
همين امروز هم براي شروع توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير دير اس�ت و هر روزي كه مي گذرد 
از س�اير كش�ورهاي منطقه عقب تر مي مانيم. 
»ج�وان« در گزارش هاي قبل خود نس�بت به 
ضرورت توس�عه انرژي خورشيدي هشدار داد 
و از تجربه كشورهاي ديگر نوشت، كارشناسان 
حوزه انرژي نيز نس�بت به اين مسئله هشدار 
دادند و گفتند تا ديرتر نش�ده بايد فكري كرد. 
حاال همه اميدها به انتخاب وزير نيروي جديد 
در دولت سيزدهم و دغدغه مند بودن او نسبت 
به توسعه انرژي هاي تجديدپذير است  تا شايد 
آستين همت را باال بزند و از ظرفيت باالي تابش 
نور خورشيد كه در كشورمان وجود دارد، حداكثر 
بهره را ببرد؛ اقدامي كه به توليد برق مورد نياز 
كشور كمك مي كند و در آينده نيز با صادرات برق 
به ديگر كشورها، موجب درآمدزايي خواهد شد. 
انرژي تجديدپذير و توليد برق خورش��يدي يكي 
از جذاب ترين منبع انرژي براي س��اير كش��ورها 
بوده است و به آن توجه ويژه اي داشته اند؛ موضوعي 
كه براي مسئوالن كشور ما چندان اهميتي ندارد 
و با وج��ود چندين قانون جزئ��ي در اين خصوص 
نيز هيچ اقدامي براي توسعه آن انجام نشده است. 
آرش شجاعي، دبير انجمن انرژي هاي تجديدپذير 
در اين باره به خبرنگار »جوان« مي گويد: »تأمين 
انرژي پايدار، يكي از ضرورت هاي توسعه بلندمدت 
است، به همين دليل در سال هاي اخير، كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه، توجه فزاينده اي به 
انرژي هاي تجديدپذير داشتند  تا جايي كه حتي 
كمپاني هاي بزرگ نفتي نيز به سمت انرژي هاي 
تجديدپذير رفته اند و اين مسئله ضرورت توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير را به خوبي نشان مي دهد. «

شجاعي ادامه مي دهد: »برنامه  وزارت نيرو اين بود 
كه برق پيك را كه نيروگاه هاي برق آبي در تابستان 
تأمين مي كردند، س��مت انرژي هاي تجديدپذير 

ببرد، اما اين كار انجام نشده است. «
به عقيده او تنه��ا بازاري كه در ح��ال حاضر براي 
توسعه انرژي تجديدپذير وجود دارد، تضمين خريد 
برق توسط دولت است كه آن  هم به بدترين شكل 
ممكن انجام و موجب فرار سرمايه گذاران شده است، 
زيرا كه منابع اين كار ضعيف و نرخ خريد تضميني 
به ش��دت پايين اس��ت. به همين دليل بسياري 
از افرادي كه ب��راي فروش برق حاص��ل از انرژي 
خورشيدي به وزارت نيرو، تجهيزات مربوط به آن 
را خريداري كردند، به جاي اينكه به سود برسند، 
بازگشت سرمايه اوليه ش��ان نيز بيش از 10سال 

زمان برده است! 
  قانون جامعی برای  انرژي هاي تجديدپذير 

نيست!
ش��جاعي اظهار مي دارد: »وقتي بازار جذابي براي 
انرژي هاي تجديدپذير در كش��ور راه نيفتد، نبايد 
توقع شكل گيري صنعت آن را داشته باشيم  و وقتي 
اين بازار براي كسي سودده و جذاب نيست به طور 

حتم رونق نخواهد داشت. «
دبي��ر انجم��ن انرژي ه��اي تجديدپذي��ر اظهار 
مي دارد: »در ايران برعكس س��اير كش��ورها، برق 
حرارتي، ارزان قيم��ت و ب��رق تجديدپذير، گران 
اس��ت، به همين دليل ان��رژي تجديدپذير صرفه 
اقتصادي ندارد، مگر اينكه دول��ت آن را به قيمت 
بااليي بخرد كه اين موضوع تا امروز برنامه ريزي و 

اجرايي نشده است. «
او ب��ه قواني��ن جزئي و اج��را نش��ده در خصوص 
توس��عه انرژي هاي تجديدپذير اش��اره مي كند و 
مي گويد: »برخي قوانين ب��راي تأمين منابع مالي 
انرژي هاي تجديدپذير وجود داشته اس��ت؛ مثاًل 
قانون هواي پاك، قانون هدفمندي يارانه ها، بحث 
ارزش افزوده كه درصدي از آن به توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير اختصاص پيدا كند ي��ا قانون اصالح 
الگوي مصرف انرژي  كه همه اينها روي كاغذ نوشته 
ش��ده و هيچ اقدام مؤثري در اي��ن خصوص انجام 

