
حمایتی که غایب است
میزگرد «شرق» درباره چالش های خدمات 

اورژانس اجتماعی در کشور

  زن هم ریشه زندگی، زیستگاری، زایمان، زیبایی و زناشویی ست و 
در زبان مادری ما پارسی زبانان شاید کهن ترین واژه مانده در زبان 
باشــد که جان به در برده است از تطاول و تاراج در کنار مرد که 
آن هم قدیم اســت. چون مادر که انــگار در همه زبان ها همین 
مادر اســت به گویش های گوناگون، بسیج و پسیچ نیز همچنین 

مانده از پیشینه دیرپای زبان پارسی دری است...

زن و بودگاری ما
یادداشتی از محمود دولت آبادی برای «شرق»
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در «شرق» امروز  می خوانید: سرگیجه در فوتبال ایران؛ اسکوچیچ شب برکنار شد، صبح ابقا!، روح جمعی دهه بیست  و یادداشت هایی از  ساالر سیف الدینی، کوروش احمدی، گلزار آقایی، عبدالرضا ناصرمقدسی 

بنا به اهمیت کار اورژانس اجتماعی در جامعه و اظهارات 
کارشناسان بر افزایش آسیب های اجتماعی، روزنامه «شرق» 

در هفته های گذشته در گزارشی به چالش های خدمات 
اورژانس اجتماعی اشاره کرده بود و در همین مورد هم 

میزگردی با حضور زهرا رحیمی، پریسا پویان، فرشید یزدانی 
و رضا شفاخواه برگزار کرد تا ضمن نقد فعالیت این سازمان، 

پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آن در نظر گرفته شود.

ســوم جــوالی را روز جهانی بدون کیســه های پالســتیکی 
عنوان کرده انــد؛ (Plastic Bag Free Day) و این موضوع از این 
جهت بســیار بااهمیت اســت که میزان امحا، تولید و استفاده 
از کیسه های پالســتیکی در دنیا به شــدت رو به افزایش است 
و کشــور ما هم در این زمینه وضعیت خوبی نــدارد. تاریخچه  
تولید پالســتیک به طور فراگیر به ۷۰،۸۰ ســال اخیر برمی گردد، 
امــا در همین مدت کوتاه تأثیر بســیار زیادی بــر تمام زندگی ما 
گذاشته؛ از لباس، لوازم منزل، اتومبیل، طراحی انواع محصوالت 
مهندسی و پزشکی و اســتفاده از مواد پالستیکی به حدی وارد 
زندگی روزمره شــده که هیچ کس نمی تواند بــدون بهره مندی 
روزانه از این مواد زندگی کند. اگرچه گسترش تولید و استفاده از 
پالستیک به بهبود کیفیت زندگی کمک کرده، ولی از طرف دیگر 
عوارض اســتفاده نادرست از آن هم گریبان زندگی بشر را گرفته 
اســت. تقریبا جایی نیست که هم در کشــور خودمان و هم در 
اقصانقاط جهان پا بگذاریم و به زباله های پالستیکی برنخوریم؛ 
دریا، جنــگل، فضای شــهری، جاده های بین شــهری، تاالب ها، 
اقیانوس هــا و تقریبــا هر جایی که پای بشــر به آنجا رســیده، 
نوعی از پســماند پالستیکی را از خودش به جای گذاشته است. 
آلودگی های پالستیکی برای ســالمتی انسان، جانوران و به طور 
کلی سالمت و کیفیت اکوسیستم محیط زیست مضرات فراوانی 
دارد. میکروپالستیک ها وقتی به چرخه  غذایی جانوران و به تبع 
آن انسان وارد می شوند، ترکیبات سمی ایجاد می کنند و آلودگی 
منابع آبی، آب هــای زیرزمینی و آلودگی خاک از جمله مواردی 
است که در نتیجه مصرف باالی پالستیک به  وجود آمده است.

