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تمامشد
 دوران ترامپ با  اتمام 4روز 
 ابهام انتخاباتی و پيروزی نهايی بايدن 
به پايان رسيد

شهرها        در انتظار 
نگاه انساني

كاهش  قيمت دالر تا آخرين ســاعات ديشــب ادامه داشت. 
بازار ارز ديروز درواكنــش به انتخابات آمريكا شــاهد نزول 

شــديد بود به طوري كه قيمــت دالر تا مرز 23هــزار تومان عقب نشــيني كرد.

شهرهاي بزرگ آمريكا از جمله نيويورك ديشب شكست ترامپ را جشــن گرفتند. در تصوير، 2پالکارد با اين جمالت ديده مي شود: »پايان را تصور کنيد؛ ترامپ به پايان رسيد«

مسير پيش روي 
بايدن و ايران

 دالر ارزان شد
قيمت ها شكست

همشهری نزول بورس روی موج انتخابات آمريكا را 
بررسی كرد

بررسي سياست هاي بايدن در 
خاورميانه در گفت وگو با علي هاشم، 

 نويسنده  و پژوهشگر
لبناني

همشهری همزمان با روز جهانی شهرسازی، اشتباهات 
گذشته و مسيرهای آينده را بررسی كرده است

همراه با گفتارهايی از: محمدجواد حق شناس، 
 سهراب مشهودي،  مريم ميرزايي،  علي رحماني

و محمدكريم آسايش

صفحه5 را 
بخوانيد
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يادداشت
حميدرضا اسالمي؛ عضو شوراي سردبيري

دولت 4ساله دونالد ترامپ آسيب هاي بسياري به 
تصوير آمريكا وارد كرد. ايــن جمله ابدا به آن معنا 
نيســت كه پيش از آن تصوير خوب و پسنديده اي 
از آمريكا در اذهان جهانيان وجود داشــت، اما هر 
چه بود را بدتر كرد. ما در اين گوشــه از جهان با آدمي مواجه بوديم كه يكي از 
بزرگ ترين دستاوردهاي ديپلماســي جهاني را در تنش زدايي به محاق برد؛ 
برجامي كه حداقل 7دولت قدرتمند دنيا هزاران ســاعت براي حصول آن در 
باالترين سطوح وقت گذاشته بودند و چشم انداز جديدي را براي روابط آينده 
ايجاد كرده بود. جنگ اقتصادي ظالمانه اي را عليه مردم ايران آغاز كرد و موجب 
خسارت هاي بي شمار به جان و مال مردم ايران شد. ترامپ همچنين از تعدادي 
از سازمان ها و توافق هاي مهم جهاني كه آنها هم محصول دهه ها مبارزه و تالش 
كشورها بودند، خارج شد كه شــايد مهم ترين آنها سازمان يونسكو و  توافق يا 
پيمان پاريس در مورد تغييرات اقليمي بود. سواي اينها چهره نامناسبي از يك 
رئيس جمهور را به نمايش گذاشت. نظريات جنسيتي، نژادپرستانه و سخيف 
بسياري از او ابراز شد و پرونده هاي متعددي از آزار و تقلب براي او باز شد. برخي 
از اين رفتارها به شــخص ترامپ و منش و رفتــار او و درك او و همفكرانش از 

جهان مربوط بود.
اينكه انتخابات براي آمريكايي هــا عمدتا كاركرد داخلــي دارد و به معاش و 
رفاهشان مربوط مي شود، امري بديهي است، اما آنچه مي توانست )و توانست( 
تا حدي اين چهره بي منطق و مبتذل از آمريكا را در خارج از اين كشور بهبود 
بخشــد، چيزي جز تالش يكپارچه مردم آمريكا براي جبــران اين زخم نبود. 
مشاركت بي سابقه آمريكايي ها از نظر ما و ســاير آسيب ديدگان سياست هاي 
خشن ترامپ، تالشي محسوب مي شود براي ترميم چهره آمريكا. البته اينكه 
اين اتفاق در عمل بيفتد و سكان داران بعدي كاخ سفيد بتوانند يا بخواهند قدمي 
در اصالح روابط خود با جهانيان بردارند، امر ديگري است و اينكه سياستمداران 
كشورهاي ديگر هم بتوانند از ظرفيت و موقعيت ايجاد شده استفاده كنند هم 
به نوبه خود مهم است. حداقل اينكه بهبود وضعيت در مورد كشور ما با توجه به 
گودال عميق سوء تفاهم هاي موجود بسي دشوار مي نمايد، اما نكته اينجاست 
كه آمريكايي ها )مردم آمريكا( قدم مهمي در پس زدن نخســتين مانع اصالح 

امور برداشتند.
دمكراسي اگر هزار عيب داشته باشد، اين هنرش را نمي توان انكار كرد كه در 
فواصل معين و نســبتا كوتاه )در مقياس تاريخي( فرصت اصالح اشتباهات را 
فراهم مي آورد. گويا در جهان امروز كمتــر عاملي مثل برگزاري يك انتخابات 
آزاد و فراگير و با مشــاركت باال مي تواند توجه جهانيان را به قدرت پايدار يك 
كشور جلب كند. انتخاب دونالد ترامپ در سال2016 حتما زمينه هاي داخلي 
مهمي داشته است كه از چشم نظريه پردازان دور نمي ماند اما تشريك مساعي 
بخش مهمي از جمعيت اين كشــور براي جبران اين انتخاب اشتباه براي ما و 
همه كشورهايي كه به دليلي متاثر از اين انتخاب هستيم، امري مهم تر محسوب 
مي شــود. هر انتخابي در ذات خود ظرفيت به خطا رفتن را دارد و تنها عاملي 
كه مي تواند آن خطا را در فرايندي مردم ساالرانه جبران كند، باز هم انتخابات 
آزاد اســت. كنار آمدن ايران با دونالد ترامپ بنا به رفتارهاي نامعقول، خشن و 
جنگ طلبانه او تقريبا ناممكن بود. درســت اســت كه سياست هاي آمريكا در 
كليت خود در دست به دست شــدن دولت ها تفاوت زيادي نمي كند اما هنر و 
صد البته وظيفه سياستمداران زيرك استفاده از هر امكان ولو اندك براي بهبود 
شرايط مردم كشور خويش است. حال به نظر مي رسد بخشي از مردم آمريكا، 
و نه سياستمداران آن كشــور، قدمي براي بهبود رابطه كشور خود با جهانيان 
برداشته اند يا حداقل بهتر است ما از اين انتخابات چنين تلقي اي داشته باشيم 

و بر مبناي آن اگر ممكن است حركت مناسب انجام دهيم.

قدم مردم آمريكا

نگاه
رضا زندي ؛ روزنامه نگار و تحليلگر حوزه انرژي

رياســت جمهوري جو بايدن در آمريــكا، چه تأثيري 
بر اقتصاد ايــران دارد؟ اگــر بايدن پس از ســوگند 
رياست جمهوري اش در بيستم ژانويه، صراحتا اعالم 
كند كه آمريكا را به همه پيمان هاي بين المللي ازجمله 
»برجام«، باز مي گرداند، شركت هاي خريدار نفت ايران، منتظر طي پروسه الحالق 
رســمي دوباره آمريكا به برجام نخواهند ماند. زيرا در مسير بازگشت به برجام، هم 
بايدن مجاني حركت نخواهد كرد و هم ايران شرايط خودش را پيگيري خواهد كرد. 
اين يعني، كاري زمان بر است. براي خريداران نفت و فرآورده، »سيگنال هاي مثبت« 
كافي اســت. شــركت ملي نفت ايران هم از حاال برگ مهم »تخفيف« را روي ميز 
گذاشته است تا خريداران را سريع تر جذب كند. چرا؟ چون اوال؛ وضعيت بازار نفت 
به خاطر شيوع موج دوم كرونا آنقدر خراب است كه حتي اوپك ممكن است كاهش 
فعلي توليدش را 3 ماه بعد از ژانويه هم ادامه دهد و ثانيا؛ عراق، عربستان، روسيه و... 
در دوره تحريم، بازارهاي نفت ايران را تصاحب كرده اند و در اين شرايط اقتصادي، 
به راحتي پس نخواهند داد. پس سيگنال مثبت بايدن براي بازگشت به برجام و ابزار 
»تخفيف« شركت ملي نفت ايران مي تواند فروش نفت و ميعانات نفتي را به سرعت 

افزايش دهد و اين يعني »تزريق ارز« بيشتر به اقتصاد و بازار ايران. چقدر؟ 
»ابزار تخفيف«، حدود يك ميليون و 500 هزار بشكه در روز، نفت خام وارد 1 ايران مي تواند حدود 3 ماه پس از اعالم بازگشت آمريكا به برجام و با همان 
بازار كند. اين رقم با احتساب ميعانات گازي مي تواند به حدود 2ميليون بشكه در 
روز هم برسد. اين مي تواند قيمت فعلي 39دالري نفت برنت را، حدود 5تا 10دالر 
كاهش دهد و اين يعني آغاز فشار سياســي بر ايران. چه درون اوپك و چه از سوي 
روسيه! مي توان گفت؛ اولويت قطعي ايران، تصاحب بازارهاي نفتي از دست رفته به 

هر قيمت است. براي اين منظور جلوي همه فشارها، محكم خواهد ايستاد.
تا 2ميليون بشــكه نفت و ميعانات گازي وارد كشور مي شود و مي تواند به 2 اگر بايدن به وعده اش براي پيوستن به برجام عمل كند، ارز حاصل از 1.5 
راحتي التهابات بازار ارز را بخواباند. حتي سيگنال مثبت پيش از بازگشت قطعي به 
برجام هم مي تواند كانال مالي »اينستكس« يا »سوئيس« را فعال كند و بخشي از 
نيازهاي فوري انسان دوســتانه كشــور را تامين نمايد. آن وقت ديگر كره جنوبي 
بهانه اي بــراي بازنگرداندن حــدود 8 ميليــارد دالر پول ايران نخواهد داشــت! 
پول هايمان در چين هم راحت تر مي تواند منتقل شود. اينجا الزم است درباره تسريع 
در فروش ميعانات گازي به كره جنوبي پس از گشــايش، تأكيــد كنم. نفروختن 
محموله هاي روي آب، ماهي 20 تا 30ميليون دالر براي ايران هزينه دارد. جدا از 

اينكه، توليد گاز كشور را متاثر مي كند.
سرمايه گذاري شــركت هاي خارجي در صنعت نفت ايران را هموار كند. 3 به نظــر نمي رســد رياســت جمهوري بايدن در يك ســال آينــده، راه 
ايران، ســال آينده انتخابات رياســت جمهوري دارد. مذاكرات بازگشت آمريكا به 
»برجام« هم قطعا طوالني است. مهم اســت كه مسئوالن تصميم گير براي جذب 
سرمايه و تكنولوژي شــركت هاي خارجي به منظور توسعه ميادين نفتي و گازي و 
صنايع پايين دستي پتروشيمي، استراتژي درست و ديد باز منطبق بر منافع ملي 
داشته باشــند. البته درســي كه از خلف وعده هاي قبلي خارجي ها گرفته شد را 

فراموش نكنند.
منظور، مي بايست ميادين نفتي را سريع توسعه داد و نفت آن را فروخت. 4 بايد از پول نفت براي ساختن اقتصادي بدون نفت استفاده كرد. براي اين 
چاره درد اقتصاد ايران، نهايتا »دروني« است. از جمله، حمايت از توليد داخلي، حل 
مشكالت بانكي بين المللي، فساد زدايي و... كه ليستي بلند باال دارد. ترديدي نيست 
كه استراتژي درســت براي بلندمدت ايران، ســاختن اقتصادي است كه بودجه 
جاري اش، بي اتكا به پول نفت باشد. شرايط جديد هم نبايد پيشبرد اين استراتژي 

را كند نمايد كه اين مسئله، »بينش درست و عمل گرايانه« مي خواهد.

»نفت«، اقتصاد ايران و »بايدن« 

تمام شد

 تهران به 200حسگر 
زلزله نياز دارد

اقتصاددولتی
فسادزاست

آمادهباش
برایزمستانکرونا

طلسم4سالهشكست

 پيــروز حناچــي: بــا اســتفاده از 
26حسگر فعلي مي توان چند ثانيه 
زودتر نسبت به وقوع زلزله در تهران 

هشدار داد

گفت وگو بــا رئيس ســتاد مبارزه 
با قاچــاق كاال و ارز دربــاره موانع 
ريشــه كن شــدن تجارت هــای 

غيرقانونی در ايران

روايت همشهری از هماهنگی های 
نيروهای نظامی با دولت در مقابله با 

شيوع ويروس كرونا

در روز رويايي مربيان اســتقاللي 
ليگ، آبي هاي پايتخت با پيروزي بر  
مس رفســنجان فصل را اميدوارانه 

آغاز كردند
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محدوديتساعتي
بهجايتعطيلي

2هفتهاي
ستاد ملي مقابله با كرونا راه آسان تر 

را انتخاب كرد
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آخريناميد
 تنها بازمانده گله غربي
 درناهاي سيبري  به فريدونكنار برگشت
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جو بايدن، با پيروزي برابر دونالد ترامپ، برنده يكي 
از جنجالي ترين انتخابات تاريخ آمريكا شد تا نه تنها 
از انتخاب مجدد دونالــد ترامپ جلوگيري كند كه 

دهه ها تالش خود براي رهبري  اين كشور را سرانجام  عملي كند.
بايــدن 77ســاله، بــا كســب آراي الزم بــراي ورود بــه كاخ ســفيد، 
به مســن ترين شــخصي كه قدرت را در آمريكا به دســت مي گيــرد تبديل 
 شــد و به  همراه خود، نخســتين معــاون رئيس جمهــور زن اين كشــور را 

هم به واشنگتن مي برد.
معاون ســابق رئيس جمهور آمريكا، در يكي از ســخت ترين انتخابات تاريخ 
معاصر كشــورش، كارزارش را در دل تلخ ترين آشوب هاي اجتماعي يك دهه 
اخير آمريكا و ســخت ترين همه گيري يك قرن اخير دنيــا پيش برد و رقابت 
با نامتعارف ترين رئيس جمهور آمريكا برنده شــد. اين پيروزي، ميوه بيش از 
30تالش مستتر و آشكار بايدن براي ورود به كاخ سفيد است. او پيش از اين 2بار 
براي ورود به كاخ سفيد در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده بود؛ يك بار 
در سال1988 كه به سرانجام نرسيد و يك بار هم در سال2008 كه به معاونت 

او در دولت باراك اوباما منجر شد.
انتخاب او، شب گذشته در پي اعالم پيروزي اش در اياالت كليدي پنسيلوانيا از 
سوي رسانه هاي معتبر دنيا قطعي شد. او در انتخابات امسال، دست به  كار بزرگي 
زد و عالوه بر پنسيلوانيا، ايالت هاي ميشــيگان و ويسكانسن را هم دوباره از آن 
دمكرات ها كرد. بايدن، بعد از 4روز سخت و جنجالي موفق شد تعداد آراي الكترال 
كافي را براي ورود به كاخ سفيد كسب كند. او در ابتدا، از ترامپ عقب افتاد اما به 
لطف شروع شمارش آراي پستي در ايالت هاي كليدي پنسيلوانيا، ميشيگان و 
ويسكانسن باال آمد و در نهايت از ترامپ به اندازه كافي پيشي گرفت. در اين چهار 
روز، ترامپ 2بار اعالم پيروزي كرد اما بايدن در سخنراني هايش از اعالم پيروزي 
خودداري كرد و از هوادارانش مي خواســت كه بردبار باشــند. پاداش بردباري 
آنها و شخص بايدن، در نهايت نه تنها ورود دوباره دمكرات ها به كاخ سفيد، كه 

خداحافظي با رئيس جمهوري بود كه پايانش از آغازش ترسناك تر است.
خبر پيروزي بايدن، هنگامي منتشر شد كه ترامپ در اقامتگاه خصوصي خود 
در ويرجينيا در حال بازي گلف بود. رئيس جمهور آمريكا، بعد از انتشار خبر، در 
بيانيه اي كوتاه گفت: »همه مي دانيم چرا بايدن اين قدر با عجله به عنوان برنده 
دروغين معرفي مي شود و رسانه هاي متحدش به سختي تالش مي كنند تا به او 
كمك كنند؛ آنها نمي خواهند حقيقت آشكار شود.« ترامپ همچنين وعده داد 

كه تيم حقوقي اش، از دوشنبه شكايت هاي انتخاباتي را 
در دادگاه ها مطرح كند.

طرح شكايت هاي انتخاباتي، تنها يكي از سناريوهاي پيش روي ترامپ است و 
او ممكن است، دست به اقدامات ديگري هم بزند.

جواد نصرتي
روزنامه نگار

ادامه در 
صفحه19

پيروزي بايدن  و پايان دوران ترامپ
ترز

روي
س: 

عك



2 يكشنبه 18 آبان 99  شماره 8079 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

شــيوع كرونا در يك ســال اخير بيش از 
۲ حادثه زلزله9۶ كرمانشــاه و ســيل98 
استان هاي گلستان، خوزستان و خرم آباد، 
همــكاري نيروهاي مســلح بــا دولت را 
طلبيده است. هم ابعاد جغرافيايي شيوع 
كرونا بيشتر از بالياي طبيعي بوده و همه 
استان هاي كشور را درگير خود كرده و هم 
قربانيان آن فراتــر از حوادث مرگبار ديگر 
بوده است. رهبر معظم انقالب نيز در ۲بار 
دستور موكد خودشان نسبت به همكاري 
نيروهاي مسلح با دولت، ظرفيت هاي سپاه، 
ارتش و نيروي انتظامي در كنترل بيماري 

كرونا را مدنظر قرار دادند.
تشكيل قرارگاه هاي مختلف در نيروهاي 
مسلح اقدام عملي و ملموس در چارچوب 
اين ماموريت جديد بودنــد. كميته هاي 
تخصصي و قرارگاه هاي تابع قرارگاه اصلي 
در ســتادكل نيروهــاي مســلح وظايف 
محول شــده را همزمان در ارتش، سپاه، 
نيــروي انتظامــي و وزارت دفــاع انجام 

مي دهد.
اخيرا قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا نيز تشكيل شد و عبدالرضا رحماني 
فضلي، وزير كشور از سوي رئيس جمهور 
به عنوان فرمانده آن انتخاب شد. نيروهاي 
مســلح نيز عضو ايــن قــرارگاه عملياتي 

هستند.

تجربه در مقابله با کرونا
اقدامات ســتاد كل نيروهاي مســلح طي 
ماه هاي اخير براســاس درخواســت ها و 
شيوه عمل ســتاد ملي كرونا به روزرساني 
شده اند. تجربه مقابله با كرونا طي ماه هاي 
نخست شــيوع با عفونت زدايي از شهرها و 
تجهيز خودروهاي ويژه در ســطح شهرها 
و معابر آغاز شــدند. برخــي رزمايش ها و 

نمايشــگاه هاي تجهيزات پاششــي مواد 
ضدعفوني كننده در همين چارچوب اجرا 
شــدند و به نمايش درآمدنــد. در مرحله 
بعد اين تالش ها با افزايش ظرفيت توليد 
ماسك و كيت هاي تشخيص بيماري كرونا 
تقويت شــدند و اكنون به مرحله اقدامات 
قرنطينه ســازي، غربالگري بيماران مبتال 
و اجراي سياســت هاي كنترل رفت وآمد 
ستاد ملي مقابله با كرونا نزديك شده اند؛ 
اتفاقي كه با صدور دستور احتمالي برخي 
شهرها رقم خواهد خورد و كمك نيروهاي 
مسلح در پياده سازي طرح ممنوعيت ها و 

محدوديت ها را به همراه خواهد داشت.
براســاس توضيحات دريــادار حبيب اهلل 
سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش طي 
ماه هاي اخير 38بيمارستان و 1۲هزار نفر 
از كادر درمان ارتش طي ماه هاي اخير به 
خدمت كنترل بيماري و بيماريابي كرونا 

درآمده اند.

تفاهم بسيج و وزارت بهداشت
 بسيج محالت در قالب نيروهاي جهادي 
توزيع بسته هاي معيشــتي را همزمان با 
برخي اقدامات ديگر خود برعهده گرفتند. 
برخي از اين اقدامــات در چارچوب توليد 
ماسك و توزيع مواداوليه آن براي مبارزه با 
بازار سياه اين كاالي بهداشتي دنبال شدند. 
براساس گزارش هاي دريافتي همشهري از 
بسيج، كادر درمان بسيج جامعه پزشكي 
نيز ســعي در ترميــم روند فرسايشــي و 
طاقت فرساي فعاليت پزشك ها و پرستاران 
طي ماه هاي اخير داشتند. آخرين اقدامات 
بســيج در قالب كمك هــاي مومنانه و از 
طريق آزادي زندانياني دنبال شــده است 
كه به واســطه كرونا كسب وكارشان دچار 

مشكل شده و به زندان افتاده اند. 

گفت وگو با امير شاهين تقي خاني، سخنگوي ارتش:

در هماهنگي كامل با ستاد ملي كرونا هستيم
در زمينه مديريت کرونا ارتش جمهوري اسالمي ايران تاکنون چه اقداماتي انجام 

داده است؟
ارتش از همان ابتداي گسترش ويروس كرونا در كشور، ازجمله پيشروترين نهادها و دستگاه ها 
در حوزه مقابله با كرونا بوده است. ورود ارتش در چند زمينه انجام شد. اول، بحث ضدعفوني معابر 
و اماكن حساس بود. دوم، ورود به فاز خودكفايي و ساخت وساز تجهيزاتي كه به منظور مقابله با 
كرونا مورد استفاده قرار مي گرفت. همزمان با اين اقدامات، مراكز علمي ارتش به ويژه دانشگاه علوم 
پزشكي ارتش تحت نظر معاونت بهداشــت و درمان و امور پزشكي، اقدامات تحقيقاتي و تدوين 

مقاالت مختلف به منظور توليد واكسن و پيشگيري از شيوع كرونا و درمان بيماري صورت داده اند. اقدام ديگر ارتش اين بود كه كادر 
بهداري ارتش اعم از پزشكان، پرستاران و بهياران در تهران و شهرستان هاي ديگر با امكانات و تجهيزات خود پاي كار آمدند. عالوه بر 
اين، فرماندهان نظامي ارتش در مناطق مختلف از سوي ستاد ارتش مكلف شدند تا اماكن در اختيار خود را براي برپايي نقاهتگاه هاي 

درماني تجهيز كنند.
 پس از دستور اخير رهبري براي تخصيص ظرفيت درماني نيروهاي مسلح به بيماران کرونايي، ارتش چه اقدامات 

جديدي در راستاي خواسته رهبري انجام داده است؟
از ابتداي شيوع كرونا در كشور، 38بيمارستان و قريب به 1۲هزار كادر بهداري و پرستاري ارتش در سراسر كشور به ارائه خدمات 
كمك رساني و درماني به عموم مردم پرداختند. پس از فرمان رهبري به نيروهاي مسلح، طبيعتا ارتش با ظرفيت بيشتر و شتاب 
بيشتري در اين زمينه ورود كرد و اقدامات خود را براي كنترل و مديريت كرونا تقويت كرده است. در اين مسير، تعدادي از پزشكان 

و پرستاران ارتش هم در اثر ابتال به كرونا به شهادت رسيدند.
 هماهنگي ها در داخل ارتش و ميان ارتش و ستاد ملي مقابله با کرونا به چه صورت انجام مي گيرد؟

تمامي فعاليت ها زير نظر امير سياري به عنوان فرمانده قرارگاه پدافندزيستي امام رضاي ارتش جمهوري اسالمي ايران در حال انجام 
است؛ جلسات هماهنگي هر ۲هفته و بعضا به اقتضاي نيازهاي كشور هرهفته و گاهی حتي به صورت ۲4ساعته يا 48ساعته جلسات 
اضطراري به صورت مجازي تشكيل شده است. ارتباط و هماهنگي ها با روساي بيمارستان ها و معاونان هماهنگ كننده نيروها برقرار 
بوده و دستورات الزم صادر مي شود و گزارش ها دريافت مي شوند. هماهنگي با ستاد ملي مقابله با كرونا نيز از طريق حضور و ارتباط 
نماينده نيروهاي مسلح در اين ستاد انجام مي شود. عالوه بر اين، در ستادهاي استاني و محلي نيز نمايندگاني از نيروهاي مسلح حضور 

دارند و هماهنگي هاي الزم با ساير دستگاه ها و نهادها انجام مي شود.
 در داخل ارتش، در زمينه کنترل شــيوع بيماري در پادگان ها، نيروهاي انساني و سربازان ارتش چه اقداماتي 

صورت گرفته است؟
برخي اقدامات پيشگيرانه و سختگيرانه براي مراكز آموزشي ارتش در حال اجراست؛ من معتقدم كه ده ها مركز آموزش سربازي و 
پادگان هاي ارتش در سراسر كشور امن ترين مكان براي جوانان و سربازان عزيز است. دليل واضح و روشن اين اتفاق اين است كه 
ارتباط نيروها با زنجيره آلودگي ها در خارج از محيط قطع شده است. حضور نيروها در يك محيط بسته و ايزوله در كنار مراقبت هاي 
پزشكي، امكان ابتالي نيروها و سربازان را كاهش داده است. بنابراين، در حوزه پيشگيري و مراقبت از سربازان و كاركنان و خانواده هاي 

آنها اقدامات مختلفي انجام شده است.

ث
مك

 گزارش همشهري از هماهنگي هاي نيروهاي نظامي
 با دولت در مقابله با شيوع ويروس كرونا

 آماده باش
برای زمستان كرونا

مناسبات ســتاد کل نيروهاي مسلح با ستاد 
مقابله با کرونا چطور و از چه طريقي تعريف مي شود؟ 

از ابتداي تشكيل ســتاد ملي مقابله با كرونا، ستاد كل عضو 
ثابت اين ستاد بوده است؛ يعني رياســت محترم ستاد كل 
سردار سرلشكر باقري از ابتدا عضو اصلي ستاد مقابله با كروناي 
كشوري بودند و هستند. نه تنها خود ايشان در آن ستاد مركزي 
كشوري هستند، بلكه در كميته هايي هم كه در زيرمجموعه 
آن ستاد تشكيل مي شــوند، مثل كارگروه بهداشت و درمان 
و ساير كارگروه ها، نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح آنجا 
حضور دارند؛ بنابراين تمامي تصميمات در هماهنگي كامل 

گرفته مي شود.
چه امكاناتي از طرف ستاد کل در اختيار ستاد 

کرونا قرار گرفت؟
مثال در همان ابتــدا در بخش درمان آن زمان اعالم شــد كه 
70درصد ظرفيت تخت هاي بستري بيمارستان هاي نيروهاي 
مســلح در اختيار بخش كشــوري قرار بگيرد؛ يعني از حدود 
۶هزار تختي كه ما داشــتيم حدود 70درصــد آن در اختيار 
بخش كشــوري قرار بگيرد و اين اتفاق افتــاد؛ يعني تقريبا 
همه بيمارســتان هاي اصلي ما در تهران و در مراكز استان ها، 
بيمارســتان هاي معين وزارت بهداشت براي بستري بيماران 
كرونايي شــدند. يا محور ديگري كه ما برايش اعالم آمادگي 
كرديم، ايجاد بيمارستان هاي صحرايي بود. حدود 1۲بيمارستان 
صحرايي به خصوص در ماه هاي اول شيوع بيماري فعال شدند و 
هر جايي كه دوستان وزارت بهداشت نياز داشتند، بيمارستان 
راه اندازي كرديم. موضوع بعدي بحث نقاهتگاه ها بود. ما ۲۶هزار 
تخت نقاهتگاهي را در كشور آماده و تجهيز و نيروي انساني الزم 
را برايش فراهم كرديم و در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و ستاد ملي قرار داديم. اينها فقط بخشــي از كارهايي بود كه 
در حوزه درمان انجام شد. در بخش كشفيات هم به  انبارهاي 
احتكاري مواد بهداشتي كه متأسفانه در آن زمان ماسك و مواد 
شــوينده و ضدعفوني كننده كم بود، دست يافتيم و نيروهاي 
اطالعاتي نيروهاي مســلح و پليس خيلي خوب عمل كردند 
و كشــفيات خود را در اختيار ســتاد ملي كرونا قرار دادند. در 
بحث كنترل هايي كه آن زمان در ورود و خروج شــهرها اتفاق 
مي افتاد، عمده اين كار توســط پليس و نيروي انتظامي انجام 
مي شد. نيروي انتظامي نقش بسيار پررنگي بر نظارت هايي كه 
بايد بر اماكن، شهرها و راه ها انجام مي شد، ايفا كرد. در بخش 
توليدات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم خطوط 
توليد جديدي راه اندازي كرد و هم بخشي از خطوط توليد قبلي 
خود را تغيير كاربري داد تا براي كشور توليد ماسك كند، لوازم 
بهداشتي محافظت كننده براي پرسنل بيمارستان ها توليد كند 
و كيت تشخيص بيماري كرونا را بسازد. نخستين كيت هايي 
كه در داخل كشور توليد شد، توسط وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح انجام شد. در بحث واكسن نيز وزارت دفاع كار 
تحقيقاتي مفصلي را شروع كرد كه اآلن يكي از آن ۶محوري است 
كه در كشور دارند روي واكسن كرونا كار مي كنند. موضوعات 
ديگري كه توسط بسيج محالت و بسيج جامعه پزشكي انجام 
شد، نيروهايي است كه براي كمك به طرح غربالگري در اختيار 
وزارت بهداشت قرار داده شد و ســامانه 4030 كه مردم با آن 

تماس مي گرفتند.
رهبر انقالب در ۲نوبت از ســتاد کل نيروهاي 
مسلح خواستند امكانات خودشان را به ميدان بياورند. 
دليل اينكه اين قضيه ۲بار با فاصله مطرح شد، چه بود و 

چرا از نظامي ها در کنترل اين بيماري کمك خواسته شد؟
اينكه مقام معظم رهبري ۲بار ابالغ داشتند به اين علت است 
كه متأسفانه شاهد موج سوم بيماري كرونا با يك شيوع خيلي 
باالتر و يك قدرت بيماري زايي بيشتر در اين ويروس هستيم. 
دوستان در وزارت بهداشت اعالم كردند كه اين ويروس جهش 
پيدا كرده؛ هم قدرت سرايتش بيشتر شده و هم بيماري زايي 
آن؛ بنابراين شــايد الزم بود تا مجددا تأكيدي بر اين موضوع 
صورت بگيرد كه نيروهاي مســلح با قوا و توان بيشــتري به 
عرصه بيايند. حتي از بخش كشــوري و ســتاد ملي مقابله با 
كرونا هم اين درخواســت صورت گرفت و مقام معظم رهبري 
دستور فرمودند كه تشكيل قرارگاه پشتيباني به عنوان يك رده 
پشتيباني كننده از تصميمات ستاد انجام شود كه ايجاد شد. لذا 
به دنبال دستور ايشان، مجددا نيروهاي مسلح خودشان را يك 
تجديد سازماندهي كردند. ما اعالم كرديم كه اين بار صددرصد 
بيمارستان هاي نيروهاي مسلح هم در مركز و هم در استان ها 
بايد در اختيار بخش كشوري قرار گيرد. دوستان ما در مجموعه 
بهداشت و درمان به طور كامل با دانشگاه هاي علوم پزشكي و 
ستاد ملي هماهنگ هستند و هرجا هر نيازي كه داشته باشند 
در اختيارشان قرار خواهند داد. امروز همه بيمارستان هاي ما 
پذيرش دارند. اگر بيمارستان صحرايي بخواهند فراهم مي كنيم 
و مي توانيم نقاهتگاه نيز در اختيارشان قرار دهيم. در بحث هاي 
انتظامي و نيروهاي امنيتي ما نيز اگر كمكي بخواهند، با كمال 

ميل در خدمت شان هستيم.
رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد ملي مقابله 
با کرونا اخيرا گفته اند مصوبات بايد ضمانت اجرايي داشته 
باشــد و بايد از ضابطان و مأموران کمك گرفته شود. آيا 
تاکنون بحثي درباره مداخله نيروهاي مسلح در اجرايي 
ساختن ضوابط پروتكل هاي اين بيماري صورت گرفته 

است؟
به دنبال دستور مقام معظم رهبري يك قرارگاه پشتيباني براي 
اجرايي كردن تصميمات ستاد ملي كرونا تشكيل شد كه جناب 
آقاي رحماني فضلي، وزير كشور به عنوان فرمانده اين قرارگاه 
تعيين شدند. نمايندگان نيروهاي مســلح عضو اين قرارگاه 
هستند. نماينده نيروي انتظامي نيز عضو اين قرارگاه است. 
طبيعي است كه بخشي از اين پشتيباني ها بايد فقط از سوي 
نيروهاي مسلح انجام شود و بخشي هم كمك نيروهاي مسلح 
خواهد بود. ما با تمام توان در خدمت ستاد ملي و آن قرارگاه 

خواهيم بود و اين كمك را انجام خواهيم داد.
يكي از موضوعاتي که دولــت تمايلي به آن 
نداشته، بحث قرنطينه کامل و منع آمد و شد بوده است. 
در موج سوم کرونا هم به  رغم گمانه هاي زيادي که وجود 
داشــت اين اتفاق براي تهران بيفتد، چنين نشد. آيا در 
اين زمينه صحبتي با شما شده است و آيا ستادکل برنامه 

خاصي دارد يا خير؟
خير. نكته اي كه مقام معظم رهبري در حكم اخير بر آن تأكيد 
داشتند اين است كه محوريت تصميم گيري با ستاد ملي كرونا 
و وزارت بهداشت است؛ بنابراين نيروهاي مسلح خودش رأسا 
و مستقال تصميمي درباره مســائل قرنطينه و تعطيلي قطعا 
نخواهد گرفت. هرآنچه كه تصميم ستاد ملي باشد و به عنوان 
يك درخواست رسمي كمك باشد، انجام خواهيم داد، اما در 
اين مورد تا اآلن هيچ درخواستي به ســتاد كل واصل نشده 
و در حد حدس و گمان اســت. ما تابع تصميمات ستاد ملي 

خواهيم بود.

گفت وگو با سردار حسن عراقي زاده، دبير قرارگاه بهداشتي درماني امام رضا)ع( در ستاد كل نيروهاي مسلح:

ازتصميماتستادمليكروناپشتيبانيميكنيم
فروردين ماه امســال از نيروي بسيج براي 
غربالگري 70ميليون نفر كمك گرفته شد. 
در همين حال آبان ماه امســال تفاهمنامه 
همكاري بين وزارت بهداشت و بسيج براي 
توليد ماســك و تجهيزات كنتــرل كرونا 
امضا شد. ســعيد نمكي، وزير بهداشت در 
جلسه امضاي تفاهمنامه گفته بود: توفيق 
ما در كنار بسيج براي مقابله و مهار كردن 
كرونا، آبروي نظام و دلخوشــي رهبري و 
مردم اســت. ســردار غالمرضا سليماني، 
رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين هم 
گفته بود: نقش آفريني هاي اين ســازمان 
زماني مشخص مي شــود كه در كنار ديگر 
سازمان ها باشد و ما در هيچ كدام از اقدامات 
گذشته مان به دنبال كار جزيره اي نبوده ايم 
و قطعــا در موضــوع مقابله بــا كرونا هم 

هماهنگ پيش خواهيم رفت.

آرايش جنگي سپاه
 ســردار محمدرضا يزدي، فرمانده ســپاه 
تهران اخيرا گفته بود: آمادگي داريم تمامي 
امكانات بيمارســتاني مانند آمبوالنس و 
مراكز بهداشتي ســپاه تهران را درصورت 
لزوم در اختيار وزارت بهداشــت و درمان 
قرار دهيم. مهرماه امســال سردار حسين 
سالمي، فرمانده سپاه پاســداران انقالب 
اسالمي و جمعي از فرماندهان اين نيرو در 
وزارت بهداشت با وزير ديدار كرده و درباره 
شــيوه هاي همكاري گفت وگو كردند. در 
آن ديدار فرمانده كل سپاه پاسداران گفته 
بود: پيرو امر مقام معظــم رهبري ما آماده 
همكاري در برپايي بيمارســتان ها و ديگر 
خدمات هستيم. سعيد نمكي در اين زمينه 
بر كنترل تردد ها و مسافرت هاي غيرضرور 
تأكيد كرد و گفت: اگر نيرو هاي مســلح به 
صحنه نيايند و اياب و ذهاب بي رويه كه هيچ 
اثري روي اقتصاد كشور ندارد، قطع نشود، 
نمي توان كرونا را كنترل كرد. سردار سالمي 
با تأكيد بر اينكه آرايش امــروز ما آرايش 
جنگي بــراي مقابله با كرونا ســت، گفت: 
تمام امكانات سپاه از قبيل بيمارستان هاي 
صحرايي، سيار و توان بسيج جامعه پزشكي 
در اختيار وزارت بهداشــت قرار دارد تا ما 
بتوانيم با اين ويروس منحوس مقابله كنيم. 
همچنين ســپاه آماده پذيرش نقش هاي 

جديدتر در اين ميدان است.

  
گفت و گو

شيوع بيماري فراگيري همچون کرونا، تجربه جديد و بي سابقه اي 
را در استفاده از نيروهاي مسلح براي مقابله با چنين بيماري هايي 
همراه داشته است. ۹ماه فعاليت مستمر و دوشادوش سازمان هاي 
لشكري با نهادهاي کشوري، اکنون آنها را در زمينه کنترل بيماري هاي همه گستر نيز وارد ميدان کرده است. سيل و زلزله 
و ساير بالياي طبيعي قبال توان نيروهاي مســلح براي خدمت به مردم در زمان صلح را به آزمون گذاشته بود. با حسن 
عراقي زاده، دبير قرارگاه بهداشتي درماني امام رضا)ع( در ستاد کل نيروهاي مسلح درباره ابعاد همكاري هاي ستاد کل 

نيروهاي مسلح با ستاد ملي مقابله با کرونا گفت وگو کرديم.

 محسن تواليي
خبرنگار

نكته روز

از جبهه تا مجلس

ديپلماسی

 درحالي كه مقامات ايران تا پيش از انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا تأكيد مي كردند انتخاب بايدن و ترامپ براي ايران فرقي ندارد 
و ايران در اين رابطه ترجيحي قائل نيست، براي نخستين بار وزير 
خارجه از تفاوت هاي بين ترامپ و بايدن سخن گفت. محمدجواد 
ظريف كه به آمريكاي التين ســفر كرده در جريان يك مصاحبه 
درباره نتيجه انتخابات آمريكا و اينكه آيا بر سر كار بودن دمكرات ها يا 
جمهوريخواهان در كاخ سفيد تفاوتي دارد، گفت: هنوز نمي دانيم كه 
چه كسي پس از اين انتخابات پيروز خواهد شد، اما معلوم است كه 
تفاوتي ميان اين دو مورد وجود دارد؛ خصوصا در دوران دولت ترامپ 
كه حتي اختالفاتي ميان خود جمهوريخواهان نيز وجود داشت و 
ديپلماسي اي كه دولت ترامپ در پيش گرفت - اگرچه ديپلماسي 
زيادي هم از آن نديديم - براساس تهديدهاي شخص او و وزير امور 
خارجه اش بود؛ بنابراين تفاوت هايي وجود خواهد داشت، اما چيزي 
كه براي ما اهميت دارد لحن و كلمات نيست بلكه عملكردهاست. 
آمريكا فعاليتي غيرقانوني عليه ايران داشته است؛ به دليل اينكه به 
اقتصاد و مردم ما لطمه زد و اگر مي خواهد وضعيت تغيير كند، بايد 
رويه اش را تغيير دهد. رئيس دستگاه ديپلماسي ايران درباره اينكه 
آيا اميدي به بازگشــت آمريكا به توافق هسته اي كه اين كشور در 
سال۲018 از آن خارج شد، دارد يا نه، توضيح داد: توافق هسته اي 
يك در چرخان نيست. آمريكا تصميم گرفت كه از آن توافق خارج 
شود و حاال بايد يك صندلي پشت ميز مذاكره  اين توافق به دست 
بياورد. نكته اين است كه آمريكا حق نداشت از اين توافق خارج شود 
چراكه اين توافق يك توافق دوجانبه ميان ايران و آمريكا نبود و يك 
قطعنامه شوراي امنيت اســت. اگر آمريكا مي خواست از تعهدات 
اين توافق رهايي يابد، بايد از ســازمان ملل خارج مي شد، نه فقط 
از يك توافق. سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه هم 
ديروز در پاسخ به سؤالي درخصوص اثرات نتايج انتخابات آمريكا بر 
كشورمان گفت: سياست سلطه طلبانه و قلدرمآبانه آمريكا با تغيير 
رئيس جمهور در آن كشــور تغيير نخواهد كرد، ولي با تغيير افراد 
ممكن است شــيوه ها و رويكردهاي جديدي بر سياست آمريكا 

حاكم شود.

توصيه روحاني به دولت جديد آمريكا
رئيس جمهور تأكيد كرد: مردم ما در طول 3سال گذشته با تروريسم 
اقتصادي مواجه بودند كه در اين زمينه مقاومت، صبر و ايستادگي 
شايسته اي را نشان دادند. تصميم كشور ما هميشه روشن بوده و در 
هر شرايطي كه باشد ملت مقاومت و صبوري خود را ادامه مي دهد 
تا طرف مقابل در برابر قانون و مقررات سر فرود آورد. حسن روحاني 
در جلسه ستاد ملي كرونا با اشاره به تحوالت بين المللي ادامه داد: 
اميدواريم شرايط به گونه اي باشد كه تحريم كنندگان متوجه شده 
باشند كه راهشان، راه نادرست و ناصحيحي بوده و به هيچ عنوان 
به اهداف خود دست نخواهند يافت و اين تجربه سه ساله براي آنها 
درسي باشد كه دولت آينده آمريكا در برابر قانون و مقررات تسليم 
باشد و به همه تعهدات خود برگردد و مردم پاداش صبر و مقاومت و 

ايستادگي خود را لمس كنند و ببينند.

 روايت ديپلمات ها
از آمريكاي   بدون ترامپ

ظريف: تفاوت هايي بين بايدن و ترامپ وجود دارد 

peresident.ir :رئيس جمهور با اشاره به پيش رو بودن فصل سرما خواستار حمايت نيروهای مسلح، بسيج و هيئت ها از دولت در اجرای مصوبات کرونا شد   عكس

 حسن روحاني، رئيس جمهور در ۲نشست اخير ستاد ملي مقابله با کرونا 
نهادهاي نظامي را به کمــك طلبيده تا دولــت را در اجراي دقيق تر دفاعی

پروتكل هاي شديد بهداشتي ياري دهند. قرارگاه پشتيباني که به رياست 
وزير کشور تشكيل شده، نمايندگاني از نيروهاي مسلح را به عنوان عضو خود دارد؛ 
قرارگاهي که بخشي از وظيفه اش در ايجاد ضمانت اجرايي براي مصوبات ستاد ملي 
کرونا تعريف مي شود. ديروز رئيس جمهور با اشاره به در پيش بودن فصل سرما که 
مشكالت خاص خودش را براي مبارزه با کرونا دارد به قرارگاه مقابله با کرونا ماموريت 
داد »بررسي هاي الزم را انجام دهد تا چنانچه نياز به مقررات جديدي براي رعايت در 
زمينه اجتماعات خانوادگي مورد نياز بود، تهيه و به جلسه آينده ستاد ملي مقابله با 
کرونا ارائه شود« او با اشاره به اينكه هم اکنون يكي از جدي ترين مشكالت در زمينه 
اجراي دستورالعمل هاي بهداشــتي اجتماعات و دورهمي هاي خانوادگي به ويژه با 
شروع فصل سرما ست، تصريح کرد: اجراي دقيق تر و شديدتر پروتكل هاي بهداشتي 

نياز به تمهيدات خاصي دارد.
اجراي برخي تمهيدات و پروتكل هاي شديدتر بهداشتي همكاري و همياري نيروهاي 
مسلح را مي طلبد؛ موضوعي که روز گذشته حسن روحاني هم از آن سخن به ميان 
آورد و گفت: براي عبور از اين شرايط، امروز دولت نيازمند حمايت همه ارگان هاست، 
نيروهاي مسلح، هيئت ها، مردم، بسيج، همه اينها بايد پاي کار بيايند همديگر را کمك 

و ياري کنيم تا بتوانيم از اين مسئله عبور کنيم.

محمدرضا نجفي نماينده ادوار مجلس درگذشت 

در انتخابات اســفندماه94 و در لواي 
فهرســت اميد، بــه عنــوان نماينده 
تهران راهي بهارستان شد؛ پرتالش، 
متعهد و كاردان بــود. رزومه صنعتي 
و تخصصي اش به جايگاه سياسي اش 
مي چربيد اما از همان ايام دانشجويی 

در دانشگاه اميركبير و عضويت در دفتر تحكيم وحدت مورد وثوق 
جريان اصالحات بود. 

از نوجواناني بود كه به عشق شهادت راهي جبهه شده بود. او پيش تر 
در شرح اين اشتياق كه مكررا براي حاصل شدنش تكاپو كرده بود 
به همشهري گفته بود: »اين موضوعات خصوصي ترين اليه هاي 
ذهني من است كه صحبت كردن از آن برايم دشوار است؛ به همين 
دليل هم راغب به اين مصاحبه نبــودم. اما اگر بخواهم حقيقت را 
بگويم دفاع از كيان كشور، مردم، اسالم و ارزش هاي انقالب دليل 
اصلي اين شور و كشش بود. البته به صورت ضمني گاهي آرزوي 
جانبازي و شــهادت در راه خدا هم وجود داشت.« درنهايت هم 
ارمغان جنگ برايش جانبازي در عمليات والفجر8 بود. با تجربه اي 
كه از جنگ داشت، تأكيد مي كرد كه به هيچ وجه نبايد در مسير 

هيچ جنگي حركت كرد. 
جنگ هيچ عاقبت و چشم انداز خوبي براي هيچ كس ندارد... شايد 
براســاس همين تجربه بود كه تأكيد بر لــزوم وفاق ملي و دوري 
از تنگ نظري هاي سياسي، محور مشــترك همه نطق هايش در 
رداي نمايندگي بــود. در روزهاي نمايندگي اش در بهارســتان 
چنان حساب شــده و كارشناســانه در مورد دستورهاي مجلس 
طرح پيشنهاد مي كرد كه نظرات موافق و مخالفش به كام اكثريت 

مجلس مي نشست و با رأي بااليي تصويب مي شد. 
در قيل و قال گراني نرخ بنزين كه آبان ماه سال گذشته ناآرامي هايي 
را در پي داشت، بي وقفه و در كنار جمعي ديگر از اعضاي فراكسيون 
اميد طرح سه فوريتي را براي لغو اين مصوبه دولت تدوين كردند 
كه طرحش در بهارســتان ناكام ماند. محمدرضا نجفي شانزدهم 

آبان ماه به دليل عارضه قلبي به وصال معبود شتافت.
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محمد سرابي
خبر نگار

  حوادث طبيعي هر چند سال يك بار 
در تهــران رخ مي دهنــد، امــا گزارش

سامانه هاي هشدار مرتبط با آن هنوز 
كامل نيستند و تشكيل يك شــبكه منسجم را 
نمي دهند. طي ســال هاي قبل تهران توانســت 
يخبندان و ســيل را پشت ســر بگذارد، اما وقوع 
دوباره  آنها مي تواند فعاليت شهر را متوقف كند و 

جان شهروندان را به خطر بيندازند.
روز گذشته سامانه هشدار ســريع زلزله، فاز دوم 
ســامانه پيش بيني و هشدار ســيل و همينطور 
ســامانه پيش بيني برف و يخبنــدان كار خود را 
در پايتخت آغــاز كردند. در مراســم آغاز به كار 
سامانه هاي جديد كه در سازمان مديريت بحران 
شهرداري تهران برگزار شد، شهردار تهران اعالم 
كرد، تهران به 200دســتگاه شتاب نگار و حسگر 

زلزله نياز دارد.
پيروز حناچي گفت: »با سازوكاري كه در تهران 
با استفاده از 26شــتاب نگار و حسگر فعال شده 
اســت، مي توان چند ثانيه زودتر رســيدن زلزله 
به تهــران را پيش بيني كرد و هشــدار داد. اين 
موضوع در مواردي مانند ايستگاه هاي آتش نشاني، 
خطوط انتقال سوخت، بيمارستان ها و به خصوص 
اتاق هاي عمــل و بخــش مراقبت هــاي ويژه، 
شــبكه گازرســاني و...  همچنين اطالع رساني 
به شــهروندان براي رفتــن به نقــاط امن خانه 

مؤثر است.« 
او افزود: »ســامانه هاي هشــدار در تهران فعال 
است و در ماجراي احتمال سيل كه 2سال پيش 
در تهران مطرح شــد، با كمك وزارت ارتباطات 
به افرادي كه در محدوده شــمالي تهران بودند، 

پيامك هاي هشدار و اعالم آمادگي ارسال شد. اين 
اقدامات پس از پيش بيني شــرايط بحراني براي 
روددره ها و از سوي ســامانه پيش بيني و هشدار 

سيل انجام شد.« 
شــهردار تهران، آمادگي در برابر 3بحران ناشي 
از زلزله، ســيل و برف و يخبندان را جزو وظايف 
مديريت شــهري عنوان كرد و گفــت: »موضوع 
تاب آوري شهري يكي از موضوعات بسيار مهمي 
است كه مورد توجه بســياري از كشورهاي دنيا 

قرار دارد و در تمام شهرهاي دنيا تالش مي كنند 
تا شهرهايشــان را براي شــرايط بحــران آماده 

نگه دارند.«
او تأكيد كرد: »قــدم اول در تحقق اين موضوع، 
شناســايي بحران هــاي قابل تشــخيص براي 
شهرهاســت. در تهران زلزله يكي از اصلي ترين 
اين موضوعات اســت. بعد از زلزله هــم با توجه 
به 7روددره اي كــه در كوهپايه جنوبي البرز قرار 
گرفته و از تهران عبور مي كند، مسئله سيل مورد 
توجه قرار دارد و در پس از آن نيز به نظر مي رسد 
با توجه به تغييرات آب و هوايي، مسئله يخبندان 
موضوعيت دارد؛ زيرا تهران يك شهر كوهپايه اي 
است و به خصوص در مناطق شمالي آن، همواره 

بايد در برابر برف و يخبندان آماده باشيم.« 
حناچي گفت: »زلزله كوبه ژاپن )1995ميالدي( 
يك زلزله كاماًل شهري بود و تعداد تلفات ناشي از 
حوادث بعد از زلزله بــا خود زلزله برابري مي كرد 
و حتي بيشــتر بود. ژاپني ها در برابــر اين زلزله 
غافلگير شــدند. حاال هم اگر ما از قطع آب و برق 
و گاز قبل از زلزله صحبت مي كنيم، تجربه اي از 

همان زلزله است.«
او ادامه داد: »در مورد ســيل در تهران اقداماتي 
از دهه 40آغاز شد. در اين دوره هم تالش شد تا 
آب هاي ســطحي تهران به 3كانال اصلي هدايت 

شــود. ما اواخر آبان ماه پارســال برف سنگيني 
داشتيم كه غافلگير كننده، اما قابل تشخيص بود. 
البته دليل همه مشكالت آن روز برف نبود، اما به 
هرحال مؤثر بود و برف موقعي باريد كه ترافيك 

شهري شكل گرفته بود.«
شهردار پايتخت همچنين گفت: »هنوز مواردي از 
انتقال نفت در تهران از طريق لوله انجام مي شود. 
دوســتاني كه مي گويند بايد اينها را جمع كنيم، 
به اين موضــوع هم توجه كنند كــه جمع آوري 
هم عارضه دارد و ما نمي توانيــم به تعداد زيادي 

نفتكش در تهران اجازه تردد بدهيم.«

سامانه برق اضطراري
رئيس شوراي شــهر تهران نيز در اين مراسم بر 
ضرورت ايجاد سامانه برق اضطراري براي تهران 

هنگام زلزله تأكيد كرد.
محسن هاشمي رفسنجاني گفت: »در مورد برق 
اضطراري هيچ كار ويژه اي انجام نشــده و وزارت 
نيرو تصــور مي كند همين ســامانه اي كه دارد، 
كافي است؛ درحالي كه در كميسيون سالمت اين 
را كافي ندانستند و خواســتار برق اضطراري در 

هنگام زلزله براي تهران بودند.«
او افزود: »سامانه اضطراري آب نيز جزو كارهايي 
است كه اقداماتي براي آن انجام گرفته، اما هنوز 

70موردي كه بايد انجام شود در مرحله ابتدايي 
است و متأســفانه ســرعت الزم را نداشته است. 
درباره سامانه مربوط به قطع جريان گاز در مواقع 
بحران هم قول هايي داده شــده و همكاري هايي 
هم با ستاد بحران شهرداري تهران شكل گرفته 
كه كار مثبتي اســت.« در اين مراسم، اسماعيل 
نجار، رئيس ســازمان مديريت بحران بر بررسي 
فعاليت گسل هاي شهر تهران و ايجاد محدوديت 
ساخت وســاز در اطراف آنها تأكيد كرد. مهدي 
داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران نيز از اتصال 132ايستگاه 
آتش نشــاني به سامانه هاي هشــدار خبر داد. به 
گفته او يكي از برف ســنج ها روي بام ايســتگاه 
64آتش نشاني تهران در ولنجك نصب شده است.

سامانه هاي هشدار سريع زلزله، سيل  و سامانه پيش بيني برف و يخبندان در پايتخت آغاز به كار كردند

 تهران به 200حسگر زلزله نياز دارد
 شهردار تهران: با استفاده از 26حسگر فعلي مي توان چند ثانيه زودتر نسبت به وقوع زلزله در تهران هشدار داد

يادداشت

شهروندگرايي به جاي شهرگرايي

 دنيا همانطور كه رو به جلوســت، تاريخ 
مي گذرد و مدرنيته در زندگي شهروندان 
امروزي اســتيال پيدا مي كند و عمال نگاه 
شهرسازي از شهرگرايي به شــهروندگرايي تبديل مي شود. زماني تصور 
بر اين بود كه طرح ها بايد به شهرگرايي تمايل داشته باشند، ولي تقريبا 
در آستانه هزاره سوم جهان به اين سمتي كه بايد به شهروندگرايي توجه 
شود؛ يعني شهروند مقياس طراحي شهرها باشد، متمايل شد؛ به همين 
دليل مولفه هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار در نگاه شهرسازان رخنه پيدا 
كرد؛ يعني قبل از محاسبات شهرسازي بايد مولفه هاي فرهنگي و اجتماعي 
پيوست مطالعه باشد. ما مي بينيم شهرهايي كه پيشينه شهرسازي شان 
خيلي قوي است، مانند لندن، كپنهاگ و بوداپست، شهرهايي هستند كه 
شهروند داخل آنجا حضور بسيار پررنگي دارد؛ بنابراين مقياس تمام طرح ها 

انساني و مقياس شهروندگرايي است.
براي همين شايد در شهرســازي ايراني خودمان دير متوجه شديم كه 
فرهنگ شهرگرايي ما در گذشته )بعد از دوره ساسانيان( چقدر مقياس 
شهروندي داشــت. ما در ايران خودمان چه شــهرهاي مهمي در تاريخ 
شهرسازي جهان در كشور داشتيم و از آن غافل بوديم؛ به قدري غافل بوديم 
كه هيچ يك از شهرداران پايتخت كشور تقريبا متوجه اين موضوع نشده 
بودند تا اينكه به دوره آقاي حناچي رسيديم. آقاي حناچي از آنجايي كه 
فردي تحصيلكرده در حوزه شهرسازي است، متوجه شد شهرسازي بايد 
از محله محوري آغاز شود؛ يعني از شهروندگرايي. نگاه امروز به شهرسازي 
تنها شهروندگرايي است و هيچ نگاه ديگري را برنمي تابد. در شهرسازي 
جديد ديگر اتومبيل، كارخانه، اتوبان هاي تندرو، پرداختن به تكنولوژي هاي 
خيلي سخت و... جايي ندارند. درواقع اين نگاه ها در اولويت چندم قرار گرفته 
و تنها پرداختن به محيط طبيعي شــهروند در اولويت نخست قرار دارد؛ 
يعني شهروند در چه محيط جغرافيايي كار و زندگي مي كند و فرهنگ 
اجتماعي اش چيست؟ اين مبناي شهرسازي امروز است كه ما در الگوي 
برنامه ريزي اين دوره مديريت شهري مي بينيم كه پي ريزي هاي اوليه شده 
و خيلي هم كمرنگ است، اما خوشبختانه آغاز شده است. اينكه مي بينيم 
در برنامه ريزي ها عموما از محله ها شروع مي كنند و نگاه به پياده محوري و 
محله گرايي دارند، يعني به اين موضوع رسيده ايم كه به شهروندگرايي توجه 
كنيم. ما هنوز نديده ايم در اين دوره شهردار افتخار كند كه ما اتوبان فالن را 
به اتوبان بهمان وصل كرديم كه درواقع اين مسائل در اولويت چندم است.

در اين دوره هسته مركزي شهر تهران به عنوان محالت، محور برنامه ريزي 
توسعه قرار گرفته است؛ يعني زماني كه قرار است برنامه ريزي كالن را از 
كلي گويي شروع كنيم، بايد از خرده گويي شروع شود و از محله آغاز شود 
و ببينيم نيازهاي محله چيست، محورهاي دسترسي آن به چه صورت 
است، سرانه ها و خدمات مورد نيازش چيست، الگوهاي تاريخي محله كدام 
است و به چه شكل بايد حفاظت شــود و محيط زيست آن به چه صورت 
بايد مورد حفاظت قرار بگيرد. درواقع محله به محله بايد شــروع كنيم و 
اگر به اين شكل پيش برويم، به مقياس انساني توجه كرده ايم و بايد آن را 
به كل شهر تهران تسري دهيم. مسلما براي اينكه تمام اشتباهات گذشته 
را جبران كنيم، زمان زيادي مي برد. اشتباهات گذشته اين بود كه ما بايد 
يك طرح جامع و همينطور طرح تفصيلي آماده مي كرديم و بر مبناي اين 
طرح ها پيش مي رفتيم.  پيش از اين هيچ يك از طرح ها شهروندمحور نبوده 
و درواقع طرح هاي جامع و تفصيلي ايران روح پرداختن به نيازهاي شهروند 
در شهرسازي نداشته است. عموما طرح هاي شهرسازي ما نگاه كلي نگري 
داشته است؛ يعني يك نگاه شهرسازي كامال مدرن. درحالي كه شهرسازي 

امروز در شهرهاي بزرگ دنيا از انسان آغاز مي شود.

اين هفتــه همزمــان با 
برگـــزاري مـراســــم مترو

كلنــــگ زني پـايـــانه 
50هكتــاري آزادگان، عمليــات پروژه 

توسعه جنوبي خط 3 هم آغاز مي شود.
به گزارش همشهري، پايانه 50هكتاري 

آزادگان در انتهاي جنوبي خط 3مترو و 
در محدوده منطقه 18است كه احداث 
آن در 3فــاز انجام مي شــود. احداث و 
بهره برداري از ايــن پايانه نقش مهمي 
در افزايش ناوگان و تعــداد جابه جايي 
مسافران، سهولت در سرويس، نگهداري 

و تعميرات قطارهــا و در نهايت كاهش 
سرفاصله حركتي قطارها در خط 3مترو 
خواهد داشت كه درصورت تامين منابع 
مالي پيش بيني مي شود فاز اول آن سال 

آينده بهره برداري شود.
همزمــان با احــداث پايانــه آزادگان، 
عمليات پروژه توسعه جنوبي خط 3مترو 
كه اين خــط را به متروي اسالمشــهر 

متصل مي كند، شروع مي شود.

خط 3مترو بــه طــول 37كيلومتر و با 
24ايســتگاه، يكي از خطوط هفتگانه 
شبكه راه آهن ريلي زيرزميني پايتخت 
است كه امسال شاهد افتتاح پست برق 
قلعه مرغي و نصب 3هواكش ميان تونلي 
و 3هواساز ايســتگاهي، بهره برداري از 
ايســتگاه اقدسيه و بازگشــايي برخي 
ورودي هــاي جديد در ايســتگاه هاي 

افتتاح شده، خواهيم بود.

اعالم جزئيات طرح بازآفريني خيابان فدائيان اسالم 

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعالم اينكه از 20 تا 27مهر 
امسال، 8روز پشت سرهم، باد مؤثري كه بتواند آلودگي را از هواي تهران خارج هوا

كند، وجود نداشت، گفت: در اين 8روز به عالوه يك روز ديگر در مهر، متوسط 
روزانه سرعت وزش باد در تهران 2متر بر ثانيه بود، به همين علت، آالينده هاي هواي تهران 
انباشته شد  و غلظت آلودگي باال رفت. به گزارش همشهري، حسين شهيدزاده گفت: مهر 
امسال با 9روز ناسالم براي گروه هاي حساس، هواي تهران نسبت به پارسال آلوده تر بود اما 
در 10سال گذشته، 4 مهر ديگر داشــتيم كه وضعيت هوا نامطلوب تر از مهر امسال بود و 

روزهاي ناسالم حتي به 20روز مي رسيد. شهيدزاده با بيان اينكه قبال شهروندان در مقابل 
آلودگي هوا خيلي حساس نبودند، مگر اينكه شاخص آلودگي هوا از 150 رد و شرايط براي 
همه ناسالم مي شد، افزود: اما االن به محض اينكه شاخص از 100 رد شده و شرايط براي 
گروه هاي حساس ناسالم مي شود، همه حساس مي شوند كه البته از اين حساسيت و مطالبه 

مردمي استقبال مي كنيم و آن را يك دستاورد مثبت مي دانيم.
مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هواي تهران با تأكيد بر اينكه بزرگ ترين منبع توليد 
آلودگي هواي پايتخت، حمل ونقل است كه بيش از 60درصد ذرات معلق هواي تهران را 
توليد مي كند، گفت: پاييز امسال، به دليل حذف 25درصد سفرهاي سطح شهر، مقداري 
كاهش تراكم ترافيك داشتيم اما در محدوده مركزي شهر به خاطر كاهش زمان طرح ترافيك 

و ورود ماشين هاي بيشتر، نسبت به قبل افزايش تراكم ترافيك رخ داد.

مديرعامل ســازمان نوسازي شهر تهران 
جزئيات طرح بازآفريني خيابان فدائيان نوسازي

اسالم را تشريح كرد.
به گزارش فارس، كاوه حاجي علي اكبري درباره موافقت 
كميســيون ماده5 با طرح بازآفرينــي خيابان فدائيان 
اسالم، گفت: خيابان فدائيان اسالم به واسطه استقرار در 
حدفاصل تهران تاريخــي و ري، از عناصر مهم پايتخت 
بوده و به نوعي محور شكل گيري صنعت در ايران و تهران 

به شمار مي رود.
او با بيان اينكه خيابان فدائيان اسالم در زمان قاجار يكي 
از 2 مسير اصلي بين تهران و ري بوده و طبق نقش ها و 
اسناد تاريخي، اين مســير ابتدا با نام جاده ري ناميده 
مي شد، افزود: در ابتدا، حاشيه اين خيابان محل استقرار 
بخشــي از صنايع توليدي بوده كــه در مراحل بعدي 
توسعه خود، به مكاني براي گسترش مراكز كار و فعاليت 
تبديل شده است؛ كارخانه هايي مانند چيت ري، چيت 
ممتاز، چرم مخزني، چرم اميد و چرم زوك، كه از نيمه 
دوم دهه1320 به بعد شكل گرفته اند، در پيرامون اين 

خيابان هستند.
علي اكبري با اشاره به اينكه اين مراكز به تدريج با انتشار 
انواع آلودگي هــا و قرار گرفتن در دســته فعاليت هاي 
ناســازگار، اغلب كاركرد خود را از دســت داده و يا به 
مكان هاي ديگري در خارج از شــهر منتقل شــده اند، 
خاطرنشــان كرد: خيابان فدائيان اســالم با مشكالتي 
همچون وجود فعاليت هاي ناســازگار شهري از قبيل 
اوراقچي ها، ســنگبري ها، انبارهاي ضايعات در سطح 
وسيع، تردد ماشين آالت ســنگين حمل بار در شب و 
وسايل حمل بار ســبك در روز، وجود انواع آسيب هاي 

اجتماعي و شكل گيري فضاهاي بي دفاع، مواجه است.
به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، خيابان 
فدائيان اسالم به دليل برخورداري از ظرفيت هاي مهمي 
همچون نزديكي به مركز فعاليت و بازار شــهر تهران، 
وجود ســطوح قابل توجهي از اراضي باير و بالاستفاده 
و اراضي درشت دانه، مي تواند پذيراي پروژه هاي كالن 

بازآفريني شهري باشد.
علي اكبري در توضيح جزئيات طرح بازآفريني خيابان 

فدائيان اسالم گفت: الگو و ساختار فضايي پيشنهادي 
براي اين طرح، شامل يك محور اصلي )خيابان فدائيان 
اسالم( به عنوان يك خيابان كامل با نقشي برجسته در 
مقياس شهري، منطقه اي و محلي با عملكردي شاخص 
مانند ميدان شوش و ســه بخش اصلي محدوده طرح 
با نقش هاي تجاري و بازرگاني )شــمالي(، راسته ملل 
)تجارت، گردشگري و سكونت( )مياني( و حوزه ميراث 

صنعتي و پارك علم و فناوري )جنوبي( است.
علي اكبري افزود: در سطح سازمان فضايي شهر تهران 
نيز اين خيابان، رابطه و پيوندي جديد ميان شهر تهران 
و شــهر ري برقرار كرده و خياباني با عملكرد ترافيكي 
فعلي را به خياباني شــهري ارتقا خواهد داد. در سطح 
مياني ارتباط ميان بخش تجاري-تاريخي )منطقه12( 
و تجاري بازرگاني شمالي )مناطق 15 و 16 بين شوش 
و بعثت( با حوزه تجارت، گردشگري و سكونت )مناطق 
15 و 16 بين بعثت و آزادگان( يعني راسته ملل و حوزه 
ميراث صنعتي و پارك علم و فناوري )شمال منطقه20( 
از طريق خيابان كامل فدائيان اسالم تحقق پيدا مي كند.

مهرداد مال عزيزي
معمار و شهرساز

سامانه هشدار زلزله شــامل 22دستگاه جديد 
شتاب نگار زلزله اســت كه به ظرفيت 4دستگاه 
قبلي افزوده و در طول گسل هاي مختلف پيرامون 
تهران نصب شده است. اين سامانه قابليت هشدار 
وقوع زلزله در چند ثانيه قبل از رسيدن آن را دارد 
و با اتصال به سامانه هاي هشدار سازمان هاي ديگر 
مي تواند جريان زيرساخت  هايي مانند لوله هاي 

گاز را قطع كند.

هشدار زلزله

4 ايستگاه برف سنج و پيش بيني يخبندان فعاليت 
خود را در مناطق شــمالي تهران شامل ولنجك، 
ميدان بهرود، كوهسار و شهرك قائم آغاز كردند. 
تجهيزات نصب شده در اين ايستگاه ها ميزان بارش 
برف را اندازه گيري و همينطور درصورت رسيدن 

دماي هوا به صفر درجه، اعالم خطر خواهند كرد.

برف سنج

فاز دوم سامانه پيش بيني و هشدار سيل با افزايش 
تجهيزات و ارتقاي امكانات در اطراف 7روددره 
پايتخت فعاليت مي كند. بخشــي از اين سامانه 
ميزان آب رودخانه هاي كن و فرحزاد را در شمال 
شــهر دائما ارزيابي مي كند و درصورت افزايش 
دبي رودخانه، آن را اعالم مي كند. اين اخطار پيش 
از ورود آب به جوي ها و سطح شهر باعث آمادگي 

نيرو هاي شهرداري مي شود.

پيش بيني سيل

   تهران در محاصره گسل هاي فعال 
 رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران: حدود يك دهه پيش با كمك جايكا )آژانس 
همكاري هاي بين المللي ژاپن( و در مقاطعي از گسل مشا 4حسگر و شتاب نگار زلزله نصب و سامانه هشدار سريع زلزله در 
تهران به صورت پايلوت راه اندازي شد. در اطراف تهران گسل هاي فعال و خطرناكي قرار دارد. تعداد 4دستگاه براي اين كار 
بسيار كم بود؛ چراكه عالوه بر تعدادگسل ها، طول هرگسل نيز زياد و چندين كيلومتر بود كه در تمام مسير و طول گسل ها 
نيز ممكن است، گسيختگي رخ دهد؛ به همين دليل الزم بود كه تعداد شتاب نگارها و حسگرها را افزايش دهيم. اگر بخواهيم 
مانند بسياري از شهرها در كشورهاي عمدتا توسعه يافته جهان از سامانه هشدار سريع بهره مند باشيم، بايد مجموعه اي 
كامل داشته باشيم. طبق برآورد، ما به حدود 2۰۰شتاب نگار نياز داريم كه حاال 22 دستگاه جديد به 4مورد قبلي در فاز اول 
اضافه شد. پيدا كردن محل مناسب براي اين ايستگاه ها با كمك استانداري تهران و وزارت كشور انجام شده و تالش كرديم 
كه در فواصل طولي مناسب اين ايستگاه ها را فعال كنيم. شتاب نگارها ممكن است چندين سال فعال باشند و در عرض تنها 
چند ثانيه، شهري را نجات دهند؛ ازاين رو همواره بايد بر فعاليت و كاركرد آنها نظارت شود. يكي از مواردي كه در زلزله ها رخ 
مي دهد، قطعي برق است. اگر ما نتوانيم برق اضطراري را تامين كنيم، بيمارستان هاي ما بالاستفاده خواهند شد؛ درحالي كه 
مي توان با استفاده از اين سامانه قبل از رسيدن زلزله، برق اضطراري را در بيمارستان ها فعال كرد. سامانه برف سنجي را هم  
پس از برف سال گذشته، اجرا كرديم. اكنون سامانه هاي سنجش ارتفاع برف در 4نقطه از شهر تهران راه اندازي شده اند تا 

اگر ارتفاع برف از حدي باالتر رفت، در همان لحظه هشدار دهد و يخبندان را نيز پيش بيني كند.

آالينده هاي هوا انباشته شد

رخدادهاي مهم در خط 3مترو
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چالشخروجسرمايهگذار
آمارهاي غيررسمي و اظهارات مسئوالن اتحاديه مشــاوران امالك حاكي از اين است كه سهم 
تقاضاي سرمايه گذاري در بازار مسكن در ماه هاي اخير به 85درصد رسيده و حتي در شرايط فعلي 
كه متقاضيان مصرفي عمال تواني براي خريد مسكن ندارند، اين سهم بيشتر نيز شده است. در اين 
شرايط، هرگونه اتفاقي كه به خروج سرمايه گذار از بازار مسكن منجر شود، عمال به چالشي جديد 
براي اين بازار تبديل خواهد شد و به تناسب سهم اين نوع تقاضا در بازار، به ركود و كسادي آن دامن 
خواهد زد. با اين تفاصيل، چنانچه در ميان مدت تحوالتي باعث توقف افول ارزش پول ملي و كاهش 
شيب رشد تورم شود، انتظار مي رود سرمايه هاي كمتري براي حفظ ارز به بازار مسكن وارد شوند و 
درنتيجه ركود غيرتورمي سنگيني به اين بازار تحميل كنند. نمونه اين اتفاقات، در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري سال92 و دورنماي مثبت براي گشايش هاي سياسي و مذاكرات هسته اي رخ 
داده بود. در آن شرايط تثبيت نرخ ارز و همچنين تك رقمي شدن نرخ تورم به ركودي سنگين در 
اقتصاد دامن زد و بيش از همه بازار مسكن را به ورطه كساتي كشاند؛ تا جايي كه تا اواسط سال96 و 
قبل از صعودي نشدن قيمت ارز و نرخ تورم، اين بازار با كسادی ثبات طوالني مدت قيمت ها مواجه 
بود و به همين مناسبت استقبال از توليد مســكن و آغاز پروژه هاي جديد نيز شديدا افت كرده 
بود. اين تهديد در شرايط فعلي نيز به عنوان يكي از محتمل ترين سناريوهاي بازار مسكن مدنظر 

توليدكنندگان اين حوزه قرار گرفته است. 

گزارش خبری

همشهري بررسي مي كند
اثرات تثبيت نرخ بر بازار لبنيات

3 روز پيش رئيس ستاد تنظيم بازار مخالفت اين ستاد با افزايش قيمت 
اقالم لبني را اعالم و تأكيد كرد كاالهاي لبني مشمول قيمت گذاري 
دولتي كماكان با قيمت قبل عرضه مي شوند. گران نشدن لبنيات قطعا 
خبر بسيار خوبي براي مردم است. آنها حاال مسلما از اينكه مي شنوند 
دولت با گراني دوباره لبنيات مخالفت كرده خوشــحال مي شــوند. 
فراموش نمي كنيم كه قيمت اقالم تحت حمايت دولت يك بار در تيرماه 
امسال تا 28درصد گران شد و اين دومين درخواست صنايع لبني براي 

قيمت هاي جديد بود. اما آيا اين خبر به معناي آرامش در بازار است؟ 

هزينه توليد باالست
 هزينه توليد براي شركت هاي لبني از ابتداي امسال افزايش بسياري 
يافته و عرضه محصوالت با قيمت هاي كنونــي به اعتقاد فعاالن اين 
عرصه با تداوم زيان وارد شــده، به تعطيلي اين صنايع منجر خواهد 
شد. بازار سياه نهاده هاي دامي قيمت شيرخام را در ماه هاي گذشته 
3 برابر كرده است. هر ليتر شــير خام با قيمتي كمتر از 4هزار تومان 
به دست صنايع نمي رسد. درحالي كه گاوداران هزينه توليد شيرخام 
را دست كم 1000تومان باالتر از اين مي دانند. بسته بندي به عنوان 
يكي از بخش هاي هزينه بر توليد، در ماه هاي گذشته بسيار گران تر از 
گذشته شده و به گفته محمدرضا بني طبا، سخنگوي انجمن صنايع 
فراورده هاي لبني از ابتداي امسال 50درصد بر هزينه هاي توليد اين 
صنايع افزوده است. هزينه حمل ونقل با رشد 40درصدي روبه رو بوده 
و دستمزد و حامل هاي انرژي هم گران شده اند. آمارهاي فعاالن اين 
بخش حاكي از آن اســت كه توليد درمجموع نسبت به سال گذشته 
100درصد گران تر شده است. دولت فقط با 28درصد افزايش قيمت 
محصوالت لبني يارانه اي موافقت كرده است؛ اقالمي كه گفته مي شود 
80درصد توليدات صنايع لبني را تشكيل مي دهد. اين شرايط، ادامه 

فعاليت را براي صنايع بسيار دشوار و حتي غيرممكن كرده است.

