
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير ديگر نه يك 
انتخاب بلكه يك ضرورت اس�ت كه متأسفانه 
برخ�ی مس�ئوالن آن را درك نكرده ان�د. در 
ش�رايطي كه مزاي�اي اس�تفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير بسيار زياد است و كارشناسان داليل 
رفتن به سمت استفاده از آن را اعالم كرده اند، اما 
در چند دهه اخير عملكرد مناسبي براي استفاده 
از اين انرژي مشاهده نشده است. در همين راستا 
با دكتر هاشم اورعي، رئيس اتحاديه انجمن هاي 
علمي انرژي ايران و استاد دانشكده مهندسي 
برق دانش�گاه صنعتي ش�ريف درباره وضعيت 
انرژي تجديدپذير در جهان و ايران و ضرورت 
توس�عه آن در كش�ور به گفت وگو نشسته ايم. 

چ�را كش�ورهاي زي�ادي در ح�ال 
پيش�رفت فناوران�ه در خص�وص 
انرژي هاي تجديدپذير هس�تند، اما 
در كشور ما اهميت زيادي به آن داده 

نشده است؟
بايد ابتدا براي شما مقدمه اي از كشورداري بگويم؛ 
فلس��فه دولت و كش��ورداري را از لحاظ اقتصادي 
مي توان به دو گروه تقسيم كرد؛ يكي دولت هايي 
كه ثروت خلق مي كنند و دوم��ي دولت هايي كه 
ثروت خرج مي كنند. در گروه اول، دولتي كه مردم 
انتخاب كرده اند، كمبودها و كاستي ها را مي يابد و 
امكانات كشور را نيز بررسي مي كند، در نهايت اين 
دولت شرايطي فراهم مي سازد تا مردم ثروت خلق 
كنند. حاال دولت چه سودي مي برد؟ اين سود همان 
ماليات اس��ت. به عبارت ديگر دولت هر چقدر نرخ 
رشد اقتصادي را باال ببرد، مثاًل مردم 80 درصد آن 
را برمي دارند و 20 درصد ديگر عايد دولت مي شود؛ 

اين دولت ها عمدتاً كوچك هستند. 
اما دولت هايي كه خرج ثروت مي كنند؛ دولت هايي 
هستند كه خدا به آنها در زير زمين نفت داده است و 
منابع طبيعي زيادي دارند كه براي خرج آن نياز  به 
هنر خاصي نيست. اين دولت ها، نفت را از زيرزمين 
درمي آورند و به كشورهاي ديگر مي فروشند و پولش 
را هم خرج مي كنند! در واقع اين دولت ها برخالف 
دولت هاي قبلي، روي گنج نشس��ته اند و كارشان 
اين است كه دست در كوزه اي پر از سكه مي كنند و 
پول حاصل از فروش آن سكه ها را بين مردم تقسيم 
مي كنند. در نتيجه دولت هايي كه متخصص خرج 
ثروت هستند، ديگر نگران توسعه و رشد اقتصادي 
نيستند، زيرا آنها متكي به ماليات نيستند. در واقع 
از آنجايي كه اين دولت ها عمدتاً خرج و مخارجشان 
را از مالي��ات در نمي آورند، دغدغه اي براي رش��د 

اقتصادي ندارند. 
كشورداري ما جزو گروه خرج ثروت 

است؟
بله، ما در دومين گ��روه و همان دولت خرج ثروت 
هس��تيم، منتها با اين تفاوت كه ك��وزه طال خالي 
شده است؛ نفت و گازي را كه تا امروز مي فروختيم 
در حال تمام ش��دن اس��ت. اين در حالي است كه 
هميشه تقصيرها را بر گردن تحريم مي انداختند، اما 
بايد بگويم در دوراني كه تحريم ها نبود، چه كسي 
ما را به اين وضعيت رساند؟ سوءمديريت بوده كه 
چنين شرايطي را برايمان ايجاد كرده است. اتفاقاً 

تحريم كمك كرد تا ما زودتر به خودمان بياييم. 
چطور مي توانيم به كشوري كه خالق 

ثروت است، تبديل شويم؟
تغيير تفكر دولتي خيلي مهم است؛ دولت ما بايد 
از تفكر خرج ثروت به تفكر خلق ثروت برود كه اين 

گفتنش آسان اما عمل كردنش دشوار است. 
متأسفانه حدود دو س��وم از بودجه به شركت هاي 
دولتي تعلق گرفته اس��ت. در دولت نوع اول يعني 
همان دولت متكي به خلق ثروت، شركت دولتي 
يك مسئله بي معني است، اما در كشور ما، دولت 
قطار، معدن و اتوبوس دارد و حتي ممكن است در 
گرفتن آب گالبي هم دخالت كند! در صورتي كه 