نشده است. «
ش��جاعي به ارائه نشدن تس��هيالت مناسب براي 
توس��عه انرژي هاي تجديدپذي��ر به عنوان چالش 
ديگر اشاره مي كند و مي گويد: »بانك  ها و مؤسسات 
اعتباري در حوزه انرژي تجديدپذير، قرارداد خريد 
تضمين برق را به عنوان وثيقه قبول نمي كنند، زيرا 
كه اعتمادي به وزارت نيرو ندارند. ش��ايد مثاًل اگر 
بانك ها به سمت ارائه تسهيالت در اين حوزه بيايند، 
مسيري براي رونق بازار انرژي هاي تجديدپذير باز 
ش��ود تا س��رمايه گذاران بتوانند در اين زمينه وام 

بگيرند و فعاليت كنند. «
او تصريح مي كند: »قانون جامعي براي انرژي هاي 
تجديدپذير در كشور تصويب نشده  است كه مانند 
ساير كش��ورها براي توس��عه آن تالش شود. تنها 
يكسري قوانين جزئي وجود دارد كه اهميت چنداني 
نيز به آنها داده نمي شود. همچنين حدود سه سال 
اس��ت كه صادرات برق انرژي ه��اي تجديدپذير 
آيين نامه شده و دس��تورالعمل اجرايي آن نيز به 
وزارت نيرو منتشر شده است، اما چالش هاي زيادي 
براي آن، ميان توانير، سرمايه گذار و ساتبا وجود دارد 
و هنوز كه هنوز است يك كيلو وات هم صادرات برق 

تجديدپذير نداشته ايم.« 
   مديري�ت مناب�ع آبي ب�ا توس�عه انرژي 

خورشيدي
دبير انجمن انرژي هاي تجديدپذير درباره راهكار 
براي توسعه انرژي خورش��يدي مي گويد: »نياز به 
تنظيم قراردادي مناس��ب در حوزه توسعه انرژي 
تجديدپذير داريم كه در آن تأمين منابع مالي چه 

از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا نيز مش��خص 
شده باش��د. همچنين نظام تعرفه گ��ذاري خريد 
تضميني برق نياز ب��ه اصالح دارد تا هر س��ال به 
صورت اتوماتيك اصالح شود و وزارت نيرو به صورت 
س��ليقه اي آن را افزايش ندهد و حوزه انرژي هاي 

تجديد پذير را چندين سال منتظر نگذارد. «
ش��جاعي با بي��ان اينك��ه اس��تفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير به حل بحران كم آبي و مشكالت برقي 
كشور كمك زيادي خواهد كرد، اظهار مي دارد: »يك 
مشكل كه تأمين برق كشور دارد، اين است كه در 
تابس��تان از برق تجديدپذير براي پيك اس��تفاده 
نمي كند. در اين صورت اس��ت كه خاموش��ي ها 
كمتر خواهد شد و حتي نياز نيس��ت وزارت نيرو 
از آب سدها براي توليد برق حرارتي استفاده كند، 
در نتيجه مس��ئوالن مديريت منابع آبي بيشتري 

خواهند داشت. «
او به بحران بي آبي كه اخيراً در جنوب كشور اتفاق 
افتاد، اشاره مي كند و مي گويد: »معيشت كشاورزان 
و دامداران اس��تان هاي جنوبي و جنوب ش��رقي 
كشور با مشكالت زيادي مواجه شده و بسياري از 
هموطنانمان، مشاغل خود را به علت بي آبي از دست 
داده اند، بنابراين مي توان براي توسعه معيشت اين 
افراد از ظرفيت استفاده از انرژي هاي خورشيدي 
براي ايجاد كس��ب درآمد آنها استفاده كرد يا مثاًل 
با ارائه وام از بانك ها در اين زمين��ه از اين مناطق 
پرپتانس��يل براي اس��تفاده از انرژي تجديدپذير 
استفاده كرد. به طور حتم اگر از اين منابع به خوبي 
استفاده شود، مي توانيم كمبود آب و برق را در كشور 

جبران كنيم. «
    ض�رورت توليد اب�زار اس�تفاده از انرژي 

خورشيدي
قوانيني كه تا امروز ب��راي انرژي هاي تجديدپذير 
وضع شده، يا اجراي آن بسيار ضعيف بوده  يا نسبت 
به آن غفلت شده اس��ت ، به همين دليل در زمينه 
توس��عه اين انرژي نسبت به س��اير كشورها عقب 

مانده ايم و بايد به  سرعت آن را جبران كنيم. 
فريدون  عباس��ي، عضو كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اس��المي در اين باره به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »با يك نگاه س��اده به پروژه هاي سراسر 
كشور متوجه مي شويد پروژه هاي نيمه تمام زيادي 
وجود دارد كه تنها درصد كمي از آن پيش رفته است؛ 
مثالً تعداد زيادي تونل رها شده و تونل جديد ديگري 
احداث مي  شود، يا ستون پلي زده شده و در حالي كه 
تكميل آن به تعويق افتاده، ستون پل جديدي در 
جاي ديگري احداث شده است. همچنين جاده ها ي 
زيادي وجود دارد كه به بهره برداري نرسيده است 
و تنها كلنگ آن به زمين خورده اس��ت. همه اينها 
س��رمايه ملي را هدر مي دهد و اين مورد در بحث 

