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دریچه

اصلی ترین 
دالیل مرگ ایرانیان چیست؟

شرق: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  �
گفــت: به غیر از کرونا که در دو ســال اخیر جهان 
را گرفتار کرده اســت، تصادفات نخســتین عامل 
مرگ ومیر در کشــور است. بهرام عین اللهی، تأکید 
کرد: ایران، از جمله کشورهای حادثه خیز در آسیا 
و جهان اســت، زیــرا دارای اقلیم هــای مختلف 
و کشــوری چهارفصــل اســت. ایــران همچنین 
جاده های زیادی داشته و  نوزدهمین کشور جهان 
از لحاظ پهناوری جاده ای اســت. ایــران بیش از 
۲۹۳ هزار کیلومتر جاده دارد که بســیاری از آنها 

استاندارد نیستند.
وزیر بهداشــت گفت: سرعت رسیدن اورژانس 
به بالین بیمار بسیار حیاتی است و سرعت رسیدن 
اورژانس بــه بیمار بایــد بــه حداقلی ترین زمان 
ممکن برسد. مردم باید احساس و یقین پیدا کنند 
که اورژانس هر لحظه در کنارشان است. در علم 
پزشــکی، زمان طالیی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. اگر پس از وقوع حادثه، فرد دچار خونریزی 
یا ضربه شــود و در زمان طالیی به او امدادرسانی 
نشــود، امــکان نجات یافتنــش کمتر می شــود و 
چنانچه در زمان طالیی امدادرســانی شــده یا به 
مرکــز درمانی منتقل شــود، به احتمال بیشــتری 
می توان نجاتــش داد. نیروهای اورژانس در زمان 
طالیی خود را به بالین بیمار می رسانند و اقدامات 
حیاتی و پیش بیمارســتانی را انجام می دهند. اگر 
می خواهیم شــاخصه های ســالمت در کشورمان 
بــاال رود، باید به اورژانس توجه کنیم. یعنی اولین 

گام ها باید در حوزه اورژانس باشد.
او ضمن تأکید به استفاده از روش و تجهیزات 
به روز در حوزه اورژانس اضافه کرد: گام بعدی این 
اســت که اورژانس به روز شده و از تکنولوژی های 

جدید استفاده کند.
او درخصــوص آموزش مــردم، یادآور شــد: 
بســیاری از حوادث بــه دلیل ناآشــنایی مردم با 
مخاطــرات یا اقدامــات اولیه برای امدادرســانی 
اتفاق می افتد. بنابراین، باید آموزش عمومی برای 
مردم را جدی بگیریــم. این آموزش ها می تواند از 

سطح مدارس آغاز شود.

مدارس از سال آینده 
حضوری می شود

وزیــر  � متوســطه  آمــوزش  معــاون  ایلنــا: 
آموزش وپــرورش گفــت: بازگشــایی مــدارس از 
فروردیــن ۱۴۰۱ ضروری اســت. مهــدی کاظمی، 
معاون آموزش متوســطه وزیــر آموزش وپرورش 
گفت: با اســتناد به فرمایشــات مســئولین نظام 
مبنی بر ضرورت بازگشــایی مــدارس از فروردین 
۱۴۰۱ مــدارس در ســطح کشــور از ســال آینده 

حضوری خواهند شد.
او همچنین تأکیــد کرد: با اهتمام این معاونت 
بر بازگشــایی مــدارس متوســطه از فروردین ماه 
به تزریق واکســن کووید ۱۹ بــه بیش از ۹۲ درصد 
دانش آموزان، خانواده هایی که تاکنون برای تزریق 
واکســن فرزندان خود  اقــدام نکرده انــد،  در این 
خصوص فــورا اقدام کنند و در فرصت باقی مانده 
بــه پایگاه های تزریق واکســن مراجعه و شــرایط 

حضور فرزندان را در مدارس مهیا کنند.

بازارچه نوروزی ویژه مشاغل سیار و 
زنان سرپرست خانواده

فارس: شــهردار منطقه ۱۱ تهران از راه اندازی  �
بازارچه نوروزی ویژه مشاغل سیار و زنان سرپرست 
خانــواده خبر داد. ســیدمحمد موســوی درباره 
راه انــدازی بازارچه نــوروزی در منطقه ۱۱ گفت: 
به منظور ســاماندهی فعالیت و کســب وکارهای 
ســیار و زنان سرپرســت خانــواده در محله های 
مرکزی تهران، معاونت خدمات شــهری و محیط 
زیســت شــهرداری منطقه۱۱ نســبت بــه برپایی 
بازارچــه نــوروزی در مســاحت ۴۲۰ مترمربع در 

ضلع شمالی بوستان دانشجو اقدام کرد.
او افزود: این بازارچه ها با هدف توانمندسازی 
زنــان کارآفرین و سرپرســت خانــواده و توجه به 
ســاماندهی مشــاغل ســیار و بی کانون در سطح 
منطقه راه اندازی شد تا افراد بتوانند در این بازارچه 
صنایع دستی، محصوالت و دست آفریده های خود 
را عرضه و امکان اشــتغال زایی آنها در شب های 

