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انتقادها و گمانه زني در مورد فرمول قیمت گذاري خودروهاي كم تیرا ژ در حالي باال گرفته كه شوراي رقابت بر اجراي بي كم و كاست 
اين دستورالعمل تأكید دارد. به گزارش همشهري، مناقشه قیمت گذاري 18خودروي كم تیراژ با انتقادهاي سازمان بازرسي كل 
كشور، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و وزير صمت باال گرفته و حتي علي ربیعي از نهايي شدن طرح جامعي براي تولید 
و قیمت گذاري خودرو خبر داده است. عالوه بر آن طي روزهاي گذشته گمانه زني هايي در مورد واگذاري قیمت گذاري خودرو به 
ستاد تنظیم بازار و سازمان حمايت براساس طرح جامع جهش تولید و با اســتناد به ابالغ مجدد ابالغیه قبلي مقام معظم رهبري 
مطرح شد. اين درحالي است كه رئیس شــوراي رقابت در گفت وگوي اختصاصي با همشهري هرگونه تغییر پیش بیني نشده اين 
دستورالعمل يا متولي قیمت گذاري خودرو را رد و با پاسخ به برخي انتقادهاي مطرح از مصوبه اين شورا براي تعیین نرخ 18خودروي 

كم تیراژ دفاع مي كند. صفحه4 را بخوانید.

فرمولجدیدقیمتگذاريخودرو
اجرامیشود
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ویژهنامهچشمانداز
فرهنگياجتماعيتهران

ارتقــای ضريب امنیــت زندگي 
براي شهروندان به خصوص زنان 
در شــهر، امروز به عنوان يكي از 
موضوعات مهم و اساسي در دستور 
كار مديريت شــهري قرار گرفته 
اســت. موضوع مهمي كه تحقق 
بخش عمــده اي از آن در گرو ســاماندهي فضاهــاي بي دفاع 
شهري اســت. فضاهايي كه يا در قالب ساختمان هاي رهاشده 
سیماي شــهري را مخدوش مي كنند يا در قالب فرورفتگي ها، 

پنجره هاي شكســته و كوچه هاي تاريك امنیت شهروندان را 
تهديد مي كنند و از نظارت اجتماعي كمتري نســبت به نقاط 
ديگر شهري برخوردارند. مرور پیشینه فضاهاي بي دفاع شهري 
حكايت از اين دارد كه اغلب اين فضاها مولود تغییر كالبدهاي 
شهري اســت. در راســتاي ارتقاي كیفیت زندگي شهروندان 
به خصوص زنان، الزم بود به صورت جــدي در اين بخش ورود 
كرده و بسترهاي رفع نقاط بي دفاع شهري را فراهم كنیم. از آنجا 
كه رفع فضاهاي بي دفاع شهري در قالب پروژه هاي اجتماعي و 
فرهنگي زمان بر است، بنابراين با نظرسنجي مردمي و شوراياران، 
تصمیم گرفته ايم تا از ظرفیت هاي شهرداري با توجه به ارتباط با 
كالبدهاي شهري استفاده كنیم و با بهره گیري از امكانات موجود 
نسبت به برنامه ريزي براي رفع اين نقاط اقدام كنیم. براساس 

مطالعات اولیه جمع آوري شــده از مناطق 
مختلف تهران، 2هزار نقطه بي دفاع شهري 

در پايتخت شناسايي شده كه با تالش هاي صورت گرفته حدود 
1800نقطه بي دفاع مرتفع شده است. 

مصــرف ســوخت جايگزين گاز 
براي تولید برق و تداوم تولید در 
واحدهاي صنعتي در شرايط فعلي 
يك حقیقت است كه رد پاي آن 
در افزايش آلودگي كالنشهرها نیز 
قابل انكار نیست؛ اما در اين معادله، 
مازوت فقط يك »عامل« است و شناسايي »مقصر« يا مقصران 
به اين سادگي نیست كه حكم به تقصیر نیروگاه، دولت يا مردم 
بدهیم يا مثال بخواهیم با قطع مصرف مازوت در نیروگاه ها غائله 
را ختم كنیم. بازگشت مازوت به سبد انرژي زمستاني كشور، 

ريشــه در ســال ها بي توجهي، غفلت و پیمودن راه خطا دارد 
و براي خنثي كردن اين عامل آلودگي، بايد همه اشــتباهات 
گذشته را يك به يك جبران كرد. سؤال اصلي اين است كه چرا 
نیروگاه هاي بزرگ و اصلي كشور كه همگي در سال هاي اخیر 
گازي شده اند و حتي ســازمان محیط زيست شیرهاي اصلي 
مصرف مازوت اغلب آنها را نیز پلمب كــرده، يكباره در هواي 
آلوده فصل زمستان، اين سوخت آلوده را جايگزين گاز طبیعي 
و پاک كرده اند و آيا راهي وجود نداشــت كه از مصرف مازوت 
صرف نظر شود؟ براي پاسخ به اين سؤال به ظاهر ساده، بايد كمي 
به سبد مصرف انرژي در ايران توجه كرد. نكته اول اين است كه 
گاز طبیعي، اصلي ترين حامل انرژي براي پخت وپز و همچنین 
گرم كردن خانه  ايرانیان در فصل زمستان است و ما براي اين 

كار روزانه حدود 620میلیون مترمكعب گاز 
طبیعي را با بهاي حدود 20سنت براي هر 

متر مي ســوزانیم؛ البته اين میزان مصرف در ايران 85میلیون 
نفري معادل نصف مصرف اروپاي 450میلیون نفري است.
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يك ماه بعــد از تصويب 
طرحــي بــراي آغــاز مجلس

غني سازي  20درصدي در 
كشــور و توقــف بازرســي ها از مراكز 
هســته اي، نماينــدگان مجلس طرح 
ديگري را ارائه داده اند كه براساس آن، 
مجازات هايي براي مذاكره غيرهسته اي 

با آمريكا درنظر گرفته شده است.
روز گذشته متن طرح اقدام متقابل ايران 
در برابر ترور شهيد قاسم سليماني با 1۶ 
ماده كه هفته گذشته در مجلس اعالم 

وصول شده بود، منتشر شد.
درصــورت تصويب نهايــي اين طرح، 
هرگونه مذاكره بر سر توان تسليحاتي 
جمهوري اســالمي، نقــش جمهوري 
اسالمي ايران در منطقه و مسائل محور 
مقاومت ممنوع بوده و مسئول مربوطه 
محكوم به انفصال مادام العمر از مناصب 
و خدمات دولتي اســت. هرگونه توافق 
با شــرط مذاكره بر امور يادشده، باطل 
است. درصورت هرگونه مذاكره درباره 
امور يادشده از سوي مقامات جمهوري 
اسالمي ايران، وزارت امور خارجه موظف 
اســت عامالن را ظرف يك هفته به قوه 
قضاييه معرفي كند. همچنين هرگونه 

مذاكره با آمريكا بر سر هرگونه مسئله 
غيرهسته اي مشمول اين ماده خواهد 

شد.
براســاس اين طرح، مادامي كه دولت 
آمريكا نســبت به خروج از برجام رسما 
عذرخواهي نكرده و ترور ســردار قاسم 
سليماني توسط اين كشور رسما محكوم 
نشــده اســت، هرگونه مذاكــره دو يا 
چندجانبه با حضور آمريكا ممنوع بوده 
و عامل محكوم به انفصــال مادام العمر 
از مناصب و خدمــات دولتي و عمومي 

مي شود.
به گزارش ايسنا، جبران خسارت ناشي 
از نقض عهد دولت آمريكا و كشورهاي 
اروپايــي درخصوص برجــام جزئي از 
هرگونه مذاكره  هسته اي با دولت آمريكا 

خواهد بود.
همچنين براساس يكي ديگر از بند هاي 
اين طرح، بازگشت جمهوري اسالمي 
به هر »گام« از تعهدات برجامي كاهش 
يافته مطابق بيانيه98/2/18  شوراي عالي 
امنيت ملي و توقف اجراي قانون اقدام 
راهبردي براي لغــو تحريم ها، نيازمند 
تصويب مســتقل از طرف مجلس در 
فرايند متوازن بــا طرف هاي مقابل، در 

بازگشت گام به گام به تعهدات است.
اتخــاذ ترتيباتي از طــرف دولت براي 
نابودي رژيم صهيونيستي تا سال 1420و 
انجام اقداماتي براي افشاي جنايات صدام 
و داعش و آمريكا در كشورهاي عراق و 
سوريه از منابع كشورهاي ميزبان از ديگر 

محورهاي اين طرح است.
نماينــدگان مجلــس روز 9آذر هم با 
2۳2 رأي موافق دو فوريت طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها را به تصويب 
رسانده بودند كه براساس آن، سازمان 
انرژي اتمي مكلف است ظرف مدت ۳ ماه 
عمليات نصب، تزريق گاز، غني سازي  
و ذخيره ســازي  مواد را با درجه غناي 
موردنيــاز، با حداقل 1000 دســتگاه 
ماشين IR-2m آغاز كند و همچنين در 
همين بازه زماني، عمليات غني سازي  و 
تحقيق و توسعه با ماشين هاي IR-6 را با 
حداقل 1۶4 ماشين از اين نوع آغاز كرده 
و آن را ظرف مدت يك ســال به 1000 

دستگاه ماشين توسعه دهد.
دولت جمهوري اســالمي ايران موظف 
است براساس بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام، 
ظرف مدت 2 ماه از تصويب اين قانون، 
دسترسي هاي نظارتي فراتر از پروتكل 

الحاقي براساس برجام را متوقف كند.
همچنين دولت جمهوري اسالمي ايران 
موظف اســت بالفاصله پس از تصويب 
اين قانون، ساالنه به ميزان حداقل 120 
كيلوگرم اورانيوم با غنــاي 20 درصد 
توليد و در داخل كشــور ذخيره كند و 
نيازمندي هاي صلح آميز صنايع كشور 
به اورانيوم با غناي بــاالي 20درصد را 

به طور كامل و بدون تأخير تامين كند.
نمايندگان همچنيــن تصويب كردند 
كه مســتنكفين از اجراي ايــن قانون 
به تناســب امتناع يا ممانعت از اجرا به 
طبقات 4 تا ۷ مجــازات تعزيري قانون 
مجازات اسالمي مصوب1۳92 محكوم 

مي شوند.
طرح مجلس پس از تصويب در شوراي 
نگهبان تأييد شد، اما به دليل عدم ابالغ از 
طرف رئيس جمهور، محمدباقر قاليباف، 

رئيس مجلس آن را ابالغ كرد.
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي 
اتمــي در يك مصاحبــه از نمايندگان 
مجلس و شوراي نگهبان به دليل تصويب 
طرحي كه بار مالي براي سازمان انرژي 
اتمي دارد، انتقاد كرده و گفته بود، پول 
توليد سانتريفيوژها را چه كسي مي دهد.

طرح مجلس درباره برجام و نابودي اسرائيل

گزارش

در حاشيه سياست

 دي ماه ســال گذشــته بود كه شــوراي عالي امنيت ملي درپي 
حوادث ســال98 كه گراني بنزين محرك آن بود، ميزبان سري 
نشست هايي با عنوان وحدت ملي براي چاره يابي بر سر موضوعات 
و مسائل كشور شد؛ نشست هايي كه به دعوت علي شمخاني، دبير 
شــوراي عالي امنيت ملي برگزار شد و شــاهد حضور چهره هاي 
سياسي از طيف هاي مختلف اصولگرا و اصالح طلب بود. محسن 
آرمين، بهزاد نبوي، محمد سالمتي، علي شكوري راد، حميدرضا 
جاليي پور، احمد سالك، غالمرضا مصباحي مقدم، مهرداد بذرپاش، 
 علي مطهــري و الياس حضرتــي جمعي از مهمانــان آن بودند؛  
نشستي كه بهانه اش شناسايي مشكالت و مسائل كشور از ديدگاه 

صاحب نظران سياسي كشور وراي طيف بندي هاي مرسوم بود.
براساس پيگيري هاي همشــهري، ۳دوره از اين نشست ها برگزار 
شده  اما پاندمي كرونا ويروس عاملي بود كه استمرار آن را به تعويق 
انداخت و حاال قريب به يك سال از كليد خوردن آن روند به تعويق 

افتاده است و خبري از برگزاري آن نيست.
در همين راســتا علي مطهري، فرزند شــهيد مطهري و نماينده 
سابق تهران در مجلس با تأييد خبر برگزاري نشست هاي وحدت 
در شوراي عالي امنيت ملي به همشهري گفت: هدف از برگزاري 
نشست ها رسيدن به اشتراك نظر درباره چگونگي حل و مديريت 

مباحث و موضوعات مهم كشور بود.

وحدتملي،مانعدوقطبيهايساختگيميشود
 آنطور كه الياس حضرتي، قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي نيز 
به همشهري خبر داده، اين نشست ها به منظور بررسي مطالبات 
مردمي در اعتراضات98 و تحليل شــرايط سياســي - اقتصادي 
و اجتماعي روز كشــور برگزار شدند؛ نشســت  هايي كه مهمانان 

براساس نوع ديدگاه و نظراتشان، مباحث را تحليل مي كردند.
او با بيان اينكه ايجاد فرصت شنيده شــدن نظرات و تحليل هاي 
مختلف در مورد موضوعات اساسي كشور در اين نشست با هدف 
بستر ســازي  براي حضور وحدت در كشــور صورت مي گرفت، 
ادامه داد: در شــرايط فعلي كه جمعي درصددنــد از موضوعات 
روزمره و كوچك گرفته تا مباحث كالن نظام دوقطبي بسازند و با 
تنش آفريني به مطلوب خود برسند، تنها رسيدن بر سر موضوعات 
و چگونگي حل آنهاســت كه مي تواند بن بست گشاي مشكالت و 

مسائل كشور باشد.
حضرتي تأكيد كرد: تفاهم بر ســر موضوعات و مسائل و پذيرش 
راه حل آن از ســوي تمام جريان هاي سياســي كشور مهم ترين 
رويكردي است كه ما در شرايط فعلي كشــور به آن نيازمنديم و 

براي تحقق آن بايد با هم گفت وگو كنيم.

نيازمندوحدتمليوريشهيابيمسائليم
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
و از چهره هاي شناخته شــده جناح راست در كشــور نيز با تأييد 
خبر برگزاري نشست هاي وحدت در شوراي عالي امنيت ملي به 
همشهري گفت: اين سلسله نشست ها كه از دي ماه سال گذشته 
كليد خورد و تا بهار ادامه داشت، به دليل پاندمي كرونا متوقف شد.

او با بيــان اينكه نــگاه من به چنيــن رويكــردي يعني حضور 
صاحب نظران و گفت وگــوي رودرروي آنها براي حل مســائل و 
موضوعات مطرح مثبت اســت، چراكه ما نيازمند حصول وحدت 
ملي در كشــور هســتيم، ادامه داد: وحدت ملي و انسجام ملي 
از مطالبات موكد مقام معظم رهبري اســت كــه با هدف كاهش 
اختالف نظرهاي داخلي و تقويت پشتوانه اي نظام مطرح مي شود؛ 
چراكه ما هرچه انســجام ملي بيشــتري داشــته باشيم، موضع 

جمهوري اسالمي ايران در برابر دشمنان  قوي ترخواهد بود.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: آنچه در اين مسير 
مهم اســت و بايد مورد توجه قرار گيرد، نشســتن صاحب نظران 
دركنار هم و گفت وگو كردن براي حل برخي اختالف نظرات است 
كه ريشــه در حوادث پس از انتخابات ســال88 يا برخي مسائل 
ســال۷8 دارد، ما بايد موضوعات و اختالف نظر ها را با گفت وگو و 

تعامل ريشه يابي و حل كنيم.

كنايهبهرنگمويقاليبافورضايي
عطاءاهلل مهاجراني، وزير فرهنگ اسبق جمهوري اسالمي ايران در 
كنايه به محمد باقرقاليباف و محسن رضايي در توييترش نوشت: 
»دوستي پرسيد: برخي از فرماندهان مشهور سپاه مثل رضايي و 
قاليباف و... موي سر و ريش را رنگ مي كنند. گاهي بلد نيستند لكه 
يا خط رنگ بر جاي مي گذارند. چرا قاسم سليماني هيچ گاه مويش 
را رنگ نمي كرد؟ گفتم: او هميشه در انتظار بود كه مويش به خونش 

خضاب شود و شد. نمي خواست سياه ديده شود، سرخ شد.«

هزينه17ميليارددالريايراندرمنطقه
معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب اسالمي درخصوص 
حضور جمهوري اســالمي ايــران در جبهه ســوريه گفت: همه 
طيف هاي سياسي كشــور مخالف حضور ما براي مقابله با داعش 
بودند و اگر فرمايشات رهبري را گوش نمي كرديم و وارد نمي شديم 
اكنون در همسايگي ما كشوري تشــكيل شده بود كه يك طرف 
آن مديترانه و طرف ديگــر آن خليج فارس بــود كه نفت عظيم 
عراق و پشتوانه كشــورهاي غربي را در اختيار داشت و همسايه 
صهيونيست ها بود.  به گزارش ميزان، سردار نقدي با تأكيد بر اينكه 
آمريكا براي نجات صهيونيست ها و اهداف استكباري خود داعش 
را ايجاد كرد، يادآور شد: آنها در ۳0سال گذشته ۷هزار ميليارد دالر 
در منطقه هزينه كردند؛ درحالي كه جمهوري اسالمي ايران در اين 
مدت 1۷ميليارد دالر براي همه فعاليت هايش ازجمله ديپلماسي، 

كار فرهنگي و دفاعي در منطقه هزينه كرده است.

جليليبهكرسيقاليبافچشمدوختهاست؟!
نامه نيوز در گزارشي ادعا كرده كه برخي حاميان سعيد جليلي در 
تالش هستند تا مسير ورود وي به انتخابات ميان دوره اي مجلس 
را هموار كنند. بنابراين گــزارش، ورود وي به مجلس، آن هم در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري بدون شك براي نشستن بر يك 
كرسي عادي پارلمان و واگذاري پاستور به ديگري نيست و با هدف 

رياست مجلس است.

تعويقنشستهايوحدتبهخاطركرونا
بعد از اتفاقات آبان سال98 سلسله نشست هايي در شوراي عالي 

امنيت ملي با حضور سران احزاب برگزار مي شد كه به دليل كرونا 
متوقف شد حضرت آيت اهلل خامنه اي درباره كتاب زندگينامه خودنوشت حاج قاسم سليماني و پيش از مطالعه 

آن يادداشتي مرقوم كردند. متن يادداشت حضرت آيت اهلل خامنه اي بدين شرح است:
 

بسمهتعالي
هر چيزي كه ياد شهيد عزيز ما را برجسته كند، چشم نواز و دلنواز است.

ياد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگي قرار داد و بدين گونه پاداش دنيايي اخالص و عمل صالح 
او را بدو هديه كرد ولي ما هم هركدام وظيفه اي داريم. كتاب حاضر را هنوز نخوانده ام اما ظاهراً 

مي تواند گامي در اين راه باشد.
رزقنااهلل ما رزقه من فضله

سيدعليخامنهاي
99/10/7

كتاب زندگينامه خودنوشت شهيد قاسم سليماني با عنوان »از چيزي نمي ترسيدم« كه مزين 
به يادداشت رهبر انقالب اسالمي اســت، ديروز رونمايي شد. اين كتاب شامل دست نوشته هاي 
شخصي شهيد سليماني از دوران كودكي و زندگي در روستاي قنات ملك كرمان تا ميانه مبارزات 

انقالبي در سال5۷ است.
كتاب »از چيزي نمي ترسيدم« در 2بخش نوشتار و دست نوشت، 1۳۶صفحه دارد.

مراســم رونمايي از كتاب »چهل روز پس از حاج 
قاسم؛ روايت سرداري كه سرباز شد« ظهر يكشنبه 
با حضور نويســنده كتاب، كريــم همتي رئيس 
جمعيت هالل احمر و علي ربيعي سخنگوي دولت 
و دســتيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري 

برگزار شد.
علي ربيعي در اين مراسم با بيان اينكه موضوع اين 
كتاب خيلي بيش از آنچه در رســانه هاي رسمي 
مطرح مي شود، نياز جامعه ايران است، گفت: در 

اين كتاب براساس روزنامه نگاري تحليلي تاريخي، برش ديگري از شخصيت شهيدقاسم 
سليماني براي امروز و فرداي جامعه ايران تبيين شده است.

ســخنگوي دولت با طرح اين ســؤال كه نمي دانم چه اتفاقي مي افتد كه بعضي از آدم ها 
خودشان موضوع گفتمان مي شوند و يك فرد به مثابه يك نهاد مرجع قرار مي گيرد، گفت: 

جامعه بيش از هر دوره اي يار و رفيق و غم خوارگي ملي مي خواهد.
وي افزود: ما در دوره تاريخي خاصي به سر مي بريم و در هيچ دوره اي مثل امروز هجوم وقايع 
منفي روي امور تأثيرگذار نبوده است. هيچ دوره اي مثل امروز روح و روان تماميت ذهني 
جامعه تحت تأثير نبود و حرف هاي نااميد كننده اي در داخل توليد نمي شد. ما نيازمنديم از 

روح بلند حاج قاسم بيشتر نوشته شود و اين نياز نسل امروز و فرداي ماست.
به گزارش ايرنا، دســتيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري با بيان اينكه برخي از آدم ها 
در زندگي شان تأثيرگذاري عميقي دارند، افزود:  تأثير حيات سردار در زندگي اجتماعي، 

سياسي و امنيتي جامعه ما، شايد به اندازه چند برابر عمر شريف ايشان بود.
ربيعي با طرح اين سؤال كه آيا  مي شود نسلي بدون قهرمان ذهني زندگي كند، گفت: ما با 
نگاهي به قهرمان هاي ذهني نسلي مي توانيم جامعه شناسي تحوالت ارزشي را تحليل كنيم. 
در حقيقت مي توانيم بگوييم امروز جامعه با كدام قهرمان ذهني زندگي مي كند و اگر هم 
جامعه اي قهرمان زدايي شده باشد، اين جامعه چقدر مي تواند دستخوش تغييرات ناگهاني 

قرار بگيرد.
وي افزود: متأسفانه سنت بسيار غلطي در چند سال اخير در كشور ما رخ داده كه افراد را از 
روي ظاهر تحليل مي كنند. اگر از روي ظاهر بخواهيد افراد را قضاوت كنيد ممكن است جزو 
دسته بندي هايي كمتر قابل قبول قرار بگيرند و اين از مشكالتي است كه ما امروز با آن دست 

به گريبان هستيم كه آدم ها را دائم دسته بندي مي كنيم.
سخنگوي دولت در تحليل چرايي اين اتفاق گفت: تصور مي كنم كه ۳ موضوع در كنار هم 
چنين پديده اي را به وجود مي آورد؛ يكي ارزش كاري اســت كه انسان انجام مي دهد، دوم 
شخصيت دروني شده فرد و موضوع سوم، خوانش جامعه از آن آدم است كه اين ۳ ويژگي 
در كنار هم تركيب شده و بعضي از آدم ها را به پديده هاي نسلي و حتي چند نسلي تبديل 

مي كند؛ بنابراين خوانش رفتار اجتماعي فرد مهم است.
وي با بيان اينكه ارزش هاي كاري شهيدقاسم ســليماني واقعا استراتژيك بود، افزود: فهم 
سردار سليماني از تحوالت امنيت منطقه، امنيت ملي و امنيت جهاني كاماًل فهم استراتژيك 

بود و ما كمتر آدمي اين گونه داريم.
ربيعي اضافه كرد: چند سال پيش براي افتتاح چند پروژه اشتغال زايي عازم مشهد مقدس 
بودم كه در هواپيما با شهيد سردار سليماني همسفر شدم. در اين سفر، حرف از نياز جوامع 
امروز به اســتراتژي پيش آمد كه او يادي از شهيدحسن باقري، برادر محمد باقري، رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح كرد. شهيد سليماني مي گفت: من به خوبي احساس كردم بعد از 

شهادت باقري ما دچار افت استراتژيك شديم.
سخنگوي دولت اضافه كرد: به راستي قاسم سليماني آدمي استراتژيك بود و ما بارها از زبان 

دشمنان او اين مطلب را شنيده ايم.
وي افزود: شهيد سليماني هيچ تالشي نكرد كه جايي برود و در آنجا دكتري بگيرد. او هيچ 
تالشي نكرد براي به دست آوردن  چيزهايي كه امروزه رايج است. ارزش هاي دروني او آنقدر 
باال بود كه تحسين دشــمنانش را هم برانگيخته بود كه وقتي شهيد شد، چقدر اسرائيل 
خوشحال بود. ارزش هاي يك انسان شــريف آنقدر باالست كه آدم هاي خبيث از نبودن او 
خوشحال مي شوند. ربيعي ادامه داد: ترور شهيد سليماني به تعبير خود دشمنان يك ترور 
نمادين نبود، بلكه زدن تفكر جنبش هاي اجتماعي معاصر خاورميانه بود. شهيد سليماني 
معمار جنبش هاي اجتماعي منطقه بود و مثل يك جامعه شناس برجسته و يك متخصص 

علوم سياسي برجسته آشنايي كاملي با جنبش هاي اجتماعي دوره معاصر داشت.
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري اضافه كرد: بعضي از آدم ها فقط فهم از جنبش 
اجتماعي دارند، اما بعضي از آدم ها مانند گياهاني هستند كه دور درخت پيچ مي خورند و باال 

مي آيند. سردار سليماني در دل اين جنبش هاي اجتماعي پيچ خورده بود.
 وي يادآور شد: كنش استراتژيك سردار سليماني در دل جنبش هاي اجتماعي از او فردي 

بسيار ويژه و بي بديل ساخته بود.

يادداشت رهبر معظم انقالب بر كتاب زندگينامه حاج قاسم

هر چيزي كه ياد شهيد عزيز ما را 
برجسته كند، چشم نواز و دلنواز است

سخنگوي دولت: 

شهيدسليماني
معمارجنبشهاياجتماعيمنطقهبود

تدفينآيتاهللمصباحيزدي؛امروزدرقم
مراســم تشــييع و خاكســپاري پيكــر آيت اهلل 
محمدتقــي مصباح يزدي، رئيس فقيد مؤسســه 
آموزشي و پژوهشــي امام خميني، امروز ساعت 
9صبح از مصــالي قدس به ســمت حرم حضرت 
معصومه)س( برگزار مي شــود. براساس گزارش 
رسا، پيكر عضو فقيد مجلس خبرگان رهبري پس 
از تشــييع در جوار مرقد مرحوم آيت اهلل بهجت به 
خاك سپرده مي شــود. پيكر ايشان ديروز در حرم 
مطهر رضوي تشــييع شد. اين مراســم با حضور 
حجت االســالم احمد مروي توليت آستان قدس 
رضوي، آيت اهلل علم الهدي نماينــده ولي فقيه در 
خراســان رضوي و امام جمعه مشهد و همچنين 
جمعي از خدام و طالب حوزه علميه در صحن جامع 
رضوي برگزار شد. در اين مراسم آيت اهلل علم الهدي 

بر پيكر اين عالم نماز خواند.

روحانيابرازاميــدواريكرد؛واردات
واكسنكرونادرهفتههايآينده

دستور و سفارش خريد واكسن هاي كرونا به مرحله 

برنامه ريزي واردات آن طي هفته هاي آينده رسيده 
است. رئيس جمهور در جلســه روز يكشنبه ستاد 
هماهنگي اقتصاد دولت ابــراز اميدواري كرد كه با 
اقدامات انجام گرفتــه در هفته هاي آينده با خريد 
واكسن و انتقال آن به داخل كشور، واكسيناسيون 
براســاس اولويت بنــدي و جدول آماده شــده از 
جامعه هدف در كشــور با اولويــت كادر درماني و 
سالمندان آغاز شود. وزارت بهداشت و بانك مركزي 
در اين جلســه گزارشــي از فعاليت ها و اقدامات 
انجام گرفته در تامين منابع و خريد واكسن كرونا 
از توليدكنندگان مختلف در خارج از كشــور، ارائه 

كردند.
اطالع رســاني  پايــگاه  گــزارش  براســاس 
رياست جمهوري، حســن روحاني با تأكيد بر لزوم 
تســريع در اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته در 
اين زمينه، تصريح كرد: بانك مركزي، وزارت امور 
خارجه و سازمان برنامه و بودجه بايد در كنار وزارت 
بهداشت كه مســئول دقت هاي الزم كارشناسي 
است، به گونه اي برنامه ريزي كنند كه خريد و انتقال 

واكسن به كشور سريع تر به سرانجام برسد.
او در بخش ديگري از اين جلسه با اشاره به تجارب 
به دســت آمده از خالل ۳ســال مقابلــه با جنگ 

تحميلي اقتصادي، گفت: دولت با تكيه بر تجارب 
به دســت آمده از ايســتادگي در برابر اين جنگ 
تمام عيار و خنثي ســازي تحريم هاي غيرانساني، 
بودجه سال آينده كشور را با هدف توسعه اقتصادي 
و نيز حمايت مؤثر معيشتي از مردم، تنظيم كرده 

است. 
روحانــي درباره تصميم هاي اقتصادي در كشــور 
گفت: وضعيت و شــرايط اقتصادي كشــور اقتضا 
مي كند كه بــا لحاظ تمامــي الزامــات، نيازها و 
داشته هاي كشور، افقي اميدواركننده و آرامش زا در 
توسعه اقتصادي و معيشت وجود دارد و مردم بايد 
اثرات مثبت آن را در زندگي خود احساس كنند. به 
همين دليل  هرگونه تصميمي كه منجر به فشــار 
مضاعف اقتصادي به معيشت مردم و اقتصاد كشور 
شود، پذيرفته نخواهد بود. او در پاسخ به مخالفان 
بودجه نويسي دولت براي 1400 بار ديگر خطاب 
به آنان تصريح كرد: »ميــزان درآمدهاي مالياتي 
و يا درآمدهاي حاصل از صدور نفت و فرآورده ها، 
در بودجه پيشــنهادي بر مبناي پيش بيني روند 
اقتصادي كشور در سال آينده به صورت واقع بينانه 
و با تأكيد بر توان اقتصادي و استيفاي حقوق كشور 

تنظيم شده است.«

چهره ها

توصيهشمخانيبهواشنگتن
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در صفحه توييترش نوشت: جنگ ادراكي 
آمريكا براي بزرگ نمايي موضوعي بي ارزش چون بازگشت اين كشور به برجام، فرجامي 
نخواهد داشت. لغو كامل و قطعي كليه تحريم ها، تنها گزينه واشنگتن براي بازگشت 

از راهبرد شكست خورده فشار حداكثري ترامپ است.

تعبيروزارتخارجهازترورسردارسليماني
وزارت امور خارجه در نخستين سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در صفحه توييتر 
خود نوشت: ترور غيرقانوني سردار سليماني، يك زنگ بيدارباش بود؛ حضور نظامي 

اياالت متحده در منطقه ما يك عامل ثبات زداست.  

ادعايتماسمحرمانهاماراتباايران
روزنامه العربي الجديد به نقل از برخي منابع اعالم كرد كه امارات در چند روز اخير 
تماس هاي محرمانه اي با ايران داشته و تأكيد كرده است كه اين كشور در هيچ يك از 
اتفاقات اخير ايران از جمله ترور محسن فخري زاده، دانشمند هسته اي ايراني دست 

نداشته است.

انتقادنخستوزيرسابقعراقازرأياخير
حيدر العبادي، نخست وزير پيشين عراق در واكنش به رأي ممتنع  اين كشور در جلسه 
رأي گيري روز چهارشنبه مجمع عمومي سازمان ملل درباره بازگشت تحريم ها عليه 
ايران در صفحه توييتر خود نوشت: به نظر مي رسد رأي ممتنع عراق درباره وضع تحريم 
عليه ايران در راستاي سياست بي طرفي عراق در محوربندي ها باشد اما در حمايت از 
مسائل عادالنه ملت ها نبايد بي طرف بود بلكه به منظور ايجاد صلح بايد از حق دفاع كرد.

رجلسياسيومذهبيبهچهمعناست؟
حسين ميرمحمد صادقي، حقوقدان در گفت وگو با خبرآنالين با اشاره به بررسي 
اصالحيه قانون انتخابات در مجلس يازدهم و حواشي آن، گفت: به نظر من مجموعا 
مواردي از اين قانوني كه تصويب شده با قانون اساسي مغايرت داشت و مواردي از 
آن هم به مصلحت نبود و شتابزده تأييد شده بود. اگر مجلس اين را كنار گذاشته، 
به نظر من اصل كنارگذاشتن آن كار درستي بود اما بهتر اين بود كه از همان اول 

دقت كافي مي شد. 
ميرمحمد صادقي با اشاره به نواقص مصوبه مجلس گفت: مفهوم رجل هميشه ابهام 
دارد و هنوز معلوم نيست كه آيا رجل به معناي لغوي يعني مرد مورد نظر است يا به 
معني شخصيت است و آيا اين شامل زنان هم مي شود يا خير و اينكه رجل مذهبي 
به چه معناســت، يعني آيا بايد دانش مذهبي داشته باشد يا بايد مقيد به مسائل 
مذهبي باشد و رجل سياسي به چه معناست، يعني آيا بايد سياست خوانده باشد 
يا بايد سياست ورزي كرده باشد و شغل هاي قبلي او با مسائل سياسي مرتبط باشد 

و اصال سياست به چه معناست.

استقبالازمصوباتانتخاباتيمجلس
سخنگوي شــوراي نگهبان به روند انتخابات1400 اشــاره كرد و گفت: مالك 

انتخابات1400 قانون خواهد بود.
 به گزارش تسنيم، عباســعلي كدخدايي تالش مجلس دهم براي بازنگري 
در قانون انتخابات منطبق با سياســت هاي كلي رهبر انقالب را ناكام دانست 
و گفت: مجلــس يازدهم در اين ارتبــاط در حال انجام اقدامــات منطبق با 
سياست هاي كلي رهبر انقالب مرتبط با انتخابات اســت كه اميدواريم اين 

تالش به فرجام برسد.

روي خط انتخاباتروي خط ديپلماسي
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اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به تبعات افزايش آالينده ها 
هشدار دادند و خواستار اجراي قانون هواي پاك شدند

دفاع از حق نفس
يادداشت

 طرح مديريت شهري در مجلس
و رويكردهاي مواجهه با آن

 از زماني كه قانون اساسي جمهوري 
اسالمي به تصويب ملت ايران رسيد، 
لزوم بازنگري در قانون انجمن شهر 
و شــهرداري ضرورت يافت. ليك صرفا قانون انجمن شهر 
بازنگري شد و در نخستين نسخه هاي قانون شورا ناشي از 
قانون اساسي، رويكردهاي متاثر از آرمان هاي انقالبي مردم 
داشت كه در اصالحات بعدي نيز دور و دورتر از محتواي قانون 
اساسي شد. اما همين اتفاق هيچ گاه براي قانون شهرداري 
صورت نپذيرفت و پس از حدود 42ســال از پيروزي انقالب 
و يادآوري هاي مكرر در قوانين برنامه هاي توسعه ميان مدت 
كشــور و عدم اجراي قوانين يادشده توسط دولت هاي پس 
از انقالب باالخره مجلس شوراي اسالمي دست به كار شد و 
اين بار به صورت جدي بار بر زمين مانده دولت در ارائه اليحه 
بازنگري در قانون شــهرداري در چارچوب قانون اساسي 

جمهوري اسالمي را بر دوش گرفته است.

ناكامي دولت در ارائه اليحه مديريت شهري به مجلس شوراي اسالمي
پس از اينكه وزارت كشور در سال1393 در اجراي ماده173 قانون 
برنامه پنجم توسعه كشــور پيش نويس اليحه مذكور را به دولت 
ارائه داد، اين اليحه در كميســيون امور خاص كالنشهر تهران و 
ساير كالنشهرها بررسي و در كارگروه كارشناسي اين كميسيون 
تأييد شد و سپس در گام دوم بررسي در كميته فرعي كميسيون 
متوقف شد و تالش هاي وزارت كشور به جايي نرسيد. از آن تاريخ 
به بعد، يك بار مجلس شوراي اسالمي در دوره قبلي به موضوع در 
قالب طرح ورود پيدا كرد كه در گام نهايي با 10رأي كمتر از حد 
نصاب مورد نياز به تصويب مجلس نرسيد. حال كه مجددا طرح 

يادشده در دستور كار قرار گرفته است، چه بايد كرد؟ 
رويكرد اول اين اســت كه بايد با دست گذاشتن بر نقاط  ضعف طرح يادشــده به مقابلــه با آن برخاســت. البته 1
اشكاالت اساسي بر اين طرح نيز وارد است. به عنوان مثال به  عنوان 
طرح مي توان اشــاره كرد، كــه چند موضوع اساســي و مهم را 
دربرگرفته اســت. مديريــت شــهري، مديريت روســتايي و 
تمركززدايي كــه هريك عنوان يــك طرح و يــك اليحه براي 
قانونگذاري را شامل مي شــود و بهتر است 2عنوان ديگر از طرح 
حذف شــود و صرفا به موضوع مديريت شــهري پرداخته شود؛ 
چراكه همين عنوان مديريت شــهري براي يك قانون نيز خيلي 
بزرگ اســت. پرداخت توأمــان به 2موضوع مهم چون شــورا و 
شهرداري كه هم اكنون هريك قانون مخصوص به  خود دارند، كار 
قانونگذاري را بسيار سخت مي كند؛ هرچند كه صرف پرداخت به 

مقوله شهرداري نيز به اندازه كافي سخت و طاقت فرساست.
 درنظر داشته باشيد قانوني كه همزمان بتواند پاسخگوي مسائل 
پايتخت كشور باشد و به مسائل ساير كالنشهرها نيز بپردازد و در 
عين حال نيازهاي مديريت شهري در شهرهاي بزرگ و مياني و 
كوچك را پوشش دهد، بسيار سخت خواهد بود. تجربه برخي از 
كشورها نشان مي دهد كه قانون مربوط به پايتخت از كالنشهرها 
و آنها از ساير شــهرها مجزاســت. يعني 3قانون با موضوع واحد 

مديريت شهري دارند.
اينها كه برشمرده شد سواي اشكاالت محتوايي در جزئيات طرح 
به شمار مي رود. پس بايد در ابتدا اشــكاالت محتوايي اين طرح 
برطرف شود و سپس در صحن مجلس به تأييد نمايندگان مردم 
برسد. اين رويكرد هم اكنون از طرف شــهرداران و برخي از وزرا 
مطرح مي شود و پيشــنهاد دارند كه اجازه داده شود پيش نويس 
اليحه مديريت شــهري در دولت مراحل تصويــب را گذرانده و 

سپس به مجلس جهت بررسي ارسال شود.
رويكرد دوم به جاي پرداختن به اشكاالت محتوايي طرح  يادشده كه در سطور قبلي بدان پرداخته شد، همراهي و 2

پشتيباني دولت و شهرداري ها را از طرح پيشنهاد مي دهد.
واقعيت اين است كه در دوره هاي مختلف مجلس شوراي اسالمي 
و نيز دولت هاي مختلف پس از انقالب اسالمي همواره مديريت 
شهرداري ها و شوراها دغدغه نظام بوده و در برنامه هاي ميان مدت 
توسعه كشور از برنامه دوم تا پنجم به اين موضوع پرداخته شده 
اســت. ليك هيچ وقت اين دغدغه ها و نيز تالش هاي متعاقب آن 
به نتيجه نرسيد. شايد بتوان يكي از داليل اساسي اين موضوع را 
تمركزگرايي شديد در دولت )وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي( 
ذكر كرد. در جلسات مختلف كميسيون هاي هيأت دولت هنگام 
بحث درباره اليحه مديريت شهري پيشــنهاد وزارت كشور اين 
موضوع را شخصا شاهد بودم كه هيچ يك از معاونان يا وزرا با انتزاع 
وظايف و ماموريت هاي دولت و الحاق به شهرداري ها موافق نبوده 
و به شــدت مخالفت مي كردند. اين تجربه در دولت هاي مختلف 

تكرار شده است.
بنابراين نمي توان انتظار داشت كه اين دولت يا دولت هاي بعدي 
گامي اساســي در اين حوزه بردارند. پس صرفــا بايد به مجلس 
شوراي اسالمي اميد داشــت. حال كه اين مجلس به جد پيگير 
تحقق اين رؤياي 40ساله نظام و مديريت شهري است، بهتر است 
وزارت كشور كه مســئوليت نظارت، هدايت، حمايت و پيگيري 
امور شهرداري هاي كشور را دارد و شهرداري تهران به نمايندگي 
از شهرداري هاي كشور با مشاركت، حمايت و پشتيباني از طرح 
مورد نظر در مجلس شــوراي اســالمي براي تحقق اين امر مهم 

همت گمارند.
تجربه نگارنــده در 3دهه اخير حكايــت از موفقيت رويكرد دوم 
دارد. در تحقق رويكرد دوم كه در همراهي و مشــاركت فعال با 
نمايندگان مجلس شوراي اســالمي معنا پيدا مي كند، مي توان 
در فرايند بررســي و تصويب طرح يادشــده برخي از اشكاالت 
محتوايي را برطرف كرد و با توجه به اهميت و فراگيري فراكسيون 
مديريت شــهري در مجلس شوراي اســالمي كه تقريبا بيش از 
190نماينده مجلس را در خود جاي داده و خوشبختانه عمدتا قبل 
از نمايندگي در سمت هاي مختلف مديريت شهري از شهرداري 
گرفته تا استانداري بوده اند، اشــتغال به كار داشته اند. با حمايت 
اين فراكسيون از طرح مديريت شــهري و با داشتن تجربيات و 
دانش مديريت شهري براي نخستين بار پس از انقالب اسالمي، 
مي توان اميد به قانوني داشــته باشــيم كه براي شهرداري هاي 
كشور پاسخگوي نيازها و مسائل جديد و انتظارات كنوني شوراها 

و شهروندان باشد.

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

 رسيدگي به مطالبات كارگران و رانندگان اتوبوسراني
محمــد عليخاني: كارگــران و 
رانندگان زحمتكش شركت واحد 
اتوبوســراني تهران در خط مقدم 
خدمت رساني حمل ونقل عمومي 
هستند و متأسفانه چند تن از اين 
عزيزان بر اثر ابتال به بيماري كرونا 
جان باخته اند و خانواده هايشان دچار بحران جدي شده اند. واريز 
نشــدن بموقع 4درصد حق بيمه مشاغل ســخت و زيان آور و 
افزايش حق جذب، مطالبات كارگران و رانندگان شركت واحد 
اتوبوسراني است كه اميدواريم شــهرداري هر چه زودتر به اين 

موارد رسيدگي كند.

شايسته گزيني؛ قرباني خويش گزيني نشود
علي اعطا: برنامه وســيعي براي 
جذب دستياران مديران شهرداري، 
از طريق معاونت منابع انســاني در 
حال اجراســت و به گمانــم اگر از 
برخي ايرادات و اشكاالت صرف نظر 
كنيم، مجموعا اقدام خوب و مثبتي 
است. در شرايطي كه به ده ها دليل منطقي يا خودساخته، تزريق 
خون تازه نيروي انســاني به رگ هاي مديريت شهري، جز در 
معدود مواردي كه مديران ارشد شهرداري شخصا اراده كرده اند 
ميسر نبوده، اين كار مي تواند جوانان شايسته اي را به مجموعه 
مديريت شــهري وارد كند و به رويكردهاي جديدي كه تهران 
امروز نياز دارد، كمك كند. مدتي پيش ليســت برگزيدگان به 

دستم رسيد و در يك نگاه اجمالي نام كساني كه به اين مرحله 
از آزمون رســيده اند، گويا از فرزندان و بستگان مديران ارشد 
شــهرداري كه منصوب همين دوره هم هســتند، به چشــم 
مي خورد. ممكن اســت بگوييد آزمون ما يك آزمون فراگير و 
عمومي و رسمي و... بوده است. از نظر من همين مورد هم قابل 
بحث است. از وقتي وارد شورا شده ايم، عهد كرده ايم به عدالت 
رفتار كنيم و منافع عمومي شــهر و شهروندان را بر هر منفعت 
ديگري مقدم بدانيــم، بنابراين اميدواريــم در موضوع جذب 
دستياران مديران شــهري جوانان شايســته اي به مجموعه 
مديريــت شــهري وارد شــوند و شايســته گزيني، قربانــي 

خويش  گزيني نشود.

تمركزگرايي مانع عملياتي شدن تصميمات مديريت شهري 
محمد ساالري: شــوراي شهر و 
شهرداري تهران تصميمات خوبي را 
براي تعييــن تكليف بســياري از 
مشكالت مردم در مورد عرصه هاي 
شــهري و طرح هــاي موضعــي 
داشته اند كه به تصويب كميسيون 
ماده 5 رسيده است. اما شوراي عالي شهرســازي و معماري با 
رويكرد تمركز گرايي مانع عملياتي شدن آنها مي شود؛ چراكه 
اصرار دارند اين تصميمات بايد در جلسه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري مطرح شوند كه طي اين مسير بسيار زمان بر است. 
مورد ديگر، امالك مجاور خط راه آهن در محله جواديه  است كه 
شــركت راه آهن مدعي اســت در حريم راه آهن قرار دارند و از 
طرفــي در فراينــد نقل و انتقال ايــن امالك تقاضــاي ارقام 
قابل توجهي به عنوان عوارض مي كند كه موجب اعتراض اهالي 
شده است. بنابراين از رئيس شورا مي خواهم تذكرات بنده را به 

وزارت راه و شهرسازي ابالغ كنند.

ترويج فرهنگ شهروندي

 الهام فخاري:  فرهنگ 
شــهروندي، بينش ها، 
آگاهي هــا، گرايش ها، 
مهارت هــا و رفتارهايي 
هستند كه افراد جامعه از 
حيث سكونت يا اقامت 

در شهر بايد واجد آن باشند. 
درواقع فرهنگ شهروندي بخشي از فرهنگ فردي 
و اجتماعي است كه متناســب با مفهوم شهر شكل 
يافته است. چشم انداز جهت گيري هاي استراتژيك و 
راهبردي تهران 1404 در محور فرهنگي و اجتماعي 
بر نكاتي ازجمله تقويت ويژگي هاي ايمان، صداقت، 
نظم و قانون مداري، كارآفريني و تالش، احساس تعلق 
و مشاركت در شهروندان، تربيت شهروندان آينده از 
طريق سرمايه گذاري آموزشي با همكاري نهادهاي 
ذيربط، هدفگذاري براي توســعه سوادهاي پايه اي 
عصر اطالعات به ويژه سواد فرهنگي در بين كودكان، 
نوجوانان و جوانان و ســرمايه گذاري فرهنگي براي 

تقويت حس تعلق شهروندان تأكيد دارد.
ترويــج فرهنگ شــهروندي با تكيه بــر ظرفيت ها 
و قالب هاي متنــوع فرهنگي و هنــري و تالش در 
راستاي اصالح رفتارهاي اجتماعي با ارائه آموزش ها و 
الگوهاي مناسب، از مهم ترين وظايف مديريت شهري 
قلمداد مي شود. بر اين اساس مي توان مأموريت هاي 
مديريت شــهري را در 2محور، يكي ظرفيت سازي 
براي ايجاد فرصت هاي مشــاركت شــهروندان در 
راســتاي ترويج آموزش هاي شــهروندي و ديگري 
هم مديريت فرصت هاي يادگيري در جهت تقويت 
رفتارهــاي مطلوب مبتني بر فرهنگ شــهروندي، 

خالصه كرد.
موضوعاتي از قبيل كاهش كيفيت محيط زيســت 
شــهري ، افزايش آلودگي صوتــي، آلودگي بصري، 

كمبود منابع، رشد آسيب هاي اجتماعي، نابساماني 
سيستم هاي دفع فاضالب و زباله، توسعه غيررسمي 
كالنشهرها، كاهش كيفيت زيســت و رفاه شهري، 
مسائل ســكونتي و ناهنجاري هاي رفتاري در شهر 
از اولويت هاي آموزشي شــهروندان در تهران تلقي 

مي شوند. 
با وجود اين، پس از ســال ها گفت و شنود در مورد 
ضرورت آموزش شهروندان در شرايط كنوني فقدان 
آموزش فرهنگ زندگي شــهري كاماًل مشهود بوده 
و ناآگاهي از فرهنگ شهرنشــيني و قواعد رفتاري 
زندگي شهري، هزينه هاي زيادي را به اداره كنندگان 
شهر، محيط شهري و ســاكنان شهر تهران تحميل 

 كرده است. 
در اين ميان، بررســي مطالبات و انتظارات شوراي 
شهر تهران از مديريت شــهري كه بخشي از آن در 
مصوبات اين نهاد مورد تأكيد قرار گرفته اســت، از 
توجه ناكافي مديريت شــهري در ايــن امر حكايت 
مي كند. به عنوان نمونه براساس مصوبه دستورالعمل 
آمــوزش و فرهنگســازي  شــهروندان در زمينــه 
چگونگي جمع آوري و بازيافت زباله به شماره ابالغ 
160/2096/19329به تاريخ94/7/20شــهرداري 
تهران موظف است با تشــكيل كميته برنامه ريزي و 
نظارت بر آموزش و فرهنگسازي  در حوزه مديريت 
پسماند اهداف تعيين شده در مصوبه را محقق سازد. 
طبق ماده6 اين مصوبه، ســازمان مديريت پسماند 
به عنوان دبيرخانه كميته گزارش حسن اجراي مصوبه 
را هر 3ماه يك بار به شورا ارائه مي كند كه متأسفانه 
در ســال جاري گزارش هاي ادواري مذكور دريافت 

نشده است. 
بر اين اســاس، توجه و پيگيري مجدانــه ترويج و 
مشاركت محور كردن آموزش رفتارهاي شهروندي 
را متذكر مي شود؛ از اين رو انتظار مي رود با توجه به 
وضعيت همه گيري كرونــا و برپايه امكانات فناوري 
اطالعــات و ارتباطات، زمينه هــاي ديگر آموزش و 
فرهنگسازي  رفتار شهروندي كه در نگهداشت شهر و 
بهبود زندگي شهروندان اهميت چشمگير دارد، مورد 

توجه قرار گيرد.

    علي نوذرپور
مشاور شهردار تهران

 

 جلسه شوراي شــهر روز گذشته به 
رياست محسن هاشمي رفسنجاني در شورا

حالي برگزار شد كه بررسي گزارش 
حسابرسي سازمان بهشــت زهرا و معاونت فني و 
عمران شهرداري تهران براي سال مالي1393 در 
دستور كار اعضا قرار داشت و در نهايت هم تصويب 
شدند. اما زمان اصلي جلسه به موضوع اوج گرفتن 
آلودگي هوا  طي روزهاي اخير در پايتخت اختصاص 
داده شد و اعضاي پارلمان شهري هم تذكراتي را به 

مسئوالن ذيربط دادند.
به گزارش همشــهري، تذكرات اعضاي شــوراي 
شــهر تهران ديروز در حالي مطرح شد كه شاخص 
كيفيت هواي پايتخــت روي عدد154بود. در اين 
بين، برخي اعضاي شــورا ازجمله محسن هاشمي 
و زهرا نژادبهــرام به اجراي ضــروري قانون هواي 
پاك اشاره كردند؛ قانوني كه تابستان سال1396به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و مهم ترين 
سند باالدستي كشــور درباره آلودگي هوا به شمار 
مي رود و به عنــوان »قانون نفس« هم شــناخته 
مي شود.  عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور نيز 
ديروز در نشست بررسي مديريت مصرف سوخت 
زمســتاني كشــور به اهميت اين قانون اشاره كرد 
و از استانداران خواســت تا بند به بند قانون هواي 
پاك را اجرا كنند. او با بيان اينكه مردم بحق نگران 
هستند و شاخص هاي آالينده هاي هوا باالست و اين 
آالينده ها موجب بروز بيماري ها و افزايش اضطراب 
و نگراني مردم مي شــود، گفت: »اجراي اين قانون 
مي تواند كمك كند تا بتوانيم اين مراحل را پشــت 
ســر بگذاريم. حتما بايد براي تــردد كاميون هاي 
دودزا، اتوبوس ها و ميني بوس هايــي كه مطابق با 

استانداردها نبوده و معاينه فني ندارند، ممنوعيت 
ايجاد شود. او اضافه كرد: »استان ها، اولويت بندي 
مصرف سوخت شهرســتان هاي خود را براساس 
آلودگي هوا تعيين كننــد، چراكه عمده آلودگي ها 
در كالنشهرهاست.« رحماني فضلي به هماهنگي 
دادستان هاي كل كشور با وزارتخانه هاي نفت و نيرو 
در راستاي مصرف مازوت در نيروگاه ها تأكيد كرد و 
گفت: »در شرايط بسيار خاصي هستيم؛ به هرحال 
درصورتي كه امكان مصرف سوخت نداشته باشيم، 
نيروگاه تعطيل مي شود و در اين صورت خاموشي 
خواهيم داشت كه تبعات زيادي به دنبال دارد كه يا 
بايد اين شرايط را بپذيريم و يا اينكه در برخي مناطق 
با مالحظات زيست محيطي و رعايت شاخص هايي 
كه محيط زيســت و وزارت نفت داده است، بتوانيم 
از ســوخت مازوت اســتفاده كنيم كه اين مسئله 
هم بايد در كارگروه هاي مديريت مصرف ســوخت 
استان ها بررسي شود و دادســتان ها با آن كارگروه 
هماهنگ شــوند و به گونه اي نباشد كه با مشكالت 
بيشتري مواجه شويم. البته وزير نفت تأكيد كردند 
كه در هيچ نيروگاهي در استان تهران و البرز، مازوت 

مصرف نمي شود.«
ديروز محسن هاشــمي رفسنجاني در صحن شورا 
صحبت هايــش را با 2 پيام تســليت به مناســبت 
نخستين ســالگرد شــهادت ســردار حاج قاسم 
سليماني و درگذشت آيت اهلل مصباح يزدي شروع 
كرد و به موضوع آلودگي هــوا كه اين روزها به يك 
معضل بزرگ پايتخت تبديل شــده، اشاره كرد و 
گفت: »براساس بررســي هاي به عمل آمده توسط 
كميسيون تخصصي محيط زيســت شوراي شهر 
تهران، استفاده از سوخت هاي پرگوگرد در صنايع، 
نيروگاه ها و فعاليت برخي مشاغل آالينده تأثيرات 
جدي در تشديد آلودگي هواي تهران در هفته هاي 
اخير داشته اند و غلظت دي اكسيد گوگرد در تهران 

دو برابر شده است.« او ادامه داد: »متأسفانه اطالعات 
دقيقي از ميزان مصرف مواد آالينده مانند مازوت، 
گازوئيل و... در اختيار اعضاي شورا قرار نمي گيرد و 
مديريت شهري هم اختياري براي ايجاد محدوديت 
و كنترل آنها ندارد و با وجود درخواست ها و تذكرات 
مكرر، هنوز از سوي مسئوالن مربوطه تصميم الزم 
براي كاهش ســوخت هاي پرگوگــرد در صنايع و 

نيروگاه ها گرفته نشده است.«
 او تأكيد كرد: »اميدواريم در شــرايطي كه تلفات 
كرونا در تهران با موافقت ديرهنگام محدوديت هاي 
درخواست شده توسط شوراي شهر ظرف يك ماه از 
200نفر به 20نفركاهش پيدا كرده ، اين كاهش با 
افزايش قربانيان آلودگي هوا به خصوص در بيماران، 
سالمندان و كودكان جبران نشــود.« او به اهميت 
توســعه حمل ونقل عمومي هم گريزي زد و گفت: 
»در چنين شرايط نامساعد جوي، توسعه حمل ونقل 
عمومي هنوز بهترين و مؤثرترين راهكار براي كاهش 
آلودگي هواست و به همين دليل اميدواريم اعتبارات 
مورد نياز و قانوني توسعه حمل ونقل عمومي هر چه 
زودتر محقق شــود. از طرفي اجــراي قانون هواي 
پاك و نيز كاهــش مصرف ســوخت مدنظر همه 
دســت اندر كاران قرار بگيرد تا شاهد هواي پاك در 

تهران باشيم.«

دادستاني و كميسيون اصل۹۰ به بحث آلودگي 
هوا ورود كنند

ســيد آرش حســيني ميالنــي، رئيــس كميته 
محيط زيست شوراي اســالمي شهر تهران هم روز 
گذشــته در صحن شــورا به دليل تأخير در ارسال 
2 اليحه مهم »ساختمان سبز« و »تشكيل صندوق 
محيط زيســت و توســعه حمل ونقل عمومي« به 
شــهرداري تذكــر داد و گفت: »اهميــت اليحه 
ساختمان سبز، اين است كه اگر ما ساختمان هاي 
اينچنيني داشته باشيم، ميزان مصرف برق و انرژي 
كاهش مي يابد و فشــار كمتري به نيروگاه ها وارد 
مي شود؛ بنابراين با توجه به تهيه پيش  نويس 2 اليحه 
مذكور توســط معاونت هاي تخصصــي مربوطه، 

شــهرداري فرصت يك ماهه دارد تا آنها را به شورا 
ارسال كند.« 

به گفتــه اين عضــو شــوراي شــهر در روزهاي 
اخير افزايــش 30درصدي مصــرف گاز و پديده 
مازوت سوزي در نيروگاه هاي اطراف تهران، به عنوان 
يك ريسك مهم محيط زيستي آشكار شده است: 
»دادستان به عنوان مدعي العموم بايد حقوق عامه را 
پيگيري كند و بحث مازوت سوزي را به شكل شفاف 
مورد رســيدگي قرار دهد. همچنين از كميسيون 
اصل90 مجلس هم مي خواهيم به موضوع آلودگي 
هوا ورود كرده و اين موضوع را نه فقط در تهران بلكه 

در كشور و ساير شهرها پيگيري كند.«

تصميم گيري ديرهنگام به سالمت مردم آسيب 
مي زند

زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميســيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
هم در واكنش به افزايش ميزان آلودگي هواي تهران 
در روزهاي اخير گفت كه اين روزها تهران از استفاده 
بي رويه منابع انرژي ماننــد بنزين، گازوئيل، نفت، 
گاز و مازوت رنج مي برد. او  ادامــه داد: »در چنين 
شرايطي قطعا بايد رويه ها در اين زمينه تغيير كند 
و انرژي هاي تجديدپذير در توليد برق اســتفاده و 
جايگزين سوخت هاي فسيلي شــوند. از استاندار 
و دولت گاليــه دارم كه چرا با وجــود گزارش هاي 
هواشناسي و داده هاي علمي كه حاكي از پايداري 
هوا و تشديد اينورژن بيش از گذشــته بوده و اين 
مسئله ضرورت توقف فعاليت ها را مي طلبد، اما هنوز 
اتفاقي رخ نداده است.« وي تأكيد كرد كه بايد متوجه 
آثار تصميم گيري ديرهنگام باشيم چرا كه تعلل در 

اين كار به سالمت مردم آسيب مي زند.

صيانت از حق حيات شهروندان توسط 3قوا
در جلسه روز گذشته پارلمان شهري، مجيد فراهاني، 
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شــوراي شهر 
تهران هم با بيان اينكه ســاالنه هزاران ايراني بر اثر 
آلودگي هوا جان خود را از دســت مي دهند، گفت: 

»هفته گذشته شاخص آلودگي هواي تهران هر روز 
در وضعيت قرمز و باالي 140 بوده است. هم اكنون 
اين شــاخص روي عدد152 قــرار دارد و همين 
روزهاست كه احتمال رســيدن آن به باالي 160 
و شــرايط بســيار خطرناك وجود دارد. در شرايط 
جديد همه آمارها نشان مي دهد كه حدود 60درصد 
آلودگي هواي شهر و استان تهران به دليل سوخت 
مــازوت در صنايع و نيروگاه هاي اطــراف تهران از 
يك سو و سوخت گازوئيل در خودروهاي ديزلي و 
كاميون ها از سوي ديگر است.«  به گفته او، مازوت 
به دليل دي اكسيد  گوگرد و ذرات معلق، آلوده ترين 
سوخت فسيلي و مقدار سولفور موجود در گازوئيل 
هم بيش از 20برابر مجاز و باالي 1000 اســت. او 
افزود: »بنابراين مديريت كاهش آلودگي هوا نيازمند 
عزم جدي سران 3قوه قضاييه، مجريه و مقننه است 
و درخواست مي كنم با تشكيل جلسه فوري تصميم 
عاجل براي صيانت از سالمت و حق حيات شهروندان 
گرفته شود. همچنين از حجت االسالم سيدابراهيم 
رئيسي،  رياســت قوه قضاييه مي خواهم با ورود به 
مســئله آلودگي هوا اجازه ندهد با حكم احدي از 

مسئوالن سالمت شهروندان به خطر بيفتد.«

اجراي قانون هواي پاك
زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيســه شوراي اسالمي 
شهر تهران هم به افزايش ميزان آلودگي هواي تهران 
واكنش نشان داد و گفت در وضعيتي كه به واسطه 
شرايط كرونايي، مدارس، دانشگاه ها و حتي ادارات 
با 50درصد ظرفيت فعاليت مي كنند، ادامه چنين 
روندي  و بروز اين ميزان آلودگي براي شــهروندان 

شهر تهران غيرقابل پذيرش است.
او ادامه داد: »نامه اي به عيســي كالنتري، رئيس 
سازمان محيط زيست، كه براساس قانون  مسئوليت 
هواي پاك را بر عهده دارد، نوشــته و درخواســت 
كرده ام در اسرع وقت نسبت به قطع مصرف سوخت 
مازوت و گازوئيل در نيروگاه هاي اطراف شهر تهران 
مساعدت كند.« او در اين نامه خواسته است تا قانون 

هواي پاك به درستي اجرا شود.
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نطق پيش از دستور تذكرات

    تصويب يك فوريت اليحه عبور ايمن از پل هاي عابرپياده
در جلسه روز گذشته پارلمان شهري، اعضاي شوراي شــهر يك فوريت طرح »الزام شهرداري به ارائه اليحه 
عبور ايمن شهروندان از پل هاي عابرپياده شهر تهران« را با 16رأي تصويب كردند. اين طرح توسط علي اعطا، 
سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران در صحن شورا ارائه شد و وي در ضرورت تصويب يك فوريت آن گفت: 
»مجموعه ضوابطي كه براي پل هاي عابر پياده، ازجمله نصب تابلوهاي تبليغاتي، موضوعات جداره هاي پل ها، 
مسيرهاي دسترسي مانند پله هايي كه به پل منتهي مي شود و روشنايي پل ها، ايمني كافي براي شهروندان را 
ايجاد نمي كند و همواره با نارضايتي شهروندان مواجه هستيم. همچنين در برخي موارد از پل هاي عابرپياده 
به دليل اينكه دو طرف تابلوهاي تبليغاتي نصب شده اند و روشنايي كافي وجود ندارد، به تونل وحشت تعبير 
شده است. يك فوريت اين طرح از اين منظر است كه اين مطالبه مدت زيادي است كه مطرح مي شود و چون 
در پايان دوره هستيم، براي اينكه اين موضوع در كميسيون ها، مشمول مرور زمان نشود، با يك فوريت تقديم 
شده است.« مرتضي الويري در مخالفت با اين طرح، گفت: »اين طرح فوريت ندارد. اگر به آن فوريت بدهيم، بايد 
به همه طرح ها فوريت داد.« محمد ساالري هم به عنوان موافق گفت كه مسئله فضاهاي بي دفاع شهري مشكلي 
است كه بخش قابل توجهي از شهروندان به صورت مداوم با آن مواجهند و امروز يك كمپين به گستردگي تمام 
شهروندان تهراني در اين زمينه ايجاد شده است و به عنوان يك مطالبه بسيار جدي از اعضاي شوراي شهر و 
مديريت شهري مطرح مي كنند. سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران هم از تهيه 
گزارشي براي شهردار تهران در مورد وضعيت ايمني پل هاي عابر پياده پايتخت خبر داد و گفت: »مي پذيرم 
كه ناامني در حوزه پل هاي هوايي وجود دارد كه ناشي از نصب تبليغات است و از اين رو شهردار دستور داده 
گزارشي تهيه كنيم تا اين موضوع با هماهنگي سازمان زيباسازي حل شود.« هاشمي با بيان اينكه معضل ناامني 
پل هاي عابرپياده بدون متولي و رها شده است، عنوان كرد: »جاي خوشحالي است كه با همكاري شوراي شهر 
اقدام مشتركي انجام دهيم تا اين فضاها امن و قابل استفاده شوند. حتي اگر خواستيم تبليغات انجام دهيم، بايد 
فضا امن و روشنايي حفظ شود؛ چراكه در بسياري از اين مكان ها نور وجود ندارد و خصوصا در مناطق جنوبي و 

بزرگراه ها اتفاقاتي در حد سرقت و خفت گيري رخ مي دهد.«

    توضيح درباره يك استعفاء
محمد جواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در پايان جلسه روز گذشته پارلمان شهري 
در جمع خبرنگاران موضوع استعفاي حجت نظري را منتفي دانست و گفت: »استعفاي اين عضو شوراي شهر 2هفته قبل به 
هيأت رئيسه ارائه شد و بنده و زهرا نژاد بهرام سه شنبه گذشته جلسه اي با حضور حجت نظري داشتيم و نگراني و گاليه هاي 
او درخصوص وعده ها و قول هاي شوراي شهر بود كه در آغاز به مردم داده شده است. در پايان جلسه گزارشي تهيه و به 
هيأت رئيسه داديم. همچنين  بار ديگر روز شنبه جلسه اي تشكيل شد و اين عضو شوراي شهر با حضور در آن خواسته هايش 

را عنوان كرد و قرار شد از اين پس در جلسات صحن حاضر شود و موضوع استعفا را منتفي كند.«
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خودرو

رئیس شورای رقابت در گفت و گوی اختصاصی با همشهری : 
فرمول جديد قيمت گذاري خودرو  

اجرا می شود
 

انتقادها و گمانه زني در مورد فرمول قیمت گذاري خودروهاي كم تیرا ژ 
در حالي باال گرفته كه شــوراي رقابت بر اجراي بي كم و كاســت اين 

دستورالعمل تأكید دارد.
به گزارش همشهري، مناقشه قیمت گذاري 18خودروي كم تیراژ با 
انتقادهاي سازمان بازرسي كل كشور، برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و وزير صمت باال گرفته و حتي علي ربیعي از نهايي شدن طرح 
جامعي براي تولید و قیمت گذاري خودرو خبر داده است. عالوه بر آن 
طي روزهاي گذشته گمانه زني هايي در مورد واگذاري قیمت گذاري 
خودرو به ستاد تنظیم بازار و ســازمان حمايت براساس طرح جامع 
جهش تولید و با استناد به ابالغ مجدد ابالغیه قبلي مقام معظم رهبري 
مطرح شد. اين درحالي است كه رئیس شوراي رقابت در گفت وگوي 
اختصاصي با همشهري هرگونه تغییر پیش بیني نشده اين دستورالعمل 
يا متولي قیمت گذاري خودرو را رد و با پاسخ به برخي انتقادهاي مطرح 

از مصوبه اين شورا براي تعیین نرخ 18خودروي كم تیراژ دفاع كرد.