واكنش انجمن صنايع لبني
 مســئوالن انجمن صنايع فراورده هاي لبني مي گويند كه به دليل 
حساسيت شرايط موجود از گفت وگو با رســانه ها منع شده اند. اما 
اين انجمن در گزارشــي كه در اختيار رســانه ها قرار داده به رشد 
نرخ متغيرهاي مؤثر بر قيمت تمام شــده محصــوالت لبني در بازه 
زماني خرداد تا مهر 99پرداخته و بر اين اســاس بهترين راهكار را 
تغيير گروه كااليي لبنيات از يك به دو دانســته است؛ راهكاري كه 
بر پايه آن واحدهاي توليدي اجازه پيدا مي كنند، محصوالت خود را 
با توجه به شــرايط رقابتي بازار، قيمت گذاري كنند. در اين گزارش 
درباره پيامدهاي قيمت گذاري رقابتي آمده اســت: »اگرچه با اين 
روش امكان تامين كاال ها، مطمئنا بهتر از شرايط فعلي خواهد بود، 
اما اتخاذ اين تصميم، نقطه قيمتي باالتــري در عرضه و تقاضا را به 
همراه خواهد داشت كه آن هم در شرايط رقابتي بين توليدكنندگان 
به تعادل و ثبات خواهد رســيد. درصورت اتخاذ اين تصميم انجمن 
صنايع فراورده هاي لبني اطمينان دارد مي توان از محل آزاد شدن 
يارانه نهاده هاي دامي به تامين رايگان يا با حاشــيه ســود 3درصد 
ســفره 4دهك محروم جامعه اقدام كــرد. در غيراين صورت، رويه 
كنوني افزايش هزينه هاي توليد نشان مي دهد پس از اتخاذ تصميم 
مجدد براي تعيين قيمت شــيرخام و محصوالت لبني، در ماه هاي 
آتي نيز دوباره نيازمند تعيين قيمت محصوالت لبني و شــيرخام 

خواهيم بود. «

جزئيات تغيير قيمت مواداوليه
براساس اطالعات ارائه شده در گزارش انجمن صنايع لبني مهم ترين 
تغييرات قيمتي تأثيرگذار بر هزينه تمام شــده محصوالت لبني در 
بازه زماني ابتداي خرداد تا پايان مهر امســال مربوط به شير خام، 
محصوالت پتروشيمي مورد استفاده در بسته بندي ها و دالر آزاد و 
نيمايي بوده كه هزينه واردات مواداوليه را باال برده است. بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به محصوالت پتروشــيمي بوده كه در مدت 
5 ماه 87درصد رشد داشــته اند. دالر آزاد با 75درصد، دالر نيمايي 
با 60درصد و شــير خام با 40درصد رشــد قيمت در اين مدت در 
رتبه هاي بعد قرار دارند. شــير خام به تنهايــي 60درصد از قيمت 
تمام شده محصول را تشــكيل مي دهد. از اين روی در جايگاه اول 
از لحاظ اهميت تغييرات نرخ قرار گرفته اســت. شير خام در 5 ماه 
مورد بررســي، 24درصد بر قيمت نهايي اقالم لبني تأثيرگذار بوده 
است. اقالم بسته بندي شامل مواد پتروشيمي با 15درصد سهم از 
قيمت تمام شــده محصول بيش از 86درصد رشــد قيمت داشته و 
قيمت نهايي محصول را 12.9درصد افزايش داده اند. رشــد قيمت 
ارز از خرداد تا مهر هزينه اقالم وارداتي مانند اســتارتر و غيره را نيز 
براي شــركت هاي لبني 75درصد باال برده است. هزينه هاي سربار 
با20درصــد و حقوق و دســتمزد با 10درصد رشــد، ديگر عوامل 

تأثيرگذار بر قيمت تمام شده محصوالت بوده اند.
ميانگين قيمت هركيلو شــير خام در خرداد امســال بنابر گزارش 
انجمن صنايع لبني 2هزار و 765تومان بود كه در مهرماه به حدود 
4هزار تومان و به طور دقيق به 3هزار و 880تومان رســيد. در اين 
گزارش همچنين به قيمت مواد پتروشــيمي عرضه شده در بورس 
اشــاره شــده كه بين 54تا 158درصد افزايش قيمت داشته اند. از 
ابتداي سال جاري بســياري از مواداوليه داخلي مورد نياز صنايع و 
واحدهاي توليدي كه توسط شــركت هاي دولتي نظير شركت هاي 
فوالدي و پتروشيمي توليد مي شوند، افزايش قيمت شديد داشته اند 
و ساز و كار دسترســي به اين مواد از ســوي صنايع وابسته به اين 
توليدات مورد انتقاد قرار گرفته اســت. چنان كه در گزارش انجمن 
صنايع لبني به مشكالت دسترســي به اقالم پتروشيمي در بورس 
اشــاره شــده كه توليدكنندگان را به تهيه اين اقــالم از بازار آزاد 

واداشته است.

دولت ورود كند
علي احســان ظفري، رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاوني هاي صنايع 
لبني كشور در گفت و گو با همشهري، گراني بيشتر لبنيات را مساوي 
با حذف دهك هاي بيشتر از دايره مصرف كنندگان لبنيات دانست و 
گفت: واحدهاي لبني به دليل افزايش قيمت شير خام و ديگر مواداوليه 
توليد در حال زيان دهي هستند. اگر براي تغيير شرايط فكري نشود، 
اين بنگاه هاي اقتصادي با قيمت هاي موجود يكي پس از ديگري تعطيل 
مي شوند. افزايش قيمت نيز باعث مي شود روز به روز بيشتر سفره مردم 
از محصوالت لبني خالي شود. فروش ما هم به همين نسبت كاهش 
پيدا كند. دخالت دولت با كنترل قيمت مواداوليه، راهكاري است كه 
اين فعال صنعت لبنيات براي بهبود اين شرايط مؤثر مي داند تا از اين 
راه هزينه توليد و قيمت نهايي كاسته شود. اين شايد اگر دولت بتواند 
قيمت مواداوليه و هزينه هاي توليد را كاهش دهد، نيازي به سركوب 

قيمت ها در بازار براي حمايت از اقشار آسيب پذير نباشد.

شــاخص مديــران  
خريد )PMI( بخش 
ســاختمان )شامخ 
ساختـــــمان( در 
مهرماه امسال به 53.13واحد رسيده كه 
از قرار وضعيت كلي فعــاالن اين حوزه در 
مرز ميان ركود و تــورم حكايت دارد. اين 
شاخص گرچه در مهرماه نسبت به  ماه قبل 
2.59واحد بهبود يافته؛ امــا اين بهبود تا 
حدودي ناشي از تسريع در اتمام پروژه هاي 
در دست اقدام و افزايش درخواست براي 
ساخت پروژه هاي ساختماني غيرمسكوني 

بوده است.
به گزارش همشــهري، اتاق تعــاون ايران 
به عنوان متولي انتشــار شامخ ساختمان، 
سيزدهمين دوره انتشــار اين شاخص را 
با اندكي بهبود نســبت به  ماه قبل منتشر 
كرده كه ناشي از افزايش ميزان فعاليت هاي 
اين حوزه در مقايسه با شــهريورماه بوده 
است. در اين شــاخص، صنعت ساختمان 

براساس استاندارد بين المللي طبقه بندي 
فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به 3گروه 
اصلي ســاخت بنــا، مهندســي عمران و 
فعاليت هــاي ساخت وســاز تخصصــي 
ســاختمان دســته بندي شــده و بخش 
ساختمان نيز شــامل 2 بخش مسكوني و 
غيرمسكوني )تجاري و عمراني( تبديل شده 
است. در بخش ساختمان مسكوني، گرچه 
اتمام پروژه هاي در دست اقدام تسريع شده 
اما بنا به مقتضيات بازار مسكن و دورنماي 
احتماال ركودي اين بازار، از آغاز پروژه هاي 

جديد استقبالي نشده است.

تداوم رشد قيمت فروش
بررسي هاي آمارهاي مربوط به شامخ بخش 
ســاختمان در مهرماه1399 حاكي از اين 
اســت كه اين شامخ با رشــد 2.59واحدي 
نسبت به ماه قبل به عدد 53.13واحد رسيده 
كه بيانگر بهبود اندك وضعيت كلي صنعت 
ساختمان به واســطه روند افزايشي ميزان 

فعاليت هاي انجام شده نسبت به  ماه گذشته 
است. باوجوداين، در بخش مسكوني، به دنبال 
استمرار نوســانات نرخ ارز، افزايش قيمت 
مصالح ساختماني، عدم توازن عرضه و تقاضا 
و نيز تداوم معامالت سوداگرانه، رشد قيمت 
فروش مسكن ادامه پيدا كرده؛ درحالي كه 
در سمت توليد ظرفيتي متناسب با تقاضاي 
بازار ايجاد نشده اســت. نكته قابل توجه در 
مورد استمرار رشــد قيمت مسكن، تبعات 
چسبندگي شــديد قيمت مســكن براي 
توليدكننــدگان اين كاالســت كه عمال به 
خواب سرمايه طوالني مدت و افزايش هزينه 
تمام شــده توليد منجر مي شود. درحقيقت 
قيمت مسكن به واسطه عدم كاهش قيمت 
زمين، برتــري تقاضا و نياز بازار نســبت به 
عرضه و توليد و همچنين باال ماندن قيمت 
تمام شده توليد مســكن با تكنولوژي هاي 
ســنتي همچنان ادامــه خواهد داشــت؛ 
درنتيجه حتــي درصورت گشــايش هاي 
اقتصادي و سياســي در ميان مدت، امكان 
افزايش تيراژ توليد به واسطه كاهش قيمت 
تمام شده وجود ندارد و اين مسئله دورنماي 
ركودي صنعت ســاختمان را بدتر مي كند. 
ســازندگان مســكن نيز به همين دليل در 
آستانه دوره هاي ركودي بازار مسكن تالش 
مي كننــد پروژه هاي آمــاده بهره برداري را 
ســريع تر تكميل و روانه بازار كنند. از سوي 
ديگر، در بخش هــاي عمراني نيز همچنان 
به دليل عدم تخصيص بودجه عمراني كافي 
پيشرفتي در ميزان فعاليت ها گزارش نشد و 
دورنماي ركودي اين حوزه همچنان پابرجا 

مانده است.

سرعت در اتمام پروژه ها
با استناد به اظهارات فعاالن ساختماني، 
در مهرمــاه امســال باوجــود افزايش 

ادامــه دار قيمــت مواداوليه و از ســوي 
ديگر كمبود عرضه بخشــي از نهاده هاي 
ساختماني، ميزان ســفارش هاي جديد 
كارهاي ساختماني و به دنبال آن ميزان 
فعاليت هاي توليد يا ارائه خدمات در اين 
بخش در مقياس ماهانــه افزايش يافته 
است و متناسب با افزايش اين دو شاخص، 
شاخص هاي »ميزان به كارگيري نيروي 
انســاني« و نيز »ميزان خريد مواداوليه« 
در مقايســه با ماه قبل، روند افزايشي را 
تجربــه كرده اند. نمونه ايــن اتفاقات در 
دي و بهمن ســال گذشــته نيز به دنبال 
پيش بينــي قريب الوقوع ركود مســكن 
تكرار شــده بود و بخــش قابل توجهي 
از پروژه هــاي ســاختماني نزديــك به 
بهره برداري براي گرفتار نشــدن سرمايه 
در دوره ركود احتمالي دست به كار تسريع 
در ســاخت و اتمام پروژه شده بودند. در 
اين ميــان، دورنماي تورمــي نهاده هاي 
ســاختماني نيز مي توانــد عاملي براي 
تسريع كارهاي ساختماني باشد؛ اما اين 
عامل درصورتي كه ســناريوي پيروزي 
»جو بايدن« در انتخابات آمريكا و گشايش 
نسبي براي تحوالت سياسي محقق شود، 
كارايي خود را از دست خواهد داد. بر اين 
اساس، برآورد مي شود در آبان ماه، فعاالن 
صنعت ساختمان با شرايط پيچيده تري 
براي آغاز پروژه جديد يا تكميل پروژه هاي 
در دست اقدام مواجه شوند؛ چراكه با روند 
فعلي قيمــت ارز و افت قابــل توجه نرخ 
ارز، وقوع ركود نســبي در بازار مســكن 
نيز محتمل اســت و در اين شرايط حتي 
درصورت تكميل پروژه هــاي نزديك به 
بهره برداري نيــز، در كوتاه مدت خريدار 
و متقاضي سرمايه گذاري براي آنها وجود 

نخواهد داشت.

توليدمسكن
رويمرزترديد

در آستانه ورود احتمالي بازار مسكن به ركود 
ناشي از تحوالت اقتصاد سياسي، سازندگان 

مسكن نيز براي آغاز پروژه هاي جدي با 
ترديد مواجه شده اند

جهش 74درصدی صادرات در مهرماه
شيب تند بازيابي ارزش صادرات در مهرماه باعث شده تا 1.4ميليارد دالر از تراز منفي تجاري كاسته شود

آمارها از شكســت ركورد 17ماهه صــادرات در مهرماه 
امسال حكايت دارند. چرخش صادرات غيرنفتي در مهرماه 
به گونه اي بوده كه ارزش صادرات در اين ماه نسبت به ماه 
قبل با 74درصد رشد از 2.7ميليارد دالر به 4.7ميليارد 

دالر رسيده است.
به گزارش همشهري، روند رو به افول صادرات غيرنفتي 
ايران در دوره تحريم و كرونا، عاقبت در مهرماه امســال 
شكسته شــده و ارزش صادرات غيرنفتي با شيب تندي 
بازيابي شده است. براساس بررسي هايي كه اتاق تهران بر 
مبناي آمارهاي گمرك ايران انجام داده، بهبود صادرات در 
مهر امسال باعث شده مجموع افت صادرات 7ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل، از حوالي 40درصد به 

حدود 25درصد برسد.

سبقت صادرات از واردات
در دو ســال اخير، بالتكليفي صادركنندگان در زمينه 
تعهــد ارزي و همچنين محدوديت هــاي تحريم باعث 
شــده بود ارزش صادرات در مقابل ارزش واردات كاهش 
پيدا كند و تراز تجاري كشور منفي شــود اما در مهرماه 
امسال، اين طلسم شكسته شــده و تراز تجاري ماهانه از 
منفي 400ميليون دالر در شهريور به مثبت 1.4ميليارد 
دالر رســيده اســت. به عبارت ديگر، در مهرماه امسال 
نه تنها معادل كل ارز موردنياز براي واردات كشــور     از 
محل صــادرات غيرنفتي همين ماه تأمين شــده، بلكه 
1.4ميليارد دالر نيز ارز اضافه وارد كشور شده است. دليل 
اين جهش قابل توجه در صادرات مي تواند ناشــي از رفع 
بخشــي از محدوديت هاي كرونايي در تجارت زميني با 
همسايگان باشد، اما اين احتمال نيز چندان بعيد نيست 
كه صادركنندگان برای پرهيز از گرفتاري ناشی از تبعات 
مبهم انتخابات رياســت جمهوري آمريــكا، به كار خود 
سرعت داده و ســفارش هاي صادراتي را پيش از هيجان 

انتخابات آمريكا به مقصد ارسال كرده باشند.

روند تجارت 7ماهه
آخرين آمارهاي گمرك ايران از تحوالت تجارت خارجي 
در 7ماهه امسال نشــان مي دهد، مجموع ارزش تجارت 
خارجي كشورمان در اين دوره زماني به حدود 38ميليارد 
و 200ميليون دالر رسيده است كه 18.2ميليارد دالر از 
آن به صادرات غيرنفتي و 20ميليارد دالر از آن به واردات 
اختصاص داشته است. براساس اين آمارها، تراز تجاري 

كشور در 7ماهه امسال به منفي 1.8ميليارد دالر رسيده 
اســت كه البته اگر چرخش صادرات در مهرماه محقق 
نشــده بود، اين رقم به باالي 3ميليارد دالر مي رسيد. به 
گزارش همشهري، بررسي جزئيات تجارت خارجي ايران 
در 7ماهه امسال نشــان مي دهد كه در اين بازه زماني، 
مجموع ارزش صادرات غيرنفتي ايران نســبت به مدت 
مشابه سال قبل 25درصد كاهش يافته و همزمان ارزش 
واردات نيز در اين دوره با افت 20درصدي نسبت به مدت 

مشابه در سال 98مواجه شده است.

شركاي عمده تجارت خارجي ايران
در 7ماهه امســال، عراق با خريد 4.8ميليارد دالر كاال از 
ايران همچنان عنوان بزرگ ترين بازار محصوالت ايراني را 
حفظ كرده، اما اين ميزان صادرات به عراق هنوز 7درصد 
كمتر از مدت مشابه سال قبل است. در رتبه دوم، كشور 
چين با خريد 4.4ميليارد دالر كاال و محصول ايراني قرار 
گرفته كه واردات اين كشــور از ايران نيز در مقايســه با 
مدت مشابه ســال قبل با افت 28درصدي مواجه است. 
در رتبه هاي سوم تا پنجم نيز به ترتيب كشورهاي امارات، 
تركيه و افغانســتان قرار دارند. در اين دوره، صادرات به 
امارات با افت 20درصدي بــه 2.2ميليارد دالر، صادرات 
به تركيه با افت 48درصدي به 1.4ميليارد دالر و صادرات 
به افغانســتان با كاهش 43درصدي به 1.3ميليارد دالر 

رسيده است.
در مقابــل، در حوزه فــروش كاال و محصول بــه ايران، 
به ترتيب كشورهاي چين، امارات، تركيه، هند و آلمان، 
5فروشنده عمده بوده اند. كشور چين در 7ماهه امسال 
5.1ميليارد دالر كاال و محصــول به ايران صادر كرده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد كمتر است. 
امارت اما، با صادرات 4.7ميليارد دالر به ايران تالش كرده 
ركورد ســال قبل را حفظ كند و فقط 2درصد از ميزان 
صادرات سال قبل به ايران عقب مانده است. در اين دوره 
28درصد از واردات ايران از تركيه نيز كاهش يافته و جمع 
رقم آن به 2.2ميليارد دالر رسيده اســت. در اين ميان 
هند با 49درصد كاهش در صادرات به ايران مواجه شده 
و مجموع ارزش واردات ايران از اين كشور به 1.2ميليارد 
دالر رسيده است. آلمان نيز به عنوان تنها كشور اروپايي 
حاضر در فهرست مشتريان تجاري ايران، يك ميليارد دالر 
صادرات به ايران داشته كه البته 17درصد كمتر از مدت 

مشابه سال قبل است.

گره گشايي از قيمت بليت هواپيما

در اين روزها كه بحث 
قيمت گــذاري بليت 
هواپيمــا و تغيير آن 
بحث برانگيز شده، بد 
نيســت به تجربه كشــورهاي ديگر در اين 
حوزه پرداخته شود؛ تجربه هايي كه مي تواند 
متوليان حمل ونقلي ايران را از اختراع دوباره 
چرخ بي نيــاز كند و يك بار براي هميشــه 
به بحث قيمت بليت هواپيمــا پايان دهد؛ 
به عنوان مثال، مســير تهران - اصفهان در 
ايران از منظر بعد مسافت با مسير استانبول 
- آنتاليا در تركيه يكسان است و جالب اينكه 
قيمت بليت اين دو مســير هــم با اختالف 
حدود 3يورو، در يك محدوده قرار دارد. حال 
سؤال اينجاست كه چگونه در اين دو مسير، 
قيمت بليت خطــوط هوايي تركيه كه عمر 
ناوگان آن فقط 5سال اســت و هزينه هاي 
خود را به لير پرداخــت مي كنند، با قيمت 
بليت خطوط هوايي ايران كه ناوگاني با عمر 
25ســاله دارد، از بنزين يارانه اي بهره مند 
اســت و حدود نيمي از هزينه ها را با ريال 

پرداخت مي كند، يكسان است؟
ســال 1394ســازمان هواپيمايي كشور با 
آزادسازي نرخ هواپيما به 4دهه عقب ماندگي 
اين صنعــت در مديريــت قيمت گذاري و 
انحصارطلبي خطوط هوايي پايان داد. عقبه 
اين موضــوع به دنياي خواســتگاه صنعت 
بازمي گردد كه در سال 1987كنگره آمريكا 
رويه آزادســازي نرخ خدمــات هوايي را به 
تصويب رساند و به تبع آن خط هوايي امريكن 
ايرالينز روش نرخ گذاري پويا را در خطوط 
خود به كار گرفت. امريكــن ايرالينز در آن 
سال ها بيشترين سود را از فروش و بهره وري 
گردش مالي و نهايتاً فروش صندلي هايي كه 
قباًل خالي مي ماند تحصيــل كرد. ايده اين 
بود كه چرا افرادي كه درآمد محدود دارند 
و مي خواهد 3تا 6 ماه بعد سفر كنند، بايد با 
تاجري كه هر دقيقه صدها دالر درآمد دارد و 
لحظه آخر قصد سفر مي كند، بهاي يكساني 

براي خريد بليت بپردازد.
عوامل مؤثري كــه نــرخ را تحت تأثير قرار 
مي دهد به ترتيب »عرضه و تقاضا«، »كيفيت 
خدمت« و »قيمت تمام شده« است. مبحث 
شيريني به اســم مديريت بهره وري وجود 
دارد كه متوليان اين صنعــت بدون درنظر 
گرفتن آن شروع به رد كردن تجارب موفق 
با عقايد كهنه كه شــايد در كوتاه مدت مؤثر 
است مي كنند. امروز خطوط هوايي به جاي 
انتخاب مسير درســت با تواترهاي پربازده 
صرفاً با رونويســي از روي دســت يكديگر 
مسيرهاي سنتي صرفاً مشابهی را به فروش 

مي رسانند.
موضوع بعدي كيفيت خدمــات و تأثير آن 
بر ميزان فروش اســت. اگر با موضوع نرخ 

دســتوري پيش برويم، نرخ برخي خطوط 
هوايي كه هواپيما و ســرويس مناسب تري 
دارند با خط هوايــي كه ناوگان مســن با 
سرويس ضعيف و هزينه هاي سربار نهفته باال 
دارد يكسان مي شود. نكته اينجاست كه شايد 
آن خط هوايي كه ناوگان و خدمات بهتري 
دارد پر شود؛ اما خط هوايي ضعيف تر كه براي 
اقشار كم درآمدتر مناسب است خالي مي ماند 
و اين صرفاً به لحاظ يكسان سازي نرخ دوغ و 
دوشاب است. در نهايت چرا مصرف كننده 
بايــد هزينه هاي ســربار خطــوط هوايي 
خصولتي را بپردازد. چــرا ايرالين جوان تر 
كه هزينه كمتري در فروش و اجرا دارد و نيز 
سبك بال تر هستند نبايد نرخ هاي پايين تري 
به مصرف كننده ارائه دهند. اگر كمي نيك 
بنگريم متوجه مي شويم كه متوليان نبايد به 
جاي نقش نظارتي به نقش دستوري تجاري 
بپردازند.  در همــه گفتارهايي كه در مورد 
ماجراي قيمت بليت هواپيما نقل مي شود، از 
نماينده مجلس گرفته تا افراد محقق كه در 
اين موضوع صحبت كرده اند اذعان دارند كه 
صنعت هوايي پوياست و نرخ گذاري در آن 
نيز بايد برحسب عرضه و تقاضا شناور باشد. 
همانطور كه در ابتدا گفتيم مشكل اصلي در 
صنعت هوايي ايران، نرخ نيست بلكه مشكل 

مديريت بهره وري منابع است.
در زماني كه با سخت ترين تحريم اقتصادي و 
جغرافيايی دست وپنجه نرم مي كنيم، خطوط 
هوايي بايد به جاي يكسان سازي نرخ از اجراي 
پروازهاي بدون برگشت سرمايه حذر كنند. 
براي مثال در مسير پرطرفدار تهران - مشهد 
كه فعاًل به خاطر معضل كرونا با كاهش تقاضا 
روبه رو شده، دو راهكار وجود دارد؛ اول اينكه 
خطوط هوايي توافق كنند تعداد دفعات پرواز 
را با هم كاهش دهند كه با اين روش هزينه 
استهالك پروازهايي كه با كمتر از 50درصد 
ظرفيت سفر مي كنند كاهش مي يابد و هزينه 
ارزي براي خريد قطعه و تجهيزات هم كمتر 
مي شود. قيمت هم ناخودآگاه براي افرادي كه 
لحظه آخر قصد سفر دارند باالتر مي رود و از 

اسراف منابع جلوگيري مي شود.
در روش دوم خطــوط هوايــي قيمت ها را 
به طور پلكاني و براســاس ظرفيت فروخته 
شده تنظيم كنند. در اين روش امكان دارد 
30درصد ظرفيت پــرواز ارزان تر از قيمت 
تمام شده فروخته شود؛ درحالي كه 20درصد 
باقيمانده  با افزايش 100درصدي به فروش 
مي رســد. در ايــن روش، كســي كه قصد 
سفر تفريحي و برنامه ريزي بلندمدت دارد 
هزينه كمتري مي پردازد و كسي كه يكباره 
تصميم به سفر مي گيرد يا بايد براي كسب 
درآمد به سفر برود هزينه باالتري مي دهد. 
اين در حالي اســت كه با شــيوه هاي فعلي 
قيمت گذاري، شــخص با درآمد باال عماًل از 
مزاياي فرد كم درآمد بهره  مند مي شود، اما 
شــخص كم درآمد حتي نمي تواند حداقل 

بهاي بليت را بپردازد.

همشهري جزئيات تنش آفريني منامه را بررسي مي كند

راي سياسي دادگاه بحرين عليه بانك هاي ايران
دادگاه عالي بحرين نه فقط بانك المستقبل كه بانك مركزي و چند بانك ايراني 
را به بهانه پولشويي و تامين مالي تروريسم محكوم و جريمه هاي سنگيني را هم 
وضع كرده است. در نخستين واكنش، بانك مركزي ايران اين اقدام بحريني ها را 
»فرمايشي« و »سياسي بودن رأي« اعالم و تأكيد كرد كه رأي صادرشده از منظر 
حقوقي، فاقد اعتبار و وجاهت قضايي است. به گزارش همشهري، 3 سهامدار 
اصلي بانك المســتقبل، بانك االهلي يونايتد، بانك صادرات و بانك ملي ايران 

هستند كه هر كدام 27ميليون  و700هزار سهام آن را در اختيار دارند.
جنجال  تازه مقامات منامه عليه بانك هاي ايراني چيست و دادگاه عالي بحرين 
چه حكمي صادر كرده است؟ براساس اخبار منتشر شده اين دادگاه، 5 مقام بانك 
المستقبل به دليل همكاري با ايران و نيز متهم شدن در پرونده هاي پولشويي 
و تامين مالي تروريسم مجازات به 5سال زندان و پرداخت جريمه مالي معادل 
يك ميليون دينار بحرين محكوم كرده است. از رئيس دادسراي جرائم مالي و 
پولشويي بحرين نقل قول شده كه دادگاه در 5پرونده كه پيش تر تحقيقات آن 
آغاز شده و متخلفان براساس آن تفهيم اتهام شده بودند، كليه اتهام هاي مرتبط با 
جرم پولشويي را تأييد و در اين راستا بانك مركزي ايران و ساير بانك هاي دخيل 
در پروژه گسترده پولشــويي را به پرداخت جريمه هاي سنگين مالي محكوم 
مي كند. مجموع جريمه هاي درنظر گرفته شده براي بانك مركزي ايران و ساير 
بانك هاي متهم در اين پرونده 37ميليون دينار، معادل 98ميليون و700هزار 
دالر اعالم شده و دادگاه عالي كيفري بحرين همچنين عالوه بر اين جريمه مالي 
دستور توقيف ميزان 112ميليون دالر پولي كه به صورت غيرقانوني از طريق 
اين شبكه بانكي منتقل شده را صادر كرده است. پيش از اين دادسراي عمومي 
بحرين، بانك مركزي ايران را به تالش براي انجام معامالت مالي و انتقال پول 
از طريق بانك المستقبل و در راستاي منافع نهادهاي تحت تحريم ايران متهم 
كرده بود و دولت اين كشور هم قبال گفته بود كه تصميم دارد جلوي فعاليت اين 
بانك را بگيرد؛ به اين دليل كه مديريت آن در  اختيار 2بانك ايراني ملي و صادرات 
است. دادستان بحرين هم طي گزارشي مدعي شده است: بانك المستقبل براي 
پنهان كاري و پوشــاندن هويت بانك هاي ايراني از سيستم سوئيفت استفاده 
معامالت مربوط به بانك مركزي، ملي و صادرات را انجام داده تا با دور زدن قوانين 

و مقررات دست به انتقال پول بزند.

واكنش بانك مركزي ايران
به گزارش همشهري، در نخستين واكنش به اين اقدام دولت بحرين، مرتضی 
اعتباری، مدير اداره بررسي هاي حقوقي بانك مركزي، تأكيد كرد: تاكنون هيچ 
ابالغ قانوني از بحرين براي بانك هاي ايراني از جمله بانك مركزي كه متضمن 
نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسيدگي و مرجع رسيدگي كننده به اتهام و داليل 
مورد استناد باشد، ابالغ نشده و اگر رأي يا آرائي به محكوميت صادر شده باشد، 
به معني فرمايشي و سياسي بودن رأي يا آراي مورد اشاره بوده و از منظر حقوقي، 
فاقد اعتبار و وجاهت قضايي و مخدوش است چرا كه حق دفاع و پاسخگويي به 

اتهام، رعايت نشده است.

دولت بحرين مسئوليت دارد
مدير اداره بررسي هاي حقوقي بانك مركزي با بيان اينكه هرگونه اقدام اجرايي كه 
براساس چنين آرائي انجام شود، داراي ايراد بوده و محكوم به بطالن است، تأكيد 
كرد: چنانچه آراي احتمالي ياد شده به شكل قانوني ابالغ شود، در زمان مقتضي 
و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقي الزم داده خواهد شد. اعتباري خاطر 
نشان كرد: اداره بررسي هاي حقوقي بانك مركزي درباره اقدام دولت بحرين در 
صدور رأي عليه بانك »المستقبل« و مديران آن، اعالم مي كند كه آراي صادره 
بدون طي مراحل قانوني و بر مبناي پرونده هاي ساختگي بوده و اتهامات جعلي 
عليه متهمان آن فاقد هرگونه ارزش حقوقي اســت و موجب مسئوليت دولت 
بحرين در قبال تبعات آن بوده و واضح است كه ايران در دفاع از منافع و حقوق 

اتباع خود مسامحه نخواهد كرد.
اين مقام مســئول بانك مركزي با اشــاره به اينكه بانك »المســتقبل« در 
سال2004 با پيشنهاد و مجوز دولت بحرين تأسيس شده، عنوان كرد: بانك 
»المستقبل« با مشاركت مساوي بانك هاي »ملي«، »صادرات« و »االهلي« 
بحرين تأسيس شده و بانك مركزي آن كشــور از ابتدا از طريق بخش هاي 
نظارتي و نمايندگان خود در هيأت مديره بانك »المستقبل«، نظارت مستمر 
و دائمي بر فعاليت ها و تراكنش هاي بانكي داشته است. او گفت: اقدام سياسي 
و غيرقانوني دولت بحرين مبني بر تصرف و اداره آن توســط »بانك مركزي 
بحريــن« در 30آوريل2015 موجب شــد كه ســهامداران ايراني آن بانك 
)بانك هاي ملي و صادرات( موضوع را از طريق مراجــع بين المللي پيگيري 
كنند. به گفته اعتباري، در چنين شرايطي صدور احكام قضايي فرمايشي، فاقد 
وجاهت قانوني بوده و صرفاً نمايانگر اوامر و تصميمات دستگاه هاي سياسي و 

امنيتي دولت بحرين است.
مدير اداره بررســي هاي حقوقي بانك مركزي، در پايان اقدام دولت بحرين را 
سوء استفاده آشكار از فضاي سياسي دانست و تصريح كرد: اقدام دولت بحرين 
همراهي با فشار حداكثري دولت آمريكا و در راستاي انحراف افكار عمومي از 
اقدام غيرقانوني اين كشــور در مصادره غيرقانوني بانك يادشده است. به بيان 
ديگر؛ اين اقدام كشــور بحرين براي تحت الشــعاع قراردادن روند رسيدگي 
بين المللي در پرونده شكايت طرف هاي ايراني بانك »المستقبل« عليه دولت 

بحرين انجام شده و امري مردود است.

مهدي فرخيان
فعال حوزه گردشگري
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   سير نزولي حداقل 2ماهه قيمت خودرو
كارشناس بازار خودرو با بيان اينكه حداقل طي 2 ماه آينده شاهد سير نزولي قيمت خودرو در بازار خواهيم بود، 
گفت: حداقل طي دوره زماني 2 تا 3 ماه و انتقال قدرت در آمريكا قيمت ارز و خودرو نزولي خواهد بود، اما بيشترين 
كاهش قيمت طي هفته جاري اتفاق مي افتد و در بقيه ايام امسال شاهد تشديد ركود در بازار خودرو خواهيم بود. 
به گفته فربد زاوه، عامل اصلي تأثير گذار در قيمت ارز، خودرو و ساير كاالها، سياست هاي پولي دولت خواهد بود؛ 
چرا كه اكنون تامين بخشي از كسري بودجه دولت در حوزه دارو و غذا در چارچوب سياست هاي احتمالي كه توسط 
دولت جديد آمريكا اتخاذ مي شود، قابل جبران است و اين كاهش كسري بودجه منجر به كاهش شيب تورم مي شود. 
او با اشاره به تحوالت بازار خودرو تا پايان امسال، افزود: بر مبناي اقتصاد رفتاري مردم ايران، به دليل سير نزولي 
قيمت ها، مشتريان خودرو چند ماهي را براي خريد صبر مي كنند و حداقل تا شب عيد امسال شاهد تشديد ركود 

در بازار خودرو خواهيم بود.

افزايــش احتمال پيــروزي جو 
بايدن در انتخابات آمريكا منجر 
به افت شاخص در مبادالت ديروز 
شد. به زعم تحليلگران علت اين 
نزول كاهش قيمت دالر است، با اين حال تحليلگران 
بر اين باورند كه انتخاب بايــدن اگرچه در كوتاه مدت 
مي تواند منجر به افت شاخص شود، اما در بلندمدت اثر 

مثبتي بر بازار سهام دارد.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران كه روز 
چهارشنبه به دليل انتشــار اخباري مبني بر پيشتازي 
دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا با رشــد مواجه 
شــده بود، ديروز و بعد از آنكه مشــخص شد شانس 
ترامپ از دست رفته و احتمال پيروز جو بايدن در اين 
انتخابات بيشتر است با 28هزار واحد نزول مواجه شد. 
علت اين نزول نيز كاهش ارزش دالر تا محدوده 25هزار 

تومان است. 
به طور كلي افزايش قيمت دالر منجر به رشد شاخص 
بورس مي شود و كاهش آن به معناي نزول شاخص هاي 
بورس است. در چنين شرايطي تحليلگران بر اين باورند 
كه اگرچه انتخاب جو بايــدن در كوتاه مدت مي تواند 
زمينه نزول شــاخص هاي بورس را فراهم كند، اما در 
بلندمدت مي تواند منجر به بهبود فضاي كسب و كار و 

رشد شاخص هاي بورس شود.

اوضاع بهتر مي شود
جعفر ربيعــي، مديرعامــل هلدينگ پتروشــيمي 
خليج فارس با انتقاد از سياست هاي ترامپ در برخورد با 
ايران گفت: در مدت اين 4 سال تا به امروز دولت اياالت 
متحده از هيچ تحريمي عليه ايران دريغ نكرد و چنانچه 
تحريم هاي يكجانبه ايران لغو، پول هاي بلوكه شده ايران 
آزاد و مســائل مربوط به نقل و انتقال مالي نيز برطرف 
شود، شرايط براي افزايش ميزان صادرات ايران به دليل 
كاهــش محدوديت ها بهبود مي يابــد. انتظار مي رود 
شــرايط اقتصادي حاكم بر معامالت بين المللي ايران 
اعم از فروش نفت و محدوديت هاي صادراتي ازجمله 
محصوالت پتروشــيمي و فوالدي دچار تحول شود و 

روند انتظاري به سمت كاهش ريسك است.
او شرايط جديد را براي فعاليت شركت ها بهتر ارزيابي 
كرد و افزود: در اين شرايط امكان دسترسي شركت ها 
به ارز با قيمتي مقرون به صرفه تر وجود خواهد داشت تا 
با تكيه بر اين ارز بتواننــد مواداوليه خود را تهيه كنند 
تا ضمن كاهش هزينــه توليد خــود، افزايش درآمد 
داشته و حاشيه ســود بهتري را براي خود ايجاد كنند 

كه اين مســئله بهترين محرك بنيادي براي رشــد 
ســهام شركت هاســت. اين مســئله در كنار كاهش 
محدوديت هاي صادراتــي و افزايش ميزان صادرات بر 

ميزان سودآوري شركت ها مي افزايد.
ربيعي يادآور شــد: با نزول دالر، نقدينگي بار ديگر راه 
خود را به ســمت بورس باز مي كنــد. فراموش نكنيم 
قيمت شركت ها در بازار ســرمايه در اين مدت با افت 
قيمتي همراه بوده و هم اكنون به عنوان ارزان ترين بازار 

پتانسيل سرمايه گذاري و رشد را دارد.
اين مقام مسئول در هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
درخصوص تأثير چرخش سياســت اياالت متحده بر 
فضاي اقتصادي بين المللــي گفت: با اتمام جنگ هاي 
تجاري تقاضــاي جهاني افزايش مي يابــد و تقاضاي 
كشورهاي توليدكننده هم براي خريد مواد خام اوليه 
مانند نفت و فلزات رشــد مي كنــد در نتيجه درآمد 

شركت هاي صادركننده مواد خام افزايش مي يابد.
جواد عشقي نژاد، مديرعامل شــركت سرمايه گذاري 
مدبران اقتصاد هم با بيان اينكه بازار سرمايه در انتظار 
يك اتفاق براي رهايي از فشارهاي اقتصادي و سياسي 
نامعقول بود بــه ايرنا گفت: نتيجــه انتخابات آمريكا 
مي تواند به هر ســويي كه باشــد قابليت پيش بيني و 
حركت هاي متناسب را رقم زده و مولفه هاي زيربنايي 

را انسجام ببخشد.
اين فعال بازار سرمايه در ادامه يكي از نكات مثبت پيش 

رو را گشــايش در مراودات مالي بين المللي دانست و 
افزود: به نظر مي رســد يكي از مهم ترين موارد، بهبود 
مراودات مالي ايران در ســطح بين المللي باشــد. اين 
موضوع مي تواند افزايش ارزش سهام شركت هاي اين 

صنعت فعال در بازار سرمايه را به دنبال داشته باشد.
اميرعلي اميرباقري يك كارشناس ديگر بازار سرمايه 
هم در اين باره گفت: با روشــن شــدن تكليف اوضاع 
سياســي آمريكا به تدريج جهت اصلــي بازارها براي 
ميان  مدت و بلندمدت مشخص خواهد شد. به احتمال 
زياد در روزهاي آينده با اخباري مواجه خواهيم شــد 
كه مي توانند تحركي مثبت در بازارها ايجاد كنند، اما 
با وجود متغيرهاي بنيادي نبايــد در انتظار روندهاي 

صعودي قوي باشيم.
اميرباقري با بيان اينكه درصورت پيروزي دمكرات ها 
در انتخابات بايد توجه كرد سياست كلي آمريكا در برابر 
ايران چندان وابسته به شخص رئيس جمهور نيست، 
عنوان كرد: ممكن است نتيجه انتخابات بر فضاي كلي 
سياسي تأثيرگذار باشد و يك سري از متغيرها همسو 
با مسائل سياسي تغيير كند، اما عمده تأثير آن از بعد 
انتظارهــا رخ خواهد داد. ممكن اســت در ميان مدت 
شاهد فضاي ركودي در اكثر بازارهاي سرمايه گذاري 
باشــيم كه اين فضا ترمز تورم را تا حدودي مي كشد و 
فرصتي مناسب را در اختيار سياستگذاران اقتصادي 

قرار خواهد داد.

موج تازه كاهش نرخ ارز متاثر 
از نتايج انتخابــات آمريكا و 
رشــد بي رويه قيمت هاي 
كاغذي خودرو طي چند ماه 
گذشــته موجب ســير نزولي قيمت هــا در بازار 

بي مشتري خودرو شده است.
به گزارش همشــهري، افزايش قيمت خودرو طي 
چند  ماه گذشته و كاهش قدرت خريد مشتريان 
خودرو در حالي زمينه تشديد ركود حاكم بر بازار 
را فراهم كرده كه ايــن روزها حتي كاهش نرخ ارز 
و افت 15 تــا 200ميليون تومانــي قيمت برخي 
خودروهاي داخلي و وارداتي نيز قادر به آشــتي 
مشتريان با بازار خودرو نبوده است. گرچه به صدا 
درآمدن زنگ كاهش قيمت خودرو موجب تكاپوي 
دالل ها بــراي فروش خودروهــاي صفر كيلومتر 
حتي با ارائه تخفيف هاي بيشــتر شده اما به دليل 
نزولي بودن روند قيمت ها، كمتر خريداري به دليل 
احتمــال كاهش بيشــتر قيمت ها، بــراي خريد 
خودرو ريســك مي كند. اين شرايط موجب شده 
تا حتي با كاهش نســبي قيمت هــا نيز معامالت 
چنداني در بازار خودرو صورت نگيرد و خريداران 
واقعي در انتظار كاهش بيشــتر قيمت باشند. از 
ســوي ديگر، موج ارزاني خودرو موجب افزايش 
تعداد آگهي هاي فروش و تكاپوي فروشــندگان 
خودروهــاي صفر كيلومتري در فضــاي مجازي 
شده كه صاحبان آنها تا 2هفته پيش به انتظار موج 
تورمي ناشي از گراني دالر با انتخاب مجدد ترامپ 
در انتخابات آمريكا، اين خودروها را دپو كرده اند. 
نرخ پرايد111 كه در روزگار سير صعودي قيمت ها 
به مرز 160ميليون تومان يا پژو206 تيپ2 به مرز 
250ميليون تومان نزديك شــده بود، اين روزها 
به ترتيب به 115 تــا 120 و 219 تا 220ميليون 
تومان كاهش يافته و برخي فعاالن بازار از احتمال 
كاهش قيمت پرايد111 تــا كمتر از 100ميليون 
تومان در صورت تداوم ســير نزولي نرخ ارز خبر 

مي دهند.

تندتر شدن نبض كاهش قيمت خودرو
بررســي قيمت خودرو در روزهــاي پاياني هفته 
گذشته و ابتداي هفته جاري حاكي از نزولي شدن 
قيمت خودروهاي پرتيراژي اســت كه طي چند 
 ماه اخير روند افزايش قيمت آن نقل محفل اغلب 
خانوارهاي ايراني بود. اين كاهش قيمت در شرايطي 
كه خودروســازان با دريافت مجوز افزايش قيمت 
از شــوراي رقابت نرخ هاي جديدي را براي برخي 
محصوالتشــان اعالم كرده اند كه با وجود گراني 
بيش از 30درصدي برخي از اين خودروها توسط 
خودروسازان، هنوز با قيمت هاي حاشيه بازار فاصله 
معناداري داشــته و همين قيمت ها موجب اقبال 
خريداران به مرحله جديد پيش ثبت نام خودروهاي 
داخلي با قيمت هاي افزايش يافته جديد شده است. 
باال گرفتن تب ريــزش قيمت هاي كاغذي خودرو 
شــرايطي را رقم زده كه همانند تغييــر روزانه و 
ســاعتي قيمت خودرو در ايام گراني، اين روزها 
نيز افت 10 تا 200ميليــون توماني قيمت برخي 

خودروهاي داخلي و خارجي را شاهد هستيم.

فروكش كردن آثار رواني تحوالت سياسي 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
پيش از اين در گفت وگو با همشــهري اعالم كرده 
بود كه درصورت كاهش قيمــت دالر به محدوده 
كمتر از 20هزار تومان، قيمت هاي كاغذي در بازار 
خودرو شكسته مي شود. ســعيد موتمني تأكيد 
كرده بود كه با رســيدن نرخ ارز بــه اين محدوده 
حتي احتمال كاهش قيمت هر دســتگاه پرايد تا 
كمتر از 100ميليون تومان نيز وجود دارد؛ در واقع 
با تخليه حباب نرخ دالر و با كاهش شــكاف نرخ 
مصوب و حاشــيه بازار خودرو، قيمت خودروهاي 
پرتيراژ داخلــي به نرخ هاي واقعــي خود نزديك 
مي شود. اما با وجود ســير نزولي قيمت خودروها، 
برخي كارشناسان معتقدند كه تأثير رواني تحوالت 
سياسي آمريكا بر كاهش نرخ ارز و تداوم سير نزولي 
قيمت خودرو نيز مقطعــي خواهد بود؛ موضوعي 
كه استاد دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم 
و صنعت با اشــاره به آن، گفت: تغييرات اخير در 
فضاي سياسي بين الملل، نمي تواند آنطور كه عامه 
مردم فكر مي كنند، بر اقتصاد كشورمان تأثيرگذار 
باشد؛ چراكه در خوش بينانه ترين حالت نرخ دالر 

در محدوده 20هزار تومان تثبيت شده و با اين نرخ 
نمي توان انتظار ريزش شــديد قيمت ها در بازار 
خودرو و ساير كاالها را داشت. اميرحسن كاكايي 
از مقاومت فعاالن بازار خودرو در مقابل سير نزولي 
قيمت ها خبر داد و گفت: با اين شرايط اگر قيمت 
خودرويي در بازار به 600 ميليون تومان رسيده و 
احتمال كاهش نرخ آن به نصــف اين مبلغ وجود 
داشــته باشــد، فعاالن بازار در مقابل اين كاهش 
قيمت مقاومت مي كنند. به گفته او، در هفته هاي 
پيش رو گرچه حباب قيمتــي خودرو به خصوص 
خودروهاي خارجي تخليه مي شود، اما در مجموع 
قيمت همه خودروها متناســب با نــرخ روز دالر 
كاهش نخواهد يافت. كاكايي از تأثير اين شرايط بر 
ركود شديد  بازار خودرو خبر داد و گفت: وقتي مردم 
انتظار دارند تا قيمت خودرو ريزش بيشتري داشته 
باشــد، از خريد خودرو خودداري كرده و اين امر 
موجب تشديد ركود حاكم بر بازار مي شود. با اين 
روند افت كند قيمت ها و تشديد ركود بازار خودرو 
در ماه هاي آينده قابل پيش بيني است. نعمت اهلل 
كاشــاني، نايب رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو نيز با اشــاره به سير نزولي 
قيمت خودروهاي داخلي از اواسط هفته گذشته، 
گفت: ريزش 10 تا 15ميليوني قيمت خودروهاي 
داخلي، افت تــا 50ميليون تومانــي خودروهاي 
مونتاژي و كاهش بيــش از 200ميليون توماني 
قيمت خودروهــاي خارجي كه از اواســط هفته 
گذشته آغاز شده بود، در نخستين روز هفته جاري 

نيز با شدت بيشتري ادامه يافت. 

ريزش قيمت خودروهاي داخلي تا پايان هفته 
يك كارشناس بازار خودرو در گفت وگو با همشهري 
از ريزش حداكثري قيمــت خودروهاي داخلي تا 
پايان هفته جاري و تشديد ركود حاكم در بازار تا 
پايان امســال خبر داد و گفت: سير نزولي قيمت 
خودرو از هفته گذشته آغاز شــده و از پنجشنبه 
هفته گذشــته تا كنون قيمت هاي پيشــنهادي 
فروش خودرو حدود 15درصد كاهش داشته است؛ 
به نحوي كه قيمت پرايد111 به حــدود 115 تا 
120ميليون تومان رســيده و با تداوم اين روند، 
قطعا قيمت اين خودرو به كمتــر از 100ميليون 
مي  رســد. فربد زاوه افزود: نــرخ دالر در بازار نيز 
نسبت به پنجشنبه هفته گذشته حدود 25درصد 
كاهش يافته و روز شــنبه به مــرز 24هزار تومان 
رسيده اما نكته مهم آن اســت كه همه در بازار ارز 
فروشنده هستند و خريداري در بازار نيست. او با 
اشــاره به اينكه امكان كاهش 50درصدي قيمت 
خودروهاي خارجــي در كوتاه مدت نيز درصورت 
اتخاذ سياست هاي مناســب دولت براي واردات 
وجود دارد، افزود: اكنون بيش از 100ميليارد دالر 
ذخاير ارزي كشــورمان در خارج از كشور وجود 
دارد كه دولتمردان مي توانند با استفاده از فرصت 
بلبشوي ناشي از انتخابات و انتقال قدرت در آمريكا 
از اين منابع در قالب انتقال كاال با فراهم شدن بستر 
واردات با ارز متقاضي اقدام كرده و كمبودهايي كه 
تا كنون در بازار خودرو و ســاير كاالها داشته ايم را 
جبران كنند. زاوه تأكيد كرد: اين اقدامات دســت 
دولت براي چانه زني در مذاكرات سياسي با دولت 
جديد آمريكا را بازتر مي كند؛ چراكه گرچه بايدن 
به راحتي بــه برجام بازنمي گردد، امــا به احتمال 
قوي به درخواســت اروپايي ها و براي بازگشــت 
ايران به برجام، با راه اندازي اينســتكس موافقت 
مي كند. اين كارشــناس بازار خودرو، عامل اصلي 
كاهش قيمت خودرو در بازار را حذف تقاضا و انتظار 
مشتريان براي كاهش بيشــتر قيمت ها دانست و 
افزود: گرچه درصورتي كه ميــزان عرضه خودرو 
افزايش نيابد، به دليل افت تقاضا، شــاهد كاهش 
قيمت ها خواهيم بود اما در ميان مدت درصورتي 
كه تيراژ عرضه خودرو افزايش يابد، به دليل اقبال 
صاحبان خودروهاي دپو شده به فروش خودرو و 
امكان آزادسازي واردات خودرو مي توانيم انتظار 
كاهش 30درصدي قيمــت خودروهاي داخلي و 
50درصدي خودروهاي وارداتي را داشته باشيم. 
زاوه در مورد احتمال افزايش مجدد قيمت خودرو 
در سال جاري، افزود: در دراز مدت اين امكان كه با 
رشد تورم شاهد گراني خودرو باشيم، وجود دارد، 
اما اين امر مرتبط با سياست هايي است كه در بانك 
مركزي، ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 

اتخاذ مي شود.

شاخص كل بورس تهران ديروز 28هزار واحد كاهش يافت
دنده عقب قيمت  خودرو در بازارنزول بورس با چشم انداز روشن گفت وگو

نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري:

 ممنوعيت معامالت فردايي
ربطي به روند كاهشي بازار ندارد

طوالني شدن روند شــمارش آرا در 
انتخابات آمريكا نوسانات بسياري را 
در بازارهاي ايران و جهان باعث شده و 
در ايران نزديك شدن كانديداي حزب 
دمكرات به مقام رياســت جمهوري، 
بازارهــا را با افت قيمت شــديدي 
مواجه كرده اســت. اما در بازار ارز، طال و سكه معامله كنندگان 
با پيش بيني تحوالت آينده به معامالتي دســت مي زنند كه با 
وجود ريسك باال مي تواند سود زيادي هم براي آنها داشته باشد؛ 
معامالتي كه گفته مي شود تأثير تخريبي بر بازار دارد و دوباره 
از ممنوعيت آنها سخن گفته مي شــود. با محمد كشتي آراي، 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در اين زمينه گفت وگو 

كرديم.

ممنوعيت معامالت فردايي يك بار ديگر در تير ماه هم 
اعالم شده بود، چرا در روزهاي اخير كه بازار كاهشي است دوباره 

مورد توجه قرار گرفت؟
اين اطالعيه قبل از اينكه بازار روند كاهشي را آغاز كند صادر شده و 
ربطي به اتفاقات روزهاي اخير ندارد. در تيرماه هم اين اطالعيه صادر 
شد اما پيگيري الزم براي اجراي آن انجام نشــد. اين بار با توجه به 
دستور اكيد و اقدامات پليس اقتصادي اين موضوع با جديت بيشتري 
پيگيري مي شــود و همانطور كه در خبرها اعالم شد چندين نفر در 
اين رابطه ازجمله در اصفهان دســتگير شدند. اين بار ضامن اجراي 
اين تصميم خود پليس است. در يك هفته تا 10روز گذشته كه قيمت 
ارز باالي 30هزار تومان بود دســتگيري اين افراد باعث شد دالر به 
كانال 28هزار تومان ســقوط كند. ارگان هاي نظارتي اين بار روي 
اين موضوع حساس هســتند و با برخورد قضايي اجراي اين تصميم 

را تضمين مي كنند.
معامله كنندگان صوري چه كساني هستند؟

تعدادي از افرادي كه در زمينه معامالت صوري فعالند دالل هستند 
اما لزوما نه همه آنها. بسياري از اين افراد اتاق ها، واحدها و تشكل هايي 
هســتند كه ممكن است تشكيالت اداري هم داشــته باشند. حتي 
افرادي كه داراي جواز كسب هم هستند ممكن است اين كار را انجام 
دهند. اين نوع معامالت قيمت هاي كاذب ايجاد مي كند و از ســوي 
هركسي انجام شود نوسان مصنوعي و تشنج در بازار را درپي دارد به 
همين دليل غيرقانوني اعالم شده و دستور اكيد پليس قضايي است 

كه با معامله كنندگان برخورد شود.
معامله كنندگان عالوه بر ريسك ضرر و زيان احتمالي 
معامالت صوري، ريسك برخوردهاي قهري را هم پذيرفته اند، 

اين چنين اقداماتي تا چه حد مي تواند مانع فعاليت آنها شود؟
بايد اين اتفاق بيفتد، اگر قرار باشد بازاري داشته باشيم كه در جهت 

آرامش و تامين منافع مردم باشد بايد اين پيگيري شود.
تجربه نشــان داده حذف دالالن تأثير درازمدتي بر 
قيمت ها نداشته و بازار طال و سكه تابع عوامل ديگر است، با توجه 

به شرايط موجود بازار را در ادامه چگونه مي بينيد؟ 
بازار معموال جهت خودش را تشخيص مي دهد. دو عامل اقتصادي 
تأثيرگذار بر بازار داريم، اگر معامالت براساس شاخص هاي اقتصادي 
انجام شود هيچ مشكلي ندارد و نوســان هم جزء الينفك معامالت 
تجاري و اقتصادي اســت. اگر بپرســيد بازار چه زماني ثبات قيمت 
پيدا مي كند پاسخ اين است كه هيچ وقت. به دليل اينكه قيمت طال 
و سكه تابع 3شاخص اقتصادي اســت؛ ارز، قيمت جهاني و عرضه و 
تقاضا. طبيعتا در يك بازار سالم كه عرضه و تقاضا تناسب داشته باشد 
و 2شاخص اقتصادي تعيين كننده ديگر كنترل شده باشد، آرامش در 
بازار ايجاد مي شــود و اگر فاكتور چهارمي در اين ميان وارد شود كه 

باعث افزايش قيمت ها شود بايد جلوي آن گرفته شود.
شرايط كنوني بازار طال و سكه چگونه است؟

از روز جمعــه دالل ها و واســطه ها با برخي معامالت باعث شــدند 
قيمت ها به شكل بي حسابي كاهش پيدا كند اما در شروع معامالت 
شنبه معامالت به شكل واقعي انجام شد و بازار درحال حاضر جهت 
خودش را پيدا كرده است. در اوايل صبح افزايش قيمت داشتيم اما در 
ادامه با معامالتي كه انجام شد براساس همان شاخص هاي تأثيرگذار 
ارز و قيمت جهاني، بازار به قيمت هاي واقعي نزديك شد. آنچه بانك 
مركزي براي قيمت ارز عنوان مي كند مبنا و شاخص ماست و قيمت 
جهاني هم مشخص است، بنابراين بعد از اعالم نرخ ارز از سوي بانك 
مركزي معامالت شكل عادي پيدا كرد. هم اكنون هركس فروشنده 
باشد مي تواند بفروشد و هركسي خريدار است مي تواند بفروشد اما در 

مجموع تقاضا فعال كاهش پيدا كرده است.
كف قيمت ســكه را با توجه به شرايط متغير كنوني 

چقدر پيش بيني مي كنيد؟ 
نرخ ارز هر روز متغير است و با توجه به اين تغييرات دائمي نمي توان 
كفي براي قيمت ســكه تعيين كرد و نرخ ارز هم با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور از سوي بانك مركزي اعالم مي شود. بنابر اين نوسانات 
جزئي و منطقي در بازار قابل قبول است اما امروز حباب سكه به دليل 
افت تقاضا كاهش پيدا كرده و نرخ هايي كه هم اكنون در بازار مشاهده 
مي شود به اعتقاد من نرخ هاي واقعي است. البته حباب سكه هم اكنون 
يك ميليون تومان است و االن كه قيمت سكه 12ميليون و400هزار 
تومان است با كسر يك ميليون تومان به قيمت واقعي سكه مي رسيم 
كه با توجه به عوامل تأثيرگذار و شرايط امروز، 11ميليون و400هزار 

تومان است.

تصميم دولت درباره طرح ملی مسكن
معاون اول رئيس جمهور مصوبه مربوط بــه تأمين مالی پروژه های 
بخش مسكن و تقويت عرضه مسكن در كشور و اتمام پروژه های طرح 

اقدام ملی مسكن را برای اجرا ابالغ كرد.
هيات وزيران در جلســه 14 آبان 1399 به پيشــنهاد وزارت راه و 
شهرسازی، ســازمان بورس و اوراق بهادار را موظف كرد زمينه الزم 
براي انتشار اوراق خريد دين كااليي مصالح ساختماني را فراهم كرده 
و ضوابط و مقررات الزم در اين خصوص را ظرف 2ماه از تاريخ ابالغ اين 
تصويب نامه تعيين و ابالغ كند. همچنين بانك مركزي بايد در راستاي 
تسهيل تأمين مالي پروژه هاي بخش مسكن و با لحاظ مسئوليت هاي 
اصلي بانك مسكن در اين بخش، امكان تأسيس صندوق هاي زمين 
و ساختمان از سوی بانك مســكن را در اسرع وقت بررسي كرده و با 

تسهيل شرايط، اقدامات الزم را به عمل آورد.

جدي تر شــدن احتمال پيروزي جو بايــدن و اعالم احتمالي 
پيروزي او در انتخابات رياســت جمهوري آمريــكا منجر به 
افت قيمت دالر در مبادالت ديروز شد به طوري كه قيمت هر 
دالر آمريكا تا ساعت 18 و تا لحظه تنظيم اين گزارش به مرز 

25هزار تومان رسيد.
به گزارش همشهري، درحالي كه نتايج اوليه شــمارش آرا در انتخابات آمريكا در روز 
چهارشنبه هفته قبل، از پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات آمريكا حكايت داشت ظرف 
روز هاي پنجشنبه و جمعه ورق برگشت و احتمال پيروزي جو بايدن در اين انتخابات 
بيشتر شد. همين تغيير در نتايج شمارش آرا منجر به تالطم در بازارهاي داخلي ايران 
شد. در بازار ارز احتمال پيروزي دونالد ترامپ در ابتداي شمارش آرا منجر به رشد شديد 
قيمت ارز شد به طوري كه در دادوستد هاي روز چهارشنبه قيمت هر دالر آمريكا دوباره 
از مرز 30هزار تومان عبور كرد و حتي در برخي ساعات به 30هزارو500تومان رسيد، 
اما بعد از آن با افزايش احتمال شكست ترامپ و پيروزي جو بايدن قيمت دالر شروع 
به عقب نشيني كرد و در دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا ابتدا تا مرز 
26هزار تومان و سپس تا ســاعت18 و  تا لحظه تنظيم اين گزارش به 25هزار تومان 
رسيد. صرافي ملي ايران هم قيمت فروش هر دالر آمريكا را 1860تومان كاهش داد 
و نرخ فروش دالر را 24هزارو496تومان تعيين كرد. علت اين تغيير رويكرد در قيمت 
دالر به زعم كارشناسان ريشه در رويكرد سياسي 2نامزد انتخاباتي آمريكا دارد. به زعم 
كارشناسان با پيروزي جو بايدن در انتخابات سياست فشار حداكثري كه از سوي دونالد 
ترامپ در قبال ايران دنبال مي شد به پايان مي رسد و اين مي تواند فشار هاي اقتصادي به 
ايران را كم كند. از سوي ديگر جو بايدن نامزد حزب دمكرات در برنامه هاي انتخاباتي اش 
از بازگشت به برجام خبر داده اســت. درصورتي كه آمريكا بار ديگر به برجام بازگردد 
و حتي گشايش هاي سياسي در روابط 2كشور ايجاد شود قيمت دالر سقوط خواهد 
كرد و بازار ها به آرامش خواهند رسيد چراكه جريان ورود ارز به كشور دوباره افزايش 
خواهد يافت. با اين حال اغلب تحليلگران بر اين باورند كه اگر با پيروزي جو بايدن تغيير 
محسوسي در مناسبات سياسي اتفاق نيفتد قيمت دالر چندان نزول نخواهد كرد چرا 

كه هم اكنون ايران 15ميليارد دالر كسري منابع ارزي دارد.

بازار در انتظار تحوالت آينده
به زعم كارشناســان با پيروزي بايدن كار تمام  شــده نيســت. آنچــه اهميت دارد 
سياست هايي است كه دو طرف ايران و آمريكا در پيش مي گيرند. اگر گشايش هاي 
سياســي اتفاق بيفتد كه منجر به افزايش جريان ورود ارز به كشور شود قيمت دالر 
مي تواند كاهش يابد در غيراين صورت در بر همان پاشــنه ســابق خواهد چرخيد و 
نمي توان چندان در انتظار كاهش قيمت ارز بود. يك كارشناس اقتصادي در اين باره به 
همشهري گفت: نتيجه انتخابات آمريكا هرچه كه باشد پيش بيني من اين است كه دالر 
در محدوده 25 تا 30هزار تومان مي ماند. با اين حال اگر بايدن سر كار بيايد و صادرات 
نفت و عمليات بانكي ما آزاد شود قيمت دالر مي تواند تا محدوده 20هزار تومان سقوط 
كند اما بايد ديد چنين اتفاقي رخ خواهد داد يا خير؟در غيراين صورت بازار دچار نوسان 
خواهد شد و روزانه هزار تومان باال و پايين خواهد شد. سيدبهاءالدين حسيني هاشمي 
افزود: هم اكنون همه معادالت بر مبناي اما و اگر است و نتيجه هم كه مشخص شود 
اتفاق آني نمي افتد. به گفته او ترامپ حتي درصورت شكست، ممكن است در مدت 
باقيمانده از رياست جمهوري خود شرارت هاي ديگري كند چون ايران مذاكره نكرده و 
ايران را يكي از داليل شكست خود مي داند اما ممكن است رويكرد ديگري داشته باشد 

چون ايران پاشنه آشيل اقتصاد خاورميانه است.
محمد نوربخش يك كارشــناس بازار هاي مالي هم در اين بــاره گفت: درصورتي كه 
بايدن پيروز انتخابات آمريكا شود ما انتظار نداريم او خيلي سريع به برجام بازگردد اما 
فرض ما بر اين است كه فشارهاي حداكثري ادامه پيدا نكند. او افزود: از لحاظ رواني 
در كوتاه مدت انتخاب بايدن به عنوان رئيس جمهوري آمريكا و توقف سياســت فشار 
حداكثري، منجر به افزايش عرضه ارز به ويژه از سوي كساني مي شود كه دالر را براي 

پوشش ريسك شان خريداري كرده بودند اما قيمت ارز در بلندمدت با ريزش خيلي 
زيادي مواجه نخواهد شد. او ادامه داد: بدون درنظر گرفتن اثرات رواني در كوتاه مدت 
و كاهش هاي هيجاني، قيمت هر دالر آمريكا در بلندمدت در محدوده 20 تا 22 هزار 

تومان كاهش پيدا خواهد كرد.
وحيد شقاقي شهري هم به عوامل داخلي كه منجر به رشد قيمت دالر شده است اشاره 
كرد و گفت: ازجمله عوامل اقتصادي كه بر بازار ارز تأثير مي گذارد مي توان به بدهي 
خارجي ايران، كسري هاي تجاري، ناترازي ارزي و تفاوت تورم داخل و خارج اشاره كرد 
اما متأسفانه با توجه به اينكه در گذشته اقدامات كاملي در اين زمينه براي حل عوامل 
اقتصادي داخلي انجام نشده است هم اكنون نقش عوامل بيروني پررنگ تر شده است 
و بازار ارز اين روز ها به شــدت تحت تأثير اين عوامل سياسي و بيروني يعني انتخابات 
آمريكاست. به گفته او اگر در گذشته اقداماتي در اين زمينه انجام شده بود اين روز ها 

بازار تا اين حد متاثر از عوامل بيروني ازجمله انتخابات آمريكا نبود.
او توضيح داد: با يك ســري اقدامات داخلي در عرصه اقتصاد مي توان از وزن عوامل 
بيروني بر قيمت دالر كم كرد. به طور مثال چنانچه اقدامات جدي در زمينه حل قاچاق 
كاال انجام شــود مي توان اميدوار بود كه حداقل بخشي از مشــكالت بازار ارز مرتفع 
شــود چرا كه هم اكنون ميزان قاچاق كاال رقمي بين 15 تا 25ميليارد دالر است كه 
در واقع هدررفت منابع ارزي كشور است و حل آن به همكاري 3قوه بستگي دارد. او 
افزود: همچنين مي توان يك سلسله اقدامات فوري را در زمينه مديريت و ساماندهي 
صادرات انجام داد يا مثال در حوزه بحث ناتــرازي ارزي و افزايش صادرات غيرنفتي 
مشكل اعتبارسنجي صادركننده ها را حل كرد و مشوق هايي را براي صادركننده  هايي 
كه داراي حسن رفتار هستند در نظر گرفت تا به توسعه صادرات غيرنفتي كمك شود.

   همتي: بانك مركزي دور از هيجان اقدام مي كند
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي ديروز در واكنش 
به تحوالت بازار ارز نوشت: در برخی از تحليل ها، درخصوص 
شرايط فعلی بازار ارز ، تالش می شودكه باالقاي رقم هايی از 
نرخ ارز در بازار و منتسب كردن آن نرخ ها به بانك مركزی، 
زمينه ساز ســطح خاصی از نرخ ارز در بازار شوند. ضمن 
تكذيب تمامی گمانه زنی ها ، تاكيد می كنم كه، مســتقل از 
تحوالت سياســی خارجی، تنها معيار اعمال سياست های 

بانك مركزی؛ مصالح اقتصادی كشور و ضرورت استمرار پايداری وثبات در بازارها، و نيل 
به هدف تورمی است ولذا بر اساس سازوكار بازار، كارآمدترين روش را برای جلوگيری از 
هرگونه عدم تعادل در بازار ها، به كارمی بندد. اعتقاد بانك مركزی اين است كه به صورت 
طبيعی و درچارچوب فرآيند های بازار، بايد اجازه تخليه انتظارات متراكم شده به بازار ارز 
داده شود. لذا، بانك مركزی بارصد دقيق بازار ارز و عوامل شكل دهنده و مؤثر برآن و به دور 

از هيجان، اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

خودرو

قيمت بازار برخي خودروهاي داخلي در روز شنبه هفته جاري
قيمت بازار )تومان(قيمت كارخانه )تومان(نام خودرو

GLX 101.260.000208.000.000پژو 405 بنزيني
tu5 187.303.000394.000.000پژو پارس

110.111.000219.000.000پژو 206 تيپ 2
93.140.000253.000.000رانا

126.789.000289.000.000پژو 206 تيپ 5
130.872.000298.000.000پژو 206 صندوقدار وي 8

EF7  بنزيني lx 114.962.000208.000.000سمند
146.851.000305.000.000دنا 

152.237.000436.000.000پژو 207I  دستي 
197.055.000492.000.000پژو 207I  اتوماتيك

120.000.000-پرايد 111
87.800.000131.000.000تيبا 2

EX 92.928.000140.000.000ساينا

بورس

ورود دالر به كانال 25هزار تومان
قيمت هر دالر آمريكا تا ساعت 18 ديروز و تا لحظه تنظيم اين گزارش تا محدوده 25هزارتومان نزول كرد

دالر
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بعد از توقف پرسپوليس برابر سايپا، خبرنگاران از يحيي پرسيده اند 
چرا به مهاجماني مثل آريا برزگر و امير روستايي بازي نمي دهد. 
ســرمربي پرســپوليس هم با طعنه و كنايه جواب داده: »ليست 
ديگري نداريد بدهيد؟« روشن نيســت ايراد اين سؤال چه بوده 
كه يحيي چنين جوابي داده است. به هر حال پرسپوليس در خط 
حمله با كمبود بازيكن مواجه است و كماكان مثل فصل گذشته 
از مهاجمان جوان اين تيم اســتفاده نمي شود. طبيعي است كه 
رسانه ها انتظار داشته باشند به نفراتي مثل برزگر و روستايي بازي 
برسد. مگر اينها بازيكن پرسپوليس نيستند؟ غيراز اين، سرمربي 
در نشســت خبري حاضر مي شــود كه به چنين سؤاالتي جواب 
بدهد. اگر قرار اســت او خودش تصميم بگيرد و به هيچ كس هم 
جواب ندهد، فلسفه برگزاري نشست هاي خبري زير سؤال مي رود. 

چه بپرسند خوب است؟

ابراهيم صادقي شخصيت قابل احترامي دارد. مربي جواني است 
كه بايد از او حمايت شود؛ مخصوصا به اين دليل كه تيم كم بضاعتي 
در اختيار دارد. هيچ كدام از اينها اما دليل نمي شود كه آقا ابراهيم 
بعد از بازي با پرسپوليس بگويد: »اگر درخشش حامد لك نبود، 
مي توانستيم برنده باشيم. « اينجاست كه بايد از صادقي پرسيد 
شما كدام بازي را ديدي برادر؟ بله؛ لك در اين مسابقه يك واكنش 
خوب داشت و يك فرصت مناســب ديگر را هم خود سايپايي ها 
خراب كردند، اما ستاره زمين 100 متر آن طرف تر درون دروازه 
خود سايپا ايستاده بود. اكبر منادي در اين مسابقه بهترين نمايش 
عمرش را داشت و كلي هم ستايش شد. اين ادبيات از سوي مربيان 
جوان نگران كننده است و ساير زحمات آنها را هم زير سؤال مي برد؛ 
درست مثل جمله ديگر صادقي: »چمن دستگردي چيزي كم از 

آزادي ندارد. « واقعا ندارد؟

بي خيال شو برادر

شــجاع خليل زاده يك تصميم مهــم گرفته، امــا نمي خواهد 
مســئوليت آن را قبول كند. بنابراين هر واكنشــي كه او نشان 
مي دهد، دقيقا كار را بدتر مي كند. يك نفر بايد به مدافع ســابق 
پرســپوليس يادآوري كند حضور او در الريــان اتفاقي بود كه با 
تصميم خودش رخ داد، بنابراين نمي تواند توپ را در زمين ديگران 
بيندازد. شجاع در تازه ترين مصاحبه اش گفته: »بله؛ به خاطر پول 
رفتم. 3سال در پرسپوليس بازي كردم، اما به اندازه يك آپارتمان 
50متري هم پول در نياوردم. « خب البته مشخص نيست منظور 
شجاع خانه 50متري در كجاســت؟ مريخ؟ خليل زاده در بخش 
ديگري از مصاحبه اش كامبيز ديرباز، ستاره سينما را كه هوادار 
پرسپوليس است متهم كرده با انتقاد از او دنبال فالوور مي گردد. 
خب البته ديرباز يك ميليون نفر بيشتر از خود شجاع فالوور دارد. 

