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    مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاى اجتماعى شهردارى تهران از آغاز تجهيز گرمخانه هاى پايتخت به وسايل گرمايشى و... با آغاز سرما خبر داد. نجم الدين محمدى  با اشاره به آغاز فصل سرما با بيان اينكه تمامى 17 
گرمخانه سطح شــهر در حال تجهيز به وسايل گرمايشى و...  هستند گفت: با سرد شدن هواى پايتخت ميزان اســتقبال  افراد بى خانمان و كارتن خواب ها از مراكز نگهدارى شهردارى افزايش مى يابد. وى با بيان اينكه به مراكز ابالغ شده 

كه نهايتا  تا آبان نسبت به كنترل و تجهيز  گرمخانه ها، اقدام كنند ،گفت:  در صورتى كه استقبال از گرمخانه ها بيش از حد ظرفيت مراكز باشد، آمادگى داريم تا نسبت به ايجاد گرمخانه هاى موقت در سطح شهر اقدام كنيم.

 تجهیز 17 گرمخانه  پایتخت در آستانه فصل سرما

 میانگین حقوق ۴ میلیونی معلمان
 چگونه محاسبه شد؟

 اعالم ميانگين حقــوق 4 ميليون و 100 هزار تومانــى معلمان كه طى 
روزهاى گذشته و در روزهاى اول مهر به صورت رسمى اعالم شد، موجى از اعتراض 

را از سوى معلمانى كه رنگ اين حقوق را نديده اند، ايجاد كرد. 
چندى اســت در فضاى مجازى گفتگوهايى پيرامون حقوق معلمان محل بحث 
شده است. حقوقى كه همواره مورد بحث و نقد معلمان بوده است و در طول سال 
كم نيستند معلمانى كه براى دريافت مطالبات عقب افتاده خود اعتراض كنند. اينكه 
حقوق آنها با توجه به اهميت شغلى كه بر عهده دارند، متناسب نيست و براى حفظ 
شــان معلمى و اينكه يك معلم بتواند وقت آزاد خود را به جاى داشتن شغل دوم و 
سوم به مطالعه بپردازد را اين سال ها از زبان بسيارى از كارشناسان شنيده ايم. اين 
واقعيت تلخ كه بســيارى از معلمان به عنوان شغل دوم در امالك مشغول فعاليت 
هستند يا حتى در آژانس و سرويس مدارس خودشان فعاليت مى كنند، را شنيده 
ايم. اما آنچه در فضاى مجازى اين روزها محل بحث ميان عده اى از مردم به عنوان 
اوليا دانش آموزان و مطالبه گران از معلمان و معلمان، بحث شده است به صحبتى 
بر مى گردد كه چندى پيش به صورت رسمى مطرح شد و آن اين بود كه ميانگين 

حقوق معلمان 4 ميليون و صد هزار تومان است. 
حاال خيلى ها مى گويند اگر اين ميانگين حقوق معلمان اســت چرا اين ميزان 
اعتراض دارند و اين در حالى است كه سه ماه تابستان را نيز معلم ها تعطيل هستند 
و حقوق خود را دريافت مى كنند! گاهى هم اين ميان از اين مى گويند كه اوليا از 
كيفيت كار معلمان راضى نيستند. از آن سو معلمان به اعالم اين عدد اعتراض دارند 
و آن را عددى غيرواقعى مى خوانند و در اين ميان البته از خالل اين گفتگوها و اظهار 
نظرها يك واقعيت تلخ ديگر بيرون مى زند. اينكه هنوز متن جامعه با اين واقعيت 
آشنا نيست كه هر معلمى كه سر كالس مى رود و به فرزندشان درس مى دهد، لزوما 
معلم رسمى آموزش و پرورش كه مورد خطاب اين ميانگين حقوق بوده، نيست و 
ما معلمان بســيارى در كشــور داريم كه حقوق ماهيانه آنها به يك ميليون تومان 
هم نمى رســد چون يا خريد خدماتى هستند يا حق التدريس و....اين مساله فارغ 
از اين موضوع اســت كه اين ميانگين چكونه مشخص شده است. محمدرضا نيك 
نژاد كارشناس مسائل آموزش و پرورش با 27 سال ســابقه معلمى كه در آستانه 
بازنشســتگى قرار دارد، در گفتگو با تاكيد بر اينكه اين ميانگين در يك محاسبات 
ساده انگارانه ممكن است به دســت بيايد، گفت: سال تحصيلى جديد كه آغاز شد 
من 27 سال و نيم سابقه تدريس دارم. حكم من با اين سابقه شده است 3 ميليون 
و 870 هزار تومان. يك سرى كسورات قانونى به صورت اتوماتيك از اين مبلغ كم 
مى شود مثل بيمه عمر، صندوق بازنشستگى، صندوق رفاه و....كه قرار است ذخيره 
شود. براى من مى ماند 3 ميليون و 250 هزار تومان. حاال هر معلمى ممكن است 
يك وامى گرفته باشــد كه براى من 700 هزار تومان بابت آن وام كم مى شود و در 
نهايت 2 ميليون و 470 هزار تومان دريافتى من است. اين فيش حقوقى من معلم 
با 27 سال سابقه اســت كه 12 سال سابقه ام از ميانگين سابقه كه حقوق آن معلم 

