطالباتی از 
اتحــاد یا ائتالف را به کانونی برای تنش میان 
آنها مانند آنچه در روابط ریاض با دوحه اتفاق 
افتــاد، تبدیل کند. از این رو به نظر می رســد 
موضــوع ایــران و تالش بــرای در صدر قرار 
گیری رســانه ای در این عرصه، کلید پوشالی 
بودن دو ستون ائتالفی شورای همکاری خلیج 

فارس را خواهد زد.
*دکترای�علوم�سیاســی�و�کارشناس�مسائل�

شبه�جزیره�عربستان

�هــر�یک�از�این�رقبای�منطقه�ای����
ایــران�اگر�چه�در�ذیل�سیاســت�
محدود�ســازی�تهران�در�یک�جبهه�
در�کنــار�ایاالت�متحده�آمریکا�قرار�
دارند�اما�در�بطن�این�ساختار�شکل�
یافته�از�ایران�هراسی�تالش�دارند�با�
کنار�زدن�دیگر�متحد،�عرصه�رقابت�

را�به�رقیب�خود�نبازند.
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در ژانویه 2007 جورج دابلیو. بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا سپاه پاسداران 
ایــران را بــه حمایــت از حمالت علیه نیروهــای آمریکایی در عراق متهم کرد. 
تحلیلگــران بریتانیایی و آمریکایی بعدتر درباره اطالعات مقامات بلندپایه بوش 
مبتنــی بــر اینکه ایران محرک جریان های شورشــی در عراق بوده، ابراز تردید 
کردنــد. بــا این حال طبــق گزارش ها، دیک چنی معــاون رئیس جمهوری در 
مباحثات در کاخ سفید حمالت هوایی علیه اردوهای آموزشی شورشیان توسط 
ایران در عراق را خواســتار شــده و بولتون که یک ســال پیش از آن دولت بوش 

را ترک کرده بود از این ایده اســتقبال کرد.
اما این تازه شــروع بولتون بود. او در 2008 ادعای دیگری را برای توجیه حمله 
بــه ایــران مطرح کرد: »جدای از حمالت به نیروهای آمریکایی در عراق، آن ها 
به طالبان در افغانســتان کمک می کنند.« در طی ســال های بعد از آن مشخص 
شــد این توجیه پایه و اساســی نداشــته است، اما عطش او به جنگ از بین نرفت. 
او در 20۱2 تا 20۱۵ بارها بمباران ایران برای متوقف کردن برنامه هســته ای 
این کشــور را خواســتار شــد. بولتون از زمان انتساب به عنوان مشاور امنیت ملی 
ترامپ همچنان به همین الگوی رفتاری ادامه داده اســت. او با همراهی مایک 
پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای حمله به ایران بهانه های متفاوت می آورند 

و وقتــی یکی کارگر نمی افتد، بهانه ای دیگر می یابند.
ماه سپتامبر گذشته طبق گزارش های منتشر شده یکی از گروه های تحت حمایت 
ایــران به ســفارت آمریکا در بغداد حمله کــرد. جیم ماتیس وزیر دفاع وقت این 
حملــه را بــی اهمیت خواند و توانســت از واکنش بــه آن با یک حمله تمام عیار 
آمریکایی ممانعت کند؛ اما نتوانســت بولتون را از ســخنرانی درباره آن باز دارد.

ایــن رونــد همچنان ادامه یافــت و با خروج یکجانبه ترامــپ از برجام، اعمال 
تحریم ها علیه ایران، زدن برچسب سازان تروریستی خارجی به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، لغو معافیت برخی مشتریان ایران از تحریم های نفتی و اعمال 
تحریم های جدید بر معامالت فلزات و صنایع پتروشیمی ادامه یافت و موجبات 

ترس در واشــنگتن و در وزارت دفاع آمریکا را فراهم آورد.
از ماه مه به بعد تقریبًا همه تحوالت موجب نگرانی و وحشت پنتاگون می شوند. 
تایمز در مطلبی نوشــت که مقامات نظامی در جلســات خصوصی به کاخ ســفید 
درباره این مســاله هشــدار داده اند که کمپین اعمال فشار حداکثری علیه ایران 
تحریم کننده است و نیروهای ایاالت متحده و منافع آمریکا در خاورمیانه را به 
خطر می اندازد. کوری شیک یک مقام پیشین دولت بوش گفت: »همه دولت های 
اروپایی معتقدند که افزایش تهدیدها از سوی ایران که شاهد آن هستیم، واکنشی 

آمریکا تاریخ سیاه 
خود را تکرار می کند؟

بهانه 
تراشی های 
 بولتون 
علیه ایران

پیتر بینارت

هنجارهای جریان اصلی خبرنگاری به چالش کشــیدن مفهوم خودســاخته آمریکا به عنوان یک کشــور عاشق صلح 
را دشــوار می ســازد. اما حقیقت دوســت نداشــتنی این اســت: در طی تاریخ ایاالت متحده آمریکا همواره به کشورهایی 
حمله کرده است که تهدیدی برای آن به شمار نمی رفتند. و رهبران آمریکایی همواره از یک سری پیش زمینه ها برای 
توجیه چنین جنگ هایی اســتفاده کرده اند. این همان کاری اســت که دولت ترامپ و به ویژه جان بولتون مشــاور امنیت 

ملی ایاالت متحده در حال حاضر مشــغول به انجام آن هســتند.
برای بیش از یک دهه، بولتون به طور پیوسته از جنگ با ایران سخن گفته است. تنها چیزی که در این یک دهه تغییر 

کرده، دالیلی بوده که او برای توجیه چنین جنگی ارائه داده اســت.
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به خروج ایاالت متحده از توافق هســته ای و 
تالش ها برای وادار کردن ایران به تســلیم در 

خصوص دیگر مسائل است.«
ظاهراً برنامه این بوده که آنقدر ایران تحریک 
شود تا شرایط برای توجیه حمله ایاالت متحده 
را فراهم آورد. کریم سجادپور کارشناس ایران 
در کارنگــی اهدا برای صلح بین المللی گفت: 
»ایــران بارها و بارها از ســوی دولت ترامپ 
ضربه خورده و ماه هاســت که هشدار می دهد 

که این ضربات عواقبی خواهند داشــت.«
یکی از این عواقب تصمیم اخیر ایران به نقض 
برخی محدودیت های تعیین شده در برجام در 
رابطه با ذخایر اورانیوم غنی شــده است. یک 
ســخنگوی بولتون این تصمیم ایران را »باج 

گیری هســته ای« خواند که باید »با افزایش 
اعمال فشــار بین المللی« به آن پاســخ داد. 
ریــاکاری مقامات ایاالت متحده حیرت انگیز 
است. دولت ترامپ پس از اعمال تحریم های 
شــدید علیه ایــران و در نتیجه محروم کردن 
این کشــور از منافع اصلی که در برجام به آن 
وعده داده شــده بود، اکنون ایران را به دلیل 
نقــض احتمالی توافقــی تهدید می کند که به 
طور یکجانبه از آن خارج شده و برای بیش از 

یکســال گذشته آن را نقض کرده است.
ترامــپ خــودش حمالت بــه نفتکش ها در 
منطقه خلیج فارس را یک اتفاق جزئی توصیف 
کرده، اما معلوم نیست بتواند تنش هایی را که 
مشــاورانش به طور سیستماتیک به آن دامن 

می زنند، کاهش دهد. در همین حال، بولتون و 
پومپئو به آخر بازی خود نزدیک شده اند. آن ها 
از ســال گذشته تاکنون به دنبال توجیه جنگ 
با ایران بودند و به نظر می رسد باالخره موفق 
شده اند ایران را به نقض بخش هایی از برجام 
تحریک کنند.در بیش از یک قرن گذشته، این 
اظهار بی گناهی دروغین یکی از ویژگی های 
اصلــی هر جنگ غیرمنتظــره آمریکایی بوده 
اســت. و این بی گناهی دروغین همان چیزی 
اســت که آمریکایی هــا در صورتی که حقیقتًا 
مخالــف جنگ با ایران هســتند، باید آن را به 

چالش بکشند.

منبع:�آتالنتیک�/�مترجم:�طال�تسلیمی �

سیاست
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سیاست

البتــه ناگفتــه نماند تعداد ایــن نمایندگان از 
انگشــتان یک دســت نیز کمتر است اما همین 
تعــداد هــم برای هدر دادن انرژی و زمان وزیر 
نفت به عنوان کلیدی ترین وزیر کابینه برای حل 

مشکالت نفتی کشور کافی است.
برای بررسی دغدغه های وزیر نفت طی دو سال 
گذشــته به روزهای نخست سال ۹۶ و معرفی 
زنگنــه به عنــوان وزیر نفت دولــت دوازدهم 

برمی گردیم.
سال ۹۶ توسط رهبر معظم انقالب سال اقتصاد 
مقاومتی،  اقدام و عمل نامیده شد. رهبر معظم 
انقالب در پیامی از عملکرد وزارت نفت قدردانی 
کردنــد. بیژن زنگنه در واکنش به این قدردانی 
با انتشــار نامه ای مراتب تشــکر خود از رهبر 
انقالب را مطرح کرده و اظهار داشــت: اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال پیِش رو، 
تــالش مجدانه برای عقــد قراردادهای جدید 
نفتی )برای توســعه میدان های نفتی و گازی 
با اولویت میدان های مشــترک(، از مهم ترین 
اولویت های صنعت نفت خواهد بود که با اتکای 
به خداوند قادر متعال و اســتظهار به عنایات و 
حمایت های حضرت عالی، )با حداکثر اتکای به 
مشــارکت شرکت های داخلی اکتشاف و تولید، 

پیمانکاران، صنایع و سازندگان داخلی و تقویت 
ایــن ظرفیت ها و نیز ادامه همکاری راهبردی 
با دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی معتبر داخلی 
باهدف ارتقا و انتقال فناوری ملی(، امید اســت 

در این مسیر گام هایی مستحکم بردارد.
ایــن تعهــد به محضر رهبــر انقالب به عنوان 
ســرلوحه اقدامات دو ســال آینده وزارت نفت 

تعریف شد.
پرده�اول:�ســؤال�از�جنس�مجلس�برای����

تخریب�عملکرد
درست یک هفته بعدازاین موضوع بود که حاجی 
دلیگانی، نماینده مجلس، این پرسش را مطرح 
کرد که با توجه به توان فنی و مالی شرکت های 
داخلی در توسعه میدان آزادگان، چرا توسعه این 
میــدان را در قالــب قراردادهای جدید نفتی به 

شرکت توتال داده اید؟
زنگنه در پاسخ به این نماینده مجلس که سابقه 
طوالنی در طرح پرســش های عجیب وغریب 
از وزارت نفت را در کارنامه خود داشــت عنوان 
کرد: هیــچ اصراری در واگذاری این میدان به 
شــرکت خاصی وجود نــدارد بلکه وزارت نفت 
ضمن برگزاری مناقصه، توســعه این میدان را 
به هر شــرکتی چــه داخلی یا خارجی که توان 

فنی و مالی آن برای وزارت نفت اثبات شــود، 
خواهد سپرد که البته با توجه به حجم منابع مالی 
موردنیاز چندین میلیارد دالری و نیز پیچیدگی 
فنی این میدان که موجب شده ضریب بازیافت 
آن زیر ۵ درصد باشد، طی سالیان گذشته هیچ 
شــرکت داخلی نتوانســته موفقیتی در این امر 

داشته باشد.
نکته جالب توجه آن است که پس از قانع شدن 
نمایندگان از پاسخ های بیژن زنگنه به 2 سؤال 
ایــن نماینــده مجلس، در همــان روز حاجی 
دلیگانــی در صداوســیما حضور پیدا می کند و 
این بار بدون حضور مســئولین از گم شــدن ۳ 

کشتی بنزین وارداتی پرده برداری می کند!
در همین رابطه روابط عمومی شرکت پاالیش 
و پخش در اطالعی خاطرنشــان کرد: گم شدن 
سه کشتی بنزین وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۵ 
کــذب محض بوده و دروغ مضحکی اســت و 
واردات بنزین از طریق گمرک و با اســناد مورد 
تأیید ســازمان اســتاندارد صورت پذیرفته و در 
صــورت وجود مســتنداتی در این زمینه الزم 
اســت به مراجع قانونی ذی ربط ارجاع شــود تا 
پیگیری های بعدی به عمل آید. و این بخشــی 
از هجمه هــای پی درپــی به زنگنه و وزارتخانه 

پشت پرده حمالت به زنگنه چیست؟

ژنرال زیر تیغ

ایــن روزهــا تحریم نفتی امریکا و به دنبال آن تحریم پتروشــیمی 
کشــورمان را ازلحاظ اقتصادی مورد تهدید قرار داده و برای گذر از 
این شــرایط وزارت نفت به عنوان خط شــکن تحریم ها در خط مقدم 

جنگ اقتصادی مأموریت دارد.
تــالش برای حفظ بازارهــای بین المللی، عبور از محدوده تحریم ها 
و اتمام پروژه های تعهد داده شــده توســط این وزارتخانه از یک سو و 
پاســخ به شــایعات، تهمت ها و اخبار کذب در خصوص استعفا، قیمت 
و ســهمیه بندی بنزین و دســتگاه پوز در دفتر وزیر، دعوا با روحانی و 

فرار مدیر مالی وزارتخانه ... و درنهایت پاســخگویی به ســؤاالت 
نمایندگان مجلس که بعضًا به صورت روزانه شده است از سوی دیگر 
زمانی برای وزیر نفت جهت رســیدگی به امور نفتی کشــور نگذاشته 
است. اگرچه سؤال و پیگیری امور محوله به وزرا و دولت، مسئولیت 
و حق هر نماینده مجلس است اما پشتوانه طرح این سؤال از اهمیت 
باالتری نســبت به خود ســؤال برخوردار است. این اواخر سؤاالتی در 
مجلس از وزیر نفت پرســیده می شــود که شائبه پیگیری منافع و عناد 
شخصی با وزیر به جهت قطع این منافع را به واقعیت نزدیک می کند.

مریم یعقوبی
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متبوعش بود.
ســناریوی تخریب عملکرد وزارت نفت توسط 
همان گروه کوچک نمایندگان مجلس که گاها 
خواســته هایی از جنس مشــاوره و مدیریت بر 
شرکت های نفتی یا به هر ترتیب ارتباط با وزارت 

نفت را داشتند شروع به اجرا شد.
پــرده�دوم:�صحنه�گردانــی�چند�تن�از����

نماینــدگان�برای�حــذف�ظریف�و�زنگنه�از�
کابینه�دولت�دوازدهم

اداره کل روابــط عمومــی وزارت نفت درباره 
اظهارات هدایت اهلل خادمی، نماینده مردم ایذه 
و باغملک در مجلس شورای اسالمی پیرامون 
پرونده صادرات گاز ایران به ترکیه اطالعیه ای 

صادر کرد.
در اطالعیــه اداره کل روابــط عمومی وزارت 
نفــت آمد: در پی مصاحبــه اخیر آقای هدایت 
اهلل خادمــی، نماینده مــردم ایذه و باغملک در 
مجلس شــورای اسالمی پیرامون صادرات گاز 
ایــران به ترکیه و طرح پاره ای نظرات در مورد 
ارتباط پرونده کرسنت با این موضوع و همچنین 
موضوع واردات گاز از ترکمنســتان توضیحاتی 
جهت اطالع ایشــان، یادآوری می شود: آقای 
خادمــی در مصاحبــه اخیر خود در حالی مدعی 
قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شــده و آن 
را اعالم و با ســایر کشورها مقایسه کرده اند که 
اگر آن را تکذیب نکنند و فرض بر صحت گفتار 

ایشان باشد در این صورت خواسته یا ناخواسته 
به افشــای اسناد و موضوعات محرمانه کشور 

اقدام کرده اند.
تالش برای حذف زنگنه از کابینه

خادمی به این اقدام خالف منافع امنیتی کشور 
اکتفا نکرد و با همفکران خود طرحی برای حذف 
زنگنه از وزارت نفت آماده کردند. این طرح در روز 
اخذ رأی اعتماد وزیر نفت از مجلس رونمایی شد
هدایــت اهلل خادمی، نماینــده ایذه و باغملک 
به عنــوان مخالف بــا وزیر پیشــنهادی نفت 

توضیحاتی مطرح کرد:
من با ۳0 ســال ســابقه نفتی به مردم می گویم 
که افزایش تولید نداشــتیم بلکه بازگشــت به 
تولید داشتیم درست مثل وقتی که به مسافرت 
می رویــد شــیر آب و گاز را می بندیــد و وقتی 
برگشــتید دوباره شــیر را باز می کنید. تحریم 
کار ما را متوقف کرد و پس از برداشــته شــدن 
تحریم ها دوباره تولید را برگرداندیم پس کاری 

انجام نشده است.
ادعای�اســتخدام�نماینــدگان�مجلس����

توسط�زنگنه
در جلسه نوبت بعدازظهر مجلس نوبت به بررسی 
وزیر نفت شد که هدایت اهلل خادمی نماینده ایذه 
پشت تریبون رفت تا از دالیل مخالفتش با زنگنه 
را بیــان کند او در جریان مخالفتش با این وزیر 
پیشــنهادی ادعایی را مطرح کرد که با واکنش 

الریجانی و نمایندگان مواجه شد.
خادمی ادعا کرد: وزیر نفت نمایندگان بازمانده از 
مجلس را به استخدام وزارتخانه درآورده است و 
خطاب به وزیر نفت گفت شما گفتید که ژنرال ها 
را وارد نفت کرده اید فقط یک ژنرال به ما معرفی 

کنید که بدانیم ژنرال کیست.
ظریــف،�زنگنه�و�قاضی�زاده�در�آســتانه����

جدایی�از�دولت
ســه وزیر کلیدی در دولــت دوازدهم ماندگار 
می شــوند؟ این ســؤالی اســت که این روزها 
محافل سیاســی و رســانه ای کشور را به خود 

اختصاص داده است.
پرده�ســوم:�آغاز�فاز�تخریب�شخصیتی����

زنگنه
با رأی اعتماد مجلس به زنگنه و تصدی دوباره 

سیاست
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کرسی وزارت توسط وی فاز بعدی سیاه نمایی ها 
علیه ژنرال نفت کشور آغاز شد. درست یک سال 
بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم جمع کردن 
رأی برای استیضاح وزیری که بیشترین سابقه 
حضور در صنعت کشور را به نام خود ثبت کرده 

است کلید خورد.
علیرغم همه دستاوردهای ملی و بین المللی در 
حوزه نفت، نمایندگان مجلسی که مخالفت خود 
را با حضور زنگنه در کابینه با تمام قوا فریاد زده 
بودن شروع به تخریب شخصیتی زنگنه کردند.

استیضاح�زنگنه�کلید�خورد���
عضو هیئت رئیســه مجلــس اعالم کرد طرح 
اســتیضاح بیژن زنگنه وزیــر نفت در مجلس 
کلید خــورد. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم 
و عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد طرح اســتیضاح بیــژن زنگنه وزیر 

نفت در مجلس کلید خورد.
وی در ایــن زمینــه توضیــح داد: تعــدادی از 
نماینــدگان مجلس قباًل طرح اســتیضاح وزیر 
نفت را ارائه کرده بودند که آقای وزیر با حضور 
در جلســه کمیســیون انرژی بــه نمایندگان 
استیضاح کننده قول هایی برای پیگیری موارد 

موردنظر آنان را داده بود.
ایــن بار کریمی قدوســی که عنوان ســلطان 
تکذیــب در بین نماینــدگان مجلس را به خود 
اختصاص داده وســط میدان آمد. جواد کریمی 
قدوســی اواخر ســال ۹7 مدعی شــده بود که 
اســتعفای ظریف قبول شده و رفتن زنگنه وزیر 

نفت هم حتمی است.
پاسخ زنگنه به کریمی قدوسی: بگرد تا بگردیم

بیژن نامدار زنگنه در پایان نشست هیئت دولت 
و در جمــع خبرنگاران دربــاره ادعای کریمی 
قدوســی مبنی بر کناره گیری وی و تعدادی از 
وزرا گفت: بگردند تا بگردیم. اســتعفای ظریف 

هم به هم خورد.
پیش ازاین هم کسری نوری سخنگوی وزارت 
نفــت درباره اظهارنظر کریمی قدوســی مبنی 
اینکــه »زنگنه هم می رود«، گفته بود: به آقای 
کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی دهد.

خیز دوباره خادمی برای حمله به زنگنه
نمایندگان مجلس پس از اســتماع توضیحات 

وزیر نفت در پاسخ به سؤال هدایت اهلل خادمی 
قانع شدند. هدایت اهلل خادمی در نشست علنی 
نوبت عصر )سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه( مجلس 
شــورای اسالمی در جریان سؤال خود از بیژن 
زنگنــه درباره علت اینکه چرا سیاســت های 
گاز کشــور چه در بخش خدمات گازرســانی به 
روســتاها و بخش های مختلف کشور و چه در 
گرفتن سهم بازار گاز دنیا غیرعادالنه و ضد منافع 
ملی بوده است، پس از استماع توضیحات وزیر 
قانع نشــد و سؤال به رأی گذاشته شد و با ۱۱2 
رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از 
مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه قانع شدند.

یارگیری جدید برای تخریب وزیر نفت
ماجــرای انتقــادات عجیــب و غریب برخی 
نماینــدگان مجلــس به همین جا ختم نشــد. 
حــال زمــان ورود یــک نیروی تــازه نفس و 
معتبرتر به صحنه بود. نماینده ســابق مجلس 
شــورای اســالمی با انتشار پســتی در فضای 
مجــازی در خصوص مندرجــات نامه خود به 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی توضیح داد.

احمــد توکلــی رئیس هیئت مدیــره دیده بان 
شــفافیت و عدالت با انتشــار پستی در صفحه 
توییتــر خــود دربــاره محتوای نامــه اش به 
حجت االسالم والمســلمین رئیسی رئیس قوه 
قضائیــه توضیحاتــی داد و نوشــت: »در نامه 
به آقای رئیســی، خواستم دستور دهند هشت 
اعالم دیده بان علیه مســئوالن سریع رسیدگی 
شــود.« ازجمله شــکایت ما از آقایان عبداهلل 
پوری حســینی، بیژن زنگنه، رئیس سازمان غذا 
و دارو، روســای ســابق و اسبق بانک مرکزی 
و مدیــان نظارتی ایشــان، عبــاس آخوندی و 

دانشگاه تهران
ترور�شخصیتی�زنگنه�این�بار�توسط�یک����

دستگاه�پوز
هدایت اهلل خادمی اما دست بردار نبود و با اشاره به 
انتشار اخباری درباره اتفاقات اخیر در دفتر وزیر 
نفت و ورود یک نهاد امنیتی به مسائل رخ داده 
در دفتر زنگنه، اظهار داشــت: طبق شــنیده ها 
در دفتــر وزیر نفــت برای نیروی های خدماتی 
حســابی بازشده است. مســئوالن دفتر زنگنه 
از مراجعه کننــدگان دفتــر، افراد دارای قرارداد 

با وزارت نفت، مؤسســان شــرکت های نفتی و 
گازی و موارد این چنینی درخواست واریز مبلغی 
به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان 
را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ 
واریزی به حسابشان را تحویل مسئوالن دفتر 
آقای زنگنه می دادند و حتی آنجا برای این کار 

دستگاه کارت خوان گذاشته بودند.
تقویت�تیم�تخریب�با�تعدد�دستگاه�های����
پوز

پس از گذشت قریب 2 ماه ابوترابی همان ادعا 
را تکرار و البته تعداد پوزهای مکشــوفه را نیز 
به ســه دســتگاه افزایش داد. با این روند دور از 
انتظار نیســت که در اظهارنظرهای بعدی این 
آقایان تعداد دستگاه های پوز مکشوفه به ۳0 یا 
۴0 برسد! همان گونه که جای تعجب ندارد اگر از 
زبان آن ها اعالم شود که موفق به کشف تونلی 
از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده اند!
باوجوداین فشــارها بیژن زنگنه از موضع خود 
بــرای صحــت و دقت در امــور محوله و حفظ 
جایــگاه ایران در فضای بین الملل کوتاه نیامده 
و همچنان بر دفاع از حقوق مردم و منافع کشور 
پافشاری کرد. این پافشاری تا بدان جا پیش رفت 
که زنگنه اقدام به افشــای درآمدها و امکانات 
بابک زنجانی برای تخریب عملکرد وزارت نفت 

و شانتاژ برخی توسط زنجانی کرد.
وزیــر نفت در گفتگویی اعالم کرد: »فضا را باز 
نمی کنم که یکسری بیایند دوباره بابک زنجانی 
درســت کنند. حتمــًا چنین اجازه ای نمی دهم، 
بارها گفته ام تا زمانی که این امانت دســت من 
اســت با همه وجود تــالش می کنم که از این 
امانــت مردم حفاظت کنم؛ حتی به قیمت جانم 
که هیچ، به قیمت آبرویم؛ نمی گذارم از این پول 

ببرند و من بمانم.
پرده�چهارم:�حضور�بابک�زنجانی�در�تیم����

مخالفان�وزیر�نفت
حــال نوبت شــخص بابک زنجانــی بود تا به 
میدان آمده و با وزیر نفت پنجه در پنجه افکند. 
زنجانی که مشــخص نیست با چه پشتوانه ای 
کمر به حذف زنگنه از عرصه نفت کشور بسته 
اســت دریکی از جلسات رســیدگی به پرونده 
خــود خطــاب به وزیر نفت تأکید کرد: به زودی 

سیاست
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جای ما عوض خواهد شــد و من آزاد و شــما 
زندانی می شوید!

اگرچــه وکیــل بابک زنجانی ایــن موضوع را 
تکذیــب کرد اما ذات مســئله رودررویی بابک 
زنجانی، کاســبان تحریم و مســببان لو رفتن 
اطالعات اســتراتژیک نفتی کشــور نشان از 
تفکری مسموم در پشت پرده این ماجراها دارد.

تفکری مسموم که درست در سر بزنگاه احتمال 
حذف ایران از بازارهای نفتی دنیا ســر راه وزیر 
نفت قرارگرفته و با تالش برای شکســتن اراده 
و تمرکز وی سعی در تخریب چهره بین المللی 
این عضو کابینه و القاء عدم ثبات در وزارت نفت 

به مشتریان خارجی دارند.
اگرچه نقاب میهن دوستی و نگرانی برای منافع 
ملی کشــور این روزها بیش ازپیش بر صورت 
دلواپســان مشــاهده می شود اما با قدری تأمل 
در نــگارش و مدل اجرای ســناریوی تخریب 
زنگنه به عنوان مرد نخســت نفت کشــور و در 
کنار وی ظریف به عنوان نماینده دولت در امور 
دیپلماســی می توان حرکت بعدی دلواپسان و 

مخالفان دولت را پیش بینی کرد.
حساســیت زمانی و سیاســی اتفاقاتی که حول 
محور مدیران نفتی کشــور رخ می دهد تا جایی 
برای دلواپسان و مخالفان دولت اهمیت دارد که 
اخبار نادرست و تحریف شده ای را به رسانه های 
حامی خود ارســال کرده و از دور اثرگذاری آن 
را در ایجاد بی اعتمادی به وزیر نفت مشــاهده 
می کنند. ابداع پستی با عنوان مدیر مالی وزارت 
نفت و انتشــار خبر دســتگیری وی در هنگام 
خروج از کشــور نیز ازاین دســت اقدامات است 
که می توان به راحتی منشــأ، حامی و مبدع آن 

را پیدا کرد.
حلقــه مخالفــان زنگنه روزبــه روز تنگ تر و 
آسیب های ملی و عمومی آن ها به جایگاه نفتی 
ایران در عرصه های خارجی بیشــتر می شود اما 
باید منتظر ماند و دید آیا زنگنه همچنان بدون 
توجه به این هجمه ها مشــغول انجام تعهدات 
خود به مقام معظم رهبری در نوروز ۹۶ است یا 
در حال آماده سازی دفاعیه درخور این هجمه ها 

است؟
ماه گذشــته و در بحبوحه پایان معافیت نفتی 

برخی مشتریان ایران، عزت ا... ضرغامی، فعال 
سیاســی اصولگرا و رئیس اسبق صداوسیما در 
صفحه رســمی خود در توئیتر نوشــت: »گویا 
آقــای زنگنه هنوز نگــران عواقب قضایی دور 
زدن تحریم هــا برای فروش نفت اســت. ولی 
مطلعم که اخیراً این مشــکل حل شده و ایشان 
اختیار عمل باالیی دارند. چرا وزارت نفت هنوز 

آرایش جنگی ندارد؟«
واکنش زنگنه به این موضوع جالب توجه بود و او 
اعالم کرد که اطالعات سری دور زدن تحریم را 
حتی پیش خواص نیز نمی تواند افشا کند. وزیر 
نفت نوشت: »تاکنون عده زیادی واکنش نشان 
داده انــد و من هم اگــر بخواهم با ادبیات آقای 
ضرغامی ســخن بگویم، باید به صراحت اعالم 
کنم که وزارت نفت حدود یک ســال اســت که 
نه تنها آرایش جنگی گرفته، بلکه درگیر جنگی 
خشن با یک تجاوزگر بی رحم و بی منطق شده 
است. جنگی که در هنگامه آن البته با کمین های 
متعدد روبه رو شــده و نه تنها از تک تیراندازها، 
بلکه از آتش توپخانه های مستقر در درون کشور 
نیز رنج و آســیبی بســیار دیده است و می بیند. 
متأســفانه نوع این جنگ به گونه ای اســت که 
وزارت نفت نه می تواند از دستاوردهای خود به 
علن سخن بگوید و نه می تواند، روش ها و حتی 
کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح 
کنــد. در طول این مدت، دشــمن، از راه های 
مختلف بســیار کوشیده است که ما را به حرف 

زدن و افشای رازها وادارد«.
جالل میرزایــی نماینده اصالح طلب مجلس 
در یادداشــتی نوشــت: درحالی که این روزها 
با افزایش فشــارهای کاخ ســفید علیه ایران، 
وزارت نفت به یکی از مهم ترین و کلیدی ترین 
وزارتخانه هــای دولــت و به تعبیری خط مقدم 
نبرد با فشــارهای امریکا تبدیل شــده، جریانی 
خاص در جناح مخالفان دولت، عزم خود را جزم 
کــرده که به هر نحو، عملکرد این وزارتخانه را 

تحت الشعاع اقدامات تخریبی خود قرار دهد.
وی در این یادداشــت اشــاره کرده است بر این 
اســاس در تحلیل انگیزه این جریان و پشتوانه 
سیاســی اش باید تاکید کنیم که این جریان به 
هیچ عنوان تنها نیست و اگرچه هسته مرکزی 

مخالفت ها با آقای زنگنه را تشکیل می دهد اما 
عده ای دیگر نیز با این جریان همراهی می کند.
وی در ادامه نوشت: به یاد بیاوریم آن حدود 70 
نماینده ای که سال گذشته در نامه ای به سران 
قوا خواســتار برخورد با وزیر نفت شــده بودند و 
به نظر می رســد پس از آنکه این جریان از آن 
اقدامــات تخریبی ناامید شــد و دید که از این 
طریــق جواب نمی گیرد، دور تازه ای از اقدامات 
علیــه وزیــر نفت را در حــدود یک هفته تا ۱0 
روز اخیر آغاز کرده اســت. این درحالی اســت 
که انتقادهای این جریان بســیار سطحی است. 
چنان کــه بحث کارتخوان را مطرح کرده اند اما 
اشاره ای نمی کنند که این حراست وزارت نفت 
بوده که این تخلف را شناسایی و با آن برخورد 

کرده است.
اما این آرایش جنگی و ســپر دفاعی کشــور که 
به گفته زنگنه از ســال پیش شکل گرفته فعاًل 
بیــش از حمالت خارجی مورد حمالت داخلی 
قرارگرفتــه و انگشت شــماری از این حمالت 
تصادفًا توســط کســانی صورت می گیرد که با 
حضور زنگنه در وزارت نفت دستشــان از منافع 
کالنی کوتاه شــده است. حال باید از این افراد 
پرسید اگرچه به ناحق! حق دارند به خاطر منافع 
کالن خود مبارزه کنند اما آیا وقت آن نیســت 
آن ها هم برای حفظ منافع کشور آرایش جنگی 
به خود گرفته و برای مدتی حتی موقت دســت 

از جنگ با زنگنه بردارند؟
شــاید نگاهی به تقدیــر رهبر معظم انقالب 
از عملکــرد وزارت نفت بتواند این واقعیت را 
برای این دسته از مخالفان زنگنه روشن کند 
کــه مورد عنایت رهبــر انقالب قرار گرفتن 
خــود بزرگترین مهر تأیید بر اقدامات زنگنه 
اســت. حال شاید این توقع زیادی نباشد که 
از این حق به جانبان و منتظران حذف زنگنه 
بخواهیــم حداقل در ایــن برهه از زمان که 
نیاز به انسجام و همدلی الزمتریِن ملزومات 
برای کشــور اســت قدری احقاق حق خود را 
بــه تعویق انداختــه و زنگنه را رها کنند تا به 
گفتــه خودش چراغ خاموش بتواند به جنگ 
تحریم هــای نفتی رفته و حقوق بین المللی 

کشورمان را دنبال کند.
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جامعه

روح اهلل صالحی 

آرامستان رنگ و لبخند

 همیشــه اولین ها به خاطر می ماند. حتی بســیاری برای داشــتن 
اولین ها که یه جور ُرند بودن را با خودش دارد؛ دعوا راه می اندازند. 
پــول خوبــی بابتش می دهند. اما یک شــماره ُرندی در ایران وجود 
دارد که کسی طالبش نیست و نمی خواهد جای او باشد؛ قطعه یک، 
ردیف یک، شــماره یک، این رندترین نشــانی است که می توان به 
هــر کــس داد و گفت: »بفرمایید منــزل ابدی محمد تقی خیال در 

بهشــت زهرای تهران« همیشــه هم همین طور نیست که اولین ها 
به خاطر بماند. همین جای این یاداشــت اســم نفر اول آرمیده در 
بهشت زهرا از یاد رفته است. مثل همان وعده ای که آن سال ها در 
نشــریات نوشتند: »به بازماندگان اولین نفری که در بهشت زهرای 
تهران دفن شده، یک پیکان هدیه می دهند« و شایعه ای بیش نبود 

و کســی از بازماندگان آن پیکان را ندید.