دولت نبايد اين كارها را انجام دهد. 
الزمه درآمدزايي اين اس��ت كه دولت ، خودش را 

كنار بكشد و زمينه و شرايط الزم را براي خلق ثروت 
فراهم كند. متأسفانه ش��اهد آن هستيم كه مثاًل 
در يزد، كارخانه فوالد احداث مي ش��ود. مي دانيم 
كارخانه فوالد، آب زيادي مصرف مي كند و معموالً 
كارخانه فوالد را جايي مي زنند كه به آب دسترسي 
داشته باشد. مي پرسيم چرا اين كارخانه در شهري 
كه كمب��ود آب دارد، زده شده اس��ت؟ و در نهايت 
مي فهميم كه فشار سياس��ي در كار بوده است! تا 
زماني كه سياست، سوار بر اقتصاد باشد، نمي توانيم 

پيشرفت كنيم. 
رفتن به س�مت ان�رژي تجديدپذير 
منافع عده اي را به خط�ر مي اندازد و 

همان ها مانع مي شوند؟
به جرئت مي گويم كه 90 درصد از پروژه هاي دولتي 
بر مبناي قوانين مسلم اقتصادي گرفته نشده است. 
به همين دليل امروز طرح ه��اي نيمه كاره زيادي 
داريم، زيرا از روز اول نبايد اين كارها انجام مي شد! 
مي بينيم در خوزستاني كه كم آبي و بي آبي وجود 
دارد، برنج كاري انجام مي ش��ود! در اين ش��رايط 
هيچ كس حاضر نشده منافع خودش را فداي منافع 
كش��ور كند و بگويد حتي اگر من را اخراج كنيد، 
نمي گذارم در اين استان برنج بكاريد! اين تنها يك 
نمونه كوچكي از سياسي كاري هاس��ت كه باعث 

مي شود پيشرفت چشمگيري نكنيم. 
دولت ها كار را رها كرده اند و من هميشه مي گويم 
مديران دولتي ما از مديريت فقط ميز، دفتر، راننده، 
محافظ و ماشين را مي بينند و نمي دانند كه مديريت 

يعني تصميم سخت گرفتن! 
براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير 

چه كار بايد انجام دهيم؟
براي اين كار بايد دولت، كارشناس��اني را از داخل 
و خارج كش��ور بياورد، همه چيز را ارزيابي كند و 
با شناسايي مناطق مختلف كش��ور برنامه توسعه 
اقتصادي منطقه اي را بر مبن��اي اقتصاد اقليمي 

برنامه ريزي كند. 
خداوند نقطه اي از جهان را بي دليل خلق نكرده است؛ 
كش��ور ما هم اين همه مناب��ع دارد. بنابراين بايد 
از نقطه به نقطه آن بهترين به��ره را ببريم و خالق 
ثروت باشيم. به اين ترتيب كارشناسان بايد از لحاظ 
كشاورزي، منابع زيرزميني، ظرفيت باد و خورشيد، 
شرايط آب و هوايي و همچنين توريسم، نقشه اي 
تهيه كنند و بگويند ما از هر بخش از كش��ورمان 
چگونه مي توانيم به بهترين شكل ممكن استفاده 
كنيم و آن را توس��عه دهي��م. در نهايت يك مدل 
منطقي و طرح علمي مشخص شود كه دولت روي 
آن برنامه ريزي كرده و ش��رايط الزم را براي خلق 

ثروت فراهم كند. 
 حاال در اين ماجرا مي بينيم در بخش هاي جنوب 
كشور از جمله خوزس��تان، هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان و مناطق مركزي كشور از ظرفيت هاي 
باال براي استفاده از پتانسيل هاي بادي و خورشيدي 

برخوردارند. 
حتي با تفك�ر خرج ث�روت نيز قابل 
پيش بيني بود ك�ه روزي ثروت تمام 
مي شود و ديگر هيچ چيزي نمي ماند 
كه خ�رج كنيم. ب�ا اين ش�رايط چرا 
مس�ئوالن زودتر به فكر استفاده از 

انرژي هاي تجديدپذير نيفتادند؟
آنها همواره آسان ترين راه يعني همان خرج ثروت 
را انتخاب كرده اند و آينده نگري نداشتند. در نهايت 
آنقدر از اين ث��روت خرج كردند ك��ه ديدند ديگر 
نه آب دارند كه در تابس��تان برق توليد كنند و نه 
در زمس��تان گاز دارند كه برق توليد كنند. آقايان 
مسئول برنامه ريزي در وزارت نيرو نيز اين مسئله 
را هنگامي فهميدند كه من و شما در خانه مان برق 
نداشتيم. ميزان كسري برق ما امسال نزديك به 2/5 
برابر سال گذشته بود و من به شما قول مي دهم كه 

