
سند جامع همکاری بلنــــدمدت ایران و ترکیه
 واقع بینـــانه است

یک ماه تا وعده وزارت صمت؛ چرا آیین نامه 
واردات تصویب نمی شود؟
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راه اندازی گشت تأمین آب برای نیازمندان توسط شهرداری گنت10شهـــر
سپهرغرب، گروه شهر:  با ادامه موج گرما در غرب اروپا، بسیاری از دولت های محلی اقداماتی را برای کمک به شهروندان برای خنک کردن و بهبودی از شرایط طاقت فرسای گرما انجام می دهند. برای نخستین بار در گنت بلژیک، مقامات محلی چندین گشت خیابانی 
را برای کمک به افراد بی خانمان در فصل تابستان مستقر کرده اند. وظیفه اصلی گشت ها، توزیع آب بین افراد نیازمند و همچنین درخواست کمک پزشکی در صورت کم آبی و گرمازدگی است. عالوه بر این، گشت ها از حومه های شهر وپارک ها نیز بازدید خواهند 
کرد؛ چراکه شانس بیشتری برای یافتن افراد بی خانمان نیازمند در این مناطق وجود دارد. نسخه تابستانی این جنبش در گنت به گونه ای طراحی و اجرا شده که مانند گشت های زمستانی برای بی خانمان ها در بعضی شهرها عمل می کند. نوامبر گذشته، برلین 
خدمات کمکی مشابهی را راه اندازی کرد که در آن مددکاران اجتماعی در شهر سفر می کنند و به افراد نیازمند چای داغ و کیسه خواب می دهند یا در صورت نیاز آن ها را به یک مرکز پزشکی منتقل می کنند. اقدامات مشابه زمستانی این خدمات، ارائه بسته مراقبت 

اجتماعی به افراد بی خانمان است. درخواست برای خدمات اجتماعی مستلزم دانش خاصی از سوی اقشار آسیب پذیر است، در همین حال نیز ارائه دهندگان خدمات نقش فعالی در جست وجوی افراد نیازمند به کمک دارند.

ابتکاراتی برای پیـــوند 
شهرها با طبیعت

با  شهرها  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
گسترش  به  رو  باورنکردنی  سرعتی 
است و همین امر، وجود فضاهای سبز 
می کند؛  مواجه  زیادی  چالش های  با  را 
کاهش  برای  هستند  تالش  در  مدیران 
فضاهای  دیگر  بار  یک  کربن،  انتشار 

شهری را با طبیعت پیوند دهند.
بســیاری از محققــان پیش بینــی کرده انــد که تا ســال 
2050، شــهرها میزبان حدود 70 درصد از جمعیت جهان 
باشند که همین گســترش شهرنشینی منجر به توسعه 
شــهری خواهــد شــد و کاهــش فضاهــای ســبز را در پی 
خواهد داشــت. بدون شــک، وجود فضاهای سبز، آبی و 
اکوسیســتم ها در شهرها به کاهش قابل توجه آلودگی، 
خطرات ناشــی از وقوع سیل، امواج گرمایی و تأمین هوا 
و آب سالم منجر خواهد شد و در نتیجه، حفظ طبیعت و 
مدیریت پایدار در طراحی شهری آینده بیش از پیش حائز 
اهمیــت خواهــد بود. امــروزه اغلــب مدیران در سراســر 
شــهرهای دنیــا می کوشــند به خلــق نوآوری هایــی برای 
حفــظ طبیعت در طراحی های خــود بپردازند و همزمان 
از تجربیــات ســایر برنامه ریــزان بــرای ایــن منظــور بهره 
بگیرنــد. در ادامــه بــه معرفــی مهم تریــن نوآوری هایی 
پرداخته می شــود کــه تاکنــون در نقاط مختلــف جهان 
برای پیوند طبیعت با فضاهای شهری پیاده شده است.

BitaGreen 
شــرکت BitaGreen نرم افزار و نقشــه هایی توســعه 
داده است که به دانش بشر و به ویژه برنامه ریزان مبنی بر 
چگونگی اثربخشی زیرساخت های سبز شهری بر کاهش 
وقوع ســیل و باال بردن کیفیت زندگــی می افزاید. در این 
نرم افزارها و نقشه ها امکان شناسایی مناسب ترین نقاط 
شــهری برای پیاده ســازی خدمات زیســت محیطی فراهم 
می آیــد و در نتیجــه، مدیــران می توانند بهتر بــرای ایجاد 

زیرساخت های سبز تصمیم بگیرند.
RESILIO پروژه 

گروهــی از خالقان اهل آمســتردام در هلند، پروژه ای 
بــه نــام RESILIO پیــاده کرده انــد که به طور مســتقیم 
چالش هــای اقلیمــی مرتبــط با ســیل، گرمــا، تأمین آب، 
مصــرف انــرژی و زیســت پذیری شــهری را از طریق احیای 
بام ســازه ها مورد هــدف قرار می دهــد. در واقع، در این 
طرح قرار اســت بام خانه هــای پایتخت هلنــد با گیاهان 
و درختان ســبز پوشــیده شــود تا از این طریق، تغییرات 

اقلیمی و اثرات منفی ناشی از آن به حداقل برسد.
 استراتژی قلب داغ

خالقــان  توســط  کــه  اســت  برنامــه ای  داغ  قلــب 
نیازهــای  تأمیــن  جهــت  فنالنــد،  پایتخــت  هلســینکی، 
گرمایشــی شــهر بدون نیاز به انتشار کربن و با 10 درصد 
قیمت پایین تر از نرخ کنونی پیاده شده است. این هدف 
از طریــق تبدیــل انرژی تجدیدپذیر به نیــروی گرمایی آب 
کــه در منابع بزرگی ذخیره و طی زمســتان در کانال های 

گرمای شهر توزیع می شود، تحقق می یابد.
 Husqvarna شهری  سبز  فضای  شاخص   

Intellion
 Husqvarna شــهری  ســبز  فضــای  شــاخص  در 
Intellion از بینایی رایانه ای و تکنیک های یادگیری عمیق 
برای بهبودی هر چه بیشتر منابع داده های ماهواره ای با 
داده های زمینی برگرفته از میلیون ها دســتگاه استفاده 
شــده در پارک هــا، جنگل های شــهری و باغ های سراســر 
دنیــا به منظور ایجاد ایده هایی جهت طراحی هوشــمند 

شهرها و مدیریت زمین بهره گرفته می شود.
Idas Valley Community کمپانی 

این کمپانی که در نزدیکی کیپ تاون، پایتخت آفریقای 
جنوبــی واقع شــده اســت فرصــت کارآفرینــی و کیفیت 
زندگــی را برای ســاکنان بهبود می بخشــد، ضمن این که 
امکان انجام فعالیت هــای تفریحی خارج از خانه را برای 
مردم بومی و گردشــگران فراهم می آورد. عالوه بر این، 
کمپانــی اهل کیپ تاون به افزایش پوشــش های گیاهی 
خوراکی و حفظ منابع طبیعی اطراف شهر می پردازد و از 

این طریق، مردم را با طبیعت پیوند می دهد.
 پروژه Seatizens از مؤسسه علوم دریایی

پروژه Seatizens که تنوع زیستی در اکوسیستم های 
ســواحل شــهری را مورد توجــه قرار می دهــد، مبتنی بر 
رویکردهای مشــارکتی شهروندان اســت. بستر فعالیت 
ایــن پــروژه امــکان نظــارت فراگیــر سیســتم را فراهــم 
مــی آورد که در نتیجه آن، افزایش تنوع زیســتی شــهرها 
و حومه هــا امکان پذیر می شــود، ضمن این که آگاهی و 

مشارکت شهروندان نیز افزایش می یابد.
Latitudo پروژه 

پــروژه Latitudo 40 یک پلتفــرم برای تجزیه و تحلیل 
داده هــای شــهری ارائــه می دهــد کــه کامــًا مبتنــی بــر 
تصویرســازی ماهــواره ای، هــوش مصنوعــی و تجزیــه 
و تحلیــل جغرافیایــی اســت و بــه تســهیل و اثربخشــی 
طرح هــای مربــوط بــه کاهــش تغییــرات اقلیمــی کمک 
می کنــد و در نهایت، کیفیت زندگی را بهبود می بخشــد. 
در واقع، در این پروژه امکان تجزیه و تحلیل مناطق سبز 
شهری، جزایر گرمایی، آلودگی هوا و انتشار کربن فراهم 
می آیــد و در نتیجه، مدیــران کاربر می توانند بر اســاس 
آن، اقدامــات کارآمــدی بــرای افزایــش پایــداری شــهری 

پیاده کنند.
Living Seawalls طرح 

ایــن طرح دانــش علمی مهندســی و بوم شناســی را 
بــا طراحی خــالق تلفیق می کند تــا از این طریــق زندگی 
دریایی را با ســواحل بتنی سراسر شهرهای جهان پیوند 
دهــد. در ایــن طــرح، از فنــاوری پرینتر ســه بعــدی برای 
ایجاد چاله ها و آبگیرهای سواحل طبیعی روی پنل های 
پیش ساخته بهره گرفته می شود که در نهایت آن، مردم 

می توانند با زندگی دریایی پیوند برقرار کنند.

پنجره

نگرش راهبردی، کلید دست یابی به توسعه پایدار شهری است
مدیریت  در  راهبردی  نگرش  گفت:  شهری  آمایش  و  برنامه ریزی  کارشناس  یک  شهر:  گروه  سپهرغرب، 

پهنه های کالن شهرها، کلید دست یابی به توسعه پایدار شهری است.
عمــاد مطالبــی اظهــار کرد: هر شــهری تجلــی فضــای نظام هــای زیســت محیطی، اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگــی و کالبــدی حاکــم بر آن اســت؛ آنچه کــه امروزه زیبایی و زشــتی پیکره شــهری را در کالن شــهرها به 
نمایش گذاشته است، نشأت گرفته از سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی است که دست اندرکاران آگاهانه یا 

ناخودآگاه، خواهان آن بوده اند و به منصه ظهور رسانده اند.
وی با بیان اینکه مدیریت شــهری نیازمند توجه و نگاهی اســت که بتواند ســاختار و کارکرد را در راســتای 
فرم پایدار زیستی و توزیع عادالنه خدمات در ابعاد محله ای در کنار هم قرار دهد، به طوری که توجه به ارکان و جزئیات در 
محله ها و تأمین رضایت شهروندی بر اساس خواسته ها و نیازها در مقیاس محله ای سبب گسترش مؤلفه های اثربخش 

در ارائه زیست پذیری خواهد شد.
مشــاور کمیسیون بهداشت و محیط زیســت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر رشت گفت: محدوده های شهری و 
پیرامونی آن با توســعه فیزیکی، تخریب پهنه های ســبز طبیعی و اراضی کشــاورزی، وجود کاربری ناســازگار و کمبود فضای 
مناسب جهت پیاده روی مواجه است، لذا باید برای ارائه و اجرای سبک مناسبی از شهرسازی در مسیر برنامه ریزی شهری و 
کاربری زمین تالش شود، زیرا زمین شهری کاالیی گران بها است و نیازمند مدیریت خردمندانه زمین به ویژه در کالن شهرها 