اعالم شده بيشتر است. 
 وى ادامه داد: پس با يك حساب سرانگشــتى اين ميانگين كه اعالم شده غلط 
از آب در مى آيد. نكته اى كه وجود دارد اين اســت كه مبلغى كه به حقوق معلم 
نسبت مى دهد از كجا به دست آمده است؟ از آنجا كه بودجه حقوقى وزارتخانه كه 
گفته مى شود بيش از 90 درصد بودجه كل آموزش و پرورش است بر تعداد معلمان 
تقسيم مى شود در حاليكه فقط اگر اين موضوع را در نظر بگيريم كه ما 110 هزار 
مدرسه داريم و 110 هزار مدير و در هر مدرسه دست كم يك يا دو معاون در مدرسه 
هستند، اينها افرادى هستند كه حقوقى بيشتر از معلم مى گيرند البته تفاوت اين 
حقوق آنقدر كه مردم فكر كنند نيست يك رقم 400 تا يك ميليون تومان تفاوت 
حقوق مى شــود. ولى همين ميانگين را باال مى برد. يعنى اگر ما 750 هزار معلم 
داشته باشيم، 110 هزار نفر حداقل ميانگين شان باالتر از معلمى است كه سر كالس 

درس مى روند.

   توليد، واردات و رواج اســتفاده از 
خودروهاى هيبريد همواره يكى از راهكارهاى 
پيشنهادى برخى كارشناســان براى عبور از 
بحران آلودگى هوا بوده است. راهكارى كه البته 
در شرايطى متفاوت با شرايط تهران طراحى 
و پيشنهاد شده و اثربخشــى آن هرگز مورد 
بررسى قرار نگرفته اما اكنون به متن قانون هم 
راه يافته و در صورت تصويب نهايى الزامى هم 
مى شود. طرح ساماندهى صنعت خودرو كه از 
زمان اولين تصويبش در مجلس در خرداد98 
تا به حال دو مرتبه از شوراى نگهبان رد شده 
اســت، درحال حاضر در كميسيون صنايع و 
معادن مجلس براى بررسى مجدد قرار دارد. 
برخى افراد از بعد محيط زيستى طرح حمايت 
مى كنند كه اين طرح توانسته حتى درخصوص 

ابعاد محيط زيستى ورود كند.

یک پدیده متداول
خودروهاى هيبريد در جهان پديده جديدى 
نيستند و بيش از يك دهه از ورودشان به بازار 
مى گذرد ؛ اين مسئله به ويژه در كشورهاى 
پيشرفته جهان نمود بيشترى داشته است اما 
در كشورما نيز از حدود 2 سال پيش و به دنبال 
كاهش تعرفه واردات اين خودروها شاهد حضور 
پررنگ تر اين محصوالت هســتيم . به طور 
عمومى خودروى هيبريد خودرويى است كه 
از دو منبع نيروى متفاوت براى حركت استفاده 

كند اما آنچه امروزه به عنوان خودروى هيبريد 
شناخته مى شود، خودرويى است كه از نيروى 
يك موتور درون سوز (بنزينى يا ديزل و حتى 
گاهى گازســوز) و يك موتورالكتريكى براى 

حركت استفاده مى كند.

