
آیا سواری های دیزلی وارد چرخه تولید می شوند؟ شنیده ها 
حاکی از آن است که سازمان محیط زیســت در حال بررسی 
درخواســت تولید سواری های دیزلی اســت، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این موضوع از سوی مرکز 
تحقیقات موتور ایران خودرو مطرح شده است، گفت: سازمان 
محیط زیست قطعاً با ورود موتور دیزل به ناوگان سواری مخالف 
اســت و امیدواریم که هیچ دولتی حاضر نشود که مجوز ورود 

ناوگان دیزل سواری را به جاده ها و شهرهای کشور صادر کند.
عیســی کالنتری در گفت وگو با ایســنا با این توضیح که 
»مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو« از حدود یک دهه پیش، 
مطالعاتی روی موتور ســواری دیزلی انجام داده و گویا در این 
زمینه سرمایه گذاری ۵۰ میلیون یورویی نیز داشته است و در 
حال حاضر نیز دنبال تولید و توســعه موتورهای دیزلی است، 
اظهارکرد: بررسی کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست 

نشان می دهد که موتورهای دیزلی بسیار آلوده کننده هستند و 
ترکیبات آالیندگی آن به ویژه ذرات معلق سرطان زاست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه وجود 
۱۰۰ هزار خودروی سنگین دیزلی در تهران به معضلی الینحل 
تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایطی که هنوز نتوانستیم 
مسئله این خودروهای سنگین دیزلی تهران را با وجود مصوبات 
متعدد و قانون هوای پاک حل و فصل کنیم، چطور می توانیم 
ســواری دیزلی را هم وارد چرخه مصرف کنیم؟ هنوز وزارت 
صنعت و وزارت کشور به تعهداتشان برای نصب فیلتر دوده و یا 
گازسوز کردن خودروهای سنگین عمل نکرده اند و قطعاً تولید 
سواری های دیزلی مشکالت گذشته را صد چندان خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه کنترل آالیندگــی موتورهای دیزلی 
پیچیده تر از موتورهای بنزینی است، گفت: بهتر است به جای 
تولید موتورهای دیزلی بخش خصوصی و دولتی در زمینه تولید 

و توسعه سواری های پایه گازسوز که اتفاقاً مطالعات آن هم در 
کشور انجام شده، اقدام کنند. ضمن اینکه طبق استانداردهای 
جهانی موتورهای پایه گازســوز در رده خودروهای پاک قرار 

می گیرند.
معاون رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تاثیر کیفیت 
سوخت گازوئیل در کارکرد موتور و قطعات کاهش آالیندگی 
خودروهای دیزلی تاکید کرد: علی رغم تالش وزارت نفت، تعداد 
زیادی از جایگاه های سوخت کشور از گازوئیل استاندارد یورو۴ 
برخوردار نیســتند و اگر خودروهای دیزلی حتی یک بار هم از 
سوخت غیر استاندارد با گوگرد باالی ppm ۵۰  استفاده کنند، 

عالوه بر اختالل در کارکرد موتور، قطعات کاهش آالیندگی نیز 
بالفاصله تخریب می شوند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۵ رسوایی »پرونده خودروهای 
آالینده فولکس واگن« آلمان در آمریکا افشا شد چون پس از 
آزمایش های صورت گرفته مشخص شد که نرم افزار مدیریت 
»میزان آالیندگــی موتور خودروهای دیزلی« این شــرکت 
دســتکاری شــده بود. فولکس واگن پس از اعتراف به تقلب، 
به پرداخــت ۴.۳ میلیــارد دالر جریمه محکوم شــد که این 
پرونده به رســوایی »دیزل گیت« معروف و باعث شد بسیاری 
از خودروســازان بزرگ آلمان اعم از فولکــس واگن و تمامی 