نزدیک به نوروز۱۴۰۱ تسریع و تقویت شود.
موســوی تصریــح کــرد: ســاخت و تجهیــز 
غرفه هــای بازارچه نوروزی منطقــه ۱۱ در ضلع 
شــمالی بوســتان دانشــجو با مشــارکت شرکت 
ســاماندهی مشــاغل و معاونت خدمات شهری 
و محیط زیســت منطقه ۱۱ با توجــه به معماری 
ســنتی و جلوه بصری غرفه ها از اوایل اسفندماه 
ســال جاری آغاز شــد و هم اکنون کارآفرینان در 
غرفه های بازارچه نوروزی مشــغول کســب  وکار 
و فروش محصوالت هســتند. موســوی بیان کرد: 
هدف اصلــی راه اندازی این بازارچه ســاماندهی 
معابــر پرتردد در روزهای منتهــی به نوروز ۱۴۰۱، 
اســتقبال از بهار و توجه به اقشار مذکور در تولید 
و حمایــت از کســب و کار بوده اســت و تــا پایان 
فروردین ماه نیز دایر اســت تا شــهروندان بتوانند 
بــا حضور در این غرفه ها نســبت بــه تهیه اقالم 
مورد نیاز از جمله صنایع دســتی، پوشــاک، انواع 
خوراکی ها و حمایت از زنان کارآفرین، سرپرســت 

خانواده و مشاغل سیار اقدام کنند.

نورا حسینی: هفته پیش بود که شهردار تهران به همراه 
برخی از معاونان و مدیران شهری راهی دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان شــد. حضور پرتعداد در سفری خارجی که 
اعضای شورای شــهر تهران هم از آن اطالعی نداشتند؛ 
اما علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای شــهر تهران، 
می گوید: رئیس شورای شــهر تهران و برخی از اعضای 

شورا از این سفر آگاه بودند.
مهــدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهــران، هم 
می گوید نامه ای در این زمینه نوشــته شــده؛ اما به گفته 
چمران نامه شب گذشــته (در زمان بازگشت شهردار و 

هیئت همراه) پیدا شده است.
به گفته او سیســتم خراب شده بود و این نامه نیامده 
بود و دیروز نامه را دســتی آوردند و دیگر فایده نداشت. 
نامه دیر رســیده؛ اما به صورت شــفاهی این موضوع را 
مطرح کردند. دوســتان از این سفر اطالع داشتند؛ اما این 
اطالع رســمی نبوده. هر شــهرداری در هر جای کشور 
بخواهد به هر جایی سفر بکند، باید طبق قانون با اطالع 
و موافقت شــورا این ســفر صورت بگیرد. هنوز نماینده 
شورا در کمیته سفرهای خارجی مشخص نشده است و 
این سفرها هم در سامانه شفافیت ثبت نمی شود. آخرین 
ســفر ثبت شــده در این ســامانه مربوط به سفر محسن 
پورسیدآقایی به روسیه است که در سال ۹۸ انجام شده 
اســت. احمد صادقی، عضو شــورای شــهر تهران، هم 
مدتی پیش درباره ســفرهای خارجی مدیران شهرداری 
تذکری داده و گفته بود که ما در کمیته شفافیت شورای 

شهر از این سفر رفتن اطالع نداشتیم.
در نخستین سفر خارجی مدیران شهری، سید مجتبی 
شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران، به 
نمایندگی از شــهردار تهران در اجالس یو سی ال جی که 
در شهر بارسلون برگزار می شود، شرکت کرد. در این سفر 
ســه نماینده از شهرداری و شورای شهر تهران هم برای 
حضور در کنگره جهانی شــهر هوشمند که در این شهر 
برگزار شده بود، شرکت کردند. در این مدت برخی مدیران 
شــهری به همراه یکی، دو نفر از اعضای شــورای شهر 

سفری به اکسپو دوبی داشتند.
و در ســفر آخر هم شــهردار تهران به همراه برخی 
از معاونان و مدیران شــهری برای حضور در ششــمین 
اجالس مجمع عمومی شــهرداران آســیایی به شــهر 
دوشــنبه تاجیکســتان رفتنــد. این اجالس بــا موضوع 
«سرمایه اجتماعی شهری، اعتماد و مشارکت عمومی» 

برگزار شده است.
روز گذشته مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و 
حقوقی شورای شهر تهران، در صحن شورای شهر تهران 
در تذکری به ســفر زاکانی به تاجیکستان اشاره می کند و 
می گوید:  با توجه بــه اینکه در این ایام گزارش هایی را از 
سفرهای شــخصی مدیران شهرداری داشتم، برای مثال 
مدیری ســفر شــخصی به دوبی داشــته است که هیچ 
اشکالی ندارد. با رؤسای یکی از سازمان ها تماس گرفتم 
و گفتم گزارشــی دال بر سفر جناب عالی به دوبی است 
که گفتند با پول شخصی خودم رفتم. به ایشان گفتم در 
فــرودگاه چند نفر دیگر از همکاران شــما هم بودند و از 
این موضوع خبر دارید، گفتند بررسی می کنم و موضوع 

را اطالع می دهم.