هستیم.
وی بــا بیــان اینکه کالبد شــهر باید منعطف بر زیســت انســانی و تجلی بخش احساســات و عواطف انســانی باشــد تا 
اســیر پدیده ساختمان سازی و مسلط شدن ساختمان در کالن شهرها نباشیم، افزود: شبکه های دسترسی، مسیرهایی 
ارتباطــی اســت که نیازمند توجه به زیرســاخت های شــهری، بهره گیــری از الگوهای نوین آمایش شــهری همچون الگوی 
شــهر فشــرده، رشــد هوشــمند و به کار گیری فناوری های نوین در این عرصه اســت تا از ســفرهای مازاد شهری جلوگیری 

شود.
این کارشــناس برنامه ریزی شــهری گفت: حرکت در مدیریت شــهری باید به ســوی 
شناســایی و تبییــن نقاط ضعــف و قوت، فرصت هــا و تهدیدها در ســاختار 
آمایــش شــهری و ایجــاد توســعه پایــدار شــهری محلــه ای باشــد و با 
بهره گیــری از افزایــش تراکــم بــه صــورت منطقــی بــا رعایــت تمام 
مالحظات زیســتی و اســتفاده از حمل ونقل عمومی به ســمت 

فرم پایدار شهری گام برداریم.
وی تصریح کــرد: بهره گیری از تکنیک های طراحی محیطی 
و توجه به اندازه، فرم، ابعاد، تناسبات در فضاهای عمومی 
ســبب می شــود که خلــق فضاهای ســرزنده و نشــاط آور با 
توجــه بــه رویکردهای معماری شــهری و در نظــر گرفتن نور 
و اقلیم برای دســت یابی به آسایش شهروندی گسترش و از 

نظر کمی و کیفی افزایش یابد.
مطالبــی ادامــه داد: ارائــه راهبردهایــی بــرای تبدیل نقاط 
ضعــف به نقــاط قوت ها و تبدیــل تهدیدها بــه فرصت ها که در 
آرایی و چیدمان آمایش شهری و توسعه پایدار شهری مؤثر باشد، 
می توانــد چارچوبــی ارزنده برای توســعه پایدار محالت و رســیدن به 

الگوی پایدار شهری و کالن شهری باشد و آن را عینیت بخشد.

برنامه شورای شهر منچستر برای بهسازی مرکز شهر
شهر  مرکز  قلب  در  استراتژیک  خرید  یک  با  دارد  نظر  در  منچستر  شهر  شورای  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
ویتنشاو و گسترش مالکیت خود بر زمین های این منطقه، گزینه های سرمایه گذاری و بازسازی آن را تقویت 

کند.
شــورای شهر منچســتر در حال کار روی یک چشــم انداز بلندمدت آینده نگرانه برای بازســازی بالقوه مرکز 
شــهر اســت که شــامل ایجاد خانه های جدید، اشــتغال و فضای فرهنگی در کنار ســرمایه گذاری در قلمروی 

عمومی می شود. 
بررســی  راســتای  در  شــهر  مرکــز  زمین هــای  بــر  خــود  مالکیــت  مــرز  گســترش  هــدف  بــا  شــورا 

»ویتنشــاو  خریــد  مرکــز  بازســازی،  و  ســرمایه گذاری  مختلــف  گزینه هــای 
از  را  منچســتر  شــهر  مرکــز  قلــب  در  واقــع   »)Wythenshawe (

St. Modwen(«، توســعه دهنده خبــره و  »ســنت مــودون )
متخصــص امالک و بازســازی بناهــا، خریداری کرد.

مرکز تجاری ویتنشاو، منطقه و منبعی حیاتی برای مردم 
محلی به منظور دسترسی به مغازه ها، امکانات تفریحی 

و ســایر مزایا است، بنابراین شورای شهر در حال انجام 
بررسی های الزم است تا اطمینان حاصل کند تغییر در 
مالکیت هیچ تأثیری بر تاجران، مستأجران و مشاغل 
ایــن مجموعــه نخواهــد داشــت و بــه آنهــا اجــازه 
می دهــد بــدون اختــالل به ارائــه خدمات ارزشــمند 

خود به مشتریان محلی ادامه دهند.
شــورای شــهر منچســتر طی ماه هــای اخیر تالش 

کرده اســت تــا در ترســیم چشــم انداز بلندمدت خود 
بــرای بازســازی این منطقه تمــام جوانب را بــرای ایجاد 

محیطــی مســکونی، تجــاری و فرهنگــی در نظــر بگیــرد و 
در نظــر دارد برنامــه نهایی عملیات بازســازی خــود را پس از 

مشورت با عموم مردم و صاحبان مشاغل محلی منتشر کند.
عضــو اجرایــی شــورای شــهر منچســتر در بخــش مســکن و 

گاهی شــورا از میــزان اهمیت مرکز شــهر  و توســعه، ضمــن اشــاره به آ یتنشــا و
بــرای مــردم محلــی منطقــه به عنــوان راه نجــات مغازه هــا و امکانات رفاهــی، گفــت: »می دانیم ســاکنان مدتی 
اســت کــه می خواهنــد ســرمایه گذاری بیشــتری در ایــن مرکــز ببیننــد، بنابرایــن ایــن فوق العاده خواهــد بود که 

به گونــه ای برنامه ریــزی کنیــم کــه توســعه ای دگرگون کننده برای مرکز شــهر و مردم محلی به حســاب آید. 
شــورا مدت ها اســت که در حال بررسی این هدف است و طی هفته های آینده نیز با برگزاری جلسات مشاوره عمومی 
از مردم می خواهد دیدگاه های خود را در زمینه مرکز شــهر به اشــتراک بگذارند. شــورا بدون شــک از بازخورد ارزشــمند 

این افراد بهره خواهد برد.«
سخنگوی سنت مودون نیز گفت: »از آنجا که استراتژی سنت مودون برای تمرکز بر توسعه لجستیک و خانه سازی طی 

سال های اخیر تغییر کرده است، خوشحالیم که شورای شهر منچستر نگهبان مرکز شهر ویتنشاو خواهد بود. 
ما آینده ای عالی را برای این منطقه می بینیم و مشتاقانه منتظر رشد ویتنشاو به عنوان بخشی از برنامه های بلندمدت 

شورا برای بازسازی مرکز شهر هستیم.«

منچسترعماد مطالبی

شهر:  گروه  سپهرغرب، 
در  به ویژه  شهری  بازآفرینی 
شهرها،  تاریخی  بافت های 
فرایند زیست پذیر کردن مناطق 
حداکثر  با  کم کیفیت  شهری 
شهری  ذی نفعان  مشارکت 
سطح  در  یکپارچه  مدیریت  و 
محلی، گام بلندی برای بهبود زندگی شهروندان 
بافت  در  گردشگران  تردد  افزایش  که  است 

فرسوده شهری را رقم خواهد زد.
بازآفرینــی و حفظ بافت هــای تاریخی، هویت 
ضــروری بــرای ادامه حیات شــهرها اســت و این 
اقــدام را می تــوان مؤثرترین رویکــرد معاصر در 
حوزه مرمت و حفاظت شــهری دانست که زمینه 
ظهــور ایــن رویکــرد در توجــه به اصول توســعه 
پایدار و اهمیت یافتن نقش مشارکت گروه های 

ذی نفع در فرایند برنامه ریزی است.
رویکرد بازآفرینی پایدار شــهری توجه همزمان 
و ابعــاد کالبــدی اقتصادی اجتماعــی مدیریتی و 
زیســت محیطی در بافت تاریخی دارد رویکردهای 
مرمت و بهســازی شهری در ســیر تحول و تکامل 
خود از بازســازی بازنده سازی نوســازی و توسعه 
مجدد به بازآفرینی و نوزایی شــهری تکامل یافته 
است و در این مسیر، گذاری را از حوزه توجه صرف 
بــه کالبد به عرصه تاکید بــر مالحظات اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و هنری تجربه کرده است.
امــروزه برای بازآفرینی پایدار شــهری می توان 
با تشــکیل کمپانــی با حضور گروه هــای ذی نفع، 
باعث بهینه ساختن همه جانبه و پایدار وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی محل شد؛ رویکرد 
بازآفرینی پایدار شــهری توجــه همزمان به ابعاد 
کالبــدی، اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی 
در بافــت تاریخــی دارد، لــذا شــناخت و بررســی 
معیارهــای آن می توانــد بــه لحــاظ جامعیــت، 
راهگشای رفع مشکالت بافت های تاریخی باشد.

طــرح بازآفرینــی شــهری ظرفیت هــای ویــژه ای 
در خصــوص بافت هــای تاریخی شــهری دارد که از 
جملــه این ظرفیت ها و قوانیــن و مقررات موجود 
می تــوان بــه قانــون حمایــت از احیــا، بهســازی و 
نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند 
ملی راهبردی احیا، بهســازی و نوســازی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شــهری، مصوبه شورای عالی 
شهرســازی و معمــاری ایــران در خصــوص ابــالغ 
نقشه محدوده بافت فرهنگی و تاریخی 168 شهر 
کشور و اصالحیه آن، قانون برنامه ششم توسعه، 
قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی 
فرهنگــی و قانون بودجه ســال 1400 اشــاره کرد. 
یکــی از روش هــای پیاده ســازی بازآفرینی شــهری، 
برنامه ریزی گردشگری بافت های تاریخی است و به 
لحاظ اجرایی نیز شرکت بازآفرینی شهری با تأکید بر 
موضوع بافت های تاریخی در اساسنامه، راهبردها 
و در نظرگیــری بافت های تاریخــی به عنوان یکی از 
گونه هــای بازآفرینی، بدین موضوع توجه داشــته 

است.

به  انفعال  حالت  از  شهرداری ها   
شهرداری های فعال تبدیل شوند!

