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گروه اجتماعي| نشس��ت بررس��ي و تحليل علل و 
پيامدهاي پديده »حاشيه نشيني« در شهرها از سوي 
دفتر اجتماعي حزب اعتماد ملي برگزار شد. پنجشنبه 
شب گذش��ته، »كمال اطهاري« پژوهش��گر توسعه و 
اقتص��اددان ش��هر، »محمدجواد حق ش��ناس«، عضو 
شوراي شهر تهران و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد 
ملي و »زهرا قدياني« فعال جامعه مدني در اين نشست 

سخن گفتند. 
»كمال اطهاري« كه تاكن��ون پژوهش هاي متعددي 
در حوزه اقتصاد شهر و حوزه مس��كن در ايران به انجام 
رسانده است در سخنانش سياست هاي 40 سال گذشته 
در حوزه شهري را يكي از عوامل تشديد حاشيه نشيني 
در ش��هرها اعالم كرد. او البته اين نكته را يادآوري كرد 
كه عبارت حاشيه نشيني اصطالحي رايج اما نامناسب 
براي توصيف اين پديده اس��ت: »حاشيه نش��يني واژه 

نادرس��تي اس��ت. برچس��ب زني به كس��اني است كه 
بخش مهمي از جامعه هس��تند. واژه رايج تر در گذشته 
»اسكان غيررسمي« بود و االن واژه »محالت فرودست 
شهري« عنوان دقيق تري اس��ت كه براي اين بخش از 
جامعه شهري استفاده شود.« اطهاري با اين توضيح به 
نقد سياس��ت هاي چهار دهه گذشته در بخش مسكن 
پرداخت. او گفت: »من گمان مي كنم كل جامعه سياسي 
ما فارغ از اينكه به كدام جريان فكري تعلق داشته باشد 
نمي تواند درباره مسائل اجتماعي برنامه اثباتي بدهد و 
از اين نظر دچار يك تنزل ش��ده است.«  اين پژوهشگر 
اقتصاد توس��عه در ادامه گفت: »وج��ه مغلوب برخورد 
روش��نفكرها دادن برنامه اس��ت و اين چهل سالي كه 
از عمر جمهوري اسالمي گذش��ته هم براي دولت و هم 
براي اپوزيس��يون عبرت انگيز اس��ت زيرا حاوي برنامه 
اثباتي براي جامعه نبوده است وگرنه جامعه بسيار آماده 

است براي اينكه چنين برنامه اي را جذب كند. » آنتونيو 
گرامشي« مي گويد »عقل مميز« را روشنفكران ارگانيك 
بايد به جامعه بدهند. جامعه ايران ثابت كرده است كه 
عقل سليم بسيار پخته اي دارد. ولي نمي داند كجا برود 
چون روشنفكران ارگانيكش نمي توانند اين را به جامعه 
بدهند.« اطهاري با اين مقدمه اظهار اميدواري كرد كه 
برگزاري اين نشست مقدمه اي باشد براي اينكه حزب 
اعتماد ملي به نقش حزبي اش در زمينه تاثير گذاري بر 
برنامه ريزي اجتماعي بيش از پيش واقف باشد و در اين 
چارچوب ادامه دهد. او براي اي��ن كار هم توصيه هايي 
داش��ت و هم اينكه از تجربه هاي احزاب ساير كشورها 
س��خن گفت: »برنامه حزبي بايد ابتدا با تحليل اقتصاد 
سياسي آغاز شود. بعد تحليل برنامه، مطالعه برنامه هاي 
كش��ورهاي ديگر و در نهايت ارايه برنامه پيشنهادي در 
شهري مثل تهران به سازمان نوسازي ش��هر تهران. از 

آنچه مدت هاس��ت در برنامه ريزي مسكن حضور دارم 
خود اين زمينه اي شد براي اينكه برنامه احزاب مختلف 
را در اروپا و امريكا مطالعه كنم. مثال حزب كارگران برزيل 
را ببينم چيست و مقايسه تطبيقي كنم بخصوص كه 
آخرين بار براي بازنگري طرح جامع مس��كن اين كار را 
كرديم. اما همان طور كه دولت به برنامه اي كه ما داديم 

كاري نداشت احزاب هم كاري نداشتند. 

را  س�اماندهي  ط�رح  نوس�ازي؛   س�ازمان 
كنار گذاشت 

اطهاري همچنين در س��خنراني خود اف��زود: »در هر 
برنامه اي براي »محالت فرودست شهري« ساماندهي 
اين مناطق و پيش��گيري از ايجادش��ان بايد در دستور 
كار باش��د. اينكه چگون��ه مي توان از ش��كل گيري اين 
مناطق پيشگيري ش��ود و همين طور چگونه مي توان 

آمارها مي گويند كه باالي شصت 
درصد آس��يب هاي جاني در زلزله 
از اش��ياي غيرس��ازه اي داخ��ل 
خانه هاست. اشياي غيرسازه اي به 
سازه ساختمان متصل نيستند به 
عبارتي همان اسباب و اثاثيه خانه 
هس��تند كه هن��گام جابه جايي و 
زلزله اسباب زحمت مان مي شود. مثال تابلوي بزرگ نقاشي 
كه كمي پايين تر از سقف از يك ميخ كوچك آويزان شده 
است. هيچ وقت ارتفاع تابلوهاي منازل را درك نكردم اگر 
براي ديدن است، ارتفاع چشم يك انسان با قامت متوسط 
اندازه مناسبي براي نصب تابلو است تازه در حين سقوط 
روي س��ر آدم نمي افتد. مثال ديگر اس��باِب غيرسازه اي، 
عكس پدربزرگ يا پدر خانواده اس��ت كه اتفاق��ا با زهوار 
فلزي و لبه تيز قديمي، قاب ش��ده و با ه��ر تكان كوچك 
عين پاندول ساعت نوس��ان مي كند. فكرش را بكنيد آدم 
بايد چقدر بدشانس باشد كه با سقوط و اصابت لبه تيز قاب 
عكس جد سوم در اثر يك زلزله ناقابل پنج ريشتري از دنيا 
برود. ديگر مثال، كابين ظروف عتيقه يا كريس��تال هاي 
سنگين كه به بوفه معروف هس��تند و هيچ كاربردي جز 
نمايش و چشم همچش��مي ندارند و با يك تكان كوچك 
عين يك ديوار سنگين شيش��ه و فلز روي سر آدمي هوار 
مي شوند. اين تلويزيون هاي جديد هم كه در رقابِت اينچي 
خانوادها روز به روز بزرگ تر مي شوند، از اشياي غيرسازه اي 
خطرناك  تر هس��تند چون بعضي از ماها خان��ه را با اتاق 
كنفرانس اش��تباه مي گيريم و بعض��ي از اين تلويزيون ها 
را در ارتفاع مواجه با صورت مهم��ان در هنگام ورود نصب 
مي كنيم. از اينها كه بگذريم مبلمان خانه ها هم از اشياي 
غيرسازه اي خطرناك حساب مي شوند. صدالبته كه كسي 
مبل را از ديوار آويزان نمي كند مگر در نمايش��گاه هنري 
اينستاليشن پست مدرن ها. )اينستاليشن همان چيده مان 
خودمان است. جدي نگيريد.( از پست مدرن ها كه بگذريم 
منظور عرض بنده قد و قامت مبلهاست. قبول كنيم براي 
يك آپارتمان پنجاه متري خبرنگاري، مبل هش��ت نفره 
كه فقط با يك كاميون خاور قابليت جابه جايي دارد كمي 
بزرگ و زياد است و اگر بعد از زلزله دچار آتش سوزي شويم 
ميان تل سوزاني از چوب و فلز و پارچه گير مي افتيم و گناه 