اقراریان با اشاره به شرایط معیشتی و اقتصادی حاکم 
بر کشور می گوید: در این شرایط اقتصادی و معیشتی که 
مردم با آن مواجه هســتند، حساســیت ویژه ای درمورد 
ســفرهای خارجی وجود دارد. حضور آقای دکتر زاکانی 
در شــهر دوشــنبه حتما ضروری و مهم بوده است؛ اما 
اینکه چند نفر با آقای زاکانی رفتند و چه ضرورتی داشته 
که این افراد با ایشــان به تاجیکســتان بروند، همچنین 
بازدیدهایی که داشتند چقدر ضرورت داشته، برای شورا 

شفاف نیست.
او درخواســت کرد تا در اســرع وقت شهردار تهران 
گزارشی را از سفر دوشنبه به شورای شهر ارائه دهند. به 
گفتــه اقراریان با اصل کار نکته ای نداریم؛ اما اینکه چند 
نفر همراه ایشــان بودند و علت سفر آنها چه بوده، باید 

شفاف شود.
حبیب کاشانی هم در صحن شورای شهر به سفرهای 
خارجی مدیران شــهرداری اشــاره می کنــد و می گوید: 

کمیته ای در داخل شهرداری وجود دارد و ویژه سفرهای 
خارجی اســت که در آن دو عضو شورا نیز حضور دارند؛ 
بنابراین درخواست می کنم که این کمیته که مسئول این 
کار اســت، درمورد اعزام ها و سفرهای خارجی گزارشی 

ارائه دهد و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود.
مهدی چمــران در ادامــه تذکر کاشــانی می گوید: 
درمورد ســفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، تماسی که 
با بنده داشتند، خواهش کردم گزارش سفر را یا با حضور 
در صحن شورا توضیح دهند یا به صورت کتبی به شورا 
ارائه دهند که قطعا شــیوه کتبی مســتندتر است تا این 
گزارش را برای همه اعضا نیز ارســال کنیم. توضیحاتی 
که شهردار تهران دادند نشان می داد سفر خوب و مؤثری 

بوده است.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، سفر شهردار تهران 
به کشوری مسلمان مانند تاجیکستان که فارسی زبان هم 
هستند و عالیق شدیدی به کشور ما دارند، می تواند مؤثر 

یو مفید باشــد. بی تردید طبق قانون هر سفری که انجام 
می شــود، چه از سوی اعضای شورا و چه شهرداری باید 

گزارش آن به شورا ارائه شود.
تعــداد هیئــت همراه شــهردار تهران به این ســفر 
مشخص نیســت؛ اما از تصاویری که منتشر شده، حدود 
۱۰ نفر در کنار شهردار تهران حضور داشتند. سه معاون 
شهرســازی، امور فرهنگــی، اجتماعــی و برنامه ریزی 
توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران به همراه 
دســتیار ویژه رســانه ای و رئیس مرکــز ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری تهران و برخی مدیران و کارشناسان 
حضور داشتند. در این اجالس شهرداران شهرهای دیگر 
ایران از جمله مشــهد هم حاضر بودند؛ اما هیچ کدام به 
پرتعــدادی هیئت تهرانی نبود. روز گذشــته به جز تذکر 
درخصوص سفر دوشــنبه زاکانی، درخواست حذف دو 

ردیف بودجه در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ هم مطرح شد.
ناصر امانی بــه حذف بودجــه صدمیلیاردی جهاد 
تبیین اشــاره می کند و می گوید:  ما هــم در بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری دو ردیف مصوب داریم که یکی دقیقا با همین 
عنوان اســت. ردیف ۱۱/۱۰۸۲۱۵۹ تحت عنوان نهضت 
تبیین گفتمان انقالب اسالمی با مبلغ پنج میلیارد تومان 
و ردیف ۱۱/۶۱۷۰۲۵۴ تحت عنــوان حمایت از چهره ها 
و مؤثــران جبهه انقالب اســالمی به مبلــغ ۲۰ میلیارد 
تومــان. تذکر بنده حذف این دو ردیف و اختصاص آن به 
پروژه های کوچک مقیاس محــالت کم برخوردار جنوب 

شهر تهران است.
امانــی اضافه می کند: شــفافیت مــوردی در برخی 
از شــهرداری های کوچک کشور مثل ســبزوار، بیرجند و 
کرمان رخ داده و صرفا انتشــار فیش حقوقی شهرداران 
این شهرها اطالع رسانی عمومی شد و در رسانه ملی از 
آنان قدردانی کردند. از بقیه شهرداران کشور هم خواسته 
می شود تا اقدامی مشابه انجام دهند. این در حالی است 
کــه از ابتدای شــروع بــه کار این دوره دربــاره ضرورت 
به روزرسانی ســامانه شفافیت شــهرداری تهران، آقای 
دکتر صادقی، رئیس کمیته هوشمندســازی و شفافیت، 
چند بار در صحن شورا تذکر دادند؛ اما متأسفانه همچنان 
این سامانه به روزرسانی نشده است؛ در حالی که مصوبه 
شــورا، شــهرداری را ملزم کرده که قراردادها، مزایده ها، 
مناقصه ها، ســفرهای خارجی مدیران شهری، دریافتی 
مدیران شهرداری ها، لیست اسامی نیروهای جذب شده 
و آیتم هــای مختلف را در این ســامانه ثبــت کنند و در 
معرض دید عموم مردم قرار دهند؛ بنابراین ضمن تذکر 
به شــهردار تهران برای اجرای ســریع این مصوبه، ابتدا 