محســن رفیعیــان، یک اســتاد شهرســازی در 
ایــن باره می گوید: باز آفرینی در کشــور ما فراز و 

نشــیب سینوسی شکلی را پیموده است و البته 
به لحاظ مفهومی نیز تغییر و تحول بارزی داشته 

است.
وی می افزاید: در دهه 60 با پایان گرفتن روند 
بازســازی پس از جنگ در ایران. شــهرهای جدید 
پایــه گذاری شــدند و در دهه 70 فرایند توســعه 
شــهرها در بیــرون آغاز و در پی آن چهره شــهرها 
دگرگــون شــد و تــا حــدودی بافت هــای تاریخی 
رهاشده باقی ماند، زیرا عزم جدی برای توجه به 

آنها وجود نداشت.
این اســتاد شهرســازی با بیان اینکــه در دهه 
80 آئین نامه شناســایی و مداخله در بافت های 
فرســوده و تاریخی، ســه معیار خیلی کلی و عام 
را بــرای کل کشــور مطــرح کــرد که بیشــتر تمرکز 
آن بــر بافت هــای فرســوده بــود و عمــًا کار در 
خصــوص حفاظــت و مرمــت میــراث فرهنگی و 
بافت های تاریخی پیش نبرد، ادامه می دهد: یک 
از معیارهــای ایــن آئین نامه، وجود گــذر کمتر از 
شــش متر را دلیل فرسودگی می دانست، چیزی 
کــه ویژگــی اصلــی حــدود 90 درصــد بافت هــای 

تاریخی کشور بود.
وی تصریــح می کنــد: ایــن دیــدگاه، یــک نوع 
عام نگری ساده لوحانه بود و شاید یکی از دالیل 
آن این بود که مسئوالن بر این اعتقاد بودند اگر 
تهران اقدامی را انجام داد، باید کل کشــور از آن 

پیروی کند.
این اســتاد شهرســازی با بیــان اینکــه در این 
رونــد تمام شــهرداری ها به صــورت منفعل تنها 
نظاره گــر ایــن اتفاقــات بودنــد، می افزایــد: باید 
شــهرداری ها از حالــت انفعال به شــهرداری های 

فعال تبدیل شوند.
موضــوع   90 دهــه  در  می کنــد:  اظهــار  وی 
بازآفرینــی به یــک کلید واژه قوی در سیاســت ها 
و اقدامــات تبدیــل شــد و یک دهــه توجهات به 
توسعه درونی شــهرها معطوف شد، اما اکنون 
پــس از یــک دهــه در ســال 1400 قانــون جهش 
تولید مسکن مبنی بر اینکه چهار میلیون مسکن 
تولیــد شــود، مطــرح شــد و بــار دیگــر نگاه های 
مــا که به درون شــهرها متمرکز شــده بــود را به 
بیــرون کشــاند؛ شــاید در ســال 1410 تالش های 
علمی دانشــگاهیان غالب شــود تــا فرایندی که 
سینوســی به توســعه شــهرها از بیرون رســیده 

است را تغییر دهد.
رفیعیــان تاکید می کنــد: در ایران فقط شــهر 
یزد اســت کــه 700 هکتار بافت تاریخی پیوســته 
زنــده دارد و وقتــی یونســکو می خواســت ایــن 
بافــت را ثبــت کند، دو معیار از شــش معیار ثبت 
میــراث جهانــی بــه یونســکو اثبــات شــد، یکــی 
اینکــه زندگی جــاری در بافت تاریخــی یزد وجود 
دارد و دیگــر اینکــه جلوه هــای منحصربه فــردی 

از همزیســتی انســان و طبیعــت در بافت 
تاریخی یزد متبلور شده است؛ در حقیقت 
برای صحبت پیرامون موضوع مســؤلیت 
شهرداری ها در بافت های تاریخی توجه به 
این مهم الزامی است که ما با کدام تئوری 
می خواهیم با این موضوع برخورد کنیم؟

خاطرنشــان  شهرســازی  اســتاد  ایــن 
می کنــد: ابتــدا باید پارادایم ما مشــخص 
کــه  اســت  بســیار مهــم  ایــن موضــوع  باشــد؛ 
یــک حکومــت در مقیــاس کالن چــه اســتراتژی 
توســعه ای را دنبال می کند؟ ســپس مشــخص 
شود بازتعریف این سناریو در خصوص مداخله 

در بافت های تاریخی چیست؟
وی معتقــد اســت: چنانچــه ما نیز اســتراتژی 
مداخله را در کشورمان بشناسیم، شاید بتوانیم 

بافت های تاریخی را نجات دهیم.
رفیعیــان با اشــاره به اینکه وقتــی از حکمت 
و توســعه در الگــوی اســالمی ایرانــی صحبــت 
می شــود، معنــی آن این اســت که مــا نباید به 
دنبــال توســعه بــر مبنای مــدل غربی باشــیم، 
می گویــد: حکمــت بــه دنبال شــهر آینــده ای از 
نوع آســمان خراش ها نیســت، تئوری حکمرانی 
در جمهوری اســالمی و نسخه های آن در حوزه 
شهرســازی باید متفاوت باشــد و توجه داشــته 
باشــیم کــه اســتراتژی و نــوع نــگاه مــا متفاوت 

است.
وی ادامــه می دهــد: در بازدیــد از نمایشــگاه 
اکســپو 2021 دبــی که یک نمایشــگاه بین المللی 
و بســیار معتبر و مشــهور اســت و هرچند ســال 
یــک بار برای نمایــش و ارائه دســتاوردهای ملل 
مختلــف برگزار می شــود، موضوع مشــهود این 
بود که اگر ما مســیرهای مرسوم سایر ملل را در 
توســعه مد نظر داشــته باشــیم هیچ گاه به آنها 

نخواهیم رسید، هر ملتی باید نسخه مخصوص 
به خود را در توسعه طلب کند.

پاسخگوی  مرسوم  مادی گرایی   
بافت های تاریخی ایران نیست

ایــن اســتاد شهرســازی بافــت تاریخــی که در 
شــهرهای ایران اســت، هیچ گاه ماننــد »ونیز« یا 
»وین« نخواهد شــد، باید مانند ایران باشــد؛ در 
کنــار این موضوع برخــی به غلــط اقداماتی را در 
راســتای نیازهای مــردم موجه جلــوه می دهند، 
به عنــوان مثال گاهی مطرح می شــود که مردم 
می خواهنــد معابــر تعریــض شــود یــا مبــادی 
بافت های تاریخی بازگشایی شود، لذا باید ضمن 
توجه به راهبرد توســعه ای، بررســی شود که آیا 
این نیاز کاذب است یا نیاز صادق، باید مشخص 
شــود ایــن مــردم کــه می گوینــد چــه کســانی 
هســتند؟، آیا گروهی هســتند که ذائقه درستی 
دارند؟ یا به مرور زمان دچار کج فهمی و نیازهای 
کاذب شده اند، لذا مسئولیت شهرداری در حوزه 
بازآفرینی و بافت های تاریخی این است که ذائقه 

مردم ساکن در بافت تاریخی را ارتقا دهد.
وی تاکیــد می کنــد: وقتی ســخن از بازآفرینی 
فرهنــگ مبنا به میــان می آید، بــه معنای تلفیق 
اقتصــاد و فرهنگ اســت، باید فعالیت اقتصادی 
بــا مبنــای فرهنگــی تعریــف شــود؛ مادی گرایی 
مرســوم پاســخگوی بافت هــای تاریخــی ایــران 
نیست که بگوییم فرهنگ و اقتصاد تلفیق شود، 

کار درست می شود.
رفیعیــان می گوید: اگــر بخواهیــم در بافت 
دهیــم،  انجــام  اساســی  حرکت هــای  تاریخــی 
بایــد ابتــدا مشــخص شــود پارادایــم فکری ما 
چیســت؟ ایــن پارادایم از الگوی کالن توســعه 
کشــورمان برگرفته می شــود. به عنــوان مثال 
حکمــت بنیــان بــودن، یعنــی نظــر و عمــل بــا 
هــم پیونــد بخــورد؛ اگر ســراغ حکمــت برویم، 
نمی توانیــم بفهمیــم بافت هــای تاریخــی چــه 

مسیری را باید بپیماید.
وی تصریح می کند: ســال ها پیش از »پراگ« 
پایتخت کشــور چک بازدیدی داشتم و دیدم یک 
رســتوران دار در بافت تاریخی آنجا که نتوانســته 
بــود بــا رســتوران های مجلــل رقابت کنــد، تمام 
چراغ هــا را خامــوش کــرده بود و گفتــه بود من 
به سبک 600 ســال قبل از شما پذیرایی می کنم 
و بــه ایــن گونه مزیــت رقابتی پیــدا کــرده بود و 
اســتفاده نکــردن از بــرق یــک جاذبه شــده بود؛ 
بنابراین همیشه راهبرد برتر در رقابت تکنولوژیک 
با بقیه نیست و شاید بعضی مواقع باید مخالف 
رویه هــای دیگــر بــه ســمت اصالــت حرکــت کرد؛ 
این گونه می شود که بافت های تاریخی ما شاید 
نباید به ســمت تخریب و نوسازی و تعریض گذر 
حرکت کنند، بلکه به ســمت مرمت ســبک پیش 
رفت و مســؤلیت شــهرداری نیز در همین راســتا 

تعریف شود.
می کنــد:  اظهــار  شهرســازی  اســتاد  ایــن 
شهرداری ها باید بتوانند در آموزش شهروندی و 
کارکنان خود، این ایده را ترویج دهند و از طرفی 
منفعــل نباشــند و فعاالنه بافت هــای تاریخی را 
مدیریــت کنند، زیــرا در این صــورت می توانیم از 

مسیر بازآفرینی و نتیجه آن راضی باشیم.

دوستی با طبیعت

بازآفرینی شهری

ی یت شهــر یخ،  در سیــــمای مدیر تار

در دهــه 90 موضــوع بازآفرینی به یک کلید واژه قوی در سیاســت ها و اقدامات تبدیل شــد 
ونی شــهرها معطوف شــد، اما اکنون پــس از یک دهه  و یــک دهــه توجهــات به توســعه در
در ســال 1400 قانون جهش تولید مســکن مبنی بر اینکه چهار میلیون مســکن تولید شــود، 
ون کشاند؛  ون شهرها متمرکز شده بود را به بیر مطرح شد و بار دیگر نگاه های ما که به در
شــاید در ســال 1410 تالش های علمی دانشگاهیان غالب شود تا فرایندی که سینوسی به 

ون رسیده است را تغییر دهد. توسعه شهرها از بیر
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اروپایی ها استـــطاعت مالی 
برای سفر کردن ندارند!

اعالم  بنابر  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا، 
ساکن  شاغل  افراد  از  بسیاری  تعداد 
سفر  استطاعت  اروپایی،  کشورهای 
می تواند  امر  همین  و  ندارند  را  کردن 
قرار  شکایت  معرض  در  را  کارفرمایان 

دهد.
کنفدراســیون اتحادیه های کارگری اروپا مطالعه ای 
را منتشــر کرده که نشــان می دهد بیشــتر شــهروندان 

اروپایی شاغل نمی توانند به تعطیالت بروند. 
این مطالعه بر داده های ســال های 2017 تا 2020 
متمرکز بود نشــان داد در حالی که ســال 2019 سال 
خوبی برای مســافرت بوده اســت، تعداد افرادی که 
توانایــی پرداخت هزینه هــای تعطیالت را نداشــتند، 
در ســال 2020 بــرای بیشــتر کشــورها افزایــش یافته 

است.
در عیــن حــال، طبــق بیانیــه رســمی ایــن ســازمان، 
بحــران هزینــه زندگــی در اروپــا در ســال 2022، قطعــا 

جمعیت افراد شاغل را افزایش خواهد داد. 

