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فـردا

سیاستورزان منطقهای محیطزیستی
يادداشت اختصاصي

محمدرضا جعفری
فعال اجتماعی

س��الها توس��عه ناپایدار در کش��ور سببساز بروز
بحرانهایی ش��ده که تبعات ویرانگ��رش به ویژه در
محیطزیست از هیچ چشم بینایی دور و پنهان نبوده
است .درمواجهه با این بحرانها به تدریج کنشگری
و مطالبات محیطزیستی شکلگرفته و رفتهرفته با
آگاهیسازی و تشکلیابی از حالت پراکنده و منفرد

۴

به ش��کلی معطوف به هدف و سازمانیافته ،با بیانی
شفاف و کارشناسی شده و تأثیرگذار درآمده است،
به نحوی که از یک طرف مطالبات محیطزیستی در
همگرایی و همبستگی با مطالبات اجتماعی ناشی از
توزیع ناعادالنه ثروت و توسعه عدالتزدا قرار گرفته و
از یک طرف با پویشگری فعال ،دارای وزنی تاثیرگذار،
هرچند اندک ،در روندهای تصمیمسازی کشور شده
است .نگاهی به سابقه بررسی صالحیت کابینههای
دولته��ای مختلف پ��س از جنگ نش��ان میدهد
هیچگاه همچون ای��ن دوره ،وزرای پیش��نهادی با
ط زیستی
انتقادات و مطالبات بههمپیوس��ته محی 
مواج��ه نبودهان��د و دغدغههای عمومی از س��طح
رونماهای تخریب محیط زیس��ت به س��طح انتقاد
ساختاری و شیوه حکمرانی سببساز این بحرانها

کشیده شده است.
برخالف تعامالت سیاسی و اقتصادی شکلگرفته در
مرکز ،اینبار استانهای درمعرض خطر ،مرکز ثقل
گسترش فعالیتهای انتقادی محیطزیستی و نقد
ساختاری برنامهای وزرای پیشنهادی بودهاند .وزرای
نیرو در هردوبار حضور در مجلس برای رأی اعتماد،
نه فقط ناچار بودند به پرس��شهای فراوان جامعه و
نمایندگان مردم پیرامون نحوه عملکرد گذشته خود
در بخش آب پاسخ دهند که مشخصا در بار دوم ،حجم
مصاحبهها و مقاالت و توجیهات و تغییرات برنامهای
وزیر پیشنهادی نشان میدهد انتقادات و مطالبات در
فضای مجازی رصد شده و سخنرانیها و مصاحبهها،
با تغییر آشکار گفتمان ،در پاسخ مستدل و شبهعلمی
به آنها تنظیم شده است ،تغییری که زمینه پیگیری
موارد مشخص را مهیا میکند ،همچنانکه تعامالت
نمایندگان و توافقات صورتگرفته و حجم تبلیغات
رسانهها برای وزارتخانهای غیرسیاسی نشانی است