سوزنی به خود بزنیم و سپس جوالدوزی به دیگران.
به گفته امانی پس از مدت ها پیگیری کمیته تشکیالت 
و منابع انســانی شورای شــهر آمار و لیســت نیروهای 
جذب شــده دوره پنجم را به دســت آورده است. آقایان 
ادعا می کردند نیرو جذب نکردند و ما تالش کردیم و یک 
عدد درخور توجهی آمار و لیســت که در آن دوره جذب  
شده، به دست آوردیم که فعال آن را در سامانه شفافیت 
قرار نمی دهیم تا ابتدا لیست نیروهای جذب شده و فیش 
حقوقی مدیران شهرداری در این دوره در آن سامانه قرار 
بگیرد و سپس لیست جذب شده نیروهای دوره پنجم را 

در سامانه شفافیت قرار دهیم.

کشــورهای  دیگــر  ســوی  از   
غذایــی  مــواد  صادرکننــده 
به خصوص غالت به منظور حفظ ثبات بازار داخلی خود 
و احیانا طمع به قیمت آینده بازار نسبت به عرضه کاالی 
تولیــدی خود امتناع و صــدور آن را با محدودیت جدی 
روبه رو کردند. بســیاری از قراردادهــای خرید به  صورت 
یک طرفه ملغا شد و همین فرایند عالوه بر شوک حقیقی 
باعث پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، قیمت ها را با افزایش 

تصاعدی و بیشتر روبه رو کرد.
- کشــور روســیه از اصلی ترین تأمین کنندگان منابع 
انرژی فســیلی جهان بوده و به تأیید همه کارشناســان 
بازار انرژی روسیه تنها صادرکننده بی جایگزین بازار انرژی 
کنونی جهان اســت. همین نخریدن نفت این کشــور از 
ســوی آمریکا باعث شــده که بالفاصله با شروع تهاجم 
و در مــدت دو هفته گذشــته همه حامل هــای انرژی با 
افزایش قیمت جدی روبه رو شــود. صنعت کشاورزی و 
غذا که از اصلی ترین مصرف کنندگان انرژی فســیلی در 
فرایند تولید و بازاررســانی است به شدت تحت تأثیر این 
موضوع قرار گرفته و به صورت مرکب قیمت ها در حال 

افزایش است.
- نکته دیگری که صنعت غذا و کشــاورزی را تحت 
تأثیر مضاعف قرار داده، این ا ســت که روسیه صادرکننده 
عمده کودهای نیتروژن، پتاســیم و فسفر است و فقط در 
چند روز اولیه جنگ شــاهد افزایــش بیش از ۲۰۰دالری 
قیمــت جهانی اوره در تن بوده  اســت و ادامه این تنش 
می تواند هزینه های تولید را به شدت باال ببرد و پیش بینی 
می شود که در تابستان و پاییز سال جاری بازار محصوالت 
کشــاورزی که در ســال های قبل در این فصــول میزبان 
محصوالت روسیه و اوکراین بود، واکنش تورمی بیشتری 
را نشان دهد. هرچند صنعت تولید کودهای شیمیایی که 
تأثیر معنی داری در تولیدات کشاورزی به خصوص غالت 
دارند، ممکن اســت در کشور روســیه با مشکلی روبه رو 
نشود اما صدور این کاال به دلیل تحریم شدید مالی روسیه 
و ناامنی شــبکه راه ها و صدور این کاال باعث خواهد شد 
کــه بهره وری تولید غالت در ســال زراعــی آینده در کل 
جهــان کاهش معناداری پیدا کــرده و معادله عرضه و 

تقاضا با مشکل مضاعف روبه رو شود.
۲- عواقب و دامنه تأثیر جنگ اوکراین بر امنیت غذایی 

جهان و منطقه
چهــار متغیر گفته شــده اثرات متقابــل و پیچیده ای 
برهم گذاشــته و باعث شــده عواقب اصلی این بحران 
در ســه سطح جهانی، منطقه ای و ملی بر امنیت غذایی 
تأثیر بگذارد. به صورت خالصه و طبق تعریف ســازمان 
خواروبار جهانی (FAO) امنیت غذایی عبارت اســت از 
دسترســی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی (فراهمی غذا، 
دسترســی به غذا و قدرت خرید) مســتمر و پایدار آحاد 

مردم به غذای کافی، ســالم و مغذی. بر اســاس همین 
تعریف می توان گفت جنگ اوکراین عمال توانسته هر سه 
بعد امنیت غذایی را در ســطح جهانی با چالش و خطر 

