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نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طرحی را در دستور کار خود دارند که در 
صورت تصویب؛ از تغییر ساعت رسمی 
کشــور ابتدای فروردین ماه هر ســال 
جلوگیری می کند. جای سؤال است که 
این طرح که به عقیده برخی نمایندگان 
مجلس، اولویت کشور نیست چرا باید با این 
فوریت زمان مجلس را به خود اختصاص 
دهد؟ این  موضوع بحث های کارشناسی 
متعددی را پیرامون خود به همراه داشته 
اســت که یکی از مهم ترین آنها، افزایش 
تقاضای برق به هنگام جلوگیری از تغییر 

ساعت رسمی کشور است.
 احتمال 50 درصدی طرح 
تغییر رسمی ساعت کشور 

اگرچه بارها درباره تغییر قانون تغییر 
رسمی کشور بحث شــده اما محمود 
احمدی نژاد در سال اول دولتش اعالم 
کرد: »دولت، ســاعت رسمی کشور را 
در ســال ۱۳۸۵ جلو نمی کشد.« آن 
زمان مجلس بــا این اقــدام مخالفت 
کرد. اما اکنون در اسفند ۱۴۰۰ مسئله 
تغییر ساعات رسمی دوباره در مجلس 
مطرح شده است.موافقان طرح در داخل 
کشور معتقدند، ایران با کمبود انرژی 
برق مواجه اســت و با توجه به شرایط 
آب وهوایی ایــران و تعداد ماه های گرم 
سال، تغییر ساعت رســمی می تواند 
در کاهش مصرف انــرژی تأثیر زیادی 

داشته باشد.
اما گــزارش مرکــز پژوهش ها ی 
مجلس در ســال ۹۷ نشــان داد طی 
ســال های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۷ بــا تغییر 
ساعت رسمی کشــور، حدود ۵ درصد 
از کل انرژی الکتریکی مصرف شــده 

صرفه جویی شده بود.
بااین حال چنــدی پیش ابوالفضل 
ابوترابی، عضو کمیســیون شوراهای 
مجلس خبر داد که تغییر ســاعت در 
کشور لغو شده و بعد از آن هم این خبر 
تکذیب شــد. حاال اما در جلســه روز 
گذشــته مجلس رئیس کمیســیون 
اجتماعــی اعــالم کرد: کمیســیون 
اجتماعی با بحث و بررسی مفصلی که 
در ارتباط با این طرح داشت، در نهایت 
موافقت خود را با اجرای آن اعالم کرد. 
البته طبق صحبت های ولی اسماعیلی 
با توجه به مخالفت دولــت با این طرح 
احتمال رأی آوری این طرح در مجلس، 
۵۰ درصد بــرآورد می شــود، به بیان 
دقیق تر احتمال رأی آوردن یا نیاوردن 

طرح برابر است.
او همچنیــن خاطرنشــان کرد: از 

سوی دیگر آقای ابوترابی به عنوان طراح 
اصلی این طرح مطالعاتی را در ارتباط با 
مشکالت روحی و روانی تغییر ساعت 
رسمی به ویژه در فصل پاییز داشته است 
که نشــان می دهد آمار بروز افسردگی 
در افراد در فصل پاییز به شکل فزاینده 
صعودی است. همچنین دلیل دیگری 
که کمیسیون بر مصوبه خود پافشاری 
کرده این اســت که هنوز ادله متقنی 
به ویژه در حوزه کاهش مصرف انرژی از 
سوی دولت ارائه نشده که اجرای طرح را 

توجیه پذیر کند.
البته الزم به ذکر اســت که مصوبه 
کمیســیون اجتماعی صرفــاً مصوبه 
کمیسیون است و برای تصویب نهایی 
باید در صحن علنی مجلس شــورای 
اســالمی به رأی گذاشته شــود و این 
مصوبه برای اجرا حتی در صورت رأی 
آوردن در صحــن علنی نیــاز به تایید 

شورای نگهبان دارد.
 تغییر ساعت در جهان 

منسوخ شده؟
هر سال ساعت رسمی کشور دو بار 
تغییر می کند؛ یکــی در ابتدای بهار و 
دیگری در اولین روز پاییز. حاال مجلس 
طرحــی را در دســتور کار دارد که در 
صورت تصویب نهایی، دیگر ســاعت 
رسمی کشور تغییر نمی کند. اگر این 
طرح اجرا شود، دیگر اول فروردین ماه 
الزم نیست یک ساعت، ساعت ها را به 
جلو بکشیم و پایان نیمه نخست سال به 