50 متر در كجا؟

نكته بازي

خداحافظيخطيبي؛ديگربرنميگردم
آلومينيوم اراك كه تازه به ليگ برتر آمده در نخستين هفته اين مسابقات، پرحاشيه ترين تيم بود. تعلل مديرعامل 
اين باشگاه باعث شد قرارداد تعدادي از بازيكنان تا آخرين ساعات ثبت نشده باشد و درنهايت رسول خطيبي با تيمي 
به مصاف نساجي رفت كه فقط 6نيمكت نشين داشت و از اين 6بازيكن هم 2نفر دروازه بان بودند! باشگاه آلومينيوم 
تا ساعت3بامداد روز جمعه درگير قرارداد بســتن با بازيكنان بود و عجيب اينكه اين قراردادها نه توسط مديرعامل 
و يا سرپرست تيم بلكه توسط پزشك، مدير پشتيباني و مســئول روابط عمومي به ثبت رسيد. جالب تر اينكه محمد 
علي نژاد و مجيد عيدي 2 بازيكن آلومينيوم در آخرين لحظــات تصميم به جدايي از اين تيم گرفتند و حتي يكي از 
بازيكنان آلومينيوم هم با حضور در باشگاه به صورت مخفيانه قراردادش را برداشته تا به تيم ديگري برود! مجوز بازي 
اميد سينگ و اسماعيل شريفات هم براي نخستين بازي صادر نشد تا اين اتفاقات عصبانيت رسول خطيبي را به همراه 
داشته باشد. خطيبي بعد از شكست 3بر صفر در هفته اول، به دليل همين مشكالت در رختكن از بازيكنان خداحافظي 
كرد. او خطاب به شاگردانش گفت: »مي خواستم 3روز قبل از بازي بروم ولي ماندم تا اين بازي را انجام دهيم. با اين 
مشكالت به روح مادرم قسم مي خورم كه ديگر برنمي گردم.« خطيبي در حالي جمعه شب با عصبانيت اراك را ترك 
كرد كه مسئوالن آلومينيوم در تالش براي بازگرداندن اين مربي هستند. تمرينات آلومينيوم هم فعال تعطيل شده و 

بازيكنان در انتظار مشخص شدن وضعيت خطيبي مانده اند.
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درحالي كه الكس تلس، مدافع چپ پرتغالي منچســتريونايتد از قرنطينه كرونا 
برگشــته، روبرتو مانچيني، ســرمربي تيم ملي ايتاليا و ادين ژكو، مهاجم آاس رم 
كه قرار بود هفته آينده با بوســني مقابل ايران بازي كند تست كوويدشان مثبت 
در آمد و به قرنطينه رفتند. عصر ديروز خبر رســيد هازاد و كاسيميرو هم از رئال 
تست هايشان مثبت شده اســت. 6عضو تيم آاك آتن )تيمي كه كريم انصاري فرد 
در آن بازي مي كند( و 9بازيكن ديناموزاگرب كه صادق محرمي در آن عضو است 
به ويروس چيني دچار شده اند. بر بازي حساس ساعت15امروز سري آ بين التزيو 
و يوونتوس هم اتفاقات كرونايي زيادي ســايه افكنده است. چيرو ايموبيله، آقاي 
گل فصل قبل در بازي با تورينــو در زمين حاضر بود امــا بالفاصله در ديدار ليگ 
قهرمانان در تستي متفاوت و زيرنظر پروتكل هاي يوفا مبتال اعالم شد و نتوانست 
مقابل زنيت بازي كند. حاال التزيو مي خواهد او و لوكاس ليوا و توماس استراكوشا 
را در اين ديدار حســاس به ميدان بفرســتد. كل ايتاليا روي اين موضوع حساس 
شده و اگر مشخص شود باشگاه رمي دســت به تقلب زده است، صددرصد جريمه 
خواهد شد و احتمال سقوط اين تيم به يك دســته پايين تر هم وجود دارد. بازي 

بعدازظهر امروز تنها مسابقه حساس پيش از فيفادي اين هفته نيست. 2 ساعت و 
نيم بعد از آغاز اين بازي، تيم هاي آتاالنتا و اينتر به مصاف هم مي روند. پديده هاي 
فصل قبل سري آ دقيقا در يك روز با مدعيان شــماره يك و 2 قهرماني اين فصل 
بازي دارند. در اسپانيا هم ســاعت23:30رئال مادريد با والنسيا بازي دارد. حريف 
كهكشاني ها باشگاهي ريشــه دار است و مدعي ســابق قهرماني كه ممكن است 
به دليل ورشكستگي به دسته هاي پايين تر سقوط كند. در ليگ برتر هم بازي هاي 
جذابي در پيش داريم. شنبه و يكشنبه اين هفته كال جوري مسابقات چيده شده كه 
قبل از 2 هفته تعطيلي فيفادي، عالقه مندان فوتبال باشگاهي يك دل سير فوتبال 
ببينند. وست بروم- تاتنهام، لستر- ولوز و آرســنال- استون ويال هم امروز برگزار 
مي شود اما گل سرســبد بازي هاي اين هفته جدال مدعيان اصلي قهرماني ليگ 
برتر يعني ليورپول و منچسترسيتي است. ساعت20حتما اين بازي را ببينيد. جو 
متشنج انتخابات آمريكا به فوتبال انگليس هم سرايت كرده. سولسشائر، سرمربي 
منچستريونايتد كه ديروز با اورتون بازي داشت درباره احتمال اخراجش و آمدن 
پوچتينو يا ناگلزمان به منچستر گفته بود: »من مثل شخصيت سريال خانه پوشالي 
سقوط نمي كنم.« گوارديوال هم كل كل هاي انتخاباتي ترامپ و بايدن را تكرار كرده 
و گفته براي قهرماني من سيتي يا ليورپول بايد همه راي ها شمرده شود كه اشاره 
به جمع آوري تك تك امتيازات تا پايان فصل توسط اين دو تيم دارد. يورگن كلوپ 
بيش از هر مربي ديگري گوارديوال را آزار داده اســت. او 9بار پپ را برده و 2 تساوي 
و 7باخت مقابل اين مربي دارد. آنها در بوندس ليگا هم كه ســرمربيان دورتموند و 

بايرن بودند با هم روبه رو مي شدند.

بهروز رسايلي| پرسپوليس در نخستين بازي فصل 
جديدش 2 امتياز كليدي از دست داد؛ هرچند اين 
تيم واقعا برابر ســايپا نمايش بدي نداشت. شايد 
اگر بدشانسي ســرخ ها و درخشش غيرمنتظره 
محمدحسين منادي دروازه بان تيم حريف نبود، 
پرســپوليس افتتاحيه ليگ بيستم را با امتيازات 
كامل پشت سر مي گذاشت. با اين حال اين بازي در 

دل خودش نكات ديگري هم داشت.
1   امتيازات اول فصل بسيار مهم است تيمي كه شروع 
خوبي ندارد، به سختي در پايان فصل قهرمان مي شود. 
البته پرسپوليس كالدرون در ليگ نوزدهم خيلي خوب 
شروع نكرد، اما در هفته هاي پاياني نيم فصل به شكل 
وحشتناكي اوج گرفت و 7 پيروزي پياپي به دست آورد. 
سرخپوشان در هر 4 فصل گذشته كه به عنوان قهرماني 
دســت يافتند، بازي هفته اول را برده بودند. اين بار اما 
اتفاق ديگري رخ داد و آنها بايد اميدوار باشند اين شروع 

متفاوت، به پاياني متفاوت منجر نشود.
2  جاي خالي عيسي آل كثير از همين نخستين بازي 
فصل به شدت احساس مي شد. پرسپوليس خأل مهدي 
طارمي را با علي عليپور پر كرد و جاي خالي عليپور را هم 
با آل كثير. محروميت شش ماهه او براي سرخپوشان 
بسيار ناگوار است و شايد آنها ناچار شوند هزينه زيادي 
بپردازند. مهدي عبدي البته بازيكن بدي نيست، اما زهر 
و چارچوب شناسي آل كثير را ندارد. وحيد اميري هم 
نهايتا يك مهاجم مكمل به شمار مي آيد، نه يك فوروارد 
هدف. در بازي با سايپا پرسپوليس موقعيت هاي گلزني 
زيادي داشت كه از دست داد، اما در مسابقات دشوارتر 

مهاجمان بايد از فرصت هاي به مراتب كمتر از اين براي 
پيش انداختن تيم شان استفاده كنند. آيا خط حمله 

فعلي پرسپوليس اين توان را دارد؟
3  نگراني بعدي در خط دفاعي اســت. فصل گذشته 
آغاز نيمكت نشــيني هاي جالل حســيني به بهانه 
افزايش سن او بود، اما حاال با جدايي شجاع خليل زده، 
جالل كه يك سال هم مسن تر شده به تركيب اصلي راه 
يافته است. آيا براي او حضور در مسابقات فشرده پياپي 
مقدور است؟ حسيني در همين بازي اول هم نشان داد 
سرعت و چابكي گذشته را ندارد. به نظر مي رسد يحيي 
گل محمدي هر چه سريع تر بايد يك نيرو به قلب خط 
دفاعي بيفزايد؛ اگر خريدي قرار است انجام شود زودتر 
بايد صورت بگيرد و اگر قرار است از مهره هاي موجود 
كسي در اين پست تست شــود، اين اتفاق هم بايد با 
شتاب بيشتري رخ بدهد. ســرمايه گذاري بلندمدت 
 روي فقــط 2 مدافع مياني كــه يكي از آنهــا در مرز

 40 سالگي است، چندان منطقي به نظر نمي رسد.
4  همه خريدهاي پرسپوليس توانسته اند از نظر كيفي 
مورد تأييد بخش زيادي از هــواداران و منتقدان قرار 
بگيرند. البته همه، غيراز يك نفــر؛ آرمان رمضاني. او 
خريد ناگهاني و ليگ برتري سرخپوشان بود كه بدون 
تعارف فعال در سطح سايرين به نظر نمي رسد. يحيي هر 
از گاهي در مسابقات آسيايي به او اعتماد كرد و خيلي 
جواب نگرفت. رمضاني در بازي با ســايپا هم از فرصت 
25دقيقه اي اش سودي نبرد. مسلما با ادامه اين روال، 
اعتماد به او سخت تر خواهد شد. رمضاني نبايد كاري 

كند كه دل هواداران براي اوساگونا تنگ شود!

5  پرســپوليس به عنــوان قهرمــان4 دوره قبلي و 
فيناليست فعلي آسيا وارد ليگ بيستم شد، اما به شكلي 
غريب، عصبي و پرخاشگر نشان داد. كارت هاي زرد و 
قرمز مفت، غرولند احمد نوراللهي كه تا نيمكت ادامه 
پيدا كرد و... تناسبي با كاميابي هاي فني سرخپوشان 
نداشت. به نظر مي رسد مجموعه تيم از اتفاقات يك ماه 
گذشته پيرامون باشــگاه لطمه روحي خورده است. 
وظيفه كادر فني و مديران جديد است كه اين وضعيت 
را ترميم كنند، وگرنه خشم بي منطق بازيكنان ممكن 

است هزينه زيادي روي دست تيم بگذارد.

حميدرضا عليپور| پرسپوليس در روزي كه نســبتا خوب بازي كرد و موقعيت هاي 
زيادي روي دروازه حريفش ســاخت به گل نرسيد تا در نخســتين ديدار خود در 
ليگ برتر به تســاوي دســت پيدا كند. مهم ترين عامل توقف سرخپوشان در اين 
بازي درخشش دروازه بان ســايپا بود. محمدحسين اكبرمنادي در اين بازي بارها با 
عكس العمل هاي خود مانع گلزني سفيدپوشان پرسپوليس شد و درنهايت به عنوان 
بهترين بازيكن ميدان شناخته شد. براساس آمارهاي سايت متريكا، پرسپوليس در 
اين بازي 16شوت زد كه 5شوت در چارچوب دروازه سايپا قرار داشت و اكبرمنادي هر 
5شوت را به خوبي مهار كرد. منادي با اين عملكرد از متريكا نمره7.88گرفت و باالتر 
از احسان پهلوان، جاللي و وحيد اميري بهترين بازيكن ميدان شناخته شد. به دليل 
همين درخشش كه احتماال لقب بهترين دروازه بان هفته را هم نصيب منادي خواهد 

كرد به سراغ اين بازيكن رفتيم و او به سؤاالت همشهري پاسخ داد.

  در نخستين هفته يك امتياز مهم به دست آورديد. بازي چطور بود؟
واقعا بازي سنگيني بود. ما خيلي خوب بازي كرديم و توانســتيم يك امتياز بسيار مهم از 

فيناليست آسيا بگيريم. هر چند كه شايد مي توانستيم اين تيم را شكست دهيم.
  در اين بازي عملكرد خيره كننده اي داشتي.

پيش از آغاز ليگ تمرينات بسيار سنگيني انجام دادم. براي من مهم نيست مقابل كدام تيم 
بازي كنم، فقط مي خواهم اين فصل بهترين عملكرد را داشته باشم. آنقدر بازي سنگيني 

بود كه اصال متوجه نشدم چند سيو در بازي داشتم.
   فكر مي كني بتواني اين عملكرد را در هفته هاي بعد هم ادامه دهي؟
نمي شود از حاال چيزي را پيش بيني كرد، اما مطمئن هستم كه اين فصل جواب تمرينات 

خودم را خواهم ديد.
  تيم سايپا را چطور مي بيني؟

ما امسال تيم بسيار خوبي داريم. برخالف سال گذشته كه خيلي بدشانس بوديم مي خواهيم 
امسال خودمان را نشان دهيم. البته هنوز بازي هاي ابتدايي ليگ است و كمي زمان مي برد 
تا بتوانيم كامال به هماهنگي برســيم اما مطمئن باشيد كه اين فصل سايپا درخشان ظاهر 

خواهد شد.
  به تيم ملي هم فكر مي كني؟

با يك بازي نمي شود انتظار دعوت به تيم ملي را داشت اما مي خواهم آنقدر خوب باشم كه 
به تيم ملي دعوت شوم.

  صحبت پاياني داري؟
بله مي خواستم در مورد يك موضوع صحبت كنم. در بازي با پرسپوليس وقتي ديدم ترابي در 
زمين نيست واقعا دلم براي او تنگ شد. من و مهدي خاطرات زيادي با هم داشتيم و اميدوارم 

كه در قطر هم بتواند بدرخشد.

  سايه انتخابات بر فوتبال
  بازي هاي جذاب امروز هم از اتفاقات آمريكا

  بي نصيب نمانده اند

  عصباني و بدشانس
5 نكته از بازي پرسپوليس و سايپا؛ توقف مدافع عنوان قهرماني

آغاز بيستمين دوره از مسابقات ليگ برتر به منزله عبور از مرز دودهه فوتبال 
حرفه اي در ايران است، اما به نظر نمي رسد اين اعداد و ارقام تناسب چنداني 
با واقعيات داشته باشــد. تنها كافي است بخشي از رويدادهاي همين هفته 
نخست ليگ را زيرنظر بگيريد تا روشن شــود فوتبال ايران هنوز هم درگير 

اتفاقات منحصر به فرد است.
1  پيكان يكي از 16تيم ليگ برتر اســت، اما ســرمربي اين تيم در فاصله 
24ساعت تا آغاز مسابقات فصل جديد انتخاب مي شود. ناگفته نماند مهدي 
تارتار در حالي هدايت پيكان را پذيرفت كه در طول پيش فصل عبداهلل ويسي 
ســرمربي اين تيم بود. با اين حال او قبال از انجام حتي يك بازي جدا شد تا 
شاهد اتفاق عجيب ديگري باشــيم. باز ناگفته نماند بازي هفته اول همين 

پيكان در خانه نفت آبادان، در دقيقه 90 لغو شد كه اين هم از عجايب فوتبال 
ايراني است.

2  آلومينيوم اراك با رسول خطيبي به ليگ برتر رسيد. آنها خطيبي را حفظ 
كردند و در بازي هفته اول 3 گل از نساجي قائم شهر خوردند. بعد از پايان اين 
مسابقه خطيبي يك پست در صفحه شخصي اش گذاشت و با آلومينيومي ها 
خداحافظي كرد. برخــي منابع خبري حتي مدعي شــدند زمزمه جدايي 
خطيبي پيش از مسابقه هفته اول هم وجود داشته است. انصافا چنين موردي 

را كجاي دنيا مي توانيد پيدا كنيد؟
3  تيم ها در حالي هفته اول ليگ را پشت سر گذاشتند كه الاقل زمان انجام 
بازي ها معلوم نبود هفته دوم چه روزي برگزار خواهد شد؛ قبل از اردوي تيم 
ملي يا بعد از آن؟ فرض كنيد شما مربي هستيد و نمي دانيد بازيكني را كه 
امروز به ميدان مي فرســتيد، دفعه بعدي كي قرار است مورد استفاده قرار 
بگيرد. شايد 4 روز فاصله باشد، شايد 14 روز. در اين صورت چه مي كنيد؟ 
خب البته فوتبال ايران نصف هيجانش را از همين بي برنامگي مي گيرد. اگر 

همه  چيز از قبل معلوم باشد، ديگر لطفي ندارد كه!

  3 اتفاق منحصربه فرد
20سال بعد از حرفه اي شدن، هنوز آماتوريم

 منادي: جاي ترابي  در زمين خالي بود
 دروازه بان سايپا و بهترين بازيكن ديدار  با پرسپوليس  تصميم گرفته 

آنقدر  خوب باشد كه به تيم ملي دعوتش كنند

شكاريجاشينآلكثير؟
رضا شكاري كه نامش در فهرست نخستين بازي 
تراكتور در ليگ بيستم ديده نمي شد، روز گذشته 
قراردادش را به صورت يكطرفــه با تيم تبريزي 
فسخ كرد. اين در حالي اســت كه تراكتوري ها 
فسخ يكطرفه شــكاري را غيرقانوني مي دانند و 
مي خواهند از طريق تيم حقوقي خود اين موضوع 
را پيگيري كنند. گفته مي شود امسال 10 بازيكن 
به صورت يكطرفه قرارداد هايشــان را با تراكتور 
و ماشين فســخ كرده اند كه خودش يك ركورد 
به حســاب مي آيد! جالب اينكه پس از رسانه اي 
شدن اين خبر شايعه انتقال شكاري به پرسپوليس 
بر سر زبان ها افتاد، شــايعه اي كه خود شكاري و 
پرسپوليسي ها آن را تأييد يا تكذيب نكرده اند. 
بدنيست بدانيد شكاري پيش از انتقال به تراكتور، 
فاصله اي تا پرسپوليسي شــدن نداشت و حتي 
چندباري به محل اين باشگاه هم رفت اما درنهايت 
سر از تبريز درآورد. حاال بايد ديد اين بار شكاري 
به جمع قرمزپوشــان پايتخت اضافه مي شود تا 
جانشين آل كثير شود يا همه  چيز در حد شايعه 

باقي مي ماند!
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پنجره نقل وانتقاالتي باشگاه استقالل 
فردا باز مي شــود. بــا وجــود اينكه 
استقاللي ها معتقد بودند پول وينفرد 
شــفر تمام و كمال پرداخت شــده و 
پنجره اين تيم بايد قبل از نخســتين 
بازي ليگ برتر باز شــود اما اين اتفاق 
براي نخســتين بازي رخ نــداد و فردا 
انجام خواهد شد. باشگاه استقالل روز 
جمعه با انتشار يك اطالعيه از وينفرد 
شفر انتقاد كرد و مدعي شد اين مربي 
با گروكشي مطالبات پســرش، براي 
باز شــدن پنجره نقل وانتقاالتي با اين 
باشــگاه همكاري نمي كند. اما ساعتي 
بعد شفر با فارس صحبت كرد و ضمن 
انتقــاد از »بيانيه توهين آميــز و پر از 
دروغ« باشــگاه اعالم كــرد باقيمانده 
طلبش ساعت 4عصر جمعه به حسابش 
نشسته و اگر اين اتفاق زودتر رخ مي داد 
پنجره نقل وانتقاالتي اســتقالل نيز در 
همان زمان باز مي شد. شفر گفت: »االن 
باشــگاه بايد برخي مدارك را اصالح 
كند و بعد هم پنجــره نقل وانتقاالتي 
باشگاه به سرعت و به صورت اتوماتيك 

باز خواهد شد.«

دلخوريشفر
وبازشدنپنجره

طلسم ناكامي هاي استقالل در هفته هاي ابتدايي پس از 4 فصل باالخره شكسته 
شد. محمود فكري كه تيمش را بدون خريد هاي جديد به ميدان فرستاده بود، 
در روز رويايي مربيان استقاللي موفق شــد با نتيجه 2 بر صفر تيم تازه ليگ 
برتري شده مس رفسنجان را از پيش رو بردارد. وريا غفوري، كاپيتان آبي ها 
در دقيقه 58 و اميرارسالن مطهري در دقيقه 66، گل هاي استقالل را به ثمر 
رساندند. در روزي كه شيخ به عنوان بازيكن ذخيره به ميدان رفت، قائدي با 
دادن يك پاس گل و زدن يك توپ به تير دروازه، يكي از بهترين هاي استقالل 

بود. در ديگر بازي هاي ديروز شهرخودرو با نتيجه 3 بر صفر ماشين سازي را 
شكست داد تا مهدي رحمتي شــروعي خوبي در ليگ بيستم داشته باشد. 
امين قاسمي نژاد با زدن 2 گل و دادن يك پاس گل ستاره تيم رحمتي در بازي 
ديروز بود. در مهم ترين بازي هفته اول هم گل گهر با نتيجه 3 بر يك سپاهان را 
شكست داد تا قلعه نويي انتقامي سخت از تيم سابقش گرفته باشد. گل گهري ها 
در حالي اين بازي را بردند كه با گل دقيقه 13 حسيني از حريف عقب افتاده 
بودند. صادقي، منشا و شاكري گل هاي گل گهر در اين بازي را به ثمر رساندند.

 پايان طلسم 4ساله
   در روز رويايي مربيان استقاللي ليگ، آبي هاي پايتخت
   با شكست دادن مس فصل را با پيروزي آغاز كردند
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ترانه يلدا
معمار و شهرساز

 همشهري به بهانه 8نوامبر، روز جهاني شهرسازي، مشكالت حوزه  ساخت وساز 
و چالش هاي پيش روي اين عرصه مهم شهري را  در گفت گو با كارشناسان بررسي كرد

هشتم نوامبر در سال ۱۹۴۹ توسط پروفسور كارلوس ماريا دالپائولرا، استاد فقيد دانشگاه بوئنوس آيرس آرژانتين همزمان با افتتاح انستيتو مطالعات مسائل شهرسازي دانشگاه، تحت عنوان روز جهاني شهرسازي ثبت شده است. عكس:همشهري/حامد خورشيدي

شهرها در انتظار نگاه انساني
ترانه شهر

 حرفه شهرسازي 
در آستانه يك تغيير رويكرد بنيادي

روز جهاني شهرســازي فرصت خوبي 
است براي داشتن نگاهي به وضعيت و 
مقام پراتيك شهرسازي در كشورمان. 
آيا ما در مقايســه بــا ديگر كشــورهاي جهــان در كار و حرفه 

شهرسازي موفق بوده ايم؟
نتيجه گيري از شــاخص ها و اطالعات مقايســه اي بين المللي 
مي گويد كه نه! تهران و ديگر كالنشــهرهاي مــا نه تنها در زمره 
شهرهاي موفق در صدر ليست ها قرار ندارند، بلكه در انتهاي آنها 
جاي گرفته اند. ما در ايجاد شهرهايي خوب و شاد و راحت، قابل 

تنفس و با خدمات مناسب براي شهروندانمان موفق نبوده ايم.
برنامه هاي شهرســازان مان براي ترافيك و ساخت و ســاز، براي 
ايجاد فضاهاي عمومي خدماتي و فراغتي و عرصه هاي مسكوني 
مناسب براي تمام اقشار درآمدي به نتيجه نرسيده و نارضايتي و 
پرتاب شدگي اقشار كم درآمد به حاشيه هاي پرت افتاده خارج از 
محدوده هاي شهرها را به دنبال داشته است؛ به گونه اي كه امروز 
تعداد جمعيتي كه به طور غيررسمي در اطراف شهرهاي بزرگمان 

اسكان يافته اند، تقريبا برابر جمعيت روستايي كشور است.
اما چندســالي اســت كه نشــانه هايي از يك تغيير پارادايم، يا 
به عبارتي يك تغيير رويكرد اساسي در نگاه گروه هاي اجتماعي 
و در نتيجه، شهرســازان و مســئوالن، به شــهر ديده مي شود؛ 
طاليه هاي تغييري كه اميدبخش اســت. در واقــع، نرخ باالي 
شهرنشــيني بي  كيفيت و تعداد زياد تحصيل كرده هاي بيكار از 
يكسو و شيوع زندگي مجازي روي شبكه هاي اجتماعي و امكان 
گفت وگو و نقد وضعيت شهرها از ســوي ديگر، زمينه هاي تغيير 
رويكرد فعاالن در امور شهرسازي و شهرداري نسبت به شهرها را 
فراهم كرده است. مردم با هم حرف مي زنند و درباره مسائل شهر 

و محله مشورت مي كنند.
هويت شهري و مقاومت در برابر تخريب بافت هاي قديمي شهرها 
اهميت يافته است. ديگر در خيلي از محالت، مردم حاضر نيستند 
اجازه دهند شهرســازان به ميل قدرت هاي سرمايه دار در بخش 
ساختمان- كه سال ها شهرداري ها را رام خود كرده بودند و تاكنون 
هر تخلفي را با پول مي خريدند- هر باليي بخواهند بر سر شهرها 
بياورند و خانه ها را خراب و مردم ساكن محله هاي قديم را به بهانه 
فرسودگي، آواره كنند. ُطرفه آنكه اين رشد آگاهي ها، تازگي ها، بر 

ذهن مسئوالن هم تأثير مي گذارد.
طي سال هاي اخير شــاهد بوده ايم كه معاونان وزير و شهرداران 
پرقدرت، در موارد متعدد به حرف مردم گوش داده اند و حتي جلوي 
اجراي بعضي پروژه هاي بزرگ و كوچك نادرســت و غيرمنطقي 
مانند طرح گذراندن خيابان از وســط بافت تاريخي و ثبت جهاني 
شده شرق ميدان نقش جهان در اصفهان را گرفته اند. شاهد هستيم 
كه شوراهاي شهر- به ويژه برخي اعضاي شوراي شهر تهران- براي 
اعتراضات به سوداگري و رانت خواري و بيداد، گوش شنوا داشته اند 

و صداي مردم و متخصصان معترض را انعكاس داده اند.
اينها نشانه هاي خوبي است از اينكه جامعه شهرسازي و مسئوالن 
شهري دارند متوجه مي شــوند كه ديگر مثل قديم نمي توانند با 
كشيدن چهار خط صاف )يا كج(، شهر را در هم بريزند و احساس 
قدرت مطلق و بالمنازع بكنند. شهرسازي مدتي است به فازي وارد 
شده كه در آن تسهيلگران علوم اجتماعي و اقتصاددانان به ناچار 
در كنار شهرسازان قرار مي گيرند تا از اشتباهات فاحشي كه در 

گذشته مرتكب مي شدند، پرهيز كنند!
 به هرحال، روز جهاني شهرســازي را امســال بايد ابتدا به همه 
شهرونداني تبريك گفت كه با رفتارشان به شهرسازان و مسئوالن 
شهري پيام دادند كه شهر را ديگرگونه مي خواهند و البته بعد از 
آنها، به تمام كســاني كه صادقانه زحمت مي كشند تا شهرهايي 

سالم و زيبا براي ما فراهم كنند.

دوران طاليــی شهرســازی 
ايران، در عصر صفوی و در شهر 

اصفهان رقم خورده است. 
پژوهشــگر و دكتــری مرمت 
بناهای تاريخــی در اين رابطه 
به همشــهری گفت: »اين ادعا 
دو دليل عمــده دارد؛ اول اينكه 

شهرســازان اصفهان در اين عصر با احترام كامل به حكومت های گذشته خود، 
بخش سلجوقی را كامال حفظ كرده و فضاهای شهری جديد اعم از ميدان نقش 
جهان و بناهای اطرافش، دولت خانه شــاهی و كاخ هايــش، خيابان چهارباغ و 
كوشك هايش، پل های تاريخی و ديگر عناصر مهم شهر را در خارج از حصار آن 
زمان و در جوار هسته سلجوقی بنا نهاده اند و بازار نقطه اتصال بخش سلجوقی 
به بخش صفوی شده است. احترام به آثار گذشتگان و حفظ اليه های تاريخی، 
آنگونه كه در عصر صفوی اتفاق افتاده، در ديگر اعصار تمدن ايران و به ويژه در 

عصر حاضر، هرگز به اين قوت نبوده است.«  
محمدمهدی كالنتری دليل دوم اهميت شهرسازی اصفهان در عصر صفوی را 
استفاده از 3مســير زندگی با كاركردهای مختلف برای دميدن حيات در شهر 
دانست و افزود: »اين سه مســير، بازار به عنوان مسير مردم، خيابان چهارباغ به 
عنوان مســير حكومت و رودخانه زاينده رود به عنوان مسير زندگی و طبيعت 
هستند. تلفيق اين 3مســير در تداوم و تالقی همديگر، باغ شهری زنده و پويا را 
خلق كرده كه سياحان و شرق شناسان بزرگی جذبش شده اند و پس از گذشت 
400سال از پيدايش آن، هنوز به عنوان يك نمونه بی بديل در تاريخ شهرسازی 

به شمار می رود.«

 دوران طاليی شهرسازی ايران 
درعصر صفوی اصفهان

   محمدكريم آسايش، كنشگر 
شهري 

شهرســازي در ايران تحت دو سنت 
هنري و مهندســي است. فانتزي و 
فن زدگي پيش رانه هاي پيش برنده 

آن هســتند و البتــه در فضايي كه 
فرمانفرمايي بر آن حكم مي راند و عمران، آن را پي مي ريزد و سوداگري آن را به 
ثمن بخس خريده است. در حقيقت، شهر، زندگي شهري و شهرباشان )ساكنان 
شهر( نقش ابژه هايي منفعل، طبيعتي بي جان، موادي خام و اعدادي را دارند كه 
مي توان هر گونه آنها را بدون تفهم، شكل داد و اين تناسبات شكلي و محاسباتي 
است كه تنها اهميت مي يابند.مسئله شهرســازي در ايران و نقد آن را فقط در 
شهرسازي )به مثابه رشته دانشگاهي يا شغل حرفه اي( نمي توان يافت بلكه نياز 
به بازانديشي و بازسازي كل سپهر دانشگاهي، نظام كارفرمايي/ سياستگذاري 
و فضاي اجتماعي اســت. تنها براي اصالح وضعيت شهرسازي در ايران اصالح 
سرفصل هاي درسي دانشگاهي يا شرح خدمات طرح هاي شهري كفايت نمي كند. 
مسئله فقط اين نيست كه »شهرسازي« دروس اجتماعي و اقتصادي كم دارد و آنچه 
دارد هم كاربردي نيست يا بيش از حد فن زده است يا فخرفروشي )اسنوبيسم( 
معمارانه در آن جريان دارد؛ همان قدر هم »علوم اجتماعي و انســاني« شامل 
جامعه شناسي، اقتصاد، حقوق، علوم سياســي، فلسفه و حتي ادبيات شهري و 
فضايي نيست. مسئله فقط اين نيست كه شرح خدمات طرح هاي شهري، بندهاي 
اجتماعي و مشاركتش كم مايه است. مسئله اين است كه جدا از گسيختگي اش 
با بخش هاي كالبدي شــرح خدمات و عمدتا نقش نداشتن مطالعات اجتماعي 
در طرح ريزي هاي كالبدي، مطالعات مشاركت اگر جايي هم داشته باشد داراي 

مابه ازايي در نظام سياستگذاري شهري نيست و طرحي بهترين مطالعات مشاركت 
را انجام دهد و بهترين ابزارهاي مشــاركتي را هم به كار بندد )از روش پژوهش 
مشاركتي شهري گرفته تا شهرسازي تاكتيكي( و مناسب ترين ساختار مديريت 
مشاركتي اجرا و نظارت بر طرح را پيشنهاد دهد، تأثيرگذاري آن تنها وابسته به 
جلب رضايت كارفرماست. طبعا بايستي در رأس امور، نظام سياستگذاري شهري 
اصالح و دمكراتيك شود، سياست هاي اقتصادي و ماليه شهري مردمي و عادالنه 
شود،سرفصل هاي درسي هم در شهرسازي و هم ساير رشته هاي وابسته اصالح 
شــوند، اما وراي آنكه اصالحات ناگهان از باال حادث نمي شوند، حتي درصورت 
حدوث آن باز هم تحول رخ نداده است؛ زيرا براي مثال اجتماعي شدن شهرسازي 
يا فضايي شدن علوم اجتماعي و انساني تنها با اصالح  سرفصل ها اتفاق نمي افتد، 
بلكه نيازمند گفتمان سازي است يا مشاركتي شدن نظام سياست شهري تنها امر 
رويه اي و حقوقي نيست بلكه به مسئله شدن شهر و مشاركت شهروندي وابسته 
است. در اينجاست كه بايد از گونه اي ديگر از برقراري رابطه با شهر سخن گفت و 
»شهرگري« را جانشين »شهرسازي« ساخت. شهرگري پيوند مطالعات شهري به 
مفهوم عام )شهرسازي و صورت فضايي شده علوم اجتماعي و انساني(، تسهيلگري 
و كنشگري شهري است كه گفت و شــنود بينارشته اي و بين متخصص و مردم، 
گفتمان سازي، مطالبه گري و كنش مستقيم )شهرسازي خودكفا( را با يكديگر 
متصل مي كند و عقالنيت ارتباطي و تفهم را در هم مي آميزد تا تغيير شهري جمعي 
را شكل دهد. شهرگري را به نوعي مي توان معادل city changer درنظرگرفت؛ 
به تعبير هانري لوفور، فيلسوف شــهر، يك متافيلسوف، فيلسوفي كه هدفش 
تحقق فلسفه )خرد( در معناي مادر علوم در جهان است. اين معنا به ايفاي نقش 
مطالعه كننده هاي شهر در جايگاه كنشــگر جنبش هاي شهري نياز دارد. به اين 
منظور، مطالعه كننده هاي شهر بايد بين دانشكده ها، رسانه، باهمستان هاي محلي 
و عرصه سياست )به مفهومي عام كه شامل كنش مدني نيز هست( سيال باشند و 
حساسيت هاي شهري را دامن زنند، كشف كنند و انتقال دهند. بدون مسئله شدن 

شهر كه از اين مسير مي گذرد، مسئله شهرسازي حل نخواهد شد.

شهرگري به جاي شهرسازي

   مريم ميرزايي، پژوهشگر شهري 
بافت تاريخي شهرهاي ايران به دليل ارزش هاي ميراثي و نقشي كه در تعيين 

هويت اين شــهرها دارند، جزئي از خاطره و شناسنامه مردمان آن شهر 
هستند و شايسته حفظ و نگهداري هستند. امروزه اين بافت ها به رغم 
اينكه ميراث فرهنگي- تاريخي ارزشــمندي را در خود دارند و محل 
سكونت و معيشت شــهروندان زيادي بوده و باعث تقويت حس تعلق 

ساكنان شهرند، در روندي رو به تخريب هســتند. اين تخريب به بهانه ها و علل مختلف در بافت تاريخي 
اتفاق مي افتد. عوامل مختلفي چون نابساماني در مديريت و ناهماهنگي ميان دستگاه هايي چون ميراث 
فرهنگي و شــهرداري و ديگر ارگان هاي ذيربط، وجود مديراني كه هركدام از دريچه منافع خود به بناها و 
بافت تاريخي مي نگرند و نبود سيستم نظارتي يكپارچه برعملكرد دستگاه هاي مربوطه از اصلي ترين عوامل 
تخريب در بافت تاريخي هستند. در كنار آنها معضالتي چون عملكرد مقطعي مديريت شهري، به علت نبود 
برنامه  بلندمدت و يك طرح جامع براي بافت تاريخي و نبود بســته هاي حمايتي و تشويقي و معافيت هاي 
مالياتي براي مالكان بناهاي تاريخي، باعث تخريب بناها يا سليقه اي عمل كردن در حفظ و مرمت آنها شده 
است. از طرف ديگر اين عوامل موجب ساخت و سازهاي غيرقانوني شده كه بدون توجه به ضوابط ميراث 
 فرهنگي انجام مي شود و ارزش هاي فرهنگي، معماري و تاريخي شهر را نابود مي كنند. اين روند موجب نگاه 
حفاظتي تك بناها در برخي شهرهاي تاريخي كشورمان شده كه اكثر آنها توسط مالكان خصوصي كه سعي 
در نگهداشت بنا و تغيير كاربري آن داشته اند تا بتواند آن را در چرخه زندگي شهري و اقتصادي برگرداند، 
صورت گرفته است. حفظ اين تك بناها و بازگرداندن آنها به چرخه حيات شهري با اهميت است اما از لحاظ 
پيوستگي و يكپارچگي آنها با بستر شهري و بافت پيرامون شان غفلت شده است. به همين دليل، هنگامي 
كه در خيابان ها و كوچه هاي بافت تاريخي حركت مي كنيم، به جاي آنكه مجموعه اي از بناهاي واجد ارزش كه 
جداره اي يكنواخت را به وجود آورده اند ببينيم، تك بناهايي را مشاهده مي كنيم كه در ميان ساختمان هايي 
نوســاز و بلند قامت با مصالحي ناهمگون با بافت تاريخي، گم شــده اند. در اين ميان، هرچند تك بناهاي 
باقيمانده، خود واجد ارزش بوده و بخشي از هويت شهر هستند ولي ارزش آن بنا در ميان بناهاي ديگر هم 
دوره يا متعلق به دوره هاي معماري بعدي ارزش آن را مضاعف مي كند و مردان شهر مي توانند تسلسلي از 
سبك معماري دوران مختلف شهر را در كنار هم ببينند يا ويژگي هاي خاص سبك معماري در دوره اي خاص 
را در بناهاي مختلف در كنار هم مشاهده و مقايسه كنند؛ اتفاقي كه در بسياري از مراكز تاريخي شهرهاي 
دنيا شاهد آن هستيم. صيانت از بافت تاريخي و روند توسعه شهر مقوله هاي جداگانه اي نيستند. نه حفاظت 
صرف مي تواند مشكل بافت هاي تاريخي را برطرف كند و نه توسعه بدون حد و مرز. بلكه اين روند بايستي 
براساس يك طرح جامع منسجم مربوط به بافت تاريخي كه زير نظر سازمان هاي ذيربط و متخصصان اين 

حوزه تعيين شده است، صورت گيرد تا بتوانيم توسعه را با حفاظت همگرا كنيم.

بافت  تاريخي شهرها قرباني مديريت هاي متنوع
   محمدجواد حق شــناس، رئيس 

كميســيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شهر تهران 

هشتم نوامبر بيش از 7دهه است كه 
به عنوان روز جهاني شهرسازي يا 
شهرساز مورد توجه و تكريم قرار 

مي گيرد و در كشور ما شايد كمتر از 2دهه است كه به اين مهم مي پردازند. 
جايگاه شهرسازان و تالشگران عرصه شهرسازي براي ارتقاي كيفيت و 
كميت زندگي شهروندان در شهرها جاي تقدير، سپاس و تشكر دارد. در 
جامعه ايراني نزديك به 70درصد شهروندان در شهرها زندگي مي كنند و 
در كنار حدود ۱۴00شهر، شهري بزرگ با مشخصات تهران وجود دارد كه 
نزديك به ۱0ميليون نفر جمعيت دارد كه امروز عنوان ابرشهر را به خودش 
اختصاص مي دهد. همچنين شــهرهاي بزرگ و مراكز اســتان ها مانند 
اصفهان، مشهد، تبريز و بوشهر يا شهرهاي كوچك تر يا حتي شهرهايي 
كه تن به نوعي زندگي روستايي مي دهند، ولي به هر حال عنوان شهري 
دارند. شهرها امروز نماد و معرفي هويت انسان هستند. يكي از هويت هاي 
اصلي ما انسان ها شهري اســت كه در آن به دنيا آمده ايم و شهري است 
كه در آن زندگي مي كنيم و شــهري اســت كه به آن عالقه داريم. در 
ايران زمين انديشه ايرانشهري انديشه نوعي نيست و در متون كهن ما 
و حتي در شاهنامه بحث ايرانشهر يكي از مباحث مهم مورد توجه بوده 
است و اين شهرها بوده اند كه توانسته اند محل شكل گيري هويت ايراني 
و هويت زندگي متمدن ايران باستاني را تا به امروز ساماندهي كنند و به 
نتيجه برسانند. شهرها نمادي هستند براي زندگي انسان ها در كنار هم؛ 
نمادي براي دوستي و نمادي براي صلح. شايد مفهوم همسايگي است كه 
آرام آرام بزرگ تر مي شــود و به مفهوم هم محله اي و همشهري و نهايتا 
مفهوم هم ميهني مي رسد. اميدوارم ما بتوانيم در اين روز از تمام بزرگان، 
نخبگان و تالشگران عرصه شهر و شهرسازي كه براي شكل دادن شهرها 
با هويت مناســب و دقيق فرهنگي و اجتماعي تالش مي كنند، قدرداني 
كنيم و بتوانيم از انديشه، تالش  و خالقيت شان براي ايجاد رضايتمندي 

شهروندان بهره مند شويم.

شهرها نماد معرفي هويت انسان ها

   سهراب مشهودي، معمار و شهرساز
روز جهاني شهرسازي فرصت مناسبي اســت تا از انسدادهاي 
شهرسازي در ايران سخن بگوييم. به اين منظور مي توان به علل 

زير گفت كه شهرسازي در كشور ما به انسداد رسيده است:

   استانداردهايي كه براي طبقه متوسط )و در مواردي 
متوسط به باال( تدوين و تصويب شده اند، در برنامه ريزي 

و تهيه طرح هاي شهري به افزايش خانوارهاي زير خط فقر سكونت شهري دامن زده است 
و هر دم، با كاهش توان اقتصادي شهروندان، به جمعيت آنها مي افزايد.

   سكونت در داخل محدوده هاي شــهري به علل مذكور، براي بسياري از مردم كشور 
ممكن نيست. از آن بدتر، با مقرراتي كه براي حريم شهرها وضع شده، در بيرون شهرها 
نيز سكونت شان مسدود شده و مقررات عدم مجوز ساخت سكونتگاه در حريم شهرها، 

راه براي سكونت در شهرك هاي مردم ساخت بسته است.

   درحالي كه وزارت راه و شهرسازي، ۴0سال خود را معطل ساخت ۱۸شهر جديد نيمه 
تمام با كمتر از يك ميليون نفر ساكن كرده است، ۱۹ ميليون نفر در حاشيه شهرها سكونت 
غيرمعقول دارند. وزارت راه و شهرسازي حتي با شروع نسل نوين شهرهاي جديد، باز هم 
به جاي اينكه براي متقاضيان بالفعل محل سكونت بسازد، براي تصورات غلطش مي خواهد 
شهر و شهرك بسازد و روند شكست خورده براي خلق متقاضي براي آنان را تعقيب كند.

   نظارت بر توســعه شــهري يكي از اصلي ترين وظايف وزارت راه و شهرسازي است   
درحالي كه اكنون كارش  به خواندن برخي از آراي كميسيون ماده ۵ خالصه شده است. 
درحالي كه براساس مقررات مي توانست از خيل عظيم مهندسان شهرساز، سود جويد و 

شهرها را به مسيرهاي جديد هدايت كند.

   وزارتخانه هاي مسئول تدارك خدمات موظف دولتي )مثل آموزش و پرورش، درمان 
و غيره( به وظايف خود براي تملك و ســاخت اين خدمات عمل نمي كنند. با همه اينها و 
بسياري ديگر، بي ترديد مي توان گفت شهرســازي را در انسداد قرار داده و يك انقالب 

براي برون رفت از آن الزم است.

انسداد در شهرسازي

   علي رحماني، طراح شهري
چشم ساقي چو من از باده خراب 
است امشــب/  حيف از آن ديده 

كه آماده خواب است امشب
قمرا! پرده بر افكن كه ز 
شــرم رخ تو /  چهره ماه 

فلك، زير نقاب است امشب 
لباس مرتب و آراسته، صاحبش را از اينكه روي خاك بنشيند، 
از جوي بپرد، آشغال بريزد يا هر چه در دهان آمد بگويد برحذر 
مي كند؛ درصورتي كه محيط و جامه نامرتب، خود همســاز و 
همراه بي نظمي و بي قيدي در رفتار و سلوك است. يك خانه 
يا فضاي شــهري مرتب و قاعده مند به طور ناخودآگاه روي 
ساكنان و عابران اثر مثبت گذاشته و منشأ بروز و تداوم زيبايي 
و قانونگرايي مي شود. شــهر، برايند تعامل »ذهن« و »ماده« 
است كه انسان كارگزار آن به حساب مي آيد؛ به عبارت ديگر 
اراده و توان فكري و اجرايي انسان بخش ذهني و انرژيايي اين 
تعامل و مواد و مصالح كه كالبد شهر را شكل مي دهند، بخش 
مادي آن به شــمار رفته و در تأثير متقابل با هم هستند. اين 
تمايز به راحتي در قياس 2 بناي شهربازي و ورزشگاه به عنوان 
مثال قابل تشخيص است؛ به گونه اي كه كليات مصالح درآيند 
و يكسان بوده و چيزي كه آنها را متفاوت كرده اراده و ذهنيت 
ساخت آنهاست. در قياس 2 فضاي مطلوب و نامطلوب شهري 
نيز چنين است؛ اغلب تفاوت در ماده ساخت آنها اندك و فاكتور 

مهم در تمايز آنها از نوع ذهني است. شهري را مي توان زيبا و 
داراي كاركرد درست پنداشت كه در اين 2 مولفه داراي طراز 
مثبت باشد تا بتواند انسان هاي خشنودي را بپرورد كه آنها نيز 
محصول و مصنوعات مقبولي بيافرينند. در اين صورت مي توان 
رشد و تعالي شهروندان و متعاقب آن جامعه اي سالم را متصور 
بود. ترجيح منافع شخصي و گروهي به منافع جمعي و عمومي 
اگر چه در نگاه اول به حق فرض مي شود اما نهايتا در مواجهه و 
تالقي با ديگر صاحبان حق، به ضد خود بدل شده و سبب ساز 
نابودي و پوچي خواهد شد. اين نگاه مولد انرژي هاي منفي در 
مقياس كالنشهري شده و نتيجه آن، با وجود ميل باطني تك 
تك افراد جامعه، خســران و آشفتگي در پيكره شهر خواهد 
بود. مانند بازيكنان تيمي كه درخشــش فردي خود را مرجح 
دانسته و در آن سو حركت مي كنند، تيم شكست خورده اي 
خواهند داشت! مالكان و صاحبان مشــاغل كه در نمودهاي 
عرصه عمومي خود مجاز به انواع رفتارها و اعمال ســاليق 
و هنرنمايي هاي شخصي هســتند با تدارك محيط و مناظر 
آشفته، تابلوهاي رنگارنگ كوچك و بزرگ و نصب در هر كجا 
كه خواسته اند... نماهاي بي قاعده و قائم به شخص، پياده روهاي 
منقطع و ناهماهنگ و بسياري آشفتگي هايي كه هر روز قابل 
تجربه هســتند، نمونه هاي ترجيح منافع شخصي به منافع 
جمعي به شمار مي آيند كه كماكان در اين وادي واسپردگي، بر 
وفق مراد و وسع شان به شهروندان دهن كجي مي كنند و با تأثير 
مستقيم بر اعصاب و روان عامه جامعه جو مسمومي را تدارك 
مي بينند و دير زماني است كه نهادهاي مربوطه مي بايست ضمن 
ارتقاي فرهنگ عمومي و با كمك و همت شهروندان به جد، آن 

را سامان ببخشند.

رخت شهر

شهرســازي عالوه بر تخصص، علم و فن و هنر اســت و به گفته  حســنعلي 
لقايي، استاد دانشگاه تهران، شهرســازي ابعاد مختلفي دارد و با عبارت هاي 
جامعه شناســي، اقتصاد، برنامه ريزي، طراحي، زيبايي شناسي، درك فضاي 
شهري و.... گره خورده اســت. در حقيقت از همين علم مي توان براي بهبود 
كيفيت محيط زندگي شهروندان استفاده كرد و به شهرها هويت داد؛ هويتي كه 
ريشه در باورها ،سنت ها و رسوم دارد و درحقيقت مي توان با تلفيق شهرسازي، 
هويت، از يكسو منظر زيباي شــهري ايجاد و از سوي ديگر شناسنامه اي براي 
شهر صادر كرد. درست مانند شــهر استانبول كه معماري خانه هايش منحصر 
به فرد و ميراث گذشتگان است و رنگين بودن آنها به بخشي از هويت اين شهر 
تبديل و در ميان شهرهاي مهم دنيا شناخته شده است. شهرسازي مدرن در 
ايران- به ويژه طي سال هاي اخير -رشد چشمگيري داشته، اما رشدي بي هويت. 

اين روزها عكس هاي تهران حكايت تصاوير بناهاي سنگي و بي رنگ است كه 
در كنار تك بناهايي مثل برج ميالد، برج آزادي و پل طبيعت هويت مي يابند و 
با حضورشان در تصاوير مي توان گفت اين شهر به تصوير كشيده شده، تهران 
است. اگر مجريان حوزه شهرسازي در سال هاي اخير تالش مي كردند تا مانند 
روستاي ابيانه كه به واسطه خانه هاي آجري سرخ رنگش هويت خود را جهاني 
كرده است، ساختمان ســازي  را با حفظ اصول و سبك گذشتگان كه مي توان 
ميراث شان را در كوچه پس كوچه ها به تماشا ايستاد، انجام مي دادند، قطعا امروز 
شاهد تهران بي هويت نبوديم و چالش هاي پيش رو به وجود نمي آمد؛ به همين 
منظور و به بهانه ۸نوامبر، روز جهاني شهرسازي، مشكالت حوزه ساخت وساز و 
چالش هاي پيش روي اين عرصه مهم شهري را در گفت وگو با تعدادي از مديران 

شهري، معماران، شهرسازان و پژوهشگران بررسي كرده ايم.
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توسعه اقتصادي در دو سوي مرز 
فرماندار خواف، اين خط آهــن را ادامه تجديد تمدن 
ديرينه احيــاي جاده ابريشــم عنــوان مي كند و به 
همشــهري مي گويد: خواف بزرگ ترين شهرســتان 
خراســان رضوي به لحاظ وسعت و سرشــار از منابع 
معدني اســت، اما با جمعيت افزون بــر 170هزار نفر 
جزو مناطق محروم به شمار مي رود. صداي سوت قطار 
خواف - هرات به طور حتم توسعه اقتصادي براي اين 
شهرستان خواهد داشت. حسين سنجراني از افتتاح اين 
مسير به صورت ويدئوكنفرانس با حضور رئيس جمهور 
2كشور و وزيران راه ايران و افغانستان تا پايان آبان خبر 
مي دهد و مي افزايد: اين شهرستان محل تالقي كريدور 
شمال به جنوب و شرق به غرب به شمار مي رود. تمام 
ترانزيتي كه به حوزه افغانســتان يا كشورهاي آسياي 
ميانه صــورت مي گيرد هم در تالقي با خواف اســت. 
راه آهن به صورت ترانزيت از اين منطقه عبور خواهد كرد 
و صنايع پايين دستي و فرصت هاي اقتصادي و تجاري 
خردتر به صورت مستقيم و غيرمستقيم منجر به اشتغال 
پايدار در منطقه خواهد شــد. در آينده اي نزديك اين 
توسعه اقتصادي نه در خواف، بلكه در خراسان رضوي و 
در بحث صادرات و واردات كل كشور رقم خواهد خورد.

وي ادامه مي دهد: بــا توجه به اشــتراكاتي كه از نظر 
فرهنگي، تاريخي، قوميتي و زباني بين مردم 2كشور 
وجود دارد، اين خط آهن بهترين ظرفيت براي پويايي 
اقتصادي غرب افغانستان هم به شمار مي رود و مي تواند 
به بهبود شــاخص هاي فرهنگي و اجتماعي و تقويت 
اقتصاد افغانستان بينجامد. دولت هم سرمايه گذاري هاي 
عظيمي در سنگان خواف انجام داده كه در اين زمينه 
بيش از 25هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در حوزه 
معدني و كارخانه هاي كنسروســازي و كنسانتره بوده 

است. از ســوي ديگر به زودي شاهد اســتقرار بخش 
خصوصي در ايــن منطقه خواهيم بود و تجار كشــور 
افغانســتان هم خريدهايشــان از اروپا يا كشورهاي 
حاشــيه خليج فارس را از طريق راه آهن بندرعباس به 
گمرك شمتيغ خواف و سپس غوريان و هرات انتقال 

خواهند داد.
فرماندار خواف به ايســتگاه باري و مسافري خواف هم 
اشاره كرده و مي گويد: هم اكنون سفرهاي داخلي 2بار 
در هفته از خواف به تهران و برعكس انجام مي شــود. 
با افتتاح خط آهــن خواف - هرات شــاهد تردد اتباع 
افغانستان از هرات، طبس و فردوس به ساير شهرهاي 

كشور حتي جنوبي ترين نقاط خواهيم بود.

افزايش اشتغال با ظرفيت هاي گمرك 
همچنين معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استانداري 
خراســان رضــوي پروژه 
خط آهن خــواف - هرات 
را براي ايران و افغانستان 
پروژه اي استراتژيك عنوان 
مي كند و به همشهري مي گويد:  تسهيل و كاهش هزينه 
صادرات فرآورده هاي نفتي و مصالح ساختماني ازجمله 
سيمان، فوالد، كاشي و ســراميك به كشور افغانستان 
يكي از مهم ترين دستاوردهاي اين خط ريلي خواهد 

بود.
علي رسوليان به ظرفيت هاي معدني دو سوي مرز ايران 
و افغانستان اشــاره مي كند و مي افزايد: فعاليت هاي 
معدني به دليل هزينه بــاالي حمل ونقل نيازمند ريل 
است و به همين دليل اين خط آهن كمك قابل توجهي 
به توســعه معادن دو طرف خواهد كــرد؛ اتفاقي كه 

مي تواند پويايي اقتصادي و شــغلي شهرهاي شرقي 
خراســان رضوي را رقم بزند. در كشور همسايه معادن 
مس و آهن قابل توجهي وجود دارد كه نيازمند فرآوري 
و واحدهاي توليدي هستند. اين ظرفيت ها در خواف 
وجود دارد. از سوي ديگر بزرگ ترين معدن سنگ در 
خواف قرار گرفته و 1/2دهم ميليارد تن ذخيره قطعي 
آهن هم داريم كه هنوز اكتشاف نشده است. توليدات 
معادن اين منطقه با وجود اين خط آهن راحت تر صادر 
مي شود و با استقبال و حضور بيشــتر سرمايه گذاران 
همراه خواهد شد. رســوليان درباره وضعيت معيشتي 
مردم و محروميت هاي شغلي در اين منطقه مي افزايد:  
براســاس مصوبه چند روز قبل هيأت وزيران، گمرك 
و ايستگاه شــمتيغ خواف به عنوان مرز رسمي ريلي، 
مرز مجاز ورود و خروج كاال و مســافر و همچنين مرز 
گمركي ميان 2 كشور در خراسان رضوي انتخاب شده 
است. با راه اندازي اين گمرك كه قبل از افتتاح راه آهن 
تكميل خواهد شــد، تعداد زيادي از ساكنان مناطق 
مرزي حق العمل كار مي شوند؛ آنها كارهاي بارگيري 
انجام مي دهند و دفاتر و پايانه هاي حمل ونقل خواهند 
داشت. همين عوامل است كه چشم انداز روشني را در 
توسعه اقتصادي شهرســتان خواف و ديگر شهرهاي 
همسايه اين منطقه ايجاد خواهد كرد. احداث تاسيسات، 

اماكن و محل تخليه و بارگيري، واحدهاي ريلي در مرز 
و همچنين جابه جايي اتباع كشــور افغانستان از ديگر 
ظرفيت هاي ايجاد اشتغال در اين منطقه محروم است.

رونق كسب و كار در حومه خط آهن خواف - هرات 
مقامات كشور افغانســتان هم تكميل خط آهن خواف 
- هرات را تحولي اقتصادي در معيشت مرزنشينان اين 
كشور مي دانند و معتقدند يكي از عوامل فقر و ناامني 
در افغانستان، عدم دسترسي به خدمات حمل ونقل و 
بيكاري است. حال با اتصال شهرهاي غربي اين كشور به 
خط آهن ايران، اميدواري ها به رفع اين مشكالت افزايش 
يافته اســت. در اين باره معاون تخنيكــي )فني( اداره 
مستقل خط آهن افغانستان در گفت وگو با همشهري 
به رونق كسب و كار در شهرهاي كوچك و بزرگ غرب 
كشور و ارتباط بيشتر با شــهرهاي مرزي ايران اشاره 
مي كند و مي گويد: مردمي كه در اطراف مسير راه  آهن 
)قطعه ۳( سكونت دارند با مشكل بيكاري مواجه هستند. 
فعاليت راه آهن عالوه بر اينكه باعث رونق كسب و كار 
در شــهرهاي كوچك و بزرگ مي شود، مي تواند منبع 
مناســبي براي اشــتغال زايي مردم منطقه باشد. اين 
راه آهن مي تواند صدها شــغل مستقيم و هزاران شغل 
غيرمستقيم ايجاد كند. بخش عمده اي از ناامني هاي 
موجود در شهرها و روســتاهاي نزديك راه آهن رابطه 
مستقيم با بيكاري و فقر اقتصادي دارد. ما باور داريم كه 
فعاليت راه آهن خواف- هرات نقش مهم و ارزنده اي در 
رشد اقتصاد و تجارت شهرهاي كوچك و بزرگ هرات 
دارد و باعث ارتقاي سطح زندگي مردم مي شود. انجنير 
عبدالباري صديقــي، يكي ديگر از تأثيــرات مهم اين 
راه آهن را كمك به استخراج معدن سنگ آهن غوريان 
هرات عنوان مي كند و ادامه مي دهد: استخراج معادن 

بدون وجود زيرساخت هاي حمل ونقل ممكن نخواهد 
بود. مسير قطعه سوم خط آهن خواف - هرات از معدن 
بزرگ سنگ آهن غوريان هرات عبور كرده و قرار است 
به زودي از سوي مقامات 2كشــور افتتاح شود. اخيرا 
هيأت هاي فني 2 كشور بازديد مشــتركي را از مسير 
خط آهن و تاسيســات آن به عمل آوردنــد. نواقص و 
كمبود هاي پروژه را مشــخص كرده و قرار است پروژه 

پيش از مراسم افتتاحيه كامال تكميل و آماده شود.
عبدالباري صديقي تأكيد 
مي كند: مردم افغانستان 
و به خصوص شــهروندان 
هرات طي يك دهه اخير 
در انتظــار افتتــاح اين 
پــروژه مهم هســتند. با 
وجود چالش ها و مشكالت متعدد ازجمله تحريم هاي 
جمهوري اسالمي ايران و مشكالت امنيتي، خوشبختانه 
پروژه به مرحله نهايي رسيده و به زودي افتتاح خواهد 
شد. مردم افغانستان هم بي صبرانه و با شوق و اشتياق 
منتظر افتتاح اين پروژه و اتصــال آن به ميدان هوايي 
شهر هرات در گام بعدي هستند. اين مسئول به تحقق 
يكي از آرزوهاي مردم افغانســتان بــا راه اندازي اين 
خط اشــاره مي كند و مي گويد: مردم هرات و ســاير 
شهرهاي افغانستان مشكالت و چالش هاي فراواني براي 
رفت وآمدشان از طريق مرز اسالم قلعه - دوغارون براي 
ورود به مشهد دارند. با فعال شدن خدمات مسافربري 
راه آهن هرات - خواف، مردم مسير راحت تري را براي 
ســفر از هرات به مشــهد و بالعكس خواهند داشت. 
افتتاح اين راه آهن مناسب ترين راه حل براي مديريت 
خدمات حمل بار و مسافر، كاهش ازدحام در دوغارون 

- اسالم قلعه و افزايش تبادالت كاالهاي تجاري است.

پروژه استراتژيك  خواف - هرات، نويدبخش شكوفايی اقتصادی و اشتغال پايدار برای مرزنشينان محروم ايران و افغانستان است

عمليات اجرايی راه آهن خواف - هرات     عکس پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

راه آهن خواف-هرات؛ احياي جاده ابريشم
مريم سرخوش 

خبر نگار

پيگيري 

پيش بيني سازمان هواشناســي، آغاز بارش هاي پاييزي در بسياري از 
شهرهاي كشورمان طي هفته جاري است؛ بارش هايي كه از عصر جمعه 
گذشته در شمال غرب و غرب كشور آغاز شــده و تا فردا ادامه دارد. در 
آذربايجان غربي اين بارش هاي شديد موجب جاري شدن سيل در يكي 
از روستاهاي شهرستان ماكو شد. مديركل مديريت بحران آذربايجان 
غربي در گفت وگو با همشهري از آبگرفتگي تعدادي از منازل مسكوني 
در روستاي »بري« و تخريب معابر و راه هاي مواصالتي اين روستا خبر 
داد و گفت: اين روستا از توابع بخش بازرگان و در مرز ايران و ارمنستان 
واقع شــده كه آبگرفتگي  ها موجب خســارت به راه ها و آسيب ديدن 
تعدادي از واحدهاي مســكوني در اين منطقه شده است. اميرعباس 
جعفري با تأكيد بر اينكه هيچ خســارت جاني و خسارت به احشام بر 
اثر اين سيالب نداشتيم، عنوان كرد:  از همان شامگاه 1۶آبان كه منجر 
به وقوع سيل در روستاي بري شــد، نيروهاي هالل احمر، آتش نشاني 
و هنگ مرزي در اين منطقه مســتقر و بالفاصله اقدامات امدادي آغاز 
شد. نيروهاي راهداري هم اقدام به بازگشــايي راه روستايي كردند و 
هم اكنون مشكل خاصي براي تردد روستاييان وجود ندارد. اين مسئول 
ادامه داد: براساس پيش بيني هواشناسي تا فردا در استان بارش  ادامه 
خواهد داشت و تمامي اعضاي شوراي هماهنگي ازجمله سازمان هاي 
شهرداري، ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي و بنياد مسكن و 
نيروهاي خدمات رسان، دهياري ها و... در آماده باش كامل به سرمي برند.

سيالب و آبگرفتگي در شهرهاي غربي و جنوبي 
در ساير شــهرهاي كشور به ويژه 
در جنــوب و جنوب غــرب هم 
كارشناســان از آبگرفتگي معابر 
ناشــي از بارش هاي رگباري خبر 
مي دهند. سازمان هواشناسي در 
اخطاريه ای  تأكيد كرده اســت؛ 

»با توجه به شــدت بارش، در مناطق كوهپايــه اي احتمال باال آمدن 
آب رودخانه ها و سيالب ناگهاني در مســيل ها و دره ها وجود دارد. بر 
اين اســاس به هموطنان به ويژه در بوشــهر، كهگيلويه و بوير احمد، 
فارس، خوزستان، لرســتان و خراسان شمالي، چهار محال  و بختياري 
و كرمانشاه توصيه مي شــود از تردد و توقف در حاشــيه رودخانه ها و 
مسيل ها خودداري كنند.« معاون توسعه و پيش بيني هواشناسي استان 
كرمانشاه در اين باره گفت: فعاليت ســامانه بارشي در استان مي تواند 
به صورت نقطه اي در برخي مناطق تا 20ميلي متر بارندگي هم به همراه 
داشته باشد. علي محمد زورآوند افزود: فعاليت اين موج بارشي تا روز 
چهارشنبه هفته جاري ادامه خواهد داشــت، اما موج اصلي آن تا روز 
سه شنبه است. با توجه به رگباري بودن بارش ها، احتمال وقوع رواناب 
و آبگرفتگي معابر نيز در نقاط مختلف استان وجود دارد. اين مسئول 
همچنين از كاهش ۳ تا 4 درجه اي دماي روزانه در روزهاي آتي به دنبال 
فعاليت اين سامانه بارشي خبر داد و تأكيد كرد: تغيير چنداني در دماي 

شبانه به دليل ابرناكي بودن آسمان نخواهيم داشت.

تســهيل در حمل و نقل توليدات معدنی، 
ايجاد صنايع پايين دستی و هزاران شغل و 
تردد آسان زائران افغانستان از دستاوردهای 

خط آهن خواف - هرات خواهد بود

خسارت سيل به روستاييان ماكو 

نقشه راه آهن خواف - هرات

سوت قطاري كه به زودي در مرز شرقي 
ايران و غرب افغانستان شنيده خواهد 
شــد، نويدبخش تحول اقتصادي در 
معيشت مرزنشينان محروم 2كشور است كه معادن سنگ، مس و آهن را بيخ 
گوش شان دارند، اما محروميت جانشان را به لب رسانده است. راه آهن خواف - 
هرات قرار است تا پايان آبان زير بار ترافيکي برود و نقش مهمي را در حمل ونقل 
مواد معدني، تسهيل صادرات، ايجاد اشتغال و تردد مسافران دو سوي مرز ايفا 
كند. مســيرش از جاده تايباد- خواف و جاده معدن سنگان مي گذرد و پس از 
عبور از ارتفاعات در خاك افغانســتان به غوريان و زنده جان مي رسد و از آنجا 
هم تا نزديکي هاي فرودگاه هرات و تا جاده هرات - كابل ادامه خواهد داشت. 
بهره برداري از اين ريل آهني زندگي 170هزار نفر از ساكنان خواف در شرقي ترين 

شهر مرزي خراسان رضوي را كه نه، بلکه شرايط اقتصادي هزاران مرزنشين ساكن 
افغانستان و ديگر شهرهاي استان ازجمله تايباد، تربت حيدريه، مشهد، كاشمر 
و... را هم با تغييرات مثبت همراه خواهد كرد. بخش مهم اين خط آهن از شهرستان 
خواف مي گذرد و شهر هرات در افغانستان را به جنوبي ترين شهرهاي ايران و براي 
نخستين بار به آب هاي بين المللي وصل مي كند. خواف از ديرباز به سرزمين آهن 
و معدن شهرت داشــته، اما مردمانش از اين نعمت بي نصيب مانده و سال هايي 
پر از محروميت را پشت سر گذاشته اند. مردم در هر دو سوي مرز اميدوارند با 
راه اندازي اين مسير ريلي، ريشه محروميت ها خشك شود و آاليندگي ، ترافيك 
خودروهاي ترانزيتي، آلودگي صوتي، تخريب زيرساخت هاي شهري، گرد و خاك 
و ريزگردها، تخريب زمين هاي كشاورزي و مرتعي حاصل از اين پروژه ريلي با 

شکوفايي اقتصادي جا عوض كند.
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رامتعادلكند.

»اميد«، اين تنهاترين پرنده 
حيات
جهان بــار ديگر بــه ايران وحش

بازگشــت. در روزگاري كه 
اميدها يك به يك از ســبدها پرمي كشيد، 
آخرين درناي غرب ســيبري پرگشود و 
ســردترين نقطه زمين را از »سيبري« به 
شــوق تاالب »فريدونكنار« رهــا كرد تا 
بال هــاي ســپيدش را در آب هاي گرم تر 

ايران جمع كند.
همزمان بنياد جهاني درناهاي ســيبري 
كــه مقــر آن در ايالت ويسكانســين در 
آمريكاســت، روز 6آبان ماه خبــر از دل 
كندن اميــد از زادگاهش و آغاز مهاجرت 
تك درناي باقيمانده گله غربي سيبري داد. 
اين پرنده 4سال است »آرزو« جفت خود 
را از دست داده است، اما براي سيزدهمين 
ســال پياپــي، از تاالب هاي »نــارزوم« 
قزاقســتان به ذخيره گاه »آســتراخان« 
روســيه در دهانه رود ولگا رسيده و پس 

از دور زدن درياي خزر و گذر از آســمان 
كشور آذربايجان، در تاالب حفاظت شده 
فريدونكنار سفر اساطيري خود را به پايان 

رسانده است.
مهاجرت 5هزار كيلومتري اميد به ايران، 
نخستين بار در پاييز سال86 شروع شد و 
تا ســال88 اين تنهاترين پرنده بلندپرواز 
حال حاضر كريــدور مهاجرتي جهان، با 
والدين خود اين مســير را پيمود و پس از 
آنكه نقشــه راه را در ذهن خود حك كرد، 
هر بار در ميانه هاي پاييز خود را به تاالب 

فريدونكنار رساند.
اميد 160ســانتي متر قــد دارد. در طول 
مسير و زماني كه بال هايش را مي گشايد 
بيش از 2متر از فضاي آسمان را مي گيرد 
و طرفــداران محيط زيســت در ايــران 
هفته هاي آخر مهرماه و اوايــل آبان ماه، 
چشم به آسمان دارند تا پرنده سپيد اميد را 
با شاه پرهاي سياهرنگ و آن پاهاي سرخ و 
منقار سياه درصورت قرمزرنگ تاالب هاي 

شرق مازندران در فريدونكنار ببينند.
اميد 8ســال با جفت خود »آرزو« به اين 

تاالب مهاجرت  كرد، اما از ســال95 آرزو 
ديگر با اميد همراه نشد تا تنهاترين پرنده 
مهاجر، اين مســير طوالنــي را به تنهايي 
پرواز كند. عمر مهاجرتي اميد، هرسال در 
فاصله ماه هاي آبان تا اوايل اســفندماه در 
فريدونكنار، مي گــذرد و پس از آن با آغاز 
بهار به موطن اصلي خود در غرب سيبري 

بازمي گردد.
ســن تخميني اميــد براســاس تخمين  
پرنده شــناس ها، 33سال اســت، اما اين 
پرنده در بهترين شرايط زيستي مي تواند تا 
70سال زنده بماند؛ يعني اگر شرايط فراهم 
باشد اميد، 37ســال ديگر زنده مي ماند. 
اميد، اين تنهاتريــن پرنده بازمانده از گله 
غربي درناهاي ســيبري، وفادار به خطه 
مازندران شده است و هرسال به تنهايي در 
مناطق تاالب فريدونكنار و مناطق جنگلي 
ازباران و ســرخرود تردد و در اين مناطق 
تغذيه مي كنــد. حاال ديگر شــكارچيان 
محلي و مــردم فريدونكنــار هم ميهمان 
تنهاي ايران را محترم شــمرده اند و آن  را 

نماد و بركت تاالب شهرت داده اند.

سمبلبركتفريدونكنار
بنياد جهاني درناهاي سيبري كه مهاجرت 
ســاالنه اميد را رصــد مي كنــد، درباره 
ايــن تنهاترين پرنده مهاجر مي نويســد: 
»سال هاســت كه اين درناي سيبري به 
مناطقــي در فريدونكنار ايران، شــهري 
كوچك در نزديكي درياي خزر بازمي گردد. 
مردم محلي او را اميد نــام داده اند. اهالي 

منطقــه در نزديكي محل زيســتگاهش، 
براي او برنج مي ريزند و او را سمبل بركت 
مي دانند؛ چراكه با آمدن اميد، مرغابي هاي 
مهاجر بــه منطقه وارد مي شــوند و صيد 
مرغابي به معيشت مردم فريدونكنار كمك 

مي كند.« 
اميد، اين آخرين بازمانده درناهاي غربي 
سيبري كه در مســير انقراض قرار دارد، 
گونه اي كمياب اســت كه حتي نوسانات 
شــديد دماي هــوا نيز نقشــي در توقف 
مهاجرت او ندارد و اميد در دماي منفي 25 
تا 30درجه نيز قادر به پرواز اســت. اميد، 
اين درناي سيبري اما تنها براي دستيابي 
به ذخيــره غذاي تضمين شــده به ايران 

مهاجرت مي كند.

شرايطدرناهايسيبري
درناي سيبري به مدت 70سال از ايران دور 
بود تا آنكه يك پرنده شناس روسي به نام 
»زارودني« نيم قرن پيش توانست نخستين 
حضور اين گونــه در ايران را گزارش كند. 
مرحوم محمدعلي آشــتياني، كارشناس 
محيط زيست نيز به گفته اسماعيل كهرم، 
پرنده شناس، همان سال توانست در برنامه 
سرشماري نيمه زمستاني پرندگان ايران، 
تعدادي درناي سيبري را در شمال كشور 
مشاهده كند. بدين ترتيب نخستين نسل 
درناهاي مهاجر ســيبري پس از 70سال 
دوري از ايران در سال1353 رويت شدند. 
والديــن اميد هــم در همان نســل قرار 
داشتند. جمعيت درناهاي غرب سيبري، 

از بيش از 200قطعه در ســال1930 به 
2قطعه در ساليان اخير و پس از مرگ آرزو، 
جفت اميد حاال به يك قطعه رسيده  است. 
با مرگ اميد اما گله غربي درناهاي سيبري 

نيز منقرض مي شود.
گله شرقي درناهاي ســيبري اما شرايط 
متفاوتــي دارند. جمعيت شــرقي درناي 
سيبري كه مهاجرت زمســتانه را از غرب 
ســيبري در ايالت خودمختار »ياكوتيا« 
روسيه به ســمت درياچه »پويانگ« در 
چين ادامه مي دهــد، هنوز اميدوار كننده 
است و در سال جاري اين جمعيت بيش از 

4هزار قطعه برآورد شد.
طي 2دهه اخير تالش هــاي زيادي براي 
تكثير گله غربــي درناهاي ســيبري در 
ايران و روســيه صورت گرفتــه، اما هنوز 
پروژه تكثير اين گونه به طور كامل متوقف 
نشده اســت؛ چون جوجه هاي پرورشي 
رهاسازي شده، قادر به همراهي با درناهاي 
وحشي در زمان مهاجرت معكوس نيستند. 
مهاجرت هاي طوالنــي، وقايع طبيعي و 
غيرطبيعي در مسير مهاجرت، نرخ پايين 
جوجــه آوري، مكانيســم هاي پيچيــده 
توليدمثل در اين پرنده، ســن باالي بلوغ، 
عدم تخمگذاري و آشيانه ســازي ساالنه 
و نياز به زيســتگاه ويــژه و اختصاصي در 
جمعيت غربي درناي ســيبري از عوامل 
اصلي كاهــش طبيعي اين گونه اســت و 
وجود اميد، اين تنهاتريــن پرنده مهاجر، 
براي مانــدگاري اين گونــه از اين منظر 

اهميت زيادي دارد.