جدی روبه رو کند.
- از یک ســو جنــگ، فرایند تولید و برداشــت غالت 
را در هر دو کشــور با دشــواری روبه رو کرده و طبعا هم 
میــزان تولید و هم بهره وری تولید را به دلیل محدودیت 
دسترسی به نهاده کود شیمیایی در فصل بهار و تابستان 

کاهش خواهد داد.
- صدور کاالهای اصلی غذایی از سوی صادرکنندگان 
با اختالل روبه رو شــده و دسترســی به غالت و تجارت 
آن بــه دلیل محدودیت های تحریمــی (مالی، تجاری و 
حمل ونقل) و مخاطرات تجارت میزان ذخیره کشورها را 
افزایش داده و موجودی قابل عرضه بازار کاهش خواهد 

یافت.
- کاهش قــدرت خریــد مصرف کنندگان بــه دلیل 
افزایــش قیمت و تورم مــواد غذایی در سراســر جهان 
اصلی ترین مشــکل خواهــد بود که طبعــا در این میان 
کشورها و افراد کم درآمد و طبقات فقیر تحت تأثیر شدید 

قرار خواهند گرفت.
آنچه  اثــرات این بحران را ویژگی خاص می بخشــد، 
آن اســت که محیــط جهانی قبل از تهاجــم به اوکراین 
خود در بدترین شــرایط ممکنه به سر می برد و اثر جنگ 
اوکراین به همین دلیل بســیار ســریع، عمیق و مشهود 
است. از یک سو تأثیر رکود اقتصادی براثر دو سال سلطه 
کرونا بر جهان و از سوی دیگر خشک سالی های مکرر در 
مناطق مختلف جهان به  دلیل تغییرات اقلیمی، همراه 
با منازعــات منطقه ای (به خصوص در ســوریه و یمن)، 
ماننــد بحران غذایی بعد از جنــگ جهانی دوم عرضه و 
تقاضای مواد غذایی و قیمت آن را به  میزان جدی مورد 
مخاطره قرار داده بود. هم اکنون افزایش شــدید قیمت 
انرژی نیز مانند بحران ســال ۱۹۷۳ میالدی از سوی دیگر 
باعث تشــدید مضاعف هزینه های تولید برای کشورهای 
در حال توسعه و کاهش ارزش پول ملی آنها شده است. 
برخی کشــورهای آمریــکای التین نیز با افزایش شــدید 
انرژی های فســیلی و رقابتی که با اتانول حاصل از ذرت 
وجود دارد، به ســرعت رو به تولید ذرت جهت بیوفیول 
خواهند کرد کــه قطعا باعث تشــدید تصاعدی قیمت 
غالت در بازار جهانی خواهد شــد. نهایتا آنکه بر اساس 
تجارب گفته شــده، تحریم های ایجادشــده نیــز تأثیرات 
متقابــل شــدید و  پیش بینی ناپذیری بر اقتصــاد جهان 
خواهد داشــت که کشورهای فقیر و ۹۰۰ میلیون گرسنه 
در جهان بیشــترین تأثیر از رویدادها را بر دوش خواهند 

کشید. برنامه جهانی غذا WFP هم اکنون در بیش از ۸۴ 
کشور جهان به خصوص در یمن، سوریه، لبنان، کشورهای 
آفریقایــی ۱۱۵ میلیون نفر از ۹۰۰ میلیون گرســنه جهان 
را پوشــش می دهد و این غذا از همین بازار تأمین شــود 
و طبعــا با جنگ اوکراین میــزان تقاضای  غالت و قیمت 
آن به شدت افزایش و توان مالی سازمان های کمک کننده 
به شدت کاهش خواهد یافت. مؤسسات مرتبط با سازمان 
ملل (WFP,FAO,IFAD,CFS) معتقدند این بحران در 
سطح جهانی، قطعا شمار فقرا و گرسنگان را بیش از پیش 
افزایــش خواهد داد و زمینه ســاز یک بحران عمومی در 
سطح جهان خواهد بود و دسترسی به اهداف تعیین شده 
ســازمان ملل (SDG۱۰ SDG۲ ,SDG۱) را قطعا با تأخیر 