عقب برگردانیم. 
این تغییر یا عدم تغییر ساعت همیشه 
بحث و جنجال زیادی داشــته اما چرا 
مجلس در پی تغییر ســاعات رسمی 
کشور است؟ اخیراً ابوترابی درباره طرح 
تغییر ساعت رسمی کشــور گفته بود 
قانون تغییر ساعت رســمی کشور در 

سال ۸۶ بر اســاس طرح فرانسوی ها 
تصویب شد. در آن زمان فرانسوی ها با 
تغییر ساعت رسمی کشورشان قصد 
صرفه جویی در مصرف شمع و به حداقل 
رساندن کاهش اتالف انرژی داشتند. 
برخی از کشورهای اروپایی هم معتقد 
بودند زود خوابیدن و سرکار رفتن موجب 

صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
به گفته ابوترابی مطالعات اروپایی ها 
نشــان داد نه تنها اجرای قانون تغییر 
ســاعت رســمی منجــر بــه بهبود 
شاخص های اقتصادی آن ها نشده بلکه 
تبعات فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژی 
داشــته. به همین دلیــل قانون تغییر 
ساعت رســمی ســال ۲۰۱۹ در اروپا 
منسوخ شــد. ما هم در مطالعات خود 
به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون 
تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم 
خوردن سیستم بدن شــده و تبعات 
روحی و روانی برای مردم به همراه دارد 
برای همین باید زمان مانند گذشــته 

ثابت باشد.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس 
با ثابت ماندن ساعت رسمی

مرکز پژوهش های مجلس اما با ثابت 
ماندن ساعت رســمی کشور مخالفت 
کرده است. دفتر مطالعات پژوهش های 
زیربنایــی و امــور تولیــدی مرکــز 
پژوهش های مجلس، طی گزارشی با نسخ 
قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت 
کرد.در این گزارش آمده که صرفه جویی 
در مصرف انرژی اصلی ترین انگیزه برای 
اجرای طرح تغییر ســاعت در کشورها 
بوده است. اما در ســال های اخیر، آثار 
سوء تغییر ساعت بر سالمتی افراد جامعه 
در برخی از کشــورهای اروپایی موجب 
شــده تداوم اجرای این طــرح با تردید 
مواجه شود.در این گزارش تصریح شده 
است: درواقع در سال های اخیر به دلیل 
افزایش اهمیت ســالمتی افراد جامعه 
نســبت به صرفه جویی انرژی، موجب 
شده برخی کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا گرایش به ســمت توقــف اجرای 
طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه 
هنوز هم به اجرای آن مبادرت می ورزند. 
تنظیم فعالیت افــراد آن جوامع با زمان 
محلی؛ علت اثرگذاری بر سالمتی افراد 
)تغییر ســاعت بیداری و خواب( در این 
جوامع اعالم شده  است. این درحالی است 
که در کشورهای اســالمی نظیر ایران، 
تنظیم فعالیت های افراد عالوه بر زمان 
محلی با زمان خورشــیدی نیز تنظیم 
می شود.در این گزارش ذکرشده که در 
مردادماه ۱۳۸۶ با توجه به بررسی های 
علمی، فرهنگــی، اجتماعی و موضوع 
صرفه جویی انرژی، قانون تغییر ساعت 
رسمی کشور تصویب شد. در سال ۱۳۹۷، 
بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت، 
در برخی کشورهای اتحادیه اروپا موضوع 
آثار منفی آن بر ســاعات فیزیولوژیک 

