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بچه

«میکائیــل آکار» فقط
هفت ســال دارد،
امــا
تابلوهای نقاشــی
او هــزاران دالر به
فــروش میرســند .او
در شــهر «کلــن»
آلمان متولد شده و از
سن چهار سالگی
زمانــی کــه یک بــوم و
بــه او هدیــه داده رنگ بــرای تولدش
شــد،
نقاشــی کــردن را
آغاز
کــرد .میکائیل چند
از
وقت پیش یکی
تابلوهــای نقاشــی
 12هــزار دالر بــه خــود را بــه قیمت
نقاش خردسال فروش رســاند .پدر این
می
گوید« :او هر زمانی
که دوست داشته
گاهــی هفتهای باشد نقاشی میکند.
یــک
یک بار.
بــار و گاهی ماهی
اولین نقاشــیهای
او بینظیر بودند
کردم
و من در ابتدا فکر
که مادرش آنها را نقاشی
کرده
است».
این
زمانی
ادامــه نقاش کوچک به خلق
تابلوهای نقاشی
داد ،پــدرش
نقاشــی زیبــای او متوجــه شــد تابلوهــای
در ایــن زمینه تصادفــی نبوده و پســرش
مســتعد
گالریهای واقع در اســت .مدیــر یکی از
میکائیــل را بــه برلین که نقاشــیهای
نمایش گذاشــته اســت
هم
میگوید«:تعادل
و هماهنگی بین
ترکیبها طوری
از یک کودک اســت که بههیچ وجه
انتظار
نمیرود .تا زمانی
کــه از این کودک
بینظیری در حمایت شــود ،آینده
انتظار او خواهد بود».

کتابخانه

اندوه باالبان

«مندو» پسری نوجوان
ناخدا «سمیر» کار می است که روی لنجی به
نام «شبوت» برای
کند.
یکی از روزهایی که
شارجه بروند ،مســافری غریبه همراه با قرار است به سمت
جعبه
همســفر
ای بزرگ و مرموز
آنها میشــود .در
طول ســفر منــدو
متوجه میشــود در
داخل جعبه تعدادی
منــدو دلــش می پرنده زندانی هستند.
خواهــد
پرندههــا را نجات
بدهــد و از همــکاری
غریبه خشمگین کــردن ناخــدا بــا مرد
است.
اما در آخر متوجه
میشــود ناخــدا
خبر کرده است تامأموران گشــت دریایی را
مرد
قاچاقچی را بگیرند
و
پرندگان را نجات دهند.
این ،موضوع کتاب
«اندوه باالبان» است
که
در قالب داســتان
بــه موضوع قاچاق
پرندگان شکاری ارزشمند
ایران مانند باالبان به
خلیــج
کشورهای حاشیه
فــارس میپــردازد.
«مهدی رجبی»
اســت
و «بهزار شــفق» تصویرگری اش را نویســنده این کتاب
فنی
انجام
داده
و
را
انتشــارات
ایران هم آن به چاپ
رسانده است .کتاب
کودکان 10تا12
اندوه باالبان برای
ساله مناسب است.