گزارش همشهري از تنها بازمانده گله غربي درناهاي 
سيبري كه براي سيزدهمين سال به تاالب فريدونكنار 

آمده است

خبرهای كوتاه

رشد32درصديكشفسالحدر
نيمهنخستسال

مديركل حفاظت محيط زيســت استان 
تهران اعالم كرد: در 6ماهه اول امســال 
آمار كشف سالح 32درصد رشد داشت و 
33قبضه اسلحه شكاري و جنگي مجاز و 
غيرمجاز نيز توسط مأموران اجرايي كشف 
و ضبط شده است سعيد محمودي افزود: 
اين آمار بيانگر تأثير افزايش گشــت ها و 
پايش هاي يگان حفاظت محيط زيســت 
استان درحوزه اســتحفاظي و برخورد با 
متخلفان شــكار و صيد است. به گزارش 
اداره حفاظت محيط زيست استان تهران، 
محمودي با هشدار به شــكارچياني كه 
در فصل پاييز شــكار مي كننــد، گفت: 
يــگان حفاظت محيط زيســت اســتان 
تهران در ســطح مناطق حفاظت شــده 
و شهرســتان هاي اســتان در نهايــت 
تالش و كوشــش و قاطع و بدون اغماض  
با شــكارچيان متخلف، برخــورد و آنان 
رادســتگير و به مراجــع قضايي معرفي 

می كند.

پروتــكلدوربينگــذاريدر
زيستگاهيوزپلنگآسيايي

مديــركل دفتــر حفاظــت و مديريت 
حفاظــت  ســازمان  حيات وحــش 
محيط زيســت از تدويــن پروتــكل 
زيســتگاه هاي  در  دوربين گــذاري 
يوزپلنگ آســيايي خبر داد و گفت: نياز 
اســت ادارات كل محيط زيست، نقاطي 
را كــه در آنها نيــاز بــه دوربين گذاري 
اســت از دســتگاه هاي مختلف استعالم 
 و مجوزهــاي الزم را دريافــت كننــد. 
سعيد منتظمي به ايســنا گفت: عالوه بر 
نقاطي كه قرار است در آنها دوربين گذاري 
شود، افراد حاضر در محل، نوع برنامه هاي 
پايش و ميزان حضور آنها نيز بايد مشخص 
شــود. به گفتــه وي، ســازمان حفاظت 
محيط زيست به دنبال پايش زيستگاه هاي 
يوزپلنگ  در كشور اســت و قرار است كه 
بخش گسترده اي از زيســتگاه ها چه در 
مناطق حفاظت شده و چه در مناطق آزاد 

پايش شوند.

آخرين امید يادداشت

تهران-كاراكاس؛دركريدورگردشگري

سيدمحمدفخار
خبرنگار

ايران و ونزوئال در دولت دهم زمزمه روابط گردشــگري را آغاز كردند 
و اكنــون علي اصغر مونســان، وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دســتي از فعاالن صنعت گردشگري كشــور خواسته است 
در راه اندازي مســير گردشــگري تهران - كاراكاس تعجيل كنند. 
درخواستي كه به گفته فعاالن بازار گردشــگري ايران بدون آگاهي 
كافي از وضعيت گردشــگري دو كشور مطرح شــده است. ونزوئال با 
كاهش شــديد ارزش پولي و تورم افسارگســيخته دست وپنجه نرم 
مي كند. خط پــروازي ايــران - ونزوئال و بالعكــس در دولت دهم با 
هفته اي يك پرواز براي مدت دو ســال فعال شــد. اين پرواز مسير 
حدود 20 ســاعته تهران - كاراكاس را طي مي كرد و بعدتر به دليل 
نبود مسافر و به صرفه نبودن پرواز تعطيل شد. ونزوئال در دولت دهم 
به تعامالت جدي اقتصادي وارد شــد و اجراي پروژه هايي همچون 
صنعت ساختمان ســازي، ايجاد خط توليد ايران خودرو و راه اندازي 
خط توليد تراكتورسازي تبريز به مذاكره براي برقراري خط پروازي 
بين دو كشور با هفته اي يك پرواز منجر شد. فعاالن صنعت گردشگري 
اما معتقدند برقراري اين خط پروازي بيشتر اقدامي سياسي بود تا آن 
كه در تعامالت گردشگري دو كشور تاثير داشته باشد. با برقراري خط 
پروازي مذاكرات اوليه گردشگري ميان دو كشور نيز انجام شد كه البته 

آن هم نيمه كاره رها شد.
 گفته می شود هيأت گردشگری ايران در سفر به ونزوئال هدف سرقت 
قرار گرفته اند. همين رفتار كافي بود تا از تعريف بسته  گردشگري براي 
چنين مقصدي چشم پوشي شــود. به نظر مي رسد بازي گردشگري 
تهــران-كاراكاس در اين مقطع نيز سياســي اســت. ضمن آن كه 
فعاالن بازار گردشگري تاكيد دارند كه ســفر به ونزوئال تنها به درد 

طبيعت گردها و گردشگران ماجراجو مي خورد. 
در يك بررســي جزئي نيز مي توان به اين نتيجه رســيد كه سفر يك 
هفته اي به ونزوئال، كشوري كه در مقصد گردشگري هيچ كشوري در 
جهان وجود ندارد، حدود 80 ميليون تومان براساس خدمات تورهاي 
گردشگري براي گردشگر ايراني هزينه دارد. قيمت بليت پرواز به ونزوئال 
از ايران با قيمت خريد بليت پرواز از ايران به آمريكا برابر است. اين خط  
نيازمند حدود 20 ساعت پرواز است. بنابراين نرخ پرواز به ونزوئال در 
كف قيمت، بين 40 تا 50 ميليون تومان است. در نظر داشته باشيد كه 
خريد بسته سفر يك هفته اي به ونزوئال از دفاتر خدمات گردشگري نيز 
براي گردشگر ايراني با در نظر گرفتن 100 دالر براي هر شب اقامت در 
آن كشور، بين 700 تا هزار دالر است كه محاسبه آن با دالر 24 هزار 
توماني، بدون احتساب قيمت بليت هواپيما 17 تا 24 ميليون تومان 

قيمت مي خورد. 
بدين ترتيب ايراني هاي طبيعت گرد يا گردشگران ماجراجوي ايراني كه 
به دنبال كشف يك سرزمين جديد هستند، بايد براي سفر به ونزوئال 
كه مقصد ناامن گردشگري براي آن ها شناخته مي شود تا 80 ميليون 
تومان هزينه كنند. موضوعي كه به گفته كارشناسان گردشگري در 
تعجيل براي راه اندازي مسير گردشــگري تهران - كاراكاس ناديده 

گرفته شده است.

محمدباريكاني
دبير گروه زيست بوم
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زهرا جعفرزاده
خبر نگار

جان باختنش، خبر كوتاهي شــد و در 
خبرگزاري هــا و ســايت هاي خبــري گزارش 1

چرخيد؛ »پرســتار همدانــي به جمع 
شــهداي ســامت پيوســت.« رئيس نظام پرستاري 
همدان، خبرش را رسانه اي كرد و دانشگاه علوم پزشكي 
استان تســليتي نوشــت. هيچ كس اما نفهميد »زهرا 
موسوي ارفع« مادر 2پسر اوتيسم بود كه براي نگهداري 
از پسران 13و 17ساله اش، شيفت شب به بيمارستان 
مي رفت. زهرا موسوي، 23ســال در بيمارستان سينا 
فرشچيان همدان كار مي كرد و ســال ها بهيار بخش 
روانپزشكي زنان بيمارســتان بود؛ بخشي كه به كادر 
درمان لباس هــاي حفاظتي مثل آنچه بر تن ســاير 
پرستاران بخش هاي كرونا مي بينيم، داده نمي شد و تنها 
به تحويل يك ماسك و دستكش اكتفا مي كردند. همين 
هم شد تا ارتباط نزديك فيزيكي با بيماران بخش روان، 

زن پرستار را درگير بيماري كند و جانش را بگيرد.
 زهرا موسوي روز دوشنبه در  آي سي يوي بيمارستان 
بســتري بود، حرف مي زد و حال خوبي داشت. صبح 
روز سه شنبه اينتوبه )لوله گذاري در ناي( شد و تا شب 
جانش را از دســت داد. روز چهارشــنبه او را در قطعه 
شــهداي بهشــت زهراي همدان به خاك سپردند و 
فرزندانش كه مبتا به اوتيسم  هســتند  از همان روز 
بي قرارتر شــده اند. او نخســتين نفر از نيروهاي كادر 
درمان استان همدان اســت كه به دليل ابتا به كرونا 

جانش را از دست داد.
 مادر همسرش كه پرستار بازنشسته اي است، مي گويد 
از روزي كه زهرا فوت كرد، همســرش حال خوشــي 
ندارد. مرتب دارو مصرف مي كنــد و مي خوابد. بچه ها 
به شدت بي قرار شده اند. آنها هم فهميده اند چطور كرونا 

مصيبتي شد و بر سرشان باريد.
براساس اعام رئيس سازمان نظام پزشكي تاكنون باالي 
300نفر از نيروهاي كادر درمان به دليل ابتا به كرونا 
جانشان را از دست داده اند، اما آمارهاي رسمي بر عدد 

187تأكيد مي كنند؛ اينها افرادي  هســتند كه به طور 
قطع به عنوان شهيد سامت شــناخته شده اند. با اين 
همه و با گذشت بيش از 8 ماه از مرگ نخستين پرستار، 
هنوز هيچ حمايتي از خانواده  شــهداي سامت نشده. 
محمدرضا ظفرقندي به ايسنا گفته وضع خانواده هايي 

كه به اين شكل عزادار مي شوند، خوب نيست.
روز سه شنبه پرســتاران و بهياران بخش روانپزشكي 
زنان بيمارستان سينافرشــچيان، لحظه هاي سختي 
داشتند. آنها از صبح شــاهد وخامت حال همكارشان 
بودند؛ زني كه سال ها در بيمارستان مشغول به كار بود، 
با بيماران مهرباني مي كرد و مراقب شان بود. آنها شاهد 
جان باختن زني 40ســاله بودند كه از آن شب، 2پسر 
اوتيســمش يعني محمدصابر و محمدصالح بي مادر 
مي شدند و حاال معلوم نيست چه كســي قرار است از 

آنها مراقبت كند.
هرمز نيك قدم، نايب رئيس نظام پرســتاري همدان و 
سوپروايزر بيمارستان سينافرشــچيان است كه زهرا 
موسوي در شيفت كاري او جانش را از دست داد. او به 
همشهري مي گويد كه اين بيمارستان سانتر كروناي 
اســتان اســت و بيماران كرونايي پذيــرش مي كند. 
نيك قدم مي گويد كه موسوي ســاعت حدود 2 و نيم 
ظهر سه شنبه هفته گذشته به  آي سي يو منتقل شد، 
ساعت 6عصر، اكسيژن خونش افت كرد و ناچار شدند 
او را اينتوبه كنند. ساعت 7  ايست قلبي كرد و از ساعت 
10شــب به مدت 3ســاعت او را احياي قلبي كردند، 
اما بدنش مقاومت نكرد و تســليم مرگ شد. نيك قدم 
مي گويد موســوي يك هفته قبل از فوت، مبتا شده 
بود و در روز سه شــنبه حالش وخيم شد: »او قطعا در 
بيمارســتان مبتا شده اســت.« به گفته نايب رئيس 
نظام پرســتاري همدان، در 8 ماه گذشته تعداد زيادي 
از پرستاران اين استان به كرونا مبتا شده اند كه آمار 
دقيقي از آنها در دست نيســت، اما موسوي نخستين 

فوتي از كادر درمان همدان است.
فاطمه عباســي، مســئول بخــش روانپزشــكي زنان 
بيمارســتان سينافرشچيان است. او ســال 81كه وارد 
بيمارستان شــد، در بخش هموتولوژي با زهرا موسوي 
همكار بود. بعدها كه به بخش روانپزشكي منتقل شد، 
موســوي هم به اين بخش آمد. نام موسوي كه مي آيد، 
عباسي صدايش مي گيرد. آنها از روز سه شنبه عزادار از 
دست دادن همكارشان هستند: »موسوي مادر 2فرزند 

اوتيسم بود. شيفت كاري اش را شب ها انتخاب كرده بود 
تا بتواند تمام روز را كنارشان باشد و شب ها كه همسرش 
خانه است، آنها را به او بسپارد و سر كار بيايد.« عباسي 
مي گويد او كرونا را از بيماران بخش روانپزشكي گرفته 
اســت؛ هر چند كه بيماران اين بخش قبل از بســتري 
غربالگري مي شــوند، اما گاهي بيمــاران بدون عامت 
مراجعه مي كنند؛ درحالي كه ناقل بيماري اند. در هفته 
گذشــته 2بيمار مبتا به كرونا در بخش روانپزشــكي 
بستري شده بودند: »به بيمارســتان ها اعام شده كه 
بيماران غيراورژانسي بستري نشوند، اما گاهي از كانتري 
يا بهزيســتي يا برخي خانواده هايي كه توانايي مراقبت 
از اين بيماران را ندارند، افرادي براي بســتري منتقل 
مي شــوند؛ بنابراين چاره اي جز پذيرش آنها نيســت. 
هم اكنون حدود 15بيمار در بخش روانپزشــكي زنان 
بيمارستان بستري اند. هيچ كدام مبتا به كرونا نيستند، 
اما در هفته هاي گذشته مواردي از ابتا ديده شد كه بعد 
از گرفتن آزمايش، مشخص شد مبتا به كرونا هستند.«  
به گفته عباسي، شــرايط بيماران اين بخش متفاوت با 
ساير بيماران اســت و تا زماني كه دارو اثر نكند، كنترل 
بيمار بسيار سخت است. پرستاران و بهياران اين بخش 
ارتبــاط تنگاتنگي با بيمــاران دارند و مدام بــا آنها در 
تماس  هستند. همين موضوع سبب شده تا تعدادي از 
نيروهاي اين بخش مبتا شــوند. هم اكنون 2پزشك و 
9رزيدنت در قرنطينه به سرمي برند. 3پرستار هم 14روز 
قرنطينه شدند. عباســي از ماجراي ابتاي موسوي به 
كرونا مي گويد. به گفته او، موســوي روز دوشنبه حال 
جسماني خوبي داشت كه از او خواسته نگران بچه هايش 
نباشــد، اما او مرتب ابراز نگراني مي كرده: »به شــدت 
استرس بچه هايش را داشت. مدام مي گفت كه نمي داند 
بچه ها در چه شرايطي هستند. كجا هستند. بچه هايش 
هر دقيقه بــه او تلفن مي كردند. اضطرابش بســيار باال 
بود. از او خواســتم تا كمي آرام باشد. فايده اي نداشت. 
نمي دانست كه قرار اســت هيچ وقت ديگر بچه هايش را 
نبيند.« عباسي مي گويد موســوي به دليل اضطراب و 
اســترس هاي زندگي و مراقبت از 2فرزند اوتيسم مدام 
از داروهاي آرامبخش استفاده مي كرد و همين مسئله 
سيســتم ايمني بدنش را پايين آورده بــود و درنهايت 

نتوانست در برابر بيماري مقاومت كند.

هيچ پرستاري هنوز به طور رسمي شهيد شناخته 
نشده است

محمد شــريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار است. او 
مي گويد روند مرگ پرســتاران به دليل ابتا به كرونا 
همچنان ادامه دارد و حاال به بــاالي 70نفر از ابتداي 
شيوع ويروس در كشور رسيده است. نكته اما اينجاست 
كه تابه حال هيچ اتفاق عملي براي شهيد حساب شدن 
اين افراد انجام نشده و هر چه خانواده ها به بنيادشهيد 
مراجعه كرده اند، پاســخي نگرفته انــد. همه اينها در 
شرايطي است كه مقام معظم رهبري در اسفند سال 
گذشته دســتور دادند اين افراد شهيد حساب شوند و 
كميته اي در همين زمينه در وزارت بهداشت تشكيل 
شد. حاال او به همشهري مي گويد پرستاران بيشترين 
درگيري را بــا بيماران مبتا به كرونــا دارند. از ميان 
پزشــكان بيش از همه متخصصان بيهوشــي با اين 
بيماران در ارتباطند، اگر هم موردي از ابتاي ســاير 
گروه هاي پزشكي بوده در بخش خصوصي و در مطب ها 
اتفاق افتاده؛ چراكه اين افراد در بيمارستان ها كمترين 
رفت وآمد را دارند: »پرستاري كه 24ساعت باالي سر 
بيمار مبتا به كروناست، قطعا شرايط خطرناك تري 
دارد.« به گفته شريفي مقدم، بيشــتر نيروهاي كادر 

درمان كه جانشان را از دســت مي دهند از نيروهاي 
جوان هستند كه همين موضوع نشان مي دهد شدت 
مواجهه شان با ويروس باال بوده: »آماري كه به صورت 
رســمي از ابتاي گروه پرســتاري به كرونا منتشــر 
مي شود حدود 35هزار نفر اســت، اما بايد اين آمار را 
چندبرابر كرد تا به عدد واقعي رســيد.« دبيركل خانه 
پرســتار مي گويد مرگ پرســتاران به دليل مديريت 
نامناسبي است كه براي كنترل كرونا در پيش گرفته 
شده است. زماني كه در بيمارستان تعداد بيماران باال 
مي رود، پرستار ديگر توانايي مراقبت از آنها را ندارد و 
خستگي و فشار كاري باال، سيســتم ايمني بدنش را 

پايين مي آورد.
او از وضعيــت در اختيار قرار دادن وســايل حفاظتي 
بــراي كادر درمان در بيمارســتان ها انتقاد مي كند و 
مي گويد كه هيچ بخشــي در بيمارستان از كرونا پاك 
نيست؛ بنابراين تمام نيروهاي كادر درمان بايد مجهز 
به لباس هاي حفاظتي پيشگيري از ابتا باشند و فقط 
ماسك و دستكش كافي نيست. او مي گويد: »توجه به 
وســايل و تجهيزات حفاظتي كادر درمان ديگر مانند 
گذشته نيست و اين مسئله آنها را با خطر ابتا مواجه 

كرده است.« 

مادر يك بچه اوتيسم بودن
كياندخت صالحي، مادر يك پسر اوتيسم است و سال هاســت كه مركزي براي نگهداري از اين افراد را مديريت 
مي كند؛ مركزي كه به ياري مادران فرزندان اوتيسم راه اندازي شده است. او به خوبي مي داند كه يك فرد اوتيسم 
در نبود مادر چه وضعيتي پيدا مي كند و به همشهري مي گويد كه قطعا فرزندان اين بهيار جانباخته، شرايط بسيار 
پيچيده و سختي را در پيش دارند و روحيات آنها به شدت دگرگون خواهد شد. او مي گويد مادر يك بچه اوتيسم 
بودن مسئوليت بسيار سنگيني اســت و اين كودكان به مراقبت هاي زيادي نياز دارند؛ حاال چه برسد به اينكه 
2فرزند اوتيسم در يك خانواده باشند؛ تمام مشكالت و دغدغه ها دوبرابر مي شود و مادر كه بيشترين بار مراقبت 
از اين بچه ها را بر دوش مي كشد، شرايط بسيار پرتنشي را تجربه مي كند: »تنها مادر است كه مي تواند نيازهاي 
فرزند اوتيسمي اش را درك و راهي براي آن پيدا كند. مادر فرزند اوتيسم به طور مداوم نگران است، استرس يار 
هميشگي اش است و ناچار است مدام از داروهاي اعصاب استفاده كند كه سيستم ايمني اش را ضعيف مي كند.« به 
گفته او، هزينه ماهانه نگهداري از يك كودك اوتيسم پيش از اين نزديك به3 ميليون تومان بود و حاال قطعا هزينه ها 
بسيار بيشتر شده است. خانواده براي تامين نيازهاي فرزندانشان، بايد فعاليت درآمد زا داشته باشند: »اين بهيار 
هم قطعا به كارش نياز داشته تا بتواند در كنار همسر هزينه هاي زندگي را تامين كند. اگر مادر نياز مالي نداشت، در 
چنين جايي كه كانون ابتال به كروناست، فعاليت نمي كرد. از ديگر سو، مسئوالن بيمارستان هم كوتاهي كرده اند. 
آنها با اطالع از شرايط اين بهيار، بايد او را از بخشي كه منبع بيماري است، دور مي كردند تا اين اتفاق نيفتد.«  حاال 
وضعيت فرزندان اين مادر چه مي شود و چطور مي توان جاي خالي مادر را پر كرد؟ به گفته او، در ايران مركزي براي 
نگهداري از افراد مبتال به اوتيسم وجود ندارد. پيش از اين يك مركز در رشت فعال بود كه تعطيل شد و مركز ديگري 
در كهريزك كرج بود كه آن هم پس از فوت يكي از افراد تعطيل شده و از ادامه كار باز مانده است: »كودكان مبتال به 
اوتيسم نيازهاي ويژه اي دارند. مادران آنها مي دانند در نبودشان چه سرنوشت تلخي در انتظار فرزندانشان است. 
هيچ كس بعد از مرگ شان مسئوليت مراقبت از آنها را بر عهده نمي گيرد. همين حاال هم براي مدت كوتاهي كسي از 

بچه هايمان مراقبت نمي كند؛ چه برسد بعد از مرگ ما.«

ث
مك

 زهرا موســوي ارفع، بهياري كه هفته 
گذشته جان ســپرد در بخش مراقبت 
از بيماران اعصــاب و روان بدون لباس  
محافظ و تنها با ماســك و دســتكش 

فعاليت مي كرد 

يك روايت متفاوت و دردناك از درگذشت نخستين قرباني كرونا در ميان كادر درمان همدان كه مادر  2فرزند مبتا به اوتيسم بوده است

بي دفاع در تيررس كرونا
كادر درمان در تمام بخش هاي بيمارستان بايد لباس ها و تجهيزات حفاظت در برابر ويروس كرونا داشته باشد

ورزش كنيد، اما طبق پروتكل

ورزش در كنار تغذيه سالم يكي از راه هاي 
گزارش

تقويت سيســتم ايمني بــدن در برابر روز
بيماري هاست. با شيوع ويروس كرونا در 
دنيا، افــرادي كه سيســتم ايمني ضعيفي داشــتند، 
بيشــترين مبتايان به اين بيماري را تشكيل دادند و 
البته مرگ ومير نيز در بين اين افراد بيشتر از ساير مردم 
بود. اما ورزش كردن در روزهاي كرونايي چه ضوابطي 
بايد داشته باشد كه باعث شيوع بيشــتر اين ويروس 
نشود؟ با شيوع ويروس كرونا، اماكن ورزشي نيز همچون 
ساير اماكن و مشــاغل به دســتور وزارت بهداشت و 
به منظور كاهش ابتا به اين ويروس، تعطيل شدند و با 
فروكش كردن تعداد مبتايان قرار بر اين شد تا اماكن 
ورزشــي به صورت محدود و با رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي منتشر شــده از ســوي وزارت بهداشت، 
بازگشايي شوند. يكي از مهم ترين توصيه ها براي انجام 
ورزش در ايام كرونا رعايــت فاصله گذاري اجتماعي و 
ورزش كردن در مكان هاي مناسب خصوصا پارك ها و 
فضاي سبز اســت. محمد ســليمي هر روز صبح براي 
ورزش به پارك الله مي آيــد و بعد از كمي پياده روي و 
گرم كردن بدنش با دستگاه هاي ورزشي مشغول ورزش 
مي شود. او مي گويد: تا قبل از كرونا به باشگاهي ورزشي 
در بلوار كشاورز مي رفتم، اما با شــيوع كرونا و تعطيل 
شدن باشگاه ها بعد از چند هفته تصميم گرفتم تا ورزش 
كردن را در پارك ادامه دهم. البته براي اينكه بتوانم از 
دستگاه هاي ورزشي بهتر استفاده كنم از راهنمايي هاي 
مربي ورزشي ام كمك گرفتم. او ادامه داد: اگرچه مدتي 
بود كه باشگاه ها باز شده بودند، اما يكي، دو بار كه براي 
تمرين به باشگاه رفتم، متوجه شــدم كه بهتر است به 
جاي اينكه ريسك بيمار يا ناقل شدن را به جان بخرم 
به تنهايــي ورزش كنم تــا بدنم افت نكند. ســليمي 
درخصوص رعايت پروتكل هاي بهداشتي در باشگاه هاي 
ورزشي مي گويد: تعداد افرادي كه براي ورزش به باشگاه 
مي آمدند به نسبت قبل از كرونا خيلي كمتر شده بود، 
اما باز هم بودند برخي افرادي كــه اهميت چنداني به 
رعايت نكات بهداشتي نمي دادند و تذكراتي هم كه به 
آنها مي داديم، بي تأثير بود. البته مسئوالن باشگاه مدام 
در حال ضدعفوني دســتگاه ها بودند، اما به نظرم اين 
كارها چندان فايده اي نداشت و بهتر ديدم كه به جاي 
باشــگاه در پارك ورزش كنم. براســاس پروتكل هاي 
اعامي فدراســيون پزشكي ورزشــي به باشگاه هاي 
ورزشي، ضد عفوني كردن تمام ســطوح دستگاه هاي 
ورزشــي بعد از اســتفاده هر فرد ضروري است و بايد 
حداقل نيم ساعت فاصله بين استفاده از دستگاه ها براي 
هر فرد در نظر گرفته شــود. همچنين همراه داشــتن 
محلول ضد عفوني كننده، خودداري از مصرف غذاهاي 
بوفه اي و استفاده از بطري هاي يكبار مصرف آب برخي 
از نكاتي است كه بايد مراجعه كنندگان به باشگاه ها آنها 
را جدي بگيرند و مسئوالن باشــگاه ها نيز بايد بر اين 
پروتكل ها نظارت داشته باشند. در قسمتي ديگر از اين 

دســتورالعمل ازجمله مواردي كه بــراي ارائه گواهي 
باشگاه هاي ايمن تعريف شده، اين است كه در هر 100 
متر 6نفر حضور داشته باشند و دستگاه هاي ورزشي نيز 
بايد حداقل 2متر با يكديگر فاصله داشته باشند، باشگاه 
مربوطه از تهويه و سيســتم ضدعفوني كننده مطلوب 
بهره مند باشد و در عين حال سرويس بهداشتي پاكيزه 

از مواردي است كه مدنظر قرار گرفته است.
با وجود اين، همه افرادي كه براي ورزش به باشگاه هاي 
ورزشي مراجعه مي كنند همه دستورالعمل ها را رعايت 
نمي كنند و ممكن است كمي سهل انگاري باعث شيوع 
كرونا در بين ورزشــكاران و خانواده هاي آنها شــود. 
منصور كامي، مدير باشگاه تناســب اندام در حوالي 
خيابان حجاب، مي گويد: بــراي اينكه بتوانيم خدمات 
خوبي به ورزشكارانمان ارائه بدهيم، تصميم گرفتيم تا 
حضور آنها را در باشگاه زمانبندي كنيم؛ به همين دليل 
اعام كرديم كه افراد براي حضور در باشگاه بايد از قبل 
تماس گرفته و روز و زمان حضور در باشگاه را به ما اعام 
كنند تا براساس جدولي كه در اختيار مديرانمان قرار 
دارد، زمينه را براي حضور ايمن افراد در باشگاه فراهم 
كنيم. با اين كار اگرچه نيمي از دســتگاه هايمان بدون 
اســتفاده باقي مي ماند و از نظر مالــي ضرر مي كنيم، 
اما حداقل مي دانيم كه باعث بيماري افراد نمي شويم. 
كامي ادامه داد: به مراجعه كنندگان توصيه كرده ايم تا 
هنگام استفاده از دستگاه ها حتما از دستكش استفاده 
كنند؛ هر چند بعد از هر بار استفاده دستگاه هايمان را 
ضد عفوني مي كنيم. همچنين توصيه كرده ايم كه همراه 
خود بطري آب داشته باشند؛ چراكه آب سردكن هاي 

باشگاه را جمع كرده ايم.

رعايت نصفه و نيمه پروتكل ها
در بخش ديگري از پروتكل هاي اعامي فدراســيون 
پزشكي ورزشي به باشــگاه هاي ورزشي، وجود تهويه 

مناســب در باشــگاه ها، دريافت نكردن پول 
نقد و تب سنجي تمام مراجعان، از ديگر 
مولفه هاي الزامي براي ورود به باشگاه ها 

عنوان شده اســت. همچنين بين هر سانس 
ورزشي بايد حداقل نيم ســاعت فاصله باشد تا 

فرصت كافي براي ضدعفوني كف سالن، وسايل 
ورزشــي و كمدهاي رختكن وجود داشته باشد. 
اگرچه تعدادي از باشگاه هاي اسم و رسم دار اين 
پروتكل هــا را رعايت مي كنند، اما باشــگاه هايي 
هم هســتند كه يا نصفه و نيمه اين پروتكل ها را 
رعايت مي كنند يا به دور از چشــم كارشناســان 
بهداشــت، فعاليت كرده و با بي احتياطي يك نفر 
باعث گســترس ويروس به خانواده ها مي شــوند؛ 
باشگاه هايي در مكان سر بسته كه تهويه مناسبي 
ندارند و همين كمبود تهويه مناســب، راه خوبي 
براي گســترش هرچه بيشــتر ويروس مي شود. 
رختكن هاي كوچــك، كمدهاي مشــتركي كه 

ســتي  ر به د
نــي  ضد عفو
 ، ند نمي شــو

سشــوارهايي كه مي توانند باعث پخش قطرات عرق 
در محيط شــوند و... ازجملــه مواردي اســت كه در 
باشــگاه هايي كه چندان هم اسم و رســم دار نيستند 
مي توان نمونه آنها را مشاهده كرد. از جمله اين باشگاه ها 
مي توان به سالن هايي اشاره كرد كه در ادارات يا طبقات 
زيرين برج ها تعبيه شــده اند و كمتر ناظر بهداشــتي 
به اين مكان هــا مراجعه مي كنــد. در ماه هاي ابتدايي 
شيوع كرونا بود كه اعام شد چندين مكان ورزشي در 
كره جنوبي باعث آلودگي 112نفر ورزشكار و به تبع آن 
خانواده هايشان شــده اند؛ همين مسئله نشان مي دهد 
كه مكان هاي كوچك و ســالن هاي ورزشي مي توانند 
نقش مهمي در شيوع اين ويروس داشته باشند؛ چراكه 
بسياري از مراكز بدنسازي استاندارد هاي الزم را ندارند 
و بي توجهي به دســتورالعمل هاي بهداشتي، كنار هم 
بودن وسايل ورزشــي، رختكن و فضاهاي مخصوص 
دوش گرفتن كوچــك، تهويه هاي نامناســب و... كه 
در اين مكان ها قــرار دارد، باعث انتقــال اين بيماري 
ويروسي خطرناك مي شــود. كارشناسان بهداشتي به 
ورزشــكاران توصيه مي كنند با اطمينان از ايمن بودن 
مكان هاي ورزشي به باشــگاه ها مراجعه كنند و هنگام 
ورزش حتما از تي شرت و شلوارهاي بلند استفاده كنند 
و تا جايي كه برايشــان امكان دارد، نقاط آزاد بدنشان 
كمتر باز يا در معرض تماس باشد. همچنين لباس هاي 
ورزشي بايد بعد از هربار استفاده شست وشو و ضدعفوني 
شوند و درنهايت ورزشــكاران در حداقل زمان ممكن 
در باشگاه هاي ورزشي حضور داشــته باشند؛ هر چند 
بهترين مكان براي انجــام ورزش در روزهاي كرونايي 
فضاهاي باز و پارك ها با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و فاصله گذاري اجتماعي و ضدعفوني كردن وســايل 

ورزشي عنوان شده است.

مهديه تقوي راد 
خبر نگار

زهرا موسوي ارفع- پرستار ايستاده نفر اول از سمت راست.
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 براي نخستين بار گزارشي از 
سوي سازمان تنظيم مقررات اينترنت

و ارتباطات راديويي با عنوان 
»ايران در مسير هوشمندي؛ گزارش كيفيت 
اينترنت در ايران« منتشر شده كه با استفاده 
از برخي آمارها و پارامترها تالش كرده كه به 
وضعيت كيفيت اينترنت در كشور بپردازد. 
ازجمله اهداف اين گزارش مقايسه اپراتورها 
و ارائه دهندگان اينترنت در كشور به منظور 
انتخاب مناسب ترين اپراتور از سوي كاربران 
اســت. اين گزارش اما مشــخص نمي كند 
كيفيت اينترنت ايران براساس شاخص ها و 
پارامترهاي فني نسبت به كشورهاي ديگر 
يا حتي مقطع مشــابه در سال هاي گذشته 

ايران چه وضعيتي دارد.

رشد كمي كاربران
در فصل سوم اين گزارش، به وضعيت آماري 
پهن باند كشور پرداخته شده است. در اين 
بخش تعداد اشــتراك هاي پهن باند بخش 
ثابت و سيار از سال 92 تا 99، ضريب نفوذ 
كلي پهن باند كشــور در بخش ثابت و سيار 
از ســال 92 تا 99 و موارد ديگر ارائه شــده 
است. براساس اين گزارش، تعداد مشتركان 
پهن باند سيار اينترنت كه در سال 92 عدد 

صفر بود، امــروز به 76 ميليون اشــتراك 
رسيده است. عالوه بر اين، تعداد مشتركان 
پهن باند ثابت كشور از 6ميليون و 583هزار 
و 610 اشتراك فعال در سال 92 به بيش از 
9 ميليون اشتراك در سال 99 رسيده است.

در اين بخش همچنيــن آمارهايي از تعداد 
مشتركان ارتباطات پهن باند ثابت كشور به 
تفكيك خانگي و تجاري، تعداد اشتراك هاي 
پهن باند ثابت و ســيار بر حســب تفكيك 
تكنولوژي، سهم بازار اپراتورها، آمار پهن باند 
كشور به تفكيك اســتاني، مقايسه استاني 
ضريب نفود پهن باند براساس تكنولوژي و 
ميزان پوشــش اپراتورهاي تلفن همراه در 

محورهاي مواصالتي ارائه شده است.

وضعيت كشور براســاس شاخص  هاي 
كيفي 

در بخشــي ديگر از اين گزارش به وضعيت 
كلي كشــور بــه ازاي پارامترهــاي مهم 
گروه هاي اصلي QoS و QoP اشــاره شده 

است.
در بخــش QoS كــه به معنــاي كيفيت 
 Jitter، PLR سرويس اســت، پارامترهاي
و RTT ميانگين 6ماهه اول ســال 99 همه 
اپراتورها در كل كشور به ازاي هر تكنولوژي 
ارائه شده اســت. نكته اي كه در اين بخش 
قابل توجه است، اين اســت كه گزارشي از 
اين پارامترها در ســال هاي گذشــته ارائه 

نشده و به اين ترتيب امكان مقايسه كيفي 
فراهم نيست.

با اين حال، كاربران با بررسي اين پارامترها 
كه در واقع نشــان دهنده كيفيت اينترنت 
ارائه شده از سوي آنهاست، مي توانند دست 
به انتخاب بزنند. Jitter تفاوت زماني است 
كه بسته اطالعاتي از لحظه ارسال در شبكه 
تا زمان رسيدن به مقصد سپري مي كند. در 
واقع هرچه اين مقدار كمتر باشد، اينترنت از 

كيفيت بهتري برخوردار است.
PLR نرخ اتالف بسته ها را نشان مي دهد و 
از يك فرمول به دست مي آيد. طبق مصوبه 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
براي اندازه گيــري نرخ اتالف بســته بايد 
هزار بسته به طول 64بايت ارسال و در بازه 
 PLR 5دقيقه اي اندازه گيري شود. مقادير

به صورت درصد نمايش داده مي شود.
RTT مدت زماني است كـه طول مي كشد 
تا يك درخواست از يك مبدأ به يك مقصد 
ارسال و از ســوي ديگر، پاســخ آن نيز از 
مقصد به مبدأ ارسال شــود. اين بازه زماني 
به ميلي ثانيه اندازه گيري مي شــود و يكي 
از عوامل مهم در بررسي برقراري و صحت 
ارتباطات ميان مبدأ و مقصد و از سوي ديگر، 
تعيين مدت زمان تأخير و سرعت بارگذاري 
يك وب سايت است. هرچه اين مدت زمان 
كمتر باشد، يك وب سايت با سرعت بيشتر و 

تأخير كمتري بارگذاري مي شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

نظارت بر چاپ سه بعدي با هوش مصنوعي 
باتوجه به مدت زمان طوالني انجام يك عمليات چاپ سه بعدي، 
بيشتر مردم حوصله نشستن و تماشا كردن مراحل چاپ و نظارت 
بر كل مراحل اين فرايند را ندارند. اين موضوع بدان معناست كه 
ممكن اســت آنها متوجه خطاهاي چاپگر سه بعدي شان نشوند و 
به آساني هزينه و انرژي بسياري را از دست بدهند؛ موضوعي كه 
ممكن است حتي باعث خراب شدن كل ساختار در چاپ سه بعدي 
شود. به گزارش وب سايت نيو اطلس، اما اخيرا يك راهكار جديد 
براي مقابله با ضرر و زيان ارائه شده كه مي تواند كار چاپ سه بعدي 
را بدون خطا پيش ببرد و شــرايط را بسيار آســان كند. دستگاه 
AIMS از هوش مصنوعي براي شناسايي خطاها و متوقف كردن 
 Delcos چاپگر استفاده مي كند. اين وسيله كه توسط استارتاپ
Systems كه دفتر آن در كاليفرنيا قرار دارد، طراحي شــده، در 
اصل يك دستگاه كوچك، مجهز به دوربين زاويه باز و همچنين 

داراي زاويه قابل تنظيم و پردازنده Arm Cortex A53 است. 

دســتگاه AIMS كه مخفف عبارت »سيستم مديريت هوشمند 
خودمختار« اســت در زمان تشخيص مشــكل، برق اصلي را از 
طريق يك كابل USB قطع و كار چاپگــر را متوقف مي كند. در 
واقع مي توان چنين گفت كه اين وسيله حكم مغز را براي چاپگر 
سه بعدي خواهد داشت. هنگامي كه يك كار چاپ در حال انجام 
اســت، AIMS از دوربين خود براي نظارت بر حركت و موقعيت 
چاپ استفاده مي كند و ناظر بر روند كلي چاپ است. با استفاده از 
يك شبكه عصبي آفالين آموزش ديده براي تجزيه و تحليل آنچه 
»مي بيند«، اين دســتگاه مي تواند خطاهايــي مانند ليز خوردن 
جسمي كه در حال چاپ است از صفحه ســاخت و ساير خطاها 
را تشخيص داده و بالفاصله وارد عمل شــود تا جلوي خسارت را 
بگيرد. با شناسايي چنين خطاهايي، AIMS حسگر اجراي چاپ را 
كنترل كرده و چاپگر را براي زماني در حدود 15 تا 20ثانيه متوقف 
مي كند. بايد به اين نكته توجه داشت كه كل اين سيستم مستقل 
است و براي انجام وظايفش نيازي به دسترسي به اينترنت ندارد. از 
برجستگي هاي اين دستگاه كوچك بايد به نصب آسان و سريع آن 
نيز اشاره كرد كه مي تواند يك مزيت برايش محسوب شود. طبق 
برآوردهاي به عمل آمده، قيمت تمام شده دستگاه AIMS در بازار، 

120دالر خواهد بود.

نسخه جديد كنسول هاي بازي سوني و مايكروسافت به نظر 
به خاطر زنداني شدن بسياري ها در خانه به دليل همه گيري 
بيماري كوويد-19، قرار است فروش بســيار خوبي داشته 
باشــند. خبرگزاري فرانســه در اين خصوص نوشت كه هر 
دوي اين شــركت ها، ماه ها اقدام به انتشار اطالعات مختلف 
درخصــوص كنسول هايشــان كردند و حاال هفتــه آينده، 
عالقه مندان به بازي هاي رايانه اي مي توانند به صورت عمومي 
»پلي استيشن5« و »ايكس باكس سري ايكس« را در دست 
بگيرند. باتوجه به عالقه گيمرها، هر دو شــركت تصميم به 
پيش فروش محصوالت جديد خود گرفتند و انتظار مي رود 
تا پايان ســال جاري ميالدي تقاضاهاي بسياري براي خريد 
اين كنســول ها شــكل بگيرد. در اين ميان شــركت سوني 
پيش بيني كرده كه تا پايان  ماه مارس ســال2021، بتواند 
7ميليون و 600هزار دســتگاه PS5 را به فروش برســاند 
و از اين حيث، ركورد PS4 را پشــت ســر بگذارد. نسبت به 
نسل كنوني كنسول ها كه در سال2013عرضه شدند، نسل 
جديد، پيشرفت فوق العاده اي در زمينه سخت افزاري داشته 
است. هر دو كنسول، پردازنده هاي مركزي و گرافيكي بسيار 

قدرتمندتري دارند و از سيستم 4K نيز پشتيباني مي كنند.

وضعيت فروش كنسول هاي كنوني
ســوني در مجموع بيش از 112ميليون و 400هزار دستگاه 
»پلي استيشن4« فروخته است. اين رقم در مقايسه با فروش 
52ميليون و 800هزار نسخه اي »ايكس باكس وان« شركت 
مايكروســافت يك برتري خيره كننده را نشان مي دهد. در 
اين بين، »نينتندو سوئيچ« نيز توانسته به خاطر قابليت هاي 

خيره كننده اش فروش قابل مالحظه اي داشته 
باشــد. اين شــركت ژاپني هم 
توانســته 63ميليون دســتگاه 
خــود را در البــه الي رقابت و 
تبليغات فراوان دو غول سازنده 
كنسول هاي بازي در جهان، به 

فروش برساند.

رقابت هست، نيست
وب سايت بي بي سي در 
گزارشي درخصوص 
كنسول هاي  عرضه 
جديد به بازار نوشته 

است كه مايكروسافت از 
محصول قبلي خود يعني 
ايكس باكس وان، درس هاي 
بســياري گرفته و در نسخه جديد 
تالش كرده تا تمركــز كاري اش را روي بازي بگذارد و كمتر 
به مســائل حاشــيه اي كنســول خود بپردازد. اين موضوع 
مي تواند رقابت با پلي استيشن5سوني را آسان تر كند. مديران 
شركت هاي مايكروسافت و ســوني همواره در مصاحبه هاي 
خود گفته اند كــه بين آنها هيچ رقابتي وجــود ندارد، اما در 
واقعيت، گيمرها تمام محصوالت آنها را با يكديگر مقايســه 
مي كنند. البتــه ناگفته نماند كه تمامي افــرادي كه در اين 
صنعت مشــغول به كار هســتند نيز چنيــن كاري را انجام 
مي دهند. از آنجا كه مردم پول كافي براي خريد هر دو كنسول 
را ندارند و البته نيازي نيز به چنين كاري احساس نمي شود، 
بنابراين هميشه يك انتخاب بايد بين اين دو صورت بگيرد كه 

اين موضوع كار را به مقايسه و ايجاد نوعي رقابت مي كشاند.

نسخه هاي ارزان تر
خبرگزاري فرانسه در تشريح وضعيت حضور دو كنسول نسل 
جديد در بازار مي نويسد: هر دو شركت با ارائه نسخه هايي با 
قيمت پايين تر از كنسول هاي اصلي جديد خود، گامي را در 
جهت ارائه بازي هايي بر پايه ابر نيز برداشته اند. نداشتن درايو 
باعث ارزان تر شدن كنسول مي شــود كه اين مي تواند براي 
گيمرهايي كه از نظر مالي دچار مشكالتي هستند، خبر بسيار 

خوبي محسوب شود.

رويكرد متفاوت در ارائه بازي ها
اين بار مايكروســافت و سوني چشــم اندازهاي متفاوتي را 
براي آينده بازي ارائه مي دهند. آنها در ســرويس اشــتراك 
نتفليكــس بســيار موفق عمل 
مي كنند و به گيمرهــا امكان 
دسترســي به عناوين بيشتر از 
آنچه مي توانند با پرداخت هزينه 
ماهانه تهيه كننــد را مي دهند. 
در مقابــل مايكروســافت كــه 
تغييراتــي در روش كاري خود 
در ارائه بازي ها داده است، شركت 
سوني استراتژي مشابهي را دنبال 
مي كند كه در سال2013روي 
آن كار كــرده اســت؛ فــروش 
ديسك و دانلود با قيمت هاي 

اعال.

پايان انتظار گيمرها
 دوستداران بازي در جهان تا چند روز ديگر 

مي توانند به صورت عملي نسل جديد كنسول هاي مشهور 
را مقايسه كنند و آينده دنياي سرگرمي را ببينند

ميزان فروش نسل قبل 
كنسول های مهم دنيا

گزارش كيفيت اينترنت از سوي وزارت ارتباطات به صورت رسمي منتشر شد اما با اين گزارش 
نمي توان  كيفيت را با سال هاي گذشته مقايسه كرد

اولين گزارش رسمي كيفيت اينترنت در ايران

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

112.4
ميليون

63

52.8

ميليون

ميليون
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 تحقيقات جديد دانشمندان هندي نشان مي دهد 
بهداشت كم، كمبود آب آشاميدني تميز و شرايط 
غيربهداشتي ممكن اســت درواقع جان بسياري از 
افراد را از ابتال به نوع شديد كوويد-19نجات دهد. 
به گفته آنها، افرادي كه در كشورهايي با درآمد كم 
يا متوســط زندگي مي كنند، به دليل قرار گرفتن 
در معرض عوامل بيمــاري زاي مختلف از كودكي، 

مصونيت قوي تري نسبت به كوويد-19دارند.
ميزان مرگ ومير ناشــي از بيماري كوويد-19در 
هند نســبت به جمعيت ميلياردي اين كشــور در 
مقايسه با ساير كشورهاي جهان پايين است. شرايط 
غيربهداشــتي و جمعيت حداكثري اين كشــور 
آسيايي در كنار اين آمار به سؤال جديد كارشناسان 

و مردم ساير كشورها تبديل شده است.
به گزارش بي بي ســي، ميليون ها هندي دسترسي 
محدودي به آب تميز، غذاهاي بهداشــتي و هواي 
ســالم دارند، به عالوه، آنها در محيط هاي بســيار 
پرجمعيت زندگــي مي كنند. به گفتــه محققان، 
اين عوامل باعث شــده آنها در معــرض انبوهي از 
بيماري هاي غيرواگير ماننــد بيماري هاي قلبي و 
مزمن تنفسي، سرطان و ديابت قرار بگيرند. براساس 
گزارش دولت هند، اين موارد به ميزان قابل توجهي 
در بيماري هــاي جمعيت اين كشــور نقش دارند. 
درنظر داشته باشــيد كه فقط آلودگي هوا ساالنه 
بيش از يك ميليون هندي را به كام مرگ مي كشاند.

از سويي سازمان بهداشت جهاني مي گويد كه آب 
سالم، بهداشت و محيط ضدعفوني براي محافظت 
از سالمتي در برابر بيماري كوويد-19ضروري است. 
يك مطالعه مشترك توسط سازمان بهداشت جهاني 
و آژانس كودكان سازمان ملل متحد يونيسف، نشان 
داد كه نزديك به 3ميليارد نفر- حدود 40درصد از 
جمعيت جهان  كه به طور كامل در كشــورهاي در 
حال توســعه زندگي مي كنند- فاقد امكانات اوليه 
براي شستن دست هســتند. اين آمار براي ايجاد 
نگراني درخصوص افزايش مرگ ومير ميليون ها نفر 

در كشورهايي مانند هند كافي بود.
دكتر شكر منده، مديركل شوراي تحقيقات علمي 
و صنعتي در اين رابطه مي گويد: معموال دسترسي 
به مراكز بهداشتي و درماني در اين كشورها ضعيف 
است و عالوه بر آن  اعتقاد بر اين است كه عامل مؤثر 
در بروز بيشتر بيماري هاي واگير در آنجا وجود دارد؛ 
از اين رو عواقب فاجعه بار كوويد-19در كشورهايي با 

درآمد كم و متوسط غيرمنتظره نيست.
هند يك ششــم جمعيت جهان و يك ششم موارد 
گزارش شــده كرونا را به خود اختصاص داده است. 
با اين حال، اين تنها 10درصــد از مرگ وميرهاي 
جهاني ناشي از ويروس را تشكيل مي دهد و ميزان 
مرگ ومير موردي يا CFR اين كشور- كه مرگ ومير 
در ميان بيماران كوويد-19را اندازه گيري مي كند- 
كمتر از 2درصد اســت كه كمترين مورد در جهان 

است.
اكنون تحقيقات جديد دانشــمندان هندي نشان 
مي دهد، بهداشت كم، كمبود آب آشاميدني تميز 
و شرايط غيربهداشــتي ممكن است درواقع جان 
بسياري از افراد را از ابتال به نوع شديد كوويد-19 
نجات دهد. به عبــارت ديگر، آنها بــه اين نتيجه 

ميزان تلفات كرونا در هند با وجود دسترسي محدود به امكانات بهداشتي 
و حتي آب آشاميدني سالم پايين تر از نقاط ديگر جهان است اين تناقض، 
فرضيه هاي جديدي را در مهار كرونا پيش روي محققان گذاشته است

يك گزارش متفاوت از شــيوع كرونا در يكی از آلوده ترين كشورهای جهان
متوجه شدند كه مرگ ومير ناشــي از كوويد-19 
در كشــورهايي كه جمعيت بيشــتري در معرض 
طيف متنوعي از ميكروب ها دارند، به ويژه در مورد 

باكتري هاي ِگرم منفي، كمتر است.
اين باكتري هــا به طور معمول مســئول ذات الريه 
شــديد، بيماری های خــون و دســتگاه ادراري و 
عفونت هاي پوستي هستند، اما اعتقاد بر اين است 
كه آنها يك سيتوكين ضد ويروسي توليد مي كنند - 
مولكول هايي كه به مبارزه با عوامل بيماري زا كمك 
مي كنند - به نام اينترفرون كه از ســلول ها در برابر 

ويروس كرونا محافظت مي كند.
دكتــر چانــدار مي گويــد: تاكنــون مدل هــاي 
پيش بيني كننده موجود براي كوويد-19وضعيت 
ايمني جمعيت ناشي از ميكروبيوم يا قرار گرفتن در 
معرض ميكروب هاي محيطي را درنظر نگرفته اند. 
دانشــمندان بر اين باورند كه همه اينها به فرضيه 

بهداشت خالصه مي شود.
به گفته مت ريتشــل، نويســنده كتاب دفاع زيبا، 
فلسفه اين فرضيه اين است كه محيط ما آنقدر تميز 
است كه باعث شده سيستم ايمني بدن ما به ميزان 
كافي آموزش نبيند و اين يعني علم فوق العاده جديد 
سيســتم ايمني بدن. ايده اصلي اين است كه ما با 
تمركز بيش از حد بر تميز كردن، سيستم ايمني بدن 

خود را در آموزش و فعاليت تنبل كرده ايم.
مقاله اي در مورد تب يونجه كه در سال 1989منتشر 
شد، نشــان مي دهد كه ارتباط مهمي بين احتمال 
ابتالي كودك به آلرژي تــب يونجه و تعداد خواهر 
و برادرهاي وي وجــود دارد. در ايــن مقاله آمده 
اســت: در اوايل كودكي، با عفونت از بيماري هاي 
آلرژيك جلوگيري مي شود. اين بيماري ها از طريق 
تماس غيربهداشتي با خواهر و برادر بزرگ تر منتقل 
مي شوند يا از مادري كه در تماس با فرزندان بزرگ تر 
آلوده شده است، قبل از تولد به دست مي آيد. مقاله 
ديگري كه توسط ســازمان جهاني آلرژي منتشر و 
توسط ريچتل نقل شده است، مي گويد: مطالعات 
مهاجرت نشــان مي دهد هرچه مردم از كشورهاي 
فقيرتر به كشــورهاي ثروتمندتر كوچ كرده اند، هر 
دو نوع آلــرژي و بيماري ايمني خــودكار، افزايش 

يافته است.
روتيكا كوپالي، اســتاديار بيماري هــاي عفوني در 
دانشــگاه پزشــكي كاروليناي جنوبي مي گويد: 
تحقيقات جديــد، پيش فرض هــاي مختلفي كه 
هنوز از نظر علمي ثابت نشــده اند را نيز به حساب 
مي آورد؛ درصورتي كه آنها بيشــتر فرضيه هستند 

تا واقعيت علمي.
اپيدميولوژيســت ها نيز ميزان مرگ ومير پايين در 
كشــورهايي مانند هند را به جمعيت جوان نسبت 
داده اند؛ چراكه افراد مســن معمــوال در برابر اين 
ويروس آسيب پذيرتر هســتند؛ ضمن اينكه هنوز 
مشخص نيست كه آيا عوامل ديگري مانند ايمني 
ناشــي از عفونت هاي قبلي با ويروس هاي مختلف 

كرونا، نيز مسئول اين محافظت هست يا خير؟
واضح اســت كه داليل مختلــف و متنوعي ممكن 
است در پشت پرده ميزان مرگ ومير پايين باشد، اما 
واقعيت اين است كه چيزهاي زيادي وجود دارد كه 

دانشمندان هنوز درباره ويروس كرونا نمي دانند.

رســيدند افرادي كه در كشــورهايي با درآمد كم 
يا متوســط زندگي مي كنند، به دليل قرار گرفتن 
در معرض عوامل بيمــاري زاي مختلف از كودكي، 
مصونيت قوي تري نســبت بــه كوويد-19دارند؛ 
بنابراين قــادر به جلوگيري از ابتال به نوع شــديد 
عفونت شــده اند. در هر دو مقاله كــه هنوز مورد 
بررسي قرار نگرفته است، مرگ ومير در هر ميليون 
نفر از جمعيت براي مقايســه ميــزان مرگ ومير 

بررسي شده است.
يك مقاله داده هاي عمومي 106كشور را در مورد 

پارامترهايي مانند تراكم جمعيت، جمعيت شناسي، 
شــيوع بيماري ها و كيفيت بهداشت مقايسه كرده 
است. دانشمندان دريافتند تعداد بيشتري از افراد در 
كشورهاي با درآمد باال بر اثر كوويد-19جان خود را 
از دست داده اند. دكتر منده، يكي از دست اندركاران 
اين تحقيق مي گويد: به نظر مي رســد كه افراد در 
كشــورهاي فقير و كم درآمد پاسخ ايمني بيشتري 
نسبت به همتايان خود با درآمد باال، در برابر ويروس 

كرونا دارند.
مقاله ديگر به بررسي نقش ميكروبيوم – تريليون ها 

ميكروب موجود در بدن انســان - در عفونت هاي 
كوويد-19پرداختــه اســت. ميكروبيوم شــامل 
باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها و عوامل تك ســلولي 
هستند. آنها به هضم غذا كمك و در برابر باكتري هاي 
بيماري زا از بــدن محافظت مي كننــد. همچنين 
سيســتم ايمني بدن را تنظيــم و ويتامين توليد 

مي كنند.
پروين كومار و بال چاندار، از كالج پزشــكي دولتي 
دكتر راجندرا پراساد، داده هاي 122كشور را بررسي 
كردند؛ ازجمله 80كشور با درآمد متوسط و باال. آنها 

 رمز و راز مقاومت هندي ها 
در بـرابـر كـــرونا

زهرا خلجي
خبرنگار

يك توصيه بهداشتي عمومي 
بــراي پيشــگيري از انتقال 
ويروس كرونا خــودداري از 
تماس نزديك با افراد داراي 
عفونت اســت، امــا تماس 
نزديك دقيقا به چه معناست؟ 
تمــاس نزديــك را به طور 
معمول قرار گرفتن در فاصله كمتر از 2 متر براي مدت 
دســت كم 1۵ دقيقه تعريف مي كنند، اما اخيرا مراكز 
كنترل و پيشــگيري بيماري هاي آمريكا )CDC( اين 
تعريف را اصــالح كرده اند.  در اين تعريــف جديد، قرار 
گرفتن در فاصله كمتر از2 متر از افراد داراي عفونت در 
مدت هاي كوتاه متعدد در طول 24 ساعت كه مجموع 
آنها به 1۵ دقيقه برســد هم تماس نزديك محســوب 
مي شود. اين تعريف جديد براســاس يك بررسي است 
كه نشان داد چگونه ويروس كرونا مي تواند بين افرادي 
كه تماس هاي كوتاه مدت، اما متعددي با هم داشته اند، 
منتقل شود. يك زندانبان مرد در تماس با 6فرد بازداشتي 
قرار داشت كه در يك مركز، قرنطينه شــده بودند. در 
ابتدا ايــن زندانيان عالمتي نداشــتند و منتظر نتيجه 
آزمايش كرونايشان بودند. فيلم هاي ضبط شده به وسيله 
دوربين هاي مداربسته زندان نشان داد اين زندانبان در 
مدت هاي كوتاه حدود يك دقيقه اي در فاصله كمتر از 
2متري اين زندانيان قرار گرفته اســت، اما مجموع اين 
زمان ها بيش از 1۵ دقيقه شده بود. آزمايش اين 6زنداني 
در نهايت مثبت شد و زندانبان هم با وجود اينكه در معرض 
تماس با منبع احتمالي ديگر عفونــت قرار نگرفته بود، 
آزمايشش مثبت شد. نكته ديگري كه بايد به آن توجه 
داشت اين است كه تعيين فاصله 2 متري بر مبناي موازين 
دقيق علمي نيست و ميدان نيروي نامرئي وجود ندارد كه 
مانع ورود ذرات حاوي ويروس كرونا از مرز 2 متري شود. 
گرچه انتشار ويروس از افراد داراي عفونت به افراد ديگر در 
فاصله بيش از 2متر شايع نيست، اما اگر افراد در فضاهاي 
دربسته بدون تهويه باشند، احتمال چنين رويدادي باال 
مي رود. برخي از كارشناســان بهداشتي هم مي گويند 
ويروس كرونا مي تواند آسان تر از حدي كه تصور مي شود، 
انتشار يابد و معتقدند حتي در گردهمايي هاي درازمدت 
در فضاهاي باز هنگامي كه فاصله افراد بيش از 2 متر است، 
بايد همچنان ماسك زد. عوامل ديگري نيز مي توانند در 
اين باره تأثيرگذار باشند. هنگامي كه افراد صدايشان را باال 
مي برند يا نفس نفس مي زنند - مثال هنگام آواز خواندن، 
فرياد زدن يا ورزش كردن ممكن اســت شمار بيشتري 
قطرك هاي تنفسي يا ذرات هواپخش حامل ويروس را 
در محيط پخش كنند. از طرف ديگر هرچه مدت ماندن 
شما در موقعيتي كه شما را در معرض ويروس كرونا قرار 
مي دهد، بيشتر باشد، احتمال دچار شدن شما به عفونت 
بيشتر مي شود؛ بنابراين ماسك زدن حتي در مواردي كه 
فكر مي كنيد تماس نزديكي با ديگران نداريد، همچنان 
اهميت دارد. يك راه حل خوب اين است كه هربار كه از 
خانه خارج مي شويد، ماســك بزنيد تا نيازي نباشد كه 

تصميم بگيريد در چه زماني بايد ماسك بزنيد. 

تماس نزديك و كرونا 

علي مالئكه
پزشك و روزنامه نگار

پزشک همشهری

ملي   ســتاد 
مقابله با كرونا 
ســرانجام به 
يك  تعطيلي 
تــا 2هفته اي 
تهــران رأي 
نداد و به جاي 
آن محدوديت ساعتي فعاليت مشاغل 
و كســب و كارها را از 20آبان تصويب 
كرد. به اين ترتيب همه مشــاغل 2، ۳ 
و ۴ از اين تاريــخ به مدت يك ماه تنها 
تا ســاعت18 اجازه فعاليت دارند. اين 
سياستي است كه در موج اول كرونا هم 
در تهران و تعداد ديگري از شهرها اجرا 
مي شد و حتي تا پايان ارديبهشت كه 
تعداد زيادي از مشاغل بازگشايي شدند 
همچنان بسياري از مراكز خريد تهران 
صرفا تا ساعت18 مي توانستند فعاليت 
كنند. اين سياست به تدريج با كاهش 
آمار ابتال و فوتي هــاي كرونا كمرنگ 
شد و همه مشــاغل بدون محدوديت 
فعاليتشان را از ســر گرفتند. حاال در 
ميانه پاييز و با وجــود ابتالي بيش از 
700هزار ايراني به كرونا و شناســايي 
روزانه نزديك به 9هزار مبتالي جديد 
به كرونا، ســتاد ملي مقابله با كرونا بار 
ديگر اجراي اين سياست را اين بار در 
تمامي كالنشهرها در دستور كار قرار 

داده است.
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا ديروز اين خبر را در حالي 
اعالم كرد كه پيش از آن ايرج حريرچي 
گفته بود: »پيشــنهاد تعطيلي كامل 
 تهران  روي ميز اســت.« اين پيشنهاد 
به رغم درخواست هاي مكرر درنهايت به 
سرانجامي نرسيد. با وجود اين رئيسي 
گفته اميدوار است اجرای اين طرح در 

قطع زنجيره بيماري مؤثر باشد.

طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، 
مراكز ضروري شــامل رده هاي شغلي 
شماره يك مراكز درماني، داروخانه ها، 
مراكز امــداد و نجات، آتش نشــاني، 
آمبوالنس ها و سرويس هاي ارائه دهنده 
خدمات عمومي به مردم مانند آب و برق 
و تلفن و مراكز ارائه دهنده مواد غذايي 
مانند سوپرماركت ها و فروشگاه هاي 
زنجيره اي هستند كه مي توانند فعاليت 
داشته باشــند. بقيه مشاغل هر روز از 
ســاعت18 به بعد تعطيل خواهند بود. 
اين طرح به مدت يك ماه تا 20آذر به اجرا 

گذاشته مي شود.
هفته گذشته و روزهاي ابتدايي هفته 
جاري آمار جان باختــگان كرونا كمي 
بيــش از ۴00مورد بــوده و آنطور كه 
مسئوالن بهداشتي مي گويند دست كم 
تا 10روز آينده نبايد انتظار كاهش اين 
عدد را داشت. آنطور كه مسئوالن ستاد 
مديريت بحران شــهرداري مي گويند 
نيمي از آمار جان باختگان كرونا مربوط 
به تهران است و سعيد خال، مديرعامل 
ســازمان بهشــت زهرا)س( تهران 
مي گويد كه آمار فوت شدگان در تهران 
در مقايسه با مدت مشــابه سال قبل 

دوبرابر شده است.
هرچه هست تصميم جديد ستاد ملي 
مقابله با كرونا بــراي برخي منتقدان 
چنــدان قانع كننده نبوده اســت. 
عبدالحســين روح االميني، نماينده 
مردم تهران و رئيس كميته ســالمت 
مجمع نمايندگان تهران به همشهري 
مي گويد درخواست تعطيلي اين مجمع 
از 2 تا ۳هفته به محدوديت ســاعت 
كار مشــاغل و اصناف تغيير كرده و 
يك سياســت محدود كننده حداقلي 
اســت: »هرچند هر اقدامي در كاهش 
ايجاد تجمع در جامعه در اين شــرايط 

ارزشمند است اما آنچه اكنون دولت در 
تهران و شهرهاي قرمز ديگر به عنوان 
محدوديت هاي جديد وضع كرده، كافي 
نيست و درخواست مجمع نمايندگان 

تهران نيز اين نبوده است.«
او تأكيد مي كند مســئوالن ستاد ملي 
كرونا بايد پاسخ دهند محدوديت هاي 
تعيين شده براساس چه ارزيابي هايي 
تعيين شده است: »اســتاندار تهران، 
نمايندگان مــردم در مجلس، اعضاي 
شوراي شهر، اعضاي ســتاد كروناي 
تهران، روساي دانشــگاه هاي علوم 
پزشكي پايتخت، مسئوالن انتظامي و 
همه متخصصان متفق القول در نامه اي 
خواســتار تعطيلي پايتخت براي 2 تا 
۳هفته بودند اما ســتاد كروناي كشور 
با اين خواســت موافقت نكــرد. آنها 
بايد بگويند مالك و معيارشــان براي 
رسيدن به تصميم تعطيلي از ساعت18 
شامل چه مواردي بوده است.« همزمان 
عليرضا زالي، فرمانده ســتاد مقابله با 
كروناي تهران، تعطيلي پايتخت را براي 
اين مدت ضــروري ارزيابي مي كند و 
مي گويد: »درخواســت تعطيلي صرفًا 
براي كنترل اپيدمي نيست، بلكه براي 
فرصت احيا و ايجاد بازيابي توان كادر 
پزشكي است. بر اين اساس پيشنهاد 
ما تعطيلي 2 تا ۳هفتــه اي در تهران 
بوده است.« درخواست هايي كه به نظر 
مي رسد همچنان از نگاه دولت به دليل 
نگراني هايي كه درباره معيشت و كسب 
و كار مردم وجود دارد، عملياتي نيست. 
حسن روحاني، رئيس جمهوری ديروز 
بار ديگر تأكيد كــرد كه تالش مي كند 
همزمان به معيشت و سالمت مردم توجه 
كند. او گفت كه وضعيت كنوني سهل و 
ممتنع است و همه بايد تالش كنند تا از 

اين مقطع با كمترين هزينه عبور كنيم.

ستاد ملي مقابله با كرونا راه آسان تر را انتخاب كرد

محدوديتساعتيبهجايتعطيلي2هفتهاي
هشدار

درآسانسوربهکرونانزدیکمیشوید
آسانســورها یکی از فضاهای پرخطــر برای انتقــال کرونا هســتند؛ مخصوصا در 
سازمان ها، مجتمع ها، برج های مســکونی و مراکز خرید.  این روزها سعی کنید تا 
جایی که می توانید از پله استفاده کنید و عالوه بر آن چند نکته کاربردی را در خاطر 

داشته باشید:

در آسانسور رو به در یا دیوار اتاقک بایستید و با دیگران چهره 
به چهره نشوید.

ویروس  روی کلیدهای آسانسور باقی می ماند، پس ترجیحا آنها 
را لمس نکنید و اگر چاره دیگری نبود، دستتان را با آب و صابون 

بشویید یا با الکل ضدعفونی کنید.

اگر کابین شلوغ است، صبر و در نوبت بعدی از آسانسور استفاده 
کنید.

کابین آسانسور فضای بسیار بسته با تهویه نامناسب است؛ برای 
جلوگیری از انتشار ویروس با دیگران حرف نزنید.

به دیوار کابین تکیــه ندهید. احتمال زیادی وجــود دارد که 
ویروس کرونا آنجا منتظر شما باشد.

 حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

آمــار مبتاليــان  ديروز
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همه مقصرند
چرا مبارزه با قاچاق كاال راه حل فوري ندارد؟

   قاچاق، به عنوان یكي از پدیده هاي نامطلوب 
در اقتصادها به شــمار مي رود. عدم كنترل ورود 
كاالهاي قاچاق، پیامدهاي زیادي را براي اقتصاد 
به همراه دارد. از یک سو ورود كاالي قاچاق، باعث ایجاد پیامدهاي منفي 
بر فعالیت هاي تولیدي داخلي مي شود و چنانچه شرایط تولید داخلي 
و كاالي قاچاق یكسان نباشد، تولید داخلي با شكست مواجه می شود 
و بازار خود را از دست مي دهد. این مسئله در شــرایطي كه تولید نوپا 
بوده و نیاز به حمایت در قالب ابزارها و سیاست هاي تجاري دارد باعث 
مي شود كه این بخش از صنایع در داخل شكل نگرفته و زمینه توسعه 
صنعتي در كشور فراهم نشود. از سوي دیگر عدم پرداخت حقوق گمركي 
و سایر عوارض توســط قاچاقچیان، كاهش درآمدهاي مالیاتي دولت 
به ویژه درآمد گمركي را به همراه خواهد داشت و منافع عمومي ناشي از 

درآمدهاي عمومي دولت ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
در كنار این دو موضوع، مي توان به معضل ورود كاالهاي بي كیفیت هم 
اشاره كرد كه مي تواند باعث ایجاد عوارض و پیامدهاي منفي بر زندگي 
افراد جامعه شود؛ بدون اینكه بتوان مســئولیتي را متوجه وارد كننده 
كاالي قاچاق كرد. این موضوع به ویژه در كاالهاي بهداشــتي اهمیت 
ویژه اي پیدا مي كند و توجه بیشــتر به ممنوعیت واردات این دسته از 
كاالها به صورت قاچاق را روشن مي ســازد. در سایر كاالهاي مصرفي 
نیز به ویژه كاالهاي بادوام كه نیازمند قطعات و لوازم جانبي اند واردات 
كاالهاي قاچاق، مصرف كنندگان را با مشكالت جدي روبه رو مي سازد. 
این موارد تنها بخشــي از مضرات ورود كاالي قاچاق است كه ضرورت 

برخورد با آن را روشن مي سازد.
آمارها نشان مي دهد كه در طول سنوات گذشته، كشور با حجم باالي 
واردات كاالي قاچاق روبه رو بوده اســت. آمار منتشرشده درخصوص 
قاچاق كاال، بــرآوردي بوده و معموال به صورت اختــالف بین تقاضاي 
داخلي، خالص مبادله تجاري از مبادي رسمي و تولید داخلي پیش بینی 
مي شود. براي مثال اگر نیاز به یک كاال در داخل كشور 6.5میلیون تن 
بوده و تولید داخلي 1.5میلیون تن باشــد و میــزان واردات از مبادي 
رسمي 4میلیون تن و صادرات این كاال به دنیاي خارج به صورت رسمي 
1.5میلیون تن باشــد، برآورد مي شــود كه میزان 2.5میلیون تن نیاز 
تامین نشده داخلي از مبادي غیررسمي و بدون پرداخت حقوق گمركي 

و به صورت قاچاق وارد شده است. 
بر این اســاس، آمار و اطالعات منتشرشــده برآوردي است و مراجع 
مختلف براساس فروض پیش گفته چه در برآورد تقاضاي داخلي و چه 
برآورد تولید و حجم تجارت رســمي اختالفاتي با یكدیگر دارند كه در 
نهایت ارزش كل كاالي قاچاق اعالم شده توسط این نهادها با یكدیگر 
تفاوت معنادار خواهد داشــت كه بعضاً تا 10میلیارد دالر اختالف بین 
آمار اعالم شده توسط این مراجع را مي توان مشاهده كرد. روشن است 
كه این حجم از قاچاق تنهــا در قالب قاچاق ســازمان یافته مي تواند 
صورت پذیرد و كولبران نیز در مســیر مجموعه هــاي بزرگ قاچاق و 
براي منافع آنها به امید تأمین حداقل معیشــت براي استمرار حیات، 
بار سختي كوهستان را به دوش مي كشند. عوامل مختلفي هم بر رشد 
روز افزون و غیرقابل كنترل كاالي قاچاق مؤثر بوده كه سهم هر یک در 
واردات نوع خاصي از كاالي قاچاق متفاوت است. نخستین و مهم ترین 
عامل در شكل گیري قاچاق كاال، فرهنگ عمومي براي پذیرش كاالي 
قاچاق بدون شناسه قابل رهگیري است. مصرف كننده اي كه اقدام به 
خرید كاالي قاچاق مي كند و این حق را براي خود قائل نیست كه باید 
پرسشگر باشــد، فرش قرمز را براي قاچاق پهن مي كند. محدودیت در 
تولید داخلي و عدم تأمین نیاز داخلي از مبادي رسمي با قیمت منصفانه 
ازجمله دیگر عوامل قاچاق كاال به شــمار مــي رود. عدم كنترل مبادي 
رسمي، فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمركي، اختالف نرخ ارز 
رسمي و غیررسمي و بي ثباتي در نظام ارزي و تالطم در نرخ ارز از دیگر 

عوامل قاچاق كاال به شمار مي روند.
یكي از سؤاالت مهم در مواجهه با پدیده قاچاق، چگونگي مبارزه با آن 
و كنترل این پدیده شوم اقتصادي اســت. بررسي آماري قاچاق نشان 
مي دهد كه این پدیده از ســالیان قبل از انقالب دامن اقتصاد را گرفته 
و با تغییر شرایط اقتصادي به ویژه نوسانات قیمت ها، تشدید كنترل ها 
در بازارهاي مختلف، تالطم در بــازار ارز و تغییرات در تفاوت نرخ هاي 
ارز رسمي و غیررســمي و اعوجاج و ناپایداري در سیاست هاي ارزي و 
تجاري و قوانین و مقررات، حجم قاچاق نیز تغییر كرده است. عالوه بر 
این، میزان آگاهي مردم نسبت به پیامدهاي كاالي قاچاق نیز عاملي در 

كنترل حجم قاچاق به شمار مي رود. 
راهكارهاي مبارزه و مقابله با این پدیده، مستلزم شناخت علل وقوع آن 
و آسیب شناسي اقدامات انجام شده در گذشته است. بنابراین هرگونه 
اقدام مؤثر در برخورد با این پدیده مســتلزم یک نگرش اســتراتژیک 
نسبت به آن و دســتیابي به راه حل هاي كوتاه، میان و بلندمدت است. 
چالش هاي زیادي در طرح ریزي و اجراي این استراتژي ها و راه حل هاي 
زمانبندي شده وجود دارد. ازجمله چالش ها كه مانع از دستیابي به نتایج 
قابل دفاع بوده، فقــدان یک رویكرد اســتراتژیک در مواجهه با پدیده 
قاچاق است. این رویكرد استراتژیک، مستلزم هماهنگي بین نهادهاي 
مختلف قانونگذاري، سیاستگذاري، اجرایي و رسیدگي به نحوي است 
كه تمام اجزا به صورت یكپارچه و هماهنگ و تحت یک مدیریت واحد 
به منظور كنترل این پدیده وظیفه خود را در یک فرایند به هم پیوسته 

انجام دهند.
 تشتت در نهادهاي سیاستگذاي و تصمیم گیري و همچنین اختالف در 
نحوه اجراي نهادهاي اجرایي و ناسازگاري مقررات با رویه هاي رسیدگي 
ازجمله چالش هاي جدید در مواجهه با این پدیده به شــمار مي رود كه 
نمود آن در عدم تناســب جرم و مقررات موضوع دربرخورد با هر یک از 
افراد مجرم چه اقدام كننده و چه افرادي كه در دســتگاه هاي اجرایي 
معاونت در جرم داشته اند، باعث شده است تا هزینه وقوع جرم نسبت 
به منافع كالن ناشي از وقوع جرم قاچاق آنقدر پایین باشد كه فرد مجرم 
به راحتي مبادرت به جرم قاچاق كرده و درصورت دستگیري و برخورد 
احتمالي، هزینه هاي ناچیز آن را پرداخته و با تجارب بیشتر در آینده به 

جرم خود ادامه دهد.