جدی روبه رو خواهد کرد.
اما از منظر تأثیر منطقه ای و ژئوپلیتیک، نحوه انعکاس 
و اثرات این بحران نیز بســیار پیچیده و بهت آور است؛ به 
نحوی  که کارشناســان معتقدند برخی نقاط جغرافیایی 
جهــان ازجمله قــاره آفریقا، به خصوص شــمال آفریقا 
و خاورمیانــه (NENA) به مراتب بیــش از دیگر مناطق 
تحت تأثیــر این بحران قرار خواهنــد گرفت؛ درحالی که 
 NATO منطقه اروپا و آمریکای شــمالی و کشــورهای
که اصلی ترین کشورهای درگیر در این منازعه منطقه ای 
هستند، شــاید کمترین تأثیر را از نظر امنیت غذایی پذیرا 
باشند. مردم روســیه هرچند دسترسی فیزیکی به غالت 
و غذا خواهند داشــت، اما بــا کاهش قدرت خرید طبقه 
ضعیف به دلیل تحریم و کاهش ارزش پول ملی با مشکل 
روبه رو خواهند شد. در این میان، منطقه خاورمیانه که از 
منظر فائو از آسیب پذیرترین مناطق جهان از نظر ضریب 
امنیت غذایی اســت نیز با دشــواری هایی جدی روبه رو 
خواهد شد. ده ها کشور در سراسر خاورمیانه، جنوب آسیا 
و شمال آفریقا سال هاســت به ذخایر غنی گندم، ذرت و 
روغن نباتی روســیه و اوکراین وابسته هستند و هم اکنون 
بــا جنگ اوکرایــن از ناامنی غذایی شــدید رنج می برند. 
برای مثال، طبق گــزارش APK-Inform، در بازه زمانی 
جوالی تــا نوامبر ۲۰۲۱، اصلی تریــن واردکنندگان غالت 
روســیه کشورهای ایران، ترکیه و مصر بوده اند؛ به نحوی 
که ۲٤ درصد غله صادراتی خود، معادل ۴.۳ میلیون تن 
را به ایران، ۳.۷ میلیون تن (۲۰ درصد) را به ترکیه و ۲.۷ 
میلیون تن (۱٥ درصد) را به مصر صادر کرده است. شاید 
بتوان کشــورهای خاورمیانه را از جنبه تأثیرپذیری جنگ 
اوکراین بر امنیت غذایی به دو دســته کلی تقســیم کرد؛ 
کشورهایی با اقتصاد متکی به نفت که می توانند در کوتاه 
و میان مدت به  دلیل افزایش قیمت انرژی های فسیلی، 
نیــاز غذایی خــود و طبقه آســیب پذیر را از بازار جهانی 

تأمیــن کنند و گروه دوم کشــورهایی با اقتصاد ضعیف و 
غیرنفتی که تغییرات اقلیمی و خشک ســالی های مکرر 
از یک ســو و افزایش قیمت انرژی از ســوی دیگر باعث 
کاهــش قدرت خریــد دولت ها و قشــر کم درآمد در این 
کشــورها شده و طبعا این گروه بیشــترین فشار را در این 
بحران تحمل خواهند کرد. بر اساس آمار و شاخص های 
فائــو و ضریب ناامنی غذایی، به نظر می رســد وضعیت 
امنیت غذایی ایران در سطح ملی و با وجود تحریم های 
شدید و ۱۰ سال رشد منفی اقتصادی، به وخامت برخی از 
کشورهای همسایه و منطقه نباشد. از یک سو ایران سهم 
عمده ای از غالت مورد نیاز مصرف انسانی را خود تأمین 
می کنــد؛ ولی افزایش قیمت جهانی غالت (به خصوص 
ذرت) و دانه هــای روغنی جهت تغذیــه دام و طیور که 
اصلی تریــن اقالم واردات ایران اســت، مهم ترین چالش 
مدیران اقتصادی کشور خواهد بود. البته افزایش قیمت 
ســوخت های فســیلی و امکان صادرات محدود نفت، 
می تواند امکان تأمیــن نهاده های دامی و نیازمندی های 
اساســی در سطح ملی را تســهیل کرده و در صورت به 
نتیجه رســیدن برجــام، قطعا امنیت غذایی در ســطح 
ملی دل نگرانی اصلی مدیران اقتصادی کشــور در سال 
جدید نخواهد بود. شــاید نگرانی دیگــر تأمین کودهای 
شــیمیایی برای زارعان اســت؛ هرچند ایران در کود اوره 
خود صادرکننده است، اما کودهای فسفات و پتاسیم که 
با افزایش قیمت روبه رو بوده اند، چالش اصلی کشاورزان 
خواهــد بــود و می تواند بهره وری تولید در ســال آتی را 
کاهش دهد. شاید روابط اقتصادی نزدیک ایران و روسیه 
در دوران تحریم، فضایی مناسب برای هر دو کشور فراهم 
کند تا برخی نهاده ها و کاالهای مورد نیاز کشاورزی خود را 
به صورت تهاتر مبادله کرده و از موانع تحریمی عبور کنند. 
به  نظر می رسد نگرانی اصلی امنیت غذایی در ایران، نه 
در سطح ملی بلکه در سطح گروه های درآمدی و از ُبعد 
قدرت خرید خانوارها و دسترسی دهک های کم درآمد در 
کشور خواهد بود. ۱۰ سال رکود اقتصادی ممتد و کاهش 
ارزش پایه پولی کشــور باعث شــده دهک های بیشتری 
از جامعه بــه زیر خط فقر و بخش ریســک پذیر و ناامن 
غذایی منتقل شوند. افزایش شمار فقرای غذایی و شکاف 
عمیق اقتصادی-اجتماعی ایجادشده، می تواند به صورت 
بالقوه، هم شاخص های امنیت غذایی را با مخاطره جدی 
روبه رو کند و هم به نیروی اجتماعی تهدیدکننده ثبات و 
امنیت ملی تبدیل شــود. ایجاد چتر امنیت غذایی جهت 
گروه های آســیب پذیر و تأمین حداقل نیازهای غذایی این 
گروه ها از طریق افزایش دسترســی اقتصــادی و قدرت 
خرید و ســهمیه بندی کاالهای غذایی، شاید اصلی ترین 