تغيير نكردن فرمول قيمت گذاري با فشارها 
رئیس شــوراي رقابت با بیان اينكه فرمول جديد شوراي رقابت براي 
قیمت گذاري 18خودروي كم تیراژ داخلي بر مبناي تكالیف و وظايف 
ذاتي اين شورا، با مشورت با مسئوالن وزارت صمت و سازمان بازرسي 
كل كشور و انجام كار كارشناسي در مركز ملي رقابت تصويب و ابالغ 
شده و با فشار و انتقادها تغییر نمي كند، گفت: اتفاق خاصي براي ابالغ 
و اجراي اين فرمول قیمت گذاري نیفتاده اســت و ارائه دستورالعمل 
براي كاالها و بازارهاي انحصاري مانند خودرو وظیفه قانوني شوراي 
رقابت است. اما اين شورا با اصالح فرمول قبلي خود تشخیص داده تا 
مبناي قیمت گذاري برخي خودروهاي كم تیراژ كه بازار نیمه رقابتي 
دارند را در سال جهش تولید و تأكید دست اندركاران صنعت خودرو بر 
ضرورت رشد 50درصدي تیراژ تولید خودروسازان از نرخ تورم بخشي 
به رشد تیراژ تولید تغییر دهند. رضا شیوا افزود: با توجه به اينكه يكي 
از مشــكالت كنوني بازار خودرو كمبود عرضه و رشد تقاضا است، اگر 
خودروسازان تولید را افزايش دهند مي توان با رشد عرضه، فاصله قیمت 
حاشیه بازار و نرخ اعالم شده در دستورالعمل قیمت گذاري خودرو را 
نزديك كرده و از بین برد. او افزود: بر اين اساس تأكید شوراي رقابت بر 
افزايش 50درصدي تیراژ تولید اين خودروهاست و اين همان موضوعي 
است كه در هدفگذاري وزارت صمت و سازمان گسترش نیز اعالم شده 
است. شیوا با بیان اينكه شوراي رقابت در جلساتي كه با حضور وزارت 
صمت و سازمان بازرسي كل كشور برگزار شــده بر اين شیوه تعیین 
دستورالعمل قیمت گذاري خودرو تأكید كرده است، افزود:متأسفانه 
به نظر مي رسد برخي برداشت غلطي از فرمول جديد قیمت گذاري اين 
خودروها داشته و موجي از نقدها را نسبت به اين دستورالعمل به راه 
انداختند يا ممكن است مسائل ديگري در مورد اين مخالفت ها مطرح 
باشد كه از آن بي اطالع هستیم. شیوا با تأكید بر اينكه برخي انتقادها 
نسبت به اين فرمول اصالح شده است، گفت: برخي آقايان مي گفتند كه 
اگرشاخص اصلي افزايش قیمت اين خودروها متغیر تیراژ تولید باشد، 
ممكن است خودروساز خودروهاي تولیدي را عرضه نكند كه شوراي 

رقابت میزان عرضه خودرو را جايگزين رشد تیراژ تولید كرد. 

2 پيش شرط تغيير متولي قيمت گذاري خودرو
رئیس شوراي رقابت با اشاره به اينكه شوراي رقابت براساس تكالیف ماده 
58سیاست هاي كلي اصل 44قانون اساسي به حوزه قیمت گذاري خودرو 
ورود كرده است در مورد احتمال واگذاري قیمت گذاري اين خودروها 
به ستاد تنظیم بازار يا سازمان حمايت، گفت: به جز حكم حكومتي مقام 
رهبري يا مصوبه قانوني مجلس هیچ كس ديگــري نمي تواند در مورد 
قیمت گذاري خودرو دخالت كند. شیوا افزود: حتي براساس ابالغیه قبلي 
رهبري نیز اعالم نشده كه ستاد تنظیم بازار متولي قیمت گذاري خودرو 
است و حتي درصورتي كه همانند گذشــته مقام رهبري اين ابالغیه را 
تأيید كنند نیز شورا بايد قیمت خودرو را تعیین و براي بررسي به ستاد 
تنظیم بازار بفرستد. او افزود: همه بايد از رشد تولید خودرو خوشحال 
باشند. فكر مي كرديم كه خودروسازان با توجه به مشكالت رشد تیراژ 
تولید از اين شیوه قیمت گذاري ناراحت مي شوند. شیوا گفت: دستیابي 
خودروسازان به رشد 50درصدي تولید خیلي خوب است و بازار را تكان 
مي دهد. همچنین وقتي عرضه خودرو زياد شود به تبع آن بايد قیمت 
حاشیه بازار كاهش يابد و درصورتي كه رانت حاصل از سرمايه گذاري 
در بازار خودرو كمتر شود، تقاضاي كاذب در اين بازار نیز كاهش يافته و 

برخي از سرمايه گذاري در خودرو انصراف مي دهند.

تغيير مبناي قيمت گذاري 7خودروي كم تيراژ
رئیس شوراي رقابت گفت: براساس اين دستورالعمل اعالم شده است 
كه از ابتداي بهمن ماه به شرطي كه خودروسازان به هدفگذاري رشد 
تیراژ تولید دست يابند مجوز افزايش قیمت محصوالت كم تیراژ آنها 
صادر مي شود اما يكي از شاخص هاي اعالم شده در اين فرمول متغیر 
پي ام يعني متوسط 3ماه گذشته قیمت اين خودروها در حاشیه بازار 
اســت. شــیوا افزود: همانطور كه پیش بیني كرده بوديم هنوز حدود 
7محصول ايران خودرو و ســايپا به بازار عرضه نشــده يا مدت زمان 
عرضه آن كمتر از 3 ماه اســت و نمي توان متوسط 3ماهه قیمت بازار 
اين خودروها را استخراج كرد و بر اين اساس، فقط براي دوره نخست 
اجراي فرمول جديد قیمت گذاري، نرخ تورم بخشــي جايگزين رشد 
تیراژ تولید دراينگونه خودروها خواهد شــد. او با اشاره به اينكه هنوز 
برخي خودروها مانند تارا يا زوتي به بازار عرضه نشده است، گفت: شورا 
بايد قیمت اين خودروها را براي افرادي كه آن را قبال پیش خريد كرده 
و به زودي موعدتحويل آن فرا مي رســد، مشخص كند. شیوا افزود: بر 
اين اساس در نخســتین دوره اجراي اين دستورالعمل، قیمت گذاري 
7خودرو شامل تارا، زوته، برلیانس، آريا، شاهین، كوئیك و ساينا اس 
همان ساينا بر مبناي فرمول قبلي و براساس شاخص نرخ تورم بخشي 
صورت مي گیرد اما تعیین قیمت 11خــودرو كم تیراژ ديگر تا ابتداي 
بهمن ماه براساس فرمول جديد و با توجه به شاخص رشد تیراژ تولید 
خواهد بود. رئیس شوراي رقابت در مورد تعیین قیمت ساير خودروهاي 
كم تیراژ، گفت: به احتمال زياد با اعالم نرخ تورم بخشي تا پايان هفته 
جاري توسط بانك مركزي، قیمت3 ماهه چهارم خودروهاي پرتیراژ 

نیز استخراج و اعالم مي شود.

شــهرهاي روشــن و آلــوده با 
شهروندان خموده و گرفتار هواي 
بد با چهره هاي خسته و چشمان 
سوزان. چه رازي است پشت پرده 
آلودگي هوا و سناريوهاي مقصرتراشي به جاي ريشه يابي 
و مقصرشناسي تا چه زمان قرار است ادامه يابد؟ مردم 
مي پرســند چرا صادقانه نمي گويید مشكل كجاست و 
چرا يك سال اتوبوس ها و ســال ديگر موتورسیكلت ها 
مقصر آلودگي هوا و نفس تنگي شهرها معرفي مي شوند 
و سال ديگر انگشــت اتهام به سوي نیروگاه ها و صنايع 
اشــاره مي رود؟ آيا راهي براي رهايي از سال ها مصرف 
بي رويه انرژي و آلوده شــدن شــهرها نیست و الگوي 
نجات از دسترس خارج اســت؟ همشهري با استناد به 
گفته دولتمردان و آمارهاي رسمي راه و بیراهه هاي فرار 
اضطراري از بحران آلودگي هوا و رشد بي رويه مصرف 
انرژي را بررسي مي كند كه نشان مي دهد سیاست عرضه 
حداكثري انرژي بدون داشتن الگويي براي كاهش تقاضا 
و افزايش بهره وري انرژي به نتیجه نمي رســد و در اين 
صورت بايد هر سال شاهد تنگ تر شدن نفس شهروندان 

و مرگ آنها و سیاه تر شدن آسمان شهرها باشیم.
رشد همزمان و 15درصدي مصرف گاز و برق در روزهاي 
اخیر نسبت به مدت مشــابه پارسال هم وزير نیرو و هم 
وزير نفــت را نگران كرده و اين دو نفــر ديروز میهمان 
وزير كشور بودند تا با استانداران صحبت كنند و جلوي 
رشــد مصرف را بگیرند. ماجرا چیست؟ آيا كمتر شدن 
ترددها ناشي از ويروس كرونا و دوركاري و خانه نشیني 
شهروندان باعث شــده تا به گفته وزراي عرضه كننده 
انرژي در كشور رشد مصرف غیرطبیعي باشد يا اينكه 

پشت ماجرا اتفاق ديگري در حال رخ دادن است؟
بیژن نامدار زنگنه، وزير نفت مي گويد: مايل نیســتیم 
مازوت مصرف شــود اما چاره اي جز تحويل مازوت به 
نیروگاه ها نداريم. رضا اردكانیان، وزير نیرو هم مي گويد: 
مصرف بي رويه انرژي در ايــران مثل يك بیمار گرفتار 
خونريزي داخلي است كه هرچه به بدن او خون تزريق 
كنیم، به جايي نمي رسیم. بیان مشــترك هر دو وزير 
متولي عرضه حداكثري انرژي در كشــور نشان از يك 
درماندگي و شكست در ريل گذاري سیاست هاي انرژي 
ايران دارد و شــايد جاي وزير مصرف بهینه و بهره وري 

انرژي خالي باشد.
حاال هم كــه مازوت بهانــه اي تازه شــده و نیروگاه ها 
مي گويند گازشــان را كم كرده اند و ناچارند با گازوئیل 
و نفت كوره يا همان مازوت كار كننــد تا خانه ها گرم 
بماند و شهرها روشن نگه داشته شود. نتیجه اينكه بازهم 
نوبت ايثار و مشاركت مردم است كه المپ هاي اضافه را 
خاموش كنند، پنجره ها را ببندند، لباس گرم بپوشند و 
نشان دهند كه مي شــود با كاهش مصرف گاز و برق از 

آلوده شدن هرچه بیشتر هوا جلوگیري كرد.

مصرف، بدون آمار اصالح نمی شود
يكي از راه هاي اضطــراري خروج از بحــران آلودگي 

و بد مصرفي انرژي، انتشــار منظم آمارهــا از وضعیت 
مصرف انرژي و آالينده ها در بخش هاي مختلف است، 
اما پراكندگي، مــوازي كاري و البته پنهان كاري باعث 
شده تا حساسیت افكار عمومي نســبت به خونريزي 
داخلي در بدن اقتصاد ايران فروكش كند. بايگاني شدن 
آمارهايي چون ترازنامه انرژي، سالنامه آماري مصرف 
فراورده هاي انــرژي، میزان مصرف ســوخت ماهانه 
نیروگاه ها و كارخانجات سیمان، میزان مصرف ماهانه 
انرژي در بخش هــاي حمل ونقل، خانگي و صنايع تنها 
مشتي اســت نمونه خروار كه باعث شده تا همه دچار 
يك غفلت ملي شويم و وقتي بحران آلودگي هوا تشديد 
مي شود، تالش ها براي اقناع افكار عمومي هم به نتیجه 
مطلوب نمي رسد. تا جايي كه ديروز 3وزير كابینه يعني 
بیژن زنگنه، رضا اردكانیان و عبدالرضا رحماني فضلي در 
يك نشست مشترك در ساختمان وزارت كشور شركت 
كردند تا در اوج بحران آلودگي هواي كالنشهرها چاره اي 
بینديشند. درخواست هر 3 وزير روشن است: رسانه ها 
كمك كنند! ياري خواستن از رسانه ها در اوج بحران و 
غفلت از اثرگذاري آنها در طول سال نشان مي دهد كه 
اصالح الگوي مصرف در جامعه به شدت بدمصرف ايران 
يك امر موقت و نه يك فرايند مستمر است كه نقطه اوج 
آن را مي توان در اســتمدادطلبي مسئوالن از رسانه ها 

مشاهده كرد.

مازوت بهانه است يا واقعيت؟
مازوت نســوزانید! اين هشتك ترند شــده اين روزها 
در فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي است كه از 
دولتمردان خواسته شده مصرف مازوت در نیروگاه هاي 
نزديك كالنشهرها را متوقف كنند. همشهري با بررسي 
آمارهاي مصرف نفت كوره در 3ســال گذشته به اين 
نتیجه رســیده كه دســت كم نیروگاه هاي نزديك به 
كالنشــهرها به ويژه تهران مازوت مصرف نمي كنند اما 
نیروگاه هايي چون توس در نزديكي مشــهد، رامین در 
اهواز، شــهید رجايي در استان البرز و شــازند اراك از 
مازوت اســتفاده مي كنند آن هم به ويژه در فصل سرد 
ســال با كاهش گاز نیروگاه ها. نكته بسیار مهم و البته 
تامل برانگیز اينكه روند كاهشــي مصرف نفت كوره در 
نیروگاه ها كه تا پايان ســال 97ادامه داشــت در سال 
98با رشدي 67درصدي نسبت به سال قبل مواجه شده 
است. سؤال جدي تر اين اســت كه وقتي نیروگاه هاي 
برخي كالنشهرها مستند به آمارهاي رسمي و اظهارنظر 
مقامات دولتي مازوت يا نفت كوره مصرف نمي كنند، 
پس راز سركشــی آالينده هاي هوا در نیمه دوم سال و 
به ويژه با شــكل گیري پديده وارونگي هوا و عدم بارش 
برف و باران يا وزش باد چیست؟ سؤال مهم تر اينكه وقتي 
مازوت تولیدي كشور بازهم براساس آمارهاي رسمي 
كمتر صادر يا در بخش بانكرينگ فروخته مي شود، مازاد 
مازوت كجا مصرف مي شود؟ شايعه اينكه مازوت مازاد در 
نیروگاه ها استفاده مي شود، درخصوص اكثر نیروگاه هاي 
كشور چندان دقیق نیســت و دست كم اينكه در فصل 
سرد سال مازوت مشــتري خود را در بازارهاي جهاني 
دارد و ادعاي انباشت مازوت در پااليشگاه ها دست كم در 
فصل سرد سال قابل اثبات نیست. البته مشروط به عادي 

بودن شرايط. به نظر مي رسد بخشي از مازوت تولیدي 
پااليشگاه ها به دلیل كاهش حجم تجارت جهاني ناشي 
از شیوع كرونا و افت تردد كشتي ها بدون مشتري مانده 
باشد اما اينكه اين مازوت در بخش نیروگاهي استفاده 
شده باشــد، چندان قوي و جدي به نظر نمي رسد، مگر 
اينكه مازوت مازاد در صنايعي چون ســیمان استفاده 

شود.
رشد مصرف گاز؛ مقصر جديد

مقصر جديد آلودگي هوا و كم شدن سهم نیروگاه ها از گاز 
تولیدي كشور، رشد مصرف گاز در ساير بخش ها به ويژه 
بخش هاي خانگي است. زنگنه وزير نفت ديروز خبر داد 
كه مصرف روزانه گاز كشور از 825 میلیون مترمكعب 
هم فراتر رفته اســت. او مي گويد امكان تحويل بیشتر 
گازوئیل به نیروگاه ها وجود ندارد، همچنان كه مستثني 
شدن همه اســتان ها از مصرف مازوت هم امكان پذير 
نیس ت. نسخه پیشنهادي زنگنه اين است كه پنجره ها 
را ببنديد و مصرف برق را كمتر كنید تا مصرف مازوت 
هم پايین بیايد چرا كه مرد باتجربه كابینه معتقد است 
صرفه جويي مصرف گاز با اولويت برق اجرايي خواهد بود. 
استاندار تهران از رشد 15درصدي مصرف گاز خانگي در 
اين استان خبر مي دهد اما وزير نفت مي گويد اين رشد 
مصرف طبیعي نیست و هیچ دستگاهي نمي تواند براي 

افزايش مصرف ساالنه گاز و انرژي برنامه ريزي كند.
موضع گیري ديروز زنگنه از سوي اردكانیان بدون پاسخ 
نماند و او هم تولید روزانه يك هزار میلیون مترمكعب 
گاز را رقم بزرگي خواند و گفت: قاره اروپا نسبت به قاره 
ما سردتر اســت و جمعیتي بیش از 7 برابر ما دارد، اما 
مصرف گاز اروپا حدود 2 برابر ماست. مصرف گاز ما خیلي 
باالست كه بخش عمده آن در بخش خانگي است. وي 
درخصوص صادرات برق هم افزود: براساس قراردادهايي 
كه داريم صادرات برق انجام مي دهیم، اما وزارتخانه هاي 
نیرو و نفت، همه مالحظه ها را در قراردادها گنجانده اند، 
مجموع گازي كه در نیروگاه هاي برق مصرف مي شود 
اگر صادر شــود كمتر از يك درصــد كل گاز تولیدي 

كشور است.

توصيه های 2وزير و توافق موقت
فعال كه قرار شــده وزارت نیرو تعمیرات نیروگاه ها را به 
آينده موكول كند و نیروگاه هــاي برقابي هم به كمك 
نیروگاه هاي حرارتي آمده اند اما نه فقط مصرف گاز در 
اين روزها 15درصد رشــد كرده - كه وزيــر نفت آن را 
غیرطبیعــي مي داند- بلكه مصرف بــرق هم به همین 
میزان قد كشیده و وزير نیرو را به شگفتي واداشته است. 
مقصر جديد اما به نظر اين بار ويروس كروناســت كه به 
گفته هر 2 وزير باعث شده تا برخي شهروندان به تصور 
خارج كردن ويروس از خانه هايشان تصمیم به باز كردن 
پنجره ها بگیرند. هم زنگنه و هم اردكانیان معتقدند كه 
بايد پنجره ها را بست چرا كه باز كردن آنها ربطي به خروج 
كرونا ندارد و البته عامل اصلي هدر دادن گاز و برق است.

معماي خاموشی های پراكنده
خاموش هاي پراكنده 2روز گذشته هم برخي شهروندان 
را به واكنش واداشــت كه اين پرســش را مطرح كنند 
كه چه اتفاقــي در حال رخ دادن اســت؟ آيا نیروگاه ها 
گاز ندارند يا خاموشــي را بهانه اي براي مصرف مازوت 
بیشتر قرار داده اند يا اينكه واقعا ديگر توان تولید بیشتر 

برق را ندارند؟
پیگیري هاي همشهري نشان مي دهد متولیان صنعت 
برق در روز يكشنبه جلسه مهم داشــته اند و سرانجام 
توافق صورت مي گیرد تا هم برق مورد نیاز كشــور به 
هر قیمت ممكن تامین شــود و هم اينكه تا حد امكان 
نیروگاه ها از تعمیرگاه خارج و به خط تولید آورده شوند. 
كمیته هاي بحران و اضطرار براي روشــن نگه داشتن 
چراغ شهرها و روستاها و البته گرم  نگه داشتن خانه ها 
لحظه به لحظه مأمور شده اند تا روند مصرف و تولید برق 
را در سراسر كشور رصد كنند. خط قرمز آنها جلوگیري 

از قطع برق و خاموشي هاي چندساعته است. اما آيا اين 
نیروگاه ها توان ايستادگي را دارند؟ تولید پرفشار برق و 
تحت فشار قرار گرفتن خطوط انتقال در سراسر كشور 
البته ممكن است با خرابي برخي تجهیزات و قطع موقت 
برق همراه شود و راه ديگر و ساده تر اين است كه از مردم 
خواسته شود به كمك نیروگاه ها و خطوط انتقال بیايند 
تا برق قطع نشود. قطع برق نه فقط خاموشي كه سالمت 
مردم را در فصل سرد سال و جوالن كرونا به شدت تهديد 
مي كند و چاره اي نمانده جز اينكــه در وقت اضافه نور 
شــهرها، خیابان ها و معابر اصلي كمتر شود، مردم يك 
المپ كمتر روشــن كنند و پنجره ها را ببندند و لباس 

گرم بپوشند.

پای عراق در ميان است؟
اوج گیري مصرف داخلي گاز در ايران و صادرات همزمان 
به كشور عراق هم يك معماست. همسايه اي كه از ايران 
گاز تحويل مي گیرد و پولش را هم نمي دهد. شركت ملي 
گاز ايران هشــدار مي دهد و طرف قرارداد عراقي توجه 
نمي كند و نتیجه بستن شــیرهاي گاز به روي عراق و 
سفر اخیر رضا اردكانیان به بغداد و گفت وگو با مقامات 
اين كشور بود. نتیجه نهايي استمرار صادرات گاز ايران 
است چرا كه شــركت ملي گاز ايران گويا يك قرارداد 
بلندمدت با طرف عراقي امضا و خود را متعهد به تامین 
گاز پیش بیني شــده در قرارداد كرده است؛ حاال اين 
شركت به اين دلیل كه طرف عراقي پول گاز را نمي دهد، 
تصمیم به قطع گاز مي گیرد اما بهانه طرف عراقي اين 
است كه راه براي واريز طلب ايران بسته است. آخرين 
توافق بین اردكانیان و مقامات عراقي هم اين است كه 
فعال گاز صادر و طلب ايران هم خرج خريد دارو و البته 

واكسن كرونا شود.

رد پای تحريم ها در بحران انرژی و آلودگی
واقعیت اين است كه سبد انرژي ايران به ويژه در بخش 
مصرف به دلیل محروم ماندن از فناوري هاي نوين و البته 
منابع و سرمايه گذاري هاي خارجي به طور خاص براي 
نوســازي صنايع و نیروگاه ها به شدت آسیب پذير شده 
است. فرسوده شدن نیروگاه ها و نیاز به تعمیرات آنها يك 
واقعیت روشن است و برخي تجهیزات مورد نیاز براي 
سرپانگه داشــتن اين نیروگاه ها و البته افزايش كارايي 
آنها بايد وارد و نصب شود، گذشته از صنايع آالينده نظیر 
كارخانجات سیمان و استقرار آنها در نزديكي شهرها، 
منابع الزم براي نوسازي صنايع كشور هم وجود ندارد و 
بودجه به شدت صرف هزينه هاي جاري ايران هم نشان 
مي دهد كه منابع دولتي براي احیاي صنايع و كم كردن 
از میزان مصرف آنها كفاف نمي دهد. اطلس انرژي ايران 
متزلزل و آسیب پذير شده و سیاســت تامین و عرضه 
حداكثري انرژي هم ديگر جوابگو نیست و گزينه موقتي 
دولتمردن و مسئوالن كمك خواستن از مردم براي كم 

كردن مصرف است.
به گــزارش همشــهري، بــدون تحريم هــا، مي توان 
كم هزينه تر و زودتر به سراغ كاهش مصرف انرژي رفت 
اما اين سؤال مطرح است كه مگر كم كردن مصرف انرژي 
در شرايط تحريم ناشدني اســت؟ پاسخ روشن است، 

مي توان از مصرف برق و نفت و گاز در داخل كشور كم 
كرد و مازاد آن را به ديگر كشورها فروخت به شرط آنكه 
راهي براي بازپس گرفتن پول برق، نفت و گاز فروخته 
شده وجود داشته باشــد و بتوان انرژي مازاد را در يك 
رقابت بین خريداران با قیمت مناسب فروخت. افزون 
بر اينكه ســرمايه گذاري براي كم كردن مصرف انرژي 
به ويژه در بخش صنايع و كاهش میزان آاليندگی آنها 
ازجمله در بخش حمل ونقل عمومي درون شــهري و 
برون شــهري و جايگزيني ريل به جاي جاده هم بدون 
منابع و ســرمايه خارجي ســخت، پیچیده و پرهزينه 
است. مسئله اي كه ســال ها ناديده گرفته شد و اكنون 
دود آلودگي هوا به چشم همه مي رود و خطر قطع گاز 
و برق در كمین همه است. سال ها كتمان يك واقعیت 
روشن در يكي از گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
درخصوص بحران آب نمايان شــد كه عنوان مي كند: 
اجراي برخي  پروژه هاي تعريف شده براي رفع مشكالت 
آب شرب برخي شهرهاي كشور، مستلزم تأمین برخي 
تجهیزات ازجمله پمپ ها، قطعات و تجهیزات مربوط به 
تصفیه خانه ها و ... است كه با توجه به وجود تحريم هاي 
فراگیر و همچنیــن افزايش نرخ ارز، اجــرا و اتمام اين 
پروژه ها مي تواند با مشكالتي مواجه شــود تا آنجا كه 
در برخي موارد ممكن اســت به عنوان مثال پروژه اي با 
پیشرفت فیزيكي 95درصد به دلیل عدم تأمین تجهیزات 

و قطعات الزم معطل مانده و به بهره برداري نرسد.

فرصت تازه براي ايران
مديريت مصرف انرژي و كم كردن از هدررفت آب، گاز، 
برق و ساير فراورده هاي انرژي يك فرصت تازه و دريچه 
جديد براي اقتصاد و مردم ايران است تا نه تنها از بحران 
آلودگي هوا و شــكاف بین عرضه و تقاضاي انرژي نجات 
پیدا كنند كه راه براي حضور كشور در بازار جهاني انرژي 
هم هموارتر شــود؛ فرصتي براي اينكه نه تنها تهران را 
شهري براي همه كه ايران را كشوري براي همه بدانیم و 
براي راه اندازي يك نهضــت ملي مديريت مصرف انرژي 

بسیج شويم.
پراكندگي نهادهاي تصمیم گیر و موازي كاري در اجرا به 
يك مانع جدي براي رسیدن به يك نقطه مشترك جهت 
عبور از بحران تبديل شده تا جايي كه كهنه كار ترين وزير 
كابینه كه روزگاري خود وزير نیروي كشور بوده، از غلبه 
مصرف بر تولید گاليه دارد و وزير نیرويي كه خود تجربه 
طوالني در اصالح الگوي مصرف انرژي در سطح جهاني 
دارد هم مانده كه راه كدام است. به گزارش همشهري، 
تعطیل كردن شهرها، زوج و فرد كردن تردد خودروها، 
گرفتن عوارض از خودروهاي تك سرنشین، درخواست 
از مردم براي كم كردن میزان مصرف انرژي تنها به مثابه 
پرداختن به ظاهر زشت هواي آلوده است و ناديده گرفتن 
ريشــه هاي آلوده آن. اكنون فرصت تازه ايجاد شده تا 
يك بار براي همیشــه به تعارض منافــع و حركت هاي 
موازي و تكراري در برخورد با معماي آلودگي هوا پايان 
داده شود. فعال گزينه نخست خاموش كردن چراغ هاي 
اضافه، بستن پنجره ها و پوشیدن لباس گرم است اما اين 
گزينه مي تواند درصورت اصالح الگوي مصرف انرژي در 

كشور به يك فرهنگ تبديل شود.

غفلت ملي
در تقاطع بحران انرژي و آلودگي هوا 

 همشهری به سواالت شما درباره نوع و الگوی مصرف سوخت
توان نیروگاه ها و راه های فرار از خاموشی و آلودگی پاسخ می دهد

 رضا كرباليی
روزنامه نگار

انرژی

جدول مصرف نفت كوره در نيروگاه هاي كشور در سال هاي 96، 97و 98)هزار ليتر در سال(

درصد رشدسال 98درصد رشدسال 97سال 96نام نيروگاهاستان

315623000629116270406ايرانشهرسيستان و بلوچستان

41616000337-237565141012شهيد رجاييقزوين

2199274520-1048147826093شهيد سليمي مازندران

256233721؟031216رامينخوزستان

2081249589138253540411سهندآذربايجان شرقي

269413939-9194267652زرندكرمان

648369661166287383332بندرعباس هرمزگان

413925473141144807182توسخراسان رضوي

7104234380-620115578494شهيد مفتحهمدان

767225829-557287520528بيستونكرمانشاه

98503585326479986123شازندمركزي

؟0000198607تبريز

؟00005045شهيد منتظري

7568171767-36511683407744جمع

نكته ديگر اينكه تأمین گاز خانگي در ايران بر 
همه مصارف ديگر ارجحیــت دارد و در دوران 
پیك مصرف، همه بايد رفتار انقباضي داشــته باشند تا گاز خانگي 
به وفور و به كمال تأمین شود؛ مثل مصرف برق در تابستان كه حتي 
صنايع بايد خطوط تولید را تعطیل كنند تا برق خانگي بدون خاموشي 
تأمین شود، پس اگر گاز »در دســترس« در هر منطقه به اندازه اي 
نباشــد كه مصرف خانگي و صنعتي را تأمین كند، بخش صنعتي، 
به خصوص نیروگاه هاي برق بايد جور تأمین گاز خانگي را بكشند و با 
خاموشي هاي برنامه اي و غیربرنامه اي يا حتي دمیدن در آلودگي هوا، 

با اين وضعیت كنار بیايند.
حذف يا كاهش ســهمیه گاز صنايع در دوره پیــك مصرف خانگي، 
مســتقیما نیروگاه ها را در يك  دو راهي تعیین كننــده قرار مي دهد؛ 
كاهش شديد ظرفیت تولید به اندازه گاز اختصاص يافته يا ادامه تولید 
برق با استفاده از سوخت جايگزين گاز. وقتي تأمین برق خانگي نیز مانند 
تأمین گاز ارجحیت داشته باشد، پس نیروگاه نمي تواند به بهانه نبود يا 
كمبود گاز، تولید برق را متوقف كند؛ درنتیجه استفاده از سوخت هاي 
جايگزين، گزينه ناگزير آنهاست، اما مردم، يعني همه ما كه بنا به جبر 

برنامه ريزي و سیاستگذاري چندين دهه گذشته، به مصرف كنندگان 
اصلي گاز، برق و آب تبديل شــده ايم، مي توانیم براي تمام كردن دور 
باطل گاز - مازوت - آلودگي - بیماري پیشقدم شويم و با اندكي كاهش 

مصرف گاز و برق، تا حدودي مصرف مازوت را كاهش دهیم.
نكته قابل توجه اين است كه نیروگاه هاي ما نسبت به اوج پیك مصرف 
برق در تابســتان به مراتب فعالیت كمتري دارند و به تناســب كاهش 
مصرف برق از 59مگاوات در تابستان به حدود 40مگاوات در زمستان، 
فعالیت خود را كاهش داده اند؛ اما بازهم در دوره پیك مصرف گاز خانگي 
در زمستان، گاز موردنیاز براي فعالیت با ظرفیت پايین نیز براي آنها مهیا 
نیست و به ناچار از سوخت جايگزين استفاده مي كنند. به عبارت ديگر، 
در شرايط فعلي هر میزان از مصرف گاز خانگي كاسته شود، به همان 
میزان مي توان به كاهش مصرف مازوت و ايجاد آلودگي هوا امیدوار بود.

البته اين فقط يك راهكار كوتاه مدت براي عبور از بحران فعلي است و 
براي دوره هاي بعد، اين دولت ها هستند كه بايد براي اصالح وضعیت 
موجود، رويكردهاي سابق را تغییر دهند و مثل تركیه همان اروپايي كه 
يك چندم ايران گاز مصرف مي كند، شرايطي فراهم آورند كه گاز صرف 
ايجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادي شــود و مردم با درآمدهاي واقعي 
شده بتوانند از حامل هاي انرژي گران تر نظیر برق نیز براي جايگزيني 
گاز استفاده كنند. اشتباه محاسباتي در كشور ما از جايي شروع شد كه 

ارسال شبكه گاز به همه مناطق كشور و همه خانه ها در دستور كار قرار 
گرفت و به جاي صادرات گاز يا ايجاد ارزش افزوده با آن، تصمیم گرفته 

شد به عنوان سوخت ارزان در كل كشور سوزانده شود.
اين رويكرد و ديگــر راهبردهاي حوزه انــرژي همگي به توزيع 
ساالنه 83میلیارد دالر يارانه انرژي در كشور و درنتیجه كوچك 
شدن كیك اقتصاد منجر شده است به گونه اي كه به جاي بالندگي 
فعالیت هاي اقتصــادي و بهبود وضعیت جامعــه، عمال كاهش 
درآمدها و تضعیف قدرت خريــد مردم و نیــروي كار را تجربه 
مي كنیم درحالي كه اگر فرايند مصرف انرژي و قیمت آن را حتي 
طبق الزامات برنامه سوم توسعه اصالح مي كرديم، حاال با شرايطي 

به مراتب مساعدتر مواجه بوديم.
يكي از مسائل قديمي در حوزه گاز خانگي است كه برخالف برق و آب، 
مصرف گاز در فصل پیك با افزايش هزينه تصاعدي مواجه نمي شود و 
عمال ابزار مقتدري براي تشويق مصرف كننده به مديريت مصرف وجود 
ندارد. از سوي ديگر مصرف كننده اي كه اعتماد او به سیاستگذاران نیز 
به مراتب كمتر از قبل شده، حتي در قبال درخواست كاهش مصرف نیز 
چندان همراهي نمي كند زيرا به اين باور رسیده كه اگر مصرف هم نكند، 
تفاوتي در اوضاع ايجاد نمي شــود و قرار نیست با ايجاد ارزش افزوده از 
گاز، وضعیت اقتصادي كشور و مردم بهبود يابد. در اين شرايط، دولت 

و مجلس هم به جاي تمركز بر تقويــت زنجیره تولید ارزش در اقتصاد، 
به دنبال ارزان سازي قیمت كاال و خدمات از طريق سركوب قیمتي يا 

توزيع يارانه هستند و قدم در راه درست نمي گذارند.
اين وضعیت دقیقا نقطه مقابل سیاستگذاري كشورهاي توسعه يافته 
يا حتي كارهايي است كه كشوري مثل تركیه انجام داده و در يك روند 
چندساله، در كنار بهبود زنجیره تولید ارزش در اقتصاد، درآمد مردم و 
قدرت خريد آنها را نیز از محل همین رونق اقتصادي افزايش داده اند. 
تركیه بعد از طي اين مراحــل، با حذف 6صفر از پول ملي، شــرايط 
اقتصادي خود را به سطحي با ثبات رساند اما ما در شرايطي كه همچنان 
در حال توزيع يارانه و مقابله با واقعي شدن قیمت ها هستیم، سیاست 

حذف صفر را نیز دنبال مي كنیم.
حاال، هنر دولت و مجلس اين است كه با اليحه و قانون، فرايند معیوب 
مصرف انرژي در كشــور را اصالح و همزمان ثمــرات اين اصالحات را 
نصیب مردم كنند تا نه تنها هرســال مجبور به تحمل آلودگي ناشي از 
سوختن مازوت در نیروگاه ها نباشیم، بلكه كیك اقتصاد ايران بزرگ تر 
شود و همزمان با آن عايدي آحاد مردم از اين اتفاق نیز افزايش يابد؛ در 
غیراين صورت، بايد میان »وضعیت موجود با آلودگي هوا«، »قطعي گاز 
و تأمین برق« يا »تأمین گاز و قطعي برق« يك گزينه را انتخاب كنیم و 

در اين دور باطل بمانیم.

ادامه از 
صفحه اول

مازوت چقدر مقصر است؟

توصیه ها و تالش های موقت براي عبور از بحران
تالش مي شود با اعمال مديريت مصرف تا ۱۰ ميليون مترمكعب درمصرف انرژي كاهش داده شود.

كاهش يك درجه اي دماي محيط كار و منزل 7۰ ميليون مترمكعب صرفه جويي در مصرف گاز به همراه دارد.

جمع آوري مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز از مهم ترين محورهاي تعيين شده براي كاهش مصرف برق اعالم شد.
سياست وزرات نيرو، حمايت از تشكيل مزارع استخراج رمزارزها در  ساير مراكز استخراج قانوني است.

اصالح روشنايي معابر مي تواند ساالنه يك ميليون ليتر در مصرف سوخت نيروگاه ها مؤثر باشد.
۹ ميليون عدد چراغ روشنايي در معابر كشور نصب شده كه اين رقم بسيار بيشتر از استاندارد هاي بين المللي است.
بيشتر چراغ هاي نصب شده در بزرگراه ها از نوع المپ هاي 4۰۰ وات است و در بسياري از نقاط مي توان اين 

المپ ها را به ۱۰۰ وات تغيير داد.
نيروگاه هاي استان تهران به هيچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نمي كنند و مخزن سوخت مازوت آنها پلمب 
است. شهر تهران داراي ۳نيروگاه است كه سوخت آنها گازي است و نيروگاه هاي موجود در استان البرز و قم هم 

كه برق تهران را تامين مي كنند، ازجمله نيروگاه هاي سيكل تركيبي به شمار مي آيند كه آلودگي ندارند.

ث
مك
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با مصوبه ســتاد تنظيم 
بازار مبني بر افزايش نرخ 
مصــوب مصرف كننده 
هر كيلوگــرم تخم مرغ 
به16هــزار و900تومان  
قيمت خرده فروشي هر 
شــانه تخم مرغ بــا وزن 
يك كيلــو و900گرم در 
بــازار به 45تــا 48هزار 

تومان افزايش يافت

درحالي كه كمبود گاز منجر به استفاده  صنعت
بيشــتر از ســوخت مازوت و افزايش 
آلودگي هوا شــده اســت، تازه ترين 
گزارش ها كه توسط شركت هاي بورس 
منتشر مي شود، نشان مي دهد كه شركت هاي بورس با ريسك 
بزرگ كاهش ســود زمستاني، ناشــي از كمبود گاز مواجه 
شده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه اين كمبود گاز ناشي از 

افزايش مصرف و تحريم هاست.
به گزارش همشهري، ســرخط اصلي ماجراي آلودگي هوا، 
قطعي برق و كاهش توليد درصنايــع، صرف نظر از افزايش 
مصرف، به تحريم ها بازمي گردد كه زنجيــر وار رويداد هاي 
مختلفي را به يكديگر متصل كرده اســت. ماجرا از آنجا آغاز 
مي شود كه توليد گاز در كشور كاهش يافته است و با كاهش 
توليد و افزايش مصرف بخش خانگي تامين انرژي براي صنايع 
با مشكالت جدي مواجه شده است و بسياري از صنايع بزرگ 
را با چالش جدي مواجه كرده اســت. اما چرا با وجود اينكه 
ايران داراي ذخاير گاز فراوان اســت توليد گاز كاهش پيدا 

كرده است؟
مشكل از آنجا شروع مي شود كه در زمستان مصرف خانگي 
افزايش مي يابد و منجر مي شود بخش عمده گاز صرف مصارف 
خانگي شود. اما اين همه ماجرا نيست بخشي از داليل كاهش 
ميزان عرضه و تقاضاي گاز در ســال جاري به كاهش حجم 
توليد هم بازمي گردد. اگرچه وزارت نفت از ســال92 ميزان 
توليد گاز را افزايش داده بود، اما با تشــديد تحريم ها حجم 
صادرات ميعانات گازي با كاهش زيادي مواجه شد و همين 
موضوع وزارت نفت را مجبور كرد توليد گاز را كاهش دهد چرا 
كه ميعانات گازي همراه با گاز توليد مي شود و تنها راهكار براي 
جلوگيري از انباشت شديد ميعانات گازي كاهش توليد گاز 
است. هم اكنون بخش عمده ذخاير خشكي و آبي وزارت نفت 
حاوي ميعانات گازي است و وزارت نفت چاره اي جز كاهش 
توليد گاز ندارد. و چون گاز كمتري توليد مي شود و مصرف 
خانگي در اولويت است بسياري از صنايع بايد به جاي گاز از 
مازوت به عنوان سوخت استفاده كنند. بيژن زنگنه، وزير نفت 
ديروز در همين رابطه گفت: ما مايل نيستيم مازوت مصرف 

شود، اما چاره اي جز تحويل مازوت به نيروگاه ها نداريم.
اين موضوع منجر شده است امسال كشور با كمبود شديد گاز 
مواجه شود و بسياري از صنايع نتوانند همچنان از گاز به عنوان 
ســوخت مورد نياز خود اســتفاده كنند. آنطور كه تاكنون 

شركت هاي بورس گزارش كرده اند هم اكنون بحث قطعي گاز 
به يك چالش اساسي براي صنايع تبديل شده است.

كمبــود گاز در ابتدا گريبان صنعت ســيمان را گرفت، بعد 
از آن به نيروگاه ها ســرايت كرد و وزارت نفت را مجبور كرد 
براي ســوخت به آنها مازوت بدهد و حاال به صنعت فوالد و 
پتروشيمي سرايت كرده اســت و اين موضوع مي تواند سود 
زمستاني صنايع بورس به ويژه صنعت پتروشيمي و فوالد را 
تحت تأثير قرار دهد چرا كه قيمت جهاني محصوالت فوالدي و 
پتروشيمي در حال رشد است و احتمال اينكه تا پايان زمستان 
قيمت اين محصوالت دوباره با نزول مواجه شود وجود دارد، به 
همين دليل كاهش توليد در اين صنايع در زمستان مي تواند 

آنها را از افزايش نرخ هاي جهاني و رشد درآمد محروم كند.

روند اثر گذاري بر بازار سهام
نخستين بار دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان 
از قطعي گاز خبر داد و آنطور كه آمار هاي او نشــان مي داد 
گاز 75درصد صنايع توليدي در صنعت ســيمان قطع شده 
است. عبدالرضا شــيخان ديروز هم در اين باره سخن گفت 
و با بيان اينكه به تازگي تعداد كارخانجاتي كه گاز آنها قطع 
شده افزايش پيدا كرده است، گفت: از 23آبان امسال به علت 
افت فشارگاز و گازرساني براي مصارف خانگي، گاز بسياري 
از كارخانجات سيمان را قطع كردند. اين موضوع موجب وارد 
شدن شــوك به كارخانه ها و كاهش توليد شد كه صدمات 
مالي زيادي به كارخانجات سيمان وارد كرده است. به گفته او 
از بين 74كارخانه گازسوز، گاز 64كارخانه قطع شده است. او 
تأكيد كرد: با اين وضعيت بسياري از كارخانجات، توان توليد 
خود را از دست دادند و به سمت تعطيلي رفتند. در هر استاني 
بعضي از كارخانجات توانســتند مازوت يارانــه اي دريافت 
كنند؛هم اكنون مازوت يارانه اي 300 تومان و گاز 119 تومان 
است. در بعضي مناطق قيمت مازوت حتي 400 يا 500 تومان 

هم به خاطر هزينه حمل باال مي رود.
بعد از ســيمان، دومين صنعتي كه مشخص شد تحت تأثير 
كمبود گاز قرار گرفته اســت نيروگاه ها بودنــد. علت آنكه 
مشــخص شــد نيروگاه ها با كمبود گاز مواجه اند افزايش 
آلودگي هواي تهران بود. نيروگاه ها به دليل استفاده از مازوت 

و گازوئيل يكي از متهمان اصلي آلودگي هوا تهران هستند.
آخرين برآوردها از مصرف گاز كه در هفته هاي اخير توسط 
مديرعامل شــركت ملي گاز ارائه شد نشان مي دهد مصرف 

روزانه گاز طبيعي نيروگاه ها آذرماه امسال حدود 90ميليون 
مترمكعب بوده و بقيه از گازوئيل و ســوخت مازوت تأمين 
شده است. اين آمار تأييد مي كند مشكالت كمبود گاز در اين 
صنعت امسال به شكل جدي تر از سال هاي قبل مطرح است؛

 به طوري كه احتمال وقوع خاموشي هاي گسترده در سطح 
كالنشــهر تهران مطرح اســت و در پايتخت و بســياري از 
شهرهاي كشور طرح كاهش روشنايي معابر و خيابان ها اجرا 

شده است تا مصرف برق كاهش يابد.

شيوع به صنعت فوالد و پتروشيمي
حاال بعد از 2ماه از مشخص شدن آثار كمبود گاز در برخي از 
صنايع آثار قطعي گاز به برخي ديگر از صنايع ازجمله فوالد و 
پتروشيمي هم رسيده و منجر به كاهش و حتي توقف توليد 

آنها شده است.
فوالد مباركه ايران به عنوان دومين شركت بزرگ بازار سهام 
ايران به تازگي اعالم كرده است كه ميزان دريافت گازش تا 
50درصد كاهش يافته است و اين مي تواند توليد اين شركت 
را 50درصد كاهش دهد. اين موضوع مي تواند مانع از منتفع 
شدن صنعت فوالد از رشد هاي چشمگير اخير قيمت فوالد در 
بازارهاي جهاني شود. سال قبل نيز قطع شدن گاز مشكالتي 
را براي اين شركت و ساير شركت هاي اين گروه ازجمله فوالد 
خراسان به وجود آورد و همچنين به دليل قطع گاز در سنگان 
خواف و سبزوار توليد در زنجيره فوالد در شركت هاي فوالد 

سنگان و اپال پارسيان سنگان با اخالل روبه رو شد.
 همين رويه امسال در صنعت پتروشيمي به عنوان مهم ترين 
صنعت ايران هم حاكم است؛ به ويژه آنكه ميزان مصرف گاز 
در اين صنعت به عنوان ســوخت و خوراك بسيار بيشتر از 

صنايع ديگر است. 
برخي خبر ها نشــان مي دهد كه قطعــي گاز منجر به بروز 
مشكالتي در فعاليت شــركت هاي توليد كننده پتروشيمي 
شده اســت؛ به طوري كه در تازه ترين رويداد ديروز شركت 
پتروشــيمي خراســان از توقف توليد محصوالتش به دليل 
قطعي گاز تا اطالع ثانوي خبر داد. عليرضا بابازاده، مديرعامل 
پتروشــيمي خراســان اعالم كرد: با توجه به برودت هوا و 
يخبندان و افت شــديد گاز طبق اعالم شركت گاز استان و 
شركت ملي صنايع پتروشيمي، واحدهاي توليدي اين شركت 
از 10دي تا اطالع ثانوي به دليل قطــع گاز از خدمات دهي 

خارج شده اند.
سال قبل نيز نخستين بار شركت هاي پتروشيمي خراسان 
و پرديس از توقف توليداتشان به دليل قطعي گاز خبر دادند 
و اين توقف توليد بالفاصله بعد از آن، به ســاير شركت هاي 
پتروشيمي هم سرايت كرد؛ به طوري كه بعد از اين دو، شركت 
مبين انرژي خليج فارس نيز اعالم كرد كه به دليل قطع گاز 
نمي تواند خوراك ســاير شــركت هاي پتروشيمي را تامين 
كند. سپس به دليل بروز مشــكل در تامين خوراك فعاليت 
بسياري از شركت هاي توليد كننده محصوالت پتروشيمي 
ازجمله زاگرس، مرجان و شــيراز هم با مشكل مواجه شد. 
چنانچه اين روند ادامه يابد و منجر به كاهش يا توقف توليد 
برخي شركت هاي اين صنعت شود درآمد هاي ارزي و ريالي 
اين شركت ها در زمستان تحت تأثير قرار خواهد گرفت و اين 
موضوع حتي مي تواند باعث كاهش جريان ورود ارز به كشور 
شود. چرا كه بخش عمده ارز كشــور در فقدان درآمد هاي 
نفتي توسط 2صنعت مهم فوالد و پتروشيمي تامين مي شود 
و كاهش درآمد هاي ارزي اين شركت ها در زمستان مي تواند 

روي قيمت ارز در فصل هاي بعد از آن تأثير داشته باشد.

با مصوبه جديد ستاد  بازار
تنظيم بازار مبنی بر 
افزايش نرخ مصوب 
مصــرف كننده هر 
كيلوگرم تخم مرغ به 16 هزار و 900 تومان 
نرخ خرده فروشی هر شانه از اين محصول 
در سطح شــهر را به مرز 48 هزار تومان 
رســاند و تخم مرغ را ركورد دار افزايش 

قيمت ها كرد.
 گاليــه مصــرف كننــدگان از افزايش 
قيمت تخم مرغ به عنــوان خوراك اغلب 
خانوارهای كــم درآمد در حالــی ادامه 
دارد كه ستاد تنظيم بازار با مصوبه اخير 

بازهم به افزايش چند 
باره قيمــت  اين ماده 
پروتئينــی رای داد. با 
اين روند نرخ مصوب 
هر كيلوگرم تخم مرغ 
درب مرغــداری از 
12هــزار و 500 بــه 
14 هزار تومان، قيمت 
مصــرف كننــده هر 
كيلوگرم تخم مرغ به 
16 هــزار و 900 و هر 
عدد از ايــن محصول 
به 1500 تومان رسيد. 
اين افزايش قيمت در 
حالی اســت كه طی 
چند ماه گذشته عرضه 
تخم مــرغ در ســطح 

خرده فروشــی هيچ گاه تابع نرخ مصوب 
ستاد تنظيم بازار وقيمت اين محصول در 
محل مرغداری نبوده و مصرف كنندگان 
شــكاف 5 تا بيش از 10 هزار تومانی نرخ 
مصوب و بازار هر شــانه تخم مرغ را شاهد 
بوده اند. اكنون با مصوبه جديد ستاد تنظيم 
بازار قيمت انواع تخم مرغ فله و بسته بندی 
در ســطح بازار و فروشــگاه های مجازی 
افزايش يافته است و عرضه تخم مرغ تنظيم 
بازاری در برخی مراكز عرضه مســتقيم 
مانند ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه های 
زنجيره ای نيز بر مبنای نرخ مصوب مصرف 
كننده هر كيلوگرم16 هزار و 900 تومانی 

صورت خواهد گرفت.

شتاب گرانی تخم مرغ 
گزارش ميدانی همشهری نشان می دهد 
كه افزايش نرخ مصوب تخم مرغ  موجب 
گرانی چند باره انواع تخم مرغ بسته بندی 
و فله در ســطح خرده فروشی شده است 
به نحوی كه نــرخ هر شــانه يك كيلو و 
900 گرمی تخم مرغ معمولی كه تا هفته 
گذشته در محدوده 38 هزار تومان بود با 
اين مصوبه پس ازافزايش 10 هزار تومانی 
بنابر نوع ، كيفيت و سايز به 38 تا 48 هزار 
تومان رســيد. عالوه بــر آن قيمت انواع 
تخم مرغ بســته بندی در فروشگاه های 
مجازی نيز افزايش يافته است. به نحوی 
كه در فروشــگاه های اينترنتی  تمخ مرغ 
بسته 6 عددی تخم  به نرخ 12 هزار، بسته 
9 عددی تالونگ سبز به قيمت 18 هزار ، 
بســته 9 عددی تخم مرغ روز مرواريد به 
قيمت 17 هزار و 900 ، بســته 20 عددی 
تخم مرغ پارسيرنگ ويژه به قيمت 36 هزار، 
بسته 6 عددی اين برند 10 هزار و 500، 
بسته 20 عددی تخم مرغ پروتانا به قيمت 
39 هزار و بسته 9 عددی تخم مرغ معمولی 

تالونگ به قيمت حــدود 15 هزار و 500 
تومان به مشتريان عرضه می شود.

چراغ سبز تنظيم بازار به گرانی تخم مرغ 
با مصوبه جديد ستاد تنظيم بازار مبنی بر 
افزايش قيمت مصرف كننده هر كيلوگرم 
تخم مرغ به 16 هــزار و 900 تومان، نرخ 
مصــوب هر  شــانه تخم مرغ بــه  حدود 
34 هزار تومان افزايش يافته اســت اين 
در حالی است كه قيمت فروش هر شانه 
اين محصول در بازار خرده فروشی 10 هزار 
تومان باالتر از قيمت مصوب است. عباس 
قبادی، دبير كارگروه ســتاد تنظيم بازار 
كشــور با بيان اين كه 
در جلسه مورخ 8 دی 
ماه 99 ســتاد تنظيم 
بازار، قيمــت عرضه 
هر كيلوگرم تخم مرغ 
درب مرغــداری را 
14 هــزار تومان اعالم 
كرد و براين اســاس 
قيمت ايــن محصول 
درب مرغــداری از 
هر كيلــو 12 هــزار و 
500 تومان به هر كيلو 
14 هزار تومان افزايش 
يافت كه بــا اين روند 
نرخ مصرف كننده هر 
كيلوگرم تخم مرغ به 
16 هزار و 900 تومان 

افزايش می يابد. 
قاسميان معاون دفتر برنامه ريزی، تامين، 
توزيع و تنظيم بــازار وزارت صمت نيز با 
توجه به افزايــش جديد قيمت تخم مرغ، 
قيمت مصرف كننده هر كيلوگرم تخم مرغ 
را 16 هــزار و 900 تومان اســت.هدايت 
اصغری مديرعامل اتحاديه مركزی مرغ 
تخم گــذار نيز بعد از اعــالم نرخ مصوب 
جديد ستاد تنظيم بازار، قيمت هر شانه 
تخم مرغ به وزن حدود يك كيلو و 900 گرم 
را حــدود 34 هزار تومان اعــالم كرد اما 
قيمت هر شــانه تخم مرغ در بازار بيش از 
10 هزار تومان باالتر از قيمت مصوب و بين 
43 تا 48 هزار تومان عرضه می شود. براين 
اساس مصوبه ســتاد تنظيم بازار قيمت 
هر عــدد تخم مرغ فله ای بــرای مصرف 
كننده در حالی به 1500 تومان رســيده 
كه تيرماه قيمت هر عدد تخم مرغ فله ای 
برای مصــرف كننده با توجــه به قيمت 
20 هزار تومانی هر شانه تخم مرغ حدود 

660 تومان بود. 
اين سومين باری اســت كه ستاد تنظيم 
بازار، قيمت مصوب تخم مرغ در سال جاری 
را افزايش داده و پيش از ايــن نيز دو بار 
در تيرماه و شــهريور ماه قيمت تخم مرغ 
افزايــش يافته بــود. همچنين  ســتاد 
تنظيم بازار هفته گذشــته اعالم كرد كه 
قيمت های جديد تخم مرغ بســته بندی 
نيز بعد از آناليز قيمت اعالم می شود، اما 
اكنون قيمت هر عدد تخم مرغ بسته بندی 
در فروشــگاه های زنجيــره ای به  حدود 
1950 تومان رســيده است به طوری كه 
قيمت هر بســته تخم مرغ 20 عددی در 
بازار 38 هزار و 750 تومان، قيمت هر بسته 
تخم مرغ 15 عددی 29 هزار و 750 تومان 
و قيمت هر بســته تخم مــرغ 9 عددی 

17 هزار و 850 تومان است.

كمبودگاز ناشي از چيست و چه صدمه اي به اقتصاد مي زند؟

ستاد تنظيم بازار نرخ مصرف كننده هر كيلوگرم تخم مرغ براي 
مصرف كننده را به 16 هزار و 900 و هر عدد از اين محصول را به 

هزارو500 تومان افزايش داد

قطعي گاز سود زمستاني شركت هاي بورس را تحت تأثير قرار خواهد داد.

كمبودگاز، ريسك زمستاني بازار سهام

تخم مرغ ركورددار گراني شد

يادداشت

انجمن هاي رانت خواري
به بركت توزيع رانت هــاي كالن در اختصــاص مواداوليه به برخي 
توليدكننده نماها، طبقه نوكيســه اي در كشــورمان ظهور كرده كه 
بسيار قدرتمند و ذي نفوذ هم شده اند. هر چند وقت يك بار هم نام يك 
انجمن و تشكل با نام هاي مختلف شنيده مي شود كه خود را نماينده 
توليدكنندگان معرفي مي كند و در رسانه ها مستمر حضور داشته و از 
مشكالت توليدكنندگان مي گويد و در انتها نتيجه مي گيرد تنها راه 
حمايت از توليد اختصاص مواداوليه ارزان است و اگر اين مشكل حل 
شود قيمت مصرف كننده هم پايين خواهد آمد. طبق تجربه هم هيچ گاه 
اختصاص مواداوليه ارزان باعث ارزان شدن قيمت نهايي نمي شود و 
تنها جيب عده اي را پر مي كند كه به نام توليد كننده مواداوليه دريافت 
كرده و در بازار با قيمت هاي بســيار باالتر فروخته اند.  صدا و سيما و 
ساير رسانه ها هم با نيت خير كمك به توليد و ارزاني محصوالت اين 
شركت ها دائما پيام اين عده را منتشر مي كنند غافل از اينكه همه اين 
حرف ها تنها سناريويي بوده براي دريافت مواداوليه ارزان رانتي بيشتر 
و اين عده و انجمن هاي مجعولشان هيچ دغدغه اي براي توليد ندارند.

متأسفانه در همه جلسات تصميم سازي  اقتصادي هم اين عده به عنوان 
نماينده توليدكنندگان در صف اول حضور داشــته و تصميمات را به 
سوي رانت بيشتر خود مهندســي مي كنند. اين در حالي است كه با 
كنكاشي سطحي به اين نتيجه مي رسيم كه اين انجمن ها به هيچ وجه 
توليدكنندگان را نمايندگي نمي كنند. اگر كسي واقعا توليدكننده باشد 
فرصتي براي حضور دائم در رسانه ها و جلسات ندارد و اگر پاي درددل 
توليدكنندگان واقعي بنشينيم متوجه مي شويم مواداوليه ارزان توزيع 
شده اصوال به توليدكننده واقعي نمي رسد و اين عده هم به هيچ وجه 
توليد كننده و نماينده توليدكنندگان نيستند. مديران و تصميم سازان 
بهتر است توجه كنند تشكيل يك انجمن با يك فرايند ساده اداري 
قابل انجام است و بايستي در بها دادن به اين انجمن هاي رانت خواري 

و نمايندگي مورد ادعاي آنان تجديد نظر اساسي كرد.

قيمت جديد مرغ در ميادين اعالم شد
همزمــان بــا آرامش نســبي در بــازار مرغ و  تره  بار
درحالي كه گفته مي شود قيمت مرغ در بازار به 
كمتر از نرخ مصوب ســتاد تنظيم بازار رسيده 
است قيمت جديد مرغ كامل و قطعه بندي شده 
در ميادين ميوه و تره بار شهرداري اعالم شد. به گزارش همشهري، 
افزايش قيمت نهاده هاي توليد از ابتداي امســال هزينه توليد مرغ، 
گوشت قرمز و تخم مرغ را به شدت افزايش داده و بازار اين كاالها را بارها 
با التهاب مواجه كرده اســت. قيمت مرغ در پاييز امســال به بيش از 
دوبرابر نرخ مصوب رسيد و نگراني مردم را به دنبال داشت اما با افزايش 
توزيع قيمت كاهش يافت و هم اكنون توليدكنندگان معتقدند قيمت 
كنوني مرغ پايين تر از هزينه هاي توليد است. آخرين قيمت مصوب از 
ســوي ســتاد تنظيم بازار براي هر كيلو مرغ زنــده درب مرغداري 
13هزارو700 تا 13هزارو800 تومان و مرغ گرم در خرده فروشي ها 
20هزار تومان تعيين شده است. شــهروندان تهراني مي توانند انواع 
محصوالت پروتئيني را در غرفه هاي اين اقالم در ميادين ميوه و تره بار 

شهرداري تهران با قيمتي پايين تر نسبت به مغازه هاخريداري كنند.

قيمت مرغ كامل و قطعه بندي شده در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت )تومان(مشخصاتنام محصول
19.690بين 1700 تا 2200 گرممرغ كامل
31.100بدون پوست ران مرغ
36.200بدون پوست و استخوان كعب رانمغز ران

33.500بدون پوست و بالسينه مرغ
36.900بدون پوست و سرساقساق

32.400بدون پوست و بالران و سينه
28.700ساده بدون زعفرانبال كبابي
37.900بدون آرد با بازوشنيتسل

42.000بي استخوان- ساده بدون زعفرانجوجه كباب
34.100با استخوان - ساده بدون زعفرانجوجه كباب
10.100بدون پوستگردن مرغ

افزايش صددرصدي قيمت كشك 
هم خودش به تنهايي خوشــمزه اســت و هم  سوپرماركت
مهم ترين چاشني 2تا از محبوب ترين غذاهاي 
ايراني است؛ آش رشته و كشك بادمجان را هرگز 
نمي توان بدون كشــك تصور كرد. به گزارش 
همشــهري، قديم ها گرچه اين همه تنوع كشــك پاســتوريزه در 
سوپرماركت ها باال نبود، اما مصرف كشك بيشتر بود. هم نوع خشكش 
طرفدار زيادی داشت و نوعي تنقالت مفيد براي بچه ها محسوب مي شد 
و هم خيلي ها در خانه ها كشك خشك محلي را مي ساييدند و در يخچال 
نگهداري مي كردند براي مصرف در غذاها. اين روزها اما مصرف آن در 
حد تزئين ظرف غذا پايين آمده كه شايد افزايش قيمت يكي از داليل آن 
باشد. كشك هم مثل انواع ديگر لبنيات از ابتدا چندين نوبت افزايش 
قيمت را تجربه كرد. شركت هاي لبني به دليل افزايش هزينه از ابتداي 
امســال 3بار مجوز افزايش قيمت براي كاالهاي يارانه اي گرفتند، اما 
قيمت اقالم بدون نرخ مصوب بيش از 3 بار و بيش از صد درصد افزايش 
يافته است. به طور مثال، كشك 650گرمي سميه تنها از شهريور تاكنون 
30درصــد افزايــش قيمــت داشــته و از 17هزارو500تومــان به 
21هزارو500تومان رسيده اســت. البته تنوع برند و قيمت در زمينه 
كشك در سوپرماركت ها زياد است و انواع كم حجم تر و ارزان تر هم در 
يخچال سوپرماركت ها ديده مي شــود. دامداران، كاله، پگاه، سميه، 
كامبيز، مجيد، بيــژن، رازك، اصالت و چند برند ديگر كشــك را در 
وزن هاي مختلف و بسته بندي هاي پاكتي و شيشه اي روانه بازار كرده اند 
كه اوزان پايين تري مثل 250گرمي را هم شامل مي شود. اين وزن در 
بيشــتر برندها بين 6تا8هزار تومان اســت. با توجه به اينكه كشك 
ماندگاري كوتاهي دارد به نظر مي رســد وزن هاي پايين تر پر تقاضا تر 

باشند، اما انواع نيم و يك كيلويي هم در سوپرماركت ها ديده مي شود.