نوار زرد

پزشک کیارستمی
به دادگاه میرود

جامع��ه ف��ردا :باالخ��ره  15آبانماه
بهعن��وان روز محاکمه پزش��ک یکی
از پیچیدهترین پروندههای پزش��کی
در کش��ور انتخاب ش��د .روز گذشته،
رئی��س کل محاکم ته��ران ،خبر داد
که قرار اس��ت پزش��ک پرونده مرحوم
عب��اس کیارس��تمی  15آبانم��اه در
ش��عبه  ۱۰۴۴مجتمع قضایی شهید
قدوس��ی محاکمه میش��ود .اهمیت
ای��ن خبر که خبرگ��زاری میزان آن را
اعالم کرده ،فقط بهخاطر روشن شدن
چالشهای پرونده مرگ کیارس��تمی
نیست؛ حواشی پرونده این کارگردان
مش��هور جهانی ،به جامعه کشیده شد
و کلیدواژههایی چون قصور پزش��کی
در می��ان م��ردم رواج یاف��ت .عباس
کیارس��تمی ،از اس��فندماه س��ال ۹۴
تا اوای��ل اردیبهش��تماه  ۹۵بهدلیل
انج��ام چن��د جراح��ی در ناحیه روده
در بیمارس��تان بس��تری ش��ده بود و
سرانجام هش��تم تیرماه برای تکمیل
مراح��ل درم��ان ب��ه پاری��س رفت و
14تیرم��اه از دنی��ا رفت .خان��واده او
پس از مرگ ،خواس��تار رس��یدگی به
پرونده پزشکیاش شدند و از مسئوالن
درخواس��ت کردند که جزئی��ات این
پرون��ده را در اختیار افکار عمومی قرار
دهند .س��ازمان نظامپزش��کی و حتی
وزیر بهداشت ،یکس��ال بعد از مرگ
کیارس��تمی ،هنوز نتوانستهاند دالیل
قانعکنن��دهای برای مس��ائل بهوجود
آمده در حاشیه بستریشدن ،جراحی
و مرگ ای��ن هنرمند مط��رح کنند و
ش��اید بههمین خاطر است که بهمن
کیارس��تمی ،پس��ر او در واکن��ش به
آخرین اظهارات وزیر بهداشت ،آنها را
قانعکننده ندانست.
حال اما قرار اس��ت مراجع رس��می و
حقوقی کشور به این پرونده وارد شوند
و پزشک کیارستمی برای پاسخگویی
درباره مسائل بهوجود آمده در دادگاه
حاضر شود .شاید این محاکمه فرصت
مناسبی باش��د تا خانواده کیارستمی
و مردمی که پیگیر ای��ن پرونده بودند
بتوانند برای س��واالت و وسواسهای
ذهن��ی خود جواب��ی درخ��ور بیابند،
آنچنان که بهمن کیارس��تمی هم در
آخرین اظهارات��ش گفته بود10« :ماه
پیش ما خواستیم روند درمان در ایران
بررس��ی ش��ود اما دوباره به سه روزی
که کیارس��تمی در فرانسه بستری بود
پرداختند ،درحالیک��ه ما بارها تاکید
کردیم ،علت فوت س��وال ما نیست و با
توجه به اینکه نه سازمان نظام پزشکی
و نه سازمان پزشکی قانونی مسئولیت
ی��ا وظیف��های در قبال رس��یدگی به
پروندههای پزش��کی خ��ارج از ایران
ندارند ،درخواس��ت ما بررس��ی روند
درمان در ایران است».

ديالوگ

حسین راغفر ،پژوهشگر
حوزه عدالت اجتماعی:

ن توجه
نمیتوانیم مسئله اقتصاد شهر را بدو 
به س��اختارهای اقتصادی کش��ور بررس��ی
کنیم؛ بهخصوص تهران ک��ه الگوی تمامی
کالنشهرهاست.

اسالمیتبار ،مدیرکل دفتر
بازرسی سازمان غذا و دارو:
ب��ه تولیدکنندگان محص��والت زیرپلهای و
غیرمجاز هش��دار میدهم ،اگر مواد آرایشی
و بهداشتی ساختهشده به دلیل عدمرعایت
ضوابط تولید منجر به مرگ مصرفکنندهای
ش��ود ،نباید تردید داش��ته باش��ند که اشد
مجازات و حتی اعدام ،سرنوش��تی است که
برای آنان رقم خواهد خورد.

قصههای يوميه

 8آبان  - 1396بهره برداری
از  ۷رام قطار ش��هری و ۳۰
دس��تگاه اتوبوس با حضور
شهردار تهران.
عک�س  :مجتب�ی
عربزاده  /باش�گاه
خبرنگاران جوان

حملونقل عمومی اولویت شهردار تهران ،ساخت بزرگراه اولویت معاونش

یک بام و دو هوایحملونقل در تهران

حاال شهرداری
با این سیاست
یک بام و
دو هوایی که
دارد ،مشخص
نیست
تا چه اندازه
سنگهای
بزرگی که
برداشته را
به هدف
خواهد زد