ستاره
های روی زمین

معرفیفیلم

کواالیی که در آتش

گیر افتاده بود

یک روز در

شکالت بخور

مدرسه کودکان

چون یاد گرفتم

مجید

احمدینیا
به مدرســه بــرود و
اوصحبــتکنند درس بخوانــد ،باید با
منیکمعلم
چــون
هستماماچندوقتی
دخترهاهممثل
که دیگــر به مدرســه نمــیروم .است پسرهاحق
دارندبهمدرسهبروند.
راســتش
خیلــی دلم بــرای بچه
«شــکیب» یکــی
ها تنگ شــده بود.
از دانشآمــوزان
برای همیــن
مدرســه ،وقتی حرف
تصمیــم گرفتم
به مدرســه شــنید ،از اینکه تــا هــای آقــای مدیر را
«فرهنگ»
آن
بروموبابچههای
کنم چون آنها هم مثل آنجامالقات خواهــرش هــم موقع فکــر نمیکرد
ســطح
شــاگردان خودم
عزیز و
خودش اســت،
دوســت داشتنی
ناراحــت شــد .او
هســتند .مدرسه ادکلنــی را که برای ناراحــت شــد از اینکه
فرهنگ ،مدرســه
تهران اســت .اینکودکان افغانستانی در
خــودش خریده ،برای
مدرسه
خواهــرش نخریده
سالگیاشراجشنمی بزودی بیست خانــهرفــتو بــود .بــرای همین به
بــرای
گیرد.
خواهــرشنامــهای
نوشتوازاو
مدرســه فرهنگ،
معذرتخواست.
حیــاط و کالسهای
خیلی
دانشآمــوزان
بچه بزرگــی ندارد .اما مــن
فکر میکنم معلمهایشــان و دبســتان فرهنگ برای
هایــش از بچههــای
مدرســههایی که دیدهام ،بعضــی از مینویســند و خانوادههایشــان نامــه
بعــد،
جــواب
شــادترند.
نامه
شاید
بتوانــم
هــا را به
دلیلــش را حــدس بزنــم؛ آقــای مدرســه میآورنــد.
معلمهــا هــم نامــه
می
موسوی ،مدیر مدرســه،
نویســند و آقــای
گپ میزند و تمام همیشه با بچهها راجمــعمیکند مدیــر ،تمــام نامهها
تــایک
تالشــش را میکند
کتاب چــاپکند،
محیط مدرسه را برای آنها آرامتر ،که اینطوری
دیگران
هم
می
شادتر و
توانندخاطرات
رنگارنگتر کند .او
دانشآموزانو
مهربانــی ،کمــک درباره خوشاخالقی،
معلمهارابخوانند.
در
بــه
مدرســه فرهنگ،
دیگــران و صلــح و
آرامــش
بچههــای کالس
بــا بچههــا صحبــت میکنــد .اولــی وقتــی یــاد می
گیرنــد اسمشــان را
روزهاییکه
مدرسهتعطیلاست،بچهها بنویســند ،به همکالس
هایشــان شکالت
حســابی
میدهنــد .مثــل
غصه میخورند و
مدرســه،آقــایمدیرو دلشــان برای روز بــا یــک «آتنــا» و «مینــا» که آن
ســینی
خانــم
میشود.
تزئینشــده و تاجــی
معلمتنگ روی
سرشــان برایــم
گفتند«:شــکالت شــکالت آوردنــد و
آقای مدیــر یک روز
بــردار
بــرای بچهها گفته
چــون امــروز یاد
بــود کــه همه
گرفتماسممرا
بــا هم همســطح
هســتند و بزرگبچههای بنویسم».یکیازآرزوهای
فرقی نمی
مدرسه
کند پســر باشــند یا
فرهنگایناست
باید درس بخوانند .او به دختر .همه کهدر
کشورشــان جنگ
اگر پدرشــان اجازه نمی پســرها گفته بود بتوانندبدونآنکه و ناآرامی نباشدو
دهد
خواهرشان درسبخوانندو مجبورباشندکارکنند،
پیشرفتکنند.