نگرانــی بزرگ تر این اســت کــه تولید این مــواد در جهان 
سرســام آور اســت و با وجود همه پیام هایی که داده می شود، 
آمارها نشان می دهد که تولید پالستیک در دنیا روبه  رشد است. 
در ســال ۱۹۵۰ ســاالنه ۲٫۵ میلیون تن پالســتیک تولید شده، 
در ســال ۱۹۹۳ به ۱۶۲ میلیون تن رســیده و در ســال ۲۰۱۵ به 
۴۴۸ میلیون تن. ایران هم جزء کشــورهایی اســت که ســاالنه 
مقادیر زیادی از لوازم پالســتیکی را تولید می کند و متأســفانه 
ما در کشــورمان کمتر پیا م های کاهش و کمتراستفاده کردن از 
لوازم پالســتیکی را منتشــر می کنیم و اقدامــات عملی در این 
زمینه انجام می دهیم. کشــور ما به خاطر منابع نفتی و تولیدات 
پتروشــیمی فراوان، یکــی از عمده تریــن تولیدکننــدگان مواد 
پالستیکی به  شــمار می رود. از طرف دیگر مهم ترین دلیلی که 
سبب استفاده بیشتر این مواد پالستیکی شده، قیمت ناچیز آنها 
در مقایســه با کیســه های پارچه ای یا کاغذی است که معموال 
این کیسه ها به راحتی امحا می شــوند و در طبیعت قابل جذب 
هســتند. هزینه و خســارات محیط زیستی ناشــی از پراکندگی 
کیسه های پالستیکی در محیط زندگی، غیرقابل محاسبه و بسیار 
گزاف اســت. هر ایرانی به طور میانگین سه کیسه پالستیکی در 
روز مصرف می کند و متوســط عمر اســتفاده از این کیسه ها ۱۲ 
دقیقه اســت؛ درحالی که برای حذف هر کدام از این کیســه ها 
در طبیعت بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ســال زمان موردنیاز است که اینها 
در طبیعت تجزیه شــوند. عالوه بر کیسه های پالستیکی، ظروف 
یکبار مصرف، سفره های پالستیکی و بسته بندی های پالستیکی 
هم در کشــورمان به مقادیر زیاد تولید می شود و به دلیل تغییر 
سبک زندگی مردم در دهه های اخیر از آنها استفاده می شود و 
فشــار مضاعفی بر محیط زیست وارد می کند. این تغییر نگرش 
در مردم و الگوی مصرف آنها نیازمند اطالع رســانی، آموزش و 
فرهنگ سازی اســت، به همین دلیل است که روز سوم جوالی 
مصادف با ۱۲ تیرماه به عنوان روز جهانی اســتفاده بدون کیسه 
پالستیکی (Plastic Bag Free Day) نام گذاری شده و بر استمرار 
فرهگ ســازی، ترویج آگاهی در اســتفاده نکردن از کیســه های 
پالســتیکی و ظروف یکبارمصرف تأکید شــده است. الزم است 
که ما در کشــورمان هرچه ســریع تر این اقــدام را تبدیل به یک 
جریان عمومی کنیم. بســیاری از کشــورهای دنیا در این زمینه 
اقداماتــی را آغــاز کرده اند و حتی کشــورهایی که ما به جهت 
توســعه یافتگی آنها را به جهت توســعه یافتگی خیلی جدی 
به حســاب نمی آوریم، جریمه های بسیار سنگینی برای استفاده 
از کیسه های پالستیکی وضع کرده اند. همان طورکه اشاره کردم، 
پالستیک با ماندگاری حدود چندصد سال در طبیعت، یک ماده 
تجزیه ناپذیر محســوب می شــود و کیســه های پالستیکی هم 
به راحتی با وزش باد جابه جا می شــوند و قادر هستند آلودگی 
ناشی از مراکز دفن زباله را تا کیلومترها منتقل کنند. پالستیک ها 
و ظروف پالستیکی عالوه بر مشــکالت محیط زیستی، مشکالت 
بهداشــتی و اجتماعی فراوانی به  وجــود آورده اد. حدود چهار 
درصــد از تولید نفت در جهــان صرف تولید مواد پالســتیکی 
می شود که رقم بسیار باالیی است و مستلزم مصرف حدود ۶۰ 
تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در ســال است. این آمار نشان دهنده 
وضعیــت نگران کننــده این موضــوع در کل جهان اســت که 
متأســفانه ما هم در کشــورمان وضعیت خوبی نداریم و هیچ 
پیام مؤثر و آموزش مداومی از طرف دســتگاه های حاکمیتی به 