انرژي نيز مشاهده مي شود!«
 عباسي ادامه مي دهد: »عده اي مي گويند خورشيد 
تابان در كش��ور داريم و از ظرفي��ت آن به خوبي 
استفاده نمي كنيم. در مرحله اول، كشوري كه قصد 
استفاده از انرژي خورشيدي را دارد بايد بتواند ابزار 
استفاده از اين انرژي را خودش توليد كند، بنابراين 
ابتدا بايد روي اين مسئله سرمايه گذاري شود تا به 
ساير كشورها وابسته نباش��يم و نخواهيم واردات 

انجام دهيم. «
او به داشتن برنامه اي مناسب و مؤثر از سوي دولتي ها 
اشاره مي كند و مي گويد: »اگر بخش خصوصي قصد 
داشته باشد در حوزه توسعه انرژي هاي خورشيدي 
فعاليت كند، دولت بايد برنامه  داش��ته باش��د كه 
چند هزار مگاوات انرژي خورش��يدي نياز دارد يا 
به عبارتي چه درصدي از انِرژي برق كشور بايد از 
طريق انرژي هاي تجديد پذير تأمين شود، سپس 
بايد آن را قيمت گذاري كن��د؛  قيمتي كه عادالنه 
باشد و بخش خصوصي بتواند س��رمايه خود را در 

اين حوزه وارد كند و از آن س��ود ببرد، زيرا اگر اين 
كار براي بخش خصوصي سودآور نباشد، سرمايه  
خود را به بانك مي برد و بدون دردس��ر از سود آن 

استفاده مي كند. «
   قوانين فعلي كافي است؟

 عباسي با اش��اره به نقش دولت در عقب ماندگي 
كشور نس��بت به توس��عه انرژي هاي تجديدپذ ير  
اظهار مي دارد: »اگر قرار باش��د از صندوق توسعه 
ملي به بخش خصوصي تس��هيالت داده ش��ود و 
اقساط را به صندوق بازگرداند، بايد نرخ ارز، تثبيت 
باشد و از طرفي پول برقي كه بخش خصوصي توليد 
مي كند بايد از طرف دولت به موقع به آنها پرداخت 
شود تا براي ادامه فعاليت آنها مشكلي پيش نيايد. 
متأسفانه ش��اهد آن بوديم كه دولت نرخ ارز را به 
صورت غيررسمي افزايش داد و وزارت نيرو نيز پول 
نيروگاه ها را به موقع پرداخت نكرد، در نتيجه همه 
فشار را به بخش خصوصي منتقل كرد و كالً امنيت 
س��رمايه گذاري در كش��ور از بين رفت. اين باعث 
مي شود كسي راغب نباش��د در انرژي خورشيدي 
س��رمايه گذاري كند زيرا آنها را به ورشكس��تگي 
سوق مي دهيم. اينجا بايد تجديدنظر شود. باالخره 

دولت بايد ابزار تشويقي براي سرمايه گذار خارجي 
يا داخلي داشته باشد تا اين مشكل حل و در برنامه ها 

هم ديده شود. « 
او در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه آي��ا قوانين فعلي 
براي توس��عه انرژي هاي تجديدپذير كافي است، 
مي گويد: »نمي توان گفت قوانين فعلي كافي است، 
زيرا قوانين بايد واضح و روش��ن نوشته شده باشد 
و فرصتي براي رفع تكليف از س��وي دستگاه هاي 
اجرايي باق��ي نگ��ذارد. در اين زمينه نياز اس��ت 
دس��تگاه هاي اجرايي و بخش خصوص��ي نيز در 
كارگروهي همراه مجلس بنشينند و بندهاي بودجه 
و تبصره ها را براي 1401 و حتي س��ال هاي آينده  
بنويس��ند و يك قانون جامع و كامل براي توسعه 

انرژي هاي تجديدپذير نوشته شود. «
   نبود نظارت مجلس بر دولت بي عمل!

 عباسي به اقدامات اخير مجلس در خصوص توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير اشاره مي كند و مي گويد: »با 
سازمان  انرژي هاي تجديدپذير،  كارهايي را شروع 
كرديم و آن را ادامه مي دهيم. همچنين از تجربيات 
قبلي و نظرات بخش خصوصي، بيشتر از سال هاي 
قبل استفاده خواهيم كرد و تالشمان بر اين است 
كه در بودجه 1401 در قالب اليحه اي نظراتشان 