داريم. قهرمان دو با مانع هم موفق نمي شود خودش را به 
در خروجي برس��اند. البته بعضي از قسمت هاي سازه اي 
خانه ها هم با تفكر ايمني در برابر زلزله ساخته نمي شوند. 
به س��تون هاي نماي رومي خانه هاي بعضي از هموطنان 
عزيز دقت كنيد. اين ستون ها كاركردي جز تظاهر و تفاخر 
به پولداري ندارند. همين اواخر دِر ورودي ساختماني پنج 
طبقه در شمال تهران را ديدم كه ارتفاعي نزديك پنج متر 
داشت و عين قلعه هاي قديم س��اكنين از يك در كوچك 
منتصب در يك گوشه اين در تردد مي كردند. به هر دليلي 
اگر ساكنين قصد خروج فوري از ساختمان را داشته باشند 
تكان دادن لته هاي در قلعه، كاري در قوِت انس��ان نيست. 
ما كه در برگزاري همايش و س��مينار و كارگاه رتبه اول را 
در جهان داريم جاي دوري نمي رود كه يك سمينار با نام 
»طراحي و دكوراس��يون ضدزلزله« هم برگزار كنيم تازه 
مي توانيم با اسناد هزينه 10 ميليارد يك سمينار متواضع 
10 ميليوني برگ��زار كنيم و باق��ي پول را ب��ه زخم هاي 
واجب تر از زلزله بزنيم. زلزله كه اصال معلوم نيست كي بيايد. 
عذرخواهي مي كنم ظاهرا پيشنهاد بي ش��رمانه اي دادم. 
اما پيشنهاد صادقانه مرا بپذيريد. بهتر است به فكر تربيت 
مديرهاي ضدزلزله باشيم قبول كنيد خيلي سخت است 
كه بپذيريم مديري كه عين خمي��ر روي صندلي جاري 
مي شود و برخاس��تنش جز به مدد دس��ته هاي صندلي 
ممكن نيست، به فكر زلزله و آماده براي زلزله است. خيلي 
از عزيزان مديري دوست داش��تني و مهربان هستند ولي 
حتي دكور يك فرد جدي و راسخ را ندارند. خواب عجيبي 
بود. تلويزيون روشن بود و من روي كاناپه براي دوستم يك 
شكلك مسخره در تلگرام فرستادم. ساختمان لرزيد، سقف 
شكافت و همينطور ظرف و ظروف كريستال بود كه روي 
سرم مي ريخت. به هوش كه آمدم يك ظرف آجيل خوري 
بزرگ از دسته اش از گردنم آويزان بود و لوستر بزرگ چهل 
هزار تكه اي باالي سرم نوسان مي كرد. شكلك روي موبايل 
هنوز نرفته ب��ود و زبان آدمك براي مس��خره كردن من از 
حلق بيرون. تلويزيون مراس��م تجليل و تقدير از مديران 
نمونه را پخش مي كرد و همسر همسايه بااليي سرش را از 
شكاف خم كرده بود و مي گفت خدا كنه لوسترمون نيفته. 
روزي كه همسايه طبقه باال اين بوفه عريض و اين لوستر 

طويل را خريد من فهميدم خانه من ديگر امن نيست. 

محم��ود قدي��ري، مع��اون پيش��گيري س��ازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران گفت: 5 هزار 
ساختمان دولتي نا ايمن در تهران وجود دارد و بيش 
از ۸0 درصد بيمارستان ها نيز ناايمن هستند. معاون 
پيشگيري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر 
تهران با اش��اره به اينكه تعدادي از بيمارس��تان هاي 
تهران نيز مشمول اين دس��تورالعمل هستند، اظهار 

كرد: بيش از ۸0 درصد بيمارستان هاي تهران شرايط 
ايمني ندارند و پرخطر محسوب مي شوند. در مجموع 
بايد به اين مساله توجه ويژه اي شود كه مراكز درماني 
آموزشي و دولتي داريم كه بايد شرايط آنها بهبود يابد. 
وي افزود: بايد قوانين ناكارآمد كه براي حدود ۶۲ سال 
پيش هستند اصالح شوند چرا كه اين قوانين در حال 

حاضر الزام آور نيستند. ايسنا

پس از اعتراضات ش��اهد بوديم كه س��مت و سوي 
انتقادات از موضعي ب��اال به پايين تبدي��ل به انتقاد 
دروني در بين طيف هاي خاصي ش��د. نه تنها بر امر 
لزوم انتقاد تاكيد ش��د بلك��ه گفت وگو ب��راي حل 
مش��كالت و ش��كل گيري همكاري بين جناح هاي 
سياس��ي مورد توجه قرار گرفت. نبايد فراموش كرد 
كه آنچه در روزهاي اخي��ر در اعتراضات مردم بروز و 
ظهور پيدا كرده است، با همه بازيگران سياسي طرف 
گفت وگو است. هر چند ممكن است سهم مسووالن 
يا برخي جناح ها در اين عرصه بيشتر باشد. فعاالني 
كه در سياس��تگذاري ها نقش دارند، بيش از ديگران 

بايد صداي اعتراض مردم را بشنوند. 
در مجموع اعتراضات اخير آثار بسيار ارزشمندي هم 
داشت. جامعه خود را بازنمايي كرده و مشكالتش را 
مطرح كرد. جريانات سياسي از درون به نقد خويش 
پرداختند و هم نقدي بيروني نس��بت به حوزه هاي 
مختلف صورت گرفت. با اين ح��ال در حوادث اخير 
برخي جريانات صرفا به اين مس��اله اكتفا كردند كه 
به ديگراني توصيه كنند تا صداي مردم شنيده شود. 
نكته مهم اين بود كه برخي از اي��ن افراد و جريان ها 
در قدرت هستند و نقش مهمي در سياستگذاري ها 

دارند. افراد تعيين كننده عرصه سياست و بازيگران 
سياس��ي صرفا نبايد به اين اكتفا كنند كه ديگران را 
مورد نقد قرار دهند. جايگاه ه��اي اثرگذار بايد نقد را 
از خود شروع كنند. در حوزه هايي كه صداي اعتراض 
مردم را نشنيده اند و به افكار عمومي توجه نكرده اند، 
به نقد دروني بپردازند. مشكالت اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي مردم بايد شنيده شود. امروز بسيار اهميت 
دارد كه صداي مردم در عرصه حاكميت شنيده شود. 
بخش هايي از حاكميت با ناكارآمدي هايي در سه قوه 
روبه رو اس��ت. در عين حال هر يك از اين بخش هاي 
موثر بايد نيم نگاهي به عملكرد خود داش��ته و تنها 
از موضع باال ديگ��ران را توصيه به نقدپذيري نكنند. 
نهادهاي تصميم گير و جريان هاي سياس��ي بايد به 
اين نكته توجه كنند. نامه آقاي سيد محمد موسوي 
خوئيني به آقاي احمد جنتي باب نق��د دروني را در 
بين مسووالن خواهد گشود. جريانات تاثيرگذار نبايد 
به نقد ديگران بس��نده كنند. تاثيرگذار تر اين است 
كه خودش��ان كه مناصب مختلف داش��تند، نگاهي 
به عملكرد خودشان داشته باش��ند و سهم خود را از 
اعتراض مردم بي��ان كنند و تالش ب��راي اصالح آن 

كنند .