شکل گسترده در این زمینه به مردم منتقل نمی شود.
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روزی بدون پالستیک
سـرمـقـالـه

 امضای تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان 
بین شرکت ملی نفت ایران، بانک ها و شرکت های اکتشاف و تولید 
در هفته گذشته که با حضور مقامات ارشد دولت سیزدهم صورت 
گرفت، با واکنش های زیادی مواجه شد. موافقان این اقدام را گامی 
مثبت در راستای شکست بن بست سرمایه گذاری در صنعت نفت 
در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های داخلی تلقی کرده اند 
کــه می تواند عالوه بر خنثی کردن تحریم هــا، به افزایش قدرت و 
توان رقابتی صنعت نفت کشــور کمك کنــد. در مقابل منتقدان 
عالوه بر تشــکیك نســبت به اجرائی شــدن این طــرح به دلیل 
محدودیت های اقتصــادی، اداری و فنی، صرف اجرای این طرح

بر مبنای ظرفیت های داخلی را به سود صنعت نفت به طور عام 
و میدان نفتی آزادگان به طور خاص نمی دانند. با تدقیق در دیدگاه 
موافقان و مخالفان می توان به دیدگاهی واقع بینانه و کارشناسانه 

در این زمینه رسید.
واقعیت این است که امضای تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان 
نفتی آزادگان نخستین گام در جهت توسعه میدان نفتی آزادگان 
اســت؛ میدانی که لقب یکی از بزرگ تریــن میدان های نفتی دنیا 
را یدك می کشــد و به لحاظ مشــترك بودن با عراق از حساسیت 
باالیی برای صنعت نفت و مدیریت آن برخوردار است. این میدان 

و توســعه آن در طول دو دهه گذشــته دغدغه اصلی دولت ها و 
به تبع آن مدیران صنعت نفت به شــمار می آمده و هریك تالش 
داشته اند با فعال کردن آن، ســابقه ای مثبت در کارنامه مدیریتی 
خود ثبت کنند که البته تاکنون این مهم کمتر محقق شــده و این 
میدان در کشاکش مســائل مدیریتی و سیاسی داخلی و خارجی 
از اهــداف و برنامه های توســعه ای صنعت نفت بســیار عقب 
مانده اســت. به طور طبیعی مانع اصلی در بن بســت توسعه ای 
میــدان نفتی آزادگان، تحریم های اقتصــادی یك دهه اخیر بوده 
اســت. تداوم شــرایط تحریمی و مبهم بودن آینده این شرایط به 
لحــاظ تداوم یا رفع، توســعه میدان های نفتــی از جمله میدان 
نفتی آزادگان را در مخاطره قرار داده اســت. از ســوی دیگر یکی 
از معضالت و مشــکالت ســاختاری صنعت نفت ایران با وجود 
قدمت بیش از ۱۱۰ ســال، ضعف ظرفیت های داخلی اقتصادی، 
فنی و مدیریتی این صنعت بوده و هســت به گونه ای که توسعه 
این صنعت همواره به عوامل و متغیرهای خارجی وابســته بوده 
اســت.  در طول بیش از یك قرن گذشــته کمتر صنعت نفت به 