را بگنجانيم.«
او درب��اره اينكه چرا ت��ا امروز از س��وي مجلس بر 
عملكرد دولت براي غفلت از انرژي هاي تجديدپذير 
نظارتي نشد ه است، پاس��خ مي دهد: »بر فرض كه 
نظارت ه��م مي كردي��م و دولت هم بازخواس��ت 
مي ش��د، مگر كاري مي توانس��تيم انجام دهيم؟ 
شيوه عملكرد آقاي روحاني، به گونه اي بود كه در 
تمام حوزه ها بايد بازخواست مي شد. ما فقط انتظار 
مي كش��يديم كه اين دولت زودتر تمام شود! من 
شخصاً، موافق اس��تيضاح و بركنار شدن ايشان و 
وزراي دولتش بودم و نبايد يكسال كشور را معطل 
نگه مي داش��تيم، اما مصلحت بر اين شد كه آقاي 
روحاني تا پايان دولت بر سر كار بماند، بنابراين وقتي 
مصلحت را درنظر مي گيريم، بايد همه تبعاتش را 
نيز بپذيريم  و من معتقدم در اين زمينه مجلس نيز 

مقصر بوده است. «
عضو كميسيون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي 
تأكيد مي كند: » نبايد نه در حوزه هس��ته اي و نه 
در حوزه خورش��يدي، ش��عار بدهيم. بايد راهبرد 
كشور را در نظر بگيريم و از هر شخص در حوزه اي 
كه تخصص دارد، كمك بگيري��م. بنابراين وزارت 
نيرو و عقالي كشور بايد بنشينند و راهبرد كشور 
را در حوزه انرژي مش��خص كنن��د؛ بگويند برق 
را با چه تنوعي ني��از داريم؟ چق��در بايد صادرات 
داشته باشيم؟ اينچنين نباشد كه به محض شروع 
خاموشي، بگوييم   چرا برق صادر مي شود. بايد همه 
چيز از قبل پيش بيني ش��ده و كارشناسانه باشد. 
گاهي برخي از نيروگاه ه��ا براي تعميرات جزئي يا 
اساسي از مدار خارج مي ش��ود، بنابراين يكسري 
نيروگاه هاي اضط��رار چه براي تعمي��رات چه در 
حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله پيش بيني شود 

تا مشكل ايجاد نشود. «
   در انتظار وزير نيروي كارآمد

عباسي اظهار مي دارد: »نمي شود كه شعار جهش 
توليد بدهيم، اما حواسمان نباش��د كه اين شعار، 
جهش توليد برق مي خواهد. نمي شود نيروگاه برق 
كش��ور ما مطابق با برنامه هاي جهش توليد، برق 
بيشتري توليد نكند و براي آن هيچ برنامه اي نداشته 
باشد! در صورتي كه مي دانيم توليد هر چيزي، نياز 

به افزايش توليد برق دارد. «
 عباسي درباره اينكه آيا دولت جديد و وزير نيروي 
جديد كه قرار است توس��ط مجلس انتخاب شود، 
آينده خوبي براي توس��عه انرژي هاي تجديدپذير 
رقم خواهد زد، مي گويد: »من به عنوان عضوي از 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي كارها را 
دنبال و جلسات كارگروه تخصصي را برگزار خواهم 
كرد، اگر در اين زمينه كميسيون انرژي و مجلس 
شوراي اس��المي، همراهي كنند، موفق خواهيم 
بود. البته بايد راهبرد دولت جديد را نيز ببينيم تا 
بفهميم در حوزه توسعه انرژي هاي تجديدپذير چه 
برنامه هايي دارد؟ قطعاً طبق اين برنامه ها، دولت 

سيزدهم، وزير نيرو را انتخاب خواهد كرد. «
او ادامه مي دهد: »براي پيشرفت در حوزه انرژي هاي 
تجديدپذير بايد از مباحث سياس��ي عبور كنيم و 
تخصص علمي و فني را در نظر بگيريم. بر همين 
اس��اس، قوت اجرايي وزير نيروي جديد را در نظر 
بگيريم تا او نيز معاونان تخصصي خودش را به خوبي 
تعيين و هماهنگ كند. همچنين اي��ن وزير بايد 
بتواند از نظرات كارشناسان و متخصصان بهره بگيرد 
تا مشكالت را حل كند و انرژي هاي تجديدپذير را 
به سمت توس��عه پيش ببرد. چنين تفكري براي 
انتخاب وزير نيرويي كارآمد در مجلس وجود دارد و 

اميدواريم به نتايج خوبي در اين زمينه برسيم. «
عضو كميسيون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي 
در پايان به تجربه ساير كش��ورها اشاره مي كند و 
مي گو يد: »همانند كاري كه سوئيس و چين انجام 
دادند، مي توانيم پنل هاي خورشيدي شناور روي 
سدها بگذاريم. با اين كار از ميزان تبخير آب سدها 
جلوگيري خواهيم كرد و همچنين از اين نور و گرما 
براي توليد برق استفاده مي كنيم. اين يك طرح دو 
جانبه براي نگهداري از آب سدها و همچنين توليد 
برق خورشيدي است كه با همراهي مجلس و دولت 
امكان  پذير خواهد بود. در كنار آن طرح هاي مناسب 
ديگري نيز وجود دارد كه با هم��ت دولت، امكان 

