راهاندازی کلینیک تولید در وزارت کشور

پدر مهندسی زلزله ایران

رایزنی وزیر کشور
با فعاالن اقتصادی

پروندهای درباره شخصیت
علمی علیاکبر معینفر

گروه اقتصاد :شاید روزهای ناآرام گذشته ،وزیر کشور را
بر آن داشت که با فعاالن اقتصادی بنشیند و گفتوگو
کند تا از البهالی گفتههای آنها ،به گرههای کور اقتصاد
برســد و راهحلی بــرای بازشــدن آنها بیابــد .صدای
معترضانی که از گرانی و بیکاری...

گروه علم :روز سهشــنبه  ۱۲دیماه  ۱۳۹۶دوستی خبر
ناگوار درگذشت مهندس معینفر را به من رساند و مرا
بســیار اندوهگین کرد .در این یادنامه تنها به یادآوری
همکاریهای شــخصی و روحیه مثبت و کاری ایشان
میپردازم ،زیرا دستاوردهای دانشی-فنی...

صفحه ۴

صفحه ۸
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

سناریوی اخراج ایران
از جام جهانی
صفحه ۱۴

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪي
درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﺷﻤﯽ
صفحه ۱۵
گزارش »شرق« از درمانگاههایی که
به زنان مانتویی خدمات ارائه نمیدهند

آرایشت را پاک کن
بعد وارد شو
صفحه ۱۳

درخواست
بازدید از اوین

ظرافت اروپایی ظریف
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺠﻠﺴﻰ

دستور رئیسجمهوري براي آزادي دانشجویان بازداشتي
گروه سیاســت :در ناآراميهاي اخیر در مجموع ۱۳۰
دانشجو بازداشت شــدهاند که حاال به گفته وزیر علوم
حدود  ۱۵تا  ۲۰نفرشــان در بازداشــت به سر ميبرند.
در همیــن حال معــاون فرهنگي دانشــگاه تهران هم
خبر داده که  ۱۸دانشــجوي بازداشــتي دانشگاه تهران
آزاد شــدهاند .هرچند هنوز  ۲۳نفرشــان در حبساند.
رئیس فراکســیون امید هم خبر داده کــه به جز یکي،

دو دانشآموز ســایر دانشآموزان آزاد شــدهاند .با این
حال زندان اوین کماکان پذیراي افراد مختلفي اســت و
خانوادههاي نگران همچنــان در مقابل اوین در انتظار
به ســر میبرند .آن هــم در این روزهاي ســرد .رئیس
فراکسیون امید با نمایندگان مجمع تهران جلسه داشته
و ماحصل آن درخواست بازدید از اوین بوده و ارائه چند
ادامه در صفحه ۲
گزارش کار.

علی تاجرنیا و عباس سلیمینمین در میزگرد »شرق« بررسی کردند

 ۴۸ساعت تا سرنوشت برجام

هاشمی در آخرین خطبهاش
چه کرد

اعتراض ،حق چه کسانی است؟

تالش براي حفظ برجام از مسکو تا بروکسل

صفحه ۲

صفحه ۶

صفحه ۱۵

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

گفتوگوی ملی یگانهای بیبدیل

زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻦ

اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ُﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ

ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﮋاد
آن روز کــه جهــان منطق مورد
قبــول مــردم ایــران را پذیرفت
و تحســین جوامــع را بــه دنبال
داشــت و بازنمایــی از غنــای
فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی
و رشــدیافتگی ملت بود ،این اتفاقی بزرگ و شــاید
کمسابقه برای کشــور ما بود ،آن هم در تاریخ ملل
و ســازمان ملل .افســوس و صدافســوس که این
دســتاورد جهانی ما که میتوانســت الگویی برای
مردم مسلمان و دولتها و کشورهای منطقه باشد
و رویکردی اثربخش برای حل معضالت سیاســی
و اجتماعی کشور خودمان ،با بیمهری مواجه شد
و خصوصا تشدید برخی شــکافها موجب پارهای
تنــش و تشــنج در میان جامعه شــد و رویگردانی
از فرهنــگ و منطق گفتوگو هزینههــای فراوانی
را ایجــاد کرد .این درســی بود که باید مــا را بر آن
میداشــت تا رویکرد دیگری مناســب و مطابق با
شــرایط کشــور ،خصوصا جوانان عزیز اتخاذ کنیم.
اکنــون که نســل جــوان مــا انتظــارات ،توقعات،
درخواســتها و پیشــنهادهایی دارد که میتوان و
میتوانستیم با اســتفاده از منطق گفتوگو آنها را
به فرصت همدلی و همسویی بدل کنیم ،باز هم با
رویگردانی از بهرسمیتشناختن گفتوگو به سراغ
تجربههــای بیاثر و بینتیجه قبلی رفتیم .اکنون ما
هســتیم و این ســیل تقاضاها و انتظارها .اینک در
بســتر این نارضایتیها و اعتراضهــا ،بیگانگان هم
به دنبال نقش خویش هســتند که در دنیای امروز
امری دور از انتظار نیســت .اما مهم این اســت که
ما راهحل صادقانه و خالصانهای را برای برونرفت
از این مشــکالت و معضالت ،پیشروی نسل جوان
و معترض قــرار دهیم .جوانانی که مــا درد ،رنج،
غم ،اندوه و حرمان آنها را پذیرفتهایم .اساسا نظام،
دولت و همه قوا فلســفه وجودیشان خدمت به
همین مردم بهویژه نســل جوان و شــریف اســت.
بنابرایــن هنوز هم باید باب گفتوگو را بگشــاییم و
منطق گفتوگو را به رســمیت بشناســیم و در این
راه بر همت واال و عزم ملی برای رسیدن به راهحل
مشترک به منظور برونرفت از این فضای التهابی با
تکیه بر گفتوگوهــای همهجانبه و همگانی تأکید
داشــته باشــیم .امروز گفتوگو یک نیاز ملی و یک
رویکــرد بیبدیل پرفایده و کمهزینــه برای عبور از
این چالشهای پرهزینه اســت .امروز اصالحطلبان
میخواهند با همه ســطوح عالی کشــور گفتوگو
کنند و حرفهای نزده را بزنند و حرفهای نشــنیده
را مستقیما بشنوند.
ادامه در صفحه ۴

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﻮﻃﯿﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﺸﺎورزي
چهره خشکســالي بر چشــمان بســیاري از
مردم ما غباري از نگراني پراکنده است .هماکنون
عرصههــاي طبیعــت و بهطــور خــاص منابع
طبیعي و کشاورزي در معرض بیشترین آسیبها
قرار دارند .جامعههاي پویاي انســاني اما در گذر
هوشمندانه از چنین بحرانهایي نشان دادهاند که
همواره نقش ماندگاري بر تــارک آینده ميزنند.
اکنون هم از تمام کنشــگران دلســوز کشــورمان
و در هر کرســي و منزلتي انتظــار ميرود با درک
فوریــت این بحران در تالش و جســتوجو براي
افزایــش بهــرهوري از ظرفیتهــاي نهفته این
سرزمین باشند .فقط در سایه عزم ملي ميتوانیم
از این التهابات اقلیمي ،موهبتي پایدار براي آینده
رقم بزنیم .از جملــه ظرفیتهاي نهفته ،اراضي
با شــیبهاي بین  ۱۰درصد به باال و در شــرایط
دیم و با بارندگي ســاالنه بیش از  ۳۵۰میليمتر
است .این تیپ از اراضي یا در تملک بهرهبرداران
خصوصــي اســت یــا در قالــب مراتــع تحت
قیمومیــت مدیریــت منابع طبیعي قــرار دارند.
کاربرد ماشینآالت کشاورزي و اقدام به شخم در
جهت شیب در چند دهه اخیر ،خاک کمعمق این
اراضي را در معرض فرسایشــي شدید قرار داده
است .این فرسایش در حالي صورت ميگیرد که
درآمد خالص براي بهرهبرداران حداکثر ۴۰۰ ،۳۰۰
هزار تومان در هکتار است .اگر این بازده ناچیز را
از منظر منافع ملي با لحاظ یارانههاي ســوخت
و کــود و بذر در نظر بگیریم ،جــز ازبینرفتن الیه
زنده خاک ،دســتاوردي نميتواند داشــته باشد.
در صورتي هم کــه از این اراضي بهصورت مرتع
بهرهبرداري شــود ،با تولید حداکثر  ۵۰۰کیلوگرم
علوفه خشــک در هر هکتار فقــط ميتواند نیاز
غذایي چراي یک واحد دامي )یک رأس گوسفند(
را در یک دوره چهارماهه تأمین کند .در خالل سه
دهه اخیر و ازبینرفتن سطح قابل مالحظهاي از
مراتع و چراي مفرط ،بقایاي این مراتع در معرض
تخریب پوشش گیاهي و بیابانيشدن قرار دارند.
طرح توســعه درختکاري در اراضي شــیبدار
مــورد نظــر بهتازگــی در برنامههــاي محوري
مدیریت جهاد کشاورزي کشور ميتواند این روند
تخریب را به توســعهاي پایدار تبدیل کند .کشور
ما بیش از قابلیت زراعي در بخش کشاورزي ذاتا
باغخیز اســت .درصورتيکه به کاشت گونههاي