ظرفیت های داخلی برای توسعه خود نگاه کرده 
و در عین حال تالشــی در جهت ایجاد و تقویت 
ظرفیت هــای داخلــی به خصوص در شــرایط 
باالبودن درآمدهای نفتی نداشته است. صنعت 
نفت ایران در طول دهه های گذشته همواره برای 
حرکت توسعه ای خود نگاه به خارج داشته که 
تا حدودی با توجه به ماهیت سرمایه بربودن باال 
و سطح باالی تخصص های فنی و مهندسی این 
صنعت و کیفیت پایین ظرفیت های داخلی در این 

حوزه ها طبیعی به نظر می رسد. اما واقعیت این است که شرایط 
سیاسی حاکم بر کشــور در طول دهه های اخیر که همواره آن را 
در وضعیت حســاس، بی ثبات و ناپایدار قرار داده، باعث شده نه 
شرکت های نفتی داخلی ریسك بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
را حتی به قیمت به تأخیرافتادن توســعه طرح ها و ازدست رفتن 
فرصت های اقتصادی، بپذیرند و نه بانك ها، شــرکت ها و فعاالن 
اقتصادی جرئت و ریسك حضور در طرح های توسعه ای صنعت 
نفت را قبول کنند؛ بنابراین ایجاد پیوند میان ظرفیت های داخلی 
و صنعــت نفت نیازمند یك جرئت و شــجاعت در ســطح کالن 
بوده که کمتر می توان آن را ســراغ گرفت. تداوم شرایط تحریمی 
و تأخیر طوالنی در اجرای طرح های توسعه ای خصوصا در بخش 
باالدستی، به اجبار زمینه پیوند میان ظرفیت های داخلی و صنعت 
نفت را در ســال های اخیر فراهم کرده که این موضوع با توجه به 
اعتقاد نسبی مدیران اقتصادی و نفتی در دولت سیزدهم به تحقق 

آن، با انگیزه و جدیت بیشتری دنبال می شود.
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پیوند ظرفیت هاي داخلي و خارجي صنعت نفت

شهردار سابق تهران
پیروز حناچی

کارشناس اقتصاد انرژی
علیرضا سلطانی 

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
بدینوسیله از کلیه دوستان، آشنایان و همکاران محترم که در مصیبت 

درگذشت مادر عزیزم به طرق مختلف تسلیت گفته و با ابراز همدردى و 
همراهى موجب تسلى خاطر اینجانب و سایر بازماندگان آن عزیز شدند، از 

طرف خود و خانواده صمیمانه سپاسگزارى و قدردانى مى  کنم. 
براى همه عزیزان آرزوى سالمتى و سعادت دارم.

مجید صیادى

وقتــی از آلودگــی دریایــی حرف می زنیــم، از چه چیــزی حرف 
می زنیم؟! به نظر خیلی از ما، پاسخ به این سؤال نباید زیاد سخت باشد؛ 
اما همین که جامعه  جهانی از پس قرن ها آلودگی دریایی، کمی بیش 
از نیم قرن گذشته، دغدغه  مقابله با آن را در سر پرورانده، نشان می دهد 
که پاسخ به آن چنان که باید آسان نبوده است! چراکه آن روزها خیلی 
از علمای قوم بر این باور بودند که دریاها و اقیانوس ها آن قدر وســیع 
هســتند که خود توانایی آن را دارند که هر نوع آلودگی را از بین ببرند! 
اما گویا پس از حادثه ســال ۱۹۶۷ تانکــر نفتی «توری کانیون» بود که 
قدم های پرشتاب بین المللی در راه حفاظت از محیط  زیست دریایی و 