جامع�ه امروز :تهران چهار هزار و  800دس��تگاه
اتوبوس کم دارد .از 6هزار و  200دستگاه اتوبوسی
که دارد هم سه هزار و  500دستگاه آن فرسودهاند.
خط  7متروی آن همی��ن دیروز برای حداقل 6ماه
دیگر تعطیل ش��د .س��ر فاصله قطارها در خط سه
مترویش حداقل 10دقیقه است ،خط 6متروی آن
هنوز تکمیل نشده اس��ت؛ اما معاونحملونقل و
ترافیک شهرداری تهران میگوید اولویت شهرداری
در حوزه ترافیک ساخت دو بزرگراه «شوشتری» و
«نجفی رستگار» است.
آنچه دو هفته پیش محسن پورسیدآقایی ،معاون
حملونقل و ترافیک ش��هرداری تهران اعالم کرد،
درس��ت عکس گفتهها و ق��ول و قرارهایی بود که
اعضای جدید شورای شهر تهران و مدیریت جدید
ش��هرداری پیش از ورود به ساختمانهای بهشت
وعده داده بودند .محمدعلی نجفی پیش از شهردار
شدن بارها از اولویتدادن مدیران سابق شهرداری
به خودروهای شخصی و س��اخت بزرگراه بهجای
توسعهحملونقل عمومی انتقاد کرده بود.
اعضای فعلی ش��ورای شهر تهران هم در این حوزه
در کنار ش��هردار تهران ق��رار میگیرن��د .یکی از
سیاستهای اصلی اعالمشده از طرف اصالحطلبان

در انتخابات ش��ورای ش��هر تهران توج��ه ویژه به
حملونقل عمومی و س��رازیر ک��ردن بودجههای
شهرداری به این سمت بود؛ اما اعضای شورای شهر
تهران ه��م در برابر این گفتههای معاون ش��هردار
تهران واکنشی از خود نشان ندادند.
پورس��یدآقایی در نشس��ت دو هفته پیش خود از
«اوضاع وخیم مالی ش��هرداری تهران» گفته بود
که با وجود  ۳۰هزار میلی��ارد تومان بدهی قطعی
«با قرض ،روزگار خود را میگذراند» و ش��هرداری
حقوق  ۶۸هزار کارمندش را هم بهسختی پرداخت
میکند .بر همین اساس شهرداری باید پروژههایش
را اولویتبندی کند که براساس این اولویتبندی
ساخت دو بزرگراه شوش��تری و نجفیرستگار در
دستور کار معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
تهران قرار گرفته است .توجیه معاون شهردار تهران
با اس�لافش تفاوت چندانی ندارد و او هم س��اخت
بزرگراه بیش��تر را موجب «کاهش ترافیک شهر و
کاهش آلودگی هوا» میداند؛ چرا که به گفته او اگر
این دو بزرگراه ساخته ش��وند ،میتوانند بهعنوان
بزرگراههای کمربندی تهران نقش مهمی در حل
معضل ترافیک ایف��ا کنن��د و از ورود خودروهای
سنگین به داخل شهر تهران جلوگیریکنند.