سناريوي اول: چيرگي عقل 
و پول و ديگر هيچ

ساعاتي از صبح گذشته است. در 
كوچه پس كوچه ه��ا، خانه هاي 
مس��كوني ك��ه روزگاري مام��ن 
خانواده و كودكي نس��ل ميانسال 
ام��روز بوده ان��د، جاي خ��ود را به 
انبارها، دفات��ر و ابنيه تجاري داده اند. خب��ري از كودكان 
مدرسه رو و مادران حافظ امنيت ش��ان نيست. اينجا، در 
خيابان جمهوري و در ميان انبوه پاساژها فروشگاه هايي 
كه راس��ته هاي بازار محص��والت ديجيتال��ي، دوربين و 
ل��وازم صوتي- تصويري را س��ر و ش��كل داده اند، زندگي 
اقتصادي و تجاري با عقالنيت تام، حكم چرخ دنده هايي 
را دارد كه در پشت صفحه ساعت غول پيكر حيات شهر، 
متمركز بر دقيقه ها و ثانيه ها مي چرخن��د و تعادل ميان 
خدمات و بهاي آنها حس��ابگرانه و حتي بي رحمانه ادامه 
مي يابد. در ميان اين راس��ته هاي بي رح��م، بي تفاوت و 
س��لطه جو در قلب تاريخي پايتخت، بازارهاي مدرن در 
قالب بناهاي بلندمرتبه و مدرن يكي پس از ديگري متولد 
ش��ده اند و در هماهنگي كامل با ضرباهنگ اركس��ترال 
يك س��مفوني، س��از و برگ كوك مي كنند؛ س��مفوني 
اقتصاد پولي و شهر مصرف گرا! چهره خيابان جمهوري و 
كوچه ها و خيابان هاي منتهي به آن، هيچ روزي متفاوت 
از روزهاي قبل نيس��ت و چهره فردا صبح آن با جزييات 
قابل تصور است؛ مردان اغلب ساكنين و عابرين پياده روها 
را تشكيل مي دهند، تا چشم كار مي كند مغازه و فروشگاه 
در چشم انداز خيابان ها، تنگاتنگ درهم تنيده اند. چه به 
منظور خريد و چه عبور از كنار اين راس��ته ها، اگر تشنه 
يا گرس��نه باش��ي، اگر از راه رفتن در هزارتوهاي دكان ها 
و چرخيدن مدام چش��م در انبوه ويترين ها، اغتش��اش 
به غايت متراك��م تابلوه��ا و همهمه ص��داي موتورها و 
اتومبيل ها، رمقي در جس��م و تن، نمانده باش��د، تقريبا 
اميدي به خوردني يا آش��اميدني و لختي مكث و آسودن 
نيس��ت! گواينكه دكه هاي روزنامه  فروشي چندي است 
به داد عابرين فرسوده رس��يده اند؛ با سماورهايي كه آب 
جوش مهيا مي كنند براي چ��اي در ليوان هاي كاغذي... 
حس مكان در بازارهاي مدرن مثل عالءالدين و چارس��و 
اندكي متفاوت است؛ از سر و صداي بي امان وسايل نقليه 
خبري نيس��ت. تعادل دماي محيط و تالل��و ويترين ها و 
دكور فروشگاه هاي فراخ و بدون در و پيكر، تداعي زندگي 
مدرن شهري است. به نظر مي رس��د اين فضاهاي بسته 
قابل كنترل و ايمن با امنيت اجتماعي بيش��تر، موجب 
تنوع جمعيتي در بازديد كنندگان ش��ده اس��ت. زنان و 
كودكان بيشتر در اين مكان ها رويت مي شوند؛ آزادانه تر 
در فضا مي چرخند و از يك طبقه به طبقه ديگر مي روند. 
اما منطق سخت و استوار دادوستد و تجارت همچنان بر 
روح معماري اين فضاها چيره اس��ت. چهره ها، ديوارها و 
كالبد س��اختمان ها و صداها بي تفاوت اند. بيماري شايع 
كالنشهرها بر روح و جان ساكنين اين پايتخت هم چنگ 
انداخته اس��ت؛ بالزه )Blase(... بي اعتنايي نس��بت به 
تمايز و تفاوت ميان اش��يا و رويداد ها در شكل حاد خود 
س��ر از بيماري مزمني درمي آورد ك��ه »گئورگ زيمل« 
جامعه شناس آلماني و فيلسوف قرن بيستم، يك قرن قبل 

نام دلزدگي يا همان بالزه بر آن نهاد... 
چارسو معماري متفاوت تري دارد. با وجود ملهم بودن از 
 ،)High Tech( سبك هاي تكنولوژيك ساخت و س��از
سعي مي كند  س��ازي تازه در اين سمفوني »عقل و پول« 
كوك كن��د. اگرچه بايد ب��ه اين نكته نيز اش��اره كرد كه 
طراحي خاص نما با آن چرخش نرم طبق��ات در ارتفاع و 
تنوع در بافت و مصالح، به جهت قرار گرفتن در موقعيت 
»پيش زمينه« از نگاه عابر پياده و حتي سواره، از يك سو، 
قرار گرفتن در بالفصل پل س��واره خيابان حافظ از سوي 
ديگر، قابل ادراك نيست. گويي مجموعه بازار چارسو در 
گردن كشي حريفان، اغتش��اش منظر خيابان و سيطره 
گريزناپذير پ��ل هوايي، بيش��تر ميل به پنهان ش��دگي 
و س��كوت دارد تا هياهو و ابراز وجود! با اين حال، نقد ها و 
ارزيابي هاي جامعه ش��ناختي و گاه شهرس��ازانه تمايل 
دارند تظاه��ر اي��ن م��كان و كاربري هايش را به رش��د 
روزافزون»معم��اري مصرف گرا« تعبير كنند. مس��عود 
تق��وي، دانش آموخته و نويس��نده در ح��وزه مطالعات 
معماري، در نقد و بررسي بازار چارسو و در وصف فرهنگ 
مصرف گرايي مي نويسد؛ »حيات اين فرهنگ به مصرف 
مومنانش بس��تگي دارد، پس همواره اف��راد را به مصرف 
تشويق مي كند... اينجاست كه پاي معمار به ميان مي آيد. 
مركز خريد به عنوان اصلي ترين جايي كه فريضه خريد و 
مصرف رخ مي دهد، به دقت طراحي مي شود. هيچ چيزي 
در آن اتفاقي نيس��ت؛ از محل قرارگيري اش در ش��هر، تا 
ورودي ها و صندلي هاي اين بنا فكرش��ده است و همگي 
افراد را تا جايي كه مي توانند در معرض موقعيت خريد قرار 

مي دهند... .«

سناريوي دوم: استحاله در فضاهاي گمشده شهر
 بعداز ظهر اس��ت. هر چهار مسافر تاكس��ي كه از ابتداي 
خيابان حافظ به سمت جنوب در حركت است، از راه بندان 
حدفاصل خيابان نوفل لوش��اتو كالفه اند. اين را مي شود 
از چهره هاش��ان و نگاه پي درپي به س��اعت مچي هاشان 
فهميد... دو نفر از مس��افران كه به نظر مي رسد دانشجو 
باش��ند ترجيح مي دهن��د از هم��ان حوال��ي راه بندان، 
پياده، خودش��ان را به تقاطع جمهوري برس��انند. ديري 
نمي پايد كه كش��ف مي كني همه مس��افران عازم يك 

 مقصد يا بهتر بگوييم يك رويداد شهر هستند؛ جشنواره 
سينما    حقيقت... 

از طبقه فود كورت )food court(، كه روشن و سرزنده 
اس��ت، پله هاي متحرك برقي تو را ب��ه طبقات پرديس 
مي رسانند و چش��م اندازهاي فراخ در محور ارتفاعي، ديد 
و منظر متنوعي از طبقات تجاري زيرين، رس��توران ها، 
فضاي نمايش��گاهي طبقه شش��م و ب��ازي صفحه هاي 
مش��بك با نقوش طرح واره هاي خوش��ايند و آش��نا كه 
انگار از نماي بيروني ساختمان به فضاي آتريوم و نورگير 
)Void( عظيم مركزي نف��وذ ك��رده و در دل و جان بنا 
گسترش يافته اند. به اين ترتيب زمان حركت و جابه جايي 
روي پله هاي متحرك، خود بخشي از تجربه فضا توسط 
 اس��تفاده كنندگان مي ش��ود. ب��ه نظر مي رس��د تباين 
)Contrast( موج��ود بين فضاي ش��هري پيرامون بنا، 
ورودي نه چندان بارز و آش��كار و گشودگي و نشاط مهيا 
شده براي حضور در پيشاني بنا، موجي تقويت حس مكان، 
خوانش مداوم معناي فضا و نوعي درك پديدار شناسانه 
از فرم و عملكرد آن مي شود. گويي حس و حال سردرگم 
مسير هاي مغش��وش و پرترافيك و آن راسته هاي كوك 
شده با نبض اقتصاد تجارت و پول، ناگهان جاي خود را به 
انگيزش انساني مي دهد. انگيزشي كه چارسو در سر خود 
مي پروراند. با بهانه حضور در يك رويداد فرهنگي- هنري 
در سطح بين المللي احس��اس مي كني مي تواني فارغ از 
غم دنيا در مياني ترين قسمت شهر، چشمانت را به سوي 
حقيقت نشانه روي و در چارسوي اتفاق عينيت، همراهي 
و هم قدمي فض��ا را با محتوا تجربه كني، چ��ه آنجا كه بر 
شبكه هاي منوط به هندسه آشنا نگاهت را پخش مي كني 
و چه زماني كه در گش��ايش هاي سخاوتمندانه بنا غوطه 

مي خوري... 
هوا تاريك اس��ت كه از چارس��و بيرون مي آيي، آدم هاي 
زيادي هس��تند كه خاطره مند، در فكر فرو رفته يا اوقات 
فراغت گذرانده در ش��ريان هاي اط��راف خيابان حافظ و 
جمهوري محو و با جان ش��هر قديمي يكي مي ش��وند. 
نگاه اندك كنجكاو مغازه داران به تركي��ب تازه تر آدم ها، 
آدم هايي كه كمتر در آن حوالي پرسه مي زدند يا دست كم 
فقط به قصد خريد و تاملي كوتاه آن حوالي ديده مي شدند 
و زود مي رفتند، نشان مي دهد فضاي شهر در تدارك يك 
دگرديسي يا استحاله است. تعداد دكه هاي روزنامه فروشي 
كه خوراكي و نوشيدني براي عرضه دارند بيشتر مي شود. 
در كوچه پس كوچه هاي متروك شبانگاهي چراغ هايي 
روشن است. به نظر مي رسد كافه ها و رستوران هايي باشند 
كه به تازگي سر از خلوت و خاموشي قلب شهر در آورده اند. 
شايد بافت س��المند پايتخت كم كم راضي ش��ود سر از 

گريبان به در آورده و به روي شهروندانش لبخند بزند... 