درختان )اعم از مثمر یا گونههاي جنگلي( مقاوم
یا متحمل در برابر خشکي در این اراضي مبادرت
شود ،این توانایي فقط در تولید محصول محدود
نميشــود .با عنایــت به اینکه میزان فرســایش
خاک در کشــور ساالنه دو میلیارد تن برآورد شده
و از این لحاظ نیز از باالترینهاي جهاني بهشــمار
ميآییم توســعه درخــتکاري در ایندســت از
اراضي ميتواند از شــدت و میزان این فرســایش
بهطــور آشــکاري بکاهــد .از دیگــر مخاطرات
زیســتمحیطي در این نواحي ،فرســایش خاک
با ســیالب و روانابهاي فصلي اســت .توسعه
درخــتکاري در این اراضي نهتنها از فرســایش
خــاک میکاهد ،بلکه نقش حفظ منابع آب را در
این حوزههــاي آبخیز بهعهده ميگیرد .اگر اثرات
مبارزه با آلودگي و تعدیل رطوبت نســبي هوا را
که به کاهش تبخیر ســاالنه هم منجر ميشود بر
دیگر نتایج مثبت زیســتمحیطي و اقتصاد کالن
این توســعه اجتنابناپذیر بیفزاییم ،اتفاقا تولید و
بازده اقتصاد خرد آن یک نتیجه فرعي محســوب
ميشــود .نتیجــهاي کــه در صــورت انتخــاب
گونههاي مناســب ،ســازگار و صادراتپذیر هم
براي بهرهبرداران و هــم از منظر درآمد ملي نیز
ميتواند بســیار جذابتر از بهرهبرداريهاي حال
حاضر باشد؛ برای مثال پوشش این تیپ از اراضي
در مناطق میانبند شــیبهاي شمالي ارتفاعات
البرز با واریتههاي مناســب فندق ميتواند کشور
ما را در زمره صادرکنندگان جهاني آن قرار دهد و
از آن ســو از گسترش مخرب ویالسازي جلوگیري
کنــد .پیشــنهاد فشــرده در ایــن مجــال کوتاه،
ضرورت بررسيهاي گســترده و مشارکت تمامي
صاحبنظران اعــم از باغباني ،آب )بهویژه براي
احتــراز از کاهش احتمالي حقابــه بهرهبرداران
پاییندســت( ،زیســتمحیطي ،جامعهشناســي
و ...در ایــن طرح ملي اســت؛ طرحي که در ابتدا
با اجــرا و نمایــش الگــو و پایلوتهــاي آن در
مناطق مختلــف بتواند زمینه توســعه تدریجي
و غیرشــتابزده آن را فراهــم کند .بــدون تردید
ایــن برنامه ملي باید در دو شــاخه مالکیتهاي
شــخصي و نیز اراضــي منابع طبیعــي و مراتع،
الزامات متفاوت و البته مکملي داشــته باشــد.
این برنامه باید در عرصــه بهرهبرداران در زمینه
انتخاب و گســترش باغات میوه متحمل در برابر
خشــکي متمرکز شــود؛ اما این توسعه در مراتع
در هماهنگي تنگاتنــگ با متخصصان و مدیریت
منابع طبیعي بــراي انتخاب گونههایي که وجوه
جنگلي و زیســتگاهي دارند و چهبســا در طرح
اسکان عشایر باید از آنها استفاده شود.