کار با دو منبع انرژی مختلف
خودروهاى برقى همانطور كه از اسم شان 
پيداســت براى حركت تنها از نيروى حاصل 
از موتور الكتريكى كمك مى گيرند و جهت 
تامين انرژى و شــارژ باطرى آن كافيست، در 
ايســتگاه هاى مخصوص و برخــى در خانه، 
آنهــا را به برق زد. يك خــودروى هيبريد به 
بيان ساده مدلى اســت كه از دو منبع انرژى 
مختلف براى به حداكثر رســاندن راندمان و 
كارايى اســتفاده مى كند. اين سخن معموالً 
به اين معنى اســت كه تركيب كردن انرژى 
الكتريكى ذخيره شــده در باترى ها با انرژى 
احتراقى سوخت هايى، چون بنزين، ديزل و يا 
گاز مايع يك خودروى هيبريدى را مى سازد. 
البته موضوع پيچيده تر از اين حرف ها است، 
زيرا در سيستم هاى هيبريدى متفاوت انرژى 
الكتريكى شايد مثالً توسط پيشرانه ى احتراق 
داخلى و يا از ترمز هاى احيا شونده توليد شود 
درحالى كه در ديگر سيستم ها شما مى توانيد 
براى شارژ باترى ها از پريز برق استفاده نماييد. 
همچنين تفاوت هايى در چگونگى استفاده از 

الكتريسيته ى ذخيره شده وجود دارد. برخى 
سيستم هاى هيبريد شايد به طور انحصارى 
توسط يك يا بيش از يك پيشرانه ى الكتريكى 
و پيشرانه ى احتراق داخلى حركت كنند كه 
اكثراً به عنوان هيبريد هاى گسترش دهنده ى 
محدوده ى حركتى شناخته مى شوند. ديگر 
خودرو ها پيشــرانه هايى الكتريكى دارند كه 
مى توانند هم زمان با پيشرانه ى احتراق داخلى 
عمل كنند و يا از تنظيماتى برخوردار هستند 
كه مى تواند بين اين دو پيشرانه به طور متناوب 

سوئيچ نمايد.

آن سوی یک طرح
طرح ســاماندهى صنعت خــودرو، تعرفه 
واردات خودروهــاى هيبريــدى و برقــى را 
صفر كرده اما تصويب آن بــا ادعاى كاهش 
آلودگى محيط زيست، دستاويزى براى رانت 
و كسب منافع شخصى عده اى واردكننده قرار 
گرفته است.  توليد، واردات و رواج استفاده از 
خودروهاى هيبريد همواره يكى از راهكارهاى 

پيشنهادى برخى كارشناسان براى عبور از 
بحران آلودگى هوا بوده است. راهكارى كه 
البته در شــرايطى متفاوت با شرايط تهران 
طراحى و پيشــنهاد شــده و اثربخشى آن 
هرگز مورد بررسى قرار نگرفته اما اكنون به 
متن قانون هم راه يافته و در صورت تصويب 
نهايى الزامى هم مى شود. طرح ساماندهى 
صنعت خودرو كــه از زمان اولين تصويبش 
در مجلس در خرداد98 تا به حال دو مرتبه 
از شوراى نگهبان رد شده است، درحال حاضر 
در كميسيون صنايع و معادن مجلس براى 
بررســى مجدد قرار دارد. برخى افراد از بعد 
محيط زيستى طرح حمايت مى كنند كه اين 
طرح توانسته حتى درخصوص ابعاد محيط 
زيســتى ورود كند. يكى از مواد مورداشاره، 
ماده4 اين طرح است كه درخصوص واردات 
بدون تعرفه خودروهــاى برقى و هيبريدى 
نوشته شــده اســت. موافقان اين ماده ادعا 
مى كنند كــه واردات آزادانــه خودروهاى 
برقى و هيبريدى مى تواند منجر به كاهش 
آلودگى هواى كالنشهرها شود كه بررسى هاى 
كارشناسى نشان مى دهد، اين ادعا فرسنگ ها 

با واقعيت فاصله دارد.