پرده پايان
 فضا داراي كيفيت هاي معناشناس��انه است. صرفنظر از 
معاني خوب يا نامطلوب، فضا به مثابه متن، مورد خوانش، 
تفهيم و تفاهم قرار مي گيرد؛ پس به مانند هر متني واجد 
ادبيات است و ناگزير قواعد و فنوني براي درك و فهم آن 
وجود دارد. »صرف« و »نحو« فضا از جمله قواعد شناخت 
ذات و كاركرد هاي فضاست. س��ناريوي اول در سياق اين 
نگاشته، بيشتر معطوف به صرف فضاي چارسو به تبيين 
ذات و ماهي��ت آن مي پردازد. در نحل��ه اي از نگرش هاي 
نقادانه در رشد روزافزون فضاهاي تجاري مدرن و نگراني 
حوزه هاي دانشي مرتبط با شهرشناسي، بازار چارسو، در 
جرگه معماري ه��اي مصرف گرا، تحت س��يطره اقتصاد 
سرمايه داري و سوداگري تراكم و زمين هاي شهري قرار 
مي گيرد. چه بس��ا با وجود پش��توانه معمارانه در فراگرد 
طراحي و س��اخت، عنايت به امتيازات مقرر ش��ده براي 
اخذ مجوزهاي تجاري در صورت تلفي��ق با كاربري هاي 

فرهنگي، ايده آغازين و مولد اين مجموعه بوده باشد. 
اما در س��ناريوي دوم، ب��ا رويكرد نحو فض��ا در حقيقت 
ديالكتي��ك اي��ن مجموعه ب��ا بافت ش��هري، موجبات 
دگرديس��ي هايي )Metamorphism( بطئي و آرام 
را فراهم آورده اس��ت. گفتماني مس��اعد كه پيامد هاي 
قابل پيش بيني همچون تحريك بافت براي بازگش��ت 
به حيات شهري و تنوع كاربري، تنوع تركيب اجتماعي، 
دميده ش��دن حيات به بافت تك كاربري رها ش��ده در 
انزواي ش��بانه... عالوه بر ارتباط برقرار ش��ده بين درون و 
بيرون، شفافيت جداره در پيشاني بنا، تجربه اي كامال نو و 
منحصربه فرد را براي تماشاي سيما و منظر بافت مركزي 
ش��هر ترتيب داده اس��ت. تجربه اي كه تا پيش از اين در 
پايتخت، نهايتا در برج هاي بلندمرتبه شمال شهر و برج 
ميالد حادث ش��ده است و لمس جان ش��هر در قلب آن، 
تماشاي ديد و منظر شهر مركزي را در مركز هنري جرج 

پومپيدوي پاريس در ذهن متبادر مي كند. 
در س��رآمد اين پرده هاي واقعيت و به بهانه رخدادهايي 
ش��ريف مانند جش��نواره س��ينماي تجربي و مس��تند 
)حقيقت( و جشنواره فيلم فجر كه ايده نگارش اين متن 
را ترتيب داد، بايد گفت ش��هر موجوديتي است هوشيار 
و داراي نبوغ پنهان. هر كنش و اعمال تغيير در جس��م و 
جان اين موجوديت، عالوه بر تبعات قابل پيش بيني توسط 
طراحان و تصميم گيران با واكنش خود ش��هر نيز مواجه 
خواهد بود. چنانچه اين واكنش ه��ا در يك خوش اقبالي 
كم س��ابقه تبديل به فرصت هايي مولد و درون زا از بطن 
تصميمات منفعت گرايانه شوند، بي شك مخاطبان اين 
نگاشته، بر لزوم تقويت و ترغيب اين فرصت ها با نگارنده 

همدل و همنوا خواهند بود. 
معمار منظر

جستاري در »نحِو« فضاهاي شهري
پرده هاي واقعيت در چارسوي حقيقت

مديرهاي ضدزلزله 

وجود 5 هزار ساختمان دولتي ناايمن در تهران

خطاب به همه مناصب اثرگذار

محالت فعلي را ساماندهي كرد.« او در بخش ديگري از 
سخنانش گفت: »از لحاظ اقتصاد سياسي عامل اصلي 
سكونتگاه هاي غيررس��مي در كش��ور عبارت است از 
انزواجويي ابتدايي كه در نهايت به رانت جويي انجاميد. 
چيزي كه من از آن به عنوان »ش��هري شدن رانت« ياد 
مي كنم. نمونه بارزش همين كه چند شب پيش شنيدم 
پيشنهاد شده زمين ورزش مدارس را براي درآمدزايي 
آموزش و پرورش تغيير كاربري دهيم. من نديدم احزاب 
با اين موضوع برخ��ورد جدي كنند حتي اصالح طلبان 
مجلس هم سخن نگفتند. اين يعني شهري شدن رانت. 
در امريكا كه مي گويند نئوليبراليس��م حاكم است اگر 
محله اي مدرسه مناسبي نداشته باشد مردم مي توانند 
به ديوان عالي شكايت كنند و ديوان حكم مي دهد كه 
براي شان امكانات دولتي آموزش��ي كامل و ارزان محله 

تامين كنند. 
در ايران قانون اساس��ي ك��ه حق آموزش و پ��رورش را 
تعيين كرده اس��ت مي بينيم كه چنين پيشنهادهايي 
مطرح مي شود. به قول »جرالد مير« اقتصاددان توسعه، 
كمياب ترين عامل توس��عه، دانش اس��ت. ما هم دچار 
همين مشكل هستيم. منابع داريم، نيروي انساني هم 
داريم اما دانش توسعه نداريم. اطهاري طرح خودكفايي 
ش��هرداري ها در دوره دول��ت س��ازندگي را از جمل��ه 
تصميم هاي اش��تباه در اين ح��وزه ارزيابي كرد منجر 
به ش��هري ش��دن رانت، افزايش بي رويه تراكم فروشي 
و از بين رفتن بخش مولد جامعه ش��د. ب��ه گفته او اين 
تصميم يكي از سياست هايي بود كه طبقات فرودست 
شهرنش��ين را تضعيف كرد. اطه��اري در عين حال به 
تجربه ش��خصي اش براي ارايه طرحي منجس��م براي 
ساماندهي سكونتگاه هاي شهر تهران ياد كرد و با انتقاد 
از سازمان نوسازي ش��هر تهران گفت: »ضوابط شهري 
درخور كم درآمدها نيست. هيچ برنامه مسكني هم براي 
كم درآمدها وجود ندارد. سازمان نوسازي شهر تهران هم 
كه من برايش طرح »ساماندهي و توانمندسازي سكونت 
گاه هاي ش��هر تهران« را تهيه كرده ام اين طرح را كنار 
گذاشته و يك طرح به بازار سپاري جديد را جايگزينش 
كرده اند كه نقد آن فرصت ديگري مي طلبد. « اطهاري 
البته با استقبال از اين نشست به دفتر اجتماعي حزب 
اعتماد ملي پيشنهاد كرد كه كارگروهي را براي ادامه اين 

گفت وگو تا رسيدن به نتايجي مشخص تشكيل دهند. 

پديده هاي اجتماعي به هم پيوسته اند
محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي 
اجتماعي شوراي شهر تهران هم در اين نشست پس از 
مروري گذرا بر چگونگي شكل گيري حاشيه نشيني در 
ايران از لزوم توجه همه جانبه به پديده هاي اجتماعي 
س��خن گفت: »تمامي پديده ها و مس��ائل اجتماعي 
را بايد به صورت يك زنجيره به هم پيوس��ته ببينيم. 
تمامي حلقه هاي اي��ن زنجيره بر يكديگر اث��ر دارند و 
هم افزايي هم ايجاد مي كنند. « حق شناس در بخش 
ديگري از سخنانش بر لزوم درك علت و معلولي پديده 
حاشيه نشيني تاكيد كرد و گفت: »بايد به طور دقيق 
ببينيم اين پديده معلول چه رويكردهايي در گذشته 
و امروز اس��ت. با يك ذهن چالش��گر بايد بر حوادث و 
اتفاقات جامعه دس��ت بگذاريم تا بتواني��م اجزاي اين 
پديده را شناسايي كنيم.« عضو شوراي مركزي حزب 
اعتماد ملي با طرح اين مقدمه، اظهار اميدواري كرد كه 
شوراي ش��هر تهران و ساير نهادهاي تصميم گير براي 

بهبود وضعيت حاشيه نشيني    اقدام كنند. « 

سازمان هاي مردم نهاد به ميدان بيايند 
زهرا قديان��ي، از فعاالن اجتماعي هم در اين نشس��ت 
تجربه  عمل��ي اش در زمينه توانمندس��ازي گروهي از 
خانواده هاي حاشيه  نش��ين در ش��هرري را با حاضران 
به اش��تراك گذاش��ت. او با توصيف وضعيت اس��فبار 
خانواده هاي ساكن س��كونتگاه هاي غيررسمي، گفت: 
»ما در قالب يك س��ازمان مردم نهاد تمركزم��ان را بر 
توانمندس��ازي كودكان حاضر در منطقه فعاليت مان 
گذاش��ته ايم. اما اي��ن حركت ها بايد از س��وي س��اير 
سازمان هاي مردم نهاد تكميل ش��ود.« قدياني از دفتر 
اجتماعي حزب اعتماد ملي دعوت ك��رد در اين زمينه 

اقدامات منسجمي را آغاز كند. 