افغانستانی

اسمم را بنویسم

علی

یکواقعیتعلمی

«ایشــان» کودکی  9ساله
است که یک سال در
شدهو
درسشازهمهضعیفتراست،اما کالس سوم مردود
برادر
باالتریننمرههارامی
بزرگترشهمیشه
و
گیرد.ایشانبههمین
همکالسیهایش تحقیر شــده است .خاطربارهاتوسطپدر
پدرش
خســته
از کارهای اشتباه او
میشود و ایشــان را
به مدرسه شــبانه
او
روزی میفرستد .اما
نمیتوانــد بــه علــت
بخصوص معلم بدخلقــی معلمان،
هنــر در
و
آنجــا دوام بیاورد
بشــدت ناراحت است.
با ورود یک معلم
هنر
جدید که قرار است
و کار اصلیاش در موقتی درس بدهد
اســت ،مدرســه مدرســههای اســتثنایی
دچــار
تحوالتی میشــود.
معلم جدید با دیدن
تصمیم میگیرد ناراحتیهای ایشان،
اطالعاتی به درباره ضعف درسی او
دست
دفتر مشقهای ایشان متوجه می آورد .معلم با دیدن
شود که
دارد و به
او اختالل واژگانی
همین دلیل حروف
الفبا را اشتباه می
با قانع
نویسد .سرانجام او
می کردن والدین ایشان و
پرسنل مدرسه ،با
دهد و
پسربچه
پس
حوصله به او درس
از
مدتی بخوبی
این
کلمات را میخواند.
خالصه داســتان فیلــم
«ســتارههای روی
فیلم در سال 2007در
زمین» اســت .این
بازیگر کودک آن استهندوستان ساخته شده و
«دارشیل سفری»
و «عامر خان» که
معلم
هنر را بازی کرده ،کارگردانیاش را خودش در فیلم ،نقش
انجام داده است.
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مرجان
قندی من کواال هستم،
از حیوانات بومی
صبحانه،
استرالیا که در جنگل
گره
ناهار و شام برگ
هایی که پر از درختان
خورده است .همه به
اوکالیپتوس میخورم ،روی شاخههای این اوکالیپتوس است
غذا
من میگویند که
زندگی میکنم .من
درخت
بخورم .این از عادتهای اخالقی من خیلی تنبل هستم اما
من اگر  1۸تا  20ساعت از شبانه میخوابم و بازی میکنم و کل عاشق اوکالیپتوسم.
دست و پاهایم
اســت که روی
زندگی
روز را
میخورم .هر ورزشکاری است چون هر شب با دست همان درختی که غذا
نخوابم خستگیام درنمیرود و ام به این درخت
میخورم بســاط
کدام از
های
بعد
حتی حال ندارم
روز که جنگلهای شما اسمی دارید و
پرقدرتم شاخهها را میگیرم و باال خوابیدنم را پهن کنم.
هیکل تپلی و دم
اسمتان یک معنی یا
استرالیا
میروم و آن باال
از گرمای
کوچکی دارم اما
همان جایی که ما کواالها زندگی داستانی دارد ،من
زیاد آنقدر تشــنه
شاخه به شاخه برگ
اسمم کواال است
حتی
میکنیم ،در اثر
مان شــده بود که به
و «کواال» یعنی حیوانی که آب های اوکالیپتوس را
تعدادی از دوستانم را از دست دادم جای غذا هم دلمان میخواســت دمای باالی هوا آتش
نمی
ســوخته
آب
گرفته و من و دیگر کواالها که قبالً ًخورد .در این چند
اما بعضی از
باشــد پانسمان می
اصال
آدمها خیلی دوستمون دارند وبخوریم .بهخاطر آتش
آب نمیخوردیم
درختان باشد چون خیلی کنند تا زودتر خوب
سوزی چند روزی
ما
شــویم .ما کواالها
است که زندگی
را از آتش نجات
از ما حیوانات
برای
ما در خطر افتاده
حیوانات بیآزار و مهربانی هستیم و میدهند ،برایمان
فقط میتوانیم در
پیک نیک به جنگل
آب میآورند و اگر
از آدمها می
رفتید و آتش روشــن کردید تا جنگل زندگی کنیم.
بزرگ
ً
جایی از بدنمان
خواهیم تا بیشتر
ترهایتان بگویید
غذا
پس لطفا حواستان
که
حواس
باید
باشد
از
درســت
شان
اگر
به
کنید
جنگلها و
خیال راحت
خاموش بودن آتش
موقع ترک کردن
جنگل حتماً به
زندگی کنیم و نگران اتفاقهایی مثل مطمئن شوند تا ما
حیوانات که جنگل
آتشسوزی نباشیم.
خانهمان است با

عطسه با چشم های بسته

هوا حســابی
سرد است و توی این سرما
آدمــی که ســرما میخــورَد ،مرتب ممکن است آدم سرما بخورد.
عطســه
میکند .آدم وقتی عطســه
میکند ،نمیتواند
هیچ جا را ببینید .میدانید
موقع عطسه
چرا؟ چون چشمهایش
با چشــم کردن ،بسته میشود .در واقع
شما هیچ وقت نمیتوانید
های باز
عطســه کنیــد و به محض
عطســه کردن ،ناخــودآگاه
چشمتانبسته
میشود .اینکاریک دلیل
را فهمیدهاند.
علمی داردکه دانشمندانآن
چشمها به دلیل ضعف
بســته میشــوند و این کار کامالً عضالت ماهیچهای اطرافشان
به
بسته
صورت غیرارادی اســت .علت
شدن چشم به خاطر صدور
به گیرندههای بویایی بینی دستوری است که از طرف مغز
به مغز نزدیکتر است ،فرستاده میشود اما چون چشم
قسمتی
از پیام را دریافت میکند
و
بســته میشود .چشــمها
بسته
می
شــوند
تا
عاملی
که
باعث عطسه کردن
مثالً اگر گرده شــده ،به آنها آسیب نرساند.
گل باعث
شــده عطسه کنید ،وارد
چشــم شما
نشــود .باز نگه داشتن
چشــمها در زمان عطسه
غیرممکن اســت مگر اینکه
آنها
را
با
دســت
نگه
غیرممکــن
دارید که این کار هم
اســت چــون شــما ناگهانی
عطســه میکنیــد و از قبل
آمادهاش نیستید.