مکتب

وزیر علوم
با شعار اسالمیکردن دانشگاه آمد

وزیر عل��وم در اولی��ن روز کاری در وزارتخان��ه موضع دقیق
خود را مشخص کرد و گفت« :اسالمی شدن دانشگاهها جزو
برنامههای مصوب فرادس��تی اس��ت که تالش میکنیم آن
چیزی که در دانش��گاهها و وزارت علوم در جریان بوده ،پیش
ببریم و با سرعت و دقت برنامه موجود اجرایی شود».
منصور غالمی ،میخواهد طرح��ی را به طور جدی پیگیری
کند که از ابتدای انقالب بارها به آن اش��اره شده است ،اما در
زمان محمود احمدینژاد به شکل و شیوه دیگری به این طرح پرداخته شد .اسالمی کردن
دانش��گاه طرحی بود که از ابتدای انقالب اس�لامی کم و بیش در محافل دانشگاهی مطرح
بود .اما مس��ائلی چون تفکیک جنس��یتی در دولت احمدینژاد مطرح و اجرا شدند .زمزمه
بحث تفکیک جنس��یتی با تغییر روسای دانشگاهها پس از روی کار آمدن دولت نهم رنگ و
بوی تازه و جدی به خود گرفت .تا اینکه در دولت دهم تفکیک جنس��یتی به مرحله اجرایی
رسید و دانشگاه عالمه طباطبایی اولین دانشگاهی بود که این طرح را اجرایی کرد .از دیگر
سو ،در زیرمجموعه همین طرح بحث اسالمی کردن دروس علوم انسانی در دانشگاهها نیز
پیگیری ش��د .حال باید دید مقصود منصور غالمی ،از اینکه به ج��د میخواهد این طرح را
پیگیری کند چیست؟ آیا باید منتظر پدیده تفکیک جنسیتی در دانشگاهها باشیم؟یا منتظر
تغییر در عناوین برخی دروسی که در علوم انس��انی وجود دارد .این موضوع در حالی است
که رئیسجمهور و برخی مراجع ،مخالف این ش��یوه برخورد با دانشجویان به اسم اسالمی
کردن دانشگاه بودند.
در دهه  70با تأکیدات رهبر ایران «ستاد اسالمی شدن دانشگاهها» در وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری تشکیل شد و سپس در سال  ۷۶با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی به شورای
اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ،به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی
تغییر کرد .شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ماموریت خود را چنین میداند:
«شورای اسالمی شدن دانشگاهها قوه عاقلهای است که با درک صحیح و جامع از ابعاد مفهوم
اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی و شناخت دقیق از وضعیت موجود این حوزه ،اقدام
به تدوین سیاستها ،راهبردها و برنامههای مناسب کرده و با نظارت کمی و کیفی بر حسن
انجام برنامهها ،دستگاهها و نخبگان را طی این فرآیند ،راهبری میکند».
حال باید دید منصور غالمی،وزیر علوم فعلی کدامیک از اصول عمومی دانش��گاه اس�لامی
طبق تعریف شورای اسالمی ش��دن دانشگاهها را اجرایی میکند .این اصول عمومی شامل
این موارد میشود که شاید چندان در دانشگاهها رعایت نمیشود؛ اهتمام به علم و دانش و
اعتقاد به تأثیر بنیادی و قطعی آن در اداره صحیح جامعه و تأمین رفاه و سعادت مردم و رشد
و توسعه متوازن ،اهمیت داشتن فکر و اندیشه و وجود آزادی برای تحقق و نقد و بررسی آرا
و نظریات گوناگون ،داش��تن آگاهی از مسائل ومباحث فکری واجتماعی در عرصه سیاسی
جامعه و مش��ارکت در صحنه زندگی اجتماعی و ایفای نقش در آن ،ش��ناخت س��نتها و
مفاهیم اخالقی ،ارزشی و فرهنگی جامعه مواردی است که در اصول عمومی شورای اسالمی
دانشگاهها لحاظ شده است.

در این می��ان نباید ای��ن را هم فرام��وش کرد که
9کیلومتر از بزرگ��راه شوش��تری از میان منطقه
حفاظتش��ده جاج��رود ،خجیر و س��رخه حصار
میگذرد و احتماال باعث قط��ع هزاران درخت در
این منطقه هم خواهد ش��د و حتی اگر شهرداری
تصمی م بگیرد که برای حفظ درختان سرخهحصار
در امتداد بزرگراه شوش��تری تونل بسازد ،به گفته
معاون سابق شهردار تهران هزار میلیارد تومان به
ساخت این بزرگراه افزوده میشود.
وعدههای بیعمل دولت

صرف چنی��ن هزینههایی برای س��اخت بزرگراه
و تونل درحالیاس��ت که تهران با کمبود ش��دید
حملونقل عمومی مواجه است و این موضوع عالوه
بر افزایش ترافیک به افزایش آلودگی هوا هم منجر
ن اوضاع ،شهرداری تهران همچنان از
میشود .با ای 
رغبتش برای توسعهحملونقل عمومی میگوید؛
اما آنچه اتفاق میافتد با واقعیتهای تهران سازگار
نیست.
دیروز ش��هرداری تهران مراس��م بهرهب��رداری از
۱۵واگ��ن و لکوموتیو مترو و ۳۰دس��تگاه اتوبوس
را برگزار کرد ،مراس��می که حتی ش��هردار تهران