قيمت فروش بعضي از انواع كشك در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومان مشخصاتبرند 
45013.500گرميكاله

50015.500گرميمجيد
2508.000گرميرامك
3808.300گرميپگاه
24.000پاكتي - يك ليتريبيژن
2008.500گرميسميه
45012.000گرميرازك
8.000با سير و نعنا - 230گرميسميه

6.000ليواني - 230گرميدامداران
15.500ليواني - با سير و نعنا - 450گرميپگاه

2408.500گرميدامداران
2359.600گرميكامبيز
19.800پاكتي - 450گرميسميه

ورود يك محموله 3هــزار تني موز به  بازار
بنادر در هفته گذشته قيمت اين ميوه 
را در ميدان مركزي تهران 8هزار تومان 
كاهش داده و با ترخيص محموله هاي 
جديد، قيمت بــاز هم كاهــش خواهد يافت. بــه گزارش 
همشهري، ممنوعيت ثبت سفارش واردات موز و كمبود اين 
ميوه از آذرماه قيمــت آن را به بيش از 40هــزار تومان در 
مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر افزايش داد و بازار اين ميوه 
را براي دومين بار طي امسال بحراني كرد. موز يك بار هم در 
اوايل تابســتان تا 40هزار تومان باال رفت اما كاهش تقاضا با 
توجه به تنوع ميوه هاي تابستاني و تعطيلي سالن هاي پذيرايي 
و همچنين مهماني هاي خانوادگي باعث شد بازار با افزايش 
محدود توزيع به تعادل برسد و قيمت موز تا 27هزار تومان 
كاهش يابد. اما از يك ماه پيش قيمت دوباره رشد كرد و اين 
بار از 45هزار تومان فراتر رفت. دليل رشد قيمت، ممنوعيت 
ثبت سفارش واردات عنوان شد. اين درحالي است كه آمارها 
نشــان  مي دهد با وجــود ممنوعيت ثبت ســفارش موز از 
ارديبهشت 99، واردات اين محصول در 9 ماهه سال جاري 
تقريبا به اندازه كل واردات ســال 98 بوده اســت. به گفته 
ســخنگوي گمرك، در 9 ماه امســال، 308 هــزار و 970 
تن موز بــه ارزش 210 ميليــون دالر وارد كشــور شــده 
درحالي كه آمار واردات اين كاال در كل ســال گذشته 334 
هزار و 252 تن بوده كه با توجه به ارزان تر بودن نرخ دالر در 
ســال 98، ارزش دالري اين ميزان واردات در آن زمان 226 

ميليون دالر بوده است.

مذاكره براي آزادسازي ثبت سفارش واردات موز
تداوم قيمت باال در بازار و انتشــار اين آمار بحث انحصار در 
واردات موز را نيــز مطرح كرد كه با توجه به ســازوكار ويژه 
واردات موز در تهاتر با صادرات سيب درنهايت به جلسات و 
نشست هايي در وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهي شد 
تا با صالحديد مسئوالن، ثبت ســفارش واردات آزاد شود؛ 
اتفاقي كه هنوز نيفتاده است. با اين حال واردات موز به كشور 

به همان شيوه معمول 2ســال اخير درحال انجام است و به 
تازگي محموله اي 3هزار تني در بنادر تخليه شده كه همين 
اتفاق قيمت را در ميدان مركزي ميــوه و تره بار تهران )و نه 
مغازه هاي سطح شهر( 7تا 8هزار تومان كاهش داد. به گفته 
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران، 
قيمت كنوني موز وارداتي از اكــوادور و فيليپين در ميدان 
مركزي 30هزار تومان و موز هند 29هزار تومان است كه با 
توجه به ورود يك كشتي 3هزار تني ديگر، قيمت در ميادين 

و سطح شهر باز هم كاهش خواهد يافت. 
مصطفي دارايي نژاد در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به 
تداوم ممنوعيت ثبت سفارش واردات موز گفت: تا االن ثبت 
سفارشي انجام نشده و محموله هاي وارداتي مربوط به قبل 
است، با اين حال اميدواريم مسئوالن وزارت صنعت، معدن  و 
تجارت با توجه به قولي كه در رابطه با آزادسازي ثبت سفارش 
واردات به ما داده اند مشكالت پيش روي واردات اين محصول 
را رفع كنند. وي بر ضرورت كاهش قيمت موز تا زير 30هزار 
تومان تأكيد كرد و افزود: افزايش نرخ ارز و همچنين رشــد 
قيمت جهاني موز، كــه واردات اين محصول را پرهزينه تر از 
قبل كرده، اما با اين حال قيمت كنوني اين ميوه در سطح شهر 
به هيچ عنوان مورد قبول اتحاديه نيست و بايد تا زير 30هزار 

تومان كاهش يابد.

قيمت در ميوه فروشي ها، همچنان 40هزار تومان
تجربه نشــان داده افزايش قيمت ميوه و تره بــار در ميدان 
مركزي به ســرعت روي قيمت در مغازه ها تأثير گذار است 
و بســياري از ميوه فروشــي ها با كوچك ترين رشد قيمت 
خريدهاي جديد، خريدهاي قبلي را هم گران تر مي فروشند 

اما در كاهش قيمت به اين ســرعت عمــل نمي كنند. روز 
شــنبه 13دي ماه، با اينكه قيمت موز در ميدان مركزي به 
30هزار تومان در هر كيلو كاهش يافته بود، برچسب قيمت 
در مغازه هاي ميوه فروشي همچنان 40هزار تومان را نشان 
مي داد. البته در بعضي از ميوه فروشــي ها موز چند هفته اي 
مي شــود كه به كلي تابلو قيمت ندارد و فقط زمان حساب 
و كتاب قيمتش مشخص مي شــود. تا ديروز قيمت موز در 
سايت هاي فروش آنالين ميوه هم از 39هزار تومان پايين تر 
نيامد و بعضي از اين سايت ها موز ممتاز را 45هزار تومان هم 
قيمت زده بودند. شايد در ادامه هفته موج افت قيمت از ميدان 
مركزي به مغازه ها برسد اما تا ديروز و زمان تنظيم اين گزارش 
قيمت ها در بازار، همان بود كه در هفته قبل مشاهده مي شد.

اعداد و ارقام موز
ساالنه 570هزار تن موز در ايران مصرف مي شود كه با توجه 
به ميزان بسيار كم توليد داخل بيشتر تقاضاي بازار در حدود 
450هزار تن، از طريق واردات از كشــورهايي مثل اكوادور 
و فيليپين و هند تامين مي شــود. توليد موز در ايران البته 
در سال هاي اخير رشد داشــته اما در بهترين شرايط اكنون 
به 120هزار تن رسيده اســت. موز در 5 استان كشور شامل 
سيســتان و بلوچســتان، هرمزگان، جنوب استان كرمان، 
فارس و بوشهر در حال كشت است كه 98 درصد توليد اين 
محصول با سطح زيركشت با 4هزار و 835 هكتار مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان است. در سال هاي اخير به منظور 
افزايش توليد و جلوگيري از خروج ارز از كشور، توسعه باغ هاي 
موز با روش هاي نوين باغداري در دســتور كار قرار گرفته و 
حتي در اســتان آذربايجان غربي و شــهر اروميــه با وجود 

سردسير بودن آن نيز موز به عمل آمده است.

موز ارزان مي شود
با وجود كاهش 8هزار توماني قيمت موز در ميدان مركزي، قيمت در مغازه هاي 

سطح شهر همچنان باالي 40هزار تومان است

فرخنده رفائي
خبرنگار

ممنوعيــت ثبــت ســفارش واردات و 
مشكالت حاشــيه ديگر از آذرماه قيمت 
مــوز را در مغازه هاي ميوه فروشــي تا 

45هزار تومان افزايش داد

محمدحسني سعدي
سخنگوي بورس كاالي ايران
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عصر امروز و از ساعت16:30 تيم استقالل در نهمين 
بازي اش از رقابت هاي ليگ بيستم ميزبان آلومينيوم 
اراك خواهد بود. اين آخرين بازي آبي پوشــان قبل از 
داربي بزرگ تهران است و محمود فكري تاكتيك هايش 
براي رويارويي با پرسپوليس را در اين بازي براي آخرين 
بار تست مي كند. آلومينيوم رده دهمي حريف مناسبي 
براي استقالل به نظر مي رسد و احتماال آبي ها تمرين 
خوبي براي داربي هفته آينده در پيش خواهند داشت. 
به خصوص نسبت به پرسپوليس كه بايد قبل از داربي با 
سپاهان قدرتمند بازي كند، آبي ها شرايط بهتري قبل 
از داربي دارند. البته آلومينيوم هم تيم چغري اســت 

كه به خصوص در بخش دفاعي و بســته نگه داشــتن 
دروازه اش در هفته هاي اخير بســيار موفق نشان داده 
اســت. تيم رســول خطيبي در مقابل حريفان باالي 
جدولي به خوبي مقاومت نشان داده به طوري كه فوالد 
را در اهواز بدون گل متوقف كرده، نفت آبادان را با يك 
گل شكست داده و در زمين سپاهان به شكست خفيف 

يك بر صفر تن داده است.
  جنگ دروازه بان هاي اول و دوم

خط دفاعي آلومينيوم با 7گل خورده ششــمين خط 
دفاعي برتر ليگ است اما نبايد فراموش كرد كه 4گل 
از اين 7گل مربوط به 2 بازي ابتدايي اســت كه هنوز 

خريدهاي جديد آلومينيوم بــه ميدان نيامده بودند و 
رسول خطيبي هم در حال قهر و آشتي با مديران تيمش 
بود. بعد از اينكه اراكي ها تركيب كامل و انسجام خود را 
به دســت آوردند دروازه اين تيم طي 6بازي فقط 3بار 
باز شده است. حســين پورحميدي كه فصل گذشته 
دروازه بان دوم استقالل بود و در اين فصل به آلومينيوم 
پيوسته از هفته ســوم در دروازه اين تيم قرار گرفت و 
طي 6بازي 4بار كلين شيت كرد. پورحميدي كه به طور 
ميانگين هر دو بازي يك گل دريافت كرده با ميانگين 
امتياز 7/28 از سايت متريكا و با اختالفي ميلي متري 
با رشيد مظاهري بهترين دروازه بان فصل جاري بوده 

است. رشيد مظاهري هم درست مثل پورحميدي در 
2هفته اول غايب بود و از هفته سوم به تركيب تيمش 
اضافه شــد. او هم در 6بازي 4بار موفق به كلين شيت 
شــده اما با اينكه يك گل كمتر از پورحميدي خورده 
با يك صدم امتياز كمتر يعني امتياز7/27 در رتبه دوم 
دروازه بان هاي اين فصل قرار دارد. جنگ 2 دروازه بان 

برتر ليگ بيستم در بازي امروز ديدني خواهد بود.
   رسول به دنبال سومين برد

يكي ديگر از چهره هاي ويژه بازي امروز هم قطعا رسول 
خطيبي اســت كه اخيرا خاطرات خوبي از رويارويي 
با استقالل داشته است. خطيبي فصل گذشته با تيم 
ته جدولي ماشين سازي توانســت استقالل را در رفت 
و برگشت شكســت داده و 6امتياز كامل را از اين تيم 
بگيرد. اين در حالي بود كه او تا پيش از اين دو بازي، 5بار 
با تيم هاي مختلف مقابل آبي ها قرار گرفته و با 3تساوي 
و 2باخت، هرگز موفق به پيروزي نشده بود. خطيبي 
زماني سرمربي تراكتور هم بود كه فقط يك نيم فصل در 
اين تيم دوام آورد و در همان نيم فصل هم نزديك بود 
استقالل را در تهران ببرد. اما گل دقيقه94 اميرحسين 

صادقي در آن بازي مانع شكست قلعه نويي و پيروزي 2 
بر يك شاگردان خطيبي شد.

  كاپيتان وريا - سعيد باقرپسند
اعداد و ارقام ســايت متريكا كه زير مي بينيد از برتري 
استقالل در تمامي آيتم هاي فني در مقايسه با آلومينيوم 
حكايت دارند. تيــم محمود فكري هــم مالكانه تر از 
آلومينيوم بازي مي كند و هم دقت پاس باالتري دارد. 
به اين آمارها اضافه كنيد كه استقالل در هر بازي به طور 
ميانگين 500پــاس داده و اين رقم بــراي آلومينيوم 
388پاس بوده اســت. بهترين بازيكــن آبي ها تا اين 
مقطع از فصل وريا غفوري است كه با 3گل، يك پاس 
گل و كسب يك پنالتي به ميانگين نمره7/38رسيده و 
بين تمامي بازيكنان ليگ رتبه پنجم را دارد. بهترين 
بازيكن آلومينيوم نيز سعيد باقرپسند مهاجم اين تيم 
اســت كه با 395دقيقه بازي و 3گل زده به ميانگين 
نمره7/30رسيده و در رتبه هشتم بازيكنان ليگ قرار 
گرفته اســت. تنها بازيكن استقالل كه ممكن است با 
دريافت كارت زرد در اين بازي، داربي را از دست بدهد 

آرش رضاوند است.

 معاینه فنی، قبل از داربی
  آلومينيوم اراك،  حريف امروز استقالل خط دفاعی خوبی دارد و دروازه بانش

  باالتر از رشيد مظاهری بهترين گلر ليگ   تا اين مقطع بوده است 

    متأسف نباش، كمك كن
علي دايي شــايعات را در زمينه حضورش در انتخابات فدراســيون 
فوتبال رد كرده و با همان لحن خاص خودش گفته: »اصال و ابدا. به 
هيچ عنوان در چنين انتخاباتي شــركت نمي كنم.« تا اينجا مشكلي 
وجود ندارد و همه آدم ها حــق دارند در مورد آينده شــان تصميم 
بگيرند. با اين حال دايي در جمله بعدي اش گفته: »براي فدراسيوني 
كه ساختمانش به مزايده گذاشته مي شــود بايد گريه كرد. خيلي از 
اين بابت متأســفم. « خب اگر اينقدر متأســفي، حاال كه اساسنامه 
عوض شــده و راه براي حضور فوتبالي ها بازتر است، جلو بيا و كمك 
كن. نمي شود كه مســئوليت را با اكراه پس بزني و بعد بابت مزايده 
ساختمان فدراســيون گريه كني. انتقاد از همه برمي آيد، اما رداي 

رياست به تن افراد نادري برازنده است؛ ازجمله خود دايي.

    توليدي رئال و بارسا
در سال هاي اخير بارســلونا و رئال مادريد بازيكنان زيادي را بعضا با 
قيمت هاي گزاف خريداري كرده اند كــه برخي از آنها جوان بوده اند. 
رئال مادريد در ســال هاي اخير بازيكنان بااســتعدادي مثل ايسكو، 
وينيسيوس، اودگارد، كوبو، رودريگو، رينير، آسنسيو و... را در سنين 
خيلي پايين جذب كرده اما اين دليل نمي شود كارخانه بازيكن سازي 
اين باشگاه متوقف و متروكه شده باشد. در بازي با سلتاويگو 8بازيكني 
كه در تركيب رئال به ميــدان رفتند، محصــول الفابريكا -آكادمي 
باشگاه- بوده اند يا در تيم هاي رده هاي پايين و كاستيا بازي كرده اند؛ 
كارواخال، وينيسيوس، كاســميرو، ناچو، والورده، ماريانو، واسكس و 
اودگارد. اين در حالي است كه بازيكناني نظير تئو ارناندس، رگيلون، 
اشرف حكيمي و... هم در يك سال اخير به باشگاه هاي بزرگي فروخته 
شــده اند. هم اكنون 184بازيكن كه در آكادمي رئال مادريد پرورش 
يافته اند در تيم هاي ديگر جهان بازي مي كنند. در تيم هاي الليگايي 
هم از محصوالت اين باشــگاه به وفور يافت مي شوند. مثال در تركيب 
آالوس بازيكناني نظير پاچكو،  لوييس ريوخا، ادگار مندس، بورگوي، 
ژوتا پلتيرو و خوسه لو محصول آكادمي رئال بوده اند. در تركيب اوئسكا 
كه ديشب مقابل بارسا به ميدان رفت هم 4 بازيكن پرورش يافته رئال 
حضور داشتند؛ خامس ســيواني، پدرو موســكوئرا، بورخا گارسيا و 
خورخه بولدو. از لحاظ كيفي هم اكنون 43بازيكن در ليگ هاي معتبر 
اروپايي حضور دارند كه از الفابريكا رشــد كرده اند. الماسيا )آكادمي 
بارســلونا( با 32بازيكن دوم و آكادمي المپيك ليون با 31بازيكن در 
جايگاه ســوم قرار دارد. در الليگا رقابت بين رئال و بارســا در زمينه 
پرورش محصول هم ادامه دارد. هم اكنون 30 محصول آكادمي رئال 
مادريد در خود اين تيم و ســاير تيم هاي الليگا حضــور دارند و رئال 
مادريد از اين حيث ركورددار است. چهره هايي نظير يورنته، سولدادو، 
پاچكو، پالنو و الكس فرناندس در تيم هاي مختلف الليگا حضور دارند 
و رودريگو مورنو و رگيلــون هم اخيرا به ليگ برتــر رفته اند تا از اين 
ليست خط بخورند. بارسلونا با 29 و سوسيداد با 27محصول آكادمي 
در تيم هاي الليگا در رده هاي بعــدي قرار دارند. بازيكناني مثل آداما 
ترائوره، تياگو آلكانتارا، رافينيا، پدرو، اريك گارسيا، دني اولمو و... در 
الماسياي بارسلونا توليد شده اند. در تيم اصلي هم آنسو فاتي كه فعال 
دچار مصدوميتي طوالني شده، در كنار مسي، پيكه، بوسكتس، آلبا، 
ريكي پوچ، آلنيا، سرگئي روبرتو و آرائوخو در الماسيا رشد كرده اند. 
رئال و بارسلونا جدا از آنكه فوتبال را جذاب تر و رقابتي تر كرده اند به 
اين شكل به اين رشته ورزشــي خدمت هم مي كنند و در هر پنجره 

نقل وانتقاالتي به ساير باشگاه ها هم خير مي رسانند.
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 قتلگاه قطر
  نحسي حضور در ليگ ستارگان براي پرسپوليسي ها

 به بهانه گل به خودي عجيب شجاع

بهروز رسايلي| قرار نيست كيفيت حضور 
شــجاع خليل زاده را در الريان، صرفا با 
همين گل به خودي بيرون پا و استثنايي 
او در بازي با السيليه بسنجيم، اما حقيقت 
آن است كه به نظر مي رســد حضور در 
ليگ ستارگان قطر براي پرسپوليسي ها 
به شدت »نحس« است. استقاللي ها اينطور 
نيستند؛ مثال االن علي كريمي در القطر 
گل كرده، پژمان منتظري سال هاســت 
بي دغدغه آنجا پول در مــي آورد، اميد 
ابراهيمي هم همين شرايط را دارد و ابدا 
هم حرفي از بازگشت شــان نيست، اما 
ليگ قطر انگار قتلگاه سرخ هاست. فقط 
يك مرور كوتاه روي كــم و كيف حضور 
پرسپوليســي ها در ليگ ستارگان كافي 
است تا دقيقا پي ببريد در مورد چه چيزي 

حرف مي زنيم.

  محمد نوري؛ حسرت تاريخي
پيش از آغــاز ليگ پانزدهم از پرســپوليس 
جدا شد و به المسيمر پيوست. اين تيم آنقدر 
ضعيف بود كه نــوري بالفاصله آنجا كاپيتان 
شد! مســيمر تقريبا همه بازي ها را باخت و 
سقوط كرد. از آن سو قطار پرسپوليس تازه با 
برانكو راه افتاده بود. بعدتر نوري هر چقدر ابراز 
عالقه كرد به اين تيم برگردد، خواســته اش 
اجابت نشــد. بهترين بازيكن بدترين نسل 
پرسپوليس، در قطر قرباني شد و فرصت اوج 

گرفتن با تيم محبوبش را از دست داد.
   سروش رفيعي؛ خسران بي جبران

يكــي از بازيكنانــي بــود كــه در اوج نياز 
پرســپوليس اين تيم را رها كــرد و به الخور 
پيوســت؛ يك تيم ضعيف ديگر در قطر كه 
كيسه بوكس باشگاه هاي بزرگ تر بود. سروش 
گفت تنها هدفش پول در آوردن بوده است. 
پول در آورد، اما خيلي چيزها را از دست داد. 
او آنجا به شــدت تحت انتقاد كادرفني الخور 
و يكي، دو نشــريه ورزشــي قطر بود. بعد از 
بازگشت از ليگ ستارگان هم ديگر هيچ وقت 

كيفيت فني رفيعي مثل قبل نشد.
   جالل حسيني؛ تاوان سنگين

ابتداي ليــگ چهاردهم از تمديــد قرارداد 
با پرسپوليس علي دايي ســر باز زد و راهي 
االهلي شد، اما خيلي زود احساس پشيماني 
كرد. حتي بيــن 2 نيم فصل هــم پيغام داد 
كه حاضر اســت بــه پرســپوليس برگردد. 
ابتداي ليگ پانزدهم بــا نژادفالح توافق كرد 
و عكس انداخــت، اما برانكو بــه داليلي كه 
هرگز روشن نشــد اين خريد را وتو كرد. در 

نتيجه شاداب ترين تيم دوران برانكو به خاطر 
ضعف دفاعي و تفاضل گل بد قهرماني ليگ 
پانزدهم را از دســت داد، جالل هم يك سال 
در نفت تهران انتظار كشــيد تا وصال دوباره 

محقق شود.

   مهرداد پوالدي، نفرين شده
در پرســپوليس به اوج شــهرت و محبوبيت 
رسيد و در جام جهاني فيكس تيم ملي شد، اما 
ناگهان سر از الشحانيه در آورد. وضع او اما از 
همه آدم هاي اين فهرست بدتر شد؛ چرا كه 
براي پوالدي مسئله فرار از خدمت و سرپيچي 
از قبول مجازات پيش آمد. اين بازيكن بعد از 
6 سال هنوز به ايران برنگشته و آينده حرفه اي 

و شخصي اش روشن نيست.
   رامين رضاييان؛ ستاره ديپورتي

در ماجراي پيوســتن به ريزه اسپور، رابطه او 
و برانكو به شدت خراب شد و حتي بازگشت 
سفارشــي اين بازيكن به پرســپوليس هم 
افاقه نكرد. برانكو در نخســتين فرصت عذر 
رامين را خواســت. او يك دوره ناموفق را در 
استنده بلژيك پشت ســر گذاشت و پس از 
آن به الشــحانيه و الدوحيل قطر پيوســت. 
نيمكت نشــيني و بعــد قرض داده شــدن 
رضاييان به الســيليه به وضوح از افت فني او 
حكايت دارد. در همين شرايط رامين از تيم 
ملي هم كنار گذاشته شده و شاهد دعوت از 

مهدي شيري است! 
   مهدي ترابي؛ غيرقابل باور

امسال به شكل شبانه و مخفيانه، جوري كه 
اصال پسنديده نبود قراردادش را با پرسپوليس 
فسخ كرد و راهي العربي شد. ستاره بي چون و 
چراي ليگ نوزدهم فوتبال ايران، هنوز براي 
العربي يك گل هم نزده و روزي نيســت كه 
يكي از كارشناســان فوتبال اين كشور عليه 
او موضع نگيرد. ترابي گاهي در اين تيم طعم 

نيمكت نشيني را هم چشيده است.
   شــجاع خليــل زاده؛ خيلي زود 

برمي گردي
داستان او، بوسه اش بر نشــان الريان و حاال 
هم كيفيت بحث برانگيز نمايش هايش حسن 
ختام اين گزارش اســت. همه مي دانند كه 
شجاع خليل زاده تابستان بعد يا كمي بعدتر 
دوباره به پرسپوليس باز خواهد گشت. باز قصه 
تكراري ابراز ندامت، باز هواداري كه مي بخشد 
و باز داستان بوســيدن لوگوي قرمزها! ليگ 
قطر براي همه پرسپوليســي هاي ياغي فقط 

پول داشته؛ همين و بس.

با پايان دور اول اردوي تيم ملي كشــتي 
فرنگي، محمد بنا فهرســت 30 نفره اش 
براي حضــور در اردوي جديد تيم ملي 
را اعالم كرد؛ اردويي كه قرار است براي 
حضور در رقابت هاي قهرماني آســيا و 
گزينشي المپيك از 18 تا 29دي ماه در 
خانه كشتي شهيد ابراهيم هادي برگزار 
شود. ســرمربي تيم ملي كشتي فرنگي 
همانند اردوي قبلي نام سعيد عبدولي را 
در فهرست نفرات دعوت شده قرار نداد تا 
اين بازيكن عمال شانسي براي حضور در 
قهرماني آسيا نداشته باشد. عبدولي در 
چند وقت اخير انتقادات تندي عليه بنا 
داشته و به نظر مي رسد دعوت نشدن به 
تيم ملي بي ارتباط با اين انتقادات نبوده 
است. پيش تر هم سامان عبدولي، برادر 
كوچك تر سعيد به دليل عدم اخذ مجوز 
حضور در انتخابي تيــم ملي با انتقاداتي 
از خجالت بنا درآمده بود. سامان عبدولي 
حتي از طريق فضاي مجازي از عليرضا 
دبير كمك خواست تا شــايد بتواند در 
انتخابي كشــتي بگيرد، اما در نهايت از 
اين راه هم نتوانست مجوز الزم را كسب 
كند. در همين بين بود كه دوستان سعيد 
عبدولي هــم وارد ماجرا شــدند. اميد 
نوروزي كه خودش شــاگرد بنا بوده، در 
همراهي ســعيد به فدراسيون كشتي 
پيشنهاد داد محمد بنا را از سرمربيگري 
بركنار كنند و در شوراي فني به او پست 
دهند. البته بنا پس از اين حرف و حديث ها 
به ماجرا واكنش نشان داده و گفته است: 
»سعيد هميشه اين حاشيه ها را داشته، 
سال هاست كه به اين مسئله عادت دارم 
و خوشــبختانه كار فني كه با من باشد، 
راحت مي توانم اين حاشيه هايش را جمع 
كنم.«اســامي نفرات دعوت شده به اين 
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خداحافظي با خالق خاطرات چند نسل 
يونس عليشيری شايد تنها عكاس ورزشی بود كه در كنار چمن ورزشگاه 
آزادی جرات شوخی كردن با علی پروين را داشت. سال ها عكاس مجله 
دنيای ورزش بود و عكاسی را از ســال هايی كه هنوز پروين و كالنی و 
بهزادی ستاره نشــده بودند آغاز كرده بود. شوخ طبعی ذاتی اش باعث 
می شــد هم در ميان همكارانش و هم در ميان چهره های ورزشــی به 
شخصيتی محبوب و دوست داشتنی بدل شــود. در عكاسی ورزشی از 
بهترين های دوران بود و عكاسان اين حوزه احترام خاصی برايش قائل 
بودند. عالوه بر آن، در عكاســی پرتره هم چيره دست بود و پرتره های 
ماندگاری از ســتاره های ورزش و هنر ايران به جا گذاشــت. عكاسان 
حاضر در ميادين ورزشی او را هميشه با خاطره شوخی ها و بذله گويی ها 
و البته آن ليوان چای هميشگی در دســتش به خاطر می آورند. خالق 
معروف ترين عكس به جامانده از مرحوم ناصر حجازی، بامداد يكشنبه 
14دی ماه99 در حالی از دنيا رفت كه تا همين اواخر و در سن 80سالگی 
هم در ميادين مهم ورزشی حاضر می شــد و در كنار جوان ها عكاسی 
می كرد. او پاييز1316 در انزلی به دنيا آمد و زمستان99 در تهران چشم 

از جهان فرو بست.
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زهرا بهروزآذر
مديركل امور بانوان شهرداري تهران

 رفع نقاط بي دفاع شهري با نظرات مردم
شهردار منطقه 12، چند هفته پيش به اتفاق معاونان برنامه ريزي و اجتماعي و فرهنگي خود با برگزاري 
نشستي به صورت زنده در فضاي مجازي، ساكنان اين منطقه را در جريان اجراي »طرح ارتقاي امنيت 
زنان« گذاشت و از همه اهالي منطقه براي مشاركت در اجراي اين طرح دعوت كرد؛ اتفاقي كه مي تواند 
نقش و سهم مهمي در بهبود كيفيت زندگي ساكنان اين منطقه داشته باشد.  معاون برنامه ريزي و توسعه 
شهرداري منطقه 12در اين باره به همشــهري مي گويد: »به دنبال راه اندازي سامانه فضاهاي بي دفاع 
شهري در سازمان خدمات اجتماعي تهران و ابالغ دستورالعمل شناسايي و طبقه بندي فضاهاي بي دفاع 
شهري، قسمت هاي بي دفاع شهري محله هاي مختلف منطقه12 شناسايي و در اين سامانه ثبت شدند. 
براساس اطالعات جمع آوري شــده بخش اعظم فضاهاي بي دفاع شهري ما كه در برگيرنده فضاهاي 
شهري رها شده اســت، عمدتا در محله هاي عودالجان و هرندي قرار دارد.«  مصطفي حسيني كومله 
ادامه مي دهد: »در منطقه 12به واسطه فعاليت راسته هاي اقتصادي و توليدي جدا از فضاهاي بي دفاع 
شهري ما با فضاهاي پرازدحام و تك جنسيتي روبه رو هستيم كه امكان تردد بانوان به تنهايي در آنها 
وجود ندارد. تمامي  اين نقاط با كمك كارشناســان اداره كل بانوان منطقه شناســايي شده و نسبت 
به برنامه ريزي براي خروج اين نقاط از حالت معبرهاي تك جنســيتي اقدام خواهيم كرد.« به گفته 
حسيني، بانك اطالعاتي كاملي از نقاط بي دفاع شهري منطقه 12تهيه شده، اما براي رفع اين نقاط و 
ارتقاي كيفيت زندگي در محله ها نياز به مشاركت مردم و اعالم نيازهاي ساكنان محله است. او ادامه 
مي دهد: »اجراي طرح هاي رفع نقاط بي دفاع شهري متناسب با فرهنگ و نياز محله ها با بهره گيري از 
نظرات شهروندان اولويت اصلي ماست. ما مي كوشيم نقاط بي دفاع شهري را در مسير تامين نيازهاي 
محلي و زندگي شهروندان منطقه بهســازي كنيم.« به گفته او، بهره گيري از نظرات شهروندان در 
بازگرداندن نقاط بي دفاع شهري به چرخه زندگي كمك بسياري به نگهداشت محله ها از سوي خود 

ساكنان منطقه خواهد كرد.

ث
مك

 بالتكليفــي بافت هــاي فرســوده، 
شب مردگي، خالي شدن محله هاي گزارش

قديمي  از سكونت و تجمع معتادان و 
افراد آســيب ديده اجتماعي اين روزها به مشكل 
برخي از مناطق پايتخت مانند منطقه 12بدل شده 
و مديريت شهري در تالش است تا در طرحي وي ژه 
نقاط بي دفاع شهري را از نقشه پايتخت حذف كند 
و جــاي آن، امنيت را به ســاكنان ايــن مناطق 
به خصوص زنان و كودكان كه آسيب پذيرتر هستند، 
هديه دهد. محله هاي اطراف ميدان محمديه نمونه  

عيني اين آسيب پذيري برخي محله هاست.
همين چند روز پيش ســاعت18، كــه از متروي 
ميدان محمديه همراه 2نفر از معتمدان محل خارج 
شديم و به سمت خيابان قيام رفتيم، هواي گرگ و 
ميش اين محدوده، به نوعي دلهر ه آور نشان مي داد. 
چراغ مغازه هاي اين راســته اكثرا با غروب آفتاب 
خاموش مي شــود و از ترددهاي بي امان روز در آن 

خبري نيست. 
در ورودي خيابان جعفــري، دوراهي ميانه كوچه، 

بازار  آهن فروشان در سمت راست و كوچه بهشت 
در ســمت چپ نمايان مي شــود؛ كوچــه اي كه 
از ابتــدا تا انتهايــش كنار هر فرورفتگــي ردي از 
آتش هاي روشن شده شب گذشته ديده مي شود. 
ســايه بان هاي حلبي و زنــگ زده مغازه ها چهره 
كوچه پرپيچ و خم را به حلب آبــادي در دل قلب 
تهران شبيه كرده و خانه هايي كه در حاشيه معبر 
اصلي كوچه ديگر پذيراي هيچ خانواده اي نيست؛ 
مگر كارگــران كارگاه هايي كــه در كوچه فعالند؛ 
از توزيع كنندگان كارتن گرفته تــا دپو كنندگان 
زباله هاي بازيافتي و كارگاه هاي بلور و شيشه! اينجا 

حتي يك خانه محل توزيع نفت است.
اهالي ساكن در اين خانه ها دل خوشي از وضعيت 
كوچه ندارند و مي گوينــد، اينجا از طلوع تا غروب 
آفتاب هم امن نيست؛ چه برسد به ساعات تاريك 
شــب! در كوچك خانه ها همگي مجهــز به قفل و 
بست آهني است. ساكنان آنها مي گويند، اين كوچه 

بهشت معتادان شده است.
علي اصغر فراهاني، مسئول دفتر توسعه محلي هم 
از كوچه بهشت به عنوان مركز تجمع معتادان ياد 
مي كند و مي گويد: »وضعيــت اين معبر طوالني و 
پرآسيب در ناحيه 4منطقه 12به گونه اي است كه 

حتي ما هم در طول روز جرأت تردد در آن را نداريم. 
خيلي از خانه هاي ريز و درشت كوچه بهشت امروز 

يا انبار كارگاه شده يا آزمايشگاه مواد مخدر و... .«
فراهاني كه دبير شــوراياري محله راه آهن است، 
مي گويد: »اينجا هتل 5ستاره و بي سقف معتادان 
اســت. هر مســافر و بي خانماني كه در تهران جا 
ندارد، شــب ها به اين نقطه از شهر مي آيد. درست 
اســت باالخره بــا درخواســت هاي مردمي  طرح 

نگاه

گام هاي سريع براي افزايش امنيت زنان 
در تهران1400

اهالي ساكن در اين خانه ها دل خوشي 
از وضعيت كوچه ندارنــد و مي گويند، 
اينجا از طلوع تا غــروب آفتاب هم امن 
نيست؛ چه برسد به ساعت تاريكي شب! 
در كوچــك خانه ها همگــي مجهز به 
قفل و بست آهني اســت. ساكنان آنها 
مي گويند، اين كوچه بهشــت معتادان 

شده است

رئيس سازمان پيشگيري 
 مديريت
و مديريت بحران شــهر بحران

نشســت  در  تهــران 
تخصصي پنجمين دوره جايزه جهاني 
خشت طاليي در تهران گفت: وضعيت 
توســعه شــهري تعيين كننده ايجاد 
ريســك يا كاهش ريسك اســت. در 
پايتخت 8ميليون و 700هــزار نفر در 
شــب و 12ميليــون در روز در معرض 
مخاطــرات هســتند و دليل ريســك 
جمعيت باال در اين شــهر مشخصات 
فيزيكي شــهر اســت كه بــدون هيچ 
برنامه ريزي اصولي  در سال ها و دهه هاي 

قبل ساخته شده است.
به گزارش پايگاه خبری شهر، رضا كرمي 
محمدي در دومين نشست از سلسله 
نشست هاي تخصصي پنجمين دوره 
جايزه جهاني خشــت طاليــي تهران 
گفت: معابر تنگ و بن بست زياد، ريسك 
را چندبرابــر مي كنــد. او توضيح داد: 
براي به دســت آوردن مفهوم مشترك 
از تاب آوري بايد جزئيات مفهوم ريسك 
را مشــخص كنيم و مخاطراتي مانند 
سيل، زلزله و... را بشناسيم. بايد بدانيم 
چندنفر يا چــه ثروتــي از جامعه در 
معرض اين مخاطرات هستند كه اين 
امر بسيار مهم است. در دنيا اين مفهوم 
بر اين اساس ايجاد شده كه توسعه بايد 
ريسك آگاه باشــد. در اين مورد به طور 
مثال در تهران يك رآكتور هســته اي 
وجود دارد كه بايد مخاطرات و ريسك 

آن را بدانيم.
كرمي درباره مشــخصات شهر تاب آور 
نيز گفت: شهر تاب آور شهري است كه 

همكاري مشخص بين سازمان ها  وجود 
داشته باشد و براي مخاطرات احتمالي و 
تقويت ســازمان ها برنامه مالي مناسب 
داشته باشد. شهر تاب آور نبايد زيست بوم 

اطراف شهر را تغيير دهد.
او ادامه داد: كشــورهاي در حال توسعه 
بايد حتما از بخش خصوصي اســتفاده 
كنند. بايد سرويس ها و طرح هاي آماده 
براي بعد از بحــران براي بازســازي و 
بهسازي وجود داشته باشد اما فاصله ما 
هم اكنون از همه موارد ذكرشده خيلي 

زياد است.
شــهردار قزوين نيز در اين نشســت با 
اشــاره به افزايش جمعيت جهان گفت: 
اين افزايش به ويژه در مناطق شــهري، 
مديريت شهري را ملزم مي كند كه با يك 
نگاه كارشناسانه و به دور از تهديدهايي 

عليه مردم، شهر را هدايت كند.
ســياوش طاهرخاني با اشاره به پاندمي 
كرونا به عنــوان يــك بحــران افزود: 
انعطاف پذيري در حوزه مديريت شهري 
باعث شده كه بتواند فشــارها را در اين 

مدت تحمــل كند. اميدواريــم در اين 
زمينه برنامه ريزي خوبي داشته باشيم 
و مــردم بتوانند دغدغه هــاي مديريت 
شهري را در حوزه سالمت مشاهده كنند.

شــهردار قزوين در توضيحــي درباره 
اين شهر بيان كرد: شــهر قزوين سعي 
كرده است در مديريت بحران در حوزه 
حمل ونقــل و ترافيك، منظر و ســيما؛ 
همگن با شــهر تاريخي قزوين باشــد. 
همچنين با توجه بــه نزديكي به تهران 
نياز اســت عقب نمانيم و پايتخت دوم 

كشور باشيم.
رئيس دانشــكده شهرســازي دانشگاه 
شهيدبهشتي نيز در اين نشست درباره 
تاب آوري شهري به لحاظ مصرف انرژي 

سخن گفت.
محمدرضا حافظي توضيــح داد: بيش 
از 60درصــد انرژي جهان در شــهرها 
مصرف مي شــود و 50درصد جمعيت 
جهان در شهرها زندگي مي كنند. به اين 
ترتيب در كمتر از 10سال اين جمعيت 
به 60درصد مي رســد. او گفت: سرعت 

رشد جمعيت شــهري اجازه نمي دهد 
پاسخگوي نيازها باشيم. شهرها 3درصد 
از مســاحت كــره خاكي هســتند اما 
70درصد از گازكربنيــك دنيا را توليد 
مي كنند. در ايران 75درصد جمعيت در 
شهرها هستند درحالي كه در دهه40 اين 

رقم 40درصد بوده است.
اين استاد دانشــگاه با اشــاره به واقعه 
چرنوبيل افزود: با رويكرد امروز تا 40سال 
آينده منابع نفتي جهان رو به اتمام است 
و بايد به سراغ سوخت هاي ديگر مانند 
فســيلي، هســته اي و انرژي هاي پاك 
برويم. انرژي هاي هسته اي آلودگي هاي 
خود را دارند و ضمنا يكي از محورهاي 

تاب آوري هستند.
او ادامــه داد: تنها يك درصــد از انرژي 
مصرفي كشور از منابع تجديدپذير است 
و چاره اي جز صرفه جويي نداريم. بحران 
انرژي يكي از چالش هاي تاب آوري است. 
شــهري كه انرژي نداشــته باشد نابود 
مي شود. در دهه70 ميالدي اروپا واقعا 
دچار مشكل شد و بايد اين سؤال را مطرح 
كرد كه آيا ايران آمادگي عبور از نفت و 
جايگزين كردن يك ســوخت فسيلي را 
دارد؟ تا زماني كه پاسخ اين سؤال روشن 

نيست تنها راه حل صرفه جويي است.
حافظي گفت: انرژي هاي پاك، توسعه 
پايدار و تاب آوري مفاهيمي هستند كه 
ضمن ارتباط متقابل، شهر پايدار براي 

زيستن ايجاد مي كنند.
او افزود: الگوي شهري، بافت شهر و تراكم 
شهري مهم ترين مباحث هستند و همه 
اينها بايد در حد يك بلوك شهري مورد 

بررسي قرار بگيرند. 

در ادامه اين فعاليت ها الزم بود تا در 
يك منطقه طرح هاي پيشنهادي 
به صورت پايلوت اجرا شــود. در همين راستا شهرداري 
منطقه10 به عنوان منطقه پايلوت براي رفع نقاط بي دفاع 
شهري و ارتقای امنيت زنان در معابر شهري انتخاب شد تا 
براساس الگوبرداري از طرح هاي اجراشده در اين منطقه 
نسبت به بســط و گســترش اين روند در ساير مناطق 

اقدام كنيم.
البته شهرداري منطقه10 از ســال98 در حال اجراي 
طرحي با موضوع امنيت زنان بود. وقتي قرار شد اين طرح 
با محوريت رفع فضاهاي بي دفاع شهري در منطقه دنبال 
شود، مطالعات مربوطه، گستره بيشتري را در برگرفت و 
رويكردهاي اجراي طرح هــم به صورت كلي تغيير پيدا 

كرد. درنهايت 200نقطه بي دفاع شهري در منطقه10 
شناسايي و با تالش هاي صورت گرفته بالغ بر 100مورد 

از اين نقاط بي دفاع شهري تا به حال مرتفع شده است.
يكي از بهترين تجارب ما در رفع نقاط بي دفاع شــهري، 
محدوده گذر پشــت نواب بوده اســت؛ محدوده اي كه 
به عنوان معبرهاي پنهان شــده پشت ســاختمان ها و 
برج هاي بلند حاشــيه نواب، دربرگيرنده نقاط بي دفاع 
شهري منطقه بود كه خوشبختانه بعد از اعالم فراخوان 
شهرداري منطقه و جلب مشاركت شهروندان، شاهد رفع 
نقاط بي دفاع شهري منطقه با كمك مردم بوديم و تحقق 
اين مشــاركت مردمي در قالب طرح رفع نقاط بي دفاع 

شهري ارزشمند بود.
خوشبختانه امروز موج خوبي در حوزه ضرورت شناسايي 

و رفع فضاهاي بي دفاع شــهري و ارتقای سطح امنيت 
شــهروندان به خصوص زنان در مناطق به راه افتاده؛ اين 
موج مثبت مطالبه گري شهروندان باعث مي شود تا مردم 
با نگاه دقيق تر و با حساســيت بيشتر از محله هاي خود 
مراقبت كرده و از بروز خطرات احتمالي جلوگيري كنند.

باتوجه به هرم مازلو، امنيت، نخســتين فاكتور حيات 
انساني به شمار مي رود. در واقع هرچه ميزان امنيت در 
فضاي شهري بيشتر باشد كيفيت زندگي بيشتر مي شود 
و بسترهاي جديد براي زندگي جمعي و اضطراري افراد 
فراهم مي آيد. در شرايطي كنوني كه مجبوريم به خاطر 
شــيوع كرونا، زندگي را با محدوديت هاي خاص دنبال 
كنيم، خيابان و كوچه به عنوان تنها مأمن براي پناه بردن 
از محدوديت هاي ترددي است؛ بنابراين ضرورت ارتقای 
امنيت كوچه هــا و خيابان ها در اين شــرايط دوچندان 

مي شود.

زنان در خيابان ها و پارك ها و در مسير كار 
و مدرسه و در وســايل حمل ونقل عمومي 
ممكن اســت به انواع مختلف، مورد آزار يا 
تهديد به خشــونت قرار گيرند. دركنار فضاهاي امن بســياري كه در 
شهر موجود اســت اما گاهي اين تهديدها امكان دارد بسياري از زنان 
را از دسترسي به موقعيت هاي آموزشي و شغلي برابر كه آنان را تبديل 
به همسران و مادراني توانمند و كاركنان و مديراني شايسته مي كند، 
محروم سازد. زنان و دختران براي تحصيل و اشتغال و فراغت كه همگي 
از ضرورت هاي توسعه سرمايه انساني است، نيازمند حضور در فضاهاي 
عمومي شهر هستند و درصورت ناامني يا احساس ناامني ممكن است 
از فرصت هايي كمتر بهره مند شده يا كامال محروم شوند. وقتي زنان، 
مادران و دختران احساس امنيت نكنند، نمي توانند در خيابان هاي شهر 
قدم بزنند، از بازار خريد كنند، براي ورزش و تندرستي پياده روي كنند، 
با كودكشان به زمين بازي پارك و بوستان بروند و از وسايل حمل ونقل 
يا حتي توالت هاي عمومي استفاده كنند. اين در حالي است كه باالرفتن 
احساس ناامني در زنان باعث پيامدها و نتايح نامطلوبي در زندگي زنان 
و خانواده  در جامعه خواهد شد كه مهم ترين شان عبارتند از: 1- رشد 
احساس ناامني در مادران 2-  استفاده كمتر كودكان از پارك ها و حضور 
كمتر در فضاهاي عمومي 3- شــكل گيري ناقص مهارت هاي زندگي 

و اجتماعي در كودكان 4-كم شدن ميزان مشاركت اجتماعي زنان.
بر همين اساس طرح ارتقای افزايش سطح امنيت زنان از طريق مشاركت 
بانوان در شناسايي نقاط ناامن و بي دفاع در دستور كار قرار گرفته است. 
در اين ميان، مشخص شده است كه مقياس انساني فضا، رويت پذيري 
مكان، كيفيت و امنيت پياده روها، تامين نور و روشنايي كافي معابر، تنوع 
كاربري و فعاليت، فرم فضا و دسترسي مناسب به حمل ونقل عمومي 
بيش از ساير شاخص ها بايد مورد توجه قرار گيرد.  به همين خاطر است 
كه در شهرهای بزرگ دنيا مثل بارسلونا، تصميم گرفته شده تا ظروف 
بزرگ بازيافــت زباله، پاركينگ ها و پوشــش هاي گياهي بيش از حد 
بزرگ اصالح شده يا به مكان هايی تبديل شوند كه قابليت مخفي شدن 
يا كمين كردن  كاهش يابد. با همه اينها نكته كليدي ديگر اين است كه 
اجراي موفق طرح به هماهنگي با دستگاه ها و نهادهاي متولي نياز دارد. 
از سوي ديگر انجام اقدامات عملياتي براي رفع فضاهاي بي دفاع شهري 
با اولويت رفع معضــالت كالبدي نبايد نيازمنــد اقدامات بلندمدت و 
پرهزينه باشد. به طور نمونه فضاهاي بي دفاع شهري را مي توان با انسداد 
مغازه هاي مخروبه، فنس كشي، از بين بردن پاتوق هاي تجمع معتادان 
و كارتن خواب ها و مســدودكردن ورودي امالك قديمي و فرسوده و... 
مرتفع كرد. بنابراين در يك كالم ارتقای احساس امنيت در وهله نخست 
با مشاركت زنان و نهادهاي مسئول امكانپذير است و در وهله بعدي بايد 
اقدامات قابل انجام، زودبازده و كم هزينه باشد تا تهران1400 به شهري 

امن تر براي زنان و خانواده ها تبديل شود.

ارتقای كيفيت زندگي زنان با افزايش امنيت در معابر شهري
ادامه از 

صفحه اول

 همشهري از وضعيت نقاط ناامن در منطقه 12
و طرح ساماندهي شهرداري گزارش مي دهد 

دفاع از مناطق بي دفاع شهر
فاطمه عسگري نيا

خبر نگار

توسعه شهر، عامل ايجاد يا كاهش خطر است؟
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران: مشخصات فيزيكي شهر، بدون برنامه ريزي اصولي ساخته شده است
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40ساله عقب نشــيني خيابان شوش منتفي شد، 
اما زخم هاي نشسته بر پيكر اين خيابان و فضاهاي 
بي دفاع شــهري ايجاد شــده به بهانه اجراي اين 
طرح در كنار شب مردگي كه مولود تعطيلي راسته 
كسب وكارهاي قديمي  است، امنيت محله را كاهش 
داده؛ مغازه هاي رها شــده با كركره هاي پايين به 
محل امني براي بي خانمان ها يا خالفكاران تبديل 

شده است.« 
شهرداري منطقه 12تهران باتوجه به حجم باالي 
آسيب هاي اجتماعي در بخشــي از محله هاي اين 
منطقه، شناســايي و رفع نقاط بي دفاع شهري را 
در اولويت قرار داده است. در همين راستا، معاونت 
اجتماعي شهرداري تهران در سال 1395پژوهشي 
درباره »ارزيابي كيفيت زندگي در كالنشهر تهران« 
انجــام داد كه يافته هــاي آن به عنــوان »اطلس 
كيفيت زندگي شهر تهران« منتشــر شد. در اين 
پژوهش بيش از 45 هزار پرسشنامه بين ساكنان 
محله هاي22گانه تهران توزيع شد و داده هاي آن 
نشان داد كه ميانگين نمره احساس امنيت در سطح 
محالت تهران از نظر پايتخت نشينان، 53 از 100 
است. همچنين طبق اين پيمايش در بين مناطق 
22گانه، مناطق 1، 22 و 5 باالترين نمره را كسب 
كردند و پايين ترين امتياز از ســوي شهروندان به 
مناطق 13، 12 و 17 داده شد. عالوه براين، چندي 
پيش شهرداري تهران نظرسنجي با موضوع »ترس 
و فضاي شهري« انجام داد و از شهروندان پرسيد: 
»وقتي هوا تاريك مي شــود تا چه حد از رفت وآمد 

به صورت تنها احساس خطر مي كنند؟« پرسشي 
كه نتايج بررسي پاسخ هاي آن نشان مي دهد تنها 
37درصد شهروندان از رفت وآمد در تاريكي شهر 
احساس امنيت مي كنند، اما 44درصد با احساس 
ترس و عدم امنيت زياد روبه رو مي شوند؛ احساس 
ترسي كه در بين زنان نســبت به مردان پاسخگو 

بيشتر بوده است.
باتوجه به نتايج تحقيقات صورت گرفته، مديريت 
شــهري برنامه هاي گســترده اي را با موضوع رفع 
فضاهاي بي دفاع شهري در دســتور كار قرار داده 
است؛ اقدامي كه در راستاي اجراي »بند دوم ماده 
69 برنامه سوم توسعه شهر تهران« صورت مي گيرد. 
طبق اين قانون، شــهرداري موظف شده فضاهاي 
بي دفاع شهري و نقاط كور و ناامن را شناسايي و با 
همكاري ساير نهادها و سازمان ها به منظور ارتقاي 
امنيت اجتماعي در فضاهاي شهري بهسازي كند؛ 
اقدامي كه باعث افزايش احساس امنيت شهروندان 
به خصوص زنان، كودكان، توان يابان و ســالمندان 

مي شود. 
در همين راستا مديريت شهري در ماه هاي گذشته 
طرح وي ژه اي را با عنوان »ارتقــاي امنيت زنان در 
گذر بزرگراه شهيد نواب« )منطقه10( شروع كرد و 
حاال به دنبال گسترش آن در مناطق ديگر ازجمله 
منطقه 12است؛ منطقه اي كه در پژوهش »ارزيابي 
كيفيت زندگي در كالنشهر تهران« به عنوان يكي 
از مناطق آسيب پذير از ســوي شهروندان معرفي 

شده است.
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گنبدهاي فيروزه اي در هاله اي از دود
اصفهان ازجمله كالنشهرهايي است كه به علت وجود پااليشگاه، صنايع 
مختلف و كوره هاي گچ و آجر در اطراف آن، هر سال پاييز و زمستان را 
با شاخص آلودگي هواي باال طي مي كند. اين روزها پايتخت فرهنگي 
كشور، چهره اي تيره و آلوده را براي شــهروندانش به نمايش گذاشته 
و آبي گنبدهاي فيروزه اي ديگر مشــهود نيست. شهروندان اصفهاني 
هم در روزهاي اخير كمتر از خانه خارج مي شــوند و ترددهاي شهري 
كاهش يافته است. سنا مهري زاده، ساكن يكي از محله هاي مركزي شهر 
مي گويد: بيشترين حجم آلودگي شهر اصفهان متعلق به كارخانه هاي 
صنعتي اطراف شهر اســت. مســئوالن به مردم وعده مي دهند كه با 
جابه جايي اين كارخانه ها آلودگي هوا را كاهش مي دهند، اما باز هم هر 
سال در فصل سرد هوا آنقدر آلوده مي شود كه ما حتي پنجره هاي خانه 

را هم نمي توانيم باز كنيم.

تأثير شرايط اقليمي در آلودگي هواي اصفهان
با وجود گاليه هاي مردم، مسئوالن اصفهاني معتقدند با اجراي قانون 
هواي پاك و طرح هاي محيط زيستي توانسته اند عملكرد قابل قبولي در 
كاهش آلودگي هوا داشته باشند. حجت اهلل غالمي، معاون هماهنگي 
امور عمراني اســتانداري اصفهان با رد اين قضيه كــه هواي اصفهان 
هرسال نسبت به سال  گذشته آلوده تر مي شود، مي گويد: درست است 
كه 3منبع بزرگ آاليندگي شــامل كانون ريزگردهاي كويري، وجود 
صنايع گسترده و منابع متحرك، اصفهان را تهديد مي كند، اما به اين 
صورت نيست كه هرسال وضعيت آلودگي هوا بدتر شود. شرايط اقليمي 
و هواي سرد، هواي اصفهان را به چالش كشيده است. بخشي از شرايط 
اقليمي مثل وزش باد، بارش باران و مواردي از اين دست در سال هاي 
گذشته به كمك ما مي آمدند، اما امسال راكد بودن هوا به ويژه در هفته 
جاري باعث افزايش آالينده ها در شهر شده است. با اين حال، امسال نيز 
دستورالعمل هايي در زمينه صنايع و حمل ونقل صادر شده  و اقدامات 
در حال پيگيري است. غالمي با اشاره به سهم منابع آلوده كننده هواي 
شهر اصفهان، مي افزايد: نزديك به 3۷درصد آلودگي متعلق به شبكه 
حمل ونقل عمومي اســت، 33درصد صنعت و 3۰درصد بقيه مربوط 

به صنايع خانگي و امور متفرقه اســت. منصور شيشه فروش، مديركل 
مديريت بحران اســتانداري اصفهان نيز با بيان اينكه از روز يكشــنبه 
هفته جاري افزايش غلظت آالينده ها در شــهرهاي منطقه مركزي و 
كاشان و آران و بيدگل تشديد شد، مي گويد: ممنوعيت تردد كاميون 
و خودروهاي سنگين در سطح شــهر، اجراي طرح زوج و فرد در شهر 
اصفهان، كاهش فعاليت صنايع آالينده، عدم فعاليت كوره هاي آجر و 
گچ، عدم انجام فعاليت عمراني و خاكبرداري و... ازجمله اقداماتي است 

كه در راستاي كنترل آلودگي هوا در حال انجام است.
او با اشــاره به اينكه محيط زيســت 3۰تيم را به شهرســتان ها براي 
پايش آاليندگي فرستاده اســت، مي افزايد: استفاده از سوخت مازوت 
در اصفهان همچنان ممنوع است و در اين راســتا، بازديدي با حضور 
دادستاني و محيط زيست انجام شد و مصرف سوخت مازوت در نيروگاه 

شهيدمنتظري و نيروگاه برق مشاهده نشد.

فعاليت نيروگاه حرارتي قم محدود شد
در قم هم چند روزي اســت كه هوا در وضعيت ناســالم قرار گرفته و 
مسئوالن در تالش براي اجراي طرح هايي در جهت كاهش آاليندگي ها 

هستند. برديا متقي كه مجبور اســت هر روز از مسير پرترافيك شهر 
براي رفتن به محل كار عبور كند، مي گويد: روزانه حجم زيادي خودرو 
در خيابان هاي شــهر تردد مي كنند. اگر اين روزهــا به خيابان برويد، 
بالفاصله از شدت آلودگي سردرد و چشم درد مي گيريد. او معتقد است، 
اســتفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي مي تواند تا حد زيادي از تعداد 
خودروهاي تك سرنشين بكاهد و روي آلودگي هوا نيز تأثيرگذار باشد: 
»اگرچه به علت بيماري كرونا استفاده از تاكسي و اتوبوس سخت شده، 
اما با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي توان از اين وسايل حمل ونقلي 

استفاده كرد.«
اسماعيل احمدي زاده، معاون نظارت و پايش سازمان محيط زيست قم 
درباره برنامه هاي استان در زمينه كاهش آلودگي هوا توضيح مي دهد: 
»ما از ابتداي ســال تاكنون 55روز آلوده داشــتيم و در چند روز اخير 
به صورت متناوب اين آلودگي ادامه داشت. در اين زمينه كنترل و پايش 
واحدهاي صنعتي به عنوان يكي از اصلي ترين كانون هاي آاليندگي در 
دستور كار قرار دارد.« او مي افزايد: »يكي از كانون هاي آالينده در شهر 
قم نيروگاه حرارتي توليد برق اســت كه در فصل زمستان به جاي گاز 
از گازوئيل براي سوخت استفاده مي كند. امسال فعاليت اين نيروگاه را 

محدود كرديم تا آلودگي كمتري ايجاد شود.«

ادامه آلودگي هوا در كرج
در بين شهرهاي ناســالم در هفته اخير، كرج، همسايه تهران هم جزو 
آلوده ترين ها بود و طبق پيش بيني هواشناسي تا 1۰روز آينده كيفيت 
هواي البرز و كرج ناسالم خواهد بود؛ به همين علت، مديركل حفاظت 
محيط زيســت البرز اعالم كرد كه طبق مصوبه كميته اضطرار كاهش 
آلودگي هوا، طرح هاي پيشــگيرانه و كنترلي براي مهار آالينده ها در 
استان تشديد شده است. فردين حكيمي به همشهري توضيح مي دهد 
كه طي روزهاي اخير شاهد افزايش ذرات معلق و آلودگي شديد هوا تا 
وضعيت قرمز بوديم كه اين وضعيت در روزهاي آينده استمرار دارد. او 
مي گويد: »بر همين اساس مقابله با وسايل نقليه دودزا، صنايع آالينده، 
كنترل كيفي سوخت نيروگاه منتظر قائم فرديس و وضعيت آاليندگي 
كارخانه بزرگ سيمان آبيك به عنوان مهم ترين منابع آاليندگي هوا در 

دستور قرار گرفته است. برخورد قانوني با خودروها و موتورسيكلت هاي 
دولتي و خصوصي بدون معاينه فني به عنوان بخش مهمي از آالينده هاي 
هوا در البرز اجرايي شده و پليس راهور در اين زمينه اقدامات نظارتي و 
سختگيرانه اعمال خواهد كرد.« مديركل حفاظت محيط زيست البرز 
اعمال محدوديت تردد كاميون ها از ساعت ۶ صبح لغايت 21 در سطح 
كالنشهر كرج و فرديس را از وظايف پليس برشمرده و مي گويد: اداره 
كل حفاظت محيط زيست و پليس راهور استان موظف هستند تيم هاي 
پايش و نظارت بر مراكز معاينه فني را با مشاركت دفتر فني استانداري 

و شهرداري هاي مناطق ذيربط تشكيل دهند.

تبريز در دود
تردد بي شمار خودروها در تبريز عاملي است كه معاون پايش و نظارت 
سازمان محيط زيست آذربايجان شرقي آن را دليل آلودگي هواي اين 
كالنشــهر در روزهاي اخير مي داند و مي گويد: »هواي شهر تبريز نيز 
مانند چند كالنشهر ديگر همچون تهران و مشهد، با شروع فصل پاييز رو 
به سياهي رفته و آلودگي هوا در اين شهر موجب رنجش شهروندان شده 
است. علت اصلي اين آلودگي نيز ترافيك و حجم خودروهاي عبوري 
است. به همين علت، تمركز ما مانند ســنوات گذشته روي استاندارد 
كردن خودروها و كاهش آاليندگي آنهاست. ميرمحسن حسيني قمي 
از شهروندان مي خواهد در روزهايي كه شاخص آلودگي در شهر باالست 
از تردد در معابــر خودداري كنند و اضافه مي كنــد: تمامي طرح هاي 
محيط زيستي همه ساله به اجرا درمي آيد، اما اگر مردم همكاري نكنند، 

اين طرح ها فايده اي نخواهند داشت.
  

امروزه نه براساس حدس و گمان، بلكه بر پايه تحقيقات پزشكي تأثير 
مســتقيم آلودگي هوا بر افزايش بيماري هاي قلبي و عروقي و افزايش 
سكته هاي قلبي، بيماري هاي تنفسي و همچنين نازايي و تولد كودكان 
نارس به اثبات رسيده است، اما باز هم اجراي طرح هاي مختلف نتوانسته 
راهكاري اساســي براي حل اين معضل در كالنشهرها باشد. حاال تنها 
مي توان به تغييرات آب وهوايي اميدوار بود تا شــايد وزش باد و بارش 

باران، اندكي از سياهي آسمان كم كند.

مردم و مسئوالن 5 كالنشهر كشور از روزهاي آلوده و مشكالتشان به همشهري مي گويند
كارآفرينانجدال كالنشهرها با آلودگي هوا

بانوي نجار بوشهر

33 ساله است. كارش ساختن مبلمان چوبي است آن هم با استفاده 
از موتيف ها و المان هاي سنتي. شــغلي كه خودش آن را انتخاب 
كرده است؛ فاطمه اشعري اهل بوشهر. مهندسي مكانيك خوانده 
اما بيرون از دانشگاه دنبال عالقه اش رفته است. خودش مي گويد: 
به من مي گفتند نمي تواني. نجاري كار زنانه نيست. اما مي خواستم 
نجار بشوم، پس شدم. كار كردن اراده مي خواهد؛ زن و مرد بودن 

مهم نيست.
فاطمه داســتان نجار شــدنش را مي گويد: وقتي شروع كردم نه 
پول داشتم نه تجهيزات حرفه اي. ابزارهاي ساده نجاري را داشتم 
و پيچيده ترين دســتگاهم يك دريل بود. حاال بعد از چند ســال 
كارگاهم را تجهيز كرده ام. چند كارگر ثابت دارم و خدا را شكر همه 
درآمد قابل قبولي داريم. نه كه ثروتمند شده باشيم اما زندگيمان 

را مي چرخانيم.
او داشــتن اراده براي انجام كارها را شــعار نمي داند و مي گويد: 
نمي گويم هميشه و همه جا موفق شــده ام. اما واژه »نمي توانم« 
در زندگي ام جايي ندارد. تا جايي كــه بتوانم براي آرزويم تالش 
مي كنم و پيگير اهدافم هستم. مشكالت در هيچ كاري كم نيست. 
از مســائل مالي بگير تا بيماري و مشــكالت روزمره، هميشه به 
سراغ آدم مي آيند، اما نبايد نااميد شد. اين بانوي كارآفرين ادامه 
مي دهد: سياست دولت ها بر حمايت از كارآفرينان است. اما انگار 
راه و رسمش را نمي دانند. آنقدر براي ثبت يك مجموعه يا دريافت 
يك وام كوچك آدم را درگير كاغذبازي و مراحل سخت مي كنند 
كه درنهايت عطــاي كمك را به لقايش مي بخشــي. اينها اموري 
است كه دولت بايد آن را تســهيل كند. براي همين فكر مي كنم 
تا مي توانيم بايد با اتكا به خودمان كارهــا را آغاز كنيم. فاطمه را 
به عنوان نخستين زن نجار بوشــهر مي شناسند. او براي خودش 
يك مسئوليت اجتماعي هم تعريف كرده است و در اين باره اظهار 
مي كند: وقتي تصميم گرفتم نجار شوم با انتقادهاي زيادي مواجه 
شدم اما با خودم شرط گذاشته ام كه آموزش اين حرفه را رايگان در 
اختيار عالقه مندان قرار دهم. خود يادگيري به ويژه در رشته هايي 
مانند نجاري هزينه سنگين دارد. اين هزينه ممكن است خيلي ها 
را از كار بازدارد. من بســياري از كارها ماننــد پتينه را به صورت 
خود آموز ياد گرفتم. اما دلم مي خواهد اين كارها را با ساده ترين 
روش آموزش دهم. بعضي ها مي گويند همين ديگراني كه به آنها 
ياد مي دهي فردا رقيبت مي شــوند. اما من اينطور فكر نمي كنم. 
زيرا معتقدم ســفره نان آدم هرچه بزرگ تر بشود پربركت تر هم 

خواهد شد.