بیایید با هم
بچهها اگر
بهتانمی دوســت دارید ،همین
کاردستی درست کنیم
اآلن وســایلی را که
گویم
برداریدوبیاییدتابا
همیککاردستی
قشنگدرست
کنیم.میخواهم
گوزنهــای قطبــی را یادتــان طرزدرستکردن
کردن ایــن
بدهــم .برای درســت
گوزنهای قطبــی
یا معمولی
بامزه بــه کاغذ کاهی
و گیرههای چوبی
که با کمــی خالقیت می احتیــاج دارید .البته
توانید
در
آنهــا را با هرچه که
دســترس دارید جایگزین
نوعی اوریگامی یا «هنر کنید .این کاردســتی
کاغذ و
تا» اســت که یکی
از کاردستی
دنیا هــم های محبوب ژاپنی
هاست و در تمام
طرفــداران زیــادی
دست به
دارد .حاال شــما هم
کنید کار شوید و مطابق
تا
عکس کاغذتان را تا
ببینیدچقدردرست
کردناینکاردستی
راحتو
دوســتداشتنی
وسایلی
اســت.درآخرهمبا
که
در
اختیار دارید
و دهان
برایش چشم ،بینی
آنها بگذارید تا کاردســتی
تان کامل شود .از
می
کنید.مثالًتوانید برای تزئین در
ِ اتاقتان استفاده
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گرمای تنور تورم  2/1درجه کمتر شد

رئیس جمهوری با تأکید بر تسریع
در راهاندازی دولت الکترونیک:

تب بنزینی
تورم افتاد

2

یک کارت هوشمند
برای همه کارها

2

دیدار سفرای جدید ایران در
 13کشور جهان با رئیس جمهوری

چهارمین سفیر زن
راهی دانمارک
میشود

2

نرخ تورم ساالنه برای گروه کاالهای خوراکی  3/6درصد کاهش یافته است
نسبت درآمدهای نفتی
با ایجاد ساختارهای بوروکراتیک
در گفت و گو با سعید لیالز:

بیماری هلندی
ماهیت پوپولیستی
دارد
10

تــورم بنزینــی کــه در آذرماه بــا 3.2
گـــــزارش
درصد رشــد خود را نشــان داد ،پس
گروه اقتصادی
از گذشــت یک ماه فروکــش کرد .در
حالی که افزایش  50درصدی قیمت بنزین سهمیهای
(از هــزار بــه هــزار و  500تومــان) و  200درصدی بنزین
آزاد ( 3هــزار تومــان) باعــث رشــد  1.6درصــدی تورم
ماهانــه و  8دهــم درصــدی تــورم نقطــهای شــده بود.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشــان میدهد که در

معاون وزیر آموزش و پرورش:

دی مــاه با فروکش کــردن آثار افزایــش قیمت بنزین،
تورم ماهانه دراین ماه به  8دهم درصد رســید که 2.4
درصــد از تورم آذرماه کمتر اســت .این در حالی اســت
که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  0.9درصد
اســت که نســبت به مــاه قبل 2.1 ،واحــد درصد کاهش
داشــته اســت .همچنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای
روســتایی  0.5درصد بوده که نســبت به مــاه قبل 3.7
واحد درصد کاهش داشته است.

نظام معلمان
طراحی میشود
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رئیس اتحادیه ناشران و
کتابفروشان تهران:

8

مشی پدر
میانهروی بود

افزایش  15درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده در کمیسیون تلفیق
تصویبشد
2و8
تحلیل تورم زمستانی