15

Bilingual Economic Monthly  

زمینی که قرار بود فقط برای ســی ســال 
پذیرای مردگان باشد؛ در سال ۱۳7۶ صد 
و ده هکتار به آن اضافه شــد، تا هم چنان 
تنها قبرســتان فعال تهران باشد که البته 
این مخالفان سر سختی داشته و دارد و از 
بیرون راندن محل دفن مردگان ناخشنود 
هســتند. پورمحمــدی، دبیــرکل جامعه 
روحانیت مبارز در مراســم گرامیداشــت 
پنجاه وچهارمین ســالگرد شهدای موتلفه 
گفــت: »در دوران وزارت کشــور یکی از 
درگیری هــای من با برخــی این بود که 
قبرستان باید داخل شهر باشد تا یاد مرگ 
با انســان همراه شــود نه این که قبرستان 
را از شــهر خــارج کنیم امــا این اتفاق رخ 
داده و اســم قبرســتان را هم به آرامستان 

تغییر داده ایم.«
حال اگر بشــود از آن یــک و نیم میلیون 
نفری که در بهشــت زهرا تهران به خاک 
سپرده شده اند پرسید: »دلتان هست وسط 
تهران به خاک ســپرده می شدید؟« شاید 
بسیارشــان پاســخ منفی می دادند وابراز 
خوشــحالی می کردند که حد اقل در لفظ 
هم که شده، در جای آرامی به خاک سپرده 
شــده اند. تنها نگرانی شان، سر زدن گاه به 
گاه خانواده و زندگان است که به زحمت می 
افتند. این پنجاه سال و حتی بسیاری قبل 
ترکه نام قبرســتان، گورستان، آرامستان 
و...را بر خود دیده اســت نشــان می دهد 
کــه آن چــه بیرون اتفاق مــی افتد از آن 
زنده هاست و مرده ها کاری به اسامی، حتی 
تجمالت پیدا و پنهان در پس ســنگ قبر 
و... ندارنــد. آن هــا جهان دیگری را دارند 
تجربه می کنند و الزم اســت ما خودمان 
را با زیســت و زندگی هم خوان کنیم که 

پایان خوب باشد.
این که حرف پورمحمدی در دوران وزارت 
نشــینی اش خریدار نداشــته را باید به فال 
نیــک گرفت چرا کــه تهران، همین حاال 
هم حالش خوش نیســت و انبوه برج ها از 
پهلویش بیرون زده و زخمی به آرام شــدن 

فکر می کند.
در ســال ۹۳۳، شــاه تهماسب صفوی که 
فرمان ســاخت حصــاری با چهار دروازه و 
۱۱۴ برج را برای تهران داد؛ فکرش را هم 
نمی کرد شهری که برای پشتیبانی قزوین 
رنگ و لعاب گرفت روزی این چنین به زخم 
کاری می نشیند؛ تا برج آرزوهای پیشرفت 
بســیاری از جوان های شهرستانی را رقم 

بزنند و رویایشان را ببلعد.
جایی نوشــتم بــه تصاویــر خیابان های 
تهــران را در ســال ۱۳۶0 نــگاه کنید چه 
می بینید؟ رنگ های نارنجی و زرد و سبز و... 
ماشــین ها اما رسیده ایم به جایی که وقت 
خرید ماشــین مدام گوشزد می کنیم رنگی 
نخر که موقع فروش خریدار پیدا نمی شود. 
شــهری که رنگ نداشــته باشد خطرناک 

می شود. عبوس بودن حتمی است و مدام 
از خود می پرســیم: »این خشونت مستتر 
در رفتار پایتخت نشین ها از کجا می آید؟«
در دل هر کدام از ما انگار رخت می شویند 
و اسمش را گذاشته اند: »تحریم«، تحریم 
بــه ظاهــر آمده بنیه مالی و اقتصادی ما را 
بگیــرد اما فراموش کرده ایم تحریم لبخند 
و رنگ را هدف گرفته است این جنگ نرم 
و بــی صدا هر روز تعــدادی از ما را زمین 
می اندازد و نمی خواهیم شیشه ها را چسب 
بزنیم و جایی بنویسیم: »به طرف پناه گاه«
بهشــت زهــرای تهران، بیشــتر از واژه 
حــاال خودش به تنهایی دنیایی از معنی و 
نوستالژی را به همراه دارد و نیازی نیست 
حتمًا یک جا بیل انداخت زیرش و برداشت 
و گذاشت جلوی تئاتر شهر و گفت بفرمایید 

مردم پایتخت یاد مرگ بیفتید.
لبخنــد آمــوزش می خواهد چــرا که می 
گوینــد، برای گریه کــردن ۱7 عضله در 
صــورت بــه کار می افتد و خنده ۵2 عضو 
صورت درگیر اســت. و تحریم هزار عضله 
از ما می خواهد که شاد باشیم و ما بی حال 
تر از این حرف ها تن می دهیم به افسردگی 
و علتش را به همه چیز نســبت می دهیم 

جز خودمان...
تهران این روزها بیشتر از هوای تازه و نسیم 
دماونــد به لبخند احتیاج دارد. لبخندی که 
رنگ دارد و از انارهای ســاوه ســرخی را 
برداشته باشــد از خراسان گرمی زعفران 
را و از خوزســتان خونگرمــی رطب هــا و 
انگشــت بمالد بر شــهد عسل سبالن و با 
همه بلوط هــای زاگرس عکس یادگاری 
بگیرد که تهران ناچار اســت ترمه ای باشد 

از فرهنــگ هزار رنگ فالت ایران...
آیا کسی حق دارد بدون اجازه از ما عکس 

و فیلم بگیرد؟
یکــی از نکاتی که بســیاری از آن اطالع 
ندارند این اســت که آیا دیگران حق دارند 
بدون اجازه از آنها عکاســی و آن را منتشر 
کننــد؟ وقتــی در مترو، خیابــان، موزه یا 

رستوران هستیم چطور؟

جامعه
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 چندســال پیش، دوســتی سراسیمه زنگ زد 
و گفــت همین االن در تبلیغ تلویزیونی برای 
فــروش واحدهای یــک مجتمع تجاری او را 
هم نشان داده اند که مشغول قهوه خوردن در 

کافی شاپ مجتمع است.
عمــوم مــردم از اینکه تصویرشــان به این 
صورت بارها از رسانه ای پخش شود خوشحال 
می شــوند اما نکته ماجرا این بود که بزرگوار 
تنهایی کافی شاپ نرفته بود. گفت قصد ازدواج 
و آشنایی بیشتر با کسی داشته ولی رابطه شان 
به نتیجه نرسیده و حاال با فرد دیگری ازدواج 
کــرده و بــه او گفته تو عشــق اول و آخر همه 

زندگیم هستی!
درخواســت کمــک داشــت و اینکــه چطور 
می تواند مانع از بازپخش ویدئو شــود. تبلیغ را 

دیدم، از طبقات بــاال فیلمبرداری می کردند، 
در گوشــه ای از فضای عمومی وسط مجتمع 
که به عنوان کافی شاپ از آن استفاده می شد 
نشسته بودند و چندان آشکار نبود برای همین 
ماجرا ختم به خیر شــود. اما استرســی که او 
کشــید تا مدت پخش این تبلیغ به پایان برسد 

ُکشنده بود.
هر روز در سایت ها و خبرگزاری ها، روزنامه ها و 
شبکه های اجتماعی عکس های بسیار زیادی 

منتشر می شود.
»عکس و ویدئو« تکمیل کننده خبر هســتند 
بــرای همیــن عمومًا مطالبی کــه در تیتر آن 
»+عکس« بیاید بیشــتر کلیک می خورند. هر 
چه موضوع داغ تر، اشتیاق برای دیدن عکس 

و ویدئو بیشتر.

اینســتاگرام به عنوان کشــوری یک میلیارد 
نفری بر پایه همین اشتیاق به دیدن عکس و 
ویدئو بنا شده و به زودی حتی از فیسبوک هم 
سبقت می گیرد. اما یکی از نکاتی که بسیاری 
از کاربران از آن اطالع ندارند این است که آیا 
دیگــران حق دارند عکس آنها را بدون اجازه 
منتشــر کنند؟ وقتی در مترو، خیابان، موزه یا 

رستوران هستیم چطور؟
بسیاری بعد از انتشار ویدئوی ستاره اسکندری 
گفتنــد که او حــق دارد به خاطر اینکه بی خبر 
ســوژه فیلمبردار شده از او شکایت کند. اما آیا 
ایــن عمل ممکن اســت؟ پلیس فتا هر روز با 
پرونده هایی از این دســت برخورد می کنند که 
موضوع آن انتشــار عکس و ویدئو بدون اجازه 
قربانیان بوده و متهمان می گویند نمی دانستیم 

جامعه

آیا کسی حق 
دارد بدون اجازه 

از ما عکس و 
فیلم بگیرد؟

احسان محمدی
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جرم است!
ســال گذشــته کامبیز نــوروزی، حقوقدان و 
کارشــناس رسانه در نشست »حقوق حرفه ای 
فتوژورنالیســم در ایران« به صورت مفصل در 
مورد این حق و حقوق صحبت کرد که دانستن 
آن برای همه ما که هر روز دانســته و ندانسته 
در معرض هزاران دوربین عکاســی و گوشی 

تلفن همراه قرار داریم الزامی اســت.
آنچه می خوانید خالصه این نشســت است:

عکاسی�در�»فضاهای�عمومی«:���
اســتادیوم های ورزشی، خیابان، سازمان ها و 
شــرکت های دولتی، راهروی وزارت خانه ها 
فضای عمومی محســوب می شــود عکاس 
می تواند در این فضاها بدون کســب اجازه از 

دیگران عکاسی کند.

فضــای عمومــی، فضایی اســت همه افراد 
می تواننــد در آن وارد شــوند. مانند پارک ها، 
مجتمع هــای تجــاری، فــرودگاه، ترمینال، 

اتوبوس، مترو و..
عکاســی�در�»فضاهای�نیمه�خصوصی،����

نیمه�دولتی«:
رستوران، سالن تاتر، سالن کنسرت، سالن های 
ورزشــی از نظر مقــررات قانونی اداره اماکن، 
مکان های عمومی تعریف می شوند اما در واقع 
نیمه خصوصی و نیمه عمومی هستند. ورود به 
فضاهای نیمه خصوصی برای عکاســی باید با 

اجازه انجام شود.
�عکاسی�در�»فضاهای�خصوصی«:���

 خانه، اتومبیل و چهره افراد فضاهای خصوصی 
هســتند که عکاسی به صورت مطلق ممنوع 
اســت. عکســبرداری از مکان های نظامی و 
امنیتــی شــامل کالنتری، پــادگان، زندان و 
ساختمان های وزارت اطالعات و مکان هایی 
که تابلو هشدار »عکاسی ممنوع« دارد از نظر 

حقوقی و قانونی ممنوع است.
عکاسی�از�»سلبریتی�ها«:���

افرادی که بنا به انتخاب مستقیم و غیرمستقیم 
عمومــی بــه منزلت هــای باالی رســمی 
وغیررسمی رســیدند دارای حریم خصوصی 
مترادف با مردم عادی نیســتند و مسائل مالی 
آن ها و بســیاری از مــوارد دیگر مطلقًا حریم 
خصوصی نیســت. ورزشکاران، سلبریتی ها، 
مســئولین و افراد سیاســی چون در تعامل با 
جامعه هستند و به منابع قدرت نزدیک هستند، 
قابلیت الگو سازی دارند و برهمین اساس حق 
نظارت بر این افراد برای رسانه محفوظ است.

عکاسی�از�چهره�افراد:���
عکاسی از چهره افراد منوط به اجازه فرد است 
و یکی از مهمترین مشــکالتی که عکاســان 
خیابانی با آن روبرو هســتند عکســبرداری از 
چهره افراد در جامعه است. هر عکاسی تنها با 
اجازه می تواند فردی را در سوژه کانونی عکس 
خود قرار دهد ولی در تصاویری که تعدد چهره 
افراد به نحوی است که به صورت دقیق قابل 

شناســایی نیست نیازی به اجازه ندارد.
امــا در تمامی متینگ های سیاســی و مدنی 

عکاســی از چهره افراد بالمانع است. برخورد 
حقوقی با عکسبرداری از چهره افراد در برخی 
فضاها مســتثنا است که می توان به فضاهایی 
اشــاره کرد که افراد برای تظاهر و نمایش در 
آن مکان ها حضور پیدا کرده اند که در مباحث 
حقوقی چنین تعریف شده است که »از حق بر 
چهره خود اعراض کرده است« و حتی برخی 
آرایش ها هم برای جلب توجه انجام می دهند.
بر این اســاس وقتــی در خیابان راه می روید، 
دست کسی را گرفته اید، سیگار دود می کنید، 
گوشــه ای خوابتان بُرده، مشغول پرتاب کردن 
زباله به خیابان هستید، با کسی گالویز شده اید، 
در یک فروشــگاه مشــغول خرید هستید، به 
گربه ای غذا می دهید، دســت پیرمرد ناتوانی 
را گرفته ایــد و برای گــذر از خیابان کمکش 
می کنید و ... باید بدانید که ممکن است سوژه 
یک عکاس شــوید و چند دقیقه بعد عکستان 

در شــبکه های مجازی دست به دست شود.
نکته اینجاست که بسیاری از مردم و برخی از 
عکاســان به این حق و حقوق قانونی اشــراف 
ندارند و هنوز به صورت مشــخص و روشــن 
توضیح داده نمی شــود. عده ای که آبرویشان 
بــه خطر می افتد هم نمی دانند چطور و به چه 
کســی شــکایت کنند. توصیه کلی »از کسی 
عکاســی نکنید« هم بر اساس توضیحات این 
حقــوق دان محل نقد اســت، آیا میان عکاس 
)دارای مجوز و کارت عکاســی( با کســی که 
بــا تلفن همراه عکس و فیلم می گیرد تفاوتی 
وجود دارد؟ آیا اگر کسی از یک چهره سیاسی 
هنــگام یک تخلف عکــس و فیلم گرفت، از 
مصونیت برخوردار اســت؟ و ... الزم اســت به 
منظــور تضیع حق عمومــی و همینطور عدم 
محدودیت برای کار عکاسان، آگاهی عمومی 

در ایــن باره افزایش پیدا کند.
روشن است که این روزها در خانه شیشه ای به 
سر می بریم. حریم خصوصی هر روز کوچکتر 
و کوچکتر می شــود، به همین خاطر باید بیش 
از هر زمان دیگری مراقب پیرامونمان باشیم، 
البته اگر گوشی های موبایل اجازه بدهند موقع 
رد شــدن از خیابان ســرمان را باال بگیریم و 
متوجه ماشینی که به سمت مان می آید بشویم!

جامعه
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بیشــتر مهاجرت افغانســتانی ها به ایران در 
ســال های جنگ ایــران و عراق و هم زمان 
با جنگ های داخلی افغانســتان اتفاق افتاد. 
امام خمینی )ره( در آن زمان دســتور دادند 
که مرزها برای ورود مهاجران افغانســتانی 
باز شــود و بســیج و سپاه را مکلف کردند تا با 

مهاجران همکاری کنند.
بــه این ترتیب به تدریج حدود ســه میلیون 
افغانســتانی وارد ایران شدند. بسیاری از این 
مهاجــران کــه در دهه ۶0 بــه ایران آمدند، 
مشــغول به کار شــدند و گفته می شــود که 
بیش از 2000 نفر از آنان درســال های دفاع 
مقدس در جبهه ایران به شهادت رسیده اند.

مهاجران افغانســتانی بیشتر در استان های 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان و کرمان 
زندگــی می کننــد و این در حالی اســت که 
در همه این ســال ها شــاهد حضور آنها در 
جایگاه های شــغلی مختلف در کشــورمان 
بوده ایم. بسیاری از افغانستانی ها تحصیالت 
خود را در بهترین دانشگاه های ایران تکمیل 
کردنــد، تا درجــه دکتری پیش رفتند و پس 
از آن به عنوان سیاســتمدار به کشــور خود 
بازگشــتند یا تصمیم گرفتتند برای همیشــه 

در ایران بمانند.
اما شاید ما ایرانی ها در زندگی روزمره بیشتر 
شــاهد آن دسته از افغانســتانی هایی باشیم 
که شــغل های ســخت و طاقت فرسا برای 
خــود انتخاب کرده انــد و ترجیح می دهند با 
همین شــرایط سخت کنار بیایند، از خانواده 
و وطنشــان دور باشــند امــا هیچ وقــت در 

افغانستان زندگی نکنند.
این موضوع مورد توجه ســازمان ملل متحد 
نیــز قرار دارد و تــالش می کند به جهانیان 
یــادآوری کند میلیون ها انســان پناهنده که 
مجبــور بــه ترک خانه خود شــده اند، با چه 
مشــکالتی روبه رو هستند و از چه چیزهایی 

رنج می برند.
ایســنا در این باره با ســه تبعه افغانستانی که 
سال هاست زندگی دور از خانواده را در ایران 
تجربه می کنند، گفت وگو کرده اســت تا آنها 
از دالیل کوچشــان از افغانســتان به ایران 

صحبت کنند.
»محمد« از ۱7 ســالگی مثل سایر مردهای 
خانواده اش برای کار از افغانســتان به ایران 
آمده و حاال سال های سال است که به عنوان 
نگهبان و نظافتچی در مرکز خریدی در غرب 
تهران کار می کند: »کشور ما درگیر مشکالت 
متعددی اســت. یکی از مشکالتمان حضور 
طالبان اســت که زندگی را برای بســیاری 
از مردم افغانســتان دشوار کرده اند. موضوع 
دیگر این اســت که در کشــور ما کشاورزی 
وجود ندارد و ما هیچ شغلی نداریم. مجبوریم 
برای تأمین خانواده مان به کشــورهای دیگر 
مثل ایران و ترکیه مهاجرت کنیم. البته شما 
هر کشوری بروید، افغانستانی ها را می بینید؛ 
حتی در اروپا. من هم مثل برادرهایم از همان 
ســن پایین به ایران آمدم و کارم را شــروع 
کــردم. اینجا قوم و خویش هم دارم که یا در 
ســاختمان های مسکونی یا در همین مراکز 

خرید کار می کنند.«
همســر و فرزند محمد در افغانستان در خانه 
مادر محمــد زندگی می کنند و تأمین خرج 
آن خانه به کلی با محمد است: »خدا را شکر 
که ایرانی های اینجا دیگر مرا می شناسند و 
به من اعتماد دارند. شــب ها در همین پاساژ 
می خوابم و راضی هســتم اما واقعیتش این 
اســت که ما افغانســتانی ها مرگ و زندگی 
مشخصی نداریم. ســخت می میریم. مثاًل 
خیلی از افغانســتانی ها حفاری چاه می کنند 
و بر اثر ریزش چاه می میرند و هیچ کســی 
هــم راجع به آنها حرفــی نمی زند. خیلی از 
کارگرهــای ســاختمانی هم افغانســتانی 
هســتند کــه از ارتفــاع پرت می شــوند و 
می میرند بدون اینکه برای کسی مهم باشد. 

همین قدر راحت و در ســکوت می میریم.«
»اکبر« 27 سال دارد. ۱0 سالی می شود که 
بــه ایران آمــده و در باغ های اطراف تهران 
باغبانی و کارگری می کند: »در افغانســتان 
اســم مــن را گذاشــته اند: گاو! چون برای 
شــخم زدن زمین با یک تراکتور مســابقه 
می دهــم و برنده می شــوم. چون می توانم 
ســخت ترین کارهــا را در کوتاه ترین زمان 

جامعه
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»هیچ کس دوســت ندارد وطنــش را ترک کند، مگر 
اینکه خیلی مجبور باشد. یک وقت هایی که در صندوق 
عقب سواری های افغان بر به سختی نفس می کشم با 
خودم می گویم: خدایا! کاش مجبور نبودم این حقارت 

را تحمل کنم.«
مهاجــرت افغانســتانی ها بــه ایران در پــی ناامنی، 
جنگ های طوالنی و نبود فرصت شغلی در افغانستان 
صورت گرفت. طبق آماری که وزارت امور مهاجرین و 
عودت کنندگان افغانستان در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده 
اســت، 8۳۹ هزار و ۹۱2 نفر از مهاجران افغانســتانی 
در ایران دارای کارت پناهندگی آمایش، ۳0 هزار نفر 
دارای سند طوالنی مدت، ۴۵0 هزار نفر دارای گذرنامه 
کوتاه مدت و 7۳۴ هزار و ۶22 نفر بدون هیچ مدرکی 

در ایران زندگی می کنند.
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ممکــن انجام دهــم، در ایران کار برایم زیاد 
اســت و پول خوبی هــم در می آورم. با پول 
کارگری در ایران توانســته ام در افغانســتان 
خانه بخرم و زنی که گرفته ام را تأمین کنم.«
از او می پرسم حاال که خانه و پول زیادی دارد 
چرا حاضر نیســت به کشور خودش بازگردد 
و دیگر کارگری نکند: »در افغانســتان هیچ 
کاری برای انجام دادن نیســت. آنجا چیزی 
به اســم خانه و مغازه اجاره ای وجود ندارد و 
حتمًا باید پولی برای خریدن یک ملک داشته 
باشی. معمواًل کسی که برای کار از افغانستان 
بیــرون می آید دیگر به آنجا برنمی گردد. من 
امروز خیلی از زندگی راضی هستم. با زحمت 
خودم توانســته ام مادرم را ســه بار مکه ببرم 
و خوشــحالش کنــم. دیگر چیزی در زندگی 

نمی خواهم.«
»تیمــور« 28 ســاله هــم نظافتچــی یک 
ســاختمان مسکونی اســت و از ۱7 سالگی 
به ایران آمده اســت. او به تازگی می خواهد 
دختــری را عقــد کند: »کار کردن در ایران تا 
چند ســال پیش خیلی خوب بود. هم زندگی 
خودمان می گذشــت و هم خانواده مان تأمین 

می شــد و عالوه بر آن می توانستیم پس انداز 
خوبی هم داشــته باشــیم. اما این اواخر کار 
کــردن در ایران خیلی هم به صرفه نیســت 
و ترجیــح می دهم دیگر بــرای کارگری به 

ترکیه بروم.«
تیمــور هــر چند وقت یک بار به افغانســتان 
می رود و پس از دیدار با خانواده اش به ایران 
بازمی گردد: »هر بار برای اینکه از افغانستان 
بــه ایران بیایــم باید حقارت زیادی را تحمل 
کنــم. نه فقط من؛ همه افغانســتان هایی که 
بــا ماشــین های افغان بر به ایــران می آیند. 
ماشــین های افغان بر نفری ۴0 هزار تومان از 
ما می گیرند و با یک ســواری ما را از مرز رد 
می کنند. باالی ۱0 نفر ســوار این ماشــین ها 
می شــوند. باید در صندوق عقب ماشین آزار 
زیــادی را تحمل کنیم و چون ســرعت این 
ســواری ها خیلی زیاد اســت، خیلی وقت ها 
افغانســتانی ها در این مســیر بر اثر تصادف 
می میرنــد. واقعیت این اســت که هیچ کس 
دوست ندارد وطنش را ترک کند، مگر اینکه 
خیلی مجبور باشــد. یــک وقت هایی که در 
صندوق عقب سواری های افغان بر به سختی 

نفس می کشم با خودم می گویم خدایا! کاش 
مجبــور نبودم این حقارت را تحمل کنم.«

کارگران افغانستانی با جمعیت حدود 2 میلیون 
نفر، ۱0 درصد بازار کار ایران را در دست دارند. 
حضور کارگران افغانســتانی در ایران اعتراض 
بســیاری از کارگران ایرانــی را برانگیخته و 
اعتراض هــا و تظاهرات هــای متعددی برای 
مقابله با اشــتغال اتباع بیگانه و بیکاری خود 

به راه انداخته اند.
دولــت نیز محدودیت هــای متعددی از جمله 
ممنوعیــت به کارگیــری کارگران خارجی در 
دســتگاه های دولتــی و عمومی غیردولتی را 
تعیین کرده و از تمامی دســتگاه های دولتی، 
عمومــی غیردولتی، شــرکت ها و پیمانکاران 
آنها خواسته که کارگران مورد نیاز خود را تنها 
از نیروی کار ایرانی تأمین کنند و مجازات های 
متعددی از جمله حبس و جزای نقدی را برای 

کارفرمایان متخلف تعیین کرده اســت.
با این حال بســیاری از کارفرمایان مشــاغل 
خصوصــی ترجیح می دهند کــه از کارگران 
افغانستانی به دلیل ارزان قیمت بودن، نداشتن 

بیمه و بهره وری باال اســتفاده کنند.
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بعد از برگشتن ناصرالدین شاه از سفر فرنگ، 
باغ الله زار ۹0 هزار تومان فروخته می شــود 
تا خیابانی شــبیه شانزه لیزه در ایران ساخته 
شــود. خیلی از اولین شــغل ها مثل نخستین 
گل فروشی، در الله زار افتتاح می شود. حتی 
در منابع آمده است الله زار نخستین خیابانی 
بوده که اولین چراغ گاز تهران در آن روشــن 

می شود.
رونق خیابان الله زار در دوره مشــروطیت به 
اوج خود می رســد. این خیابان تا آخر دوران 
قاجــار به دلیل داشــتن ترکیبی از تئاترها و 
رستوران ها یکی از مهم ترین گردشگاه های 
تهــران بوده اســت. با کودتــای 28 مرداد، 
کم کــم بســیاری از تئاترها، رســتوران ها، 

تجارتخانه ها، پیاله فروشی ها، خیاط خانه ها، 
سینماها و فروشگاه های مشهور ایران در این 
خیابان جا خوش کردند. اما حاال خیابان الله 
زار بورس الکتریکی هاســت. پیاده روهایش 
شــلوغ و پر از باربرهایی با چرخ دســتی یا 
ســیم های در هم پیچیده شــده است و کنار 
خیابان هم پارکینگ موتورســوارهایی است 

که در مغازه ها کار می کنند.
حاال کمتر مغازه داری پیدا می شود که حوصله 
جواب دادن داشــته باشد و درباره گذشته الله 
زار چیز زیادی بداند. تلفن های مغازه ها مرتب 
زنگ می خورند. صاحب آنها آنقدر درگیر کار 
و جواب دادن به مشــتری هستند که حوصله 
خاطــره تعریف کــردن ندارند. اما الله زار از 

همان قدیم هم مغازه های الکتریکی داشــته 
است.

کسی نمی داند صاحب اولین مغازه الکتریکی 
در ایــن خیابــان چه کســی بوده اســت اما 
قدیمی ترها به ایســنا می گویند آقای امانت 
حــدود ســال ۱۳2۴ و ۱۳2۵ مغــازه لوازم 
الکتریکی اش را راه اندازی کرده اســت. البته 
قبل از آن یکی دو فروشگاه دیگر هم بوده اند 

که اسم صاحبانشان را به خاطر نمی آورند.
مصطفی تقی پور که 8۴ ســال دارد یکی از 
قدیمی هایی است که برخی از خاطرات خیابان 
اللــه زار را به یاد می آورد. او حقوق خوانده و 
قاضی بازنشسته است. پدرش، عباس تقی پور 
ســال ها قبل فروشگاه »الکترو الندیس« را 
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کــه یکی از برندهای معروف بوده از صاحب 
اصلی اش علیرضا افضلی پور می خرد.

اطراف�خیابان�الله�زار�تبدیل�به�پارکینگ����
موتور�سوارها�شده�است

او می گوید: در ســال ۱۳2۵ مهندس علیرضا 
افضلی پور نمایندگی برند سوئیســی الکترو 
الندیــس را در ایران و خیابان الله زار افتتاح 
کــرد. حتی چوب های ویترین مغازه را هم از 
همان کشور وارد کرد. البته این برند همچنان 
درســوئیس فعال اســت اما دیگر وارد ایران 
نمی شــود. ویترین و تابلوی این فروشــگاه 
همچنــان مثل روز اولش در خیابان الله زار 
است و در حال حاضر صاحب آن یک زرتشتی 

است. اما دیگر از محصوالت سوئیسی داخل 
آن خبری نیست.

تقی پور از مهندس افضلی پور که او هم مثل 
پدرش از دنیا رفته است به نیکی یاد می کند و 
ادامه می دهد: او کل سرمایه اش را به کرمان 
برد و دانشــگاه ســاخت و هیچ وقت حاضر 
نشــد اســم دانشگاه را به نام خودش بگذارد. 
االن اسم آن دانشگاه، »شهید باهنر« است. 
همســرش خانم فاخره صبا خواننده اُپرا بود 
که او هم فوت کرده اســت. آقای افضلی پور 
هیچ فرزندی نداشــت. شما کمی دیر آمدید. 
باید زودتر از این می آمدید. او خارج از کشور 
تحصیل کرده بود. دوست داشت بعد از فوتش 

در دانشگاهی که ساخته بود به خاک سپرده 
شــود اما بنا به دالیلی پشیمان شد و وصیت 
کرد در قبرســتان امامزاده عبداهلل )ع( دفن 

شود.
او که مشــتاق است ســهمی در بیان تاریخ 
شــفاهی چگونگی تبدیل شدن خیابان الله 
زار به بورس صنف الکتریکی ها داشته باشد، 
من را به دیگر مغازه های قدیمی این خیابان 
می برد و معرفی می کند. اما آنها دوست ندارند 
حرف بزنند یا خودشان را معرفی کنند. یکی از 
آنها معتقد اســت پرس و جو درباره هر کاری 
نوعی تفتیش عقاید اســت و ادامه می دهد: 
گرچه کاری که می کنی با ارزش اســت اما 

جامعه

خیابان�الله�زار��۱۳۳۵-�ناصرالدین�شاه�پس�
از�بازگشت�از�ســفر�اول�فرنگستان�به�فکر�
ساخت�خیابانی�مانند�»شانزه�لیزه«�در�تهران�
افتاد�و�دســتور�داد�کــه�از�میان�باغ�مصفای�

الله�زار�خیابان�بکشند.
می�گویند�اللــه�زار�زمانی�باغ�و�محل�تفریح�
شــاهان�قاجار�مثل�فتحعلی�شــاه�و�محمد�
میرزا�)فرزنــد�عباس�میرزا(�بوده�اســت.�
روز�ســیزدهم�نوروز�را�در�همین�باغ�جشــن�
می�گرفتنــد�و�عروس�ناصرالدین�میرزا�را�از�
همین�باغ�با�جشــن�و�شادی�بدرقه�کرده�اند.�
حاال�این�خیابان�تبدیل�به�بورس�لوازم�برقی،�

الکتریکی�و�لوستر�شده�است.
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سعی کن در نوشته هایت نامی از کسی نبری 
که بعضی ها نتوانند بعدها از آن سوء استفاده 

کنند.
دوباره اسم مهندس افضلی پور اولین صاحب 
فروشگاه الکتروالندیس وسط می آید. یکی از 
قدیمی ها که دوســت ندارد اسمش را بگوید، 
بیان می کند: مهندس دو ســال تحقیق کرد 
تــا تصمیم گرفت آن دانشــگاه را در کرمان 
بســازد. زمانی هم که دانشــگاه افتتاح شد و 
سخنرانی داشت از سیر تا پیاز کارش را توضیح 
داد. یــادم می آید بارها تاکید کرد اگر عکاس 
و خبرنگار در آن مراســم ببینم آنجا را ترک 
می کنم. دوست نداشت کاری که انجام داده 

را برجسته کند.
فروشــگاه�الکتروالندیس�با�ویترین����

قدیمی�اش�در�خیابان�الله�زار
تقی پــور صحبت هــای او را ادامه می دهد و 
اضافــه می کند: حتی مهندس وصیت کرده 
بود بعد از فوت همسرش، خانه شخصی شان 
تبدیل به دفتر دانشگاه کرمان در تهران شود. 
خدا رحمتش کند. آدم خیر و با ســوادی بود. 
یادم می آید حتی آن زمان هر کدام از فعاالن 
صنف الکتریکی که با مشکل مالی مواجه یا 
ورشکسته می شدند، او دستشان را می گرفت. 
آقای افضلی پور چند شــاگرد داشت که رضا 
خالقــی یکــی از آنها بود. حــاال هم یکی از 
مغازه های الله زار برای اوســت و می توانید 

عکس آقای افضلی پور را آنجا ببینید.
یکی از قدیمی های محل که از سال ۱۳۴۴ به 
عنوان تحصیل دار وارد خیابان الله زار شده و از 
ترس آنکه سربازی نرود همین جا مشغول به 
کار شده است، در ادامه صحبت های تقی پور 
اضافــه می کنــد: یادم می آیــد آن زمان به 
شاگردانش پنج تومان عیدی می داد که پول 
زیادی بود چون اعتقاد داشت این شاگرد است 
که مغازه را می گرداند. محســن و محمد دو 
شاگرد دیگرش بودند که آنها هم از دنیا رفتند.

آقای یاسینی هم از کارمندان قدیمی فروشگاه 
»روشن« است. فروشگاه آقای روشن در سال 
۱۳2۱ در الله زار باز شد و حاال هم وارثانش 

آنجا را حفظ کرده اند.
او که همچنان در آنجا مشغول به کار است، 
می گوید: ارباب اردشــیر هم صاحب یکی از 
مغازه های قدیمی لوازم الکتریکی در خیابان 
الله زار بود که از سال ۱۳20 فعالیت می کرده 
است. فروشگاه قاعدان هم که درخیابان ناصر 
خســرو مغازه داشت از ســال ۱۳۴۹ به الله 
زار کــوچ کرد. آقای ساســانیان و مدنی هم 

از ناصرخسرو به الله زار مهاجرت کردند.
تقی پور در ادامه صحبت های او بیان می کند: 
بین سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳20 الکتریکی ارباب 
اردشیر که صاحب آن هم یک زرتشتی بود و 
پس از او آقای باقر روشن در خیابان الله زار 
مغازه داشــتند. سال ۱۳2۴ الکتریکی امانت 
بــود. الکترو الندیس هم در ســال ۱۳2۵ یا 
۱۳2۶ افتتاح شد که بعدها پدرم آنجا را از آقای 
افضلی پور خرید. من در سال ۱۳۳۵ دانشجو 
شدم و پدرم سال ۱۳۳8 آن فروشگاه را خرید. 
به خاطر می آورم آن زمان در خیابان الله زار 
به جز سینماها، تئاترها، کافه ها و رستوران ها، 
مغازه های کفش و کیف فروشی، پرده فروشی 
و الکتریکی ها هــم بودند. بعدها مغازه های 
الکتریکی به خیابان الله زار نو هم رسیدند و 
بعــد از انقالب هم که خیابان الله زار تبدیل 

به بورس ابزار الکتریکی، برق و لوستر شد.
یکی دیگر از قدیمی ها که او هم دوست ندارد 
اســمش را بگویــد، میان صحبت های آقای 
تقی پــور می آید و اضافه می کند: فروشــگاه 
گیو ســر نبش کوچــه خندان که صاحب آن 
هــم یک زرتشــتی بود و باالتــر از آن مغازه 
هم فردی به نام گیریشــاه که کلیمی بود از 
جمله افرادی بودند که مغازه لوازم الکتریکی 
داشــتند. در واقع خیابان الله زار قبل از سال 
۱۳20 بورس ســالن های سینما، تئاتر، کافه، 
کیف و کفش، کاله، پرده فروشــی و لباس 
فروشی بود. برندهای معروفی مثل »جنرال 
مد« و »پوشــش« در این خیابان فروشــگاه 
داشتند. فروشگاه »پیرایش« هم که از لوازم 
خانه تا پوشــاک عرضه می کرد، در آن زمان 
بزرگ ترین فروشــگاه تهران بود و بعد از آن، 

فروشگاه فردوسی افتتاح شد.
زمانی خیابان الله زار پر از ســالن های سینما 

و تئاتر بود
بعــد از صحبت های او تقی پور ادامه می دهد: 
آن زمان ها لوازم برقی بسیار مختصر و محدود 
بود و شامل ساده ترین ابزارها برای برق رسانی 
به خانه مثل »کنتور«، »فیوز پا کنتر«، »سیِم 
رو کار«، »کلید«، »پریز«، »جعبه تقسیم« و 
»ُرزت« بود. بعد از سال ۱۳20 به بعد سیم های 
تو کار و رنگی )فاز و نول( وارد بازار شدند. آن 
زمان همه سیم ها سیاه بود و برای آنکه فاز و 
نول را مشخص کنند ِگل اُخرا به آن می زدند 
تا قرمز شود. فازمتر هم نبود. روکش سیم ها 
قیر بود. فروشگاه »ستاره« در خیابان الله زار 
تا سال ۱۳۴0 از آن سیم های قیری می آورد.
یکــی از قدیمی هــای خیابــان الله زار هم 
اضافه می کند: حاال باید به دنبال فروشــگاه 
الکتریکــی در اللــه زار بگردیــن. همــه 
فروشــگاه ها الکتریکی نیستند. فقط ۴000 
فروشــگاه جــوازدار در این خیابان اســت و 
می توانید اطالعات کامل تر را از اتحادیه این 
صنف بگیرید. شما باید چراغ بردارید و دنبال 
مغازه های الکتریکی در این خیابان بگردید.

او�توضیحات�بیشــتری�نمی�دهد�و�به����
توصیه�اطرافیانش�سکوت�می�کند.

حــاال صاحبــان اصلی مغازه هــای قدیمی 
الکتریکــی خیابان الله زار از دنیا رفته اند اما 
همچنــان بعضی از فروشــگاه ها به صورت 
وراثتی به کارشــان ادامه می دهند. فروشگاه 
روشــن که حاال نوادگان آقای روشن آن را 
اداره می کنند، عکس مرحوم باقر روشــن و 
پســرش اصغر روشن را که فوت شده اند در 

مغازه نصب کرده اند.
چــراغ مغازه الکتــرو الندیس هم با همان 
ویترین چوبی و دکور قبلی اش روشن است 
و حاال پرویز پوردهقان از نوادگان کسی که 
این مغازه را خریده، آنجا را مدیریت می کند. 
او حتی عکس سیاه و سفیدی را که از زمان 
افتتاح فروشگاه الندیس به جا مانده، پشت 

کارت ویزیتش چاپ کرده است.