اجرايي شدن خواهد داشت. «
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وزارتنیرویتجدیدپذیرمیخواهیم
جاي خالي قانون جامع انرژي خورشيدي و ضرورت تغيير استراتژی انرژی در وزارت نيروی دولت سيزدهم 

در گفت وگوی »جوان« با كارشناسان

 مدير عامل سازمان انتقال خون با بيان اينكه شاخص سالمت خون 
در ايران در حد كشورهاي با درآمد سرانه باالست، گفت: در دوران كرونا 

با كاهش ۸درصدي اهداي خون روبه رو بوده ايم. 
 رئيس كل دادگستري استان تهران با تأكيد بر لزوم توجه به اتقان آرا 
از افزايش 1۸ درصدي پرونده هاي وارده به دادگستري استان تهران در 

چهار ماهه ابتدايي سال جاري خبر داد. 
 مدير كل روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي از صدور بخشنامه 
رئيس س��ازمان تعزيرات حكومتي در پي تأكيد رئيس قوه قضائيه در 
خصوص برخورد با تخلف ه��ا مبني بر صدور آراي ف��وري و بازدارنده 

خبر داد. 
 مدير كل مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور با بيان 
اينكه برآوردهاي كلي از ميزان تماس ها با سامانه 14۸0 در سه ماهه 
اول سال جاري نشان مي دهد بيشتر تماس گيرندگان با اين سامانه زن 
هستند، گفت: باالترين ميزان تماس ها مربوط به سه حوزه با موضوعات 
مرتبط با افسردگي و اضطراب، مشكالت خانوادگي و حوزه كودكان و 

نوجوانان است. 
 مدير كل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش 
درباره آخرين وضعيت تهيه و توزيع سيم كارت دانش آموزي توضيح داد و 
گفت: تهيه سيمكارت بر اساس درخواست اوليا  صورت مي گيرد و اجباري 

نيست كه همه دانش آموزان موظف به داشتن سيمكارت باشند. 
 يك شركت دانش بنيان با س��اخت دس��تگاه هاي پرينتر يا چاپگر 
سه بعدي كه دس��تگاه هاي فناورانه اي هس��تند، قادر است تا ساالنه 
از خروج ۲۶0 ميليون يورو ارز از كش��ور جلوگي��ري كند؛ صفر تا صد 
اين دستگاه با دانش فني متخصصان اين شركت دانش بنيان ساخته 

شده است. 
 معاون محيط زيس��ت دريايي و تاالب هاي سازمان محيط زيست از 
اعالم نظر معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره تعيين سازمان جنگل ها 
و س��ازمان حفاظت محيط زيست به عنوان دس��تگاه اجرايي مسئول 
حفاظت و نماينده دولت در اعم��ال حقوق مالكيت تاالب ها خبر داد و 

گفت: سند تاالب ها به نام اين دو سازمان زده مي شود. 

حسین سروقامت

تختهايبیمارستاني
دوبارهازبیمارانكرونایيپرشد
واكسيناسيون به متولدين 1345 رسيد

تخت هاي بيمارس�تان ها از بيماران كرونايي پر ش�ده و از تخت هاي 
بيمارس�تاني مهم تر ظرفيت كادر درمان هم تكميل است. پاي درد 
و دل پرس�تاران بخش هاي كرونايي كه بنش�ينيد روايتشان از زجر 
تنفسي بيماران كرونايي و دس�ت و پا زدن آنها ميان مرگ و زندگي 
قلبتان را به درد مي آورد. حاال حتي س�خنگوي س�تاد ملي مقابله با 
كرونا هم پر شدن تخت هاي بيمارس�تاني را تأييد مي كند، در حالي 
كه پيش از اين وزير بهداش�ت مدعي بود حتي يك بيمار پش�ت در 
بيمارستان ها سرگردان نشده اس�ت! حاال اما به طور رسمي بيماران 
بدحال كرونايي پشت در بيمارستان سرگردانند. روند واكسيناسيون 
اما ش�تاب گرفته و طبق گزارشات، واكس�ن هاي بيشتري هم در راه 
است و نوبت به واكسيناسيون 55 ساله ها رسيده و متولدين 1345 به 
قبل مجازند براي تزريق واكسن كرونا در سامانه سالمت ثبت نام كنند. 
روز گذشته آخرين جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا در دولت دوازدهم برگزار 
شد. دولت در شرايطي حوزه سالمت را در كنار ساير حوزه ها به دولت بعدي 
تحويل مي دهد كه وضعيت ش��يوع جهش دلتاي كرونا در كشور بحراني 
است؛ بحراني كه در بسياري از كشورهاي جهان هم وجود دارد و مقابله با 
ويروس كرونا را چالش برانگيزتر كرده است. با وجود اين بحران اما به روايت 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي در كش��ور به كمتر از 40 درصد رسيده و همين مسئله گوشزد 
مي كند، روزهاي سخت تري را پيش رو داريم. از سوي ديگر گزارشات آماري 