کاهش تورم به معنای کاهش قیمتها
نیست ،بلکه میتوان از آن به کند شدن
یادداشت
شــتاب افزایــش قیمتهــا یاد کــرد .در
واقــع ،افزایــش ســطح عمومــی قیمت
کاال و خدمــات رخ داده ،امــا از ســرعت
آن کاســته شــده اســت .ایــن رخــداد
امــر طبیعــی و دســت یافتنــی اســت و
بدین معنا نیســت که اگر بــه حال خود
آلبرت بغزیان
اقتصاددان
رهــا میشــد بــا ارقــام بزرگتــری مواجه
میشــدیم .تورم شاخصی نیست که اثر
آن از سالهای قبل به سالجاری منتقل شود .با این توضیح
کــه همه اتفاقاتی که میتوانســت در رشــد نرخ تــورم اثرگذار
باشد ،پیشتر اتفاق افتاده است.
پیــش از هرچیــز باید دانســت که مــا در طول بــازه زمانی
کوتاهــی با کاهش نرخ ارز مواجه بودیــم ،اما این روند ،منجر
بــه کاهــش قیمتهــا نشــد.کاهش قیمــت برخــی از مــواد و
محصــوالت ،بویــژه در بخش میوه که جنبه فصلــی و نوبرانه
دارد ،میتوانــد بهصــورت مقطعــی در کاهــش نــرخ تــورم
تجربه شــود .امــا در برخــی از حوزهها مانند مســکن ،خودرو
و برخــی صنایع شــیمیایی هزینــه تولید افزایش هــم یافته و
ایــن روی نرخ تــورم مؤثر بوده اســت .اما بهطــور کلی ،تغییر
نرخ ارز ،تحریم ،احتکار ،فســاد و ...همگی عواملی هستند که
اثر خود را در ســالهای گذشــته بر اقتصاد گذاشــته است .در
واقــع بازار در ســالجاری اثــر هیجانی از این دســت را تجربه
نکــرده و عامل تشــدیدکنندهای بر آن تحمیل نشــده اســت.
در ایــن شــرایط ،انتظار میرفــت کاهش تورم بیشــتر یا حتی
تورم منفی را تجربه کنیم .اقتصاد ایران امســال فشار کمتری
را نســبت بــه ســال گذشــته تجربــه میکنــد چون شــوکها و
هیجانات قبالً وارد شده بود.
مردم چــون افزایش درآمــد را تجربه نکردهانــد ،قطعاً با
کاهش مصرف مواجه بودهاند و این خود مزید بر علت است
که بازار تغییر محسوســی در ســالجاری تجربه نکرده است.
در تبیین این تغییر نمیتوان کاهش نرخ ارز را مؤثر دانست،
چــون بازار به پایدار بــودن این کاهش اعتماد نــدارد و قطعاً
منجر به کاهش قیمتها نمیشود.
نکتــه دیگــر ،کنتــرل حجم پــول اســت .دولت در بــرآورد
هزینههــا و درآمدهایــش افزایــش پایــه پولــی و نقدینگی در
ماههــای آخر ســال را پیشبینی کرده اســت و اصــوالً نباید با
تغییری در افزایش پایه پولی و نقدینگی مواجه شــویم ،مگر
آنکــه اقدامی خالف صداقت رخ داده و خألیی وجود داشــته
باشــد .یعنی مشــخصاً برای جبران کســری بودجــه اقدام به
چــاپ پول کرده باشــند که در این صورت بایــد بانک مرکزی
این اقدام را بهصورت شفاف اعالم کند.
در نهایت ،پیشنهاد میشود دولت با مداخله و نظارت بر
قیمتهــا از افزایش کاذب قیمتها جلوگیری کرده و ضمن
کنترل هیجان بازار زمینه کاهش خود شــاخص و تورم منفی
و به تبع آن قیمتها را فراهم کند.
در ماههــای پیش رو نیز پیشبینی میشــود با همین رویه
تغییری در قیمتها ایجاد نشود ،هر چند که تجربه سالهای
گذشــته نشــان میدهد عموماً اســفند ماه با افزایش قیمت و
حتی کمبود برخی کاالها مواجه میشویم .برخالف کشورهای
دیگــر کــه در روزهــای منتهی به ســال نو حراجیهــا و کاهش
قیمتهــا امــکان خریــد را بــرای همــه افــراد جامعــه فراهم
میکنــد ،اما در ایران به طرز قابل تأملی فرصتها نابرابر و از
امکان خرید برای گروههای مختلف جامعه کاسته میشود.

همراه با خاطرات منتشر نشده
مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی در اسفند 1376
گــروه سیاســی  /محســن هاشــمی ،فرزنــد ارشــد مرحــوم
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی در گفتوگــوی مفصلــی با
«ایــران مــاه» ،از خاطــرات و ســیر زندگــی پــدر و خانــواده
گفتــه اســت .رئیــس فعلــی شــورای شــهر تهــران دربــاره
اولیــن تصویر ذهنی خــود از خانه پدری گفته اســت :ما تا
 5ســالگی را در قــم در خانــه ملکــی پدر خیابــان صفائیه
کوچه ممتاز گذراندیم .از آن ســالها مطلب مهمی یادم
نیســت .میگویند اوج مبارزات منتهی به 15خرداد 1342
و در نهایت تبعید امام خمینی به عراق بوده اســت .پدر،
روحانــی جوانی بود که تبلیغ مرجعیت امام خمینی بعد
از فــوت آیــتاهلل العظمی بروجــردی ،مبــارزه و زندان از
اولویتهای زندگیشــان بود .در آن زمــان مجله «مکتب
تشــیع» را منتشــر میکــرد .مــن هــم پــدری بودم ،لــذا در
کودکــی ضربــه روحی خــوردم .در یــک و نیم ســالگی ،در
 21فروردین ســال  42یعنــی  20روز بعد از فاجعه خونین
مدرســه فیضیه که رژیم شروع به ســربازگیری غیرقانونی
طالب کرد ،پدر از اولین کسانی بود که به سربازی اجباری
برده شد .مادر همیشه از تردد قم به تهران با سه بچه قد
و نیم قد میگویند.
وی ادامــه داده :بــه دلیــل فراری بــودن پدر ،بــه تهران
آمدیــم .منــزل قــم نیــز بــه حجتاالســاموالمســلمین
ی فروختــه شــد .در محلــه
ســیدهادی خسروشــاه 
نایبالسلطنه نزدیک خیابان ایران مستقر شدیم .خانهای
اجارهای در دو طبقه ،که ما در طبقه همکف مینشســتیم
و طبقــه بــاال خانــواده آیتاهلل خامنــهای .در همیــن دوره
بود که آیتاهلل هاشــمی کتاب امیرکبیر یــا قهرمان مبارزه
با اســتعمار را تألیف کرد .از آن خانه ،بازی با فرزند بزرگ
رهبری ،آقا مصطفی که حدود  2سال سن داشت و دومین
دستگیری پدر در تهران را به یاد دارم .شروع مدرسه را در
شش سالگی در همین خانه تجربه کردم.
هاشــمی توضیــح داده :همــان ســالها پدر هــم منزل
را فروختند و باز در قلهک ،ســه راه نشــاط خیابان ســرابی
بنبســت حســینی ،زمینی بــزرگ خریدنــد .در آن زمین،
چهار خانه ویالیی ساختند که یکی را شهید مفتح و یکی را
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پرداخت مالیات برای برخی از
سفرهای خارجی