جامعه
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فروشگاه »جهان الکتریک« روبروی کاباره 
»افق طالیی« سابق که حاال خراب شده، قرار 
دارد. آقای خالدی عکسی از آقای افضلی پور 
اولیــن صاحب مغــازه الکتروالندیس - که 
زمانــی کارش را با او شــروع کرده - روی 
دیــوار مغازه اش نصب کرده اســت. گرچه 
حــاال کمتر خاطره ای در ذهن آقای خالدی 
مانده اما تقریبًا هر روز با پسرها و نوه هایش 
کرکره مغازه را باال می دهد و پشــت اولین 
میزی که وقتی وارد مغازه می شوی می بینی، 
می نشــیند. حاال فروشــگاه را پسر بزرگش 
مدیریت می کند و نوه هایش زیر دســت او 
کار می کننــد و هر کدام در حال جوابگویی 

به یک خط تلفن هستند.
احمد خالدی پسر او درباره اینکه برخی این 
شغل را نسل به نسل در خیابان الله زار ادامه 
می دهند، می گوید: این کار به لحاظ موقعیت 
اجتماعی و اقتصادی حرفه خوبی محسوب 
می شود. هر دو پسرم هم که فارغ التحصیل 
رشــته معماری هســتند با من کار می کنند. 
پدرم حدوداً 7۶ ســال دارد و من هم از سال 
۱۳۶۱ وارد این حرفه شدم و آقای افضلی پور 
را هــم دیــده بودم. یــادم می آید زمانی که 
دانشــگاه کرمان افتتاح شد، مقاله ای درباره 

او در روزنامه کیهان چاپ شد.
خیابان�اللــه�زار�حاال�تبدیل�به�بورس����

لوازم�برقی،�لوستر�و�الکتریکی�شده�است
او ادامــه می دهد: پدر من فروشــنده اصلی 
فروشــگاه الندیس بوده اســت. مهندس 
افضلی پور در فروش هیچ نقشــی نداشت و 
تنها امر واردات را انجام می داد و مابقی کار 
را به پرســنلش می سپرد. پدرم زمانی که از 
شــهر خودشــان به تهران می آید از طریق 
یکی از بســتگانش بــا مهندس افضلی پور 
آشــنا می شــود. آن زمان همراه پدرم یک 
فرد دیگری هم مشــغول کار بوده است که 
مهنــدس می گوید یک مــاه فرصت دارید 
خودتان را نشــان دهیــد و بعد از این زمان 
من فقط به یک نفر از شــما نیاز دارم و نفر 
بعدی باید برود. ســِر ماه پدرم می ماند و آن 
کارمند مرخص می شــود. پدرم از آن زمان 
به مدت ۱۵ ســال با مهندس کار می کند و 
ســپس خودش مستقل می شود و مغازه ای 

در خیابان الله زار راه اندازی می کند.
خالدی اضافه می کند: پدرم سال ۱۳۴۶ وارد 
این حرفه شــد. ده مغازه باالتر از فروشــگاه 
پــدرم، الکتریکی آقای ضرابی بود که او هم 
دیگر در قید حیات نیســت. این طور نبوده 

کــه صنف الکتریکی ها به یکباره به خیابان 
اللــه زار هجوم بیاورنــد. به مرور این اتفاق 
افتــاد و کم کم کل خیابان الله زار تبدیل به 
بورس صنف الکتریکی ها شد. از سال ۱۳۵7 
و بعد از آتش زدن سینماها و تئاترها، پاساژها 
هم کم کم ساخته شدند و مغازه های فروش 
لوازم برقی و الکتریکی گسترش پیدا کردند.
آن هایــی که زمانی در خیابــان قدیم الله 
زار کســب و کاری داشــتند خودشــان را با 
شــرایط فعلی وقف داده اند و به همان کاری 
که الله زار را تبدیل به بورس کرده اســت 
روی آورده انــد. مثــل نوروز مظاهری یکی 
از کســانی که زمانی در کاباره افق طالیی 
بــا اصغر تحویلی صاحب آنجا کار می کرده 
اســت. او حاال یک مغازه الکتریکی دارد که 
پســرش آنجا را مدیریت می کند. مظاهری 
هم این روزها حال خوشــی ندارد و کمتر به 
الله زار می آید و کمتر هم خاطرات گذشــته 
را به یاد می آورد. امیر پسر آقای تحویلی هم 
حــاال صاحب یکی از مغازه های لوازم برقی 

خیابان الله زار شده است.
کســی چه می داند باغ الله زار که امروز به 
بورس لوازم الکتریکی تبدیل شده است، چه 

سرنوشتی خواهد داشت؟

جامعه
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روزگاری نــه چنــدان دور آخرین حد تنبیه زنان 
بریدن گیسوانشان بود و »گیس بریده« فحش 
محسوب می شد. هرچند در گذر زمان گیس بریده 
معنای خود را دست داده است اما به نظر می رسد 
که وقتی بریدن گیس و فروش آن برای بعضی 
تنها چاره باشــد، حکم آخرین حد تنبیه را دارد. 
اگر سری به آرایشگاه های زنانه و یا سایت های 
خرید و فروش اینترنتی بزنید با آگهی های خرید 
و فروش مو مواجه می شوید. دختران و زنانی که 
موهایشان را می فروشند و پول می گیرند و زنانی 
کــه پول می دهند و مو می خرند. دخترانی که به 
خاطر پول موهایشــان کوتاه می شــود و زنان و 
دخترانی که با پول موهایشان بلند می شود اینها 

دو روی یک سکه هستند.
امــا در پــس خرید و فروش ایــن موها واقعیت 
تلخی در جریان اســت واقعیتی تلخ که شــاید 
قبل از این فقط در قصه ها می خواندیم. فشــار 
اقتصادی که گاهی سبب می شود کسی کلیه اش 
را برای فروش بگذارد و گاهی در قالب کوچک تر 
موهایش را. در این گزارش به پشت پرده خرید و 

فروش مو سرک کشیدیم.
بــی بــی می گفت: گیــس آِب دل را می خورد! 
منظورش این بود هرقدر دل خرم و شادتر باشد 
گیسوان بلندتر و شاداب تر خواهد بود. روزگاری 
گیســوی بلند فخر زنان و دختران دم بخت بود 
و زنان به ســختی از این مظهر زیبایی شــأن دل 
می کندند. اما چه می شود که زنان راضی به بریدن 

گیس خود و فروشش می شوند؟
خریداران مو اعتراف می کنند که در ماه های اخیر 
تعداد فروشندگان زیادتر شده است و خیلی حساب 
شده تر عمل می کنند. مژده صاحب سالن زیبایی 
معروفی اســت و مراجعه کنندگان زیادی برای 
فروش مو دارد. این سالن دار با اشاره به اینکه تا 
2-۳ ســال قبل مو را که کوتاه می کردیم کسی 
پیگیر فروشش نبود می گوید: »مشتری می آمد 
موهایــش را کوتــاه می کردیم نه قضیه زرنگ 

بــازی بود نه چیــزی دیگر، می دیدیم موهایش 
خوب اســت موهایــش را که قیچی می کردیم 
برمی داشــتیم او هم راضی بود اما االن شــرایط 
فرق کرده است هرکس که می خواهد موهایش 
را کوتاه اول می پرسد: اگر می خری می فروشم.
در این 2-۳ ســال این قضیــه رونق پیدا کرده 
اســت. کســی که موی خوب و پر داشته باشد و 
برای فروش پیش ما بیاید مو را نگاه می کنم و با 
توجه به جنس و سالم بودن مو قیمت می گذارم. 
اگر آدم طمع کاری نباشــم و نخواهم اصطالحًا 
ســر طرف را کاله بگــذارم قیمتی که روی مو 
می گذارم حدود 800-۹00 هزار تومان است.«

درد�پولدارها���
قســمت اعظم موهــای فروخته شــده برای 
اکستنشــن مو استفاده می شود. این سالن دار با 
تاکید بر اینکه اکستنشن مو از ۱0 سال پیش رواج 
پیدا کرده و دغدغه قشر مرفه است ادامه می دهد: 
»کســانی که موهای کوتاه یا بلند اما کم پشت 
دارند یا موهایشان خراب شده و می خواهند اضافه 

یا بلندتر شود برای اکستنشن نزد ما می آیند.
اکســتنش کار پر هزینه ای اســت و هرکســی 
اســتقبال نمی کند، اغلب قشــر مرفه جامعه و 
کســانی که وضعیت مالی خوبی دارند به سراغ 
این قضیه می روند چون قیمتش باال اســت. هر 
شاخه ۱00 گرمی مو طبیعی االن ۱۵ هزار تومان 
است اگر کسی بخواهد موی بلند داشته باشد ۱۵0 
شــاخه نیاز است که نزدیک به 2 میلیون تومان 
می شــود. البته 2 برنــد خیلی معروف در تهران 
هســتند که به جای موهای درجه یک از الیاف 
اســتفاده می کنند به همین دلیل قیمت پایین و 
مشــتری زیاد دارند.« خرید و فروش مو در این 
ســالن زیبایی گاهی خاطراتی را رقم می زند که 
هرگز از یاد این سالن دار نمی رود: یک روز یک 
خانم با 2 دختر ۱0-۱۵ ســاله به ســالن آمدند و 
دخترها موهای ُپر و خیلی قشنگی داشتند مادر 
گفــت موهای اینها را کوتاه کنید چون وضعیت 

مالی ام خوب نیست می خواهم موها را بفروشم؛ 
خواهر بزرگ تر مشکل نداشت- یا شاید ظاهرش 
را خوب حفظ کرد- اما خواهر کوچک تر از اینکه 
می خواست موهایش را کوتاه کند خیلی ناراحت 

بود. یکی از بدترین کارهای زندگی ام بود.«
شرم�پدرانه�برای�فروش�موی�دختران���

بررسی ها نشان می دهد که نیاز مالی دلیل اصلی 
فروش مو خصوصاً موهای کودکان است. موهای 
کودکان به دلیل سالم بودن بازار فروش بهتری 
دارد. »مو دختربچه 8 ساله، بلندی اش ۶0 سانتی 
متــر، قیمت مقطوع 2 میلیون 800 هزار تومان. 
در صورت خرید با این شــماره تماس بگیرید« 
مادر گوشی را برمی دارد: اگر خریدار واقعی باشید 
۱00 هــزار تومان هم تخفیف می دهم. توضیح 
می دهد: مراقبت از موهایش مشــکل است یک 
روز در میان باید به حمام برود و وقت گیراســت 

برای همین تصمیم گرفتیم کوتاه کنیم.
کمی که بیشتر روی قیمت چانه می زنیم می گوید: 
حقیقتش بچه ام در ســنی است که دلش تخت 
خــواب و تبلــت می خواهد و ما درآمدمان کفاف 
خریدش را نمی دهد، خوشــبختانه مو که کوتاه 
شــود دوباره بلند می شــود اما بچه ام از تختش 
لذت می برد و پیش دوســتانش از نداشتن تبلت 
خجالت نمی کشد! فروشنده دیگر آگهی فروش 
موی دختر ۱0 ســاله اش را در ســایت زده است، 
این بار پدر گوشی را برمی دارد با شرمندگی ناشی 
از غرور مردانه توضیح می دهد: »خودش خسته 
شده، از طرفی در مدرسه شان شپش شیوع پیدا 
کرده اســت و مادرش از این می ترسد که شپش 
بگیرد اما من دلم نمی آید موی دخترم را بفروشم 
اما اگر بفروشــم پولش را بــه خودش می دهم 

هرچیزی را که دوست دارد بخرد.«
البتــه گاهی اوقات هم نیاز مالی شــدید باعث 
فروش مو نمی شــود. فروشنده ها به این نتیجه 
رســیده اند که می توانند از فروش مویشان پولی 
هم به دســت بیاورنــد. دختر جوانی که موهای 

جامعه
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بلندش را ۳ میلیون برای فروش گذاشته و معتقد 
اســت: »من برای موهایم هزینه زیادی کردم، 
شــامپو و ماسک موهای خارجی استفاده کردم. 
۳-۴ سال قبل که اینقدر فروش مو رواج نداشت 
در محل کارم خانمی می خواســت موهایم را 
۳ میلیــون بخــرد اما آن موقع نمی خواســتم 
بفروشــم چون موی بلند را دوســت داشتم اما 
االن می خواهــم یک تغییــر ایجاد کنم، با چند 
آرایشــگاه تماس گرفتم گفتند ۹00 هزار تومان 
گفتم اگر قرار باشد به این قیمت بفروشم به خیریه 
می دهم که برای کودکان سرطانی کاله گیس 

درست کنند و ثواب هم می برم.
اغلب آرایشگاه ها موهای ۱0-۱۵ سانتی متر را 

جــارو می کنند و کیلویی برای براش و برس 
رنگ می فروشــند! آرایشگر اگر بخواهد از 

موی من استفاده کند با الیاف قاطی می کند 
از موی من 20 میلیون در می آورد.« این 
فروشنده مو از خریدارانی می گوید که 
بــرای خریــد مو تمــاس می گیرند: 
»واســطه ها خیلی تماس می گیرند 
حتی واسطه آقا؛ با آنکه قید کردم که 
فقط خانم تماس بگیرد. تلفن می کنند 
که به منزل می آییم و مویتان را کوتاه 
می کنیم! راســته منوچهری هم سر 

زدم همــه آنها بُزخــری می کنند 
مــن می خواهم به خریدار واقعی 

بفروشــم. نیــاز مالی ندارم اما 
می خواهم پول هم بگیرم.«

افزایش�عرضه�و�تقاضا����
در�بازار�فروش�مو

مؤسســه  ولدخانی«  »خانم 
خریــد و فروش مــو دارد و به 

گفتــه خودش در حال حاضر هر 
کیلو ۳ میلیــون تومان می خرد. به 

گفتــه ولدخانی در ماه های اخیر فروش 
مو خیلی زیاد شــده اســت. ولدخانی در این 

باره می گوید: »قباًل ما التماس می کردیم 
االن فرصــت نمی کنیم جواب تلفن 
بدهیــم. این قضیه نــه تنها در تهران 
بلکه در شهرستان ها هم رواج پیدا کرده 

اســت خود ما بالغ بر ۱00 نیرو داریم که از 

شهرستانهای مختلف برای ما مو جمع می کنند. 
مــا از خــارج از ایران هم بــرای خرید مو تقاضا 
داریم و اگر حمایت شویم عالوه بر اشتغال زایی 
با صــادرات مو می توانیم ارزآوری هم داشــته 
باشــیم.« ولدخانی درباره مشــتریانی که برای 
فروش مو می آیند می گوید: »۹0 درصد کسانی 
که موهایشان را می فروشند نیاز مالی دارند. ما از 
مشتری که برای فروش مو می آید سؤال می کنیم 
همگی می گویند از بلندی مو خســته شدیم اما 
بعد که ســر درد دلشــان باز می شود اکثریتشان 

شدید دارند. نیاز مالی 

ایــن روزها پیــش می آید فردی برای تهیه دارو 
مویش را می فروشد، غالبًا ما از این افراد گران تر 
می خریم. مشــتری داریم که از خرم آباد برای 
مــا مو می آورد. درواقع مــوی اقوامش را کوتاه 
می کند و برای ما می آورد و با پولش برای بچه اش 
شیرخشک خاص می خرد شیرخشک معمولی به 
بچه اش نمی سازد. حتی این روزها از اهواز برای 
ما خیلی مو می آید، سیل به خانه هایشان آسیب 

زده و دستشان خالی است.«
ولدخانی از حال و هوای کسانی که برای کوتاهی 
مو می آیند می گوید: »بعضی موهایشــان را که 
کوتاه می کنند خوشــحال اند مثاًل دختر بچه ای 
است که دلش تبلت، کیف مدرسه، کالس استخر 
یــا غیره می خواهد یا موردی که پدر زندان بود 
و برای تهیه لوازم مدرســه موهایش را کوتاه 
کرد. البته مواردی هم پیش می آید که طرف 
خیلی ناراحت اســت. یک موردی بود که 
موهایــش را که کوتاه کردیم بچه گریه 
می کرد ساکن ده فرحزاد بودند پدر دختر 
برای ۴ میلیون تومان زندان بود و مادر به 
ُطــرق مختلف در حال پول جمع کردن 

بود. حال ما خیلی خراب شد.«
هرچند از لحاظ شــرعی و طبق فتوای 
تمامی مراجع تقلید خرید و فروش مو 
اشکال شــرعی ندارد، هرچند قبح 
بریــدن گیس سالهاســت که 
ریخته شــده اســت و برخی 
کوتاهــی و بلنــدی مــو را 
برحسب مد انجام می دهند، 
اما هرچه هســت زیر پوست 
شهر خانواده های آبرومندی 
زندگــی می کنند که ســعی 
دارند با ســیلی صورت خود را 
ســرخ نگه دارند و پایشــان را کج 
نگذارنــد. پس هربار دختر یا خانمی را 
دیدیــم که موهای بلندش را کوتاِه کوتاه 
کرده اســت حواسمان باشد که ناغافل 
نگوییم: حیف شــد چرا موهایت را 
کوتاه کردی؟ شاید دلیل دیگری به 
جز مد داشته باشد که دلش نخواهد 

به ما بگوید.
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اقتصاد

بــا آغاز ســال ۹8 به نظر می رســد افزایش 
دســتمزدها، هزینه های حمل ونقل، افزایش 
بهای تمام شــده مواداولیــه وارداتی، حذف 
ارزهــای با نرخ یارانــه ای در خصوص عمده 
کاالها و نیز افزایش احتمالی بهای حامل های 
انرژی، بهای تمام شــده مصالح، هزینه تولید 
داخــل را افزایش خواهــد داد. همچنین این 
موارد مســتقیمًا روی هزینه های اجرا نیز مؤثر 
خواهد بود و این هزینه ها را افزایش می دهد؛ 
ضمــن این که ذهنیت موجود در جامعه مبنی 
بــر افزایش بهای کاالها در انطباق با افزایش 
قیمت دالر، باعث تشــدید این موضوع خواهد 
شــد. بنابراین افزایش روزافزون هزینه های 
اجــرا، کاماًل محتمل بوده و به نظر می رســد 
اظهارنظرهای برخی از مسووالن در خصوص 
کاهش آتی بهای تمام شده مسکن، بیشتر به 
منظور آرام کردن جو حاکم بر جامعه باشــد تا 

مبتنی بر واقعیت های بازار.
فــارغ از موارد فــوق و پیش بینی افزایش این 
نرخ، در حال حاضر نیز بهای ســاخت نســبت 

به گذشــته افزایش چشم گیری داشته است. 
روند گذشته بازار مسکن کشور نشان می دهد 
بهای مســکن و بهای تمام شده ساختمان به 
صورت یکســان در بازه هــای زمانی مختلف 
افزایش نمی یابند؛ به این معنا که در دوره های 
رکود بازار مســکن، بهای ساخت به تبع تورم 
عمومــی در حال افزایش اســت؛ در حالی که 
بهای فروش واحدهای مســکونی با این نرخ 
افزایــش نمی یابــد. در دوران رونــق نیز این 
روند به طور عمده معکوس اســت و افزایش 
بهای مســکن بیشتر از افزایش بهای مصالح 
ســاختمانی اســت. از این رو به نظر می رسد 
افزایش بهای ســاخت در ایــن برهه زمانی، 
اثــرات خــود را در قالب چنــد نتیجه بر بازار 

ساخت وساز مسکن می گذارد.
اگرچه بروز چنین شــرایطی در بازار مســکن 
تنها معلول شــوک ســرازیر شــدن سیالب 
نقدینگــی نبوده، بلکه سیاســت های کالن 
اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داشــته 
اســت. با این حال، در چنین اوضاع و احوالی 

سیاســت گذار بخش مسکن به دنبال اجرای 
طرح ها و سیاســت هایی است که به این بازار 

سامان بخشد.
ظاهراً نسخه درمانی تازه ای هم در کار نیست 
و قرار اســت با همان نســخه های نخ نما شده 
و شکســت خورده گذشته موقتًا زخم های این 
بازار را التیام بخشــند. در جدیدترین برنامه در 
قالــب طــرح اقدام ملی بــرای تولید و عرضه 
مســکن، قرار است ۴00 هزار واحد مسکونی 
تا ســال ۱۴00 ساخته شود؛ طرحی که به نظر 
می رسد بار دیگر داستان تلخ مسکن مهر را که 
نتیجه مداخله دولت نهم و دهم در بازار مسکن 
بــود، تکرار خواهد کرد. به گفته کارشناســان 
اقتصــادی، مداخله دولت در آن مقطع موجب 

بهبود عملکرد بخش مســکن نشد.
محرک دولت در اجرای نسخه هزینه ای مداخله 
فیزیکی در بازار مســکن، ریشــه در دو عامل 
»دولــت پولدار« و »بخش خصوصی ناتوان« 
دارد. اگــر تجربــه چند دهه اخیر اقتصاد ایران 
را نگاهی بیاندازید، به این نتیجه می رسیم که 

بازار مسکن چگونه رونق می گیرد؟

مجید سلیمی بروجنی

بازار ساخت وساز و مسکن از ابتدای سال گذشته تحت تاثیر التهاب های 
اقتصاد کشــور، روزگار پرنوســان و تورم زده ای را تجربه کرده است.

بازار مســکن یکی از استراتژیک ترین بازارها بوده که پیچیدگی های 
بســیاری دارد. شــرایط خاص و کم ســابقه یک سال گذشته منجر به 
جهش شــدید قیمت مســکن به خصوص در کالنشــهرها به واسطه 
نوســانات ارزی و هجوم نقدینگی به ســمت این بازار شده تا گرانی ها 
نســبت به تأمین نیاز مســکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن 

زده شود.

افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ و طی سال ۹7 انبوه سازان 
و ســازندگان خرد را ترغیب به تعریف و شــروع پروژه هایی کرد که 
در حال حاضر دورنمای بهای تمام شــده آنها بســیار مبهم شده است. 
در پروژه هایی با پیشــرفت پایین یا قبل از رویارویی ســازندگان با 
هزینه های پیش رو، آن ها تخمین دقیقی از میزان افزایش نداشــتند، 
اما عبور قیمت برخی مصالح از مرزهای غیرقابل باور و ترس از ادامه 
روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کمیابی برخی از مصالح خارجی 
و نمونه های خاص آنها را بســیار محتاط و دســت به عصا کرده است.
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هر زمان دولت منابع درآمدی باال داشته، با این 
تصور که مشــکالت مسکن را می توان با پول 

حل کرد، به ســاخت و ساز روی آورده است.
اولیــن تجربــه نیز بــه قبل از انقــالب و به 
ســال های ۱۳۴7 و ۱۳۴8 برمی گردد. از این 
ســال ها به بعد به دلیــل افزایش قیمت نفت، 
درآمدهــای نفتــی دولت افزایش یافت و پول 
در دست دولت به میزان چشم گیری رشد کرد. 
بالفاصله بعد از رشــد منابع دولت، مداخالت 
دولتی به شــکل های مختلف در وجوه متعدد 
اقتصاد شــروع شــد که همه ما از پیامدهای 
اقتصادی آن آگاه هســتیم.پس از انقالب نیز 
این تجربه بارها تکرار شــد. هر زمان دولت با 
مازاد منابع روبه رو شد، باز هم با این تصور که 
می تواند با پول همه این مشکالت را حل کند، 

شروع به مداخله فیزیکی در بازار مسکن کرد، 
بنابراین به نظر می رســد یک رابطه مســتقیم 
بین شرایط مالی دولت که تابعی از درآمدهای 
نفتی بوده با میزان مداخله مســتقیم دولت در 

بازار مسکن وجود دارد.
بخش خصوصی و دولت بالقوه برای پوشــش 
نیاز بازارها به ویژه بازار مهم مسکن به عنوان 
رقیب یکدیگر شــناخته می شوند. تبعا در یک 
بــازار هنگامی که یک رقیب ضعیف باشــد، 
شــرایط برای ورود گســترده دیگری به بازار 
فراهم اســت.به طور کلی یک قانون نانوشته 
وجــود داد مبنــی بر این که سیاســت گذار به 
محض این که نتواند سیاســت های اصلح را از 
سیاســت های مغلوب تمیز دهد، به استراتژی 
مداخلــه روی مــی آورد. در شــرایط موجود، 

ســناریوی مداخله گســترده دولت دوازدهم 
در بازار مســکن به دلیل نبــود منابع مالی به 
حداقل رسیده و بعید است که بتواند وعده تولید 

میلیون ها مســکن را عملیاتی کند.
شرابط و ظرفیت اقتصادی کشور را برنامه های 
اقتصــادی دولت و بخــش خصوصی تعیین 
می کنــد، نه ســلیقه و درخواســت یک مدیر 
ارشد یا یک وزیر در قالب مصوبه و بخشنامه. 
تجربه گذشــته نشــان داده که تعیین ســقف 
قیمتــی در همه بازارها به ویژه بازار مســکن 
جواب گو نخواهد بود. بازار مسکن برای رونق 
هر چه بیشــتر نیازمند نقدینگی کالن است و 
وظیفه دولت جذب این نقدینگی از کانال های 

مختلف است.
*�تحلیلگر�اقتصادی �
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ابالغ طرحی با عنوان مالیات بر ســکه قبل 
از اینکــه بســتر قانونــی آن )طرح مالیات بر 
عائدی ســرمایه( فراهم شود، مقوله ای است 
کــه ابهامات فراوانی را بــه لحاظ اجرایی و 
قانونی به وجود آورده و با اعالم آخرین شرط 
آن مبنی بر »اخذ مالیات از سکه های فروخته 
شــده به قیمت روز« گالیه ها پررنگ تر شده 

است.
طــرح مالیات بر ســکه پازلــی از یک طرح 
بزرگ تر به نام طرح مالیات بر عائدی سرمایه 
اســت؛ طرحی که پیــش از این وزیر اقتصاد 
وعــده داده بــود تا پایان خردادماه الیحه آن 
برای ارائه به مجلس آماده خواهد شــد تا در 
نهایت مجلســی ها بتوانند پیش از اتمام این 
دوره مجلــس آن را در کنــار طرح مالیات بر 
عائدی مســکن تصویب کنند و نام نیکی از 

خود هم به جای بگذارند.
مالیات بر عائدی به حاشــیه می رود؟!

اما چرا وقتی که هنوز هیچ خبری از آماده شدن 
طــرح مالیات بر عائدی ســرمایه )به عنوان 
مرجعی محکم و قانونی برای طرح های امثال 
مالیات بر ســکه( نیســت؟ و پیش از آن طرح 
مالیات بر سکه به یکی از عجیب ترین حاالت 
فقط با یک بخشــنامه آن هم درســت قبل از 
تعطیالت اواســط خرداد و آمدن رئیس جدید 

سازمان امور مالیاتی ابالغ می شود؟
به نظر نمی رســد بــه تعویق انداختن طرحی 
مهــم و جنجالی مانند مالیات بر ســکه های 
فروخته شــده توســط بانک مرکزی به بعد 
از تصویــب طرح مالیات بر عائدی ســرمایه 

ایرادی داشــته باشــد، مخصوصــًا وقتی که 
می دانیم هدف این طرح، ســکه های فروخته 
شــده در سال گذشته است و به همین خاطر 

فوریتی ندارد.
عالوه بر حواشــی زیــادی که طرح عجیب 
مالیات بر ســکه های فروخته شده آن هم در 
ســال قبل )با تاکید بانــک مرکزی مبنی بر 
معاف بودن از مالیات( به وجود آورده اســت، 
این طرح باعث شــده طرح مهم و راهبردی 
مانند مالیات بر عائدی ســرمایه در هیاهوی 
این طرح به فراموشــی سپرده شود و چه بسا 

مورد بدبینی هم قرار بگیرد.
خرید�به�نــرخ�پیش�فروش،�مالیات�به����

نرخ�روز!
سازمان امور مالیاتی کشور سیزدهم خردادماه 
با ابالغیه ای مالیات مقطوع دریافت کنندگان 
سکه در سال ۱۳۹7 از بانک مرکزی را تعیین 
کرد. بر این اساس تمامی خریداران سکه که 
در ســال ۱۳۹7 نسبت به دریافت حداکثر 20 
سکه از سیستم بانکی اقدام کرده اند، مشمول 
این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک 

و تســلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
ایــن طــرح از همــان نخســتین روزهای 
ابالغــش انتقادات زیادی را در پی داشــت. 
یکــی از اصلی ترین این انتقادات این بود که 
چرا ســازمان امور مالیاتی باید از ســکه هایی 
مالیات بگیرد که بر اســاس گفته مســئوالن 
بانک مرکزی قرار بود معاف از مالیات باشــد.
ایــن انتقادات وقتی شــدیدتر شــد که گفته 
شــده قرار اســت این مالیات به نرخ روز سکه 

اخذ شــود. در این حالت ممکن اســت فردی 
ســکه را از چند ماه قبل با یک مبلغ مشخص 
پیش خرید کرده باشــد اما مالیات بر سکه به 

نرخ روز از او گرفته خواهد شــد.
در بخشــی از ابالغیه جدید صادر شده توسط 
رئیس ســازمان امور مالیاتی آمده اســت: در 
مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر خودداری کرده و اسناد و مدارک 
مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه 
خریداری شــده از بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی را ارائه نکند، در این صورت چنانچه 
اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت 
فروش ســکه ارائه یا واصل نشــود با رعایت 
مقــررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی 
با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم 
بانکی مبنای محاســبه مالیات قرار می گیرد.

آب�کردن�طال�برای�جذب�اسکناس!���
یکی از توجیهاتی که برای فروش سکه آورده 
می شــد کنترل نقدینگی بود، در حالی که با 
فــروش منابع محــدود طال بعید بود بتوان از 
پــس کنترل غول ۱700 هزار میلیارد تومانی 
نقدینگــی برآمــد؛ غولی که هــر روز هم در 

حال رشد است.
با اینکه مسئوالن وقت بانک مرکزی در سال 
گذشته ســعی داشتند با اجرای طرح فروش 
ســکه جلــوی التهاب بــازار ارز را بگیرند اما 
شــاید در عمل باعث ایجــاد التهاب در این 
بازار ســرمایه ای شــدند. ضمن اینکه حجم 
زیادی از طال را به عنوان پشــتوانه پول ملی 

آب کردند و فروختند.

آب کردن طال برای جذب اسکناس

نون به نرخ روز، مالیات هم به روز!
 فرشاد میخک بیرانوند
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سکه�هایی�که�سلطان�ساختند���
در ســال گذشــته بــود که بانــک مرکزی 
پیش فــروش ســکه های طال را با شــرایط 
قیمتی خوبی آغاز کرد. بســیاری از کســانی 
که ســرمایه ای را در بانک ها یا جاهای دیگر 
داشتند آن را به بازار سکه آوردند که این مساله 
خود چه بســا باعث التهاب بیشتر فضای کلی 

بازارهای مالی شد.
شاید اگر بانک مرکزی خود چنین بازار جذابی 
را برای خرید سکه راه نمی انداخت یا سازمان 
امــور مالیاتی از همان اول بر خریدهای این 
حوزه مالیات می بســت باعث ایجاد جذابیت 
در ایــن بازار نمی شــدند و پدیده هایی چون 
ســلطان سکه هم هرگز به وجود نمی آمدند.

از طرفی نرخ تورم به طور فزاینده ای در همه 
حوزه ها در حال افزایش اســت و کســانی که 
سرمایه خود را به بازار سکه آورده اند اگر این 
سرمایه را در هر حوزه دیگری سرمایه گذاری 

می کردند باز هم می توانســتند ارزش سرمایه 
خود را حفظ کنند.

سرمایه�اجتماعی�کمتر�از�پول�نیست���
از همــه اینها که بگذریم شــاید با این طرح 
جدید، سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده 
دولــت بتواند مبالغ بیشــتری )حدوداً ۱000 
میلیارد تومان( را راهی خزانه کند اما مطمئنًا 
هزینه سنگین تری را به دولت تحمیل می کند 
و آن هزینه ســرمایه اجتماعی یا از بین رفتن 

اعتماد سرمایه داران به دولت است.
رئیــس کل بانک مرکــزی اخیراً در صفحه 
اینســتاگرام خود گفته است که تصمیم دولت 
و مجموعه نظام بر تأمین کســری بودجه از 
سه طریق عمده شامل تالش برای استفاده از 
مســیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار 
اوراق دولتــی و برداشــت از منابــع صندوق 

توسعه ملی، متمرکز است.
اگر واقعًا دولت روی فروش اوراق دولتی خود 

که مجلس نیز اخیراً آن را معاف مالیات اعالم 
کرده اســت، حساب کرده است باید بداند که 
طرحی مانند اخذ مالیات بر سکه های فروخته 
شده توسط بانک مرکزی، ممکن است روی 
تصمیم مردم در خرید این اوراق دولتی تأثیر 

بگذارد.
بــا وجود همــه این انتقادات از این قضیه هم 
نمی توان گذشــت که سازمان امور مالیاتی با 
تعیین کف 20 ســکه برای مشــمول مالیات 
شدن خریداران، سعی کرده ضربه این طرح را 
بیشتر متوجه طبقات باالتر یا حتی سفته بازان 
کند. واقعیت این است که سازمان امور مالیاتی 
در چنین طرح هایی نماینده بیت المال است و 
اگر بتواند واقعًا به هدف بزند و ســفته بازان را 
تنبیه کند، عالوه بر کســب درآمد، می تواند 
جلوی رواج سفته بازی ها در بازار را هم بگیرد، 
به شــرطی که برای برداشــتن ابرو چشم را 

کور نکند!
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اگــر به شــما بگویند نام چند برنــد مطرح ایرانی را به خاطر 
بیاورید، کدام برندها به یادتان می آید؟ پیش از بررســی این 
پرسش و واکاوی پاسخ های احتالی به آن، باید مقدمه بسیار 
کوتاهی را مرور کنیم. اقتصاد کشــور ما همواره در معرض 
تحریم های متوالی بوده اســت؛ از سال های نخستین پس از 
انقالب اسالمی و سال های دفاع مقدس تا همین سال های 
اخیــر کــه در دو دوره یکی در آغاز دهه نود و دیگری در یک 
سال گذشته، اقتصاد ما تحریم شد. سرنوشت تولید و برندهای 
ایرانی در گیرودار این دوره های تحریمی بسیار آموزنده است. 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، برندهای معتبر خارجی در 
کشــور ما حضور فعالی داشــتند اما پس از انقالب و به ویژه 
در زمان جنگ تا نیمه دهه هفتاد، بازارهای کشــور، بیشتر با 

کاالهای مصرفی ایرانی تأمین می شد.

* علیرضا ربیعی راد    

درس برندهای 
دهه شصتی برای 
برندهای دهه ۹۰



31

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد

 رونق بازار کاالهای ایرانی در این دوره قابل 
توجــه بود. ایجاد یا رونق دوباره برندهایی 
نظیــر کفش ملــی، ارج، مینو، یک و یک، 
آبســال، کالــه، پارس خزر، عالی نســب، 
پــارس الکتریک، گلرنــگ و ... عمدتًا در 
فاصلــه زمانی ۱۳۶۴ تا ۱۳7۵ اتفاق افتاد. 
یعنی زمانی که تحریم های اقتصادی، ورود 
کاالی خارجــی را محدود کــرده بودند و 
مردم بیش از پیش از کاالی ایرانی استفاده 
می کردند. رونق فروش کاالهای ایرانی با 
کمــک برندینــگ و تبلیغات تلویزیونی در 
آن دوره، اعتبــار و کیفیت کاالهای ایرانی 
را ارتقــا بخشــید و میل به مصرف اجناس 
ســاخت ایــران را تقویت کــردو افزایش 
فروش، افزایش تولید را هم به همراه داشت 
به طوری که در ابتدای دهه هفتاد، صادرات 
کاالهــای ایرانی به کشــورهای منطقه و 

حتی کشــورهای اروپایی رونق می گیرد. 
کشــف بزگ این دوره برای تولیدکنندگان 
ایرانــی، اهمیت اطالع رســانی و تبلیغات 
تجاری بود. اهمیــت برندینگ وبازاریابی 
کاالها و خدمات، موجب شــد تا شیوه های 
مــدرن تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای 
شهری در همین سال ها توسعه چشمگیری 
پیدا کند و شــکل های مدرن اطالع رسانی 
تجاری در ایران ایجاد شــوند. اگر از شــما 
بپرسند چه برندهایی را در خاطر دارید، حتمًا 
به یاد برندهایی می افتید که در این دوره با 
تبلیغات مناســب توانستند خود را به جامعه 

ایرانی مصرف کنندگانشان معرفی کنند.
امــا این اتفاق دوباره تکرار شــده اســت، 
در چنــد ســال اخیر و به طــور ویژه از آغاز 
دور تازه تحریم ها در هفت، هشــت ســال 
گذشــته تا امروز، بار دیگر فرصت مناسبی 
بــرای معرفی و تبییــن کاالها و برندهای 
ایرانــی ایجاد شــده اســت. همچنان که 
می دانیــم، یکــی از مهمتریــن راهکارها 
بــرای پیکربندی اقتصاد ملی، بازســازی 
و نهادینــه کردن برندهــای ملی/ داخلی 
اســت. با تشــدید تحریم ها در سال های 
اخیــر و خــروج دوبــاره برندهای خارجی 
از بــازار ایــران، فضای عرضــه برندهای 
جایگزین فراهم اســت و بازار هم نشــان 
می دهــد که مصرف کاالهای ایرانی رونق 
بسیار بیشــتری پیدا کرده است. کمااینکه 
وزیر صنعت نیز به تازگی گفته اســت که با 
خــروج برندهای خارجی، کاالهای ایرانی 
دوباره به ســبد خرید مردم برگشته اند و به 
ویژه در حوزه خوراک و پوشــاک، مصرف 
کاالهــای ایرانــی افزایش چشــمگیری 
پیــدا کرده اســت. در ایــن میان کمک به 
فضای روانی خریــد در مصرف کنندگان، 
رقابــت میــان برندها، توســعه کیفی و ... 
ایجاب می کند که فضای تبلیغاتی مناســب 
برای کاالهای ایرانی ایجاد شــود و توجه 
صاحبــان کاالها و خدمــات به این حوزه 
بیش از پیش شــود. اصواًل معرفی و تبیین 
برندهای تجاری،  صرفًا به معنی گســترش 

بازار، افزایش فروش و سودآوری برندها و ... 
نیست. تبلیغات به روش مناسب و درست در 
اعتمادســازی و گسترش سرمایه اجتماعی 
برندهای ایرانی تأثیر بســیار قابل توجهی 
دارد. این در حالی است که سرمایه اجتماعی 
برندها در خودباوری ملی مصرف کنندگان، 
توسعه کارآفرینی و رونق روحیه آفرینندگی 
آثار بســیار قابل توجهی دارد. این ســازکار 
در صورتی که با رقابت میان برندها همراه 
باشد، می تواند یکی از پایه های مهم توسعه 
اقتصــادی را تثبیت کنــد. نکته دیگر این 
اســت که توســعه برندها، توسعه بازارها را 
نیز میسر می کند. از این نظر می توان گفت 
کــه با مدیریت درســت برندهای ملی در 
شرایط تحریمی، می توان آسیب های ناشی 
از تحریــم را تعدیل کرد و در مقابل، رونق 

اقتصادی ایجاد کرد.
تولیدکنندگانی که فعال هستند، با بازنگری 
در شــیوه های بنگاه داری خود، می توانند 
ضمــن حفظ بنــگاه، به تثبیت بازار خود در 
آینــده هم کمک کننــد. یکی از مهمترین 
ابزارهــای حفــظ بازار آینــده و کمک به 
رشــد بنگاه در شرایط اقتصادی بحران زا، 
تبلیغات اقناعی و ترغیبی اســت. چنان که 
گفته شــد، فضای تبلیغاتی امروز ایران از 
برندهــای غول پیکر جهانی خالی اســت و 
چنین فرصتی برای بازســازی و پیکربندی 
دوبــاره بازار کاالهای ایرانی یک موقعیت 
اســتثنایی اســت که باید مورد توجه قرار 
بگیرد. تجربه ســال های گذشته به خوبی 
نشــان می دهد که تقویت فضای تبلیغاتی 
برای کاالهای ایرانــی می تواند پایه های 
رونق اقتصادی را تقویت کند. آیا برندهای 
ایرانــی برای ارتقــا و تثبیت موقعیت خود 
در بــازار از فرصت بی نظیری که هم اکنون 
وجود دارد اســتفاده می کنند؟ تجربه نشان 
داده که بازار آتی در اختیار برندهایی خواهد 
بــود کــه در این بزنگاه اقتصــادی بتوانند 
بیشــترین کمپین های تبلیغی-اقناعی را 

به کار بگیرند.
*کارشناس�اقتصادی  
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در کنــار تمامی حواشــی و اختالف نظرهایی 
کــه در رابطه با حقوق امســال کارکنان مطرح 
اســت، یک ۱0 درصد افزایش وجود دارد که با 
وجــود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون گذار 
و مجــری توافقی در مورد اجرای آن نیســت؛ 
نماینــدگان بــر امکان مالی بــرای اجرای آن 
تاکید دارند و دولت از عدم پاســخگویی بودجه 

می گوید.
به گزارش ایســنا، پیشنهاد دولت برای افزایش 
حقوق کارکنان در سال جاری، رشد یکسان 20 
درصدی بود که در الیحه بودجه به مجلس برد 
ولی ماجرای افزایش حقوق که به دلیل رشــد 
تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماه ها قبل 
مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید 
و بحث ها و چالش های بسیاری در مجلس پشت 
سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی که 
دولت موافقت چندانی نداشت افزایش حقوق را 
این گونــه تصویب کردند که باید حقوق تمامی 
کارکنــان و بازنشســتگان ۴00 هــزار تومان 
افزایــش یافته و دولت ۱0 درصد دیگر را نیز در 

کنار آن اعمال کند.
جــدای از تمامی اختالف نظرهایی که در مورد 
ابعــاد ایــن مصوبه حقوقی و نحــوه اعمال آن 
بیــن دولت و مجلس وجود داشــت و همچنان 
با گذشــت چند ماه از ســال جاری وجود دارد، 
موضوع افزایش ۱0 درصدی مورد توجه اســت.