ستاره حجتي
خبرنگار

فاطمه را به عنوان نخستين زن نجار بوشهر مي شناسند؛ 
روايت او براي رسيدن به هدفش خواندني است

کیفیت هوای دیروز و پیش بینی امروز هواي 8 کالنشهر کشور

پیش بینی هوای دوشنبهشاخص یکشنبهشهر

ناسالم برای همه )بحران(165 )قرمز(تبریز

ناسالم برای همه )بحران(158 )قرمز(تهران

ناسالم برای همه )بحران(157 )قرمز(اصفهان

ناسالم برای همه )بحران(154 )قرمز(کرج

ناسالم برای گروه های حساس)هشدار(143 )نارنجی(مشهد

ناسالم برای گروه های حساس)هشدار(135 )نارنجی(اهواز

ناسالم برای گروه های حساس)هشدار(131 )نارنجی(قم

ناسالم برای گروه های حساس)هشدار(106 )نارنجی(اراک

مطابــق پيش بيني 
سازمان هواشناسي، 
دماي هــواي اغلب 
شهرهاي كشور رو به كاهش است و در اين وانفساي كرونا، هواي 
شهرهاي بزرگ و صنعتي به ويژه تهران،  اصفهان، كرج، قم، اراك، 
قزوين، تبريز و مشهد آلوده به غلظت انواع آالينده ها شده است. 
آلودگي هوا تا پنجشــنبه هفته جاري در اين كالنشــهرها ادامه 
دارد. آلودگي هوا حاال ديگر به داســتاني تكراري تبديل شــده 
كه مســكن هاي موقتي نمي توانــد دردي از آن دوا كند. برخي 

مصوبات كارگروه هاي اســتاني كاهش آلودگي هــوا نيز جنبه 
فرسايشي به خود گرفته و در جلسات ويژه كارگروه ها، شاهد تعيين 
ضرب االجل هايي هستيم كه زمانشان فرامي رسد، اما هيچ اتفاقي 
نمي افتد.كارشناسان از سوخت آلوده، خودروهاي غيراستاندارد، 
صنايع متخلف و وارونگي هوا مي گويند، اما به راستي عامل آلودگي 
هواي اين روزها كدام اســت و مردم براي رفــع اين معضل، چه 
مي توانند بكنند؟ گزارش همشهري درباره كالنشهرهاي آلوده اين 
روزها و راهكارهاي مسئوالن استاني براي رفع و كاهش آلودگي ها 

را در ادامه مي خوانيد.

فاطمه عباسی
خبر نگار
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معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با همشهري: اين وزارتخانه موافق طرحي كه در مجلس در دستور 
كار قرار گرفته نيست، چون اين طرح  به ضرر كارگران و دولت است

 »بازنشستگي پيش از موعد« به نفع مديران دولتي  است

 زنگ هشــدار براي بحران صندوق هاي 
بازنشســتگي، سال هاســت كه به صدا يادداشت

درآمده؛ وضعيت منابع ايــن صندوق ها 
ازنظر ورودي بايد بتواند خروجي اطمينان بخشي را براي 
بيمه شدگان در طوالني مدت به دنبال داشته باشد، اما 
تعهدات تحميل شــده به اين صندوق ها طي سال هاي 
اخيــر، شــرايط دشــواري را ازجمله بــراي صندوق 
تأمين اجتماعــي به عنــوان بزرگ تريــن صنــدوق 
بازنشستگي كشــور رقم زده كه خروج از آن، به آساني 

امكان پذير نيست.
مهم تريــن عامــل بحــران گريبانگيــر صنــدوق 
تأمين اجتماعي، »ســوء مديريت، نبــود برنامه ريزي، 
عدم ســرمايه گذاري از منابــع تأمين اجتماعــي، 
سرمايه گذاري دولتي و درنهايت فقدان نگاه به صندوق 
به عنوان منابع عمومي و بين النســلي« است كه ميراث 
شومي با قدمت چندين دهه است. بااين حال، روش هاي 
مــدرن مديريتي صندوق هــا، مانند »افزايش ســهم 
بيمه ها« و »افزايش سن« مي تواند اصالحاتي گره گشا 

را در ساختار صندوق ايجاد و آنها را نجات دهد.
اما تا خالصي صندوق ها از بحران كنوني، مسير طوالني 
و موانع بسيار سترگ هســتند و اگر مسيري معكوس 
پيموده شود، همين روزنه هاي اميد هم مسدود خواهند 
شد. از اين منظر، طرح بازنشستگي پيش از موعد برخي 
نمايندگان مجلس هم كه براساس آن خانم ها با 20سال 
و آقايان با 25ســال ســابقه خدمت و با »حذف شرط 
ســني و حذف موافقت مدير يا رئيس اداره« بازنشسته 
مي شوند، يكي از مصاديق مسير معكوس است كه جز 
ناديده گرفتن شرايط وخيم صندوق هاي بازنشستگي، 

معناي ديگري ندارد.
كشــورهاي توســعه يافته، در حــال افزايــش ســن 
بازنشستگي از 60به 65سال هســتند و ميانگين سن 
بازنشستگي در اين كشورها 60ســال است. همزمان، 
ميانگين سن بازنشســتگي در ايران بين 50تا 55سال 
اســت و اين ميانگين براي بازنشســتگان لشــكري و 
كشوري به 47تا 48سال نيز مي رســد. به همين علت 
نسبت ورودي كســورات به صندوق هاي بازنشستگي 
در برابر افزايش بازنشســتگان، اندك بــوده و بحران 

ورشكستگي را هشدار مي دهد.
همچنين اينكه بيمه شــده اي با يك ســال سابقه كار 
مي تواند 9سال ديگر را خريده و خود را با 10روز حقوق، 
بازنشسته كند در كنار موارد باال، ناشي از محاسبات مالي 

نادرستي اســت كه صندوق ها را به پرداخت مستمري 
الزام و آنهــا را در دور باطل و گرداب ورشكســتگي و 
درنهايت استقراض يا دريافت كمك مالي از دولت قرار 

داده است.
 براي ترميم وضعيت مذكور توجه به نسبت كاركنان به 
بازنشستگان بسيار ضروري است. اين نسبت در قوانين 
صندوق تأمين اجتماعي به ازاي هر يك نفر بازنشسته 
6.5نفر مشغول به كار است. اگر اين نسبت كاهش پيدا 
كند، صندوق به دايره ورشكســتگي نزديك مي شود.   
نسبت مذكور در سال 1354 معادل 25. 2 مشغول به كار 
و يك نفر بازنشسته بود، ولي در شرايط كنوني، بعضي 
صندوق هاي بازنشستگي به ازاي هر 2نفر مشغول به كار 

به يك نفر مستمري پرداخت مي كنند.
عالوه بر مشكالت ناشي از تناســب نداشتن ورودي و 
خروجي صندوق ها، براســاس تعداد بيمه شوندگان و 
بازنشســتگان، مشكالت ناشــي از بدهي دولت نيز بار 
تحميلي بسيار بزرگي است. بيش از 250 هزار ميليارد 
تومان بدهي دولت، فقط به صنــدوق تأمين اجتماعي 
است؛ آن هم به دليل تعهداتي كه دولت براي اين صندوق 
ايجاد كرده است. اين در حالي است كه براساس برنامه 
ششم توسعه، دولت بايد ساالنه 50هزار ميليارد تومان از 
بدهي خود را تسويه مي كرد كه اين اتفاق رخ نداد. حال 
اگر قرار باشد شرط ســني از قانون بازنشستگي حذف 
شــود، صندوق ها نه تنها در ارائه خدمات دچار مشكل 
مي شوند، بلكه آســيب هاي اجتماعي و اقتصادي براي 
كشور ايجاد خواهد شد كه برون رفت از آن دشوار است.

ضمن اينكه به دليل تورم باالي اقتصاد ايران، حتي افراد 
بازنشســته، نه تنها از بازار كار خارج نمي شــوند، بلكه 
به منظور تأمين هزينه هاي باالي زندگي، شغل ديگري 
را در بخش غيردولتي نيز تصاحب مي كنند. همچنين 
با توجه به اينكه در دايره دولت نرخ اشتغال زايي بسيار 
پايين است، يعني حداكثر ساالنه بين 30تا 40هزار نفر 
استخدام انجام مي شود؛ بنابراين جايگزين كردن افراد 
جديد جوياي كار با نيروهاي بازنشســته بسيار محدود 
است. در بيرون از بدنه دولت هم چنين اتفاقي نخواهد 
افتاد به دليل اينكه اساساً ظرفيت هاي اشتغال در كشور 

پايين است.
با نگاه بــه اين مســائل در يك همگرايــي و همكاري 
تنگاتنگ، مجلــس و دولت بايد به دنبال توســعه بازار 
كار و بســط ظرفيت هاي اشتغال در كشــور باشند. از 
طرفي، وقتي مي بينيم كه چنــد برنامه اجرا مي كنيم، 
اما هنوز صندوق با مشــكل مواجه اســت، نبايد مسير 
اشــتباه را دوباره طي كنيم، بلكه بايد به فكر مديريت 
منابع باشيم كه شايد مشــكل از نبود مديريت صحيح 
اســت كه صندوق ها هنوز با مشكالت متعددي مواجه 
هستند؛ ازاين رو طرح بازنشستگي پيش از موعد طرح 
غيركارشناسي شــده بوده و به دليل آثار بحران زاي آن 

بهتر است از دستور كار مجلس خارج شود.

حميدحاجاسماعيلي
كارشناس بازار كار و كارگري

بازنشستگيزودهنگام؛گردابي
برايصندوقها

مجلس يازدهم درصدد تصويب طرحي براي »بازنشســتگي 
پيش از موعد« است؛ طرحي كه براساس آن سن بازنشستگي گزارش

براي آقايان 25و براي بانوان 20ســال كار درنظر گرفته شده؛ 
آن هم با 30روز حقوق. البته اخيرا، مهدي عيســي زاده، رئيس كميســيون 
اجتماعي مجلس درباره فرجام اين طرح خبر داده: »براي اينكه صندوق هاي 
بازنشستگي و بازنشستگان متحمل آسيب نشوند، اين طرح را مراعا )بالتكليف( 
قرار داديم تا كارشناسان بررسي هاي دقيق تري انجام دهند.« به اين ترتيب، 
به نظر مي رسد ايرادات اجرايي اين طرح جدي است و كليدي ترين سؤاالت اين 
است كه وضعيت صندوق هاي بازنشستگي كه اكنون هم، توان تأمين مالي 
خود را ندارند، پس از تبديل اين طرح به قانون چگونه خواهد شد؟ و ديگر اينكه 
آيا بازنشستگي پيش از موعد، هدفگذاري ايجاد اشتغال براي 3تا 5ميليون 

فارغ التحصيل بيكار را محقق خواهد كرد يا خير؟
احمد ميدري، معاون رفاه وزيــر تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، محتواي اين طرح را پوپوليستي 
مي داند و در گفت وگو با همشــهري هشــدار 
مي دهد اين طرح موجب مي شود صندوق هاي 
بازنشستگي وابستگي بيشــتري به دولت پيدا 

كنند.

مجلسيازدهمدرصددتصويبكاهشســنبازنشستگي
اســت؛اگرچهامروزبرخيمخالفتهابااينطــرحصورتگرفته،اما

بهطوركليتحليلشماازاينطرحچيست؟
تا جايي كه مطلع هســتم، اين طرح از دســتور كار كميســيون اجتماعي 

خارج شده و خوشبختانه نمايندگان عضو كميسيون، مخالف آن هستند.
باتوجهبهاينكهنقطههدفمجلسيها،ايجاداشتغالبراي3
تا5ميليوننفرفارغالتحصيلجواناست،آيادستيابيبهاينهدفرا

ممكنميدانيد؟
ما در جلســات شــركت، داليل و اســتدالل هاي خود را بــراي مخالفت با 
بازنشستگي پيش از موعد تشريح مي كنيم، اما اقليتي از نمايندگان، همچنان 
مي گويند ما بايد كارمندان دولت را بازنشسته كنيم و به جاي آنان كارمندان 
جديد، جذب كنيم. اما واقعيت اين است كه اجراي بازنشستگي پيش از موعد، 

به نفع كارمندان نيست و فقط، مديران كارمند دولت از آن نفع خواهند برد.
پيامدهايبازنشستگيزودرسراچگونهارزيابيميكنيد؟

پيامدهاي اين بازنشســتگي شامل 2 گروه مي شــود يكي قاطبه كارمندان 
)مخصوصاً در شهرســتان ها( كه نمي توانند شــغل ديگري پيدا كنند،  بعد 
از بازنشســتگي خانه نشين شــده و درگير چالش هاي روحي، رواني و مالي 

مي شوند.
چراچنينوضعيتناخوشاينديرابرايبازنشستگانپيشاز

موعد،پيشبينيميكنيد؟
يافته هاي بررسي هاي علمي و كارشناســي اثبات كرده، افرادي كه توانايي 
الزم جسماني را براي اشتغال دارند، بايد مشــغول به كار باشند وگرنه دچار 
آسيب هاي روحي و رواني جدي مي شــوند و فشارهاي مالي ناشي از كاهش 

درآمد در دوره بازنشستگي هم مزيد بر علت شده و فرسايش روحي و رواني 
آنان را تشــديد مي كند. چنين افرادي، آرامش زندگي اطرافيان خود را نيز 
مخدوش مي كنند؛ بنابراين دامنه پيامدهاي آسيب روحي و رواني، محدود 
به خود فرد نيست، بلكه اعضاي خانواده، دوستان، اطرافيان و ديگر افراد مرتبط 
با آنان را نيز درگير مي كند. بايد توجه كرد كه اگر تعداد بازنشستگان دچار اين 
آسيب هاي روحي و رواني، زياد باشد، حتي ممكن است بخش هايي از جامعه 

را هم در معرض اثرات رفتار نامعمول خود قرار دهد.
اشارهايبهگروهدومبازنشستگانپيشازموعدكرديد.اين

گروهشاملچهافراديهستند؟
گروه دوم، مديران دولتي هســتند كه چون مي توانند ضمن برخورداري از 
مزاياي بازنشستگي پيش از موعد، به راحتي جذب بازار كار بخش خصوصي 
شــوند، حامي تصويب نهايي اين طرح هســتند و براي آنان مهم نيست كه 
اشتغال مجددشان، ضربه اساسي به فرصت هاي اشتغال جوانان وارد مي كند. 
به هرحال، اغلب مديران دولتي مشمول بازنشستگي پيش از موعد، باتجربه تر از 
جوانان جوياي كار هستند و عالوه بر اين، در اشتغال مجدد پس از بازنشستگي، 
كارفرمايان بخش خصوصي و متقاضي همكاري، ملزم به پرداخت حق بيمه 
آنان نيستند. همين 2 جذابيت باعث مي شــود تا برخالف پيش بيني طرح 
بازنشســتگي پيش از موعد، مديران دولتي، گوي رقابت براي اشتغال را از 
جوانان بربايند. ســواي اين واقعيت تلخ، بايد به اين نكته هم توجه كرد كه 
نظام اداري هم به علت از دســت دادن زودرس كاركنان مجرب خود به علت 

بازنشستگي، متضرر مي شود و ضربه جدي مي خورد.
اماحاميانطرحتأكيددارندنتيجهبازنشســتگيپيشاز

موعد،ايجادفرصتهاياشتغالبرايجواناناست.

اين پيش فرض، ناشي از تصور بسيار نادرستي است؛ زيرا تعداد پرشماري از 
بازنشستگان زودرس، به جرگه جويندگان كار خواهند پيوست و به داليلي 
كه اشاره كردم، امكان اشتغال جوانان را در بخش خصوصي كاهش مي دهند. 
نكته ديگر اينكه اين بازنشستگان، همچنان حقوق بگير دولت خواهند بود و 
صندوق ها كه هم اكنون نيز متكي به دولت هســتند، براي پرداخت حقوق 
بازنشستگان زودرس، اجباراً به مسير افزايش وابســتگي به دولت، هدايت 

خواهند شد.
اشــارهايبهنقشدولتدرپرداخــتحقوقصندوقهاي
بازنشستگيداشتيد،دولتبرايتأمينماليصندوقهاازچهروشهايي

استفادهميكند؟
يكي از عوامل تشديد تورم، افزايش هزينه هاي دولتي است. اگر دولت براي 
پرداخت حقوق بازنشستگان، منبع پايدار نداشته باشد، مجبور به تأمين مالي با 
توسل به شيوه هاي تورمي است. نبايد تصور كنيم فردي كه بازنشسته مي شود 
ديگر حقوق بگير دولت نيست؛ زيرا 2گروه حقوق بگير دولت داريم؛ نخست، 
حقوق بگيراني كه در بخش دولتي بوده و كارگر نظام اداري هســتند و دوم 

حقوق بگيراني كه در صندوق هاي بازنشستگي مشغول به كارند.
بهبودوضعيتنابسامانصندوقهايبازنشستگي،نيازمند

چهاقداماتياست؟
صندوق هاي بازنشستگي به شرطي مي توانند صندوق به معناي واقعي باشند 
كه پول موردنياز خود را از دولت نگيرند، بلكه بايد متكي به بيمه پردازي اعضاي 
صندوق باشند و الزمه تحقق اين استقالل مالي صندوق ها، آن است كه دوره 
بيمه پردازي افراد طوالني تر باشــد. همين ضرورت باعث شده صندوق هاي 

كشورهاي پيشرفته، سن بازنشستگي را تا 65سال هم افزايش دهند.
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 بيت كوين مدت هاست 
كه در كانال صعودي رمزارز

قرار گرفتــه و ديروز 
ركوردي بي سابقه را به مبلغ بيشتر از 
3۴ هزار دالر ثبت كرد. اين درحالي 
است كه كشور ما همچنان به خاطر 
موانع قانوني شاهد فرصت هايي است 
كه به طور روزانه از دســت مي رود و 
بيشــتر ماينينگ به جاي مســير 
درست به فضاي زيرزميني و قاچاق 

رفته است.
با اينكــه چنــدي پيش ســامانه 
بهين ياب به طور رســمي راه اندازي 
و به ماينرها اعالم شــد كــه با ثبت 
دســتگاه هاي خود در اين ســامانه 
مي تواننــد به طور قانونــي فعاليت 

كنند، اما مشاهده مي شود كه 
بعضي از دستگاه ها همچنان 

در توقيف است.

فرصت هاي از دست رفته
نايب رئيس كميســيون بالكچين و 
رمزارز سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشــور در گفت وگو با همشــهري، 
بــا اظهــار تأســف از بالتكليفــي 
استخراج كنندگان رمزارز، مي گويد: 
درحالي كــه دســتگاه هاي ماينــر 
هنــوز در توقيف تعزيرات هســتند 
و هزينه گاز و بــرق مصرفي صنعت 

اســتخراج رمزارز بســيار باالست، 
قيمت بيت كوين و ساير رمزارزهاي 
بين المللي در حال افزايش است و ما 
از دور شاهد از دست رفتن فرصت ها 

هستيم.
ســيد اميد علوي با اشــاره به اينكه 
ســامانه بهين ياب از ششم دي ماه 

آغاز به كار كرده، ادامه مي دهد: 
بــراي اينكه حكــم صادر 
و دســتگاه ها آزاد شوند 
تــا در مزارع اســتخراج 
رمزارز فعاليــت خود را 

آغاز كننــد، مدتي حدود 
2 ماه زمان مي برد. با اين حال، 

تا زماني كه نرخ ها عادالنه نباشــد 
و نــگاه تبعيض آميز نســبت به اين 
صنعت وجود داشته باشد، بايد شاهد 
اتفاقاتي مانند توقيف چند روز پيش 
دســتگاه هاي ماينر در اهواز باشيم. 
او به فسادآميز بودن دونرخي 
شدن قيمت ها اشاره مي كند 
و مي گويــد: قيمــت گاز 
بــراي نيروگاه ها مترمكعبي 
5تومان محاســبه مي شود و به 
كارخانه هاي صنعتي هر مترمكعب 
گاز 100تومان فروخته مي شود، اما 
همين گاز را براي استخراج كنندگان 
رمــزارز مترمكعبــي 2080تومان 
محاسبه مي كنند. طبيعي است كه 
در چنين شــرايطي ماينرها از گاز 
صنعتي اســتفاده كنند. همچنين 
زماني كه مشــاهده مي شــود برق 

صنعتــي به عنوان مثــال كيلوواتي 
100تومان محاسبه مي شود، ماينرها 
در جايي شروع به فعاليت مي كنند 
كه اين هزينــه را بپردازند، نه اينكه 
از برق 965توماني براي اســتخراج 

استفاده كنند.
علوي در ايــن زمينه بــا انتقاد 
وزارت  اقدامــات  از 
نيرو مي گويــد: اين 
وزارتخانــه باعث از 
دست رفتن چنين 
فرصــت گرانبهايي 
براي كشــور شــده 
اســت و به جاي اينكه 
در رفع مشــكالت اين صنعت 
اهتمام داشــته باشــد، از راه اندازي 
سامانه سوت زني خبر داده است كه 
كار ناپســندي تلقي مي شــود. نگاه 
قهري وزارت نيرو به صنعت ماينينگ 
مســبب اتفاقات ناخوشايندي است 
كــه شــاهد هســتيم. ثروتــي كه 
مي توانست از 2ســال پيش نصيب 
ايرانيان شود به خاطر سوء مديريت ها 

از دست رفته است.

 تقابل دوطرف
وزارت نيرو هم از سوي مقابل تعيين 

هزينه ها را براي حامل  هاي انرژي 
براســاس منافع اقتصادي كشور 
مي داند. با اين حال، آنچه اهميت 

دارد ايجاد تعادل در كســب منافع 
بخــش خصوصي و دولتي اســت و 

شايد بتوان با راه حلي ميانه هم جلوي 
ماينينگ قاچاق را گرفت و مســير 
قانوني را هموار كرد و هم منافع دولت 
تامين شود. ســخنگوي صنعت برق 
به تازگي با هشدار به مراكز استخراج 
رمزارز كه از برق غيرقانوني براي اين 
كار استفاده مي كنند، گفته است كه 
مراكز غيرمجاز درصورت شناسايي، 
به مراجع قضايي معرفي و به پرداخت 

جريمه محكوم خواهند شد.
مصطفــي رجبي مشــهدي درباره 
راهكارهــاي تأثيرگــذار در كاهش 
مصرف سوخت نيروگاه ها مي گويد: 
جمع آوري مراكز غيرمجاز استخراج 
رمزارز، از مهم ترين محورهاي تعيين 
شــده براي كاهش مصــرف برق و 
كمك بــه كاهش مصرف ســوخت 

نيروگاه هاست.
او مي گويــد: سياســت وزارت نيرو، 
حمايت از تشــكيل مزارع استخراج 
رمزارزها در كشــور و ســاير مراكز 
اســتخراجي اســت كــه به صورت 
قانوني فعاليت مي كنند. با اين حال، 
رجبي مشهدي از برخورد شديد با آن 
دسته از مراكز استخراج كه به صورت 
غيرمجاز از برق با تعرفه اي به غير از 
تعرفه مربوطه استفاده مي كنند، 

خبر داده است.
او مي گويــد: تاكنــون 2۴ 
مركز اســتخراج رمــزارز با 
ظرفيت بيش از 310 مگاوات 

مجوز فعاليت گرفته اند. 

جهان جديد »متاورس«
 پيش بيني مي شودتأثير بحران كوويدـ19 در جهان به زودي دنياي مجازي سه بعدي را

تبديل به هاب و مركز ارتباطات اجتماعي مردم كند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

چادر استارت آپ براي كمپينگ
يك راه حل ســريع براي تبديل يك خودروي شاســي بلند به 
يك ون كمپ دنج، چادر جديد Post Up ساخته استارت آپ 
»Elmnt2« اســت كه يك ايده را به حقيقت بدل مي كند. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، در خودروي پونتياك آزتك كه يك 
خودروي شاسي بلند است، اين ابداع اجازه مي دهد تا رانندگان 
به راحتي خودرو را به كنار جاده منتقل كرده و يك شب راحت 
را پيش از اينكه دوباره پشت فرمان بنشينند و به راه شان ادامه 
دهند، داشته باشند. بسياري از مســافران براي برپايي چادر با 
مشكالت بسياري روبه رو مي شوند كه وزش باد، بارش باران، باد 
همراه با شن و ماسه و... نيز مزيد بر علت مي شود. بدين ترتيب 
داشتن يك پناهگاه براي استراحت شبانگاهي گاهي تبديل به 
يك آرزوي بزرگ مي شود. چنين معضالتي بسياري را به سمت 
خريد و يا اجاره كاروان )RV( سوق مي دهد، اما براي باب كيس، 
مؤسس استارت آپ»Elmnt2«، كار به ابداع يك راه حل خاص 
منجر شد. روشي كه تركيبي از چادر زدن در داخل وسيله نقليه 
و چادر زدن زميني به حساب مي آيد. چادر وسيله نقليه سبك تر 
و مقرون به صرفه تر از روش هاي ديگر اســت كه ســريع تر برپا 
مي شود و خيلي زود هم مي شود آن را جمع آوري كرد. آنچه اين 

استارت آپ ارائه كرده است يك پايه توسعه دهنده است كه به 
قسمت عقب اضافه مي شود. اين سيستم به هاچ بك هاي مدرن 
امكان مي دهد، چادر و محل خــواب زميني را مانند خودروي 
پونتياك آزتك با نيمه كشــويي در عقب خود پشتيباني كنند. 
البته بســياري از شاســي بلندها و خودروهاي هاچ بك چنين 
ويژگي را ندارند، بنابر اين، استارت آپ چادر خود را به گونه اي 
طراحي كرده كه به يك سطح داخلي فضاي خودرو تبديل شود. 
كف چادر Post Up يك پوشش پالستيكي3 بخشي دارد كه 
داراي پايه هاي تلسكوپي است و مي تواند براي رسيدن به سطح 
زمين تنظيم شــود. كاربر پارچه چادر را به عقب بكشد، سطح 
چادر تبديل به يك ميز براي پخت وپز، تهيه غذا يا به جايي براي 
نگه داشتن وسايل تبديل مي شود. خود چادر از پارچه ضد آب 
ساخته شــده و داراي درزهاي لبه دار نواري است. با استفاده از 
وسيله نقليه و سطح به عنوان عناصر ساختاري، طراحي نياز به 
داشتن تيرك را از بين برده است و به سهولت نصب آن كمك 
مي كند. اين چــادر در يك كيف مخصــوص حمل ونقل جمع 

مي شود.

  اعتراض به قوانين جديد پرواز در آمريكا
»وينگ« از شــركت هاي زيرمجموعه  گوگل كه در زمينه توليد 
هواپيماهاي بدون سرنشين فعال اســت، قوانين پيشنهاد شده 
توســط دولت آمريكا براي مديريت پهپادها را نقض كننده حريم 
شــخصي مي داند. به گزارش وب ســايت ورج، براساس تغييرات 
تازه اي كه در قوانين به پــرواز درآوردن پهپادها در آمريكا اعمال 
شده، تقريباً تمامي پهپادهايي كه در اين كشور به پرواز در مي آيند 
بايد موقعيت مكاني خــود را به طور لحظه بــه لحظه به گونه اي 
گزارش كنند كه براي نهادهاي اطالعاتي و قضايي اياالت متحده 

در دسترس باشد.

  استارت چين براي پرتاب ايستگاه فضايي
جو جيان پينگ، طراح ارشد پروژه فضاپيمايي سرنشين دار چين 
گفته است كه چين در فصل بهار امســال با موشك »راهپيمايي 
طوالني 5بي« و »يائو 2«، سفينه مادر ايســتگاه فضايي را از ون 
چانگ اســتان هه نان به فضا پرتاب خواهد كرد. به گزارش راديو 
چين، هم اكنون همه كارهاي آزمايش سفينه مادر به پايان رسيده 
اســت و فضانوردان براي اين ماموريت انتخاب شده اند و در حال 
طي دوره هاي آموزشی هستند. او در اين خصوص مي گويد: »ما 
نخستين ايستگاه فضايي سرنشــين دار چين با عمر طوالني و در 
سطح پيشرفته جهاني را در مدار زمين قرار مي دهيم و تحقيقات 

علمي فضايي را در مقياس وسيع در آن انجام خواهيم داد.«

  استفاده از گاز بيومتان براي حركت قطار
انگلستان قصد دارد از گاز بيومتان كه از زباله هاي انساني و حيواني 
ايجاد مي شــود در راه آهن اين كشور اســتفاده كند. به گزارش 
اينديپندنت، انگليسي ها قصد دارند براي حذف تدريجي موتورهاي 
ديزلي كه آالينده هوا هســتند، از قطارهايي استفاده كنند كه با 
گاز ايجاد شــده از زباله هاي انســاني و حيواني و مواد غذايي كار 
مي كند. واگن ريلي »بيو اولترا« ماحصل ايده گروهي از مهندسان 
شركت قطار سبك شهري است و توانايي حمل 120مسافر را دارد. 
واگن هاي اين قطار توسط يك سيســتم خودران بين ايستگاه ها 

جابه جا مي شود.

  تست آيفون هاي تاشو
اپل دو نمونه اوليه از آيفون تاشوي خود را آزمايش كرده است. يكي 
از اين دستگاه ها يك نمايشگر دارد و صدفي شكل است و ديگري 
مانند يك كتاب باز و بسته مي شــود و داراي دو نمايشگر است. 
به گزارش تك رادار، اين نمونه هاي اوليه داراي قاب و نمايشــگر 
هستند، اما اجزاي داخلي در آنها وجود ندارد. براساس وجود يك 
حق امتياز ثبت شده توسط اپل، مشخص شده است كه مكانيسم 

لوال در دستگاه هاي تاشو اين شركت وجود خواهد داشت.

  عنكبوت فضايي
شركت انگليسي »اسپيس بيت« با طراحي يك روبات فضايي شبيه 
به عنكبوت، قصد دارد آن را در ماموريت ناسا براي فرود روي ماه در 
سال جاري ميالدي مورد استفاده قرار دهد. به گزارش تك تايمز، 
اين روبات كهAsagumo نام دارد، بــه جاي چرخ داراي پا براي 
حركت اســت كه اين موضوع، آن را قادر مي سازد كه در سطوح 
ناهموار، راحت تر به پيش برود. وزن اين روبات حدود 1300گرم 

است و از صفحه هاي خورشيدي نيروي خود را تامين مي كند.

ســال 2021فصل تــازه و عجيبي در 
زندگي مردم با تغييرات شگفت انگيز در اينترنت

دنياي مجازي رقم خواهد خورد .
در سالي كه گذشت، مردم به خاطر كرونا بيشتر از هر 
زمان ديگري كارهاي شغلي و شخصي خودشان را با 

اينترنت انجام دادند و زندگي شان آنالين شد.
اين تغييرات شــامل نحوه بازي، انجام كار، آموزش يا 
گردهم آمدن ها بود. برخي از اين ارتباطات به فضايي 
به نام متاورس )Metaverse( منتقل مي شود؛ مكاني 
ديجيتال كه در آن افراد بي وقفه دور هم جمع مي شوند 
و در ميليون ها تجربه مجازي ســه بعدي با هم تعامل 
خواهند داشت. متاورس درواقع يك فضاي مشترك 
مجازي جمعي است كه با همگرايي واقعيت فيزيكي 
تقويت شده و فضاي مجازي پايدار ايجاد شده است كه 
شــامل تمام دنياي مجازي، واقعيت افزوده و اينترنت 

مي شود.
اگرچــه اين فضاي ســه بعدي در دهــه 80ميالدي 
پايه گذاري شــد، اما با اين حال از سال 2020كامال 
واقعيت آن لمس شــد؛ چراكه چندين پلتفرم تالش 

كردند تا نسخه هاي خودي را از متاورس بسازند.
بيماري همه گير كوويد-19با توجه به نيازهاي فاصله 
فيزيكي، طي يك تجربه مشترك انساني افراد را براي 
برقراري ارتبــاط و تعامالت روزانــه وارد محيط هاي 
ديجيتال آنالين كرده اســت. پلتفرم هــاي بازي نيز 
فضايي براي ميزباني جلساتي مانند جشن هاي تولد 
آنالين تــا مصاحبه هاي شــغلي طراحــي كرده اند. 
هم اكنون شــاهد رويدادهاي بيشــتري هســتيم با 
ميليون ها آواتار)عكس هاي پروفايــل( كه از حضور 
مجازي و اجتماعي جمعي در متاورس لذت مي برند؛ 
مانند كنســرت ها و افتتاحيه فيلم ها. شايد تا پيش از 
اين، تنها بازي هاي آنالين، محلــي براي عرض اندام 
چنين فضاي ديجيتال ســه بعدي بود، اما اين روش 
با ســايه كرونا بر زندگي روزمره به ســرعت در حال 

گسترش در تمام ابعاد است.
اين تغيير بــزرگ، برندهاي مهم بازي و ســرگرمي و 
هنرمندان را بر آن داشــت تا در دنيايي كه انجام امور 
فرهنگي و اجتماعي با حضور فيزيكي تقريبا غيرممكن 
شــده اســت، قالب ها و روش هاي ابتــكاري را براي 
مخاطبان خود توليد كنند. در سال 2021، متاورس 
به طور گسترده تري مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

و به يك ابزار مشترك تجربه انساني تبديل مي شود.
مردم در دنيــاي مجازي نــه فقط بــراي انجام يك 
بازي، بلكه براي ديدن افتتاحيه يــك فيلم جديد يا 
ديدن ويدئوهاي طنز توليد شــده توسط كاربر با هم 
مالقات مي كنند. آمــوزش از يادگيــري كدگذاري 
آنالين به ســمت يادگيري علوم اصلي با شبيه سازي  
فيزيك يا زيست شناســي خواهد رفت و درنهايت به 
محيطي رؤيايي تبديل مي شــود كه كالس ها در آن 
ســازمان يافته اند. برخي ممكن اســت با بازآفريني 
مكان هاي فيزيكي آشنا مانند دانشــگاه يا دفتركار و 
شركت بتوانند با همكاراني كه از راه دور كار مي كنند، 
مالقات كنند. با گسترش قابليت هاي فني متاورس، 
امكان مشــاهده همزمــان اين وقايع بــراي هزاران 
نفر ميســر خواهد بود و مرزهاي تعاملــي، جايي كه 
هنرمندان و طرفداران براي ايجاد تجربه زنده جديدي 
به هم مي رســند، از بين خواهد رفت. به اين ترتيب، 
اشكال جديدي از ســرگرمي ظهور مي كند. متاورس 
ستاره هاي جديدي خلق خواهد كرد و مشاغلي شبيه 

به بالگرهاي فضاي مجازي آغاز به كار خواهند كرد.
متــاورس همچنيــن امــكان دوركاري و برگزاري 
جلسات مجازي سه بعدي را براي شركت هاي بزرگ 
و رويدادهاي صنعتي فراهم مي كنــد. تجربه خلق و 
نوآوري با تجربيات ديجيتال مانند طراحي بازي تا مد 
و معماري از طريق متاورس به طور گسترده اي فراگير 
مي شود. بي شــك در اين ســال خواهيم ديد كه اين 
فضاي سه بعدي به اندازه تلفن يا اينترنت تغيير بزرگي 
در ارتباطات آنالين ايجاد خواهد كرد كه طي دهه هاي 
آينده كاربردهاي آن حتي از دورترين تصورات ما نيز 
فراتر خواهد رفت. شايد بتوان گفت بزرگ ترين فرصتي 
كه فراهم مي شود گردهم آمدن افرادي از همه اقشار 
و پرورش يك جامعه ديجيتال مدني اســت. در سال 
2021، اين جامعه جديد به طور واقعي ظهور مي كند.

كاوشــگر مريخ تيــان ون-1 
Tianwen-1( بيــش از فضا (

۴00ميليون كيلومتر مسافت 
را تا صبح روز يكشنبه )ديروز( طي كرده و 
انتظار مي رود  ماه آينده به مدار مريخ وارد 
شود. به گزارش شــينهوا، طبق اعالم اداره 
ملي فضايي چين )CNSA(، در ســاعت 
6صبح روز يكشنبه به وقت پكن، كاوشگر 
مريخ، 163روز در فضا پرواز كرده و در آن 
زمان، فاصله اش با زمين حدود 130ميليون 
كيلومتــر و با مريــخ حــدود 8ميليون و 
300هزار كيلومتر بوده اســت. كاوشگر در 
حال كار پايدار بوده و قرار است قبل از ورود 
به مدار مريخ به مدت بيش از يك ماه سرعت 
خود را مرتب كم كند تا براي فرود در سياره 
ســرخ آماده شود. كاوشــگر مريخ از زمان 
پرتاب در روز 23ژوئيه سال2020، تصويري 
را هم از زمين و هم از ماه نشــان مي دهد و 
تاكنون چندين عكس ســلفي نيز گرفته 
است! تيان ِون-1، مانور در فضاي عميق و 
بررسي خودكار را نيز بارها انجام داده است. 
كاوشگر تيان ِون-1، با وزن تقريبي 5تن، از 

يك مدارگرد، يك فضاپيماي كوچك براي 
فرود و يك مريخ نورد تشكيل شده و براي 
گردش در مــدار، فرود و كاوش بر ســطح 
مريخ در يك ماموريت طراحي شده است. 
پس از ورود به مدار مريــخ، 2 يا 3 ماه وقت 
خود را صرف بررسي نقشه هاي بالقوه فرود 
مي كند و از يك دوربين با وضوح باال براي 
آماده ســازي براي فرود در ماه مه استفاده 
خواهد كرد. چالش برانگيزترين قسمت اين 
ماموريت، فرود نرم روي سياره سرخ خواهد 
بود. فرايندي مســتقل از كاوشگر كه 7تا 
8دقيقه به طول مي انجامد. اين كاوشگر از 
شكل آيروديناميكي، چتر نجات و موشك 
ترمزي براي كاهش ســرعت و آماده نگه 
داشتن پا يه ها استفاده مي كند. پس از فرود، 
مريخ نورد براي انجام اكتشــافات علمي با 
طول عمر مورد انتظار يعني دست كم 90روز 
مريخي )حدود 3 ماه زميني( و مدارگرد با 
عمر طراحي يك سال مريخ )حدود 687روز 
زميني( آزاد مي شــود. اين وسيله به طور 
منظم با مركز ارتباطش در زمين در تماس 
خواهد بود و اطالعات را مخابره خواهد كرد.

تيان ون-1   ماه آينده وارد مدار مريخ مي شود 100ثانيه خبر

زهرا خلجي
خبر نگار

درحالي كه رمزارزهاي بين المللي در حال ركوردزني قيمت 
با رد كردن 3۴ هزار دالر توسط بيت كوين هستند، مشكالت 

اداري در ايران براي ماينينگ قانوني همچنان باقي است

دردسرهاي 
ركوردشكني بيت كوين
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تهران بزرگ از نظر آمار شــيوع كرونا در وضعيت نارنجي است و 
رئيس ســتاد مقابله با كرونا در تهران مي گويد محدوديت ها در 

پايتخت همچنان ادامه خواهد داشت.
مردم مي پرســند زمان اتمام طرح ممنوعيت تردد چه جاده اي و 
چه شبانه چه زماني خواهد بود؟ درواقع پرسششان اين است كه 
آمار ابتال و فوتي ها تا چه حدي كاهش پيــدا كند، آنها مي توانند 
سفرها را ازسر بگيرند؟ عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا 
در تهران مي گويد كه محدوديت هاي رفت وآمــد در پايتخت با 
توجه به وضعيت نارنجي شيوع كرونا همچنان ادامه دارد. به گفته 
او ري، شــميرانات و ورامين تقريبا در وضعيت مشابهي هستند. 
زالي گفته ستاد ملي مقابله با كرونا درباره بحث تردد و برداشتن 
محدوديت ها در ديگر شــهرها در حال بررسي اســت. منظور او 
بحث محدوديت هاي جاده اي است. همزمان از ستاد ملي مقابله 
با كرونا خبر مي رسد كه برنامه اي براي برداشتن محدوديت هاي 
ســاعتي يعني منع تردد شبانه از ساعت 9شــب تا 4صبح وجود 
ندارد و به احتمال زياد اين محدوديت در طول فصل زمســتان و 
تا پايان سال اجرا مي شــود. اين خبري است كه عليرضا رئيسي، 
سخنگوي ســتاد ملي كرونا آن را اعالم كرده و گفته است كه اين 
محدوديت ها از 9شب به بعد در كل كشور بدون توجه به مناطق 
زرد، قرمز و نارنجي انجام مي شــود. يكي از مهم ترين بحث هاي 
همه گيري تغيير سبك زندگي اســت. خيلي از برنامه هاي قبل 
كرونا ديگر وجود ندارند. برخي از اين تغيير سبك زندگي ها موقت 
است، ولي برخي از ســبك زندگي ها ادامه پيدا مي كند. تا پايان 
امسال محدوديت هاي تردد شبانه ادامه پيدا مي كند.محدوديت 
ساعتي براي تردد در شهرها همزمان با كرونا طرحي است كه در 
تعداد زيادي از شهرهاي جهان اجرا شده است. اين طرح به ويژه در 
شهرهاي اروپايي بيشتر مورد توجه دولت ها قرار گرفته و توانسته 
از ترددهاي شبانه بكاهد. در ايران اين طرح زماني جدي گرفته شد 
كه الگوهاي ابتالي خانوادگي به كرونا نشان داد كه بسياري از افراد 
به دليل شركت در دورهمي هاي خانوادگي كرونا مي گيرند. بيرون 
از خانه و در فضاهاي عمومي استفاده از ماسك مانع از آن مي شود 
كه ويروس به راحتي منتقل شــود اما در دورهمي ها و ديدارهاي 
خانوادگي افراد احســاس امنيت بيشتري مي كنند و ماسك ها را 
برمي دارند. در ايران پس از اجــراي تعطيالت فراگير 2هفته اي و 
همزمان با آن طرح ممنوعيت تردد ساعتي آمار ابتال و فوتي هاي 

كرونا به طور محسوس فروكش كرده است.

تعداد كشورهايي كه گونه جديد و جهش يافته 
كرونا به آنها ســفر كرده و شناســايي شده 
روزبه روز بيشــتر مي شــود. با وجود اينكه 
بســياري از كشــورها از زمان اعالم رسمي 
شناسايي گونه جديد در انگليس پروازها به 
اين كشــور را تعليق كرده و مرزهايشــان را 
بسته اند، اما ويروس هاي تنفسي راه خودشان 

را پيدا مي كنند.
تاكنون 33كشور به طور رسمي اين ويروس 
را شناسايي و ورود آن را  اعالم كرده اند. ايران 
از كشــورهايي بوده كه از نخستين روزهاي 
اعالم رسمي شناســايي گونه جديد پروازها 
با انگليــس را تعليق كرد. تاكنــون بيش از 
40كشور چنين كرده اند، اما تركيه كه جزو 
كشورهاي پررفت وآمد با ايران است تا همين 
2روز قبل كه بيماران مبتال به ويروس جديد 
كرونا را شناسايي مي كرد، پروازهاي انگليس 

را تعليق نكرده بود.
 از جمعه و همزمان با شناسايي بيماران جديد 
در انگليس، اين كشــور هم پروازها را تعليق 
كرده اســت، اما حاال نگراني ها از شيوع گونه 
جديد در خاورميانه بسيار جدي است. حسن 
روحاني، رئيس جمهوري ديروز در ستاد ملي 
مقابله با كرونا اعالم كرد كــه در اين زمينه 

نگراني هاي جدي وجود دارد.
 ويژگی گونه جديد قدرت باالي سرايت پذيري 
آن است و در شرايطي كه ايران چند هفته اي 
اســت موج ســوم كرونا را مهار كرده و آمار 
فوتي ها و ابتالي روزانه با شيب نسبتا سريعي 
كاهش يافته، انتقال اين ويروس از كشورهاي 
همسايه به ايران مي تواند شروع يك مسئله 
تازه باشد. تاكنون در كشــورهاي انگليس، 
آمريكا، تركيه، استراليا، بلژيك، برزيل، كانادا، 
شــيلي، چين، دانمارك، فنالند، فرانســه، 
آلمان، ايســلند، هند، ايرلند و همچنين در 
سرزمين هاي اشــغالي، ايتاليا، ژاپن، اردن، 
لبنان، مالت، هلند، نروژ، پاكستان، پرتغال، 
سنگاپور، كره جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، 
امــارات و آفريقاي جنوبي شناســايي گونه 
جديد كرونا تأييد شــده اســت. ثبت موارد 
ابتال به كروناي جهش يافته كه به سرعت در 
انگليس در حال گسترش است، به دليل 3ماه 
پنهان كاري دولت لندن، در ساير كشورهاي 
اروپايي افســار پــاره كرده و باعــث نگراني 

كارشناسان و رهبران كشورها شده است.
در ايران آنچــه از ويروس انگليســي كرونا 
منتشر شــده، تكذيب شناســايي اين گونه 
جديد تاكنون اســت؛ هر چند كــه عليرضا 

رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
هم گفته در اين زمينــه نگراني هاي زيادي 
وجود دارد. مسئوالن دولتي تالش كرده اند 
با شناسايي موارد مشــكوك و قرنطينه آنها، 
مانع از ورود احتمالي اين گونه جديد به كشور 
شوند، اما مشخص نيســت كه با وجود همه 
تالش ها بتوان مانــع از ورود اين ويروس به 
ايران شد. مســعود مرداني، عضو ستاد ملي 
مقابله با كرونا و متخصص بيماري هاي عفوني 
به همشــهري مي گويد در ايران توان علمي 
بااليي براي شناسايي ويروس ها وجود دارد و 
اگر اين ويروس وارد شده باشد در تست هاي 
پي سي آر كه از افراد مشكوك گرفته مي شود، 
امكان رديابــي اين ويروس وجــود دارد. به 
گفته او، مسئله اصلي درباره اين گونه جديد 
و همــه گونه هاي ديگر اين اســت كه اصوال 
ويروس هاي تنفسي سريع االنتقال هستند و 
ويروس كرونا هم به خودي خود قدرت سرايت 
بااليي داشته و گونه جديد كه گفته مي شود 
تا 70برابر مسري تر است در هر جامعه اي وارد 
شــود، توان ايجاد پيك هاي جديد و شيوع 
گسترده بيماري را دارد. به گفته او، احتمال 
ورود اين گونه به ايران وجود دارد؛ همانگونه 
كه سختگيرترين كشــورها مانند آلمان هم 
نمونه هايي از افراد مبتال را شناسايي كرده اند.

مسئله فراتر از پروازهاي انگليس است
مسئله اصلي شــيوع ويروس جديد كرونا به 
رفتار كشورهاي مقصد مسافران بازمي گردد؛ 
منظور مسافراني است كه به هر شكل از خارج 
مرزهاي ايران وارد كشــور مي شوند. درست 
است كه ايران پروازهايش را با انگليس تعليق 
كرده، اما ويروس انگليســي كرونا به جز اين 
كشور در تعداد زيادي از كشورها )بنا بر روايت 
نيويورك تايمز در 33كشــور( منتشر شده 
اســت؛ بنابراين احتمال انتقال بيماري از هر 

كشوري وجود دارد.
شناســايي اين ويروس در تركيه مهم ترين 
مخاطره براي ايــران خواهد بود. اين موضوع 
اهميت توجه به رفت وآمدهــاي زميني در 
مبادي ورودي را به شــدت تقويت مي كند. 
به عبــارت ديگر درحالي كه بخشــي از توان 
مراقبتي كشــور درگير نظارت بر مسافران 
ورودي در فرودگاه هاســت، با نزديك شدن 
ويروس به مرزهاي ايران ممكن است شروع 
بيماري در كشور در نقطه اي دور از انتظارهاي 
اوليه اتفاق بيفتــد و چه بســا همانطور كه 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد با 

توجه به شناسايي اين ويروس در كشورهاي 
همســايه اين احتمال وجــود دارد كه گونه 
جديد وارد ايران شده باشد و بايد مراقبت ها 

را بيشتر كرد.
به گفته رئيسي، كشــورهاي همسايه شرقي 
ايران هم اين ويروس را شناسايي كرده اند و 
ارتباط ما با اين كشــورها بيشتر است. آنچه 
ويروس جديد را ترســناك كرده، اين است 
كه جهــش جايي صورت گرفتــه كه قدرت 
چســبندگي ميله هاي ويروس به ســلول را 

بسيار باال برده و قدرت سرايت باالتري دارد.
پاكستان يكي از كشــورهايي است كه گونه 
جديــد در آن ثبت شــده اســت و هند هم 
از شناســايي مبتاليان جديــد اين ويروس 
خبر داده است. از ســوي ديگر نگراني هاي 
زيادي درباره احتمال شــيوع گونه جديد در 
افغانســتان وجود دارد. احمدجواد عثماني، 
وزير صحت عامه افغانســتان، گفته است كه 
»ظرفيت تشخيص گونه جديد ويروس كرونا 
در افغانستان وجود ندارد، اما تالش مي شود 

هرچه زودتر زمينه آن فراهم شود.« 

ضرورت تداوم محدوديت ها
تصميم ســتاد ملــي مقابله با كرونــا براي 
محدوديت جدي تردد در جاده هاي كشــور 
همزمان با پيك ســوم كرونا در ايران اتخاذ 
شد؛ تصميمي ديرهنگام كه همزمان با اجراي 
طرح محدوديت ساعتي، تأثير قابل مالحظه اي 
در كاهش آمارهاي رســمي ابتال به كرونا و 
فوتي ها داشت. موج ســوم پس از يك دوره 
تعطيالت فراگير مهار شــد و همچنان روند 
نزولي آمارهاي روزانه ادامه دارد. خطر انتقال 
گونه جديد ويروس كرونا كه اكنون بيخ گوش 
ايران است و چه بســا جايي در خاك كشور 
اهميت تداوم سياست هاي سختگيرانه براي 
منع جابه جايي هاي غيرضروري را در شرايط 
كنوني بيشتر يادآوري مي كند؛ هر چند كه 
طوالني شدن محدوديت هاي تردد مشكالتي 
را بــراي شــهرونداني كه نياز به ســفرهاي 
برون شهري دارند، ايجاد كرده و تقاضا براي 
درخواست مجوز خروج از شهرها را افزايش 
داده است. در تهران فرمانداري گفته است كه 
سامانه آناليني به زودي براي ثبت اين تقاضاها 
راه اندازي مي شــود. محدوديت هاي تردد به 
شكلي كه اكنون در ايران دنبال مي شود در 
تعدادي از كشــورهاي جهان تقريبا از زمان 
آغاز شيوع كرونا اجرا شــده و همچنان نيز 

ادامه دارد.

ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا: ممكن اســت 
كرونــاي انگليســي وارد ايران شــده باشــد؛ هر چند 
هنوز شــواهد اثبات شــده اي در اين زمينه وجود ندارد

حــاال بيــش از هــر زمــان ديگــري احتمــال ورود 
گونــه جديــد ويــروس بــه كشــور وجــود دارد

ويروس انگليسي كرونا 
بيخ گوش ايـــران

همزمان با كرونا مشــاغل زيادي از دســت رفته است و 
بسياري از افراد ناگزير از تغيير شغل شان شده اند. در اين 
ميان اشتغال زنان بيشــتر از مردان آسيب ديده است. به 
گزارش همشــهري، عالءالدين ازوجي، مديركل توسعه 
اشــتغال وزارت كار گفت: نرخ بيكاري زنــان به رغم نرخ 
مشاركت پايين آنها نسبت به مردان به مراتب باالتر است و 
در دوران ركود اقتصادي با ريزش اشتغال بيشتري نسبت 
به مردان مواجه هستند. از ســال97 همزمان با افزايش 
تحريم هاي بين المللي، رشد اقتصادي ايران منفي بوده و 
اشتغال زنان آسيب بيشتري ديده است. عالءالدين ازوجي، 
مديركل توسعه اشــتغال وزارت كار گفت: در فصل بهار 
امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود 749هزار نفر از 
اشتغال زنان كاسته شده و طي فصل بهار امسال تا تابستان 
ســال جاري نيز حدود 120هزار نفر ديگر از اشتغال زنان 
كاسته شده و نشانگر تأثير بسيار زياد شيوع بيماري كرونا 
بر اشتغال زنان است. او افزود: با توجه به بررسي هاي صورت 
گرفته، از سال9۶ تا ۶ماهه نخست 99، حدود 1۶21هزار 
فرصت شغلي جديد ايجاد شده كه سهم زنان حدود 38 
درصد)معادل حدود ۶15 هزار فرصت شغلي( بوده است. 
دولت پيش تر اعالم كرده بود در ۶ماهه اول سال جاري كه 
مصادف با شيوع بيماري كروناست، حدود 171هزار فرصت 
شغلي جديد ايجاد شده اســت كه حدود ۶2 هزار فرصت 
شغلي آن به زنان تعلق گرفته اســت؛ آماري كه به گفته 
ازوجي براي حمايت از زناني كه اشتغالشــان همزمان با 
كرونا آسيب ديده اســت، كافي نيست. به گفته او با توجه 
به ريزش اشتغال زنان، ايجاد ۶2هزار فرصت شغلي براي 
زنان ناچيز است و براي جبران آن بايد به اجراي برنامه هاي 
اشتغال ويژه براي زنان، به ويژه زنان سرپرست خانوار و زنان 
متعلق به خانوارهاي كم درآمد توجه كرد و در اين زمينه 
سياســت هاي حمايتي را به اجرا گذاشت. تيرماه امسال 
مركز آمار ايران اعالم كرده بود كه بررسي روند تغييرات نرخ 
مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي دهد اين شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1398(، 3. 7 درصد 
كاهش داشته است. به عبارت ديگر در فصل بهار سال جاري 
نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 2ميليون نفر از بازار 
كار خارج شده اند كه بيش از يك ميليون و 20 هزار نفر آن 
را زنان و 970هزار نفر را مردان تشكيل مي دهند. آمارهاي 
ديگري هم وجود دارد كه ثابت مي كند سهم اشتغال زنان 
در بخش خدمات بيشتر است و با وجود اينكه زنان سهم 

كمي از شاغالن را تشكيل مي دهند.

اشتغال آسيب پذير زنان 
در دوره كرونا
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علي تقوي
عضواتاقبازرگانيتهران

تهران؛ پايتخت كيفيت در كشاورزي

نميتوانيمازتهرانانتظارداشتهباشيمكهسهم
قابلتوجهيدرتوليداتكشاورزيودرآمدزايي
داشــتهباشــد.پيشازجداييكرجوشهرهاي
اطرافشازتهران،كشــاورزيتهرانگســتردهبودامابعدازجداييكرج،
ورامينوزمينهايجنوبتهرانبخشاصليكشاورزيتهرانشدند.بااين
حسابازنظرمســاحتينميتوانيمبگوييمكهكشاورزيدرتهرانخيلي
گستردهاستاماازنظركيفيتكشاورزي،تهراننسبتبهديگراستانها
درســطحباالتريقراردارد.بهترينتكنولوژيهاوجديدترينفناوريها
درتهراناســت.عمدهافرادمتخصصوعلميدرزمينهكشاورزيهمدر
تهرانهستند.باتوجهاينمواردوسيستمهايجديدكشاورزيايكهدر
تهراناستفادهميشود،ميتوانيمبگوييمتهرانازنظركشاورزيهماستان
مهمياستودردرآمدزايياستاننقشبسزاييدارد.بااينحالاگرقرار
باشدبهكشاورزيتهرانبهعنوانيكمنبعدرآمدنگاهكنيم،درآمديكه
ميتوانددراقتصاداستانياحتيكشورتأثيرگذارباشد،بايدبگويمتازماني
كهكشاورزيدرتهرانسنتيانجامميشود،نميتوانيمايننگاهراداشته

باشيم.
مســئلهمهميكهدركشــاورزيتهرانوجودداردودرچنددههاخيربا
آنروبهروهســتيم،گرانبودنزميندرتهراناســت.اگردرآمديكهاز
كشاورزيدريكزمينبهدستميآيد،باقيمتخودزمينمقايسهكنيم،
ميبينيمكهكشاورزيارزشافزودهچندانينميتواندبرايكشاورزداشته
باشد.دراينشرايططبيعياســتكهافراديكهزمينكشاورزيدارند،
بخواهندزمينهاراخشككنندوتغييركاربريبدهند،كاريكهدرحال
انجاماست.ازنظرشخصيهركسيايناجازهراداردكهازاموالشبهترين
استفادهراكندامابحثزمينهايكشاورزي،بحثملياست.ازنگاهملي
هيچكسياجازهندارد،كاربريزمينهايكشــاورزيراتغييربدهد.براي
اينكهدوبارهدرزمينيخاكزراعيتوليدشــود،300سالطولميكشد.
تنهاراهيكهميتواندجلويايناتفاقرابگيردايناستكهازنظرقانوني

زمينكشاورزي،زمينكشاورزيبماند.
اگرارزشزمينكشاورزيبازمينهايمســكونييكينباشد،ميتوانيم
بگوييمكشاورزيدراينزمينههابهصرفهاســت.البتهبستگيبهاينهم
داردكهدراينزمينهاچهچيزيكاشتهشود.بههرحالدرهرشرايطي
كهحسابكنيم،درآمدزايياززمينهايكشاورزيدرتهرانخيليبيشتر
ازاستانهايديگراست.دليلاصليايناســتكهميزانتوليددرتهران
باالست.كشاورزانتهرانبابازارمصرفبزرگيسروكاردارند.اگركشاورزي
دريكاســتانديگربرايدوســهميليوننفرتوليدميكند،درتهرانما

جمعيتدهدوازدهميليوننفريراداريم.
چونمحصولدرمحلفروشتوليدميشــود،هزينههاكمتروبهصرفهتر
است.محصوليكهقراراســتازجيرفتياازخوزســتانبهتهرانبرسد،
هزينهبراســت.هزينهحملهركيلومحصولباضايعــاتبيشازدوهزار
توماناســت.هرچهمحلتوليدبهمحلمصرفمحصولنزديكترباشد،
هزينهها،همبرايمصرفكنندهپايينترميآيدوهماينكهكيفيتتوليد

باالترميرود.
كشــاورزيدرتهرانازنظرديگريهمدرآمدزاست.كارخانههايصنعتي
زياديدرتهرانهستند،كارخانههاييكهرب،ترشيومربادرستميكنند
وبهمحصوالتكشــاورزينيازدارند.اگرميزانتوليدباالباشدوارادهاي
برايحفظبااليتوليدباشد،ميشودازاينراههمبهدرآمدرسيد.مسئله
اصليايناستكهكشتچطورانجامشــود.تهراننهزمينزيادداردونه
آبوبهترينكارايناستكهكشــاورزيتهرانگلخانهايباشد.بهخاطر
ساختوسازهايدهههاياخيروازدسترفتنزمينهايكشاورزي،تهران
زمينزياديندارد.آبشربتهرانازسدهاياطرافتامينميشود،ازسد
لتيان،طالقانو...بهخاطرهمينبهصرفهنيســتكهباروشهايسنتي،

كشاورزيانجامشود.
اگردرفضايآزادازيكزمين50تنگوجهفرنگيبرداشــتميشــوددر
فضايگلخانهايميتوانيم400تنبرداشتكنيم.درفضايبستههمآب
كمترمصرفميشودوهمراندمانتوليدباالترميرود.سالهاستكهگفته
ميشودبايدكشاورزيبهاينسمتبرودوالگويكشتمشخصشود.سؤال
ايناستكهچرااينكارراانجامنميدهند،جوابروشناست،مثلخيلياز
كارهايديگريكهدرايرانانجامنميشود،ارادهايهمبرايمشخصكردن
الگويكشتوجودندارد.اگرعرقمليداشتهباشيم،انجاماينكارراحتو
بهصرفهاستاماموضوعايناستكههمهمنافعشخصيشانرادراولويت
قرارميدهند.اينطورنيستكهتهرانگلخانهنداشتهباشد.ماگلخانههاي
زياديداريمكهبخشاعظمتوليداتشــانصادرميشود.ايراديهمندارد
كهمحصوالتماصادرشود.هرقدركهارزآوريمحصوالتبيشترباشدبه
هماناندازهبهنفعاست.بعضيوقتهاگفتهميشودچرامحصوالتيكهدر
داخلبهآننيازاست،بهكشورهايديگرميروداماميشودمحصولمورد
نيازراازشهرهايديگرتامينكرد.تهرانتنهاشهرينيستكهمحصوالتش
صادرميشود.شــهرهايديگرهمتوليداتخوبيدارند.شايدبشودگفت
محصوالتتهرانيكدرصدكلكشــورهمنيســتوليبهخاطركيفيت
باالييكهتوليداتتهراندارد،خوبصادرميشودودرآمدقابلتوجهيهم
دارد.بااينحالباشرايطيكهكشاورزيمادارد،نميتوانيمازتهرانانتظار
داشتهباشيمكهبازوياصليتوليدباشدودردرآمدزاييكمككند.هرقدر
همدرتهرانرويكشاورزيتمركزكنيم،بازهمبايداينشهررايكشهر

صنعتيبزرگبدانيم.

يادداشتيك

كشاورزی
در تهران

این شماره

براي مايي كه به جز ساختمان هاي بلند و آلودگي در تهران چيز ديگري نمي بينيم؛ براي مايي كه 
از چه شرق وارد تهران شويم و چه از غرب، كيپ تا كيپ خانه و كارخانه مي بينيم، شايد تصور هم 
نكنيم كه تهران كشاورزي دارد. تنها چيزي كه ما، عموم مردم از كشاورزي تهران در ذهن داريم، 
اين است كه در زمين هاي اطراف بهشت زهرا)س(، سبزيجات كاشته مي شود و پس ذهنمان هم هميشه اين سؤال است كه اين سبزي ها با آب 
مرده شورخانه آبياري شده اند يا نه؟ اما تهران با خاك، آب، هوا و دماوندش، سرزمين رؤيايي براي همه كشاورزان است. علي خان محمدي، 
مديرعامل مجمع خبرگان كشاورزي از كشاورزي در تهران مي گويد و از كشاورزاني كه براي داشتن زمين در تهران سرودست مي شكنند.

اگــر از خيلي هايي كه در 
تهران زندگي مي كنند، بپرسيم تهران 
كشاورزي دارد، با اطمينان بگويند نه. 
كشــاورزي در تهران در چه سطحي 

است؟
درستاستكهدرخودشــهرتهرانو
اطرافشخيليساختوسازشدهوليكشــاورزيگستردهايهمدر
تهرانداريم.درجنوبوشمالتهرانمحصوالتزياديتوليدميشود.
مادرشمالتهرانباغهايگيالسراداريمكهحتيگيالسارگانيك
توليدميكنند.درزمينهايجنوبتهران،درشهرري،ورامين،در
لواسانات،امامزادههاشمو...كشاورزيخوبيداريم.كشاورزانمافقط
دريكبخشهمكارنميكنند؛ماذرتعلوفهاي،ذرتدانهايداريم،
صيفيجاتخيليخوبدرتهرانداريموگلخانههايمانمدامدركار

صادراتهستند.
شــرايط آب وهوايي و كيفيت خاك تهــران براي 

كشاورزي مناسب است؟
بله،خيليهممناسباســت.خاكوآبتهرانهمهجازبانزداست.
تهراندرنزديكياشكوهدماوندراداردوارتفاعاينكوه،دررنگگيري
وويتامينهاييكهبهميوههاميرسدخيليتأثيرميگذارد.آبيكهاز
دماوندسرازيرميشودودرچاههايزيرزمينيذخيرهميشود،بهترين
آباستوبهترينميوهوســبزيراپرورشميدهد.تهرانبهخاطر
نزديكبودنبهرودخانهها،خاكیغنيهمداردوموادآليخاكتهران
بينظيراست.دهههايقبلبهترينميوهوسبزيايراندرتهرانتوليد

ميشدواالنهمهمينطوراست.
همه مي دانيم كه هواي تهران آلوده است. اين آلودگي 
چقدر روي محصوالت كشــاورزي تأثير مي گذارد؟ يك نگراني 
ديگري كه هميشه در تهران وجود دارد، اين است كه محصوالت 

كشاورزي با آب فاضالب آبياري مي شوند.
درستاست،اگردرتوليدمحصولكشاورزي،رويكيفيتآبوخاك
دقتكافينداشتهباشــيم،اگراينخاكوآباستانداردهايالزمرا
نداشتهباشــد،رويمحصولتأثيرشراميگذارد.هوايتهرانهم
بهخاطركارخانههاوماشينآالتيكههست،آلودهاستاماچونمراحل
استانداردسازيطيميشــود،تقريبامحصولسالمتوليدميشود.
قسمتهايجنوبوشمالتهرانكهمحصولتوليدميكنند،تقريبا
خارجازشهرهستندوهوايآلودهخيليرويآنهاتأثيرنميگذارد.
دربارهاستفادهازآبفاضالبهمنبايدنگرانباشيم.االنخيليكماز
آبهايفاضالبياستفادهميشود،اينآبهاتصفيهوبعدازتصفيهدر
توليداستفادهميشود.چونكنترلهست،بهندرتاجازهميدهند

كهازآبفاضالباستفادهشود.
براي اينكه آلودگي روي محصوالت كشاورزي كمتر 

تأثير بگذارد، مي شود كاري كرد؟ 
ميشــودوهمينكارراهمميكنند.كشــاورزانازموادبيولوژيك
استفادهميكنندواينمواداجازهنميدهدآلودگيرويمحصوالت

بنشيند.
گفتيد خاك تهران غني است، اگر تهران را با شهرها 
و استان هاي ديگر مقايسه كنيم، از نظر مرغوبيت خاك در چه 

رده اي قرار مي گيرد؟
درايرانفقطخاككرجنزديكبهتهراناست.كرجچونهمبهتهران
نزديكاستوهمرودخانههايزياديدارد،خاكخوبومرغوبيدارد
وليبازهممرغوبيتخاككرجبهخاكتهراننميرسد.ازنظرهوا
هماگرآلودگيراكناربگذاريم،هوايتهرانبينظيراست.ارتفاعيكه
دماونددارند،درتنفسواكسيژنگيريمحصوالتتأثيرميگذارد.تا
چنددههقبلخاك،آبوهوايتهــرانزبانزدبود.حتيدربعضياز
كشورهاهمازآبوهوايتهرانميگفتندوليحاالآلودگيهستو
همهچيزراخرابكرده.البتهاينآلودگيبهاندازهايكهرويتنفس

مردمتأثيرميگذارد،رويمحصوالتكشاورزيتأثيرگذارنيست.
هزينه زندگي كردن در تهران نسبت به شهرهاي ديگر 

باالست، در كشاورزي هم همينطور است، هزينه ها باالست؟
نهاتفاقابرعكساستوكشاورزيدرتهرانارزانترازشهرهايديگرو
بهصرفهتراست.چنددليلهست؛اينكهدرتهرانبهرهوريكشاورزي
باالتراســت.بهرهورييعنيميزانتوليدباالست.اگردريكشهري
ازيكزمين10كيلوگرمسبزيبرداشتميكني،درتهرانازهمان
مساحتزمينبهخاطرمرغوبيتخاك12كيلوگرمسبزيبرداشت
داريم.يااگريككشاورزدراســتانقزوينازيكزمين60تنذرت
برداشتميكند،كشاورزتهرانيدرزمينيباهمانمساحت،80تن
برداشتدارد،درحاليكههردويكنوعبذركشتكردهاندويكنوع
آبياريداشــتهاندوليدرتهرانچونكيفيتخاكباالستوآبو
هوايبهتريدارد،برداشتبيشتريانجامميشودوبهرهوريباالست.
موضوعدوم،دسترسيبهبازاراست.درتهرانبازارمصرفدرهمهحال
دركنارتوليدكنندهاستورساندنمحصولبهمصرفكننده،هزينه
زيادينميبرد.چونهزينهتوليددرتهرانپايينتراست،مصرفكننده
همبيشترخريدميكندوبيشــترهمتوليدميشود.بهدليلهمين
مصرفوتوليدباال،كشاورزانتهرانيهميشهازنظرفروشچندرتبه

باالترازكشاورزاناستانهايديگرهستند.
با اين شرايط انگيزه براي كشاورزي در تهران هم بايد 

باال باشد.