افــت دمای شــدیدی در راه اســت .ســرما از روز جمعه میهمــان بیش از 20
اســتان میشــود ،آیا دســتگاههای اجرایی و مــردم آمادگــی مواجهه با افت
یادداشت
دمای حدود  10درجهای را دارند؟
شــواهد نشــان میدهــد ،اوج ســرما در روز شــنبه در اردبیــل و ارومیــه
پیشبینی شده است .به طوری که دمای هوای استانهای آذربایجان غربی
و شرقی در این روز به  -12درجه سانتیگراد میرسد.
عنوان شده که موج سرمای جمعه و شنبه «کم سابقه»است ،اما برخی
از مســئوالن آن را تکذیــب میکننــد ،فرقــی نمیکنــد چــه بیســابقه و چــه
عطیه لباف
خبرنگار حوزه انرژی
باسابقه ،مساله این است که مصرف گاز به شدت افزایش مییابد.
مصرفی که همین حاال هم در اوج بد مصرفی اســت و  3برابر گازسوزی
ترکیه و  10برابر مصرف گاز در کشــور آلمان برآورد میشــود .یعنی دو کشــوری که جمعیتی تقریباً
برابر با ایران اما صنعت گسترده تری دارند ،کمتر از کشورما گاز مصرف میکنند.
واقعاً چرا در روزهای عادی یا سرد سال باید کشور با مسأله مصرف بیرویه گاز رو به رو باشد؟
اگر چه مسئوالن شرکت ملی گاز میگویند که آمادگی الزم برای تأمین حداکثر مصرف بخش
خانگی در هر شرایطی را دارند ،اما واقعیت این است که کشور الگوی مصرف گاز نداشته و همین
باعث شده است که بازیگر اصلی در بازار جهانی گاز نباشد.
در آســتانه شــب سرد زمستان امسال ،پیشبینی میشــود که مصرف بخش خانگی و تجاری از
 600میلیــون متــر مکعب در روزعبور کند و احتماالً از روز جمعه تقاضا برای این ســوخت فســیلی
پاک ،به بیش از  605میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید ،حجم مصرفی که در دنیا برای بخش
خانگی یک کشور بیسابقه است! این رقم معادل تولید  21فاز میدان مشترک پارس جنوبی است
که برای استحصال گاز از آن ،میلیاردها دالر سرمایهگذاری شده است .هر کشوری که این مقدار گاز را
تولید کند ،نامش در صدر صادرکنندگان گاز جهان قرار میگیرد .اما سومین تولیدکننده گاز جهان،
یعنی ایران ،نه تنها در کنار امریکا ،روســیه و قطر نامش در لیســت بزرگترین صادرکنندگان گاز دنیا
قــرار نمیگیــرد؛ بلکه به ناچار میــزان گاز تحویلی به بخش تولیدی خود یعنــی صنایع و نیروگاهها
را کاهش میدهد ،تا پاســخگوی تقاضای افسارگســیخته بخش غیرمولد خانگی باشــد .هرچند که
ســوخت نیروگاهها و ســایر صنایع ،در نبود گاز طبیعی تأمین میشــود و اختاللی در تولید آنها رخ
نمیدهد ،اما این تأمین از محل انرژی گران قیمت و آالینده یعنی سوخت مایع انجام میشود.
معضل گازســوزی بیرویه در ایران هر ســال تشدید میشود و هر زمستان شرایط ناگوارتر! خبر
ناخوشــایند دیگر آنکه ،بــا ادامه این روند مصرف ،ایران بهزودی به یــک میدان گازی بزرگ دیگر
ماننــد پارس جنوبی بــرای تأمین مصرف داخلی ،نیاز خواهد داشــت .میدانی که اگر پیدا نشــود،
باید واردکننده گاز شــویم.آیا پیشبینی میکنید که سومین تولیدکننده گاز در جهان واردکننده گاز
باشد؟بعید نیست ،مثل همین چند سال قبل!
امــا راهــکار منطقی دیگری نیز وجود دارد که تمام کشــورها بویژه توســعه یافتهها آن را دنبال
میکنند .آن راه حل چیزی نیست ،جز کاهش شدت مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف.
اگرچه بخشــی از بدمصرفی گاز در ایران ،نشأت گرفته از غیراستاندارد بودن سازهها و وسایل و
تجهیزات گازســوز است ،اما همگی در تشــدید این بدمصرفی نقش داشتهایم .مثالهای کوچک
آن گرم کردن خانهها بیش از دمای رفاه ،یعنی  18تا  22درجه سانتیگراد ،باز گذاشتن پنجرهها در
اوج سرمای زمستان و قندیل بندانها ،استفاده از در و پنجرههای بدون عایق حرارتی و بهطور کلی
عدم رعایت مبحث  19مقررات ملی ســاختمان اســت .این مسأله باعث اتالف ناخواسته نعمتی