دغدغه برنامه ریزان اقتصادی در سال پیش رو باشد.
* عضو سابق شورای اجرائی برنامه جهانی غذا (WFP) و 
(CFS) گزارشگر کمیته جهانی امنیت غذایی

سفر پرحاشیه به دوشنبه
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برخی از اصالحات ســاختار شــهرداری تهران در 
دوره مدیریت شهری گذشته به شکل سابق بازگشت. 
در پنجاه و سومین جلسه شــورای شهر تهران بررسی 
الیحه «اصالح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه 
سرمایه انسانی و امور شــورای شهرداری تهران» در 
دســتور کار قرار گرفت. در توضیح این دستور جلسه، 
محمــد آخوندی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شــورای اسالمی شــهر تهران، گفت: درمورد تفکیک 
امور ایثارگران و رفاه، شــهرداری در الیحه پیشنهادی 
خود در نظر داشــت کــه تفکیکی صــورت گیرد که 
ایــن موضوع مــورد تأیید قــرار گرفت. بر اســاس این 
در بند «الــف» امور ایثارگران و رفاه تفکیک شــده و 
مجــددا دو اداره کل امور ایثارگــران و رفاه و تعاون و 
خدمات اجتماعــی ایجاد می شــود. آخوندی ادامه 

داد: در پیشــنهاد شــهرداری در بنــد «ب» عالوه بر 
اداره کل امــور ایثارگران، پیشــنهاد داده شــد تا مرکز 
مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران از معاونت 
برنامه ریــزی جــدا و به حوزه شــهردار تهران منتقل 
شود. همچنین شهرداری درخواســت خروج فاوا از 
زیر مجموعــه معاونت برنامه ریــزی و قرار گرفتن آن 
تحت نظر حوزه شــهردار را داشــت که این موضوع 
مورد تصویب کمیســیون قرار نگرفت. اما پیشــنهاد 
شــهرداری درخصوص بازگشــت مرکز مطالعات به 
زیر مجموعه شهرداری مورد موافقت اعضای شورای 
شهر قرار گرفت. همچنین براساس رأی اعضای شورا، 
به شهرداری اجازه داده شد با تجدید نظر در جانمایی 
اداره کل امور بانوان نســبت به قرارگیری آن زیر نظر 

مستقیم شهرداری تهران اقدام کند.

اصالح ساختار دوره پنجم باطل شد

استراتژی عقب نشینی
 به نظرتان چرا روشنفکران ما حساسیتشان را به  �

امور جامعه از دست داده اند؟
من مســئله را این طــور نمی بینــم. در بحث های 
تاریخی اشــاره کردم کــه در روایت هایی که نخبگان 
و روشــنفکران از تاریــخ و تحوالت آن داشــته اند یک 
شــکاف هایی برجســته شــده که ذیل آنهــا برخی از 
روندهای حقوق اجتماعی نادیده و پنهان مانده است. 
به همین دلیل فکر می کنم ما نیاز داریم یا نسل ما نیاز 
داریم جور دیگری هم تاریخ معاصرمان را بخوانیم و از 

منظرهای دیگری هم آن را روایت کنیم.
اگــر بخواهم محدود به ۴ دهــٔه اخیر بحث کنم به 
نظرم همزمان با پایان جنگ، تغییر ساختار سیاسی، و در 
دستور کار قرارگرفتن سیاست های تعدیل اقتصادی یک 
نظام معنایی متفاوتی را نسبت به دهٔه اول انقالب ایجاد 
کرد. از اینجــا تعدیل اقتصادی (کوچک ســازی دولت، 
مقررات زدایی از حوزٔه اشــتغال، کاهش ســهم بودجٔه 
آموزش و ســالمت، خصوصی ســازی و برون سپاری در 
حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، و. . .) صرفاً یک 
سازوکار اقتصادی نیست بلکه به یک ایدئولوژی یا بخشی 
از ایدئولوژی سیاســی تبدیل می شــود و برای مثال اگر 
قوانین بودجٔه سال های برنامٔه اول توسعه بررسی شود، 
می بینیم که این سیاست ها به ابزار تسخیر سیاست گذاری 
و امتیازدهی رانتی و تشدید حامی پروری و ظرفیت زدایی 
از دولت و نهادهای عمومی تبدیل می شود. گزارش های 
رسمی موجود از روند خصوصی سازی ها در ایران یکی از 