نوا    توكلي مهر

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- برنج هندي - ماشين كشاورزي
۲- ميخ - قطار شهري - ورم

3- ناشنوا - نت اول - سر - راهنمايي
4- پايتخت ارمنستان - بازار سهام

5- همراه و ياريگر - ضمير اش��اره - استاندار - علوفه 
گاو

۶- عضو فعال بدن - شريك - آزاد و وارسته
7- مظه��ر الغري - گله گوس��فند - م��ادر حضرت 

موسي
۸- توجه داشتن به كسي - پايتخت ايرلند جنوبي
9- كشيدگي و راستا - حرف عصا - حرف ترديد

10- جد رستم - موجود خيالي ترسناك - خورشيد
11- حرارت و گرمي - غير ممكن - طرف و جهت - 

برگه بهادار
1۲- شخص غير معلوم - نوبتي

13- كشته شده - ماه مدرسه - مروارد - نام تركي
14- شناس - روشندل - فيلمي از آرش معيريان

15- نشريه سي روزه - نوشابه قديمي

1- استشمام - بو كشيدن
۲- داروي بيهوشي - قاره زرد - خورشيد - آب دهان
3- مانع - ماه ورزشي - شيشه ميكروسكوپ - آشوب

4- صومعه - يقين - ناخدا
5- آتش باستاني - مجذوب

۶- مرطوب - گشاده - اسب ماده - اثر رطوبت
7- سوبسيد - برآمدگي پوست در اثر سوختگي - قمر

۸- اسباب خانه - شراب - قلب - جاي وزيدن باد
9- تير و كمان رستم - از اس��ماي حسني - عاري 

از ميكروب
10- عالم��ت مفعولي - ت��رازوي ب��زرگ - زبان 

گنجشك - گياه توخالي
11- نام قديم شهر مالير - چرم فروش

1۲- واح��د مقياس حرارت - نوع��ي قايق - رنگ 
طاليي

13- برخورد ك��ردن دو چيز به ه��م - رفوزگي - 
كتان مصري - جاي پر درخت

14- پارچ��ه دريايي - نفس بلند - پدر ش��عر نو - 
ليكن

15- غذاخوري عمومي - خودكامگي

ستاره كاظمي / اعتماد

 سالم خسته نباش��يد. موضوع مهمي را امروز 
شنيدم خواستم از مسووالن بانك آينده و بانك 
مركزي سوال كنم. به تازگي گفته ش��ده كه اين بانك با 
مشكالت مالي مواجه ش��ده و در آينده نزديك اين براي 
س��پرده گذاران باعث دردس��ر خواهد ش��د. يكي از اين 
س��پرده گذاران خود من هس��تم. از مس��ووالن ياد شده 

خواهش مي كنم هر چه زودتر ما را از نگراني درآوريد. 
09120005815

 س��الم خس��ته نباش��يد. با توجه به سخنان 
مسووالن دولت و تاكسيراني نسبت به تبديل 
خودروهاي فرسوده چگونه است كه حداقل از آذرماه سال 
جاري پس از ثبت نام در دفاتر پيش��خوان و عقد قرارداد با 
بانك ها جهت دريافت وام ۲0 ميليوني تاكسيراني جهت 
تحويل خودرو نو اقدامي ص��ورت نگرفته و موضوع ديگر 
اينكه چرا تاكسيراني به اضافه كردن آورده نقدي به مبلغ 
وام اقدامي نمي كن��د چون پرداخت حدود ش��ش و نيم 
ميليون وام خيلي زياد است.   09120007155

 به شهادت همه، تمام گرفتاري هاي اعتراض ها 
به علت سياس��ت هاي غلط و بي  عرضگي بانك 
مركزي بوده. بان��ك مركزي با دادن مجوز به ش��ركت ها 

موجب گرفتاري در تمام بانك ها ش��ده است. پول مردم 
برگشت مي خورد و موجب نارضايتي و تشويش مي شود. 

گمان كنم دستي سودجو در كار است. اهلل و اعلم. 
عمومي 09120009585

 در بازار كشور اسالمي ايران لباس مناسب براي 
زنان با حجاب وجود ن��دارد. اگر كمي از بودجه 
فرهنگي را صرف طراحي و دوخت و توزيع شلوار، مانتو و 
روسري زيبا و برازنده و به قيمت مناسب شود، اثر آن را در 
جامعه مي بينيم. ول��ي اين بودجه صرف س��ازمان هاي 

بي فايده در قم مي شود كه پاسخگو هم نيستند.
 م. احساني 09150002986

از دولت انتظار داش��تيم رفتار قاطعانه اي را با 
شركت سامسونگ كه منافع عجيب غريبي از 
بازار ايران كسب مي كند، داشته باشد. اينكه آقاي ظريف 
بگويند ديگر از موبايل سامسونگ شان استفاده نمي كنند، 
قطعا لرزه به تن سامس��ونگي ها نخواهد انداخت. بايد از 
مصرف كننده ايراني حمايت كنند. مصرف كننده اي كه 
ساالنه ميلياردها تومان درآمد براي سامسونگ به همراه 

دارد. اما متاسفانه ما ايراني ها غريب و يتيم هستيم. 
09350006347
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كمال اطهاري: احزاب براي اداره شهرها برنامه ندارند 

گفت وگو با مديرعامل ش�ركت مل�ي مناطق نفتخيزجنوب به مناس�بت 
سي و نهمين سالروز پيروزي انقاب اس�امي قرار بود، در زمينه طرح هاي 
آماده افتتاح در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي باشد؛ اما فراتر 
رفت و بخش هاي مهمي از چالش ها و راهكاري اين ش�ركت ب�زرگ را براي 
استمرار بخشيدن به رسالت توليد پايدار، حداكثري و صيانتي در برگرفت، 
آنچه مي خوانيد خاص�ه اي از گفت وگوي م�ا با مهندس بي�ژن عالي پور، 

مديرعامل بزرگ ترين توليدكننده نفت خام ايران است: 
  در ابتدا، وضعيت كلي شركت را از حيث اجرا و تكميل طرح هاي مرتبط با 

توليد چگونه ارزيابي مي كنيد؟
چهار دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب همچنان 
به عنوان قطب اصلي توليد نفت ايران، در زمينه ت��داوم توليد و پايداري تامين انرژي 
و ارز كشور مسووليت س��نگيني به عهده دارد؛ اين شركت به تناسب اين مسووليت، 
صدها پروژه صنعتي در زمينه نگهداشت و افزايش توليد نفت و گاز و به همين نسبت 
پروژه هاي پشتيباني از توليد را به صورت همزمان پيش مي برد؛ و از اين حيث يكي از 
سازمان هاي پروژه محور در كشور محسوب مي شود. پيشبرد اين طرح ها با استفاده 
از يك ساختار مهندسي دقيق و كارشناسي و متناسب با چشم اندازهاي ترسيم شده 
از سوي شركت ملي نفت ايران، بايد در يك بازه زماني مشخص انجام و به اتمام برسد اما 
از آنجا كه صنعت نفت مثل هر وزارتخانه ديگري براي مصارف جاري و توسعه اي خود 
نيازمند اختصاص بودجه است و بودجه نيز محدود به سقف 14/5 درصد درآمدهاي 
حاصل از فروش نفت است، در فراز و نشيب بازار و قيمت نفت، گردش مالي و نقدينگي 
وزارت نفت و شركت هاي تابع نيز دچار نوسان مي شود بر اين اساس مشكالت ناشي 
از كمبود نقدينگي از يك سو و چالش تامين كاالهاي اساسي از سوي ديگر مهم ترين 