از اهمیت مخالفتها و تاثیرگذاری آن بر سرنوشت
تعیین وزیر .گستره این نقدها و ریشهای بودن آنها
در مواجهه با سه دهه حکمرانی در بخش آب مشخص
میکند دغدغههای محیطزیس��تی در این بخش
ط زیستی و دارای وزن
وارد فاز سیاس��تورزی محی 
مشخص شده است ،عالوه بر آنکه همپوشانی تفکر
مهندسی با گفتمان محیطزیستی ،به جای تقابل،
از دستاوردهای جنبش محیطزیستی است .این نوع
سیاستورزی درکنار نشان دادن خطای هوشیارانه
و اس��تراتژیک در تامین و مدیریت آب در سالهای
گذشته ،از یک سو بر فقدان فرهنگ بیکیفری و نبود
ابزارهای کافی در نظ��ارت و پایش عملکرد مدیران
متخلف و مختلف تأکید میکند و از س��وی دیگر به
دنبال راهی برای تأثیرگذاری پایا بر روندهای متمرکز
و غیرشفاف تصمیمگیری است ،هرچند که اصالح
ساختار حکمرانی و مدیریت آب درکنار تصحیح نگاه
ِ
ط زیس��تی
دارایی محی 
به آب از کاالیی اقتصادی به

و روشهای مدرن مدیری��ت آن نیز مورد توجه قرار
گرفته است.
سیاس��تورزان محیطزیس��تی با تمرکز بر عدالت
اجتماعی و زیس��تمحیطی ،اینب��ار هرچند جایی
کوچ��ک در رس��انههای جریاناصلی داش��تهاند با
اس��تفاده از امکانات فضای مجازی و آگاهیبخشی
و دع��وت مردم به حضور فع��ال در عرصههای نقد و
مطالبهگری و تعمیق پایههای مردمساالری و تبدیل
سالح نقد به وضعیتی مادی بر ادامه دموکراسی پس
از صندوق رأی و پیگیری وعدههای انتخاباتی /وزارتی
تأکید کردهاند .برس��اخت مولفههای هویتی تازه در
سپهر سیاس��ت با تاکید بر دموکراسی مشارکتی و
عدالت��ی چندوجهی بر فراز جناحه��ای موجود و با
تاکید بر توسعه پایدار و رشد متوازن و با تکیه بر جامعه
مدنی و فعالیتهای خودانگیخته اجتماعی روندی
است برای جابجایی محوریت سیاسی به حفظ پایدار
محیطزیست طبیعی در جهت منافع ملی.

ه��م در آن حضور پیدا ک��رد .در همین مراس��م،
مدیرعام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی گفت از
6هزار و  200دس��تگاه اتوبوس��ی که در تهران در
حال خدمترس��انیاند ،س��ه هزار و  500دستگاه
آن فرس��ودهاند .حاال ای��ن رقم را بای��د در کنار 4
هزار و  800دس��تگاه اتوبوسی قرار داد که تهران از
برنامهاش عقب است؛ چراکه بر اساس طرح جامع
تهران این شهر باید حداقل 11هزار دستگاه اتوبوس
داشته باشد.
در 12س��ال گذش��ته ورود اتوب��وس به ن��اوگان
حملونقل تهران تقریبا قطع شده است .در هشت
سال دولت نهم و دهم رقابت سیاسی بین شهردار
تهران و رئیس دولت باعث قطعش��دن یارانههای
خرید اتوبوس ش��د .براس��اس قانون 82.5درصد
از هزینهه��ای خرید اتوبوس بای��د از طرف دولت
تأمین شود؛ اما دولتهای نهم و دهم از این وظیفه
قانونی سرباز زدند .دولت یازدهم اما با توپ پر وارد
میدان شد و همان اوایل تش��کیل دولت و شورای
چهارم ش��هر تهران بود که بیژن زنگنه ،وزیر نفت
دولت حس��ن روحانی به ش��ورای ش��هر رفت و با
صراحت اعالم کرد که دولت همه هزینههای خرید
واگنهای جدید مترو و اتوبوس را میپردازد.
زنگنه گفته بود با شهردار تهران صحبت کرده و به
او اعالم کرده «هر تع��داد که امکان خرید و تأمین
اتوبوس ،تاکس��ی و واگنهای مت��رو دارند ،انجام
دهن��د و در بخش دیگ��ر نیز دول��ت در این زمینه
کمکهای ویژهای خواهد کرد ».این قولهای وزیر
نفت اما تا پایان دوره دولت یازدهم و البته ش��ورای
چهارم شهر تهران به سرانجام نرسید و دولت هیچ
کمکی ب��ه مجموعه مدیریت ش��هری برای خرید
واگ��ن و اتوبوس نکرد .دولت این موضوع را به علت
گرفتاریه��ای اقتصادی ناش��ی از تحریمها اعالم
ک��رد؛ اما بعد از برطرفش��دن تحریمها هم دولت
همچنانحملونقل عمومی تهران را فراموش کرد.