نیمي از جمعیت شاهین كشــور، صرفا در یك 
محموله قاچاق

با توجه به اینكه همدم هاي خانگي، از قناري، گربه 
و ســگ ، تغییر كرده و جاي خود را به ســنجاب، 
خرگوش و الك پشــت داده و بعد هم ایگوانا، انواع 
عقاب، مار، كركس به خانه ها آمده اند، باید منتظر 
گسترش این نوع قاچاق به شــكل وسیع تري هم 
بود. هرچند كروكودیــل و توله پلنــگ و ببر هم 
مدتي اســت كه به عنوان حیوان خانگي اســتفاده 
مي شــوند، اما نگراني دوســتداران محیط زیست 
بیشتر از قاچاق این حیوانات ناشي مي شود. ایران 
از ركوردداران قاچاق حیات وحش در جهان است 
و نمونه گزاره را مي توانیــد در خبرهایي كه درباره 
قاچاق در خبرگزاري ها و رسانه ها منتشر مي شود، 
بخوانید یا از آن استخراج كنید. یكتانیک در این باره 
مي گوید: »وقتي 100شــاهین در یک  بار قاچاق 
كشف مي شــود، یعني نیمي از جمعیت این پرنده 
در كشــور ما؛ اعم از جوجه ها كه از آشیانه هایشان 
دزدیده شده اند و پرندگان بالغ و مولد كه با تله صید 
شده اند. شــاهین ها پرندگاني در راس هرم غذایي 
هستند و مانند گوشتخواران بزرگ  از قبیل شیر و 
پلنگ در اكوسیستم نقش و كاركرد دارند و برخالف 
علفخواران یا بسیاري از پرندگان، جمعیت فراواني 
ندارند. درباره ســایر گونه هاي پرندگان مهاجر نیز 
این موضوع صدق مي كند. در استان هاي شمالي، 
خصوصا مازندران و در استان خوزستان در جنوب، 
قتل عام  هاي وسیعي در نیمه دوم هر سال صورت 
مي گیرد«. او درباره چرایي اینگونه اتفاقات توضیح 
مي دهد كه چنین وضعیتي از چنــد عامل اصلي 
نشأت مي گیرد: »اول اینكه ایران كشوري با اقلیم 
و زیستگاه هاي متنوع اســت و در مسیر مهاجرت 
پرندگان قرار دارد. دوم اینكه نظارت و كنترل پایین 
و حداقلي بوده و نیروي كافي براي نظارت دقیق تر 
وجود ندارد و آخر اینكه قانون با جدیت اعمال نشده 
و متولیان در این باره ناكارآمد و فاقد اقتدار كافي اند. 
اغلب مجرمان تخلفات محیط زیســت به سادگي 
تبرئه شده یا با یک جریمه حداقلي و نمادین بخشوده 
مي شوند. این معضل جدي نه تنها بازدارندگي الزم 
را ایجاد نمي كند، كه باعث تجري متخلفین شده و 

شكارچیان را نســبت به عمل خالفشان جري تر و 
گستاخ تر كرده است«.

 قاچاق شاهین ها؛ از شهریورماه تا اواخر زمستان
 در شمال كشور پرنده ها، اعم از آبزي و كنار آبي، مثل 
انواع مرغابي ها، غاز ها، قو هــا، پلیكان ها، فالمینگو، 
حواصیل ها و شكارگرهاي طبیعي شان همچون انواع 
شاهین ها، جغدها، عقاب ها و... در نیمه دوم هر سال به 
شكل میلیوني صید و قاچاق مي شوند. بخشي از این 
تجارت به صورت فروش گوشت و بعضي براي فروش 
زنده به باغ هاي پرنــدگان خصوصي و دولتي عرضه 
مي شوند. یكتانیک مي گوید: »در بازار غیرقانوني الشه 
پرنده مهاجرفروشي در شهرستان فریدونكنار، عالوه 
بر عرضه پرندگاني كه در آن منطقه طي 6 ماه دوم هر 
سال صید و كشتار مي شوند، از سایر مناطق استان 
مازندران نیز پرندگان شكارشده مستمرا خریداري 
می شود و به فروش مي رسد. این بازار نقش بارانداز 
را در شمال كشــور براي این تجارت خونبار ایجاد 
می كند و با فروش پرنده زنده و مرده به مشتري هاي 
محلي، رستوران ها، مشــتریان خصوصي، باغ هاي 
پرندگان و... و حتي صادرات گوشت یخ زده پرندگان 
به خارج از كشور، سال به سال گستاخ تر و گسترده تر 
 شده اســت. عدم برخورد با این سرشكستگي ملي و 
آبروریزي بین المللي منجر به این شده كه استان هاي 
مجاور مازندران، مانند گیالن و گلستان نیز آلوده به 
چنین شكارهایي شده باشند و صیادان با روش هاي 
جدید صید گروهي و با تورهاي هوایي، همه پرندگان 
یک زیستگاه را، از گنجشک گرفته تا عقاب صید و به 
روش هاي گوناگون به بازار فریدونكنار ارسال كنند؛ 

بازاري كه همه  چیز در آن تبدیل به پول مي شود«.
 البته جنوب غرب كشور و خوزستان نیز از این آسیب 
دور نبــوده و حتي در تاالب هاي حمایت شــده اش 
مانند هورالعظیم مكانیسم دیگري از صید وسیع و 
گروهي پرندگان وجــود دارد. بازارهایي چون كیان 
اهواز، بستان، شوش، سوســنگرد و شادگان كه در 
آن انواع پرنده وحشــي زنده و گوشــت آنها نه تنها 
براي داخل، بلكه بــه خارج از كشــور هم فروخته 
مي شــود. یكتانیک درباره صید پرندگان شــكاري 
مي گوید: »تجارت پرنده شكاري، خصوصا شاهین 

از شهریورماه آغاز می شود و تا بهار ادامه دارد. عمده 
مشتري شاهین ها كشورهاي عربي هستند. شاهین 
صید شده در پاكستان، تركمنستان و افغانستان مانند 
شاهین هاي صیدشده در ایران مشتري ندارد. جریمه 
صید، شكار و حمل ونقل هر شــاهین 200میلیون 
تومان است، براي 100شاهین در یک محموله باید 
جریمه اي بالغ بر 20میلیارد تومان از قاچاقچي گرفته 
شود، درحالي كه در تاریخ محیط زیست كشور حتي 
یک صدم این جریمه از احدي از متخلفین گرفته نشده 
است. این البته تنها درباره قاچاق شاهین ها صادق 
نیست، بلكه درباره پلنگ، خرس و گوزن هم متأسفانه 
صادق است«. به اعتقاد او و بسیاري از كارشناسان، 
همین عدم اخذ جریمه ها و تعقیب قضایي قاطعانه 
و بي توجهي بــه چنین اتفاقاتــي در زمینه قاچاق، 
ایران را به باراندازي براي تجارت حیات وحش بدل 
كرده اســت.  این وضعیت غیرقابل قبــول در حالي 
اســت كه ایران عضو كنوانســیون های بین المللي 
متعددي ازجمله معاهده منع تجــارت غیرقانوني 
گونه هاي در خطر انقراض )كنوانسیون سایتیس( و 
معاهده حفاظت از گونه هاي مهاجر اســت. از این رو 
دولت موظف است همه قوانین و مقررات و تعهدات 
بین المللي در زمینــه ورود و خــروج گونه هاي در 
خطر انقراض كه غیرقانوني وارد یا خارج مي شــوند 

را رعایت كند.

قیمت هاي ناپایدار و كیسه هاي پر
 اما قیمت ها در این بازار قاچاق اصال مشخص نیست، 
همانگونه كه درباره دیگر اجناس ماركت هاي مختلف 
قیمت هاي پایداري وجود نــدارد. هرچند این امر 

بسیار روشــن اســت كه قاچاقچي ها براي قاچاق 
پرندگان شكاري با قیمت ناچیزي نسبت به قیمت 
نهایي، پرندگان را از صیادان خریداري می كنند و 
با قیمت هایي چندین برابر رقم پرداخت شــده، به 
كشورهاي دیگر مي فرســتند. یكتانیک مي گوید: 
»باغ پرندگان تهران براي تامیــن پرندگان در فاز 
دوم 3میلیارد تومان بودجه درنظــر گرفته بود تا 
به وســیله آن 4هزار و 13فرد پرنــده از 110گونه 
متفاوت خریداري كند. با توجــه به اینكه هیچ راه 
دیگري براي خرید پرندگان جز خرید از سیســتم 
تجارت غیرقانوني وجود ندارد، قابل ذكر است همین 
تعداد پرنده را با قیمت بسیار پایین تري نیز مي شود 
از دســت هاي اول سیســتم قاچاق حیات وحش 
تهیه كرد. پر واضح اســت این تجارت براي عوامل 
آن بسیار سودمند است، قاچاقچي با مبلغ پاییني 
محموله هاي شــامل انواع پرندگان وحشــي را از 
صیادان متخلف خریده و آن را تا 100 یا 300برابر 
قیمت، بدون واهمه از متولیان نهایتا به باغ پرندگان 
مي فروشد«. این حامي حیات وحش براي مثال به 
قیمت قو در بازار پرنده فریدونكنار اشاره مي كند: 
»در سال گذشته هر عدد قو 100 تا نهایتا 200 هزار 
تومان بوده است، درحالي كه یک دهه پیش وقتي 
2قو براي پارك آب و آتش تهران خریداري شدند، 
پیمانكار قیمت پرداختي را براي یک جفت قو كه در 
شرایط بسیار وخیمي قرار داشتند، 5میلیون تومان 
اعالم كرد؛ به عبارتي یک جفت قوی صید شده در 
ســرخرود مازندران كه در فصل زمســتان و پیک 
فراوان بودن این پرنده، در بازار سیاهش 400هزار 
تومان فروخته مي شــد، یک دهه پیش 5میلیون 
تومان به پیمانكار شــهرداري فروخته شده است. 
سود این تجارت، در نبود نظارت و اقتدار متولیان، 
انگیزه بسیار زیادي براي سوء استفاده ایجاد كرده 
است. سوءاستفاده از بودجه و انفال عمومي و میراث 
بي بازگشــت طبیعي«. كارشناسان حیات وحش 
نگران روند روزافــزون این چرخه   هســتند، زیرا 
به زعم آنها هرگز برخورد قاطعانــه اي با متخلفان 
محیط زیست نشده و نمي شود. در نتیجه وضعیت 
رو به وخامت است. با توجه به وجود منبع رایگان و 
فاقد نظارت به نام طبیعت براي قاچاق حیات وحش، 

هیچ نیازي براي تكثیر گونه هاي مختلف وجود ندارد. 
یكتانیک در توضیح این بي توجهي مي گوید: »وقتي 
بازار فریدونكنار روزانه از تاالب میانكاله پرنده مهاجر 
مي خرد تا به مشتري هاي دست به نقدش بفروشد، 
چرا باید هزینــه اي براي احداث یــک تاالب برای 
پرورش آرتمیا و مشابه زیستگاه طبیعي فالمینگوها 
صرف شود تا ساالنه تعدادي جوجه  فالمینگو تولید 
شود و به اصطالح فالمینگو ها تكثیر در اسارت شوند؟ 
متأسفانه هیچ عزمي براي جلوگیري از این رویه  یا 
راهكاري براي جایگزین كردن برداشت هاي بي رویه 
از طبیعت وجود ندارد. باغ هاي پرندگان بي توجه به 
شرایط زیست انواع پرندگان، عقابي را كه در ارتفاع 
سردســیري در 4هزار متري از سطح دریا زندگي 
مي كند، كنار پرنده اي قرار مي دهند كه در منطقه 
گرمسیري هم سطح دریا زندگي مي كند، به یكي 
گندم مي دهنــد، به دیگري ضایعات گوشــت كه 
هیچ یک غذاي طبیعي و كاملي نیستند. هر پرنده كه 
از بین مي رود بالفاصله جایگزینش آن هم با سودي 
كالن براي معامله گــران، از منبع رایگان و بي دفاع 
طبیعت خواهد بود. اینجاست كه دیگر مي توان به 
وضوح دید تا چه حد دســت قاچاق حیات وحش 
در كشور ما باز است. حتي داخل كالنشهري مثل 
تهران بازار بي در و پیكر خلیج فارس واقع در اتوبان 
آزادگان همیشه آماده ارائه انواع جانوران وحشي به 
عموم است؛ كامال علني و بدون كوچكترین هراسي از 
عواقب قانون شكني آشكارشان. بي توجهي به قاچاق 
جانوران وحشي صرفا متوجه جانوران در اسارتگاه ها 
و مراكز نگهداري نیست. مشاهده این نوع ابداعات 
منفعت طلبانه و تجمیع انواع وحوش در یک مجموعه 
ساختگي مثال به نام باغ پرنده، یک پیام خطرناك 
را به ذهن عموم مــردم مخابره مي كند؛ اینكه فارغ 
از احترام و درك واقعي نسبت به طبیعت هركس 
كه در خانه اش حوضي دارد مي تواند فالمینگو یا قو 
هم بخرد و اگر پول و جایش بیشتر است مثال عقاب 
بخرد؛ ملغمه اي كه هیچ ربطي به طبیعت دوستي و 
تابعیت از قوانین ملي و بین المللي و احترام به طبیعت 
ندارد. پیام خطرناكي كه آشكار مي كند مقصد قاچاق 
حیات وحش در كشور ما به واقع تک تک خانه ها در 

سراسر ایران است«.

همین صفحه15

همیشــه قاچاق به  معنــاي خرید و فروش 
اســلحه، مواد مخدر، خروج دارو از كشور یا 
ورود مواد غذایي حیوانات خانگي نیســت. 
بیایید و ذهن تان را از ماسک، مواد خوراكي، 
لوازم یدكي بیــرون بیاوریــد و به چیزهاي 

متفاوت تري فكر كنید. 

سوخت هاي ایراني از چه 
مسیرهایي و به كدام كشورها 

قاچاق مي شوند؟

عجیب ترین كاالهاي قاچاق
 در ایران چه مواردي هستند؟

   به میلیاردها تومان از كاالیي كه منهدم 
یا ضبط مي شوند، فکر كنید كه گاهي 

چیزهاي عجیبي از آب در مي آیند

   به نظر مي رسد سال99 زمان كاهش 
آمارها در حوزه قاچاق باشد كه مهم ترین 
علت این موضوع شیوع ویروس كرونا و 

محدودیت در مرزها است 

مقصد قاچاق حيات وحش، كل كشور استاقتصاد دولتي، فسادزاست
گفت وگو با سردار علي مویدي خرم آبادي، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز  

درباره موانع ریشه كن شدن تجارت هاي غیرقانوني در ایران 
قاچاق جانوران ایران از كجا به كجاست

از قیمت ها تا برخوردها
هر سال حدود 600هزار فرصت شغلي را حجم فعلي قاچاق از بین می برد. این نتیجه گزارشي تخصصي است كه 
در سال 97 توسط كمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه و ارائه شده است. قاچاق، آفتي كه به جان اقتصاد ایران 
افتاده و حاال دیگر هیزم تحریم آن را شعله ورتر هم مي كند. بعضي منابع حجم قاچاق كشور را 25میلیارد دالر 
برآورد مي كنند و این در حالي است كه آمارهاي رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، عدد 12میلیارد دالر را 

به عنوان حجم واقعي قاچاق پذیرفته است.

قاچاق حیوانات بعد از قاچاق مواد مخدر و سالح یكی از پرسودترین انواع قاچاق در دنیاست. در ایران هم 
گونه هاي مختلفي از پرندگان شكاري و خزندگان خرید وفروش مي شوند. پرندگان شكاري به كشور هاي 
عربي فرستاده می شــوند و ایگوانا، كروكودیل و انواع طوطي  به ایران مي آیند. اما چرا حیوانات قاچاق 
مي شوند؟ این از چه نیازي ناشي شــده و چقدر درآمد براي قاچاقچیان دارد؟ معموال از چه بخش هایي 

قاچاق صورت مي گیرد و مقصد كجاست؟ آیا با این افراد برخوردهاي قانوني صورت مي گیرد؟ 
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قاچاقچي با مبلغ پاییني محموله هاي 
شــامل انواع پرندگان وحشــي را از 
صیــادان متخلف می خــرد و آن را تا 
100 یا 300برابر قیمت، بدون واهمه 
از متولیــان نهایتــا به بــاغ پرندگان 

مي فروشد

مرتضي بکي
 اقتصاددان

در محاصره اعداد

قورباغه
 و خميردندان

سوخت ایرانی
رسيد!

14

كاالهاي قاچاق از چه مسیرهایي به ایران وارد و خارج مي شود؟

هزار   و  يك راه قاچاق

قاچاق جانوران ایران از كجا به كجاست؛ از قیمت ها تا برخوردها

مقصد قاچاق حیات وحش، كل كشور است 
قاچاقچي ها پرندگان شكاري را از صیاد می خرند و با قیمت هایي چند برابري

 به كشورهاي دیگر مي فرستند
   قاچاق حیوانات بعد از قاچاق مواد مخدر و سالح یکی از پرسودترین انواع قاچاق در دنیاست. در ایران هم گونه هاي 
مختلفي از پرندگان شکاري و خزندگان خرید وفروش مي شوند. پرندگان شکاري به كشور هاي عربي فرستاده می شوند 
و ایگوانا، كروكودیل و انواع طوطي  به ایران مي آیند. اما چرا حیوانات قاچاق مي شوند؟ این از چه نیازي ناشي شده و چقدر 
درآمد براي قاچاقچیان دارد؟ معموال از چه بخش هایي قاچاق صورت مي گیرد و مقصد كجاست؟ آیا با این افراد برخوردهاي قانوني صورت مي گیرد؟ براي پاسخ 

به همه این  سؤاالت از محمدعلي یکتانیك، كارشناس و فعال محیط زیست و تیمارگر حیات وحش كمك گرفته ایم.

نگار حسینخاني 
روزنامه نگار

قاچاق
این شماره



مناطق آزاد یكی از مبادی ورود كاالی 
قاچاق هستند، درحالی كه ورود كاال به 
مناطق آزاد بسیار آسان است، برخی با 
هدف استفاده از معافیت های گمركی 
مناطق آزاد، مراكز تولیدی خود را در 
این مناطق برپا می كنند، اما پس از واردكردن یك كاال و تغییر 
مارك و كشور تولید كننده آن، محصول را به عنوان كاالی 

تولید داخل از مرزهای منطقه آزاد عبور می دهند.
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ایرانی ها به كجا قاچاق می شوند؟
100میلیون تومان برای غرق شدن در تونل مانش

پیچیدگی مصایب جا به جا شدن از 
گوشه ای از سیاره زمین به گوشه ای 
دیگــر از آن، روزبه روز بــه مفهوم 
تراژدی نزدیك تر می شــود. عبور قانونی از یك مرز جغرافیایی و 
ورود به مرزی دیگر متاثر از اختالفات سیاسی و اقتصادی میان 
درصد ناچیزی از جمعیت كشورها، به شدت پرهزینه و زمان بر شده 
اســت. از این رو بخش زیادی از آنانی كه نه زمان برای تلف كردن 
دارند و نه سرمایه ای برای پرداخت هزینه ها، برای فرار از وضعیت 
ناخوشایند زندگی، مانند فقر، ناامنی سیاســی یا اجتماعی و یا 
مبهم بودن آینده فرزندان،  به راه های صعب العبورتری كه توسط 
قاچاقچیان انســان در ازای بهایی نه چندان كم، پیش پایشــان 
گذاشته می شــود تن می دهند و در این راه گاه افراد بهای سفر را 
با جان خود و فرزندانشان می دهند. در میان اخبار تقریبا هر روز  
چند جمله  گذرا درباره مرگ مهاجرانی كه توســط قاچاقچیان 
انسان قصد عبور غیرقانونی از مرزها را داشته اند، منتشر می شود. 
چند صد نفری از آفریقــا، چند ده نفر دیگر از عراق یا ســوریه، و 
همین تازگی ها هم 5عضو از یك خانــواده ایرانی كه در آب های 
شمال فرانسه و در مسیر رســیدن به زندگی زیباتر، جانشان را 

از دست دادند.
سازمان جهانی مهاجرت در آخرین  ماه سال2019 خبر از ورود 
76هزار و 558مهاجر غیرقانونی از مسیر دریا به اروپا را داد كه البته 
به نسبت زمان مشابه در سال2018 كاهشی 13درصدی داشته 
است. اما بخش مهم این خبر آن است كه تا پایان سال2019 بیش 
از هزار و 71نفر در مسیر رسیدن به كشوری در اروپا، و در مجموع 
2هزار و573 نفر مهاجر غیرقانونی در جهان جانشــان را از دست 
داده اند. این آمار هم نســبت به سال2018 كاهشی 55درصدی 
داشته اســت، اما این كاهش چیزی از ســنگینی تراژدی مرگ 
مهاجران غیرقانونی كم نمی كند. به ویژه به این دلیل كه بخشی از 

این آمار را كودكان و خردساالن تشكیل می دهند.
اگرچه به دلیل متنوع بودن راه های قاچاق انســان، آمار دقیقی 
از تعداد و ملیت مهاجران غیرقانونی كه توســط قاچاقچیان به 
كشــورهای مختلف منتقل می شــوند در جهان وجود ندارد، اما 
در فهرست كشــورهایی كه آمار قاچاق مهاجر از آنها قابل توجه 
است، نام ایران هم دیده می شود. بر اساس گزارش بانك جهانی، 
بیش از یك و نیم میلیــون ایرانی به كشــورهای مختلف جهان 
مهاجرت كرده اند كه ســهم پناهجویان ایرانی در اروپا، افرادی 
كه عموما برای مهاجرت از راه های غیرقانونــی و از قاچاقچیان 
كمك می گیرند، بیش از 56هزارنفر برآورد شده است. در سال های 
اخیر گزارش های زیادی در رســانه های داخلی و خارجی درباره 
قاچاق ایرانی ها به تركیــه و یونان یــا ورود غیرقانونی ایرانی ها 
به بریتانیا، آلمان و دیگر كشــورهای اروپایی در اخبار منتشــر 

شده است.
یونان در ســال های اخیر به دروازه اصلی مهاجران غیرقانونی و 
پناهجویان سرتاسر جهان برای ورود به اروپا تبدیل شده  است و 
مسیر رسیدن به یونان برای قاچاقچیان انسان، به ویژه از مبدا ایران 
یا افغانستان، تركیه است. به گفته اداره حفاظت از مرزهای خارجی 
اتحادیه اروپا، تركیه اصلی ترین مقصــد قاچاقچیان پناهجویان 
است؛ زیرا این كشور از قانون عدم دی پورت مهاجران غیرقانونی 
برخوردار اســت و همین موضوع باعث شــده تا این كشور برای 
مهاجران به سكوی پرش به اروپا تبدیل شود. تا پایان سال2019 
تركیه اصلی ترین میزبان پناهجویــان و مهاجران غیرقانونی در 
جهان بوده است. بر اساس گزارش سال98 گمرك ایران، بیشترین 
اتباع كشف شده در فرایند قاچاق انسان از ایران به تركیه، افغان، 
پاكســتانی و ایرانی بوده اند. قاچاقچیان معموال با دریافت هزار 
تا هزار و500یورو افراد را از مســیر های صعب العبور كوهستانی 
به صورت پیاده یا سوار بر خودروهای فرسوده، وارد تركیه می كنند. 
حال اگر افراد بخواهند از تركیه وارد كشوری اروپایی شوند، باید 
هزینه ای بیشتر و چند برابر به قاچاقچیان پرداخت كنند. اینطور به 
 نظر می آید كه پس از تركیه كشورهای آلمان و بریتانیا اصلی ترین 
مقاصد ایرانی هایی هســتند كه برای ورود به اروپا به قاچاقچیان 
پول پرداخت می كنند. در ســال2017 رویترز اخباری مبنی بر 
متالشی كردن باند قاچاق انسان از ایران به بریتانیا منتشر كرد. بر 
اساس این گزارش، این باند قاچاق انسان، مهاجران و پناهجویان 
ایرانی- گاهی كودكانی 5ساله- را قاچاقی وارد بریتانیا می كردند. 
به گفته پلیس اروپا، مقر عملیات این شبكه از قاچاقچیان، شهر 
ماالگا در جنوب اسپانیا بوده اســت. قاچاقچیان در این شهر در 
ازای پاسپورت تقلبی اسپانیایی، بلیت، حمل ونقل و یافتن مكانی 
برای زندگــی، از هر نفر 25هزار یورو )به قیمــت امروز دالر بالغ 
بر 800میلیــون تومان( دریافت می كردنــد. در همین عملیات 
44شهروند ایرانی كه توسط این شبكه با گذرنامه های تقلبی وارد 
كشورهای مختلف اروپایی شده بودند، شناسایی شدند و همچنین 
پلیس در جست وجوی خانه امنی واقع در ماالگا، 7ایرانی دیگر، از 

جمله كودكی 5ساله را شناسایی كرد.
این شــیوه ورود به بریتانیــا،  اگرچه پرهزینه، امــا از نظر جانی 
امن ترین شیوه قاچاقچیان برای جا به جایی مهاجران است. راه های 
پرخطر تر و كم هزینه تری هم وجود دارد؛ مشابه راهی كه حادثه 
دلخراش خانــواده ایران نژاد را رقم زد. روز هشــتم آبان99 خبر 
غرق شــدن خانواده ای 5نفره از اهالی سردشت ایران در سرتاسر 
جهان پخش شــد. بر اســاس گزارش ایندیپندنت، 4عضو این 
خانواده از جمله آنیتای 9ساله و آرمین 6ساله حین عبور از كانال 
مانش و با غرق شــدن قایق، جان خود را از دست دادند و آرتین 
فرزند 15ماهه خانواده هنوز پیدا نشــده است. ایندیپندنت غرق 
شدن این خانواده ایرانی كه قصد مهاجرت به بریتانیا را داشتند 
بدترین فاجعه مهاجرت قایقی در كانال مانش توصیف كرد. گفته 
می شــود تاكنون در رابطه با مرگ این خانواده، فردی 38ساله 
و ایرانی كه هدایت قایق الســتیكی مهاجران را به عهده داشت، 

بازداشت شده است.
در سال2018 هم بیش از 100مهاجر و پناهجوی ایرانی به همین 
 ،BBC شیوه قصد ورود به بریتانیا را داشــتند و بر اساس گزارش
قاچاقچیان انسان در این ســال با لغو ویزای شهروندان ایرانی در 
صربستان، با حجم زیاد درخواست برای ورود غیرقانونی به بریتانیا 
مواجه شــدند. در همین ســال چندین خبر دیگر درباره قاچاق 
ایرانیان به بریتانیا از مســیر تونل مانش و با استفاده از قایق های 
ماهیگیری منتشر شد. در اوایل  ماه اكتبر 2020میالدی پلیس اروپا 
گروه دیگری از قاچاقچیان انسان را دستگیر كرد كه گفته می شود 
برای ورود غیرقانونی ایرانی ها از كانال مانش به بریتانیا، دست كم 
نفری 3هزار تا 5هزار یورو )درحــدود 100تا 160میلیون تومان( 
از آنهــا دریافت می كرده انــد. در این شــیوه قاچاقچیان معموال 
از قایق هایی الســتیكی و كوچك برای حمل تعدادی بیشــتر از 
گنجایش قایق استفاده می كنند و به همین دلیل خطر غرق شدن 

قایق، اصلی ترین موضوعی است كه مسافران را تهدید می كند.

قاچاق
این شماره

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

كاالهای قاچاق از چه مسیرهایی به ایران وارد و خارج می شوند؟

هزار و یك راه قاچاق
متولیان قاچاق برای ورود و خروج كاالی مورد نظرشان از مرزهای ایران، راه های خاص خود 
را دارند. براساس اطالعات موجود باید گفت كه گمركات، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی و بازارچه های مرزی در جایگاه مبادی رسمی قاچاق معرفی می شوند و در مقابل 
تمام مرزهای دریایی و زمینی مانند اسكله های غیرمجاز و بدون نظارت، گذرگاه ها  و كوره راه های مرزی زمینه را برای ورود و خروج 
كاالی قاچاق مهیا می كنند. براساس گزارشی كه به نام »تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دالیل ناكارآمدی آن در 
دولت های مختلف« در اردیبهشت سال جاری منتشر شد، ۳1 شگرد و شیوه قاچاق كاال وجود دارد و با وجود اظهارات برخی مسئوالن 
باید گفت كه بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه های رسمی و از مبادی رسمی انجام می شود. در آن گزارش در رابطه با راه های ورود 
قاچاق كاال از مبادی رسمی آمده بود: »1- قاچاق از طریق اظهار خالف واقع در سامانه جامع گمركی و جعل اسناد در این خصوص 
2- قاچاق به صورت صادرات صوری ۳- قاچاق به صورت ترانزیت 4- قاچاق با جعل اسناد ۵- قاچاق با سوءاستفاده از قانون كاالهای 
مرجوعی 6- قاچاق با سوءاستفاده از مقررات ته لنجی 7- قاچاق با سوءاستفاده از پته مسافری 8- قاچاق از طریق در های ورودی 
كاال به كشور خارج از در های خروج گمرك )مناطق آزاد و شیالت( و دفاتر گمركی ۹- قاچاق با تبانی در مورد خودروهای لوكس 

خارجی 10- تخلفات گمركی كه با تبانی انجام می شوند«. در این مطلب مرور كوتاهی بر راه های ورود و خروج كاالی قاچاق داریم.

لیال شریف
روزنامه نگار

ارزش كشفیات قاچاق پوشاك در سال 
۹7، 1۹72میلیــارد ریال بوده كه در 
سال ۹8این رقم به ۳126میلیارد ریال 
رسیده است. بیشترین حجم قاچاق در 
این گروه كاالیی از كشورهایی چون 
چین، بنگالدش، تركیه، آلمان و امارات متحده عربی انجام 
می شود كه با توجه به موقعیت جغرافیایی كشورهای مبدا از 

مرزهای مختلف كشور وارد می شوند.

براساس گزارش ارائه شده در نشست 
ســال ۹4هیأت نماینــدگان اتاق 

بازرگانی تهران:
  بیشــترین قاچاق لوازم آرایشی و 
بهداشتی در استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، بوشهر، خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

كردستان، كرمانشاه، گلستان و مازندران رخ داده است.
  البســه و كفش نیز در اســتان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
خوزستان، سیستان و بلوچســتان، كردستان و گلستان 

بیشترین واردات غیررسمی را داشته اند.
  در اســتان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
ایالم، بوشهر، خراسان رضوی، خوزســتان، سیستان و 
بلوچستان، كردستان، كرمانشــاه و مازندران بیشترین 

واردات غیررسمی دخانیات )سیگار( صورت گرفته است.
  استان هایی كه بیشــترین قاچاق لوازم خانگی از آنجا 
صورت می گیرد نیز عبارت است از اردبیل، ایالم، بوشهر، 
خراسان رضوی، خوزســتان، سیســتان و بلوچستان، 

كردستان، كرمانشاه و مازندران.
  بیشــترین قاچاق پارچه از استان های آذربایجان غربی، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه و 

گلستان صورت می گیرد.
  بیشترین حجم واردات غیررســمی تلفن همراه نیز از 
استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، 

كرمانشاه، گلستان و مازندران است.
   آذربایجان شــرقی، اردبیل و خراسان رضوی بیشترین 

واردكننده غیررسمی تجهیزات پزشكی به كشور هستند.
  پارچه چادر مشكی در استان سیســتان و بلوچستان 

بیشترین قاچاق را به همراه دارد.

در محاصره اعداد 
به نظر می رسد سال99 زمان كاهش آمارها در حوزه قاچاق باشد 

كه مهم ترین علت این موضوع شیوع ویروس كرونا و محدودیت در 
مرزها است 

آمار بازی با قاچاق ساده نیســت. تنها 8 تا 10درصد كاالهای قاچاق كشف و ضبط 
می شوند و بقیه آمار از فاكتوری به نام »شكاف عرضه و تقاضا« تخمین زده می شود. 
همین اما و اگر موجب شده كه ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز معتقد باشد میزان 
قاچاق 12میلیارد دالر است و كمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تحقیق و تفحص پس از 2سال بررسی، به این 
نتیجه برسد كه ساالنه 2۵ میلیارد دالر قاچاق در كشور رخ می دهد. بررسی های همشهری نشان می دهد 
كه از یك سو بسیاری از نهادها برای مقابله با قاچاق همكاری نمی كنند و از سوی دیگر نیاز داخل به  نوعی از 
كاالها كه دیگر وارد كشور نمی شوند تشدید شده  است. كاالهایی كه این روزها به سختی پیدا می شوند، مثل 

لوازم خانگی خارجی، سیگار خارجی،  لوازم آرایشی و بهداشتی و... .
یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در باب قاچاق، كاالهای ته لنجی است. محدودیت در واردات این كاالها عموما 
به مذاق مرزنشینان كه معیشت شان به این تجارت گره خورده خوش نمی آید. دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز گفته است كه ارزش كشفیات قاچاق ته لنجی در سال ۹7حدود 10هزار و 748میلیارد ریال 
بوده كه 16درصد كل كشفیات را شامل می شد و در سال۹8 این رقم به ۳6هزار و 826میلیارد ریال رسیده كه 
در مقایسه با حجم كل كشفیات 40درصد را شامل می شود. اما شاید بهتر باشد كه آقای دهقانی نیا به این سؤال 
پاسخ دهد كه چند درصد كاالهای قاچاق كشف می شوند و یا اساسا امكان كشف آنها وجود دارد؟  به خصوص كه 
مركز تحقیق و تفحص مجلس هم اعالم كرده كه 22 تا ۳۳ درصد از كاالهای وارداتی كشور           قاچاق هستند اما از 

كل این میزان، فقط یك تا 8 درصد آن در این بازه زمانی كشف شده است.

آوین آزادی 
روزنامه نگار

بیشترین قاچاق در كدام استان ها انجام می شود؟ 
   نتایج بررسی ها در سال گذشته نشان می دهد كه سیستان و بلوچستان، خراسان 
رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد تشكیل پرونده مبارزه با قاچاق را به ثبت رسانده اند 

كه اغلب این پرونده ها به خروجی سوخت و فراورده های نفتی مربوط بوده است. 

كاالهای محبوب قاچاقچیان كدام اند؟ 
   هر سال بسته به شرایط كشور، كاالی صدرنشین جدول قاچاق فرق می كند اما 
سوخت، پوشاك، سیگار، لوازم خانگی و لوازم آرایشی بهداشتی عموما محبوب ترین 

كاالی قاچاقچیان هستند.

قاچاق پوشاك كاهش پیدا كرده 
   دهقانی نیا گفته است در حوزه پوشاك حجم قاچاق كاهش پیدا كرده است، این 
رقم سال گذشته 2.6میلیارد بود و هم اكنون به 1/8 میلیارد رسیده است. شناسه 
كاالی پوشاك عملیاتی شده است و با توجه به آن توانستیم در سطح عرضه تمییز 
بین پوشاك قاچاق و غیرقاچاق را داشته باشیم. ارزش كشفیات قاچاق پوشاك در 
سال 97، 1972میلیارد ریال بوده است كه در سال 98 این رقم به 3126میلیارد 
ریال رسیده است. اما سؤالی كه در این میان پاسخ داده نشده این است كه اگر كرونا 

نبود هم حجم قاچاق پوشاك كاهش پیدا می كرد؟ 

افزایش محبوبیت قاچاق دام زنده 
   امسال قاچاقچیان تمركز زیادی بر دام زنده داشته اند. ارزش كشفیات قاچاق دام 
زنده در سال97 حدود 3هزار و 71 میلیارد ریال بوده است. این رقم در سال98 به 

3150میلیارد ریال رسیده است و 7درصد افزایش را تجربه كرده است. 

لوازم آرایشی با همان سرعت قاچاق می شوند 
   ارزش كشفیات لوازم آرایشی در سال97 برابر بوده است با 3600میلیارد ریال و 
در سال98 برابر با 3604میلیارد ریال و آمار مقدماتی امسال برابر با 301میلیارد 

ریال است. به نظر می رسد نیاز جامعه به لوازم آرایشی خارجی غیرقابل انكار است.

و در سال98 كمتر قاچاق شد  دار
   دارو همواره در جدول كاالهای قاچاقچیان اســت. ارزش كشفیات دارو در سال 
97، 2954میلیارد ریال بوده است و در ســال 98 به 2704میلیارد ریال رسیده و 

8درصد كاهش داشته است.

در سال جاری...
   بیست و سوم مهرماه امسال، بهنام مالكی رئیس 
اداره پیگیری و نظارت قضایی ستاد مركزی مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد هم اكنون 570پرونده 
ملی و مهم و سازمان یافته در ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز تشكیل شده است كه ارزش این پرونده ها 

به تنهایی 18هزار میلیارد تومان است.
   فرمانده مرزبانی هرمزگان از كشــف 2 تریلیون 
ریال كاالی قاچاق در 6 ماه نخســت ســال  جاری 
در سطح مرزهای اســتان خبر داده و گفته است: 
در این رابطه، یك هزار و 74 قاچاقچی دســتگیر 
و 533 فقره پرونده قضایی برای متخلفان تشكیل 

شده است.
   صدرنشین مكشوفات در هرمزگان با 6میلیون و 
111هزار و 100لیتر سوخت از نوع گازوئیل است 
و سیگار با 13میلیون و 731هزار و 200نخ در رده 

دوم قرار دارد. 
   یاسر ســوادكوهی مدیركل دفتر هماهنگی امور 
مقابله و رصد جریــان مالی قاچاق ســتاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز گفته اســت: برآورد ما از حجم 
پوشاك قاچاق در ســال99 نزدیك به 10درصد از 
حجم كل قاچاق در كشور است كه این 10درصد 
هم از سال گذشــته در انبار فروشگاه ها باقی مانده 

است!

در سال گذشته....
   بهنام مالكی گفته است كه در سال گذشته 125هزار 
پرونده قاچاق در تمام كشور داشتیم كه برای برخی از 
آنها در مرحله بدوی رأی برائت صادر شده بود و با رصد 
كارشناسان در ستاد، این پرونده ها در مرحله اعتراض 

قرار گرفتند.
   از 125هزار پرونده قاچاق ســال گذشته، 65درصد 
مربوط به ســازمان تعزیرات حكومتی اســت و باقی 

پرونده ها مربوط به قوه قضاییه است.
   در ســال جدید آمارها كاهش پیدا كــرده. به دلیل 
وجود كرونا، قرنطینه و همچنین خلوت بودن جاده ها، 
كاالهای كمتری كشف و در نتیجه پرونده های كمتری 

تشكیل شده است. 
   از سوی دیگر دبیركل بازرسی و امور قاچاق سازمان 
حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اعالم كرده 
است كه در 6ماه نخست امسال، 5هزار و 7پرونده قاچاق 
كاال در ســطح عرضه به تعزیرات حكومتی، به ارزش 
بیش از یك هزار میلیارد ریال ارجاع داده شده است و 
این یعنی آمارهای اعالم شده از 2نهاد مختلف یكدیگر 

را پشتیبانی نمی كند.
   دهقانی نیا همچنین گفته است برآورد حجم قاچاق 
سوخت در سال96 بالغ بر 736میلیون دالر بوده و در 
سال97 این رقم به 1936میلیون دالر رسیده و افزایش 

163درصدی داشته است.

۱/۴ میلیارد دالر
   با توجه به برآورد به عمل آمده 
ساالنه، حدود 3میلیارد دالر كاالی 
سالمت محور به كشور قاچاق 
می شود كه از این مقدار حدود 
1.4 میلیارد دالر به مواد خوراكی و 
آشامیدنی اختصاص پیدا می كند.

30درصد
   30درصد مواد خوراكی و 
آشامیدنی موجود در كشور 
به صورت قاچاق در اختیار جامعه 
قرار می گیرد.

90 درصد
   عمده قاچاق خروجی یا معكوس 
كشور، مربوط به فراورده های نفتی 
و 90 درصد از آن مربوط به گازوئیل 
است. گازوئیل با قیمت یارانه ای 
به مبلغ 300 و آزاد 600تومان با 
تفاوت قیمت فاحشی به مبلغ 
6000و حتی 7000تومان در 
افغانستان، پاكستان و مرزهای 
شرقی و جنوب شرقی كشور 
خریداری می شود.

۲00تارنما
   مبارزه با قاچاق به مرزها خالصه 
نمی شود. تا كنون نزدیك به 
200تارنما و كسب و كار اینترنتی 
متخلف در عرضه كاالی قاچاق به 
كارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه دادستانی كل كشور 
معرفی و مسدود شده اند.

مسیر جنوب كشــور، غرب و شمال 
شرق، محور اصلی قاچاق دام هستند. 
ارزش كشــفیات قاچاق دام زنده در 
ســال۹7حدود ۳هزار و 71میلیارد 
ریال بوده است. این رقم در سال ۹8به 

۳1۵0میلیارد ریال رسیده و 7 درصد افزایش داشته است.

یكی از معضالت حوزه قاچاق كاال به ویژه 
در مبارزه با آن قاچاق ته لنجی است. 
عمده كاال هایی كه مشــمول این نوع 
قاچاق هستند سوخت و فراورده های 
نفتی، گازوئیل و قیر، مسكوكات فلزی 
و قیمتی، لوازم خانگی و منسوجات لوازم آرایشی و بهداشتی 
است. براساس گزارش فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس، صاحبان لنج ها و ملوان ها بعد از هر سفر حداكثر برای 
4 بار در سال می توانند مواد ضروری و عمدتاً خوراكی به میزان 
معلوم و محدودی وارد كنند، اما صاحبان كاالها با تبانی در هر 
ســفر ده ها كامیون لوازم خانگی و پوشاك و سایر كاالهای 
غیرضروری و لوكس را تحت عنوان ته لنجی بدون هیچ گونه 
پرداخت عوارض و حقوق گمركی ترخیص و وارد كشــور 

می كنند.

براســاس گزارش روزنامــه ایران، 
اتوبوس های مسیر شیراز به زاهدان و 
بندرعباس بیشــترین آمار قاچاق 
سوخت را به خود اختصاص داده اند و 
همچنین یكی از مســیرهای اصلی 
سوخت قاچاقی كه به سوی سیستان و بلوچستان می رود از 
كرمان است. ســوخت های قاچاق از استان های شرقی به 

افغانستان و پاكستان ارسال می شوند.
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سوخت ایرانی رسید!
سوخت ایرانی از چه مسیرهایی و به كدام كشورها قاچاق می شود؟

لنج های پاكســتانی ماشــین های 
ســنگین، شــوتی ها و... هر یك 
مســیری را برای قاچاق سوخت از 
ایران به كشورهای همســایه انتخاب كرده اند؛ مسیرهایی 
كه در دهه های اخیر به یــك دغدغه اصلی در حوزه مبارزه با 
قاچاق تبدیل شده و اقداماتی همچون گران شدن سوخت و 
مقابله با قاچاقچیان نیز نتوانسته است سرعت قاچاق سوخت 
را كم كند. چندی پیش بود كه یك فروند لنج بزرگ پاكستانی 
با ظرفیت بارگیری نیم میلیون لیتر سوخت به صورت غیرقانونی 
وارد مرزهای آبی ایران در استان هرمزگان شد تا گازوئیل را 
به پاكستان قاچاق كند؛ هر چند این لنج پاكستانی از جانب 
پایگاه دریایی جاسك توقیف شــد اما بدون شك در همان 
زمان سوخت های قاچاق از مسیرهای دیگری خود را به دست 

همسایه های ایران رساندند.

سوغات قاچاق برای همسایه ها
تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل در ایران با كشورهایی همچون عراق، 
افغانستان، پاكستان و... موجب شده است تا قاچاق سوخت، گزینه 
مناسبی برای به دست آوردن یك درآمد پر سود باشد و به این ترتیب 
در مرزهای شرق، غرب و جنوب كشور شاهد تردد مداوم قاچاقچیان 
سوخت هســتیم. از استان های شرقی به كشــورهای افغانستان و 
پاكستان، از مرزهای غربی به كردستان عراق و مناطق شمالی این 
كشور و همچنین وجود لنگرگاه های غیرمجاز در مرزهای جنوبی نیز 
موجب شده است تا سوخت از هرمزگان به كشورهای دیگر قاچاق 
شود. پاكســتان یكی از مراكز اصلی قاچاق ســوخت ایرانی است و 
براساس اطالعات موجود باید گفت كه بلوچستان، سند، پنجاب و 
ایالت مرزی شمال غربی در قامت مشتریان اصلی سوخت های قاچاق 

نقش آفرینی می كنند.
براساس گزارش روزنامه دنیای پاكستان باید بگوییم كه شهر كراچی 
مركز ایالت ِسند در جنوب پاكستان یكی از چند نقطه اصلی ارسال 
و پخش سوخت قاچاق ایرانی به ســایر مناطق این كشور به شمار 
می رود؛ جایی كه به گفته رســانه های محلی، انبارهای متعدد اما 
مخفی برای دریافت ســوخت قاچاق ایرانی و فروش غیرقانونی آن 
با قیمت ارزان تر وجود دارد. قاچاق سوخت به پاكستان همواره در 
مركز توجه رسانه های این كشور قرار دارد. روزنامه پاكستانی »امت« 
در رابطه با شیوه های قاچاق سوخت به این كشور توضیح داده بود: 
»در گذشته از تانكرهای نفتی و اتوبوس های مسافربری برای انتقال 
سوخت ایرانی از ایالت بلوچستان به شهرهای كراچی و جیكب آباد در 
ایالت ِسند استفاده می شد و میزان آن به 200 هزار لیتر در روز رسیده 
بود اما اخیراً با رصد بیشتر آژانس های بازرسی و انتظامی، قاچاقچیان 
با استفاده از خودروهای سواری و كامیون های ویژه حمل سنگ اقدام 

به قاچاق سوخت می كنند«.
در این میان نباید فراموش كرد كه بیشترین درگیری با موضوع قاچاق 
مربوط به مرزهای شرقی یعنی مرز سیستان و مرز بلوچستان است. به 
این ترتیب شهرستان مرزی سراوان، سرباز و چابهار در مرز بلوچستان 
مسیر قاچاق سوخت به پاكستان هستند و مرز سیستان نیز راه عبور 

سوخت های قاچاق به افغانستان را مهیا می كنند.

چند لیتر سوخت قاچاق می شود؟
آمارهای مختلفی از قاچاق ســوخت در ایران وجود دارد و به شكل 
دقیق نمی توان گفت كه چه میزان سوخت از مرزهای مختلف كشور 

خارج می شوند.
مهرماه سال گذشته، پایگاه اطالع رسانی دولت میزان قاچاق سوخت 
)اعم از بنزین و گازوئیل( به خارج از كشور را 20 تا ۴0 میلیون لیتر 
در روز اعالم كرد و از ســوی دیگر در آبان 98نیز معاون پیشگیری 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از قاچاق روزانه 10 تا 13 میلیون لیتر 
سوخت در 3 ماه منتهی به آبان آن ســال خبر داد و گفت كه براین 

اساس حدود 3میلیارد لیتر سوخت از كشور قاچاق شده است. 
اگر بخواهیم در این میان نیم نگاهی  به ضرر مالی قاچاق ســوخت 
داشته باشــیم باید به صحبت های علی مویدی خرم آبادی، رئیس 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تكیه كنیم كه در سال97 گفته بود: »از 
سال92 تاكنون 7میلیارد دالر سرمایه كشور در قالب قاچاق سوخت 
از كشور خارج شده و فقط در سال9۵ حدود ۵00 میلیون دالر قاچاق 

سوخت انجام شده است«.

سهمیه بندی و افزایش قیمت، مانع قاچاق سوخت شد؟
بســیاری بر این گمان بودند كه با اقداماتی همچون سهمیه بندی 
بنزین و افزایش قیمت، سدی در برابر قاچاق سوخت علم می كنند اما 
گذشت زمان نشان داد كه این اقدامات تأثیری بر معادالت پیچیده 
قاچاق سوخت ندارند. »ما روزانه یك میلیون لیتر قاچاق در بنزین 
داریم كه پس از سهمیه بندی بنزین نزدیك به 10تا 1۵درصد كاهش 
پیدا كرده كه رقم آن خیلی ناچیز بود و 100هزار تا 1۵0هزار لیتر 
كاهش پیدا كرده است. افزایش نرخ بنزین در كاهش قاچاق بی تأثیر 
نبوده اســت اما عمده قاچاق ســوخت در حوزه نفت و گاز است.«؛ 
گفت وگویی كه مدیركل پیشــگیری از قاچاق و فراورده های نفتی 
اسفند ســال گذشــته با روزنامه فرهیختگان داشت، نشان دهنده 
قدرت پایین اقداماتی همچون ســهمیه بندی و افزایش قیمت در 

زمین بازی قاچاق است.

سوخت مورد عالقه برای قاچاق؛ بنزین یا گازوئیل؟
بسیاری به اشتباه گمان می كنند كه قاچاق سوخت در ایران بر بنزین 

تكیه دارد، این در حالی است كه آمار نشان از واقعیت دیگری دارند.
»80 درصد قاچاقی كه انجام می شــود مربوط به نفت گاز )گازوئیل( 
است.«؛ این صحبت های مدیركل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های 
نفتی نشان دهنده عالقه قاچاقچیان سوخت به گازوئیل است. در این 
میان نمی توان از كنار آماری كه مدیرعامل شركت ملی پاالیش و پخش 
سال گذشته در گفت وگویی با اعتماد ارائه كرده بود به راحتی گذشت. 
آنطور كه علیرضا صادق آبادی گفته بود: »بر پایه آمار، تنها 3درصد از 
كشفیات قاچاق فراورده ها در كشــور مربوط به بنزین است و عمده 
قاچاق سوخت كشور درباره گازوئیل اتفاق می افتد«. او در این گفت وگو 
به بحث سودآوردی قاچاق بنزین نیز پرداخته بود: »اگر شما نگاهی به 
الگوی سودآوری قاچاق بنزین بیندازید، توجیه اقتصادی آن مشخص 
می شود؛ گازوئیل در كشور به نرخ هر لیتر 300 تومان عرضه می شود و 
بنزین لیتری 1000تومان و هر دوی آنها در كشورهای همسایه به كف 
قیمت ۵هزار تومان فروخته می شوند. كامال واضح و مشخص است كه 
باتوجه به اشتعال زایی و خطرپذیری باالی بنزین و نیز اختالف قیمت 
قابل توجه آن با گازوئیل، قاچاق گازوئیل 300 تومانی توجیه اقتصادی 
بیشتری برای قاچاق دارد و همه این شــواهد این موضوع را تقویت 
می كند كه قاچاق بنزین سهم باالیی ندارد و عمده قاچاق سوخت در 

كشور درباره گازوئیل اتفاق می افتد«.

نورا عباسی
روزنامه نگار

قاچاق
این شماره

سال هاســت كه مدیــران مختلف 
با سیاســت های منحصر به فرد خود می آیند 
و می روند اما قاچــاق كاال – عموما- نه تنها كم 
نمی شود بلكه افزایش هم پیدا می كند. مشكل 
كجای كار است آقای مویدی؟ چرا سال هاست در 

بر همین پاشنه می چرخد؟
ابتدا بگذارید به این نكته اشاره كنم كه براساس آمار 
اعالمی از سال 93 تاكنون شاهد فرایند نزولی حجم 
قاچاق در كشور بوده ایم، پس سؤال را عوض می كنیم 

به این شكل كه چرا قاچاق همیشه وجود دارد؟
قرار نیست با آمدن یك مدیر تازه، یك پدیده یا جرمی 
پایان یابــد. عوامل متعددی در شــكل گیری جرم 
قاچاق نقش دارند و این جرم اساسا از پیچیدگی های 
زیادی برخوردار است. باید بدانید كه با معرفی یك 
نفر به عنوان رئیس ستاد، این ماموریت تمام نمی شود 
و معضل قاچاق كه در سراســر دنیا وجود دارد، حل 
نمی شود. البته شرایط اقتصادی و سیاسی كشوری 
مانند كشــور ما به گونه ای اســت كه قاچاق در آن 
به گونه ای دیگر انجام می شود. كشوری هستیم كه 
ساز استقالل می زنیم و در این راه منافع دشمنان به 
خطر افتاده و از راه های مختلف برای ما مانع درست 
می كنند. تحریم، قاچاق در كشور را تشدید می كند. 
وقتی كشوری مانند امروز ما در شرایط تحریمی قرار 
دارد، ورود خیلی از كاال ها به آن كشور ممنوع می شود 
و میل به قاچــاق در آن باال مــی رود. باید مبدا این 
مسیرها را شناسایی و آن را مسدود كرد. در كل پدیده 
قاچاق منشا و دالیل متعددی دارد، برخی اوقات حتی 
جنبه سیاســی پیدا می كند، دشمن برای تخریب و 
تضعیف تولید داخل برنامه ریزی مي كند و كاالیی را 
در كشور مورد هدف قرار می دهد. مثل كفش، مثل 
پوشاك كه در دنیا حرف برای گفتن داریم. مهم ترین 
و نخستین اقدام مبارزه با قاچاق شناخت ابعاد قاچاق 

است كه بعضا در این شناخت سهل انگاری می شود.
عموما لوازم خانگی و ســیگار جزو 
كاالهای محبوب قاچاقچیاننــد. قرار بود طرح  
شناســه دار كردن لوازم خانگی یا اختصاص كد 
رهگیری به سیگار، جلوی قاچاق این قسم كاالها 
را بگیرد. اگرچه بعضی از لوازم خانگی موجود در 
مغازه ها شناسه دار شده اند اما همچنان قاچاق در 

این حوزه ها بیداد می كند...
شناسه دار كردن كاال طبق قانون مصوب سال 1392 
باید اجرایی می شد كه خدا را شــكر در بسیاری از 
كاالها انجام شده است. ســابق بر این شاهد اعمال 
سیاست های سلیقه ای بودیم اما االن اقدامات مستند 
بر قانون است، با همه این تفاسیر نكته مهم اینجاست 
كه زیرساخت های داخلی برای تولید لوازم خانگی 
ایرانی به مقدار قابل توجهی فراهم اســت اما همه 
نیاز بازار را پوشــش نمی دهد. لوازم خانگی خارجی 
و وارداتی باید از طریق مبادی رســمی به  دســت 
مصرف كننده برســد. حاكمیت موظــف به تامین 
نیازهای مردم است، شناسه دار كردن لوازم خانگی 
طرح مهمی بود كه به سرانجام رسیده است و خیلی 
از موارد مانند كارخانجات تولید لوازم خانگی، سیگار 
و.. طرح شناسه را آغاز كرده اند . به زودی با هماهنگی 
دستگاه های مربوطه، فرایند مقابله با كاالهای قاچاق 
كه از كاالهای شناسه دار تفكیك شده است پس از 
اخذ مجوز آغاز می شود. البته برخی از كاالهای موجود 
نیز از طریق معافیت های قانونی وارد شده است كه به 

اشتباه قاچاق برداشت می شود.
در مورد ســیگار هم این كاال خوب یا بد نیاز جامعه 
اســت. نمی توانیم بگوییم چون سیگار كشیدن كار 
درستی نیســت پس نباید نیاز داخلی برطرف شود. 
اینجا هم حاكمیت موظف است نیاز جامعه را تامین 
كند. تولید سیگار ما در كشور در چند سال گذشته 
افزایش پیدا كرده و بخش كوچكی هم اكنون قاچاق 
است كه با شناسه دار كردن سیگار این مشكل هم به 
امید خدا حل خواهد شد. ســیگارها با كد رهگیری 

غربال می شوند.
فارغ از همه اما و اگر هــا و نقدهای 
مطرح شده در نهایت به ما بگویید كه این دو طرح 
تا پایان امسال عملیاتی می شوند؟ چه مانعی بر سر 

راه این طرح ها وجود دارد؟
نمی توانم بگویم مانعی نیست. قدرت مانور ما در سطح 
جامعه قابل تامل است. در ابتدای كار باید دید ورود 
ما به سطح عرضه با چه چالش ها یا حتی تنش هایی 
مواجه خواهد بود. پیش بینی بازخوردهای احتمالی 
جامعه ما را به تامل و طمانینه دعوت می كند. به هر 
حال این دو طرح در كمتر از یك سال آینده عملیاتی 
خواهند شد. فراموش نكنید هنگامی كه قرار است یك 
تغییر مهم در یك اجتماع رخ دهد و برخوردی با یك 
پدیده اجتماعی صورت بگیرد، عوامل و دستگاه های 
متعددی باید پای كار بیاینــد و به طور هماهنگ به 

هر سال حدود 600هزار فرصت شغلی را حجم فعلی قاچاق زایل می كند. این نتیجه گزارشی تخصصی است كه 
در سال 97 توسط كمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه و ارائه شده است. قاچاق، آفتی كه به جان اقتصاد 
ایران، افتاده و حاال دیگر هیزم تحریم، آن را شعله ورتر هم می كند. بعضی منابع حجم قاچاق كشور را 25میلیارد 
دالر برآورد می كنند و این در حالی است كه آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، عدد 12میلیارد دالر را به عنوان حجم واقعی قاچاق پذیرفته است . 
در این میان سوخت یكی از استراتژیك ترین كاالهایی است كه اقتصاددانان  قاچاق آن را مصداق بارز هدررفت سرمایه  ملی می دانند و اختالف قیمت این كاال 
با نرخ آن در كشورهای همجوار را اصلی ترین انگیزه برآورد می كنند؛ سوختی كه حاال یك سال از گران شدن آن با سریال اتفاق های تلخ در كشور می گذرد و 
آمارهای غیررسمی حكایت از آن دارد كه قاچاق آن همچنان با همان كمیت پابرجاست. پوشاك، سیگار و لوازم خانگی در ادامه از مهم ترین كاالهایی هستند 
كه نام آنها به قاچاق گره خورده و به  نظر می رسد امروز ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را بر آن داشته كه با رونمایی از سامانه های ثبت اطالعات كاال، مقابل این 
فرایند تاریخی بایستد و آن را تا حد امكان كاهش دهد. سردار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاجاق كاال و ارز امروز در گفت وگویی با همشهری 

همه جوانب این جرم گسترده را بررسی كرده و می گوید كمتر از یك ماه دیگر از سامانه های الكترونیكی مبارزه با قاچاق پرده برداری می شود.

دست خواهند یافت.
و چطور می تــوان قاچاقچــی را از 
مرزنشینی كه معیشت آن وابسته به این تجارت 

خارجی است تمییز داد؟
اگر تجارت مرزی منضبط و شفاف شود، قاچاقچی 
خودبه خود مشخص می شــود. تاجر تاجر می ماند 
و تكلیف قاچاقچی هم مشــخص می شــود. طرح 
پیشنهادی به زودی تقدیم ریاست جمهوری می شود. 
پیشنهاد دادیم كه طرح ســاماندهی واردات كاال از 
طریق ملوانی و كوله بری در جلسه روسای قوا مطرح 
شــود و پیگیری های الزم بعد از تصویب این طرح 
صورت پذیرد. دغدغه مردم مرزنشین كه سال ها از 
این مرز و بوم دفاع كردند دغدغه اصلی ستاد است، 
نمی گذاریم از مرزنشین سوءاستفاده شود و طعمه 

قاچاقچیان شوند.
شــیوه كار قاچاقچی ها مدام تغییر 
می كند. انگار نوعی خالقیت در بیشتر این افراد 
وجود دارد. ستاد چطور خود را به روز نگه می دارد؟ 
آیا اصال شما قائل به استفاده از فرصت های فضای 

مجازی هستید یا این ابزار را تهدید می دانید؟
ما با آسیب شناســی سیســتم ها به فرایندهایی كه 
پتانسیل فسادزایی دارند را تشخیص داده و اقدامات 
الزم را انجام می دهیم. از ســوی دیگر تمام اتفاقاتی 
كه در كشور می افتد توسط نیروهای این ستاد رصد 
می شود، مورد مطالعه قرار می گیرد و نكاتی كه الزم 
است از این موارد استخراج می كنیم. فضای مجازی 
برای همه فرصت اســت. در ذات هر فرصتی تردید 
هم هســت. هیچ ابزار و امكاناتی وجــود ندارد كه 
بتوانیم بگوییم صفر تا 100، فرصت است. ما معتقدیم 
فضای مجازی فضای فرصت هاســت. ستاد قائل به 
استفاده كامل از این فرصت است و تالش می كنیم با 
هماهنگی با وزارت ارتباطات نهایت استفاده را ازین 
فضا داشته باشــیم. بگذارید یك مثال بزنم. همین 
رجیستری كردن تلفن همراه، اقدام مهمی بود كه با 
استفاده از ابزار نوین روز به ثمر رسید و كمك كرد كه 

قاچاق تلفن همراه تقریبا به صفر برسد.
چند درصد پرونده های مكشــوفه 
توسط شما سازمان یافته اند؟ آیا قاچاق در ایران 

مافیا دارد؟
تقریبا تمام فرایند قاچاق یك كاال سازمان یافته است. 
همین كولبری كه من حتی از اصطالح آن استفاده 
نمی كنم، چون در  شأن آن مردم نیست، همین اتفاق 
كه در استان كردستان باب شده محصول یك قاچاق 
سازمان یافته است. آن بنده خدایی كه كاالیی را كول 
می كند و می برد كه سهمی از این مافیا ندارد. فكری 
سازمان یافته پشت سر این اتفاق است كه این كاال را 
تهیه كند، كاال را به كارگر بدهــد و مقصد آن را هم 
پیدا كند. پرونده هایی كه طبق قانون سازمان یافته 
شناخته می شود جدیت و قاطعیت ستاد در پیگیری 
و اجرای احكام آن را چندین برابر می كند. در همین 
اواخر با پیگیری ستاد شاهد صدور حكم درخصوص 
17كانتینر لوازم خانگی قاچاق بودیم. اجرای حكم 
10میلیاردی یكی از شركت ها در خراسان رضوی از 

این دست موارد است.
آقای مویدی ! همواره این ســؤال 
بین مردم وجود دارد كه سرنوشــت كاالهای 
مكشوفه چه می شود؟ داروها، لوازم خانگی، 
پوشاك و.... از فروش این كاالها چیزی عاید 
دولت می شــود؟ چند درصد این كاالها امحا 

می شوند؟
قاچــاق دارو مخصوصــا قاچاق خروجــی كه این 
روزها بیان می شود اندك اســت و به صورت انبوه و 

سازمان یافته نیست. بسیار كم است. از سوی دیگر با 
طرح استعالم اصالت دارو از فروش 27میلیارد تومان 
داروی فاقد اصالت جلوگیری شــد. داروهایی كه به 
ایران می رسد باید مهر وزارت بهداشت را داشته باشد. 
اگر نداشته باشد امحا می شود. هر دارویی می خواهد 
باشد چرا كه ممكن است ســالمت مردم را به خطر 
بیندازد. كاالهای غذایی و پوشــاك هم همینطور؛ 
عموما همین سرنوشــت را دارند. در نهایت بخش 
كمی از كاالها می ماند كه امحا نمی شــود؛ این قسم 
كاالها به كشورهای همجوار با قیمت كارشناسی شده 
فروخته می شوند. در سال های گذشته، بیش از 2 هزار 

و ۵00میلیارد تومان كاال امحا كردیم.
بنزین گران شــد و آن همه اتفاق 
در كشور افتاد. مدتی مصرف داخلی، قاچاق 
و... كاهش پیدا كرد اما دوباره به همان نقطه 
كه پیش از آبان 98 در آن ایســتاده بودیم، 
برگشتیم. چرا گران شــدن بنزین كمكی به 
كاهش قاچاق ســوخت نكرد؟ طرح رزاق چه 

كاركردی داشته است؟
چیزی به نام قاچاق بنزین نداریم. چه كســی برای 
جابه جایی بنزین خطر می كند؟ آنچه امروز مشكل 
اصلی ماست، قاچاق گازوئیل است. با سامانه هایی كه 
طراحی كردیم، فرایند تولید سوخت تا نقطه عرضه را 
رصد می كنیم. به امید خدا انحرافات در مسیر با این 
سامانه ریشه كن می شود و به تبع آن قاچاق سوخت 
هم كاهش قابــل توجهی پیدا می كنــد. در همین 
یكی دو سال گذشته میلیاردها لیتر صرفه جویی در 
سوخت نسبت به سنوات گذشــته به ثبت رسیده  
اســت. درباره طرح رزاق هم باید بگویم این طرح در 
شرق كشــور به صورت پایلوت در حال اجراست. در 
این طرح، بخش خصوصی به طور رســمی از دولت 
ســوخت می خرد و برای فــروش آن در صفر مرزی 
با قیمت مشــخصی اقدام می كنــد. كارگروه فنی 
تشــخیص ماهیت فراورده های نفتی پس از سال ها 

تدوین و اجرایی شد.
به عنوان ســخن آخــر... برای ما 
بگویید اگر چه امكاناتی در اختیار این ستاد 
گذاشته شود می تواند تمام قد روبه روی قاچاق 
بایستد و از هدر رفتن ســرمایه های كشور 
جلوگیری كند؟ یعنی امــروز چه موانعی بر 
سر راه شماســت یا كجا بیشتر سنگ اندازی 

می شود؟
طبیعی اســت وقتی ســتادی با این جایگاه تعریف 
می شود، نیاز به ابزارها و الزامات بسیاری برای انجام 
همه وظایف خود دارد. امروز بیش از هرچیزی نیازمند 
به مقررات جدیدی هســتیم. همیــن الیحه قانون 
جدید اگر باالخره به سرانجام برسد، ابزارهای بسیار 
گســترده ای در اختیار ما قرار می گیرد. برای مثال 
ســاختارهای موجود تغییر می كنــد، منابع مالی 
مدیریت می شود و اموال مكشوفه بهتر تعیین تكلیف 
می شود. همچنین دســتگاه های مختلف بیشتر در 
این رابطه و وظایف ذاتی خود توجیه می شوند. رصد 
جریان مالی قاچاق، ساماندهی و پرداختن به موضوع 

ارز و.. از ویژگی های این قانون است.
هم اكنون الیحه قانون جدید مبارزه 
با قاچاق به كجا رسیده و آخرین وضعیت آن 

چیست؟
الیحه را مجلس تصویب كرد، بعد به شورای نگهبان 
فرستاد. شــورای نگهبان ایراداتی لحاظ كرد و آن را 
برگرداند. مجلس دوباره كلیات را تصویب كرد و الیحه 
دوباره به شورای نگهبان برگشت. این شورا حاال وارد 

جزئیات این الیحه شده و در حال بررسی آنهاست.

اقتصاد دولتی، فسادزاست 
گفت وگو با سردار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درباره موانع 

ریشه كن شدن تجارت های غیرقانونی در ایران 

شــد. همه  می توانند فرایند تجارت را ببینند. گیر و 
دارهای اداری پیچیده و قوانین فسادزا در این بستر 
خودبه خود كنار می روند و اصالح می شوند. كاركرد 
فرد از بین می رود و سیســتم جایگزین می شــود. 
میزان مراجعات به حداقل می رسد و در منابع مردم 
صرفه جویی می شــود. رصد كاال از نقطــه تولید یا 
واردات تا حمل ونقل و انباشــت و توزیــع و... انجام 
می شود. از سال 97 سامانه ها به عنوان دغدغه اصلی 
دستگاه های متولی شناخته شــد، ریاست محترم 
جمهوری هم اعالم كردند آخرین فرصت رفع نواقص 

و اصالح فرایندها و تبادل اطالعات، 99/9/9 است.
شما در یكی از مصاحبه های خود از 
ساماندهی تجارت مرزنشینان خبر دادید. این 
خبر، ملوانان، مرزنشینان و دریانوردان بسیاری 
را نگران كرده است... مگر كاالهای ته لنجی چقدر 

در قاچاق كل كشور سهم دارند؟
بخش اعظمی از جمعیت ما مردم شــریفی هستند 
كه در نزدیكی مرزها زندگی می كنند. آنها ســال ها 
با كشورهای همجوار مراوده  داشته اند؛ حتی با اقوام 
مختلف كشــورهای همجوار وصلــت كرده اند. ما 
اینها را می دانیم، می بینیم، درك می كنیم. تجارت 
مرزی گریزناپذیر است. اما امروز قاچاقچی ها از این 
ویژگی مرزها سوءاستفاده كرده و این روند طبیعی را 
خدشــه دار كرده اند. نظام دنبال شفاف سازی است. 
این تجارت مرزی باید ســاماندهی، رسمی و شفاف 
شود. سامانه ها كه مستقر شود، طبیعی است كه پای 

قاچاقچیان از تجارت مرزی بریده می شود.
لطفا جزئی تر در این باره حرف بزنید. 
قرار اســت باری كه ملوانان بــا لنج های خود 

می آورند محدود شود؟
نه. این هدف ما نیست. ما دنبال معیشت، اشتغال و 
توسعه پایدار برای مرزنشینان هستیم. دنبال آورده 
برای دولت نیســتیم و می خواهیم سود این تجارت 
مســتقیما به  خود مردم بومی برســد. شك نكنید 

مرزنشین برای ما محترم است.
همه ســود؟ همه ســود در جیب 

مرزنشین می رود؟
نه بخشی از این درآمد هم در زیرساخت توسعه پایدار 
در جدار مرز و همان استان ها و شهرستان ها صرف 
می شــود. این مناطق به راه، آبادی و رفاه بیشتری 

موازات هم همراهی كنند.
ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز چه 
اولویت هایی برای خود قائل است؟ یعنی امروز 
اصلی ترین دغدغه شــما معطوف به چه كاالها، 

طرح ها یا حتی قانون هایی ا ست؟
اولین دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، كاالهای 
اساسی است كه با ارز ۴200تومانی تامین می شود. 
اینها ابدا نباید تبدیل به قاچاق شوند. قیمت كاالهای 
اساســی در داخل كشور با كشــورهای همجوار ما 
اختالف فاحشی دارد و همین انگیزه قاچاق را افزایش 
می دهد. وظیفه ستاد قطعا مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
است اما این بدین معنا نیست كه بستر زایش فساد، 
اقدامات پیشگیرانه، اعمال نظارت دقیق و اصالح در 
فرایندهای اقتصادی و... نادیده گرفته شود. گوشتی 
كه امروز در داخل كشور ما تولید می شود و بخشی 
از نهاده هــای دامی آن بــا ارز ۴200تومانی خریده 
می شود، قیمت آن یك چهارم و حتی یك پنجم برابر 
این كاال در كشورهای همسایه است. دغدغه اصلی 
ما همین اســت كه در این روزگار كه بیشــتر مردم 
مشكالت معیشتی دارند از خروج سرمایه جلوگیری 
كنیم. دغدغه بعدی ما اما برخورد با عواملی اســت 
كه آسیب به سرمایه كشور می زند و ایران را متضرر 
می كند. البته همه اینها در حالی است كه فكر حاكم بر 
مجموعه امروز، پیشگیری است. تالش می كنیم كه به 
نحوه شكل گیری قاچاق بیشتر توجه شود و به مبارزه 
با ریشــه ها برویم و بدانیم كه گام نهایی ما اقدامات 

مقابله ای و برخورد است.
برگردیم به قانــون... چقدر قوانین 
موجود را فسادزا می دانید؟ خأل اصلی را در كدام 

بخش سیاستگذاری می بینید؟
هرجا كه ما درباره یك قانون كلی، استثنا قائل شدیم، 
آن معافیت ها به محل رخ دادن فساد تبدیل شده اند. 
بگذارید یك مثال بزنم؛ از آن جا كه بخش های نظارتی 
در سال 97 خوب ترسیم نشده بودند، ارز دولتی ای كه 
به كاالها اختصاص داده شد خودبه خود بساط فساد 
گسترده ای را فراهم كرد. متأســفانه برخی كه باید 
در این فرایند نقش خــود را به خوبی ایفا می كردند، 
نكردند و نظارت كامل بر این فرایند نبود و محصول 
این مكانیســم غلط تبدیل شدن ســرمایه مردم به 
رانت و فرصت برای سودگران شد. ببینید! همواره در 
اقتصاد دولتی، فساد رخ می دهد. تا زمانی كه اقتصاد 
ما دولتی است، نباید از رشد هر روز فساد در آن تعجب 
كرد. ما باید از این اقتصاد پر از فساد، رانت، سودجویی 

خالص شویم.
درباره ســامانه های  ثبت اطالعات 
و مبارزه با قاچاق هم برای مــان بگویید... گویا 
اولتیماتومی كه آقای روحانی برای بهره برداری از 
این سامانه ها داده، تاریخ 99/9/9 است. آخرین 

وضعیت سامانه ها از چه قرار است؟
بیشترین توان و انرژی ستاد برای راه اندازی سامانه ها 
در 3سال گذشته خرج شده است. بله در همان تاریخ 
نهم آذر 99، تذكرهای الزم را به دستگاه های ذیربط 
ابالغ خواهیم كرد و با آنها برخورد های الزم صورت 
می گیرد و سامانه رسما عملیاتی خواهد شد. همین 
االن هم از این سامانه ها استفاده می شود. االن دیگر 
معطل طراحی و راه اندازی هیچ سامانه ای نیستیم، 
همه ۴0ســامانه آماده و در انتظار بهره برداری، ارتقا 

و...  هستند.
و محصــول نهایی اســتفاده از این 

سامانه ها برای اقتصاد كشور چه خواهد بود؟
تجارت مــا به یك تجارت شــفاف تبدیــل خواهد 

اولین دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، كاالهای اساسی است كه 
با ارز ۴200تومانی تامین می شود. 
اینها ابــدا نباید تبدیــل به قاچاق 
شــوند. قیمت كاالهای اساسی در 
داخل كشور با كشورهای همجوار 
ما اختالف فاحشــی دارد و همین 

انگیزه قاچاق را افزایش می دهد

مائده امینی 
روزنامه نگار
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خأل قانوني نداريم اما بستر قاچاق مهياست
گفت و گو با عبدالصمد خرمشاهي )وكيل پایه یك دادگستري( درباره قاچاق كاال و قوانين مقابله با آن در ایران

ميراثفرهنگي
ميراث فرهنگي مادي، اشيا و آثار تاریخي است 
كه در موزه ها و... وجود دارد. با این حال ممکن 
است توسط افرادي به خارج از كشور برده شود.