زیرمجموعه هایش اعم از آئودی و پورشه را زیر سوال ببرد.
حال با توجه به خبرهای شــنیده شــده مبنی بر تمرکز 
یکی از شــرکت های خودروسازی کشــور در زمینه تولید و 
توسعه سواری های دیزلی و با توجه به اینکه کنترل آالیندگی 
دیزل ها بسیار پیچیده تر از موتورهای بنزینی است که تجربه 
خودروسازی کشورهای پشرفته از جمله آلمان هم این را تایید 
می کند و قطعا اقــدام به تقلب فولکس واگــن نیز مصداقی از 
دشواری کنترل آالیندگی دیزل هاست، آیا می توان گفت که 

دیزل گیت دیگری در راه است؟
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واکنش پلیس به حواشی فیلم 
منتشره از »نجفی« در آگاهی

رییس پلیس پایتخت به حواشی منتشر شده 
در خصــوص فیلم حضور محمدعلــی نجفی در 

پلیس آگاهی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی درباره 
ویدیوی منتشر شده از مواجهه پلیس با محمدعلی 
نجفی در مقر پلیس آگاهی گفت: آن لحظه ای که 
فیلم گرفته شده جزو لحظاتی است که ایشان تازه 
وارد پلیس آگاهی شده و بازجویی های مقدماتی و 

اولیه در جریان است.
وی با بیان اینکه ما بعضی از انتقادات به خود را 
می پذیریم و رد نمی کنیم، گفت: باالخره ممکن 
است ماموران ما هم اشتباهی داشته باشند و اگر 
مردم احســاس می کنند ما اشــتباهی داشتیم 
عذرخواهی می کنیم، اما سوء نیتی در این زمینه 

نبوده است.
به گفتــه فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ، 
محمدعلی نجفی همچنان در بازداشت و تحقیقات 
از وی در حال انجام است. پرونده وی نیز تشکیل 
شــده و در حال پیگیری از سوی دستگاه قضایی 

و پلیس است.
    

هشدار پلیس فتا در خصوص 
جمع آوری »فطریه«

رئیس اداره پیشــگیری مرکز تشــخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره 
به جمع آوری فطریه در ســال های اخیر از طریق 
فضای مجــازی گفت: متاســفانه فضای مجازی 
شــگردی جدید برای مجرمان اســت که از هر 

فرصتی سوءاستفاده می کنند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی شکیب با اشاره 
به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرارسیدن 
عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
هموطنان اظهار داشت: متاسفانه در برخی مواقع 
شاهد هستیم مجرمان سایبری با شگردی جدید 
اقدام به جمع آوری فطریه، نذورات و کمک های 
مردمی می کنند و شهروندان را از این طرق به دام 
می اندازند. وی ادامه داد: برخی از افراد سودجو با 
سوءاستفاده از حسن نیت و اعتماد کاربران اقدام 
به برپایی سایت ها، کانال ها، گروه ها و اپلیکیشن 
موسســات جعلی و غیر مجاز کرده اند و با انجام 
تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به خصوص 
شــبکه های اجتماعی اقدام به دریافت وجوهات 
مردمی می  کنند که پشــت پرده این جمع آوری 
دروغ بوده و به هیچ عنوان به دست نیازمندان واقعی 
نمی رسد و در برخی مواقع شهروندان به درگاه های 
فیشینگ بانکی هدایت می شوند و اطالعات بانکی 

آن ها به سرقت می رود.
سرهنگ شکیب ادامه داد: در برخی موارد نیز 
این تبلیغات از ســوی افراد و چهره های مشهور و 
سرشناس به خصوص در شــبکه های اجتماعی 
منتشر می شود بدون آنکه آن ها اطالع دقیقی از 