خدادادی میشود که در سالهای اخیر و در اوج تحریمها و فشارهای خارجی ،با هزاران ساعت کار
بیوقفه و میلیاردها دالر سرمایهگذاری به سرانجام رسیده است.
اما اکنون باید این روند را تغییر داد .پیش از آنکه دیر شود و کشور با بحران جدیدی روبهروشود.
در کشــورهای توســعه یافته آنچه تغییردهنده روند مصرف بوده ،قوانین و مقررات ســختگیرانه،
قیمتهــای بــاال برای انرژی همــراه با وضع عوارضها و مالیاتها بر تولید دی اکســید کربن بوده
اســت .در کشــور ما به خاطر دسترسی به منابع انرژی ،سوخت ارزان است تا فشار کمتری به سفره
خانوارها وارد شود و همین موضوع مصرف غیربهینه را رقم زده است .غافل از اینکه ،بدمصرفی
کشــور را با تنگنای تأمین پایدار انرژی مواجه خواهد کرد .درســت مانند روزهای ســرد سال 1386
که با اوجگیری سرمای هوا ،ترکمنستان شیرهای گاز خود را بهروی ایران بست و کشور را با بحران
مواجه کرد.
افت سرمای روزهای آتی میتواند یک تمرین برای سالهای بعد باشد؛ تمرینی ساده ،ممکن
و آینده ساز .تنها کافی است که اقدامات کم هزینهای انجام دهیم .مثالً از گرم کردن محیطهایی
که استفاده نمیشود ،پرهیز کنیم و دمای رفاه را  18تا  22درجه نگه داریم .لباس بیشتری بپوشیم
و درزهــای درهــا و پنجرهها را با عایق بپوشــانیم .فراموش نکنیم که «هوا بس ناجوانمردانه ســرد
اســت» و مصرف بیرویه ،ممکن اســت هزینهای بیش از قطع گاز خانهای دیگر داشــته باشــد.آیا
متوجه شکلگیری یک بحران جدی در کشور هستیم؟
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شهید بهشتی خرید .با آنها همسایه شدیم .همبازیهای
کوچه و خانه ما فرزندان این بزرگواران شــدند .از فرزندان
این شــهدا ،صادق و مهدی مفتــح ،علیرضا و محمدرضا
بهشــتی به سن و سال من نزدیکتر بودند ،اما با فرزندان
شهید مفتح بخصوص صادق نزدیکتر بودم.
او افزوده اســت :خانواده شــهید بهشــتی تازه از آلمان
به تهران آمده بودند و به قول امروزیها آداب معاشــرت
باکالستری داشــتند .برای مثال ،فرزندان شــهید بهشتی
اجــازه نداشــتند در کوچه بازی کننــد و رفت و آمد فقط در
خانــه امکانپذیــر بود .بــا خانواده شــهید بهشــتی رفت و
آمد و بازی مشــکلتر بود .خاطرم هســت از آلمان با خود
اســباببازی ســاخت و ســاز لگــو ( )LEGOآورده بودنــد،
ایننوع اســباببازی فکری و زیبا را تا به حال ندیده بودم.
برایم جالب بود .برای من بازی با لگو در آن ســن و ســال
جذابیت زیادی داشت.
وی در بــاره اینکــه آیــا در آن زمــان هــم کســی بحــث
اشــرافیتگرایی پدر را مطرح میکرد؟ گفته اســت :بحث
انــگ اشــرافیت از همــان ســالهای مبــارزه شــروع شــد.
البتــه خانه آقای بهشــتی از مــا بهتر و بزرگتر بــود .مبلها
و امکاناتــش هم شــیکتر بود ،زیرا بعضــاً آنها را از آلمان
با خود آورده بود ،ایشــان ســالها مدیریت مرکز اســامی
هامبورگ را برعهده داشت.
هاشــمی که بعــد از ازدواج بــه صورت ناشــناس برای
ادامه تحصیل به بلژیک رفته و سال  65به کشور برگشته،
درباره اینکه این ســفر آیا اســتفاده از رانت آقازادگی بوده،
گفته اســت :قبل از انقالب دوبــار به اروپا رفته بودم ،یکبار
در ســال  54که به همــراه پدر و خانواده اروپا را با ماشــین
دور زدیم و بار دوم در سال  56که برای گذراندن یک دوره
آموزش زبان از طرف مدرســه علوی بــه لندن رفتم ،بعد
از انقــاب هم بــرای رفتنم به خارج از کشــور از هیچ گونه
بورســیه و ســهمیهای اســتفاده نکردم که رانــت آقازادگی
یــا غیرآقازادگــی باشــد ،بهصورت یــک شــهروند عادی و
ناشناس به بلژیک رفتم.
ادامه در صفحه 3
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و بلوچستان
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ســالم