تعــداد فزاینــده ای از مــردم گــزارش می دهنــد کــه 
بــرای گذراندن زندگی خود با مشــکل مواجه هســتند 
و همیــن برنامه ریزی تعطیــالت را حتی برای میلیون ها 

اروپایی دور از دسترس تر می کند.
بــه گفتــه محققــان، حــدود 38 میلیــون شــهروند 
اتحادیــه اروپــا در ســال 2020 نتوانســتند بــه تعطیالت 
برونــد؛ ایــن رقــم معــادل تقریبــا هشــت درصــد از کل 

جمعیت این اتحادیه است. 
به طور متوســط، کشورهای شــرقی و جنوبی اروپا، 
در مقایســه با کشــورهای غربی و شــمال اروپا، تعداد 
بیشــتری از افرادی را شــامل می شــود که به تعطیالت 

نمی روند.
ایــن امر بــه ویژه در رومانــی، یونــان و لیتوانی قابل 
مشــاهده اســت که بیشــترین ســهم گــزارش شــده از 
نداشــتن اســتطاعت مالی بــرای گذرانــدن تعطیالت را 
دارنــد؛ رومانــی بــا 47 درصــد در رتبــه اول قــرار دارد و 
پــس از آن یونــان با 43 درصــد و لیتوانی بــا 41 درصد 

قرار دارند. 
در مــورد لیتوانــی، تعداد افــرادی کــه توانایی مالی 
بــرای رفتــن به تعطیــالت را نداشــتند، از ســال 2019 تا 
2020 بیشــترین رشــد را داشــته، زیرا ســال گذشــته 28 

درصد بوده است.
پژوهش مؤسســه مطالعات اقتصــادی بین المللی 
ویــن در ســال 2021 نیــز نشــان داد اتریــش کشــوری با 
بیشــترین افرادی اســت که توانایی مالی برای رفتن به 
تعطیــالت را دارنــد و تنهــا 7.2 درصــد از جمعیت آن در 

وضعیت نداشتن استطاعت مالی قرار دارند.
اتریشــی ها  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  ایــن 
بیشــترین پــول را در اتحادیــه اروپا بــرای خرج کردن 
اولیــه  مــوارد  از  خــارج  مصرفــی  خدمــات  و  کاالهــا 
ماننــد مســکن، حمل ونقــل، آمــوزش و مراقبت های 

دارند.  بهداشتی 
پس از اتریش، کشورهایی با کمترین تعداد افرادی 
کــه توانایی پرداخــت هزینه برای رفتن بــه تعطیالت در 
ســال 2020 را نداشتند، دانمارک )7.5 درصد(   و فنالند 

)7.7 درصد( بود.
 )EUTC( کنفدراســیون اتحادیه هــای کارگــری اروپــا
خاطرنشــان می کند که تعطیــالت نباید یک امر تجملی 
اســت.  کارگــران  رفــاه  از  مهمــی  بخــش  زیــرا  باشــد، 
ســخنگوی EUTC توضیــح داد کــه شــرکت ها در طول 
کــه  حالــی  در  کرده انــد،  ثبــت  ســودآوری  همه گیــری، 
نابرابری در حال افزایش است. بدون افزایش دستمزد 
مناسب، کارفرمایان و سیاســتمداران متوجه خواهند 
شــد، زمانــی کــه کارکنــان از تعطیــالت تابســتانی خود 
بازمی گردند با خشــم و زمســتانی پر از نارضایتی روبه رو 

هستند.

دریچه

شهـــر حمایت مالی لهستان برای خرید زغال سنگ توسط شهروندان
سپهرغرب، گروه شهر:  آنا مسکوا، وزیر اقلیم و محیط زیست لهستان اعالم کرد که دولت به خانواده هایی که از زغال سنگ و مشتقات کربن برای گرمایش استفاده می کنند، کمک هزینه سه هزار زلوتی لهستان اعطا خواهد کرد. طبق گزارش ها، دولت 11.5 میلیون 

زلوتی برای این منظور اختصاص داده است و تاکنون سه میلیون تن زغال سنگ از خارج کشور خریداری و دریافت کرده است. با افزایش هزینه های انرژی، زغال سنگ بیشتری برای اطمینان از برآوردن نیازهای انرژی در راه است.
در نوزدهم ژوئیه 2022، شورای وزیران لهستان الیحه ای را در مورد کمک هزینه کربن تصویب کرد که از خانواده ها در برابر افزایش هزینه های محصوالت زغال سنگ با کمک مالی "یک باره" حمایت می کند. این کمک هزینه به خانوارهایی تعلق می گیرد که منبع اصلی گرمایش 
آنها سوخت جامد نظیر زغال سنگ یا بریکت است. کمک مالی، جایگزین قطعنامه قبلی اوایل این ماه می شود که قیمت یک تن زغال سنگ فروخته شده به خانوارها را محدود می کرد. هیچ معیار درآمدی برای دریافت کمک وجود ندارد بلکه برای بهره مندی از آن، خانوارها باید 

تا ماه نوامبر به شهرداری محلی خود مراجعه کنند. طبق گزارش ها، مقادیر مورد نیاز برای فصل آینده از کلمبیا، تانزانیا، ایاالت متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، استرالیا و اندونزی خریداری شده است.

عزم سان فرانسیسکو برای طراحی دوباره مرکز شهر
سپهرغرب، گروه شهر: مدیران سان فرانسیسکو در ایاالت متحده آمریکا در نظر دارند به طراحی دوباره 

مرکز شهر بپردازند و از آن فضایی پیاده محور بسازند.
بستن قلب سان فرانسیسکو به روی خودروها از آن منطقه ای پرشور خواهد ساخت، ضمن این که فرهنگ 
شــهر را غنی تر می کند. طرح جامع جدید که شــامل تغییرات فیزیکی، برنامه ریزی و سازمانی بسیاری است در 
راســتای بهبود کیفیت زندگی شــهروندان مرکز شــهر پیاده خواهد شــد. عالوه بر این، مدیران در نظر دارند از 
طریق پیاده راه سازی مرکز سان فرانسیسکو، مالکیت شهروندان را بر فضاهای عمومی شهری افزایش دهند 

و حس تعلق را میان آن ها تقویت کنند.
برنامه ریزان سان فرانسیســکو در نظر دارند شــش طرح آزمایشی با قابلیت تکرار را در مرکز شهر پیاده کنند تا به واسطه 
آن بــه ارزیابــی بهبــود اقتصــادی منطقــه بپردازند. عالوه بر ایــن، در مراحل آزمایشــی، اثربخشــی ایده های مطرح شــده بر 
فرهنــگ و پویایی منطقه مورد بررســی قــرار خواهد گرفت و در صورت تبعات مثبت، زمینه ســازی برای اجرای طرح ها انجام 

خواهد شد. 
در ایــن راســتا، قرار اســت فضاهای باز عمومــی با مالکیت 
خصوصــی ایجــاد شــود و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه در 
نتیجه آن، دسترســی شــهروندان به طبیعت افزایش خواهد 
یافــت. عالوه بر این، مدیران شــهر بودجه های ویژه ای به هنر 
عمومی اختصــاص خواهند داد، ضمن این کــه برای افزایش 
قابلیت دسترســی به مکان هــای عمومی، قابلیــت پیاده روی 
و مشــارکت اجتماعــی در طراحــی منطقــه اقداماتــی اعمال 

خواهند کرد. 
مهم تــر از همــه این که مدیــران سان فرانسیســکو در نظر 
دارنــد از ســرمایه های خصوصــی و دولتــی برای پیاده ســازی 
طرح هــای خــود بهــره گیرند کــه در ایــن رابطه، سهیم ســازی 
مــردم در فرآیندهای ایده پــردازی و طراحی شــهری از اهمیت 
بســیاری برخوردار اســت و به تبعات مثبت درازمدتی در شهر 

منجر خواهد شد. 
در نهایــت، احیای جداول خیابانی برای بهبود پیاده روی، 
ایجــاد پل هــای ارتباطــی بــرای ترویــج شــیوه های مختلــف 
افزایــش  پیــاده روی،  و  نظیــر دوچرخه ســواری  تــردد ســبز 
پوشــش های ســبز خیابان ها به ویژه در مناطقی با کمترین 
دسترســی مردم به پارک، تبدیل میدان ها به پارک، توسعه 
هنــر عمومی در مرکز شــهر و در آخر، برنامه هایی انگیزشــی 
بــرای تشــویق مــردم بــه اســتفاده از فضاهای مــرده محل 
زندگــی خود در رأس برنامه های مدیران سان فرانسیســکو 

برای طراحی دوباره مرکز شــهر خواهد بود.

شناورهای هامبورگ تا 2030 کامالً  برقی می شود
سپهرغرب، گروه شهر: شهرداری هامبورگ طرح جدیدی را به راه انداخته که براساس آن، تمام شناورهایی 
که با سوخت دیزلی کار می کنند با انواع الکتریکی جایگزین می شوند. برای صاحبان قایق هایی که بودجه الزم 

برای جایگزینی یا تبدیل کشتی های خود را به انواع الکتریکی ندارند، یارانه ارائه داده می شود.
مقامــات هامبــورگ در نوزدهــم ژوئیه طرح جدیــدی را تصویب کردند که طبق آن، همه کشــتی هایی که در 
رودخانه و دریاچه آلستر حرکت می کنند در آینده نزدیک به موتورهای الکتریکی مجهز خواهند شد. این طرح، 
ترکیبی از ابتکارات از گســترش زیرســاخت شــارژ در امتداد اســکله های شــهر گرفته تا طرح بودجه برای تبدیل 

قایق های دیزلی به برقی را پوشش خواهد داد.
پیش بینی هــا نشــان می دهد که نخســتین اقدامات ملموس در یکم ژانویــه 2025 اجرا خواهد شــد و انتظار می رود تردد 
تمام شــناورها در آلســتر تا ســال 2030 کامًا برقی شــود. مقامات تخمین می زنند که پس از تکمیل این طرح، ساالنه 900 تن 

CO2 ذخیره شود.
این ابتکار بخشــی از طرح حفاظت آب وهوای هامبورگ اســت، زیرا بخش کشــتیرانی این منطقه باعث انتشــار قابل توجه 

کربن می شود. در حال حاضر 240 مجوز برای شناورهای دارای موتور احتراق داخلی در منطقه آلستر وجود دارد.
یکــی از ابزارهــای اصلــی مقامات محلی برای تغییر پویایی شــهر به ســمت پایداری، معرفــی الزامات موتــور الکتریکی برای 
کشتی های ثبت شده جدید است. در عین حال، مجوز کشتی های دارای موتور احتراق داخلی پس از یک دوره انتقالی مناسب 

منقضی می شود.
بــا ایــن حــال، قانونگــذاران محلــی ادعــا می کنند بعضــی از مردم بــا ایــن انتقال آســیب خواهند دیــد. طبق بیانیه شــهر، 

شرکت کنندگان ورزش های آبی به عنوان آسیب پذیرترین افراد معرفی شده اند.
مقامات در آغاز ســال 2022 یک طرح بودجه را مطرح کردند که می تواند برای تبدیل کشــتی های احتراقی به برقی یا خرید 
قایق های جدید اســتفاده شــود. این شــهر آمادگی دارد 70 درصد از صورتحســاب را در برنامه های تبدیل یا جایگزینی تأمین 

کند. در عین حال، یارانه ها به 10 هزار یورو در هر تبدیل و 17 هزار و 500 یورو برای هر جایگزین محدود شده است.