ظرفیتهای شهر تهران و جایگاهی که باید تاکنون
داشته باشد؛ عقبتر اس��ت و باید تالش بیشتری
برای توسعهحملونقل عمومی انجام شود.
ش��هردار تهران به نظرس��نجیهای ش��هریورماه
اش��اره کرده که در آن اصلیترین خواس��ته مردم
توسعهحملونقل عمومی بوده و گفته شهرداری و
شورای شهر تهران برآمده از رای مردم هستند؛ از
این رو باید به این دوخواسته مردم توجه بیشتری
داشته باشیم.
نجفی تأیید کرده که اگر بس��یاری از شهروندان از
وسیه نقلیه شخصی استفاده میکنند به این دلیل
است کهحملونقل عمومی پاس��خگوی نیاز آنها
نیس��ت .او بر اهمیتحملونقل عمومی در عدالت
اجتماعی هم تأکید کرده و گفته ایده عمومی تبدیل
تهران به ش��هر انس��انمحور را در دلحملونقل
عمومی بهتر میتوان به اجرا گذاشت.
اما برنامههای ش��هرداری برای اجراییکردن این
صحبتهای زیبا چیس��ت .ش��هردار تهران گفته
ش��ورای اقتصاد مصوبهای ب��رای خرید هزار واگن
از محل فاینانس داش��ته که امیدوار است مناقصه
بینالمللی  630واگن آن تا پایان آبان انجام ش��ود.
اما او به مردم یادآوری کرده که «باید دقت داش��ته
باشند» این تزریق واگن حداقل یک سال و نیم طول
خواهد کشید .اما میزان واگنهایی که مترو تهران
به آن نیاز دارد به گفته نجفی دو هزار واگن اس��ت.
البته ش��هردار تهران درباره شیوه تأمینکردن آن
500واگن دیگر صحبتی نکرده است.
او همچنین به ورود  30دستگاه اتوبوس به ناوگان
حملونقل عمومی اشاره کرده و گفته این اتوبوسها
هم با س��رمایهگذاری بخ��ش خصوصی خریداری
شدهاند و ابراز امیدواری کرده که دولت در نوسازی
ناوگان اتوبوسرانی تهران به شهرداری کمک کند؛
چراکه از س��ال  89این ناوگان نوسازی نشده و در
حال حاضر اتوبوسهایی با عمر بیش��تر از 10سال
در حال رفت و آمد در شهرند.
حاال ش��هرداری با این سیاست یک بام و دو هوایی
که دارد ،مشخص نیس��ت تا چه اندازه سنگهای
بزرگی که برداش��ته را به هدف خواهد زد .از طرفی
معاون شهردار تهران در حوزهحملونقل عمومی
از توسعه شبکه بزرگراهی بهعنوان اولویت مدیریت
ش��هری میگوید و از طرف دیگر ش��هردار تهران
توسعهحملونقل عمومی را نه فقط خواسته مردم
که برنامه اصلی ش��هرداری تهران میداند .ش��اید
بازگش��ت به آنچه س��الها درباره آن تحقیق شده
و بهعنوان س��ند در شورای ش��هر تهران و شورای
عالی ترافیک تصویب شده اس��ت ،راهگشای این
سردرگمی ش��هرداری تهران باش��د .سالهاست
که کس��ی به طرح جامعحملونقل تهران نگاهی
نینداخته اس��ت و همچنان سیاستهای دولت و
شهرداری در این زمینه به تصمیمهای آنی مدیران
وابسته است.