دولت معتقد اســت با توجه بــه منابع در اختیار 
برای اجرای مصوبه حقوقی می تواند ۴00 هزار 
تومــان را اعمال کند و در ۱0 درصد باقی مانده 

با مشــکل تأمین منابع مواجــه بوده و حداکثر 
می تواند تا پنج درصد دیگر حقوق ها را رشد دهد.

دولت:�حداکثر��۵درصد!���
توضیحات دولت از این قرار اســت که تصمیم 
داشــته تا 20 درصد برای ســال آینده به حقوق 
کارکنان اضافه کند که در این حالت می توانست 
۳2 هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه 
کنــد، اما آن چه نمایندگان پیشــنهاد کرده اند 
افزایش ۴00 هزار تومانی است و در این حالت 
باید 2۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش 
یکسان ۴00 هزار تومانی بین حدود پنج میلیون 
حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها 8, 000 میلیارد 
تومــان دیگر باقی می ماند که اگر بخواهد آن را 
بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر 
توزیع ۱0 درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج 

درصدی برای کارکنان باقی می ماند.
مجلس:�پول�کافی�است���

این در حالی است که مجلس نگاه دیگری دارد 
و طبــق آنچه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس 
مورد بررســی قرار داده است طبق قانون بودجه 
امســال، دولت اعتبار حدود 7۳ هزار میلیاردی 
ســال گذشــته برای افزایش حقــوق کارکنان 
را بــه ۹۵ هــزار میلیارد تومان در ســال جاری 
افزایش داده اســت. بنابرایــن 2۱ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان در 

نظر گرفته است.
در عین حال سازمان برنامه و بودجه در گزارش 
خود اعالم کرده است که اعتبار مربوط به حقوق 
کارکنــان رســمی، پیمانی و قراردادی را از ۹۳ 

10 درصد جنجالی حقوق!

زهرا شکری
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هزار میلیارد به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش 
داد که افزایش 22 هزار میلیاردی برای ســال 

جاری خواهد داشت.
امــا بــرای حقوق بازنشســتگان جریان تأمین 
اعتبار از این قرار اســت که طبق قانون بودجه 
۱۳۹8، اعتبــار مربوط به حقوق بازنشســتگان 
صندوق کشــوری از 22 هزار میلیارد تومان در 
ســال گذشته به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال 
جــاری و همچنین اعتبار حقوق بازنشســتگان 
لشــکری از ۹۴00 میلیــارد به ۱۴ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
از ســوی دیگر گزارش سازمان برنامه و بودجه 
از ایــن حکایــت دارد که اعتبار مربوط به حقوق 
بازنشســتگان کشوری و لشــکری از ۵۱ هزار 
میلیارد به ۶7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اســت که نشان از رشد ۱۶ هزار میلیارد تومانی 

حقوق بازنشسته ها دارد.
از مجمــوع آمــار و ارقامی که در رابطه با میزان 
تأمین اعتبار حقوق کارکنان و بازنشسته ها وجود 
دارد این گونــه برآورد می شــود که طبق قانون 
بودجه در ســال جــاری ۳۶ هزار میلیارد تومان 

برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به 
اســتناد آمار ســازمان برنامه و بودجه این اعتبار 
به حدود ۳8 هزار و ۹00 میلیارد تومان می رسد.

در این شــرایط مجلس معتقد است که اعتباری 
بیــن ۳۶ هزار تا ۳۹ هــزار میلیارد تومان برای 
افزایش حقوق شــاغالن و بازنشسته ها در سال 
جاری منظور شده است که نشان می دهد برای 
اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان ۴00 
هــزار تومانی ثابت و ۱0 درصد افزایش ضریب 

ریالی کفایت می کند.
چالش حقوقی بین دولت و مجلس در حالی چند 
ماه اســت ادامه دارد شده که در سال جاری و با 
پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق 
درگیــر نحوه اعمال قانون اســت و نمایندگان 
تاکید دارند که دولت در پرداخت ها تخلف داشته 
اســت. در ســوی دیگر نیز دولت این موضوع را 
نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون است. در این 
بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی 
بــه مجلس ارائــه و در مجموع موضوع به طور 
دقیق بررســی شــود که هنوز ماجرای حقوقی 

شــفاف نشده و در بالتکلیفی به سر می برد.
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اگــر مطابــق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹7 میانگین قیمت هر متر مربع خانه 
در ایران را دو میلیون و ۶2۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر 
خانه را حدود ۱00 متر مربع فرض کنیم )بر اســاس معامالت قطعی با میانگین 
۱07 متر مربع و لحاظ آمار خانه هایی که به فروش نرســیده اســت( هم اکنون 
متوســط قیمت هر واحد مســکونی در کشــور 2۶2 میلیون و ۳00 هزار تومان 
است. اگر با نرخ روز دالر ۱۳ هزار و ۵00 تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت 
هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴2۹ دالر و ارزش کل ۴.7 میلیون واحد 
مســکونی خالی و نیمه خالی حدود ۹۱ میلیارد دالر ارزیابی می شــود. به عبارت 
دیگر با ۹۱ میلیارد دالر عدم بهره وری در بخش مســکن مواجه هســتیم.این 
حجم از واحدهای مازاد در شــرایطی روی دســت اقتصاد ایران مانده که ۱.۳ 
میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود 
2۵ میلیون و ۴۱2 هزار واحد مســکونی به ازای 2۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار 
در کشــور وجود دارد. تا این جا به نظر می رســد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی 
وجود ندارد اما مســاله این اســت که تنها 22 میلیون و 8۳0 هزار واحد مسکونی 
دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانواده ها قرار دارد. نتیجه آن که 
در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مســکونی در کشــور، دو خانواده به صورت 

فشــرده در یک خانه زندگی می کنند.
بعضی دســتگاه های دولتی مرتبط با حوزه مســکن، همکاری الزم را با سازمان 
امور مالیاتی انجام نمی دهند. بنا به گفته رئیس ســابق ســازمان امور مالیاتی، 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت 

مجید انتظاری

وعده دولت محقق می شود؟

وجود 91 میلیارد دالر خانه بی استفاده در ایران!

بــه ایــن آمار دقت کنیــد: 2۵ میلیون و ۴۱2 هزار خانه که تنها 

22 میلیون و 8۳0 هزار واحد آن دارای ســکنه اســت؛ نتیجه 

می شود 2.۵8 میلیون خانه خالی که البته باید 2.۱ میلیون مسکن 

نیمه خالــی عمدتــاً به عنوان خانه های ویالیی دوم را هم به آن 

اضافه کرد که حداقل شــش ماه ســال بالاستفاده است. چیزی 

که نهایتاً با آن مواجه می شویم ۴.7 میلیون خانه مازاد و حدود 

۹۱ میلیارد دالر عدم بهره وری اقتصادی اســت.

بر اساس تبصره 7 ماده ۱۶۹ مکرر اصالحیه قانون مالیات های 

مســتقیم مصوب ســال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف 

به ایجاد ســامانه ملی امالک و اســکان شد؛ طرحی که یکی از 

اهــداف آن اخــذ مالیات از حدود 2.۶ میلیون خانه خالی موجود 

در کشــور بود. البته طبق برآوردها 2.۱ میلیون مســکن نیمه 

خالــی هــم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شــش ماه از 

سال مورد استفاده قرار می گیرد.
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فرهنگ و ارشــاد اســالمی، نیروی انتظامی، 
ســازمان تأمین اجتماعــی، مرکز آمار ایران، 
ســازمان ثبت اســناد، سازمان نظام پزشکی، 
اتاق بازرگانی ایران، ســازمان بیمه سالمت و 
برخی بانک ها از جمله دســتگاه هایی هستند 
که هنوز با ســامانه جامــع مالیاتی همکاری 
نمی کننــد. از ســوی دیگر، طی چهار ســال 
اخیــر اقدام قابل توجهی برای شــکل گیری 
ســامانه امالک و اســکان انجام نشده است. 
البته مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد 
مســکن به تازگی گفته که ســال ۱۳۹۹ این 

ســامانه وارد فاز اجرا خواهد شد.
�۱۱درصد�خانه�های�ایران�خالی�است���

وجود خانه های خالی در تمام دنیا برای کنترل 
بازار مســکن ضروری است. مطابق استاندارد 
جهانی، نسبت خانه های خالی بین چهار تا شش 
درصد کل واحدهای یک شــهر یا کشور است. 
به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از 
خانه های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال 
مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی 
بماند. با این حال نرخ خانه های خالی در ایران 

۱۱ درصــد و تهران ۱۳ درصد اســت که باید 
حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.

نگرانی�از�فشار�مالیاتی�به�حوزه�ساخت����
و�ساز

از جملــه نگرانی هایی که در خصوص فشــار 
مالیاتــی بر حوزه مســکن وجــود دارد ایجاد 
اختالل در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزه ای 
که هم اکنون نیز در رکود به سر می برد و تولید 
به یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته است. 
طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک 
میلیون واحد مســکونی در ایران احداث شود. 
هم اکنون بر اســاس پروانه های ساختمانی، 
تولید واحدهای مسکونی از ۳00 تا ۳۵0 هزار 
واحــد فراتــر نمی رود.یکی از موضوعاتی که 
بــرای جلوگیری از معامالت ســفته بازانه در 
حوزه طال، خودرو و مســکن دنبال می شــود، 
قانون مالیات بر عایدی ســرمایه است. مدتی 
قبل محمد اســالمی - وزیر راه و شهرسازی 
- در جلسه ای که با اعضای کمیسیون عمران 
مجلس برگزار شــد، از حمایت وزارتخانه راه 
و شهرســازی نســبت به الیحــه مالیات بر 

عایــدی ســرمایه خبــر داد. همچنین طبق 
اعالم سرپرســت قبلی سازمان امور مالیاتی، 
این ســازمان هم اکنون در حال بررسی وضع 
مالیــات بر عایدی ســرمایه در حوزه امالک، 

طال، ارز و خودرو است.
یک�نماینده�مجلس:�دولت�عزمی�برای����

راه�اندازی�ســامانه�ملی�امالک�و�اســکان�
کشور�ندارد

صدیف بدری، ســخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه 
و شهرســازی در سال های گذشته عزم جدی 
برای راه اندازی ســامانه ملی امالک و اسکان 
کشــور نداشــته اند، از این رو به نظر من نبود 
نبود مدیریت واحد و اصالحات یکپارچه زمینه 

ســاز بروز تالطم در بازار مسکن شده است.
وی افــزود: قطعــًا در راســتای راه انــدازی 
ســامانه ملی امالک و اسکان کشور می توان 
از ظرفیت هــای قانونــی و زیرســاخت های 
اطالعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور 
برای جمع آوری اطالعات مســکن در کشور 

استفاده کرد.
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آیا بازار مســکن همچنان قصد ادامه روند افزایشــی خود را در 
سال ۱۳۹8 دارد یا به روزهای ثبات و وارد شدن دوباره به دوران 

رکود رسیده است؟
انتشــار آمار تحوالت مســکن در اردیبهشــت ماه از سوی اداره 

بررســی های اقتصادی بانک مرکزی نشــان داد نه تنها روند 
افزایش قیمت مســکن در شهر تهران متوقف نشده بلکه 

رکــورد جدیــدی را در افزایش ماهانــه قیمت به ثبت 
رســانده است. قیمت در بازار مسکن حرکت صعودی 
خود را از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع و در سال ۱۳۹7 
روند آهسته صعودی خود را )البته به جز در فروردین 

ماه( حفظ کرد.
حتی بعد از کاهش التهابات بازار ارز و آرام گرفتن نسبی 

این بازارها، بازار امالک دست از افزایش قیمت برنداشت 
تا این که زنگ خطر به نوعی با گزارشــات ابتدای ســال به 

صدا درآمد چرا که نرخ متوســط قیمت مســکن در تهران برای 
اولیــن بار از ســطح ۱0 میلیون تومــان فراتر رفت؛ رقمی که به 
اعتقاد برخی غیرقابل باور بود و زمینه رکود را در این بازار فراهم 
می آورد. اما روند بازار در دو ماه ابتدایی سال جاری نشان داد که 
فعاًل بازار قصد ورود به دامنه کاهشــی قیمت را نداشــته و رکود 
حاصلــه نیــز نه از بابت قیمت باالی واحدها برای فروش بلکه از 
بابت نااطمینانی بازار بوده که عرضه ملک را کاهش داده است.

بــه عبارت دقیق تــر متقاضی برای خرید به خصوص در مناطق 
متوسط و پایین شهر وجود دارد اما مالکان به دلیل احتمال افزایش 
قیمت در آینده و یا ترس از عدم امکان خرید جایگزین، فروش 
ملک خود را به تعویق می اندازند. نکته جالب تر آن که در دو ماه 
اســفند ۹7 و اردیبهشــت ۹8 شاهد باالترین نرخ تورم ماهانه از 
ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشــت ۹8 بودیم که ســبب 
شده متوسط قیمت در تهران به حدود دوازده میلیون و هفتصد 

هزار تومان به ازای هر متر مربع برســد.
به طور کلی بررســی تاریخی بازار مســکن در کشــور نشان 
می دهد که نمودار قیمت مسکن به صورت پلکانی بوده است. 
به عبارت دیگر، در چند ســالی که بازار با رکود مواجه بوده، 
شــاهد ثبات قیمت ها و یا رشــد قیمتی بســیار مالیم بوده ایم 
)رشد قیمتی گاهی حتی کمتر از تورم بوده است( و در مقطعی 
کوتاه با شکل گیری رونق در بازار شاهد افزایش شدید قیمتی 
بوده ایم. آخرین رشــد شــدید قیمتی در زمینه مسکن مربوط 
به ســال ۱۳۹۱ بود که پس از آن در حدود ۵ ســال بازار در 

آرامش نسبی بود.
اوایل سال ۱۳۹۶ آرام آرام زمان شروع دوره رونق بود که ناگاه 
بــا خروج آمریکا از برجام و شــروع دوباره تحریم ها مصادف 

چشم انداز 

بازار 

مسکن در 

سال 98

محمد گلشاهی
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شــد و خواه ناخواه بر روی انتظارات تورمی 
جامعــه تأثیر گذاشــت و بازارهای مختلف 
کشــور را تحت تأثیر قرار داد به طوری که 
تمایل مردم برای حفظ دارایی خود در قالب 
خرید کاالهای منقول و غیرمنقول و ســایر 
دارایی ها افزایش یافت. حال سؤال این است 
که آیا بازار مسکن همچنان قصد ادامه روند 
افزایشــی خود را در ســال ۱۳۹8 دارد یا به 
روزهای توقف و ثبات و وارد شــدن دوباره 

به دوران رکود رسیده است؟
این نکته را باید در نظر داشت که رشد قیمت 
مســکن نســبت به بازارهای دیگر از جمله 
دالر، ســکه و طال کمتر بوده اســت. در 20 
ماه گذشــته )از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ تا آخر 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹8( قیمت متوسط ملک 
در تهران در حدود ۱72 درصد رشــد داشته 
در حالی که مثاًل در بازار ســکه رشــد قیمتی 
بیش از ۳۵0 درصد بوده اســت، در کنار این 
امر نباید از افزایش قیمت تمام شده ساخت 

نیز غافل شــد چرا که آخرین گزارش مرکز 
آمار در رابطه با تورم نهاده های ســاختمانی 
نشــان می دهد در سال ۱۳۹7 نسبت به سال 
پیــش از آن بــا افزایش حدود ۴8 درصدی 

قیمت نهاده ها روبرو بوده ایم.
این تورم بیشترین میزان تورم در سال های 
اخیر است و حتی در سال ۱۳۹۱ که وضعیت 
اقتصــادی از نظــر جهــش دالر و افزایش 
قیمت ها مشــابه سال گذشته بود باز میزان 
تورم نهاده های ساختمانی کمتر از این میزان 
بود. بنابراین ما از یک طرف با افزایش هزینه 
تمام شــده در قسمت عرضه روبرو هستیم 
و از طرفــی برای حفظ ارزش پول با هجوم 
نقدینگی به بازارها به خصوص بازار مسکن 
و افزایش تقاضای آن مواجه هســتیم؛ یعنی 
تعادل بازار از هر دو ســوی عرضه و تقاضا 
تحت فشــار قرار گرفته و باید دید هر کدام 
از ایــن بخش ها تا چه میزان نقطه تعادل را 

تغییــر داده و توان افزایش قیمت را دارند.

بــازار مســکن از آنجا که معامــالت در آن 
زمان برتــر از ســایر بازارهــا و نیازمند میزان 
ســرمایه باالتری اســت رشــد آهسته تری 
نســبت به دیگر بازارها دارد اما در عین حال 
نوسانات آن نیز بسیار کمتر و کاهش قیمت ها 
در آن آرام تــر اســت. بنابراین انتظار کاهش 
قیمــت در این بازار بــا ادامه وضعیت کنونی 
)ادامه تحریم ها از ســوی آمریکا( بعید است و 
احتمااًل همچنان با رکود تورمی روبرو خواهیم 
بود. بازار مســکن از آنجا که تقریبًا یک بازار 
با مشــارکت بخش خصوصی اســت و بخش 
دولتی کمتر در آن نقشی دارد، امکان مداخله 
دولت در آن بر خالف دیگر بازارها کمتر است.
البته دولت و مجلس نیز در نظر دارند با تصویب 
طرح هایی مانند مالیات بر خانه های خالی و یا 
مالیات بر روی امالک دوم به بعد افراد با فشار 
بــرای افزایش عرضه کمی از میزان التهابات 
بخش تقاضای بازار بکاهند که البته لزوم کار 

کارشناسی دقیق را می طلبد.
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بســیاری از انتقادات مطرح شــده در مورد مالیات بر عایدی ســرمایه دربازار 
مســکن فاقد پشــتوانه نظری و تجربی کافی اســت. وضع مالیات بر عایدی 
مسکن لزومًا به معنای انتقال سوداگری ونقدینگی به سایر بازارهای موازی 

نیست.
با طرح مالیات بر عایدی مســکن که در دســتور کار کمیســیون اقتصادی 
مجلــس قــرار گرفتــه، بحث های فراوانی در مورد اثــر این مالیات بر بخش 
مســکن و اقتصاد کشــور مطرح شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارد به 
این طرح این اســت که محدود کردن فعالیت های ســوداگرانه )یا به سخنی 
دیگر سفته بازی( در بخش مسکن منجر به هجوم سوداگران به سایر بازارها 
و بروز نوسانات در بازارهای دیگر مانند ارز، طال و خودرو خواهد شد. هرچند 
نگارنده بر این باور اســت به دالیل متفاوتی از جمله عدالت مالیاتی، ترجیح 
این اســت که مالیات بر عایدی ســرمایه در تمام بازارهای مشــابه وضع شده 
و محدود به بازار مســکن نباشــد، اما ســؤال مهم این است که با توجه به عدم 
فراهم بودن زیرســاخت الزم برای وضع این مالیات در همه بازارها، آیا در 
گام اول این مالیات در بخش مســکن اعمال شــده و ســپس به سایر بازارها 
تعمیم داده شود، یا اینکه تا زمان ایجاد زیرساخت در همه بخش ها از اعمال 

آن در بازار مســکن نیز اجتناب شود.
در این راستا نکته مهم، لزوم شناخت دقیق تر مفهوم سفته بازی است. به نظر 
می رســد این گزاره که محدودیت ســفته بازی در یک بازار منجر به مهاجرت 
سوداگران و نقدینگی در دست آنها به بازارهای دیگر می شود از لحاظ نظری 
محل اشکال است. این دیدگاه از آن جهت محل انتقاد است که باورمندان به 
آن عماًل سوداگری را در بخش های مختلف تفکیک شده می دانند که در آن 
ســوداگران صرفًا در یک بازار خاص اقدام به فعالیت می کنند. از همین رو با 
محدودســازی ســفته بازی در یک بازار، سوداگران فعال در آن بازار به همراه 
نقدینگی در دست خود به سایر بازارها مهاجرت خواهند کرد. در حالی که در 
دنیای واقع به نظر ســفته بازی بیشــتر یک پدیده سیال است و سوداگران نیز 
افرادی هستند که همزمان در بازارهای مختلفی به دنبال یافتن فرصت های 
سوداگرانه هستند. بنابراین اگر سوداگران احساس کنند بازار ارز دچار نوسان 
خواهد شــد صف تقاضای ارز را تشــکیل داده و بخشــی از نقدینگی خود را 
بــه ســفته بازی ارز اختصاص خواهنــد داد. همین افراد در عین حال ممکن 
اســت برای ســفته بازی در بازار طال یا خودرو نیز در صف خرید قرار گیرند. 
از اینرو در بســیاری از مواقع ســفته بازان افراد واحدی هســتند که بسته به 

شــرایط در بازارهای مختلف وارد می شوند.
بنابراین نباید تصور کرد که با حذف سفته بازی در بخش مسکن، سفته بازان 
این بازار به بازارهای دیگر اضافه خواهند شــد، بلکه با حذف ســفته بازی 
در بخش مســکن گســتره فعالیت همه سفته بازان محدود خواهد شد. کما 
اینکه در بســیاری از مواقع که اقتصاد در دوران ثبات قرار می گیرد، اساســًا 
در همه بازارها ســفته بازی کاهش چشــمگیری می یابد. هر زمان نیز که 
بســتر ســوداگری مهیا شود، ســفته بازان با تبدیل سایر دارایی های خود به 
منابع نقد به ســمت بازارهای هدف هجوم خواهند برد. ضمن آنکه افزایش 

مالیات بر 
عایدی مسکن؛
 سپر دفاعی 
علیه سوداگری

مسکن

* مرتضی زمانیان 
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سرعت گردش پول می تواند به گونه ای عمل 
کنــد که عماًل میــزان محدودی از نقدینگی 
منجــر به گردش مالی زیــادی در بازارهای 
مختلف شــود. از این حیث نگرانی برخی از 
سیاستگذاران و پژوهشگران در باب مهاجرت 
نقدینگی و ســفته بازی نیازمند تأمل جدی تر 
و تبیین نظری دقیق تری اســت و نمی توان 
بــه این بهانه فرایند اصالح مالیاتی در بخش 

مسکن را متوقف کرد.
ضمن آنکه باید توجه داشــت که به صورت 
معمول اثر خرید و فروش مســکن در بخش 
بانکــی صرفــًا به معنی جابجایی ســپرده از 
یک حســاب بانکی به حساب دیگر است. از 
اینــرو اگر بپذیریم که وضع مالیات بر عایدی 
ســرمایه در بخش مســکن منجر به کاهش 
تعداد معامالت در این بخش شــود، از لحاظ 

نقدینگــی تفــاوت اعمال و عــدم اعمال این 
مالیات تنها این اســت که سپرده های موجود 
در حســاب چه کسانی باشد. از اینرو نمی توان 
بــه راحتی ادعــا کرد این مالیــات با کاهش 
تعــداد مبادالت منجــر به حرکت نقدینگی از 
یک بازار به ســوی بازار دیگری خواهد شــد. 
ضمن آنکه خوشــبختانه در سال گذشته بانک 
مرکــزی با هدف کنترل ســفته بازی اقدام به 
وضــع محدودیت بر مبــادالت مکرر و نقل و 
انتقاالت مشــکوک به سفته بازی نموده است. 
از اینرو وضع مالیات بر عایدی سرمایه با وجود 
محدودیت های موجود در مســیر نقل و انتقال 
نقدینگــی به راحتی نمی تواند منجر به هدایت 
حجم زیادی از نقدینگی به سمت ایجاد تقاضا 

در ســایر بازارها از جمله ارز یا طال شود.
در مجموع به نظر می رسد بسیاری از انتقادات 

ذکر شــده در مورد مالیات بر عایدی ســرمایه 
فاقد پشــتوانه نظری و تجربی کافی اســت. 
ضمن آنکه باید توجه کرد که مشــکالت سایر 
بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش ها 
درمان شــود و نباید توقع داشــت که بخش 
مسکن مشکل تمامی بخش های اقتصاد را به 
دوش بکشد. این دیدگاه که به خاطر تأثیر یک 
بخش بر ســایر بازارها باید از انجام اصالحات 
در آن بخش چشم پوشی کرد، به توقف و قفل 
شدن فرایند اصالحات اقتصادی منجر خواهد 
شــد. بنابراین اگر اصالحات گسترده در تمام 
بخش ها ممکن نیســت، باید فرایند تدریجی 
اصالحــات را از یــک بخش آغاز کرده و آن را 

به تدریج به ســایر بخش ها تعمیم داد.
*مدیرگروه�مطالعات�اقتصادی،�اندیشــکده�

حکمرانی�شریف
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�آیا�اندیشــه�اقتصادی�عدالتخواهانه،����
می�تواند�بدون�مداخلــه�دولت�در�اقتصاد�
کار�خــود�را�به�پیش�ببرد؟�آیا�عدالتخواهی�
اقتصادی�در�بیرون�از�دولت�میســر�نیست�
و�دولت�به�مثابه�تنها�منجی�عدالت�تعریف�

می�شود؟
اجازه بدهید با این نکته شروع کنم که عدالت 
تعریف واحدی ندارد و بســتگی به سلیقه ها، 
ارزش هــا، نقطه نظرات، معرفت شناســی، 
دیدگاه هــا و جهان بینــی فــرد دارد. با این 
حســاب، از یک جهت جواب به ســؤال شما 
مثبت اســت به این معنی که می توان اندیشه 
اقتصــادی عدالتخواهانه ای را تصور کرد که 
نتیجه عملکرد اقتصادی بدون مداخله دولت 

را بهینــه و عین عدالــت می داند. البته چنین 
اندیشــه ای به هیچ وجــه در میان متفکران 
و روشــنفکران اجتماعــی معمول نیســت و 
حتی سرســخت ترین طرفداران بازار آزاد هم 
نقش هــای حداقلی بــرای دولت در اقتصاد 
قائل هســتند، به ویژه در مورد ایجاد امنیت 
کافــی و برپایی ســازوکار الزم برای اجرای 
قانون و قراردادها و به دنبال کاهش حداقلی 
دخالت دولت در اقتصاد هســتند. اندیشه های 
اقتصــادی عدالت خواهانِه معمول تر، همگی 
مداخلــه نهادی مانند دولــت را برای ایجاد 
هماهنگی و اجرای تصمیم های برخواســته 
از آن را، در نهایــت بــه عنــوان امر واجب و 

الزم می دانند.

اقتصادی���� اندیشــه�های� در� عدالــت�
افــرادی�نظیر�فون�هایک،�آمارتیاســن�و�
جــان�رالز�چه�جایگاهی�دارد�و�چگونه�قابل�

دستیابی�است؟
مفهــوم عدالــت در اندیشــه های اقتصادی 
به طــور کلی جایگاه محوری داشــته و دارد. 
در نظــام نظرورزی فردی نظیر فون هایک، 
آزادی انتخاب فردی، مهم ترین اصل عدالت 
است و نهادهای جامعه، باید در جهت حداکثر 
کردن آزادی انتخاب افراد شــکل بگیرند تا 
عدالت از نظر هایک محقق شود. از نظر جان 
رالز، عدالت، تساوی فرصت ها و فراهم سازی 
حقوق حداکثری برای همه افراد جامعه است. 
اجرای این نظریه، نقش پررنگ تری در عمل، 

گفت و گوی تفصیلی با  استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز:

عدالت اقتصادی با دخالت دولت 
در بازار محقق نخواهد شد

دکتر هادی صالحی اصفهانی معتقد اســت که همه اندیشــه های 
اقتصادی نسبت به مفهوم عدالت حساس بوده اند ولی در تعاریف و 
دیدگاه هایشان نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که نمی توانند نسبت 
به تداوم اندیشــه های خود، بــدون توجه به آنها عدالت را محقق 
کننــد. عدالت همواره یکی از مفاهیم کلیدی حرکت های تاریخی 
و بــه عبارتــی حرکت کل تاریخ بوده اســت اما هرگز اجماعی در 
میان نحله های مختلف و مکاتب اجتماعی، سیاســی و اقتصادی، 
در رابطه با این مفهوم، نضج نیافت و به همین جهت، صورت بندی 
تکوینی از این مفهوم کهن، تاکنون عرضه نشــده اســت. به رغم 
وجــود تقاضــای بی پایان برای مفهــوم واره عدالت، عرضه این 
مفهــوم واره، همواره با نقایص فراوانی در اندیشــه و عمل همراه 

بوده و پیروان و حامیان هر اندیشه تازه ای نسبت به این مفهوم، در 
نهایت به سرخوردگی و یاس دچار شدند. به همین جهت بررسی 
تفاوت رویکردها در اندیشــه های اقتصادی مختلف، شــاید بتواند 
راهی در فهم پدیدارشناســانه و معرفت شــناختی از مسئله غامض 
تاریخی بگشــاید و تصویری از مفهوم عدالت را برای مخاطبان 
عرضه کند. دکتر »هادی صالحی اصفهانی« اســتادتمام اقتصاد 
دانشــگاه ایلینویز آمریکا در پاســخ به پرسش های خبرنگار ایلنا، 
ضمن بازخوانی اندیشــه های افرادی نظیر فون هایک، جان رالز 
و آمارتیا ســن، نســبت به نقایص و نقاط قوت دیدگاه های عمده 
در اندیشــه های لیبرال نســبت به مفهوم عدالت، توضیحاتی را 

عرضه کرده است.

مجتبی اسکندری
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بــه دولــت می دهد و معتقد اســت که چون 
انسان ها در شرایط متفاوتی به دنیا می آیند و 
از ابتدا بعضی از افراد، در موقعیت های بهتری 
از دیگران قرار می گیرند؛ مثاًل، کسانی که در 
خانواده هایی با ســطوح و درجات رفاه بیشتر 
و امکانات آموزشــی با کیفیت تر و متنوع تر به 
دنیا می آیند، امکان اجتماعی بیشــتری برای 
رشد مادی و معنوی نسبت به دیگران دارند. 
در نتیجــه، نهادهای جامعه، باالخص دولت، 
باید اثر این تفاوت ها را تا سرحد امکان کاهش 
دهند و با بکارگیری مشروعیت اجتماعی خود، 
نســبت به فراهم ســازی امکانات آموزشی و 
اقتصــادی برای طبقات فرودســت، فاصله 
طبقاتــی را در جهــت تحقق عدالت، کاهش 
دهــد. از میان این متفکران، جان رالز، توجه 
دارد که کســانی که این نهادها را می سازند، 
موقعیــت خودشــان را در دنیا می دانند و این 
انگیــزه را دارنــد که نهادها و سیاســت های 
دولت هــا و بــا تکیه بر ابــزاری نظیر قانون، 
دولــت و ســاختارهای اجتماعی را در جهت 
منافع خودشــان شــکل بدهنــد. بنابراین 
پیشــنهاد می کند که این گونه تصمیم ها، از 
»پِس پردِه بی خبری« از جایگاه هر شــخص 
ارزیابی شــوند. یعنی ســعی کنیم ببنیم، که 
اگر به احتمال مســاوی، در شرایطی مساوی 
می توانســتیم در جای افراد دیگری در جامعه 
باشــیم، چه نهادها و سیاست هایی را مطلوب 
می یافتیم؟ آمارتیاســن این دیدگاه را بیش از 
حــد انتزاعی می بیند و اســتدالل می کند که 
نهادهای جامعه و سیاســت دولت می توانند 
بیشــتر، براســاس بعضی جنبه های عدالت، 
)مثــل آزادی از گرســنگی، مرض، تبعیض، 
هتــک حرمــت و فقر( باشــندـ  که راحت تر 
قابل شناخت و اجرا هستندـ  و به آسانی نیز، 
مــورد توافق و پذیرش جامعه قرار می گیرند.

خود�شــما�بنابر�اجتهاد�شــخصی�تان،����
اصوالً�کدام�نحلــه�از�مکاتب�اقتصادی�را�

به�عدالت�نزدیک�تر�می�دانید؟
این ســؤال شــما، بازهم ما را به نکته ای که 
در آغــاز مطرح کردم، بازمی گرداند. و بازهم 
جواب پرسش شــما این است که، وابستگی 

مستقیمی به نقطه نظرات افراد. اگر نقطه نظر 
من را می خواهید بدانید، باید بگویم: به گمان 
مــن هر کــدام از این نحله ها و مکاتب، نقاط 
قــوت و ضعفــی دارند. تاکید هایک بر آزادی 
انتخاب فردی، نکته بســیار مهم، اساســی 
و عمیقی اســت، ولی ایــن نمی تواند مطلق 
باشــد. اندیشــه جان رالز از زاویه و چشم انداز 
نظری، به نظر من قوی تر اســت و به دیدگاه 

ما در این مورد، که دنیا چطور می تواند باشد، 
وســعت می بخشــد؛ ولی اجرایی کردن آن، 
چندان عملیاتی نیســت و به فرضیه ای قوی 
روی کاغذ شــبیه تر است تا اینکه یک دیگاه 
اجرایی در اندیشــه اقتصادی باشد. پیشنهاد 
آمارتیاســن قابل تأمل است، ولی این فرض 
او که بعضی ابعاد عدالت مقبولیت عام دارند، 
چندان برای من روشــن نیست، به خصوص، 

من فکر می کنم که اگر بخواهیم به پیشــنهاد 
او عمــل کنیــم، حتمًا یک عــده را خواهیم 
یافت که فقط بر اســاس تصوراتشان از منافع 
خودشــان، عدالت را تعریف می کنند و حتی 
منکر آزادی های اساسی افراد هم می شوند و 
آن را به مانعی برای تحقق منظور و منافع خود، 
از عدالــت می داننــد. این را همواره و به طور 
روزمره، در بحث هــا و جنجال های عمومی 

در اپلیکیشــن ها )نرم افزارها( و رســانه های 
اجتماعی می بینیم.