 : شهر گروه  سپهرغرب، 
شهری  بناهای  ایمنی  تأمین 
توسعه  مهم  شاخصه های  از 
نبود  اما  است،  شهر  پایدار 
قوانین  در  نقص  و  شفافیت 
سالمت  ایمنی،  حوزه 
پایداری  و  شهرها  ساکنان 
جدی  چالش  با  را  شهری  زیرساخت های 
است. چاره اندیشی  نیازمند  و  می کند  مواجه 

هــر  امنیت خاطــر  و  آســایش  محــل  خانــه 
فــردی اســت کــه بعــد از گــذران یــک روز پــر از 
فرازونشیب برای رفع خستگی و کسب آرامش 
بــه آن مراجعــه می کند؛ خانه از اساســی ترین 
از  یکــی  ایمنــی  و  انســان  هــر  اولیــه  نیازهــای 
شــهر  یــک  بناهــای  شــاخصه های  مهم تریــن 

است. توسعه یافته 
در  مقــاوم  ســاختمان های  از  بســیاری  در 
برابــر زلزلــه، بــه دلیــل رعایــت نکــردن اصــول 
ایمنی در ساخت وســاز، خطــرات جدی حریق، 
برق گرفتگــی، گازگرفتگی، ســقوط آسانســور و 
بســیاری مــوارد دیگر، جــان ســاکنان را تهدید 
می کنــد؛ نبــود شــفافیت و نقــص در قوانیــن 
موجــود در حوزه ایمنی ســاختمان ها، خطری 

اســت که نیازمند چاره اندیشی سریع است.
دســت  بــه  ایمنــی  مــوارد  بعضــی  رعایــت 
دســتگاه های مختلف و بعضی دیگر به دســت 

ســازندگان و فنی کاران سپرده شده است. 
یــک ســاختمان عالوه بــر اینکه بایــد از نظر 
اســتحکام بنــا ایمن باشــد، مــوارد خطرآفرین 
ســالمت  کــه  دارد  وجــود  آن  در  نیــز  دیگــری 
تأییــد  بــه  بایــد  و  می کنــد  تهدیــد  را  ســاکنان 

برسد. ناظر  مهندسان 
در  شــهرکردی  شــهروندان  از  یکــی  نیمــا 
این بــاره بــه ایمنــا، می گوید: چند ســال پیش، 
یــک واحــد از یک ســاختمان نوســاز را خریدم؛ 
ایــن ســاختمان مجهــز به سیســتم گرمایشــی 
بــرای مواقــع  یــک بخــاری  تنهــا  و  بــود  پکیــج 
اضطراری در قســمت پذیرایی تعبیه شــده بود 
و در ســایر قســمت ها امکان قرار دادن بخاری 

نداشت. وجود 
وی ادامــه می دهد: از همــان ابتدا از پکیج 
اســتفاده می کردم تا اینکه بــه یک مرتبه خراب 
شــد و به دلیل ســردی هوا اقدام به استفاده 
از بخــاری کــردم؛ در کمــال نابــاوری مشــاهده 

کردم که لوله بخاری مســدود است.
زمســتان  می کنــد:  اضافــه  شــهروند  ایــن 
ســردی بــود و چنــد روزی بــه دنبــال تعمیرکار 
ماهــر بــودم زیــرا کســی زیــاد از پکیــج ســر در 
نمی آورد، در نهایت بــه همراه خانواده مجبور 
به اســتقرار در شــهر دیگــر اســتان اصفهان در 
منــزل یکی از بســتگان شــدم تا باالخــره پکیج 
خانــه تعمیر شــد و پس از چند روز توانســتیم 
بــه خانــه بازگردیــم؛ روزهایــی کــه در اصفهان 
تجربــه  را  دشــواری  شــرایط  بودیــم  ســاکن 
می کردیــم، زیــرا بایــد هــر روز از اصفهــان بــه 

می رفتیم. شهرکرد 
نیمــا تصریــح می کند: پیگیر مســئله شــدم، 
از مالــک قبلــی خانــه ســوال کــردم و به ســراغ 
کارشناســان نظام مهندســی ســاختمان رفتم. 
آنان پس از بازدید مســدود بــودن لوله بخاری 
را تأیید کردند، اما پس از آنکه برای گرفتن نامه 
مکتــوب مراجعــه کــردم، متوجــه شــدم نگران 
پیگیــری قانونــی مــن از طریــق مراجــع قضائی 

هســتند و اصًا حاضر به دادن نامه نیستند.
وی می افزاید: پس از پیگیری متوجه شــدم 
دو مهنــدس ناظر زمــان احداث ســاختمان با 
وجــود نبــود لولــه بخــاری، ایمنــی ســاختمان 
را تأییــد کردنــد. جالــب اینکــه نظام مهندســی 
همــان دو نفر را برای رســیدگی به درخواســت 
آنــان گــزارش  مــن فرســتاد؛ مســلم بــود کــه 
غیرواقــع ارائــه می دهنــد، حتــی بعــد از ایــن 
اقــدام اعتراض کــردم، اما آنان عنــوان کردند 

که قانون همین است.
می گویــد:  شــهرکرد  ســاکن  شــهروند  ایــن 
زمانــی که اصــرار کــردم دو کارشــناس دیگر را 
فرســتادند، امــا بازهم بــا وجود تأیید مشــکل 
مســدودی هیچ گزارشــی به صورت مکتوب به 

ارائه نشد. من 
نیمــا اظهــار می کند: زمانــی که پکیــج خانه 
خــراب شــد، زمســتان بــود. تصــور نمی کــردم 
لولــه بخــاری مســدود باشــد. امــکان رفتن به 
داشــتم  قصــد  و  نداشــتم  را  بســتگان  منــزل 
دو  ســاختمان  کنــم.  اســتفاده  بخــاری  از 
طبقــه بــود، از همســایه طبقــه باال کــه یکی از 

ســازندگان ســاختمان بــود ســوال کــردم، اما 
ابــراز بی اطالعی کــرد؛ در نهایت احتیاط کرده و 

از بخاری استفاده نکردم.
وی می گوید: زمانی که از شــهرداری سوال 
کــردم، آنــان گفتند این مســئله به مــا مربوط 
نمی شــود و برعهده نظام مهندسی است؛ اگر 
آن شــب من و خانــواده ام از بخاری اســتفاده 
می کردیم اکنون دیگر زنده نبودیم، چه کســی 

جواب این فاجعه را می داد؟!

ابعاد  تمام  در  ایمنی  تأمین  ضرورت   
شهری

در  شهرســازی  کارشــناس  باقــری،  فرانــک 
یکــی  می گویــد:  ایمنــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
تأمیــن  شــهری،  برنامه ریــزی  مهــم  اهــداف  از 
ایمنی شــهر و ســاکنان آن اســت، بــرای تأمین 
ایمنــی در تعییــن کاربری ها رعایــت همجواری 

کاربری های ســازگار حائز اهمیت است.
وی می افزایــد: ایمنــی مفهومــی پرکاربــرد 
علــم،  از  شــاخه ای  عنــوان  بــه  کــه  اســت 
زمینه هــای ایجاد خطر در حوزه هــای مرتبط با 

انســان را تجزیــه و تحلیــل و راهکارهایی برای 
کنتــرل و کاهــش آن ارائه می کند؛ بــه عبارتی، 
ایمنی میزان درجه دوری از خطر اســت و خطر 
در تعاریف علمی شــرایطی اســت که پتانسیل 
آســیب دیدن افراد، تجهیزات و ســاختمان ها 

را دارا است.
خاطرنشــان  شهرســازی  کارشــناس  ایــن 
کرده انــد  تعریــف  حالتــی  را  ایمنــی  می کنــد: 
کــه احتمــال خطــر، آســیب )بــه اشــخاص( یا 
خســارت مادی به میزان قابل قبولی محدود 

باشد. شده 
میــان،  ایــن  در  می کنــد:  تصریــح  باقــری 
مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  شــهرها 
زیســتگاه های متراکــم انســانی نیازمنــد ایمنی 
در تمــام ابعــاد کالبــدی، اجتماعــی، اقتصادی 
اســت  ضــروری  بنابرایــن  اســت؛  فرهنگــی  و 
براســاس حوزه های تأثیر بحــران و نوع بحران 
در شــهرها، فرایندهــای ایجــاد ایمنی تعریف و 

شوند. شناخته 
وی تاکیــد می کنــد: مقولــه حفاظت از جان 
فضاهــای  و  بناهــا  متعلقــات،  شــهروندان، 
شــهری در مقابل حوادث طبیعی و انســانی از 
اهمیــت باالیی برخوردار اســت تاآنجــا که یکی 
از اهداف اصلی برنامه ریزی شــهری به حســاب 

می آید.
این کارشــناس شهرســازی ادامه می دهد: 
افــراد  بــرای تمــام  را  ایمنــی  امــن،  یــک شــهر 
مجمــوع  در  و  گردشــگران  ســاکنان،  ازجملــه 
فیزیکــی  محیــط  در  کــه  کســانی  تمــام  بــرای 
شــهر حضــور دارنــد، فراهــم می کنــد، در ایــن 
میــان مقولــه ایمنــی ســاختمان ها و بناهــا از 

مهم ترین مؤلفه های ایمنی شــهری محســوب 
می شود.