ﻓﺮﯾﺪون ﺳﺤﺎﺑﻰ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
مرحــوم مهندس علیاکبــر معینفر به جهات
متعــدد موردعالقه و احتــرام اینجانب بود .او را از
ســالهای آغازین دوره متوســطه بهعنوان یکی از
دوستان نزدیک و صمیمی برادرم ،مهندس عزتاﷲ
سحابی ،میشــناختم .بعد از پایان تحصیالت دوره
لیسانس در دانشگاه تهران ،فارغالتحصیلیام را از
این نظر مــورد توجه قرار داد که صالحیت ثبتنام
در »انجمن اسالمی مهندسین« را کسب کرده بودم
و فرم تقاضــای عضویت من را ایشــان و مهندس
مصطفی کتیرایــی بهعنوان معــرف امضا کردند.
هر دو این بزرگواران ،از بانیان و مؤسســان »انجمن
اسالمی مهندسین« بودند) .یادشان مستدام باد(
در ســالهای اشــتغالم در دانشــگاه تهــران،
در ارتبــاط با پروژههای پژوهشــی ،متوجه شــدم
که بــه همت و پشــتکار مهندس معینفــر ،برای
نصب ایســتگاههای لرزهنگاری در نقــاط لرزهخیز
کشــور ،ردیف اعتبار بودجه به ســازمان مدیریت و
برنامهریزی ،پیشــنهاد شده و از طرف سازمان مورد
موافقت قرار گرفته اســت .این امر ،پایه و اســاس
مطالعات و بررسی علمی مسائل لرزهای و کاهش
خطر زلزله در هر کشور ،بهویژه کشورهای لرزهخیز
نظیــر ایران اســت .از جملــه ویژگیهای مهندس
معینفــر در کارهای علمــی -تخصصی که عمدتا
بر گســتره زلزله و مهندســی زلزله متمرکز میشد،