آرزوهای بزرگ ،آمارهای عجیب

حاال در این ش��رایط محمدعلی نجفی ،ش��هردار
تهران هم گفته تا چهار سال آینده میزان استفاده از
حملونقل عمومی در تهران باید به  55تا 60درصد
برس��د .این درحالیاس��ت که مع��اونحملونقل
عمومی ش��هردار س��ابق ته��ران در س��ال 1392
مدعی ش��ده بود که س��همحملونقل عمومی از
مسافرتهای داخل شهر تهران  60درصد است .بر
اساس طرح جامعحملونقل و ترافیک شهر تهران
میزان استفاده از وسایل حملونقل عمومی تا سال
 1404باید به 75درصد برس��د که بر اساس آنچه
دیروز ش��هردار تهران گفته تا آن روز فاصله بسیار
زیادی وجود دارد.
به گفته نجفی مأموریت اصلی شهرداری و شورای
شهر برداشتن گامهایی برای بهبود کیفیت زیست
در شهر تهران است ،اما مدیریت شهری نسبت به

فالت

کوه دماوند ُمرده و دیگر آتشفشانی
نخواهد کرد

جامعه فردا :نظرات مختلفی در مورد آتشفشان دماوند وجود
دارد؛ برخی آن را کوهی برای همیشه خفته میدانند که دیگر
هیچگاه شاهد آتشفشانی شدن آن نخواهیم بود و برخی دیگر
با تاکید بر مطالعاتی که روی گس��ل زلزله مشا-فشم صورت
گرفته است ،معتقدند که بعید نیس��ت روزی این کوه دست
بهکار آتشفشانی شود .عصر ایران ،در گفتوگو با دکتر منصور
قربانی ،زمینشناسی که در این زمینه مطالعات جدی کرده،
پاسخهایی برای این پرسشها مطرح کرده است .این زمینشناس با تکیه بر مطالعات خود
گفته اس��ت :بهاعتقاد من ،دماوند هیچوقت فعال نخواهد شد .دماوند بهطورکامل خاموش
شده است و دالیل زیادی هم برای ادعای خودم دارم .یک آتشفشان را میشود شبیه فردی
بدانیم که به دنیا میآید ،دوران بچگی دارد ،جوان میش��ود ،پیر میشود و نهایتا میمیرد.
آتشفشان دماوند هم ،زمانی متولد شده و بعد شروع به رشد کرده ،افزایش فعالیت داشته و
اکنون پیر شده است .گازها و بخارهایی که از دهانه این کوه بیرون میآید ،به این معنی است
که دماوند دارد خود را برای خواب ابدی آماده میکند.
آسمان

مرگ بر اثر
تنفس هوای آلوده پایتخت!
جامعه فردا :ادامه روزهای آلوده در پاییز پایتخت ،بهانهای
برای ارجاع خبرن��گار مهر به آمارهای وزارت بهداش��ت از
گومیر ایرانیان بر اثر آلودگی هوا ش��ده است .براساس
مر 
این آمارها که معاونت تحقیقات وزارت بهداش��ت منتش��ر
کرده ،تعداد مرگهای منتس��ب به آلودگ��ی هوا در ایران،
۲۹هزار و ۸( ۵۰۰درصد کل مرگها) مورد بوده اس��ت که
از این بین ،س��هم بیماریهای قلبیعروقی  ۲۱هزار و ۸۴۷
مرگ ( ۶.۰۶درصد) ،بیماریهای تنفسی مزمن ۳۴۲۱مرگ ( 0/95درصد) ،سرطانها
 ۱۶۰۴مرگ ( 0/44درصد) و سایر۲ ،هزار و  0/75( ۷۱۷درصد) است .همه اینها درحالی
است که بهنظر میرسد سهم 80درصدی خودروها در آلودگی هوا نادیده گرفته میشود؛
سهمی که عموما با تکسرنشین بودن بیش از 70درصد همین خودروها ،خبر از فاجعهای
در ش��رف وقوع میدهد .ارزانی و بیکیفیت بودن بنزین ،پرشدن معابر پایتخت با  4برابر
ظرفیتهای خود و ...هم هوهمه میتواند ابع��اد نگرانکنندهای به آلودگی هوا در پاییز و
زمستان امسال ببخشد.