ایمن سازی  معنای  به  مقاوم سازی   
نیست

باقــری اظهــار می کنــد: در مباحــث مرتبــط 
بــا موضــوع ایمنــی ســاختمان، بعضــا مفهوم 
بــا  متــرادف  ســاختمان ها  مقاوم ســازی 
ایمن ســازی تلقــی می شــود، بــه گونــه ای کــه 
در اذهــان عمومــی مقــاوم بودن ســاختمان 
در برابــر زلزله هــای احتمالــی بــه عنوان شــرط 
نظــر  در  ســاختمان ها  ایمنــی  بــرای  کافــی 
از  بســیاری  در  درحالی کــه  می شــود،  گرفتــه 
ســاختمان های مقاوم در برابــر زلزله، به دلیل 
رعایت نکردن اصول ایمنی در ســاخت و ســاز، 
خطرات جــدی حریق، برق گرفتگی، گازگرفتگی، 
ســقوط آسانســور و بســیاری از مــوارد دیگــر، 

جان ســاکنان را تهدید می کند.
کــه  نگرشــی  ایجــاد  لــزوم  می افزایــد:  وی 
مقاوم ســازی را تنها یکــی از مؤلفه های ایمنی 
آنچــه  اســت؛  ســاختمان ها می دانــد ضــروری 
روشــن است در کشــور ما این درجه از اهمیت 
در سطح بسیار پایینی قرار دارد چراکه هرگونه 
بــالی طبیعــی یــا غیرطبیعــی در هــر نقطــه از 
کشــور زیــان جانــی و مالی چشــمگیری از خود 
برجای می گــذارد. درحال حاضر، آئین نامه های 
مربــوط بــه تعییــن ناایمن بــودن ســاختمان 
موجود هســتند اما بایــد قانونی، مصوب کند 
که براســاس کدام آئین نامه باید عمل کرد؛ به 
عنوان مثال در حادثه آتش ســوزی ســاختمان 
متفاوتــی  قانونــی  برداشــت های  پالســکو، 
شــهری  مدیریــت  مجموعــه  مســئولیت  از 

درخصوص ایمنی ســاختمان ها مطرح شد.
این کارشــناس شهرســازی تصریح می کند: 
اشــاره  بــا  مســئوالن  و  کارشناســان  بعضــی 
شــهرداری ها،  قانــون   55 مــاده   14 بنــد  بــه 
ایمنــی  بــر  نظــارت  متولــی  را  مجموعــه  ایــن 
در  درحالی کــه  می داننــد  ســاختمان ها 
تفســیری دیگــر این گونه بیان شــده اســت که 
شــهرداری ها در زمینه تخلفات ســاختمانی بنا 
بر آرای کمیسیون ماده 100 و درمورد تخلفات 
ناشــی از مزاحمت بنا بر آرا کمیسیون های بند 
20 مــاده 55، اختیــار قانونــی بــرای مقابلــه با 

دارد. را  تخلفات ساختمانی 
باقری ادامه می دهد: شهرداری در موضوع 
حریــق صرفــا می تــوان نســبت به اخطــار رفع 
خطــر و تذکر اقدام کنــد و نمی تواند به عنوان 
ضابــط قضائــی وارد عمــل شــود؛ به هــر حال 
آنچه مشــهود است نبود شــفافیت و نقص در 
قوانین موجود در حوزه ایمنی ســاختمان ها، 
خطــری جــدی و نیازمند چاره اندیشــی ســریع 

است.
وی می گویــد: پــس از تشــخیص ناایمنــی، 
بایــد یک قدرت اجرایی بــرای ممانعت جدی از 
استفاده مالک تا زمان رفع خطر وجود داشته 
باشــد. ایــن قانــون در حــوزه گودبرداری های 
شــهرداری  چنان چــه  و  دارد  وجــود  خطرنــاک 
و ســازمان نظــام مهندســی تشــخیص بدهند 
شــهرداری  اســت،  ریــزش  حــال  در  گــود  کــه 
می توانــد وارد عمــل شــود، مالــک را از ادامه 
و  کنــد  یــد  انجــام عملیــات ســاختمانی خلــع 
مقاوم ســازی را بــر عهده بگیرد؛ ســپس هزینه 

آن را دریافت کند.

سفر

ایمنی

سان فرانسیسکوهامبورگ

ی کیست؟ متولی تأمین ایمنی بناهای شهر

پس از تشــخیص ناایمنی، باید یک قدرت اجرایی برای ممانعت جدی از اســتفاده مالک 
تــا زمــان رفــع خطر وجود داشــته باشــد. ایــن قانــون در حــوزه گودبرداری هــای خطرناک 
وجود دارد و چنان چه شــهرداری و ســازمان نظام مهندســی تشــخیص بدهند که گود در 
حــال ریزش اســت، شــهرداری می تواند وارد عمل شــود، مالک را از ادامــه انجام عملیات 

ساختمانی خلع ید کند و مقاوم سازی را بر عهده بگیرد؛ سپس هزینه آن را دریافت کند.
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یک تا دو ماه فرصت برای احیای 
برجام باقی مانده است!

با  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
آمریکا  وجود بدعهدی های مکرر دولت 
این  ارشد  مقام  برجام،  مفاد  اجرای  در 
برجام  جدید  نسخه  شد  مدعی  کشور 
ماه  دو  تا  یک  ایران  و  است  میز  روی 
دیگر فرصت دارد تا درباره پذیرش یا رد 

آن تصمیم گیری کند.
»ِجیــک ســالیوان«، مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا در 
گفت وگویــی اختصاصی با پایگاه »دیلی بیســت« مدعی 
شــد فرصت احیای برجــام محدود اســت و احتماًال طی 

یک یا دو ماه آینده به اتمام برسد.
ایــن مقــام امریکایی در این باره افــزود: دولت بایدن 
تاکنــون تــالش کــرده ضرب االجــل و مهلت نهایــی برای 
ایــران تعیین نکنــد که نســخه جدید پیشــنهادی برجام 
را بپذیــرد یــا رد کند، اما مشــخص اســت که زمــان برای 
تصمیم گیری تهران نامعین نیســت، و احتماًال طی یک یا 

دو ماه دیگر به پایان برسد.
مقامــات کنونــی آمریــکا علی رغــم انتقــاد لفظــی از 
خــروج یک جانبــه دولــت ســابق ایــن کشــور از توافــق 
بین المللــی برجام، تاکنون اقدام ملموس و عملی برای 
احیــای برجــام انجام نداده انــد. و با وجــود اینکه دولت 
کنونــی آمریکا از اصلی ترین خواســته ایــران، یعنی ارائه 
تضمین های مناســب بــرای برخــورداری ایــران از منافع 
اقتصادی احیای برجام، طفره می رود، مقامات آن مدام 
تــالش دارند تهــران را مقصر اصلی نرســیدن بــه توافق 
نهایی معرفی کنند و می گویند توافق جدید نهایی شده 

و ایران باید درباره آن تصمیم گیری کند.
»ویکتوریــا نوالنــد«، معــاون وزیــر خارجــه آمریکا در 
امور سیاسی دیروز مدعی شــد: »توافقی احیای برجام 
روی میز اســت و نیــاز به تصمیم گیری ایــران دارد«. »ند 
پرایــس«، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا هــم بامداد 
امــروز بار دیگر توپ را بــه زمین ایران انداخت و مقامات 

ایران را مسئول عدم توافق اعالم کرد.

یک ماه تا وعده وزارت صمت؛ چرا 
آیین نامه واردات تصویب نمی شود؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
وعده  صمت  وزارت  مسئوالن  اگرچه 
تا  واردات  آیین نامه  تکلیف  تعیین 
پایان خرداد و انجام واردات تا شهریور 
خبری  هنوز  اما  داده اند  وعده  را   1401
هیئت دولت  در  آیین  نامه  تصویب  از 

نیست.
تقریبا 4 ســال از ممنوعیــت واردات خودرو می گذرد 
و اگرچه طبق وعده دولت قرار بود در خردادماه امسال 
وضعیــت واردات خــودرو تعییــن تکلیــف و تــا شــهریور 
مــاه خودروهــای خارجــی اقتصادی وارد کشــور شــوند 
امــا با ایــن حال هنــوز خبــری از نهایی شــدن آئین نامه 
واردات نیســت و مشخص نیست دلیل این تأخیر از کجا 
نشــأت می گیــرد. آیا دولت بــه دنبال محدودیت بیشــتر 
در واردات اســت و یا اینکه سیاســت گــذار ارزی با نحوه 

واردات مخالفت کرده است.
بــه هر حال آن طــور کــه فاطمی امیــن، وزیر صمت 
وعــده داده بــود این آئین نامه تا خرداد امســال باید 
در هیــأت دولــت تصویــب و طــی 2 تــا 3 مــاه بعــد از 
تصویب واردات به کشــور انجام شــود؛ حتــی منوچهر 
منطقــی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت وعده 
ورود خــودرو تــا شــهریور مــاه را داده و گفتــه اســت 
کــه »اجرایی شــدن ایــن آئیــن نامه منوط بــه مصوبه 
هیئت دولت اســت ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفتــه، تا شــهریور 1401 واردات خودرو انجام 

می شود.«
همچنین نمایندگان مجلس نیز ضمن ابراز تمایل به 
واردات خودرو می گویند که دولت باید هر چه ســریع تر 
در ایــن باره تصمیم گیری کنــد؛ مصطفی طاهری رئیس 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس تاکیــد می کند که 
»ابالغ آئین نامه واردات خودرو در اختیار دولت اســت و 
هیچ منع قانونی ندارد باید آئین نامه مربوطه در دولت 

تصویب و ابالغ شود.«

 بازار بالتکلیف
بالتکلیفــی در واردات خــودرو در حالیســت کــه طبق 
گفتــه بازیگران بازار خودرو، این بازار طی 2 ماه گذشــته 
در کمــا فــرو رفته اســت زیرا خریــدار و فروشــنده منتظر 
تعیین تکلیف واردات خودرو هســتند و فعالیتی در بازار 

نمی کنند.
ســعید موتمنی رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خــودرو تهــران می گویــد: در حــال حاضــر 
همه طرف ها در بازار خودرو چه فروشــنده و چه خریدار 
منتظــر تعییــن تکلیــف واردات هســتند از ایــن رو حتــی 
نوســانات نرخ دالر هــم روی قیمت های خــودرو تأثیری 

نگذاشته است.
نکتــه قابــل توجــه آنکــه حتــی با گذشــت یک مــاه از 
تابســتان کــه بــه طــور معمــول فصــل خریــد و فروش 
خــودرو اســت باز هــم بــازار خودرو تــکان نخــورده و در 
رکــود به ســر می برد؛ موتمنــی در این ارتبــاط می گوید: 
خــروج مصــرف کننــدگان از بــازار در شــرایط فعلــی یک 
امــر طبیعی اســت زیرا متقاضیان ترجیــح می دهند صبر 
کننــد تــا واردات خودرو انجام شــود و ســپس اقدام به 
خریــد خــودرو با کیفیــت بهتری کنند و یــا اینکه با ریزش 
قیمت ها، خودرو با قیمت بهتری بخرند. بنابراین به نظر 
می رســد تا زمان انجــام واردات خــودرو، بالتکلیفی بازار 

ادامه خواهد داشت.

ایران و جهان

وزارت صمت

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ترکیه،  در  ایران  سفیر  جهان: 
سطح  ارتقاء  این که  بیان  با 
و  ایران  تجاری  همکاری های 
دالر،  میلیارد   30 رقم  به  ترکیه 
گفت:  نیست،  دسترس  از  دور 
همکاری  جامع  برنامه  سند 
بلندمدت تهران - آنکارا که در هفته گذشته به 
امضای وزیران امور خارجه ایران و ترکیه رسید، 
براساس  و  است  بینانه ای  واقع  کامال  سند 

ظرفیت های دو کشور تنظیم شده است.
محمــد فرازمنــد، در ارتبــاط بــا ســفر هفتــه 
گذشــته رئیس جمهور ترکیه به تهران و امضای 
ســند برنامه جامع همــکاری بلندمــدت ایران و 
ترکیه در جریان این سفر اظهار کرد: سند برنامه 
جامــع همــکاری بلندمــدت بیــن ایــران و ترکیه 
ســندی اســت که برای اولین بــار در تاریخ روابط 

دو کشور به این شکل امضاء می شود.
وی با بیان این که این سند به امضای وزیران 
امــور خارجه ایران و ترکیه رســیده اســت، گفت: 
این ســند مثل اســنادی اســت که ایران اخیرا با 
تعــدادی از کشــورها از جملــه چیــن بــه امضاء 
رســانده و یا قرار است چنین سندی را با روسیه 

نیز در آینده نزدیک به امضاء برساند.
ایــن دیپلمــات ارشــد ایرانــی بــا بیــان این که 
این ســند همکاری های دو کشــور در زمینه های 
مختلــف تجــاری، اقتصــادی، بانکــی، فرهنگــی، 
امنیتی و... را در بر می گیرد، ادامه داد: این سند 
در راســتای تعمیــق و حمایــت از ســازوکارهای 
روابــط در هــم تنیــده دو کشــور تهیــه و تنظیــم 

شده است.