عدم توســعه کمی خودروهای برقی و 
هیبریدی

خودروهاى برقى و هيبريــدى با توجه به 
هزينه خريد و زيرســاخت هاى اجرايى الزم، 
امكان توســعه در كشــور را در شرايط فعلى 
به منظور كاهش آلودگى هوا ندارند. متوسط 
قيمت خودروهاى برقــى و هيبريدى حدود 
30 هزار دالر است كه با ورود به داخل كشور، 
حداقل 400 ميليون تومان هزينه خريد آن 
خواهد بود. زمانى ايــن خودروها مى توانند 
اثرى در كاهش آلودگى هوا داشــته باشــند 
كه جايگزين خودروهاى آالينده و پرمصرف 
شوند. يعنى يك خودروى 400 ميليونى بايد 
جايگزين خودروهاى پرتردد شهرى كه عمدتاً 
در رنج قيمتى 50 ميليون تومان هســتند، 
شوند. درخصوص امكان سنجى چنين اتفاقى 
حتى شايد نياز به توضيح بيشتر نباشد. اما فارغ 
از امكان ناپذير بودن جايگزينى اين خودروها 
به دليل ناهماهنگى هزينه هاى خريد، زمانى 
مى توان انتظار داشت كه اين خودروها گسترش 
يابند كه زيرساخت هاى اجرايى الزم براى آن 
وجود داشته باشد كه در شرايط فعلى چنين 

امكانى فراهم نيست.

خودروهای الکتریکی آلودگی محیط 
زیســت را کاهش نمی دهند، جابه جا 

می کنند
يكى از تصورات موجود درخصوص كاهش 
آلودگى هاى اين خودروهــا، كاهش مصرف 
سوخت فسيلى است كه البته اين مسئله در 
كشــور ما به دليل هزينه ها و زيرساخت هاى 
اجرايى پيش تر نيز رد شــده بود. اما با فرض 
كاهش سوخت فسيلى ناشى از توسعه اين نوع 
خودروها، اين سوال براى بسيارى از دانشمندان 
علم محيط زيســت به وجود آمد كه آيا واقعاً 
اين خودروها آلودگى محيط زيست را كاهش 
مى دهند؟ زمانى كه اين خودرو با موتور برقى 
كار مى كند، موتور بنزينى خاموش شــده و 
سوخت فسيلى ذخيره مى شــود. ظاهرا اين 
مسأله نشان مى دهد كه مصرف سوخت فسيلى 
و به تبع آن، آلودگى محيط زيســت كاهش 
يافته است اما كارشناسان علم محيط زيست با 
بررسى دقيق تر معتقدند خودروهاى هيبريدى 
با دور كردن آثار مخربشان از جلوى چشم ما، 

آن را به مكان ديگرى منتقل كرده اند:
1- موتور برقى خودروهاى هيبريدى از باترى 
استفاده مى كند و باترى اين خودروها معموال 
بر پاية فلزاتى چون نيكل، كبالت و ليتيوم است 
كه فرايند استخراج اين فلزات به شدت محيط 
زيست را تخريب مى كند. در برخى روش ها 
براى رسيدن به مواد مورد نظر، خاك با مواد 
اسيدى شسته شــده تا مواد اضافى آن جدا 
شود و فلز موردنظر باقى بماند. اين عمليات 
به محيط زيســت صدمات جبران ناپذيرى 

وارد مى كند.
2- همچنين در فرايند ساخت خودرو نيز 
بدليل اينكه اين خودروها اجزاى بيشــترى 
نسبت به خودروهاى معمولى دارند، هزينه و 
انرژى بيشترى براى ساخت آنها صرف خواهد 
شد كه به تبع مصرف انرژى بيشتر، آلودگى 