درصورتي كه جرم محرز شود، مجازات مرتکب، 
طبق ماده561 قانون مجازات اسالمي، حبس 
از یك تا 3ســال و پرداخت جریمــه معادل 
دوبرابر قيمت اموال موضوع قاچاق و استرداد 
اموال اســت. همين چند وقــت پيش بود كه 
بسته بندي و قاچاق یك مجسمه باستاني اتفاق 
افتاده بود. قاچاقچيان مجسمه را به شکل االغ 
درآورده و قصد خارج كردن آن را داشتند. این 
موضوع بارهاي بار از سکه هاي دوره ساساني تا 

هخامنشي تکرار شده است.

ازمارافعيتاقورباغه
قاچــاق حيوانــات با ســود ســاالنه معادل 
23ميليارد دالر پــس از قاچــاق مواد مخدر 
و اســلحه در رتبه ســوم فعاليت هاي پرسود 
بازار ســياه جهاني قرار دارد. در محموله هاي 
قاچاقچيان حيات وحش حدود 31 هزار گونه 
حيات وحش در 92كشــور جابه جا شــده اند؛ 
جالب آن اســت كه گاهي خزنده هایي مانند 
مار در كوزه اي ســفالي و گاهي قورباغه هایي 
در قوطي فيلم و خزنــدگان دیگري در كتاب 

جاساز مي شوند.
سكوودكلحفاري

جالب اســت بدانيد كه در راســتاي مقابله با 
قاچاق كاال و ارز و تمركز بر كشــف انبارهاي 
دپوی كاال، مأمــوران پليس آگاهي اســتان 
خوزستان با رصد اطالعاتي انبار بزرگ دپوی 
ادوات حفاري قاچاق چاه هاي نفت را شناسایي 

كرده  بودند. 2سال پيش ارزش ریالي كاالهاي 
كشف شده 250ميليارد ریال برآورد شده بود. 
بعد شما برایتان سؤال مي شود چطور مي شود 

یك دكل را دزدید!

خودپردازبانك
چند سالي است كه دســتگاه هاي خودپرداز 
بانکي یا همان ATM، به كلکســيون كاالهاي 
قاچاق اضافه شــده. درحالي كه این دستگاه ها 
قبال در انحصــار بانك ها بود، حاال هر كســي 
مي تواند با یك جست و جوي ساده در سایت هاي 
اینترنتي صاحب یکي از آنها شود و براي خود 
كسب و كاري راه بيندازد. این دستگاه هاي دست 
دوم به نصف قيمت بازار وارد كشور مي شود و 
خریــداران آن در یك قرارداد كــه با برخي از 
بانك ها مي بندند، آن را به نوعي به بانك پذیرنده 
اجاره مي دهند و از محل سهمي كه از كارمزد 
هر تراكنش مي گيرند، كسب وكاري براي خود 
راه انداخته اند. البته باید گفت، تنها بخشــي از 
خودپردازهاي موجود در بازار از طریق قاچاق 
وارد كشور مي شود و بنابراین بخشي از صاحبان 
دستگاه هاي خودپرداز، دستگاه هایي كه قاچاق 

نيست را خریداري كرده اند.

خميردندان
تعرفه واردات مســواك 26 و خميــر دندان 
20درصد اســت. ممنوعيت واردات رســمي 
مسواك و خميردندان كه توليد آنها در كشور 
بسيار كمتر از نياز داخلي است، چراغ سبزي 
بــراي واردات قاچاق این كاالهــا خواهد بود. 
خميردندان ها اجزاي مختلفــي دارند كه هر 
كدام نقــش خاصي ایفا مي كننــد؛ مثال مواد 

ساینده خميردندان وظيفه برداشتن رسوبات 
روي دندان  ها را به عهده دارند و در واقع تا حدي 
كار ســفيدكنندگي انجام مي  دهنــد. حاال اما 
سال هاست كه دهان ها به حساب این كاالهاي 

قاچاق كف مي كند.

چسبزخم
به هيچ گونه چسب زخم خارجي از سوي اداره 
كل تجهيزات و ملزومات پزشکي، مجوز واردات 
داده نمي شود و همه چسب زخم هاي خارجي 
موجود در كشــور غيرمجاز است. این خبري 
است كه بيش از هر كس قاچاقچيان را گوش 
به زنگ مي كند. اعالم شــده كه باید از خرید 
كاالي غيرمجاز خودداري شــود و درصورت 
وجود این كاال، نسبت به جمع آوري و امحاي 
كاال و همچنين برخورد بــا متخلفان مطابق 
دســتورالعمل هاي ابالغي اقدام می شود. اما 
كاالیي كه به جاي پول خرد در جيب همه ما 
وجود دارد، حاال در فهرست قاچاق قرار گرفته 
و مهم اینکه مردم هنوز به توليد داخل چندان 

اعتماد نکرده اند. آقا چسب دیگر قاچاق نشود!

ظروفسفالي
گویــا یکــي از كاالهــاي جدیــد قاچــاق 
ظروف سفالي است؛ ظرف هایي كه خارجي ها 
به ایران آورده اند و در شهر سفال یعني اللجين 
به فروش مي رســد یا از ایران به دیگر مکان ها 
قاچاق مي شود. در خبرها آمده خودرویي كه 
در حال قاچاق این ظروف بوده متوقف و همه 
ظروف ضبط شــده اســت. براي محکوم نيز 
11ميليارد و690 ميليون ریال جریمه درنظر 

گرفته شده است.

ليالشريف
خبرنگار زهرارستگارمقدم

خبرنگار

ازمنظــرقانونچــهكااليي
بهعنوانقاچاقشناختهميشود؟

بحث قاچاق كاال از سال 1312 همراه با بحث 
قانون قاچاق مواد مخدر شکل گرفت. قاچاق كاال 
و ارز عبارت اســت از ورود و خروج پنهاني كاال 
از مبادي رســمي و غيررسمي، بدون پرداخت 
عوارض دولتي. براي مبارزه با این پدیده قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال 92 مشتمل 
بر 77ماده و 79تبصره به تأیيد شوراي نگهبان 
رسيد؛ البته این قانون جایگزین قانون مجازات 
مرتکبين قاچاق مصوب ســال 1312 شــد و 
به 80ســال عمر حکومت آن قانون پایان داد. 
قانون ســال 1312 داراي خألهاي زیادي بود 
كه مکرراً جهت جبــران ضعف هاي آن قوانين 
دیگري در طول ساليان گذشته از تصویب مراجع 
قانونگذاري گذشــت؛ مانند قانون نحوه اعمال 
تعزیرات حکومتي راجع به قاچــاق كاال و ارز 
مصوب 1374، ماده واحده قانون یکسان سازي  
تشریفات گمركي مصوب 1382، قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و... .
چهمجازاتهايــيبرايقاچاق

كاالدرنظرگرفتهشدهاست؟
مجازات در مورد اشخاص حقيقي شامل ضبط 
كاال، مجازات حبس و جزاي نقدي اســت و در 
مورد اشخاص حقوقي نيز مانند شركت هایي كه 
شخصيت حقوقي دارند مجازاتي مانند انحالل 
شركت، مصادره و ضبط اموال و... درنظر گرفته 

شده است.
قوانيــنموجــودازقــدرت

بازدارندگيكافيبرخوردارهستند؟

ما باید این واقعيت را قبول كنيم كه تنها با اتکا 
به قوانين، شرایط براي كاهش آمار قاچاق كاال 
مهيا نمي شود. همواره بحث سودآوري، عرضه و 
تقاضا مطرح بوده است؛ همانطور كه در رابطه با 
قاچاق مواد مخدر قوانين سختي تصویب شد، 
اما به دليل سودآوري و مساعد بودن زمينه براي 
قاچاق مواد مخدر، شاهد بودیم كه شدیدترین 
مجازات ها هم چاره ســاز نبودند و حتي شاهد 
بودیم كه مجلس در سال 96 برخي از این قوانين 

را تعدیل كرد.
عالوه بر این امکانات كافی برای كنترل و نظارت 
در مبادي ورودي و خروجي وجــود ندارد و از 
سوي دیگر فساد مالي برخي از دست اندركاران 
این حوزه موجب مي شــود تا قوانين مبارزه با 

قاچاق كاال، آنچنان كه باید و شاید اجرا نشود.
ازنظرشماقوانينماتاچهاندازه
متناسببانيازروزجامعهنوشتهشدهاند؟
بهعنوانمثالماشاهدهستيمكهبرخياز
افراددرمرزهايغربيكشوربهدليلشرايط
اقتصاديمجبوربهقاچاقكاالبهشــكل
كولبريهستند،ازمنظرقانونيچطوربايد

بهاينمواردپرداخت؟
از نظر من نبود مدیریت صحيح زمينه را براي 
چنين اتفاقي مهيا كرده است. چرا هر ازگاهي 
باید این خبر به گوش ما برسد كه یك كولبر كه 
به دليل امرار معاش مجبور به قاچاق كاالست 
جانش در معرض خطر قرار گرفته است؟ به هر 
حال قاچاق مجازاتي دارد و درصورت مواجهه 
نيروهــاي نظارتي با كولبران، بایــد اموال این 
افراد ضبــط یا حداكثر حکم زنــدان براي آنها 

ثبت شــود، نه اینکه كولبرهــا به دليل قاچاق 
كاال با خطر جاني مواجه شوند. چنين اتفاقاتي 
موجب بازتاب منفي در جامعه مي شود و به نظر 
من باید با راه حل هایي همچون ایجاد بازارچه 
مرزي و اشتغال، به مقابله با قاچاق كاال در مرزها 
پرداخت نه اینکه قانون را بدون توجه به شرایط 
جامعه، آن هم در شدیدترین نوع برخورد اجرا 
كرد. بنده خواهان این موضوع نيستم كه با این 
قبيل قاچاقچيان برخوردي نشود، اما باید گفت 
كه ما نيازمند برخورد براساس قانون هستيم. 
در شــرایطي كه باالترین مجازات براي قاچاق 
مواد مخدر است -آن هم در سال 96 تعدیل شد 
و تحت شرایط خاصي براي قاچاقچي مواد مخدر 
مجازات اعدام صادر مي شود- من گمان مي كنم 
در این زمينه سهل انگاري شده است، چراكه با 
ایجاد بازار و اشتغال مناسب براي كولبرها آمار 
قاچاق در این مناطق كاهش خواهد یافت. بارها 
در این رابطه صحبت شده است، اما كمتر به آن 

عمل كرده اند.
درواقعشــماميگوييدنگاه
قانونيایكهبــهكولبرهاوجودداردوآنها
دردســتهقاچاقچيانقرارميگيرند،نياز

بهتغييردارد؟
به هر حال قانون تعریف قاچاق را مشــخص و 
كاالها را دسته بندي كرده است و مجازات تمام 
امور مربوط به قاچاق نيز مشخص است، بنابراین 
باید گفت كه این نوع برخورد با كولبرها از مدار 
قانون خارج است و ضرورت دارد كه دولت در این 
رابطه فکر عاجل كند. بدون شك اگر این افراد از 
نظر معيشتي تأمين شوند، حاضر نيستند كه در 

شرایط سخت خارج از مقررات قانوني به قاچاق 
كاال مبادرت كنند.

یا در بحث قاچاق ســوخت باید بگویم كه این 
موارد هزینــه اي براي دولت ایجــاد مي كند و 
بحث پيشگيري و تأمين شغل مورد نياز افراد 
مرزنشين مي تواند شرایط را براي كاهش قاچاق 
از جانب مرزنشينان مهيا كند، چراكه این افراد 

به واسطه نبود كار، وارد فضاي قاچاق مي شوند.
باتوجهبهاشرافشمابهبحث
قانونيمبارزهباقاچاقكاال،چهخألهاييدر

اينحوزهوجوددارد؟
من گمان مي كنم ما مشکل قانوني یا خأل قانوني 
نداریم، بحث این است كه دولت ها در این سال ها 
نتوانسته اند بستر قاچاق را از بين ببرند؛ یعني 
زمينه قاچاق كاال به نوعي فراهم شده است كه 
برخي از افراد ناگزیر به انجام این كار مي شوند. 
بنابراین ما خأل قانوني چنداني نداریم -هر چند 
نمي توان گفت كه قانون فعلــي جامع و كامل 
است- و از نظر مدیریتي و برنامه ریزي صحيح 
خأل داریم و دولت ها نتوانسته اند به درستي در 
حوزه مبارزه با قاچاق كاال دست به ساماندهي 

بزنند.
در بحث قاچاق ســوخت باید بگویم كه این 
موارد هزینه اي براي دولــت ایجاد مي كند و 
بحث پيشگيري و تأمين شغل مورد نياز افراد 
مرزنشين مي تواند شــرایط را براي كاهش 
قاچاق از جانب مرزنشينان مهيا كند، چرا كه 
این افراد به واسطه نبود كار وارد فضاي قاچاق 

مي شوند.

عجيب ترین كاالهاي قاچاق در ایران چه مواردي هستند؟

قورباغهوخميردندان
به ميلياردها تومان از كاالیي كه منهدم یا ضبط مي شوند

فکر كنيد كه گاهي چيزهاي عجيبي از آب در مي آیند
هميشــهقاچــاقبــهمعناي
خريدوفروشاسلحه،موادمخدر،
خروجداروازكشــوروورودمواد
غذاييحيواناتخانگينيست.بياييدوذهنتانراازماسك،مواد
خوراكي،لوازميدكيبيرونبياوريدوبهچيزهايمتفاوتتريفكر
كنيد.ميلياردهاتومانازكاالهاييكهمنهدمياضبطميشوند،گاهي
چيزهايعجيبيازآبدرميآيند.لوازمآرايشي،پارچه،موادغذايي،
آرد،شكر،برنجوپتومعموليترازآنچيزياستكهفكرشرابكنيد.

جاروشارژي،دستگاهتوليدبيتكوين،تجهيزاتپزشكي،سنگآهن،
خاك،سوختو...همخيليگفتهشدهاست.بياييددربارهقاچاق
كتابفكركنيد؛كاالييكهبهنظرهيچسنخيتيباپولشوييوسود

ندارد.ازايننوعقاچاقهاتابهحالشنيدهايد؟

نواتيرفناگداپ
ديسكاهتشونزير
واويرانكتدالو
اسالبميپايپي
زاسمينابرلدتن
دوواربنيوراد
هناسربولساشوخ
ساممباميسيتات
امشسرتسدموينر
لوبمابلرتنكس
بسرورسميتاملا
رتباينهنسخيس
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گيبارواميماين
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افقي:
 1- رماني سياســي نوشته 

جك لندن- تراوش كردن
2- بالشــتك نان پــزي- 
ســخنور- ســفره نوروزي 

ایرانيان
3- پایتخــت اســتراليا- 

سرشماري- پاسخ مثبت
4- بــاران انــدك- نرمي و 
رواني- بي چيز- ضمير اول 

شخص
5- دین رایج در هند- دنياي 

باقي- زیانکار
6- برج دیدني فرانسه- كوتاه 
و مختصر- سركش و نافرمان
7- ریسمان- پيشواي دیني 

مسيحيان- بزرگوارتر
8- كلمه پرســش- بيماري 
التهــاب بافــت حنجــره- 

جملگي
9- مقدور- قليــل- بازي و 

سرگرمي
10- از باشــگاه هاي فوتبال 

اسپانيا- پسندیده- اصطبل
11- مقام- خبر ارســالي- 

بسيار ستوده
نــان  گمراهــي-   -12
شــب مانده- طوالني ترین 

رود فرانسه- یازده
13- صندلي تشریفاتي- باد 

گلو- آزرده خاطرشدن

14- آویزان كــردن- مژده- 
قطعــه كوچکــي از زمين 

زراعي
15- مار زنگوله دار- نام قوم 

یهود
  

عمودي:
1- مجســمه- خواهــان- 

سخن چين
2- علــم فونتيــك- ميــز 

سخنراني
3- پيچ و خم زلــف- ماده 
منفجره- مسابقات ورزشي 

سراسري در یك رشته
4- ادعاي دروغين- باعث و 

موجب- مشك
5- ویروس سگي- پرنده اي 
بــا پا هــاي بلنــد- علــم 

ستاره شناسي 
6- استاني در جنوب تركيه- 

كتف- خرگوش عرب
7- نهيــب- نوعــي تغيير 
شــيميایي در تركيب هاي 

آلي- پدر پينوكيو
8- ســوره هفتاد و هشــتم 

قرآن- نور- ثروتمند
9- نتيجه گرفته شده- افسر 
ارشــد در ارتــش اروپایي- 

گشاده
10- سرشت- غيرضروري- 

تبعيدگاه رضاخان

11- پهناور- بالش- داخل
12- عيد ویتنــام- متداول- 

بيرون
شــنيدن-  قابــل   -13

خوش باور- یك نفر
14- كنایه از هر چيز عجيب 
و كمياب است- محبت مادر 

به فرزند
15- جنگ مسلمانان و كفار 
پس از فتح مکــه- تکيه كالم 
درویش- پارچه توري نقشه  دار
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متوسط

7  9   6  8 
2    1  4  
 3      6 7
 4 8 5     
        
     1 7 5 
4 6      7 
  5  9    2
 9  8   5  3942157638

315648297
768293451
253986714
681475923
497312586
526731849
179824365
834569172

ساده

متوسط

719346285
256718439
834925167
648579321
571234896
923681754
462153978
385497612
197862543

سخت

  1    5  
   4  2   
2      7 1 
1     9  2 
 5   4   7 
 4  7     3
 6 3      9
   6  8   
  5    2  

ساده

   1 5  6  8
3  5 6     7
7   2  3 4  
 5   8 6  1 
6 8      2 3
 9  3 1  5 8 
  6 7  1   9
1     4 3  5
8  4  6 9  7 
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  جلوي توليد ماسك هاي غيراستاندارد پارچه اي را بگيرند
جديداً عده اي فرصت طلب به اســم كار خانگي و اشتغال با استفاده 
ازاوضــاع به وجود آمــده در حال سوءاســتفاده هســتند و با وجود 
كارخانه هاي توليد ماسك هاي بهداشــتي و پزشكي يكبار مصرف و 
سالم و در بســته بندي هاي بهداشتي و اســتاندارد، اقدام به توليد و 
ساخت ماســك هاي پارچه اي مي كنند كه احتماال اغلب آنها از تكه 
پارچه هاي دور ريز و غيراستاندارد و به صورت دست دوز در كارگاه هاي 
معمولي و غيربهداشتي و غيراستريل توليد مي شوند كه قيمت آنها 
بسيار بيشتر از ماسك هاي بهداشتي اســت. متأسفانه جوان ترها از 
اين ماسك ها استقبال مي كنند كه سالمتشان را به خطر مي اندازد و 

مسئوالن بايد جلوي توليد اين ماسك ها را بگيرند.
عدلي از تهران 

  تعطيلي كامل شهرهاي بزرگ ضروري است
تعطيلي شهرهاي بزرگ كاماًل ضروري اســت. امروز با احتمال ابتال 
به كرونا به مركز درمانــي نزديك منزل مراجعــه كرديم و در صفي 
كيلومتري ايستاديم تا تست بدهيم كه همين موضوع نشان مي دهد 
اوضاع تا چه حد بحراني است. از مسئوالن استدعا داريم به رغم همه 
موانعي كه وجود دارد نسبت به تعطيلي كامل شهرهاي بزرگ اقدام 
كنند تا اين وضعيت به ثباتي نسبي برســد. اينكه ساعات رفت وآمد 

شبانه را محدود كنند اسمش تعطيلي نيست.
قوامي از شهريار

  كارگران شهرداري زباله ها را در جوي ها نريزند
متأســفانه برخي از زحمتكشان نظافت شــهري پس از رفت و روب 
زباله ها را به جاي انتقال دادن به چرخ زباله همراهشان در جوي هاي 
آب مي ريزند كه چند روز ديگر با آغاز بارندگي ها مي تواند باعث سيالب 

و حتي فاجعه شود.
محمدي از تهران

  جلوي ويالسازي هاي شهرك افرا در گلستان را بگيرند
اذهان عمومي بيشــتر اخبار تخريب هاي »جهان نماي« كردكوي 
و گاهي »زيارت« گــرگان را دريافت كرده انــد و در جريانند كه در 
زمينه ويالسازي در شرق گلستان و در مجاورت نخستين ذخيره گاه 
زيست كره كشور غفلت شده است. متأسفانه تاكنون ده ها باب ويال در 
منتهي اليه غربي پارك ملي گلستان در محدوده 26 هزار متري، تحت 
عنوان »شهرك افرا« ساخته شده كه همجواري بناهاي ساخته شده 
با پارك ملي و مجاورت با جنگل هاي پهن برگ نگران كننده است و از 

مسئوالن توقع مي رود جلوي ادامه اين روند را بگيرند.
نوري از گرگان 

  تبديل روي پل گيشا به فضاي سبز چه شد؟
قول شــهرداري تبديل روي پل گيشا به فضاي ســبز بود كه به نظر 
مي رسد خبري از اجراي آن نيســت ضمن آنكه اكنون نيز وضعيت 
پروژه آراستگي الزم را ندارد و ظاهرا پروژه متوقف است. درخواستمان 
قراردادن پله برقي به جاي پله آهني غيرقابل استفاده براي سالمندان 

و جانبازان است.
عامري از ساكنان گيشا

  ديوار قديمي قلعه صفادشت در حال ريزش است
مسئوالن شهري بايد فكري براي ديوار قديمي قلعه صفادشت بكنند 
كه به ارتفاع 5 متر در كوچه ابوذر غفاري خيابان آزادگان هر آن احتمال 

ريزش بر سر كودكان و اهالي ساكن را دارد.
محمودي از تهران 

  خيابان مشيري رفتگر ندارد
خيابان مشيري منشعب از مفتح شمالي ماه هاســت رفتگر ندارد و 
به رغم وجود ماسه و نخاله هاي ناشي از كند و كار شهرداري هيچ گونه 

رسيدگي نشده است.
پاليزبان از تهران 

  به وضعيت تغذيه مردم بي توجهي مي شود
اين روزها براي مقابله با كرونا مدام توصيه به استفاده از ماسك مي كنند 
درحالي كه وقتي قواي جسماني ضعيف باشد ماسك هم كارساز نيست. 
مسئوالن هم وضعيت اقتصادي مردم را مي دانند و سخني از ضرورت 
خوردن گوشت و ميوه و تامين ويتامين هاي ضروري نمي كنند. بهترين 
راه اين اســت اقال ويتامين ها را به صورت رايگان در اختيار مردم قرار 
دهند تا ايمني بيشتري در برابر كرونا ايجاد شود. زيرا اغلب مبتاليان از 

اقشاري هستند كه نمي توانند به تغذيه خود به صورت اصولي برسند.
محمودي از برازجان بوشهر

  سرعتگيرهاي بدون رنگ عامل حوادث مرگبار
سرعتگير هاي بدون رنگ براي رانندگان به خصوص رانندگان مسن تر 
كه ضعف بينايي دارند به ويژه در شب ها مشكل ساز شده است. لطفاً 

فكري براي اين موضوع بكنند.
رمضان تازيكه-پزشك عمومي

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

گفت وگو با متهم

ث
مك

بازداشت طلبكار در 
جريان دستگيري بدهكار 
وقتي مرد طلبكار با حكم جلب و همراه مأمور 
پليس به مقابل خانه جوان بدهكار رفت، حادثه 
مرگباري رقــم  خورد كه منجر به بازداشــت 

طلبكار شد.
به گزارش همشهري، ظهر سه شنبه مأموران 
كالنتري161 ابوذر با قاضي مصطفي واحدي، 
كشيك جنايي تهران تماس گرفتند و خبر از 
حادثه اي مرگبار دادند. به گفته مأموران، مردي 
در درگيري جانش را از دست داده بود و در اين 
شرايط بازپرس جنايي تهران دستور تحقيقات 
درباره اين اتفاق را صادر كرد. در بررســي ها 
مشخص شــد كه مردي جوان از فرد آشنايي 
مبلغي پول طلب داشته است. بدهكار 25ساله 
اما حاضر نمي شد بدهي اش را بپردازد و همين 
باعث شده بود كه طلبكار از وي شكايت كند و 
حكم جلبش را بگيرد. روز حادثه مرد طلبكار 
به همراه مأمور كالنتري با در دســت داشتن 
حكم جلب به مقابل خانه جوان بدهكار رفت تا 
با بازداشت وي به پولش برسد. اما ظاهرا بدهكار 
خانه نبود و خانواده اش گفتند كه او براي انجام 
كاري از خانه بيرون رفته است. با اين حال، مرد 
طلبكار اصرار داشت كه بدهكار در خانه پنهان 
شده و خانواده اش دروغ مي گويند. پدر جوان 
بدهكار به مقابل در آمــد و درگيري ميان او و 
طلبكار آغاز شــد. دعواي آنها در نهايت باعث 
زمين خوردن مرد ميانسال شد اما وي مصدوم 

شد و جانش را از دست داد.
با انتقال اين مرد به بيمارســتان، درحالي كه 
پزشكان علت اوليه مرگ او را ضربه به سر اعالم 
كرده بودند، جســد به دستور بازپرس جنايي 
به پزشــكي قانوني منتقل شد تا بررسي هاي 
دقيق تر صــورت بگيرد و علــت اصلي مرگ 
مشخص شود. از سوي ديگر خانواده متوفي با 
شكايت از مرد طلبكار گفتند كه او در درگيري 
عمدا پدرشان را هل داده و باعث قتل وي شده 
است. آنها گفتند كه مرد طلبكار قصد داشته با 
زور وارد حياط خانه شود اما متوفي مانع او شده 
و همين اتفاق موجب آغــاز درگيري و مرگ 
مرد ميانسال بوده است. در اين شرايط دستور 
بازداشت مرد طلبكار و انجام تحقيق از او   صادر 
شد. اين مرد اما درگيري را قبول كرد و منكر 
هل دادن متوفي شد. او مدعي شد كه در خالل 
درگيري آنها، ناگهان مرد ميانسال تعادلش را 
از دست داد، پايش به چيزي گير كرد و زمين 
خورد. او مي گفت نقشي در افتادن او نداشته 
و به هيچ عنوان هلش نداده است. با اين حال، 
تحقيقــات در اين پرونده براي روشن شــدن 

حقايق ادامه دارد.

اعتراف اعضاي باند گربه 
به 200فقره سرقت

3مرد و يك زن با تشكيل باندي به نام »گربه« 
در مدت كوتاهي مرتكب 200فقره سرقت در 
پايتخت شدند، اما در آخرين سرقت دست شان 

رو شد و به دام پليس افتادند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل يكي از 
ساكنان منطقه قيامدشت در تماس با پليس 
اعالم كرد كه ســارقان به خانه اش دســتبرد 
زده اند. وقتي مأمــوران كالنتري174 خود را 
به محل حادثه رساندند، شــاكي گفت كه به 
مستأجر طبقه پاييني خود شك دارد؛ چرا كه او 
به مواد مخدر اعتياد دارد و مجرد است. مأموران 
با مجوز قضايي وارد خانه اين مظنون شدند و 
او و 2نفر از دوســتانش را كه در حال مصرف 
موادمخدر بودند بازداشــت كردند. در جريان 
بازجويي از متهمان، يكي از آنها مدعي شد كه 
در سرقت شركت نداشته و 2 دوست ديگر او 
اين سرقت را انجام داده اند. به همين دليل 2 
متهم ديگر تحت بازجويي فني قرار گرفتند و 
به دست داشتن در اين سرقت اعتراف كردند. 
آنها گفتند با همدستي زن و مرد ديگري يك 
باند سرقت تشكيل داده و نام آن را باند »گربه« 
گذاشــته اند. به اين ترتيب 2 متهم ديگر نيز 
دستگير شدند و بخشــي از اموال مسروقه از 

مخفيگاه آنها كشف شد.
با وجود اينكه اعضاي اين باند مرتكب سرقت 
منزل شــده بودند، اما بررسي ها نشان مي داد 
آنها سارقان حرفه اي لوازم خودرو هستند. آنها 
در ادامه بازجويي ها به ارتكاب 200فقره سرقت 
لوازم خودرو اعتراف كردند و بررسي ها نشان 
داد كه  هر 4نفرشان به هروئين و شيشه اعتياد 
دارند و پيش از اين نيز بارها دستگير و زنداني 
شده اند. سرهنگ جليل موقوفه اي، سرپرست 
پليس پيشــگيري پايتخت گفت: با اعترافات 
متهمان، پرونده اتهامي شــان براي رسيدگي 

تكميلي به مرجع قضايي تحويل داده شد.

مرد83ساله براي 
دومين بار  ربوده شد

مرد ثروتمنــد دارابي كه در طول 
14ســال براي دومين بار توسط داخلي

گروگانگيران ربوده شــده بود، با 
عمليات ضربتي پليس آگاهي استان فارس آزاد 

شد و به آغوش خانواده اش بازگشت.
به گزارش همشــهري، 11آبان ماه امسال مردي 
83ساله زماني كه براي انجام كاري از خانه شان در 
شهرستان داراب خارج شده بود، در حوالي پايانه 
مسافربري اين شهر توسط 2مرد و يك زن ربوده 
شد. آدم ربايان كه به نظر مي رسيد از قبل در كمين 
طعمه شان بودند و او را تعقيب مي كردند، زماني 
كه وي به محلي خلوت رسيده بود دست به كار 
شدند و با تهديد و ضرب و شتم، اين مرد را سوار 
بر يك خودروي ســواري كرده و متواري شدند. 
هنوز خانواده پيرمرد از اتفاقي كه براي او رخ داده 
بود، خبر نداشتند تا اينكه چند ساعت بعد فرد 
ناشناســي با آنها تماس گرفت و مدعي شد كه 
پيرمرد را ربوده و براي آزادي او 2ميليارد تومان 
مي خواهد. به دنبال اين تماس، ماجرا به پليس 
گزارش شــد. تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
براي آزادي مرد ربوده شــده وارد عمل شــدند. 
درحالي كه تماس هاي تهديدآميــز آدم ربايان 
ادامه داشت، كارآگاهان موفق شدند، محل وقوع 

آدم ربايي را شناسايي كنند و با حضور در آنجا و 
بررسي هاي تخصصي سرنخ هايي از گروگانگيران 
به دست آوردند. كارآگاهان همچنين در بررسي 
وضعيت زندگي مرد ربوده شــده متوجه شدند 
كه او از وضعيت مالي بســيار خوبــي برخوردار 
واز افراد خوشــنام شهرســتان داراب است و به 
گفته خانواده اش با كســي خصومت و دشمني 

نداشته است.

تكرار گروگان گيري
تيم تحقيق در ادامه بررسي ها به اطالعات ديگري 
هم درباره مرد ربوده شــده دســت يافتند. آنان 
متوجه شــدند كه اين مرد با توجه به وضعيت 
مالي اش پيشــتر هم قرباني آدم ربايان شده بود. 
به گفته خانواده اش وي در ســال85 نيز توسط 
افرادي گروگان گرفته شده و گروگانگيران قصد 
اخاذي از خانواده وي را داشــتند كه با مداخله 
پليس، اين مرد پس از چند روز آزاد شــده و به 

آغوش خانواده اش بازگشته بود.

آدم ربايان حرفه اي 
درحالي كه بررسي ها براي يافتن ردي از آدم ربايان 
ادامه داشت، آنها به تماس هاي تهديد آميز خود 

ادامه مي دادند و در ايــن ميان تالش مي كردند 
با شــكنجه پيرمرد و پخش ناله هــاي او براي 
خانواده اش، آنها را مجاب كنند كه هر چه زودتر 
2ميليارد تومان پول نقد را تهيه و در اختيار آنها 
قرار دهند. كارآگاهان پليس با ارائه آموزش هاي 
مناسب به خانواده گروگان از آنها خواستند كه با 
آدم ربايان وارد معامله شوند تا تيم تحقيق فرصت 

بيشتري براي شناسايي آنها داشته باشد.
با گذشــت چند روز از اين ماجرا، كارآگاهان كه 
ســايه  به ســايه در تعقيب گروگانگيران بودند، 
متوجه شــدند كه آنها كامال حرفه اي هستند و 
براي اينكه شناسايي نشوند، مدام مخفيگاهشان 
را تغيير می دهند و گروگانشــان را از اين شهر 
به آن شــهر مي برند. در نهايت امــا اواخر هفته 
گذشته آخرين مخفيگاه اين باند در شهرستان 
فسا شناســايي شــد و تيم هاي عملياتي راهي 

آنجا شدند. 
كارآگاهان با محاصره خانه اي كه احتمال مي رفت 

عالوه بر آدم ربايان، گــروگان نيز در آنجا حضور 
داشته باشــد در يك عمليات ضربتي وارد آنجا  
و موفق شدند عالوه بر دســتگيري آدم ربايان، 
گــروگان ســالخورده را درحالي كــه به خاطر 
شكنجه هاي آدم ربايان سر و صورتش كبود شده 
بود، آزاد كنند. متهمان پــس از انتقال به اداره 
آگاهي اعتراف كردند كه از مدتي قبل طعمه شان 
را شناســايي كرده بودند.چون مي دانســتند او 
وضعيت مالي خوبي دارد، تصميم گرفته بودند با 
ربودن او از خانواده اش اخاذي كنند. براي همين 
به كمين نشسته و مرد 83ساله را تعقيب كرده 
بودند  تا اينكه در فرصتي مناسب وارد عمل شدند 

و او را ربودند.
به گفته ســردار رهام بخش حبيبــي، فرمانده 
انتظامي استان فارس، در اين عمليات عالوه بر 
2مرد و يك زنی كه در ربودن مرد 83ساله نقش 
داشــتند، 3متهم ديگر هم دســتگير شدند كه 

تحقيقات از آنها ادامه دارد.

من قاتل نيستم!
جلسه تحقيق و بازپرسي 

از متهم به قتل شــيما، پيگيري
دختر نوجواني كه از سال 
گذشــته ناپديد شــده بود، ديروز در 
دادسراي جنايي تهران درحالي انجام 
شد كه مرد ســالخورده منكر جنايت 
شد و تنها به دفن جســد در حاشيه 

رودخانه ارس اقرار كرد.
به گزارش همشــهري، شيما دختر 
نوجواني بود كه 26مرداد ماه ســال 
گذشــته ناپديــد شــد. او آخرين 
بار براي خريد از خانه خارج شــد و 
ديگر برنگشــت. تحقيقــات پليس 
نشــان مي داد كــه وي آخرين بار 
حوالي ترمينــال بيهقي تهران بوده 
كه با بررســي تصاوير دوربين هاي 
مداربســته ترمينال، مشخص شد 
كه مردي وي را ســوار بر خودروي 
پژو پارس سفيد كرده و با خود برده 

است. مالك خودرو، مردي 62ساله به نام بهلول بود كه بازداشت شد اما مدعي شد 
كه از سرنوشت شيما خبري ندارد. اين مرد مدتي بعد آزاد شد، اما چند روز قبل و 
با انتشار فيلمي در شبكه هاي اجتماعي كه در آن پدر شيما از رئيس قوه قضاييه 
براي پيدا كردن دخترش كمك مي خواست رسيدگي به پرونده از سر گرفته شد 
و بهلول كه تنها مظنون پرونده بود بار ديگر بازداشت شد و تحت بازجويي قرار 
گرفت. درحالي كه پدر شيما در گفت وگو با همشهري از اعتراف اين مرد به قتل 
دخترش خبر داده بود، متهم ديروز براي تحقيق به دادسراي جنايي تهران منتقل 
شد و در تحقيقات، منكر جنايت شد و گفت كه شيما به دليل اينكه حالش بد شده 
بود در خانه وي جانش را از دست داد و او از ترس، جسد وي را به شمال غرب كشور 
برد و كنار رودخانه دفن كرد. اين در حالي است كه وقتي مأموران پليس آگاهي 
تهران با نيابت قضايي راهي آنجا شدند نتوانستند هيچ اثري از جسد پيدا كنند و 

در اين شرايط تحقيقات براي يافتن جسد دختر گمشده ادامه دارد.

متهم به قتل دختر گمشده در دادسرا:

سارقان مسلح سراوان ناكام ماندند قاتل در زندان كالهبردار شد

آدم ربايان اين بار براي آزادي گروگان 

2ميليارد تومان مي خواستند

ايجاد روشنايي در آزادراه ها الزامي نيست
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »روشنايي اتوبان تهران ساوه تكميل شود« در 
ستون با مردم پاسخ داده است: ضمن سپاس از انعكاس ديدگاه هاي 
مردمي و ظرفيت ايجاد شده براي پاسخگويي به استحضار مي رساند 
طبق آيين نامه ها و دســتورالعمل هاي موجود، ايجاد روشــنايي در 
آزادراه ها الزامي نيست و صرفا در نقاط مه گير و كوالك گير و پرتصادف 
به صورت نقطه اي يا موضعي توصيه شده است كه بر اين اساس نسبت 
به اجراي سيستم روشنايي آزادراه تهران - ساوه در حوزه استحفاظي 
اســتان تهران اقدام شده اســت و در چند مقطع واقع در حوزه اداره 
كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان مركزي نيز در دست اقدام 
است. مزيد استحضار دوربين هاي نصب شده در آزاد راه مذكور داراي 
كاربري هاي متفاوت شامل كنترل سرعت، نظارت تصويري و همچنين 
پرداخت عوارض است و تمامي دوربين هاي فوق در راستاي ارتقاي 
ايمني تردد آزادراه و ارائه سطح سرويس مطلوب به استفاده كنندگان 

آزادراه پيش بيني و نصب شده اند.

تحقيقات پليس سيســتان و بلوچستان براي دستگيري 
ســارقان مســلحي كه فيلم ســرقت آنها در پاساژي در 
شهرستان سراوان در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 

مي شود آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، اين حادثه هفته گذشته رخ داد 
و در جريان آن چند ســارق درحالي كه همگي ســالح 
كالشنيكف به دست داشتند، صورتشان را پوشانده بودند 
و لباس و حتي كفش هاي يكدســت و يك شكل به تن 
داشتند وارد پاساژي در شهرستان ســراوان در استان 
سيستان و بلوچستان شدند كه به طالفروشي هاي اين 
پاساژ دستبرد بزنند. فيلم منتشر شــده از ماجراي اين 
سرقت در شبكه هاي اجتماعي، سارقان مسلح سياه پوش 
را نشــان مي دهد كه بعد از ورود به داخل پاساژ اقدام به 
تيراندازي مي كنند و مردمي كــه در آنجا حضور دارند با 

وحشت از محل فرار مي كنند. اما پيگيري خبرنگار همشهري از پليس سيستان 
و بلوچســتان از اين حكايت دارد كه با توجه به اســتفاده طالفروشان پاساژ از 
شيشه هاي ضد گلوله و همچنين سيســتم امنيتي پيشرفته و مه ساز، سارقان 
مسلح هر چه تالش مي كنند با شليك گلوله و ضربات پتك ويترين طالفروشي ها 
را بشكنند موفق نمي شوند و همزمان با به كار افتادن سيستم مه ساز، آنها بدون 
اينكه موفق به انجام سرقت شوند و همچنين به كسي آسيبي برسانند پا به فرار 
مي گذارند. براساس اين گزارش، تحقيقات پليس براي دستگيري اعضاي اين باند 
كه عالوه بر سرقت، قصد وحشت آفريني در سراوان را نيز داشتند آغاز شده است. 
اين فيلم در روزهاي گذشته نيز از سوي برخي شبكه هاي اجتماعي معاند با هدف 
ناامن نشان دادن اين شــهر بارها بازنشر شده بود. تحقيقات پليس درخصوص 

كشف هدف اصلي دزدان سياه پوش ادامه دارد.

كالهبرداري هاي تلفني از شهروندان همچنان 
ادامه دارد و در تازه ترين مورد مردي كه به اتهام 
قتل عمد زنداني شــده از داخل زندان يك باند 
9نفره را هدايت مي كرد. او در تماس با شهروندان 
مدعي مي شد كه آنها برنده قرعه كشي شده اند و 
با همين ترفند از 100نفر بيش از يك ميليارد و 

200ميليون تومان كالهبرداري كرد.
به گزارش همشهري، نخستين شاكي اين پرونده 
به مأموران پليــس فتا گفت: مدتــي قبل فرد 
ناشناسي از شــماره اي ناشــناس با من تماس 
گرفت و گفت: شــما به دليل خوش حسابي در 
قرعه كشي راديو جوان برنده جايزه كمك هزينه 
ســفر به عتبات عاليات شــده ايد. او در ادامه از 
من خواســت براي دريافت جايزه ام جلوي يك 
دستگاه خودپرداز بروم. او كه همچنان به صورت 
تلفني با من در تماس بود مراحل دريافت جايزه 
را توضيح داد و من هم اين مراحل را يكي يكي از 
طريق خودپرداز انجام دادم اما درنهايت نمي دانم 
چطور شد كه مبلغ 100ميليون تومان از حسابم 
برداشت شد. با آغاز تحقيقات در اين باره مأموران 
به رديابي شماره تلفني كه از طريق آن با شاكي 
تماس گرفته شده بود پرداختند و توانستند رد 
متهم را در يكي از زندان هاي اطراف تهران پيدا 
كنند. شواهد به دست آمده حاكي از اين بود كه 
مرد كالهبردار در زنــدان يك باند كالهبرداري 

بزرگ را هدايت مي كند و عالوه بر كالهبرداري 
100ميليون توماني از شاكي از دست كم 100نفر 
ديگر نيز با همين ترفند كالهبرداري كرده است.

بررســي ســوابق اين مرد حاكي از آن بود كه او 
مدتي قبل به اتهام قتل عمد، ســرقت مسلحانه 
و... زنداني شــده و در آنجا با كمك يكي ديگر از 
زندانيان نقشــه كالهبرداري تلفني را كشيده و 
با همدســتي 7نفر از نزديكانش به حساب هاي 
بانكي شهروندان دستبرد مي زدند. در اين شرايط 
مأموران همه متهمان را دســتگير كردند و در 
بازرسي از مخفيگاه شان بيش از 180فقره سيم 
كارت، تعداد زيادي تلفن همراه و... كشف كردند.

سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
 فتاي پايتخت گفت: ميزان خســارت مالي كه 
اعضاي اين باند به شهروندان وارد كرد ه اند تاكنون 
به يك ميليارد و 250 ميليون تومان رسيده است 

و تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.
وي در ادامــه گفت: ممكن اســت شــيوه هاي 
كالهبرداري اين افراد مجرم متفاوت باشــد اما 
درنهايت به يك شــيوه عمل مي كنند و با اعالم 
برنده شدن مخاطبان، با ترفندهاي ماهرانه تمام 
اطالعات حساب بانكي و يا كارت عابر بانك افراد 
را دريافت كرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت 
از حساب افراد مي كنند كه شهروندان بايد مراقب 

باشند كه قرباني آنها نشوند. 

از آشــنايي ات با شــيما بگو، چطــور او را 
مي شناختي؟

من با ماشينم مسافركشي مي كردم. يك روز شيما سوار ماشينم شد و 
با هم حرف زديم. البه الي حرف هايش متوجه شدم كه با خانواده اش 
قهر كرده و نمي خواهد بــه خانه برود. به او گفتــم كه تنها زندگي 
مي كنم و مي تواند در خانه من زندگي كند و بماند تا با خانواده اش 

آشتي كند. او هم قبول كرد و به خانه ام آمد.
تنها زندگي مي كني؟

سال ها قبل از همسرم جدا شــدم و تنها زندگي مي كنم. بچه هايم 
پيش همسرم هستند.

براي شيما چه اتفاقي افتاد؟
من او را نكشتم. مرگ او يك حادثه بود و من نقشي در آن نداشتم. 
راستش شيما حدود 2هفته اي مي شد كه در خانه من بود. صبح ها 
به سركار مي رفتم و شب بر مي گشتم. او مشكل خاصي نداشت، اما 
يك روز صبح از خواب بيدار شدم و ديدم شيما نفس نمي كشد و مرده 
است. ظاهرا حالش بد شــده بود و به كام مرگ رفته بود و نبضش 
نمي زد. ساعت 10صبح بود كه متوجه مرگ او شدم و در آن شرايط 
بايد به فكر پنهان كردن جســد مي بودم. چون مي ترســيدم برايم 

دردسرساز شود.
با جسد چه كردي؟

تصميم گرفتم بروم به آذربايجان. به شهري كه زادگاهم است و آنجا 
را مثل كف دستم مي شناسم. تمام كوچه، پس كوچه ها، خيابان ها و 
جاده هاي فرعي اش را مي شناسم. فكر مي كردم كه آنجا براي دفن 
جسد مناسب است. شبانه پتويي دور جسد پيچيدم و وقتي مطمئن 
شدم تمام همسايه ها خواب هســتند آن را به داخل ماشينم بردم. 
سپس حركت كردم به سمت زادگاهم. در نهايت در زماني خلوت، 
جسد را به حاشيه رودخانه ارس، جايي كه مي دانستم پرنده هم پر 

نمي زند بردم و دفن كردم.
بعد از دفن جسد چه كردي؟

به تهران برگشــتم و به كارهايــم ادامه دادم. اصــال فكرش را هم 
نمي كردم كه لو بروم، چون من در مرگ شــيما نقشي ندارم و او را 

نكشته ام.
در بين راه كسي به تو مشكوك نشد؟

نه. از فرعي هايي رفتم كه پليس نبود و كسي مرا نديد.
در اين مدت به محل دفن جسد رفتي؟

2بار رفتم.
در خانه ات تعدادي لباس و يك جفت كفش زنانه 

كشف شده. آنها متعلق به چه كساني هستند؟

لباس ها و كفش زنانه را دوســتم به من داده بود كه آنها را بفروشم. 
راستش شغل من مسافركشي و دستفروشي است. دوستم لباس هاي 
دســت دوم را با يك وانت برايم مي آورد و من در خيابان ها بســاط 

مي كردم و مي فروختم.
پدر شيما گفته است كه وقتي تو دستگير شدي، 
دختر جوانــي در خانه ات زنداني بود كه چنــد روز بعد از 

دستگير شدن تو آزاد شد. آن دختر كه بود؟
اينها صحت ندارد. من با پاي خودم به اداره پليس آمدم و كسي مرا 
دســتگير نكرده. هيچ دختري هم در خانه من نبود. من هر بار كه 
احضار شدم و احضاريه به دستم رسيد با پاي خودم به اداره آگاهي 
رفتم. بار اول كه مدت ها قبل بود و من تهران بودم و بار دوم هم همين 
چند روز پيش بود كه با برادرم شهرستان بودم و وقتي به من زنگ 

زدند با پاي خودم به تهران آمدم و خودم را معرفي كردم.
در تمام مدت از مرگ شــيما به كسي حرفي 

نزدي؟
نه به هيچ كس حرفي نزدم و رازي بود در سينه ام.

كليپي كه پدر شيما منتشر كرده بود را در فضاي 
مجازي ديده بودي؟

نه اصال. اهل فضاي مجازي نيستم.
گفتي حدود 2هفته شيما در خانه ات بوده، او را 

زنداني كرده بودي؟
نه. وقتي از خانه بيرون مي رفتم، در را قفــل مي كردم، اما زنداني ام 
نبود. در اين مدت حتي يكي ، دو بار از خانه بيرون رفت، اما براي اينكه 
همسايه ها متوجه نشوند اغلب در خانه مي ماند. من هم روزها كه براي 
دستفروشي و مسافركشي از خانه بيرون مي رفتم در را قفل مي كردم. 

بعد شب برمي گشتم و او مشكلي با اين قضيه نداشت.
مواد مصرف مي كني؟

هراز گاهي مي كشم. يك شب قبل از مرگ شيما هم مواد كشيدم.

شيما، قرباني حادثه
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منخودمرادراينمجسمهنميبينم
قبادشيوا،اســتادبزرگگرافيكايران،يكيازشخصيتهايياست
كهمجسمهاشدرميان۲۲مجسمهنصبشــدهدرخانههنرمندان
است.قبادشيواازنصبمجســمهخودشاظهاربياطالعيميكند.
وقتيتصويرمجســمهراميبيند،ميگويد:»منتصويرخودمرادر
اينمجســمهنميبينم.بههرحالمجســمهبايدبهشكليباشدكه
منبهعنوانكســيكهاالنحيوحاضرمبتوانمبگويمكهخودمرا
درمجسمهميبينم.ولياينطورنيست.حاالنميدانماصالقراراست
كجانصبشود؟«وقتيميفهمدكهمجسمهدرخانههنرمنداننصب
شدهاستبهتلخيميخنددوميگويد:»نصبكردهاندديگر!چهكار

ميتوانمبكنم؟«

ث
مك

ضعفهاقابلاغماضاست
اول از همــه به ســراغ 
مجـــيد رجبي معمار، 
مديـــرعامل خـــانه 
ايــران  هـــنرمندان 
مي رويم كه مجسمه ها 
در ضلــع غربــي آنجا 
نصب شــده اســت. مدير خانه هنرمنــدان از 
مجســمه ها دفاع مي كند و مي گويــد: »به هر 
حال آثار ساخته شــده آثار يك هنرمند نيست و 
مجموعه اي از هنرمندان سرديس ها را ساخته اند. 
قدرت دست و تخيل هنرمندان متفاوت است و 
آثار هم قوت و ضعف دارند، اما به نظرم با اندكي 
اغماض مي توان از كنار بعضي ضعف ها گذشت.« 

مجسمهاستادشــجريان؛بهزوديدرخانه
هنرمندان

مدير خانه هنرمنــدان خبرهاي ديگري از نصب 
مجســمه هاي تازه هم دارد: »سرديس ها پروژه 
خانه هنرمنــدان نبوده و محصول ســمپوزيوم 

مشاهير سازمان زيباسازي است كه به پيشنهاد 
دكتر حق شناس در گوشــه اي از باغ هنرمندان 

نصب شده. 
براي مجسمه هايي كه قرار است در محوطه اصلي 
خانه هنرمندان نصب شــود، قاعدتا بايد دقت و 
حساسيت بيشــتري به خرج داد. مثال سرديس 
استاد مرتضي مميز كه شــهريور ماه در محوطه 
اصلي خانه هنرمندان نصب شد، دقيق تر است و 

با نظارت خانواده ايشان نصب شده. 
استاد غالمحسين اميرخاني مجسمه  خودشان 
را كه قرار اســت به زودي در خانــه هنرمندان 
نصب شــود، ديده اند و تأييد كرده اند. مجسمه 
استاد محمدرضا شجريان كه به سفارش سازمان 
زيباسازي شهرداري ساخته شــده و قرار است 
بــه زودي در خانــه هنرمندان نصب شــود نيز 
همينطور. حساسيت نســبت به اين مجسمه ها 
بيشــتر اســت و دقت بيشتري در ســفارش و 
طراحي و ساخت شــان صورت گرفته. اما درباره 
مجسمه هاي مشــاهير چنان كه گفتم ضعف ها 

قابل اغماض است.«

مجسمههانبايدعينشخصيتهاباشند
عـــباس مجـــيدي، 
رئيــس انجمن صنفي 
مجسمه ســازان است. 
در عين حــال يكي از 
22مجســمه )مجسمه 
زنده ياد جميله شيخي( 
اثر خود اوست. او يكي از سخنرانان آيين رونمايي 
از ســرديس ها نيز بوده است. عباس مجيدي در 
مقام دفاع از ســرديس ها برمي آيــد و مي گويد: 
»اينكه ما انتظار داشــته باشــيم مجســمه ها 
دقيقا شبيه شــخصيت ها باشــند، لزوما انتظار 
درستي نيست. مجســمه تلقي مجسمه ساز از 
شخصيت است نه نمونه عين به عين شخصيت. 
اگر اينطور باشــد كه مي تــوان به راحتي تصوير 
همه شــخصيت ها را قالب گيري و اجــرا كرد. 
تلقي مجسمه ساز اســت كه به مجسمه هويت 
مي دهد. مردم حق دارند انتظار داشــته باشند 
مجسمه هايي كه ســاخته مي شود، كامال شبيه 
شخصيت ها باشد؛ به ويژه بعد از حساسيت هايي 

كه اخيرا ايجاد شــده اســت. اما اينكه بعضي از 
هنرمندان و مخاطبان آثار هنري هم گفته اند كه 
كارها ضعيف است و شبيه نيست، به نظرم قدري 

دور از انصاف است.« 

فرايندطيشدهدرستبوده
عباس مجيدي از فرايند ســاخت مجســمه ها 
نيز دفــاع مي كنــد و مي گويد: »ســاخت يك 
مجسمه مجموعه اي اســت از تكنيك و مطالعه 
و شخصيت پردازي و اجرا. فرايند طي شده براي 
خلق مجســمه، از انتخاب هنرمندان تا اجرا در 
سمپوزيوم مجسمه ســازي، فرايند درستي بوده 
اســت. اما شــايد در مرحله مطالعه هنرمند از 
زندگي شــخصيتي كه قرار بوده مجســمه اش 
را بســازد، قدري سهل انگاري شــده و بعضي از 
مجسمه ســازان تلقــي كاملي از شــخصيت ها 
نداشــته اند. بعضي از كارها هم در اجراي نهايي 
خوب از كار درنيامده اند، امــا كارها در مجموع 

متوسط به  باال هستند.« 

دليلينداشتكهمجسمههاراپيشازنصب
ببينم

فرزاد طالبــی، معاون 
هـنـــری سازـــمان 
زيباسازی كه از ابتدای 
سال جاری مسئوليت 
مجسمه های تهران را به 
عهده دارد، به همشهری 
می گويد: »اين مجســمه ها محصــول دومين 
سمپوزيوم مجسمه ســازی مفاخرند كه تيرماه 
سال گذشته برگزار و االن نصب شده اند و نمايانگر 
دوره ای از مجسمه سازی است. فرايند انتخاب و 
داوری مجسمه ها هم طی شده است. يعنی مثل 

هر ســمپوزيومی آثاری پذيرفته شده  و در بازه 
زمانی ســمپوزيوم ساخته شــده اند و در نهايت 
نصب شده اند. نظر شورای داوران سمپوزيوم دوم 
تأييد اين مجسمه ها بود و چنان كه گفتم فرايند 

انتخاب طی شده است.«

اگركاربااصالححلنشد،مجسمههایجديد
جايگزينخواهندشد

عدم شــباهت مجســمه ها به گونه ای است كه 
هر بيننده ای با اندک شــناختی از شخصيت ها 
بــدان پی می بــرد. حــس عمومی نســبت به 
مجســمه ها مثبت نيســت.  آيا كارشناســان 
متوجه چنين چيزی نشــده اند؟ آيا نمی شــد 
پيــش از نصــب مجســمه ها تأملــی صورت 
بگيــرد؟ حــاال كــه واكنش هــای عمومی به 
 مجســمه ها منفی بوده اســت، چــه بايد كرد؟

معاون هنری سازمان زيباسازی شهرداری تهران 
می گويد: »به همين خاطر سرديس ها در يكی دو 
روز آينده توسط جمعی از اساتيد و كارشناسان 
بازبينی و نحوه اصالح مجسمه ها تعيين و انجام 
خواهد شــد. به اين ترتيب  بعضی از آنها اصالح 
می شــوند و اگر برای مورد يا مــواردی نياز به 

جايگزينی بود انجام خواهد شد.« 
    

واكنش  هاي عمومي به مجســمه ها بي ترديد به 
ارتقاي مجسمه سازي ايراني خواهد انجاميد و از 
اين پس سياستگذاران و داوران و مجسمه سازان 
دقت بيشتري در طراحي و شــخصيت پردازي 
و اجراي مجســمه ها خواهند كرد. اما پرســش 
اينجاســت كه چــرا دقت هــا پيــش از نصب 

مجسمه ها انجام نمي شود؟
 آيا ســرديس هاي خانه هنرمندان آخرين اتفاق 

اين چنيني در حوزه مجسمه سازي خواهد بود؟

يادداشت

جمالرهنمايي
روانشناس

وضعيت انتخابات 2020رياست جمهوري 
آمريكا، به زودي موضوع فيلم هاي مستند 
و داستاني بي شماري خواهد بود. دونالد 

ترامپ به عنوان شخصيت مركزي درام انتخابات، مورد توجه قرار 
 خواهد گرفت. او براي ســاخت محصوالت نمايشــي، يك نمونه 
ايده آل اســت. رفتارهاي چند روز اخير دونالد ترامپ در جريان 
انتخابات آمريكا و به خصوص مصاحبه روز گذشــته او با چهره اي 
درهم شكســته و خشــمگين كه در آن حرف از جنگيدن تا آخر، 
اعتراض به رونــد انتخابات و دعوت هوادارانــش به ادامه اعتراض 
بود، جملگي نشــانه هاي فروريزي رواني كودكي هستند كه كاخ 
آرزوهايش فروريخته است؛ هر چند كه اين كلمات از دهان يكي 
از بازيگران قدرتمند عرصه سياســت و در جريان تصاحب يكي از 

جايگاه هاي تأثير گذار جهاني بيرون آمده است.
 او در دوره 4ســاله اقامت خود در كاخ ســفيد و در ادامه شيوه قبلي 
زندگي خود نشان داد كه شخصيتي مادي به معناي ترجيح دادن پول 
به عنوان نماد قدرت و ثروت دارد. اين تيپ هاي شخصيتي باور دارند 

كه همه پيچ هاي زندگي با آچار قدرت و ثروت بازشدني است.
توصيف نظري اين رفتارهاي فردي با به كارگيري نظريه روانشناختي 
»مراحل رشد رواني« ممكن مي شود. اين رفتارها حكايت از تثبيت 
فرد در مرحله »مادي« زندگي است كه نيروي محركه اين مرحله از 

زندگي، تمايالت سكشوال و لذت هاي اين چنيني است. 

مهم ترين ابزار و هدف زندگي اين تيپ هاي شــخصيتي تالش براي 
كسب قدرت و ثروت و ستايش آنها به عنوان هدف غايي زندگي است 
و بدون آن زندگي بي معنا و بي فايده اســت. مردي مانند ترامپ با اين 
حجم از دستاوردهاي مادي و قدرت سياسي و موفقيت در راهيابي به 
كاخ ســفيد، بدون همكاري احزاب قدرتمند و بزرگ ترين ساز و كار 
حزبي دنيا، چرا نمي تواند ارزش اين دستاوردها را متعلق به خود بداند 
و در 70 سالگي در آرامش با آنها بقيه روزگار را سپري كند؟ زيرا در اين 
سبك از تفكر و زندگي خبري از آرامش واقعي نيست و هر نتيجه اي 
به محض به دســت آوردن، اعتبار و لذت ناشي از كسب كردن آن را از 
دســت مي دهد. اين افراد در دنياي افكار جادويي  خود براي شواهد 
واقعي اعتباري  قائل نيستند. آنها در هر اتفاق  همان چيزي را مي بينند 
كه مي خواهند ببينند، نه آنچه واقعا در حال وقوع اســت. آنها مسائل 
پيچيده و چند بعدي را چنان ساده مي بينند و ساده توصيف مي كنند 
كه گويي همه مشكالت جهان راه حل هاي ساده و سريعي دارد كه تا 
قبل از آن به فكر هيچ كس نرســيده و يك قهرمان شجاع مي تواند به 
كمك جسارت بي مانند خود به اشاره اي آنها را حل كند و البته كه اين 
نگاه، هواداراني در ميان تيپ هاي شــخصيتي مشابه پيدا مي كند. در 
موضوعاتي كه ترامپ به آنها پرداخته، ردپاي اين نوع تفكر قابل مشاهده 
اســت. اعمال محدوديت براي مهاجرين، پيمان هاي مهمي كه زير پا 
گذاشت، زير سؤال بردن اعتبار جهاني آمريكا نزد دوستان و شركاي 
جهاني و نگاه ساده انگارانه به بحران هاي عميق و ريشه دار منطقه اي 
و بين المللي و راه حل هاي نمايشي كه براي آنها ارائه داد نمونه هايي از 

اين اقدامات بودند.
ناتو هر ساله ميلياردها دالر از جيب دولت آمريكا هزينه مي كند، اما مگر 
هژموني آمريكا با ابزاري به غير از اين ادامه يافته است ؟ مهاجرين مسئله 
دردسر سازي  هستند، اما مگر آمريكا چيزي به غير از همين مهاجرين 
72 ملت است ؟ بحران خاورميانه جان سربازان آمريكايي را مي گيرد و 
صد ها ميليارد دالر خرج روي دست ماليات دهندگان مي گذارد، اما مگر 
خروج از خاورميانه روز خوشي براي آنها باقي خواهد گذاشت؟  ترامپ 
شكست را خواهد پذيرفت اما اين كودک 70 ساله هنوز هم باور ندارد 
كه براي ادامه زندگي خود به اندازه كافي اسباب بازي فراهم كرده باشد 

و به همين دليل دلشكسته و عصباني است.

چرا پيرمرد از نتيجه راضي نيست
ترامپشورشميكند؟

فرناندو سوالناس سينماگر 
بزرگ آرژانتيني بر اثر ابتال 
به كرونــا، پــس از چند 
هفته بســتري شدن در 
بيمارســتان درگذشت. 
به گزارش سايت روزنامه 
آرژانتينــي پاخينا12، او 
چهره اي سرشــناس در 
ســينماي ملي آرژانتين، 
و  مســتند  ســينماي 
سينماي داســتاني بود. 

سوالناس از جشنواره هاي معتبر جهاني برلين، كن و ونيز جايزه برده 
بود. سينماگري ملي بود كه مضامين آثارش مسائل كشورش بود. واژه 
»آرژانتين« در توصيف موضوع اصلي فيلم سوالناس كافي است. او در 
آثارش به طور ويژه به آرژانتين و جنگ هاي تاريخي كه در اين كشور 
به وقوع پيوسته بود، تضادهاي اين كشور، ثروت و منابعش، فقرش، 
كارگرانش و روشنفكرانش مي پرداخت. آرژانتين تمام عشق و عالقه 
وي را تشكيل مي داد و اين را نيز مي توان در آثارش از مستند »ساعت 
كوره ها« تا آخرين فيلم هايش ديد. او در سال2004 با ساخت فيلم 
خاطرات يك غارت )قتل عام اجتماعي نيز ترجمه شده( جايزه خرس 
طاليي جشنواره برلين را از آن خود كرد. از مهم ترين فيلم هاي وي 
مي توان به تانگوها؛ تبعيد گاردل، سفر و ابرها و شورش خاک: طالي 

ناپاک، اشاره كرد.

مرگسينماگربزرگآرژانتيني

همشهري ماجراي سرديس هاي نصب شده در خانه هنرمندان را در گفت و گو با كارشناسان و مسئوالن بررسي مي كند

مدير هنري سازمان زيباسازي: مجسمه ها به زودي اصالح و تعويض مي شوند
مجسمههاييكهشبيههيچكسنيست

مجسمهقبادشيواپيرتروخستهترازاستادنامدارگرافيك
ايراناســت.مجسمهعليحاتميهمشــباهتزياديبه
كارگردانبزرگسينمايايرانندارد.عباسكيارستميبدون
عينكآفتابيهميشگياشبيشباهتترازهرزمانيبهشخصيتجهانيسينمايايراناست.مجسمه
رضامافيشبيهبهرامشاهمحمدلوشدهاست.مجسمهبعديقراراستشبيهپرويزفنيزادهباشداما

بهسختيميتوانپرويزفنيزادهراازاينمجسمهشناخت...
هنوزبيشــترازيكهفتهازرونماييرسميازسرديسهايمشــاهيرايراندرضلعغربيبوستان
هنرمنداننميگذردوواكنشهايعموميبهمجسمههابسيارمنفيبودهاست.عدمشباهتمجسمهها
بهشخصيتهاينامدارفرهنگوهنرايرانسببشــدهاستبسياريازدوستدارانشخصيتهادر

شبكههاياجتماعيبهنصبسرديسهايتازهدرخانههنرمندانواكنشنشاندهند.
مجسمههاازكجاآمدهاند؟درچهفراينديخلقوانتخابشدهاند؟چهكسيآنهاراپيشازنصبارزيابي
كردهاست؟چگونهاستمجســمههاواكنشعموميرابرميانگيزداماكارشناسانومديرانهنري

پيشازنصبمتوجهچنيناتفاقينميشوند؟ظاهرامسئلهمجسمههايبزرگانومشاهير
ايرانوعدمشباهتشانبهشخصيتهاداردبهمسئلهايهميشگيتبديلميشود.ماجراي
مجسمههاييكهبرايسردارشهيدقاسمسليمانيساختهشده،هنوزتمامنشدهاستكهحاال

مجسمههايتازهايازشخصيتهايهنريدرخانههنرمنداننصبشده.بعضيازآنهااصالشباهتي
بهصاحبانشانندارند.مجسمههايسردارســليمانيراميشدكوششهايشهرستانهابرايخلق
مجسمههادانستوعدمتوفيقآنهارابهناآشناييمسئوالنشهرستانيازهنرمجسمهسازينسبت

داد؛امانميتوانازكنارمجسمههاييكهدرخانههنرمنداننصبشدهاند،بهراحتيگذشت.يك
هفتهپيش۲۲سرديسازهنرمندانومشاهيرايراندرخانههنرمندانرونماييشد.طيفهاي
گوناگونيازهنرمندانومشاهيردرميانسرديسهابهچشمميخورند؛ازهنرمندانفقيدي
مثلمحمودميرميران،پرويزكالنتري،محمدعليكشاورز،عباسكيارستمي،پرويزفنيزاده
وعليحاتميتاهنرمندانيكههنوزدرقيدحياتاندمثلقبادشيوا،پرويزتناولي،مجيد

انتظاميو...همشهريماجرارادرگفتوگوبامسئوالنوكارشناسانبررسيكردهاست.

بهمجسمهسازانفرصتآزمونوخطابدهيم

وقتيبههنرايرانباســتاننگاهميكنيم،مثال
وقتيبهتختجمشيدميرويمومجسمههاي
آنجاراميبينيمياوقتيبهمــوزهمليايران
ميرويمومجسمهمرداشــكانيراميبينيم،
كيفيتاثرهنريبهاندازهاياستكههربيننده
وهنرمنديرابهحيرتوتحسينواميداردو
ازشاهكارهايمجسمهســازيدردنياست.اما
نبايدازنظردوربداريمكهپسازوروداســالمبعضيازهنرهامثلنقاشيو
مجسمهسازيباممنوعيتمواجهميشوندوقرنهاطولميكشدتادوباره
بهشكليخودشــانرااحياكنند.مثالدردورهصفويههنرنقاشيدرقالب
نگارگريظهورميكندوشاهدخلقشاهكاريمثلشاهنامهشاهطهماسبي
هستيم.پسيادماننرودمادربعضيازهنرهاباگسستهايچندصدساله
مواجهيمونميتوانيمخودمانراباديگركشورهامقايسهكنيمكهموسيقي
ونقاشــيومجسمهسازيبخشياززندگيروزمرهشــانبودهوهرجاكه
ميرفتهاندازميدانشهرتاعبادتگاههاوكليساهاآثارفاخرنقاشيومجسمه
ديدهاند.مجسمهسازيدرايرانهنريامروزياست.نتيجهحضورمتعلميني
درخارجازكشوروبعدبازگشتشــانبهايرانوشكلگيريدانشكدههاي
هنريدرايراناســت.سابقهمجسمهســازيجديددرايرانبهزحمتبه
100سالميرسد.درهمينسالهانيزباشاهكارهاييمثلمجسمهفردوسي
اثرابوالحسنصديقيمواجهميشويم،اماپرسشمنايناستكهچنداثر
درحدمجسمهفردوسيداريم؟چراسعدي،حافظ،نظاميوموالنايينداريم
كهقابلعرضهباشدوتلقيعموميماراازشــخصيتهايبزرگتاريخو
فرهنگمانشكلدهد؟امادربارهكارهاينصبشدهدرخانههنرمندانايران
بايدبگويمكهمنخودمطرفداراينبودمكهكارهادرمعرضديدعموميقرار
بگيرد.درعيناينكهمعتقدبودمنمرههمه۲۲اثر۲0نبودهاست.ممكناست
بعضيازآنهانمرهشان18باشد،بعضي1۵يا1۴.حتيشايدبهترميبودكه
مثال1۵اثراز۲۲اثردرخانههنرمنداننصبشوندوبعضيآثارضمنتقدير
ازهنرمندانشاننصبنشوند.بااينهمهمعتقدمكهبايدبههنرمندانمان،
بهويژهدرمجسمهسازي،فرصتآزمونوخطابدهيموباورداريمهنرمندي
كهاصولهنريرارعايتميكندودرفراينددرستوسالميباالآمدهاست،
حتياگردرمجسمههاياولچندانموفقنباشد،درآثاربعديبهترخواهد
شدوماشاهدخلقآثارماندگارتريازطرفاوهستيم.فرايندطراحيوخلقو
اجرايمجسمههابهدرستيطيشدهاست.درسازمانزيباسازيسمپوزيومي
تشكيلشدهوفارغالتحصيالنرشتهمجسمهسازيكارهايشانراعرضه
كردهوگروههايداوريكارهايشــانراانتخابكردهاند.بااينهمهمنكر
نيستمكهحقنقدآثارمحفوظاست.نقدحقمردماستوخوباستكههمه
مردممطالبهبيشتروباالتريازهنرمندانداشتهباشندامانبايدزباننقدمان
بهگونهايباشدكهقلممجسمهســازاندردستانشانبخشكدوانگيزهاي
برايخلقمجسمههايتازهنداشتهباشند.نقدهابايدمشفقانهوهمدالنه
باشد.شهروندانرابايدبهبرخوردزيباييشناسانهبااثرهنريعادتبدهيم.
يادماننرودخلقاثرهنريمحصولسالهازحمتومرارتهنرمنداناست.
مجسمهسازيايرانينيازمندفضايبهتريبرايرشدوبالندگياست.يادمان
نرودريشههاينگاهمنفيبهمجسمهسازيهنوزهمنخشكيدهاست.مادر
سالهايگذشتهباسرقتمجسمههايتهرانمواجهبودهايم.هنوزكههنوز
استكسينيامدهبهمردمگزارشيبدهدازاينكهمجسمههاچگونهسرقت
شدهاندوسارقانچهكســانيبودهاند.چطورميشودكهمثاليكسارق
گردنبنددركمتراز۲۴ســاعتپيداميشودامابعدازسالهاهنوزسارقان
مجسمههايتهرانپيدانشدهاند.مجسمههاييكهسرقتشانبهراحتينبوده
ونيازبهجرثقيلداشتهاست.پسنقدهايبيرحمانهشايدناخواستهراهيرا

ميرودكهمخالفانمجسمهسازيدوستميدارند.
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كيوسك

4سناريوي پيش روي ترامپ 
به سختي مي توان باور كرد كه 
دونالد ترامپ، آنطور كه در  شأن يك رئيس جمهور 
است، شكست در انتخابات را قبول كند و به رقيبش 
تبريك بگويد؛ به همين خاطر است كه از مدت ها 
پيش دربــاره واكنش هــاي احتمالي او هشــدار 
مي دهند و مي گوينــد آمريكا بايد خــود را براي 

بدترين ها آماده كند.
اينكه ترامپ در صورت قطعي شــدن شكست در 
انتخابات چه واكنشي از خود نشــان خواهد داد، 
از مدت ها قبل سوال بســياري بوده است. اكنون 

4سناريو مي توان متصور شد. 

پذيرش باخت؛ مثل يك رئيس جمهور :  انتقال قدرت در آمريكا، ســنتي است كه 1
كمتر مثل امسال درباره آن جنجال به پا مي شود. 
رئيس جمهور مستقر، معموال قدرت را خيلي آسان 
به جانشين خود منتقل مي كند؛ حتي اگر تنها يك 
دوره در رأس قدرت بوده باشد. چنين كاري كه در  
شأن يك رئيس جمهور با پرســتيژ است، چيزي 

نيست كه از ترامپ انتظار برود؛ 
با اين حال برخي از نزديكان او 
در روزهاي گذشته گفته اند او 
قدرت را به آرامــي و كامال در 
صلــح منتقــل خواهــد كرد. 
نخستين كســي كه در اين باره 
صحبت كرد، مشاور اقتصادي 
ترامپ بــود. لــري كودلو كه 
خــودش يكــي از چهره هاي 
جنجالي دولت ترامپ اســت، 
جمعه تأكيد كــرد كه »قدرت 
به صــورت صلح آميــز منتقل 
خواهد شد.« به گزارش هيل، او 
در اين باره گفته بود: »همه ما، 

ازجمله رئيس جمهور، از قانــون پيروي خواهيم 
كرد.« يك روز بعد از آن، ميچ مك كانل، بزرگ ترين 
متحد ترامپ در سنا هم همين صحبت ها را تكرار 
كرد و گفــت: »البته كه انتقال قــدرت صلح آميز 
خواهد بود. ما از سال1792 هر 4سال يك بار اين 
كار را كرده ايم و دولت جديد مستقر شده است.« 
ايــن صحبت هــا از ســوي رهبــر اكثريــت 
جمهوريخواهان در سنا، نشان دهنده اين است كه 
حزب رئيس جمهور آمريكا، دست كم تا آنجا كه به 
اعضاي ارشــد آن مربوط باشــد، اهل خرق عادت 

نيست.