در سال آينده وضعيت بدتر از اين هم مي شود. 
به غير از آب و گاز، س�وخت ديگري 

براي توليد برق وجود ندارد؟
مازوت و گازوئيل نيز براي توليد برق مورد استفاده 

قرار مي گيرد، اما بايد اين دو خط بخورد. گازوئيل 
از اين جهت نبايد اس��تفاده ش��ود كه محدوديت 
اقتص��ادي دارد يعني يك كيلو وات س��اعت برق 
را حدود 100 تومان مي فروش��ند اگر با گازوئيل 
بخواهيم يك كيلو وات س��اعت برق توليد كنيم، 
قيمت تمام ش��ده   واقعي آن ح��دود 4 هزار تومان 
مي شود كه اصاًل صرفه اقتصادي ندارد، اما در مورد 
مازوت دو مش��كل وجود دارد؛ مشكل اول شبكه 
حمل و نقل است. ما براي رس��اندن مازوت بايد از 
تانكر استفاده كنيم، اما آيا در شرايط فعلي كشور ما 
آنقدر تانكر داريم كه بخواهيم مقدار زيادي مازوت را 
براي توليد برق به نيروگاه برسانيم؟ دوم هم مربوط 
به آاليندگي است. در سال گذشته كه به تعداد كمي 
از نيروگاه ها مازوت دادند آنقدر س��رو صدا شد كه 
در اصفهان دادستان دستور قضايي داد نيروگاه را 
تعطيل كنند. براي جبران كمبود برق در كشور بايد 

به سمت انرژي هاي تجديدپذير برويم. 
ب�راي راه اندازي صنع�ت انرژي هاي 

تجديدپذير چه بايد كرد؟
اول اينكه بايد مردم و جامعه باور كنند كه اين برنامه 
حتماً اجرا مي شود. اگر اين اتفاق بيفتد دانشگاه هاي 
ما دوره هاي انرژي تجديدپذير را فعال مي كنند و 
توسعه مي دهند. مراكز تحقيقاتي ما پروژه هايشان 
را به س��مت انرژي هاي تجديدپذير مي برند، زيرا 
باور كرده اند قرار اس��ت اين صنع��ت در آينده در 
كشور توسعه يابد. از همه مهم تر صنايع ما به دنبال 
فراهم كردن امكانات توليد تجهيزات نيروگاه هاي 
خورشيدي و بادي مي روند و اين يعني اشتغال در 
سيستان و بلوچستان و مناطق محرومي كه مردم 

در آن بيكار هستند. 
اقليم و ش��رايط آب و هوايي كش��ور در اين چند 
دهه تغيي��رات زيادي كرده اس��ت. آن وقت ما چه 
كار كرديم؟ ما همان توسعه اي كه از چند ده سال 

پيش داشته ايم، يعني همان الگو را در همان مناطق 
مي خواهيم ادامه دهيم. نتيجه آن هم مي شود مرگ 

و مير گاوميش ها در خوزستان. 
صنعت معطوف به آينده درست كردن، برنامه ريزي 
و همت الزم دارد و درازمدت است. به  نظر مي رسد 
هر مديري كه پشت ميز نشسته است پايان دنيا را 
زماني مي پندارد كه از پشت آن ميز بلندش كنند. در 

صورتي كه توسعه كشور يك كار درازمدت است. 
پدر م��ن صنعتگ��ر ب��ود؛ آدم 95 س��اله، درخت 
مي كاشت كه مي دانس��ت 20 س��ال ديگر به بار 
مي نش��يند. اين تفكر بايد حاكم باش��د نه اينكه 
وقتي منافعش به من نمي رسد اهميتي ندارد كه 
به ديگران برسد! متأس��فانه اين قضيه مسري هم 

هست. 
در دنيا ب�ا تغيي�رات اقليم چ�ه كار 

كرده اند؟
ما بايد تغييرات اقليمي را به  صورت مداوم بررسي 
كنيم؛ در ش��مال لهس��تان، بندر بزرگ��ي به نام 
گدانسك است كه در دهه 70 و اوايل دهه 80 آنجا 
مهد كشتي سازي بود، اما در اوايل دهه 90 و زماني 
كه ديدند نمي توانند در بازار رقابت كنند، بررسي 

كردند چه صنعت رو به آينده اي جاي پيش��رفت 
دارد كه در نهايت صنعت انرژي هاي تجديدپذير 
را انتخاب كردند. در همين راس��تا دانشگاه هايش 
و مراكز پژوهشي اش فعال شدند، دولت نيز كمك 
كرد و اين صنعت فعال شد، حتي سفارت هاي كشور 
لهستان نيز در كشورهاي مختلف بازارها را ارزيابي 
كردند و انتقال از صنعت كشتي س��ازي به سمت 

صنعت انرژي هاي تجديدپذير را آغاز كردند. 
اين اتفاق در اسپانيا نيز افتاد و بخشي از اسپانيا كه 
شرايط در آنجا مهيا بود برنامه ريزي كرد و به سمت 
ايجاد صنعت نيروگاه ه��اي بادي رفت، نتيجه اين 
شد، شركتي به نام گامس��ا كه خصوصي هم بود با 
كمك دولت شكل گرفت و يكي از سه شركت بزرگ 
دنيا در زمينه ساخت تجهيزات نيروگاه بادي شد. 