حكايت از آغاز سفرهاي تابستاني دارد!
  هشدار جدي درباره پر شدن تخت هاي بيمارستاني

عليرضا رئيسي، سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا در حاشيه هفتاد و 
هشتمين و آخرين جلسه ستاد مقابله با كرونا در دولت دوازدهم، با اعالم 
گسترش كروناي دلتا در ۲۹ استان كشور و هشدار جدي نسبت به پر شدن 
تخت هاي بيمارستاني گفت:»رعايت پروتكل ها در كشور به زير 40 درصد 
سقوط كرده است. اگر پروتكل ها به همين شكل رعايت شوند تا يك هفته 

آينده ممكن است درگير موج بسيار سهمگين تري شويم.«
  ثبت نام واكسن براي سنين 55 سال به باال

رئيس��ي ميزان ورودي واكس را قابل قبول دانس��ت و اف��زود:» تا پايان 
مرداد حدود ۷ ميليون دوز واكس��ن به دس��تمان خواهد رسيد. سرعت 
واكسيناس��يون نيز قابل قبول اس��ت.« به گفته معاون بهداش��ت وزارت 
بهداشت، سامانه واكسيناس��يون براي ۵۵ س��ال به باال باز است سامانه 
تك نوبتي شده و با ثبت نام محل و روز تزريق انتخاب مي شود.  سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد:» براي گروه هاي سني كه اعالم مي كنيم 
هيچ نگراني براي واكسن وجود ندارد و واكسن برايشان داريم.« وي با اشاره 
به اينكه همزمان با عيد س��عيد غدير واكسيناسيون مشاغل پرخطر هم 
بر اساس فاز س��وم آغاز شد كه شامل معلمين، اس��اتيد حوزه و دانشگاه، 
زندانيان، رانندگان سيستم حمل و نقل عمومي و بانك ها بودند، پيش بيني 

كرد تا پايان شهريور فاز سوم واكسيناسيون به اتمام برسد. 
  پر شدن 60 درصد ظرفيت هتل هاي مشهد

يكي از مصاديق كاهش رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي سفرهاي تابستانه 
است كه بار مضاعفي بر دوش كادر درمان در شهرهاي توريستي شده است. 
به طور نمونه روزهاي اخير در شهر مشهد، به لحاظ تعداد بيماران كرونايي 
بس��تري، فوتي هاي ناش��ي از كرونا و مراجعه كنندگان با تست مثبت و 
نيازمندان مراقبت هاي ويژه در قياس با 1۸ ماه اخير، بي سابقه بوده است. 
ظرفيت اكثر هتل ها با درصد بااليي پر شده است، پروازها برقرار است و با 
آن تعطيلي يك هفته اي تهران، حجم سفرها به مشهد هم افزايش يافت. 
به  طوري كه حدود ۶0 درصد ظرفيت هتل ها و مسافرپذيرها در مشهد پر 
است.  از اين رو شوراي اسالمي شهر مشهد در مشهد بيانيه اي با تأكيد بر 
اينكه بررسي آمار مربوط به بيماران كرونايي بستري در بيمارستان هاي 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي نشان مي دهد كه يك سوم اين افراد، 

غيربومي هستند، از مردم خواست به اين شهر سفر نكنند. 
  بحران در تهران

وضعيت تهران ه��م بحراني اس��ت. خس��رو صادق نيت، رئيس مجتمع 
بيمارستاني امام خميني )ره( تهران، با تأكيد بر اينكه كرونا در تهران در 
ش��رايط اوج خود قرار دارد، گفت:»حدود دو هفته است با مشكل كمبود 
تخت مواجه هس��تيم، چون هم تعداد بيماران كرونايي به شدت افزايش 
يافته است و هم مراجعه بيماران غير كرونايي همچنان وجود دارد. واقعاً 
اوضاع س��ختي داريم  و فش��ار زيادي به كادر درمان وارد مي شود.« وي 
افزود:»به طور ميانگين متوسط ميزان بستري بيماران در بيمارستان ما 

بين چهار تا پنج روز است.«
  پر شدن آي سي يو در بيمارستان هاي كودكان

در كودكان هم دلتا س��وش غالب اس��ت. رضا ش��روين بدو، رئيس مركز 
طبي كودكان درباره وضعي��ت ابتالي كودكان به كرون��ا در پيك پنجم  
گفت:»وضعيت ابتال به كوويد 1۹ در كودكان افزايشي است و در مركز طبي 
كودكان نيز تعداد بستري زياد شده است و يكي از بخش هاي كوويد 1۹ ما 
آي  سي  يوي ما پر شده است. البته كماكان از تمام ظرفيت بيمارستان جهت 