گفت و گو با علي خان محمدي، مديرعامل مجمع خبرگان كشاورزي درباره 
كشت و كار در تهران و محصوالت آن

كشاورزان برای زمین های تهران 
سر و دست می شكنند

در تهران بيشتر 
بايد محصوالتي 

توليد شود كه 
آب بري كمتري 

دارد و اين 
محصوالت زياد 

به سفره مردم 
نمي رود. هرچقدر 

كه سرب در هوا 
بيشتر باشد، 
روي سبزي و 

صيفي جات بيشتر 
اثر مي گذارد و براي 

مصرف كنندگان 
مشكل ايجاد 

مي كند

هســت.تهرانهمانطوركهبرايشهروندانشآســايشدارد،براي
كشاورزانهمآســايشدارد.درآمدباالودسترسيبهبازارمصرف،
كشاورزانراترغيبميكندكهدرتهرانتوليدكنند.اگردريكاستان
ديگربخواهيزميناجارهكني،احتمالداردقيمتاجارهبراييك
هكتارزمين10ميليونتومانباشدامادرتهراناجارههرهكتارزمين
25تا30ميليونتوماناست.ماكشاورزانبزرگيدرتهرانداريمكهدر
سطحهايخيليبزرگ،بهترينبرداشتهاراميكنند.كشاورزانبراي

كشاورزيدرتهرانسرودستميشكنند.
تهران بيشتر براي كاشت چه محصوالتي مناسب است؟
درتهرانهرمحصوليراكهبخواهيميتوانيتوليدكنيوليوقتي
ميتوانيبگويييكزمينويكشــهربرايچهمحصوليمناســب
استكهكشاورزيقرارداديوسفارشيداشتهباشي.درايرانهنوز
اينمدلكشاورزيجانيفتاده.كشاورزدرايرانبهصرفهخودشكار
ميكند؛مثالميگويدسبزيكاريبهصرفهترازگندماستودنبال
سبزيكاريميروديامثالميگويدمندرتهرانگالبيتوليدكنم،
بيشترفروشميرودتاسيب،درحاليكهمادردماوندسيبهاييداريم
كهبرنداستوچندسالدرسطحجهانيمدالطالآورده.كشاورزان
مابيشتربراساسذائقهمردموقيمتروز،محصولتوليدميكنند.در
كشاورزيقراردادي،الگويكشتمشخصاست،براساسمرغوبيت
خاكوشرايطآبوهوايي،بازارمصرفيكههستيابرآوردهايديگري
كهميشود،توليديكمحصولدردستوركارقرارميگيردامافعالاين

كاردرايرانانجامنميشود.
چرا اين كار انجام نمي شود؟ 

چونهنوزكشاورزيماباسيستممشخصيجلونميرود.االنبازار
تعيينميكندكهكشاورزچهچيزيتوليدكند؛مثاليكسالگوجه
گرانميشود،همهميروندبهاينسمتكهگوجهبكارند.هيچموقع
همتوجهنميكنندببينندكهامسالشرايطتوليدگوجههستيانه.

كنترليهمرويمسئلهنميشود.
اگر الگوي كاشت مشخص شــود، شما تهران را براي 

توليد چه محصوالتي مناسب  تر می بينيد؟
ازنظرمندرتهرانبيشــتربايدمحصوالتيتوليدشودكهآببري
كمتريداردواينمحصوالتزيادبهسفرهمردمنميرود.هرچقدركه
سربدرهوابيشترباشد،رويسبزيوصيفيجاتبيشتراثرميگذارد
وبرايمصرفكنندگانمشكلايجادميكند.ماميگوييمكشاورزان
تهرانيمحصوالتيتوليدكنندكهسربرويآنهاتأثيرنميگذارد؛مثال
ذرتويونجهتوليدكننديــااينكهرويمحصوالتگلخانهايتمركز
كنند.چونگلخانههافضايبستهايدارندوكنترلميشوند،آلودگي

هوابهمحصوالتنميرسد.
اگر آلودگي هوا نبود پيشنهادتان چه بود؟

اگرآلودگينبود،تهرانبرايكاشتسبزيوصيفيعاليبود.همبراي
توليدكنندهبهصرفهبودوهمبرايمصرفكننده.

پس قبــول داريد كه آلودگي هــوا روي محصوالت 
كشاورزي تأثير مي گذارد؟

خبآلودگيهواهستوتأثيرشراميگذارد،وليتأثيرشدرحدي
نيستكهمحصولخيليازاستانداردهافاصلهداشتهباشد.

در بازار ميوه وتره بار، بعضي از محصوالت به نام بعضي 
از شهرها شناخته مي شوند؛ گيالس و خربزه مشهد، سيب و انگور 

اروميه و... كدام محصول برند تهران است؟
بازارمامشــخصنميكندكهشــمامحصولكجاراميخريچون
محصوالتدرهمواردبازارميشــود.اگركشاورزيقرارداديباشدو
توليدكنندهمشخص،شماســراغمحصولخاصويكبرندخاص
ميرويدامادركشورمامحصوالتكشاورزيبرندسازينشده.همه
توليداتفلهايواردبازارميشود،نميتوانيتشخيصبدهي،سيبي
كهدربازارهست،سيباروميهاستيابرايدماونديااستانديگر.اما
دركشورهايديگراينطورنيست؛محصوليكهدربازاراست،مشخص
استكهدرزمينكدامكشاورزتوليدشده،چقدركودخورده،چقدر
سمخوردهوچهقيمتيدارد.اگرخريدارازمحصولخوشاشبيايد،

سالبعدهممشتريهمانزمينوباغاست.

زنبورها تهران را دوست ندارند
توصيهزنبورداراندربارهداليلنپرداختنبهزنبورداريدرپايتخت

»اگرزنبورهاازچهرهزمينناپديدشوند،انسانتنها4سالديگربرايزندگيوقت
خواهدداشت«؛ايننقلقولياستكهبهآلبرتاينشتيننسبتدادهشدهاستو
بهنقشكليديزنبورهابرگردهافشانيوتداومحياتگياهانوخطريكهنابودي
اينحشراتبهدنبالخواهدداشتاشارهدارد.اينسخنچهازدهاناينشتين
درآمدهباشديانه،درواقعيتيكهدربارهزنبورهايجهانوجودداردخلليايجاد
نميكند.اينحشراتكوچكومفيدبرزندگيبشرتأثيريغيرقابلانكاردارند.
زنبورهاعالوهبرتأثيرمثبتيكهبرمحيطزيستميگذارند،دركشاورزيواقتصاد
جهانهمبهصورتمستقيموغيرمستقيمنقشياساسيبرعهدهگرفتهاند.گفته

ميشودنقشزنبورعسلدرافزايشتوليداتكشاورزي69تا143برابر...

كشت در تهران
راهاندازيكشتانواعمحصوالتكشاورزينيازمندچههزينههايياست؟

كشاورزيدرشهربهمعنايزراعتوكشتوكاربهمعنايعموميآننيست؛چرا
كهتوليدمحصوالتكشاورزينظيرگندم،برنجوغالتنيازمندشرايطكشاورزي
حرفهايوتوسعهيافتهبرايتاميننيازهايمليودرمقياسكالناستامامقصود
ازايجادكشاورزيدرشهر،كاشــتوتوليدمحصوالتغذاييخردباروشهاي
آسانباحداقلامكاناتاست.اگرگشتيدراطرافتهرانوگاهدردلبافتشهري
بزنيدزمينهايكشاورزيوگلخانههايزياديراخواهيدديدكهكشاورزاندر
متراژهايخردمشغولبهتوليدسبزيجات،صيفيجاتوبرخيميوههايبومي
وغيربوميهستند.البتهدرهرمنطقهاي،بهخاطرنوعخاكوشرايطدمايييك
نوعمحصولخاصبيشتركشتميشود؛بهعنوانمثالدراينفصلازسالكه

هواسرداست،بيشترورامينيهابهكشتخياررويآوردهاند...

تهران انار دارد
بررسيوضعيتباغهايتهرانومحصوالتآن

انگورمهديخاني،هلويخليلخاني،انارخوشــرنگ،كاهويســبزوپرچرب،
كدوحلواييشيرين،كدويمســماييوخيارقلميدوالبي،خرمالويريزدانه
شيرينواقسامسبزيجاتمعطرچونوالك،گالبيكنپيچيدهدرعطروطعمو
سرآمدميوههايتهران،توتسفيدكهدرايرانهمتانداشت.همهاينهاحاالتنها
خاطرهايگنگازتهراناست.محمدبنابيطالبمجديدركتابزينتالمجالس
مينويسد:»ازارتفاعاتشغلهوميوهنيكوميآيد.ازجملهخربزه،انگوروانجيرآن
نهايتلطيفاست.تهرانسبزيوميوههايخاصخودراداشت«.نصراهللحدادي
دربارهباغهايتهرانگفتهاست:»محوطهفعليمجلسشوراياسالمي،باغسردار
ايروانيبودوخوشبختانهبخشــيازآنهنوزهمدرقلبتهرانبههمانصورت

16حفظونگهداريميشود.محوطهتاريخيميدانمشق،هنوزهمبادرختان... 15 14
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این شماره

شهرداري تهران چه خدماتي براي كشت مي دهد؟

خدمات از ما،كشت با شما
مراكز گل و گياه شهرداري در آغاز هر فصل براي كشت 
گل و گياه و محصوالت كشاورزي كالس هاي آموزشي 

رايگان برگزار مي كنند

كشت محصوالت كشاورزي و گلكاري فقط از جنبه درآمدزايي 
و كار آفريني اهميت ندارد و امروزه بسياري از عالقه مندان به 
كشت گل و گياه و محصوالت كشاورزي به صورت خانگي اقدام 
به اين كار مي كنند و بخش كوچكي از فضاي آپارتمان يا حياط 
منزلشان را به كشت انواع گل و گياه و كاشت بذر محصوالتي چون 
انواع فلفل، خيار، گوجه و... اختصاص مي دهند. البته در اين بين 
عالقه منداني هم وجود دارند كه به علت نداشتن تخصص كافي 
در زمينه كشت و پرورش گياهان دست به انجام چنين كارهايي 
نمي زنند. اما اين عده اگر از خدماتي كه شهرداري به عالقه مندان 
به كشت گل و گياه می دهد مطلع بودند شايد زودتر دست به كار 
مي شدند. سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران با شروع هر 
فصل خدمات متنوعي را به شهرونداني كه قصد انجام كشت و 
نگهداري گل و گياه آپارتماني و حتي كساني كه گلخانه دارند 

مي دهد كه در ادامه به آنها اشاره مي كنيم.
برگزاري كالس هاي آموزشي

بسياري از عالقه مندان به كشــت گل و گياه و محصوالت كشاورزي با 
مراجعه به مراكز تحقيقات آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري مي توانند 
درخصوص كشت و نگهداري انواع محصوالت كشاورزي ازجمله پرورش و 
نگهداري گل و گياه و كشت انواع محصوالت كشاورزي مانند خيار، گوجه، 
فلفل و... آموزش ببينند و اطالعات سودمند و كارآمدي به دست آورند. 
اين مراكز در هر فصل كارگاه هاي آموزشي مجازي و حضوري متعددي 
با عناويني چون كاشــت و نگهداري گياهان آپارتماني، گل هاي فصلي، 
تراريوم )باغ شيشه اي( و سبزي كاري برگزار مي كنند. در اين كالس ها 
درخصوص كشــت، آبياري، نور، خاك، تغذيه، رطوبت، اصول تربيت و 
هرس درختان مثمر، انواع خاك، قارچ كش ها، هورمون هاي گياهي، شيوه 
پيوندزدن، زمان مناســب هرس درختان و بوته ها و عوارض در گياهان 
آپارتماني آموزش هاي خوبي داده مي شــود كه حتي براي كارآفريناني 
كه قصد راه اندازي گلخانه دارند نيز مفيد اســت. در اين مراكز، مشاوره 
گياه پزشكي نيز به صورت حضوري و تلفني داده مي شود و عالقه مندان 
مي توانند درصورت داشتن مشكل، از كارشناســان اين مراكز كمك و 
راهنمايي بگيرند تا خودشان پزشك گياهان خانگي خود باشند. برگزاري 
اين كالس ها و مشاوره هاي شــهروندي به صورت رايگان است. فصل به 
فصل موضوع كالس ها تغيير مي كند و هر فصل 20 تا 25موضوع مرتبط با 
گياهان آموزش داده مي شود. دانشجويان كشاورزي مي توانند براي انجام 
تحقيقات پايان نامه، از آزمايشگاه و گلخانه هاي اين مراكز استفاده كنند و 
مشاوره بگيرند. برپايي غرفه هاي آموزشي در نمايشگاه هاي گل و گياه و در 
هر منطقه، به ويژه در روز طبيعت و دوره نهال كاري از خدمات شهرداري 

به شهروندان عالقه مند به كشت و كار است.

دادن بذر و نهال رايگان
شــهرونداني كــه در كارگاه هاي حضوري كاشــت انــواع گياهان 
آپارتماني و كاشت انواع ســبزي و درختان ميوه اي گلداني شركت 
مي كنند شهرداري به صورت رايگان به آنها بذر سبزيجات و گياهان 
قلمه زده شده مي دهد. شهرداري هرســاله به مناسبت هاي مختلف 
ازجمله 15اســفند، روز درختكاري در هر پــارك غرفه هاي توزيع 
نهال رايگان مي زند و به شــهروندان نهال رايگان مي دهد. همچنين 
در روز طبيعــت در همين غرفه هــا گلدان هاي مختلفي گذاشــته 
مي شود و قلمه زني به شــهروندان آموزش داده مي شود و در پايان، 
همان گلدان هاي قلمه زده شده به آنها هديه داده مي شود. اين مراكز 
كتاب هاي آموزشي را نيز به شهروندان به صورت رايگان هديه مي دهد.

مزرعه خانواده
گاهي اوقات برخي مراكز مشــاوره گل و گياه در برخي مناطق تهران 
اقدام به اختصاص فضايي كوچك به كشت محصوالت كشاورزي با نام 
مرزعه خانواده مي كنند كه بسيار جالب است. اين فضا به قسمت هاي 
مساوي تقسيم شــده و اگر خانواده اي در منزل امكان كاشت نداشته 
باشند و درخواست و ثبت نام كنند يك قسمت از اين فضا در اختيارشان 
گذاشته مي شود تا به دلخواه محصوالتي نظير انواع سبزيجات، گوجه، 
خيار، فلفل سبز، كدو و... بكارند و برداشت محصول داشته باشند. ساخت 
مزارع خانواده شهروندي و دانش آموزي در بوستان هاي نارنج، شهداي 
گمنام، معين، آالله و سميه از همان ابتدا با استقبال زيادي روبه رو شد. 
شهرداري ناحيه5 تهران هم بعد از آن، مزرعه خانواده ويژه سالمندان را 
در بوستان زيتون با هدف افزايش فعاليت هاي فيزيكي و كمك به بهبود 
شرايط روحي و ارتقاي سالمت فيزيكي و ذهني آنها راه اندازي كرد كه 

ايده خالقانه خوبي بود و با استقبال زياد شهروندان مواجه شد.

طراحي گياهي نماي ساختمان
طراحي باغچه و فضاي ســبز عمودي در منازل، يكي از دغدغه هاي 
عالقه مندان به گل و گياه اســت كه دوست دارند محل زندگي شان 
همراه بــا طراحي هاي زيباي گل و گياه باشــد. در ايــن زمينه هم 
مراكز تحقيقات آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري با فرستادن 
كارشناسان متخصص به درخواست شهروندان، مشاوره هاي الزم را 
مي دهند. اين راهنمايي، هم به صورت حضوري و هم غيرحضوري و با 

ارسال عكس به كارشناسان و مشاوره تلفني امكان پذير است.

تماس با 137
اگر شــهروندي در تماس با 137 به شــهرداري گزارش دهد كه در 
محوطه بيروني منزلش فضايي براي گلكاري وجود دارد، اما خودش به 
هر دليلي قادر به انجام اين كار نيست، در اين شرايط بنا به درخواست، 
اداره فضاي سبز نيروهاي ناظر و اجرايي خود را به محل مورد نظر براي 
بازديد مي فرستد و درصورت مناسب بودن فضا اقدام به كاشت نهال 
و گلكاري در آن محوطه مي كند. شهروندان تهراني مي توانند براي 
ايجاد باغچه، كاشت درخت و فضاي سبز رايگان در محله و خانه خود 

با سازمان پارك ها تماس بگيرند.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

وام هايي براي كاشت، داشت و برداشت
تضمين مورد نياز براي كشاورزان جهت دريافت تسهيالت، عموما زمين مورد كشت آنهاست

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

بررسي وضعيت باغ هاي تهران و محصوالت آن 

تهران انار دارد
انگور مهدي خاني، هلوي خليل خاني، انار خوشــرنگ، كاهوي سبز و 
پرچرب، كدوحلوايي شيرين، كدوي مســمايي و خيار قلمي دوالبي، 
خرمالوي ريزدانه شيرين و اقسام سبزيجات معطر چون والك، گالبي كن 
پيچيده در عطر و طعم و سرآمد ميوه هاي تهران، توت سفيد كه در ايران همتا نداشت. همه اينها حاال تنها 
خاطره اي گنگ از تهران است. محمدبن ابي طالب مجدي در كتاب زينت المجالس مي نويسد: »از ارتفاعاتش 
غله و ميوه نيكو مي آيد. ازجمله خربزه، انگور و انجير آن  نهايت لطيف است. تهران سبزي و ميوه هاي خاص 
خود را داشت«. نصراهلل حدادي در باره باغ هاي تهران گفته است: »محوطه فعلي مجلس شوراي اسالمي، 
باغ سردار ايرواني  بود و خوشبختانه بخشي از آن هنوز هم در قلب تهران به همان صورت حفظ و نگهداري 
مي شود. محوطه تاريخي ميدان مشق، هنوز هم با درختان تناور خود،  پذيراي پرندگان است و در باالدست 
اين محل تاريخي، باغ نسبتا وسيع كليساي انجيلي داراي صدها اصله درخت تناور است و پرندگان كمياب 
در آن جست وخيز مي كنند؛ باغ ها و درختاني كه قدمت بعضي از آنها بيش از 150سال است«. اما باغ هاي 
معروف تهران كجا هستند؟ آيا اين شهر هنوز باغ دارد؟ آيا در اين باغ ها هنوز مي توان درختي بارور يافت 

كه در هواي خودش نفس بكشد؟

باغ هاي تاريخي در دل تهران
2محوطه ســفارت روســيه و انگليــس در خيابان 
فردوسي، هنوز هم بخشي از ريه هاي شهر تهران است 
و در اراضي شمال شــهر، چون اوين، دركه، جماران، 
آجودانيه و نياوران، هنوز باغ هايي مانده اســت. اين 
تاريخ نشان از اين واقعيت دارد كه خاك تهران براي 
كاشت گونه هايي مساعد اســت. همين شد كه اداره 
فضاي ســبز منطقه11 تهران 4باغ ميوه در 15هزار 
مترمربع، در بوســتان رازي ايجاد كــرد. تصورش را 
بكنيد در دل همين تهران شــلوغ هنــوز باغ هايي با 
درختان تنومند و سر به فلك كشــيده و جوي هاي 

روان وجود دارد.

ريه هاي تنفسي اطراف تهران
تصور كنيد در تهــران هنوز باغ ميوه وجود داشــته 
باشــد. از مهم ترين مكان هاي حوالي تهران كه هنوز 
به باغ و ميوه هايش شهره است تهراندشت و سرخاب 
است؛ ميوه هايي كه هرساله در بازارهاي تهران و كرج 
عرضه مي شــوند. اين منطقه به دليل قرار گرفتن در 
پايين دست رشته كوه البرز و دره  اي بزرگ، دسترسي 
خوبي به آب هــاي زيرزميني دارد. سرســبزي اين 
منطقه باعث شده به بهشت ساوجبالغ شهره شود. اما 
الزم نيست دور برويد. مي توانيد در همين تهران از باغ 
ميوه هاي بومي ايران ديدن كنيد. باغ گياه شناسي با 
هدف حفظ ذخاير ژنتيك ارقام ميوه بومي كه كاشت 
و پرورش آنها رو به فراموشي مي رود و تكثير و معرفي 
آنها در زميني به مساحت 5/4 هكتار طراحي و ايجاد 
كرده است. اين امر باعث شده تا  عالوه بر ايجاد زمينه 
آموزشــي براي بازديدكنندگان از باغ گياه شناسي 
با تنوع ميوه هاي بومي آشنا شــوند. تعداد رقم هاي 
جمع آوري شده و موجود در باغ ميوه 346رقم است 
كه شــامل  انگور، انجير، ازگيل، انار، آلبالو، گيالس، 
آلو، به، پســته، توت، زالزلك، زردآلو، سيب، زيتون، 
ســنجد، گالبي، گردو، فندق، هلو، شليل، عناب و... 
مي شود. اما اگر در همان سمت غربي تهران مسير را 
ادامه دهيد به باغ سيب مهرشهر هم مي رسيد؛ يكي 
از جاذبه هاي گردشگري سرسبز و وسيع كرج كه ريه 
تنفسي شهر است. اين باغ 340هكتار مساحت دارد و 

داراي 70هزار اصله درخت ميوه شامل گالبي، سيب، 
هلو، گردو و آلو است. اين باغ كه اسفندماه سال1395 
در فهرســت آثار ملي بــه ثبت رســيده، گنجينه   
ژنتيك گياهــي و يكي از بزرگ ترين ســرمايه هاي 
زيست محيطي و از جاذبه هاي گردشگري كالنشهر 

كرج است.

باروري درختان ميوه در تهران
از نظر اقليمي، تهران منطقــه خاصي در ايران و حتي 
دنياست. شهرستان هاي شــمالي تهران و جنوبي از 
نظر زراعت خاكي، محصوالت متنوعي توليد مي كنند. 
مجتبي شادلو، رئيس اتحاديه باغداران تهران درباره 
وســعت باغ و محصوالت پايتخت مي گويد: »47هزار 
هكتار باغ در اســتان تهران قرار دارد. دماوند در توليد 
ســيب، مالرد  در توليد گالبي، شــميرانات در توليد 
گيالس و آلبالو، رباط كريم  در توليد انگور، ورامين در 
توليد پســته، فيروزكوه در توليد گردو و انار و شهريار 
در توليد گوجه، آلو، شــليل، هلو و... فعال  هستند«. 
به گفته شادلو ســاالنه حدود يك ميليون و 600هزار 
تن محصول توليد مي شــود. 326هزار تن ميوه هاي 
هسته دار مثل آلبالو، گيالس، گوجه ســبز، آلو، هلو، 
زردآلو و قيســي؛ 70هزار تن انواع ميوه هاي دانه ريز 
مثل انگور، توت درختي، توت فرنگي و تمشك؛ 12هزار 
و 129هكتار معادل يكصد و 53هزار و 23تن ميوه هاي 
خشك مثل پسته و بادام و گردو؛ 24هزار تن ميوه هاي 
نيمه گرمســيري مثل انجير، خرمالو و زيتون ساالنه 
توليد و برداشت مي شود. تهران ســهم 6درصدي از 
محصوالت باغي كشــور دارد. او مي گويــد: »ميوه ها 
به ميزان مصــرف در تهران و بعد به شــهرهاي ديگر 
فرستاده مي شــوند. از آنجا كه هر ميوه اي ماندگاري 
مشخصي دارد، به همان نسبت مي توان درباره مصرف 
آن نيز تصميم گيــري كرد. مثال انــار را مي توان 3 تا 
4 ماه نگهداري كرد. اما ميوه هايي كه ماندگاري زيادي 
ندارند و بايد به سرعت مصرف شوند، حتما به شهرهاي 
ديگر فرستاده مي شــوند«. در آبياري اين محصوالت 
در شهرســتان هاي باالدست از چشــمه و آبي كه از 
رشته كوه ها سرازير مي شود و در پايين دست از قنات و 
چاه هايي كه مجوز بهره برداري دارد، استفاده مي شود.
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اقتصاد ايران، وابستگي انكار نشدني به كشاورزي دارد. تحريم هاي سخت عليه اقتصاد ايران كمتر از هر حوزه 
ديگري گريبان حوزه كشاورزي را مي گيرد. در شرايطي كه براساس آمارهاي رسمي اعالم شده از مركز آمار ايران، 
رشد اقتصادي كشور با احتساب نفت، منفي 7درصد اعالم شده، رشد اقتصادي در بخش كشاورزي 3درصد و مثبت 
بوده و اين خود گوياي اهميت كشاورزي در اقتصاد ايران است. با وجود اينكه بانك ها متعهد به اختصاص 15درصد وام هاي خود به كشاورزان 
هستند، اما موانع مختلف بر سر راه كشاورزان براي دريافت تسهيالت باعث شده تنها حدود 8درصد وام هاي بانكي به اين قشر اختصاص 
يابد و اين تخصيص دست و پا شكسته درحالي است كه كشاورزي حدود 20درصد از كل اشتغال كشور را شامل مي شود و سهمي كه در اقتصاد 
دارد هم بيش از اينها برآورد مي شود. بر اين اساس مي توان اين انتظار را داشت كه حدود 20درصد از وام هاي بانكي مربوط به كشاورزان باشد 
كه البته اين اعداد صرفا روي كاغذ خوش مي نشينند. يكي از مهم ترين راه هاي تعريف شده در كشور ما براي حمايت از كشاورزان، اعطاي 
تسهيالت است. اما هركدام از تسهيالتي كه براي كشاورزان درنظر گرفته شده چه شرايطي دارد؟ متقاضي به چه تضاميني نياز پيدا مي كند 

و بايد اقساط آن را با چه نرخي و در چه مدتي پرداخت كند؟ 

بهچندنمونهازاينباغهايتاريخياشارهكردهايم
موقعيت و اهميتنام باغ* 

اين باغ  واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي نمونه اي از بناهاي قديمي تهران است كه براي افراد معلول مناسب سازي شده. باغ شامل 3ورودي باغ ايراني1
است. سبك قرارگيري درختان، حوض هاي مختلف، عمارت وسط باغ و رعايت تقارن در آن از زيبايي هاي باغ ايراني است. 

اين باغ به دستور فتحعلي شاه قاجار بنا شــده. اهميت بناي آن چه از لحاظ معماري، و چه تاريخچه و هنر بســيار باالست. در اين باغ از موزه باغ نگارستان2
كمال الملك هم مي توانيد بازديد كنيد. 

باغ موزه هنر 3
ايراني

اين باغ موزه در منطقه الهيه واقع شــده و بافت آن هماهنگي كاملي با خانه هاي قديمي دارد. طراحي آن الهام گرفته از باغ فين كاشان است؛ 
جوي هاي پرآب، صداي پرندگان و درختان سر به فلك كشيده. 

اين باغ به موزه سينما تبديل شده است. عمارت آن همچنان به شــكل گوش فيل قديمي حفظ شده است. اين باغ در خيابان وليعصر، باالتر از باغ فردوس4
چهارراه پارك وي، بعد از سه راهي زعفرانيه است. 

اين باغ در چهارراه گلوبندك يكي از نخستين باغ هايي است كه در تهران وجود داشت؛ باغي به نام »چهار باغ« كه به دستور شاه عباس صفوي باغ گلستان5
ساخته شد و بعدها به نام ارگ سلطنتي يا همان كاخ گلستان مشهور شد. اين باغ با تبديل شدن تهران به پايتخت و سياسي شدن آن، به پايگاه 

خاصي براي بزرگان دولت تبديل شد. 
منطقه لويزان باغ و باغستان هاي بسيار زيبايي دارد. باغ پرندگان در دهكده سرسبز پارك جنگلي لويزان جا گرفته و انواع پرندگان در اين باغ باغ پرندگان6

كنار هم جمع شده اند. 
باغ 7

مستوفي الممالك
اين باغ مربوط به دوره قاجار است و در خيابان سئول تهران واقع شده. اين باغ وسعتي نزديك به 23 هزار مترمربع دارد. خانه ميرزا حسن خان 

مستوفي الممالك، فرزند ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك بوده و در آن انواع درختان ميوه و تزئيني عمري200-150ساله دارند. 

خانه امين السلطان، عمارتي مربوط به دوران قاجار است كه در مركز تهران جاي گرفته . خانه-باغ اتحاديه به عنوان تنها بازمانده از خيابان الله زار باغ اتحاديه8
قديم و يكي از باارزش ترين معماري هاي دوره قاجار شناخته مي شود. اين خانه-باغ متعلق به امين السلطان، صدراعظم دوره ناصرالدين شاه، 

مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه قاجار بوده است كه پس از كشته شدن او، توسط حاج رحيم اتحاديه خريداري شد. 

اقامتگاه ييالقي سفير ايتاليا در خيابان فرمانيه در شميران است. مقر اصلي سفارت ايتاليا در نوفل لوشاتو، جنب سفارت فرانسه است. اين اثر باغ فرمانيه9
مربوط به دوره قاجار بوده و به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده  است. 

كاخ نياوران، در گوشه شمال شرقي باغ نياوران قرار دارد. حدود 11هكتار و اقامتگاه تابستاني شاه بود. باغ نياوران10

به مجموعه عمارت ها و كاخ هايي گفته مي شود كه در دربند، شمالي ترين منطقه الوند در زميني به مساحت 110هكتار بنا شده  است. اين مجموعه باغ سعدآباد11
شامل جنگل، چشمه سارها، قنات ها، باغستان ها، گلخانه ها و خيابان هاي متعددي است. 

در زمان رياست سوئدي ها بر شهرباني، اين باغ به اين نام و كاركرد رونق گرفت. محلي كه قصر قاجار بوده و در سال1168 خورشيدي ساخته شده باغ موزه قصر12
بود، محل مناسبي براي ايجاد زندان تشخيص داده شد. سال1383 اين زندان تعطيل و در سال1391 باغ موزه شد. 

از آثار ملي ايران و از دوره قاجاريه است. اين بنا در محله پاسداران واقع شده . باغ عين الدوله13

مربوط به اواخر دوره قاجار و در خيابان انقالب اسالمي است. اين باغ به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده. باغ صبا14

مربوط به دوره قاجاراست  و در گوشه شمال غربي تقاطع خيابان فردوسي وجمهوري واقع شده و به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.باغ انگليس15

از باغ هاي معروف تهران بود كه در جنوب محله سنگلج قرار داشت. باغ متعلق به خاندان معيرالممالك بود و به دست حسينعلي خان معيرالممالك، باغ معير16
آباد و احداث شد. مساحت آن به 300هزار مترمربع مي رسيد. اين باغ در شمال از بازارچه قوام الدوله و بازارچه معير شروع مي شد و از جنوب تا 

خيابان مولوي امتداد داشت. 

مربوط به دوره قاجار است. اين باغ در محله قلهك قرار دارد و يكي از آثار ملي ايران با وسعت 17هكتار  است. باغ قلهك17

مائده امينی 
روزنامه نگار

به چه كساني وام تعلق مي گيرد؟ 
 براساس اعالم سايت وزارت جهادكشاورزي، تمامي اشــخاص حقيقي يا حقوقي كه 
به نحوي از انحا در كارهاي توليدي، خدماتي، امــور بازرگاني )داخلي و خارجي( به ويژه 
زيرمجموعه كشاورزي به فعاليت مشغولند يا قصد شروع آن را دارند براساس تشخيص 
بانك مي توانند از تسهيالت اعتباري بانك بهره مند شوند؛ مشروط بر اينكه فاقد تعهدات 

انجام نشده، بدهي سررسيده معوق و چك برگشتي به سيستم بانكي باشند.
 بانك كشاورزي در اطالعيه خود گفته اســت كه تمامي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه 
به نحوي از انحا در كارهاي توليدي، خدماتي، امــور بازرگاني )داخلي و خارجي( به ويژه 
زيرمجموعه كشاورزي به فعاليت مشغولند يا قصد شروع آن را دارند براساس تشخيص 
بانك مي توانند از تسهيالت اعتباري بانك بهره مند شوند؛ مشروط بر اينكه فاقد تعهدات 

انجام نشده، بدهي سررسيده معوق و چك برگشتي به سيستم بانكي باشند.
 بانك تنها بررسي درخواست تســهيالت طرح هايي را مي پذيرد كه ُحسن شهرت و 
اهليت صالحيت اعتباري متقاضي محرز باشد. تسهيالت مورد نظر درصورتي به تصويب 
خواهد رسيد كه طرح از لحاظ اقتصادي، فني، مالي و حقوقي موجه و با ضوابط اعتباري 

بانك منطبق باشد.
 پرداخت وام براي كشاورزان سيل زده يا كشاورزاني كه به دليل خشكسالي دچار مشكل 

شده اند، معمول است؛ وام هايي كه در موارد زيادي بالعوض است.
 يكي از ابزارهاي حمايتي از كشاورزان، بخشيدن سود وام هاست. اين اتفاق بيشتر وقتي 
مي افتد كه يك كشاورز به دليل بد بودن برداشت قادر به پرداخت اقساط وام نيست؛ اقدامي 
كه هرچند تأثير گذار است، اما در جايي ديگر به ضرر كشاورزان تمام مي شود. كشاورزاني 

كه معوقات بانكي يا ديركرد پرداخت اقساط دارند در مواردي ممنوع الوام مي شوند.
 افراد مشمول مي توانند درخواست خود را در سامانه اعتبارات بانك كشاورزي ثبت كنند 
تا كارشناسان بانك درخواست آنها را با توجه به دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به هر 
نوع از تسهيالت و وضعيت حساب هاي متقاضي در بانك بررسي و نتيجه را به آنها اعالم كنند.

انواع تسهيالت اعطايي بانك كشاورزي 
به طور كلي 2نوع تســهيالت به كشــاورزان توسط بانك 

كشاورزي داده مي شود:

 تسهيالت سرمايه اي
 تســهيالتي اســت كه براي انجام امور اساسي و عمليات 

زيربنايي خريد كاالهاي سرمايه اي پرداخت مي شود.
 ميزان تســهيالت اعطايي بــراي تأميــن هزينه هاي 
سرمايه گذاري ثابت، ميزان اقساط و زمان هاي بازپرداخت 
اقساط اصل و ســود تســهيالت در قالب عقد مربوطه )به 
استثناي مشاركت حقوقي سرمايه گذاري مستقيم( در هر 
مورد براساس بازدهي فعاليت هاي ذي ربط با نظر كارشناس 

بانك تعيين مي شود.

 سرمايه در گردش
  تسهيالتي است كه به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي 
جاري به عنوان ســرمايه در گردش واحد براي بهره برداري 
اقتصادي پرداخت مي شود. ميزان تسهيالت اعطايي براي 
تأمين ســرمايه در گردش و زمان بازپرداخت آن با توجه به 
بازدهي فعاليت تعيين خواهد شد، به نحوي كه پس از واريز 
اقساط تســهيالت، طرح از لحاظ تأمين سرمايه در گردش 
خودكفا باشــد. حداكثر مدت تسهيالت سرمايه در گردش 
براي طرح هاي توليدي مي تواند تا 4سال و براي ساير موارد 

يك سال باشد.

چه نوع وام هايي به كشاورزان پرداخت مي شود؟ 
وام باران؛ حساب جاري بدون دسته چك 

 »طرح باران« به عنوان يكي از طرح هاي سپرده اي تسهيالتي 
بانك كشــاورزي، با هدف تأمين مالي بخش كشــاورزي و 

پاسخگويي به نياز مشتريان، طراحي شده است.
 تمامي مشتريان )فعاالن بخش كشاورزي، اصناف، بانوان و...( 

مي توانند از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.
 مشتريان مي توانند با افتتاح حساب در حساب كوتاه مدت 
يك درصدي باران يا حساب جاري بدون دسته چك باران، از 

مزاياي اين طرح استفاده كنند.
 حســاب هاي مذكور، قابليت اتصال بــه كارت هاي بانك 

كشاورزي را دارند.
 حداقل مبلغ سپرده گذاري 5ميليون تومان است. 

 اگر 2 ماه پول در حســاب بماند، يك برابر ميانگين دوماهه 
تسهيالت به متقاضي تعلق مي گيرد كه نرخ سود اين تسهيالت 

12درصد و مدت بازپرداخت آن هشت ماهه است. 
 اگر مدت سپرده گذاري 3ماه باشد، يك برابر ميانگين سه ماهه 
با  بازپرداخــت حداكثر 12ماه و با نــرخ 12درصد به متقاضي 

تسهيالت تعلق مي گيرد. 
 مدت سپرده گذاري شما اگر 4ماه باشد همه شرايط به همان 
صورت اســت با اين تفاوت كه مي توانيد در 24 ماه اقساط اين 

تسهيالت را بپردازيد. 
 تضمين تسهيالت اين سپرده هم از اين قرار است كه حداقل 
معادل 20درصد از تسهيالت اعطايي در قالب سپرده نقدي در 

اختيار بانك به عنوان وثيقه مي ماند. 

وام باران دو؛ حساب كوتاه مدت يك درصدي 
 در اين طرح هم حداقل مبلغ سپرده گذاري، 5ميليون تومان 

است .
 حداقل مدت سپرده گذاري در اين طرح، 4 ماه است. 4 ماه اگر 
سپرده 5ميليوني شما بابت اين طرح در حساب بانك كشاورزي 
بماند، مي توانيد 4برابر ميانگين چهارماهه خود وام بگيريد و 

طي12 ماه پس بدهيد.
 اگر 6 ماه سپرده شــما در بانك بماند، همان ميزان )4برابر 
ميانگين سپرده شش ماهه خود( تسهيالت به شما تعلق خواهد 

گرفت كه مدت پرداخت آن 24ماهه است. 

تسهيالت كشاورز كارت 
 كشاورزكارت بيشتر مخصوص كشاورزاني است كه محصوالت 
استراتژيك مانند گندم، جو و دانه هاي روغني كه براي كشور 

اهميت دارد، توليد مي كنند.
 در قالب كشــاورزكارت بين 2تا 20ميليون تومان تسهيالت 
با سود 12درصد در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد تا بتوانند 

نهاده هاي ضروري خود را تهيه كنند.

 هم اكنون 2هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت تسهيالت 
كشاورزكارت به كشاورزان پيش بيني شده است.

 كشاورزكارت منبع مالي مناسبي براي كشاورزان خواهد بود 
تا بتوانند بدون دغدغه نهاده هاي مورد نياز خود را تهيه و پس از 

فروش محصول خود با بانك عامل تسويه كنند.
 در سال اول اين تسهيالت براي تامين نهاده كود كشاورزان 

تخصيص مي يابد.
 همه شعب بانك كشاورزي موظفند كشاورزكارت را در اختيار 

كشاورزان قرار دهند. 
 به ازاي هر هكتار زراعت 2ميليون تومان تسهيالت پرداخت 

مي شود. 
 دريافت اين كارت نياز به تضامين و وثايق زيادي نخواهد داشت.
 كشاورزان از طريق سامانه سيتا با همكاري معاونت زراعت و 
جهادكشاورزي استان ها به بانك كشاورزي معرفي مي شوند و 

معرفي براساس سطح زيركشت انجام خواهد شد.
 تا 3روز كاري بعد از معرفي كشاورزان اين كارت در اختيارشان 

قرار مي گيرد.
 اين كارت ابزاري براي پرداخــت الكترونيك در پايانه هاي 
فروشگاهي خاص و مراكز عرضه نهاده ها مانند كود و سم است.

ساير تسهيالت...
 تسهيالتي مثل بانوي كشاورز ايراني، يا وام هاي 50ميليون 
توماني براي تاســيس گلخانه و... هم از ديگر تســهيالتي 
هستند كه به فراخور زمان توسط بانك كشاورزي درباره آنها 

اطالع رساني و پرداخت مي شود. 

به چه تضاميني نياز داريم؟
 براي گرفتــن وام، نياز به وثيقه هايي مثل ســند زمين هاي 
شهري است. اين درحالي است كه بسياري از كشاورزان چنين 
زمين هايي ندارند كه بخواهند سند آن را در گرو بانك بگذارند.
 پرداخــت اين تســهيالت خرد بــه كشــاورزان بعد از 
اعتبارســنجي انجــام مي شــود و بــراي دريافــت اين 
مبلغ نيازي به وثيقه ملكي نيســت، بلكه با اعتبارســنجي 
 كشــاورز و ضمانت خود اين تســهيالت پرداخت مي شود. 
 منظور از اعتبارسنجي يعني اينكه كشاورز بايد داراي زمين، 
آب و... باشد؛ اعتبارسنجي كشــاورز يك بار كه انجام شود 

به مدت 3سال اعتبار دارد.
 اگر كشاورز باالتر از 50ميليون تومان تسهيالت بخواهد اين 
رقم جزو تسهيالت متوسط و بيشتر از 200ميليون تومان جزو 
تسهيالت كالن به شــمار مي رود كه پرداخت اين تسهيالت 

براساس سياست هاي بانك مركزي صورت مي گيرد.
 92درصد وام هاي بانك كشــاورزي بــدون وثيقه ملكي با 
ضمانت هاي كشاورزي و سفته هاي كشاورزان پرداخت مي شود.
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کشاورزی
در تهران

این شماره

راه اندازي كشت انواع محصوالت كشاورزي نيازمند چه هزينه هايي است؟

كشت در تهران
به گفته بسياري از كارآفرينان

 كار در گلخانه هاي كوچك مقياس زير 3هزار مترمربع توجيه اقتصادي ندارد

خديجه نوروزي- مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

كشاورزي در شهر به معناي زراعت و كشت و كار به معناي 
عمومي آن نيســت؛ چرا كه توليد محصوالت كشاورزي 
نظير گندم، برنج و غالت نيازمند شــرايط كشــاورزي 
حرفه اي و توســعه يافته براي تامين نيازهاي ملي و در 
مقياس كالن است اما مقصود از ايجاد كشاورزي در شهر، 
كاشت و توليد محصوالت غذايي خرد با روش هاي آسان با 
حداقل امكانات است. اگر گشتي در اطراف تهران و گاه در 
دل بافت شهري بزنيد زمين هاي كشاورزي و گلخانه هاي 
زيادي را خواهيد ديد كه كشــاورزان در متراژ هاي خرد 
مشغول به توليد سبزيجات، صيفي جات و برخي ميوه هاي 
بومي و غيربومي هستند. البته در هر منطقه اي، به خاطر 
نوع خاك و شرايط دمايي يك نوع محصول خاص بيشتر 
كشت مي شود؛ به عنوان مثال در اين فصل از سال كه هوا 
سرد است، بيشتر وراميني ها به كشت خيار روي آورده اند. 
در خاك هاي شور اين منطقه بيشتر گوجه و خيار كشت 
مي شــود اما گوجه چون 90روز تا به عمل آمدنش زمان 
نياز دارد و صرفه اقتصادي كمتري نســبت به خيار دارد، 
كمتر كشت مي شود. احداث گلخانه هاي كوچك مقياس 
يا زيركشت بردن زمين هاي كشاورزي يك تا 3هكتاري 
موجب شده تا كارآفرينان زيادي به سمت كشت و كارهاي 
كشــاورزي روي بياورند و بخواهند از اين فرصت براي 
رسيدن به يك سودآوري بهره مند شوند؛ چرا كه به عنوان 
مثال كشت گلخانه اي، راهكاري نوين براي استفاده بهينه 
از منابع آب، كاهش ريسك توليد و كنترل شرايط محيطي، 
عرضه محصوالت با قيمت مناســب، افزايش قابل توجه 
ميزان توليد در واحد ســطح )10برابر عملكرد فضاي باز( 
است و افزايش بازده اقتصادي به دنبال دارد. محصوالت 
گلخانه اي در بازار داخلي و خارجي هميشــه مشتريان 
خود را دارد. اما براي ورود به عرصه كشاورزي در شهر و 
كشت و كار، عالوه بر داشتن تخصص، تجربه و دانش، نياز 

به دانستن هزينه هاي اوليه براي شروع كار است. از طرف 
ديگر كارآفرينان تهرانی ای كه قصد دارند وارد كشت و كار 
شوند، بايد ابتدا به ساكن در محاسبه هزينه ها هدف شان 
را نيز مشخص كنند و ببينند مي خواهند چه بازار فروشي 
داشته باشند؛ اينكه به دنبال صادرات هستند يا فروش در 
بازار داخل. در بازار داخل، مي خواهند محصولشان را به 
سورتينگ ها بدهند يا به ميدان ميوه و تره بار. توجه به نوع 
سيستم گرمايشي گلخانه و نايلون گلخانه در قيمت اجاره 
اثر گذار است. توجه به كيفيت بذر محصول، گرفتن مهندس 
مشاور و اينكه قصد اجاره گلخانه يا زمين را دارند و يا قصد 
خريد، تماما در محاسبه قيمت ها براي شروع كشت و كار 
بسيار مهم است. گرچه به گفته بسياري از كارآفرينان، كار 
در گلخانه هاي كوچك مقياس زير 3هزار مترمربع، توجيه 
اقتصادي ندارد اما بسياري از كشــاورزان با كمتر از اين 
مقياس ها توانسته اند موفق عمل كنند و سودآوري خوبي 
داشته باشند. البته هرقدر زمين و سرمايه اوليه شما بيشتر 
باشد، طبيعتاً درآمد شما هم به همان ميزان باال مي رود. اما 
در امر گلخانه داري و مزرعه داري تجربه، بسيار اهميت دارد 
و حتي توصيه مي شود كه اگر تجربه اي نداريد، در مقياس 
كوچك به پرورش محصوالت در محيط گلخانه بپردازيد 
و ســپس با افزايش تجربه، كار خود را گسترش دهيد. 
اين را هم درنظر بگيريد كــه هزينه هاي اوليه راه اندازي 
گلخانه شامل محوطه سازي، هزينه ساختمان سازي، تهيه 
تجهيزات عمومي و ماشين آالت، خريد انشعاب آب و برق 
و گاز و... باالست و ممكن است سال هاي اول فقط همراه 
با برگشت سرمايه باشــد. از آنجا كه در فصل زمستان 
به خاطر سرماي هوا، بيشتر محصوالت كشاورزي شهري 
در گلخانه ها كشت مي شود به سراغ صاحبان چند گلخانه 
كوچك مقياس در اطراف تهران رفتيم و اطالعاتي راجع 
به حداقل هزينه ســاخت گلخانه، كل هزينه ها در دوره 
كشت و ميزان ســوددهي كه از كشت گلخانه اي گياهان 
زينتي، قارچ، خيار، گوجه فرنگي، فلفل دلمه رنگي، كاهو و 

توت فرنگي به دست مي آيد را برآورد كرديم.

كشت سبزيجات 
حداقل هزينه ساخت گلخانه

 متری     500/000    تومان

هزينه اجاره بها براي 1000مترمربع از 20تا 50ميليون تومان 
اجاره ساالنه كل هزينه كاشت هر دوره: 5تا 10ميليون تومان

دوره كشت، داشت و برداشت: زمان رويش 45روزه است. 
ريحان، تربچه و گشــنيز فقط يك بار برداشــت مي شوند 
 اما تــره، جعفري تــا يك ســال و نعنا تا 2ســال نيز بار

 مي دهد.

ميزان باردهي: در 1000مترمربع، 3تن بار مي دهد.
ميزان سوددهي: از 30ميليون تومان فروش، 15ميليون 
تومان سود است. در يك دوره پاييز و زمستان كشاورز 
مي تواند 3بار كشــت و هر بار 15ميليون تومان ســود 

كسب كند.

ميانگين قيمت هر كيلوگرم: 5تا 8هزار تومان
دفعات آبياري: در كل 4بار در يك دوره 
تعداد كارگر: در 1000مترمربع، 10كارگر

سختی كار
تنظيم دما در زمســتان و بهتر است مشــعل هاي گلخانه، 

گازي باشد.

ميزان نهاده مورد نياز
در هر متر معموالً 4تا 5بوته گياه دارويي كاشته مي شود. در1000 متر، 4تا 5هزار نشا و قلمه كاشته مي شود 
كه قيمت هر نشا و قلمه از 500 تا 1500تومان فرق مي كند؛ يعني براي هر هكتار، 50هزار تن نهاده نياز است. 

هزينه انتقال نشا ها هم به هزينه هاي توليد اضافه مي شود.

ميزان باردهي
ميزان باردهي گياهان دارويي متفاوت است و براي مثال گل گاوزبان كه تنها گل آن برداشت مي شود، از نظر 

حجم باردهي پايين است، برعكس گياهاني مانند رزماري و كاسني حجم باردهي بااليي دارند.

هزینه كارگر 
براي نگهداري و رسيدگي به يك هكتار پرورش گياهان دارويي، حداقل 2كارگر دائم نياز است. دستمزد 

روزانه بين 150تا 200هزار تومان است، يعني ماهانه 7تا 8ميليون تومان هزينه كارگري است.

هزینه آبياري
در مزارع پرورش گياهان دارويي هزينه انرژي باال نيست اما هزينه آبياري باالست. هر هكتار ماهانه به حدود 5مرتبه آبياري 
نياز دارد كه در هر مرتبه 7-6ساعت زمان آبياري است؛ يعني يك هكتار به 35ساعت آبياري نياز دارد. هزينه هر ساعت 
آبياري براي مزارعي كه سهميه آب دارند، 10هزار تومان است. اما براي كساني كه سهميه ندارند، ساعتي 40هزار تومان  تمام مي شود.

برگشت سرمایه
برگشت سرمايه در كشت و پرورش گياهان دارويي درصورتي كه برنامه ريزي خوب پيش برود و آبياري 

منظم انجام شود، 2سال است.

دوره كشت
دوره كشت و برداشت گياهان دارويي كاماًل تابع فصل و اقليم است. در ماه هاي گرم سال گاهی 
تا 3بار مي توان كار كشت و برداشت را انجام داد. اما در ماه هاي سرد، يك تا 2 بار اين امكان فراهم 

است.

ورش گياهان زينتی پر
هزينه ساخت و تجهيز يك گلخانه 800متري

    400/000/000    تومان
حداقل فضاي الزم براي توليد گياهان زینتي

 300تا 500مترمربع 

فضاي ايده آل: 1200مترمربع به باال
هزينه ساخت سازه: متري 350تا 400هزار تومان 

هزينه خريد هر فن سيركوله براي تهويه هوا: حدود 3ميليون تومان
هزينه هيتر: بين 15تا 30ميليون تومان 

خريد پايه مادري براي تكثير: 50ميليون تومان 
هزينه اوليه براي شروع كشت: 10ميليون تومان 

خريد امتياز برق: 7ميليون تومان است و ماهانه حدود 100هزار تومان هزينه برق مي شود.
هزينه گاز ماهانه: 600هزار تومان 

تعداد كارگر: يك كارگر ثابت و 3كارگر فصلي نياز است. 
حقوق ماهانه كارگر: 3ميليون تومان 

بازدهي اقتصادي گلخانه: در شرايط ايده آل از سال سوم به بعد 
برگشت سرمايه: 3سال 

سود ساالنه: 70درصد

سختی كار
 فعاالن اين بخش معتقدند كه توليد، آســان ترن بخش كار در پرورش گياهان زينتي اســت و 
بخش بازاريابي و فروش سخت ترين قسمت كار است. آنها مي گويند با وجود افزايش چندباره و 
چندبرابري هزينه ها مثل هزينه كود و حمل ونقل در طول يك سال، بازار كشش افزايش قيمت را 
ندارد و قيمت محصوالت چندان افزايش نيافته است؛ نتيجه اين وضع آن است كه حاشيه سود 

توليدكننده كم است.

چ دكمه ای ورش قار پر
حداقل سرمايه موردنياز

     40/000/000    تومان
مساحت سالن: 40مترمربع

تجهيزات اصولي: مه پاش پروانه اي، هيتر،  كولر گازي، تابلوي برق و فرمان اتوماتيك، سيســتم 
آبياري اتوماتيك، روشنايي، كولر آبي و چيلر جهت ورود هوا، كانال هوا جهت خروج كربن اضافه 

موجود در سالن، عايق سقف و ديواره ها، يخچال و سردخانه و دستگاه بخار 
رطوبت ساز پروانه اي: 4ميليون و 500هزار تومان

قفسه بندي و توري: 6ميليون تومان
كولر آبي: 2ميليون تومان )بسته به نوع برند و دست دوم يا نوبودن، قيمت متفاوت است(.

كولر گازي: 9ميليون تومان )كولر گازي بهتر از كولر آبي اســت. قارچ دكمه اي به شدت به دما و 
رطوبت حساس است(.

سمپاش و دماسنج: 700هزار تومان
فن و كانال فلزي و پالستيكي: 700هزار تومان

هزينه هاي متفرقه: 2ميليون تومان
4تن كمپوست: 7ميليون تومان
خاك پوششي: 2ميليون تومان

هزينه باربري و حمل ونقل: 2ميليون تومان
هزينه آب، برق و گاز: 500هزار تومان

هزينه سبد براي 1200كيلوگرم قارچ: 600هزار تومان

ميزان باردهي: در هر مترمربع مي توان 50كيلوگرم قارچ )در 40مترمربع، 130كيلوگرم( برداشت كرد
در طول سال مي توان 5دوره قارچ پرورش داد.

ميزان بازدهي: هر دوره 45تا 50روز بين 7تا 8ميليون تومان به دست مي آيد.

كشت توت فرنگی
حداقل هزينه ساخت گلخانه

متری     600/000    تومان
هزينه اجاره بها: براي متراژ 3000مترمربع، 80تا 200ميليون تومان

كل هزينه كاشت هر دوره: هر 1000مترمربع، 300ميليون تومان
قيمت رانر توت فرنگي: بين 800تا 1300تومان

دوره كشت، داشت و برداشت: از  ماه شهريور تا اواخر تير قابل كشت و برداشت است. زمان رويش 
3 ماه و از آذر تا تير قابل برداشت است.

ميزان باردهي در يك دوره: هر بوته، 500گرم توت فرنگي مي دهد.
ميزان سوددهي: در 1000مترمربع، 20درصد سود است كه 60ميليون مي شود.

ميانگين قيمت هر كيلوگرم: 13هزار تومان
تعداد كارگر: براي هر 1000متر، 4نفر

سختی كار
داشتن تجربه و دانش بسيار مهم است تا بتواند آن 500گرم از هر بوته توت فرنگي را برداشت كند 

كه 300گرم هزينه و 200گرم هم براي كشاورز سود داشته باشد.

ورش گوجه فرنگی پر
ميزان كل سرمايه گذاري     265/000/000    تومان

مساحت زمين مورد نياز: 5هزار مترمربع
ميزان فعاليت ساالنه: 30هزار كيلوگرم

سرمايه گذاري ثابت: 256ميليون تومان
هزينه راه اندازي ساختمان گلخانه شامل آهن، لوله، سيم و پالستيك، سيستم گرمايش و سرمايش و روشنايي: 

160ميليون تومان
هزينه تجهيزات گلخانه: 9ميليون تومان )شامل وسايل باغباني، ايمني، منبع آب و دماسنج و سمپاش(.

هزينه آبرساني و برق رساني و گازرساني: يك ميليون و 500هزار تومان
هزينه حمل ونقل: خريد وانت پيكان با قيمت 80ميليون تومان. درصورت اجاره وسايل حمل ونقل، كرايه هر بار 

حمل ونقل از حومه به داخل تهران هر نيسان 250تا 300هزار تومان است.
هزينه مواداوليه: 12ميليون تومان )شامل سموم حشره كش، كود، نشای گوجه، سبد برداشت(

هزينه آب،  برق،  گاز و بنزين: 6ميليون و 500هزار تومان
هزينه ساالنه تعمير و نگهداري تجهيزات: 17ميليون تومان

برآورد ماهانه حقوق 2كارگر: 6ميليون تومان
نرخ بازدهي سرمايه: 18درصد

فروش كل: يك ميليارد و 500ميليون تومان
دوره برگشت سرمایه: 4سال

ميانگين قيمت فروش هر كيلوگرم: 4تا 5هزار تومان

سختی كار
 مشكل اصلي، تنظيم دماست و داشتن يك مهندس مشاور براي به بار نشاندن يك محصول باكيفيت و درجه يك.

كشت فلفل دلمه رنگی
حداقل هزينه ساخت گلخانه: هر يك متر    350/000    تومان

 
هزینه اجاره گلخانه: ساالنه 30تا 60هزار تومان در هر مترمربع

كل هزينه كاشت هر دوره: هر يك متر، 100هزار تومان)هزينه بذر فلفل دلمه رنگي: هر يك متر 30هزار 
تومان و ساير هزينه ها 70هزار تومان، هزينه سم و كود، احياي خاك و مهندس حمل و كارگر(

ميزان باردهي در يك متر: 8تا 18كيلوگرم
ميانگين قيمت هر كيلوگرم: 7هزار تومان

ميانگين سود 12تن در 1000مترمربع: 150ميليون تومان
دوره كشت، داشت و برداشت: 4 ماه زمان رويش و 8 ماه زمان زايش

تعداد كارگر: 2نفر ثابت و زمان هرس كردن و چيدن 6كارگر
دفعات آبياري: 3روز يك بار

ميزان پرتي محصول: 10درصد از محصول درجه2 كه معموال خشك مي كنند.

سختی كار
پيداكردن مهندس مشاور مناسب و كارگر، خريد بذر اصل و كنترل دما و رطوبت و نور گلخانه  فلفل 
دلمه رنگي و چند برابر شدن هزينه هاي توليد از سختي هاي اين كار است.  فلفل دلمه رنگي در هر 

خاك و شرايط آب و هوايي به بار نمي آيد.

كشت خيار
حداقل هزينه ساخت گلخانه: هر 1000مترمربع

     350/000/000    تا   000/000/ 400   تومان  
هزينه اجاره بها: اجاره يك ساله هر 1000متر، 35تا 75ميليون تومان 

كل هزينه كاشت هر دوره: هر 1000مترمربع، 50ميليون تومان
بذر مورد نياز در هر 1000مترمربع: 1700الي 2200عدد با تراكم 1/7الي 2/2در مترمربع

دوره كشت، داشت و برداشت: دوره رويش 45تا 50روز و دوره برداشت هم 5 ماه 
ميزان باردهي: 500تا 700كيلوگرم برداشت روزانه )هر درختچه خيار از ابتداي برداشت تا پايان 

دوره حداقل 20كيلوگرم محصول مي دهد(.
تعداد كارگر مورد نياز: براي 1000مترمربع، 2كارگر

دفعات آبياري: روزانه
ميانگين قيمت هر كيلوگرم: 3تا 5هزار تومان 

ميانگين سوددهي: در 700كيلوگرم برداشت روزانه، يك ميليون و 600هزار تومان 

سختی كار
چيدن خيار به خاطر رشد ســريعي كه در دوره باردهي دارد، كمي نفسگير است. خيار محصولي است كه 
به سرعت خراب مي شود و بايد پس از چيدن روزانه به بازار برسد كه اين كار كمي براي كشاورزان سخت است.

كشت كاهو
حداقل هزينه ساخت گلخانه: هر 1000مترمربع

     350/000/000    تا   000/000/ 400   تومان  
هزينه اجاره بها: اجاره يك ساله هر 1000متر، 35تا 75ميليون تومان

كل هزينه كاشت هر دوره: هر 3000مترمربع، 15ميليون
قيمت بذر كاهو: 20تا 80هزار تومان

دوره كشت، داشت و برداشت: زمان رويش 3 ماه 
ميزان باردهي در يك دوره: يك بار

ميزان سوددهي: در يك دوره در هر 3000مترمربع، 45تا 50ميليون تومان
ميانگين قيمت هر كيلوگرم: 1500تومان

تعداد كارگر: يك كارگر دائم و يك كارگر نيمه وقت

سختی كار
رطوبت گياه كاهو هميشه بايد به شكل مناسب تامين شود و ايجاد نوسانات آبياري سبب كاهش 

عملكرد خواهد شد.

ويی در مزرعه های تهران كشت گياهان دار
اقبال به گياهان دارویي همواره باال بوده است. كرونا، بر ميزان اقبال افزوده و پرورش انواع گياهان دارویي هم براي تأمين 
مصارف شركت هاي داروسازي و هم نياز مردم با سود بيشتري همراه شده است. در پرورش گياهان دارویي از هر اندازه زميني 
مي توان استفاده كرد اما بين 5تا 50هكتار صرفه اقتصادي مناسبي خواهد داشت. مساحت هاي كوچك تر براي مصارف محلي و 

شخصي و كسب تجربه در زمينه كشت مناسب است.