در دهه 70 و 80 ميالدي يكي از بزرگ ترين صنايع 
انگلستان، صنعت ذغال سنگ بود و چند صد هزار 
نفر در معادن ذغال سنگ انگلستان كار مي كردند. 
دولت كارگر تا س��ال 1979 حاكم ب��ود و پس از 
آن دولت محافظه كار آم��د و خانم مارگارت تاچر 
نخست وزير شد. مشاورين خانم تاچر به او گفتند 
ديگر نمي توانند در برنامه ريزي توس��عه صنعتي 
روي صنعت ذغال سنگ حساب كنند؛ آن هم به دو 
دليل؛ اينكه ذغال سنگ  آاليندگي دارد و در آينده، 
جهان  اجازه استفاده از ذغال سنگ را براي توليد برق 
نخواهد داد  كه اين اتفاق دقيقاً افتاد. دوم اينكه به 
دليل اقتصادي نمي توانستند در جهان آزاد رقابت 
كنند و كاماًل هم درست مي گفتند. در نهايت خانم 
تاچر عمالً صنعت ذغال سنگ را تعطيل كرد و امروز 
نقش صنعت ذغال سنگ در اين كشور تقريباً صفر 
است و آنها به سمت صنايعي رفتند كه معطوف به 

آينده است و نه معطوف به گذشته. 
تحري�م مان�ع توس�عه انرژي ه�اي 
تجديدپذير ش�ده ي�ا در آن دخالت 

داشته است؟
ما دوست داريم همه چيز را به حساب بقيه بگذاريم 
و بگوييم تحريم مقصر همه چيز است! درست است 
كه تحريم بد اس��ت و ايراداتي دارد، اما حسن هم 
داشته است. با تحريم به ما مي گويند كه شما چند 
سال ديگر وضع خوبي نداريد و از االن به فكر باشيد! 
اين همان چيزي اس��ت كه مق��ام معظم رهبري 
مي فرمايند: »اقتصاد مقاومتي«؛ اين كالم مفاهيم 
گسترده اي دارد، اما كسي گوشش بدهكار نيست. 
دومين بهانه اي كه عنوان مي ش��ود، اين است كه 
مي گويند پول نداريم! كدام كشور را يك نفر ديگر 
پول داده تا آباد شود؟ خلق ثروت براي توسعه، گام 
اول وظيفه دولت اس��ت، مگر همه كشورها نفت 
دارند؟ جالب است بدانيد كه موفق ترين كشورها 

اصالً نفت ندارند!
دو دليلي كه عموماً براي توجيه پيشرفت نكردن 
كشور آورده مي ش��ود، هيچ كدام درست نيست! 
يعني نه شرايط سياسي و تحريم تأثيري دارد و نه 
نبود پول! در واقع اينها بيشتر توجيه ضعف مديريت 

دولتي است. 
براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير 
بايد چه مطالبه اي از وزير نيرو داشته 

باشيم؟
انرژي تجديدپذير تا حاال آنقدر مقدارش كم بوده 
كه توجيه اقتصادي نداش��ته و ندارد. بارها گفته ام 
اگر قرار است با همين روال استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير را ادام��ه دهي��م، آن را تعطيل كنيم 

بهتر است!
آقاي محرابي��ان، وزير نيرو گفته اند ك��ه 10 هزار 
مگاوات از كمب��ود ب��رق را از طري��ق انرژي هاي 
تجديدپذير جبران مي كنند كه بسيار عالي است. 
بهتر اس��ت اين كمبود را بين بادي و خورشيدي 
تقسيم كنند و برنامه پنج ساله براي آن بگذارند و با 
راه اندازي صنعت انرژي هاي تجديد پذير به ويژه در 
مناطقي از كشور كه توسعه نيافته اند و ظرفيت باالي 
باد و خورش��يد دارند هم به توازن اقتصادي كشور 

كمك و هم مشكل كمبود برق را مرتفع كنند. 
همچنين به جاي اينكه دالر و ارز بدهيم و از خارج 
جنس بخريم و با پول هايي كه به كشورهاي ديگر 
داده ايم آنها را آباد كني��م، بايد صنعت انرژي هاي 
تجديدپذير را به داخل كش��ور بياوريم؛ دانش��گاه 
اين صنعت را تدريس كند، مراكز تحقيقاتي در اين 
زمينه پژوهش كنند و ش��ركت هاي خصوصي راه 