موضوع داشته باشند.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه بیشتر این 
تبلیغات جعلی اســت، گفت: این گونه سایت ها، 
کانال ها و گروه هــا تنها به دنبال ســرقت وجوه 
پرداختی و یا ســرقت اطالعات بانکــی کاربران 
هستند. سرهنگ شکیب با اشاره به جرایم صورت 
گرفته در ســال های قبل و همچنین رویدادها و 
موضوعات مشــابه افزود: افراد سودجو با استفاده 
از جمالتی همچون دریافت فطریه یا کفاره روزه 
برای کمک به ســیل زدگان و یا افراد آسیب دیده 

در حادثه زلزله، اعتماد کاربران را جلب می کنند.
وی خطاب به هموطنان تاکید کرد: اگر قصد 
دارید فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای 
مجازی پرداخت کنیــد، می توانید آن را از طریق 
شــرکت ها و موسســات مجاز و شــناخته شده 
در کشــور که توسط رســانه های جمعی )رادیو، 
تلویزیون و ...(  اقدام به اعالم شــماره حساب های 
رسمی می کنند، پرداخت کنید و از واریز فطریه یا 
کفاره روزه خود به حساب های نامعتبر و شخصی 
افراد خودداری کنید. این مقام مســئول طراحی 
ســایت ها، کانال ها و اپلیکیشــن های جعلی و 
منسوب به نهادهای دولتی و مسئول در این زمینه را 
مهمترین شگرد مجرمانه دانست و گفت: از آنجایی 
که بیشتر هموطنان از تلفن های همراه و شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند بنابراین امکان طراحی 
اپلیکیشن ها و همچنین کانال ها و صفحات جعلی 

بیش از سایر شگردهای مجرمانه متصور است.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

مترو، اتوبوس هــا و بی آرتی های 
شبانه و روزانه پر است از صورت های 
خسته ای که غبار غم بر آنها نشسته 
و نگاه شان پر از ناامیدی است. گویا 
رهایی از این رفت وآمدهای مالل آور 
و زمانی که کش می آید دشوار است. 
رفت وآمد هر روزه بین محل زندگی و 
محل تحصیل یا کار چقدر زمان ما را 
تلف می کند؟ هر لعابی که صبح دم به 
روحیه مان و ظاهرمان بزنیم، الجرم 
در ساعات برگشــت از فرط انتظار 
رنگ می بازد. کافی اســت شــغلی 
روزانه داشته باشید تا این روزمرگی 
را درک کنید. اما بخش زیادی از این 
زمان ما در رفت وآمدهای روزمره و 

در»صف«ها تلف می شود.
از ســوی دیگر این روزها مردم 
برای هــر چیزی صف می کشــند؛ 
صف هایــی که هیچ لزومــی ندارد. 
برای مثال همین دو هفته گذشــته 
ســر ماجــرای بنزیــن صف های 
طویلی شــکل گرفــت در حالی که 
اساســا نیازی به این صف ها نبود و 
بنزین کاالیی حیاتی نیســت. صف 
شکر، صف گوشــت، صف نانوایی، 
صف مدرســه، صــف فروشــگاه، 
اتوبوس، تاکســی، ســینما، مترو، 
اداره، ترمینــال، ســفارت، نذری، 
بیمارســتان، صف آب، بنزین، عابر 
بانک، رستوران، ترافیک، وام، یارانه، 
صف جــزوه و... بپذیریــم که صف 
جزء جدایی ناپذیر و الینفک زندگی 
روزمره ما شــده و به نوعی باج دادن 
به زندگی شهری اســت. سال های 
گسترش شهرنشینی به معنای امروز 

در ایران که از اوایل دهه۴۰ شمسی 
آغاز شد، در کنار هزاران پدیده نوین، 
صف را نیز به زیست جمعی ایرانیان 
افزود. حاال باید قبول کنیم که بخش 
قابل توجهی از وقت مــان در انواع و 
اقســام صف ها می گذرد و روزی دو 
سه ســاعت در صف بودن و انتظار 
ایســتادن، تقریبا ۱۰درصد از کل 
روز را شامل می شود که اگر در عدد 
امید به زندگی یا همــان طول عمر 
ضرب شود، رقم قابل توجهی از زمان 
و زندگی مان را به خــود اختصاص 
می دهد. در این میــان روایت مردم 
از »صف نشینی« و اتالف زمان در آن 
در نوع خود جالب به نظر می رسد. به 
همین منظور بــا ورود به چند صف، 
زمانی را هم صحبت درصف  ماندگان 