آیا�مفهوم�عدالــت�با�علم�اقتصاد�قابل����
جمع�است؟�تبعات�تفکرات�عدالتخواهانه�
رایــج�و�دولت�گرا،�در�تضــاد�با�عقالنیت�

اقتصادی�نیست؟
به نظر من، مفهوم عدالت با علم اقتصاد کاماًل 
قابل جمع اســت. قســمتی از علم اقتصاد که 
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اثباتی اســت و سعی می کند آنچه که هست 
را تبیین کند، در اســاس می تواند مســتقل از 
مفهوم عدالت کار کند. البته فرض عقالنیت 
اقتصادی، که اساس بیشتر علم اقتصاد است، 
بــا بعضی از پدیده هــا همخوانی ندارد و این 
روزهــا اقتصاددانان مختلف، به تدریج حد و 
حــدود کاربرد آن فرض را ترســیم می کنند 
و بــرای آن به دنبال جایگزین هســتند. این 

جایگزین هــا در بعضــی از مــوارد، به درک 
مــردم از عدالــت گره می خورنــد. ولی آنجا 
هم، اقتصاددانــان پس از تعیین مفروضات، 
روش هــای معمول تحقیقات علمی را به کار 
می بندند تا به توضیح بهتر و گســترده تری از 
پدیده های اقتصادی و اجتماعی برسند اما در 
بخش هنجاری علم اقتصاد، داســتان قدری 

فــرق می کند و اجرای عدالت ممکن اســت 
برای یک بخش از جامعه منفعت داشته باشد 
و برای بخشــی دیگر از جامعه، تولید هزینه 
داشته باشد. علم اقتصاد فقط می تواند بگوید 
که آیا نتیجه کار بر اساس مفهوم فروض شده 

از عدالت، بهینه و مطلوب هســت یا نه!
اندیشــه�های�اقتصــادی�بازارمحور،����

نئوکالســیک�و�نئولیبــرال،�چه�تاثیری�بر�

روابط�خارجی�کشورها�و�نزدیکی�تمدن�ها�
دارند؟

اندیشــه اقتصادی بازارمحور، عرضه و طرح 
دیدگاه های خود را با این فرض شروع می کند 
کــه همــه می توانند از داد و ســتد آزادانه در 
بازارهــا ســود ببرند. این اندیشــه همچنین 
فــرض می کند که منافع مشــترک در چنین 

داد و ستدی، باعث می شود که درک متقابل 
و عمیق تری از روابط ســازنده، توســعه پیدا 
کرده و انگیزه درگیری و تقابل خشونت آمیز، 
تضعیف شــود. هرچند این مفروضات به نظر 
معقول می رســد، ولی به گمان، من همیشه 
درســت نیستند. در طیفی از شرایط تعامل، از 
طریق بازار آزاد مکانیســم بازر نئوکالسیکی 
و نئولیبرالی، می تواند نابرابری و تنش ایجاد 
کند و به روابط خارجی کشــورها و نزدیکی 
تمدن ها لطمه بزند. پس از این نظر خیلی مهم 
است که برای استفاده بهینه از سازوکار و ابزار 
داد و ستد داوطلبانه، شرایط را برای عملکرد 

مؤثر و بدون شکســت بازارها فراهم کنیم.
اندیشه�های�عدالتخواهانه�اقتصادی�تا����

چه�اندازه�می�تواند�به�بازتوزیع�ثروت�منجر�
شــود؟�آیا�عدالت�در�این�اندیشه�ها�اصوالً�
بــه�دنبال�توزیع�ثروت�اســت�یا�به�دنبال�

بازتوزیع�عادالنه�فقر�است؟
بازهــم بســتگی بــه اینکه کدام اندیشــه 
عدالتخواهانه اقتصــادی را دنبال می کنیم، 
دارد. میــزان بازتوزیع درآمــد و ثروت فرق 
می کند. اندیشــه های فــون هایک و اصواًل 
مکتــب اتریــش، در اســاس بــا بازتوزیع 
همخوانــی چندانی ندارد اما در دیدگاه جان 
رالز، در بعضی شــرایط بازتوزیع الزم است و 
یک نفر که از »پس پرده بی خبری« به اجتماع 
فکر می کند و نمی داند شرایط واقعی او در دنیا 
چه خواهد بود ممکن اســت قدری بازتوزیع 
را الزم بداند. در نظریه آمارتیا سن، بازتوزیع 
یک محور توســعه توانایی های اساسی افراد 
در کل جامعه اســت و با اتکای به آن، امکان 
برخورداری اقشار و طبقات مختلف اجتماعی 
از مزایای اقتصادی میســر می شــود. اصواًل 
تفکر مرتبط با عدالت در همه مکاتب، نیاز به 
بازخوانی و حذف نقاط ضعف دارد تا بشود یک 
امکان و تصویر نسبتًا مشترک از عدالت برای 
همگان عرضه کرد که امکان پذیرش عمومی 
را داشته باشد و دیگر زمینه بروز رویکردها و 
رفتارهای پوپولیستی، به نام عدالت و درواقع 
خالف عدالت، امکان و مجال بروز و پذیرش 

اجتماعی نداشته باشند.
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بــر اســاس آمارهای پولی منتشرشــده و در 
نظرگرفتن رشد 2۳ درصدی نقدینگی در سال 
گذشته، حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری 
حدود ۱۹00 هزار میلیارد تومان بوده است. با 
توجه به اجزای نقدینگی و در نظرگرفتن سهم 

ســپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه 
مدت، برای ساده ســازی محاسبات می توان 
حجم ســپرده های بلندمــدت را ۱000 هزار 
میلیارد تومان و ســهم سپرده های کوتاه مدت 
را ۵00 هــزار میلیــارد تومان در نظر گرفت. با 

فرض پایبندی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
به پرداخت نرخ سودهای مصوب شورای پول 
و اعتبار )بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱0 
درصد(، ســود یک ساله سپرده های بلندمدت، 
۱۵0 هزار میلیارد تومان و ســپرده های کوتاه 

اما و اگرهای مالیات بر سود سپرده

مهدی هادیان*

بــه منظور طراحی اثربخش مکانیســم های عملیاتی و تعریف حدود 
آســتانه ای مالیات بر ســود سپرده، تقویت ســامانه های اطالعاتی و 
همکاری نهادهای ذی ربط در افزایش شــفافیت تراکنش های مالی 
از اهمیت حیاتی برخوردار است.یکی از مواردی که در مواقع کاهش 
درآمدهــای نفتــی و بروز تنگناهای مالی برای دولت به کرات مطرح 
می شود ضرورت اصالح ساختار بودجه با تاکید بر افزایش درآمدهای 
مالیاتی و کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی اســت. علی رغم آن 
که در عمده کشورها درآمدهای مالیاتی مهم ترین منبع تأمین منابع 

بودجه محســوب می شــوند، در اقتصاد ایران این درآمدها تنها حدود 
یک ســوم منابع عمومی بودجه دولت را شکل می دهند.

بــا تشــدید تحریم هــا و محدودیت های مالی و تجــاری بین المللی 
ضرورت گســترش چتر مالیاتی بیش از پیش مطرح شــده و اخیراً نیز 
بــه شــکل تعریف پایه های جدید مالیاتــی مورد بحث محافل علمی 
و اجرایی کشــور قرار گرفته اســت. در همین راســتا، مالیات بر سود 
ســپرده های بانکی نیز یکی از مواردی اســت که عملیاتی شــدن آن 

طرفدران و منتقدان متعددی دارد.
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مــدت نیــز ۵0 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
به عبارت دیگر، در ســال جاری حداقل 200 
هزار میلیارد تومان بازدهی ناشی از سپرده های 
سرمایه گذاری وجود خواهد داشت که در حال 
حاضر معاف از مالیات اســت. اگر فرض شــود 
که به طور متوسط نرخ مالیات ۱0 درصدی بر 
سود سپرده های بانکی وضع خواهد شد، دولت 
درآمــد مالیاتی 20 هزار میلیارد تومانی از این 
محل خواهد داشــت که تقریبًا معادل خالص 
واگذاری دارایی های مالی دولت )یا به عبارتی 

دیگر کســری بودجه( در سال جاری است.
با توجه به آثار ســوء تحریم های اقتصادی بر 
کاهــش درآمدهای نفتــی دولت و همچنین 
هزینــه بــاالی تأمین مالی دولــت از طریق 
انتشــار اوراق مختلف مالــی و لزوم مدیریت 
بدهی دولت در حدودی که پایداری بودجه ای 
را به همراه داشــته باشــد، اصالح بند 2 ماده 
۱۴۵ قانون مالیات های مســتقیم در خصوص 
معاف بودن ســود سپرده ها از پرداخت مالیات، 
می توانــد تا حدودی محدودیت های موجود را 

مرتفع سازد.
در شرایطی که کارگزاران بخش حقیقی اقتصاد 
توانایی رقابت با بازدهی ســپرده های بانکی را 
ندارند و حتی در شــرایط رکودی نیز با تحمل 
انواع ریســک های فضای کسب وکار و محیط 
اقتصاد کالن، اقســام مختلــف مالیات های 
مســتقیم و غیرمســتقیم را پرداخت می کنند، 
معاف بودن ســودهای بدون ریسک سپرده ها 
از مالیات، چندان با منطق اقتصادی ســازگار 
نخواهــد بــود. حتی در خصوص بحث تورم و 
کاهش ارزش حقیقی ســپرده نیز که بعضًا در 
مخالفت با اعمال این نوع مالیات بحث می شود 
باید گفت که تورم بر سایر منابع ثابت درآمدی 
از جمله حقوق و دستمزد نیز اثرگذار است و لذا 
این بحث توجیه قابل پذیرشــی برای معافیت 

ســود سپرده از مالیات نخواهد بود.
بــه منظــور تحقــق عدالت مالیاتــی و لزوم 
پیاده ســازی نظام جامــع مالیاتی مؤثر موارد 

ذیل یادآوری می شود:
۱- یکی از پیش شــرط های اساســی اعمال 

موفقیت آمیز مالیات بر ســود ســپرده، فراگیر 
شــدن پایه مالیاتی عایدی ســرمایه اســت. 
بنابراین ضروری است که عالوه بر سپرده های 
بانکی،  تملک سایر اقالم دارایی مانند ارز،  طال، 
مســکن و اخیراً نیز خودرو مشــمول این نوع 

مالیات شوند.
 2- بازارهای مالی و دارایی به راحتی در معرض 
آربیتراژ قوانین قرار می گیرند. مودیان این نوع 
مالیات ها و در مورد مالیات بر ســود ســپرده، 
صاحبان ســپرده های کالن همواره راه های 
متعددی برای فرار مالیاتی و یا کاهش مالیات 

پرداختــی خواهند یافــت. بنابراین به منظور 
طراحــی اثربخش مکانیســم های عملیاتی و 
تعریف حدود آســتانه ای ایــن نوع مالیات ها، 
تقویت ســامانه های اطالعاتــی و همکاری 
نهادهــای ذی ربــط در افزایــش شــفافیت 
تراکنش های مالی و تســهیل دسترســی به 
اطالعات مورد نیاز از اهمیت حیاتی برخوردار 

است.
 ۳- بــا توجه به رقم ۱7۵ هزار میلیارد تومانی 
درآمدهــای مالیاتــی در قانون بودجه ۱۳۹8، 
احتساب درآمد ناشی از مالیات بر سود سپرده 
سهم حدوداً ۱0 درصدی در مجموع درآمدهای 
مالیاتی خواهد داشــت. بنابراین تمرکز بیش 
از حــد بــر این نوع از مالیات و غفلت از ســایر 
موارد و کاستی ها موجبات تخصیص نامناسب 
منابع مدیریتی، کارشناســی و اداری سازمان 
مالیاتــی در پیگیری اهــداف آن را به همراه 

خواهد داشت.
شایان ذکر است نسبت درآمدهای مالیاتی به 
تولیــد ناخالص داخلی کشــور حدود ۹ درصد 
است در حالی که متوسط جهانی آن ۱۵ درصد و 
در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصــادی )OECD( نیز ۳۵ درصد اســت. 
ســهم پایین درآمدهای مالیاتــی در اقتصاد 
کشور، ناشــی از چالش های درون سازمانی و 
برون سازمانی نظام مالیات ستانی کشور است 
که در یادداشت های متعددی به آن اشاره شده 
اســت. به عنوان نمونه یکی از موارد آن بحث 
معافیت های مالیاتی گسترده و طوالنی مدت 
اســت که بر اساس برخی برآوردها حجم ۴0 
تا ۵0 درصدی در اقتصاد کشــور دارند. یکی 
دیگــر از مباحث مرتبط با اقتصاد زیرزمینی و 
حجم باالی قاچاق کاال در کشــور اســت که 
صرفًا این مورد نیز حداقل با توجه به متوســط 
بــرآورد 20 میلیــارد دالری از حجم قاچاق و 
بــا فرض دالر ۱0 هــزار تومانی، فرار مالیاتی 
هنگفتی را به همراه دارد. بنابراین در قالب یک 
تصویر بزرگتر، ضعف های نظام مالیات ستانی 
کشور بسیار فراتر از غفلت یا اهمال در گسترش 
پایه های مالیاتی مانند مالیات بر سود سپرده ها 
خواهد بود؛ لذا ضروری است که با ترسیم سند 
تحول نظام مالیاتی کشور، اصالح آن در یک 

رویکرد بلندمدت در دســتور کار قرار گیرد.
در مجموع، با توجه به خواستگاه اولیه گسترش 
چتر مالیاتی در مقطع کنونی، باید توجه داشت 
که اصالح ساختار بودجه صرفًا منوط به اصالح 
ترکیــب درآمدهــای دولت و تمرکز صرف بر 
درآمدهای مالیاتی نیســت بلکه در درجه اول 
باید هزینه های دولت و ترکیب آنها را اصالح و 
مدیریت کرد. اما از آنجا که اصالح هزینه های 
دولت با توجه به ماهیت چسبنده آن یک بحث 
میان مــدت و بعضًا بلندمدت اســت در عمده 
موارد تالشی برای اصالح آن انجام نمی شود 
و تمام نگاه ها به راهکارهای ســهل الوصول تر 

معطوف می شود.
*�عضو�هیئت�علمی�گروه�اقتصاد،�پژوهشکده�

پولی�و�بانکی

مالیات�ســتانی���� نظام� ضعف�های�
کشــور�بسیار�فراتر�از�غفلت�یا�اهمال�
در�گســترش�پایه�های�مالیاتی�مانند�
مالیات�بر�ســود�سپرده�ها�خواهد�بود؛�
لذا�ضروری�اســت�که�با�ترسیم�سند�
تحول�نظام�مالیاتی�کشور،�اصالح�آن�
در�یک�رویکرد�بلندمدت�در�دستور�کار�

قرار�گیرد.
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�۱0کشور�اول�تولیدکننده���
طبق اطالعات به دست آمده از بخش صنایع 
معدنی وزارت صنعت، تا کنون به طور کل ۱۵0 
میلیارد تن گچ در سراســر دنیا تولید شــده که 

ســهم ایران حدود ۹,۵ درصد است.
بر اســاس این آمار، ایران بعد از چین دومین 
کشــور تولیدکننده این ذخیره گران بها است و 
کشورهای اسپانیا، تایلند، آمریکا، ژاپن، ایتالیا، 
مکزیک، اســترالیا و ترکیه بــه ترتیب دیگر 

کشــورهای تولید کننده گچ هستند.
در کشور نیز ۳80 واحد تولید کننده گچ وجود 
دارد که تنها ۱80 واحد آن فعال و عمده شــان 
ســنتی هســتند و حدود ۳۶00 نفــر به طور 

مســتقیم در این صنعت کار می کنند.
میزان تولید گچ بنایی، در کشــور از ســال ۹۵ 
تــا ۹7 به طــور میانگین حدود ۱۱ میلیون تن 

برآورد شده است.
موانع�و�مشکالت�صنعت���

کاهــش نقدینگــی و عــدم توانایــی مالی 
در جهــت تأمین ســرمایه مــورد نیاز جهت 
بازســازی و نوســازی واحدها، باال بودن نرخ 
بهره تســهیالت بانکی بــرای تولیدکننده ها، 
نوسان و افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه 
حمل و نقل جاده ای و عدم دسترسی مناسب به 
شــبکه های ریلی، عدم وجود کنسرسیوم های 
صادراتی و رکود بازار از جمله مشکالت عمده 

این صنعت محسوب می شود.
نوسان�ارز�معضل�اصلی�صنعت�سفید���

 در کنار مشــکالت گفته شــده، صنعت گچ و 
همچنین استفاده از آن به عنوان یک محصول 
تجــاری، ارتباط زیادی با نرخ ارز دارد و از آن 
جا که بازار ارز نیز با نوســانات باالیی همراه 
بوده، این صنعت سفید را با شرایط خاکستری 

رو به رو کرده است.
گچ مانند بســیاری از مواد معدنی، حمل ونقل 
سنگین و ماشین آالت تولیدی به دلیل قدیمی 

بــودن هزینه انرژی مصرفی باالیی دارند؛ از 
این رو با وجود نیاز کشــورهای همســایه به 
ایــن صنعت، به دلیــل پایین بودن فناوری و 
بهره برداری داخلــی بازراهای صادراتی را از 
دست داده و به کشورهای دیگر از جمله ترکیه 
واگذار کرده ایم؛ البته الزم به ذکر اســت که 
طبق آخریــن آمار از صنایع معدنی، صادرات 
گــچ در ســال ۹7 حدود یــک میلیون و ۳00 
هــزار تــن به ارزش مالی تقریبــًا 2۴ میلیون 

دالر بوده است.
راهکارهــای�ارتقــاء�سیاســت�های����

صادراتی
در بیــن تمام مشــکالت گفته شــده، صنایع 
معدنــی راهکارهایی از جمله تســهیل انتقال 
وجــه ارز حاصــل از صــادرات، ارتقاء تقویت 
ســطح همکاری دیپلماتیک با کشــورهای 
هــدف، عملیاتی نمودن بیمــه حمل و نقل، 
ایجــاد امکانات مناســب نگه داری و تخلیه و 

بی رمقی صنعت گچ در سایه رکود بازار مسکن

 بازار در تصرف کشورهای همسایه!

 فاطمه اکبرخانی *

این روزها صنعت گچ کشور به دلیل وابستگی 
به بازار مســکن و رکود این بازار در شــرایط 
بدی به ســر می برد و از طرفی دیگر نوسان 
نرخ ارز نیز بالی جان صنعت ســفید ایران 

شده است.
 صنعــت گــچ یکی از صنایعی اســت که به 

لحاظ کاربرد باال در بخش ســاخت و ســاز، 
ارتباط باالیی با بازار مســکن دارد و از آن جا 
که مدتی اســت این بازار دچار رکود و فراز 
و نشــیب شده اســت، صنعت گچ نیز در بی 

رمقی به سر می برد.
ایران، از لحاظ ذخایر معادن گچ در وضعیت 

بسیار خوبی قرار دارد و عالوه بر غنی بودن 
در بخــش ذخایــر، از لحاظ پراکندگی نیز در 
ســطح باالیی قرار دارد؛ اما متاسفانه عالوه 
بــر ایــن مزایا و با وجود این که ذخایر گچ در 
عمق کمی نیز قرار دارند میزان بهره برداری 
از معادن گچ به میزان مطلوب نبوده اســت.
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بارگیــری در پایانه های تخصصی، واگذاری 
زمین و زیرســاخت به ذینفعان توسط گمرک 
و نیــز تدوین و طرح رتبه بندی شــرکت های 
صادراتی توســط سازمان توسعه تجارت و در 
نهایــت تخصیص اعتبارات مــورد نیاز برای 
اعطای مشــوق های صادراتی در جهت بهبود 
و ارتقاء سیاســت های صادرات گچ پیشــنهاد 

کرده است.
ثبات�قیمت�گچ�طی��4سال�گذشته���

از طرفی ثبات قیمت گچ و حرکت نکردن آن 
همپای ســایر هزینه ها و نرخ ارز نیز مشــکل 

دیگر بازار گچ محسوب می شود.
یکی از مســئوالن ایــن صنعت در این رابطه 
اظهــار کرده که قیمت گــچ با وجود افزایش 
نرخ ارز و ســایر هزینه ها حدود ۴ ســالی است 
کــه تغییر نکرده و این اتفاق نیز باعث شــده 
تا بنیه این صنعت روز به روز ضعیف تر شــود.

ابوالفضــل اقبالیــون، عضــو هیات مدیره 
انجمن گچ ایران بر وضعیت بد این صنعت 
مهــر تأییــد زده و گفته که این صنعت چند 
ســالی است به دلیل بی جانی بازار مسکن 
از تب و تاب افتاده و وارد رکود شــده است، 

در حالیکه اگر صنعت گچ در کشــور رشــد 
کنــد حداقل حدود 200 تا ۳00 شــغل نیز 

همراه آن رونق می گیرد.
طبق این گزارش، در شــرایط پیش رو تولید 
گــچ بــه روش جــاری به صرفه نیســت، لذا 
ســرمایه گذاران این صنعت باید به ســرعت 
تغییراتی اساســی بــر روی محصوالت خود 
اعمــال کننــد و از طــرف دیگر بــا توجه به 
ایــن که رکود اقتصادی در ســطوح مختلف 
گریبان گیر صاحبان کسب کار شده دولت باید 
برای برون رفت از این شرایط چاره جویی کند.
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لیســت جدیدی در خصوص کشــورهایی که 
مهاجرت به آنها از ســایر نقاط جهان آسان تر 
است ارائه شده، که در میان آن نام کشورهایی 
همچون مکزیک، کاســتاریکا، ســوئد و ... به 
چشم می خورد. همواره در سراسر جهان، شاهد 
افراد بســیاری هستیم که رویای مهاجرت را 
بــه دالیل مختلف در ســر دارنــد، اما به رغم 
ایــن تمایــل، باید به فکر عوامــل گوناگون، 
برای زندگی در کشــور دیگر نیز بود. مسائلی 
همچون هزینه زندگی، داشــتن شغل، یافتن 
محیط مناســب برای زندگی، دوســتانه بودن 
محیــط جدید و... توســط افــرادی که قصد 
مهاجــرت دارند در نظر گرفته می شــود. باید 
اشــاره کرد که در برخی نقاط جهان، دستیابی 

به این شــرایط، آسان تر از سایر نقاط است.
در ادامــه، به معرفی ۱0 کشــور که مهاجرت 
به آنها از ســایر نقاط جهان آســان تر اســت، 

می پردازیم:
۱-مکزیک���

گفتنی اســت که شــرایط زندگی در کشــور 
مکزیک، بســیار آرام تر از ســایر کشورهای 
جهان است و باید به مزایایی همچون اینترنت 
با سرعت باال، نمایش های تلویزیونی جذاب و 
ســرگرم کننده، فروشگاه های مناسب و متعدد 
بــرای خرید مواد غذایی و وســایل ضروری، 
ســواحل و غذاهای محلی در این کشور اشاره 
کرد. در مکزیک، شــما بــه راحتی می توانید 
درخواســت ویزای اقامت دائم دهید که تاریخ 
انقضا ندارد و همچنین شرایط شغلی را نیز برای 
مهاجران فراهم می کند. البته، قابل ذکر است 
که شرط الزم برای گرفتن ویزای اقامت دائم 
در این کشــور، داشتن حداقل درآمد خالص به 
مبلــغ ۱,82۶ دالر به صورت ماهیانه برای هر 

خانوار اســت. همچنین، افراد می توانند ویزای 
اقامت موقت، که معمواًل چهار ســاله اســت، 
دریافــت کنند و شــرط دریافــت این ویزا نیز 
داشــتن حداقل حقــوق ماهیانه ۱,0۹۶ دالر 

است.
2-پاناما���

پاناما کشــوری اســت که مهاجران جدید را 
به عنوان بخشــی از خانــواده و اعضای خود 
محســوب می کنــد. از مزیت های بزرگ این 
کشــور می توان به طبیعت پاک آن، ســواحل 
تمیــز، زمین های زراعی غنــی، جنگل های 
انبوه و کوه های ســبز اشــاره کرد. این کشور 
همچنین دارای شــهرهای کوچک و آرام به 
همــراه پایتخت مدرن و هیجان انگیز اســت. 

پول رایج پاناما، دالر آمریکا اســت.
چندیــن راه برای افرادی که می خواهند برای 
طوالنی مدت در این کشور اقامت داشته باشند، 
وجود دارد. افرادی که از اعضای ۵0 کشــور 
عضو اتحادیه ملل دوســتانه هستند، می توانند 
به راحتی برای دریافت ویزای این کشور اقدام 
کنند. افرادی که می خواهند از طریق دریافت 
ویزای بازنشســتگی اقــدام کنند، باید حداقل 

حقوق بازنشســتگی هزار دالر در ماه را داشته 
باشــند. این ویزا همچنیــن مزایایی همچون 
تخفیــف در خرید مواد غذایی و مراقبت های 

بهداشــتی را به افراد ارائه می دهد.
۳-کاستاریکا���

این کشور طی سی سال اخیر، به دلیل عواملی 
همچون داشــتن سبک زندگی آسان، داشتن 
ســواحل زیبا و چشم اندازهای منحصر به فرد، 
محبوبیــت یافته اســت. این کشــور، مکانی 
مناســب برای دوســت داران آب است، زیرا 
کاســتاریکا دومین کشوری است که بیشترین 
تعداد رودخانه ها و دریاچه ها را در سراسر جهان 
دارد. همچنیــن، جالب توجه اســت که طیف 
گســترده ای از جانداران بومی در این کشــور 

وجود دارند.
کاســتاریکا، مــکان بســیار مناســبی برای 
بازنشستگان است که برای این افراد، پیشنهاد 
حقوق بازنشســتگی هزار دالر در ماه را دارد. 
برای ســایر افراد نیز باید اشــاره کرد که این 
کشــور فرصت های شــغلی فراوانی دارد که 
مهم ترین آنها فعالیت در بخش گردشــگری و 

آموزش زبان انگلیسی است.

شرایط اقامت در محبوب ترین کشورهای جهان؟

10 کشوری که مهاجرت به آن آسان تر است

 مهسا نجاتی
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4-بلیز���
بلیز کشــوری است که شــما می توانید از آثار 
باســتانی آن لذت ببرید. از طرفی باید اشــاره 
کرد که هزینه زندگی در این کشــور بســیار 

پایین است.
گفتنی اســت که برای دریافت اقامت دائم در 
بلیز، شــما باید یک سال در این کشور زندگی 
کنید؛ روندی که باید طی شــود به این گونه 
اســت که افراد باید ابتدا با ویزای گردشگری 
وارد این کشــور شــوند و به طور ماهیانه این 
ویزا را تمدید کنند تا جایی که به طور متوالی، 

۵0 هفته در این کشــور حضور داشته باشند.
قابــل ذکر اســت که افراد باالی ۴۵ ســال، 
برای ســرعت بخشیدن به این روند می توانند 
با داشــتن حداقــل حقوق دو هــزار دالر در 
مــاه، از طریق ویزای واجدین شــرایط برای 

بازنشستگی اقدام کنند.
۵-روتان�)از�جزایر�واقع�در�هندوراس(���

روتان به خودی خود یک کشــور محســوب 
نمی شود، اما برای افرادی که به توصیه دکتر، 
نیاز به زندگی در جزیره ای آرام و آب و هوای 
پاک دارند، بسیار مناسب است. روتان، در ۳۵ 
کلیومتری ســواحل هنــدوراس قرار دارد که 
از ویژگی های آن می توان به ســواحل شنی، 
خلیج هــای آرام و کوهســتان های موجود در 
ایــن جزیره که برای ورزش هاکی مناســب 

هستند، اشاره کرد.
اگر شــما بخواهید تنها ۳-۴ ماه در این جزیره 
اقامت کنید، فقط دریافت ویزای گردشــگری 
کافی است. برای دریافت ویزای بازنشستگی 
در این جزیره یا سایر جزایر هندوراس، حداقل 

حقوق ماهیانه ۱,۵00 دالر الزامی اســت.
افرادی که در ســن بازنشستگی نیستند، برای 
دریافــت ویزای اقامت دائم، باید درآمد 2۵00 

دالر در ماه داشته باشند.
6-سوالبارد���

ســوالبارد، جزیــره ای در قطــب شــمال و 
شــمالی ترین منطقه تحت کنترل کشور نروژ 
اســت. به همین سبب، منطقه ای سردسیر به 
شــمار می رود.باید اشاره کرد که خرس های 
قطبی، در اطراف این منطقه به چشم می خورد 
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که به همین دلیل، نیاز اســت افراد همیشــه 
همراه خود اســلحه داشــته باشند. همچنین 
گفتنی اســت که در فصل تابســتان، برای ۴ 
ماه متوالی، خورشــید در ایــن منطقه غروب 
نمی کند و در تمام طول زمســتان این منطقه 

تاریک است.
قوانین بســیار اندکی بــرای دریافت ویزای 
اقامت دائم در ســوالبارد وجود دارد. افرد هیچ 
کــدام از کشــورها، نیازی به ویــزا ندارند، اما 
فرمانــدار می توانــد از ورود افرادی که توان 
پذیرش شرایط زندگی در این منطقه را ندارند 
جلوگیری کند. محل ســکونت در این منطقه، 
معمــواًل از ســوی کارفرمایان برای کارکنان 

فراهم می شود.
7-سیشل���

این منطقه جزیره ای و گرمســیر، یکی از ۱۱۵ 
جزیره ای اســت که در اقیانــوس هند غربی 
واقع شــده اســت. تقریبًا نیمی از زمین های 
در دســترس این منطقــه در قالب پارک ها و 
ذخایر ملی محافظت می شــوند اما با این حال 
باز هم فضــای کافی برای پذیرش مهاجران 
وجود دارد.برای اقامت در این کشــور نیازی 
بــه دریافت ویزا وجود نــدارد؛ تنها چیزی که 
افراد برای اقامت در سیشــل باید داشته باشند 
گذرنامه اســت. برای رسمی شد اقامت افراد، 
بعد از ۵ سال اقامت در این کشور، اگر مشکل 

قانونی نداشته باشند، می توانند اقدام کنند. اگر 
مهاجران مبلغ یک میلیون دالر سرمایه گذاری 
در ایــن منطقه انجام دهند، می توانند در کمتر 
از یک ســال، به عنوان شــهروند قانونی این 

منطقه شناخته شوند.
8-نیکاراگوئه���

این کشور منطقه ای گرمسیری و زیبا است که 
مردم آن، صمیمانه از مهاجران جدید استقبال 
می کنند. با اینکه در گذشــته ســابقه نداشته، 
در حــال حاضر، نیکاراگوئــه، کمترین میزان 
جرم و جنایت را در میان کشــورهای آمریکای 
مرکزی دارد.برای دریافت ویزای بازنشستگی، 
افراد تنها به داشــتن حقوق ماهیانه ۶00 دالر 
نیاز دارند. الزم به ذکر اســت که این ویزا تنها 
برای افراد بازنشســته نیســت، بلکه بدون در 
نظر گرفتن ســن، افرادی که دارای مشــاغل 
آزاد هســتند یا در این کشور یک هتل کوچک 
یا رســتوران داشته باشند، می توانند از این ویزا 

استفاده کنند.
9-سوئد���

افــرادی کــه به دنبال زندگی بــا کیفیت باال 
و فرهنگ سیاســی غنی هســتند، سوئد یک 
انتخاب عالی به شــمار می رود. این کشــور، 
یکی از بهترین کشــورهایی است که به حقوق 
زن و برابری جنســیتی پایبند است. حدود ۱۵ 
درصد از جمعیت این کشــور را، پناهندگان و 

مهاجران تشکیل می دهند.باید گفت که دراین 
لیســت ارائه شده، ســوئد جزو کشورهایی که 
ویزای اقامت گرفتن در آن بســیار آسان باشد، 
نیســت. برای گرفتن ویزای اشــتغال، نیاز به 
یک پیشــنهاد شغلی اســت. با این حال، روند 
گرفتــن ویزا برای این کشــور باید به صورت 
آنالین انجام شــود و همچنین قابل ذکر است 
که افراد می توانند چند ماه در این کشور بدون 

ویزا زندگی کنند.
۱0-کامبوج���

در حــال حاضر، کامبوج، یکی از ســریع ترین 
روند رشــد اقتصادی در آسیا را دارد.

این کشور، محل بسیار مناسبی برای افرادی 
است که تمایل به تجربه آداب و رسوم جدید را 
دارند. برای مثال، مردم کامبوج، سالروز تولد 
یکدیگر را جشــن نمی گیرند، و حتی بسیاری 
از افــراد نمی دانند که چند ســاله هســتند. 
فســت فود در این کشــور محبوبیتی ندارد و 
وســیله نقلیه ای که بیشتر مورد استفاده قرار 
می گیرد موتور گازی اســت.برای زندگی در 
کامبوج، افراد می توانند از طریق یک ویزای 
کســب و کار طوالنــی مدت، بــدون نیاز به 
حمایت یک شــرکت محلی اقدام کنند. این 
ویــزا را می توان بــه صورت نامحدود تمدید 
کــرد اما حق کار در یک شــرکت کامبوجی 

داده نمی شود.

گردشگری
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ایــن شــرکت های خصوصی هزینه ســفر تا 
ایســتگاه فضایی و بازگشت به زمین و همین 

طور ســود خود را روی این مبلغ می کشند.
خبری که منتشر شد، یکی از چندین خط مشی 
جدیــدی بود که برای ایجاد این فرصت برای 
شــرکت ها طراحی شــده بود. با این فرصت، 
شــرکت های مختلف می توانند برای مقاصد 

تجاری خود از ایســتگاه فضایــی بین المللی 
اســتفاده کنند؛ چیزی که قباًل زیاد مورد قبول 

ناسا نبود.
ویلیام گرســتنمایر، مدیر اجرایی اکتشــاف و 
عملیات انســانی ناسا در یک کنفرانس خبری 
در نیویورک اعالم کرد که این شــیوه کاماًل 

متفاوتی برای کســب و کار ناسا است.

این خبر می تواند به سواالتی که در مورد آینده 
ایســتگاه فضایی مطرح می شود، پاسخ دهد.

دولت ترامپ ســال گذشــته اعــالم کرد که 
ســرمایه گذاری فدرال روی ایستگاه فضایی 
بین المللــی تــا انتهای ســال 202۴ به پایان 
می رســد و جایگزین هــای تجاری باید برای 

آن در نظر گرفته شود.

بلیت سفر به ایستگاه های فضایی را رزرو کنید

ناســا در نظــر دارد تا درهای ایســتگاه فضایــی بین المللی را به روی 
استفاده های تجاری از جمله صنعت گردشگری باز کند. البته بلیط های 

ســفر به ایستگاه فضایی، ارزان نیست.
تبدیل شــدن به یکی از فضانوردان ناســا، کار ســاده ای نیست ولی به 
زودی، مــردم عادی یا حداقل مــردم عادی پول دار که می توانند ده ها 
میلیــون دالر بــرای یک تعطیالت فضایــی هزینه کنند، به زودی این 

فرصت را دارند تا بلیطی به مقصد ایســتگاه فضایی بخرند.
ناسا اعالم کرد که برای اولین بار به شهروندان خصوصی اجازه می دهد 

تــا بــه مقصدی در فضا پرواز کنند. این مقصد ماه نیســت؛ ولی حداقل 
تا ایســتگاه فضایی می توانند ســفر کنند. ایستگاه فضایی تنها نقطه در 
دنیا و خارج از این ســیاره اســت که بشــر در حال حاضر می تواند در آن 

زندگی کند.
البته ناسا در حال تبدیل شدن به یک آژانس مسافرتی فضایی نیست. 
شــرکت های خصوصی، به ناسا شــبی ۳۵ هزار دالر پرداخت می کنند 
تــا بتوانند روی تخت های ایســتگاه فضایــی بخوابند و از امکانات آن 

اســتفاده کنند. این امکانات عبارت اند از آب، هوا، اینترنت و توالت!