بيفتند و ما هم گامسا داشته باشيم. 
تأكيد من به آقاي وزير اين اس��ت كه نگران اينكه 
بايد تا شش ماه ديگر برق توليد كنم و سريع ترين 
كار اين اس��ت كه پول بدهم تا آن را بخرم و بياورم 
نباشد، به  صراحت بگويد كه در شش ماه نمي توان 
بي برنامگي چهل ساله را درست كرد، اعالم كند كه 
پنج سال وقت الزم اس��ت به دنبال راه اندازي اين 

صنعت در كشور باشد. 
راه اندازي صنعت انرژي هاي تجديدپذير كار گروهي 
است و بايد وزير نيرو با وزير صنعت جلسه بگذارد و 

دست در دست هم اين صنعت راه بيفتد. 
كشور وقتي توسعه واقعي و درخور پيدا مي كند كه 
دولت و ملت، دست به دست هم دهند و ميانشان 
همدلي وجود داشته باشد، اما متأسفانه شاهد آن 
هس��تيم كه بخش خصوصي كمترين اعتمادي 
به دولت ن��دارد و دولت هم به خودش بيش��تر از 
بخش خصوصي اعتماد دارد؛ اين باعث مي ش��ود 
كه همكاري و همدلي وجود نداشته باشد  و نتيجه 
هم اين باشد كه مي بينيد؛ عقب ماندگي در صنعت 
انرژي هاي تجديدپذير و عدم راه اندازي و توس��عه 

آن در كشور. 
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کشور  با انرژي هاي تجديدپذيرآباد می شود نه با خرج ثروت
 اگر قرار است با همين روال استفاده از انرژي هاي تجديدپذير را ادامه دهيم، آن را تعطيل كنيم بهتر است!

رئيس اتحاديه انجمن هاي علمي انرژي ايران در گفت و گو با »جوان«:

 مدير عامل شركت شهربان و حريم بان شهر تهران گفت: قرار است 
كه در 14 نقطه ش��هر تهران دوربين هاي نظارتي براي كنترل ساخت 
و س��ازهاي غيرمجاز در حريم نصب كنيم. اي��ن دوربين ها به صورت 
هوشمند وزن ماش��ين ها را در نظر مي گيرند كه كدام ماشين مصالح 
جابه جا مي كند. در حال حاضر كار نصب دوربين ها آغاز شده و تا يك 

ماه آينده تكميل مي شود. 
  مدير عامل س��ازمان آب و فاضالب تهران گفت: 10 درصد كاهش 
مصرف يعني 30 مترمكعب آب كه در مجموع معادل تأمين آب براي 

1/5 ميليون نفر است. 
 تهران از ابتداي سال دو روز هواي پاك، 165 روز هواي قابل قبول، 
37 روز هواي ناسالم براي گروه هاي حس��اس جامعه و يك روز هواي 

ناسالم براي همه افراد داشته است. 
  يك جمعيت پژوه گفت: 81 درص��د زوج هايي كه تصميم به طالق 
داش��تند و اين امر را بنا به وج��ود فرزند به تأخي��ر انداختند، به مرور 

مشكل شان برطرف شده است. 
  مدير عامل س��ازمان رف��اه، خدم��ات و مش��اركت هاي اجتماعي 
ش��هرداري تهران از حضور بي��ش از 500 نفر از ك��ودكان مراكز پرتو 
)كودكان كار و آسيب پذير( در »جشنواره بادبادك ها« خبرداد و گفت: 
تالش داريم در اين هفته هم جامعه را نسبت به كودكان و به خصوص 
كودكان خاص حساس و هم براي اين كودكان شرايط متفاوت و مفرحي 

را ايجاد كنيم. 

توزيع واکسن آنفلوآنزاي توليد داخل 
در هفته آينده 

ت�ا  تولي�د داخ�ل  آنفلوآن�زاي  اولي�ن  محمول�ه واكس�ن 
پاي�ان هفت�ه ج�اري ي�ا اواي�ل هفت�ه آين�ده ب�ه معاون�ت 
مي ش�ود. داده  تحوي�ل  بهداش�ت،  وزارت  بهداش�ت 

سيد حيدر محمدي، مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
درباره وضعيت توزيع واكسن آنفلوآنزا  گفت: تاكنون يك ميليون و 900 
هزار عدد واكسن آنفلوآنزا وارد شده است كه شامل واكسن سه ظرفيتي و 