»اگر زنبورها از چهره زمين ناپديد شوند، انسان تنها 4سال ديگر 
براي زندگي وقت خواهد داشــت«؛ اين نقل قولي اســت كه به 
آلبرت اينشتين نسبت داده شده است و به نقش كليدي زنبورها 
بر گرده افشــاني و تداوم حيات گياهان و خطري كه نابودي اين 
حشرات به دنبال خواهد داشت اشاره دارد. اين سخن چه از دهان 
اينشتين درآمده باشــد يا نه، در واقعيتي كه درباره زنبورهاي 
جهان وجود دارد خللي ايجاد نمي كند. اين حشــرات كوچك و 
مفيد بر زندگي بشــر تأثيري غيرقابل انكار دارند. زنبورها عالوه 
بر تأثير مثبتي كه بر محيط زيســت مي گذارند، در كشاورزي و 
اقتصاد جهان هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم نقشي اساسي 
بر عهده گرفته اند. گفته مي شــود نقش زنبور عسل در افزايش 

توليدات كشاورزي 69تا 143برابر نقش اين حشره بر توليدات 
مستقيمي مانند عسل است. براســاس گزارش فائو، 71درصد 
از 100گونه محصول كشــاورزي كه 90درصد مواد غذايي كل 
جهان را تشكيل مي دهند، براي گرده افشاني به زنبورهاي عسل 
وابسته هستند. همچنين فائو مي گويد طي 54سال گذشته توليد 
محصوالت كشاورزي جهاني وابســته به گرده افشاني زنبورها 
چهاربرابر افزايش داشته است. براساس گزارش وضعيت صنعت 
زنبورداري در ايران كه در سال94 منتشر شد، ايران چهارمين 
توليد كننده عمده عسل در جهان بود كه از توليد جهاني اين ماده 
مغذي 3درصد سهم داشــت. امروز ايران در رتبه چهارم جهاني 
ايستاده است. براساس گزارشي ديگر، اســتان هاي آذربايجان 
شرقي، كردستان، فارس، مازندران و آذربايجان غربي اصلي ترين 
نواحي توليد عسل در كشور به شمار مي روند. براساس آمار موجود 
از سرشماري زنبورستان هاي كشور در سال 1398، ايران داراي 

98هزار و 212زنبورستان، 10ميليون و 638هزار و 469كندوي 
زنبور عســل و 12هزار و 516تن توليد ساالنه عسل است. سهم 
تهران از اين آمار اگرچه چندان قابل توجه نيست، اما جالب توجه 
است. به ويژه به اين دليل كه تصور عموم بر اين اساس است كه 
زنبورداري به فضايي وسيع در دل طبيعت نياز دارد و شهرهايي 

مانند تهران مكاني مناسب براي زنبورداري نيستند.
بااين همه براســاس آمار ســال1398 اســتان تهران بيش از 
1100زنبوردار دارد. 135هزار و 452كندوي عسل به شيوه هاي 
ســنتي و مدرن در اين اســتان پرورش داده شــده اند و حجم 
توليد عســل اين اســتان در مجموع يك ميليون و 268هزار و 
368كيلوگرم بوده اســت، چيزي در حدود 1.12درصد از كل 
توليد عسل كشور. اســتان تهران در توليد فراورده هاي جانبي 
زنبورستان ها هم نقش دارد و در سال98 ميزان توليد ژل رويال 
در اين اســتان 128كيلوگرم، گرده گل 9012كيلوگرم، موم 
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سميرامصطفينژاد
روزنامه نگار

توصيهزنبورداراندربارهداليلنپرداختنبهزنبورداريدرپايتخت

زنبورها تهران را دوست ندارند

رشدشهرنشيني
وآلودگيهاي

تهراناينشهررا
برايزنبورداري
نامناسبساخته
است.دكلهاي

برق،امواجدكلهاي
مخابراتي،انواع

سموموآفتكش
وديگرعوامل

آسيبزاييكهدر
تهرانوجوددارند
همگياينشهررا
برايزنبورداري

نامناسبكردهاند.
امواجمخابراتيو
آفتكشهاباعث
ميشوندزنبورها

نتوانندمسير
بازگشتبهكندوها
راپيداكنندومسير

خودراگمكنند

و ميزان زنبورهاي گرده افشان دارد. درواقع زنبورها در جهان نقشي 
فراتر از توليد عســل دارند«. فائو اعالم كرده است يك سوم غذاي 
مردم جهان بستگي مستقيمي به گرده افشاني توسط زنبورهاي 
عسل دارد. گرده افشاني توسط زنبورها باعث افزايش كيفي و كمي 

محصوالت كشاورزي بين 140تا 90برابر مي شود.
رئيسي مي گويد: »رشد شهرنشــيني و آلودگي هاي تهران اين 
شهر را براي زنبورداري نامناسب ســاخته است. دكل هاي برق، 
امواج دكل هاي مخابراتي، انواع سموم و آفت كش  و ديگر عوامل 
آســيب زايي كه در تهران وجود دارند همگي اين شــهر را براي 
زنبورداري نامناسب كرده اند. امواج مخابراتي و آفت كش ها باعث 
مي شوند زنبورها نتوانند مسير بازگشت به كندوها را پيدا كنند 
و مســير خود را گم كنند. با اين  همــه به تازگي خيلي ها توصيه 
مي كنند در تهران چند كندو مثال روي پشت بام يا گوشه حياط 
نگهداري كنيد و عســل خود را توليد كنيد، پديده اي كه به آن 
زنبورداري شهري مي گويند. اين كار درستي نيست زيرا ممكن 
است عده اي به نيش زنبور حساسيت داشته باشند و تا رسيدن به 
مراكز درماني دچار مشكل هاي حاد و شوك هاي شديد منجر به 
مرگ شوند. من اصال توصيه نمي كنم كه در كالنشهر تهران كسي 
زنبورداري كند. در باغات اطراف و دور از شهر مشكلي ندارد اما در 
دل شهر اين كاري خطرناك است. همانطور كه امروز در اطراف 
شهر تهران زنبورداران زحمتكش فراواني مشغول به كار پرورش 

زنبور و توليد عسل هستند«.
رئيســي درباره جذابيت گياهان و گل هاي بوســتان هاي شهر 
تهران براي زنبورها مي گويد: »بوستان هاي تهران داراي گياهان 
و گل هاي متنوعي هســتند و ممكن است اگر كسي داخل شهر 
تهران زنبورداري كنــد، زنبورها بتوانند از ايــن گياهان تغذيه 
كنند. اما بيشــتر گل ها و گياهان تهران تنها گرده دارند و شهد 
ندارند. گرده ها براي زنبورها مصرف دارند اما در گياهان شهري 
كه اكثرا تزئيني هستند، شهدي وجود ندارد كه زنبور آن را براي 
توليد عسل اســتخراج كند. از اين رو مردم نبايد فريب تبليغات 
سودجويانه اي را بخورند كه آنها را تشويق به زنبورداري در تهران 
مي كنند. واقعيت اين اســت كه زنبورداري در آپارتمان و داخل 
شهر مغاير حقوق شهروندي است و اين كار بايد در حاشيه شهر و 

در روستا ها و باغ هاي اطراف شهر انجام شود«.
محمد علي نديمي ديگر فعال حوزه زنبورداري هم معتقد است 
كه تهران نمي تواند براي زنبورها مكان جذابي باشــد زيرا بيشتر 
گياهان و گل هاي تهران تزئيني هستند و شهد بسيار كمي دارند. 
نديمي مي گويد: »شايد اين گياهان براي حجم بسيار كم عسل در 
حد يك يا دو كندو جوابگو باشد. اما اصال زنبورداري در شهر و در 
خانه ها را توصيه نمي كنم. زيرا آلودگي هوا و حجم باالي گوگرد 
و ذرات معلق در هوا باعث مي شود عسل پاكي به دست نيايد. اين 
عسل مملو از آلودگي است و كيفيت پاييني دارد«. به گفته نديمي 
تهران براي خود زنبورها هم زيستگاه مناسبي نيست، زيرا زنبورها 
حشرات بسيار حساســي هستند و به سرعت نســبت به عوامل 
مخرب محيطي واكنش نشــان مي دهند. شــايد افرادي كه در 
كنار بوستان هاي بسيار بزرگ زندگي مي كنند بتوانند از زنبورها 
نگهداري كنند و در نهايت محصول نهايي هم بيشــتر عســلك 

خواهد بود تا عسل شهد گل.

23853كيلوگرم، بره موم 1846كيلوگرم و زهر زنبور 0.02گرم 
بوده است.

باالترين تعداد زنبورستان ها در استان تهران به دماوند تعلق دارد 
كه داراي 408زنبورستان فعال است. پس از دماوند، شميرانات 
با 255زنبورســتان، فيروزكوه با 84زنبورســتان، تهران و ري 
هركدام با 72زنبورســتان، شــهريار با 48زنبورستان و ورامين 
با 31زنبورســتان در رتبه هاي بعدي فعال ترين مناطق استان 
تهران در زمينه پرورش زنبور هستند. تعداد افراد شاغل در حوزه 
زنبورداري در استان تهران 841نفر و در شهر تهران 30نفر است. 
دماوند با داشــتن 395نفر زنبوردار، از باالترين آمار اشتغال در 
اين حوزه برخوردار اســت. دماوند از نظر حجم توليد عسل هم 
رتبه اول را داراســت و 644هزار و 745كيلوگرم عسل در سال 
توليد مي كند. درحالي كه سهم شهر تهران در توليد عسل استان 
57417كيلوگرم اســت. از اين نظر تهران رتبه پنجم استاني را 
به خود اختصاص داده است. با توجه به اين آمار و ارقام، اين پرسش 
به وجود مي آيد كه تهران، با روند سريع توسعه شهري و با وجود 
انواع آلودگي محيطي، صوتي و نوري كه زندگي براي انسان ها را 
هم دشوار كرده است و هريك به نوعي در تخريب طبيعت سهم 
دارند، اصال مكان جذاب و مناســبي براي زنبورداري و زنبورها 
هست؟ به ويژه در روزگاري كه بيشتر از هر زمان ديگري مي توان 
تبليغات زنبورداري در آپارتمان و حياط خانه را در شــبكه هاي 
اجتماعي و وب ســايت هاي مختلف مشــاهده كرد. تبليغاتي 
كه تاحدودي باعــث جلب توجه افــراد غيرمتخصص به حوزه 
زنبورداري شده است و حتي افراد زيادي موفق شده اند در يكي 
از خانه ها يا آپارتمان هاي شهر تهران چند كندوي زنبور عسل را 
مديريت كنند و به بهره برداري برســانند. روندي كه زنبورداران 

حرفه اي به داليل مختلف با آن چندان موافق نيستند.
عفت رئيسي زنبوردار و فعال حوزه زنبورداري معتقد است تهران 
به دليل تراكم باالي جمعيت، باال بودن سطح آلودگي هوا، امواج 
مخابراتي، دكل هاي برق و ديگر عناصر مرتبط با توسعه شهري، 
جاي مناســبي براي زنبورداري نيســت و مهم تر از همه اين ها، 
زنبورداري در فضاي شهري و آپارتمان نشيني ممكن است براي 
مردم خطرآفرين باشد. به گفته اين فعال حوزه زنبورداري سرانه 
فضاي ســبز در تهران پايين اســت و بحث آلودگي ها هم وجود 
دارد. از اين رو بايد بر حفظ فضاي سبز شهر متمركز بود. رئيسي 
مي گويد: »گرده  افشاني زنبورها به حفظ و حراست از كمربند سبز 
دور شهرها كمك مي كند. شــهرداري براي توسعه كمربند سبز 
دور شهرها و كالنشهرها، بايد به كاشت درخت هاي زنبوردوست 
اقدام كند. زنبورها 6تا 8كيلومتر مسافت را پرواز مي كنند،  از اين رو 
اگر زنبورداري در حاشيه تهران فعال باشد، زنبورها مي توانند از 
درختان زنبوردوست در اطراف شهر استفاده كنند. از اين رو بايد 
درخت هايي كاشته شوند كه داراي گرده باشند تا زنبور بتوانند به 
توسعه و تكثير و حفظ درخت ها كمك كنند و درعين حال غذاي 
زنبورها هم تامين شــود. تعداد كلوني هاي زنبور عســل يكي از 
مهم ترين شاخصه هاي توسعه پايدار در جهان است. در بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، ميزان توسعه پايدار و رشد 
محيط زيست و توسعه كشاورزي و افزايش محصوالت كشاورزي 
بستگي به ميزان پايداري عواملي مانند آب، خاك، سرمايه گذاري 

کشاورزی
در تهران

این شماره

زامخماشهباخاش
يندشنزدياميتي
دارگلبثيدحلخ
اكرشيهارراكان
بسارهلسبايافش
جساولماولي
وردنتهاگنليون

نلكنيلماهاربا
اهنتدهازيمروا
وشهاكبيرفذ
كديليصاتلصابا
رفنتميدنبحصان

اترپمااهبنوخ
يراييدزيلهاتم
نيرتيوهلجعتنس
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افقي:
1- پاراگراف- مشاهده كردن- 

معادل فارسي كاتالوگ
2- مجموعــه ســخنراني ها 
درباره موضوعي خاص- قبيله 
سرخپوســت بومي آمريكاي 

شمالي- اسب آذري
مســتخدم-  داخــل-   -3
خوراكــي شــيرين از جوانه 

گندم و آرد
4- اميدواري- قريه- اسم

5- نمايشنامه فدريكو گارسيا 
لوركا- تركيب كردن

6- نوعي خيار- روباه صحراي 
جنگ جهانــي دوم- ميوه اي 

شيرين و آبدار
7- يكباره- شــرف- پرنده اي 

نوك دراز- رها
8- داستانــــــي از جــان 
اشــتاين بك، نويســـــنده 

آمريكايي
9- پدربزرگ- از پيامبران قوم 
بني اســرائيل- لباس محلي 

زنان هند- بطن
10- غم و غصه- شريك- قرار 

داده شده
11- مردگان- هدايت آب هاي 
زيرزميني به بيرون از منطقه 

مورد نظر
12- چاه جهنم- ســرزمين 

آريايي ها- پايتخت تبت

13- رودي در آلمان- ورزشي 
براي دفاع از خود- خشكي

14- مخفــف اگــر- بيمــار 
روحي- كســب موفقيت در 

مسابقه 
15- حالــت بين نشســته و 
برخاسته- نويسنده- قوه بينايي

  
عمودي:

1- جاليزبان- حيوانات
2- مرطوب- قراردادن- كمك
3- ايــن ويتاميــن به جذب 
كلسيم در بدن كمك مي كند- 
صندوق حمل جسد- نقاش 

نامدار اسپانيايي
4- شــكار- اندازه صداي هر 

سيستم صوتي- قيمت
5- ردياب- اوضاع جوي- بله 

فرانسوي
6- آمــاس- داراي ارتبــاط- 

خالصه گويي
7- تخته هاي ضخيم زير ريل 

راه آهن- نازا
8- غذاي ســنتي و مشــهور 

مكزيك- سازمان- مزدور
9- نوعــي ماده رنگــي براي 

نقاشي- مشورت
10- اتحاديه چند شــركت 
اقتصادي براي كنترل بازار به 
نفع خود- خط هاي پيشاني- 

لكنت ناگهاني زبان

بــراي  مهمانــي   -H  -11
روزه گشــايي روزه داران- فلزي 

نقره اي رنگ
12- نخ تابيــده- واحدي براي 

طول معادل 36اينچ- معروف
13- آتشدان- بدبختان- دوستي

14- شــبيه- مخزن ذخيره 
ســيمان- انواع گياهان علفي 

خوراكي
15- خــودرو- ســنگ قيمتي 

درون صدف دريايي
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  قطعي برق باعث برهم خوردن سيستم گرمايش خانه ها
قطعي برق در محالت مختلف تهران باعث قطع سيستم گرمايش خانه 
مي شود؛ به خصوص در خانه هايي كه سيستم گرمايش داخلي يعني 
پكيج دارند. آيا مسئوالني كه مديريت برق را بر عهده دارند در اين هواي 
زمستاني به اين موضوع هم فكر مي كنند؟ آيا نفتي هست كه بخواهيم 
تهيه كنيم يا بخاري كه نفت بخورد؟ يا حتي جايي براي نصب بخاري 
گازي يا نفتي در خانه هاي پكيج دار تعبيه شده است؟ آيا رواست نوزاد 

من در هواي سرد اتاق بخوابد؟
محمدزاده از تهران

  ناياب شدن كپسول مورد نياز بيماران پيوندي و خاص در گلستان
كپسول سل ســپت 250، يكي از داروهاي مورد نياز بيماران خاص و 
پيوندي كه به صورت تك نسخه اي و فوريتي تأمين مي شود در استان 
گلستان ناياب است ودر 2 ســال اخير بيماران كليه استان گلستان 
براي تهيه اين دارو مشــقت هاي زيادي را متحمل شــده اند. جدا از 
هزينه هاي گزاف براي تأمين دارو، خوِد مسئله پيدا كردن آن باعث 
استرس خانواده هاي اين بيماران شده است. در استان هاي ديگر هم 
با كمبود سراســري دارو، آن را فقط به بيماران استان خود مي دهند 
و در اين شــرايط خانواده ها بدون هيچ چاره اي در انتظار خطر جاني 
براي خود در برزخي عجيب گرفتار شده اند. از مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشكي مي خواهيم پاســخگوي مطالبات بيماران خاص در استان 

گلستان باشند.
عرازبخت از گنبدكاووس

  بيمه 2سال سربازي رايگان شود
درحالي كه از معدود كشورهايي هستيم كه سربازي همچنان در آن 
اجباري است، آيا رواست ما كه 2سال از بهترين روزهاي جواني خود را 
به عنوان سرباز در جبهه گذرانده ايم، در آستانه بازنشستگي بهاي بيمه 
2سال سربازي را بپردازيم؟ يعني آن 2سال عمر كه در طبق اخالص 

گذاشتيم ارزش يك بيمه رايگان نداشت؟ 
فرزاد برخ از تهران

  چرا تكنولوژي ساخت كارت ملي نداريم؟
3سال قبل براي دريافت كارت ملي هوشمند ثبت نام كرديم و تاكنون 
هيچ چيزي جز يك كاغذ پوســيده كه بانك ها هــم قبولش ندارند 
دستمان را نگرفته اســت. با اين همه پيشرفت در زمينه هاي صنعت 
و تكنولوژي در ابعاد مختلف چطور تاكنون به فناوري ساخت كارت 

ملي نرسيده ايم؟
شهروند درمانده از زنجان

  گشت هاي نيروي انتظامي افزايش يابد
سرقت امان مردم را بريده و هر روز هم بيشتر مي شود. به خصوص با 
قرنطينه شب ها حضور گشت هاي پليس ضروري تر است تا كساني كه 
به هر دليل در زمان ممنوعيت تردد، پياده مجبور به طي مسير هستند 

امنيت بيشتري داشته باشند.
بلغار از تهران

  حرمت اسماء جالله حفظ شود
حفظ حرمت اسماء جالله هميشه واجب است و از مسئوالن و صدا و 
سيما تقاضا مي شود به اين مهم كه مورد نظر قشر مذهبي جامعه است 
توجه كافي كنند؛ به عنوان نمونه اسماء جالله در پشت مسئوالن يا كنار 

پاي آنها روي بنر و بيلبورد ديده مي شود كه درست نيست.
ابويي از شاهين شهر اصفهان

   شهريه هاي بسيار سنگين دوره هاي بهياري در تهران
كالس هايي ويژه كمك پرستاري و بهياري برگزار مي شود كه شهريه 
مصوب آن طبق تعرفه سازمان نظام پرستاري 800هزار تومان است، 
 اما اين كالس ها 4ميليون تومان براي يك دوره مي گيرند. همچنين 
هزينه تمديد كارت عضويت آن بســيار سنگين اســت. چرا وزارت 

بهداشت و نظام پرستاري بر اين موضوع نظارت نمي كنند؟
بهيار نوري از تهران

  صداوسيما اخبار خشونت و جنگ را كمتر پوشش دهد
معضل آلودگي هوا سال هاست زمســتان هايمان را سياه كرده است، 
از سال گذشته بحران كرونا و وضعيت نابسامان اقتصادي امانمان را 
بريده است، فرزندانمان به دليل كرونا مدام در خانه هستند،  هيچ برنامه 
تفريحي و مسافرتي چه به لحاظ شرايط چه به جهت مالي نمي توانيم 
داشته باشيم و در اين شرايط صدا و سيما مدام تصاويري نشان مي دهد 
كه خانواده ها ظرفيت و كشش روحي و رواني ديدن آن را ندارند. در اين 
شرايط چاره اي نمي ماند جز اينكه شبكه هاي داخلي را نبينيم. واقعا 
مديران رسانه ملي نبايد به اين موضوع فكر كنند كه چقدر ما بايد سر 

بريده و انفجار و بدبختي و خشونت و... ببينيم؟
ضميرپاك از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما پاسخ از ما

 سقوط مرموز زن مسافر
از روي پل

»من توريست هستم و مي خواهم روي پل بروم 
و از شهر عكاسي كنم« اين آخرين جمله اي بود 
كه زن مسافر پيش از سقوط مرگبار به راننده 
تاكســي گفت. او روي پل رفت اما در مقابل 

چشمان بهت زده راننده به پايين پرتاب شد.
به گزارش همشهري، ســاعت 17:40شنبه 
مأموران كالنتري جنت آباد، قاضي مصطفي 
واحدي، كشــيك جنايي تهران را در جريان 
مرگ اسرارآميز يك زن قرار دادند. متوفي زني 
58ســاله بود كه براي ديدن دخترش از شهر 
ديگري به تهران آمده بود. او پس از چند روز 
اقامت در تهران، روز حادثه بليت هواپيما گرفته 
بود تا به شهر خودش بازگردد. به همين دليل 
خانه دخترش را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترك 
كرده و سوار تاكسي بوده كه به گفته راننده، در 
بين راه از او خواسته كه توقف كند. راننده در 
تحقيقات به مأموران گفــت: در راه فرودگاه 
مهر آباد بوديم و زن مسافر مي گفت پرواز دارد 
و توريست است. در نزديكي پل ستاري بوديم 
كه از من خواست براي چند لحظه توقف كنم. 
مي گفت قصد عكاســي از پايتخت دارد. من 
هم توقف كردم. زن مسافر به سمت پل رفت 
اما ناگهان متوجه شدم كه از آن باال به پايين 
پرتاب شد. در آن لحظه هيچ فرد ديگري باالي 
پل نبود و به نظرم آن زن خودش را پرت كرد 
كه خودكشي كند. به شدت از اين حادثه شوكه 
شــده بودم و با پليس تماس گرفتم و ماجرا را 

اطالع دادم.
با دســتور بازپرس جنايي جســد مسافر زن 
به پزشــكي قانوني منتقل شــد و تحقيقات 

درخصوص سقوط اسرارآميز وي ادامه دارد.

 اسرار مرگ مردي 
پس از درگيري با برادر

به دنبال مرگ مردي پس از درگيري خونين با 
برادرش، تحقيقات براي كشف راز اين پرونده 

آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، ظهر ديروز به قاضي 
مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران خبر 
رسيد كه مردي 66ســاله به طرز مشكوكي 
در يكي از بيمارستان هاي تهران جان باخته 
است. علت مرگ وي مشــخص نبود اما پسر 
متوفي از عمويش شكايت كرد و او را در مرگ 
پدرش مقصر دانست. وي گفت: پدرم و عمويم 
بر سر خانه ارثيه اي كه به نام مادرشان است، 
اختالف داشتند. درگيري هاي آنها ادامه داشت 
تا اينكه 24آبان ماه امسال عمويم با چهارپايه و 
مشت و لگد پدرم را كتك زد و او در بيمارستان 
بستري شد.  ما از عمويم  شــكايت كرديم و  
حتي همسايه ها هم در كالنتري حاضر شدند و 
شهادت دادند. پدرم چند روزي در بيمارستان 
بستري بود و بعد مرخص شــد، اما همچنان 
آثار ضرب و جــرح روي بدن و صورتش وجود 
داشــت. وي ادامه داد: پدرم دو ســه روز قبل 
دوباره حالش بد شــد كه او را به بيمارستان 
انتقال داديم اما فوت شد و حتم دارم به خاطر 
آثار ضرباتي فوت شــده كه عمويم به او وارد 
كرده بود. با شكايت پسر قرباني، پرونده اي در 
دادسراي جنايي تهران تشكيل شد و بازپرس 
جنايي دستور احضار برادر متوفي و تحقيق از 

وي را صادر كرد.

پايان 4ساعت گروگانگيري 
به خاطر اختالفات مالي

4ســاعت زمان كافــي بــود تــا آدم ربايان 
200ميليوني دستگير شوند و گروگان 37ساله 

از اسارت رهايي يابد.
به گزارش همشــهري، ســاعت8:30 صبح 
ســيزدهم دي ماه گزارش يــك آدم ربايي به 
كالنتري104 عباس  آباد اعالم شد. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه صبح روز حادثه مردان 
ناشناســي كه صورت  خود را پوشانده بودند، 
با تهديد ســالح ســرد در خيابان خرمشهر، 
مردي 37ساله را سوار بر يك دستگاه خودروي 

پژو405 كرده و از محل گريخته اند.
تيم عمليات كالنتــري عباس آبــاد با انجام 
تحقيقات گســترده، دريافتند كه آدم ربايان 
به دليل اختالفات مالي، اين جوان را ربوده و او 
را به اطراف تهران منتقل كرده اند. آدم ربايان 
پس از ربودن پسر جوان با خانواده وي تماس 
گرفتــه و در قبــال آزادي وي درخواســت 
200ميليون تومان پول كرده بودند. سرهنگ 
جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشــگيري 
تهران گفت: به منظور حفظ جــان گروگان، 
تيم عمليات كالنتري104 شناسايي مخفيگاه 
متهمان را در دســتور كار قرار دادند و موفق 
شــدند محل اســارت گروگان را در يكي از 
شهرستان هاي غربي استان تهران شناسايي 
كنند. مأمــوران با نيابت قضايــي راهي آنجا 
شدند و گروگان را 4ســاعت پس از آدم ربايي  
آزاد كرده و 3آدم ربايي را كــه در آنجا بودند، 
بازداشــت كردند. رئيس پليس پيشــگيري 
پايتخت افزود: يكي از آدم ربايان قبل از حضور 
پليس از محل گريخته بود كه تحقيقات پليسي 

براي دستگيري وي ادامه دارد.

بازپرس دادسراي امنيت اخالقي تهران پس از چند ماه 
تحقيقات همه جانبه و مفصل براي كيوان .الف، متجاوز پيگيري

سريالي دختران دانشجو، به اتهام افسادفي االرض قرار 
جلب به دادرسي صادر كرد. با صدور اين قرار از سوي قاضي روح اهلل 
رضاپورگتابي، اين پرونده به دادگاه انقالب فرستاده و متهم به اتهام 
افسادفي االرض محاكمه خواهد شد. اين در حالي است كه بخشي از 
پرونده كه مربوط به اتهام تجاوز به عنف است، به دادگاه كيفري يك 

استان تهران ارسال و در آنجا رسيدگي خواهد شد.
به گزارش همشهري، كيوان.الف متهم است كه طي 10سال فعاليت 
مجرمانه، با ريختن طرح دوستي با دختران، مخصوصا دختران دانشجو 
آنها را به خانه اش كشانده و پس از خوراندن نوشيدني مسموم، به آنها 
تجاوز مي كرد. پس از دستگيري او، رسيدگي به پرونده اش در شعبه 
سوم دادسراي امنيت اخالقي تهران آغاز شد و اين در حالي بود كه با 
انتشار خبر دستگيري اين فرد، 20نفر از دختراني كه در دام سياه او 
گرفتار شده بودند از وي شكايت كردند. 10نفر از اين افراد با مراجعه 
به دادســرا و مواجهه حضوري با متهم او را شناسايي و شكايتشان را 
مطرح كردند و 10نفر ديگر كه برخي از آنها ســاكن خارج از كشور 
هستند تلفني با دادسرا تماس گرفته و ماجرايي را كه برايشان اتفاق 

افتاده بود شرح دادند.
درحالي كه رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت، كيوان.الف به اندرزگاه 
زندان اوين منتقل شد تا اينكه چند روز پيش به بازپرس پرونده خبر 
رسيد كه او در جريان درگيري با تعدادي از زندانيان جرايم سياسي در 
اين اندرزگاه مصدوم شده است. به گفته زندانياني كه به اين متهم حمله 
كرده بودند، كيوان. الف در زندان قلدري كرده بود و وقتي آنها نسبت 
به جرايمي كه مرتكب شده بود به او اعتراض كردند، او مدعي شده بود 
كه »خوب كاري كردم، هر وقت با خانواده شما اين كار را كردم، شما 

بياييد و حرف بزنيد.«
آنها نيز به همين دليل با او درگير شده بودند كه در جريان اين درگيري 
متهم كه دچار جراحت جزئي شــده بود به بهياري زندان منتقل و 

مدوا شــد و پس از آن بازپرس پرونده دستور انتقال او به بند ديگري 
را صادر كرد.

قرار دادسرا 
رسيدگي مقدماتي به پرونده كيوان .الف به دليل تعداد زياد شاكيان 
و پيچيدگي هاي پرونده چند ماه به طــول انجاميد تا اينكه چند روز 
پيش، متهم از زندان براي اخذ آخرين دفاع به دادسرا انتقال يافت و در 
مقابل بازپرس رضاپور گتابي قرار گرفت. در جريان اين جلسه و مطابق 
ماده286 قانون مجازات اسالمي كه در بخشي از آن آمده: اگر فردي 
»سبب اشاعه  فساد يا فحشا در حد وســيع گردد، مفسد في االرض 
محسوب و به اعدام محكوم مي گردد«، اتهام افساد في االرض از طريق 
اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع با توجه به اقداماتي كه متهم انجام 
داده از طريق دعوت دختران به منزل خود، خوراندن نوشيدني هاي 
مسموم به آنها، بي هوش و كم هوش كردن و تجاوز به آنها، به وي تفهيم 
شــد. كيوان .الف اما اين اتهام را رد كرد و در آخرين دفاعيات خود در 
مرحله بازپرسي، منكر تجاوز به عنف به شاكيان شد و گفت كه آنها با 
رضايت خودشان به خانه اش آمده و مشروب خورده اند. او همچنين 
مدعي شد كه در نوشيدني آنها هيچ داروي بيهوشي نريخته و برخي از 
آنها آنقدر مشروبات الكلي خورده بودند كه به خواب رفته بودند و در 

اين شرايط وي با آنها رابطه جنسي برقرار كرده بود.
اعترافات متهم در حالي بيان مي شــد كه او در جريان تحقيقات به 
برقراري رابطه جنسي با حدود 50دختر با اين شگرد اقرار كرده بود اما 

تنها 20نفر حاضر به طرح شكايت شده بودند.
در اين شــرايط بود كه بازپرس پرونده پس از شنيدن و ثبت آخرين 
دفاعيات متهم براي او به اتهام افسادفي االرض قرار جلب به دادرسي 
صادر كرد و به اين ترتيب بخشي از پرونده براي رسيدگي به اين اتهام به 
دادگاه انقالب و بخش ديگري از پرونده براي رسيدگي به اتهام تجاوز به 

عنف به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده خواهد شد.

رسوايي متهم در فضاي مجازي 
كيوان .الف كه حاال قرار است به اتهام افسادفي االرض محاكمه شود 
از اوايل شــهريورماه تحت تعقيب پليس قرار گرفــت. زماني كه در 

شــبكه هاي اجتماعي ازجمله توييتر و اينستاگرام هشتگي با عنوان 
تجاوز جنجالي شد و به دنبال آن برخي از دختراني كه به گفته خودشان 
قرباني تجاوز شده و جرأت نكرده بودند شكايت كنند، حاال در فضاي 
مجازي به بازگويي روايت هاي تلخي از لحظاتي كه قرباني اين متهم 
شــده بودند، پرداختند. آنطور كه قربانيان مطرح كرده بودند، متهم 
دانشجوي رشته باستان شناســي بود كه پس از آشنايي با دختران 
دانشجو در دانشگاه يا فضاي مجازي، آنها را به خانه خود دعوت مي كرد، 
برايشان مشروبات الكلي سرو مي كرد و آنها پس از نوشيدن از هوش 
مي رفتند و وقتي هم به هوش مي آمدند متوجه مي شدند كه به آنها 
تجاوز شده است. همين روايت هاي افشاگرانه كه احساسات عمومي 
جامعه مخصوصا زنان و دختران را جريحه دار كرده بود، باعث شد كه 
مأموران پليس امنيت عمومي، با دستور قضايي وارد عمل شده و متهم 

را دستگير كنند.
درحالي كه خبر دستگيري كيوان.الف، جنجال زيادي در رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي به وجود آورده بود و هر روز شاكيان تازه يكي بعد 
از ديگري براي طرح شكايت راهي دادسرا مي شدند، مهرماه امسال كه 
مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسالمي ميهمان سردار 
حســين  رحيمي، فرمانده انتظامي پايتخت بودند، يكي از معاونان 
رئيس پليس تهران در ايــن ديدار به بيان جزئياتــي از ابعاد پرونده 
كيوان.الف پرداخت. وي گفت كه شواهد نشان مي دهد متهم به بيش 
از 300دختر طي 10سال تجاوز كرده و در اين زمينه فيلم هايي نيز از 

مخفيگاه او كشف شده است. 
شايد كشف همين فيلم ها بود كه در نهايت باعث شد كيوان .الف ارتباط 
جنسي با حدود 50نفر از طعمه هايش را قبول كند اما به رغم اعترافات 

او، تنها 20نفر حاضر به طرح شكايت از وي شدند.

اعتراض به حكم سقوط هواپيماي ياسوج

35 ماه پــس از ســقوط هواپيماي 
تهران-ياســوج در ارتفاعــات دنا داخلي

درحالي كه دادگاه 18متهم پرونده را 
مجرم تشــخيص داده اســت، خانواده قربانيان 
مي گويند حكم دادگاه و مجازاتي كه براي متهمان 
تعيين شــده چيزي شبيه شوخي اســت و به آن 

اعتراض دارند.
به گزارش همشهري، از صبح 29بهمن ماه سال96 
كه هواپيماي اي تي آر شــركت آســمان تهران 
را به مقصد ياســوج ترك كــرد و لحظاتي پيش از 
رسيدن به مقصد در ارتفاعات ســخت گذر و پر از 
برف دنا سقوط كرد، دلواپســي هاي خانواده هاي 
66جان باخته اين حادثه همچنان ادامه دارد و آنها 
حاال نگران اين هستند كه مبادا خون عزيزان شان 

پايمال شود.
در اين مــدت خانواده جان باختگان در 5جلســه 
رسيدگي به اين پرونده كه در شعبه 1057مجتمع 
قضايــي كاركنــان دولــت بــه رياســت قاضي 
علي اكبرعاليشاه برگزار شد شركت كردند تا دقيق تر 
از آنچه بر سر عزيزان شان آمده آگاه شوند. در يكي از 
اين جلسه ها آخرين مكالمات خلبان با برج مراقبت 
ياسوج پخش شد كه نشان مي داد حادثه در زمان 
كوتاهي و به طور ناگهاني اتفاق افتاده است. در اين 
جلسه اعضاي تيم كارشناسي به دفاع از نظريه شان 
پرداختند و تأكيد كردند كه كاپيتان فوالد )خلبان 
هواپيما( از ماهرترين خلبان ها بوده كه بارها مسير 
تهران – ياســوج را طي كرده و قصور او و كمكش 
حداكثر 5درصد است. آنها اعالم كردند سهم قصور 
شــركت هواپيمايي آســمان 45درصد، سازمان 

هواپيمايي كشوري 40درصد و شركت فرودگاه ها 
10درصد اســت؛ با وجود اين در آخرين جلســه 
رسيدگي به اين پرونده، قاضي هنگام اخذ آخرين 
دفاع از متهمان سهم قصور آنها را كمتر از گزارش 
كارشناسي اعالم كرد و ســهم قصور كادر پرواز را 
يكباره از 5درصد به 37درصد افزايش داد. هرچند 
خانواده ها و وكالي مدافع شان در همان جلسه به 
اين تغيير ناگهاني اعتراض كردند، اما اعتراض شان 
بي فايده بود تا اينكه يك هفته بعد، از رأي دادگاه 
غافلگير شدند. در حكم دادگاه رئيس وقت سازمان 
هواپيمايي كشــوري به دليل عدم رعايت نظامات 
دولتي منتهي به قتل غير عمدي 66 نفر با ارتكاب 
10 درصد تقصير به پرداخــت 50 ميليون تومان 
جزاي نقدي به جايگزيني از 30 ماه حبس تعزيري 
و 2 ســال محروميت از اشــتغال در سمت هاي 
مديريتي محكوم شــد. همچنين مديرعامل وقت 
شــركت هواپيمايي آســمان با اتهامي مشابه و با 
قصور 7درصدي به پرداخــت 70ميليون تومان 

جزاي نقدي به جايگزيني از 2 سال حبس تعزيري 
و 15  ماه محروميت از هرگونه دخالت در مديريت 
دستگاه هاي دولتي محكوم شد. ساير متهمان نيز 
با احكامي مشابه به جزاي نقدي و محروميت هاي 
كوتاه مدت از ســمت هاي دولتي محكوم شدند. 
اين حكم در شــرايطي صادر شــد كــه برخالف 
كيفرخواست، عنوان قتل شبه عمد به قتل غيرعمد 
تبديل شده بود. همچنين محروميت از سمت هاي 
دولتي در حالي براي برخي متهمان درنظر گرفته 
شد كه تعدادي از آنها بازنشسته هستند يا در پايان 
دوران خدمت شان قرار دارند. در اين شرايط بود كه 

صداي اعتراض شاكيان بلند شد.

اعتراض به حكم
علي دالوند يكي از شــاكيان اين پرونده اســت. او 
در اين حادثه دخترش فاطمه را از دســت داده و 
از همان روز پيگير پرونده اســت. او مي گويد يكي 
از مهم تريــن اهدافش براي پيگيــري اين پرونده 

بخشش؛ چند ساعت پيش از اجراي حكم قصاص

خانواده قربانيان سقوط هواپيماي تهران- ياسوج پرونده را به دادگاه تجديد نظر كشاندند

   قيمت مصوب بنزين چقدر است؟ 
چرا بنزين ســوپر را ليتري 4هزار تومان مي دهند. تماس هاي ما با 
بخش هاي مختلف شــركت پخش فرآورده هاي نفتي هم به جايي 

نرسيده و كسي قيمت هاي دقيق به ما نمي دهد.
ضامن از زاهدان

پاسخ همشهري: قيمت مصوب بنزين براي هر ليتر بنزين معمولي 
با كارت ســوخت 15هزار ريال،  بنزين معمولي بدون كارت سوخت 
30هزار ريال و بنزين سوپر 35هزار ريال است. ضمنا از كارت سوخت 

نمي توان براي دريافت بنزين سوپر استفاده كرد.

  پدر سرباز وظيفه به بيمارستان امام سجاد مراجعه كند
چندي پيش پيامي در همين ســتون به چاپ رســيد كه پدري از 
عدم پذيرش هزينه هاي درمان فرزند سربازش كه انگشتش نيازمند 
جراحي بود، نوشته بود. شهروندي كه تجربه مشابهي در اين خصوص 
داشته خطاب به اين پدر نوشته است: اول از طريق يگان مربوطه بخش 
بازرسي موضوع را پيگيري كنيد. نكته بعد اينكه بيمارستان امام سجاد 
بيشتر ظرفيت درمانش به پرسنل كادر و وظيفه نظامي ها اختصاص 

دارد،  حتما به آنجا سري بزنيد.
سياكويي از تهران

 الهه فراهاني
خبرنگار

مردي كه به خاطر اختالف ملكي، پسرعموي خود را به قتل رسانده بود، چند 
ســاعت پيش از رفتن پاي چوبه دار و اجراي حكم قصاص، از سوي اولياي 

دم بخشيده شد.
به گزارش همشــهري، ماجراي اين جنايــت به فروردين  ماه ســال92 
برمي گردد. آن روز گزارش درگيري در داخل يك بنگاه مشــاور امالك به 
كالنتري 115تهران اعالم شــد و وقتي مأموران در محل حضور يافتند با 
پيكرهاي خونين 3مرد روبه رو شدند. آنها با ضربات چاقو زخمي شده بودند 
كه به بيمارستان انتقال يافتند، اما يكي از آنها به دليل شدت جراحت جانش 

را از دست داد.
با شروع تحقيقات جنايي مشخص شد كه عامل جنايت كسي جز پسرعموي 
مقتول نيســت. آنطور كه مشــخص بود اختالف آنها به دليــل ملكي در 
شهرستان بوده، تا جايي كه قاتل به همراه چند نفر ديگر به مشاور امالك 

مقتول رفته و دست به جنايت زده بود.
به اين ترتيب، بازپرس دادسراي جنايي تهران دستور رديابي قاتل فراري را 
صادر كرد و او چند روز بعد به دام پليس افتاد. متهم به قتل در بازجويي ها 
به جنايت اقرار كرد و انگيزه اش را اختالف ملكي با پسرعمويش دانست. وي 
گفت: پدربزرگم مدتي قبل فوت شد و اختالف ما با خانواده عمويم به خاطر 

ملكي بود كه از پدربزرگم به ارث رسيده بود. درگيري هاي ما ادامه داشت تا 
اينكه شنيدم خانواده عمويم، پدرم را كتك زده اند. خيلي عصباني شدم و روز 
حادثه پسرعمويم را ديدم و او گفت كه بيا مغازه مشاور امالك تا با هم صحبت 
كنيم. وقتي به آنجا رفتم، تنها نبودم و دو، سه نفر از بستگانم همراهم آمدند. 
پسرعمويم)مقتول( كركره را پايين كشيد و ما سرگرم صحبت شديم. اما جرو 
بحثمان شد و درگيري باال گرفت. من هم از شدت عصبانيت، پسرعمويم را به 

قتل رساندم و 2 نفر ديگر كه در بنگاه بودند را زخمي كردم.

بازگشت از پاي چوبه دار
متهم به قتل پس از مدتي در شــعبه 71دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه 
رفت و به قصاص محكوم شد. اين حكم به تأييد قضات شعبه 28ديوان عالي 
كشور رسيد و پس از آن پرونده به شعبه سوم اجراي احكام دادسراي جنايي 
فرستاده شد تا مقدمات اجراي حكم فراهم شود. مرد محكوم به قصاص سال 
گذشته پاي چوبه دار رفت و وقتي طناب دار به گردن وي افتاد، شروع كرد 
به التماس. مادر مقتول در واپسين لحظات دلش به رحم آمد و حكم را اجرا 
نكرد. او به قاتل پســرش مهلت داد و مرد اعدامي نيز به زندان بازگشت. از 
همان زمان تيم صلح و سازش دادسراي جنايي تهران به سرپرستي محسن 

اختياري تشكيل و تالش آنها براي گرفتن رضايت از اولياي دم شروع شد. 
درحالي كه قرار بود قاتل براي بار دوم پاي چوبه دار برود، درست چند ساعت 
قبل از اجراي حكم، اولياي دم در اجراي احكام دادسراي جنايي تهران حاضر 
شدند و قاتل را بخشيدند. آنها عنوان كردند كه نخست به خاطر رضاي خدا و 
ايام فاطميه و بعد به خاطر دختر قاتل، او  را مي بخشند. با بخشش اولياي دم، 

قاتل از مجازات مرگ رهايي يافت.

با صدور قرار جلب به دادرسي 

كيوان.الف در دادگاه انقالب و 

دادگاه كيفري يك استان تهران 

پاي ميز محاكمه مي رود  بازپرس، كيوان.الف را
مفسد في االرض شناخت

 محمد جعفري
خبرنگار

پيشــگيري از تكرار چنين حوادثي اســت؛ چون 
تعدادي از مقصران سقوط هواپيما هنوز در صنعت 
هوايي مشــغول به كار هســتند. او به همشهري 
مي گويد:» كيفرخواست پرونده براساس گزارش 
تيم كارشناسي صادر شده است. گزارشي كه علت 
اصلي سقوط هواپيما را يخ زدگي به دليل عدم اجراي 
برنامه  اي دي روي هواپيما اعالم كرده است، اما رأي 
نهايي دادگاه با كيفرخواســت همخواني ندارد.« 
او كــه از رأي دادگاه نگران اســت ادامه مي دهد: 
»قاضي چون كارشناس نيست نمي تواند درنظريه 
كارشناسي دخل و تصرفي كند، اما شاهد هستيم 
كه درصد قصور متهمان يكبــاره تغيير پيدا كرده 
و ســقوط هواپيما به گردن خلبان افتاده است. ما 
معتقديم كه اين حادثه قتل عمد است نه غيرعمد؛ 
چرا كه نــكات ايمني ازجمله اجــراي  اي دي كه 
سيستم هشدار درباره يخ زدگي است اجرا نشده و 
در ادامه تالش شده تا با از بين بردن مدارك، اين 
كوتاهي كتمان شود. به همين دليل ما در دادگاه 
تجديدنظر به اين رأي اعتراض مي كنيم و اميدواريم 
رياست محترم قوه قضاييه به اين ماجرا وارد شوند و 
از پايمال شدن خون عزيزان مان جلوگيري كنند. «

يكي ديگر از شــاكيان مهدي اســالمي است. او 
برادرش مجيــد را در اين حادثه از دســت داده و 
مثل اغلب شاكيان معتقد اســت كه حكم دادگاه 
درخصوص متهمان مهربانانه اســت. او مي گويد: 
» اين حكم چيزي شبيه شوخي است. براي تعدادي 
از متهمان حكم انفصال موقــت از خدمت در حد 
چند   ماه درنظر گرفته شده است. بعضي از متهمان 
بازنشسته هستند و اين مجازات چه معنايي دارد؟ 
بســياري از اين افراد كه در جان باختن عزيزان ما 
مقصر هســتند هم اكنون در صنعــت هواپيمايي 
مشغول به كار هستند و حضور آنها خطرناك است، 
چرا كه ممكن است با كوتاهي آنها حادثه دردناك 
ديگري رقم بخورد و خانواده هــاي زيادي مثل ما 
عزادار شوند. ما تا آخر اين پرونده را پيگيري مي كنيم 

و اجازه نمي دهيم خون عزيزان مان پايمال شود.«



2 دوشنبه 15 دي 99  شماره 8128 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

تجمع اهالي تئاتر در مقابل مجلس شوراي اسالمي برگزار شد

اهالي تئاتر از نمايندگان مجلس خواستند براي جلوگيري از تعطيلي تئاتر رديف بودجه  حمايتي اختصاص دهند
گزارش يك اعتراض

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

سينما

مسعودمير
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

شــهريور پارســال 
بود كــه كارگردان 
خوش ذوق سينماي 
كشور خودش و قريحه فيلمسازي اش را در پروژه اي تازه شعله ور 
كرد و خبرهاي پس و پيش از حضور همزمان 2ستاره اصلي 2فيلم 
آخر حميد نعمت اهلل حكايت داشت. امين حيايي با تجربه اي ناب 
در شعله ور و ليال حاتمي با كوله پشتي درخشان پس از رگ خواب 
در فيلم قاتل و وحشــي كنار هم قرار گرفته بودنــد. مطلعان از 
جذابيت هاي بي بديل فيلــم تازه صحبت مي كردند و ســايرين 
هم مي دانســتند نعمت اهلل يد طواليي در روايت هاي منحصر به 
فرد دارد. پاييز كه به ماه آخرش رســيد اما ناگهان همه  چيز به هم 
خورد. سرمايه گذاري محمد صادق رنجكشــان به ناگاه با تعبير 
انصراف همراه شد و چنين امري در سينماي نحيف ايران چيزي 
جز فروپاشي در پي ندارد. چندي بعد فيلمبرداري متوقف شد تا 
اينكه سرمايه گذار ديگري از راه رسيد. عباس نادران آمده بود اما 
مهم تر از خودش، دسته چك اش بود كه بارقه هاي اميد را به گروه 
ازهم گسيخته قاتل و وحشي تاباند. همه  چيز خوب پيش مي رفت 
تا اينكه خبر رسيد چك هاي ســرمايه گذار جديد بي محل از آب 
درآمده و سرمايه گذار قبلي كه حق خود را ضايع شده مي پنداشت 
دست به دامن خانه سينما شــد تا فيلم از جشنواره سي و هشتم 
فيلم فجر كنار گذاشته شود. فجر تمام شد و فيلم حميد نعمت اهلل با 
انبوهي حسرت و اميد بايكوت شد تا اين روزهاي اخير كه خبر تازه 

دل قاتل و وحشي را گرم كرده است.
نعمت اهلل فرم شركت در جشنواره فيلم فجر دوره سي و نهم را پر 
كرده و منتظر است تا بهمن ماه از راه برسد. اين اتفاق ساده پيش از 
هر چيز مبين اين موضوع است كه ظاهرا گروه سرمايه گذار حساب 
و كتاب هايشان را به سامان رسانده اند و موجب شده اند تا ماهيت 
هنر از پستوي سوءتفاهم و خرده حساب بيرون بيايد و نعمت اهلل 
حاال ديگر بي پولي را نه فقط به عنوان نــام يكي از فيلم هايش كه 
به عنوان اســم رمز يك دوره كاري از روزگار حرفه اي فيلمسازي 

خود به ياد بياورد.

دوهفته پيش بود كه اعضاي خانه تئاتر تصميم گرفتند 
در مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كنند تا بتوانند 
اين بار بلندتر و رساتر مطالبات صنفي خود را به گوش 
نمايندگان مردم برســانند، اما به دليل قرنطينه شدن 
پايتخت اين تجمع به زمان ديگري موكول  و روز گذشته 
)يكشــنبه( تجمع اهالي تئاتر برگزار شد. در اين تجمع  
نزديك به 80 نفر كه عمدتا نمايندگان اصناف مختلف 
تئاتر بودند با گردهم آمدن در مقابل مجلس شــوراي 
اسالمي، مطالبات خود را در قالب بيانيه اي با نمايندگان 

مجلس در ميان گذاشتند.
به گزارش همشهري، تجمع در مقابل در شمالي مجلس 
برگزار شــد؛ تجمعي كه حراســت مجلس ترجيح داد 
تصويربرداري و عكاسي از سوي رسانه ها صورت نگيرد، 
اما با زياد شدن جمعيت، تجمع رنگ و بوي جدي تري 
به خودش گرفت. عالوه بر اعضاي هيأت مديره مركزي 
خانه تئاتر، نمايندگان هيأت مديره انجمن هاي گوناگون 
اين تشكل در اين تجمع كه در سكوت برگزار شد، حضور 

داشتند.
ســخنران اول اين تجمع ايرج راد، رئيس هيأت مديره 
خانه تئاتر بود كه عنوان كرد، بيانيه اي كه قرار اســت 
خوانده شود دربردارنده مطالبات جامعه تئاتري است كه 
قبل تر اين بيانيه به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
ارائه شده و به صحن مجلس رسيده است. وي ادامه داد: 
»به دليل شرايط بحراني كرونا و نيز آلودگي هواي تهران، 
تنها نمايندگاني از هيأت مديره هاي انجمن هاي مختلف 
خانه تئاتر در اين تجمع حضور داشــتند و از ديگر اعضا 
نخواستيم كه در اين گردهمايي شركت كنند.« سپس 
شهرام گيل آبادي كه مديريت خانه تئاتر را بر عهده دارد، 
صحبت هاي كوتاهي درباره مطالبات جامعه تئاتر عنوان 
كرد و اينكه در اين ماه هاي سخت سال هيچ كسي به فكر 

اهالي هنر نيست.
در اين گردهمايي بيانيه خانه تئاتر توســط حميدرضا 
نعيمــي، هنرمند تئاتر و عضو هيأت مديــره خانه تئاتر 
ارائه شــد. نعيمي با خواندن اين بيانيه گفت: »كشوري 
كه تئاتري پويا ندارد، فرهنگ در آن رو به زوال و سقوط 
است. وجود تئاتر در يك سرزمين نشان از مردم ساالري 
و آزادي بيان آن سرزمين دارد. اكنون كه دولت تدبير و 
اميد، وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي، معاونت هنري 

و مركز هنرهاي نمايشــي براي برون رفت از اين بحران 
تالشــي نمي كنند يا توان الزم بــراي برون رفت از اين 
مشكالت را ندارند، زمان آزمون بزرگ شمايان فرارسيده 
است. ثابت كنيد كه دغدغه ايراني آباد و متعلق به همه 
ايرانيان در وجود شما هست.« در ادامه نيز در بخش هايي 
از اين بيانيه آورده شــد: »در راستاي توجه به معيشت 
خانواده كالن تئاتر در سراســر ايــران، حقوق بيكاري 
و تســهيالِت بيمه و درمان و دارو درنظر گرفته شــود. 
جهت توليد آثار نمايشــي و رفع خسارت هاي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا، براي تمام گروه ها، اعم از حرفه اي 
و دانشــجويي، صحنه اي و خياباني، كودك  و نوجوان، 
عروســكي و آييني و ســنتي بودجه مكفي و در  شأن 
اختصاص يابــد.« همچنين اهالي تئاتــر از نمايندگان 
مجلس خواستند كه براي جلوگيري از تعطيلي َدم به َدم 
و روزافزون تئاترهاي خصوصي كه نقش مهمي در توليد 

نمايش و بدنه تئاتِر ايران دارند، رديف بودجه  حمايتي 
درنظر گرفته شــود. افزايش بودجــه حمايتي از توليد 
تئاتر در كشور نيز بخش ديگري از خواسته هاي اهالي 

تئاتر بود.
تجمع اهالي تئاتر مقابل خانه ملت درحالي برگزار شد كه 
تا كنون و براساس مشاهدات ميداني و اطالعات رسانه اي 
مي توان گفت كه تعداد نمايندگان مجلسي كه در طول 
عمر خود يك بار به تماشــاي تئاتر نشسته اند به تعداد 
انگشتان يك دست هم نمي رسد و حتي خيلي  از آنها با 
هنر نمايشي بيگانه اند. البته نمايندگاني نيز هستند كه 
در مناسبات گوناگون و صرفا براي تماشاي نمايش هاي 
مناسبتي پا به سالن هاي نمايشي گذاشته اند. حاال بايد 
ديد با توجه به شــناختي كه مجلس از تئاتر دارد تا چه 
اندازه به خواسته ها و مطالبات اهميت مي دهد و درصدد 

رفع مشكالت اهالي نمايش خواهد بود.

محمد مجلسي، مترجم پركار آثار نامدار ادبيات جهان به زبان فارسي درگذشت. در كارنامه مجلسي 
ترجمه آثار بسياري به چشم مي خورد. به گزارش همشهري»بينوايان« ويكتور هوگو، »شطرنج باز« 
اشتفان تسوايگ، »روياهاي ماده گرگ« چنگيز آيتماتف، »پرنده مهاجر« چنگيز آيتماتف، »جميله« 
چنگيز آيتماتف، »مرد مغزطاليي« رومن روالن، »زندگي بتهوون« رومن روالن، »ژان كريستف« رومن 
روالن، »مرگ بسيار آرام« سيمون دوبوآر، »بلبل و گل سرخ« اسكار وايلد، »حقيقت قضيه گاليله« امه 
ريشار، »مادام كامليا« الكساندر دوما و »سمفوني پاستورال« آندره ژيد ازجمله آثاري اند كه او به فارسي 
برگردانده است. او در طول فعاليت حرفه اي خود بسياري از آثار مشهور ادبيات جهان را به فارسي ترجمه 
كرد كه ترجمه هاي ديگري از آنها نيز وجود داشت. همين سبب شد كه ترجمه هاي او كمتر مورد توجه 

قرار بگيرد. انتشارات دنياي نو ناشر آثار مجلسي است.

باالخره نعمت اهلل رگ خواب حل مشكالت فيلمش را يافت

پروژه های عظيم در انتظار پايان واكسيناسيون همگاني 

چكهاياهلي

فيلمهايبزرگدرراهند

در ســال 2020به دليــل شــيوع 
ويروس كرونــا، تعداد زيــادي از 
فيلم هاي بزرگ)بلك باستر( اكران 
نشدند و نمايش آنها در سالن هاي 
ســينما تا ســال 2021به تعويق 
افتاد. در ســال جاري نيــز تا زمان 
تداوم شــيوع كوويد – 19بسياري 

از كمپاني هاي بزرگ فيلمســازي  تصميم گرفته اند فيلم هاي خود را 
همزمان در سالن هاي سينما و از طريق پلتفرم هاي اينترنتي نمايش 
فيلم نمايش دهند. بر همين اساس فيلم هايي نظير »وقتي براي مردن 
نيست« از سري فيلم هاي جيمز باند، فيلم علمي - تخيلي»ديون« و 
فيلم ابرقهرماني»بيوه سياه« قرار است هم در سالن هاي سينما و هم 
از طريق شــبكه اينترنتي»اچ بي او مكس« نمايش داده شوند. به نظر 
مي رسد به دليل آغاز تزريق واكســن كرونا در آمريكا و در برخي ديگر 
از نقاط دنيا، سال 2021سال متفاوت تري نسبت به سال 2020براي 
سينما باشد. انتظار مي رود فيلم هايي نظير»مكاني آرام، قسمت دوم«، 
»مينيون ها: ظهور گرو« و »اســپيس جم: يك ميراث جديد« با بازي 
»لي براون جيمز« ستاره ليگ بسكتبال »ان بي اي«، نيز در سالن هاي 
سينما اكران و همزمان نيز از طريق پلتفرم هاي اينترنتي نمايش فيلم 
پخش شوند. امسال همچنين قرار است فيلم موزيكال»در ارتفاعات« به 
كارگرداني يون ام چو و تهيه كنندگي لين – مانوئل ميراندا در برادوي به 
نمايش درآيد. عالقه مندان به توليدات ديزني نيز به احتمال زياد خواهند 
توانست در سالن سينما به تماشاي فيلم»كروئا« به كارگرداني كريگ 

گليسپه با بازي اما استون بنشينند. 

تاريخاكرانبلكباسترهايبرتر2021
طبق فهرست انتشاريافته در ورايتي، فيلم»زماني براي مردن نيست« 
بيست وپنجمين فيلم از سري فيلم هاي جيمز باند به كارگرداني كري 
فوكاناگا و با بازي دنيل كريگ در تاريــخ 2آوريل 2021 اكران خواهد 
شد. فيلم ابرقهرماني»بيوه سياه« به كارگرداني كيت شورتلند و با بازي 
اسكارلت يوهانســون نيز قرار اســت 7مه 2021 براي نخستين بار در 
سينما نمايش داده شود. فيلم »كروئا« به كارگرداني كريگ گيلسپي 
محصول كمپاني ديزني نيز 28مه اكران مي شود. فيلم»سريع و خشن 
9« به كارگرداني جاســتين لين و با بازي وين ديزل در 28مه بر پرده 
سينما قرار خواهد گرفت. »مينيون ها: ظهور گرو« ساخته كي بالدا نيز 
در ميانه تابستان و در 2ژوئيه اكران خواهد شــد. »اسپيس جم: يك 
ميراث جديد« به كارگرداني »مالكوم دي لــي« هم در 16ژوئيه براي 
نخستين بار در سينما نمايش داده مي شود. فيلم »جوخه خودكشي« 
ســاخته جيمز گان با بازي مارگوت رابي در 6 آگوست 2021 اكران 
مي شود. فيلم »ديون« بلك باستري به كارگرداني دنيس ويلنوو و بازي 
تيموتي شاالمت اســت كه اكران آن به اول اكتبر 2021 موكول شده 
است. »ماموريت غيرممكن 7« با بازي تام كروز كه مراحل ساخت آن 
در 2020به دليل شيوع كرونا خبرساز شده بود، قرار است در 4نوامبر 
2021  اكران شود. »الويس« ساخته باز لورمن با بازي آستين باتلر نيز 
در 5نوامبر 2021 به نمايش درخواهد آمد. »وست سايد استوري« به 
كارگرداني استيون اسپيلبرگ نيز در 10دسامبر 2021 اكران خواهد 
شد. »مرد عنكبوتي - 3« به كارگرداني سامي ريمي و با بازي توبي مگوير 

در 17دسامبر 2021 روي پرده خواهد رفت.

ميزان فروش اكران آنالين فيلم ها نشان مي دهد 
جشنواره فجر چاره درد سينما نيست

سينماطرحوبرنامه
ميخواهدنهجشنواره

كرونا چنــان مصيبت بزرگي اســت كه 
هر مشــكل و عيب و ايــرادي را مي توان 
به گردنش انداخت و چــون كارنامه اش 
ســياه تر از اين حرف هاســت كه كسي 
فكر دفاع از آن به سرش بزند، نه مدافعي 
خواهد داشت و نه هوادار سينه چاكي. در 
عوض تا دلتان بخواهــد براي حوزه هاي 
مختلف، وكيل و وصي و متولي و كارگزار 
و هزارويك رقم رئيس و مرئوس و واسطه 
وجود دارد كه اگر كسي نگاه چپ به آنها 
كند، حسابش با كرام الكاتبين است. همين 
حوزه عجيب و غريب ســينماي ايران را 
درنظر بگيريــد. روزگاري كه هنوز كرونا 
نبود و آدم ها اينطور مثل حاال خودشان 
را پشت ماسك هايشــان مخفي نكرده 
بودند، هميشــه انتقادهايي به سازوكار 
پذيرش اثر، تركيب هيأت داوران، مداخله 
نهادهــا و افــراد غيرســينمايي در رأي 
داوران، مصلحت انديشي محافظه كارانه 
در اهــداي جوايز و اهميــت و اثرگذاري 
جشــنواره فيلم فجر وجود داشت. حتي 
در دوره هايــي اين بحث مطرح شــد كه 
تكثر ســانس هاي نمايــش فيلم ها در 
جشــنواره از جذابيت اكران عمومي آنها 
مي كاهد و برخي ها معتقــد بودند يكي 
از داليل افت تعداد مخاطبان ســينماي 
ايران در طول ســال همين جشــنواره 
فجر است كه مثل ســطل آب يخي روي 
آتش كم فروغ شور و شــوق سينماروها 
ريخته مي شود و نمايش عمومي فيلم ها 
را ســوت و كور مي كنــد. خالصه فرقي 
نمي كند چه دولتي سر كار باشد، اصولگرا، 
اصالح طلب يا اعتدال گرا؛ ماهيت دولتي 
جشنواره فيلم فجر و چارچوب هاي صلب 
آن حتي اگر در روزهــاي برگزاري اش، 
براي كساني كه ناتوان از ديدن واقعيت ها 
هستند، مفتون كننده و لذتبخش باشد 
و از فرط جوزدگــي و بي اطالعي فريفته 
زرق و برق كدر جشنواره شــوند، اما در 
آخر، ســرخوردگي حاصــل از كيفيت 
فيلم ها، نحوه برگزاري و اتفاقات پشــت 
صحنه جشــنواره چنان مشــهود است 
كه نمي تــوان كتمانش كــرد. در چنين 
وضعيتي عجيب نيســت كه امســال با 
وجود كرونا كه هر تجمعــي راـ  هر قدر 
كوچك و مقيد به رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتيـ  بــه تهديدي قــوي براي 
سالمتي انســان ها مبدل ســاخته، قرار 
است جشــنواره فيلم فجر برگزار شود؟ 
سؤال برانگيز بودن چنين تصميمي وقتي 
بيشتر عيان مي شــود كه به ياد بياوريم 
در ســال 2020، كه هنوز يــك هفته از 
تمام شدنش نگذشته، جشنواره معتبر و 
مؤثري مثل جشنواره فيلم كن براي حفظ 
ســالمت آدم ها ترجيح داد كه امسال از 
خير برگزاري جشنواره بگذرد. متصديان 
و مسئوالن جشنوار كن كه اميد فراواني به 
اعطاي نخل هاي طاليشان به برگزيدگان 
سال سياه كرونا داشتند و چندين بار زمان 
برگزاري جشنواره را به تعويق انداختند تا 
شــايد باالخره گشايشي حاصل شود، در 
نهايت سالمتي و جان آدم ها را به ضرر و 
زيان مالي ناشي از برگزار نشدن جشنواره 
كن ترجيح دادند و ســال 2020را بدون 
جشنواره كن به پايان بردند. اين تصميم 
شجاعانه در آينده كه بحران كرونا پشت 

سر گذاشــته می شــود و جهان به روال 
طبيعي خود بر می گردد، باعث سربلندي 

مسئوالن اين جشنواره خواهد شد.
نكته ديگري كه گويا مسئوالن جشنواره 
فجر به آن بي توجه هستند ميزان فروش 
اكران آنالين فيلم هاست؛ فيلم هايي كه 
سال هاي قبل با سر و صداي فراوان وارد 
جشنواره شــدند اما نه در جشنواره و نه 
حاال كه آنالين اكران شده اند هيچ توجهي 
را به خود جلب نمي كنند. براي نمونه، اول 
اين هفته اعالم شد كه »جمشيديه« )به 
كارگرداني يلدا جبلــي( در اكران آنالين 
خود كمي بيــش از 635 ميليون تومان 
فروش داشته است. اين فيلم كه از يازدهم 
آذر ماه امســال وارد چرخه اكران آنالين 
شــد، 30 روز اكران آنالين داشته و تنها 
31 هزار و 764 بليت فروخته اســت. به 
فرض اينكه هر بليــت داراي دو يا حتي 
سه نفر بيننده بوده باشد، باز به رقم قابل 
توجهي نمي رسيم. »جمشيديه« در سي 
و هفتمين جشــنواره فيلم فجر نمايش 
داده شد و اگر واقع بين باشيم بايد بگوييم 
اين فيلم در شرايط اقتصادي ايران، حتي 
درصورت اكران در سالن هاي سينما هم به 
فروشي بهتر از اين دست پيدا نمي كرد؛ 
چون هم اكنون سينما از اولويت زندگي 
مردم خارج شده و فشــارهاي اقتصادي 
بــه خانواده هــاي طبقه متوســطـ  كه 
مصرف كننده اصلي محصوالت سينمايي 
هستندـ  باعث شــده اين قشر سينمارو 
تفريحــات و ســرگرمي هاي ديگري را 
جايگزين سينما كند كه احساس مي كند 
بيشتر منعكس كننده وضعيت و حال و روز 

اين طبقه است.
ســينماي ايران، ديــر يا زود، بــا كرونا 
يا بي كرونــا، به ايــن نقطه مي رســيد. 
ســينمايي كه جريان اقتصــادي اش به 
ســؤال برانگيز  ســرمايه گذاري هاي 
يا بودجه هاي حمايتي وابســته اســت و 
خود را بي نياز از دخــل و خرج مي بيند، 
بايد انتظار مي داشــت كه باالخره روزي 
مخاطبانش را از دست بدهد. سينمايي كه 
مخاطب را به ساده انگاري و كليشه هاي 
پوك و آزاردهنده عادت داده بايد حدس 
مــي زد روزي مي رســد كه داســتان ها 
و شــخصيت هاي تكراري و شبيه به هم  
فيلم ها براي مــردم جذابيــت نخواهد 
داشت و مردم به آنها توجه نخواهند كرد. 
زماني كه فرم ها و ساختارهاي متفاوت در 
همين جشنواره فيلم فجر ناديده گرفته 
مي شدند و منتقدان و روزنامه نويس هاي 
»فيلمفارسي خو« در شماتت فرم زدگي 
فيلم ها داد سخن مي دادند، معلوم بود كه 
باالخره روزي فرمول ها و الگوهاي تكراري 
مستعمل از نفس مي افتند و ديگر كسي به 

تماشايشان نمي رود.
حاال كه كرونا نشــان داده مــردم واقعا 
چقدر به سينما بها مي دهند، بهتر بود كه 
بودجه جشنواره امسال به صورت شفاف و 
منطبق با شعارهاي دولت در اهميت به 
شفافيت سازوكارهاي مالي، صرف چند 
طرح و برنامه اي مي شد كه مي توانست در 
سال هاي آتي به كار سينماي ايران بيايد 
و نجات بخش آن شــود. كرونا همانطور 
كه برخي ايرادها و ضعف هاي ســينمای 
ما را عيــان كرده، مي توانــد باعث ايجاد 
تغيير  در ساختارهايي شود كه مورد پسند 
مردم نيست. البته اگر دغدغه اي و همتي و 

انگيزه اي در كار باشد.