شدم.
 نیمی از زندگی ما در دهه60 

در صف سپری شد 
»حسین« کارمندی بازنشسته 
اســت. او بــه روایــت تجربه های 
صف نشینی اش در دهه6۰ می پردازد 
و به »توســعه ایرانــی« می گوید: 
»نیمی از زندگی من و هم نســالنم 
در سال های دهه۵۰ و به ویژه دهه6۰ 
در صف سپری شــد. صف هایی که 
در گوشه گوشه شــهرهای بزرگ و 
روستاهای کشور برای دریافت کاال 
و خدمات تشــکیل می شــد. در آن 
ســال ها دیدن جمعیتی که گاه در 
یک صف و گاه به تفکیک جنســیت 
در دو صف جداگانــه اما با مقصدی 
واحد، ردیف شده  بودند، به تصویری 
عادی و روزمــره بدل شــده بود و 
انبوه جمعیــت و محدودیت کاال و 
خدمات، نیازمند برقراری نوعی نظام 
اولویت بندی برای واجدین شرایط 
بود. صف، ســاده ترین و مهم ترین 

شــیوه برای تحقق ایــن وضعیت 
محسوب می شد.« او ادامه می دهد: 
»نان و نفــت دو کاالی ضروری بود 
که تامیــن آن با ایســتادن در صف 
معنا می یافت. صف این دو کاال از آن 
حیث که هم جزو نیازهای روزمره بود 
و هم گستره آن تمام اقشار و طبقات 
را دربرمی گرفت، همواره پررونق بود. 
به تدریج و به مــوازات تنوع تولید و 
فروش کاالها و خدمــات جدید، بر 
تعداد صف ها نیز اضافه شد. عالوه بر 
صف های معمول نفت و نان، شاهد 
تجمع های صف محور برای دریافت 
کاالهای کوپنی و همچنین کاالهای 
کمیابی همچون دارو، شیرخشک و 
حتی لوازم یدکی ماشین نیز بودیم.«
زندگی شهری الزامات خاص 

خود را دارد
در گذشته بعضی از صف ها عرصه 
تولید، توزیع و تفسیر اخبار بود و در 
کنار رسانه های رســمی کم شمار، 
خود یــک خبرگزاری به حســاب 
می آمد. نمونه آن صف نانوایی است. 
»آخرین نفر شــمایید؟« این گزاره 
هنگامی گفته می شود که صف شلوغ 
و بی نظم اســت. به یک صف نانوایی 
می روم. درســت روبروی من، کنار 
جدول های خیابان، مردی خوشرو 
ایستاده است. با یک دستش، دست 
پســر نوجوانی را گرفته و بر بازویش 
هم بچه ای  را حمل می کند. »رضا« 
۳9ساله به »توسعه ایرانی« می گوید: 
»ببینیــد زندگی شــهری الزامات 
خاص خــودش را دارد. یک بخش 
از ایــن موضوعی که شــما مطرح 
می کنید، شخصی اســت و بخشی 
دیگر جبر زندگی شهری است. حاال 
من در مجمــوع می گویم که تقریبا 
هفته ای ۱۲ساعت در مکان هایی که 

می روم، معطل می شوم. شما حساب 
کن این به معنی ماهانه ۵۰ ســاعت 
تاخیر و عالفی در زندگی است.« از 
موضوع خوشش می آید، موبایلش را 
درمی آورد و به محاسبه روزگارانی از 
عمرش که در صف بر باد رفته است، 
می پردازد:»اگر ماهانه دو شبانه روز 
در صف باشم، هر سال ۲۴شبانه روز 
را در صف می مانم.« تا به اینجا راضی 
نمی شــود و ادامه می دهد: »اگر۵۰ 
ســال عمر کنم...« در نهایت به این 
نتیجه می رسد که سه ســالی را در 