حمیده کریمی
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مقامات رســمی ناسا این خبر را اعالم کردند؛ 
ولی تاریخ دقیق برای آن مشــخص نکردند و 
این پروژه به طور کامل توســط شــرکت های 

خصوصی اجرا می شود.
رابین گیتنز قائم مقام مدیر ایســتگاه فضایی 
اعالم کرد: ما به قابلیت های جدید امیدواریم؛ 
قابلیت هایی که روزی ایســتگاه فضایی را نیز 

در بر می گیرد.
در آینده ناســا پیشنهادها را برای اضافه کردن 
یک ماژول به ایستگاه فضایی بررسی می کند. 
ماژولــی کــه مالکیت و اداره آن بر عهده یک 

شرکت خصوصی خواهد بود.
آنچه که به فروش گذاشته نشده است، حمایت 
مالــی شــرکت ها از بخش هایی از ایســتگاه 
فضایی اســت. فضانوردان ناســا اجازه ندارند 
محصولــی را تبلیــغ کنند؛ ولــی می توانند در 
تولیدات پشت دوربین در ایستگاه فضایی برای 
مشــتریانی که هزینه آن را پرداخت می کنند، 

حضور داشته باشند.
گردشــگری فضایی گرچه گران اســت؛ ولی 
درآمد حاصل از آن برای ناسا هزینه های اداره 
ایســتگاه فضایی را پوشــش نمی دهد و حتی 
نزدیک این مبلغ هم نخواهد بود. هزینه های 
نگهداری ایستگاه فضایی، یکی از مهم ترین 
هزینه های ناســا اســت. در حال حاضر ناسا 
برای ایســتگاه فضایی ساالنه ۳ تا ۴ میلیارد 
یا روزانه بیش از 8 میلیون دالر هزینه می کند.
جف دی ویت، مدیر ارشــد مالی ناســا گفت: 
این تصمیم، اصاًل یک پروژه ســودآور برای 
ناسا نیست؛ ولی درآمد حاصل از آن می تواند 
بخشی از هزینه های ناسا را جبران کند تا این 
سازمان بتواند پول بیشتری در سایر پروژه ها 

سرمایه گذاری کند.
وی همچنین اعالم کرد که برای تخمین زدن 
اینکه چقدر درآمد از این طریق نصیب ناســا 
می شــود، خیلی زود اســت. ناسا باید با توجه 

بــه نیاز بازار، هزینه های آن را تعیین کند.
  Bigelow Space شــرکت 
Operations چهــار پرتاب را از قبل رزرو 
کرده اســت. این شرکت از همراهی شرکت 

SpaceX بهــره می گیرد تــا فضانوردان 
خصوصــی را به ایســتگاه فضایــی ببرد. هر 

پرواز حداقل ۴ صندلی خواهد داشــت.
چون این شرکت کل سفرها را خریداری کرده 
اســت، مستقل از ناســا برنامه ریزی می کند 
و حتــی می تواند مــدت اقامت طوالنی تری 

داشــته باشد مثاًل از ۳0 تا ۶0 روز.
مدیرعامل این شــرکت اعالم کرده است که 
روش هــای متعددی برای قیمت گذاری این 

صندلی ها و ظرفیت ها وجود دارد.
شــرکت Axiom Space کــه توســط 
میشــل ســافردینی، یکی از مدیران ســابق 
ایســتگاه فضایی ناسا، اداره می شود در حال 
برنامه ریزی برای پروازهایی به این ایســتگاه 
اســت و امیدوار است که در سال آینده بتواند 

گردشــگران را به ایستگاه فضایی ببرد.
هر دو شــرکت در نظر دارند که از ایســتگاه 
فضایــی بین المللــی به عنوان نقطه شــروع 
اســتفاده کنند. نقطه شروعی برای راه اندازی 

ایســتگاه های فضایی خود در مدار زمین.
در دهه 2000 میالدی، 7 شهروند از مدار زمین 
بازدید کردند البته این ســفرها توسط روسیه 
برنامه ریزی شــده بود که نیمی از ایســتگاه 
فضایی را در اختیار داشــت. در آن زمان، ناسا 
اعــالم کرد که عالقه ای به برنامه ریزی این 

نوع از سفرها ندارد.
از آن زمــان به بعد گزینه های مختلفی برای 
پرواز شــخصی به فضا مطرح شــده اســت. 
شــرکت Virgin Galactic که توسط 
ریچارد برانســون پایه گذاری شــده است و 
شــرکت Blue Origin جفری بزوس از 
آمازون، هر دو برنامه هایی برای فرســتادن 
مسافران به پروازی به مقصد مدار زمین دارند.
شرکت SpaceX نیز اعالم کرد که یوساکو 
مائیزاوا، میلیاردر ژاپنی و مالک یک شــرکت 
تولید پوشــاک، هزینه های سفری به دور ماه 
با یک فضاپیمای در حال ســاخت را پرداخت 

خواهد کرد.
ولی ایســتگاه فضایی بین المللی، تنها مکان 
خارج از زمین اســت که بشــر در آن زندگی 

می کنــد. البتــه در آن واحد بیشــتر از ۶ نفر 
نمی توانند در ایســتگاه فضایــی بین المللی 
بماننــد. این ایســتگاه فضایی با مشــارکت 
بیش از ۱۵ کشــور و زیر نظر آمریکا و روسیه 

ساخته شده است.
شرکت های Bigelow و Axiom جزو 
رقبایی هســتند که یک ماژول تجاری را به 
ایســتگاه فضایی اضافــه می کنند. این ایده 
در زمان ریاســت جمهوری اوباما نیز به ناسا 

ارائه شده بود.
ناســا در آینده پیشــنهادهایی برای ساخت 
دومین ماژول تجاری را درخواســت می کند 
کــه البته به طور دائمی به ایســتگاه فضایی 

متصل نمی شود.
در زمان های گذشــته، بــرای اینکه به یک 
فضانورد ناسا تبدیل شوید، کمتر از یک درصد 
شــانس داشتید. امروزه به مقدار زیادی پول، 
ارتباطات و چند دوره آموزشــی نیاز دارید تا 

ســفر به فضا را تجربه کنید.
در واقع ناســا به طور مستقیم بلیط های سفر 
بــه فضا نمی فروشــد؛ ولی به شــرکت های 
خصوصی اجازه می دهد تا بخشی از ایستگاه 
فضایــی بین المللی را کرایه کنند. این وظیفه 
شــرکت های خصوصی اســت که ســفر به 

ایســتگاه فضایی را برنامه ریزی کنند.
در حالــی که این ایده بســیار دور از ذهن به 
نظر می رســد و شــاید فکر کنید که اجرای 
آن ســال ها طول می کشــد، میلیاردرهایی 
مثل جف بزوس، ریچارد برانســون و ایالن 
ماســک از قبل شــرکت های فضایی خود را 

تأسیس کرده اند.
شــرکت Virgin Galactic کــه یک 
شــرکت گردشــگری فضایی متعلق به سر 
ریچارد برانســون اســت، ماه فوریه امسال 
برای دومین بار به فضا رســیده اســت. یک 
 Virgin سفر مداری اطراف زمین با شرکت
Galactic از 2۵0 هزار دالر شروع می شود. 
شرکت Blue Origin نیز اعالم کرده است 
که چنین ســفری بین 200 هزار تا ۳00 هزار 

دالر هزینه خواهد داشت.
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در دوران صفویه )قرن شــانزدهم( که تبریز 
پایتخــت ایران بود، بازار تبریز در دوران اوج 
و شکوفایی خود بود و با گذشت سالیان سال 
کاربری های متفاوتی از محل تجارت تا محلی 
برای اجتماعی و مناسبت های مذهبی داشته 
اســت. این بازار از ســمت شرق به عالی قاپو 
)مجموعه کاخ های ولیعهدنشــین(، از سمت 
غرب به مسجد جامع محدودشده و از شمال، 
بخش هایی از شــمال رودخانه مهران رود را 
شــامل می شــود و این دو بخش به وســیله 
پل های چوبی که در امتداد راســته بازار قرار 

دارند، به هم متصل می شوند.
نخســتین نقشه از بازار تبریز در سال ۱۳27 
هجری، در بخشی از نقشه دارالسلطنه تبریز 
و به دست اسداهلل خان مراغه ای ترسیم شده 

اســت. طرح این بازار در بخش شمال شرقی 
نقشه مذکور رسم شده و اکثر مکان های مهم 
آن نظیر تیمچه ها و کاروانسراها در این نقشه 
نام گذاری شــده اند. عرض بازارها بین چهار 
تا پنج متر و بلندی ســقف آن ها پنج تا شــش 
متر اســت که در مقایســه با سقف بازارهای 
نقاط گرمســیری ایران کوتاه تر بوده اســت. 
راســته های اصلی توسط راسته های فرعی 
بــه یکدیگر متصل شــده اند. در فضای بین 
آن ها اجزای اصلی تشکیل دهنده بازار همانند 
تیمچه ها و سراها بنا شده که تقاطع راسته ها را 
چهارسوق ها با گنبدهایی زیبا پوشانده است. 
گنبــد تیمچه امیــر، بزرگ ترین گنبد بازار و 

زیباترین تیمچه، مظفریه به شــمار می رود.
قدم زدن در حدود هفت کیلومتر مربع وسعت 

گردشگری

گشتی در بازار 
تاریخی تبریز؛ 

بزرگ ترین بازار 
سرپوشیده دنیا

صدیقه شجاعی

بازار تبریز بزرگ ترین و مهم ترین بازار سرپوشــیده در ســطح جهان به شــمار می رود که در 
مردادماه ســال ۱۳8۹ خورشــیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

بازار تبریز به لحاظ موقعیت استراتژیکی که در مسیر جاده ابریشم داشته، قطب مهم تجارت 
بوده اســت. تاریخ بنای این مجموعه مشــخص نیســت؛ ولی بسیاری از جهانگردانی که از 
ســده چهارم هجری تا دوره قاجاریان از این بازار بازدید کرده اند، درباره آن اطالعاتی ارائه 
داده اند و از این نظر یکی از قدیمی ترین بازارهای خاورمیانه به حساب می آید؛ هرچند قدمت 
بخــش اعظمــی از گنبدهای آجری آن به قرن پانزدهم می رســد که تاحدودی حس وحالی 

مدرن به این بازار داده اســت.
با اینکه در زلزله ســال ۱۱۹۳ هجری قمری قســمت های زیادی از این بازار از بین رفت؛ 
امــا گروهــی از معمــاران حرفه ای در اواخر حکومت زندیه و قاجاریــه این بازار تاریخی را 

بازسازی کردند.
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ایــن بــازار که با طاق هایــی از آجر قرمز به 
یکدیگر متصل شــده است، مطمئنًا می تواند 
حتی سختگیرترین گردشگران را شیفته خود 
کند. هر تیمچه به یک کاالی خاص اختصاص 
دارد، به طوری کــه تیمچهامیــر مخصوص 
فروش طال و جوهرات و تیمچه کالهدوزان 
مخصوص فروش کاله های پشــمی سنتی 
آذری اســت. تیمچه هــا به فضاها و مناطقی 
گفته می شود که سقف آن ها به صورت گنبدی 
و آجرکاری ســاخته شده اند و دارای درهای 
ورودی بزرگ و محکمی هســتند که روزها 
باز و شــب ها و ایام تعطیلی بسته می شوند. با 
بازدید از بخش های دیگر بازار شاهد فروش 
کاالهایــی نظیر محصوالت چرمی باکیفیت، 
صنایع دســتی مســی، ادویه، میوه و سبزی 
تــازه و... خواهید بــود. در این بازار می توانید 
چرتکه هــای قدیمی را نیــز ببینید که برخی 

مغازه دارها همچنان از آن اســتفاده می کنند.
بدون شــک بهتریــن نقطه این بازار، تیمچه 
مظفریه است که یکی از مراکز عمده تجارت 
و صــدور فــرش آذربایجان و ایران اســت و 
این پیشــه بســیار قدیمی همچنان باقوت به 
فعالیــت خود ادامه می دهد. این تیمچه یکی 
از زیباتریــن بخش های بازار اســت که حاج 
شــیخ جعفــر قزوینی تاجر سرشــناس دوره 
ناصرالدین شــاه در سال ۱۳0۵ آن را ساخته 
بود و به مناســبت حضــور مظفرالدین میرزا 
)ولیعهــد وقت( در این تیمچه، به نام مظفریه 
نام گــذاری کرد. در اینجا مردهایی را خواهید 
دید که روی فرش های چیده شــده روی هم 
نشســته اند و به صحبت درباره کســب و کار 
مشــغول هستند، یکسری از افراد هم سرگرم 
رفو و تمیزکاری فرش ها هســتند و در حین 
کارکردن یک اســتکان چای هم می نوشند. 

در برخــی مغازه ها نیز کیســه های نخ های 
رنگ شــده نیــز وجود دارد کــه از مواد اولیه 

بافت یک فرش به حساب می آید.
به راحتی می توانید تا چندین ســاعت مشغول 
تماشــای مردم شوید؛ اما برای رفع خستگی 
نیز یک فنجان چای داغ یا یک آب میوه تازه 
حسابی می چسبد که امکان تهیه آن از حیاط 
باصفای بازار وجود دارد. بازدیدکنندگان قطعًا 
از تجارت و چانه زنی موجود در بازار و تعامل 
مردم که برای چندین قرن در این بازار جریان 
داشته است، انرژی می گیرند و به حدی از آن 
لذت می برند که دوســت دارند مجدداً برای 

دیدن این بازار برگردند.
بســیاری از گردشــگران داخلی و خارجی در 
تــور ایرانگردی خــود تبریز را در برنامه های 
ســفر خود قرار می دهند و حتمًا از بازار تبریز 

بازدید می کنند.

Bilingual Economic Monthly  

گردشگری
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کاخ�گلستان���
در صدر فهرست برترین موزه های تهران می توان 
به کاخ گلستان اشاره کرد که در دوم تیرماه ۱۳۹2 
به عنوان میراث بشــری از جانب یونسکو به ثبت 
رسید. کاخ گلستان مجموعه ای از بناهای ارزشمند 
و قدیمی تریــن کاخ تاریخی تهران اســت که در 
زمان های مختلف ســاخته شده و تکمیل شده اند 
و یــادگاری به جا مانــده از ارگ تاریخی تهران، 
محل اقامت شــاهان سلســلهقاجار و از زیباترین 
و کهن ترین بناهای پایتخت دویســت ساله ایران 

به حساب می آید.
این بنا از نظر تاریخی شــاهد وقایع بســیار مهمی 
همچون انقالب مشــروطه و تاج گذاری پهلوی 
اول و دوم بــوده اســت. همچنیــن آثــار هنری 
زیبایــی مثل تخت مرمر، ســنگ قبر ناصرالدین 
شــاه قاجار که از شــهرری به اینجا منتقل شــده 
و آثاری از کمال الملک و ســایر هنرمندان ایرانی 
و خارجــی در ایــن کاخ قرار دارند. بناهای زیبایی 
همچــون شــمس العماره )ســاعت این عمارت 
هدیهملکــه ویکتوریــا به ناصرالدین شــاه بوده 

اســت( و عمارت بادگیر هم بســیار مورد توجه 
گردشــگران اســت. از دیگــر جاذبه هــای کاخ 
گلستان می توان به خلوت کریمخانی، نگارخانه، 
مــوزه مخصوص، تاالر اصلــی، تاالر آینه، تاالر 
عــاج، تــاالر برلیان، تاالر المــاس و کاخ ابیض 
)موزهمردم شناسی( اشاره کرد. عالوه بر تماشای 
شاهکارهای کاشی کاری های منقوش دورتادور 
ایــن کاخ، می توانید عکس های به یادماندنی نیز 
آن هــا بگیرید. درضمن گردشــگران برای ورود 
بــه بخش های مختلف ایــن مجموعه باید بلیط 

گردشگری

موزه های تهران؛ 
دریچــه ای به فرهنگ و تاریخ ایران

صدیقه شجاعی

یکی از بهترین راه های آشــنایی با فرهنگ و تاریخ یک کشــور،  ازطریق موزه های آن میســر می شــود و تهران به عنوان شــهر موزه های 
ایران، این امکان را برای عالقه مندان فراهم کرده اســت.

باوجودی که بســیاری از گردشــگران به خصوص گردشــگران خارجی ســعی می کنند تاحد امکان زمان کمی را در پایتخت شلوغ و پر ترافیک 
ایران ســپری کنند، اما جاهای دیدنی تهران بســیار زیاد اســت و ســفر به این شــهر می تواند دریچه های جدیدی از آشــنایی با فرهنگ مردم 
ایران را برای آن ها باز کند. جالب اســت بدانید که تهران را »شــهر موزه ها« نیز می دانند و به همین دلیل گزینه های زیادی پیش روی شــما 
قرار دارد تا ایران را ازنظر فرهنگی،  سیاســی و تاریخی بهتر بشناســید. در این مقاله قصد داریم ۱0 موزه برتر پایتخت را به شــما معرفی کنیم 

تــا آن ها را در برنامه تهرانگردی خود قرار دهید.
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جداگانه تهیه کنند، هرچند شــکوه و عظمت این 
کاخ ارزشش را دارد.

 تلفن: 02۱۳۳۱۱۳۳۳۵
 ســاعت بازدید: ۶ ماه اول ســال از ساعت ۹ صبح 
تــا ۱7: ۳0 )فــروش بلیط تا ســاعت ۱۶: ۳0( و ۶ 
ماه دوم سال از ساعت ۹ تا ۱۶: ۳0 )فروش بلیط 

تا ساعت ۱۵: ۳0(
 آدرس کاخ موزه گلســتان: خیابان پانزده خرداد، 

میدان ارگ
وبسایت:

www.golestanpalace.ir 
موزه�جواهرات�ملی�ایران���

مــوزه جواهرات ملی که با عنوان خزانه جواهرات 
ســلطنتی نیز شــناخته می شــود، گنجینه ای از 
جواهــرات و تاج های گرانبهــا و حتی جواهرات 
پادشان صفوی، قاجار و پهلوی را در خود جای داده 
است که در خزانه بانک مرکزی ایران قرار دارند. 
شــاید بتوان گفت در ایران تاریخچه جمع آوری 
جواهــرات گران بها به دوران صفویه باز می گردد. 
تــا پیش از صفویــان جواهرات گران بها جایی در 
خزانه دولتی نداشتند و پادشاهان این دوره حدود 
دو قرن برای جمع آوری جواهرات گوناگون تالش 
کردند و حتی کارشناسان این حکومت جواهرات 
مختلف را از بازارهای هند، عثمانی، ایتالیا، فرانسه 
و کشورهای دیگر خریداری و به اصفهان، پایتخت 

حکومت صفوی، منتقل می کردند.
قطعــات موجود در این مــوزه در قالب ۳۶ گنجه 
دسته بندی شده اند که به طور عمده شامل انواع 
زیــورآالت تزئینی، انواع تاج و نیمتاج، انواع جقه 
)پیش کاله(، گلدان، ســرپوش های غذا، قلیان، 
آینه، تنگ های مینا، شــمعدان، فیروزه، شمشیر، 
خنجر، سپر، ساعت، قلمدان، انفیه دان، اشیا آراسته 
به یاقوت و لعل، تفنگ، عصا، مدال، تخت، سنجاق 
و گل ســینه، مروارید و... است. الماس معروف به 
دریــای نــور، تاج پهلوی، جقه نادری، تاج کیانی، 
کره جواهرنشان، تخت طاووس )تخت خورشید( 

در این مجموعه وجود دارند.
گردشــگرانی که قصد بازدید از این موزه را دارند، 
باید بدانند این خزانه تنها از شنبه تا سه شنبه برای 
بازدید عموم باز است و البته کودکان زیر ۱2 سال 

نیز اجازه ورود به آن را ندارند. پیش از ورود به آن 
تمام وســایل افراد از جمله، موبایل، کیف و موارد 
مشابه از آن ها گرفته می شود و امکان عکاسی از 

اشیا هم وجود ندارد.
 تلفن: 02۱۶۴۴۶۴700

 ساعت بازدید: روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 
۱۴ الی ۱۶: ۳0 و روزهای دیگر و تعطیالت رسمی 

تعطیل است.
 آدرس: میــدان امام خمینی، خیابان فردوســی، 
نرســیده به چهارراه اســتانبول، ساختمان بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خزانه جواهرات 

ملی
موزه�دفاع�مقدس���

موزهانقــالب اســالمی و دفــاع مقدس یکی از 
جاذبه های گردشــگری تهران اســت که در کنار 
مجموعه هایــی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه 
ملی ایران، فرهنگستان های جمهوری اسالمی، 
باغ هنر و مصالی تهران به عنوان قطب فرهنگی 
شهر تهران در اراضی عباس آباد احداث شده است. 
ایــن موزه با زیربنــای 20۵ هزار متر مربع، یکی 
از بزرگ ترین باغ موزه های کشــور اســت که از 
بخش هــای مختلفی ماننــد تاالرهای هفتگانه، 
باغ راه، دریاچه مصنوعی، آب نمایش، ســالن های 
آمفی تئاتر و سراســرنما تشکیل شده و با استفاده 
از تکنولوژی های دیجیتال سعی در انتقال مفاهیم 
تاریخ انقالب اسالمی و هشت سال جنگ با عراق 
دارد. از دیگــر بخش های مختلف موزه می توان 
به برج پرچم، تاالر پروانه ها، مزار و یادمان شهدا، 
سالن نمایش سه بعدی، نمایشگاه ادوات جنگی، 
نمایش خودروی شهدای هسته ای و... اشاره کرد.

بازدیــد از مــوزه جنــگ شــاید جالــب به نظر 
نرســد؛، اما مطمئن باشــید بازدیــد از این موزه 
تجربــه ای مفید برایتان رقــم خواهد زد. تصاویر 
و صدای بازسازی شــدهزمان جنگ و شــهر در 
محاصرهخرمشــهر و حضور موشک ها، تانک ها 
و ســایر تجهیزات نظامی در این موزه به چشــم 
می خــورد. درواقع بــا بازدید از این موزه می توان 
دیدگاه جدیدی نســبت بــه تاریخ مدرن ایران و 

درک مردم این کشور به دست آورد.
 تلفن: 02۱88۶۵702۶

 ســاعت بازدید: از شــنبه تا پنج شنبه از ساعت ۹ 

الی 22 و در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی از 
ساعت ۱۱ صبح تا 22 شب

 آدرس: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای 
خیابان سرو، روبه روی پارک طالقانی

 وب سایت:
/http://iranhdm.ir 

کاخ�سعدآباد���
مجموعه فرهنگی تاریخی ســعدآباد به مجموعه 
عمارت ها و کاخ هایی گفته می شود که در دربند، 
شمالی ترین و خوش آب و هواترین منطقه تهران، 
در زمینی به مســاحت ۱۱0 هکتار بنا شــده است. 
کاخ ملت، بزرگ ترین کاخ موجود در مجموعهکاخ 
ســعدآباد اســت که به علت رنگ سفید نمای آن 
به کاخ ســفید شــهرت یافته است. در سرسرای 
طبقه همکف، مجموعه ای از سفالینه های ایران، 
از هزاره چهارم پیش از میالد تا سده هفتم هجری 
و همچنین کریستال هایی از دوره قاجار نگهداری 
می شود. لوسترهای ساخت ایتالیا، فرانسه و چک-
اسلواکی، روشــنایی بخش تاالرهای وسیع این 
کاخ اســت که بزرگ ترین آن ۱08 شــاخه دارد. 
ســه چلچراغی که تاالر ســفره خانه طبقه اول را 
روشــن می کند و همچنین میز تحریر موجود در 
این ســفره خانه، متعلق به مــاری آنتوانت، ملکه 
فرانســه است. پله های مارپیچی که به موزههنر 

ملی منتهی می شود، نیز ارزش دیدن دارد.
مجموعه ســعدآباد، چهار دورهتاریخی قاجاریه، 
پهلــوی اول و پهلــوی دوم و پس از انقالب ایران 
را ســپری کرده اســت. سعدآباد در دوره قاجار بنا 
شــد و سکونت گاه تابســتانی شاهان این سلسله 
بود. پس از کودتای ۱2۹۹ و تصرف آن توســط 
خانــدان اکبری، بناها و عمارت های متعددی در 
آن ساخته شد که بالغ بر ۱8 کاخ در ابعاد مختلف 
می شــوند. هر یک از بناها محل ســکونت یکی 
از افــراد دودمــان پهلوی بوده اند. پس از پیروزی 
انقالب ۵7 این مجموعه به شکل موزه درآمد، اما 
کاخ فعلی ریاست جمهوری در جوار این مجموعه 
قرار دارد. از کاخ ملکه مادر نیز که متعلق به ارگان 
ریاست جمهوری است برای پذیرایی از مهمانان 

خارجی استفاده می شود.
از بخش های مختلف نظیر کاخ موزه ملت )با ۵۴ 
اتــاق از بهترین نقاط این کاخ به شــمار می رود(، 
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کاخ موزه ســبز )این کاخ را به خاطر ســنگ به کار 
رفته در نمای آن کاخ سبز می نامند(، موزه پوشاک 
سلطنتی )به گلچینی از لباس های سنتی طوایف 
ایران و لباس های مدرن اروپایی اختصاص دارد(، 
موزه خط و کتابت میرعماد، موزه اســتاد حســین 
بهزاد، موزه ســالح های دربار، موزه آشــپزخانه 
ســلطنتی، موزه برادران امیدوار، موزه هنر ملل، 
موزه هنرهای زیبا، موزه اســتاد فرشچیان و موزه 
آب می توانید دیدن کنید. برای بازدید از ۱8 عمارت 

این کاخ، باید بلیط ورودی تهیه کنید.
 تلفن: 02۱227۵20۳۱

 ســاعت بازدید: همه روزه از ســاعت ۹ صبح تا 
۱۹ شــب اســت و فروش بلیط تنها تا ساعت ۱7 

انجام می شود.
 آدرس: خیابــان ولیعصر، خیابان شــهید فالحی 

)زعفرانیه(، انتهای خیابان شهید کمال طاهری
 وب سایت:

/http://sadmu.ir 
خانه�هنرمندان�ایران���

خانــه هنرمنــدان ایــران محلی ایــده آل برای 
مشــاهدهصحنههنر معاصــر تهــران اســت. 
فعالیت هــای خانههنرمندان ایــران به نمایش 
فیلــم، تئاتر و تله تئاتر، برگزاری نمایشــگاه های 
هنرهای تجســمی نظیر نقاشی، گرافیک، عکس 
و مجســمه، اجرای کنســرت های موســیقی و 

سخنرانی اختصاص دارد.
محوطهاین بنا در یکی از باغ های دوره ناصرالدین 
شــاه قاجار که فیشــرآباد نامیده می شد، قرار دارد 
و بنای نخســتین آن در زمان جنگ جهانی دوم 
بــرای انبــار مهمات و تجهیزات نظامی توســط 
متفقین اســتفاده می شــد. این مــکان از هنگام 
خروج نیروهای متفقین تا سال ۱۳۵7 به صورت 
مرکز نظامی نیمه متروکه باقی مانده بود تا اینکه 
در سال ۱۳77 به مالکیت شهرداری تهران درآمد 
و بــرای کاربری کنش های فرهنگی و هنری در 

بهمن ماه سال ۱۳78 گشایش یافت.
این گالــری رایگان به صورت ماهیانه به نمایش 
آثــار مختلفی از هنرمندان محلی اختصاص دارد. 
تعدادی کافه، یک رستوران گیاهی و یک فروشگاه 
هنــری و صنایع دســتی از دیگر بخش های این 
مجموعه هســتند. نمایش های تئاتر نیز در اینجا 

برگزار می شــود که چنانچه عالقه مند هســتید، 
می توانید به تماشای آن ها بنشینید.

 تلفن: 02۱88۳۱0۴۵7
 آدرس: تهران، خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر

موزه�آبگینه�و�سفالینه���
مــوزه آبگینه و ســفالینه تهران به طور تخصصی 
به نمایش ظروف و اشــیای آبگینه و ســفالینه از 
گذشــته های بسیار دور تا قرون گذشته می پردازد 
کــه تاریخ آن ها به هــزاره دوم پیش از میالد باز 
می گردد. پنج تاالر اصلی موزه عبارتند از تاالر مینا، 
تاالر بلور، تاالر صدف، تاالر زرین و تاالر الجورد 
که مجموعه ای از ظریف ترین آثار تاریخی ایران 
را در معرض نمایش گذاشــته اند. بازدیدکنندگان 
می توانند شاهد گلدان های سفالی متعلق به ۴000 
سال قبل از میالد تا ظروف شیشه ای مدرن باشند.
ایــن موزه در گذشــته خانه و محــل کار یکی از 
پرنفوذترین رجال سیاســی دوران قاجار و پهلوی 
یعنــی احمد قوام یا قوام الســلطنه بوده اســت و 
آجرکاری هــای آن از نمونه های عالی آجرکاری 
خانه های تاریخی به حســاب می آید. درواقع این 
موزه از نظر ارزش آثار گرانبهای نگه داری شــده 
در آن، معماری بسیار زیبای دوران قاجار، میزبانی 
ســفارتخانه ها مصر و افغانســتان پس از انقالب، 
پله های چوبی روسی، باغ های وسیع و همین طور 

طراحی موزه بسیار قابل توجه و ارزشمند است.
با عبور از خیابان سی تیر می توانید یک کلیسا، معبد 
آتش زرتشتیان، مسجد و کنیسه ای را ببینید که در 
کمال هماهنگی در این خیابان سنگفرش کنار هم 
قــرار گرفته اند. موزهملی ایران در انتهای جنوبی 
این خیابان قرار دارد و با سفالینه ها، اشکال سنگی و 
سایر گنجینه های کشف شده اش،  بازدیدکنندگان 
را با تاریخ ایران آشــنا می کند. در انتها می توانید 
خود را به صرف غذا از غرفه های بیرون این موزه 

مهمان کنید.
 تلفن: 02۱۶۶708۱۵۳

 ســاعت بازدید: همه روزه به جز دوشنبه ها و ایام 
ســوگواری، در ۶ ماه اول ســال ۹ تا ۱7 و در ۶ ماه 

دوم سال ۹ تا ۱8
 آدرس: خیابان جمهوری اســالمی، خیابان سی 

تیر، پالک ۵۵
مجموعه�فرهنگی�تاریخی�نیاوران���

مجموعــه کاخ نیاوران بــا زیبایی و جذابیت های 
طبیعی و تاریخی، در باغ بزرگی با مســاحت ۱۱ 
هکتار در شــمال تهران قرار گرفته است. بناهای 
مجموعــه کاخ نیاوران که اکنون شــامل ۶ موزه 
می شود، به دوره های قاجار و پهلوی تعلق دارند که 
محل سکونت شاه و خانواده اش در یک دههآخر 
حکومتــش بود. محوطه کاخ در ابتدا باغ ییالقی 
فتحعلی شاه قاجار به شمار می رفت و اولین بار او باغ 
را که در مجاورت نیزار ساخته شده بود، »نی آوران« 
نامید. محمدشــاه قاجار نیز در باغ بنای کوچک و 
ساده ای بنا کرد و به دنبال او ناصرالدین شاه، کاخ 

صاحبقرانیه را ســاخت. اکنون محوطهکاخ شامل 
کاخ اختصاصی نیاوران و موزه پارچه و لباس های 
ســلطنتی، کاخ صاحبقرانیــه و موزه حوضخانه، 
کوشک احمدشــاهی، موزهجهان نما، کتابخانه 
اختصاصــی، موزهخودروهــای اختصاصی کاخ 
نیــاوران و باغ کتیبه ها می شــود. در این مجوعه 
شــاهد فرش های نفیس، لباس ها و اونیفورم های 

مدرن و شیک پادشاهان گذشته خواهید بود.
 تلفن: 02۱222820۱2

 ســاعات بازدید: در نیمه اول ســال از ساعت ۹ تا 
۱۹ و ســاعت فروش بلیط تا ســاعت ۱8؛ در نیمه 
دوم ســال از ســاعت 8 صبح تا ۱7 عصر و فروش 

بلیط تا ساعت ۱۶ است.
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 آدرس: میدان شــهید باهنر )نیاوران(، مجموعه 
فرهنگی تاریخی نیاوران

 وب سایت:
www.niavaranmu.ir 

موزه�هنر�معاصر�تهران���
موزه هنرهای معاصر تهران یکی از سرشناس ترین 
موزه های ایران است که در سال ۱۳۵۶ به کوشش 
و ابتکار فرح پهلوی در بوســتان الله در امیرآباد 
تهران بنا شد. بنای موزه را کامران دیبا به سبک 
معمــاری مدرن و با الهــام از بادگیرهای کویری 

ایران طراحی کرد.

مــوزه هنرهای معاصر تهران شــامل جامع ترین 
و مهم تریــن گنجینه هــای هنر مدرن در خارج از 
اروپــا و آمریکای شــمالی و مالــک یکی از ۵ تا 
۱0 مجموعهمهــم هنــر نوگرا در دنیا اســت. در 
گنجینهدائمی موزه بیش از ۳000 اثر ارزشــمند 
از نخبگان هنرهای تجســمی نگه داری می شود 
کــه نزدیک به ۴00 عــدد از آن ها، دارای ارزش 
اســتثنایی هستند. ازجمله آثار مهم موزه می توان 
به کارهای شــاخصی از گوَگن، ُرنوار، پیکاســو، 
ماگریــت، ارنســت، پوالک، وارهــول، لُویت، و 
جاکومتی اشاره کرد که اکثر آن ها قبل از انقالب 
۱۳۵7 جمع آوری شــده اند. آثار هنرمندان ایرانی 
نظیر ســهراب ســپهری، فریده الشایی و پرویز 

تناولــی نیز در این مجموعه بــه نمایش درآمده 
است. مجســمهمتعلق به جاکومتی و ماگریت را 

می توانید در محوطهباغ این مجموعه ببینید.
 تلفن: 02۱8۹۵۱۹۶۵8

 ســاعت بازدید: به جز در ایام سوگواری، روزهای 
عادی از ساعت ۹ الی ۱7: ۴۵ و جمعه ها از ساعت 
۱۴ بــه بعد )موزه هنرهای معاصر تهران به دلیل 

بازسازی تا اطالع ثانوی تعطیل خواهد بود(
 آدرس: خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله

باغ�موزه�قصر���
باغ مــوزه قصر که یکی از قدیمی ترین زندان های 

شهر تهران بوده است، دراصل یک قصر قاجاری 
است که نیکالی مارکوف معماری آن را برعهده 
داشــته اســت و با تلفیق عناصر معماری ایرانی و 
اروپایی موفق به ســاخت آن شد. بعدها این سازه 
به دو زندان سیاســی و جنایی تبدیل شــد تا اینکه 
در سال ۱۳8۳ این زندان تعطیل وشهرداری شروع 
به تخریب بخش هایی از زندان کرد که با پیگیری 
کانون زندانیان سیاسی قبل از انقالب با ثبت زندان 
به عنوان آثار ملی در ســازمان میراث فرهنگی از 
تخریب آن جلوگیری شــد. این بنا در سال ۱۳۹۱ 

فعالیت خود را به عنوان باغ موزه آغاز کرد.
ایــن موزه اکنــون دارای بخش های مختلف از 
جملــه موزه مارکوف، ســالن فرخی یزدی، موزه 

سیاسی، برج های دیده بانی، باغ ایرانی، نگاهرخانه 
ملک الشــعرای بهار و... است و زندانیان سابق در 
تورهایی به شرح ماجرای شکنجه هایی که پشت 
میله هــای زنــدان تحمل کردنــد، می پردازند و 
تجربهبازدید از این زندان زیبا را جالب تر می کنند.

 تلفن: 02۱88۴۳7۳۹۳
 ساعت بازدید: از شنبه تا چهارشنبه ۱۱ الی ۱۹ و 

پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۹
 آدرس: انتهــای خیابان شــهید مطهری، بعد از 

تقاطع دکتر شریعتی، میدان پلیس
 وب سایت:

http://qasr.ir 
موزه�رضا�عباسی���

موزه رضا عباســی در سال ۱۳۵۶ گشایش یافت 
و به یاد نقاش مشــهور دورهصفوی اهل کاشان، 
رضا عباسی نام گذاری شد. این موزه از غنی ترین 
مجموعه های تاریخی-فرهنگی کشور است که 
می توان آن را نمونهکوچکی از موزه ایران باستان 
دانســت. مجموعه های به نمایش در آمده در این 
موزه بســیار متنوع هســتند و آثاری از هزاره دوم 
قبــل از میالد تا اوایل قرن بیســتم و دوره قاجار 
را در برمی گیــرد که در ســه بخش تاالر پیش از 
اسالم، تاالر هنرهای اسالمی و تاالر نگارگری و 
خوشنویسی به نمایش درآمده اند. این آثار براساس 
ترتیــب زمانی بــه نمایش درآمده انــد، بنابراین 
بازدیدکنندگان می توانند ســیر تکامل هنر، تمدن 
و فرهنگ را در ایران زمین دنبال کنند. این چینش 
در میان موزه های دیگر ایران منحصربه فرد است. 
اصلی ترین مجموعه شامل نسخه های خطی، طال 
و جواهرات، آثار فلزی و نقاشی های الکی می شود. 
نقاشــی ها و مینیاتورهایی از رضا عباسی در کنار 
ســفالینه ها، ظروف و اشــیای فلزی و جواهرات 
دوران باســتان در معرض دید قرار گرفته اند که 

ارزش دیدن دارند.
 تلفن: 02۱88۵۱۳002

 ساعت بازدید: این موزه، همه روزه به جز دوشنبه ها 
و ایام سوگواری، در ۶ ماه اول سال ۹ تا ۱7 و در ۶ 

ماه دوم سال ۹ تا ۱8
 آدرس: خیابان شریعتی، روبه روی دانشکده برق 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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�می�گوینــد،�هــر�چــه�بزرگتر�
می�شــویم،�زمان�هم�ســریعتر�
می�گــذرد.�به�نظر�می�رســد�که�
چنین�اتفاقی�در�فرایند�پیرشدن�

هم�صادق�است.
اکنون�دانشــمندان�به�این�نتیجه�
رســیده�اند�که�اکثر�زنان�گمان�
می�کننــد�بعــد�از��۵0ســالگی�
چروک�ها�با�ســرعت�بیشــتری�
روی�صورتشان�نقش�می�بندد�و�
افتادگی�پوست�شتاب�می�گیرد.