مشكل فراروي تكميل بهنگام پروژه هاست. 
  براي برون رفت از اين مشكات چه راهكارهايي در پيش گرفته ايد؟

مش��كالت نقدينگي با تدبير وزير محترم نفت و مديرعامل محترم شركت ملي نفت 
ايران تا حدي برطرف شده و به تدريج بخش��ي از بدهي هاي شركت به پيمانكاران و 
سازندگان پرداخت شده و اميدواريم در سال آينده وضعيت نقدينگي بهبود بيشتري 
پيدا كند. از حيث تامين كاالي عمده، اتكاي ما از زمان ش��دت گرفتن تحريم ها روي 
سازندگان داخلي بوده است اما به هر روي بخشي از تجهيزات مورد نياز صنعت به ويژه 
در بخش كاالهاي تك همچنان از خارج وارد مي شود. در دو سه سال اخير گشايشي 
نس��بي در اين زمينه به وجود آمده و به تناس��ب آن پروژه ها نيز در مس��ير تكميل و 

راه اندازي قرار گرفته اند. 
  مناطق نفتخيز جنوب از سه سال پيش به اين س�و ركوردهاي تازه اي در 
زمينه بازگشت به سقف توليد قبل از تحريم ها، تكميل و راه اندازي پروژه هاي 
معوق يا اخي�را در زمينه فراهم نم�ودن مقدمات مهار چ�اه حد نصاب هاي 
تازه اي خلق نموده اس�ت؛ مجموعه اي�ن اقدامات را با توجه به مش�كات 

نقدينگي و باقي ماندن آثار تحريم ها چگونه اتفاق مي افتند؟
پس از برداشتن تحريم، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 3 راهبرد كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت را در دستور كار خود قرار داده كه به ترتيب شامل افزايش سريع توليد 
نفت خام و گاز و رسيدن به س��قف پيش از تحريم ها، تضمين پايداري توليد از طريق 
تكميل طرح هاي معوق و ناتمام با اولويت پروژه هاي كليدي س��طح االرضي به ويژه 
تاسيسات مرتبط با فرآورش نفت نمكي و تسهيل در انتقال ايمن نفت و گاز با لحاظ 
الزامات زيست محيطي و توسعه 4 ميدان و 9 مخزن بوده است. نتيجه اين اقدامات در 
كوتاه مدت تحقق توليد در مرز 3 ميليون بشكه در سال 94 و رسيدن به سطح پيش از 
تحريم ها بود و در ميان مدت تثبيت اين سقف توليد را به همراه داشت. در بلندمدت نيز 

طرح توسعه ميادين در دست اجراست. 
  در ارتباط با پروژه هاي آماده افتتاح در دهه فجر امسال توضيحاتي ارايه 
فرماييد؛ چند پروژه و در كجا به بهره برداري مي رسد؟ تاثير آنها بر توليد را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بر اس��اس برنامه زمانبندي ش��ده، 10 پروژه بزرگ صنعتي آماده افتتاح در دهه فجر 
است. اين پروژه ها كه در ارتباط با احداث و توسعه واحدهاي فرآورشي هستند و توسط 
مديريت مهندسي و ساختمان اين شركت اجرا شده اند و راه اندازي آنها نقش مهمي 
در نگهداش��ت و افزايش توليد نفت و گاز دارد. اين پروژه ها، احداث واحدهاي جديد 
نمكزدايي »اهواز متمركز«، »بي بي حكيمه1«، »گچساران3«، »رگ سفيد1«، »اهواز 
۲ بنگستان«، »هفتكل و نفت سفيد«، و توسعه و تجهيز واحدهاي نمكزدايي اهواز ۲، 
3، 4، و »مارون 1«، احداث سيس��تم جديد فرآورشي ميدان نفتي هفتكل و نوسازي 
توربوپمپ شماره 7 بوستر اهواز را شامل مي شوند. از اين ميان واحد نمكزدايي اهواز 

متمركز بزرگ ترين مجتمع و تاسيسات نمكزدايي كشور است كه با ظرفيت فرآورش 
روزانه بيش از ۲۲0 هزار بشكه نفت نمكي در محدوده شركت بهره برداري نفت و گاز 
كارون احداث شده اس��ت. با راه اندازي فاز اول اين واحد به ميزان 110 هزار بشكه در 
روز، بخش مهمي از ظرفيت الزم براي اس��تمرار توليد نفت با كيفيت از ميدان اهواز 
آسماري فراهم مي شود. كارخانه نمكزدايي بي بي حكيمه 1 نيز با هدف فراهم آوردن 
امكانات و تسهيالت مورد نياز فرآورش نفت نمكي ميادين اقماري بي بي حكيمه شامل 
سوالبدر، چلينگر، گرنكان كيلوركريم و چهار بيشه، نرگسي و نيز مازاد نفت نمكي بي بي 
حكيمه در حوزه عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران احداث شده است. از 
آنجا كه براي توليد نفت نمكي اين ميادين، ظرفيت بيشتري نسبت به ظرفيت موجود 
جهت فرآورش نفت نمكي چاه ها مورد نياز است. لذا به منظور نگهداري سقف توليد، 
يك واحد نمكزدايي به ظرفيت 55 هزار بشكه در روز در جوار واحد بهره برداري بي بي 
حكيمه1 احداث شد. در هفتكل، قدمت و فرس��ودگي تاسيسات بهره برداري واقع بر 
ميدان هفتكل كه پس از مسجدسليمان به عنوان دومين ميدان كشف شده خاورميانه 
محسوب مي شود، سبب شد تا سيستم جديد فرآورش��ي با ظرفيت روزانه 45 هزار 
بش��كه احداث و يك واحد جمع آوري و تقويت فش��ار گاز نيز در جوار آن ايجاد شود.  
جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه به عنوان سرمايه هاي ملي و همچنين كاهش 
آاليندگي و رعايت جنبه هاي محيط زيستي، تزريق گازهاي همراه جداسازي شده 
به ميدان نفتي هفتكل به منظور صيانت از ميدان و نگهداشت ظرفيت توليد، ارتقاي 
كيفيت نفت توليدي در حد استانداردهاي جهاني و پياده سازي تكنولوژي هاي جديد 
صنايع نفتي به ويژه اجراي سيستم هاي كنترل و پايش توليد از ويژگي هاي اين طرح 
است. همچنين يك واحد نمكزدايي با ظرفيت 45 هزار بش��كه در روز در جوار واحد 
بهره برداري نوتاسيس هفتكل به منظور فرآورش نفت نمكي ميادين نفتي هفتكل و 
نفت سفيد و تثبيت دبي توليدي آنها احداث شده كه هم اكنون آماده بهره برداري است. 
از ديگر پروژه هاي مهم آماده افتتاح، توسعه و تجهيز واحدهاي نمكزدايي اهواز ۲ و 3 
و 4، احداث نمكزدايي مارون 1، احداث واحد نمكزدايي رگ س��فيد 1و احداث واحد 
نمكزدايي اهواز ۲ بنگستان اس��ت كه به منظور بهبود كيفيت فرآورش نفت نمكي و 
جلوگيري از كاهش توليد نفت ميدان هاي اهواز، مارون و رگ سفيد اجرا شده اند. واحد 
نمكزدايي شماره 3 گچساران با ظرفيت 110 هزار بش��كه در روز براي فرآورش نفت 
نمكي واحد بهره برداري شماره 3 و نيز بخشي از نفت نمكي واحد بهره برداري شماره 
4 گچساران طراحي و احداث گرديده است. رديف هفتم توريوپمپ هاي بوستر اهواز 
در حوزه عملياتي ش��ركت بهره  برداري نفت و گاز كارون قرار دارد كه با هدف افزايش 
قابليت پمپاژ و اس��تمرار انتقال روزانه نفت خام صادراتي نوس��ازي، بازسازي، تعمير 

اساسي و براي نخستين بار پس از 4 دهه به علت نياز عملياتي راه اندازي شده است. 
  گفته مي ش�ود پروژه هاي نمكزدايي يك�ي از گلوگاه ه�اي اصلي توليد 
در جنوب اس�ت؛ آيا رفع كامل نيازهاي مرتبط با ف�رآورش نفت نمكي، در 

ميان مدت امكان پذير است؟
با توجه به اينكه ميدان هاي نفتي م��ا در نيمه دوم عمر خود ق��رار دارند و توليد نفت 
نمكي رو به فزوني است، متناسب با برنامه توسعه كشور براي ظرفيت سازي توليد نفت 
خام، يكي از محوري ترين هدف گذاري هاي مناطق نفتخيز جنوب احداث و توسعه 
واحدهاي نمكزدايي اس��ت. به اين منظور طرح جامع توس��عه واحدهاي نمكزدايي 
در مناطق نفتخيز جنوب اجرايي ش��ده است؛ ظرفيت س��ازي فرآورش نفت نمكي، 
باال بردن كيفيت نفت توليدي، صيانت از ذخاير نفتي ب��ا جلوگيري از حفر چاه هاي 
جديد، جلوگيري از كاهش خوراك پااليش��گاه ها و رفع مشكالت زيست محيطي با 
تزريق پساب واحدهاي نمكزدايي به چاه هاي دفعي از اهداف و منافع حاصل از اجراي 
پروژه هاي نمكزدايي اس��ت؛ با اجراي اين پروژه ها به مي��زان ظرفيت توليد، ظرفيت 

نمكزدايي خواهيم داش��ت و يكي از محدوديت هاي كليدي افزايش توليد به شكل 
اساسي مرتفع خواهد شد. 