اعتقــاد و توجه خاص به همفکــری و همکاری با
افــراد از مقولهها و تخصصهــای مختلف بوده و
کارهای گروهــی را ارج مینهاد .ثمــره این منش
کاری ،تولیــد آییننامههــا و نقشــههای کاربردی
درباره خطر زمینلرزه بــود که با کمک و همکاری
جمعــی از متخصصان و محققــان ،انجام گرفت.
همچنیــن رقومیســازی نقشــه گســلهای ایران
در ســالهای  ۱۳۷۵و  ۱۳۷۶کــه در قالب یک کار
گروهــی و مســتقل ،انجام شــد ،همــت و تالش
مهندس معینفر در بهسرانجامرســاندن آن بسیار
مؤثر بــوده اســت .علیاکبــر معینفــر از جمله
کارشناسان و مهندســانی بود که به صفت اخالق
متعالی و تعهدات اجتماعی ،نیاز جامعه و کشــور
ایــران را در زمینههای اصالح و توســعه بهخوبی
میشــناخت و در راه تحقق آنها ،از پیشــنهادات و
پروژههــای الزم و مفیــد بدون چشمداشــتهای
مــادی ،حمایت و حتی با برخــی از آنها ،همکاری
میکــرد و افزونبرهمــه در خیزشهــای نهضت
ملی ایران حضور مســتمر داشت .در دولت موقت
در ســالهای  ۱۳۵۷و  ،۱۳۵۸در پستهای ریاست
ســازمان مدیریت و برنامهریــزی و وزارت نفت در
مقابل ریختوپاشهای بیرویه و بیهدف ،ریزبینی
و دقت شدید به خرج میداد و از درآمدهای ارزی
کشــور که در اوایل انقــالب از محدودیتهای زیاد
برخوردار بود ،دلسوزانه حمایت و حراست میکرد.
معینفر ،بــه معنی واقعی کلمه کارشناســی بود
که تعهداتــش را با آگاهــی و صداقت و خلوص،
مدیریــت میکرد .به بیان ســاده ،مهندســی را از
اخالق ،جدا و منفک نمیدانست.
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بار دیگر ظریف که دلواپســان
بهدرســتي او را آقــاي برجــام
نامیدهاند ،راهي اروپا شــده است
تا با ســه بازیگر اصلــي مذاکرات
هســتهاي ایــران در دهههــاي
گذشــته مذاکره کند .ظریف از سویي از طریق خانم
موگریني با کل جامعه اروپا طرف اســت و از سویي،
با چهار کشور برجســته اروپایي؛ یعني مثلث آلمان
و انگلیس و فرانســه و در حاشــیه بــا ایتالیا که اگر
فراموش نکنیم ،خانم موگریني وزیر خارجه پیشــین
آن کشــور نیز بوده اســت .ســفر اینبار وزیــر امور
خارجه در آستانه اعالم تصمیم ترامپ درباره برجام
است که شاید مناسبتر باشــد او را با توجه به نوع
رفتــارش ،بهجاي رئیسجمهور آمریــکا ،مدیرعامل
آن کشــور بنامم .ترامپ کوشید تصمیمگیري درباره
مســئلهاي را که خودش برای اعتبــار برجام مطرح
کرده بود ،بر گردن کنگره بیندازد و آنها زرنگتر از آن
بودند که زیر بار مســئولیت خطاي سیاسي او بروند
و توپ را به زمیــن ترامپ برگرداندند .در این فاصله
و هنگامي که ترامپ بایــد تصمیم خودش را اعالم
ميکرد و هشــدارهاي بســیاري را از سوي مقامات
کنوني ،دانشگاهیان و بازنشستگان سیاسي و امنیتي
باتجربه دریافت کرده بــود ،اعتراضات و تظاهراتي
در ایــران رخ داد که آن را غنیمت شــمرده و اکنون
ميکوشــد از آن تظاهــرات بهانهاي بتراشــد گویي
برنامه »بهار عجمي« بوده است که نگذاشتند به بار
بنشیند .البته در ایران تظاهراتي اعتراضآمیز رخ داد
که نخست گمان ميرفت در همان حد انتقامجویي
بازنــدگان انتخاباتي که خــود را بههرحال ذيحق
ميدانند ،محــدود بماند؛ اما کمانه کــرد و دامنگیر
خودشان شــد .با نگاه کوتاهی به گذشته ،مالحظه
ميشــود با امضاي برجام گمــان ميرفت بهزودي
ایران به صحنه اقتصادي جهان بازگردد و امیدي در
دلها پدید آمده بود که با رفع موانع ،رفاه ،اشــتغال
و گشایشــي نیز نصیب مردم شود؛ اما همزمان با هر
نتیجهگیري مثبتی در مراحل اجرائي برجام از داخل
ایران ،پیامهاي تندوتیز و تهدیدآمیزي از سوي برخي
تریبونهاي بههرحال رسمي مطرح ميشد که عمال
مانع یا بهانهاي بود بــراي جلوگیري از بهرهبرداري
اقتصادي از منافعی کــه از برجام انتظار میرفت و
دلواپســان ناکاميهاي حاصل از دســتپختهاي
خودشان را به حساب ناکارآمدي برجام و برجامیان
ميگذاشتند و بستانکار ميشدند .اکنون و همزمان با
ســفر و مذاکرات آقاي برجام ،آیا بار دیگر نیز باید در
انتظار باطلالسحري غافلگیرانه و خنثيکننده بود؟
اکنون بحران جديتر شده اســت و با روشنترشدن
اهداف انتقامجویانه مثلث اسرائیل ،عربستان و آمریکا
که شاید بهتر باشــد آن را همدستي ماجراجویانه و
جنگطلبانــه نتانیاهو ،محمد بنســلمان و ترامپ
نامید و همچنین با توجه به حساسیت داخليای که
در تظاهرات بــروز کرد و اصالحاتي را در نوع ،میزان
و اهداف برخي هزینهها و سیاستها طلب ميکند،
احتماال انتظار ميرود دلواپسان داخلي و حامیانشان
نیز در رفتار و اقدامشان توجه بیشتري به منافع ملي
و رفع بهانههاي ریشهدار براي جلب رضایت مردم از
خود نشان دهند و اجازه دهند وزارت امور خارجه به
بهرهمندي از تخصص و منشي برازنده کشور مهمي
مانند ایران ،نقــش درخوري در روابــط بینالمللي
بر عهده بگیــرد و ایفا کند .تظاهــرات ایران نیز بروز
جنبههایــي از اعتراض بــه برخي امــور اقتصادي،
سیاسي و اجتماعي بود که جاي بررسي و پاسخگویي
و احتماال همدردي و اصالح دارد؛ اما هرچه بود ،در
ابعادي بسیار کوچکتر از تظاهرات میلیوني معروف
به جنبش البته بيسر و بیسرپرست »والاستریت«
در نیویورک و مشــابه آن در اغلب شــهرهاي بزرگ
آمریــکا بود و بســیار کوچکتــر از انــواع تظاهرات
ضدتبعیضنژادي است.
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