انتظار و در صف می ماند.
صــف نانوایی هــا از بقیه صف ها 
نســبتا صمیمی تر اســت؛ آنجا که 
مردم جمع شــده در صف، معموال 
اهل یک محله هســتند و کم وبیش 
همدیگر را می شناسند. در این مدل 
صف ها اطالعات در صــف ردوبدل 
می شــود و مردم در مورد مســائل 
روزمره بــا هم صحبــت می کنند و 
در حال شــکل دادن یــک گفتمان 
هستند. اخبار روز تحلیل می شود. 
گرانی کاالها مــورد بحث و مجادله 
قــرار می گیرد. درمورد مشــکالت 
محله ها گفت وگو می شود. تا جایی 
که می توان گفت کــه افکار عمومی 
محله ها در صف های نانوایی شــکل  

می گیرد و جهت پیدا می کند. بعضی 
هم ایستادن در صف از حوصله شان 
خارج است و یک نفر را مشخص کرده 
و نوبت می گیرند و دنبال کارشــان 
می روند تا نوبت شان فرارسد. برای 
این بخش از شهروندان صف معنای 
جز »نوبــت« و »انتظار« ندارد و این 
مفاهیم تداعی کننده »هدر دادن« و 

»تلف کردن« زمان هستند.
»زمان«ی که باید خریده شود

به تجریش همیشه شلوغ می روم؛ 
جایی که پیاده روهایش در روزهای 
عادی هم حالتــی صف مانند دارند. 
به وارسی صف های خیاطی در پاساژ 
اتحاد در وسط بازار تجریش آمده ام. 
پاســاژی که مخصوص دوخت  ودوز 
پارچه و البســه و کیف وکفش است. 
برای کوتــاه کردن قد شــلواری که 
خریده بودم، پیــش یکی از خیاط ها 
رفتم. گفت: »کار شــما بــرای فردا 
آماده می شــود.« گفتــم: »خیلی 
طول نمی کشد و در حد کوتاه کردن 
اســت.« گفت: »وقت نــدارم.« در 
همین حال یک مشــتری می آید. او 
هم برای کوتاه کردن پاچه شــلوار و 
رفو کردن آمده است. به او هم همین 
را می گوید. اما مشتری وقتی به خیاط 
پیشنهاد می دهد که پنج هزار تومان 
بیشــتر از قیمت مقطــوع پرداخت 
می کند، کار او را در اولویت قرار داده 
و فوری انجام می دهد. در این حالت 
کســی که »ندارد« باید منتظر و در 
صف بماند. اینجا صــف معنی خود 
را ازدســت می دهد و قافیه را به پول 
می بــازد. می توان گفت کــه آدم ها 
هر چقــدر از نظر طبقــه اجتماعی 
فرودست تر باشد، »زمان« بیشتری 
را در انتظار می مانند. اینجا می توان 
از »کاالیی شــدن« زمــان گفــت؛ 

»زمان«ی که باید خریده شود.
صف زیرزمینی در مترو

در همین حــاِل تهران گردی ام، 
وارد مترو چهارراه ولی عصر می شوم. 
انبوه جمعیت مسافران، صف طویلی 
را روبه روی واگن قطار شــکل داده 
اســت. دِر واگــن که باز می شــود، 
موازی درهــای ورودی قطار به صف 
می ایستیم تا مسافران از قطار خارج 
شوند و ما سوار شــویم. توده هوای 
گرم از داخل واگن ها بیرون می آید. 
در مترو ســکوت و درخودماندگی 
مسافران طاقت فرساست. صدایی از 
کسی بیرون نمی آید جز به ضرب یا 
شتم. حوصله ام که سر می رود خودم 
را ســرگرم نگریســتن به مدل های 
لباس مسافران و آرایش سروصورت 
مردم می کنم. در این هنگام پیرمردی 
بذله گو سکوت مترو را می شکند و با 
خواندن غزل هایــی از حافظ از این 
واگن به آن واگن می رود و چشم های 
ســرگردان را به خود خیره می کند. 
این بیتش یادم ماند: »بس بگشــتم 
که بپرسم ســبب درد فراق/ مفتی 