  پروژه احداث تاسيس�ات هفتكل اخيرا به س�رانجام رس�يده است، آيا 
مي توان ادعا كرد كه با راه اندازي اين واحد عما تمام تاسيسات قديمي واقع 

در حوزه مسجدسليمان نوسازي شده اند؟ 
بله همينگونه است. پروژه احداث تاسيس��ات فرآورشي ميدان نفتي هفتكل يكي از 
آخرين تاسيساتي است كه در حوزه عمليات و محدوده توليد مسجدسليمان و با هدف 
جايگزيني تاسيسات موجود با قدمت حدود 90 سال و به كارگيري تكنولوژي روز اجرا 
شده و شامل يك واحد بهره برداري با ظرفيت 45 هزار بشكه و ايستگاه جديد تقويت 
فشار گاز با ظرفيت 1۲ ميليون فوت مكعب است. ميدان نفتي هفتكل در سال 1307 
به عنوان دومين ميدان نفتي خاورميانه بعد از ميدان مسجدسليمان كشف گرديد و 
باعث پيدايش تجمعات شهري در آن منطقه شد ولي اكتشاف مياديني با ظرفيت هاي 
باالتر در كنار اهداف سودجويانه و چپاولگرانه شركت نفت انگليس و ايران و پس از آن 
كنسرسيوم، موجب شد تا ميدان هاي واقع در منطقه توليدي قديم به سرعت تخليه 
شده و به عنوان منطقه مرده نفتي اعالم شوند. هفتكل در اين ميان رو به تعطيلي نهاده 
و عمال مناطق ش��ركتي آن نيز متروكه و عمدتا تحويل ارتش شد. اما پس از پيروزي 
انقالب اسالمي، برنامه هاي ازدياد برداشت و بهره برداري صيانتي از مخازن نفت و گاز و 
با هدف كاهش آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از تعطيلي تاسيسات نفتي، در 
دستور كار مناطق نفتخيز جنوب قرار گرفت و هم اكنون ميادين هفتكل و نفت سفيد 
به عنوان يكي از مناطق تحت مديريت شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
در مجموع 45 هزار بشكه در روز توليد نفت و افزون بر 1۲ ميليون فوت مكعب توليد 
گاز دارند. با هدف جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه كه عالوه بر جلوگيري از اتالف 
سرمايه ملي از جنبه محيط زيس��تي در س��طح ملي نيز حائز اهميت است، با انجام 
مقدمات راه اندازي سيستم تقويت فشار گاز كه براي اولين بار در قالب اين پروژه احداث 
گرديده، با فشار افزايي گازهاي همراه جدا سازي ش��ده تا فشار 100 بار و تزريق آن به 

ميدان هفتكل، از گاز سوزي 1۲ ميليون فوت مكعب در روز گاز جلوگيري خواهد شد. 
  مهم ترين رويداد مناطق نفتخيز جنوب در س�ه ماهه پاياني س�ال مهار 
فوران چاه 147 رگ سفيد بوده است، در مجموع اين تجربه را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
عمليات مهار چاه 147 رگ سفيد كه در مدت 5۸ روز با همت كارشناسان شركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب و شركت ملي حفاري ايران محقق شد ركوردهاي بي سابقه اي 
در تاريخ صنعت نفت به جا گذاش��ت. با اطالع از وق�وع اين حادثه در هفتم آب�ان ماه 
9۶، ستاد مه�ار فوران به دستور وزير محترم نف�ت تشكيل و دو برنامه مهار از عمق و 
كنترل از سطح در دستور كار قرار گرفت. با وجود اينكه فشار باالي ۲400psi دهانه 
چاه مهم ترين مانع مهار از سطح بود اما تالش براي اجراي اين عمليات صورت پذيرفت 
و با آماده شدن دو لوكيشن و استقرار دكل هاي 93 و 94 فتح در موقعيت هاي مورد نظر 
در مدت دو هفته، عمليات حفاري چاه انحرافي در موقعيتC 147 از يكم آذر ماه آغاز 
شد. با گذشت 34 روز از آغاز حفاري انحرافي شامگاه پنجم دي ماه آتش مهيب چاه 
سركش 147 رگ سفيد مقهور اراده حفارگران ش��د كه در نوع خود ركوردي جديد 
در اين زمينه محسوب مي شود.  سرعت انجام اقدامات مرتبط با تحقق هر دو سناريو 
بي سابقه بود به گونه اي كه تنها در دو هفته، دو لوكيشن استقرار دكل هاي 93 و 94، 
دو استخر آب 130 و 70 هزار بشكه اي براي عمليات كولينگ يا خنك سازي عمليات، 
۲50 كيلومتر خط لوله انتقال آب از رودخانه هاي اطراف تا اس��تخرها، نزديك به 10 
جاده دسترسي به دهانه چاه 147 احداث شد كه در شرايط عادي بيش از ۶ ماه زمان 
صرف مي شد تا اين مهم تحقق يابد. پس از استقرار دو دكل شركت ملي حفاري ايران، 

تنها در 34 روز به عمق بيش از ۲34۲ متري رسيديم كه قطعا پيش از آن حداقل در 
ميادين مشابه سابقه نداشته است؛ اگر به كتاب فوران چاه )بلوبوك مناطق نفتخيز( 
مراجعه فرماييد، مشاهده مي كنيد كه چاه 33 اين ميدان در سال 1354 به همين نحو 
دچار فوران و آتش سوزي شده و در آن زمان شركت امريكايي، عمليات مهار از عمق و 

حفاري چاه امدادي را طي ۸5 روز انجام داده است. 
  روند اجراي تفاهمنامه هاي مرتبط با توس�عه 4 ميدان به س�مت قرارداد 
شدن را توضيح داده و بفرماييد آيا تا پايان سال امكان تبديل حداقل يكي از 

تفاهمنامه ها به قرارداد وجود دارد؟
فعاليت هاي مناطق نفتخيز جنوب در خصوص توس��عه ميادين به ۲ بخش »ميدان 
محور« و»عمليات محور« تفكيك مي ش��ود. فعاليت هاي »مي��دان محور« مربوط 
به توس��عه چهار ميدان كرنج، پارس��ي، رگ سفيد و شادگان بر اس��اس مدل جديد 
قراردادهاي مناطق نفتخيز است و از اين ميان تكليف ۲ ميدان كرنج و شادگان تا پايان 

سال مشخص مي شود. 
   محيط زيست و توسعه پايدار بي ترديد چالش اصلي صنايع در كل جهان به 
ويژه كشور عزيز ماست؛ براي همسازي اين دو موضوع ناهمساز چه تدبيري 

انديشيده ايد؟
استراتژي ما در اين زمينه، همان گونه كه بسياري از فعاالن اين حوزه تاكيد مي كنند 
»حفظ توليد و محيط زيست« به صورت توأمان است؛ براين اساس هر پروژه اي كه اجرا 
مي شود، در مرحله مطالعات تفصيلي براي جلوگيري از ايجاد آاليندگي، بازيافت يا 
دفع اصولي پس��اب، فضاي س��بز پيرامون و روي هم رفته عوارض زيس��ت محيطي 
آن از هر حيث پيش بيني الزم ص��ورت گرفته و ارزيابي مي ش��ود. يكي از مهم ترين 
چالش هاي توليد نفت در كشور ما چالش س��وزاندن گاز همراه بوده است كه ما براي 
آن چاره جويي هاي متعدد داشته ايم؛ قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه داشت كه 
جمع آوري، فشار افزايي و تزريق گاز به مخازن مهم ترين اولويت و نياز عملياتي خود 
ماست كه طي 40 سال گذشته به صورت مس��تمر پيگيري شده و عمال نگهداشت 