خدمت رساني مطلوب استفاده مي كنيم.«
وي با اشاره به با اشاره به بحث بازگشايي مدارس، گفت:» انتظار است قبل 
از بازگشايي مدارس با كارشناسان حوزه سالمت كودكان مشورت شود و 
جلسات كارشناسي و تخصصي هم انديشي به صورت مداوم برگزار شود و با 
نگاه كارشناسانه و تخصصي نحوه بازگشايي، پيامدهاي احتمالي بازگشايي، 

الزامات بازگشايي مدارس مورد بررسي قرار گيرد.«
  تسريع ديرهنگام در روند واكسيناسيون 

تخت هاي بيمارستاني پر ش��ده و خانواده ها براي پيدا كردن تخت خالي 
براي بيمارشان در بين بيمارستان هاي شهر سرگردانند. واكسيناسيون 
اما سرعت گرفته و اندك اندك واكس��ن ها از راه مي رسند، اما كاش روند 
تسريع در واكسيناسيون پيش از غلبه ويروس دلتا انجام شده بود تا شايد 
از ميزان مرگ و مير بيماران كرونايي بكاهد و حكايت نوش��داروي بعد از 

مرگ سهراب نشود!

»راديو هفت« از »رسول نجفيان« دعوت كرده تا قدري طنازي 
و خاطره پردازي كند. 

. . . و او يادي از دوران مدرسه مي كند و معلمي كه »روان پريشي 
ساديست« است!

-  بچه ها گنجش�كي را شكار كنند، س�يم برق به بدن او وصل 
كرده، اعض�ا و ج�وارح او را درآورده، به عنوان كاردس�تي به 

مدرسه بياورند. 
رسول نه خود چنين كاري مي كند، نه مي گذارد سايرين چنين 
كنند. كار او و معلم به جاي باريك كشيده، پاي پدرش به مدرسه 

باز مي شود. 
پدر، پرونده پس�رش را كه مهر »ش�رارت« بر آن خ�ورده، از 
مدرسه مي گيرد. 400 تومان قرض نموده، وي را در مدرسه ملي 
ثبت نام مي كند. صرفًا به خاطر آنكه پس�رش در مدرسه اي كه 

حيوان كشي ياد مي دهند، درس نخواند!
گاهي براي مسئوليت پذيري بايد هزينه كرد و با عده اي درافتاد، 

اما كيف ندارد به نظر شما؟!
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به  مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير خم انجام شد

موافقترهبرمعظمانقالبباعفو
یاتخفیفمجازاتتعداديازمحكومان

رهب�ر انقالب اس�المي ب�ه  مناس�بت فرا رس�يدن اعياد س�عيد 
قرب�ان و غدير خم ب�ا عفو ي�ا تخفي�ف و تبديل مج�ازات 2 هزار 
و 825 ت�ن از محكوم�ان محاك�م عموم�ي و انق�الب، س�ازمان 
قضايي نيروهاي مس�لح و تعزي�رات حكومتي موافق�ت كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، به  مناسبت فرا 
رسيدن اعياد س��عيد قربان و غدير خم، رهبر انقالب اسالمي با عفو يا 
تخفيف و تبديل مجازات ۲ هزار و ۸۲۵ تن از محكومان محاكم عمومي 
و انقالب، سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت 
كردند.   حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي رئيس قوه قضائيه در 
نامه اي به رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 
اين محكومان را كه پرونده هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي 
بررسي شده و واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين 
پيشنهاد در اجراي بند 11 اصل 110 قانون اساسي مورد قبول حضرت 

آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت. 

هشدارجدي
دربارهظرفیتروحيكادردرمان
رؤساي 65 دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي

 به ستاد ملي مبارزه با كرونا نامه نوشتند
با افزايش بار مراجعات بيمارستاني و بستري هاي كرونا اين فقط ظرفيت 
بيمارستان ها نيست كه پر مي شود، بلكه ظرفيت كادر درمان هم ديگر 
تكميل ش��ده و اين مس��ئله مي تواند بر ميزان رس��يدگي به بيماران 
كرونايي و در نتيجه افزايش مرگ و ميرها هم اثرگذار باش��د. بگذريم 
از اينكه آمار مرگ ه��اي ناگهاني در بين پزش��كان و رزيدنت ها هم به  
واسطه فشار كاري و از آن مهم تر فشار روحي افزايش بيماران بستري 
و بدحال افزايش داشته است. مرگ سوگند صداقت رزيدنت سال اول 
قلب بيمارستان امام حسين به علت ايست قلبي تنها مورد مرگ هاي 
ناگهاني كادر درمان طي روزهاي اخير نيست. دو هفته قبل هم انسيه 
دلقاني، رزيدنت گوش و حلق و بيني بيمارستان مسيح دانشوري دچار 
عارضه قلبي شد و طي دو ماه گذشته 10 مورد مرگ پزشكان و انترن ها 
به طرق مختلف گزارش شده است. حاال رؤساي ۶۵ دانشگاه و دانشكده 
علوم پزشكي كش��ور در نامه اي به رئيس و اعضاي ستاد ملي مبارزه با 