بيشترى به محيط زيست وارد مى شود.
3- ازطرفى درباره مصرف پايين تر سوخت 
خودروهاى هيبريدى بايد گفت طبق تحقيقات 
انجام شده، نقطة سربه ســرى كه استفاده از 
خودروهاى هيبريدى نســبت به خودروهاى 
ديزلى آلودگى كمترى پيدا مى كند، پيمايش 
160000 مايلى اســت. اين پيمايش حدوداً 
معادل 260 هزار كيلومتر است كه با توجه به 
پيمايش متوسط ساليانه خودروهاى سوارى، 
بعد از حدود 15سال رانندگى حاصل مى شود.
4- تحقيقــات ديگرى نشــان داده كــه 

خودروهــاى هيبريدى گازهــاى گلخانه اى 
به نســبت كمترى توليد مى كند كه مطابق 
استاندارد آالينده هاى معيار هوا، اين گازها جز 
گازهاى آالينده هوا محسوب نمى شوند. نتايج 
همين تحقيقات حاكى از آن است كه توليد 
ذرات معلق و ريزگرد در اين خودروها با ديگر 
خودروها تفاوت چندانى ندارد. شــايان ذكر 
است مطابق بررسى هاى دقيق علمى، ذرات 
معلق عامل اصلى آلودگى هواى كالنشهرها 

محسوب مى شوند.

سود کالن واردات خودروهای هیبریدی 
و برقی برای واردکنندگان

خبرگزارى مهر در گزارشــى به آن سوى 
ديگر اين طرح با يك ذكر سوال پرداخته است: 
حال سوال اينجاســت كه چرا با وجود حذف 
مواد مرتبط با واردات توسط كميسيون صنايع 
در بررسى اوليه اين طرح، همچنان اين ماده 
پابرجاست؟ همان طورى كه قبل تر گفته شد، 
متوســط قيمت هر خودرو برقى و هيبريدى 
حدود 30 هزار دالر است كه اين ميزان بيش از 
15 برابر ارز الزم براى توليد هر خودرو داخلى 
است. در شرايطى كه تأمين ارز براى مواد اوليه 
واحدهاى توليدى با مشكل روبه رو است، عدم 
دريافت حقوق ورودى از اين خودروها، زمينه را 
براى تسهيل واردات و ارزبرى قابل توجه ناشى از 
آن فراهم مى كند كه اين مسئله در تضاد كامل 
با سياست هاى كلى نظام و سياست هاى دولت 
درخصوص كنترل خروج ارز و مديريت هدفمند 
واردات خودروها است. ازطرفى اگر دغدغه هايى 
مثل كاهش آلودگى هوا بــراى تصويب اين 
ماده وجود دارد، شايان ذكر است كه ساخت و 
توليد داخلى اين نوع خودروها توسط نهادهاى 
دانشگاهى و دانش بنيان داخلى به مرحله اجرا 
درآمده است. لذا با فرض توسعه خودروهاى 
برقى الزم است كه رويكرد سياستى در شرايط 
فعلى به سمت توليد داخل برود نه واردات. چرا 
به نحوى برنامه ريزى نشــده است كه اين نوع 
خودروها در داخل كشور به توليد انبوه برسند؟ 
بنابراين با توجه به بررسى ادعاى كاهش آلودگى 
محيط زيســت و اثبات نادرســتى اين ادعا و 
همچنين سود باالى واردات اين خودروهاى 
گران قيمت به نظر مى رسد كه بيشتر از آن كه 
هدف، سازگارى با محيط زيست باشد، كسب 
منافع شخصى برخى واردكنندگان خاص است 
و اين ماده، پوششــى براى كسب سود كالن 

واردكنندگان از اين مسير خواهد بود.

خبر روز »کائنات« روند واردات خودروی هیربیدی را بررسی می کند

سود بسیار ؛ دود کم!
 چه کسی سود بیشتری از واردات خودروهای هیبریدی می برد ؛ واردات به نفع محیطزیست یا به نفع تاجر !

طرح ساماندهی صنعت خودرو، تعرفه 
واردات خودروهای هیبریدی و برقی را 

صفر کرده اما تصویب آن با ادعای کاهش 
آلودگی محیط زیست، دستاویزی برای 

رانت و کسب منافع شخصی عده ای 
واردکننده قرار گرفته است.