 بین ایران و ترکیه سندی وجود ندارد که 
اجرایی نشده باشد

ســفیر ایــران در ترکیــه بــا بیــان این کــه بیــن 
اجرایــی  کــه  نــدارد  وجــود  ســندی  کشــور  دو 
نشــده باشــد و ایــن بیانگــر روابط درهــم تنیده 
ایــران و ترکیــه اســت، اضافــه کــرد: ایــن روابــط 
آنچنــان درهم تنیده اســت که در مــورد برخی از 
زمینه هــای همــکاری، قبل از این که اســنادی به 
صــورت رســمی بین مقامــات دو کشــور امضاء 
شــود ایــن زمینه هــا توســط تجــار، بازرگانــان و 
دیگر بخش های دو کشــور در بخش خصوصی، 
نیمــه دولتــی و دولتی ایجــاد شــده و در ادامه 
دولت ها نیز برای تســهیل این همکاری ها اقدام 

به امضای اسناد مورد نیاز کرده اند.

و  ایران  بلندمدت  همکاری  جامع  سند   
ترکیه، یک سند کامال واقع بینانه است

وی بــا تاکیــد بر این که ســند جامــع همکاری 
کامــال  ســند  یــک  ترکیــه  و  ایــران  بلندمــدت 
واقع بینانــه اســت و براســاس ظرفیت هــای دو 
کشــور تهیه و تنظیم شــده اســت، تصریح کرد: 
ظرفیت های ایران و ترکیه کم نیست و دو کشور، 
دو شــریک نزدیک و در عین حال قابل اعتماد و 

تاریخی برای هم بوده و هستند.

و  ایران  بین  که  نیست  زمینه ای  هیچ   
وجود  همکاری  برای  مکانیزمی  و  سند  ترکیه 

نداشته باشد
ســفیر ایــران در ترکیــه بــا بیــان این کــه بــه 
جــرات می توانیــم ادعا کنیــم که هیــچ زمینه ای 
نیســت که بین ایــران و ترکیه ســند و مکانیزمی 
بــرای همکاری وجود نداشــته باشــد، افزود: در 
ســند جامع بر تعمیق روابط و دســتیابی هرچه 
ســریع تر بــر اهــداف تعیین شــده در گســترش 
مبادالت در حوزه های مختلف تاکید شده است 
و امضــای این ســند را می تــوان اقــدام مبارکی 
عنــوان کــرد کــه در جریان ســفر هفته گذشــته 

آقای اردوغان به تهران انجام شد.

 ارتقای روابط تجاری ایران و ترکیه به رقم 
30 میلیارد دالر در سال، دور از دسترس نیست
فرازمند در پاسخ به این سوال که چند سالی 

اســت که مقامــات ایران تاکیــد کرده اند که باید 
ســطح مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه به رقم 
30 میلیــارد دالر ارتقــاء پیــدا کنــد ولــی تاکنون 
این امر محقق نشــده اســت، علت این موضوع 
چیست؟ با توجه به این که در جریان دیدار اخیر 
روسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه در تهران، 
بار دیگر آقای رئیسی رئیس جمهوری بر اهمیت 
تحقق این موضوع تاکید کرد، تصریح کرد: بحث 
ارتقاء تبادالت تجاری دو کشــور به سطح 30 در 
دهه 90 شمســی هدفگذاری شــد و مــن تاکید 
می کنــم کــه برخالف برخــی تصورات کــه ممکن 
اســت رقــم تعیین شــده را دور از دســترس و یا 
آمــال و آرزو بدانند به نظــرم تحقق این رقم دور 
از دســترس نیســت و ما در دهه 80 شمسی در 
مقطعی شــاهد بودیم که ســطح مبادالت بین 
دو کشــور به بــاالی 20 میلیــارد دالر رســید و ما 

حتی رقم 22 میلیارد دالر را نیز تجربه کرده ایم.
فرازمنــد بــا اشــاره بــه رقــم کنونــی میــزان 
تعامــالت تجاری بیــن ایران و ترکیــه اضافه کرد: 
از طــرف مــا، براســاس ســال هجــری شمســی 
ســازمان های  دیگــر  و  گمــرک  ســازوکارهای  و 
مســئول اعالم آمار در حجم تبــادالت خارجی از 
جمله ســازمان تجارت این رقم حدود 11 میلیارد 
دالر عنــوان شــده و رقــم اعالم شــده از ســوی 
ترک ها در ســال 2021، هشــت میلیارد دالر بوده 

است.
وی با بیان این که نفت که یکی از اقالم اصلی 
در مبــادالت تجاری بین دو کشــور بــوده اکنون 
در ایــن رقم وجــود نــدارد، ادامــه داد: بنابراین 
بدون در نظــر گرفتن موضوع نفت رقم هشــت 
یــا 11 میلیــارد دالر روابــط تجاری بین دو کشــور، 
رقــم پایینــی نیســت در شــرایطی کــه همچنان 
تحریم هــای غیرقانونــی آمریــکا علیــه ایــران در 
جریان اســت، تجارت جهانــی تحت تاثیر کرونا در 
رکود به ســر می برد و بحــران اوکراین نیز بر این 

موضوع تاثیرگذار بوده است.
وی بــا بیــان این کــه برخــی از ســازوکارها در 
روابط تجاری دو کشــور را به دلیل شرایط خاص 
از جملــه اعمــال تحریم های غیــر قانونی آمریکا 
علیــه ایــران، نتوانســته ایــم بــه صــورت کامــل 
اجرایــی کنیم که در این زمینه می توان به اجرای 
موافقت نامــه تعرفــه ترجیحــی بیــن دو کشــور 
اشــاره کنیم، تصریح کرد: ایــن موافقت نامه در 
گذشــته اجرا می شــده ولــی اکنون وقفــه ای در 

اجرای آن به وجود آمده است.
در موضوع صادرات گاز به ترکیه این ظرفیت 
و توانایــی را داریم که صادرات خود را به بیش از 

میزان ظرفیت کنونی ارتقاء دهیم
سفیر ایران در ترکیه با تاکید مجدد بر این که 
علی رغــم وجــود موانــع در مبادالت تجــاری دو 
کشــور، رقم 10 -11 میلیــارد دالر کنونی در حجم 
روابــط تجــاری بیــن ایــران و ترکیــه، رقــم کمــی 
نیســت، گفت: ما در بحث صــادرات گاز به ترکیه 
این ظرفیــت و توانایی را داریم که صادرات خود 
را به بیش از میــزان ظرفیت کنونی ارتقاء دهیم 
و اگر رقم صادرات روزانه 220 تا 240 هزاربشــکه 
نفــت به ترکیه نیــز به حجم مبــادالت تجاری دو 
کشور بازگردد، ما می توانیم در ظرف دو الی سه 
سال آینده حجم تبادالت تجاری را به 20 میلیارد 

دالر بازگردانیم.
وی در همیــن چارچــوب اظهار کــرد: افزایش 
تجــارت انرژی و فــروش انرژی به ترکیه از ســوی 
ایــران، تاثیر بســزایی در ســایر زمینه های تجاری 

بین دو کشور خواهد داشت.

تبادالت  برای  فعال  مرزی  دروازه  سه   
تجاری بین دو کشور داریم

بیــان  بــا  کشــورمان  ارشــد  دیپلمــات  ایــن 
این کــه در حــال حاضر ســه دروازه مــرزی فعال 
بــرای تبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور داریــم، 

اضافــه کــرد: دو کشــور به صــورت اختصاصی از 
ســرزمین های یکدیگر برای ترانزیت کاال از شــرق 
به غرب اســتفاده می کنند. ایران بهترین مســیر 
و یــک گزینــه غیرقابــل چشم پوشــی بــرای تردد 
کامیون های ترکیه از این کشور به سمت آسیای 
مرکــزی، افغانســتان و شــرق اســت و ترکیــه نیز 
مســیر خوب و راحتی برای حرکــت کامیون های 
ایرانی و صادرات محموله های ایرانی به ســمت 

اروپاست.

مکمل  ترکیه  و  ایران  کشور  دو  اقتصاد   
یکدیگر هستند

سفیر ایران در ترکیه با تاکید بر این که اقتصاد 
دو کشــور ایران و ترکیه مکمل یکدیگر هستند، 
گفت: اقتصاد ایران با برخی کشورهای همسایه 
کــه تولید کننده انرژی هســتند، مشــابه یکدیگر 
است ولی اقتصاد ما با ترکیه یک اقتصاد مکمل 
است. ترکیه به انرژی ما نیاز دارد و از طرفی دیگر 
ترکیه صادرکننده برخی از اقالمی است که ما به 
آن نیاز داریم و ما نیز می توانیم اقالمی که ترکیه 
بــه آن نیــاز دارد از جمله مواد پتروشــیمی را به 

این کشور صادر کنیم.

 شرکت های ترکیه ای در زمینه پیمانکاری 
از ظرفیت و توانایی خوبی برخوردار هستند

داد:  ادامــه  رابطــه  همیــن  در  فرازمنــد 
از  پیمانــکاری  زمینــه  در  ترکیــه ای  شــرکت های 
ظرفیــت و توانایــی خوبــی برخــوردار هســتند و 
در زمینه هــای ســاخت مســکن، راه آهــن، آب و 
فاضــالب و ســاخت جــاده در ســنوات گذشــته 
پروژه های خوبی را در ایران در دســت گرفته اند 
که اجرای برخی از این پروژه ها به اتمام رسیده و 

اجرای برخی نیز همچنان ادامه دارد.
وی بــا تاکیــد مجدد مبنــی بر این کــه تحقق 
رقــم 30 میلیــارد دالر در روابــط تجــاری ایران و 
ترکیه یک رقم خیالی و دور از دســترس نیســت 
و همانطــور که پیش از این نیز گفتم ما ســابقا 
توانســتیم رقم باالی 20 میلیــارد دالر در روابط 
تجــاری دو کشــور را تجربــه کنیــم، خاطرنشــان 
کــرد: ایــران و ترکیه دو شــریک مهــم یکدیگر در 
حــوزه تجــاری هســتند کــه بــه یکدیگــر اعتماد 

دارند.