عقل در این مسئله الیعقل بود«. این 
نمایش ها، تگ گویی ها و مونولوگ ها 
اگر نباشــد یا چشــم ها را باید بست 
و به خــواب فرو برد و صــدای ریل و 
ضرباهنگ کسالت آورش را مرور کرد 
یا آنها را به تبلیغ های مضحک روی 
دیوار مشغول کرد. از وقِت انبار شده 
در واگن های مترو استفاده می کنم و 
لحظاتی را همدم مسافران می شوم. 
»کریم« ۴۳ ســاله و آبدارچی یک 
شرکت در انقالب اســت. تمام وقت 
روز او در شــرکت و رفت وآمد مترو 
می گذرد. او می گوید: »حساب کنی 
هفته ای شش ساعت در مترو منتظر 

می مانم. « 
افرادی که اهل اکتشاف هستند، 

از رفت وآمدشان لذت می برند
در این میان پژوهشی در دانشگاه 
هاروارد در این باره انجام شده است 
و آماری جالب توجــه دارد. در این 
پژوهش آمده است که آدم هایی که 
میزان کنترل شخصی شــان بیشتر 
اســت، از رفت و آمد روزانه بیشــتر 
لذت می برند. پژوهشگران می گویند 
دلیلش این اســت که ایــن افراد از 
رفت وآمد بــه عنوان روشــی برای 
اکتشاف یا برنامه ریزی ذهنی برای 
روز پیش رو اســتفاده می کنند. در 
حالی کــه بقیه آدم ها، کــه کنترل 
شخصی شــان کمتر اســت، سعی 
می کنند در این زمان تفریح کنند، 
مثال موسیقی گوش بدهند یا بازی 
کنند. بخش دیگری از این پژوهش 
نشان می دهد که افرادی که بیشتر 
اهل اکتشاف هستند، بیشترین لذت 

را از زمان رفت و آمدشان می برند. 
با همه این صحبت ها هرچه زمانی 
که برای رفت وآمــد صرف می کنید 
طوالنی تر باشــد آثار مخرب آن هم 
بیشتر اســت. حتی از این هم بدتر، 
از آنجا که ترافیــک و تاخیر مترو و 
اتوبوس ها غیرقابل پیش بینی است، 
خود را در این شــرایط قــرار دادن 
یعنی یــک رنج غیرقابــل تحمل. با 
این حال تکنولــوژی و فناوری های 
جدید بســیاری از کارهــا را برای 
انسان ها آسان کرده است، اما مشکل 
حمل ونقل و وقت و انرژی که در این 
مسیر هدر می رود همچنان الینحل 

مانده است.

زمان های تلف شده در زندگی روزمره چقدر است؟

آخرین نفر شمایید؟

خبر

دیزل گیت دیگری در راه است؟

گاهی صف معنی خود را 
ازدست می دهد و قافیه را به 
پول می بازد. می توان گفت 

که آدم ها هر چقدر از نظر 
طبقه اجتماعی فرودست تر 

باشد، »زمان« بیشتری را 
در انتظار می مانند. اینجا 

می توان از »کاالیی شدن« 
زمان گفت؛ »زمان«ی که 

باید خریده شود

تکنولوژی و فناوری های 
جدید بسیاری از کارها را 
برای انسان ها آسان کرده 

است، اما مشکل حمل ونقل 
و وقت و انرژی که در این 

مسیر هدر می رود همچنان 
الینحل مانده است
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