محققان�با�استفاده�از�کامپیوترها�
تغییــرات�بخش�هــای�مختلف�
صورت�را�در�زنان�و�مردان�مابین�
�26تا��90ســالگی�اندازه�گیری�و�

نقشهآن�را�تهیه�کرده�اند.
آن�ها�مشاهده�کردند�که�در�زنان�
باالی��۵0ســال�-�سنی�که�اغلب�
زنان�یائسگی�را�تجربه�می�کنند�-�
سرعت�تغییرات�مربوط�به�سن�به�
صورت�ناگهانی�بیشتر�می�شود.�
زنــان�در�این�رده�ســنی�متوجه�
کوچکتر�شــدن�چشم�ها�در�مدت�
زمانی�کوتاه،�درازتر�شــدن�بینی�
و�گوش�ها�و�پهن�تر�شدن�صورت�
به�دلیل�از�دســت�رفتن�چربی�و�
نازک�تر�شدن�پوست�می�شوند.

این�تغییرات�تا�ســن��60سالگی�
به�»اوج«�می�رســد،�و�بعد�از�آن�
دوباره�ســرعت�آن�کم�می�شود.�
گفته�می�شــود�افزایش�سرعت�
تغییرات�در�بدن�و�چهره�زنان�بعد�
از��۵0ســالگی�به�دلیل�کم�شدن�
هورمون�جنسی�استروژن�است�
که�به�دنبال�یائسگی�رخ�می�دهد.

تاثیری� اســتروژن� هورمــون�
گســترده�روی�پروتئین�کالژن�
دارد�و�خاصیت�ارتجاعی�پوست�
ناشــی�از�آن�است.�کاهش�این�
هورمــون�همچنین�باعث�تحلیل�
رفتن�استخوان�های�گونه�و�چانه�

می�شود.
پژوهشــگران�از�دانشگاه�وین�و�
چند�دانشگاه�دیگر�چهره��88مرد�
و�زن�را�تجزیــه�و�تحلیل�کردند.�
آن�هــا�ســپس��۵8۵نقطه�روی�
صــورت�را�در�افرادی�با�ســنین�

مختلف�مقایسه�کردند.
این�دانشمندان�نتیجه�گرفتند�که�
در�هر�دو�جنس،�پیر�شدن�به�طور�
عموم�ویژگی�های�یکسانی�دارد�
و�شــامل�پهن�تر�شدن�صورت،�
افتادگی�پوست،�خطوط�عمیق�تر�
بین�بینی�و�گوشه�دهان،�کوچک�تر�
شدن�چشــم�ها،�باریک�تر�شدن�
لب�هــا�و�درازتر�شــدن�بینی�و�

گوش�ها�می�شود.
اما؛�دانشمندان�همچنین�به�این�
نتیجه�رســیدند�که�حتی�پیش�از�
سن��۵0سالگی،�سرعت�رویداد�
این�تغییــرات�در�زنان�دوبرابر�
مردان�اســت.�بین�سال�های��۵0
و��60ســالگی�»مسیر�پیری«�در�
زنان�با�ســرعتی��۳برابر�مردان�
طی�می�شود.سونیا�ویندَهگر،�که�
هدایــت�این�پژوهش�را�بر�عهده�
داشت،�می�گوید:�»زنان�و�مردان�
تا�سن��۵0سالگی�به�طور�یکسان�
روند�پیری�را�تجربه�می�کنند.�این�
روند،�یک�روند�خطی�اســت.�اما�

در�ســن��۵0سالگی،�سرعت�پیر�
شدن�زنان�شتاب�می�گیرد.�اما�در�
مردان�در�سن��۵0سالگی�شاهد�

افزایش�سرعت�نیستیم.«
این�پژوهشــگر�افزود:�»بعد�از�
�۵0ســالگی،�ســنی�که�زنان�به�
یائســگی�می�رســند،�تغییرات�
چهره�و�سنشــان�را�مشــخص�
می�کند.�زنان�در�ســنین�مختلفی�

یائسه�می�شوند.«
»به�طــور�میانگین�در�حدود��۵0
ســالگی�این�اتفاق�می�افتد،�اما�
برخی��۱0سال�زودتر�در�سن��40
ســالگی�و�برخی��۱0سال�دیرتر�
در�سن��60سالگی�به�این�مرحله�
می�رسند.�به�نظر�می�رسد�که�این�
عامل�بیشتر�از�سن�واقعی�افراد،�
در�تغییرات�چهــره�آن�ها�دخیل�

است.«
در�حــدود��۳0درصــد�از�کالژن�
پوســت�در��۵ســال�نخســت�
یائســگی�از�بیــن�مــی�رود.�در�
این�مطالعــه،�هیچ�کدام�از�زنان�
از�درمــان�هورمــون�جایگزین�

استفاده�نکرده�بودند.
امــا،�هورمون�درمانــی�یکی�از�
راه�های�پیشــگیری�از�افزایش�

سرعت�پیری�در�زنان�است.
نتایــج�این�پژوهــش�همچنین�
به�بازرســان�صحنه�جرم�کمک�
می�کند�تا�بتوانند�چهره�قربانیان�
را�بــر�اســاس�باقی�مانده�های�

جسد،�بازسازی�کنند.
منبع:�دیلی�میل

مترجم:��فاطمه�دیانی
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گرد پیری بر 

چهره زنان
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درد قفسه سینه
وقتی با درد در قفســه ســینه مواجه می شویم، فرقی نمی کند چه سنی 
داشــته باشــیم، اولین چیزی که به ذهن مان خطور می کند حمله قلبی 
اســت. اما در مورد افراد جوانی که هیچ خطری قلب شــان را تهدید 

نمی کند، مثاًل دیابت، این عالمت کاماًل بی خطر اســت.
بیشــتر اوقات، درد در قفســه سینه در افراد بزرگسال و جوان با سوزش 
معده، اســترس و یا اضطراب مرتبط اســت، یا شاید هم حین ورزش به 
عضالت سینه، فشار زیادی وارد شده باشد. اما باز هم توصیه می کنیم 
اگر ناگهان دچار درد شدیدی در قفسه سینه شدید، مخصوصًا اگر این 

درد خود به خود برطرف نشــد به پزشــک مراجعه کنید.
تپش�قلب���

تپش قلب هم مانند درد قفســه ســینه لزومًا نشــاندهنده مشکل قلبی 
نیســت. ضربان شــدید قلب می تواند نگران کننده و ترســناک به نظر 
برسد، اما هر چیزی می تواند علت آن باشد، از استرس و کم آبی بدن 
گرفته تا کمبود خواب و مصرف کافئین زیاد، که عواملی هســتند که 

بیشــتر افراد تقریبًا هر روز با آن ها مواجهند!
 در این حالت، کم کردن مصرف کافئین و کاهش اســترس می تواند 
برای آرام کردن ضربان قلب کافی باشــد. اما اگر تپیش قلبتان تبدیل 
به یک حالت مداوم شــد، و یا همراه با درد قفســه ســینه یا تنگی نفس 

بود به پزشک مراجعه کنید.
صدای�زنگ�در�گوش���

صــدای آزاردهندهزنگ در گوش می تواند عالمتی از پروســهطبیعی 
پیری باشد. وقتی عروق تان سفت و سخت می شوند یا فشار خون تان 

باالســت، جریان خون تغییر کرده و ســر و صداهایی ایجاد می کند که 
تنها گوش می تواند بشــنود. بیشــتر اوقات جای نگرانی نیست، اما باز 
هم بهتر اســت توســط پزشک بررسی شود. به طور کلی صدای زنگ 
در گوش مشــکلی جدی نیســت، اما گاهی می تواند عالمت از دســت 

دادن شــنوایی یا آسیب گوش میانی باشد.
لرزش�دست�ها���

اگر متوجه شــدید دســت های تان دچار لرزش شــده اند لطفًا خودتان 
تشــخیص بیماری پارکینســون را ندهید! پارکینســون اغلب فقط در 
یک طرف بدن شــروع می شــود و همراه با ُکندی و سختی حرکت و از 

دســت دادن تعادل و هماهنگی بدن است.
 لرزش دست های تان می تواند ناشی از پایین بودن قند خون، مشکلی 
در تیروئید و یا لرزش اساســی )essential tremor( باشد که هر 
چند ناراحت کننده، اما خوش خیم اســت. در لرزش اساســی شما تنها 
زمانی لرزش دســت دارید که ســعی می کنید کاری انجام دهید، مثاًل 
چیــزی را بگیریــد. کاهش مصرف کافئین یــا مصرف داروهای مهار 

کننده های بتا می تواند به کاهش لرزش دســت کمک کند.
فراموشی���

هــر چــه ســن مان باالتر می رود، ترس مــان از زوال عقل و آلزایمر و 
عالئم شان هم بیشتر می شود، مخصوصًا زمان هایی که دچار فراموشی 
می شــویم، مثاًل اســمی را فراموش می کنیم یا یادمان نیست کلیدها 
را کجا گذاشــته ایم. خوشــبختانه باید بدانید که کاماًل طبیعی اســت با 
باال رفتن ســن دیگر مانند گذشــته حافظهقوی نداشــته باشیم و حتی 
افراد جوان تر هم گاهی می توانند تحت شرایطی، چون استرس، دچار 

 عالئم ترسناکی در سالمتی که 
در واقع بی خطرند

ترجمه: هدی بانکی

 essential( لرزش دســت های تان می تواند ناشــی از پایین بودن قند خون، مشــکلی در تیروئید و یا لرزش اساســی
tremor( باشــد که هر چند ناراحت کننده، اما خوش خیم اســت.

پیش از اینکه اجازه بدهید Dr. Google متقاعدتان بکند که ســر دردتان ناشــی از ســرطان مغز اســت، بهتر اســت علت و 
توجیه خیلی از عالئم رایج را بدانید. )دکتر گوگل Dr. Google اصطالحی عامیانه اســت که پزشــکان و مراکز درمانی به 
کسانی می گویند که برای درمان درد خود به گوگل و جستجو درباره بیماری می پردازند، اقدامی که مورد تأیید نیست و الزم 

اســت پزشک حقیقی فرد را معاینه کند.(
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فراموشی شوند.
 شــما زمانی باید نگران حافظه تان شــوید که 
یک سری چیزهای اساسی یا مهم را فراموش 
می کنیــد، مثاًل در حال رانندگی هســتید که 
ناگهــان فرامــوش می کنید چطــور باید به 
سمت خانه تان بروید، یا افرادی را که معمواًل 
می بینیــد بــه طور کل فراموش کنید، البته نه 

اسم شــان را بلکه چهره و صورت شان را.
زائده�های�پوستی�)اسکین�تگ(���

همهزائده های پوستی سرطان نیستند. اسکین 
تگ، زائده یا منگوله ای گوشتی است به رنگ 
پوست که به طور کلی در اطراف گردن، سینه، 
زیر بغل و چشــم ها به وجود می آید. اســکین 
تگ هــا بر خالف خال های مشــکوک کاماًل 
بی خطرند و یکی دو تا از آن ها روی بدن، جای 
نگرانــی ندارد و اگــر تغییری نکنند می توانید 
آن هــا را بــه حال خود رها کنید. اما اگر جایی 
هســتند که اذیت تان می کنند یا ناگهان تعداد 
زیادی از آن ها ظاهر شد بهتر است به پزشک 

متخصص پوست مراجعه کنید.
مگس�پران�چشم���

ناگهان متوجه لکه های مگس مانندی جلوی 
دید شــدن می تواند ترسناک باشد، اما به این 
معنی نیســت که در معرض مشکالت بینایی 
هستید. مگس پران چشم بیشتر به باال رفتن 
ســن مربوط اســت تا مسئله ای دیگر و بیشتر 
افراد اگر به شدت تمرکز کنند گاهی دچارش 
می شــوند و اصطالحــًا مگس هــای پران را 
می بیننــد. امــا اگر زیاد ایــن اتفاق برای تان 
می افتــد یا مانعی بــرای دیدتان ایجاد کرده 

است به پزشک مراجعه کنید.
خون�در�مدفوع���

دیــدن خــون در مدفــوع می توانــد باعث 
وحشــت تان بشــود، امــا خونریــزی مقعد 
مخصوصًا در افراد جوان تر معمواًل مشــکلی 
جدی نیســت و می تواند ناشی از مصرف فیبر 
کم در رژیم غذایی باشــد که یبوســت ایجاد 
می کند. اما اگر با نوشیدن آب فراوان و مصرف 
فیبر بیشتر، مشکلتان برطرف نشد به پزشک 

مراجعه کنید.
پرش�پلک�چشم���

ناخوشایند اســت که احساس کنید پلک تان 
خود به خود می پرد، اما نگران نباشــید، دلیل 
آن مشکلی در سالمتی تان نیست و باید سبک 
زندگی تان را مقصر بدانید. بیشــتر افراد تمام 
مدت روز، چشــم به اسکرین های کامپیوتر و 
موبایل و ... می دوزند که می تواند عاملی برای 
فشار چشم باشد. با استراحت دادن به چشم ها 
طی روز، کمتر ممکن اســت دچار پرش پلک 
شــوید. اما اگر محدود کردن زمان استفاده از 
اسکرین ها چاره ساز نبود، پرش پلک چشم تان 
می تواند عالمت مشکالت نورولوژیکی باشد 

که البته نادر است.
پریود�نشدن���

قبــل از اینکــه نگران شــوید که مبادا قرص 
پیشــگیری از بارداری تان عمل نکرده است، 
یادتان باشــد که دالیل زیــادی وجود دارند 
که می توانند علت پریود نشــدن تان باشــند. 
هورمون های شــما نســبت به استرس های 
فیزیکــی و هیجانــی حســاس اند، بنابراین 
چیزهایــی ماننــد اضطراب یــا کاهش وزن 
ناگهانی می تواند ســیکل قاعدگی را متوقف 

کند.
 یک ماه پریو نشدن به طور کلی مشکل بزرگی 
نیســت، اما اگر توقف پریودتان بیش از ســه 
ماه طول کشــید، بایــد علت را پیدا کنید. اگر 
تســت بارداری تان منفی بود، پزشک از شما 
در مورد ســایر فاکتورها سؤال خواهد کرد که 
شامل مصرف دارو و عالئم هورمونی می شود.

صدا�دادن�مفاصل���
برخالف باور عمومی، شکستن قولنج انگشتان 
سبب آرتروز نمی شود و تق تق کردن مفاصل 
نیز عالمت عارضه ای نیست. هوا وارد مفصل 
می شــود و به شــکل حباب در مفصل حرکت 
می کنــد و ســپس ناگهان می ترکد و صدایی 
می دهد که شما می شنوید. این صدا می تواند 
ناشی از سابیده شدن تاندون ها روی عضالت 
ســفت هم باشــد. اگر ســر و صدای مفاصل 
اذیت تان می کند انجام حرکات کششــی و یا 
کمپرس گرم می تواند این صداها را کمتر کند.
احســاس سُبکی در سر بعد از از جا بلند شدن

 احســاس ســرگیجه و سُبکی در سر می تواند 

ترســناک باشــد، اما اگر فشار خون تان پایین 
اســت غیر طبیعی نیســت که بعد از اینکه از 
جای تان بلند می شــوید احســاس سُبکی در 
سرتان داشته باشید. وقتی بدن تغییر وضعیت 
می دهــد، نیاز دارد تا جریان خون به ســمت 
مغــز را حفــظ کند که در برخــی از افراد این 
اتفــاق با تأخیــر می افتد. اگر بدن تان حرکتی 
ناگهانی انجام دهد ممکن اســت سرتان گیج 
برود یا جلوی چشــم تان ستاره باران شود، اما 
اگر وضعیت تان را به طور ســاکن حفظ کنید 
ایــن حالت هم برطرف خواهد شــد. اگر این 
اتفاق مدام برای تان می افتد، غش می کنید و 
یا اگر قباًل اصاًل سابقهســرگیجه نداشته اید و 

ناگهان شــروع شده به پزشک مراجعه کنید.
کمر�درد���

بیشــتر افراد به محــض اینکه دچار کمر درد 
می شــوند فکر می کنند توموری دارند یا دچار 
دیســک کمر شــده اند. مراجعه به پزشــک 
در چنیــن شــرایطی احتمااًل فقــط می تواند 
نگرانی های تان را بیشــتر کند، چون معمواًل 
اگر دقیق و موشــکافانه به دنبال مشــکلی در 
کمرتــان بگردید اغلب یک چیز غیرعادی در 
ستون فقرات پیدا خواهید کرد! اما واقعیت این 
است که مشکل بیشتر افراد عاملی بسیار رایج 
است: زیاد نشستن یا بد نشستن. تمام روز قوز 
کردن جلوی کامیپوتر به کمر و گردن فشــار 
وارد می کنــد. هــر چند دقیقه از جای تان بلند 

شوید و بدن ر. بکشید.
خستگی���

خســتگی می تواند عالمت خیلی از بیماری ها 
باشد، از لوپوس گرفته تا مشکالت قلبی و آپنه 
خواب. اگر عالوه بر احساس خستگی مداوم، 
عالئم دیگری هم دارید با پزشک این موضوع 
را مطرح کنید، اما اگر نسخهتجویزی پزشک 
برای شما »زودتر خوابیدن« بود تعجب نکنید. 
بیشتر ما آدم هایی هستیم که هفت روز هفته 
و بیســت و چهار ســاعت شــبانه روز از خود 
کار می کشــیم، بنابراین خستگی که معمواًل 
احساســش می کنیم عالمت همان خســته 

شدن است نه چیز دیگر!
rd�:منبع �
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مسافرت با خودروی شخصی می تواند جذاب تر از هر مسافرت دیگری 
باشد، اما این نوع سفر به شدت نیازمند توجه به نکاتی است تا دلپذیرتر 
و امن تر فرصت آرامش و لذت را برای مسافران فراهم آورد. در این 
گزارش به کشورهایی که می توانید با وسیله نقلیه شخصیتان سفر 

کنید، اشاره شده است. 
ســفر همیشه دلچسب و خاطره انگیز اســت، اگرچه هواپیما مسیر 
ســفرتان را کوتاه می کند و قطار راحت تر و ایمن تر شــما را به مقصد 
می رساند، اما سفر با خودرو آن هم خودروی شخصی، تجربه ای است 
که به سبب بعضی ویژگی هایش نمی توان برایش جایگزین یافت. 
مســافرت با خودروی شــخصی این امکان را به سرنشینان می دهد 
تا با طبیعت ارتباط نزدیک تری داشــته باشــند و از یکنواختی مناظر 
شهری قدری فاصله بگیرند. سفر با خودروی شخصی این فرصت 
را بــه سرنشــینان می دهــد تا در هر نقطه ای از مســیر که جذابیت 
مطابق با سلیقه آنهاست، توقف کنند و از بودن در طبیعت و آرامش 

آن لذت ببرند.
به همین دلیل مســافرت با خودروی شــخصی می تواند جذاب تر از 

هر مســافرت دیگری باشــد، اما این نوع ســفر بشدت نیازمند توجه 
به نکاتی اســت تا دلپذیرتر و امن تر فرصت آرامش و لذت را برای 
مسافران فراهم آورد. در این گزارش به کشورهایی که می توانید با 

وسیله نقلیه شخصی تان سفر کنید، اشاره شده است. 
نخجوان���

جمهوری نخجوان جزو خاک ایران بود که به همراه دیگر بخش ها 
براســاس قرارداد ترکمنچای از ایران جدا شــده است. فعاًل تنها راه 
زمینی بین نخجوان و آذربایجان از طریق مرز جلفای ایران به مرز 
بیله سوار واقع در اردبیل میسر است. خوشبختانه برای ورود هموطنان 
عزیز به منطقه نخجوان نیازی نیســت به ســفارت مربوطه مراجعه 
کنید و تنها با داشــتن پاســپورت می توانید در مرز درخواست ویزای 
۱۵ روزه دهید. به عالوه اگر در خود احســاس نیاز به ســفر خارجی 
می کنید، نخجوان یکی از ارزان ترین و در دسترس ترین مقصدهای 

سفری است که از عهده بسیاری بر می آید.
نخجوان هتل های زیادی ندارد، اما همان تعدادی هم که وجود دارد، 
کیفیت خوبی را ارائه می دهند. مشــهورترین هتل این شــهر »هتل 

چطور با 
ماشین مان به 
»خارج« برویم؟
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تبریز« است که در مرکز شهر قرار دارد و امکانات مناسبی 
را برای راحتی حال مســافران فراهم آورده اســت. اگر در 
این هتل اقامت کنید، می توانید با پای پیاده از بســیاری از 
جاذبه های شهر همچون مقبره مؤمنه خاتون، قلعه قدیمی، 
مقبره نوح نبی و بازارهای شهر دیدن کنید. نخجوان شهر 
بسیار کوچکی است، شبیه یکی از شهرستان های کوچک 
ایــران، ولــی با این تفاســیر ارزش یک بار دیدن را دارد. در 
صورتی که قصد سفر به این شهر را دارید طوری برنامه ریزی 
کنید که بیشتر از دو روز اقامت تان طول نکشد، چون با این 
دو روز باز هم وقت اضافی خواهید داشــت. نخجوان برای 

خرید اصاًل مناسب نیست. 
ترابزون�سر�راه�تفلیس���

ســفر با خــودرو به کشــوری خارجی، تجربه ای اســت 
هیجان انگیز؛ گویا رســیدن به مقصد هم جزیی از ســفر 

اســت. گرجســتان از مقاصد گردشگری زیبا و محبوب در 
بین مســافران ایرانی است و هرساله گردشگران زیادی از 
طرق مختلف به این کشور سفر می کنند. یکی از این راه ها، 
راه های زمینی است. از آن جا که داشتن بیمه برای مسافرانی 
که می خواهند به ترکیه وارد شوند، الزامی است، بهتر است 
قبل از مرز مسافران بیمه تهیه کنند، چراکه بهای بیمه در 

کشور ترکیه بیشتر از ایران است.
تجربه ثابت کرده مسیر عبور از ترکیه بهترین مسیر برای سفر 
زمینی به تفلیس است. سفر زمینی از ایران به گرجستان به سه 
طریق از سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و ارمنستان 
قابل انجام است. اگر قصد سفر با خودروی شخصی دارید، 
در نظر داشــته باشید که باید از قبل گواهینامه بین المللی و 

پالک ترانزیت تهیه کرده باشید.
برای ســفر به گرجســتان می توانید به سمت مرز بازرگان 
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حرکت کنید؛ مرزی که کمی معطلی در آن خواهید 
داشــت. بعد از گذشــتن از مرز، مسیر ترابزون را در 
پیش بگیرید. در این مســیر شــما از شــهر آگری 
خواهید گذشــت؛ شــهری که می توانید یک وعده 
ناهار به یادماندنی را در آن تجربه کنید. بعد از گذشتن 
از آگری به ارزروم خواهید رســید، تا از آن جا جاده 

سرسبز ترابزون را در پی بگیرید.
باتومی���

یکی از راه های جذاب و مهیج ســفر، اســتفاده از 
خودروی شخصی است. اگر قصد دارید با خودروی 
شــخصی خود به باتومی ســفر کنید، قبل از خروج 
از کشــور باید هزینه هایی پرداخت کنید: »هزینه ها 

برای سال ۹7« 
۱- هزینه گواهینامه بین المللی یک ساله: ۱0۹000 

هزارتومان
2- هزینه پالک بین المللی: ۳28000 تومان

۳- دفترچــه مالکیــت یــا کارت مالکیت خودرو: 
۱00000 تومان

IR :و CD ۴- برچسب
۴۴00 تومان

۵- هزینه کاپوتاژ یا مجوز خروج از کشور: ۱8000 
تومان

۶- بیمه بین المللی ماشین: هزینه بسته به نوع ایرانی 
یا خارجی متفاوت است.

برای کاپوتاژ ماشین یا اخذ مجوز خروج از کشور باید 
به گمرک شهر یا مرکز استان خود مراجعه کنید.

هزینه عوارض خروج از کشور را در شعب بانک ملی 
سراسر کشور می توانید، بپردازید. در صورتی که قصد 
دارید از مرز بازرگان از کشــور خارج شــوید، ۳ هزار 
تومان هم باید به حساب شهرداری قطور بپردازید. 
کاپوتاژ ماشین دارای اعتباری یک ساله است و اگر 
قباًل کاپوتاژ داشــته اید برای تمدیدش احتیاجی به 

گرفتن برچسب IR و پالک نیست. 
ایران با کشــور گرجستان دارای هیچ مرز مشترکی 
نیست، بنابراین برای ورود به خاک گرجستان و سفر 

به باتومی چند راه پیش روی شما قرار دارد: 
خروج از مرز ترکیه و بازرگان؛ معمول ترین راه برای 
ســفر به باتومی، استفاده از مرز بازرگان است. برای 
شــروع ســفر ابتدا باید به شهر تبریز، ماکو و سپس 

مــرز بازرگان بروید. بعد از آن با عبور از شــهرهای 
دوگوبایزید، ایگدیر، کارسی، اردهان، آرتوین و برجکا 
درنهایت به سارپی )مرز ترکیه و گرجستان( می رسید. 
از مرز بازرگان تا شــهر باتومی حدود 8 ســاعت و از 
مرز ترکیه و گرجستان تا شهر باتومی کمتر از یک 

ساعت سفرتان طول خواهد کشید. 
خروج از مرز ارمنســتان و نوردوز؛ برای رفتن از این 
روش باید اول از مرز نوردوز به سمت ایروان بروید 
بعد از آن با عبور از مرز مشترک ارمنستان و گرجستان 
وارد گرجستان و سپس باتومی شوید. ساداخلو مرز 
مشــترک ارمنستان و گرجستان است که مسیری 
کوهســتانی است. به همین علت عبور از این مسیر 

در زمستان ها توصیه نمی شود. 
خروج از مرز آذربایجان و آستارا؛ می توانید از آستارا 
یا بیله ســوار از کشــور خارج شوید و بعد وارد خاک 
آذربایجان شــوید و به مرز آذربایجان و گرجستان، 
یعنی مرز »پل قرمز« برسید. ابتدا به تفلیس و سپس 
به باتومی بروید. از دیگر مرزهای مشترک آذربایجان 
و گرجستان می توان تسودنا و واختانسیگی را نام برد. 

باکو���
قبل از سفر به باکو گرفتن ویزا و رزرو هتل یادتان نرود. 
کار سختی نیست و آژانس های مسافرتی می توانند 
به شما کمک زیادی کنند. در رزرو هتل بهتر است 
دسترســی به مترو، قیمت و تمیزی را مدنظر قرار 
booking. بدهید، برای این کار می توانید از سایت
com کمک بگیرید. یکی از راه های رفتن به باکو، 
آستاراســت، البته می توانید از مرز بیله ســوار هم به 
باکو برســید؛  از مرز بیله ســوار 2۱2 کیلومتر و از مرز 
آســتارا ۳۵0 کیلومتر فاصله اســت. مسیر بیله سوار 
برای ساکنان شمال غرب کشور مناسب است، البته 
کسانی که از مرکز و شرق کشور قصد مسافرت به 
باکو را دارند، مســیر آستارا گزینه بهتری است. قبل 
از شــروع ســفرتان بهتر است در یکی از صرافی ها 

پول تان را تبدیل کنید تا خیال تان راحت باشد.
در آستارا پارکینگ های روباز و مسقفی وجود دارند که 
می توانید وسیله نقلیه تان را آن جا پارک کنید -برای 
رفتن از مرز آستارا آذربایجان تا باکو می توانید از قطار 
یا خودروی سواری استفاده کنید- با گذشتن از مرز 
ایران و عبور از پل زیبای کوچک مرزی که ظاهراً خط 

مرزی ایران و جمهوری آذریجان است، وارد کشور 
آذربایجان می شوید، البته انتظار یک مسیر سرسبز 
را نداشته باشید، چون برخالف مرز ارمنستان که به 
طبیعت زیبایی می رسید، در این مسیر هر قدر از مرز 
سرسبزی شمال ایران دور می شوید، دیگر خبری از 
این مناظر نیست، مسیری که ۵ ساعت زمان می برد 
تا شما را به شهر زیبای باکو برساند؛ شهری تمیز با 

ساختمان های نوساز.
مرز ایران- باکو درحال حاضر جاده دوبانده اســت، 
بــا این حال دولت جمهوری آذربایجان پروژه ای در 
دســت اجــرا دارد که طبق آن جــاده موجود تا مرز 
گرجســتان و روسیه به شکل اتوبان درخواهد آمد. 
درحال حاضر بخش هایی از این اتوبان بازگشــایی 
شــده که از کیفیت آسفالت باالیی برخوردار است و 
حداکثر سرعت در آن ۹0  کیلومتر تعیین شده است. 

وان، ازمیر، ترابزون، استانبول
برای رسیدن به ترکیه از تهران که راه می افتید باید 
اول به تبریز بروید؛ مسیر تهران- تبریز حدود ۶۵0 
کیلومتر اســت و از شهرهای قزوین، زنجان و میانه 
می گذرد. ورود به ترکیه از طریق ســه نقطه مرزی 

انجام می شود: 
مرز بازرگان: در 2۹0 کیلومتری شهر تبریز

مرز رازی: در 70 کیلومتری شهر خوی
مرز سرو: در ۶0 کیلومتری شهر ارومیه

در بین این ســه مســیر راحت ترین راه، مرز بازرگان 
اســت، مســیری به طول 2۹0 کیلومتر که آسفالته 
اســت و رفت وآمد راحتی را برایتان فراهم می کند. 
در روزهایی که جاده چندان شلوغ نیست یک ساعت 
زمان الزم است که تشریفات خروج از مرز کاماًل طی 
شــود. برای ســفر به ترکیه نیاز به ویزا ندارید و فقط 
کافی اســت پاســپورتی با ۶ ماه اعتبار داشته باشید. 
پس از آن که به خاک ترکیه وارد می شوید، نخستین 
شهر پیش روی شما، شهری به نام دغو بایزید است.

دو بایزید در فاصله ۴۵ کیلومتری مرز بازرگان قرار 
دارد و شهری بسیار کوچک است. البته خیلی توصیه 
به اقامت در این شهر کوچک نمی کنیم و چیز جذاب 
یا قابل توجهی هم در آن منتظر شــما نخواهد بود. 
البته وان، ازمیر و ترابزون مقاصد زیبایی برای شما 

خواهند بود. 
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پژوهش هــای علمی زیــادی بر این موضوع 
تأکیــد دارند کــه میانگین بهره هوشــی در 
سراســر جهان در نوســان و از ملتی به ملتی 
دیگــر و حتی درون هــر قوم و قبیله، متفاوت 
اســت. این تفاوت و نوســان همواره یکی از 
بزرگ ترین پرســش های علمی دانشــمندان 
بوده اســت و دالیل مختلفی، از جمله عوامل 
ژنتیک تا وضعیت اقلیمی و محیط زیست برای 
توضیح آن مطرح شده اســت. چگونه می توان 
ملتی را باهوش تر از ملتی دیگر درنظر گرفت؟ 
بهره هوشی باال شاخصه های مهمی را در هر 
ملت تعیین می کند: باال بودن ســطح نمرات 
دانش آموزان در مدارس و دانشــگاه ها، سطح 
باالی سالمت، عملکرد باال در حرفه و شغل، 
درآمد باال و تناســب اندام؛ از این رو داشــتن 
درک بهتر از دلیل نوســان هوش در جوامع، 
درک بهتری از خصیصه های بیان شــده را نیز 

به دست خواهدداد.
بهره�هوشی�و�شرایط�اقلیمی���

فرضیه های زیادی برای توضیح الگوی جهانی 
توزیع بهره هوشــی در جهان مطرح هســتند. 
نایجل بابر معتقد اســت تفاوت ســامانه های 
آموزشــی در جهان عامل نوسان بهره هوشی 

میان انسان هاست. ساتوشی کانازاوا باور دارد 
سیر تغییر و تکامل زمین در مناطقی که از منشأ 
تغییرات، یعنی آفریقای سیاه فاصله داشته اند، 
به نفع بهره هوشی بشر عمل کرده است. آنطور 
که این فرضیه شــرح می دهد، گذر زمان بشر 
را به گونه ای آماده ســاخته تا در خانه اجدادی 
خود بتواند بدون نیاز به زحمت و تفکر چندانی، 
زنده بماند. زمانی که بشر مهاجرت را آغاز کرد، 
شــرایط محیطی و جغرافیایی چالش برانگیزتر 
شــد و به تکامل هوش و نبوغ بیشــتر برای 

حفظ بقا دامن زد.
فرضیــه مطرح دیگر از ریچــارد لین، دونالد 
تمپلر و هیروکو آریکاوا نیز مبتنی بر شــرایط 
اقلیمی زمین اســت؛ »از آنجا که زندگی کردن 
در محیط هایی با شرایط اقلیمی سرد دشوارتر 
است، سیر تکامل هوش به نفع ساکنان مناطق 
سردسیر زمین شتافته و در جهت حفظ بقا، بهره 
هوشــی بیشــتری به آن ها هدیه داده است.« 
براساس این فرضیه، از آنجا که محیط زیست 
اروپایی ها و آســیایی ها زمستان هایی به شدت 
سرد داشته است، ساکنان این مناطق برای بقا 
به نســبت آفریقایی ها با چالش های بیشتری 

مواجه بوده اند.

لین معتقد است این چالش ها فشاری انتخابی 
برای ایجاد هوش عالی تر بر بشــر وارد کرده 
است. از سوی دیگر، آفریقایی ها در طول سال 
در وضعیــت اقلیمی گــرم و مرطوب زندگی 
کرده اند و به دلیل عدم وجود چالش های بزرگ 
برای بقا، هوش و نبوغ در آن ها رشــد چندانی 
نیافته اســت. باوجــود تمامی این توضیحات 
درباره دالیل نوع توزیع بهره هوشــی در میان 
کشورها و اقوام، هیچ یک از فرضیه ها به صورت 
علمی به اثبات نرســیده اند و هیچ یک از این 
دالیــل برای توضیح این پدیده کافی نبوده اند 
و تنها می توان گفت فاکتور بروز بیماری های 
عفونــی و نقش آن در جلوگیری از رشــد مغز 
می تواند شــاخصه مهم تری در تعیین میانگین 
بهره هوشــی و درک الگوی توزیع نبوغ اقوام 
مختلف باشــد، زیرا آزمایش های بی شماری 
تأثیــر ابتالی کودکان به بیماری های عفونی 
را بر رشــد مغز و تکامل هوش آن ها آشــکار 

ساخته است.
نشان�بهره�هوشی�باالی�ملت�ها�چیست؟����

نبوغ�ملی�چیست؟
ژاپن مدرن امروزی از منابع طبیعی محدودی 
برخوردار است و سهم چندانی از نفت، جنگل 

دانش

68

سیاست

چگونه می توان قوم یا ملتی را باهوش دانســت؟
سمیرا مصطفی نژاد

 باهوش بودن پرهزینه ترین ویژگی بشر است. پرهزینه نه از بُعد مالی و براساس واحدهای قراردادی پول در جهان بلکه براساس 
حیاتی ترین واحد قابل اندازه گیری در زندگی موجودات زنده؛ انرژی. پژوهشــی علمی نشــان داده اســت که نوزاد انســان تقریبًا از ۹0 

درصد کالری بدن خود برای ســاخت و تکامل و فعال ســازی مغز خود استفاده می کند.
حتی بزرگســاالن نیز یک چهارم کل انرژی بدن را صرف مغز خود می کنند؛ از این رو اگر در دوران کودکی - دورانی که مغز درحال 
تکامل است - رویدادی غیرمنتظره مانند بیماری های عفونی به این منبع انرژی دستبرد بزند، مغز آسیب خواهد دید. همین موضوع 
یکی از فرضیه هایی اســت که برای توضیح چرایی توزیع هوش و نبوغ در جهان توســط گروهی از دانشــمندان بریتانیایی در ســال 
20۱0 مطرح شــد؛ »شــیوع بیماری های عفونی در بخش های مختلف جهان مانع از رشــد کامل مغز در اقوام مختلف شــده و درنتیجه 

بهره هوشــی گروهی از گروه دیگر پایین تر باقی مانده اســت.«
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و فلزهــای گرانبهــا نبرده اســت، اما یکی از 
قدرتمندتریــن اقتصادهای جهان به شــمار 
مــی رود. در مقابل، نیجریــه از منابع طبیعی 
فراوانــی برخوردار اســت و یکی از فقیرترین 
کشــورهای جهان است. دلیل این عدم توازن 
آشــکار از نظر ارل هانت -روانشناس دانشگاه 
واشــنگتن- پدیده ای اســت به نام نبوغ ملی. 
به گفته او منابع و قدرت شــناختی یک ملت 
می توانــد منابع طبیعــی آن را تقویت کند؛ از 
ایــن رو باور دارد اگر نبوغ ملی ژاپن در اختیار 
نیجریــه قرار گیــرد، این کشــور به قدرتی 

بزرگ تر از ژاپن تبدیل خواهد شــد.
بــه گفتــه هانــت، نبوغ ملــی را نمی توان با 
آزمون های بهره هوشــی یــا آی کیو تخمین 
زد، ایــن قابلیــت را بایــد براســاس توانایی 
ملت ها در حل معضالت اجتماعی با اســتفاده 
از مصنوعات فرهنگی مانند رایانه ها، کتاب ها، 
شیوه های علمی و اجرای قانون برآورد کرد. به 
گفته این دانشمند آمریکایی، شواهد و مدارک 
نشان از آن دارند که تمامی کشورها با قابلیت 
ژنتیک نبوغ تقریبًا یکسانی تشکیل می شوند، 
امــا این توانایی بالقوه بکر در میان تعدادی از 
ملت هــا و به دلیــل تفاوت های قابل توجه در 
محیط هــای اجتماعی و فیزیکی، به شــکلی 

کارآمدتر توسعه پیدا می کند.
منظــور از محیط فیزیکی وجود ســوءتغذیه، 
بیماری ها و آلودگی های محیطی اســت که 
تمامی آن ها می توانند بر رشد سیستم عصبی، 
حافظه و توجه انســان اثر بگذارند و با ایجاد 
فشــاری اجتماعی، آموزش و یادگیری افراد 
را مختل سازند. منظور از محیط اجتماعی که 
در شکل گیری نبوغ ملی و فردی تأثیری قابل 
توجهی دارد، وجود نظام آموزشــی قدرتمند، 
وجود نخبگان شناختی )افرادی با تحصیالتی 
عالی که آن ها را با مصنوعات شــناختی مورد 
نیاز برای حل معضالت و مشــکالت آشــنا 
ساخته است( و وجود خانواده است که به عنوان 
مشــوق و محرک کودکان بــرای یادگیری 

پدیده های جدید نقشی حیاتی دارند.
هانت همچنین معتقد اســت نبوغ ملی، نوعی 
از تمایــل بــه پذیرش ملی را می طلبد؛ به این 
معنی که ملت ها باید نســبت به پیشرفت های 
شــناختی دیگر کشورها باز بوده و پذیرای آن 
باشــند. زمانی کــه ژاپن در قرن ۱7 میالدی 
تصمیم به انزوای جهانی گرفت، بهره هوشی 
مــردم ژاپن کاهش پیــدا کرد و زمانی که در 
قــرن نوزدهم میالدی، ژاپن دوباره به جهان 
بازگشت، نبوغ ژاپنی ها نیز شکوفا شد. جدا از 

مطالعــات هانت، پژوهش های علمی فراوان، 
میان منابع باالی هوشــی و شناختی کشورها 
و شــکوفایی اقتصادی، قانون پذیری، کیفیت 
بوروکراســی و درصد موفقیت در تعقیب جرم 
و جنایت ارتباطی مستقیم را اثبات کرده است.