بخش قابل توجهي از توليد نفت در مخازن كربناته، منوط به تزريق منظم گاز است. 
گام دومي كه در دو دهه گذشته برداشته ش��ده، جمع آوري، شيرين سازي و استفاده 
از گازهاي ترش يا اصطالحا گازهاي بنگس��تاني اس��ت كه به علت وجود هيدروژن 

سولفوره باال و خورندگي شديد تا پيش از آن به مشعل ارسال مي شد. طرح آماك مثال 
بارز اجراي اين طرح اس��ت كه تقريبا افزون بر ۸0 درصد گازهاي ترش اهواز، مارون، 
كوپال، منصوري و آب تيمور را گردآوري و شيرين سازي مي كند. محصول خروجي 
واحد شيرين س��ازي اين طرح نيز به عنوان مواد اوليه صنايع پتروشيمي به ماهشهر 
ارسال مي ش��ود. طرح جامع موس��وم به )NO FLEARING( شامل مجموعه اي از 
پروژه هاست كه اجراي تدريجي آنها منجر به كاهش گازس��وزي به ميزان 9۸ درصد 
خواهد شد. سوزاندن آن ۲ درصد باقيمانده كه عمال تاثيري بر محيط زيست ندارد، در 
حقيقت به عنوان سيستم پايلوت و ايمني مشعل ها است كه امكان اشتعال گاز در موارد 

اضطراري را فراهم مي سازد. 
  ط�رح برونس�پاري و ف�روش گاز مش�عل ها ب�ه بخش خصوص�ي براي 
نخستين بار در مناطق نفتخيز جنوب اجرا ش�د، اين طرح نيز در چارچوب 

)NO FLEARING( است؟ 
طرح فروش گاز مش��عل ها به بخش خصوصي، يك تجربه جدي��د و موفق در زمينه 
جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه اس��ت كه عمال به صورت موقت اجرا مي شود. 
بدين معني كه يك شركت خصوصي تاسيسات مورد نياز براي جمع آوري و فرآورش 
گاز تعدادي مش��خص از فلرها را در جوار تاسيس��ات ايجاد نموده و پ��س از فرآورش 
همان ميزان گاز را به خود مناطق نفتخيز يا شركت گاز مي فروش��د يا از آن در توليد 
برق اس��تفاده مي كند و برق توليدي را به صورت تضميني به مناطق نفتخيز جنوب 
مي فروشد. موقتي بودن اين طرح بدين معني اس��ت كه پس از راه اندازي تاسيسات 
فرآورش گاز در يك دهه آينده عمال مدت پيمان اين شركت ها نيز به اتمام رسيده و اين 

گاز به شكلي ديگر فرآوري و استفاده مي شود. 
  سخن پاياني؟

مردم مهم ترين سرمايه اجتماعي صنعت نفتند؛ براي ما اهميت دارد كه آنان مجموعه 
نفت را نان آور و خدمتگزار ملت بدانند، و اطمينان داشته باشند كه تالش شبانه روزي 
ما براي استمرار توليد، با هدف جلوگيري از بروز هرگونه كاستي در معيشت و گردش 
چرخ هاي زندگي آنان صورت مي گيرد و نهايتا اينكه مردم اطمينان داشته باشند كه ما 
براي توليد بيشتر، از مشكالت و عوارض زيست محيطي چشم پوشي  نمي كنيم و هوا، 
خاك و آب آنان را پاس خواهيم داشت. طي صدسال گذشته همنشيني و همسايگي 
نفت با ساكنان پيرامون تاسيسات و ميادين نفتي براساس حسن همجواري و چه بسا 
فراتر از آن بوده است به نوعي كه ساكنان اقليم هاي نفتي، صنعت نفت را عامل توسعه 
و رونق زندگي در منطقه خود مي دانسته اند. در مقابل صنعت نفت نيز بهره مندي آنان 
از مزاياي مترتب بر توليد، اش��تغال، ايجاد راه هاي دسترسي، توسعه زيرساخت هاي 
شهري، روس��تايي و كمك به توس��عه فرهنگي اين مناطق را بخش��ي از مسووليت 
اجتماعي خود مي دانسته اس��ت. به عنوان يكي از خدمتگزاران مردم افتخار دارم كه 
حداقل در سه دهه گذشته سهمي و نقشي در توسعه و آباداني مناطق نفتخيز كشور 
داشته ام، اميدوارم در چش��م انداز و افق آينده نيز اين تعامالت به گونه اي رقم بخورد 
كه اعتماد و اطمينان مردم به عنوان مهم ترين سرمايه اجتماعي صنعت نفت حفظ و 
بهبود يابد. يقينا وزارت نفت با وجود كمبودهاي نقدينگي و كاستي هاي مالي، يكي 
از وزارتخانه هايي است كه در راستاي عمل به مسووليت هاي اجتماعي برنامه مدون و 

ساختاري منسجم دارد و اين سرمايه مهم را پاس خواهد داشت. 

گفت وگو با مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب به مناسبت دهه مبارك فجر

تالش مستمر براي عبور از گلوگاه هاي توليد

اخيرا اس��تاندار  اس��تان مرك��زي در ي��ك اقدام 
ستودني يك زن را براي تصدي پست فرمانداري 
آشتيان به وزارت كشور معرفي كرده است. اين زن 
پيش از اين بخشدار آشتيان بوده است اما وزارت 
كشور اعالم كرده اس��ت كه رزومه او براي تصدي 

فرمانداري كافي نيست و او را رد كرده است. 
نگاهي به كارنامه وزارت كش��ور در ارتقاي زنان به 
پست هاي مديريتي نش��ان مي دهد اختالف نظر 
جدي ميان نظر وزير كش��ور و رييس جمهور در 

حوزه زنان وجود دارد. 
 تنها ٤ فرمان��دار زن از بين ٤٣٠ فرمان��دار و ١٣ 

بخشدارزن از ميان يك هزار و 59 بخشدار. 
 اين در حالي اس��ت كه روحاني پ��س از افزايش 
نارضايتي ها ق��ول داد س��هم زن��ان در اليه هاي 

مختلف مديريتي در وزارتخانه ها را افزايش دهد.
اما گويا وزراي روحاني دراين امر با او همراه نيستند. 
 اگر چه انتصاب شهيندخت موالوردي به سمت 
معاونت زن��ان رييس جمهور و نزديك��ي و ارتباط 
خوبش با فعاالن سياسي و اجتماعي و همچنين 
اقدامات و مواضع او در خصوص احقاق حقوق زنان 
توانست به بخشي از مطالبات پاسخ مثبت دهد اما 
كنار گذاش��تن او از معاونت امور زنان و خانواده در 
دور دوم رياست جمهوري با افزايش فشار تندرو ها 
و عدم توجه رييس جمهور به مطالب��ات زنان بار 
ديگر به نارضايتي زنان از شعارهاي فراموش شده 

روحاني دامن زد. 
متاسفانه ضعف مضاعف احزاب و انجمن هاي فعال 
درحوزه زنان و همچنين فضاي بسيار امنيتي كه بر 
سر فعاالن زن سايه افكنده آنها را از فعاليت جدي 
در اين حوزه باز داشته و اندك فعاليت رسانه اي كه 
در دور اول رياست جمهوري زنان انجام مي شد نيز 

با نااميدي زنان از روحاني فروكش كرده است. 
در اين بين اما فعاالن سياسي خارج از ايران بيكار 
ننشستند و در كم كاري داخلي ها جاي خالي آنها 
را پر كرده اند. زنان جامعه كه اكنون حتي از احزاب 
اصالح طل��ب و فع��االن زن نيز مايوس ش��ده اند 
چشم به خارج نش��ينان دارند كه نشانه هايش در 

هفته هاي اخير ملموس بوده است. 
اين وسط نيمي از جامعه در كشاكش ديدگاه هاي 
مردس��االرانه و قرائت ها و بدفهمي ها به فراموشي 
سپرده شده اند و اعتراضات اخير زنان در كشور يكي 

از تبعات آن است. 
دولت بايد سياس��ت خود را در قب��ال زنان به طور 
جدي تغييردهد و در برابر فش��ارهاي متعصبين 
عقب نشيني نكند و برنامه جدي براي پاسخگويي 

به مطالبات زنان ارايه دهد. 

نه وزارت كشور به فرماندار زن 
فريبا آباقري / روزنامه نگار

ادامه از صفحه اول

فاروق مظلومي 
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