بازگــو مــی کنیــم .با مــا همراه
باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

■ عــدم روشــنایی
نظــــــــر
در اتوبــان بســیج
مـــــردم
و بلــوار بعثــت/
محمد هادی حســنوند :چندیــن بار به
اداره بــرق منطقــه  5تهــران به جهت
روشــنایی خیابــان جنــت آبــاد مرکزی
بلــوار بعثــت مراجعــه کــردم کــه این
خیابــان هیچگونــه روشــنایی در شــب
نــدارد و عبور و مــرور در این خیابانها
به سختی انجام میشــود .از مسئوالن
محترم تقاضای رسیدگی داریم.
■ نظارت بر فعالیت داروخانه ها /حسن
پیکان :نسخهای را به یکی از داروخانهها
ارائــه کــردم که مبلــغ آن با بیمــه تأمین
اجتماعــی  30000تومــان شــده اســت.
مبلغ یکــی از داروها را که قیمت مندرج
در آن  13هــزار تومان بوده به قیمت 25
هــزار تومــان از اینجانب پــول گرفتهاند.
از مســئوالن درخواســت رســیدگی بــه
عملکــرد داروخانههــا را دارم .چرا هیچ
مرجعی به فعالیت داروخانهها نظارت
نمیکند؟

جوابیــه

شما
ره چهار
م
«
ا
ی
ر
ان ماه»

م
ن
ت
ش
ر
شد
عالق
ه مندان
م
ی
ت
و
ا
روز
نند از
نامه فرو
ش
ی
ه
ا
«ایران م

اه» را

ته
یه کنند

هــر روز بــا شــما در
اینجا خواهیم بود،
صدای شما ،حرف
شــما و پیشــنهاد
شــما را می شنویم
و میخوانیــم و

■ پاســخ بــه پیــام
درج شــده در تاریــخ
 12دی  98بــا عنــوان

نمازخانه مترو
بــا ســام ،احترامــاً ضمــن تشــکر ازاین
مســافر محتــرم وهمچنیــن ســپاس از
آن روزنامــه وزیــن بهخاطــر انعــکاس
دیدگاههــا و نقطــه نظــرات خوانندگان
گرامــی و ظرفیــت ایجــاد شــده جهــت
تعامــل و پاســخگویی بــه شــهروندان
و مســافران گرامــی متــرو ،بــه اطــاع
میرســاند موضــوع اختصاصــی
نمازخانــه فقط به پرســنل ایســتگاهها،
واقعیت ندارد و درهنگام اوقات شرعی
بــرای انجام فرایــض دینی مســافران و
نمازگزاران محترم توسط پرسنل مترو،
در نمازخانه ایستگاهها باز میشود.
محسن محمدیان
مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات
و امور بینالملل