سرزمين

 ۱۵استان کشور
درگیر خشکسالی شدید

جامعه فردا :پژوهش��کده اقلیمشناس��ی کشور پیشبینی
فصلی ایران را بهطور کامل انجام داده که در بخش خالصه
آن تاکید شده اس��ت :مطابق نمایه خشکس��الی  12ماهه
 SPELمنته��ی به پای��ان ش��هریور  ،1396اغلب مناطق
و استانهای کش��ور شاهد خشکس��الی خفیف و متوسط
بودهاند .اگرچه میانگین بارش کش��ور در ماه آغازین سال
زراع��ی ج��اری تقریبا با مق��دار بلندمدت آن برابر اس��ت،
برخالف میانگین بلندمدت در کل کشور ،اس��تانهای واقع در نوار غربی کشور ،تاکنون
بارش قابلمالحظهای دریافت نکردهاند.
تا پایان س��ال جاری بارش با نوس��اناتی در محدوده نرمال پیشبینی میشود؛ اما انتظار
میرود در میانه فصل زمستان بارش کشور متمایل به کمتر از نرمال شود .بیهنجاری دمای
کشور تا اواس��ط آذر مثبت و سپس تا میانه فصل زمستان منفی خواهد بود ،بهطوریکه
میانگین دمای سهماه آتی به نرمال و تا اندکی به کمتر از آن گرایش مییابد .با این شرایط
انتظار میرود که در مناطق سردسیر سهم نسبی برف از مجموع بارش دوره قدری بیش از
میانگین چند سال اخیر باشد .نمایه  12ماهه خشکسالی  SPELمنتهی به پایان شهریور
 ،1396وقوع درجات مختلف خشکسالی خفیف تا متوسط را در اغلب مناطق و استانهای
کشور نشان میدهد؛ وضعیت خشکسالی در استانهای خوزستان و جنوب ایالم بسیار
شدید ،شمال بوش��هر ،جنوب کهگیلویه و بویراحمد ،بخشهایی از استانهای اصفهان،
خراسانشمالی ،گلستان ،زنجان ،آذربایجان شرقی و غربی ،خراسان رضوی ،یزد ،شمال و
نوبلوچستان در شرایط خشکسالی شدید و حتی
شرق کرمان ،خراسانجنوبی و سیستا 
در مواردی بسیار ش��دید بودهاند .میانگین بارش کشور در ماه آغازین سال جاری حدود
 7میلیمتر بود که تقریبا معادل بلندمدت آن اس��ت؛ اما همانگونه که در پیشبینیهای
ماههای قبل نیز اعالم شده بود ،باوجود انتظار شروع بارشهای پاییزه ،استانهای غربی
کش��ور طی مهر ماه بارش قابلتوجهی دریافت نکردهاند اما از استانهای ساحلی خزر و
نوار شمالی کشور ،بارش بیش از نرمال گزارش شده است.
از این رو پیشبینی میش��ود که مجموع بارش س��هماه آینده در اغلب مناطق کش��ور
به اس��تثنای بخشهایی ،عمدتا در محدوده نرمال باش��د .ب��ارش در برخی مناطق هم
ح��دود  5تا  20میلیمتر کاه��ش خواهد یافت ،ام��ا باید توجه کرد که ای��ن مقدار برای
برخی مناطق مانند اس��تانهای ساحلی خزر در مقایس��ه با میانگین بارش دوره مشابه،
ناچیز است.
در سهماه آتی در مناطق غربی کشور احتمال بیش از نرمال بودن دما  65درصد است .در
ناحیه یادش��ده احتمال وقوع دمای نرمال و کمتر از نرمال بهترتیب  33درصد و  2درصد
است .نقشهها نیز نش��ان میدهد در دوره آذر ،دی و بهمنماه احتمال وقوع دمای بیش
از نرمال 55درصد کاهش یافته است و در مقابل به احتمال کاهش دما 10درصد افزوده
شده و به 12درصد رسیده اس��ت؛ از اینرو احتمال ناهنجاری منفی دما از اواسط آذرماه
افزایش مییابد.