ياوريگانه
روزنامه نگار
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كيوسك

 بسياري از كشورهاي عربي و اسالمي 
طي 48ساعت گذشــته شاهد برپايي خاورميانه

مراسم سالگرد شــهادت سردار قاسم 
سليماني و حاج ابومهدي المهندس بوده؛ مراسمي كه 
به گفته رســانه هاي منطقه اي در برخي از كشورها 
به رغــم محدوديت هــاي مرتبط با ويــروس كرونا 
»خيره كننده« بوده اســت. بدون شك در اين ميان، 
گسترده ترين اجتماعات مردمي در عراق و شهر بغداد 
برپا شده است. هزاران نفر از شــهروندان عراقي در 
بامداد روز گذشته، ساعاتي پيش از آغاز راهپيمايي 
اصلي با در دست داشتن شمع و تصاويري از شهداي 
مقاومت در ميدان تحرير و همچنين نزديكي فرودگاه 
بغداد تجمع كرده و عليه دولت آمريكا شعار دادند. به 
روايت شــبكه المنار، حركت انبوه خودروها به سوي 
ميدان تحرير باعث شد تمام راه هاي منتهي به مركز 
شهر بغداد طي ساعات طوالني مسدود باشد. همزمان 
با حركت شبانه مردم به سوي ميدان تحرير و فرودگاه 
بغداد، سازمان حشد شعبي نيز ساخت يادواره حادثه 
ترور فرماندهان مقاومت را با قرار دادن آهن پاره هاي 
باقيمانده از خودرو حامل شــهيد سليماني در محل 
وقوع حادثه ترور به پايان رساند. شبكه الميادين در 
توصيف بناي اين يادواره مي نويسد: طراحي ساده اما 
گيرا و جذب كننده كه تا هميشــه، جنايت آمريكا را 
براي تمامي كساني كه از اين نقطه عبور داشته باشند 

به ياد خواهد آورد.
اما مراســم اصلي در بغــداد از ظهر روز گذشــته با 
اجتماع صدها هزار نفر از حاميان مقاومت در ميدان 
تحرير آغاز شد. عناوين اصلي اين اجتماع، »دفاع از 
حاكميت ملي عراق« و »گراميداشــت ياد شهداي 
مقاومت« بود. يك سال قبل دقيقا در چنين روزي، 
ميليون ها نفر از شهروندان عراقي به دعوت مقتدي 
صدر، روحاني و سياســتمدار شــيعي اين كشور در 

واكنش به ترور فرودگاه بغداد بــه خيابان ها آمده و 
شــعارهاي تندي را عليه آمريكا ســر دادند. اگرچه 
پارلمان عراق، فرداي آن روز در نشستي اضطراري، 
قطعنامه الزام دولت بــه اخراج نيروهاي آمريكايي از 
خاك عراق را صادر كرد اما تا كنــون، اقدام جدي از 
سوي ائتالف در اين زمينه صورت نگرفته است. انيس 
نقاش، كارشناس امور استراتژيك درباره جزئيات اين 
پرونده به شبكه الميادين مي گويد: تحوالت يك سال 
گذشته در عراق نشان داده نيروهاي اروپايي ائتالف 
مبارزه با داعش، برخالف آمريكا تمايل چنداني براي 
باقي ماندن در خاك عراق ندارنــد. خروج تدريجي 
نيروهاي انگليســي، اســتراليايي و حتي اسپانيايي 
از اين كشــور به مقصد ســاير پايگاه هاي نظامي در 
منطقه، ازجمله كويت دليلي بر اين مدعاست. آمريكا 
نيز طي اين يك ســال ناچار شــده به منظور حفظ 
امنيت نيروهــاي خود، تمام پايگاه هــاي نظامي در 
عراق را تخليه كــرده و صرفا در پايگاه عين االســد 
استقرار داشته باشــد. اين تحليلگر لبناني در ادامه 
افزود: آمريكا به خوبي مي داند كه چشم انداز روشني 
براي حضور نظامــي در عراق وجود نــدارد و تداوم 
وضعيت فعلي، هزينه هاي متعــددي را متوجه اين 
كشور خواهد كرد. اجتماع روز گذشته مردم عراق در 
بغداد، عالوه بر منابع حامي محور مقاومت در ســاير 
رسانه هاي منطقه اي نيز بازتاب قابل توجهي داشته 
است. شبكه الجزيره در اين باره گزارش داد: ازدحام 
جمعيت در مراســم بامداد و ظهر روز يكشنبه نشان 
مي دهد اراده حاميان ايران و حشد شعبي براي انتقام 
از آمريكا جدي است. در اين گزارش همچنين با اشاره 
به تأثير احتمالي موج مردمي يادشــده بر تحوالت 
سياسي داخل عراق آمده: بخشي از پايگاه اجتماعي 
عراق انتظار دارد دولت مصطفــي الكاظمي پيش از 
پايان كار خود، عملكرد روشــني در زمينه پيگيري 

حقوقي حادثه ترور و يا خروج نيروهاي آمريكايي از 
عراق داشته باشد.

اجتماعات مردمي در يمن، لبنان و فلسطين
پس از عراق، يمن دومين كشوري به حساب مي آيد 
كه در سالگرد ترور سردار ســليماني، شاهد اجتماع 
بزرگ مردمي بوده است. اين اجتماع به دعوت جنبش 
انصاراهلل، با حضور گســترده مــردم در خيابان هاي 
مركزي صنعا براي شنيدن سخنان سيدعبدالملك 
الحوثي، رهبــر مقاومت يمن برگزار شــد. ازجمله 
نكات قابل توجه در اين مراسم، حضور حسين ايرلو، 
ســفير ايران در كنار مفتي اعظم و وزير خارجه يمن 
بود. روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويســد: 
عربستان سعودي، معرفي ســفير ايران براي صنعا 
را نوعي دهن كجي به سياســت هاي خــود در يمن 
به شــمار مي آورد و بر اين اساس، حضور سفير ايران 
در مراسم روز گذشــته در صنعا، پيامي روشن براي 

رياض به همراه دارد.
از ســوي ديگر، لبنان و فلســطين نيز طي روزهاي 
گذشته برنامه ها و مراسم متعددي براي گراميداشت 
نخستين سالگرد ترور فرمانده محور مقاومت برگزار 
كرده اند؛ برنامه هايي كه از ميــان آنها، مانور نظامي 
مشترك گروه هاي مســلح در نوار غزه بيش از همه 
توجه رسانه هاي منطقه و جهان را به خود جلب كرده 
است. شبكه سي ان ان در اين باره مي نويسد: هدف از 
شليك  موشك هاي حماس و جهاد اسالمي در سالگرد 
ترور قاسم سليماني، ارسال پيام آمادگي نظامي براي 
اسرائيل است. اداي احترام گروه هاي مختلف لبناني، 
از حزب اهلل تا شــهروندان غيرنظامي اين كشــور به 
تصاوير ســردار ســليماني و ابومهدي المهندس در 
جنوب لبنان و ضاحيه نيز از ديگــر برنامه هاي اجرا 

شده در سالگرد حادثه فرودگاه بغداد بود. 

 صدها هزار نفر از شهروندان عراقي و يمني با وجود محدوديت هاي ناشي از كرونا 
در سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني و ابومهدي مهندس به خيابان ها آمدند

 قدرت نمايي مردمي
در سالگرد وداع با سردار

نيويورك تايمز در گزارشی در مورد عمليات 
گســترده هكرهاي روســي براي حمله به 
نهادهاي دولتي و امنيتي آمريكا نوشــته كه 
با بررسي هاي بيشتر، اكنون ابعاد اين حمله 
مشخص شده و باعث نگراني جدي مقامات 
امنيتي در آمريكا شــده است. در اين حمله 
كه 3هفته قبل انجام شــد، شــبكه حدود 

200سازمان آمريكايي هك شدند. 

مجله نيويوركر ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

خيابان هاي روشن براي 2021

جمهوريخواهان سنا عليه بايدن

افزايش ناگهاني آمار ابتال به 
كرونا در انگليس

گستره عمليات  هكر هاي روس

نيويوركر طرح جلد شــماره اخير خود را به 
آرزوي بسياري از مردم جهان اختصاص داده 
است؛ رونق دوباره زندگي در شهرها. نيويوركر 
عنوان طرح جلد را »خيابان هاي روشــن« 
گذاشته است. طرح نقاشي شــده، يكي از 
خيابان هاي شهر نيويورك را نشان مي دهد 
كه كافه هايش همچون دوره قبل از شــيوع 
ويروس كرونا رونق دارد و مردم با آرامش در 

حال گفت وگو با هم هستند.

11سناتور جمهوريخواه اعالم كرده اند از تأييد 
پيروزي جو بايدن در انتخابــات خودداري 
خواهند كرد مگر آنكه كميسيوني براي تحقيق 
درباره ادعاهاي تقلب در انتخابات ايجاد شود. 
آنها قصد دارند فرصتي 10روزه براي رسيدگي 
به اين ادعاها تعيين كنند. واشنگتن پست اما 
نوشته كه بعيد است اين گروه موفق شوند؛ چون 
انتظار مي رود بيشتر سناتورهاي جمهوريخواه 
در كنار همه دمكرات هــا در روز 6ژانويه به 

تصديق پيروزي جو بايدن رأي دهند.

آمار روزانــه ابتال به كرونــا در انگليس روند 
صعودي به خود گرفته و تنها طي 24ســاعت، 
به حدود 58هزار نفر رسيده است. طبق آمار 
اعالمي وزارت بهداشــت و رفــاه اجتماعي 
انگليس با شناســايي مبتاليان جديد، شمار 
مبتاليان قطعي به ويروس كرونا در اين كشور به 
2ميليون و 5۹۹ هزار و ۷۹0 نفر رسيده است. به 
نوشته اينديپندنت، آمار مرگ و مير روزانه نيز به 
445نفر رسيده است؛ وضعيتي كه بيمارستان ها 

را در شرايط بحراني قرار داده است.

جهان نما

ميراث قضايي ترامپ براي آمريكا

حتي منتقدان دونالد ترامپ 
نيز منكر تأثير عميقي كه او بر 
سيستم قضايي فدرال آمريكا 
گذاشته نيستند؛ تأثيري كه خيلي بيشتر از دوره رياست جمهوري 
4ساله او و براي دهه ها در اين كشور باقي خواهد ماند. مهره هايي 
كه ترامپ در دادگاه هاي آمريكا منصوب كرده، سرنوشت موضوعات 
حساسي مانند سقط جنين، حمل اسلحه و حقوق مذهبي را در 

سال هاي آينده تعيين خواهند كرد.
به نوشته خبرگزاري آسوشــيتدپرس، ترامپ در طول اين 4سال، 
230قاضي ازجملــه 3قاضي ديوان عالي آمريــكا را منصوب كرد. 
جمهوريخواهان سنا با وجود مخالفت دمكرات ها، همچنان تا بيشتر 
از يك ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري امسال و شكست ترامپ 
در برابر جو بايدن، در حال تأييد قاضي هاي منتخب او بودند. در بين 
قاضي هاي مادام العمري كه ترامپ انتخاب كرده، برخي هنوز در دهه 
30زندگي خود هستند. 3قاضي ديوان عالي مي توانند تا اواسط قرن 
21يعني 30سال ديگر قضاوت كنند. غيراز ديوان عالي، 30درصد 
قاضي هاي دادگاه هاي استيناف نيز از سوي ترامپ انتخاب شده اند.

اگرچه قضات منتخــب ترامپ با رد شــكايت هاي حقوقي او عليه 
جوبايدن، لطــف ترامپ را جبران نكرده اند، امــا اين انتصاب ها در 
خيلي از موارد براي محافظه كاران ســودآور بوده است. طبق يك 
تحقيق دانشــگاهي كه پاييز امســال دربــاره تصميمات قضايي 
دادگاه هاي فدرال منتشر شده، ترامپ قضاتي را منصوب كرده كه 
الگوي تصميم گيري شان محافظه كارانه تر از قضاتي است كه از سوي 

روساي جمهور پيشين آمريكا منصوب شده اند.

ترامپ در اقدامات قضايي خود مشاوران مختلفي داشته كه مهم ترين 
آنها ميچ مك كانل، رهبــر اكثريت سناســت. او در گفت وگويي 
انتصاب قاضيان به ويژه تغيير تركيب ديوان عالي آمريكا از ســوي 
ترامپ را ماندگارترين دستاورد دولت فعلي دانست و گفت: » فكر 
مي كنم اين مهم تريــن كاري بوده كه تا به حال در آن مشــاركت 
داشــته ام.« همكاري متقابل آنها به انتخابــات 2016بر مي گردد. 
ترامپ آن زمان وعده داده اگر به رياســت جمهوري برسد، قضات 
محافظه كار را در دادگاه ها به كار گيرد. اين وعده ترامپ براي جلب 
آراي راي دهندگان محافظه كار در ايالت هاي مختلف اثرگذار بود. 
او رسما پذيرفت كه قضات ديوان عالي را از فهرست نامزدهايي كه 
نهادهاي محافظه كاري مانند بنياد ميراث و انجمن فدراليست هاي 

محافظه كار آمريكا آماده كرده بودند، معرفي كند.
9 ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 2016، وقتي آنتونين 
اســكاليا، يكي از قضات ديوان عالي آمريكا فوت شد، مك كانل با 
نامزد پيشــنهادي باراك اوباما يعني مريك گارلند مخالفت كرد 
و گفت كه قاضي جديد بايد توســط رئيس جمهور آينده انتخاب 
شود. اين كار در زماني كه احتمال بُرد ترامپ ضعيف بود، يك نوع 
قمار بود، اما در نهايت نتيجه داد و نامزد جمهوريخواهان توانست 
رقيبش هيالري كلينتون را شكســت دهد. صندلي هاي خالي، 
عالي ترين نهاد قضايي آمريكا تنها مناصبي نبودند كه ترامپ بعد 
از ورود به كاخ سفيد در ژانويه 2017بايد آنها را پُر  مي كرد. روي 
هم رفته، بعد از اينكه جمهوريخواهان در 2سال آخر دولت اوباما 
از قدرت اكثريت خود استفاده كردند تا مانع از انتصاب گزينه هاي 
رئيس جمهور پيشين شــوند، 104منصب قضايي براي انتصاب 
رئيس جمهور بعدي خالي ماند. فقط 28.6درصد نامزدهاي معرفي 
شده از ســوي اوباما در اين مدت تأييد شــدند. با روي كار آمدن 
ترامپ، اين روند تغيير كرد. او در 2سال اول رياست جمهوري اش، 
30قاضي دادگاه هاي استيناف و 53قاضي دادگاه هاي ناحيه اي را 
معرفي كرد و ســنا هم به همه آنها ُمهر تأييد زد. اين تعداد تقريبا 
2برابر قضاتي بود كه اوباما در 2سال اول حضورش در كاخ سفيد 

معرفي كرده بود.
مك كانل و جمهوريخواهان برجسته در كميته قضايي سنا، قوانيني 
كه به حزب مقابل اجازه مي داد تا مانع از اين تأييدها شــوند را لغو 
كردند. سناتور شلدون وايت هاوس، عضو دمكرات كميته قضايي 
سنا معتقد است: »ميراث قضايي ترامپ بيشتر از اينكه مربوط به 
كارهايي باشد كه خودش انجام داده، مربوط به كارهايي است كه 
اجازه داد ديگران به اسم او انجام بدهند. ترامپ، مسير دخالت در 
انتخاب قضات و فساد را باز كرد. جناح راست دهه ها بود كه دنبال 
چنين نفوذي در سيســتم قضايي بود.« به اعتقــاد او، ترامپ در 
حقيقت كار معرفي قضات را به مك كانل و انجمن فدراليست واگذار 
كرد. همزمان، اين انجمن و ديگر گروه هاي محافظه كار براي تبليغ 
قاضي هاي جناح راست، ميليون ها  دالر هزينه كردند و كمپين هاي 

مخفي را به راه انداختند.
كمتر از 2 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري2020، فوت قاضي 
روث بيدر گينزبرگ فرصت ديگري به ترامپ براي پُر كردن يكي از 
صندلي هاي ديوان عالي آمريكا را داد. او و جمهوريخواهان فرصت را 
از دست ندادند و حتي قبل از خاكسپاري گينزبرگ، امي كني برت 
را براي جانشيني او معرفي كردند. آنها در نهايت موفق شدند قبل از 
انتخابات پرونده تأييد برت را ببندند. حتي بعد از شكست ترامپ در 
انتخابات هم اين روند ادامه داشت و توماس كرش به عنوان جانشين 

برت در دادگاه  استيناف فدرال انتخاب شد.
گروه هاي ليبــرال در واكنش به اقدامات محافظه كاران دســت به 
تالش هايي مانند محدود كردن مدت حضور قضات در ديوان عالي 
زده اند، اما اميد زيادي به موفقيت آنها وجود ندارد و به نظر مي رسد 

آمريكايي ها بايد ده ها سال با ميراث قضايي ترامپ زندگي كنند.

كشورها فرصت محدودي 
بــراي مهــار پيامدهاي گزارش

مخرب تغييــرات اقليمي 
دارند و زمان عليه آنهاست اما به 5دليل 
مي توان گفت كه 2021، ســال پيروزي 
اميد بر نااميدي در موضوع حياتي حفظ 

محيط زيست است.
بزرگ تريــن مســئله در ســال2020 
جهان گيري كرونا بود اما اميد اين است 
كه واكسن كرونا در انتهاي سال2021، 
شــرايط را عادي كــرده باشــد و مردم 
در سراســر كــره زمين، بيشــتر درباره 
محيط زيست صحبت كنند. سال جديد 
ميــالدي، بــازه اي حياتــي در مقابله با 
تغييرات اقليمي به شــمار مــي رود و به 

5دليل مي توان به آن خوش بين بود.

 كنفرانس مهم گالسگو 
سران كشورهاي جهان، در پاييز 

سال2021 قرار است در اجالس 1
حياتي محيط زيست در گالسگو دور هم 
جمع شوند. اين اجالس، دومين جلسه 
اينچنينــي بعد از اجــالس آب و هوايي 
پاريس است. اجالس پاريس از اين منظر 
مهم بــود كه براي نخســتين بار تمامي 
كشورهاي دنيا دور هم جمع شدند تا به 
مسئله محيط زيست رسيدگي كنند. اما 
اهدافي كه كشــورها تعييــن كردند، از 
اهدافي كه كنفرانس در نظر داشت كمتر 
بود. براســاس توافق پاريس، كشــورها 
وعده دادند كه هر 5سال يك بار دوباره 
دور هم جمع شوند و تعهدات خود براي 
كاهش دي اكسيد كربن را بيشتر كنند. 
قرار بود اين اتفاق سال2020 روي دهد 
اما كرونا اجــالس را عقب انداخت. حاال 
كشــورها در ســال2021 دوبــاره در 
گالســگو جمــع مي شــوند و مي توان 
اميدوار بود كــه در اين اجالس، وعده ها 
درباره كاهش توليد دي اكســيدكربن 

بيشتر شود.

 اتحاد جهاني عليه دي اكسيدكربن
همين حاال پيشــرفت زيادي در 

زمينه كاهش توليد دي اكســيد 2
كربن روي داده اســت. بهترين خبرهاي 
 سال گذشــته از جايي رســيد كه كسي 
فكــرش را نمي كرد؛ شــي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين در سخنراني خود در 
مجمع عمومي سازمان ملل اعالم كرد كه 
كشورش قصد دارد تا سال2060، انتشار 
دي اكسيدكربن را كامال به صفر برساند و 
هدف كربن صفر را محقق كند. اعالم اين 
موضوع، فعاالن محيط زيســت را شوكه 
كرد. قطع كامل انتشار آالينده هاي كربني 
يكي از آرزوهاي فعاالن محيط زيست بوده 
و به يك باره، بزرگ ترين كشور توليدكننده 
آاليندگي در جهان، اعالم كرد بدون توجه 
به تعهد ديگر كشورها، مي خواهد انتشار 
گازهــاي آالينده اش را به صفر برســاند. 
چين مسئول انتشــار 28درصد گازهاي 

آالينده دنياست. و البته فقط چين نيست 
كه چنين برنامه اي دارد. انگليس هم خود 
را ملزم كرده كه انتشــار گازهاي آالينده 
كربن دار را به صفر برســاند. از آن زمان، 
ژاپــن و كره جنوبي هم چنيــن تعهدي 
داده اند. ســازمان ملل اعــالم كرده كه 
110كشــور خود را ملزم كرده اند كه تا 
ميانه قرن، انتشــار اين گازهــا را به صفر 
برسانند. اين كشــورها 70درصد اقتصاد 
دنيا را در اختيار دارند و 65درصد گازهاي 
آالينده را منتشر مي كنند. با انتخاب جو 
بايــدن، بزرگ ترين اقتصــاد دنيا يعني 
آمريكا هم در اين مسير قرار خواهد گرفت. 
جزئيات برنامه هاي آنها، بخش مهمي از 

دستور كار اجالس گالسگو است.

 انرژي هاي تجديدپذير ارزان 
اينكــه بســياري از كشــورها 

مي خواهند به سمت كربن صفر 3

بروند يــك دليل منطقــي دارد؛ روند 
دائمي كاهش هزينه توليد انرژي هاي 
تجديدپذير، حركت كشــورها به اين 
ســمت را كامال به صرفه كرده اســت. 
آژانس بين المللي انرژي در گزارشــي 
اعالم كــرده كه بهتريــن نيروگاه هاي 
خورشيدي دنيا، ارزان ترين انرژي تاريخ 
بشــر را عرضه مي كننــد. انرژي هاي 
تجديدپذيــر در بســياري از نقاط دنيا 
بسيار ارزان تر از ســوخت هاي فسيلي 
هستند. اگر كشورهاي دنيا تمركز خود 
را روي انرژي هاي خورشيدي، بادي و 
باتري هــا بگذارند، قيمت هــا احتماال 
بيشتر و بيشــتر پايين خواهد آمد. در 
نهايت قيمت ها به جايي خواهند رسيد 
كه از نظر اقتصادي، به صرفه خواهد بود 
تا جايي كه كشورها نيروگاه هاي فعلي 
كه با سوخت هاي فسيلي كار مي كنند را 
خراب كرده و نيروگاه هــاي جايگزين 

جديد خواهند ساخت. منطق اقتصادي 
اســتفاده از انرژي هاي تجديدپذير اين 
اســت كه هرچه توليد بيشــتر باشد، 

قيمت ارزان تر خواهد بود.

 كرونا و تغيير محاسبات كشورها 
كرونا عالوه بر آنكه جان حدود 

2ميليون نفر را گرفته، بدترين 4
ضربه  اقتصادي را به جهــان وارد كرده 
است. كشورها بسته هاي حمايتي بزرگي 
براي بهبود شــرايط اقتصــادي درنظر 
گرفته انــد. بخشــي از اين بســته ها، 
سرمايه گذاري در انرژي هاي سبز است 
كه اتحاديه اروپا و آمريكا، تمركز زيادي به 
آن نشــان مي دهنــد. آنهــا اميدوارند 
كشــورهاي بيشــتري را به اين مسير 
بكشــانند تا قيمت جهانــي انرژي هاي 
تجديدپذير كاهش پيــدا كند. البته در 
عين حال، آمريكا و اتحاديه اروپا تهديد 
كرده اند ماليات واردات از كشورهايي كه 
بيش از حــد كربن توليــد مي كنند را 

افزايش خواهند داد.

 سبز شدن كسب وكارها
كاهش قيمت انرژي هــاي نو و 

همينطور فشــار افكار عمومي، 5
باعث شده تا كســب وكارهاي بزرگ هم 
رويكرد خود را تغيير دهند. بازار هم با اين 
رويكــرد جديــد همراهــي مي كنــد. 
سال2020 شركت تسال كه خودروهاي 
برقي توليــد مي كند، بــه باارزش ترين 
شركت خودروسازي دنيا تبديل شد. در 
همين حال، ارزش ســهام شركت نفتي 
اگــزون موبيــل آمريــكا، كــه زماني 
باارزش ترين سهام دنيا را داشت، سقوط 
كرد. شــركت ها، نگراني ها و مالحظات 
زيســت محيطي را در برنامه ريزي هاي 
كالن لحاظ مي كنند و اميد اين است كه      
نقش بارزی در كاهش آالينده هاي كربني 

داشته باشند.

سمانه معظمي
روزنامه نگار

تجمع بزرگ شهروندان عراقی در ميدان تحرير بغداد 
برای گراميداشت سالگرد شهدات فرماندهان مقاومت 

توجه رسانه های منطقه و جهان را به خود جلب كرد

   سخنان شخصيت هاي برجسته مقاومت

سيدحسن نصراهلل: دبير كل حزب اهلل لبنان
در دوران سردار سليماني، روابط ايران 
با تمام گروه هاي مقاومت در ســطح 
منطقه پيشرفت قابل مالحظه اي داشت. 
به دليل باور ايشان به آرمان فلسطين، 
كمك هاي ايران هرگز به گروه هاي مقاومت در غزه قطع 
نشد. با گذشت يك سال از حادثه ترور هنوز تلخي آن 
احساس مي شود اما اينها نبايد مايه نااميدي مردم باشد؛ 
مقاومت امروز از هر زمان ديگري قوي تر است. بزرگی و 
مظلوميت شهيدان حاج قاسم و ياران او در تاريخ ماندگار 
خواهد بود.  اگر ايران حاج قاسم سليمانی را قهرمان ملی 
بداند، ما در لبنان و حزب اهلل او را قهرمان فداكاری، وفا و 
دفاع از مظلومان در جهان و عالم اسالم می دانيم؛ چرا كه 
او نه تنها برای شــيعيان بلكه برای همه مســلمانان و 
غيرمسلمانان مانند مسيحيان و ايزديان تالش و فداكاری 
كرد. اگر شهادت فرماندهان محور مقاومت نبود، شعار 
اخراج نيروهای آمريكا از منطقه به شعاری كه ملت های 
منطقه برای تحقق آن تالش می كنند، تبديل نمی شد. 
قصاص قاتالن و عامالن ترور سردار سليمانی و همراهان 
او وظيفه هر انسان آزاده و شــريف است و عادالنه اين 

است كه آمران و مجريان ترور آنها قصاص شوند.

قيس خزعلي، فرمانده عصائب اهل حق
قاسم سليماني، گرانقدرترين سرمايه 
خود يعني جانش را در راه امنيت مردم 
منطقه، مبارزه با تروريسم و اشغالگري 
تقديم كرد. خــون او و حاج ابومهدي 
المهندس، مســئوليتي بزرگ در مسير ماست كه جز با 
انتقام از بانيان اين جنايت پايان نخواهد يافت. مسئله 

ميان ما و اشغالگران، مسئله خون است.

فالح الفياض: رئيس سازمان حشد شعبي
سليماني و مهندس براي هدف بزرگي به 
شهادت رســيدند؛ اين هدف عبارت 
است از زير پا گذاشتن تمام اختالفات 
فرقه اي و قومي براي مقابله با دشمنان 
هميشگي مردم منطقه. در سالگرد اين روز تلخ از مردم 
مي خواهم از حشد شعبي، ميهن و مرجعيت خود دفاع 

كنند؛ منافع ما جز از طريق وحدت حاصل نخواهد شد.

حيدر العبادي: نخست وزير پيشين عراق
امروز سالگرد ترور فرماندهاني است كه 
براي شكســت داعــش در كنار ما 
جنگيدنــد. ترور ايــن 2فرمانده، در 
حقيقت نقــض حاكميت ملي و امنيت 
عراق بود. ما همواره نسبت به پيامدهاي ورود عراق در 
نبردهاي ويرانگر هشدار داده ايم. منافع ملي كشور ما جز 
از طريق تعهد به تصميم هاي حكيمانه و ساختار قانون 

محقق نمي شود.

عمار حكيم: رئيس جريان حكمت ملي
نقش حماسي اين 2 فرمانده بزرگ در 
نبرد با جبهه هاي تروريســم هيچگاه 
فراموش نمي شود و شــهادت آنها با 
توجه به جايگاه ارزشمندي كه در قلب 
دوســتداران خود دارند، هنوز پس از يك سال دردآور 
است. اين 2شهيد نه تنها نزد مرد ايران و عراق، بلكه براي 
ساير مردم منطقه نيز عزيز بودند. اين حادثه بايد منشأ 

وحدت كلمه و دوري از هرگونه تفرقه باشد.

سيدعبدالملك الحوثي؛ رهبر جنبش انصاراهلل يمن
ياد شهيد زماني است كه ما در آن اراده 
خــود را تجديد كــرده و از شــهدا و 
فداكاري هاي آنان ياد كنيم و البته از آن 
درس بگيريم. ما نسبت به خون اين دو 
شهيد احساس مسئوليت مي كنيم و بر اين اساس، راهشان 
را براي مبارزه با طاغوت هاي جهانــي و منطقه اي ادامه 
خواهيم داد. آزادي غزه و پيروزي حــزب اهلل در لبنان، 

نمونه هايي موفق از الگو هاي جهاد و شهادت براي ماست.
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2021؛ سال رستگاري زمين
 سال جديد ميالدي به 5دليل مي تواند نقطه عطفي در تالش ها

براي نجات محيط زيست باشد 
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اينجاتهران،حوالیهدايت

حساب كاربري اينســتاگرامي فوتو مومنت، با انتشــار اين عكس نوشته است: 
»شــايد براي بار هزارم كه مي چرخيم در ايــن حوالي و هر بار بيشــتر با ديدن 
عمارت هايي كه باقي مانده اند به وجد مي آيم. ســقاخانه و گرمابه عبداهلل خاني، 
زير نــور نارنجي آفتاب دم غــروب و زردي چراغ تير برق وســط كوچه كه روي 
كاشيكاري الجوردي سقاخانه پخش شده است و سايه شاخه هاي لخت درختان 
روي ديوار گرمابه، حال عجيبي به كوچه بخشــيده بود. دلم خواست اين حال را 
با گرفتن اين چند عكس با شما به اشتراك بگذارم. اينجا تهران، حوالي  هدايت. 

#تهران_شهري_كه_دوستش_دارم.«

بنيآدماعضاييكديگرند

حساب كاربري پيانو، در توييتر با انتشار اين عكس نوشت: »سر چهارراه كتش را 
هديه داد به كسي كه اسپند دود مي كرد.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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گياهخواري، گرايشي رفتاري، شيوه اي 
است در خوان و خوراك كه پيشينه اي 

بسيار كهن دارد. اين پيشينه بازمي گردد به جهان باستان كه 
در سامانه هاي اسطوره شناختي و آيين هاي كهن نمود يافته 
است و بر پايه اين پيشينه ديرينه، مردمان نخست گياهخوار 
بوده اند و اندك اندك به خوراك هايي كه با كشــتن جانداران 
ديگر فراهم مي شــد روي آورده اند. از همين روي، در پاره اي 
از افســانه ها و باورهاي كهن، هنگامي كه مردمان از خوان و 
خوراك گياهي به خوان و خوراك گوشتين مي گرايند، آنچه 
روزگار زرين ناميده مي شود به پايان مي رسد، زيرا اين رفتار، 
رفتاري درشت و ستمگرانه و بسيار نكوهيده و ناپسند پنداشته 
مي شده اســت. ناگفته پيداســت كه نكوهيد گي آن هم از 
آنجاست كه آدمي پايه هستي و ماندگاري خويش را بر نابودي 
و كشتن جانداري ديگر مي نهد. در اين سامانه ها، روزگار زرين، 
روزگاري بوده است كه آدميان در آرامش و آشتي با جانداران 
ديگر در جهان مي زيسته اند اما از آن زمان كه گوشت خواري 
آغاز مي گيرد، جانداران از آدميان بيمناك و هراسان مي شوند 
و از آنان مي گريزند، زيرا همواره چشم مي داشته اند كه آسيبي 
و گزندي از سوي آدميان به آنان برســد. بازتاب اين بن مايه 
اسطوره اي و باور شناختي را در فرهنگ ايراني، در افسانه هاي 
كهن در داستان دهاك ماردوش)ضحاك ماردوش( مي بينيم. 
در بخشي از اين داستان، اهريمن در جامه و آرايش خواليگر به 
نزد دهاك مي آيد و مي گويد كه من آشپزي هستم كه در اين 
كار بسيار چيره دست و استادم. خوراك هايي مي توانم پخت 
كه همانند ندارد. دهاك او را ساالر آشپزخانه شاهي مي گرداند. 
اهريمن مي آغازد بــدان كه دهاك را بــا خوراك هايي كه از 

جانداران فراهم مي شود بپرورد، مانند تخم مرغان.
اندك اندك به خوراك هاي گوشتين مي رسد. دهاك اين خام و 
خوراك را بسيار خوشايند و دلپسند مي يابد، بر آن سر مي افتد 
كه خواليگِر چرب دسِت خود را پاداشي بدهد. به او مي گويد 
كه چه پاداشي مي خواهي؟ اهريمن از دهاك مي خواهد كه 
بوسه اي بر دو شانه او بزند. هرچند اين درخواست، درخواستي 
بوده است بسيار شگفت و نابهنجار، دهاك به ناچار مي پذيرد. 
از بوسه جاي اهريمن دو مار بر شانه دهاك مي رويد. از آن پس 
دهاك به ماردوش برناميده مي شــود. ماران دمار از روزگار 
اين شهريار ســتمگار كه فريفته ديو شده است بر مي آورند و 
آرامش و آســايش را از او مي ستانند. اين بار اهريمن در جامه 
و آرايش پزشــكان به نزد دهاك ماردوش مي آيد. مي گويد 
كه چاره اين درد و رنج و آزار نزد من اســت. دهاك مي پرسد 
آن چاره چيســت؟ همه پزشــكان در درمان اين گزندگران 
درمانده اند. حتي زماني كه ما اين ماران را مي درويم و با تيغ از 
ميانه مي بريم، ديگر بار آن بخش بريده  مي رويد. ديو به دهاك 
مي گويد كه چاره آنكه اين ماران آرام بگيرند و تو را نيازارند اين 
است كه هر روز از مغز دو جوان خورشي ويژه بسازيم. هنگامي 
كه اين دو مار، از آن خورش توشه برگيرند آرام خواهند گرفت و 
تو را نخواهند آزرد. با اين ترفند هر روز دو جوان را مي آورده اند 
به آشپزخانه شاهي، آنان را مي كشته اند، از مغز سرشان براي 
ماران دهاك خورش مي ســاخته اند. نمي خواهم داستان را 
پي بگيرم. خواسته من آن بود كه نشان بدهم در افسانه هاي 
ايراني هم اين بنمايه باستاني و اسطوره اي بازتاب يافته  است. 
با خوردن گوشــت آن منش تباه، آن خــوي و خيم ددانه در 
دهاك نيرو مي گيرد و به كردار در مي آيد. به هر روي، پيشينه 

گياهخواري به روزگاران بسيار كهن بازمي گردد.

ميرجاللالدينكزازييادداشت
نويسنده و استاد دانشگاه

برلين: پس از گذشــت چند ماهي كه از ناپديد شــدن 
دمپايي ها در زلنــدورف آلمان مي گذشــت، اين ماجرا 
تبديل به يكي از معماهاي اين شــهر شده بود. به گزارش 
بي بي سي، بيش از 100جفت دمپايي پالستيكي ناپديد 
شدند تا اينكه سرانجام روباهي كه به جمع  آوري دمپايي ها 
عالقه داشت دستش در يك فيلم دوربين هاي مداربسته 
براي اهالي شهر رو شد. پس از آن هم تمام دمپايي ها در 

كنار درختي در حومه شهر پيدا شدند.

صوفيه:مقامات بلغارستان واكســن هاي وارداتي كرونا را با 
ون ها و خودرو هاي فروش هات داگ جابه جا  كردند. به گزارش 
نيويورك تايمز، اين در حالي اســت كه واكسن هاي يادشده 
بايد در دماي 70درجه زير صفر نگهداري شوند. پس از اينكه 
سيل انتقاد هاي مردم اين كشــور روانه شبكه هاي اجتماعي 
شد، برخي اين فرضيه را مطرح كردند كه هواي سرد روز هاي 
اخير، دماي مناســبي براي جابه جايي واكسن ها بوده است. 
البته برخي پاسخ دادند دماي نگهداري واكسن بايد ثابت باشد.

وورتسبورگ:مردي كه پــس از نبش قبر، دندان  طالي 
اجساد را مي دزديد، پس از دستگيري مدعي شد همانطور 
كه زباله ها نياز بــه بازيافت دارند اجســاد را هم مي توان 
بازيافت كرد. به گزارش دويچه وله، او كه كارگر گورستان 
بود شب ها با خيالي آسوده ســر وقت قبر ها رفته و آنها را 
كاوش مي كرد. او براي شناســايي اجســاد قيمتي تر در 
مراسم خاكسپاري آنها نيز شركت مي كرد تا قرباني بي جان 

خود را انتخاب كند.

نيويورك: پس از چندين بار حمله ســنجاب ها به اهالي 
منطقه كوئينــز واقع در نيويورك، شــماري از مردم اين 
منطقه در تماس با پليس اعــالم كردند كه جرأت بيرون 
رفتن از خانه را ندارند. به گزارش ســايت بوستون، هنوز 
دليل حمله بي ســابقه اين جانور به انسان مشخص نشده 
است؛ اما بارش برف در منطقه باعث شده خوني كه روي 
برف ها ريخته منظره ترسناكي را براي اهالي رقم بزند. يك 
نفر از ناحيه سر و ديگري از ناحيه انگشت ها زخمي شده اند.

حملهخونينسنجابهابهرهگذراندستگيريدزددندانمردگانجابهجاييواكسنباونفروشهاتداگحلمعمايسارقدمپاييها

پيشينهگياهخواري
درروزگارانكهن

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اغلب الّناس من غلب هواه بعلمه؛
پيروزمندترين مردم، كسي است كه به وسيله علم و دانش خود، بر هواي نفس اش غلبه كند.
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ايپادشهخوبان!دادازغمتنهايي
دلبيتوبهجانآمد،وقتاستكهبازآيي

مشتاقيومهجوريدورازتوچنانمكرد
كزدستبخواهدشدپايابشكيبايي

شكيب، بردباري و آرام و قراري ا ســت كه آن را به كف مي آورند. حافظ كه رفيِق 
خيِل خيال است و همنشيِن شكيب، قريِن آتِش هجران و هم قِراِن فراق؛ مشتاقانه 
مي پرســد: »پس از چندين شكيبايي، شــبي يا رب! توان ديدن/ كه شمِع ديده 

افروزيم در محراِب ابرويت؟«
خاقاني با خود زمزمه مي كند: »چند گويي كه ز وصلش بَِشــكيب؟/ من شكيبم، 

دل و جان نشكيبد«
موالنا از تصويِر خوِش يار ناشكيب اســت و مي سرايد: »از تو دِل من نمي شكيبد/ 

صد بار منش بيازمودم«
سعدي طاقت شكيب ندارد ز روي خوب و به يار پيشنهاد مي دهد تا خودش را در 

آينه تماشا كند و دريابد از دسِت او، چه بر سر ديگران مي رود:
تو را در آينه ديدن، جماِل طلعِت خويش

بيان كند كه چه بوده است ناشكيبا را
خواجوي كرماني يك ساعت هم شكيب ندارد و مي گويد: »پر مي زند ز شوِق لبش 

مرِغ جاِن من/ عيِب مگس مكن كه شكيبش ز قند نيست!«
سيف فرغاني مي گويد كه خانه دل، يا جاي عشق است يا شكيبايي: »عشِق رويت 

چو مرا حلقه بزد بر دِر دل/ شوق، از خانه به در كرد شكيبايي را«
صائب كه كوِه شكيب را لنگِر توفاِن عالَم مي داند، بر آن است كه »شكيب نيست ز 

معشوق، عشِق سركش را/ كه سوختن نَُبَود اشتهاي آتش را«

اِشتهايآتِشدل

فضاي مجازي

سبزهميدان؛نقطهثقِلپايتخت
»ميدان« چه در قديم و چه در شهرسازي مدرن امروز جزو نقاط 
كليدي شهر است. در دوره قاجار كه اســكلت اصلي تهران از آن 
زمان بنا شده »سبزه ميدان« يكي از نخستين ميدان هاي اصلي 
شهر بود. اين ميدان زماني از معدود ميدان هاي دارالخالفه تهران 
هم به حساب مي آمد. به مرور زمان در ضلع جنوبي سبزه ميدان بازار 
اصلي تهران شكل گرفت كه از دوره فتحعلي شاه به تدريج توسعه 
پيدا كرد و محل اصلي دادوستد تهراني ها شد. در واقع سبزه ميدان 
و بازار قديم، نقطه ثقل تهران به حساب مي آمدند كه عمده تجارت 
شهر در اين قسمت انجام مي شد و بازار منشعب از آن نبض تپنده 
پايتخت بود. تا زمان محمدشاه قاجار اين مكان تنها ميدان عمومي 
شهر تهران و محل مجازات محكومان بود و پس از آن كاربري هاي 
ديگري هم پيدا كرد. در اين ميدان گاو و گوسفند و مرغ هم كشته 
و فروخته مي شد. جز اينها زير سايبان هاي كرباسي اطراف ميدان، 

كاه فروش ها، نعلبندها و جگركي ها مشغول كار بودند و اين وضع، 
از ميدان محله اي كثيف با منظره اي زشت و چرك به وجود آورده 
بود. ســال 1268ق، با دســتور ميرزا تقي خان اميركبير ابتدا به 
تميزي ميدان و رسيدگي به آن و نجاتش از آشفته بازاري پر از گند 
و كثيفي پرداختند. بعد از آن حجره هايي 2طبقه در اطراف ميدان 
ساختند كه اغلب آنها دكان  بلورفروشي شد. تا چند سال پس از 
پايان بناي اصلي ميدان يعني سال 1269ق در  ماه رمضان هر سال 

نمايشگاهي از محصوالت ايراني و اروپايي در حجره ها و چادرهايي 
كه در سبزه ميدان برپا مي كردند تشكيل مي شد.

اتفاقاتتاريخي
از رويدادهاي مهمي كه در سبزه ميدان به عنوان نخستين ميدان 
مدرن شــهر اتفاق افتاد، اعدام مجرمان بود. در اين ميدان 7نفر 
از جماعت بابيه كه به توطئه عليه ناصرالدين  شــاه متهم شــده 
بودند به دار آويخته شــدند. باز در همين محل بود كه گروهي از 
مشــروطه خواهان ازجمله ملك المتكلمين و صوراسرافيل را به 
محاكمه كشــيدند و حكم اعدام را درباره آنان به اجرا گذاشتند. 
بعد از چند سال، بنا به دستور اميركبير اعدام محكومان به ميدان 

پاقاپوق )اعدام قديم و محمديه فعلي( منتقل شد.

علتنامگذاري
در محوطه سبزه ميدان و حوالي آن، سبزي خوردن براي مصرف 
مردم تهران مي كاشتند و دليل اصلي نامگذاري آن به سبزه ميدان 

هم از همين جا آب مي خورد.

برگزاريدهمينهمايشعلمیسالمتروانورسانه
دهمين همايــش علمي ســالمت روان و رســانه 17و 

18دي ماه به صورت مجازي برگزار مي شود.
به گزارش همشــهري، اين همايش، موضوع انگ را در 
بستري از شرايط فرهنگي، قومي و اجتماعي هر جامعه 
بررســي مي كند تا با تحليل ســازه هايي كه اذهان يك 
جامعه و باور عامه را مي سازد، بتوان به راه حل هاي مفيدي 
براي كاستن از انگ هاي ويرانگري كه ما را احاطه كرده اند 
رسيد. همايش توسط كرسي يونسكو در آموزش سالمت 
برگزار مي شــود و مصطفي معين به عنوان  رئيس، آيلين 
مردان پور دبير كرسي و دبير اجرايي، ارسيا تقوا دبير علمي 
و حسن نمك دوست دبير رسانه اي آن هستند. در صفحه 
اينستاگرام اين همايش اطالعات مربوط به اين رويداد و 

همچنين به روزترين اطالعات در مباحث ســالمت روان از منظر يونسكو و استادان روانپزشكي و روانشناسي 
ارائه مي شود.

موفقيتكودكانايرانیدرجشنوارهنقاشیژاپن
چند كودك ايراني از يازدهمين مسابقه بين المللي نقاشي 
محيط زيست »كائو« در كشــور ژاپن جايزه گرفتند. به 
گزارش همشهري، اين دوره از مسابقات نقاشي »كائو« با 
موضوع »با هم، ما دوست محيط زيست هستيم« برگزار 
شد. »فاطمه خسروپناه« 15 ســاله و »عرفان غالمي« 
11 ساله به ترتيب اعضاي مراكز كانون شهرهاي بيرجند 
و بشرويه و »محمدرضا موســايي« عضو 11 ساله مركز 
21 كانون تهران موفق به دريافت »جايزه دوســتي اكو« 

يازدهمين مسابقه بين المللي نقاشي محيط زيست »كائو« ژاپن شدند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

فرهنگ تفصيلي اصطالحات روايت شناسي، نوشته جرالد 
پرينس را سيدرحيم موســوي نيا به فارسي برگردانده و 
ويراست دوم آن به تازگي از سوي دانشگاه شهيد چمران 
اهواز منتشر شــده اســت. روايت نقش چشمگيري در 
حوزه هاي تاريخ، ادبيات، دين، فيلم، روانشناسي، نظريه و 
حتي محاوره هاي روزمره ايفا مي كند. در اين كتاب، همه 
مدخل  ها به مقاله ها و كتاب هاي اصلي و دست اول ارجاع 

دارند. در واقع فرهنِگ پيش   رو حاصل پژوهش  هاي مربوط 
به روايت است و به دنبال مطالعه پژوهشگراني چون تودوروف، ژرار ژنت فرانسوي 
و ديگر نظريه  پردازان رشته روايت  شناسي حاصل شده است. مطالعه كتاب حاضر 
براي استفاده نويسندگان، پژوهشگران و دانشــجويان حوزه ادبيات و به طور 
دقيق آنان كه با مقوله روايت در قالب  هاي متفاوت ازجمله رمان، داستان كوتاه، 
داستانك و فيلم سروكار دارند توصيه مي شود. اين كتاب با شمارگان 500نسخه 

در 317صفحه به بهاي 48هزار تومان منتشر شده است.

برخي از كودكاني كه به مدرســه مي روند و بايد قلم دست بگيرند، قادر به نگه 
داشتن مداد در دست شان نيستند، زيرا مهارت هاي حركتي خوبي ندارند. چنين 
كودكاني نياز به كنترل قوي ماهيچه هاي انگشتان شان دارند. در واقع، استفاده از 
صفحات لمسي تبلت و آي پد موجب مي شود ماهيچه هاي دست كودكان خوب 

رشد نكند و براي به دست گرفتن قلم مشكل داشته باشند.

ويترين

فرهنگتفصيلیاصطالحاتروايتشناسی

تبلتولطمهبهتواناييكودك

بهروز رضايي منش، مدير بازاريابي شركت ايران خودرو اعالم كرد 
كه از 10دي ماه تا 14دي  بيش از 30هزار پژو 206پيش فروش 
شده است. وي افزود: قيمت نهايي خودروی سواري پژو206بين 
7ميليون تــا 7.5ميليون تومــان برآورد مي شــود.وي درباره 
مرحله بندي طرح توليد پژو206در كشور گفت: توليد خودروي 
كوچك پژو206در سال1380معادل 27هزار دستگاه و در سال 
پس از آن 80هزار دستگاه خواهد بود كه برنامه ريزي فروش هم 
بر اين مبنا تعيين شده است. مدير بازاريابي شركت ايران خودرو 
با اعالم اينكه ديروز آخرين روز ثبت نام پيش فروش پژو206بود 
گفت: امسال حدود 10تا 15درصد قيمت محصوالت ايران خودرو 
كاهش يافته اســت كه در مقايسه با مدت مشــابه سال قبل 
قيمت ها سير نزولي دارد و با همين ثبات قيمت تا پايان امسال، 

ايران خودرو تعهدات خود را پيش خواهد برد.

برآوردقيمتپژو206تا7/5ميليونتومان

20 سال پيش 
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گزارش يکيادداشت اول

هاشمي   رفسنجاني و عدالت اجتماعي
محمود صدري  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هاشمي رفسنجاني در 3دوره متفاوت زندگي سياســي   اش، 3نگاه متفاوت به مفهوم 
عدالت اجتماعي داشت. اين سه نگاه هريك به   طريقي بر جهت   گيري سياست و اقتصاد 

در ايران تأثير گذاشت.
دوره نخست، قبل از انقالب بود. هاشمي رفسنجاني در دهه   هاي1340 و 1350، كه 
روزگار جواني و ميانســالي   اش بود، عدالت را به   طور اعم و عدالت اجتماعي را به   طور 
اخص، از منظر نهضت رهايي   بخش ملل اسالمي دنبال مي   كرد. در آن دوران، عدالت 
براي هاشمي رفســنجاني مبارزه با اســتعمار و علي   الخصوص تالش براي رساندن 
فلسطيني   ها به حقوق از دست   رفته   شــان بود. مبارزه با رژيم پيشين نيز ذيل همين 
آرمان آزادي فلسطين قرار داشــت. در آن دوران، هاشمي دغدغه ديگري هم داشت 
كه ذيل ســرفصل   هاي ديگر حيات سياســي   اش قرار مي   گيرد اما بي   ارتباط با آرمان 
ديگرش نيســت. آن دغدغه، تحقق رؤياي محقق   نشــده اميركبير و خالصي ايران از 

چنبره استعمار بود.
هاشمي رفســنجاني در اين دوره نخســت، براي رســيدن به هدف   هاي دوگانه   اش، 
يعني آزادي فلسطين و رهايي ايران از اســتعمار، عمده تالش خود را صرف تضعيف 
رژيم صهيونيســتي و رژيم پهلوي كرد. اين تالش   ها عمدتا در داخل كشور به   صورت 
ساماندهي شبكه مخالفان رژيم و تامين مالي مبارزان سياسي و در خارج، ساماندهي 
ارتباطات امام خميني و كمك مالي به مبارزاني بود كه براي آموزش به فلسطين و لبنان 
مي   رفتند. پس در دو دهه منتهي به انقالب1357، عدالت براي هاشــمي رفسنجاني 

چيزي نبود مگر ساقط كردن رژيم پهلوي و پيشبرد آرمان آزادي فلسطين.
دوره دوم، با انقالب ايران آغاز شــد. سياســيون و مردم ايران، بدترين خصيصه رژيم 
پهلوي را بي   اعتنايي آن به وضع تهيدســتان مي   دانســتند و پــس از انقالب، يكي از 
آرمان   هــاي انقالبيون »كاهش فاصلــه طبقاتي« بود. خطبه   هاي معروف هاشــمي 
رفسنجاني در نمازهاي جمعه دهه1360معطوف به همين هدف بود. هاشمي در آن 
خطبه   ها درباره نسبت »عدالت و توسعه« سخن مي   گفت و هر يك را موكول و مشروط 
به ديگري مي   دانست. اين نگاه، وي را به چپگرايان آن زمان يا نيروهاي پيرو خط امام، 
نزديك و از راستگرايان آن دوران، دور كرده بود. اين تلقي هاشمي رفسنجاني از عدالت، 
در سال   هاي پاياني دهه60 و در پي ضعيف شدن اقتصاد ايران، اندك   اندك تغيير كرد 

و دوران سوم انديشه   ورزي وي درباره عدالت اجتماعي آغاز شد.
در دوران سوم، كه سال1368 و با رياست   جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد، رشد 
اقتصادي در كانون نظريه عدالت وي قرار گرفت. مبناي دوران سوم اين بود كه تا كيك 
اقتصاد بزرگ نشود، يعني توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد، سخن گفتن از عدالت، 
مهمل   گويي اســت؛ زيرا مادامي كه كاال و خدماتي توليد نشده است، هرگونه فعاليت 
توزيعي، فقط به توزيع فقر منجر مي   شود و محرومان، نه   تنها به عدالت نمي   رسند بلكه 
فقيرتر هم مي   شوند. هاشمي رفسنجاني اقتصاد ايران را از 1368تا 1373 كمابيش بر 
همين مبنا اداره كرد و رشــد اقتصادي هم افزايش چشمگيري يافت و حتي قشرهاي 
فقيرتر جامعه هم تاحدودي از مواهب رشد اقتصادي بهره   مند شدند؛ اما از سال1373، 
ابتدا فشار چپگرايان و آنگاه فشار راستگرايان، موجب توقف برنامه   هاي اصالحي هاشمي 

رفسنجاني شد و اقتصاد ايران دوباره ميان دولتي بودن و خصوصي بودن معلق ماند.
از سال1376، تأثيرگذاري مستقيم هاشمي رفسنجاني بر روند عدالت   خواهي تقريبا از 
بين رفت مگر پاره   اي تأثيرگذاري   هاي غيرمستقيم بر دولت بعدي خودش. از 1376تا 
1384 شماري از ياران و پيروان هاشمي، عهده    دار امور اقتصادي دولت شدند و گام   هاي 
بلندي هم در زمينه پيشــبرد اقتصاد ايران و تامين عدالت از طريق فراواني كاالها و 
خدمات برداشتند. از سال1384 اين تأثيرگذاري غيرمستقيم هم پايان يافت و هاشمي 

رفسنجاني تا آخر عمرش ديگر بر اقتصاد ايران تأثيري نگذاشت.

عليرضا احمدي������������������������������������������

در آخريــن روزهــاي مردادمــاه1368 و 
درحالي   كه خاكســتر جنگ تحميلي هنوز از 
ســيماي ايران زدوده نشــده بود، فصل نويني 
در سياســت و اقتصاد كشــور گشــوده شد؛ 
علي   اكبر هاشمي رفسنجاني دوران هشت ساله 
رياست   جمهوري   اش را، كه عصر سازندگي نام 
گرفت، آغاز كــرد تــا در دوران آرامش پس از 
توفان، با اولويت توســعه اقتصادي، زمينه   ساز 
تغييرات گسترده شود. هاشمي رفسنجاني در 
شــرايطي پنجمين دولت جمهوري   اسالمي را 
تشكيل داد كه پس از بازنگري در قانون   اساسي و 
رحلت امام)ره( و به   تبع آن تغيير ساختار قدرت 
و همچنين به   واســطه نقش و جايگاه ويژه   اش 
دراين ساختار، در ميدان عمل مي   توانست ايران 
جنگ   زده را در مسير اصالح ساختار اقتصادي 
قرار دهد، اما اوضاع سخت   تر از آن بود كه گمان 
مي   رفت؛ ابتدا بايد قطعنامه598 به ســرانجام 
مطلوب مي   رسيد، بعد موضوع بازگشت آزادگان 
در اولويت بود و پس از اينها بازسازي خرابي   هاي 
ناشــي از جنگ تحميلي و بازگشت آوارگان به 
شهرهاي   شان ذهن مسئوالن را به   خود مشغول 

مي   داشت.
ازسوي ديگر كاهش شديد قيمت نفت تا حدود 
15دالر، اقتصاد كشــوري بــا جمعيت حدود 
60ميليون نفر را با مشكالت جدي مواجه كرده 
بود. عالوه بر همه اينها، اختصاص بودجه ارزي و 
ريالي موردنياز براي بازسازي مناطق جنگ   زده 
و همچنين ترميم ســاختارهاي نظامي كشور، 
دغدغه بزرگي بود كه با توجــه به خزانه خالي 
كشــور، قيمت پايين نفت و كســري سنگين 
بودجه، كار دشــواري به   نظر مي   رسيد. دراين 
ميان تاميــن نيازهاي مصرفي كشــور و مردم 
هم مســئله مهمي بود، چراكه نرخ تورم حدود 
30درصد معيشت مردم را با مشكالت بسياري 

مواجه كرده بود.
نيازهــا و ضرورت   هــاي ايران در آغــاز دولت 
هاشمي   رفســنجاني و همچنيــن مقتضيات 
جديد نظام بين   الملل كه به   سوي پايان جنگ 
ســرد و نظام دوقطبي حركت مي   كرد، اقتصاد 
ايران را در مســير تازه   اي قرارداد؛ مسيري كه 
الگوي چپ اســالمي را به حاشــيه مي   راند و 
گفتمان اقتصاد آزاد و توسعه محوري را انتخاب 
مي   كرد كه از آن به   عنوان گفتمان راست ميانه 
يا سازندگي ياد مي   شــود. چپ   هاي اسالمي به 
پيشگامي ميرحسين موسوي كه جريان غالب 
در دولت جنگ را تشــكيل مي   دادند، سياست 

اقتصادي ايران را بر مبناي مديريت جنگ از راه 
محدودكردن واردات، دخالت پررنگ دولت در 
بازار و فعاليت   هاي اقتصادي و طرد سرمايه   داري 
با شعار عدالت اجتماعي تنظيم كرده بودند كه 
در مقطع سال1367 و پايان جنگ با آسيب   هاي 
بســياري مواجه شــده بود و ديگر پاسخگوي 

نيازهاي كشور نبود.
 

اهداف تعديل اقتصادي
در چنيــن شــرايطي راه جديدي براســاس 
راهبرد توســعه محــوري برگزيده شــد؛ اين 
انتخاب محصول نياز كشــور به عادي    ســازي    
زندگي عمومي بود كه در گزينــه اقتصاد آزاد 
متبلور شــد؛ هرچند برخي نام عصر ترميدور 
)كاسته شدن از حركت هاي انقالبي يا بازگشت 
از ايده هــاي انقالب( را بــر آن بگذارند. دوران 
جديد اقتصاد ايران با تعديل ســاختاري آغاز 
شــد كه رقابتي كردن اقتصاد، ترويج صادرات، 
تك نرخي كردن ارز، جذب سرمايه و فناوري، 
گسترش نظام مالياتي، خروج از اقتصاد نفتي،  
ادغام در بازرگاني بين   المللي، مقررات    زدايي و 
خصوصي    سازي از مهم   ترين اهداف آن به   شمار 
مي   رفتند و در واقع مدلي از توسعه سرمايه   داري 
بود كه نسخه اي از  آن از سوي نهادهاي اقتصادي 
جهاني مانند صنــدوق بين   المللي پول و بانك 
جهاني براي كشــورهاي درحال توسعه تجويز 

مي   شد.
برهمين اساس بود كه براي كاهش بوروكراسي 
اداري گام   هاي مهمي برداشــته شد كه تسريع 
در فرايند صــدور گذرنامه و گواهينامه ازجمله 
آنها بود. ارائه خدمات بانكي هم سرعت گرفت 
و عالوه بر ديجيتال كردن تلفن   ها، شبكه تلفن 
همراه نيز توسعه يافت و واگذاري انشعاب   هاي 
آب، برق و تلفن با ســهولت بيشــتري همراه 
بود. تاسيس شــوراي   عالي اداري با اختيارات و 
آيين   نامه   هاي ويــژه، از ديگر اقدام   هايي بود كه 

درمسير مقررات   زدايي انجام شد.
دراين ميان كاســتن از حجم دولت را مي   توان 
به   عنوان محوري   ترين ايده دولــت در تعديل 
اقتصــادي دانســت؛ سياســتي كــه برخي 

صاحب   نظران اتخاذ آن را گردشــي در تفكرات 
اقتصادي هاشمي   رفسنجاني ارزيابي مي   كنند، 
چراكه او پيش   تر با اقتصاد دولتي و سياست   هاي 
چپ   روانه دولت ميرحســين موسوي همدلي 
نشان داده بود اما با گسترش نقد سياست   هاي 
تمركزگرايانه در ســال   هاي پايانــي دهه60 و 
همچنين تمايل هرچه بيشتر به الگوي توسعه 
چين، مالزي و ژاپن، تفكرات خود را اصالح و به 
كوتاه كردن دست دولت از اقتصاد اعتقاد پيدا 
كرد؛ بايد راه براي فعاليت   هاي بخش خصوصي 

گشوده مي   شد.
هاشــمي اعتقاد راسخ داشــت كه بايد كشور 
را از تمركزگرايــي شــديد كــه دولــت را در 
حوزه   هاي غيرضروري بســياري درگير كرده 
اســت، نجات داد. عقب   ماندگي كشــورهاي 
كمونيســتي به او اثبات كرده بود كه بايد فضا 
را براي بخش   خصوصي گشــود و به تمايالت 
ماركسيستي در اقتصاد پايان داد. برهمين مبنا 
تدابيري براي آزادسازي اقتصادي اتخاذ شدند 
كه محوريت آنها با سياست   هايي مانند فراهم 
كردن زمينه براي افزايش سرمايه   گذاري   هاي 
زيربنايــي، افزايش توليــد و تخصيص بهينه 
منابع، كاهش نوســانات نرخ ارز و نيل به نرخ 
تعادلي، ايجاد تعادل در بازار پول و جهت   دهي 
به نقدينگي   هاي بخش خصوصي و حمايت از 
صنايعي كه مزيت نسبي دارند و تشويق صادرات 
بود. براين اســاس بود كه واگذاري بخشــي از 
تصدي   گري   هاي دولت به مردم در دســتوركار 
قرار گرفت و با وجود منتقدان سرســختي كه 
درميان طيف   هاي مختلف سياســي داشــت، 
گام   هاي قابل   توجهي براي اجراي آن برداشته 
شــد. در واقع خصوصي   ســازي اقدام   هايي را 
دربرمي   گرفت كه هدف غايي آن افزايش كارايي 
اقتصادي و كاهش كســري بودجه دولت بود و 
لزوم اتخاذ سياســت   هايي براي بهبود عملكرد 
شــركت   هاي دولتي و عمومــي را گريزناپذير 
مي   كرد. برهميــن مبنا هم بود كــه دولت در 
ســال1370 سياست واگذاري ســهام متعلق 
به ســازمان   هاي دولتي را تصويب و چگونگي 
واگذاري ســهام شــركت   هايي مانند ســايپا، 

پارس   خودرو، ايران   خودرو و... را مشخص كرد.
 نخستين برنامه توسعه پس از انقالب

اجراي برنامه تعديل اقتصادي يك نقشــه   راه 
ويژه هم داشت؛ »برنامه پنج ساله اول توسعه«. 
پيشينه اين برنامه به سال   هاي مياني دهه60 
بازمي   گشت كه به   دليل جريان داشتن جنگ و 
اجبار سياليت بودجه كشور، به تصويب نرسيد 
و پس از روي كار آمدن دولت پنجم و متناسب 
با شرايط زمان، نخستين برنامه پنج ساله اول 
توسعه براي سال   هاي 1368 تا 1372 از سوي 
ســازمان برنامه و بودجه تدوين و در مجلس 

   شوراي اسالمي تصويب شد.
اهداف كلي اين برنامه بازسازي و تجهيز بنيه 
دفاعي، بازسازي و نوسازي ظرفيت   هاي توليدي 
و زيربنايــي و مراكز جمعيتي خســارت ديده 
در طول جنــگ تحميلي، گســترش كمي و 
ارتقاي كيفــي فرهنگ عمومي، ايجاد رشــد 
اقتصادي، تأميــن حداقل نيازهاي اساســي 
مردم، تعييــن و اصــالح الگــوي مصرف و 
اصالح ســازمان و مديريت اجرايي و قضايي 
كشور درنظر گرفته شــد و بايد عالوه بر رونق 
بخشيدن به فعاليت   هاي اقتصادي، در جذب 
ســرمايه   گذاري   ها نيز تحرك ايجاد مي   كرد و 
توليد و اشتغال كشــور را رشد مي   داد و زمينه 
مناســب براي بازســازي خرابي   هاي ناشي از 

جنگ تحميلي را هم فراهم مي   كرد.
آمارها از وضعيت مناســب نرخ رشد اقتصادي 
درطول برنامه پنج ساله اول توسعه حكايت دارد كه 
با دولت نخست هاشمي   رفسنجاني همزمان بود. 