نمودهای پیامد این سیاست هاست.
اجازه دهید یک نمونٔه پژوهشــی را مثال بزنم. چند 
ســال قبل پژوهش گسترده ای دربارٔه ارزیابی دولت های 
رفاه انجام شــده اســت. در این پژوهش پیمایش های 
زیادی که دربــارٔه رتبه بندی کیفیــت زندگی اجتماعی 
و رضایت  منــدی مــردم در کشــورهای مختلف انجام 
شــده، تحلیل شــده اســت و این نتیجه به دست آمده 
که ۱۰ کشــوری که در اکثر ایــن پیمایش ها در صدر قرار 
داشته اند ســه ویژگی تقریباً مشترک داشته اند: ۱. سطح 
باالیــی از کاالیی زدایی به ویــژه در حوزه های اجتماعی 
داشته اند. یعنی این حوزه ها را به بازار نسپرده اند و دولت 
و نهادهــای عمومــی نقش مؤثــری در تأمین کاالهای 
عمومــی و مواهب جمعــی دارند. ۲. ســطح باالیی از 
حقوق اجتماعی دارند. و ۳. نیروهای چپ و عدالت خواه 
در فضای سیاسی تأثیرگذارند. یعنی در چنین جوامعی، 
مردم و به ویژه گروه های تهیدست نادیده گرفته نشده اند، 
طــرد نشــده اند، و یک  صدایی در ســاحت سیاســی و 
اجتماعی هم وجود دارد که صدای این گروه ها باشد. اما 
ما در سه دهٔه اخیر روند معکوسی را طی کرده ایم. یعنی 
از یــک دوره ای حتی بحث از عدالت اجتماعی جذابیت 
و اهمیت خود را از دســت داد و حتی بسیاری از اصول 
مربوط بــه حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساســی 
به حاشــیه رفت و حتی این اصول بــه فضای انقالبی 
نسبت داده شد. متناســب با این فضای معنایی جدید، 
مفاهیم هم دچار دگردیســی، و یا پوچ و تهی شدند. در 
دهــٔه ۱۳۷۰ که فعالیت های روشــنفکری و حزبی یک 
نمود برجسته ای داشــت هم می بینیم که این حوزه به 
حاشــیه می رود و کسی به آن حساسیتی ندارد. حتی در 
اواخر دهٔه ۱۳۷۰ که بحث طراحی قانون ســاختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی مطرح می شــود، موضوع 
در شــکاف اصالح طلبی/اصولگرایی کاماًل گم می شود 
و طراحی همین قانون در نتیجٔه تعارض های گفتمانی 
و ســاختاری که در درون دولت و مجلس وجود دارد ۷ 
سال طول می کشد. جالب است که در سال ۱۳۹۰ وقتی 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از دستاوردهای این 
قانون بود، منحل می شود باز هم هیچ بحثی برانگیخته 
نمی شــود. شما اگر مطبوعات این دو مقطع یعنی دورٔه 
تصویــب قانــون و دورٔه انحالل وزارتخانــه را ببینید در 
مجموع ۱۰ یادداشــت دربــارٔه آن نمی بینید که آن هم 
بیشتر در نشریات وابســته به سازمان تأمین اجتماعی و 

سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.
ایــن بحث هــا اساســاً در دســتور کار جریان هــای 
غالب سیاســی قرار نداشــت و از دل همین بی تفاوتی 
و نادیده انــگاری یــا بــه تعبیــر فوکــو «نخواهندگی و 
نیندیشــیدگی» یک جریان پوپولیسم شکل گرفت که به 
هر دو جریان غالب سیاســی و به فضای سیاسی آسیب 
جدی زد. شــواهد تجربی از گسترش جریان های راست 
پوپولیســم در اروپا هم نشان می دهد که گرایش به این 
احزاب تــا حد زیادی از عقب نشــینی دولت های رفاه و 
ضعیف شدن ســاختارهای رفاهی ناشــی می شود. در 
چنین شــکافی، برنامه های کوتاه مدت مسّکنی با اقبال 
مواجه می شوند که در بلندمدت مخّرب و ناپایدارند. و در 
ایران هم می بینیم که در همین دوره به رغم وفور منابع 
با جهش جمعیت زیر خط فقر مطلق مواجه می شویم.

به نظرم هنوز هم به رغم اینکه طی دهٔه ۱۳۹۰ مسئلٔه 
فقر و نابرابری در ایران خیلی جدی شده و در مطالعات 
آکادمیک و حتی گزارش های رســمی نیز بسیار بیشتر به 
آن پرداخته می شود، اما همچنان سازوکارها و اقداماتی 
که از دل پارادایم غالب بیرون می آید، عماًل به تشدید این 
وضعیت منجر می شود. امروزه مسئلٔه عدالت اجتماعی 
در ســطح جهان هم به ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ و 
همچنین در همین ایام کرونا به یک مسئلٔه جدی بدل شده 
است. طیفی از لیبرال کامیونیتارین ها هم طی سال های 
اخیر به طور جدی از منظر فضیلت های اجتماعی و مدنی 
و همبستگی اجتماعی بر این حوزه تمرکز دارند. می بینیم 
که طیف های مختلفــی از نئوکینزی هــا و نهادگراهای 
تاریخی هم بر ضرورت بازســازی دولــت رفاه به عنوان 
بهترین مســیر جلوگیری از دگردیســی دولت و افزایش 
ظرفیت دولت و جامعه تأکید می کنند. به نظرم در ایران 
هم ما نیازمند توجه به ماهیت دولت و تعیین استراتژی 
بازنگری و عقب نشــینی از سیاست هایی هستیم که طی 

سال های اخیر دهه پیموده ایم.
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