چهار ظرفيتي بوده كه توزيع شده است. 
وي افزود: خوش��بختانه اولين  محموله واكس��ن آنفلوآنزاي توليد داخل 
هم تا پايان هفته جاري يا اوايل هفته آينده به معاونت بهداش��ت وزارت 
بهداشت، تحويل داده مي ش��ود. دو توليدكننده داخلي در زمينه واكسن 
آنفلوآنزا داريم كه قولي كه به ما داده اند، تا سقف يك ميليون و 800 هزار 
عدد واكسن است، اما احتماالً از تعداد كمتر شروع شده و به تدريج تحويل 
مي شود.  محمدي گفت: فعاًل در اولين فاز 800 هزار عدد واكسن آنفلوآنزا 
به معاونت بهداش��تي تحويل داده ايم. براي داروخانه ها هم در يك پارت 
800 هزار عدد واكسن آنفلوآنزاي چهار ظرفيتي و در يك پارت هم 300 
هزار عدد واكسن سه ظرفيتي توزيع كرده ايم.  وي درباره قيمت واكسن 
آنفلوآنزا نيز گفت: براي بازار مصرف داروخانه اي قيمت حدود 200 هزار 
تومان است. براي گروه هاي پرخطر هم واكسن آنفلوآنزا به صورت رايگان از 
سوي معاونت بهداشتي تزريق مي شود.  محمدي درباره افزايش قيمت پنج 
برابري واكسن  آنفلوآنزا گفت: اين  واكسن ها با ارز نيمايي وارد شده است. 
البته 2 ميليون نفر به عنوان گروه هدف واكسيناسيون عليه آنفلوآنزا مدنظر 
هستند كه به صورت رايگان واكس��ن از سوي معاونت بهداشتي برايشان 
تزريق مي شود.  وي گفت: توصيه ما اين است كه گروه هاي پرخطر تزريق 
واكسن آنفلوآنزا را انجام دهند كه براي آنها به صورت رايگان از سوي معاونت 
بهداشتي تزريق مي شود. در عين حال براي ساير گروه ها هم اگر متخصصين 
عفوني توصيه و تجويز كنند، مي توانند واكسن را تزريق كنند. البته با توجه با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، شدت مصرف واكسن آنفلوآنزا كاهش يافته 
و شيوع آنفلوآنزا هم كم شده است.  محمدي با بيان اينكه ديگر برنامه اي 
براي واردات واكسن آنفلوآنزا نداريم، گفت: با توجه با اينكه دو توليدكننده 
داخلي داريم، اين توليدكنندگان 2 ميليون دوز واكسن آنفلوآنزاي چهار 
ظرفيتي به ما تحويل مي دهند و فكر نمي كنيم ديگر نيازي داشته باشيم. 
البته هنوز به واكسن آنفلوآنزاي توليد داخلي قيمت نداديم. به محض اينكه 

واكسن را به ما تحويل دهند، قيمت را اعالم مي كنيم. 

مهسا گربندي
  گفت وگو

حسین سروقامت

وزير کشور: 
خطر بروز پيك ششم جدي است

رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي به 45 درصد كاهش يافت
نشانه هاي بروز پيك ششم كرونا كم كم در حال ظهور و بروز است. 
طي سه، چهار روز اخير هم روند كاهشي آمارهاي كرونايي به طور 
محسوسي متوقف شده است؛ موضوعي كه بعد از شكست ركورد 
س�فر در تعطيالت اخير دور از انتظار نبود! آنطور كه وزير كش�ور 
مي گويد خطر پيك ششم كرونايي بسيار جدي است، چراكه رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي كاهش يافته و به 45 درصد رسيده است. 
اين در حالي است كه همه ما در كنار انجام واكسيناسيون با رعايت 
شيوه نامه هاي بهداش�تي بايد تالش كنيم كشور وارد پيك ششم 
نشود، چراكه ورود به پيك شش�م يعني تكرار معضالتي همچون 
پر شدن ظرفيت بيمارستان ها، چالش كمبود اكسيژن و در نهايت 
تكرار روزهاي تل�خ مرگ چند صد بيمار كرونايي در 24 س�اعت. 
رابطه بين ميزان رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي و تغيير وضعيت 
آمارهاي كرونايي حاال بعد از پشت سر گذاشتن پنج پيك قبلي براي 
همه روشن شده است. حاال مدتي است  با فراگيرتر شدن واكسيناسيون 
عمومي شاهد افت محسوس رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي هستيم. از 
همه بدتر اينكه وزارت و ستاد ملي مقابله با كرونا هم در روزهاي گذشته 
به جاي توصيه به رعايت شيوه نامه ها و پرهيز از سفر و كارهايي از اين 
قبيل به رغم پيش بيني موج ششم در روزهاي پاياني مهر و آغاز آبان از 
برداشتن محدوديت هاي كرونايي از اول آبان خبر دادند؛ خبري كه خود 
مشوق آنهايي شد كه چندان به رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و ماسك 
زدن و رعايت فاصله فيزيكي اعتقادي ندارند. در چنين شرايطي كاهش 
آمارها، فوتي هاي كرونايي به زير 200 نفر تنها دو روز دوام آورد و دوباره 
آمارها چه ابتالهاي جديد و چه فوتي ها افزايش��ي شد. حاال آنطور كه 
احمد وحيدي، وزير كشور خبر داده دليل توقف روند كاهشي آمارهاي 
كرونايي،  كاهش رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي به حدود 45 درصد 