كرونا شرايط بحراني بيماري را تشريح كردند. 
در اين نامه با اشاره به موج اخير بيماري كرونا با گونه دلتا و فرسودگي 
كادر درمان آمده اس��ت:»كاركناني كه 1۸ ماه بي وقفه در صف مقدم 
مبارزه با كوويد 1۹ حاضر بوده  و بس��ياري از ايشان تا مرز شهادت در 
دفاع از سالمت مردم نيز پيش رفته اند، اكنون در اوج خستگي بايد در 
برابر موج بيماري بزرگ تر از تمام امواج قبلي همچنان در صف مقدم 
بمانند. تكميل ظرفيت بستري بيمارس��تان ها، فقط به معني اشغال 
تخت نيست كه با افزودن تخت هاي سيار و بيمارستان هاي صحرايي 
قابل جبران باشد، بلكه به معني اشباع كامل ظرفيت كادر ارائه دهنده 
خدمت نيز هست، تخت و تجهيزات بدون حضور كاركنان آموزش ديده 
و آماده به كار نمي تواند بيماران را نجات دهد. اكنون بايد هشدار دهيم 
كه ظرفيت جسمي و رواني كاركنان نظام سالمت در تمام عرصه ها، چه 
عرصه خدمات بهداشتي و درماني سرپايي و چه خدمات درماني بستري 
به حد اشباع نزديك ش��ده و ادامه اين فشار فزاينده، سبب افت شديد 

عملكرد ايشان خواهد شد.«
اين پزش��كان با انتقاد از بي توجهي آشكار نس��بت به محدوديت ها و 
دستورالعمل هاي بهداش��تي و فقدان عزم جدي براي توقف كارخانه 
توليد بيم��ار افزوده اند:»ش��وربختانه ب��ا بي توجهي به مق��ررات منع 
مس��افرت، در اين موج، به موازات افزايش تع��داد بيماران كوويد 1۹، 
مصدومان حوادث ترافيكي نيز افزايش يافت و در وانفساي تأمين تخت 
براي بيماران كوويد و س��اير اورژانس ها، تأمين فض��اي درماني براي 

مصدومان جديد نيز مزيد بر مشكل مي شود.«
 بنا به تأكيد اين اساتيد در شرايط مشابه، بسياري از كشورها اقدام به 
اعمال محدوديت هاي جدي و تعطيلي و منع تردد عمومي حداقل به 
مدت يك هفته مي كنند كه به نظر مي رسد اين راه حل به هر دليل از 

سوي آن ستاد محترم پذيرفتني نيست. 
اين اساتيد دانشگاه بنابراين درخواس��ت كرده اند، دوره تحويل دولت 
همزمان با موج سهمگين بيماري بدون حاشيه در امور خدمات سالمت 
انجام گيرد. همچنين در آستانه ماه محرم، با تصويب و اعالم صريح و 
شفاف دستورالعمل ها و تأكيد بر تبعيت از سيره مقام معظم رهبري، 

همراهي بيشتر و بهتر هموطنان مؤمن را با نظام سالمت فراهم شود. 

زهرا چیذري 

كبري فرشچي 

عباس�ی:  فري�دون 
نبايد در ح�وزه انرژی 
ش�عار  خورش�يدی 
بدهيم. نمی ش�ود كه 
ش�عار جه�ش تولي�د 
بدهيم اما حواس�مان 

نباش�د كه اين ش�عار، جه�ش توليد برق 
می خواهد. نمی ش�ود نيروگاه برق كش�ور 
ما مطابق با برنامه های جه�ش توليد، برق 
بيش�تری تولي�د نكن�د و ب�رای آن هيچ 
برنامه ای نداشته باشد. پس از روی كار آمدن 
دولت جديد به عنوان عضوی از كميسيون 
ان�رژی مجلس ش�ورای اس�المی كارها را 
دنبال خواه�م ك�رد و جلس�ات كارگروه 
تخصصی را برگزار خواهم كرد، اگر در اين 
زمينه كميس�يون انرژی و مجلس شورای 
اسالمی همراهی كنند، موفق خواهيم بود

آرش ش�جاعی: قانون  
انرژی ه�ای  جام�ع 
تجديدپذير در كشور 
تصويب نشده است كه 
مانند س�اير كش�ورها 
برای توسعه آن تالش 

ش�ود. تنها يكس�ری قوانين جزئی وجود 
دارد كه اهمي�ت چندانی نيز ب�ه آنها داده 
نمی ش�ود. همچنين حدود سه سال است 
كه ص�ادرات برق انرژی ه�ای تجديدپذير 
آيين نامه شده و دستورالعمل اجرايی آن 
نيز به وزارت نيرو منتش�ر ش�ده است. اما 
چالش های بس�يار زيادی ب�رای آن، ميان 
توانير، س�رمايه گذار و س�اتبا وجود دارد 
و هنوز كه هنوز اس�ت يك كيل�و وات هم 
ص�ادرات ب�رق تجديدپذي�ر نداش�ته ايم

مهسا گربندي
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