در  شده  گنجانده  کاالهای  لیست   
باید  ترکیه  و  ایران  بین  ترجیحی  تعرفه  قرارداد 

بازنگری و بازبینی شود
ســفیر ایــران در ترکیــه همچنیــن در پاســخ 
به ســوال دیگر در مورد اجــرای قرارداد تعرفه 
از  برخــی  انتقــاد  و  کشــور  دو  بیــن  ترجیحــی 
بازرگانــان ایرانی بــه نحوه اجــرای این قرارداد 
چنانکــه آنهــا معتقدنــد این قرارداد بیشــتر به 
نفــع طرف هــای تــرک اســت؟ اضافه کــرد: این 
قــراردادی اســت که بایــد لیســت کاالهایی که 
آن  بــه  می شــوند  ترجیحــی  تعرفــه  مشــمول 
اضافــه شــود، در حال حاضــر 140 قلــم کاال از 
طــرف ایــران و 140 قلــم کاال از طــرف ترکیه در 
این قرارداد گنجانده شــده اســت. الزم اســت 
کــه مرتــب ایــن لیســت ها بازنگــری و بازبینــی 
شــوند تــا دو کشــور بتواننــد از ایــن قــرارداد 
بــه صــورت عملی و نــه بر روی کاغذ اســتفاده 
کننــد. ایــن تعرفه باید شــامل کاالهایی شــود 
کــه در ســبد مبــادالت دو کشــور وجــود دارد 
و  ایــران  تجــارت  ســازمان  بیــن  تالش هایــی 
طــرف ترکیه ای در جریان اســت که این لیســت 

شود. عادالنه تر 
فرازمند تاکید کرد: در ســال های گذشــته به 
دلیــل تحریم هــا و این کــه مــا نتوانســتیم برخی 
اقــالم را صادر کنیم این لیســت نامتوازن شــده 
بود و اکنون تالش ها بر این است که این لیست 

متوازن تر شود.

 در آینده نزدیک رایزن بازرگانی جدید به 
آنکارا اعزام می شود

وی در ادامــه همچنین در پاســخ به ســوالی 
در مورد فعالیت رایزن بازرگانی در سفارت ایران 
در ترکیه گفت: در ســفارت ایران در ترکیه پســت 
رایزن بازرگانی وجود دارد، فردی که پیش از این 
به عنوان رایــزن بازرگانی ایران در ترکیه فعالیت 
می کرد دو سال است بازگشته است و ما منتظر 
هســتیم کــه فــرد جدیــد جایگزیــن شــود و آن 
شاءاهلل در آینده نزدیک رایزن بازرگانی جدید به 

آنکارا اعزام شود.
سفیر ایران در ترکیه در این ارتباط ادامه داد: 
در بیشــتر مواقــع در این پســت رایــزن بازرگانی 
وجود داشــته و پســت مذکور در ســفارت خالی 

نبوده است.
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  فرازمنــد 
هفتمیــن جلســه شــورای عالــی روابط ایــران و 
ترکیــه در هفته گذشــته، در جریان ســفر رئیس 
جمهور ترکیــه به تهران اظهار کرد: بعد از این که 
زمان جلســه شــورای عالی روابط ایــران و ترکیه 
مشــخص شــد با رایزنی هایی که با طرف روسی 
انجام شــد قرار شــد که هم زمان نشست سران 
آســتانه نیــز در تهــران در همان روز برگزار شــود 
و در همیــن چارچوب شــاهد ایــن بودیم که در 
صبــح روز سه شــنبه 28 تیرماه هفتمین جلســه 
شورای عالی روابط ایران و ترکیه برگزار شد و در 
بعــد از ظهر همان روز با حضور روســای جمهور 
ایران، ترکیه و روســیه هفتمین نشســت ســران 

فرآیند آستانه در تهران برگزار شد.
ســفیر ایــران در ترکیه با بیان این کــه برگزاری 
این اجــالس در تهران توجه ناظــران بین المللی 
را جلب کرد و شاهد انتشار تحلیل های مختلفی 
در مــورد ایــن ســفر و اجــالس بودیــم، اظهــار 
کــرد: قطعــا همــکاری و هماهنگی ســه کشــور 
ایــران، ترکیه و روســیه در موضوعات منطقه ای 
از جملــه موضــوع ســوریه مــورد توجــه و تامل 

ناظران بین المللی قرار دارد.

سازوکار  موفقیت ترین  آستانه،  روند   
بوده  سوریه  در  تنش  کاهش  برای  چندجانبه 

است
وی با بیان این که همکاری ســه کشور ایران، 
ترکیــه و روســیه می توانــد تاثیــرات مهمــی را بر 
تحوالت منطقه ای داشــته باشــد، خاطرنشــان 
کــرد: چند ســال پیش، این ســه کشــور تصمیم 
گرفتند کــه در مورد بحران ســوریه مکانیزمی را 
به عنوان مکانیزم آســتانه تشــکیل دهند و این 
مکانیــزم تاکنون نه تنها موفقیت ترین ســازوکار 
چندجانبــه برای کاهــش تنش در ســوریه بوده 
است بلکه تنها ابتکاری است که همچنان ادامه 
دارد ایــن در حالــی اســت کــه ما دیگر اســمی از 
ســایر ابتــکارات در ارتبــاط بــا موضــوع ســوریه 
نمی شــنویم و یا این که این ابتــکارات تاثیر خود 

را از دست داده آند، در حالی که اجالس آستانه 
همچنان تاثیرگذار است.

کشــور  ســه  همکاری هــای  داد:  ادامــه  وی 
در زمینه هــای اقتصــادی و تجــاری و مقابلــه بــا 
تحریم هــا کــه به نوعی هر ســه کشــور درگیر آن 
هســتند می توانــد پیامدهای خوبی بــه همراه 
داشــته باشــد و اثــرات بســیاری از تحریم هــا را 

بی اثر کند.

 با دوستانمان در منطقه گفت وگوهای 
صریحی داریم

ایــن دیپلمات ارشــد کشــورمان همچنین در 
مــورد برخــی از اختالفــات موجــود بیــن ایران و 
ترکیــه در مســائل منطقــه ای و اظهــارات مقــام 
بــا اردوغــان رئیــس  معظــم رهبــری در دیــدار 
جمهور ترکیه نیز تصریح کرد: ما با دوســتانمان 
در منطقه گفت وگوهای صریحی داریم و وجود 
یــا دو  اختــالف نظــر بیــن همســایگان در یــک 
موضــوع منطقــه ای کامــال امری عادی اســت و 
وقتــی در مــورد ایــن اختالف نظرهــا گفت وگــو 
می شــود، این موضوع نشــان دهنده یک روابط 

کامال سالم بین این کشورها است.
ســفیر ایــران در ترکیــه بــا بیــان این کــه ما در 
ارتبــاط با حفــظ تمامیت ارضی ســوریه و اصول 
مربــوط بــه آن اختالف نظــری با ترکیــه نداریم و 
ترکیه نیــز مثل ما در مواضع خــود براین اصول 
تاکیــد دارد، افــزود: مــا و ترکیه در بحــث مبارزه 
بــا تروریســم نیــز دیــدگاه مشــترکی داریــم و در 
همیــن چارچــوب بارهــا تاکیــد کرده ایــم کــه ما 
نگرانی هــای امنیتــی ترکیه را بابــت فعالیت های 
برخــی گروه هــای تروریســتی درک می کنیم و در 
همین راســتا نیز بــه صورت صریــح گفته ایم که 
مخالف به کار بردن روش های غیرمسالمت آمیز 
و روش های نظامی برای حل مسائل بین ترکیه 

و سوریه هستیم.
فرازمنــد تاکیــد کــرد: ایــن بــه منزلــه اختالف 
بلکــه  نیســت  ترکیــه  و  ایــران  بیــن  الینحــل 
نشــان دهنده وجود صراحت در روابط دو کشور 

است.
وی با بیان این که هیچ دو کشــور دوستی در 
منطقه نیســتند که 100 درصد در مورد مســائل 
منطقه دیدگاه کامال یکســانی داشــته باشــند، 
اظهــار کــرد: در مــورد برخــی مســائل منطقــه 
دیدگاه هــای کامال نزدیکی با ترکیــه داریم و این 
دیدگاه هــا با یکدیگر همپوشــانی دارند، ولی در 
مورد برخی مسائل منطقه ای، اختالف نظرهایی 

نیز وجود دارد.

از  برخی  در  منطقه ای  سیاست های  در   
مصداق ها با ترکیه اختالف نظر داریم

ســفیر ایــران در ترکیــه در همیــن چارچــوب 
ادامــه داد: مــا بــا ترکیــه در مــورد مســائل دو 
جانبه و اراده مقامات دو کشــور برای به حداکثر 
رســاندن روابــط هیــچ مشــکلی نداریــم و هیــچ 
اختــالف نظری بین طرفین در ایــن زمینه وجود 
نــدارد. در مــورد سیاســت های منطقــه ای نیــز 
در بحــث اصــول مشــکلی نداریم بلکــه در مورد 
مصداق هــا یک جاهایــی اختالف نظــر داریم که 

خوشبختانه در مورد آنها گفت وگو می کنیم.

گفت وگو،  سازوکار  ایران  و  ترکیه  بین    
هیچ وقت قطع نشده است

فرازمند در همیــن ارتباط بار دیگر تاکید کرد: 
آنچــه که مهم اســت این اســت که بیــن ترکیه و 
ایــران ایــن ســازوکار گفت وگــو هیــچ وقت قطع 
نشــده است، این ســازوکار در ســطوح مختلف 
و در زمینه هــای دیپلماتیک، امنیتی، سیاســی و 
اقتصادی در ســطوح عالی و کارشناســی وجود 
داشته و دارد و مرتب این گفت وگوها بین ایران 

و ترکیه انجام شده و می شود.

ی بلنـــــــدمدت ایران و ترکیه سند جامع همکار
است واقع بینـــانه   

فرازمند

برجام

سفیر ایران در ترکیه با بیان 
این که برگزاری این اجالس 
در تهران توجه ناظران 
بین المللی را جلب کرد و 
شاهد انتشار تحلیل های 
مختلفی در مورد این سفر و 
اجالس بودیم، اظهار کرد: 
قطعا همکاری و هماهنگی 
سه کشور ایران، ترکیه 
وسیه در موضوعات  و ر
منطقه ای از جمله موضوع 
سوریه مورد توجه...

سفیر ایران در ترکیه با تاکید 
مجدد بر این که علی رغم 
وجود موانع در مبادالت 

تجاری دو کشور، رقم 10 -11 
میلیارد دالر کنونی در حجم 

وابط تجاری بین ایران و  ر
ترکیه، رقم کمی نیست، گفت: 

ما در بحث صادرات گاز به 
ترکیه این ظرفیت و توانایی را 

داریم که صادرات خود را به 
بیش از میزان ظرفیت کنونی 

ارتقاء دهیم  ...