است كه اين مسئله خطر پيك ششم را جدي تر مي كند. 
  ركورد شكني عجيب و غريب سفرها در تعطيالت گذشته

انگار توقف يكباره توصيه به رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي و حتي 
تأكيد بر بازگشايي ها مردم را نسبت به رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
سست كرده است. براساس آخرين آمارهاي ثبت شده از مركز مديريت 
راه هاي كشور درباره وضعيت تردد وسايل نقليه مختلف در تعطيالت 
پاياني ماه صف��ر در بازه زماني 12 تا 17 مهرم��اه ركوردهاي عجيب و 
غريبي توسط مردم در سفرهاي جاده اي به ثبت رسيد، چراكه در اين 
ايام روند سفرهاي جاده اي مردم فراتر از انتظارات و به طور فزاينده اي 
آغاز شد به گونه اي كه از 12 مهرماه 2 ميليون و 229 هزار و 767 وسيله 
نقليه در محورهاي بين استاني تردد كردند كه اين آمار نسبت به روز 
قبل از آن 12 درصد و نسبت به روز مشابه در سال گذشته 35 درصد 
افزايش يافت. گرچه در روزهاي بعد نيز تقريباً همين تعداد خودرو در 
محورهاي مواصالت��ي تردد كردند و آمارها نش��ان مي دهد كه در بازه 
زماني 12 مهرماه تا 16 مهرماه روند س��فرهاي جاده اي مردم به ويژه 
در روزهاي اخير شدت بسيار زيادي پيدا كرده است، چراكه تردد بين 
استاني در روز گذشته 16 مهرماه به 2 ميليون و 647 هزار و 825 وسيله 
نقليه رسيد كه نسبت به روز قبل از آن 36 درصد و نسبت به روز مشابه 
در سال گذشته 24 درصد افزايش يافته است. البته اين ركوردشكني 
عجيب و غريب نه تنها فراتر از انتظارات و پيش بيني هاي صورت گرفته 
از س��وي دس��تگاه هاي مختلف بود، بلكه تاكنون چنين حجم تردد و 
سفرهاي بين استاني جاده اي طي يك س��ال و نيم گذشته )در دوران 
ش��يوع ويروس كرونا( به ثبت نرسيده بود. ش��ايد همين حجم از سفر 
موجب شد با وجود گسترش پوشش واكسيناسيون،  كاهش آمارهاي 

كرونايي تنها دو روز دوام بياورد. 
  نگراني از بروز پيك ششم

وزير كشور در حاشيه جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر لزوم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي   افزود:» متأس��فانه رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي كاهش يافته و به حدود 45 درصد رس��يده كه اين موضوع 
نگران كننده است. خطر بروز پيك شش��م كرونا در پي كاهش رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي جدي است،بنابراين همه مردم بايد مراقبت 
كنند تا وارد پيك ششم نشويم. اگر اين مراقبت صورت نگيرد وارد پيك 

بعدي شده و با معضالت بسياري مواجه خواهيم شد.«
وحيدي تأكيد كرد:»در حال حاضر امكانات مناس��ب فراهم ش��ده تا 
ساير افرادي كه واكسن دريافت نكرده اند واكسينه شوند، البته رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي بايد به دقت مد نظر قرار گيرد.«
  شرط واكسيناسيون براي فعاليت اصناف 

وزي��ر كش��ور در تش��ريح مصوب��ات و موضوع��ات مورد بررس��ي در 
جلس��ه قرارگاه س��تاد ملي مقابله با كرونا گفت:»در اين جلس��ه رفع 
محدوديت هاي هوش��مند مورد بررس��ي قرار گرفت. به اين شكل كه 
چگونه هوشمند محدوديت ها را رفع كنيم. نرم افزار و پلتفرمي كه از قبل 
تهيه شده بود در چند استان به صورت آزمايشي اجرا شد كه اين موارد 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين در مورد مراكزي كه بايد به 
اين پلتفرم متصل مي شدند، بحث ش��د؛ چراكه وقفه اي در اين حوزه 
ايجاد شده بود و مقرر شد اين كار هر چه زودتر انجام و مراكز مرتبط به 