به تبع آن، جلوگیری از آلودگی آب دریاها برداشته شد.
ادامه در صفحه ۵

در اهمیت حفاظت 
از محیط  زیست دریایی

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

محمد  ولی زاده

معرکه در معرکه
تالقی حضور پوتین و بایدن 

در خاورمیانه و آینده ای که ایران 
می تواند به نفع خود کلید بزند

اگر هوشمندی در دستور کار 
سیاست  خارجی قرار بگیرد می توان از 

سفر بایدن به خاورمیانه و پوتین به ایران 
نهایت استفاده را در جهت منافع ملی برد

کنترل شیرفلکه رودخانه های بزرگ منطقه با طرح های داپ و گاپ ترکیههمسایه آب را برد

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۲ بخوانید

واکنش مدیران شهری به مرگ کودک ۴ ساله 
در فضای سبز حاشیه بزرگراه بسیج

در  روزهایی که ورزش ایران 
درگیر هیاهوی فوتبال بود

نگرانی برای
بازداشت شهردار

سعید مالیی رقیب 
اسرائیلی را شکست داد

۱۰

۹

  از یک طرف واشنگتن ضمن آنکه تالش دارد زمینه برقراری 
روابط دیپلماتیک میان عربســتان سعودی و اســرائیل را در این 
ســفر کلید بزند، برنامه هایــی نظیر راه اندازی ســامانه یکپارچه 
پدافند هوایی و تشــکیل ناتوی عربی - اســرائیلی را هم در سر 

دارد. در عین حال آن گونه که مطرح است، عربستان سعودی هم 
به دنبال انعقاد قرارداد خرید تسلیحاتی با آمریکایی ها در جریان 
ســفر بایدن به عربستان اســت؛ قراردادهایی که به جای تأمین 
تسلیحات دفاعی، امکان خرید تسلیحات هجومی برای ریاض را 

فراهم می کند. با این حال جو بایدن در سایه تداوم و تشدید جنگ 
اوکراین و همچنین اقدام روســیه برای قطــع صادرات انرژی به 
اروپا، در تالش است با حضور در خاورمیانه اقدامات الزم را برای 
کنترل قیمت حامل های انرژی در دستور کار سفر خود قرار دهد. 
از این منظر احتماال رئیس جمهوری آمریکا کشورهای تولید کننده 
انــرژی در خاورمیانه را وادار بــه افزایش میزان تولید و صادرات 
کند. در مقابل روسیه هم ذیل تشدید جنگ اوکراین و جبهه بندی 
جهانی در برابر کرملین، خود را در شــرایطی می بیند که ناگزیر از 
ارتقای روابط در ابعاد مختلف با کشورهای معدود جهانی است 
که کماکان روابط با روسیه را حفظ کرده اند. در این بین جمهوری 
اســالمی ایران هم بــه دالیل مختلف، همراهی و همســویی با 
روســیه را پیش برده اســت. پیرو این نکته و هم زمان با تحوالت 
ذکر شده به تازگی نخســتین مرحله عملیات حمل کاال در مسیر 
کریدور شمال - جنوب از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کاالی صادراتی کشور به مقصد روسیه 
اجرائی شــد. همچنین بنا به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید، ایران در صدد ارســال پهپاد به روســیه است. 
حال باید دید که ســفر رئیس جمهور روسیه به ایران در بستر این 
تحوالت، روابط تهران - مسکو را در چه مسیری قرار خواهد داد؟

شــرق: از امروز چهارشنبه جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا، سفر منطقه ای خود را 
با حضور در اسرائیل آغاز می کند و بعد از آن راهی عربستان سعودی می شود. این در حالی است 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه  نیز سه شنبه هفته پیش رو (۲۸ تیر/ ۱۹ جوالی) به ایران 
ســفر خواهد کرد. به موازات آن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم زمان با همتای 
روس خود وارد تهران خواهد شــد تا نشستی سه جانبه را با ســیدابراهیم رئیسی درباره مسائل 
مشــترک برگزار کنند. با توجه به اهداف هر کدام از این کشــورها، به خصوص دو ابرقدرت آمریکا 
و روســیه برای حضور در منطقه غرب آسیا به نظر می رســد   روزهای پیش رو می تواند روزهایی 
ملتهب و پر از حادثه باشــد که هر کدام از آنها در تعیین سمت و سوی تحوالت خاورمیانه به شدت 

مؤثر واقع خواهد بود.

یادداشت

یک گام نزدیک تر 
به آغاز گیتی

«جیمز  وب» پرده از  رازها  برمی دارد

۵