در مقابــل، هوش پاییــن ملی به پدیده هایی 
ماننــد آلودگی به ویــروس اچ آی وی، میزان 
باروری، میزان جرم و جنایت و کیفیت درآمد 
ملی مرتبط شده اند. فراتر از این، هانت معتقد 
اســت نبوغ ملی و رفاه و کامیابی با یکدیگر 
در تعامــل بوده و یکدیگر را تقویت می کنند: 
باهــوش ثروتمندتــر می شــود و ثروتمند، 

باهوش تر.
باهوش�ترین�ملل�جهان���

براســاس آمار سال 20۱۶ ســازمان جهانی 
همکاری و توسعه اقتصادی:

کره جنوبی- کانادا- ژاپن- لیتوانی- بریتانیا- 
لوکزامبورگ- اســترالیا- ســوئیس- نروژ- 

آمریکا از تحصیلکرده ترین ملت ها هســتند.
براســاس میانگین ضریب هوشی )آی. کیو( 

و دســتاوردهای تحصیلی و علمی فوربس:
ژاپــن- ســوئیس- چین- آمریــکا- هلند- 
روسیه- بلژیک- بریتانیا- کانادا-کره جنوبی 

از باهوش ترین ملت ها هستند.

دانش
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»من انســان نیســتم، دینامیتم!« فردریش 
نیچه شــهره اســت به چنین الف زنی هایی، 
بااین حال اکثر آثــارش لحنی فروتنانه دارند 
و جمالتش همواره ســاده، سرراست و کاماًل 
رساســت. به طور مثال به حمله مشهورش به 
»انسان های نظری« در کتاب اولش »زایش 
تراژدی«، منتشرشده در سال ۱872، بنگرید.
 نیچه می گوید انسان های نظری هر چیزی را 
که درباره »ادبیات جهان« الزم باشد می دانند، 
آن ها می توانند »دوره ها و سبک های مختلف 
ادبیات جهان را نام گذاری کنند؛ همان طورکه 
آدم ابوالبشــر حیوانات را نام گذاری می کرد«. 
اما به جای »غوطه ورشــدن در سیالب سرد 
هســتی« صرفــًا خــود را قانــع می کنند به 
»باالوپایین رفتن عصبی در ســاحل رودخانه 

هستی«.
اگــر این جملــه را کلمه به کلمــه بخوانید، 
درمی یابیــد معنایش به قدر کافی سرراســت 
است. اما وقتی گامی به عقب برداریم و کلیت 
کتــاب را در نظر بگیریم، قضیه طور دیگری 
به نظر می رســد. نیچــه »زایش تراژدی« را 
بــا ادعای نزاعی ابدی بیــن دو اصل هنری 
آغاز می کند: هیجان دیونوسوســی در مقابل 

آرامش آپولونی.
 ســپس عقل فلســفی را به عنوان دشــمن 
قسم خورده »خالقیت طبیعی و سالم« تقبیح 
می کند و فرجام کتابش این ســخن است که 
رســتگاری در موســیقی آلمانی نهفته است؛ 
موسیقی ای که شروعش با باخ و بتهوون بود 

و با ریچارد واگنر به اوج خود رسید.
برای اینکه بفهمید قضیه کمی عجیب است، 
نیازی به نبوغ فلسفی نیست. نمی توان نظریه 
اصلــی نیچــه را در باب فرهنــگ جهان از 
سرزنشی مستثنا کرد که او نثار نظریه پردازان 
همه چیزدانی می کند که از ســاحل امن خود 

سخن می گویند.

امــا به نظر من جذابیــت نیچه هم در همین 
جا نهفته است. او دائمًا خوانندگانش را دست 
می اندازد، راه حل هایی پیش روی ما می گذارد 
و به ســرعت آن هــا را می رباید. کتاب هایش 
مثل »صندلی بازی« ۱ اســت. خواننده دست 
آخر ســرش بی کاله می ماند و صندلی برای 
نشستن پیدا نمی کند. ممکن است فیلسوفان 
دیگر در پی تسالی ما باشند، اما نیچه متاعی 
به جز سرگشتگی، سرافکندگی و حیرت ندارد.
نیچــه تمام ســعی اش را کرد نگــذارد ما از 
کارهایش یک عمارت نظری استوار بنا کنیم 
و کســانی هم که در جست وجوی رمزگشایی 
از رازهــای فلســفی او بودند، همواره مجبور 
شــدند همان قدر که به آثارش می پردازند در 
زندگی او سرک بکشند. معمول شده که او را 
نه به عنوان یک بت شــکن بلکه به عنوان یک 
خودشــکن بشناسیم؛ ابرقهرمانی فلسفی که 
بت های عصر خود را شکست و در فرایند این 
شکســتن خود را نیز نابود کرد. این رویکردی 
اســت که سو پریدو، نویســنده انگلیسی، در 
زندگی نامه جدید، چشم نواز، روان و خوانایش 

از نیچه در پیش گرفته است.
پریدو پیش ازاین مهارت زندگی نامه نویســی 
خــود را در دو کتابــی نشــان داده که درباره 
دو چهره تماشــایی و معاصر نیچه نوشــته و 
جایزه هم برده است؛ ادوارد مونش و آگوست 
استرینبرگ. از دید پریدو، مونش و استرینبرگ 
پیش قــراوالن صراحت لهجه مدرنیته بودند؛ 
کسانی که با چالشی مواجه شدند که داروین 
پیش روی مسیحیت گذاشته بود، آن هم وقتی 
همه حواس خود را پرت چیزهای حاشــیه ای 
کــرده بودند. )کلیشــه های قدیمــی دیر از 
بیــن می روند(. حــال نیچه، در کنار مونش و 
استرینبرگ، سومین و سرسخت ترین مخالف 
عصر ویکتوریاســت که پریدو زندگی اش را 

روایت می کند.

زندگی نیچه داســتانی جــذاب دارد و پریدو 
هــم راوی خوبــی اســت. نیچــه در نواحی 
روســتایی ساکسونی در ســال ۱8۴۴ به دنیا 
آمد و چهارســاله بود که پدر واعظ روستایی و 
پارســایش را به سبب بیماری »نرمی مغز« از 
دست داد. سپس تصمیم گرفت استعداد خود 

را وقف خدمت به خدا کند.
رؤیای این را هم داشت که به مدرسه قدیمی و 
خوشنامی به اسم مدرسه فورتا راه یابد؛ رؤیایی 
که وقتی چهارده ســاله بود تحقق یافت. او با 
استعداد شگرفش در زبان اساتید را تحت تأثیر 
قــرار داد و برای خودش به عنــوان نابغه ای 
دانشگاهی اسم و رسمی در دانشگاه های بن 

و الیپزیگ به هم زد.
در بیست وچهارســالگی، حتــی پیــش از 
آنکــه مدرکش را بگیرد، دانشــگاه بازل او را 
قاپید تا اســتاد لغت شناســی کالسیک شود. 
ایــن کار کاماًل برازنده اش بود- او از شــرح 
ادبیات کالســیک یونان باستان لذت می برد، 
به خصوص وقتی می توانست این ایده را مورد 
تردید قرار دهد که این آثار تجســم حقیقت و 
زیبایی ابدی اند -، اما بعد از ده ســال به سبب 
ضعف ســالمتی بازنشسته شد و راه فیلسوفی 

آزاد و رها را در پیش گرفت.
نیچــه تنهایی را بر بودن بــا دیگران ترجیح 
مــی داد، اما ضمنًا ظرفیــت نادری هم برای 
دوستی داشت. نخستین دوست از دوستانش 
ریچــارد واگنر بود که مدتی در تریبشــن در 
نزدیکــی بازل زندگی می کــرد. در آن زمان 
واگنر روی اثر عظیمش »حلقه نیبلونگ« کار 
می کــرد، اما از مصاحبت با این اســتاد جواِن 
درخشــان به عنوان میهمان هم لذت می برد، 
حداقــل تا زمانی که نیچه به تدریج کوشــید 
با ترکیب بندی های موســیقایی خودش او را 

تحت تأثیر قرار بدهد.
سپس نیچه به شخصی هم سن و سال خودش 

نیچه«؛ بت شکن یا خودشکن؟
 ترجمه: امیررضا گالبی
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روی آورد؛ یک یهودی آلمانی به نام »پل ری« )که نسبتی هم با من دارد(. 
کســی که چشــم او را به چالش های فایده گرایی انگلیســی، جذابیت سبک 

فرانســوی و لذت زندگی در ایتالیا باز کرد. ری ضمنًا او را با روانکاو 
روســی شــجاعی به نام لو سالومه آشنا کرد؛ کسی که پیشنهاد 

کرد این سه باید به عنوان »تثلیث نامقدس« جان های 
رها با هم زندگی کنند- پیشنهادی که نیچه از آن 

استقبالی نکرد.
معاصران فلســفی نیچــه معمواًل خود را 

افــرادی به شــمار می آوردند که در 
فرایندی غیرشخصی و تصاعدی 

از ســیر تکاملی اندیشه سهیم و 
موظف بودند به بیان چیزهایی 

بپردازنــد که از نظرشــان 
افــکار  مترقی تریــن 
دورانشان بود. اما چنین 
رویکردی از نظر نیچه 
فرومایه،  فاجعه بار - 
و  سازشــکارانه 
ریاکارانــه - بــود 
و پــس از پایــان 
تراژدی«  »زایش 
نوشــتن  درگیــر 
از  مجموعــه ای 
تحــت  مقــاالت 
عنــوان »تأمالت 
نابهنــگام« شــد. 
او در ایــن مقاالت 
نابهنگام بودن  پرچم 

شادکامانه را در مقابل 
مدرنیته  به روزبــودن 

علم کرد. به گفته او اوج 
حکمت وقتی اســت که 

نابهنگام و گذرا باشد.
 او نوشت:

»به چهارپایان بنگرید. هیچ آگاهی 
از دیروز و امروز ندارند؛ جســت وخیز 

می کنند، اســتراحت می کنند، نشــخوار 
می کنند و هضم می کنند، و باز هم جست وخیز 

می کنند... چیزی که آن ها دارند - یعنی حیاتی بدون 
درد و مالل - دقیقًا چیزی است که ما نیز می خواهیم داشته 

باشــیم؛ اما ما آن را نمی پذیریم، چون نمی خواهیم خود را تا حد 

تاریخ
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چهارپایان تنزل بدهیم.
 می توانیــم از یکــی از آن ها بپرســیم: »چرا 
ایســتاده ای و به من خیره شــده ای – چرا از 
خوشــبختی ات برای من سخن نمی گویی؟« 
حیوان می خواهد به ما پاســخ بدهد و بگوید: 
»دلیلش این است که همواره فراموش می کنم 
چه می خواستم بگویم« –، اما همین پاسخ هم 
فوراً از یادش می رود. به سکوت فرو می رود و 
حرف خود را فرو می خورد... و ما را حیرت زده 

به حال خود وا می گذارد«.
هر چه می دانیم اشتباه است و باید تمام سعی 

خود را بکنیم تا فراموشش کنیم.
طی ده سال بعد از این نیچه مجموعه ای 
عالمانه در رد معرفت نوشــت و تحت 
عناوین درخشــانی، چون »انسانی، 
زیاده انســانی«، »آواره و سایه اش« 
و »دانــش شــاد« بــا تردســتی 
پارادوکس هــای عقــل ســلیم را 

گردهم آورد.
سپس با ساده ترین جمله تک هجایی 
ممکن دســت به نوعی بازی موش 
و گربــه زد، یعنی جمله معروف او. 
ایــن حرف جدیدی نبود، اما مبلغان 
قدیمی ترش نظیر هگل و رالف والدو 
امرسون واقعًا نمی دانستند باید با آن 
چه کنند. به هر حال، این جمله بیانگر 

امتناعی مفهومی است.
امــا نیچه تأکید داشــت کــه این جمله 
کاماًل معنی دارد. در ســال ۱88۳ شروع 
کرد به بسط این مضمون در »چنین گفت: 
زرتشت«، مجموعه ای از خطابه ها که به نظر 
برخی از خوانندگان الهام بخش است، هرچند 
از دید باقی ما همچون فروغلتیدنِی تأسف بار 
بــه ملودرامی انجیل وار به نظر می رســد. در 
هــر حال او فوراً متانــت خود را بازیافت و در 
»فراسوی خیر و شر« و »تبارشناسی اخالق« 
به همان بازی های بذله گویانه با خوانندگانش 

بازگشت.
نیچه طی دوره ای پانزده ساله حدود پانزده کتاب 
نوشــت )البته بستگی دارد که چطور کتاب ها 
را بشماریم(، هر کتاب حاوی پارادوکس های 

خود، سبک خود و طعم گزنده خاص خود بود. 
گاهی به نظر می رسد رفتاری شبیه هملت در 
پیــش گرفته و توانایــی اش را در بازی کردن 
نقش عاقلی که گویی دارد ادای دیوانگان را در 
می آورد به رخ می کشد، اما رفتارش روزبه روز 
افراطی تر شد و نهایتًا افسونش را از دست داد. 
در سال ۱88۹، وقتی چهل وچهار سال داشت، 
شــروع کرد به امضای نامه هایش تحت نام 
»مصلوب«، و دوستانش متوجه شدند این کار 
از روی شوخ طبعی نیست و قضیه جدی است.

در مــدت فقــط چند هفته دچــار جنون حاد 
خودبزرگ بینی شــد و ســالمت عقلی اش را 
برای همیشه از دست داد. یازده سال باقی مانده 
را در وضعی شــبیه به وضع کودکاِن وابسته 
به بزرگ ترها به ســر برد، هم ستایندگانش و 
هــم عیب جویانش طــوری با او رفتار کردند 
که گویی صفحه ای اســت که می توانند هر 

فانتزی زننده ای را بر آن نقش بزنند.
 آن ها برخی عبارات گزینشــی را از آثار پخته 
او جــدا می کردنــد و خود را با عناوینی، چون 
»خدانابــاوری جدید«، »اخالق ســتیزی«، 
»نیســت انگاری«،  »انحطــاط«، 
»خودمحوری« و »تندروی اشراف منشانه« 
ســرگرم می کردند. تا به امروز هم قضیه از 

همین قرار است.
همان طور که پریدو نشان می دهد، به جز لو 
سالومه تنها زنی که تأثیری ماندگار بر نیچه 
داشــت خواهرش الیزابت بود. در سال های 
نخســتین اقامتش در بــازل الیزابت گاهی 
برایــش خانه داری می کــرد، ولی در نهایت 
نیچــه از او بــه خاطــر ملی گرایی حقیرانه و 

سامی ستیزی شدیدش منزجر شد.
 اما پس از زوال عقلش، الیزابت خود را موظف 
دانســت که نقش پرســتار و محافظش را بر 
عهده گیرد و پیش از مرگش در سال ۱۹00 
آرشــیو مضحکی از نیچه در وایمار ســاخت 
– ترکیبــی از یک معبد و کتابخانه که در آن 
برادر ناتوانش که قدرت درکش را از دســت 
داده بود بر روی صندلی چرخدار بیرون آورده 
می شــد تا حس کنجکاوی میهمانان الیزابت 

را ارضاء کند.

الیزابت ضمنــًا نســخه های پرزرق وبرقی 
از کارهای نیچه را منتشــر کرد که شــامل 
دست نوشــته های منتشرنشده اش هم بود و 
زندگی نامــه مطول و مغرضانه ای از نیچه نیز 
به رشــته تحریر درآورد. الیزابت بزرگ ترین 
دســتاورد خود را مالقات با آدولف هیتلر در 
ســال ۱۹۳۴ می دانست، همان شخصی که 
از نظر الیزابت تجســم تحقق پیش بینی های 

برادرش بود.
اگر کســی هنوز به یک جور نزدیکی نیچه و 
نازیســم باور دارد کتاب گیرای ســو پریدو او 
را از اشتباه درخواهد آورد. پریدو یک محقق 
دانشگاهی فاضل مآب نیست، ولی تصویری 
شــفاف از نیچه ترســیم می کنــد به عنوان 
»مردی برخــالف انتظار متین«، مردی که 
عالقه شــدیدی به کوهنوردی در آلپ و شنا 
در طبیعت داشــت، و هر کسی که مالقاتش 

می کرد او را »ساده و دوستانه« می یافت.
مانند هر نویســنده دیگر گاهی سردرگریبان 
و پریشان احوال به نظر می رسید اما، به گفته 
پریــدو، »هیچ ردی از دعــوی پیامبری در 
او وجود نداشــت«. در ظاهر اشــراف زاده ای 
تمام عیــار بود، بــا لحنــی آرام و چهره ای 
آراسته، خجالتی، حواس جمع، و شاید اندکی 
دمدمی مزاج: خالصه اینکه نه دینامیت بلکه 
یکی دیگر از هواداران برجسته عصر ویکتوریا 

بود.
پی�نوشت:

۱. بــازی ای کــه در آن چند نفر در حالی که 
موســیقی پخش می شــود بــه دور تعدادی 
صندلی که از آن ها یکی کمتر است می گردند 
و با قطع موسیقی باید سعی کنند روی صندلی 
بنشینند. به دلیل اینکه صندلی ها یکی کمتر 
اســت یک نفر از افراد بیرون مانده و حذف 
می شــود و به تبع آن یکی از صندلی ها کم 
می شــود تــا در نهایت بــه یک صندلی و دو 
نفر برســیم. برنده کســی است که در هنگام 
قطع شــدن موســیقی روی تنهــا صندلی 

باقی مانده می نشیند.
منبع:�پراسپکت �
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al-Falih said that while the attack 
did not lead to any casualties or 
anoilspill,itcausedsignificant
damage to the structures of the 
two vessels.

UAE called on the internation-
al community and international 
organizations concerned with 
maritime navigation to assume 
their political and legal responsi-
bilities to prevent such acts by any 
parties attempting to undermine 
maritimetrafficsafetyandsecu-
rity, adding that such irresponsi-
ble acts will increase tension and 
conflictsintheregionandexpose
its peoples to great danger
Hiding security crisis in UAE

 The fact is that United Arab Emir-
atesofficialshavebeentryingto

cover up the existence of a major 
security void in the port of Fu-
jairahsincetheveryfirstmoment
of the incident and hide a major 
security crisis in this important 
harbor to misguide the general 
public.
In fact, all media manipulation 
and mobilization of propaganda 
to prevent the spread of massive 
explosions in the port of Fujairah 
by Abu Dhabi authorities was 
carried out for this purpose: Emi-
ratis intended to hide the incident 
on this scale by exploiting their 
media and advertising facilities.
Another point to be considered is 
that the news of major explosions 
was a few hours after the media 
incident, and this is another big 
scandal for Abu Dhabi, as many 
political experts and observers 
believe that the country may 
have seen similar incidents in the 
past, and has hidden them from 
the public by its dominance on 
the media.
Rage over revelation of security gap

But another issue is that UAE of-
ficialsarequiteanxiousaboutthe
emergence of a major »security 
gap« in their country.
Despite many efforts and mobili-
zation of all the media and prop-
aganda tools, Abu Dhabi did not 
succeed in preventing the publi-
cation of the news.
The reason that this issue has been 
so important for Emiratis is that 
the country has been killing the 
innocent and defenseless people 

of Yemen along with the Saudi in-
surgent regime, and it has previ-
ously been targeted by Yemen’s 
ballistic missiles and popular 
Yemeni committees.
Therefore,AbuDhabiofficials
are deeply concerned that large-
scale explosions at the port of Fu-
jairah have exposed the security 
gaps in the port to the public, and 
there is a possibility that Yemeni 
groups, in response to the nu-
merous Emirati aggressions, 
will target Fujairah in the future, 
as they have previously targeted 
Abu Dhabi.
Emirates worry about similar attacks

There is also a major concern with 
Emiratiofficialsthatsimilarat-
tacks may occur in the future on 
the country’s economic or even 
military infrastructures. This has 
also become a concern to the Sau-
di authorities as Emirati›s main 
allies.
Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates are well aware that wag-
ing massive attacks on their mili-
tary and economic infrastructure 
can greatly affect foreign invest-
ments in these countries.
Therefore, Riyadh and Abu Dha-
bi, while always trying to make 
their countries a focal point of 
peace and stability in the region, 
are now facing a lot of military 
and economic concerns, and the 
blasts of the UAE›s Fujairah port 
have increased and intensified
such worries.
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While Abu Dhabi initially denied 
the Fujairah explosions on Sun-
day, the country had to reveal the 
truth only in a matter of hours and 
acknowledge the security gap be-
hind the incident.
The news on several heavy ex-
plosions in the port of Fujairah 
in the United Arab Emirates was 
firstrevealedbyLebanon-based
Al-Mayadeen TV on Sunday.
Although the real reason behind 
the incident has not been revealed 
yet, the early reports, citing eye-
witnesses, further suggested that 

American and French warplanes 
havebeenseenflyingoverthe
port at the time of the incident.
The blasts were heard between 
4:00 a.m. and 7:00 a.m. local 
time (00:00 — 03:00 GMT(, the 
broadcaster reported, adding that 
from seven to 10 oil tankers were 
inflames.
Despite Al-Mayadeen’s news 
that was picked up and reported 
by other media in a few minutes, 
the UAE government hastily 
denied the reports, insisting that 
the port was functioning as usual; 

however, it had to admit to the se-
curity catastrophe sooner or later.
From denial to scandal
The UAE, later on Sunday, con-
firmedthatfourcommercialves-
sels were hit by sabotage near the 
emirate of Fujairah. The Persian 
Gulf state gave no details on the 
nature of the sabotage or who was 
behind it.
Saudi Arabia said on Monday 
that two Saudi oil tankers were 
among vessels targeted by the 
attack.
Saudi Energy Minister Khalid 

Fujairah explosions, from denial to security scandal

By: Ramin Hossein Abadian
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as a result of Trump administration›s dialing up the 
hostile Iran policy;
(g( Serious potential damage to US›s own economy 
and the world economy in the event of skyrocketing 
oil prices in case of a dramatic escalation of tensions 
with Iran;
(h( Distraction from war on terror and the ability 
of ISIS and other terrorists to take advantage of the 
growing US-Iran tension to further their destructive 
cause in the region;
(I)SignificantpotentialdamagetoTrump›sownbid
for re-election, particularly if the present pattern of 
growing tensions between US and Iran continues 
unabated. Iran issue is already a domestic political 

issue and cited by some Democratic Party contend-
ers, who have distanced themselves from Trump›s 
confrontational and provocative approach vis-à-vis 
Iran,andwhoareapttobenefitfromthedomestic
and international backlashes against that approach;
(j( The entanglement of the Trump administration 

with Iran and its inability to focus on other aspects 
of its Middle East policy, resulting in a growing im-
pression of a failed Middle East policy on the part 
of this administration;
(K( collateral damage on the Russia and China con-
tainment policy of the US, which has obsessively 
focused on Iran by succumbing to an Iran threat ‹in-
flation›thatbearslittleornoconnectiontoreality;
(L)PotentialdamagetoUSDollarastheIrancrisis
mayspawnnewglobaleffortstofindalternatives
to dollar-based transactions.
Needless to say, the above-mentioned costs can 
grow exponentially if the current tensions boil into 
an open warfare, in which case it is a sure bet that 
body bags of US servicemen will be forthcoming to 
US, not to mention the Iranian strike capability that 
could target US naval and other assets in the region. 
As President Rouhani has warned, a war with Iran 
would be »the mother of all wars« and no one in 
theregionwouldbeimmune.Thismeans,finally,
that the indirect costs to US allies such as Israel and 
Saudi Arabia should also be included in a fact sheet 
on the costs of US bellicosity toward Iran. In turn, 
a wise and prudent US policy would be to seek to 
minimize these rising costs by revising its present 
hostile approach toward Iran which has obviated 
diplomacy. In a word, US government for the sake 
of its own interests should revise its Iran policy that 
is dangerous for world peace and contrary to its own 
nationalinterestsaswellasthespecificinterestsof
the incumbent President Trump, who claims he does 
not want war with Iran and, yet, is paving the way 
to one with his ill-advised Iran approach under the 
rubric of »maximum pressure.« Thanks to Iran›s 
steadfast resistance, Trump is gradually waking to 
the reality that Iran is not a trivial state to squeeze 
so much without expecting stern responses, that in 
reality his Iran policy has stemmed from a basic 
misperception of Iran, with potential disastrous, yet 
predictable, results. 
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Not long ago, US apologists for Trump›s con-
frontational Iran policy were showering it with 
praise as a »working« and or »successful« pol-
icy that incurred massive costs on Iran without 
any damage to US interests. But, now with the 
specter of war looming on the horizon, resulting 
in huge costs to US taxpayers by mobilizing the 
US military against Iran, it is increasingly obvi-
ous that US is far from a winner in the present 
hostilities with Iran and is apt to be a net loser 
in the long run.
In fact, even at the current »pre-war« stage, 
which may linger for some time and thus per-
petuate an uneasy »neither war, nor peace« 
quagmire, it is possible to tabulate the grow-
ing costs of US bellicosity, which undercut 
Trump›sclaimofprioritizing«Americafirst.»
The following is a brief compendium of list of 
US costs of its unreconstructed confrontational 
policy:
(a( Cancellation of multi-billion dollar Iran 
deal with Boeing for the sale of commercial 
airplanes to Iran;
(b)LossofotherpotentialdealswithIranwhich
could have resulted in a substantial expansion 
of US-Iran bilateral economic relations in the 
post-nuclear deal milieu;
(c( A transatlantic rift over Iran and the associ-
ated damage to the economic interests of US›s 
allies in Europe and Asia, who have lost tens of 
billions of dollars of Iran contracts as a direct 
result of new US sanctions and;

(d( Undetermined billions of dollars of addi-
tional expense for the US military›s expanded 
rolein«Irandeterrence»reflectedintherecent
Pentagon decision to increase the US military 
presence in Persian Gulf in response to the per-

ceived Iran threat;
(e( Serious damage to US credibility and global 
image due to US›s unilateral exit from the UN-
backed Iran deal;
(f( Destabilization of the oil hub of Persian Gulf 

The Growing Costs of 
American Bellicosity Toward Iran

By:KavehL.Afrasiabi
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easing the impact of Iranian oil 
removal from global markets. 
Economically, Russian produc-
ers and the state budget desper-
ately need new revenues. There-
fore Moscow tries to keep oil 
exportgeneratedcashflowsta-
ble by increasing export satisfy-
ing the growing global demand, 
especially in Asia. Among the 
buyers of Iranian oil there are 
countries, mostly in Asia, im-
portant to U.S. foreign policy. 
By developing energy coopera-
tion with them, Moscow gets an 
opportunity to deepen bilateral 
partnerships with these states 
on issues that are important to 
Washington, such as issues tied 
to North Korea or Afghanistan.”
“The EU, despite its vocal crit-
icism of Trump’s Iran policy, is 
yet to make any actual moves 
against the United States. The 
EUcost-benefitanalysisisnot
in Iran’s favor.

Arguably, the same is correct 
for China: among many issues 
with the United States the issue 
of Iranian oil is hardly on the top 
of the Beijing’s agenda.
Russia might very well be the 
only player willing and able to 
help Iran while undercutting the 
market positions lost due to U.S. 
sanctions.

For example, Russia may be 
interested in buying Iranian oil.
TheconflictinSyriahasproved

that Moscow and Tehran may 
disagree on some issues while 
productively cooperating on 
many others.”
“Although Trump administra-
tion has warned Moscow against 
any actions that could help the Is-
lamic Republic evade the meas-
ures, Russia may try to help Iran 
counter US attempts to throttle 
its oil sales when sanctions come 
into effect by trading Tehran’s 
crude indefianceofWashing-
ton. But Russia is looking to 
“continue developing” its trad-
ing of Iranian oil, which it sells 
to third countries under a 2014 
oil-for-goods deal, regardless 
of the sanctions. The 2014 deal 
between Russia and Iran uses a 
formerly dormant Soviet state 
enterprise, Promsyryoimport. 
The amount traded has been 
around 100,000 barrels a day of 
Iranian crude, according to both 
countries’ ministers, though it is 
unclear who has bought the oil. 
In exchange, Tehran uses the 
revenue to pay for Russian goods 
and services such as power gen-
eration, railway infrastructure 
or agricultural products.
The 2014 Russia-Iran deal al-
lows for an increase in current-
ly-traded volumes and Iran will 
be looking for additional buyers 
if some of its regular customers 
turn away when the sanctions 
take effect.
Both Russia and Iran are part of 
a 24-country coalition between 

OPEC and non-OPEC oil pro-
ducers to regulate their output to 
try and balance oil markets over 
the past two years. Mr Novak 
said in November 2018 that the 
threat of US retaliation for han-
dling Iranian crude did not con-
cern Moscow. “We already live 
in the conditions of sanctions,” 
he said. “We do not recognize the 
sanctions introduced unilateral-
ly without the United Nations, 
we consider those methods ille-
gal per se.”

A number of countries which 
enjoyed U.S. waivers for some 
time can also develop their po-
litical partnerships with Russia 
based on increased energy co-
operation. Indian leadership is 
hardlysatisfiedwithU.S.sanc-
tions against Iran messing with 
Indian energy security. Turkey, 
Italy, and Greece already hardly 
belong to the countries provid-
ing the United States with full 
support in its effort to contain 
Russia. Energy cooperation is 
among the main reasons for that 
pushback.
President Trump decisively con-
ducts the campaign of pressure 
and sanctions against the Islam-
ic Republic and such campaign 
leads to complications for the 
United States elsewhere, some-
times unknowingly playing into 
Russia’s hands.”
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years to come.”
Pause
As OPEC reasserts its traditional 
role, the organization has been 
reincarnated in new form, says 
Jason Bordoff the leading en-
ergy expert from the Columbia 
University. What matters today 
is the spare capacity. This fac-
tor determines the indisputably 
leading role of Saudi Arabia in 
the organization thanks to its 
meaningful amount of spare 
capacity, because it is the only 
country that chooses, at a cost to 
itself, to produce significantly
less than it otherwise could.”
“The second major change in 
OPEC is that its second-most 
important player, after Saudi 
Arabia, is now Russia, despite 
notbeinganofficialmemberof
OPEC at all. The OPEC+ deal 
reaffirmedthenewfoundroleof
Russia, the world’s largest crude 
oil producer, in managing world 
oil prices with Saudi Arabia.
This new alliance between Sau-
di Arabia and Russia in manag-
ing world oil markets marks an 
important shift. Deepening and 
possibly formalizing the Sau-
di-Russian oil alliance marks 
a potentially historic shift for 
OPEC, as the decision-making 
power is almost completely con-
centrated in the hands of Riyadh 
and Moscow to the detriment of 
other members left with little or 
no say.
 Against the backdrop of the 

current market realities, with 
welldefinedsharesofspecific
producers, it is quite probable 
to expect that the Iran’s share 
will most probably be grabbed 
by Russia and Saudi Arabia and 
other Gulf spare capacity hold-
ers.”
He added, “The New wave of 
the US sanctions is a serious 
challenge to the viability of the 
IRI’s Eastern Strategy, a policy 
of preferential development of 
relations with Russia, China 
and India as an alternative to the 
West.”
“Naturally, Iranian strategy will 
have to take into account Russia, 
China and India’s strategic out-
looks. The three countries will 
have to balance their geo-eco-
nomic interests with the US on 
one hand and Iran on the other. 
The three countries are likely to 
use their cooperation with Iran 
as leverage in their respective 
bilateral relationships with the 
Trump administration.
Moscow is tied to Tehran with 
a network of relations ranging 
from massive military hard-
ware procurements, and diplo-
matic support in the UN, to a 
broad cooperation in the energy 
sphere including nuclear, gas 
and oil and military cooperation 
in Syria. A factor of particular 
importance is the fact that Rus-
sia is one the world’s leading oil 
producers, the second import-
erandtheholderofsignificant

spare capacity.
Formally not an OPEC mem-
ber Moscow, nevertheless has 
a say in its decisions through 
the OPEC plus mechanism and 
activelyinfluencesthepolicyof
this organization through coor-
dination agreement it has with 
the OPEC’s leader Saudi Arabia. 
Russia also has willingness not 
to miss at any opportunity to 
challenge the US interests.
Russia is in a prime position to de-
liver the oil removed from mar-
kets because of U.S. sanctions 
against Iran, which will result 
in development of cooperation 
between Moscow and countries 
important to American foreign 
policy. Thus, Russia will gain 
new leverage against the United 
States.

Additionally, and no less 
importantly, Russia is ready to 
increase its export. Despite co-
operating with Iran on many is-
sues, Russia has a good chance 
tograbasignificantchunkofIra-
nian market share. Any increase 
in sales of Russian oil will sof-
ten the blow of U.S. sanctions 
on global oil markets. This in-
directly supports U.S. foreign 
policy, providing the Kremlin 
with a card in relations with 
Washington.”
Bininachvili went on to say, 
“Whatever the state of relations 
between Moscow and Washing-
ton, Russia will contribute to 
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Saudi-Russian oil alliance marks a 
potentially historic shift for OPEC

By : Payman Yazdani

Saudi-Russian oil alliance marks a potentially 
historic shift for OPEC
Professor of political science at the Columbia 
University says not much is left from 60 years 
old OPEC and Saudi-Russian oil alliance marks a 
potentially historic shift for organization.
The Trump administration sharply accelerated its 
goal of driving Iran’s oil exports to zero, ending 
sanctions exemptions that it previously granted to 
some of the Islamic Republic’s biggest customers.
The market widely expected Washington to ex-
tendthewaiversforfiveofthecountries.However,
the administration says that any country still im-
porting oil from Iran will be subject to US sanctions 
beginning on May 2.
“Saudi Arabia and others in OPEC will more than 

make up the Oil Flow difference in our now Full 
Sanctions on Iranian Oil,” Trump said in a tweet 
on 22nd of April after he ordered a tightening of 
sanctions on Iran’s oil exports.
To shed more light on the issue we reached out to 
Dr. Albert Bininachvili, a professor of political sci-
ence at the Columbia University for an interview.
Here is the second part of the interview:
Commenting on the Saudi role in OPEC to help 
Washington to materialize its maximum pressure 
policy on Iran, bininachvili said, “OPEC is now a 
completely different organization in comparison 
to one founded 60 years ago. Not much has left 
from the sense of discipline and solidarity.”
“The important thing to recognize is that it also has 
a new identity that may reshape oil geopolitics for 
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