اين پلتفرم متصل شوند تا زمينه تعميم آن فراهم شود.«
به گفته وي فعاليت اصنافي كه با مواد غذايي سر و كار دارند منوط به 
زدن واكسن خواهد شد كه اين كار نيز به دقت مورد نظارت قرار خواهد 

گرفت. فعاًل آخر مهر ماه براي اجراي اين طرح تعيين شده است. 
وحيدي در خصوص تزريق واكس��ن دانش آم��وزان نيز گفت:» تزريق 
واكس��ن دانش آموزان متوسطه س��طح يك و دو در حال انجام است و 
بازگشايي مدارس براي اين مقطع انجام خواهد شد، در حال حاضر نيز 
570 پايگاه براي واكسن دانش آموزان برپا شده تا كار آموزشي آنها به 

خوبي آغاز شود.«

قديمي ترها! دست مريزاد كه به ما ياد داديد لقمه هاي كوچك 
برداريم، از اش�خاص كم توان خريد كنيم، ه�ر از گاهي افراد 

خانواده را با هديه اي غافلگير كنيم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما »بازي و تفريح« بلديم؟
م�ي دانيم بازي و تفري�ح قابليت ه�ا و توانايي هاي م�ا را بروز 

مي دهند؟
نقش بازي و تفريح را در تقويت اعتماد به نفس، روحيه همكاري، 
تقويت احساسات و مهارت هاي اجتماعي مي دانيم؟ مي توانيم 

از اين ابزار براي نهادينه سازي و خالقيت استفاده كنيم؟
مي دانيم بازي و تفريح وجه لطيف ي�اد گرفتن و تجربه كردن 

است و امروزه »دست نزن« به »نياموز« تعبير مي شود؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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اسامي متخلفان در پرونده بورسيه ها
اعالم شد

تخل�ف وزارت عل�وم دول�ت س�ابق در موض�وع بورس�يه ها 
در نشس�ت علن�ي دي�روز مجل�س ش�وراي اس�المي مح�رز 
ش�د؛ پرون�ده متخلف�ان ب�ه ق�وه قضائي�ه ارس�ال مي ش�ود. 
سخنگوي كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني روز سه شنبه مجلس، گزارش كميس��يون اصل نودم قانون 
اساس��ي در مورد گزارش اقدامات غيرقانوني دولت يازدهم و دوازدهم در 

خصوص دانشجويان بورسيه سال هاي 1385 تا 1392 را قرائت كرد. 
علي خضريان در قرائ��ت اين گزارش گف��ت: در س��ال 89 وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري دولت دهم بر اس��اس يك رويه قانوني جاري در همه 
دولت هاي قبلي برحسب دستورالعمل ها و آيين نامه هاي قانوني مذكور به 
منظور تأمين بخشي از هيئت علمي مورد نياز، متقاضيان را انتخاب و براي 

تحصيل به دانشگاه هاي مختلف معرفي كرد. 
وي درباره اقدامات غيرقانوني و غيراخالقي مسئوالن وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري در دولت يازدهم و دوازدهم اظهار داشت: توجه نكردن به تأكيدات 
رهبري در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسيه هاي مورد بحث، تضييع 
بيت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصيالن بورسيه به رغم پرداخت 
هزينه تحصيل، فراهم كردن زمينه براي رسانه اي شدن اسامي دانشجويان 
بورسيه و انتشار آن، الزام فارغ التحصيالن به جايابي برخالف قانون بورسيه 
و تعهد رسمي قانوني و عدم اجراي برخي از احكام ديوان عدالت اداري در 
خصوص به كارگيري فارغ التحصيالن از جمله اي��ن اقدامات غيرقانوني 
است.  سخنگوي كميس��يون اصل نودم مجلس ش��وراي اسالمي تأكيد 
كرد: تخلف، قصور و فرافكني مسئوالن دولت يازدهم و دوازدهم و وزارت 
علوم در تعيين تكليف موضوع بورسيه ها به رغم بررسي هاي كارشناسي، 
رأي نهايي ديوان محاسبات، آراي ديوان عدالت اداري و نظر مقام معظم 
رهبري، براي نمايندگان كميسيون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره 
5 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي، مسئوالن وقت كه با اقداماتي 
همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مكتوب، عدم انجام تعهدات، 
عدم اجراي مصوبات صورتجلسات و. . . در انجام وظايف خود قصور داشته اند 
به قوه قضائيه معرفي خواهند ش��د.  در پايان اين گزارش تأكيد شده كه 
اسامي حسن روحاني، اسحاق جهانگيري، مجتبي صديقي، رضا فرجي 
دانا، محمد فرهادي، محمدعلي نجفي، منصور غالمي و محمدرضا رضوان 
طلب به عنوان افرادي كه در اين پرونده قصور، تخلف يا فرافكني داشته اند 

به قوه قضائيه اعالم مي شود. 

زهرا چیذري