شكايت، تا سر حد مرگ: ترامپ از مدت ها  پيش از برگزاري انتخابات، درباره احتمال 2
تقلب در آراي پستي هشــدار داده بود و حاال كه  
انتخابات را واگذار كرده معلوم است كه اصرارش بر 
تقلب را رها نخواهد كــرد. اما همانطور كه پيش تر 
ادعاهاي ترامپ درباره احتمال تقلب در آراي پستي 
رد مي شــد، اين بار هم ادعاهاي او بي پايه و اساس 
خوانده مي شــود. ترامپ، عمال هيچ گونه مدرك و 
شــواهدي كه ادعاهايش را ثابت كند، ارائه نكرده. 
ســتاد ترامپ در بيانيه اي گفته اســت كه اجازه 
نمي دهد حق مردم تضييع شود و تا حاال در 2ايالت 
ميشيگان و جورجيا 2شكايت عليه احتمال تقلب 
مطرح كرده كه هر دو از ســوي ديوان عالي اين دو 
ايالت رد شده است. تيم حقوقي ترامپ كه رياست 
آن 2روز پيش به ديود باســي، معاون رئيس ستاد 
ترامپ در سال2016 ســپرده شده گفته است كه 
مي خواهد در ايالت هــاي پنســيلوانيا و نوادا هم 
شــكايت هاي مشــابهي مطرح كند. رسانه هاي 
آمريكايي گزارش داده اند كه ترامپ از تيم حقوقي 
خود كه نتوانســته بر نتيجه انتخابات آنطور كه او 

مي خواسته تأثير بگذارد، به شدت عصباني است و 
تغييرات در آن هم در همين راستاست.

بسيج توده ها: هواداران ترامپ، از اينكه  او  باخته به شدت عصباني هستند و در بدترين 3
حالت، حتي ممكن است اســلحه به دست بگيرند. 
اين موضوع، چيزي بيشــتر از يك فرضيه است و 
نيروهاي امنيتي 2نفر اهل ويرجينيا را كه با هدف 
اقدام مســلحانه به سمت پنســيلوانيا در حركت 
بوده اند، دستگير كرده اند. به گزارش واشنگتن پست، 
پليس گفته است كه اف بي آي پنجشنبه درباره سفر 
يك گروه مســلح از ويرجينيا به فيالدلفيا خبردار 
شده است. فيالدلفيا در پنسيلوانيا، يكي از شهرهايي 
به شــمار مي رفت كه شــمارش آرا در آن بســيار 
حســاس بود و دمكرات هاي آن كمــك زيادي به 
پيروزي بايدن در اين ايالت كردند. در شرايطي كه 
هواداران ترامپ به صورت خودجوش حاضر به انجام 
هر كاري، ازجمله اقدام مسلحانه هستند، دعوت از 
آنها براي مشاركت اعتراض هاي خياباني و تحريك 
آنها،  مثل ريختن نفت بر آتش خصومت اســت. به 
گزارش واشنگتن پست، در يك 
اقــدام خطرنــاك، يكــي از 
سازمان هاي جمهوريخواهان كه 
زيرنظر يكي از مقامات ارشــد 
ستاد انتخاباتي ترامپ فعاليت 
مي كند، به صــورت انبــوه به 
هوادارانــش پيامك داده كه در 
اعتراض به نتايج در مقابل محل 
شمارش آرا در فيالدلفيا تجمع 
كنند. عالوه بر آن، ستاد ترامپ 
بــراي جــذب  مي خواهــد 
60ميليــون دالر بــراي تامين 
بودجه پرونده هــاي حقوقي، از 
هوادارانش كمــك بخواهد. در 
فضايي به شدت دوقطبي، مشاركت دادن اين تعداد 
از مردم در يك دعواي حقوقــي، مي تواند اقدامي 

تحريك آميز به شمار بيايد.

جنــگ در خيابان هــا : خطرناك ترين  ســناريويي كه ترامپ مي توانــد به آمريكا 4
تحميل كند، اعالم وضعيت فوق العاده و استفاده از 
قانون شــورش براي ملتهب كردن فضا و به حاشيه 
راندن نتيجه انتخابات اســت. وضعيت اضطراري به 
رئيس جمهور اختياراتي بسيار گسترده مي دهد؛ از 
توقيف دارايــي افراد گرفتــه تا قطــع برنامه هاي 
راديويي. حتي برخي گفته انــد كه مي توان اينگونه 
تفســير كرد كه رئيس جمهــور مي توانــد در اين 
وضعيت، اينترنــت را در آمريكا قطــع كند. قانون 
شــورش هم به رئيس جمهور اجازه مي دهد بدون 
درخواست و تأييد فرمانداران اياالت، نيروهاي نظامي 
آمريكا را به شــهرهاي مختلف اين كشور بفرستد تا 
همانطور كه از اسم قانون برمي آيد جلوي شورش را 

بگيرد و از منافع آمريكا دفاع كند. 
اســتفاده از نيروهاي نظامي بعد از يــك انتخابات 
جنجالي، كاري نيست كه آمريكايي ها به آن عادت 
داشته باشند و اصال مرسوم باشد، اما ترامپ، قطعا از 
اين كار هيچ ترسي ندارد. او در جريان ناآرامي هاي 
مدني در سراسر آمريكا در پي قتل جورج فلويد، قصد 
داشت از اين قانون اســتفاده كند. وقتي هم كه اين 
تصميمش را به خاطر مخالفت وزير دفاعش برگرداند، 
از قانون ديگري استفاده كرد تا مأموران فدرال را به 
برخي شهرهاي آشوب زده بفرستد. به همين خاطر 
اســت كه بســياري معتقدند او در مورد مسئله اي 
بسيار بزرگ همچون ماندن در كاخ سفيد، دست به 
هر كاري خواهد زد؛ ازجمله اعالم وضعيت اضطراري 

و توسل به قانون شورش.

 4روز ابهام انتخاباتي در آمريكا با اعالم پيروزي جوبايدن 
و برباد رفتن اميد هاي دونالد ترامپ به پايان رسيد

تمامشد

او در مورد مســئله اي 
بســيار بزرگ همچون 
ماندن در كاخ ســفيد، 
دســت به هــر كاري 
خواهد زد؛ ازجمله اعالم 
وضعيت اضطــراري و 

توسل به قانون شورش

يك آمريكا؛ دو ملت

 

نتيجــه انتخابات، پيــروزي جو بايدن 
بوده است و شكي نيســت كه اكنون، 
بحث بازشــماري و بررســي حقوقي و 
قانوني اعتراض ها هم پيش مي آيد. در چنين انتخابات پرحاشــيه 
و پرشوري، بدون شــك اعتراض هم وجود دارد. در اين انتخابات، 
اما مهم ترين اصول دمكراسي به نمايش درآمد. مشاركت باال بود، 
خشونت در كمترين حدش بود و دادگاه ها در حال بررسي تخلفات 
انتخاباتي هســتند. همزمان اعالم پيروزي پيش از موعد از سوي 
ترامپ، مورد توجه زيادي قرار نگرفت و درخواســت هاي او براي 
توقف روند شمارش آرا، با بي توجهي مســئوالن انتخابات روبه رو 

شده است.
پس از اين انتخابات آنچه نگران كننده اســت، شكافي است كه در 
جامعه عميق تر از قبل شده اســت. با توجه به آراي 2نامزد، به نظر 
مي رســد نيمي از جامعه با دونالد ترامپ هســتند و نيمي ديگر 
عليه او. اين دودســتگي درنهايت به يك حكومت دوپاره منتهي 
خواهد شــد.  دمكرات ها كاخ ســفيد و مجلس نمايندگان را در 
دست مي گيرند و كنترل مجلس ســنا در دست جمهوريخواهان 
خواهد بود. مجالس ايالتي هم نصف-نصف ميان 2حزب تقســيم 
شــده اســت. آن »موج آبي« كه دمكرات ها انتظارش را داشتند 
اتفاق نيفتاده و بايد پذيرفت كه ترامپ هم رأي خوبي كسب كرده 
است. او حدود 5ميليون رأي بيش از سال2016 به دست آورده و 
اين رأي، بعد از رأي بايدن يك ركورد به شــمار مي رود. فراموش 
نكنيم در شرايطي نيمي از رأي دهندگان آمريكايي رأي خود را به 
نفع ترامپ به صندوق ها انداخته اند كــه روزانه بيش از هزار نفر از 
مردم آمريكا در اثر شــيوع كرونا قرباني مي شوند. به عبارت ديگر، 
با وجود سوءمديريت ترامپ در مهار بحران كرونا، مردم همچنان 

به او رأي داده اند.

ترامپ باخته اما همچنان صدايش بلند خواهد بود. حتي اگر 4سال 
بعد در انتخابات شركت نكند، در انتخاب نامزد حزب جمهوريخواه 
نظر او تعيين كننده است. حزب جمهوريخواه ديگر آن حزب جورج 
بوش و رونالد ريگان هم نيســت. ترامپيسم -نوع مدرن پوپوليسم 
آمريكايي- به عنوان يك قدرت قابل توجه زنده خواهد ماند. ترامپ 
در بي اعتبار كردن روند رأي گيري و شــمارش آرا، ســنگ تمام 
گذاشته و با تأكيد بر ادعاي تقلب، اعتماد مردم به نظام انتخاباتي 
آمريكا را خدشه دار كرده است. بيشتر هواداران او، رياست جمهوري 
جو بايدن را نخواهند پذيرفت. حتي شايد ترامپ هيچ گاه شكستش 
در انتخابات را نپذيرد. شــايد در مراســم تحليف جانشينش هم 

شركت نكند. او به هيچ قاعده اي پايبند نبوده است.
مردم آمريكا امروز بيــش از پيش از هم دور شــده و در دنياهاي 
مجزا از هم زندگي مي كند. آنها در دنياي خودشــان، شبكه هاي 
تلويزيوني خودشــان را مي بينند، راديوهاي خودشــان را گوش 
مي دهند و سايت هاي خودشان را مي خوانند. اين شكاف از نسلي 
به نسل ديگر، جدي تر هم مي شود. شكاف در جامعه آمريكا ديگر 
محدود به خطــوط جداكننده وضعيت اقتصــادي و ميزان ثروت 
نيست؛ تحصيالت هم نيســت. رأي مردم از طبقه هاي مختلف، با 
تحصيالت مختلف و از مناطق مختلف، به سبد هر دو نامزد انتخابات 
رياست جمهوري امسال ريخته شده است. ديگر آن پيش بيني هايي 
كه در مورد رأي شهرها، رأي زن ها و مردها و رأي گروه هاتي نژادي 

مختلف مي شود، كارايي ندارد.
درست اســت كه اغلب طرفداران حزب جمهوريخواه در مناطق 
روستايي و حاشيه شهرها زندگي مي كنند و بيشتر هواداران حزب 
دمكرات در شهرها، اما محاسبات در مورد خواست مردم به شدت 
به هم ريخته اســت. فرهنگ جاي خودش را در ميان معادالت 
انتخاباتي باز كرده و سياست خارجي ديگر اهميت چنداني ندارد. 
سياست خارجي تنها به درد جلب آراي كوبايي ها و ونزوئاليي هاي 

ساكن فلوريداي جنوبي مي خورد.
همه  اين معادالت را كــه در نظر بگيريم، متوجه مي شــويم كه 
تغيير فرمول انتخاب رئيس جمهور و تشــكيل دولت در آمريكا 
كار بسيار دشوار و پيچيده اي است. وضعيت امروز آمريكا درست 
مثل وضعيت شوراي امنيت سازمان ملل است. بسياري معتقدند 
سيستم كنوني شــوراي امنيت دچار ايرادهاي فراوانی است اما 
تغيير آن هم ممكن نيست. كشورها بر سر تغيير ساختار شوراي 
امنيت هرگز به نتيجه نمي رسند. هر تغييري در ساختار شوراي 
امنيت، به نفع يك گروه و به ضرر يك گروه ديگر است؛ بنابراين 

اجراي اين تغيير امكان پذير نيست.
اصالح ساختار سياســي آمريكا هم به همين اندازه سخت است. 
خيلي ها اكنون روي رهبر جمهوريخواهان در مجلس سنا يعني 
ميچ مك كانل حساب مي كنند كه شايد تصميم بگيرد با جو بايدن 
كار كند. در غيــر اين صورت، يك بن بســت تمام عيار در انتظار 
دولت جديد آمريكاست. براي اين منظور، الزم است بايدن هم از 
يك  سري اصول خود عقب نشيني كند. اين هم با توجه به حضور 
افرادي تندرو در تيم او كه خواهان تغييرات عمده نسبت به دوره 

رياست جمهوري ترامپ هستند، سخت به نظر مي رسد.
دمكرات ها فكر مي كردند در اين انتخابات، ترامپ و ميراثش را به 
كلي از بين خواهند برد؛ اين آرزو اما عملي نشد. جمهوريخواهان 
هم به دنبــال انتخاباتي بودند كــه حضور ترامــپ در قدرت را 
محكم تر كند؛ آنها هم به خواسته خود نرسيدند. نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا اكنون يك كشور و  دو ملت است. اين  دو 
ملت مجبورند در كنار هم زندگي كنند، اما شايد نتوانند يكديگر 

را تحمل كنند.
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 ريچارد هاس
رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا

ژاپن تايمز در گزارشي سخنان بي اساس ترامپ 
در مورد تقلب در انتخابات را حمله او به روند 
انتخابات در آمريكا خوانده است. به نوشته اين 
روزنامه، حتي اعضاي حزب جمهوريخواه هم در 
حال جدا شدن از ترامپ هستند و فاصله خود 
را با او حفظ كرده اند. ژاپن تايمز اظهارنظرهاي 
برخي اعضاي حزب عليه ترامپ را منتشــر 
كرده و نوشته كه اين نخســتين بار است كه 

جمهوريخواهان به ترامپ پشت مي كنند.

روزنامه گاردين با انتشار تصوير جو بايدن روي 
صفحه اول خود، نوشته كه او در آستانه پيروزي 
در انتخابات رياست جمهوري است. اين روزنامه به 
انعكاس سخنراني بايدن پرداخته كه در آن نامزد 
دمكرات ها ضمن آنكه اعالم كرد در مسير پيروزي 
است، از هوادارانش خواست آرامش خود را حفظ 
كنند. گاردين نوشته بايدن در اين سخنراني در 

قامت يك رئيس جمهور ظاهر شده است.

براساس گزارش روزنامه العربي الجديد با نهايي 
شدن پيروزي بايدن در ايالت هاي پنسيلوانيا و 
جورجيا عمال كار انتخابات تمام است و بايد جو 
بايدن را پيروز اين رقابت دانست. با وجود اين 
اما مقاومت ترامپ در برابر پذيرش شكست، 
صحنه انتخاباتي آمريكا را پيچيده كرده است. 
ايــن روزنامه همچنين در بخــش ديگري از 
گزارش خود به بررسي داليل شكست مجدد 

نظرسنجي ها پرداخته است.

روزنامه نيويورك پست ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]آمريكا[

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

جو، حاضر و آماده اي؟

حمله ترامپ به روند انتخابات

در آستانه

بايدن در آستانه پيروزي؛ ترامپ 
شكست را نمي پذيرد

روزنامه نيويورك پست متعلق به غول رسانه اي 
آمريكا يعني رابرت مرداك با تصويري از جو 
بايدن روي صفحــه اول خود، آمريكايي ها را 
متعجب كرده است. نيويورك پست به همراه 
فاكس نيوز و وال استريت ژورنال، مهم ترين 
رســانه هاي حامي ترامپ به شمار مي روند. 
نيويورك پست از  پيروزي بايدن خبر داد و از 
طرفداران ترامپ خواست كه با آرامش نتيجه 
را بپذيرند. تغيير موضع مرداك و رسانه هايش، 
يكي از مهم ترين اتفاقــات روزهاي اخير در 

انتخابات آمريكا بوده است.

شــما به تازگــي در مقاله اي 
به بررســي مســير پيش روي بايدن در 
خاورميانــه پس از 4ســال دولت ترامپ 
پرداخته ايد. در اين مقالــه آمده »بايدن 
مي تواند با استفاده از سياست هاي اوباما و 
ميراث ترامپ واقعيت جديدي را در منطقه 
خلق كند«. بسياري برخالف شما معتقدند 
بايدن سياستي متفاوت با ترامپ را در پيش 
مي گيرد و به دنبال تكميل مسير او نخواهد 
بود. ممكن اســت نگاه خود را در اين باره 

تشريح كنيد؟
من در درجه اول از تحقق مجموعه اي از اهداف 
و منافع آمريكا در منطقه خاورميانه توســط 
ترامپ سخن مي گويم. ترامپ با روشي متفاوت 
از روساي جمهور ســابق در مسير تحقق اين 
اهداف حركــت كرد. آنها بيــش از هر چيز بر 
نفوذ بلندمدت آمريكا در منطقه تأكيد داشته 
و بر اين اساس سياســت هاي خود را تنظيم 
مي كردند چرا كه رويكرد قابل توجهي در ميان 
روساي جمهور ســابق براي خروج از منطقه 

خاورميانه وجود نداشت.
 ترامپ نگاه ديگري داشت؛ او از ابتدا به روشني 
مي گفت خواهان خروج از اين منطقه اســت 
اما تناقضاتي كه ميان او و بدنه دولتش وجود 
داشــت منطقه خاورميانه را به چيزي شبيه 
شــن هاي متحرك تبديل كرد، به گونه اي كه 
هر اندازه بيشــتر براي خروج تالش مي كرد 
بيشــتر به داخل فرو مي رفت. با وجود اين اما 
تالش هاي ترامــپ براي خــروج از منطقه با 
نتايج مهمي همراه بود؛ براي مثال به مســئله 
انتقال ســفارت از تل آويو به قدس نگاه كنيد. 
هيچ رئيس جمهوري در آمريــكا پيش از اين 
جســارت اتخاذ چنين تصميمي را نداشــت. 
البته قبال هم چنين برنامه هايي مطرح بود اما 
تمام روساي جمهور سابق مسائلي نظير فرايند 
صلح، پيامدهاي اين تصميم در كشــورهاي 
عربي و... را درنظر مي گرفتند. ترامپ براي اين 
مســائل اعتباري قائل نبود و بنابراين تا پايان 

خط پيش مي رفت.
 او ماجراجو بود و بازي قمــار را تا پايان ادامه 
مي داد. از ديــد ترامپ اســرائيل مهم ترين و 
نزديك تريــن متحــد آمريــكا در خاورميانه 
است،كه در واقع چنين است و بر اين اساس، 
با اتخاذ چنين تصميم هايــي منافع و اهداف 
آمريــكا در منطقه را محقق كــرد. در پرونده 
جوالن نيــز دقيقا همين نگاه وجود داشــت. 
درست اســت كه ترامپ با اقداماتش ميراث 
آمريكا در فراينــد صلح را بر بــاد داد اما اين 
ميراث براي او اهميتي نداشت. روساي جمهور 
ســابق همواره از ضرورت راه حل دو كشوري، 
اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت و... سخن 
مي گفتند اما ترامپ به ســادگي به همه اينها 
گفت نه! او از چشــم اندازي جديد براي حل 
بحران سخن گفت؛ چشم اندازي كه براساس 
منافع و امنيت اسرائيل تعريف مي شود، آن هم 
درحالي كه هيچ گونه مقاومتي به شكل ميداني 

عليه ترامپ و اسرائيل وجود ندارد.
نمي توان محور مقاومت را مانع 

اجراي اين سياست ها به شمار آورد؟
البته اين محــور وجــود و حضــور دارد اما 
هم اكنون دچــار نوعي تعليق اســت چرا كه 
اكنون چيزهاي زيادي براي از دســت دادن 
دارد. محور مقاومت طي ســال هاي گذشته 
در ســوريه، عراق و... با نوعي تشــتت و از هم 
گسيختگي روبه رو شده است. هدف اين محور 
آزادي قدس است اما وضعيت و تشتتي كه به 
آن اشاره كردم اجازه نداده اين محور قادر باشد 
از وقوع سناريوي مورد نظر ترامپ در پرونده 
فلســطين جلوگيري كنــد. بنابراين ترامپ 
آزادي عمل كافي براي پيشروي در اين ميدان 
را داشت و با برداشتن چند گام اساسي حركت 
در آن را آغاز كرد چرا كه چيزي مانع وي نبود. 
اينگونه بــود كه فرايند صلــح منحصر به فرد 
ترامپ شكل گرفته و كشورهايي نظير امارات 
و بحرين نيز وارد آن شدند. البته از اين فرايند 
براي اعمال سياســت فشــار حداكثري عليه 

ايران نيز استفاده شد.
در موضوع ايران چطور مي توان 
تفاوت سياســت هاي ترامــپ و بايدن را 
تفسير كرد؟ آيا شاهد تحولي در اين پرونده 

خواهيم بود؟
در موضوع مقابله با ايران نيــز ترامپ تا پايان 
خط پيش رفت؛ تصور نمي كنم امكان كنشي 
خطرناك تر از ترور ســردار قاسم سليماني در 
رابطه با ايران وجود داشــت. البته بايد توجه 

داشــت كه ايران هم در ايــن تقابل به اهداف 
و امتيازاتي دســت پيدا كرد، چرا كه اگرچه 
سياست ترامپ در كوتاه مدت كارآمد و موفق 
است اما در درازمدت به ضرر آمريكا خواهد بود. 
ازجمله نتايج درازمدت سياست هاي ترامپ، 
انزواي آمريكاســت كه از هم اكنون مي توان 
نشــانه هاي آن را در پرونده هايي نظير توافق 
هسته اي، اتحاديه اروپا، قطعنامه هاي سازمان 
ملل و... مشاهده كرد. اما فراموش نكنيم شعار 
ترامــپ »اول آمريكا« اســت و هرگز چنين 

مسائلي براي وي اهميت نداشته است.
بايدن با سياست هاي مختلفي مي آيد؛ برنامه او 
بازگرداندن آرامش به سياست خارجي آمريكا، 
مخصوصــا در خاورميانه اســت. اما فراموش 
نكنيم اين آرامش پس از توفــان ترامپ وارد 
منطقه مي شود. براي مثال در موضوع ايران، 
نمي توان انكار كرد كه برنامه فشار حداكثري 
تا حد زيادي توان ايران در منطقه را تحت تأثير 
قرار داده است. حاال با آمدن بايدن قطعا شرايط 
تغيير كرده و حتي امكان بازگشــت آمريكا به 
توافق هسته اي بسيار باالست، اما اين به معناي 
بازگشت به گذشــته نيست. قطعا پرونده هاي 
جديدي بر سر ميز مذاكره قرار خواهد گرفت. 
شرايط امروز با شرايط سال2015 و زمان انعقاد 
توافق هسته اي تغيير كرده است. البته اكنون 
پس از 4ســال بحران، همه به دنبال گفت وگو 
هســتند و شــرايط آرام تر خواهد شد. بدون 
شك طرف آمريكايي و يا ايراني براي برداشتن 
گوشــي تلفن و تماس با طرف مقابل آمادگي 

بيشتري دارند.
از ديد شــما تحوالت انتخابات 
آمريكا چه تأثيــري بر داخل ايران خواهد 

داشت؟
به نظرم ما در داخل ايران نيــز با تحولي مهم 
روبــه رو خواهيم بــود. اگرچــه در انتخابات 
پارلماني اخير عمال جريانــات اصالح طلب و 
حاميان تنش زدايي در سياســت خارجي از 
صحنه رانده شدند اما اين به معناي عدم امكان 
گفت وگوي ايــران و آمريكا به هر شــكلي از 

اشكال نيست.
فراموش نكنيد كه به رغم تمــام ضربات وارد 
شده به ايران، ترامپ نتوانســته اين كشور را 
به داخل مرزهايش بازگرداند. ايران در سطح 
منطقه حضــور دارد. اين حضور بــراي ايران 

ضعف نيست، قدرت است.
بنابرايــن اصــل حضور ايــران در خــارج از 
مرزهايش آسيب نديده بلكه تحرك منطقه اي 
ايران ضربــه خورده اســت. حاال بــا آمدن 
بايدن و آغاز گفت وگو ايــران مي تواند نقش 
جديدي براي خود در منطقــه تعريف كرده 
و به اين ترتيب شايد شــاهد واقعيت ديگري 
در خاورميانه باشــيم؛ واقعيتي كه ريشــه در 
چشم انداز اوباما مبني بر تقسيم نفوذ منطقه اي 

ميان عربستان سعودي و ايران داشته باشد.
تأثيــر انتخابات آمريــكا بر 
كشــورهاي عربي حــوزه خليج فارس و 
همچنين روابط اين كشورها با ايران چگونه 

خواهد بود؟
بخشي از كشورهاي عربي، مشخصا عربستان 
سعودي يا امارات ممكن است خروج ترامپ از 
كاخ سفيد را نوعي شكست براي خود ارزيابي 
كنند چــرا كــه از وي حمايــت كرده اند. در 
مقابل كشــورهاي ديگري هستند كه حضور 
بايدن را امــكان تنفس براي خود به شــمار 
مي آورند؛ بــراي مثال قطر يا حتــي عمان و 
كويت؛ كشــورهايي كه سياســت هاي بدون 
تنش و عملگرايانه از سوي واشنگتن را ترجيح 
مي دهند. حال با پيروزي بايدن مي توان انتظار 
داشــت موانع موجود از ســر راه گفت وگوي 
كشــورهاي عربي خليج فارس برداشته شود 
و شــايد مهم تر از آن، راه بــراي گفت وگوي 

سعودي- ايراني هموار شود.
به هرحال واقعيت جديدي در منطقه شــكل 
گرفته و همگان خواهان تعامل با اين واقعيت 
هستند؛ فراموش نكنيد بايدن به تنهايي بر سر 
كار نيامده اســت. به باور من آنچه در آمريكا 
رخ داده، كودتاي دولت پنهــان عليه ترامپ 
اســت. تعامل بخشــي از حزب جمهوريخواه 
با دمكرات ها عليه ترامپ در كنار پشــتيباني 
نهادها، رسانه ها و حتي شبكه هاي اجتماعي 
نظير توييتر به خوبي مويد اين واقعيت است. 
ما حتــي نمي دانيم بايدن مي توانــد تا پايان 
دولت بر ســر كار باشــد يا با فوت وي، كار در 
اختيار كاماال هريس، معــاون رئيس جمهور 

قرار خواهد گرفت.

مسيرپيشرويبايدنوايران
گفت وگو با علي هاشم، نويسنده و پژوهشگر لبناني

پيروزي بايدن در 
آمريكا  انتخابات 
موجي از تحليل ها 
و واكنش ها در سطح رســانه هاي منطقه اي را 
به دنبال داشته است. بسياري مي پرسند آينده 
روابط واشنگتن با كشــورهايي نظير ايران يا 
عربستان سعودي چگونه خواهد بود؟ از سوي 
ديگر، روابط داخلي بازيگران اصلي خاورميانه 
كه طي 4سال گذشته پر از تنش و بحران بوده 
در چه مسيري قرار مي گيرد؟ اين سؤاالت را با 
علي هاشم، تحليلگر لبناني كه شناخت زيادي 
از روابط ايران بــا آمريكا و جهان عرب دارد در 

ميان گذاشته ايم.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

نگاه

ادامه از 
صفحه اول
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ايرانيان باســتان، ميانه پاييــز را در آغاز 
ســرما جشــن مي گرفتند. مي دانيد كه 
جشن ها و فواصل بين آنها در متون كهن 
فارســي، مبتني بر تعاريــف خاصي و به 
مثابه حلقه هاي يك زنجير در پيوســتگي 
است. الزم اســت يك حلقه را جدا كنيد 
تا گسست همه رشته را به چشم ببينيد. 
چنانچه در متون كهن آمده، جشن سده، 

چهل روز پس از شب يلدا و صد روز پس از روز اول آبان برپا 
مي شده. اين جشن در عين حال، بيست وپنج روز پيش از 
جشن اسفندگان برگزار مي شــده است. اين فاصله ها در 
ايران باستان، با نوعي از گاهشــماري مبتني بر ماه هاي 
سي ويك روزه با مبدأ هجري شمســي مطابقت دارد كه 
همچنان بزرگ ترين دستاورد دانش گاهشماري در جهان 
محسوب مي شود. اما ميانه هاي آبان را  ايرانيان به عنوان 
جشن ميانه پاييز به شــادي مي گذراندند و اين وقتي بود 
كه سرما آرام آرام خود را به كوچه هاي پاييز مي كشاند و 
دامداران و كشاورزان، گله ها را از چراگاه هاي تابستاني شان 
به محل زمستاني شان بازمي گرداندند. در باور سنتي ايران 
كهن، پانزدهم آبان هنگامي اســت كه خداوند گياهان را 
آفريده اســت. عنصِر ديني اين جشن، دعا و نيايش است 
و قرار است موجب همدلي و هم انديشي مردم شود، چرا 
كه ايرانيان بر اين باور بودند كه كاميابي در سايه اتحاد و 
يگانگي اســت و تواِن تحمل مردم برابر بالياي طبيعي با 
پشتيباني از همديگر است كه باال مي رود. شركت در اين 
جشن ها، عالوه بر اينكه وظيفه اي ملي بود، تعهدي ديني 
هم به حساب مي آمد. هزينه برگزاري جشن، داوطلبانه و 
در حد مقدورات مالي اشــخاص پرداخت مي شده است، 
درحالي كه همگي به يك اندازه از آن بهره مند مي شده اند؛ 
زن و مرد و پير و جوان و فقير و غني. همين عدالت محوري، 
موجب اتحاد و همبستگي بيشــتر هم مي شده است. در 
پايان مراسم نيز آنچه از اطعمه و اشربه باقي مي مانده، بين 
نيازمندان تقسيم مي شده اســت تا در عين حال در وجه 
اجتماعي خود، نيكوكاري و احسان هم ترويج شود. دقت 
در آيين هاي مرتبط با اين جشــن ها، به ما نشان مي دهد 
كه ايران از پيشگامان ايجاد وحدت، همبستگي، اتحاد و 

يگانگي و احسان و نيكوكاري بوده است.
در عصر معاصر نيز ما بارها شاهد اين همدلي ها بوده ايم؛ 
در ســال هاي جنگ، در مواقع بروز بالياي طبيعي چون 
زلزله و سيل و.... حاال هم در روزگاري كه ويروس نوپديد 
كرونا جان انسان ها را نشانه گرفته است، همياري مردم در 
رفع نيازهاي اقشار فرودست جامعه، ديدني بوده است. با 
اين حال، هستند كساني كه با رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداشــتي، ماجرا را بغرنج تر كرده اند و بــا بي اعتنايي به 
منشور همبســتگي و همدلي ايرانيان كه از هزاران سال 
قبل رواج داشته، جان هموطنانشان را به خطر مي اندازند. 
اين، مغاير بــا رواج همدلي ما ايرانيان اســت؛ همگان از 
لزوم رعايت پروتكل ها براي قطع زنجيره انتقال بيماري 
مي گويند و آن را حق النــاس قلمداد مي كنند و مي دانيم 
كه خداوند از حق خود در مواجهه با انســان ها مي گذرد 

ولي از حق الناس نه.

سيدکريممحمدييادداشت
فعال فرهنگي و اجتماعي

اوزاکا: ماهيگيرها در ژاپن برخالف مالك باقي كشورهاي 
ديگر كه بزرگ بودن ماهي را نشــانه مهــارت ماهيگير 
مي دانند نوعي ماهيگيري دارند كه طي آن ماهيگير بايد 
ماهي هاي كوچك و بند انگشتي بگيرد. به گزارش آديتي 
سنترال، آنها قالب هاي ريز و مخصوصي را به كار مي گيرند 
تا ماهي هايي را بگيرند كه بيشــتر آنها به اندازه يك سكه 
هســتند. اين رسم كه قدمت آن دســت كم به 200سال 

مي رسد با نام Tanago شناخته مي شود.

رم: راننده يكي از خودروهاي المبورگيني پليس ايتاليا با 
سرعت 230كيلومتر بر ساعت جاده هاي منتهي به شهر 
رم در اين كشــور را رانندگي كرد تا كليه اي پيوندي را به 
بيماري در حال مرگ برساند. به گزارش سايت بريتانيايي 
مترو، بيمارستاني كه وضعيت اضطراري بيمار را مي دانست 
با پليس تماس گرفت و مأمور پليســي كه در جريان قرار 
گرفت بــا پذيرفتن اين درخواســت شــغلش را به خطر 

انداخت، اما در پايان مدال شجاعت دريافت كرد.

پيونگيانگ: مجمع عالي خلق كره شــمالي، كشيدن 
ســيگار در برخي معابــر عمومــي را به منظــور تامين 
»محيط زيست سالم تر« براي شــهروندان ممنوع كرده 
است. به گزارش ديلي ميل، حاكميت اين كشور هدف از 
قانون جديد را مراقبت از سالمت و زندگي مردم كره شمالي 
عنوان كرده اســت. بنا به بخش هايي از اين قانون جديد، 
كنترل هاي قانوني و اجتماعي حاكم بــر توليد و فروش 

دخانيات نيز سختگيرانه تر شده است.

ليما:پرو، سايت باستان شناسي »ماچو پيچو« را به روي 
يك گردشــگر كه هنگام تالش براي بازديد از اين مكان 
باستاني در اين كشور گرفتار شده بود، گشود. وزير فرهنگ 
پرو »الخاندرو نرا« گفت كه ديدن ســايت »ماچو پيچو« 
مانند يك رؤيا براي »كاتايام« بود، اما او پس از قرنطينه اي 
كه جهان در 16 مارس شاهد آن بود، قرباني رؤياي خود 
شــد.  ماه مارس بود كه مرزهاي بين المللي بســته شد و 

مقررات منع رفت وآمد در اين كشور مقرر شد.

بازکردن»ماچوپيچو«براييکگردشگرممنوعيتسيگاردرمكانهايعموميسرعت230کيلومتريپليسايتالياماهيگيريبندانگشتيدرژاپن

جشنميانهپاييزدربحرانکرونا

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال خير في حكم جائر؛
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گلعذاريزگلستانجهانمارابس
زينچمنسايهآنسروروانمارابس

گل عذار همان گل چهره و گل رخسار اســت، چراكه عذار در اين تركيب، معناي 
صورت و رخ دارد. از همين روست كه شاعران، چهره لطيف زيبارويان را گل عذار 
ناميده اند و در نظرشان گلستان، بدون گل عذار صفايي ندارد؛ هرچند كه مي دانند 

گل عذاران هم وفايي ندارند.
در ديوان حافظ اغلب اين ساقي است كه گل عذاري خوش و سروقد است و شاعر 

در جست وجوي اوست:
گلبن عيش مي دمد، ساقي گل عذار كو؟

در نگاه خواجه شيراز:
مجمع خوبي و لطف است عذار چو مهش

ليكنش مهر و وفا نيست، خدايا بدهش!
چهره را سيمين عذار، زرين عذار، گلگون عذار، آتشين عذار و... هم وصف كرده اند.

در ديوان شمس همانگونه كه اندك اندك جمع مستان مي رسند:
دلنوازان نازنازان مي رسند

گل عذاران از گلستان مي رسند
خواجوي كرماني در شگفت است از بلبل باغ:

چه ذوقش بود بلبل ار در چمن 
گلي دارد و گل عذاريش نيست؟

باباطاهر از فلك چنين شكايت مي كند: 
فلك! زار و نزارم كردي آخر 
جدا از گل عذارم كردي آخر 

ميان تخته نرد محبت 
شش و پنجي به كارم كردي آخر

حزين الهيجي نيز در فراق گل عذاران، به زمزمه اي با بلبل دلخوش است:
چمن هرچند دلگير است بي  آن گل عذار، اما

ترنم گونه اي با عندليبان مي توان كردن 
 فيض كاشاني به عبور گل عذاري از سر مزارش اميد دارد، چراكه مي تواند گورستان 

را گلستان كند:
مرقدم گردد بهشتي بعد مردن سال ها
يك نفس گر گل عذاري بر مزارم بگذرد

ولي صائب تبريزي طبق اوراق به دست آمده از وصيت نامه شبنم، پند مي دهد:
به قرب گل عذاران دل مبنديد
وصيت نامه شبنم همين است!

وصيتنامهشبنم

   بازتابشوخيايرانيهاباشمارشآرايآمريكا
در چنــد روز گذشــته نحوه 
شــمارش آرا در ايالت هــاي 
آمريــكا عــالوه بــر اينكه 
ايرانيان را با ايالت هاي ينگه 
دنيا بيشتر آشنا كرده، باعث 
شــوخي برخي كاربــران با 
كندي شــمارش آرا در چند 
ايالت ازجمله نوادا شده است. 

نشريه اينديپندنت با بازتاب يكي از اين طنزهاي ويديوئي در اينستاگرامش به اين 
موضوع توجه نشان داده است.

   آسمانآبيپايتختدرروزگذشته

هادي نيكخواه، كاربرتوييتري، ديروز عكسي از آسمان تهران به نمايش گذاشت كه 
نشان مي داد پايتخت بعد از مدت ها هواي پاك را تجربه كرده است. او اين عكس 

را با كپشن »آسمان زيباي تهران، همين امروز« منتشر كرد.

   کوچهباغپاييزيزريندشت
از  يكــي  زرين دشــت 
روســتاهاي حوالي دماوند 
است. صفحه اينستاگرامي 
طبيعــت ايران با گذشــت 
نيمي از فصل پاييز، عكسي 
از كوچه باغي در اين روستا 
منتشــر كــرده و نوشــته 
اســت: »هركس به وسعت 
زيبايي اش عاشق مي شود. 
به عمق معرفتش، به پاكي 
بلنــداي  و  نفس هايــش 

پروازش....«

فضاي مجازي

»پو؛ مردي كه هرگــز نخنديد« با زير عنــوان نگاهي متفاوت به 
زندگي ادگار آلن پو، نوشــته پيتر آكرويد را شــهاب ُشــكروي به 
فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر آفتابكاران منتشر شده 
اســت. كتاب پيش رو، با رويكرد زندگي نامه نويسي نوشته شده و 

شخصيت ادگار آلن پو، نويسنده شناخته شده آمريكايي را از زاويه اي 
تاريخي-  اجتماعي مورد مطالعه قرار داده است. پو، نويسنده اي است كه قالب داستان 
كوتاه، علمي-  تخيلي و داستان پليسي، مديون كشف و شهودهاي او هستند. پيتر آكرويد 
در كتاب خود، هيچ گاه پوي نويسنده را از پوي واقعي جدا نكرده و به گفته ناشر نسخه 
فارسي كتاب، در شرح زندگي  او به همان اندازه كه دقت به كار برده شده، صداقت را هم 
به كار گرفته است. ادگار آلن پو زندگي غم انگيز و تراژيكي داشته و ظاهرا حياتش با مرگ 
زنان گره خورده بوده است. اين نويسنده وقتي 2 ساله بود مادرش را و وقتي 20 ساله بود، 
مادرخوانده اش را از دست داد. همسرش ويرجينيا هم مانند مادر پو را با بيماري سل از 
دنيا رفت. پيتر آكرويد مي گويد: مرگ اين زناِن زندگي پو و همچنين كودكي نداشته پو، 
ازجمله عواملي بودند كه باعث خلق داستان هاي سياه و عجيب و غريب او شدند. آلن پو با 

داستان »كالغ« به شهرت رسيد و در 40 سالگي در بيماري و انزوا درگذشت.
»قرباني«، »يتيم«، »دانش آموز«، »افسر«، »روزنامه نگار«، »ويراستار«، »مردي كه هرگز 
نخنديد«، »پرنده«، »رسوايي«، »زنان«، »آخرين سال« و »تصاوير« عناوين فصول كتاب 

»پو؛ مردي كه هرگز نخنديد« هستند كه زندگي و آثار اين نويسنده را شرح مي دهند.
اين كتاب با 220 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قيمت 38 هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

مرديکههرگزنخنديد

   مهمتريننمايشگاهگردشگريجهانهممجازيشد

نمايشگاه گردشگري آلمان )ITB( كه دوره گذشته با شيوع ويروس 
كرونا برگزار نشد، در سال2021 به شكل »مجازي« برگزار خواهد 
شد. به گزارش ايسنا، مركز نمايشگاهي برلين اعالم كرد با درنظر 
گرفتن شرايط موجود، نمايشگاه گردشگري و كنوانسيون برلين از 
9 تا 12مارس2021 برابر با 19 تا 22اسفندماه سال1399 نسخه 
مجازي و ديجيتال خود را براي نخســتين بار برگزار مي كند. اين 
نمايشــگاه و كنفرانس، B2B خواهد بود. اطالعات بيشتر درباره 
غرفه دارها، بليت بازديدكنندگان تجاري و حاميان مالي در سطح 
جهاني از 16نوامبر 2020 )26 آبان ماه 99( در وبسايت نمايشگاه 

برلين قرار مي گيرد. 

   دهميننشستسهسرزمين،يکزبان

دهمين نشســت »ســه ســرزمين، يك زبان« بــا حضور 
نويسندگاني از آلمان، ســوئيس و اتريش به صورت مجازي 
برگزار مي شود. اين نشست با داســتان خواني و گفت وگو با 
حضور آنه گســت هويزن )ما كه خواهريم( از آلمان، كالوس 
مرتس )ياكوب خواب است( از سوئيس و دانيل ويسر )ملكه 
كوه ها( از اتريش، شنبه 24آبان ساعت15 در مركز فرهنگي 
شــهر كتاب به صورت مجازي برگزار مي شود. اين نشست ها 
از سال1390 با همكاري رايزني فرهنگي آلمان، سوئيس و 
اتريش تشكيل مي شود و بر ايجاد شناخت و تعامل ميان اهل 
قلم اين 3كشــور و اهل فرهنگ و عالقه مندان ايراني تأكيد 
دارد. عالقه مندان مي توانند اين نشســت را از اينســتاگرام 
 Instagram/bookcityc مركزفرهنگي شهركتاب به نشاني

به طور مستقيم پيگيري كنند.

   »هنرفردا«ميزبان5نويسندهزن

نخستين دوره كارگاه  »به روايت نويسنده« با حضور 5نويسنده 
زن در مؤسسه فرهنگي و آموزشي »هنر فردا« برگزار مي شود. 
به گــزارش همشــهري، در ايــن دوره كه با هدف آشــنايي 
شركت كنندگان با شيوه ها و تكنيك هاي داستان نويسي شكل 
گرفته، 5نويسنده زن از تجربيات داستان نويسي شان مي گويند. 
ناهيد طباطبايي، مهســا محب علي، بهناز عليپور گســكري، 
فرشته احمدي و عاليه عطايي نويسندگاني هستند كه در اين 
دوره حضور دارند. اين كارگاه در 10جلســه 2ساعته تشكيل 
مي شــود و هر نويسنده در 2جلســه، به صورت آنالين حضور 
خواهد داشت. در پايان دوره، شــركت كنندگان يك داستان 
كوتاه خواهند نوشت كه داستان ها از سوي نويسندگان بررسي 
و 5اثر برگزيده در سايت مؤسســه و يكي از مجالت سراسري 

منتشر خواهد شد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

خستگي، هميشه از ما بلندتر است. هرچه نوك پا بشويم هم، قدمان به قدش نمي رسد. 
لعنتي سايه به ســايه تعقيب مان مي كند. خســتگي، بيماري قرن است، از كرونا هم 
بي وجدان تر است. راستش دوســت دارم يك روز بي خيال كه دنبالم مي آيد؛ بايستم 

محكم بكوبم توي گوشش.
خستگي بي پدر و مادر است. هر روز يك بهانه اي دارد كه جلوي پاي آدم سبز شود. جسم نيست. حجم ندارد؛ 
جن است. خستگي نام ديگر اين زندگي است. هر روز دنبالمان مي كند تا در را روي صورتش بكوبيم. گاهي 
دلمان مي خواهد، چشم هايمان را روي هم بگذاريم و آهسته بخوابيم. بيدار شويم و ببينم روي نحسش رفته به 
درك... بعد برويم سمت روزي نو. خستگي چون حجم ندارد، هر َگل و گوشه اي مي چپد. مي رود در كيسه پياز 

و سيب زميني، در بسته هاي ماكاروني. هر چه هم ضدعفوني اش كنيم پاك نمي شود.
يكبار دكتر به من گفت: در بدنت ويروس خستگي داري. اين روزها كه هوا ناپاك و آلوده است؛ مي بينم اين 
چهره هاي پنهان شده در پشت ماســك، چقدر به ويروس خستگي مبتال شده اند. خستگي مثل كروناست. 
چترش را انداخته روي سر ما و بيرون نمي رود. هر سه دقيقه آدم مي كشد. مردم را مي كشد... خستگي مثل 
تورم است، مثل پيازهاي احتكار شده... خستگي، بيماري اين  روزهاي من و شماست. حاال چه فرقي مي كند كه 
چه كسي رئيس جمهوري ينگه دنيا بشود؟ جمهوريخواه يا دمكرات. فقط مي دانم خستگي خيلي وقت است كه  
ريه هاي مردم ما را سفيد كرده است. اكسيژن خون شان افت شديدي كرده است. وزير بهداشت هم كه مي گويد: 
»دستگاه اكسيژن كم است يا نيست...« پس چرا مارسل پروست مي گويد: »غم ها و خاطره ها متحرك اند گاهي 

به دورها مي روند. آن قدر دور كه فكر مي كني وجود ندارند.«
پس چرا كرونا و خستگي دست از سر ما برنمي دارند؟ به دورها نمي روند، جايي كه فكر كنيم وجود ندارند.

فريباخانيروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

ويروسخستگيازکروناکشندهتراست!

رئيس بانــك مركزي آمريكا هشــدار داد كه نرخ رشــد 
اقتصادي اين كشــور به ميــزان قابل توجهــي در حال 
پايين آمدن اســت. به گزارش بي بي ســي، بنــا به گفته 
»آلن گرنيزبن« اين كاهش با خطر بروز وقايع غيرمنتظره و 
كمبود بوجه براي مصارف داخلي و صنعتي همراه خواهد 
بود. به عقيده كارشناسان مسائل اقتصادي، به احتمال زياد 
بانك مركزي آمريكا نرخ بهره بانكي را براي مدتي نه چندان 
كوتاه كاهش خواهد داد. به دنبال سخنان »آلن گرنيزبن« 

بهاي سهام در بازار هاي جهان افزايش يافت.
بنابر اين گزارش، در نيويورك شاخص سهام شركت هاي 
توليد كننــده محصوالتي كــه از تكنولوژي پيشــرفته 
برخوردارند، بيش از 8درصد افزايش يافت كه طي چند ماه 
گذشته باالترين نرخ افزايش بوده است. شاخص داوجونز 
نيز كه مربوط بــه شــركت هاي توليد كننده محصوالت 

متعارف است، 3درصد افزايش يافت.

20 سال پيش 
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آنچه�بر�پرده�سينما�مي�افتاد�را�تحليل�مي�كردند،�
باعث�شــدند�نقد�خوانده�شــده�و�تأثير�بگذارد.�
روزنامه�ها�هم�منتقدان�خودشــان�را�داشــتند�و�
مثل�دهه�30هنوز�بودند�سينمايي�نويســاني�كه�
خالصه�داســتان�و�افاضات�كلي�را�جاي�نقد�فيلم�
به�خــورد�جماعت�بدهنــد.�از�تحصيل�در�فرنگ�
و�زبان�داني�تك�نوشــته�هايي�چــون�نقد�كامران�
شــير�دل�بر�آنتونيوني�بيرون�مي�آمد.�جمشــيد�
ارجمند�با�ساده�نويســي،�معمــاي�پيچيده�ترين�
فيلم�هاي�ســينماي�هنري�اروپا�را�مي�گشــود.�
پرويز�نوري�با�دامنه�گســترده�رفاقــت�و�ذوق�و�
توانايي�ســردبيري�اش�بهترين�سينمايي�نويسان�
را�گردهم�مــي�آورد�و�در�رأس�شــان�پرويز�دوايي�
بود�كه�با�نوشته�هايش�به�مرور�خوانندگان�بسيار�
يافت.�آن�طرف�روشــنفكراني�چون�شميم�بهار�
ايستاده�بودند�كه�در�انديشه�و�هنر�كنار�داستان�و�
نقد�داستان�و�مقاله�ادبي،�با�نثر�سنگين�و�سختگير�
و�سخت�پسندي�مي�نوشتند�و�اگر�بيژن�خرسندي�
از�راه�مي�رسيد�در�ســينماي�نو�كه�مولود�ستاره�
ســينما�بود�راهنماي�فيلم�مي�نوشتند.�فردوسي�
كنار�جنجال�هايي�كه�در�حوزه�فرهنگ�)شــعر�و�
داســتان(�راه�مي�انداخت،�در�آخرين�صفحاتش�
توجه�خواننده�را�به�نوشــته�هاي�دوايي�و�نوري�و�
خرسند�و�اميد�و�وجداني�دعوت�مي�كرد.�اگر�دوايي�
پرشــور�مي�نوشــت�و�هيچكاك�را�مي�ستود�و�به�
جنگ�سينماي�فارسي�مي�رفت،�كيومرث�وجداني�
با�فاصله�گرفتن�از�سينماي�فارسي،�قدرت�تجزيه�
و�تحليلش�را�با�دانش�روانشناسي�همراه�مي�كرد�
و�در�دوره�اي�كوتاه�و�پنج،شــش�ساله،�بيشترين�
نقد�تحليلي�را�مي�نوشــت.�نقد�دهه�40با�همين�

تك�چهره�ها�رونق�گرفت.

� پرويــز�دوايي،�بهــرام�ري�پور،�پرويــز�نوري،�
جمشــيد�ارجمنــد�و...�اغلــب�از�نوجوانــي�يا�
ابتداي�جواني،�به�واســطه�عشــق�بي�واســطه�و�
شديدشان�به�سينما،�به�نوشــتن�درباره�فيلم�ها،�
فيلمسازان�و�هنرپيشــه�ها�پرداختند،�در�دهه�30
سياه�مشق�هايشان�را�نوشــتند�و�در�دهه�40اوج�
گرفتند.�بسياري�از�مطالب�ستاره�سينما�ترجمه�
بود�و�مترجمــان�هم�اغلب�همان�كســاني�بودند�
كه�نقد�مي�نوشــتند.�آمدن�كايه�دو�سينما،�آشنا�
شــدن�با�نگره�مولف�و�جريان�هاي�فيلمســازي�
در�دنيــا�و�به�خصوص�ظهور�موج�نوي�ســينماي�
فرانســه�و�ديدن�فيلم�هاي�نيكالس�ري�و�فورد�و�
هيچــكاك�در�اكران�عمومي�و�تماشــاي�برگمن�
و�آنتونيوني�و�فليني�در�ســينه�كلوپ�و�باشــگاه�
و�انجمن�هــاي�فرهنگي�و�آمدن�نقــد�خارجي،�و�
شايد�مهم�تر�از�همه�زيســت�طبيعي�سينمايي،�
باعث�شد�منتقد�در�اين�كوران�و�مواجهه�با�فيلم�و�
فيلمساز�و�نظريه�و�تئوري،�هم�راه�خودش�را�بيابد�
و�هم�خواننده�اش�را�و�در�خأل�ننويسد.�دوره�اي�كه�
هم�هيچكاك�ستايش�مي�شــد�و�هم�آنتونيوني،�
سينماي�فارســي�براي�منتقد�ايراني�اغلب�مايه�
شرمســاري�بود.�چند�اســتثنا�به�كنــار،�موضع�
منتقدان�مهــم�اين�دهه�دربــاره�اغلب�فيلم�هاي�
ايراني�يا�سكوت�است�يا�انتقاد�تند�)و�خيلي�وقت�ها�
فحش(�حتي�وقتــي�فيلم�خــالف�عادتي�چون�

»خشت�و�آيينه«�گلســتان�در�راديو�سيتي�روي�
پرده�مي�آيد،�باز�واكنــش�عمومي�منتقدان�مهم�
آن�سال�ها�به�آن�منفي�است�و�همه�از�پرويز�دوايي�
و�بهرام�ري�پور�تا�شميم�بهار،�فيلم�گلستان�را�زير�
ســؤال�مي�برند.�منتقدي�چون�كيومرث�وجداني�
هم�بعد�از�يكي،�دو�مقاله�كلي�)مثل�توقف�در�مرحله�
تقليد(�ترجيح�مي�دهد�كامش�را�با�نوشتن�درباره�
فيلم�هاي�ايراني�تلخ�نكند.�براي�دكتر�هوشــنگ�
كاووسي�فرقي�ميان�اسماعيل�كوشان�و�ساموئل�
خاچيكيان�وجود�ندارد�و�تازه�مواجهه�اش�با�فيلم�
خاچيكيان�به�مراتب�تندتر�است.�ترجيع�بند�ابتذال�
فيلمفارسي،�در�نوشته�هاي�زيادي�تكرار�مي�شود.

 از�سال��4۷تيمي�كه�پرويز�دوايي�در�رأسش�قرار�
دارد،�تالش�مي�كند�از�بين�جوان�هايي�كه�مي�آيند�
به�كشــف�اســتعدادهايي�بپردازد�كه�مي�توانند�
منادي�تغيير�در�سينماي�فارسي�شوند.�وقتي�هم�
»امير�ارسالن�«�بد�اســت�و�مبتذل�و�هم�»خشت�
و�آيينه«�متفرعانــه�و�متظاهرانــه،�راه�ميانه�اي�
جسته�مي�شود.�سال�4۷اين�راه�ميانه�»شوهر�آهو�
خانم«�است.�فيلم�محبوب�پرويز�دوايي�به�عنوان�
نمونه�اي�از�ســينماي�ايراني�ملموس�و�مماس�با�
زندگي�مردم�كه�فيلمفارســي�هم�نيست.�ديگر�
استعدادي�كه�تأييد�مي�شــود�مسعود�كيميايي�

جوان�است؛�سازنده�فيلم�»بيگانه�بيا«.
دوايي�با�بهــره�از�قدرت�قلم�و�نفــوذ�و�تأثيرش�بر�
مخاطب�طبقه�متوســط،�با�همراهــي�رفقايش�
ســعي�مي�كند�نقش�پدر�معنوي�و�حامي�دلسوز�
ســينمايي�»ديگر«�را�عهده�دار�شــود.�سينماي�
ميانه�كه�نه�فيلمفارسي�است�و�عوام�زده�و�نه�فيلم�
روشــنفكري�كه�فاصله�اي�بعيد�از�مردم�بگيرد.�از�
داوود�مالپور�سازنده�»شــوهر�آهو�خانم«�چيزي�
درنمي�آيد�ولي�سرمايه�گذاري�و�توصيه�كاربردي�
بــه�كيميايي�جــواب�مي�دهد�و�»قيصــر«�از�راه�
مي�رسد�كه�در�حســن�تصادفي�تاريخي�با�آمدن�
فيلم�»گاو«�همراه�مي�شود.�سال�4۸پرويز�دوايي�
و�رفقا�ديگر�نيازي�به�حمله�به�فيلمسازي�ندارند،�
احساس�شرم�از�سينماي�فارسي�ندارند�و�مجبور�
نيستند�همه�ســتايش�هاي�خود�را�نثار�فيلم�ها�و�
فيلمسازان�خارجي�كنند.�سينمايي�كه�از�سال�4۸
شــكل�مي�گيرد�و�تا�قبل�از�پيــروزي�انقالب�به�
حياتش�ادامه�مي�دهد�را�چــه�موج�نو�بناميم،�چه�
اين�عنوان�را�نپذيريم،�چه�كاووسي�وار�»قيصر«اش�
را�نفي�و�»گاو«اش�را�تأييــد�كنيم�و�چه�دوايي�وار�
شــور�و�اســتعداد�و�قريحه�را�در�آثار�منسوب�به�
اين�موج،�جريان،�نهضت�فيلمســازي�و...�ببينيم�
در�نتيجه�تفاوتي�حاصل�نمي�شــود؛�اينكه�به�هر�
حال�فيلم�هايي�از�اواخر�دهه�40ســاخته�شد�كه�
منادي�تحول�بود�و�منتقــد�ايراني�نقش�مؤثر�در�
شــكل�گيري�اين�جريان�ايفا�كرد.�در�همه�تاريخ�
توقع�عمومي�از�نقد�فيلم�اين�بوده�كه�سازنده�باشد؛�
و�اين�سازنده�ترين�نقش�آفريني�منتقد�ايراني�در�

تاريخ�سينماي�ايران�است.

� اگر�در�ميانه�هاي�دهه�40دعوا�ســر�اين�است�
كه�»پرنــدگان«�هيچكاك�بهتر�اســت�يا�»زنده�
شــيرين«�فليني،�در�ســال�هاي�پاياني�اين�دهه�
دفاع�از�ســينماي�جوان�و�پويايي�كــه�اميدها�را�
زنده�كرده�و�ايســتادن�مقابل�فيلمفارســي�ها�در�
اولويت�قرار�مي�گيــرد.�در�غيبــت�2چهره�مهم�
نقد�فيلم�در�دهه40،�كيومرث�وجداني�و�شــميم�
بهار�كه�اولي�ســال�4۷از�ايران�مــي�رود�و�دومي�
ســكوت�اختيار�مي�كند،�پرويــز�دوايي�به�عنوان�
شــاخص�ترين�منتقد�دهه40،�ايســتاده�و�نقش�
برادر�بزرگ�تر�را�براي�موج�نو�بــازي�مي�كند.�در�
اين�پرثمر�ترين�حمايت�و�همراهي�منتقد�ايراني�
با�فيلم�و�فيلمساز�ايراني،�دوايي�رفقا�و�همراهاني�
هم�دارد.�در�انتهاي�دهه�40هنوز�اميدهاي�زيادي�
وجود�دارد�كه�»را�زير�قدم�هــای�محكم�و�جوان�
درنورديده�خواهدشد«.�حتي�اگر�بيشتر�منتقدان�
شاخص�ترك�ديار�كرده�باشند،�سكوت�اختيار�يا�
سراغ�مشغله�هاي�ديگر�رفته�باشــند�و�عمال�جز�
دوايي�و�يكي،دو�نفر�ديگــر،�نام�بزرگي�در�صحنه�
باقي�نمانده�باشد.�در�انتهاي�دهه�40هنوز�اميدها�
زنده�است�و�نسل�تازه�سينمايي�نويسان�هم�آمده�
تا�ميدان�خالي�نباشــد.�در�انتهاي�دهه�40هنوز�
نقد�خوانده�مي�شــود�و�بازخورد�مي�گيرد.�زيست�
طبيعي�سينمايي،�حضور�مؤثر�منتقدان�شاخص�و�
مهم�)كه�تعدادشان�كمتر�از�انگشتان�دست�است(�
نتيجه�اش�شكوفايي�نقد�فيلم�است.�سال�4۹پرويز�
دوايي�به�عنوان�منتقد�به�دانشگاه�دعوت�مي�شود�تا�
براي�دانشجويان�دانشگاه�پهلوي�شيراز�سخنراني�
كند.�اين�مقام�و�جايگاه�و�اعتبار�و�نفوذ�كالم�منتقد�
ايراني�در�سال�هاي�بعدي�به�سختي�تكرار�مي�شود.�
دهه�40تمام�مي�شود�و�نقد�ها�مي�مانند؛نقد�هايي�

كه�نوشته�بر�باد�نيستند...�.
�*عنوان�مطلب�وام�گرفتــه�از�تيتر�نقد�كيومرث�
وجدانی�در�فيلم�بزرگ�تر�از�زندگی�)نيكالس�ری(،�

هنر�و�سينما�شماره��1۷�،۸اسفند�1343
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روايت پرويز نوري از فضاي نقدنويسي دهه40 پسرعموها

»سيري در سرگيجه« چگونه نوشته شد
پرویز نوری تنها منتقد دهه چهل است که همچنان مطلب سینمایی می نویسد. تداومی منحصر به فرد که 
نوری را به چهره استثنایی نقد فیلم در ایران مبدل کرده است. نوری در اواخر دهه سی و در دهه چهل چند 
بار سردبیر ستاره سینما شد و به واسطه رفاقتی که با پرویز دوایی، کیومرث وجدانی، بهرام ری پور، هوشنگ 
بهارلو، هژیر داریوش و... داشت بهترین دوره های مجله را سردبیری کرد. این روایت نوری از همان سال 

هاست. بخش هایی از یک گفتگوی مفصل که بسیاری از فرازهای خواندنی اش ماند برای فرصتی دیگر.

تعطيل شد و من هم از ستاره سينما رفتم.
  بــا منوچهر جوانفــر تصميم گرفتيم مجله ســينمايي 
دربياوريم؛ مجله اي با اســتقالل كامل و با سليقه خودمان. 
براي امتياز رفتيم سراغ علي مرتضوي تا با امتياز صبح امروز 
او نشريه اي به نام فيلم را دربياوريم. همان مجله تك شماره اي 
معروف كه نقد بلند دوايي درباره ســرگيجه هم در آن چاپ 
شد. ماجراي نوشته شدن »سيري در سرگيجه« هم اين بود 
كه رفتيم سراغ دوايي و از او خواستيم درباره فيلم هيچكاك 
بنويسد. همانطور كه از وجداني و بقيه رفقا هم خواستيم براي 
مجله مطلب بدهند به دوايي هم ســفارش مطلب داديم. به 
دوايي گفتيم مطلبي درباره سرگيجه بنويسد چون روي جلد 
هم عكس اين فيلم را گذاشته بوديم. دوايي گفت يك هفته به 
من وقت بدهيد تا مطلب را بنويسم. يك هفته گذشت و دوايي 
با يك بسته بزرگ كاغذ سراغمان آمد. گفتم »پرويز ما روي 
يك مطلب 4، ۵ صفحه اي حساب كرده بوديم. اينكه خيلي 
زياده« گفت »من شــروع كردم به نوشتن و خالصه مطلب 
مفصلي شد. اگه نمي شــه كارش نكنيد. « دوايي مطلب را 
گذاشت و رفت. من و منوچهر جوانفر شروع كرديم به خواندن 
و ديديم چه مطلب درجه يكي اســت. ديديم كه هيچ راهي 
نداريم و اصال دلمان نمي آيد مطلب به اين خوبي را كار نكنيم. 
تصميم گرفتيم بقيه مطالبي را كه درنظر گرفته بوديم براي 
شماره اول چاپ كنيم كنار بگذاريم. چند تا مطلب از خودم و 
جوانفر و وجداني را كنار سيري در سرگيجه گذاشتيم و مجله 
را فرستاديم چاپخانه. االن خيلي ها سراغ آن تك شماره فيلم را 
مي گيرند ولي آن زمان مجله فروش نرفت. ما به واسطه لطفي 
كه علي مرتضوي سر دادن امتياز صبح امروز كرده بود، توزيع 
مجله را به او داديم. ۵ هزار شماره چاپ كرديم كه مرتضوي 
گفت در تهران حدود ۳00 نســخه فروش رفته و فقط خرج 
كليشــه و كاغذش را درآورده. شهرستان هم كه اصال مجله 
فروش نرفت و قرار بود برگشتي ها را از مرتضوي تحويل بگيريم 
كه هيچ وقت اين اتفاق نيفتاد و كل برگشتي ها هم از بين رفت. 
هزينه چاپ مجله را من و جوانفر داديم و ديگر امكان درآوردن 
شماره بعدي را نداشتيم. بچه ها هم بابت مطالبشان هيچ پولي 
نگرفتند كه البته بيشــتر مجله را دوايي نوشته بود. در واقع 

دوايي براي مطلب سيري در سرگيجه حق التحرير نگرفت.
رفت و برگشت هاي من به ستاره سينما ادامه پيدا كرد. سردبير 
خوش اقبالي بودم چون بهترين نويسندگان و منتقدان با من 
كار مي كردند. پرويز دوايي، كيومرث وجداني و بقيه رفقا دور 
هم جمع مي شــديم و گروهي كه به سينما عشق مي ورزيدند 
نقد و مقاله مي نوشــتند و ترجمه مي كردند و خالصه خوش 
مي گذشت. البته كه از راه مطبوعات خرج زندگي در نمي آمد. تا 
وقتي مجرد بوديم و در خانه پدرمان زندگي مي كرديم مشكلي 
نبود. پول مطبوعات حكم پول توجيبي مان را داشت ولي بعدا 
نمي شد با سينمايي نويسي مخارج زندگي را تامين كرد. ستاره 
سينما در دهه40 سردبيران زيادي را به خودش ديد. دوره اي 
جمال اميد سردبير شد كه به كارش وارد بود و مجله در اين دوره 
با سينماي فارسي هم سازش كرده بود كه خب چاره اي هم نبود. 
دوره اي بيژن خرسند آمد كه مجله را زيادي آوانگارد كرد و گاهي 

مطالب عجيب و غريبي درمي آورد كه اصال براي خواننده مفهوم 
نبود. زماني مجله دست علي عباسي بود كه من هم در اين دوره 
مطلب مي دادم و در اين رفت وآمدها و گرفتاري هاي زندگي و 
نوشتن در فردوسي و سپيد و سياه و روشنفكر و سناريونويسي، 
اســتخدام فرهنگ و هنر شــدم. هژير داريوش هم درسش 
تمام شده و برگشته بود. هژير، جزو كارگردان هاي فرهنگ و هنر 
بود. روزي هژير به من گفت بيا يك مجله اساسي دربياوريم كه پر 
از نقد و مقاله هاي جدي باشد و تأثير بگذارد. گفتم امتياز؟ گفت 
نگران نباش هنر و سينما را از كاووسي مي گيرم. من ارتباطي با 
كاووسي نداشتم )سر عنوان دكتر با كاووسي اختالف داشتيم ما 
مي گفتيم سينما دكتر ندارد و هژير هم در فرانسه تحقيق كرد و 
گفت چنين چيزي در فرانسه وجود ندارد و خالصه با كاووسي 
دعوايمان شد( به هر حال هژير گفت راضي كردن كاووسي با من 
و رفت و با او صحبت كرد و كاووسي هم امتياز هنر و سينما را 
در اختيار ما گذاشت. من و هژير شديم سردبير و هنر و سينما را 
درآورديم كه مجله سنگيني هم بود. با هم بوديم و كار مي كرديم 
تا رسيديم به شماره دهم كه شــماره نوروزي بود. نظرسنجي 
گذاشتيم براي انتخاب بهترين فيلم ســال كه ۲گزينه اصلي 
هم »پرندگان« هيچكاك و »زندگي شــيرين« فلليني بودند. 
هژير مي خواست زندگي شيرين، اول شود من دوست داشتم 
پرندگان رأي بياورد. رفتيم دنبال رأي گرفتن از بچه هاي دور 
و بر خودمان از هر كسي هم كه توانستيم رأي گرفتيم. حتي از 
بچه هايي كه شايد خيلي هم مرتبط با قضيه نبودند. هژير كار را 
به جايي كشاند كه از كسي رأي گرفت كه من گفتم اين اصال 
كي هست كه ازش رأي گرفتي! خالصه زندگي شيرين، رأي 
آورد و شد فيلم برگزيده سال. عصباني شدم و مطلبي نوشتم 
كه شارالتانيسم بر ســينماي اصيل پيروز شد. مقاله در همان 
شماره چاپ شد. اختالف من و هژير هم باال گرفت و نتيجه اش 

تعطيل شدن مجله بود.

  آخرين دوره اي كه سردبير ســتاره سينما شدم سال 4۸ 
بود كه مصادف شد با آمدن »قيصر« و »گاو«. ما كه سال ها 
از فيلم هاي ايراني بد گفته بوديم و هم سينماي فارسي و هم 
سينماي روشنفكري مثل »خشت و آيينه« را )كه هنوز هم 
معتقدم فيلم »ژستي« بدي است( كوبيده بوديم، پشت اين 
سينماي تازه درآمديم و از فيلم هاي كيميايي و مهرجويي دفاع 
كرديم. اواخر دهه40 با جرياني كه بعدا به تأسي از موج نوي 
سينماي فرانسه، موج نو ناميده شد، گذشت. در اين فاصله 
تعدادي از رفقا هم نقدنويسي را كنار گذاشته بودند. كيومرث 
وجداني كمي قبل از ظهور قيصــر و گاو از ايران رفت. من و 

جوانفر هم كم كم از كار مطبوعاتي تمام وقت فاصله گرفتيم. 
دوايي عزيز تا اوايل دهه۵0 مانــد و از فيلم هاي كيميايي و 
نادري و بقيه جوان ها حمايت كرد كه نقش اش در سينماي 
متفاوت آن دوره غيرقابل انكار اســت. بعد هــم كه دوايي 
مهاجرت كرد و براي هميشه از ايران رفت و من و ري پور هم 
جذب فيلمسازي شده بوديم و خالصه جمع پسرعموها )لقبي 
كه به پيروي از منتقدان جوان كايه دو سينما به خودمان داده 

بوديم( از هم پاشيد.

 نوشتن درباره سينما را از ۱4 سالگي آغاز كردم؛ ترجمه و 
سينمايي نويسي براي مجله ارتش كه ماجرايش را قبال گفته ام 
كه از طريق پست مطالب را ارســال مي كردم. هيچ وقت هم 
دست اندركاران آن نشريه را نديدم. سال ۳۲ به نشريه »پيك 
سينما« رفتم كه سردبيرش هم طغرل افشار بود. مدتي هم در 
آنجا مطلب سينمايي نوشتم تا اينكه با پسر همسايه ديوار به 
ديوارمان آشنا شدم؛ نامش پرويز دوايي بود و معمار خانه شان 
هم پدرم بود. يك روز دوايي به من گفت:» چرا نمياي »ستاره 

سينما« بنويسي؟«
دوايي چند سال از من بزرگ تر بود و زودتر از من به آنجا رفته 
بود. من آن موقع هر هفته ستاره سينما را مي خريدم. گفتم: 
»نمي دونم، چه جوري آخه بيام اونجا؟« دوايي گفت» پاشو 
بيا كاريت نباشه. من هستم. بهرام هم هست.« بهرام ري پور 
پسرخاله دوايي بود. اين جوري شد كه رفتم ستاره سينما و آنجا 
بيشتر بيوگرافي هنرپيشه ها را مي نوشتم. نخستين مطلبي 
هم كه از من در ستاره ســينما چاپ شد بيوگرافي استوارت 
گرينجر بود كه آن موقع با فيلم»گنج هاي حضرت سليمان« 
به شهرت رسيده بود. آن موقع سردبير مجله كاظم اسماعيلي 
بود. من در ستاره سينما ماندم و با اســماعيلي كار كردم تا 
اينكه او به روزنامه كيهان رفت و ســردبيري به عهده روبرت 
اكهارت گذاشته شد. وقتي روبرت آمد مجله هم تغييراتي كرد 
و مطالب جدي تري كار شد. در دوره روبرت همكاري من با 
ستاره سينما پررنگ تر شد و من بيشتر مطلب نوشتم. ضمنا 
غلط گيري مجله را هم بر عهده من گذاشتند. همين باعث شد 
با جزئيات كار انتشار مجله بيشتر آشنا شوم؛ اينكه صفحه بندي 
چطور انجام مي شود و اساسا كار سردبير چيست. در واقع با 
ريزه كاري هاي مجله درآوردن آشنا شدم. در مقايسه با االن 
مجله درآوردن كار وحشتناك و طاقت فرسايي بود. مطالب 
را حروفچيني ســربي مي كردند و بعد بايد كليشه مي شد و 
كلي دردسر داشــت. مثال من گاهي تا دوازده شب چاپخانه 
بودم و آخرين صفحه را كه مي خواستند نمونه بگيرند حروف 
مي ريخت. اين اتفاق به معناي چندين ســاعت معطلي بود 
چون حروفچين ها دوباره بايد حروف را از نو مي چيدند و از نو 

صفحه بندي مي كرديم و... .