در اين دوره نرخ رشد 9/65درصدي ثبت شد 
كه در دولت   هاي بعد ديگر تكرار نشد و دوران 
طاليي رشد لقب گرفت. در طول برنامه پنج ساله 
دوم توسعه كه با دولت دوم هاشمي   رفسنجاني 
همزمان شــد )1374تا 1378( نيز نرخ رشد 
اقتصادي اگرچه نســبت به برنامه اول نزولي 
بود، اما وضعيت مســاعدي داشــت. گزارش 
مركز پژوهش   هاي مجلس نشــان مي   دهد در 
دولت دوم هاشمي   رفسنجاني به   طور ميانگين 
نرخ رشــد 4/25درصدي براي اقتصاد به ثبت 

رسيده   است.

 رشد شاخص   هاي اقتصادي
اگرچــه تاكنــون نقـــدهـــاي بســيار و 
حتــي بي   رحمانــه   اي از كارنامــه دولــت 
هاشمي   رفســنجاني صورت گرفته و آمارها و 
اسناد بسياري نيز به   عنوان گواهي براين نقدها 
ارائه شــده    اســت )مانند جهش نرخ تورم به 
49/5درصد در سال1374 كه تا سال   هاي اخير 
هم يك ركورد محســوب مي   شد و همچنين 
آمارهايي مربوط به ضريــب جيني و افزايش 
شــكاف   هاي طبقاتي(، اما بررسي   هاي آماري 
نشــان مي   دهد بيشتر شــاخص   هاي اقتصاد 
كالن در 8ســال فعاليــت دولت ســازندگي 
وضعيت مناسبي داشته   اند؛ رشد توليد ناخالص 
داخلي كشــور كــه در دوران جنگ تحميلي 
به منفي 5/5درصد هم رســيده بود، در دولت 
هاشمي   رفســنجاني تغيير جهت چشمگيري 
داد و بــه بيــش از 6درصــد افزايــش يافت. 
همچنين نخســتين گزارش توســعه انساني 
جمهوري   اســالمي   ايران كه در سال1378 و 
ازسوي سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، نشان 
مي   دهد كه »درآمد سرانه هر ايراني طي دوران 
سازندگي به   طور متوسط ساالنه حدود 5درصد 
افزايش يافته اســت.« درايــن دوران ميزان 
ارزش افزوده بخش كشاورزي و نفت نيز ساالنه 
معادل 5درصد افزايش يافته است. ارزش   افزوده 
بخش   هاي صنعــت و خدمات هــم در دولت 
سازندگي به   ترتيب 2درصد و 6/5درصد به   ازاي 
هرسال رشد داشته است. دولت سازندگي كه در 
سال1368 با حدود 50درصد كسري بودجه، 
كشور را تحويل گرفته بود، توانست دراين مدت 
به توازن بودجه   اي برســد و تركيب هزينه   ها را 
به هزينه    هاي بودجــه   اي تغييرجهت بدهد و 
تحوالت زيرساختي قابل   توجهي دركشور ايجاد 
كند كه راه   ســازي، سد   ســازي و رونق صنايع 
سنگين و پتروشيمي از ويژگي   هاي اين دوره 
هشت ساله است. رونق تجارت   خارجي، كاهش 
بدهي   ها و تعهدات دولت و افزايش اشتغال   زايي 
نيز از ديگر شــاخص   هايي اســت كه به   عنوان 
دستاوردهاي اقتصادي مهم دولت   هاي پنجم و 

ششم، در بررسي   هاي آماري بازتاب دارد.

 آيا 8سال دولت 
هاشمي رفسنجاني به 

اهداف خود رسيد

كارنامه 
سازندگی

تقويم ثابت شوراي 
برنامه    ريزي 
منطقه   اي براي 
اجالس وقايع 
پيشنهادي اكو در 
سال1370

بانكمركزيوزمينهايعباسآباد
سيد محمدحسين عادلي، رئيس   كل 
وقت بانك مركزي، در نامه   اي از 
هاشمي   رفسنجاني درباره زمين   هاي 
عباس   آباد كه اين سازمان براي ساخت 
مجتمع اداري بانك و خزانه جواهرات ملي 
درنظر گرفته بود، كسب تكليف مي   كند كه 
رئيس   جمهور ذيل نامه مي   نويسد: »با مذاكره 
با مقام   معظم   رهبري، اين مسئله تمام شد 
و مقرر شد شهرداري براساس معيارهاي 
خاصي براي عمران منطقه اقدام نمايد و شما 
نيز مي   توانيد اقدام نماييد«� 

تصويب   نامه هيأت    وزيران 
مبني بر اضافه شدن 
مديركل بهزيستي استان 
به تركيب اعضاي كميته 
هماهنگي اشتغال در 
تاريخ شهريور1371
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ركــود بزرگ اقتصــادي كــه در اواخر دهــه20 ميــادي اقتصاد 
اياالت   متحده آمريكا و در سطحي گسترده   تر اقتصاد جهان را درگير 
كرد و تقريبا يك دهه ادامه داشــت، آن قدر بزرگ و همه   گير بود كه 
اقتصاددانان و سياستمداران از گشــودن گره   هاي آن عاجز ماندند 
و بستری مناسب براي شــكل   گيري نهضتي به   نام »تكنوكراسي« يا 
»فن ساالري« در سال1932 فراهم شــد كه از دانشگاه كلمبيا كليد 
خورد. اين نهضت كه واكنشــي به »ركود بزرگ« بود، مهندســان و 
فن   ساالران را به    چشم فرصتي مي   ديد كه شايد قادر باشند اين بحران 
بزرگ را مهار كنند؛ ايده   اي كه بيش از يك دهــه قبل ويليام هنري 
اسميث، نويسند   ه    آمريكايي مطرح و پيشنهاد »حكومت تكنوكرات   ها« 

را تئوريزه كرده بود.
تكنوكراسي پس از اينكه در آمريكا مورد نقد متفكران اجتماعي قرار 
گرفت و البته هواداراني يافت و كتاب   هايي درباره   اش نوشته شد، پس 
از فرونشستن خاكستر جنگ   جهاني دوم و در دهه1960 ميادي، به 
اروپا رسيد و به   ويژه در فرانسه رواج يافت، چراكه آن را در ادامه نظريات 
سن    سيمون، فيلسوف نجيب   زاده   اي از نسل شارلماني مي   دانستند كه 
از پايه   گذاران نهضت سوسياليتي بود و »جامعه    اي را پيش   بيني كرد 

كه در آن حكومت به    دست دانشمندان و مهندسان خواهد بود«. 
پــس از آن، اين ايده تقويت شــد كه »در هر ســاخت سياســي و 
اجتماعي ای، تكنوكرات   ها از حامان توسعه يا صنعتي شدن محسوب 
مي   شوند« و مي   توانند با به   كارگيري دانش   تخصصي به   ويژه در حوزه 
اقتصاد، راه   گشاي بسياري از مشكات گريبانگير يك جامعه باشند؛ 

موضوعي كه در ايران معاصر نيز بحث   هاي داغي را دامن زده و منتقدان 
و هواداران سرسختي داشته است كه گاه از سوي متفكراني مانند علي 
شــريعتي و جال آل   احمد با ادبيات تندي نواخته شده و زماني هم 
مورد تفقد روشنفكران و سياستمداران قرار گرفته است، اما هرچه بود 
ظن ريشه   دار به تفكر تكنوكراسي هيچ   گاه از ذهن ايرانيان پاك نشد 
و تكنوكرات   ها همواره در صف نخســت تصميم   سازاني بوده   اند كه با 

ترديد به كارنامه عملكرد آنان نگريسته شده    است.
به    هر روي نمي   تــوان از تاش   هاي فن   ســاالران در ايــران معاصر 
چشم   پوشــي كرد، چراكه بخش مهمي از تغييرات بنيادين به   ويژه 
در حوزه   هاي اقتصادي و سياســي محصول فعاليت   هاي آنان است. 
با چشم   پوشي از تعاريف تئوريك تكنوكراسي و تكنوكرات   ها، شايد 
بتوان راه   اندازي مدرسه دارالفنون از سوي اميركبير در عصر ناصري را 
به   عنوان پيشينه   اي براي پايه   گذاري تفكر تكنوكراتيك در ايران معاصر 
قلمداد كرد؛ اقدامي كه با »اعزام دانشجويان به اروپا« دوگام مؤثري 
بود كه ابتدا براي نوسازي ارتش و سپس صنعت كشور برداشته شد و 

در گذشته عباس ميرزا اقداماتي در اين مسير انجام داده بود.
صنيع    الدوله با طرح   هــاي صنعتي ای كه اجرا كــرد و بودجه   اي كه 
براي ايران نوشــت و علي اكبــر داور با تدوين قانــون مدني ايران و 
سپس مديريت اقتصادي كشور، از شهره   ترين تكنوكرات   هاي عصر 
قاجار و پهلوي اول هســتند؛ دوره   اي كه به   ويژه پس از قدرت گرفتن 
رضاخان تكنوكرات   ها بستر مناســب   تري براي فعاليت داشتند، اما 
محدوديت   هاي نخستين دولت مطلقه مدرن اجازه عرض   اندام به آنان 
نمي   داد و بيم از »خشم ملوكانه« فضاي عملي براي تكنوكرات   ها باقي 

نمي   گذاشت.

بازگشتتكنوكراتها
بازيگران اقتصاد ايران در سال   هاي سازندگي اين چهره   ها بودند 

 ركورددار رياست بانك    مركزي

محسن نوربخش 

 محسن نوربخش يكي از برجســته   ترين تكنوكرات   هاي 8سال 
دولت ســازندگي بود كه از وي به   عنوان يكــي از محوري   ترين 
چهره   هاي اقتصادي كشــور، به   ويژه در سه دهه پس از پيروزي 
انقاب اســامي نام برده مي   شود. او كه در ســال1327 و در 
خانواده   اي با پيشــينه نظامي   گري و تجارت بــه    دنيا آمده بود، 
در دانشــگاه تهران كارشناســي اقتصاد خواند و در كاليفرنيا 
كارشناسي   ارشــد و دكتري اقتصاد گرفت و با پيروزي انقاب 

اســامي، جزو جوانان دانشــجويي بود كه به كشور بازگشت و 
همراه با جريان انقابي، در زمره منتقدان بني   صدر قرار گرفت.

نوربخش كه با مقاالتش در نقد مشي اقتصادي بني   صدر شناخته 
مي   شد، از ســوي محمدعلي رجايي )به   جاي عليرضا نوبري كه 
گزينه بني   صدر براي رياست بانك مركزي بود( در سال1359 
به   عنوان دومين رئيس   كل بانك مركزي پس از انقاب برگزيده 
شد كه تا سال1365 هم در اين ســمت باقي ماند. او در دولت 
دوم هاشمي   رفســنجاني هم دوباره به اين سمت گماشته شد 
كه تصدي وي در دولت نخست ســيدمحمد خاتمي و تا هنگام 
درگذشــت او )فروردين1382( هم ادامه داشــت؛ نوربخش با 
حدود 15سال تصدي، ركورددار رياست بر بانك    مركزي ايران 

محسوب مي   شود.
نوربخش كه در دودهــه پس از پيروزي انقــاب بارها به   عنوان 
گزينه   اي پرشانس براي كسب سمت   هايي مانند نخست   وزيري 
و رياســت    جمهــوري مطرح شــده بــود، در دولت نخســت 
هاشمي   رفســنجاني بر صندلــي وزير اموراقتصــادي و دارايي 
نشســت و يكي از اثرگذارترين تكنوكرات   هاي دولت سازندگي 
نام گرفت؛ او از اصلي   ترين طراحان سياست تعديل اقتصادي بود 
و همواره از سياست   هاي آزادســازي اقتصادي حمايت مي   كرد. 
تاش   هاي نوربخش براي تاسيس بانك   هاي خصوصي در ابتداي 
دهه80شمســي از اقدامات برجسته   اي اســت كه در كارنامه 

اقتصادي  او ديده مي   شود.

اولين وزير تعاون
 غالمرضا شافعي 

 غامرضا شافعي كه در سال1330 در مرند به    دنيا آمد و مدرك 
مهندسي مكانيك خود را در سال1354 از دانشگاه صنعتي   شريف 
گرفت، از تكنوكرات   هايي است كه در حوزه صنايع پس از انقاب 
نقش   آفريني كرده و همواره به   عنوان يكي از مديران كليدي اين 

عرصه مطرح بوده    است. 
پــس از اينكه قانــون »حفاظت و توســعه صنايع ايــران« در 
تيرماه1358 به تصويب شــوراي انقاب رســيد و به   دنبال آن 
»ســازمان صنايع ملي ايران« با هدف اجراي مناسب اين قانون 
تشكيل شد، شــافعي به   مدت 2ســال مديريت اين سازمان را 

برعهده داشت.
او بعد از آنكه مدتي معاونت »فلــزات غيرآهني« وزارت معادن 
و فلزات را برعهده داشت، در ســال1363 به   عنوان وزيرصنايع 
از مجلس   شــوراي اســامي رأي اعتماد گرفت و تا پايان دولت 
ميرحسين موسوي در اين سمت باقي ماند و در قامت تكنوكراتي 
مؤثر در عرصه صنعت كشور، نقش ويژه   اي در هماهنگي صنايع و 

نيروهاي مسلح براي رفع نياز جبهه   هاي جنگ داشت. شافعي در 
دولت پنجم جمهوري    اسامي ابتدا در سمت معاون امور توليدي 
و به   دعوت روغني زنجاني به سازمان برنامه و بودجه رفت تا اينكه 
بحث   هاي مفصل بين مجلس و دولت درباره تعاوني   هاي كشور، 
به تأسيس وزارت تعاون انجاميد و او در دهمين روز دي   ماه1370 
و در روزي كه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به   صورت رسمي 
اعام شــد، بدون اينكه هيچ مخالفي صحبت كند، با رأي باال از 
مجلس شوراي    اسامي رأي اعتماد گرفت و بر صندلي رياست اين 
وزارتخانه تكيه زد و اساسنامه   هاي آن را به   گونه   اي طراحي كرد 
كه »تعاوني    ها كمك كار وزارتخانه   هاي ديگر باشند« و تداخلي در 

اين حوزه به   وجود نيايد.
6سال تصدي شافعي بر وزارت تعاون با اقدامات مؤثري، ازجمله 
سازماندهي مؤثر اين وزارتخانه در ســطح كشوري و ستادي و 
همچنين در استان   ها و شهرستان   ها همراه بود و در دولت خاتمي 

به وزارت صنايع بازگشت.

شاگرد اول كابينه
 حسين محلوجي 

 حسين محلوجي از ديگر تكنوكرات   هاي دوره موسوم به سازندگي 
است كه اجراي بسياري از پروژه   هاي صنعتي مهم به   ويژه در حوزه 
صنايع ســنگين از قبيل ذوب   آهن و فوالدســازي را در كارنامه 
دارد تا جايي كه هاشمي   رفســنجاني در جلســه استيضاحش 
در آذرمــاه 1373 از او با تعابيري مانند »شــاگرد اول كابينه« 
و »سنمار« )معمار ايراني عصر ساســانيان( ياد كرد. محلوجي 
در كاشان )ســال1326(    زاده شد، در هنرســتاني درس خواند 
كه يكي از هنرآموزانش مصطفي شعاعيان )از چهره   هاي مبارز 
چپگرا( بود و در سال1350 از دانشگاه تهران با مدرك مهندسي 
مكانيك فارغ   التحصيل شد و مدتي هم به سازمان مجاهدين خلق 
پيوست، اما از آنها جدا شد و تا مقطع پيروزي انقاب اسامي به 

فعاليت   هاي انقابي خود ادامه داد.
او پس از انقاب در مشاغلي ازجمله استاندار لرستان، قائم   مقام 
وزير معادن و فلزات و نماينده كاشان در مجلس    شوراي اسامي 
فعاليت كرد و در دولت هاشمي   رفســنجاني 8ســال بر صندلي 
وزارت معادن و فلزات تكيه زد و با توجه به پيشينه   اي كه در اين 
وزارتخانه داشــت و با تمركز بر 5حوزه اصلي فوالد، آلومينيوم، 
مس، طا و سنگ   هاي تزئيني، توانست عملكرد قابل   توجهي در 
اجراي طرح   هاي عظيم زيرســاختي در فوالدسازي و ذوب   آهن 
از خــود برجا بگذارد تــا جايي كه اســتيضاحش در دولت دوم 
هاشمي   رفسنجاني )آذرماه سال1373( با وجود اينكه حاميان 
سرسختي داشــت و عزم خود را براي عزل محلوجي جزم كرده 
بودند، رأي نياورد و تا پايان دولت ششــم به    كار خود ادامه داد 
و با وجود اينكه همه متفق   القــول بودند كه او بايد در كابينه اول 
خاتمي هم حضور داشته باشد تا طرح   هاي نيمه   تمام آغازشده به 
نتيجه برسد، جايش را به اسحاق جهانگيري از حزب كارگزاران 
ســازندگي داد. محلوجي پس از خروج از دولت، بنياد فرهنگ 
كاشان را راه   اندازي كرد، 4سال رئيس كميته ملي المپيك بود و 

درحدود 8سال هم رياست باشگاه پرسپوليس را برعهده داشت.

تكنوكرات برنامه   ريز
مسعود روغني زنجاني

 مسعود روغني زنجاني از چهره   هاي كليدي اقتصاد ايران در دوره 
جنگ و پس از آن در دولت سازندگي بود كه روايت   هاي بسياري 

از ميــزان تأثيرگذاري وي بــر روندهاي 
اقتصادي اين دوران روايت شــده    است. 
او كه تحصيل   كــرده اقتصــاد در اياالت 
متحده بود، بعد از انقاب اسامي به   عنوان 
پنجمين رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
)پس از افرادي ماننــد علي    اكبر معين   فر، 
عــزت    اهلل ســحابي در كابينــه مهندس 
بازرگان و موسي خير و محمدتقي بانكي 
در كابينه محمدعلــي    رجايي( در كابينه 
محمدرضا مهدوي كني فعاليت خود را آغاز 
كرد و در دولت   هاي ميرحســين موسوي 
و هاشمي   رفســنجاني، از ســال1360 تا 

1374، در اين ســمت باقي ماند تا تنها مديري باشد كه سابقه 
رياست حدود چهارده ساله در سازمان برنامه و بودجه از خود باقي 

مي   گذارد. نخستين سند توسعه پس از انقاب اسامي كه با نام 
»برنامه اول توسعه پنج ساله كشور« مطرح شد، در زمان رياست 
روغني   زنجاني بر ســازمان برنامه و بودجه نوشته شد؛ برنامه   اي 
كه كار تدوين آن از اوايل دهه60شمسي و در دولت ميرحسين 
موسوي آغاز شــد، اما تصويب و اجراي آن تا سال1368 و دولت 
نخست هاشمي   رفســنجاني به   طول انجاميد و توانست نقشه   راه 
تعديل ساختاري اقتصاد كشور باشد. او از 
محوري   ترين مديران اقتصادي در دولت 
هاشمي   رفســنجاني به   حساب مي   آمد كه 
حضورش در كابينه ســازندگي به   عنوان 
نمادي براي تعيين   كنندگي تكنوكراسي 
در دولت مثال زده مي   شد. روغني   زنجاني، 
هاشمي   رفســنجاني را يــك »نوانديش 
ديني« مي   دانست كه »برخاف برخي از 
هم   صنفانش با مدرنيتــه مقابله نمي   كرد، 
بلكــه از آن بهره مي   گرفت« و براســاس 
قرابت فكري ای كه با آيت   اهلل داشت، پس 
از دولت جنگ، در دوره سازندگي هم در 
دولت باقي ماند و به چهره كليدي اقتصاد كشور، به   ويژه در حوزه 

برنامه و بودجه   ريزي تبديل شد.

مدير نفتي
غالمرضا آقازاده

 غامرضا آقازاده از آن دســت دانشــجوياني بود كــه با پيروزي 
انقاب اســامي به ايران بازگشــتند و در قامت مديران اجرايي، 
به تكنوكرات   هايي تبديل شــدند كه تأثيرگذاري آنان بر اوضاع 
اقتصادي كشور، به   ويژه در دولت سازندگي، غيرقابل انكار است. 
او كه مدرك كارشناســي كامپيوتــر خود را در ســال1354 از 
دانشگاه تهران دريافت كرده و براي تحصيات تكميلي به آمريكا 

رفته بــود، پس از پيــروزي انقاب به حزب جمهوري اســامي 
پيوســت و به   عنوان مديرداخلي روزنامه جمهوري    اســامي با 
مديريت ميرحسين موســوي، فعاليت خود را آغاز كرد. با حضور 
مهندس موســوي در وزارت    خارجه، آقازاده به   عنوان معاون امور 
اقتصادي و سرمايه   گذاري وزير امور خارجه انتخاب شد و بعد از آن 
با آغاز دوره نخست   وزيري موسوي، او معاونت اجرايي نخست   وزير 
را برعهده گرفت و از ســال1364 هم وزير نفت شد كه اين سمت 
تا پايان دولت سازندگي در سال1376 هم ادامه يافت و در دولت 

سيدمحمد خاتمي به سازمان انرژي اتمي رفت.

اليحه موافقتنامه حمل ونقل 
بين   المللي جاده   اي بين دولت   هاي 
جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
ارمنستان در تاريخ تيرماه1373

اليحه افزايش سرمايه جمهوري 
   اسالمي ايران در شركت مالي 
بين   المللي )وابسته به بانك جهاني( 
در تيرماه1372

رئيس   جمهور ذيل نامه استاندار فارس در سال1370 
درباره مشكالت كارخانه سيمان اين استان، به نعمت   زاده، 
وزير وقت صنايع، دستور رسيدگي مي   دهد�

هاشمي   رفسنجاني طي بخشنامه   اي در مردادماه 1370، به 
تمامي وزارتخانه   ها، سازمان   ها و نهادهاي دولتي دستور 
مي   دهد كه به   منظور انجام سرشماري، همكاري   هاي الزم 
را با مركز آمار ايران داشته باشند�
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گل هاي گل اقا 

تقريبا همه اتفاق   نظر دارنــد كه دهه40 شمســي را مي   توان دوره 
تســلط تكنوكرات   ها بر اركان مختلف كشور دانست، اگرچه پيش از 
آن تكنوكرات   هايي مانند علي     اميني دولت هم تشكيل داده بودند يا 
ابوالحسن ابتهاج، سازمان برنامه و بودجه را متحول كرده بود، اما در 
»عصر طاليي« اقتصاد ايران، تكنوكراسي حرف اول را مي   زد و نسلي از 
تكنوكرات   ها توانستند اقتصاد و به   ويژه صنعت كشور را متحول كنند.

علينقي عاليخاني كه »تكنوكرات طاليي دهه40« لقب گرفته    است، 
توانست هماهنگ   ترين تيم از فن   ساالران غالبا تحصيل   كرده در غرب 
را با هدف تغيير چهره صنايع كشور دورهم جمع كند؛ افرادي مانند 
محمد يگانه، ركن   الدين   سادات تهراني، ضيايي و رضا نيازمند در كنار 
چهره   هاي بانكي و برنامه   ريز ازجمله سميعي، خداد فرمانفرماييان، 
مقدم، صفي   اصفيا، غالمرضا كيان   پور و مهران، كارنامه   اي در اقتصاد 
كشور برجا گذاشتند كه اشكال گرفتن از آن كار ساده   اي نيست. در 
واقع آنان نخســتين گروه از تحصيل   كــردگان ايراني بودند كه لقب 

»تكنوكرات« گرفتند.
علي    اصغر سعيدي، جامعه   شــناس، درباره اين نسل از تكنوكرات   ها 
معتقد است كه »اگرچه دوره چيرگي آنان و به   طوركلي تكنوكراسي 
در اين دوره )1341 تا 1346شمسي( كوتاه بود، اما تأثير شگرفي در 
ساختار اقتصادي كشور گذاشت. دراين دوره با دست شستن موقتي 
شــاه از برخي اقدامات اقتدارگرايانه اقتصــادي   اش، تكنوكرات   ها بر 
اغلب تصميمات و سياســتگذاري اقتصادي حاكميت يافتند«، اما 
اين تأثيرگذاري ماندگار نبود و ايده   هاي بلندپروازانه شــاه كه غالبا 
در تضاد با آموخته   هاي اين نســل از تكنوكرات   ها بود، سبب شد كه 
از »تصميم   گيري نهايي درباره سرنوشــت اقتصادي كشــور« كنار 

گذاشته شوند.
پيروزي انقالب اســالمي، فصل جديدي در فعاليت تكنوكرات   ها 
گشود؛ دولت موقت مجالي براي فن   ساالراني بود كه مي   خواستند 
با رژيم جديد همكاري كنند، جمشــيد بهنام دركتاب »ايرانيان     و 
انديشــه    تجدد« به اين مقطع پرداخته و معتقد است كه »بخشي 
از تكنوكرات   ها پس    از رويدادهاي    ســال1357    راهي    غرب    شدند 
و برخي    نيز با دولت    اسالمي    به   كار خود ادامه    دادند«. برخي از اين 
عده كه نسخه   هاي غربي براي كشور و به   ويژه اقتصاد داشتند، دولت 
مهندس بازرگان را كه خود يك تكنوكرات قلمداد مي   شد، بهترين 
فرصت براي فعاليت مي   دانستند كه با چربش رويكردهاي انقالبي 
بر آرمان   هاي ايده   آليستي، تكنوكرات   ها هم به حاشيه رفتند و فضا 
براي فعاليت نسل جديدي از فن   ساالران مهيا شد كه غالبا جوان، 
تحصيل   كرده غرب و همدل با آرمان   هاي انقالب اســالمي بودند 
و اعتقاد داشــتند كه مي   توان به   جاي مدل   هاي غربي، به »توسعه 

درون   زا« دل بست.
گذر از فضاي ايدئولوژيك دهه نخســت انقالب    اسالمي و مقتضيات 
جنگ تحميلــي، فرصت تــازه   اي بــراي ظهور نســل جديدي از 
تكنوكرات   ها بود و روي كارآمدن دولت ســازندگي در ســال1368 
دومين مقطع از حضور پررنگ تكنوكرات   ها در ســاخت سياســي- 
اقتصادي كشــور پس از دهه40 شمسي اســت كه زمينه   ساز تغيير 
بنيادين در رويكردهاي مديريتي كشور به   ويژه در حوزه اقتصادي شد.

آيت   اهلل هاشمي   رفســنجاني در پنجمين دولت جمهوري اســالمي 
آرمان   هاي اقتصــادي - اجرايي خود را براي بازســازي و توســعه 
زيرساختي كشور برمبناي استفاده از تكنوكرات   ها استوار كرده بود، 
چراكه او قصد داشت مديريت اجرايي كشــور را از چهره   هاي صرفا 

سياسي به افراد فني و متخصص منتقل كند.
تحقــق ديدگاه   هاي توســعه   محور آيت   اهلل هاشمي رفســنجاني به 
فن   ساالراني نياز داشت كه از پس كار برآيند و بررسي كارنامه آنان 
در دولت   هاي پنجم و ششم نشــان مي   دهد در حوزه   هاي عمراني و 
زيرساختي موفق عمل كرده   اند. اين موفقيت تا جايي نمود داشت كه 
جمعي از اين تكنوكرات   ها با هدف »تداوم سازندگي و آباداني ايران« 
در آذرماه1374 با انتشار بيانيه   اي با عنوان »خدمتگزاران سازندگي« 
بنيان   هاي حزب كارگزاران ســازندگي را بنا نهادند تا با تأثيرگذاري 
بيشتري در ساختارهاي قدرت جمهوري    اسالمي نقش   آفريني كنند.

بازگشت تكنوكرات ها
بازيگران اقتصاد ايران در سال   هاي سازندگي اين چهره   ها بودند 

اقتصاددان ديپلمات
محمدحسين عادلي

 محمدحسين عادلي را كه در دولت نخست هاشمي   رفسنجاني 
عهده   دار رياست بانك مركزي بود، يكي از اصلي   ترين طراحان 
سياســت   هاي تعديل اقتصادي مي   دانند كــه نقش مؤثري در 

تصميمات اقتصادي اين دوره داشــت. 
او    زاده ســال1331 در اهــواز و ازجمله 
نيروهاي سياسي - اقتصادي جمهوري 
اسالمي است كه به   دليل فعاليت   هايش 
در حوزه ديپلماســي اقتصــادي، چهره 

شناخته   شده   اي به   حساب مي   آيد.
عادلي كه مدرك كارشناسي   ارشد خود 
را در رشته اقتصاد بين   الملل از دانشگاه 
تهران گرفته بود، يك دكتري در رشــته 
مديريت كسب   وكار از دانشگاه كاليفرنيا 
دارد و دكتــري ديگر خود را در رشــته 

اقتصاد گرفته است.
 او پس از پيروزي انقالب و در سن بيست و هفت سالگي به   سمت 
مديركل اقتصــادي در وزارت خارجه منصوب شــد و بعد از آن 
به   عنوان مشــاور وزير نفت، به نمايندگي از ايران در جلســات 
مختلف اوپك شركت مي   كرد و در بســياري از طرح   هاي ايران 

در حوزه انرژي نقش مؤثري داشــته    است. با پايان 8سال جنگ 
تحميلي، عادلي از تكنوكرات   هايــي بود كه اصالحات اقتصادي 
ايران را با هدف عبور از شرايط بحراني سال   هاي جنگ و نوسازي 
زيرساخت   هاي كشــور پيش مي   بردند. سر و ســامان دادن به 
سياست   هاي پولي كشور و برقراري تعادل در بازار ارزي ازجمله 
اقداماتي    است كه در كارنامه اقتصادي وي در مسير بهبود اوضاع 
اقتصاد كالن كشور در مدت حدود 5سال 
رياســتش بر بانك    مركزي ايــران ديده 

مي   شود.
عادلي كه قبل از تشكيل دولت سازندگي 
در سمت سفير ايران در ژاپن هم فعاليت 
كرده بــود و نقــش ويــژه   اي در بهبود 
روابط جمهوري    اســالمي با قدرت   هاي 
شــرق آســيا داشــت، در دولت دوم 
هاشمي   رفسنجاني به   عنوان سفير ايران 
به كانادا رفت و پس از آن در پست معاون 
وزير امــور خارجه در امــور اقتصادي و 
رئيس شوراي هماهنگي روابط اقتصادي 
خارجي به ايران بازگشت و پس از خروج از دولت در دوره رياست    
جمهوري احمدي   نژاد هم مؤسسه خصوصي »روند« را راه   اندازي 
كرد تا در حوزه مطالعات اقتصادي و بين   المللي فعاليت   هاي خود 

را ادامه دهد. 

فن ساالر حوزه كارگري
حسين كمالي

حســين كمالي ازجمله فن ســاالران 8ســال دولت سازندگي 
محسوب مي شــود كه ســابقه  فعاليت طوالني مدت در حوزه  
كارگري دارد و او را از بنيانگذاران »خانه كارگر« مي دانند. كمالي 
كه متولد1332در شهرستان دورود استان لرستان است، مدرك 
فوق ليسانس اقتصادسياسي از دانشگاه تهران و دكتري اقتصاد 
سياسي دارد. او پس از انقالب در دوره هاي اول، دوم و سوم مجلس 

شوراي اســالمي به عنوان نماينده مردم تهران انتخاب شد و در 
انتخابات دوره سوم مجلس بعد از هاشمي و كروبي، سومين نفر 

تهران ازنظر كسب اكثريت آرا بود.
كمالي در كابينه اول و دوم هاشمي رفســنجاني به عنوان وزير 
كار و اموراجتماعــي حضور داشــت كه اين ســمت در كابينه 
نخســت ســيدمحمدخاتمي هم ادامه يافت. كمالي همچنين 
ســابقه  همكاري نزديك با رئيس دولت ســازندگي را داشــت 
و تــا پايان عمر آيــت اهلل هاشمي رفســنجاني، مشــاور رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام بــود و تاليفاتي هــم در حوزه 
كارگري و اقتصاد سياسي روابط كار به رشته تحرير درآورده است.

از فرمانداري تا بودجه   ريزي
حميد ميرزاده

 حميد ميــرزاده، تكنوكرات ســيرجاني دولت ســازندگي 
)متولد1329(، به   عنــوان يكي از نزديك   تريــن چهره   ها به 
هاشمي   رفسنجاني شــناخته مي   شــود كه در سال پيروزي 
انقالب    اســالمي، در مقطع كارشناسي   ارشد رشته مهندسي 
پليمر دانشــگاه پلي   تكنيك تهران فارغ   التحصيل شــد و در 
سال1358 به عضويت هيأت    علمي دانشگاه كرمان درآمد و در 
سال1373 هم دكتري خود را در همين رشته از دانشگاه »نيو 
ساوت ولز« استراليا دريافت كرد. ميرزاده در دولت محمدعلي 
رجايي وارد فعاليت   هاي اجرايي شد و تا آغاز دولت پنجم در 
ِسمت   هايي ازجمله فرماندار سيرجان، استاندار كرمان و معاون 

امور اجرايي نخست   وزير ميرحسين موسوي فعاليت كرد.
با آغاز عصر ســازندگي، ميرزاده همچنــان به   عنوان معاون 
امور اجرايي رئيس   جمهور در كابينه ماند، در دولت ششــم 
مسئوليت سازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفت و به يكي از 
كليدي   ترين چهره   هاي عصر سازندگي تبديل شد. در دوران 
حضور او در سازمان برنامه و بودجه، اقدامات مؤثري در حوزه 
برنامه   ريزي   هاي كالن اقتصادي انجام شــد كه تدوين برنامه 
»ايران1400«، سرشماري سال1375، تهيه برنامه »اقتصاد 

بدون نفت« و طرح »فقرزدايي« ازجمله آنهاست.
با پايان دولت دوم هاشمي   رفســنجاني و خــروج ميرزاده از 
كابينه، او فعاليت   هاي علمي و پژوهشــي خود را كه در دوره 
پســت   هاي اجرايي و اقتصادي در دولت هم آنها را رها نكرده 
بود )مانند تاسيس مركز تحقيقات پليمر ايران در سال1364 
و راه   اندازي شــهرك   هاي تحقيقاتي پژوهش تهران در سال 
1364 و »كاوش« كرج در ســال1369(، گســترش داد كه 
تاسيس مركز رشــد فناوري پليمر در ســال1381 ازجمله 

آنهاست.

وزير كشاورزي در 4دولت
عيسي كالنتري

 عيســي كالنتري را مي   تــوان كليدي   ترين تكنوكــرات دولت 
سازندگي دانست كه براي حدود 12ســال، بيشترين تأثير را بر 

سياستگذاري   هاي حوزه كشاورزي كشور داشت.
 او كه    زاده مرند )1331شمسي( اســت، در دانشكده كشاورزي 
دانشگاه اروميه دوره كارشناسي زراعت، اصالح نباتات را گذراند 
و سپس كارشناسي ارشــد خود را در رشته فيزيولوژي زراعي در 
دانشگاه نبراسكا و دوره دكتري فيزيولوژي و بيوشيمي محصوالت 

زراعي را در سال1360 در دانشگاه ايالتي آيوا آمريكا اخذ كرد.
كالنتري در 4دولت سمت وزيركشــاورزي را برعهده داشت؛ در 
سال پاياني دولت    ميرحسين موسوي، در دولت هاي پنجم و ششم 
هاشمي   رفســنجاني و در 3ســال اول دولت نخست سيدمحمد 
خاتمي و از ســال1381 پس از ادغام 2وزارتخانه كشــاورزي و 
جهادسازندگي، با تشــكيل خانه كشــاورز به   عنوان يك تشكل 
صنفي-سياســي بخش كشــاورزي، دبيركل آن شد و در دولت 
يازدهم سمت »دبير ستاد احياي درياچه اروميه« را برعهده گرفت 
و در دولت دوازدهم از سوي حسن روحاني به   عنوان رئيس سازمان 

حفاظت محيط   زيست برگزيده شد.
 

از صنعت تا نفت
محمدهادي نژادحسينيان

محمدهادي نژادحســينيان ازجمله تكنوكرات هاي تأثيرگذار 
در حوزه عمران و نفت است كه در دولت سازندگي تأثيرگذاري 
فراواني ابتدا در حوزه اقتصادي داشــت. او كه در سال 1325در 
تهران متولد شد، مدرك فوق ليســانس خود را درسال1349از 
دانشــكده فني دانشــگاه تهران گرفت و در ســال 1354براي 
ادامه تحصيل به آمريكا رفت و در رشــته سازه، موفق به دريافت 
فوق ليسانس شد و تحصيالت خود را در مقطع دكتري ادامه داد 
كه با پيروزي انقالب اســالمي، تحصيل را نيمه كاره رها كرد و به 
كشور بازگشت. نژادحســينيان كه قبل از انقالب سابقه فعاليت 
سياسي در تشكل دانشجويي انجمن اســالمي دانشگاه تهران و 
سپس انجمن هاي اسالمي دانشــجويان ايراني آمريكا و كانادا را 
دركانامه داشت و مدتي هم رئيس شــوراي رهبري انجمن هاي 
اســالمي دانشــجويان آمريكا و كانادا بود، پــس از انقالب ابتدا 
به عنوان مسئول بخش عمراني بنياد جانبازان وارد فعاليت هاي 
اجرايي و سپس با ســمت وزير راه و ترابري وارد كابينه آيت اهلل 
مهدوي كني و پس از آن ميرحسين موسوي شد و در دولت پنجم 
سكان وزارت صنايع سنگين را به دســت گرفت و 5سال در اين 
سمت فعاليت كرد. معاونت مهندسي طرح هاي وزارت نفت مقصد 
بعدي نژادحسينيان بود و پس از آن در سمت هايي مانند نماينده 
دائم ايران در سازمان ملل متحد )يك دوره(، نمايندگي ايران در 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و معاون بين الملل 

وزارت نفت فعاليت كرد.

سازندگي و بازرگاني
عبدالحسين وهاجي

 عبدالحسين وهاجي از تكنوكرات   هاي دولت هاشمي   رفسنجاني است كه پس از پايان 
جنگ تحميلي وارد همكاري نزديك   تري با آيت   اهلل مي   شود و در شوراي   عالي بازسازي 
كه به دستور امام   خميني)ره( تشكيل شده بود، در زمينه تسهيل امورتجاري فعاليت 
مي   كند و پس از آن به گزينه اصلي رئيس دولت سازندگي براي تصدي وزارت بازرگاني 

تبديل مي   شود و فعاليت خود را از مرداد1368 در اين سمت آغاز مي   كند.
شرايط ويژه كشــور پس از جنگ تحميلي فعاليت در وزارت بازرگاني را براي وهاجي 
كه فارغ   التحصيل مديريت بازرگاني از آمريكا بود و بعد از آن در دانشگاه شهيد بهشتي 
ادامه تحصيل داد، دشــوار مي   كرد؛ اصالح سياست   ها بايد به   ســرعت انجام و برخي 
مجوزهاي صادراتي و وارداتي حذف مي   شــد. همچنين سرمايه   گذاري در پروژه   هاي 
زيربنايي بايد موردتوجه قرار مي   گرفت و امنيت   غذايي كشور تأمين مي   شد و وزارت 
بازرگاني بايد در زمينه افزايش ظرفيت ذخيره   ســازي غالت، به   ويژه گندم اقدامات 
اساسي صورت مي   داد. همه اينها از ماموريت   هايي بود كه از سوي هاشمي   رفسنجاني 
به وهاجي محول شده بود. او در كابينه دوم سازندگي جاي خود را به يحيي آل اسحاق 

داد و به گمرك رفت.

 سيدمحمد ميرمحمدي، معاون رئيس   جمهور و دبير شوراي    عالي اداري، 
در اســفند1372 نامه   اي به رهبر معظم    انقالب مي   نويسد و تقاضا مي   كند 
فعاليت شوراي    عالي اداري ادامه يابد كه آيت   اهلل خامنه   اي ذيل آن خطاب 
به رئيس   جمهور چنين مي   نويســند: »درصورتي   كه درخواست رياست 
سازمان امور استخدامي از موارد ضرورت محسوب شود، موافقت مي   شود 
كه تا تصويب قانوني فعاليت شوراي   عالي اداري ادامه يابد«. رئيس   جمهور 
هم در كنار دستنويس رهبر معظم انقالب، دستور ادامه فعاليت اين شورا را 

صادر مي   كند.

موافقت هاشمي   رفسنجاني 
با تقاضاي محمود 

احمدي   نژاد، استاندار وقت 
اردبيل در فروردين1376، 

مبني بر اختصاص كمك   هاي 
بالعوض به زلزله   زدگان اين 

استان

رئيس   جمهور در 
بهمن   ماه1372، در پاسخ به 

نامه رضا امراللهي، رئيس 
وقت سازمان انرژي اتمي، 
با تخصيص اعتبارات مورد    
نياز اين سازمان »تا سطح 

80درصد اعتباراتشان« 
موافقت مي   كند.
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 8ســال رياســت   جمهوري هاشمي   رفســنجاني يكــي از 
بحث   برانگيزترين دوره   هاي دولت   مداري در جمهوري   اســامي 
محسوب مي   شود كه پس از گذشت ســال   ها، همچنان مي   تواند 
بحث   هاي داغي را درميان مردم و صاحب   نظران برانگيزد. موافقان، 
او را سردار سازندگي، اميركبير زمان و آيت    اهلل توسعه مي   خوانند 
و منتقدان به تعميق شكاف   هاي طبقاتي و گسترش بي   عدالتي و 
فقر متهمش مي   كنند كه شــايد محصول انتخاب رويكردي باشد 
كه درميان دو طيف قــرار مي   گرفت؛ از يك   ســو جناح چپ قرار 
داشــت با منطق توزيعي   اش و درمقابل جناح راســت صف   آرايي 
كرده بود با رويكرد تجاري، اما هاشمي   رفسنجاني با گذر از بحران 
جنگ تحميلي و فضاي ايدئولوژيك نيمه   نخست دهه1360، آمده 
بود كه با مشــي اعتدالي و عمل   گرايانه توسعه و رشد اقتصادي را 

محقق كند.
برخي معتقدند او در عرصه اخاق عملي، يك پراگماتيست واقعي 
بود و اين عمل   گرايي را با اقداماتي كه درمسير توسعه ايران انجام 
داد، به اثبات رساند. انديشــه   هاي پراگماتيستي و توسعه   گرايانه 
هاشمي   رفسنجاني از ســال   هاي قبل از انقاب قوام گرفته بود و 
در كتاب تحقيقي »اميركبير يا قهرمان مبارزه با اســتعمار« كه 
در ســال1346 به چاپ رسيد، نمود داشــت و توجه او به توسعه 
ايران را مي   شــد در ورق به ورق صفحات ايــن كتاب حس كرد. 
هاشمي   رفسنجاني حتي در كوران مبارزات قبل از انقاب نيز نسبت 
به موضوعات اقتصادي بي   توجه نبود و برخورداري از پشتوانه مالي 
مناسب را يكي از ابزارهای رسيدن به موفقيت نهايي مي   دانست و 

در اين راه از انجام فعاليت   هاي اقتصادي هم غافل نبود.
 در واقع مي   تــوان راهبردهاي اقتصادي دولت پنجم و ششــم را 
تبلوري از تجربيات و رويكردهاي اقتصادي هاشمي   رفسنجاني در 
دوران پس از پيروزي انقاب اسامي ارزيابي كرد كه با گذر از مشي 
اقتصاد ليبرالي و غرب   گرايانه دولت مهندس بازرگان و سياست   هاي 
اقتصادي ايدئولوژيك و چپ   گرايانه دولت ميرحســين موسوي 
حاصل شــده بود. دراين ميان وضعيت كشــور در جريان 8سال 
جنگ تحميلي نقش ويژه   اي در انتخاب رويكردهاي عمل   گرايانه 
اقتصادي ازسوي هاشمي رفســنجاني داشت؛ او از يك   سو جنگ 
را عامل تشــديد كننده بحران اقتصادي قلمداد مي   كرد و ازسوي 
ديگر امنيت   پايدار را پيش   نياز اصلي توسعه اقتصادي مي   دانست و 
دراين ميان سياست »دولتي    سازي اقتصاد« را كه از ابتداي انقاب 
اسامي مستمرا و در قالب   هاي مختلف پيگيري شده بود، ناكارآمد 

مي   يافت.
با فروكش   كردن زبانه   هاي جنگ، مشخص شد چپي   ها نتوانسته   اند 
آرمان بهبود سطح زندگي مســتضعفان را محقق كنند و اكنون 
بايد با ميدان دادن بــه بخش   خصوصي، افزايــش توليد و ايجاد 
اشتغال، با سرعت هرچه تمام   تر كشــور را با به   كارگيري ايده   هاي 
عمل   گرايانه، به مســير توســعه هدايت كرد. ايــن عملگرايي در 
عرصه سياست   خارجي هم نمود بارزي داشــت و فصلي جديد از 
روابط خارجي جمهوري   اســامي را رقم زد. دراين دوران رويكرد 
مصلحت محوري در تدوين راهبردهاي جمهوري   اسامي به   صورت 
ويژه مورد توجه قرار گرفت، آيت   اهلل معتقــد بود كه »آرمان    هاي 
اسامي براي ما اصالت دارند، ولي در شيوه برخورد هميشه مي   توان 
تغييراتي در تبليغ افكار خودمان داشــته باشــيم.« )مصاحبه با 

روزنامه اطاعات در تاريخ پنجم دي   ماه1373(
درواقع ايران در اين دوره قصد داشــت چهــره جديدي از خود را 
براي جهانيان به تصوير بكشد؛ چهره   اي كه به   نظر مي   رسيد ديگر 
قصد مقابله حداكثري با نظام سرمايه   داري با ابزار گذشته را ندارد 
و راهبرد تعامل مؤثر را جايگزين كرده   اســت تــا صدور انقاب با 
ابزارهاي نوين   تري صــورت گيرد و قابليــت تأثيرگذاري جهاني 

داشته باشد.
 ازسوي ديگر بازسازي زيرســاخت   هاي اقتصادي و دفاعي كشور 

اينگونه ايجاب مي   كرد كه توســعه اقتصــادي و فناوري به   عنوان 
اولويت نخست سياســت   خارجي جمهوري اسامي مطرح شود و 
دراين راه از ابزار ديپلماسي اقتصادي هم استفاده شد و ديپلمات   ها 
براي گســترش روابط خارجي كشــور، به كمك دســتگاه   هاي 

اقتصادي كشور آمدند.
برهمين اساس هم بود كه هاشمي   رفسنجاني استراتژي برون   گرايي 
اقتصادي را باهدف توســعه صادرات برگزيد؛ »اگر مردم معتقدند 
كه ما مي   توانيم در پشت يك در بسته زندگي كنيم، در اشتباهند. 
درحالي كه بايد به   گونه   اي عقاني مستقل بشويم. ما نيازمند داشتن 

دوستان و هم   پيماناني در سراسر جهان نيز هستيم.« 
هاشمي   رفسنجاني با تمام وجود معتقد بود كه اقتصاد آزاد گزينه 
نهايي اســت و »ما بايد راهي را برويم كه تركيــه، مالزي، برزيل، 
آرژانتين، شيلي و... رفتند.« براين اساس بود كه اعتقاد پيدا كرد 
»اقتصاد فاسد، دولتي و غيركارآمد ايران بايد از بين برود و به   جاي 
آن يك اقتصاد آزاد مشابه اين كشورها بيايد.« برهمين مبنا هم بود 
كه دو سياست تعديل و ســازندگي را در دستوركار اصلي دولتش 
قرار داد، اما منتقدان عدالت اجتماعي را حلقه مفقوده اين دوران 
مي   دانند؛ موضوعي كه هاشمي   رفسنجاني پس از انقاب اسامي 
اشــارات متعددي به آن كرده و به   كرات در خطبه   هاي نمازجمعه 
هم پيرامونش صحبت كرده بود و حمايت از اقشار آسيب   پذير را از 

سرفصل   هاي اصلي انقاب1357 مي   دانست.
فرامرز رفيع   پور، جامعه   شــناس اگــر نه از موضــع حامي، ولي 
ويژگي   هايي ازجمله »حركت از يك جامعه بســته به   ســوي يك 
جامعه باز«، »انعطاف    پذيري درمورد الگوهاي مذهبي - سنتي«، 
»اســتفاده از متخصصان و روش   هاي جديد در اداره كشــور« و 
»كاهش كنترل دولت بر اقتصاد« را از نكات مثبت مسير جديدي 
مي   داند كه دولت ســازندگي در پيش گرفته بود و ســعيد لياز 
اقتصاددان هم تمام   قد از سياست   هاي اقتصادي دولت   هاي پنجم و 
ششم دفاع مي   كند و آنها را گريزناپذير مي   داند؛ »برنامه    هاي اول و 
دوم بهترين برنامه   هاي توسعه   اي بود كه بعد از انقاب اجرا شد و با 
كمترين درآمد ارزي موفق شديم ظرف يك دوره     پنج شش ساله 
كشــور را از لبه پرتگاه دور كنيم و ظرف كمتر از 2/5ســال ايران 

موفق شد ركورد توليد ملي دوره شاه را بشكند.« 
چنيــن ويژگي   هايــي درحالي ازســوي برخــي صاحب   نظران 
طرح مي   شــود كه عده ديگــري معتقدند دراين دوران شــاهد 
شكل   گيري فساد گســترده اقتصادي، رونق بورس   بازي به   جاي 
توليد و خصوصي   سازي ناقص هســتيم كه انحصارات، رانت   ها و 
ويژه   خواري   هاي قابل   توجهي به   همراه داشت. دراين ميان برخي 
معتقدند اجراي نسخه   هاي شكست   خورده بانك   جهاني و صندوق 
بين   المللي پــول به نابرابري   هــا دامن زد، تــورم را افزايش داد و 
وابستگي كشور به خارج را بيشــتر كرد. آنان اجراي سياست   هاي 

تعديل ساختاري را عامل افزايش فقر و نابرابري مي   دانند.
برهمين اساس حسين راغفر اقتصاددان نهادگرا معتقد است كه 
تعديل ساختاري عدم   تعادل بســياري در حوزه اقتصاد به   همراه 
داشت و عاملي بود براي اينكه قشــرهاي كم   درآمد جامعه پس از 
اعمال اين سياست   ها به حال خود رها شــوند و از فقر و نابرابري 
آسيب ببينند؛ »استقراض زيادي در دوره هاشمي از بانك جهاني 
صورت گرفت كه اين موضوع منجر به افزايش بدهي دولت بعدي 
شــد. همين سياست تعديل ساختاري ســرانجام در سال1374 
سبب تورم 50درصدي شد.« از فرشاد مومني، اقتصاددان نهادگرا 
گرفته كه نظرات مشــابهي دارد و معتقد است تعديل ساختاري 
فقر و فاكت به بار آورد و وعده   هــاي پرطمطراق، راه را براي وارد 
آمدن شوك   هاي كوچك و بزرگ به شاخص   هاي كليدي اقتصاد 
كشور ازجمله تورم و نرخ ارز گشــودند تا عبدالكريم سروش كه 
تقدم توســعه اقتصادي بر توسعه سياســي - اجتماعي را اشتباه 
راهبردي دولت سازندگي مي   داند، منتقداني هستند كه معتقدند 
سياست   هاي اجرايي آن دوره تأثير پايداري بر حوزه   هاي مختلف 

در كشور برجا گذاشت.

روایت یک قهرمان
میترا جلیلی�������������������������������������������������������������������

برخــي آيــت   اهلل هاشمي   رفســنجاني را اميركبيــر 
زمــان مي   خواندند و اصا شــايد هميــن عاقه   اش به 
اميركبير بود كه باعث شــد وي را با اين لقب ياد كنند. 
هاشمي   رفسنجاني سال   ها قبل از اينكه سردار سازندگي 
نام بگيرد و براي 8ســال به دنبال ايجاد تغييراتي جدي 
در سطح جامعه باشد، شيفته فعاليت   ها و مرام اميركبير 
بود، هرچند نقدهايي را نيز به اين بزرگمرد تاريخ ايران 

وارد مي   دانست.
هاشمي   رفســنجاني در دوران پرافت و خيــز مبارزات 
سياســي خود از مطالعه، نگارش و ترجمه كتاب فاصله 
نگرفت و در اوايل دهه40، بــا 2كتاب عما مبارزان را با 
اصول مبارزات انقابي آشــنا كرد و البته بارها نيز مورد 
تشويق امام)ره( قرارگرفت. او در اوايل دهه40 شمسي 
با نگارش كتاب اميركبير يا قهرمان مبارزه با اســتعمار 
عما زندگي   نامه و عملكرد وي درطول مدت صدارتش 
را به تصوير كشيد و مدت زمان كوتاهي پس از آن نيز به 
ترجمه كتاب »سرگذشت فلسطين« به قلم اكرم زعيتر 
پرداخت. هاشمي   رفسنجاني در خاطراتش عنوان كرده 
كه كتاب اميركبير را پس از خواندن كتاب »ميراث    خوار 
استعمار«، نوشــته دكتر مهدي بهار تاليف كرد، چراكه 
احســاس مي   كرده بايد موضوع مبارزه با استعمار يعني 
آمريكا و انگليس را براي طاب و عموم مردم ملموس   تر 
كند. دراين راستا با همكاري نشر فراهاني، اين كتاب را در 

542صفحه و در قطع وزيري روانه بازار نشر كرد.
هاشمي   رفسنجاني با تأليف اين كتاب تاش كرد تصويري 
كه در آن زمان از اميركبير به   عنوان يك چهره الئيك يا 
سكوالر ســاخته بودند را تغيير دهد. درآن زمان بيشتر 
متجددها از اميركبير به   خوبي يــاد مي   كردند و همين 
موضوع شائبه غرب   زدگي وي را ايجاد كرده بود و او با همه 
توانش، خصوصيت   هاي مهم ملي، روحيه ضداستعماري 

و عاقه    اميركبير به مذهب را به رشته تحرير درآورد.
وي در يكي از خاطراتش گفته اســت: »در تاليف كتاب 
اميركبير يــا قهرمان مبارزه با اســتعمار، نمونه   هايي از 
مذهبي    بودنش را گفتــم، به   خاطر اينكــه وقتي حوزه 
مي   خواست مبارزه را آغاز كند، طلبه   ها تاريخ اميركبير و 
سابقه مبارزه با استعمار را بدانند و اين شخصيت را از قشر 
مذهبي جامعه جدا ندانند«. نويسنده در بخشي از كتاب 
درباره منش استعمارستيزي وي مي   نويسد: »آ    ن   طور كه 
تاريخ نشان مي   دهد و قضاوت مي   كند اگر اميركبير درآن 
لحظه حساس به داد كشور و ملت نرســيده بود، ايران 
پس از تجزيه در شكم فراخ اســتعمار مي   رفت و نيز اگر 
دست استعمار پس از مدت كوتاهي اميركبير را از ميان 
نبرده بود و چند سال ديگر بر دوره كوتاه خدمتگزاري او 
اضافه شده بود، اكنون اين كشور هم مثل ژاپن در رديف 

كشورهاي مترقي و پيشرفته جهان قرار داشت«.
وي البته منتقــد برخي رفتارهاي اميركبيــر نيز بود كه 
يكي از آنها را اعتقاد به شاه مي   داند و مي   نويسد: »هميشه 
شاه را مظهر قدرت و بت مقتدر فعال مايشاء و منشأ تمام 
قدرت   هاي كشور معرفي كرده است. اين روش با پرورش 
روح دموكراسي در كشور و ميدان دادن به افكار ملت و در 
سياست كشور، سازگار نيست و باعث تحكيم موقعيت رژيم 
ديكتاتوري كه منشأ همه فاكت   هاي كشور است«. آيت   اهلل 
پس از گذشت حدود نيم قرن و در سال1393 درحالي كه 
حاال ديگر نه در قالب يك مبارز جوان كه به   عنوان يكي از 
شناخته   شده   ترين رجال سياسي ايران در منطقه و جهان 
شناخته مي   شــد، بار يگر و با مقدمه   اي جديد تصميم به 
تجديد چاپ كتاب اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار 
گرفت. جالب اينجاست كه بعد از گذشت پنج دهه، بازهم 
همان ناشر اوليه به تجديد چاپ كتاب پرداخت تا جوانان 
اين روزگار نيز همچون جوانان دهه40 با اميركبير آشنا 
شوند. وی البته منتقد برخی رفتارهای اميركبير نيز بود كه 
يكی از آنها را اعتقاد به شاه  می داند و می نويسد: »هميشه 
شاه را مظهر قدرت و بت مقتدر فعال مايشاء و منشأ تمام 
قدرت های كشور معرفی كرده است. اين روش با پرورش 
روح دموكراسی در كشور و ميدان دادن به افكار ملت و در 
سياست كشور، سازگار نيست و باعث تحكيم موقعيت رژيم 
ديكتاتوری كه منشأ همه فاكت های كشور است.« آيت اهلل 
پس از گذشت حدود نيم قرن و در سال 1393 درحالی كه 
حاال ديگر نه درقالب يك مبارز جوان كه به عنوان يكی از 
شناخته شده ترين رجال سياسی ايران در منطقه و جهان 
شناخته می شد، بار ديگر و با مقدمه ای جديد تصميم به 
تجديد چاپ كتاب »اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار« 
گرفت. جالب اينجاســت كه بعد از گذشت 5دهه، بازهم 
همان ناشر اوليه به تجديد چاپ كتاب پرداخت تا جوانان 
اين روزگار نيز همچون جوانان دهه40 با اميركبير آشنا 

شوند.

مخاطرات راه میانه

دیدار با گورباچف
هاشمي   رفسنجاني در سال1368 ســفري به اتحاد جماهیر 
شوروي سابق داشت كه با دستاوردهاي نظامي ویژه   اي همراه 
بود� ناصر نوبري سفیر وقت ایران در شوروي ناگفته   هاي دیدار 
هاشمي   رفسنجاني و گورباچف را چنین روایت كرده است: »در 
جلسه خصوصي بین گورباچف و هاشمي   رفسنجاني كه من هم 
حضور داشتم، گورباچف گفت امروز صبح جلسه پولیت بورو 
)دفتر سیاسي حزب كمونیست( بود، آنجا تصویب كردم آنچه 
شما بخواهید از تسلیحات نظامي در اختیار شما بگذاریم� ورقه 
سفیدي را نشان داد كه پایین آن امضاي تمام 13عضو پولیت 
بورو بود� گفت از همه امضا گرفتم، شما فقط در جاي خالي باال 

بنویسید چه چیزي مي   خواهید؟ من و آقاي هاشمي   رفسنجاني 
به هم نگاه كردیم، هاشمي گفت چي بگوییم، گفتم وقت بگیرید 
تا فردا جواب بدهیم� شب هیأت ایراني ریخته بود به هم، حتي 
اعضاي هیأت نظامي هم نمي   دانســتند چه اقالم روســي اي 
سفارش بدهند� طوري شــد كه فردا وقتي با گورباچف جلسه 
خصوصي گذاشتیم، لیســت درخواست   هاي ما را كه مي   دید، 
مي   گفت اینكه قدیمي است، االن نام آخرین مدل این است و��� 
لیست را اصالح مي   كرد� بزرگ   ترین قرارداد نظامي تاریخ ایران 
با رقمي بیش   از 10میلیارد دالر دراین سفر امضا شد و ما توانستیم 
آخرین تكنولوژي روسي مثل سوخو24، میگ29و��� همچنین 

براي اولین   بار براي كشور زیردریایي بگیریم«� 

یک نقطه   عطف تاریخي
ساخت راه آهن مشهد - سرخس- تجن كه ازجمله پروژه   هاي 
مهم افتتاح شــده در دوران سازندگي    اســت، از مسافرت 
هاشمي   رفسنجاني به آسیاي مركزي    در سال1372 و امضاي 
موافقتنامه ترانزیت میان ایران و كشــورهاي قزاقســتان، 
ازبكستان، تركمنستان و قرقیرســتان كلید خورد� در این 
نشست مقرر شد با ساخت خط راه آهن مشهد- سرخس- تجن 
كشورهاي آسیاي میانه، از طریق خط آهن    سراسري ایران به دو 
بندر امام   خمیني)ره( و بندرعباس متصل شوند� 9شهریورماه 
1374، بخش ابتدایي این راه   آهن با اتصال مشهد به سرخس 
راه   اندازي شد، اما بخش اصلي این خط ریلي، تقریبًا 8ماه بعد، 
با اتصال سرخس به تجن تكمیل شد� 24اردیبهشت ماه 1375، 
در مراســم افتتاح راه   آهن، هاشمي   رفسنجاني این خط ریلي 

را نقطه    عطفي در تاریخ ایران و منطقه دانســت كه    آثار مثبت 
آن با گذشت زمان نمایان خواهد شد� در همان زمان، روزنامه    
»لوفیگارو« چاپ فرانسه، گشایش خط آهن    سراسري مشهد- 
سرخس- تجن را نوعي مبارزه   جویي    ایران با تحریم اقتصادي 
آمریكا نامید� روزنامه لیبراســیون نیز نوشت: »از این پس    با 
گشایش خط آهن مشهد- سرخس- تجن، ارتباط میان پكن و 
استانبول از یک   سو و خلیج   فارس ازسوي دیگر امكان   پذیر شده    
است«� شبكه خبري ZDF آلمان نیز در گزارشي اعالم كرد: »با 
گشایش    راه آهن مشهد- سرخس- تجن، ایران    عمال به آسیاي 
مركزي مي   پیوندد و از این    پس نقش سیاسي و اقتصادي باالتري    
برعهده دارد«� دیلي تلگراف هم نوشــت: »ایران    با گشودن 
راه آهن سرخس، ساالنه    میلیون   ها دالر از محل عوارض ترانزیت    

درآمد خواهد داشت«� 

هاشمي رفسنجاني در 
اردیبهشت   ماه 1376و در 
آخرین روزهاي دوران 
ریاست جمهوري، از مجتمع مس 
سرچشمه بازدید و با مدیران و 
كاركنان این شركت دیدار كرد�

راه   انــدازي فاز یــک پتروشــیمي بندر امام)ره( توســط 
هاشمي   رفسنجاني در سال1369/ عكس: عبدالرضا محسني

در بیست و ششم اسفندماه سال1373 راه   آهن بافق- بندرعباس با 
حضور روساي جمهور ایران، تركمنستان، قرقیزستان، ارمنستان و 

افغانستان مورد بهره   برداري قرارگرفت� /عكس: ایرنا

داستان گل و چاقو
 این عكس كه مربوط به فروردین1376 است، داستان جالبي 
دارد؛ رضا رشــیدپور، چهره معروف امروز و گزارشگر جوان 
تلویزیون در آن روزها درباره این عكس در صفحه اینستاگرام 
خود مي   نویسد: »20سال پیش آقاي هاشمي پتروشیمي تبریز 
را افتتاح كردند و مقابل دوربیــن تلویزیون آمدند� كارگردان 
برنامه از من خواست كه شاخه گلي را از طرف مردم به ایشان 
هدیه بدهم� پرسش اول را پرسیدم و تالش كردم كه دست چپم 
را باال بیاورم� اما نمي   شد! حاج آقاي شبستري دستم را محكم 
گرفته بود و اجازه نمي   داد! مصاحبه تمام شد و دست من قفل 
ماند� آنتن را گرفتند� پرسیدم كه چرا آنقدر محكم فشار دادید 
و نگذاشتید دستم را باال بیاورم و شاخه گل را به رئیس جمهور 

بدهم؟! فرمودند: مگر گل بود؟ من فكر كردم چاقوست«� 

ابالغ قانون اصالح 
قوانین و مقررات 
مؤسسه استاندارد 
و تحقیقات 
صنعتي ایران به 
رئیس جمهور در 
اول تیرماه1376

هاشمي   رفسنجاني 
طي نامه   اي در 
تاریخ 30آذرماه 
1372الیحه »برنامه 
دوم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري   اسالمي ایران« 
را به حجت   االسالم 
ناطق   نوري، رئیس 
مجلس   شوراي   اسالمي 
در دوره چهارم تقدیم 
مي   كند�

دستخط 
هاشمي   رفسنجاني 
به   مناسبت 
افتتاح كارخانه 
پتروشیمي تبریز در 
18فروردین1376

هاشمي   رفسنجاني ذیل یک 
گردش   كار مربوط به سال1369 
درباره مشكالت مربوط به تخلیه 
واگن   هاي گندم ارسالي از مرز جلفا، 
به دفتر بازرسي ویژه براي رفع این 
مشكل دستور رسیدگي مي   دهد�
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