 دوره سردبيري روبرت براي ما پربار بود. مطالب تحليلي تری 
درباره كارگردان ها چاپ شــد و ديگر ستاره ســينما پر از 
نوشته هايي درباره زندگي هنرپيشــه ها نبود. پرويز دوايي با 
اسامي مستعار مختلف نقد و مطلب مي نوشت و ترجمه مي كرد 
و كم كم نويســنده هاي تازه اي هم به ما اضافه شــدند. مثل 
هژير داريوش و ماردوك الخاص كه مطالبي درباره سينماي 
آمريكا مي نوشت و شــيفته ويليام وايلر بود. در دفتر ستاره 
سينما هميشــه بحث و جدل درباره سينما بود و بچه ها سر 
كارگردان هاي مورد عالقه شان گاهي با هم دعوا هم مي كردند. 
به خصوص هژير داريوش و ماردوك الخاص كه يادم هست 
يك بار سر كارول ريد )كه هژير خيلي دوستش داشت( كارشان 
به كتك كاري هم كشيد و ما جدايشان كرديم. در اين دوره ما 
تازه كشف كرديم كه كارگردان دقيقا كيست و چرا مثال رابرت 

الدريچ فيلمساز بزرگي است. در ستاره سينما ما همگي عاشق 
سينماي آمريكا بوديم. چون با سينماي آمريكا بزرگ شده 
بوديم و از بچگي با عالقه فيلم هاي آمريكايي را دنبال كرده 
بوديم. روبرت به بچه ها ميدان مي داد و سردبير خوبي بود تا 
اينكه او تصميم گرفت براي ادامه تحصيل به آلمان برود. ستاره 
سينما مدتي در اختيار پورزند بود كه اين دوره جزو دوره هاي 
موفق مجله نيست و تيراژ خيلي پايين آمده بود. ستاره سينما 
تبديل به نشــريه اي جنجالي شــده بود؛ چيزي شبيه مثال 
اطالعات هفتگي آن زمان. چنين رويه اي مناســب ســتاره 
سينما نبود و خواننده ها هم آن را نمي پسنديدند. خواننده های 
ستاره سينما مشتاق مطالعه مطالب سنگين و وزين سينمايي 
بودند درحالي كه مجله پر شده بود از حاشيه و جنجال درباره 
هنرپيشــه ها كه مخاطب آن را پس مي زد. بعد دوباره كاظم 
اســماعيلي آمد و مدتي مجلــه را درآورد. در اين دوره براي 
تيراژ گرفتن صفحات را كم كردند و قيمت را از ۱0ريال به ۵ 
ريال كاهش دادند تا مجله ارزان تر شود و بيشتر خريده شود 
كه اين كار نتيجه عكس داد. دوباره مطالب ســبك در مجله 
كار شد و كار به جايي رسيد كه عكس خانم آفت را در ستاره 
سينما چاپ كردند. فروش مجله پايين بود و پايور گالستيان 
مدير و صاحب امتياز ستاره سينما ناراضي. گالستيان كاري 
با رويه مجله نداشت و بيشتر در حال تامين هزينه ها و دادن 
پول كاغذ و چاپخانه و گرفتن آگهي بود. دخالت گالستيان در 
اين حد بود كه اگر آگهي فيلمي را گرفته بود و بچه ها عليه آن 
فيلم مطلب مي نوشتند اعتراض مي كرد كه االن صاحب فيلم 
پول آگهي اش را نمي دهد. عمال كاري با تحريريه نداشت ولي 
وقتي مي ديد پورزند نمي تواند درست سردبيري كند و مجله 
ضرر مي دهد ناچار سردبير را عوض مي كرد و دوباره مي رفت 
سراغ اسماعيلي. نكته اينجا بود كه من بيشتر وقت ها در ستاره 
سينما بودم ولي گالستيان به خاطر سن و سال كم من هيچ 
وقت فكر نمي كرد ممكن است بتوانم سردبيري كنم. احتماال 
اين احساس را داشت كه ممكن اســت من از عهده اين كار 
برنيايم و نتوانم مجله اش را دربياورم. دوران افول ستاره سينما 
همچنان ادامه داشت تا اينكه روزي گالستيان پيش من آمد و 
گفت: »واقعا مي توني اين مجله رو دربياري؟« گفتم مي توانم 
به شــرطي كه هيچ دخالتي در كارم نكني. ضمن اينكه من 
هم صفحات مجله را زياد مي كنم، هم رويه مطالب را تغيير 
مي دهم. گالســتيان همه موارد را پذيرفت و در سال۱۳۳۸ 

شدم سردبير ستاره سينما.

 خيلي از بچه ها ديگر در ســتاره سينما نمي نوشتند. مجله 
را نمي پسنديدند و دوست نداشــتند در آن مطلب بنويسند. 
وقتي سردبير شدم پرويز دوايي، بهرام ري پور، منوچهر جوانفر 
و هوشنگ بهارلو را كه از دوســتانم بودند بازگرداندم. دوستان 
من كه بهترين سينمايي نويسان آن دوره بودند شروع كردند به 
مطلب نوشتن و مجله جان گرفت. خواننده اي كه مدت ها از قلم 
شيواي پرويز دوايي محروم بود دوباره مي توانست مطالب زيباي 
او را در مجله بخواند. شــروع كرديم به معرفي و نوشتن درباره 
كارگردان هاي بزرگ آن دوره و مجله شكل ديگري به خود گرفت.

 اتفاق مهمي كه آن موقع افتاد رفتن هژير داريوش به فرانسه 
براي درس خواندن بود. آن موقع بحث ســينماي مولف در 
كايه دو سينما به راه افتاده بود و ما اينجا اطالعي از آن نداشتيم. 
منابع ما مجالت انگليســي زبان بود كه به ايران مي آمد و در 
ستاره سينما كسي كايه دوسينما را كه تازه شروع به انتشار 
كرده بود نديده بود. با هژير ارتباط داشــتم و او گفت كه در 
اينجا هيچكاك و فورد را جدي مي گيرند و در كايه دو سينما 
درباره شان به عنوان فيلمسازان مولف مطلب مي نويسند. ما با 
نهضت ها و جريان هاي فيلمسازي در دنيا آشنا شديم و براي 
نخستين بار در ايران ويژه نامه هايي مثال درباره نئورئاليسم 
سينماي ايتاليا درآورديم. هژير از فرانسه مجله كايه دو سينما 
را براي من ارسال كرد. مطلبي درباره ريوبراوو در كايه بود با 
عنوان دنياي حماسي هوارد هاكس كه دوايي ترجمه اش كرد 
و متوجه شديم هاكس كه اتفاقا دوستش هم داشتيم فيلمساز 
بزرگي است. همينطور هيچكاك و فورد و بقيه كارگردان هايي 
كه كايه از آنها تعريف مي كرد. زبان فرانسه را ري پور و دوايي تا 
حدودي بلد بودند و مطالب ترجمه شد و انگار تحويل گرفته 
شدن فيلمسازان آمريكايي كه ما خوب آنها را مي شناختيم، به 
ما اعتماد به نفس داد. بعد داستان موج نوي سينماي فرانسه 
پيش آمد و ما در ستاره سينما نخستين مطالب را درباره اش 
منتشر كرديم. نقد »سال گذشته در مارين باد« را اصال هژير 
براي ما فرستاد. كارگردان هاي بزرگ اروپايي، مثل فلليني، 
آنتونيوني، برگمان را اصال كســي در ايران نمي شناخت و ما 
براي نخستين بار معرفي شان كرديم. تعدادي از فيلم ها را در 
نمايش هاي خصوصي مثال انجمن ايران و فرانسه يا انجمن 
ايران و آمريــكا به صورت تك نمايش اكــران مي كردند و ما 
هم مي ديديم. فيلم هاي سينماي هنري اروپا جذابيتي براي 
تماشاگر نداشــت و اينجا اكران نمي شد. حتي وقتي بعدها 
»كسوف« آنتونيوني به خاطر آلن دلون در سينما راديو سيتي 

اكران شد ملت هو كردند.

  ما در ستاره سينما، ســينماي فارسي را نمي پسنديديم. 
در دهه40 شــروع كرديم به زدن ســينماي فارسي. پرويز 
دوايي سلســله مطالبي با عنوان» پديده اي به نام سينماي 
فارسي« را در مجله نوشت و ديگر با سازندگان اين فيلم ها وارد 
جنگ شديم. دعوايمان با صاحبان فيلم ها و سينماداران باال 
گرفت و تصميم گرفتيم كه ديگر آگهي هم نگيريم و مجله را 
به صورت مستقل و با حفظ ديدگاه انتقادي منتشر كنيم كه 
گالســتيان هم قبول كرد و مجله را به صورت دو رنگ بدون 
آگهي درآورديم. اصال مطلب دربــاره فيلم هاي ايراني چاپ 
نكرديم. بيشتر نقد و مقاله منتشر مي كرديم كه هم ترجمه 
بود و هم تاليف. پرويز دوايي، كيومــرث وجداني و منوچهر 
جوانفر تعدادي از بهترين مطالبشان را در اين دوره نوشتند. 
به نظرم اين چند شــماره بهترين دوره ستاره سينما بود كه 
كامال مستقل درآمد و مجله را با سليقه خودمان درآورديم. 
فكر كنم با اين روش ۱۵ شماره دوام آورديم. خب مجله بدون 
آگهي دخل و خرج نمي كرد و با تك فروشــي هزينه هايش را 
در نمي آورد. جوري كه ديگر نمي شد ادامه داد و مجله مدتي 

کیومرث وجدانیهژیر داریوش پرویز دوایی پرویز نوری

 در دفتر ستاره 
سينما هميشه 

بحث و جدل درباره 
سينما بود و بچه ها 
سر كارگردان هاي 

مورد عالقه شان گاهي با 
هم دعوا هم مي كردند. 

به خصوص هژير 
داريوش و ماردوك 

الخاص كه يادم هست 
يك بار سر كارول ريد 

كارشان به كتك كاري 
هم كشيد و ما جدايشان 

كرديم

زندگي شيرين، 
رأي آورد و شد فيلم 

برگزيده سال. عصباني 
شدم و مطلبي نوشتم 

كه شارالتانيسم 
بر سينماي اصيل 

پيروز شد. مقاله در 
همان شماره چاپ 
شد. اختالف من و 

هژير هم باال گرفت و 
نتيجه اش تعطيل شدن 

هنر و سينما بود

 نقد مثبت کاووسی 
بر فیلم جالل مقدم 

میان انبوه مقاالت و نقد های هوشنگ کاووسی 
بر فیلم های ایرانی، به ندرت نقد مثبتی به چشم 

می خورد. کاووسی که در جبهه مخالفان سینمای 
فارسی ایستاده بود در دهه چهل، تنها دو نقد 

مثبت بر فیلم های ایرانی نوشت که نقدش بر فیلم 
»گاو« بارها بازنشر شده است. این نوشته کمتر 
دیده شده کاووسی بر فیلم »سه دیوانه« جالل 
مقدم است که در آن دکتر بر استعداد مقدم در 

فیلمسازی صحه گذاشته است. نقد »سه دیوانه، 
یک کمدی خوب« در ماهنامه نگین )۳۱ خرداد 

۱۳۴۷( منتشر شده است. 

نشریه کاووسی در اختیار مخالفان دکتر 
دکتر هوشنگ کاووسی امتیاز هنر و سینما را در میانه های دهه ســی گرفت ولی اولین شماره این نشریه سال ۳۹ منتشر شد. میان 
همکاران کاووسی در هنر و سینما می توان به بهرام بیضایی، فرهنگ فرهی،  رحمت مظاهری و ناصر ایرانی اشاره کرد. هنر و سینما بارها 
تغییر رویه داد و در مقطعی از یک نشریه جدی به مجله ای تبدیل شد که اخبار و عکس های جنجالی از هنرپیشه ها منتشر می کرد. 
بهترین دوره هنر و سینما ۱۰ شماره ای است که پرویز نوری و هژیر داریوش در سال ۱۳۴۱ منتشر کردند. نوری و دیگر نویسندگان ستاره 
سینما که میانه ای با کاووسی نداشتند و مدرک دکترای او را هم زیر سؤال برده بودند، بهترین دوره هنر و سینما را منتشر کردند. تعدادی 

از بهترین نقد های کیومرث وجدانی در این دوره هنر و سینما که در قطع روزنامه ای چاپ می شد منتشر شده است.

بازی ستاره و 
دایره سیاه 
منتقدان دهه چهل، در 

جدول فیلم های هفته که در 
فردوسی چاپ می شد در بازی 
ستاره و دایره سیاه شرکت می 

کردند. این جدول فیلم های 
هفته در فردوسی است که در 
۳ شهریور ۱۳۴۸ منتشر شده 

و فیلم های »اودیسه فضایی 
 ۲۰۰۱« ) که در ایران  با نام 

»راز کیهان« به نمایش درآمد( 
بیشتر از بقیه فیلم ها مورد 
توجه منتقدان قرار گرفته. 

فیلم دوم هم »معجزه گر« از 
آرتور پن است. آرتور پن از 

فیلمسازان محبوب منتقدان 
دهه چهل بود. میان اسامی 

منتقدان حاضر در جدول فیلم 
ها نام مسعود کیمیایی جالب 

توجه به نظر می رسد. هنوز 
چند ماهی به اکران قیصر 

مانده ولی کیمیایی به واسطه 
دوستی اش با بچه های ستاره 

سینما و در راسشان پرویز 
دوایی، نامش میان منتقدانی 

قرار گرفته که به فیلم ها 
ستاره می دهند. 

شیردل منتقد
میان کارگردان های فرنگ رفته و تحصیل 
کرده، کامران شیردل دست به قلم داشت 
و درباره فیلم ها و فیلمسازان محبوبش 
می نوشت. از شیردل نوشته ای درباره 
آنتونیونی و این نقد بر »هشت و نیم« 
فلینی، بیشتر در یادها مانده است. نقد 
»تغزل خاطره« در سینمای نو، ماهنامه 
ستاره سینما، اسفند ۴۵، به سردبیری 
بیژن خرسند منتشر شده است. 



2و3صفحـــــــههاي

   در اواخر پائیز ســال 1347 خورشیدی، وقتی 23 ساله بودم، تصمیم 
گرفتم یک مجله هنری و سینمائی منتشر کنم. تا رسیدن به این تصمیم، 
حدود ده سالی از دوره نوجوانی و جوانی من در همکاری قلمی با نشریات 
مختلف عمومی و تخصصی آن دوره گذشته بود. یعنی یک تجربه تقریبا 
ده ساله مطبوعاتی پشت سر داشتم که از اواخر دهه 133۰ خورشیدی، 
زمانی که سیزده چهارده ساله و محصل دبیرستان »دارالفنون« بودم، آغاز 
شده و با قلم زدن حرفه ای در شمار زیادی از روزنامه ها و مجالتی که در 
آن دوره منتشر می شد ادامه یافته بود. هر چند من در اکثر این نشریات 
تقریبا در همه زمینه های اجتماعی مقاالتی نوشته و گزارش هائی تهیه 
کرده و مصاحبه هائی انجام داده بودم ولی گرایش اصلی ام به موضوعات و 
مسائل مربوط به حوزه های فرهنگی، ادبی و هنری بود که به مرور مرا به 
تهیه گزارش های هنری، انجام مصاحبه با هنرمندان رشته های مختلف و 
نوشتن نقدهائی در خصوص تئآتر و سینما واداشته بود بطوری که وقتی در 
اوائل دهه چهل وارد تحریریه روزنامه »کیهان« شدم، علی رغم این که ابتدا 
کارم را در سرویس اجتماعی آن روزنامه آغاز کردم، هم دبیر سرویس مذکور 
و هم سردبیر روزنامه خیلی زود تشخیص دادند که بهتر است من، عالوه بر 
پوشش خبرهای حوزه دانشگاه، در سرویس هنری روزنامه فعالیت کنم. و 
به همین خاطر هم بود که من در آن دوره آشنائی و نزدیکی و رفت و آمدی 

نسبتا گسترده با اهل فرهنگ و ادب و هنر، بویژه تئآتر و سینما، داشتم.
    تم و مضمون اساســی و اصلی مجله هفتگی »فیلم« که با مدیریت و 
سردبیری من شروع به انتشــار کرد )با استفاده از امتیاز »ماه نو«( بیشتر 
مبتنی بود بر ذوق و سلیقه شــخصی و تاثیراتی که من و همکاران جوانم 
از فضای فرهنگی و روشــنفکری آن زمان گرفته بودیم و تقریبا تا هنگام 
تعطیل مجله، با افت و خیزهائی چند، دنبال شد. رویکرد من و همکارانم در 
مجله »فیلم«، نسبت به سینمای موجود، برخورد انتقادی تند و صریح ولی 
سازنده با سینمای رایج و بی مایه معروف به »گنج قارونی« یا »آبگوشتی« 
بود که دکتر کاووسی از آن با عنوان تحقیرآمیز »فیلمفارسی« یاد می کرد 
و، در مقابل، حمایت از تهیه کنندگان، فیلمسازان و هنرمندانی که در دامن 
همان سینما پرورش یافته بودند ولی چشــم به افق های تازه و متفاوت 
داشتند و به هر شکلی که میسر می شد و یا با هر امکانی که به دست می 
آوردند در جهت تغییر آن شرایط، از میان برداشتن محدودیت ها و نهایتا 
اعتالء آن سینما حرکت می کردند. در واقع هدف مجله »فیلم« با درک و 
فهم محدود و خامی که ما در آن روزها داشتیم ایجاد تغییر کیفی در فیلم 
های سینمائی ایرانی با استفاده از تاکتیک های تنبیهی - تشویقی بطور 
توامان و همزمان بود. از این رو ما به موازات انتقاد تند از فیلم های به اصطالح 
تجاری سخیف و صرفا ســرگرم کننده که گاه از آن ها بعنوان »سینمای 
تخدیری« یاد می شد، نمونه های مســتعد و امیدبخش در هر زمینه از 
تولید فیلم ها را برجسته کرده و سعی در ساختن، شناساندن و نکوداشت 
الگوهائی مناسب می کردیم که می توانستند انگیزه ای ایجاد کرده و، به 
عنوان نمونه و سرمشقی برای دیگران، زمینه های ایجاد تغییراتی اساسی 
در وضعیت سینما را - از درون خود آن - فراهم کنند. معیار ما برای گزینش 
یک چنین الگوهائی، باز البته در حد درک و فهم آن روزی من و همه جوان 
هائی که با مجله »فیلم« همکاری داشــتند، و نیز امکانات و توانائی های 
محدودی که داشتیم، خالصه می شد در »متفاوت بودن«، »کیفیت هنری 
و ارزش اجتماعی داشتن« و بخصوص »ایرانی بودن« به مفهوم بالیدن در 
بستر فرهنگی جامعه خودمان بدون هیچ تقلید مستقیم و یا حتی گرته 
برداری از فرهنگ های دیگر و فیلم های خارجی؛ امری که به گمان ما و 
بسیاری از فیلمسازان تحصیلکرده، دست اندرکاران امور فرهنگی و هنری 
کشور و نیز شمار بزرگی از روشنفکران می توانست منجر به پیدایش یک 

»سینمای ملی« بشود. 

    در یکی از روزهای هفته دوم یا سوم انتشار مجله، از سر کنجکاوی، به 
دیدن فیلمی از یک کارگردان جوان، ناشناس و تازه از راه رسیده رفتم و علی 
رغم همه کاستی ها و ضعف ها و اشکاالت فاحشی که داشت آن را کامال 
»متفاوت« یافتم. بالفاصله نقد کوتاهی بر آن نوشتم و در شماره سوم مجله 
منتشر کردم. آن فیلم »بیگانه بیا« )تولید »شرکت مولن روژ«، با شرکت 
بهروز وثوقی، فرخ ساجدی و مارینا متر( نام داشت و آن کارگردان جوان و 

ناشناس هم مسعود کیمیائی بود.
در آن نقد کوتاه با اشاره به این که »اولین اثر سینمائی فیلمسازی است که 
قبل از این هرگز فیلمی از او ندیده ایم و خودش را هم نمی شناســیم و از 
اندوخته های سینمائی اش - بجز آنچه از درون و بیرون این فیلم بر می آید 
- چیزی نمی دانیم« نوشتم »آنچه صراحتا گفتنی است این که بدون شک 
"بیگانه بیا" فیلمی است جسارت آمیز که تهیه آن در وانفسای کنونی فیلم 
ایرانی احتیاج به دل شیر می داشته و این، انگار، در تهیه کننده و کارگردان 

فیلم - هر دو - وجود داشته است!«
تاکید نقد بر این بود که فیلم »یک داستان کامال تازه )تازه برای فیلم ایرانی( 
را با صراحت روایت می کند و به بحث در اطراف آن و نیز غور در زندگانی 
اشراف و همچنین اندیشه های فلسفی یک جوان می پردازد.« یعنی من در 
آن وقت امتیاز »بیگانه بیا« را در »جسارت« عبور از کلیشه های رایج فیلم 
های مرسوم ایرانی دیده و اهمیت آن را در »متفاوت« بودنش دانسته بودم. 
و این در حالی بود که از لحاظ ساختار کلی فیلم با آن مشکل داشته و نوشته 
بودم: »نویسنده و کارگردان این اثر از نظر تم و محتوای فیلم خود دچار یک 
اشتباه بزرگ شده است و آن پیشبرد سه موضوع و زاویه دید جداگانه بطور 
همزمان و مساوی در یک اثر سینمائی است. از سوئی در این فیلم ماجرای 
عاشقانه دو برادر و یک زن که بعدا دچار حوادثی می شود عنوان می گردد 
و از سوی دیگر زندگی تنها و خالی از امید یک جوان که درگیر اندیشه های 
فلسفی است نشان داده می شود و موضوع یا زاویه دید سوم، نگاه و تلقی 
فیلمساز است از زندگانی خان زاده ها و اشراف ایرانی، که به وضوح هیچ یک 
از این سه موضوع به درستی پرداخت و مشخص نشده و هدف ]تم[ واحدی 

را تشکیل نداده است.«
با این همه، در نقد خود بر »بیگانه بیا«، ضمن خرده گیری و اشاره به برخی 
از نقاط ضعف متعدد آن، از عیبجوئی صرف پرهیز کرده و نوشته بودم: »اگر 
از فضای غیرایرانی و سکانس های نامتناسب فیلم بگذریم، "بیگانه بیا" بی 
شک جزو نخستین فیلم های خوب ایرانی است که ]نشان می دهد[ برای 
تهیه هر سکانس و هر پالن آن فکر شده و کارگردان با در نظر داشتن اصول 
و قواعد فیلمسازی تصاویر آن را به دست داده است.« و پس از تاکیدی بر 
بازی های خوب بهروز وثوقی و فرخ ساجدی و نیز موسیقی جذاب اسفندیار 
منفردزاده، نقد را با این پاراگراف به پایان برده بودم که: »در مجموع "بیگانه 
بیا" فیلم تازه و زیبائی است که یک ســر و گردن از همه فیلم های دیگر 
فارسی باالتر است و نشان می دهد که با همین هنرپیشگان و در همین 

محیط نیز می توان فیلم خوب و با فکر بوجود آورد.«
اما توجه خاص من به این فیلم و سازنده آن، مسعود کیمیائی، به نوشتن این 
نقد نه چندان بلند محدود نشده بود و من در پایان آن پانویس کوتاهی با 
عنوان »در حاشیه« نوشته و با حروف سیاه چاپ کرده بودم که تا آن زمان در 
نقدنویسی فیلم سابقه نداشت. متن آن یادداشت، با امضاء »سردبیر«، چنین 
بود: »کوشش خواهیم کرد در طول این هفته مالقاتی داشته باشیم با آقای 
مسعود کیمیائی کارگردان فیلم "بیگانه بیا" تا به گفت و گوئی بنشینیم با 
او و از هدف ها و برنامه ها و زیر و روی کار وی در این اولین اثرش صحبت 
کنیم و حاصل آن را در شماره آینده مجله منعکس نمائیم. فیلم کیمیائی از 
نظر ما فیلم قابل بحث و قابل گفت و گوئی است و چنین است که در دیداری 
احتمالی با وی فیلمش را به بررسی و آنالیز خواهیم گرفت و نقاط ضعف و 

قدرت آن را سنجیده و از تم و حرف و اندیشه آن آگاه خواهیم شد.«
این یادداشت کوتاه، به وضوح، دعوتی بود از یک کارگردان جوان و ناشناس 
برای تماس گرفتن با دفتر مجله و انجام گفت و گوئی با او که اولین فیلمش 
در سکوتی خبری و بی آن که استقبال چندانی از آن بشود روی اکران بود.

    یکی دو روز پس از انتشار آن شماره، در دفتر مجله مشغول کار بودم که 
یکی از همکاران وارد اتاقم شد و گفت آقای مسعود کیمیائی آمده اند و می 
خواهند شما را ببینند. هر چند خیلی غیرمنتظره و غافلگیرانه بود ولی از 
آنجا که خود من در پایان آن نقد اظهار عالقه و تمایل به یک چنین دیداری 
کرده بودم، خیلی خوشحال شدم و از همکارم خواستم که کارگردان »بیگانه 
بیا« را به اتاق من راهنمائی کند. خودم هم از پشت میز کارم برخاستم و راه 
افتادم بروم به استقبال او که در اتاق باز شد و جوانی با چهره آرام و محجوب 
ولی نگاهی کنجکاو قدم به داخل گذاشت و مرا که دید همانجا جلوی در 

ایستاد و آهسته پرسید: »آقای مختار؟«
رفتم جلو و با او دست دادم و با خوشحالی گفتم: »بله آقای کیمیائی، من 
مختار هستم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین.« و اشاره کردم به یکی از 

صندلی های جلو میز کار: »بفرمائین.«
در حالی که نگاهش با یک جور کنجکاوی آشکار روی من و فضای دفتر کارم 
در گردش بود، رفت روی صندلی نشست و باز آهسته گفت: »خیلی ممنون 

از نقدی که برای فیلمم نوشتین.«
احساس کردم خیلی مودب و ماخوذ به حیاست. رفتار و طرز حرف زدنش 

شباهت به هیچ یک از کارگردان هائی که تا آن روز دیده بودم نداشت.
لبخندی زدم و گفتم: »اختیار دارین، فیلمتون جای نوشتن داشت. وقتی 
دیدم کامال جا خوردم. هیچ فکر نمی کردم اینقدر متفاوت باشه؛ هر چند...«
پرید وسط حرفم و در حالی که صندلی من را در پشت میز کارم نشان می 
داد گفت: »شما بفرمائین پشت میزتون به کارتون برسین. من آمده م فقط 

تشکری کرده باشم.«
این ها را، ولی، چندان راحت و پشت ســر هم نگفت. احساس کردم یک 

لکنت زبان خیلی خفیف دارد.
»می دونم که فیلمم کامل نیســت. عیب و ایراد زیــاد داره. ولی باالخره 
فیلم اول بود. منم همه سعی ام رو کردم ولی، خب، همین قدر که تونسته 
خودشو نشون کسانی مثل شما بده فکر می کنم من اجرم رو بعنوان فیلم 

اول گرفته م...«
به نظرم آمد که باید فقط سه چهار سال از من بزرگتر باشد. چطور توانسته 
بود با این سن و سال کارگردان سینما بشود؟ چرا تا آن روز من اصال او را 

نشناخته و ندیده بودم؟ از خودش پرسیدم.
»بیست و هفت سالمه؛ متولد 132۰. یک کم انگار برای کارگردان شدن 
جوونم. ولی خب دیگه... برای همین هم شما منو نمی شناسین چون من 
تا قبل از این فیلم، جز یه کار بعنوان آسیســتان آقای خاچیکیان، کاری 

نکرده بودم.«
گفتم: »فیلمتون هیچ شباهتی به کارهای خاچیکیان نداره...«

گفت: »می خواستم فیلم خودمو بسازم...«
گفتم: »شانس آوردین. چطور اخوان ها راضی شدن؟«

روی صندلی جابجا شد و لبخند زد و گفت: »خب، زیاد راحت نبود. ولی 
باالخره قبول کردن... فکر کنم از کارم سر فیلم آقای خاچیکیان چیزهائی 

دیده یا شنیده بودن...«
دیدم دارد کمی باز می شود و دیگر آن طور ســاکت و آرام و کم حرکت 
نیست. صندلی را کمی چرخاند بطرف من و گفت: »بهروز هم البته خیلی 

کمک کرد... فکر کردم شاید به شما گفته باشه، ولی انگار نگفته...«
گفتم: »نه، هیچی در این مورد به من نگفته بود. یعنی هیچ وقت صحبتش 

نشد...« و پرسیدم: »حاال شما آمادگی برای یه مصاحبه داری؟«
معلوم بود که داشــت. و یا فورا پیدا کــرد. کاغذ و قلم را آمــاده کردم و 

پرسش هایم را با او در میان گذاشتم.
   هر آنچه او در آن گفت و گو، که در شماره بعدی مجله »فیلم« )شماره 
چهارم، 24 دی ماه سال 1347( به چاپ رسید، درباره خودش و فیلمش 
گفت برای خود من هم که پیش از آن هیچ آشــنائی با او نداشتم تازگی 
داشت. مثال این که: »من از طریق سالن سینما با این هنر آشنا شدم... در 
]جریان ساخته شدن فیلم[ "خداحافظ تهران" آسیستان ساموئل بودم 
و باید صمیمانه اقرار کنم که از او کار یاد گرفتم. پیش از آن من هرگز کار 
سینمائی نکرده بودم... وقتی "خداحافظ تهران" تمام شد، آقای اخوان که 
از کار من خوشش آمده بود یک روز به من گفت که چه کاری می خواهم 
برایش بکنم. در پاسخ گفتم: میل دارم یک فیلم برای شما کارگردانی کنم. 
آقای اخوان گفت: یک تست بگیر. و من یک فیلم ده دقیقه ای بعنوان تست 
گرفتم؛ یک تست کامل؛ با صدا و موزیک و همه چیز، که در آن احمدرضا 

احمدی بازی می کرد.«
مسعود در ادامه این مصاحبه عالوه بر اشاره به حسن نیت اخوان، از محبت 
فوق العاده و همکاری صمیمانه بهروز وثوقی هم تشکر کرد و گفت: »او در 
تهیه این فیلم خیلی به من کمک کرد. در آغاز من تصمیم داشتم فیلمم را با 
هنرپشه های ناشناس کار کنم ولی او با گرفتن یک سوم دستمزد همیشگی 
خودش یک پوئن اقتصادی به فیلم من اضافــه کرد. او به من پوئن داد در 

حالی که از فیلم من هیچ پوئنی نگرفت.«
 بعدها که رفت و آمدهامان گسترش یافت و من بیشتر با مسعود و زندگی 
او و ماجراهای پشت پرده ساخته شدن »بیگانه بیا« آشنا شدم، و همین 
طور با صحبت هائی که در این زمینه با بهروز وثوقی داشتم، متوجه شدم 
که مسعود، عالوه بر دوستی و رفاقت قدیمی با اسفندیار منفردزاده و فرامرز 
قریبیان، از دوران تحصیلش در دبیرســتان با احمدرضا احمدی و بعدها 
پرویز دوائی دوســت بوده و بخصوص از طریق احمدرضا که از اوائل دهه 
چهل بعنوان شاعری نوجو با حلقه ای از شاعران جوان آن دوران مراوده و 
نزدیکی داشت، با شماری از شاعران نوآور، بخصوص بیژن الهی، آشنا شده 
بود و چون برخی از سازهای موسیقی، نظیر گیتار و پیانو، را هم در حدی 
ابتدائی و تعلیم ندیده می نواخته، گه گاه در جلسات و نشست و برخاست 
های آن ها شرکت می جســته و از این طریق با فضاهای فرهنگی و ادبی 
خاص روشنفکران جوان آن دوره آشنا بوده است. وسیله اتصالش به شرکت 
»مولن روژ« هم ظاهرا پرویز دوائی بوده که در آن وقت عالوه بر ترجمه گفت 
و گوهای فیلم های خارجی برای استفاده در دوبله آن ها به فارسی، مسئول 
ترجمه مطالب و سر و سامان دادن به نشریه تبلیغاتی سینماهای »مولن 
روژ« هم بوده و وقتی آن ها شروع به تهیه »خداحافظ تهران« می کنند، او 
مسعود را به اخوان ها و خاچیکیان معرفی می کند و به این ترتیب سمت 
دستیاری کارگردان به مسعود داده می شود. دلیل شرکت و بازی احمدرضا 

قبل از قیصر
روایت تقی مختار از سردبیری ماه نو فیلم و رفاقت با مسعود کیمیایی

نقش و سهم مراوده فیلمساز و سینمایی نویس، در موجی که در انتهای دهه چهل سینمای ایران را تحت تاثیر قرار داد غیر 
قابل انکار است. آمدن جوان ها در مطبوعات سینمایی و فضای حرفه ای سینما و رفاقت ها و دوستی ها و حمایت ها بخشی 
مهم از داستان این سال هاست. روزگاری که سینمایی نویس کنار فیلمساز هم نسل خود می ایستاد. نوشته تقی مختار که در 
نیمه دوم دهه چهل سردبیر ماه نو فیلم بود، به خوبی بخشی از این فضا را توصیف می کند. ماجرایی که تقی مختار نقل کرده 

مربوط به سال ۴۷ است. زمانی که کیمیایی اولین فیلمش »بیگانه بیا« را ساخته.

احمدی در فیلم آزمایشی ده دقیقه ای مسعود هم همان دوستی قدیمی 
بین آن ها بوده است.

اما واقعیت امر این بوده اســت که هر چند تبلیغات و تعریف و تحسین 
های پرویز دوائی از مسعود کیمیائی تاثیر مثبتی روی اخوان ها گذاشته 
بوده و خود آن ها و ســاموئل خاچیکیان هم در جریان ساخته شدن 
»خداحافظ تهــران« از کار او راضی بوده اند و به همین مناســبت هم 
آمادگی سرمایه گذاری کوچکی روی تهیه فیلمی به کارگردانی، او پس 
از دیدن فیلم کوتاه آزمایشی، داشته اند ولی تحقق این امر را منوط کرده 
بوده اند به پذیرش بهروز وثوقی برای بازی در آن. یعنی هر چند اخوان 
ها موافق دادن فرصتی به مسعود بوده اند ولی برای اطمینان از بازگشت 
همان میزان اندک سرمایه ای که می خواسته اند صرف تهیه فیلمی به 
کارگردانی او بکنند الزم می دانسته اند که از وجود یک بازیگر سرشناس 
در آن استفاده شود و چون در آن روزها عالوه بر رابطه همکاری خوبی 
که با بهروز وثوقی داشته اند چندین قرارداد هم برای بازی در فیلم های 
خودشان با او بسته بوده اند، تهیه فیلم را منوط به توافق او به شرکت و 
حضورش در فیلم کیمیائی می کنند. به این ترتیب، مســعود که ابتدا 
بخاطر بودجه اندکی که برای تهیه فیلمش تعیین شده بود، در نظر داشته 
»بیگانه بیا« را با چهره های ناشناس بسازد، ناگزیر می شود قضیه را با 
بهروز وثوقی در میان گذاشته و از او تقاضای مساعدت و همکاری بکند. و 
از آنجا که بهروز در جریان ساختن »خداحافظ تهران« با او آشنا و متوجه 
استعداد، قابلیت ها و عالقه فراوانش به سینما شده بوده و عالوه بر این 
خودش هم مایل به بازی در فیلمی متفاوت از فیلم های کلیشه ای و رایج 
آن زمان بوده، برای بازکردن راه ورود مسعود به عرصه کارگردانی و کمک 
به راه اندازی اولین فیلم او نه فقط خطر بازی در فیلم یک کارگردان جوان 
و بی تجربه را می پذیرد بلکه موافقت می کند در ازای دریافت فقط یک 
سوم دستمزد آن زمان خودش در فیلم او بازی کند. و به این ترتیب فیلم 

»بیگانه بیا« ساخته می شود.
    نکته جالبی کــه در آن اولین مصاحبه مســعود کیمیائی وجود 
داشت این بود که او علی رغم تاکیدش روی »متفاوت« بودن داستان و 
»آتمسفر« فیلم »بیگانه بیا« و طرح مسائل درونی و فلسفی شخصیت 
های اصلی آن )که اتفاقا بیژن خرسند در نقدی بر فیلم که همان وقت در 
مجله »فردوسی« منتشر کرد این جنبه از آن را »انشاء نویسی« خوانده 
بود(، در چند مورد به موضوع »در نظر داشــتن خواست تماشاگر« و 
»پسند مردم« در تهیه فیلم اشاره کرده و از جمله گفته بود: »فیلم را می 
شود کم خرج ولی خوب و مردم پسند بوجود آورد.« و یا »سینما هفتاد 
درصد بخاطر مردم است و بقیه آن باید حالت دگرگون کننده داشته باشد. 
من اگر از این به بعد هم فیلمی بسازم هفتاد درصد برای مردم خواهم 

ساخت و بقیه را برای دگرگون کردن آن ها بکار خواهم برد.« 
    هر چند »بیگانه بیا« برای مدت دو هفتــه روی اکران باقی ماند و 
سرمایه، به گفته کارگردانش، »صد و هشتاد هزارتومانی« آن را، که در 
مقایسه با هزینه تهیه فیلم های دیگر ایرانی در آن زمان خیلی کم بود، 
به تهیه کننده اش بازگرداند ولی با توجه به حضور هنرپیشه سرشناسی 
مثل بهروز وثوقی در آن، مجموع فروش فیلم نشان دهنده توفیق چندانی 
نبود. مسعود خودش علت این امر را، در همان مصاحبه، این طور بیان کرد 
که: »متاسفانه من در این فیلم تند رفتم زیرا به دگرگون کردن تماشاچی 
خیلی اهمیت دادم ]در حالی که باید[ از تماشاچی همان قدر فکر بگیری 

که فکر می دهی. اگر جز این باشد خسته خواهد شد.«
اما من عقیده داشتم - و همان روز هم، پس از انجام مصاحبه، به او 
گفتم - که مشکل اصلی »بیگانه بیا« تاثیرپذیری غیرقابل انکارش 
از فیلم های فرنگی و نیز پرداختن به فضاهای اشرافی و شخصیت 
ها و رابطه هایی بود که نویسنده و کارگردان، بدون آشنائی و تجربه 
ای ملموس، شاید فقط تصوری از آن ها داشته و در نتیجه قادر نشده 
است که آن فضاها و آن رابطه ها را خوب پرورده و به تصویر بکشد؛ 
ضمن این که یک چنین فضاها و کاراکترهائی برای اکثر تماشاگران 

فیلم ها هم ناشناخته و نامانوس بود.
در هر حال، آن نخستین مالقات تاثیر مطلوبی روی من گذاشت و همین 
امر موجب شد که زمینه دوستی و مراوده نزدیک من با مسعود کیمیائی 
فراهم شود؛ بخصوص که از آن پس هر گاه من دیداری با بهروز وثوقی 
داشتم یا او هم حضور داشــت و یا ما در باره او هم صحبت می کردیم. 
بهروز در آن زمان مشغول بازی در فیلم »قهرمانان« به کارگردانی ژان 
نگلسکو بود که با شرکت الکه زومر، استوارت ویتمن، کورد یورگنز، جیم 
میچم و چند هنرپیشه ایرانی دیگر مثل پوری بنائی و همایون بهادران 
و...، برای شرکت »مولن روژ« ساخته می شد و مسعود کیمیائی هم، در 
کنار محمد زرین دست و بهرام ری پور، یکی از سه دستیار ژان نگلسکو 

محسوب می شد.
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منتقد نخبه گرا
سردبیر نشریه اندیشه و هنر، داستان نویس و منتقد ادبی که در دهه چهل چند 
نقد فیلم نوشت که پرسروصدا ترین هایشان نقد هایی تند بر »خشت و آیینه« 

گلستان و »خانه سیاه است« فرخزاد بود. بهار این نقد ها را در نشریه روشنفکری 
اندیشه و هنر منتشر کرد. نوشته هایش درباره سینما پر تعداد نیستند و در زمان 

انتشارشان خیلی هم دیده نشدند. احتماال کالس های تحلیل فیلمش در دهه 
پنجاه بیشتر تاثیر گذار بودند تا نقدهایی که در دهه چهل نوشت. بهار با وجود 
سکوتش در این ۴ دهه، حواریون و شاگردانی داشته که تعدادی شان در دهه 

شصت منتقدان سرشناسی شدند. در دهه چهل، مدتی در سینمای نو ماهنامه 
ستاره سینما راهنمای فیلم نوشت. میان نقد ها و یادداشت های اغلب منفی اش 

دو تحلیل مثبتش بر »ادیسه فضایی ۲۰۰۱« و »الدرادو«جالب توجه اند. نقد الدرادو 
ابتدا در فردوسی)۱۸ فروردین ۴۸( منتشر و در ویژه سینما و تئاتر ) اسفند ۵۲( 

بازنشر شد. نوشته هایش به تازگی در کتاب »دفتر های دهه چهل« منتشر شده و 
در دسترس قرار گرفته. 

 منتقد کایه و نقد قیصر 
فریدون هویدا با سابقه سال ها فعالیت در کایه دو 
سینما، فقط بر یک فیلم ایرانی نقد نوشت. نقد هویدا 
بر قیصر که در روزنامه آیندگان منتشر شد، جبهه 
موافقان فیلم کیمیایی را تقویت کرد.

فیلم پیچیده، بیان ساده 
جمشید ارجمند   ساده و روان می نوشت. در نوشته هایش می کوشید با خواننده همراه شود 
و تقریبا هیچ نکته ای را بدیهی فرض نکند. مثال در نقد فیلم »خانه خدا« توضیحی هم درباره 
مفهوم و تعریف فیلم مســتند ارائه می داد. » مکالمه ای با درون« از معروف ترین نقدهای 
ارجمند در دهه چهل، بیانی ساده از فیلمی پیچیده )»هشت و نیم« فلینی( است. چاپ شده 

در فردوسی ۴ بهمن ۴۵ و بازنشر در شماره ششم ویژه سینما و تئاتر، اسفند ۵۲

به آنها بگو ویلی 
بوی این جاست 

جمال امید سینمایی نویس پر کار دهه 
چهل، پیش از آنکه سراغ ثبت تاریخ 

سینما برود، بیشتر نقد فیلم می نوشت و 
سردبیر نشریات سینمایی بود.

ستایش از فیلم 
ضعیف هیچکاک

 شهرت و محبوبیت هیچکاک در دهه چهل 
چنان گسترده بود که حتی فیلم های متوسط 

و ضعیف استاد هم اغلب ستایش می شدند. 
مثل این نوشته عبدالرضا عطار  که در مجله 

روشنفکری نگین)آذر ۴۹( منتشر شده. نقدی 
مثبت در نشریه ای به رسم روز چپ گرا بر 

فیلمی که ضد اردوگاه چپ بود.

پر کاری پر حاصل وجدانی
کیومرث وجدانی از مهم ترین منتقدان دهه چهل است. در نیمه اول 

این دهه وجدانی نقدها و مقاالت فراوانی نوشت که لحن نقدها و شیوه 
برخورد و مواجه اش با فیلم ها متفاوت از رویکرد معمول و متداول 

آن سال ها بود. وجدانی زیاد می نوشت و بیشتر هم درباره فیلم های 
هالیوودی. از وجدانی نقد معروفش بر »پنجره عقبی« )هیچکاک، 

هیجان و دوربین سوبژکتیو( و مقاله معروف »باندها« )درباره سری فیلم 
های جیمز باند( به واسطه بازچاپ در سال های بعد از انقالب، بیشتر 

خوانده شده است.  این نقد بر »چشم شیطان« ساخته جی لی تامپسون 
در سینمای نو، ماهنامه ستاره سینما )اسفند ۴۵( منتشر شده است.
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مدخل- درماندگي آدم ســينمايي در مصاف با كنايــي از پرويز دوايي، 
كمي ديرتر آغاز مي شــود. بعد از خريدن و زيربغل زدن و به منزل آوردن 
و تورق و احيانا خواندن كتاب اســت كه كوله بار چه كنم؟ از گرده آدمي 
فرو نمي افتد؛ درســت آن وقت كه نوبت به جاي دادن كتاب در طاقچه 
نوشته هاي سينمايي مي رسد. چه بايد كرد؟ كتاب را كه نمي شود چنين 
جوري رها كرد. پيكر مقدســش بايد يك جايي مــاوا گزيند. مي گوييد 
كنار دســت كتاب هاي ســينمايي؟ و آن هم كتابي از پرويز دوايي؟ آيا 
به راســتي كتاب ها را خوانده ايم؟ آيا دوايي را مي شناسيم؟ و آيا از همه 
مهم تر، تاريخ ادبيات ســينمايي و به خصوص تاريخچه نقد فيلم نويسي 
در ايران را تا به حال و به درســتي و دقت و از سر حوصله دنبال كرده ايم؟ 
تقسيم بندي هاي كالسيك كتابداري ديويی با ديگران، به يقين قالب هاي 
مناسبي براي پذيرش و در خود جاي دادن كتابي از پرويز دوايي نيستند. 
كتابي سينمايي ما غيرسينمايي از پرويز دوايي همواره هم درباره سينما 
هست و هم نيست. قبل و بعد از آنكه به هركس و هر چيز و هرجا و هر موقع 
وفادار باشد، به شخص پرويز دوايي متعهد و پايبند است. پرويز دوايي يك 
نويسنده، مترجم، منتقد، مقاله نويس، شرح حال نويس، فيلمنامه نويس، 
هنرمند، سينمادوست، حامي، هموطن و شايد از همه مهم تر يك عاشق و 
يا يك كولي است. مساحتي بدون نقشه جغرافي، معلق در تونل زمان گفته 
مي شود كه شاعر است. شاعر نيست. كتاب شعر ندارد. بنابراين كتاب ها را 

در قفسه شعر هم نمي توان گذاشت.
سال هاست كه دواليحه اي در مجاورت طاقچه اتاقمان به كارهاي پرويز 
دوايي اختصاص داده ايم. در آنجا، كتاب ها تنها نخواهند بود و دق نمي كنند. 
انبوهي بريده جرايد، از نوشته هاي دوايي، فرش زيرپاي كتاب ها خواهد شد. 
دواليحه را كه حاوي همه نوشته هاي اوست، طبق سليقه اي خاص، نظم 
داده ايم. و بر تاركش نام پرويز دوايي را خطايي كرده ايم. مصمم تا ابد در آن 
دواليحه تنها چيزهايي را بگذاريم كه به پرويز دوايي مربوط باشد. و حاال اين 
يادداشت مي كوشد تا سرحدات توان وضعيت نسل خودش را بيان كند. 
اميدواريم قصه به دردبخوري از آب درآيد؛ قصه يك عاشق، قصه عشق يك 

عاشق، قصه سينما، قصه پرويز دوايي.
1- عنوان بخش، معرفي و نقد كتاب است. بنابراين بيش از نقد، احتياج به 
معرفي و بيش از معرفي احتياج به توضيحات اوليه است. مثال توضيح اين 
نكته مركزي كه متعلق به نسلي هستيم كه اين نسل به طريق مختلف و 
داليل گوناگون، طي سال هايي او را همواره گرامي داشته است. و گاه البته 
حتي وراي قضيه هم در كار بوده است. سرخوردگي و انزجار. رابطه معلم 
و شاگردي هميشه همين بوده و هست. شاگرد، معلم را عزيز مي دارد. بعد 
از او مي رنجد اما كمي بعدتر كه فرصت كرد تا به ريشه ها بازگردد، قدر و 

منزلت او را محفوظ مي دارد.
مگر مي توان تنابنده اي را يافت كه به ســينما عالقه مند بوده باشــد اما 
نوشته هاي دوايي را نخوانده باشد. چند نفر را مي توانيم بشماريم كه سينما 
را با دوايي شروع نكرده باشند. نام او با تاريخ ادبيات سينمايي اين سرزمين 
طي20سال، 1333 تا 1353 عجين شده است. او جزو الينفك دوراني از 
تاريخ سينماي ايران است. باد و نفوذ او تا به اين سال ها هم كشيده شده 
است. دوايي از معدود شخصيت هاي سينمايي است كه در صورت انجام 
يك تحقيق در كارش، وضعيت سينماي معاصر ايران بهتر برايمان معني 

پيدا مي كند.
مخاطبان دوايي به 2دسته تقسيم مي شدند؛ خوانندگان و فيلمسازان، 
خوانندگان سينما و فيلمسازان موج نو. موج نو كه از نيمه دوم دهه40 آغاز 
شد. شروع با فيلم هاي »قيصر« و »گاو« و »شوهر آهوخانم«. نيروي محركه 
موتور اين دو دسته، تا آنجا كه در قالب رغبت صحبت مي كنيم، كسي جز 
دوايي نبوده است. دوايي نه بهترين كه به يقين مهم ترين و تاثيرگذارترين 

منتقد سينماي ايران است؛ از ابتدا تا امروز.
راستي، قرار نيست راجع به خوبي و بدي دوايي صحبت كنيم. خوبي و بدي 

به كل مبحث جداگانه اي است.
2- به روال سنت اين بخش از مجله چاره اي نيست جز آنكه اين دو كتاب 
را برگزينيم  تا حتي المقدور مقداري به دوايي نزديك شويم. اما اميدواريم 
تا به حال روشن شده باشد و حتي ديگر بديهي انگاشته شود، اگر بگوييم 

كه نوشته هاي دوايي با توجه به زمان و مكان و پس زمينه اش معنا دارد و 
قابل بررسي است. در غير اين صورت براي منتقد كتاب سينمايي، عملي 
ناشيانه خواهد بود اگر كتاب را ورق بزند، بخواند و در هامش اش يادداشت 
بنويسد و يادداشت ها را طبقه بندي كند و دست نويس اول و دوم و چندم 
را تهيه كند و در انتها، نسخه نهايي را به سردبير بسپارد و پي كارش برود. 
در اين صورت، محصول كارش بدون ترديد در يكي از دو گودال خواهد 
افتاد: نوستالژي و يا عيب جويي. نوســتالژي يعني نوشتن اينكه روزي 
بود و روزگاري بود و ســاندويچ كالباس بود و سينما و جيم شدن از خانه. 
عيب جويي يعني ارائه ليست باالبلندي غلط نامه. به كارگيري اين شيوه ها 
و يا حتي روش هاي معقول كالسيك هم راه به جايي نمي برد، بنابراين ما 

راه ديگري برمي گزينيم.
3- خواننده نائيني با كتاب هيچ گونه ارتباط زنده اي نمي تواند برقرار كند. 
نه اينكه نخواهد و يا مشكل خاصي داشته باشد. او نمي تواند، چون كتاب در 
همزيستي با سينماي هيچكاك و تروفو و دوايي است كه بايد برايش معني 
پيدا كند. ادبيات سينما، منهاي خود سينما بي معني است. بايد فيلمي از 
هيچكاك روي پرده باشد، كلوپ و كانون و انجمن هم نباشد بهتر است، تا 
مطلب كاركرد داشته باشد. )دو تا و نصفي فيلم ويدئويي ناقص و نامرغوب 
را هم نديده مي گيريم و خودمان را به حيطه هاي استثنا نمي كشانيم.( از 
اين رو كتاب، براي آن نوع خواننده و يــا اصال هر نوع خواننده، كم وبيش 
مرده است. اما كتاب به واقع مرده نيست. كتاب در زمان و مكان خود و در 
ميزانسن و پس زمينه جريان سيال سينمايي خاص خودش، حتي بسيار 

هم با معني است.
آلفرد هيچكاك 52 فيلم ساخته اســت. منهاي تعداد محدودي، تمامي 
فيلم هاي ساخته اســت. منهاي تعداد محدودي، تمامي هيچكاك در 
ايران ديده شده است. در چهارگوشه ايران و نه تنها تهران )آخرين فيلم 
هيچكاك به نام »توطئــه خانواده« )1975( در ســال1357 در تهران 
به نمايش عمومي درآمده اســت.( جملگي فيلم ها در تاالرهاي نمايش 
سينماهاي عمومي، تلويزيون، انجمن ها، كانون ها، سينه كلوپ ها، و صبح 
جمعه جورقانيان و جاهاي ديگر، براي عوام و خواص به نمايش درآمده 
است. برخي از فيلم ها يك بار و برخي به دفعات ديده شده است. اكثر فيلم ها 
دوبله بوده و در عين حال امكان شنيدن صداي اصلي شان ميسر بوده است. 
سينماي هيچكاك، نوع سينمايي است كه هم براي عوام و هم براي خواص، 
بسيار دوست داشتني و لذت بخش بوده اســت. سينماي آسان پسندي 
اســت كه براي عالقه مندان به مفاهيم عميق هم خالي از لطف نيست و 
آنها هم دست خالي تاالر سينما را ترك نمي كنند. دلهره و ترس پنهان 
و اضطراب و تعليق از خصايص ويژه هيچكاك است. اين ويژگي ها نام او 
را براي آدم هاي غيرسينمايي هم ملموس كرده است. سر و وضع ظاهري 
بسيار خاص هيچكاك به اين مهم كمك كرده است. داستان هاي پليسي 
منتسب به او، پاي ثابت پاورقي هاي مجالت باب سليقه سلماني ها و مطب 

دندانپزشكان بوده است. هيچكاك تا بدين حد دم دستي و عادي و معروف 
و همه گير و همه فهم بوده است. هيچكاك زندگي خودشان را مي كردند تا 
اينكه يك مرتبه و يك شبه هيچكاك از لگدكوبي انبوه جماعت در زيرپا و 
تنه خوردن در معابر نجات يافت و از روي دكه و پيش خوان بساط فروش، 
دفعتا به پشت ويترين جواهرفروش ها نقل مكان داده شد. و در پناه نور نرم 
استوانه اي مه گرفته ظريف الكترونيك، دست در گردن با چند هم قطار 
ديگر وي دل انگيزترين زربفت جهان، مخمل سياه، لميد. هيچكاك را از آن 

تاريخ به بعد بيشتر در آمفي تئاترها و دانشكده ها نمايش دادند.
دوايي گاه يك تنه و گاه با مشــاركت چند منتقد ديگــر، ماموريت اين 
جابه جايــي را به عهــده گرفت. دوايي امــا تنها به لحــاظ تئوري هاي 
زيبايي شناســانه و دريافت هاي فاضل مابانه نبوده است كه هيچكاك را 
چنين مي ستاييده و مي سروده است. بعيد است كه راز نهفته در توسل 
دوايي به هيچكاك، از دانش و تئوري مولف و كايه دو سينما بيايد. اينكه 
دوايي به سليقه و دريافت و موارد دوست داشتني اش از هيچكاك، در پناه 

تئوري مولف، شكلي داده، بايد به زمان بعدتري متعلق باشد.
اما... و در اين فاصله تا به اما برسيم بايد كمي به عقب برگرديم. ما نوجوان 
بوديم و او جوان، هيچكاك را همين جوري دوست داشت. همه هيچكاك 
را دوست داشتند. ما جا مانديم. هنوز وقتش نرسيده بود. اما او رفت. درس 
دانشكده و بلدبودن انگليسي و شور و عشق اش درهم آميخت. ما نوجوان 
بوديم و او دانشجو بود كه بيانيه منتقدين فرانسوي، تحت عنوان تئوري 
مولف در نيمه دوم دهه50 )نيمه دوم دهه30 شمســي( در مجله بسيار 
معروف كايه دو سينما به چاپ رســيد. به بركت آن اكتشاف، هيچكاك 
مهم شد و چون مهم شد تا به امروز درباره اش بسيار نوشته اند. دوايي هم 
مسامحه نكرد و در باب هيچكاك نوشت؛ هرگونه مطلبي كه به تصور درآيد. 
نوشت حاال ديگر او براي عشق خود توجيه ياد گرفته بود و برهان مي آورد. 
نيروي عشق به اضافه نيروي برهان را نمي شود دست كم گرفت. او خود را 
گسترش مي داد و پيش مي راند و پيشتاز بود. ... اما دوايي از طريق فيلم 
و سينما و هيچكاك و رويدادها و آدم هاي روي پرده فيلم هاي هيچكاك 
است كه زندگي كرده است. بي شــك هيچكاك، عمده ترين سهم را در 
زندگي دوايي دارا بوده است. تبلور عشــق در زندگي اش، در هيچكاك و 
يا هيچكاك، عشق و زندگي را توأمان تجربه كرده است. عشق ديوانه وار 
دوايي به هيچكاك بامعني است. اگر فرصتي دست دهد تا نقد »سرگيجه« 
را دوباره با هم بخوانيم )عجالتا مراجعــه كنيد به صفحه »ماضي نقلي« 
در شــماره 40مجله فيلم(، درخواهيم يافت كه در حال نوشتن زندگي 
خصوصي دوايي نيســتيم. تنها اين را مي گوييم كه او درباره سرگيجه، 
هيچكاك و خودش مشــتركا نوشته اســت. دوايي عاشق است. عاشق 
خلوص عشق و عشق خالص، خلوص عشق و پاكي و صفا، زمينه را برايش 
مهيا مي كند تا به كودكي برسد؛ نوستالژي. از اين رو، عالقه او به عشق هاي 
بچگي و كودك عاشق و عشق كودكي و شرم و كتاب »باغ« و كانون پرورش 

 مقدمه اي بر شناخت نوشته هاي پرويز دوايي

قرارمان با خسرو دهقان روايتي درباره پرويز دوايي بود و ميان صحبت هايمان، حرف ها رفت سمت 
نوشته اي قديمي درباره دوايي؛  مطلبي كه سال66 و به بهانه انتشار »سينما به روايت هيچكاك« و 
»فرهنگ واژه هاي سينمايي« توسط دهقان نوشته و در شماره55  ماهنامه فيلم منتشر شده بود. قرار 
شد همين مطلب كه دوايي را به خوبي توضيح مي دهد بازنشر كنيم و آقاي دهقان عزيز بعد التحريري 

به آن بنويسد. شتاب كار ما و كسالت آقاي دهقان باعث شد اين بعدالتحرير به قول خودشان بماند طلب 
ما از ايشان. بعد از گذشت 33سال، نوشته حاضر همچنان جواب مي دهد و با خواندنش مي توان متوجه 
شد چرا پرويز دوايي شاخص ترين منتقد دهه40 بوده است. به سبك همان نشريات دهه40، خواندن 

اين نوشته را كه ناگزير كمی كوتاه شده است به همه خوانندگان عزيز توصيه مي كنيم.

فكري كودكان و نوجوانان برايمان معني پيدا مي كند. نقد سرگيجه در 
سال1341 نوشته شده، كتاب باغ در سال1360 نشر و پخش شده است. 
تفاوت 19 سال زمان را به سهولت در اين دو نوشته درنخواهيم يافت. جنس 
هر دو نوشته يكي است. هرچند كتاب باغ مجموعه داستان هاي كوتاه است 
و نقد سرگيجه يك نقد بر يك فيلم سينمايي، ما هر دو نوشته را در يك جا 

مي گذاريم. در همان دو اليحه كه نام پرويز دوايي را برخود دارد.
وقتي دفاع از عشق و زندگي موجه باشــد، جانبداري از هيچكاك نوعي 
دفاعيه است. بهترين دفاع، حمله است. اقامه دعوا عليه همه، دوايي با كس 
و ناكس در گذرگاه عمومي در خلوت جنگيده اســت؛ جنگ هاي قلمي 
توان فرسا. او بيشتر رفته. گاه حتي لج كرده، گاه پافشاري كرده، گاه حتي 
بي خودي سماجت كرده و گاه حتي التماس كرده، اما همچنان شوريده 
دل بوده است. در رأي گيري هاي بهترين فيلم هفته، ماه، فصل، سال و عمر 
سينمايي همواره با اصرار و عشق و پاك باختگي تمام از هيچكاك دفاع 
كرده است. درباره اش سخنراني كرده، به او نمره 20 و يا چهار ستاره داده و 
در يك كالم او را مركز ثقل تمامي جهان سينما ناميده است. از نگاه و ذهن 
دوايي، سينما از هيچكاك آغاز مي شود و نه حتي از لومپر يا مه ليس، و راه 
مي افتد و مي خرامد و مي دود تا به هيچكاك مي رسد. و در پايان راه هم در 

او مستحيل مي شود و باالخره هم با او پايان مي گيرد.
دوايي همچنان دامنه انديشــه و كار و ســليقه اش را گسترش مي دهد. 
هيچكاك براي او سنگ محك مي شود؛ يك جور عيار. همه چيز و همه 
كس در ارتباط با هيچكاك برايش معني پيدا مي كرد. دوايي كســي را 
دوست داشت كه هيچكاك را دوست داشت و از كپي، تا سرحد جنون، 
متنفر مي شــد كه از هيچكاك به هر دليل روي برمي گرداند. پا در يك 
كفش كردن هاي دوايي بر سر2 فيلم جدل برانگيز هيچكاك، »پرده پاره« 
و »توباز«، نمونه برجسته ديدگاه و عملكرد او بوده است. در محدوده افراد 
غيرايراني، 2منتقد انگليسي و فرانسوي طرفدار هيچكاك از احترام خاصي 
نزد دوايي برخوردار بودند؛ رابين وود و فرانسوا تروفو. تروفو به لحاظ نگاه 
معصومانه تر و عاشقانه ترش، جايگاه وي  ژه اي نزد او داشته است. بنابراين 
دوايي، تروفو را همزاد خود مي دانسته است. طبيعي است كه كتاب سينما 
به روايت هيچكاك، نوشته فرانسوا تروفو، كسي كه عشق مشتركي با دوايي 
داشته است، مي بايست كه از عزت خاصي نزد او برخوردار بوده باشد. ميزان 
تركيب خلوص و وسوه و احترام تا بدان حد پيش مي رود كه مانند خود 

تروفو در استخر مي افتد؛ در يك موقعيت هيچكاكي.
همه چيز با سقوط در آب شروع شد...

)صفحه 9 كتاب سينما به روايت هيچكاك( حال متوجه مي شويم رويدادي 
كه براي تروفو اتفاق افتاده و او در كتاب، بازگويش مي كند، براي دوايي چه 
معنايي دارد. نادرست است اگر از روي اين واقعه، سهل انگارانه و سريع رد 

شويم. اگر چنين كنيم تمثيل قصه دوايي را ناديده گرفته ايم.
در كشاكش عشق و زندگي، تعليق هيچكاكي از ديگر مايه هاي دلپذير 
دوايي اســت؛ تعليق از آغاز تا پايان عمر. تحليل رابين وود از نخســتين 
صحنه سرگيجه براي بررســي اين مايه در دوايي بهترين مرجع است. 
)نقد ســرگيجه در كتار هيچكاك رابين وود به ترجمــه پرويز دوايي، از 
شــماره 674 به تاريخ 8 مرداد 1348 تا شــماره 687 به تاريخ 21 آبان 
1348 مجله ستاره سينما(. حال بعد از همه اين سال ها، رابين وود جور 
ديگري مي انديشد. تروفو در سال 1983 مرد. هيچكاك 4 سال قبل تر از 
او. دوايي در سال 1353 تهران را به قصد چكسلواكي براي يك سفر كوتاه 
و بعد براي مدت طوالني و نامعلوم ترك كرده است. مقاله بسيار مهم اش، 
تحت عنوان خداحافظ رفقا در سال 1352 در مجله سپيد و سياه چاپ 
شده است. ما داريم اين يادداشت را در تابستان 1366 مي نويسيم و طبق 
وعده هاي دوطرفه قرار است در شماره مهرماه )55( ماهنامه سينمايي فيلم 
به چاپ برسد. آينده را چه كسي مي تواند حدس بزند؟ آدم فقط مي تواند 
بگويد، چه حيف چقدر خوب بود كتاب آن موقع ها در مي آمد و اين چاپ، 
چاپ چندم كتاب بود. اما اين چاپ را به هر حال نمي شود در كتاب هاي 
سينمايي گذاشت. مي شود؟ زندگينامه را مي شود در طبقه كتاب هاي 

سينمايي گذاشت؟
4ـ كتاب ســينما به روايت هيچكاك چگونه كتابي است؟ كتاب حاصل 
گفت وگوي هيچكاك و تروفو است. اين جواب اما به شرطي كه همه چيز 
را در يك مجموعه نبينيم، بي معني است. مجموعه اي كه در آن هيچكاك، 
تروفو، خانم هلن جي، اسكات به عنوان مترجم جلسات گفت وگو و پرويز 
دوايي سهم جداگانه خودشــان را دارند. و در زمان و مكان و ميزانسن و 

پس زمينه كارشان معني مي دهند.

معني دروني اصطالح معروف فيلمفارسي، دقيقا و مخصوصا با همين امالی 
كهن تر از واضع آن، آقاي دكتر كاووسي است. قبل از ايشان، طغرل افشار 
براي نمونه كه از نسل قبل تر منتقدين سينمايي است، در باب مضرات  
بدي فيلمفارسي نوشته و بدان پرداخته اســت. اين قضيه به قدري جا 
افتاده كه اوالً بديهي مي نمايد و ثانياً هر كدام مان عادت كرده ايم كه حتي 
بدون ديدن آن فيلم ها، چشم و گوش بسته و نكاويده تئوري را بپذيريم. 
هميشه همينطور بوده است. در مقابل فيلمفارسي، فيلم هنري و يا موج نو 
از ديرباز در سينماي ايران متداول بوده است. دو جبهه در دو سو، به وسعت 
تاريخ سينماي ايران، سينماي بد و سينماي خوب، اين دو جبهه در عمل 
تقسيمات داخلي ظريف تري هم دارند. غريزي ها و تحصيل كرده ها و از 
فرنگ برگشته ها براي نمونه، در جبهه سينماي خوب قابل يادآوري است. 
پرويز دوايي طبعاً متعلق به گروه ســينماي خوب بوده است. از آنجا كه 
هيچ چيز در پرويز دوايي در حد ساده اوليه باقي نمي مانده و او اوديسه وار 
به ماورای هر پديده سفر مي كرده است، در اين كارزار هم تنها به چپ و 
راست كردن دشمن با شمشير قناعت نكرده است. از آغاز كارش رو در روي 
سينماي بد فارسي ايستاده و دشمن را تا سرحدات دورترين مرزهايش 
رانده و تار و مار كرده است. جنگيدن دائمي به قصد شكست دادن دشمن، 
هميشه در دستور كارش قرار داشته است. دوايي همواره و بي امان با هر 
شيوه، طنز هم حتي، با دشمن به طور دائمي مي جنگيده است. بخشي 
از فعاليت دوايي كه عمدتاً به صورت مقاله در نشــريات گوناگون تحت 
عناوين متفاوت طي سال هايي به چاپ رسيده است، مصروف تبصره اول 
دستورالعمل كاري اش بوده است. همزمان مراقب بوده تا از جبهه ديگر 
هم غافل نماند. تبصره دوم در دو جمله خالصه مي شده است؛ زير بال و پر 
فيلمسازان به درد بخور را گرفتن و به راه آوردن خواننده هاي خودي. او خود 
را موظف مي دانسته تا براي سينماي خوب فكري بكند. در گرماگرم تفكر 
و به دنبال راه و چاره گشتن، يك مرتبه خود را در مقام و موقعيت يك برادر 
بزرگ تر و يا يك متولي و يا يك راهنماي تثبيت شده مي يابد. روز به روز 
بيشتر دل نگران بوده است كه چه مي بايستی كرد. بخش ديگري از انرژي 
دوايي در مقاالت متفاوت و در نشريات گوناگون به كار گرفته شده بود تا 
جوابي معقول براي چه بايد كرد؟ خودش بيابد. ســينماي خوب به مدد 
فيلمساز خوب و به بركت تماشاچي خوب بايد راه مي افتاد. چاره اي نبود. 
دوايي خود را متعهد مي دانست كه به هر طريق و هر شكل از راه آموزش، 
حمايت، متلك پراني، خط و نشان كشيدن، تشويق، تنبيه و ...، حس و حال 
و شعوري به تن نيمه جان سينماي خوب بدمد. در اين زمينه با مختصر 
مشكلي روبه رو بوده است كه بخش ديگري از انرژي و وقت و كاغذ و مقاله ها 
را هم صرف اين تبصره از دستورالعمل اش كرده بود. شكاف عمده اي كه 
در صف سينماي خوب از همان اوان ســر و كله اش پيدا بود، بايد طوري 
پر مي شد. صف فيلمسازان گوهري، جوهري و غريزي در مقابل صف از 
فرنگ آمده هاي آالمد دروغي قالبي. جانبداري وقفه ناپذير از كيميايي و 
نادري و ذكريا هاشمي و حاتمي و تقوايي و مهرجويي و بيضايي و مقدم 
و ديگران، همواره مورد نظر بوده اســت. نتيجه بالفاصله چنين نگرش و 
رويكردي به سينماي بومي، با توجه به سن و سال و سوابق دوايي، اين شد 
كه او در نقش برادر بزرگ تر سينماي خوب ايراني از بارز ترين چهره ها باشد. 
در چنين سيستم متولي گري طبعاً بايد غريزه ها، احكام و فنون ساده اوليه 
و طرز كار را فوت آب باشند. در غير اين صورت دوايي بازي  را به صف مقابل 
در جبهه داخلي مي باخت.  دوايي طبعاً با بي دانشي موافق نبوده است. از 
اين رو دوست داشت كه فيلمسازان خوش ذوق مايه دار، كم دانش نباشند. 
در چنين بستري، فضاي سينمايي مخلوق دسترنج دوايي نياز ساده اوليه 
به فرهنگ و »تعريف« داشت. معني زوم، تفاوت تراولينگ با النگ شات و ... 
خواننده و تماشاگر هم بايد پا به پا كشانده مي شد. خواننده / تماشاگر گاهي 

عقب و گاهي جلو و گاهي همراه و همقدم قدم بر مي داشت و راه مي آمد.

راه، زير قدم های محكم و جوان  درنورديده خواهد شد

دوايی و سينمای فارسی
گفتگويی بلند با پرويز دوايی. منتشر شده در  دو شماره ماه نو فيلم مرداد 4۸ . گفتگو كننده سيروس 

الوند. اين بخش هايی از مصاحبه دوايی است: 
  شخصا اين اميدواری را دارم كه فيلمسازان جوان ما با طی يك دوره سنی خاص كم كم از خود به در 
آيند و به محيط خويش رو بياورند، چون يك روز خواهند فهميد كه زينت آالتی كه طاقچه های دنيای 
خصوصی آنها را آرايش می دهد، سينمای آنتونيونی و فلينی، آثار كافكا و سارتر و كامو، نمايشنامه های 
بكت، برشت و يونسكو، اين ها هر قدر هم  خوب و دوست داشتنی باشند، مال ما نيستند و ما هر قدر 
به اين متمايزان هنر جهانی عالقه نشان بدهيم، وابسته به آنها نخواهيم بود. ما بايد به آنچه كه داريم و 

هستيم رو بياوريم و از ذخيره خانگی و داخلی توشه برداريم .
  سينمای فارسی از زندگی فارسی جدا نيست و حاال اين سينمای فارسی با هر خصوصيتی كه آن را 
تلقی كنيد،   به وجه غير مستقيمی منعكس كننده خلقيات، سليقه ها و نيازهای روحی مردم ماست، 

غير مستقيم بدين معنی كه خود فيلم ها آينه زندگی مردم ما نيستند ولی پسند مردم و توجه مردم به 
اين فيلم ها نشان می دهد كه بين مردم و اين فيلم ها يك نوع تفاهم و هم بستگی به وجود آمده است. 
فيلم فارسی را مردم به مرور ايام و تقريبا بدون تحميل پذيرفته اند، اكنون به نسبت فهم و پسند مردم، 
فيلم فارسی جا افتاده است و ما قبل از اينكه هر صفتی به دنبال فيلم فارسی ببنديم بايد توجه كنيم 

كه سينمای ما متبوع مردم بوده است. 
   فيلم فارسی نمی تواند سطحش  باال برود در حالی كه سطح ساير شئون ذوقی ما همچنان پايين مانده 
است. در فيلم فارسی نمی توانيم يك فرانسوا تروفو داشته باشيم در حالی كه معدل تئاتر ما ميری است. 
   يك راننده تاكسی كه برای تامين قسط هايش ناچار می شود ۱0 تا ۱۲ ساعت گاه بيشتر كار كند اگر 
هم سالی، ماهی يك بار فيلم ببيند، فيلمی را خواهد ديد كه هرچه سهل تر و مستقيم تر و بی دردسرتر 

، به فكر خسته او منتقل شود، فيلم فارسی جوابگوی اين وضعيت است.
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جوانان خشمگين
دانشجويان دانشــگاه شيراز، سال 
4۹ نشريه ای با عنوان كتاب سينما 
منتشر كردند كه سر و شكلی حرفه 
ای هم داشــت. مطلب تنــد و تيز 
پديده ای فجيع در ايران  به نام انتقاد 
فيلم كه در شماره دوم كتاب سينما  
منتشر شد، ســر و صدای زيادی به 

پا كرد. 

 سخنرانی دوايی 
برای دانشجويان

 پرويز دوايی در انتهای دهه چهل، به شهرت و اعتباری دست 
يافته بود كه هنوز برای هيچ منتقدی تكرار نشده است. كتاب 
سينما در آذر 4۹ متن سخنرانی دوايی را منتشر كرد؛ ميزانسن 
نمايش خدايی كارگردان نشــان می دهد دوايی كنار حس و 
حالی كه به نوشــته هايش طعم و جذابيتی ويژه می بخشيد ، 

دانش سينمايی هم داشت.

 هميشه هيچكاك
 در دهه چهل، هيچكاك در حدی اعال، 
ستايش می شد. در آن سال ها نمايش 
هر فيلمی از هيچكاك، يك اتفاق مهم 
سينمايی بود.

راه، زير قدم های محكم و جوان  درنورديده خواهد شد 
يادداشت آخرـ دوايي در دوران كاري اش همواره كوشيد و اهم نيروي خود را، آگاهانه يا ناآگاهانه، صرف كرد تا حس و شور و حال را به 
جوانان تزريق كند. در اين راه قدمي به پيش برداشت و موفق شد. او گرما و انرژي و عشق را در رگه هاي جوانان پا در ركاب زندگي تزريق كرد. 
اما هرگز نخواست يا نتوانست كه ما جوانان آن روزگار را در مصاف با نهيب ساير جريان هاي سينمايي واكسينه كند. بعدها ما بي سالح در كف، 
تنها مانديم؛ تنهاي تنها در مقابل تندباد امواج سينما. بعضي ها اين شانس را يافتند كه خودشان را جور ديگري واكسينه كنند. ما اما نتوانستيم، 

آن طور كه مي بينيد آنها شانس آوردند كه زنده و سالم مي ماندند. ما آنچنان كه مي بينيد، همچنان رنجور باقي مانده ايم.
اين يادداشت  پيشنهاد نمي كند كه غلط را كت بسته بپذيريم. غلط هاي كتاب ها را مي گوييم. غلط، غلط است. مي بخشيد، تعارف كه نداريم. 
خود پرويز دوايي معتقد است و در مجله سپيد و سياه سال 1349 هم نوشته است كه : »راه زير قدم هاي محكم و جوان درنورديده خواهد شد. 
جوانان از راه مي رسند با قلم و كاغذ در زير بغل و كيفي انبان از كتاب هاي تازه، با ذهني نو و جوينده و مؤدب. آيا مي شود به آنان راه نداد؟ آيا 
مي شود برايشان راه باز نكرد؟ فكر نمي كنيم شما چنين مي انديشيد. راستي اما، به شما اطمينان مي دهيم، كسي گستاخ و پررو نشده است.

كامپيوترها و ميكروپروسسورها مدت ها است كه از راه رسيده اند. اما همچنان فكر مي كنيم كه جانبداري از حرمت پيشگامان بر ما واجب 
است. ما در عصر رايانه همچنان مصريم و بر اين  باور پاي مي فشاريم كه براي چرتكه هاي آويخته از ديوار ارج مي نهيم. مگر مي شود يك 

عاشق كولي را دوست نداشت؛ كسي كه همواره عاشق زندگي و عاشق عشق بوده است؟
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