در اروپا و آمریکا رســانه ای شد. در حال 
حاضر، یک چهارم از کشورهای دنیا که 
در نیمکره شــمالی زمین واقع هستند 
به تغییر ســاعت مبادرت می ورزند. در 
ایران اســالمی، انجــام فرایض دینی، 
مبتنی بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب 
است. فارغ از مسائل صرفه جویی انرژی، 
زمان بنــدی آغاز فعالیت هــای روزانه 
افراد به اوقات شــرعی نزدیک تر است. 
پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان 
تنفس صبحگاهی بر اســاس ساعات 
فیزیولوژیک ســاعت ۴ و بهینه ترین 
زمان آغاز فعالیت روزانه ســاعت ۷-۸ 
صبح است.در بخش دیگری از گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس آمده که به 
نظر می رسد، آســیب مترتب ناشی از 
تغییر ساعت در ایران به گستره ای که در 
کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد. 
از سوی  دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت 
نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی 
برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در 
صرفه جویی مصرف انرژی برق کشــور 
مؤثر اســت و این تأثیر بین ۳-۱ درصد 
متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق 
کشور نیز این تأثیر بین ۱/۵-۱ درصد 
پیش بینی شده  اســت.در جمع بندی 
این گزارش آمده که با توجه به بررسی 
کارشناســی آثار اجــرای قانون تغییر 
ساعت رسمی کشــور به ویژه بر میزان 
صرفه جویی مصرف انرژی و ساعت پیک 
بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در 
این گزارش پیشنهاد می شود، کماکان 
این قانون همچون سنوات گذشته اجرا 
شــود. به دلیل توجیه پذیری و مستند 
بودن نتایج پژوهش هــای مطالعه آثار 
تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به 
اهمیت جایگاه صرفه جویــی انرژی و 
تنظیم فعالیت های اجتماعی با توجه 
به اوقات شرعی، پیشنهاد می شود که 
این قانون کمافی السابق در کشور اجرا 
شود و بنابراین تصویب طرح پیشنهاد 

نمی شود.

 پیامدهای جلوگیری 
از تغییر ساعت

مســئله افزایش فعالیت در ساعات 
روشنایی روز و ایجاد زمینه استراحت در 
ساعات شب به دلیل تغییر ساعت رسمی 
در ابتدای فروردین ماه سبب می شود تا 
نیاز مشترکان به انرژی برق به خصوص 
در ساعات اوج بار بیشتر از گذشته شود. بر 
اساس گفته های سخنگوی صنعت برق، 
تغییر ساعت رسمی کشــور در ابتدای 
فروردین ماه حــدود ۲ درصــد در اوج 
مصرف و ۴ درصد در مصرف انرژی تأثیر 
دارد.از سوی دیگر بر مبنای بررسی های 
علمی انجام شــده بــر روی منحنی بار 
۲۴ ساعته کل کشــور، طی سال های 
۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط حدود 
۴ درصد از مصرف برق در ۶ ماه نخست 
سال از محل اجرای طرح تغییر ساعت 
صرفه جویی شده است که معادل ۱۰۶ 
میلیارد کیلووات ساعت در طول ۷ سال 
اخیر است، انرژی صرفه جویی شده ناشی 
از این طرح به طور متوسط ساالنه بالغ بر 
۱.۴ میلیارد دالر بوده اســت.به استناد 
نظرات کارشناســان، افزایــش اوج بار 
نتیجه مستقیم تصویب طرح جلوگیری 
از تغییر ساعت اســت و این مسئله در 
ســالی که ناترازی بــرق نزدیک به ۱۵ 
هزار مگاوات برآورد می شــود، می تواند 
ضربه عظیمی به تأمین برق وارد کرده 
و زمین افزایش ناتــرازی نزدیک به ۱.۵ 
هزار مگاواتی را ایجاد کند و انرژی معادل 
کل انرژی تولیدشده توسط نیروگاه های 
برقابی کشور را در خود ببلعد.بر اساس 
گزاره های عنوان شده، به نظر می رسد  
در سالی که تقاضای برق کشور به رکورد 
جدید دست پیدا می کند، حرکت به سوی 
تصویب قوانینی که زمینه تشدید مصرف 
برق را ایجاد خواهد کرد، نباید در دستور 
کار قرارگرفته و تداوم قانون تغییر ساعت 
درمجموع به نفع فضای کشــور است.
در این شرایط به نظر می رسد، حتی اگر 
بخواهیم بر مبنای استدالالت اجتماعی از 
تغییر ساعت رسمی جلوگیری کنیم، باید 
این مسئله را به سال هایی موکول کنیم 
که تراز تولید و مصرف برق تراز متعادلی 
است. به عبارت دیگر اجرای این طرح در 
سال جاری می تواند زمینه خاموشی را 
مهیا کرده که بار روانی بیشتری از تغییر 

ساعت به جامعه وارد خواهد کرد.
 موضوعات مهم تری

 برای بررسی وجود دارد
در آخــر اینکه طرح های بســیار 
دیگری هم هستند که نسبت به تغییر 
ســاعت اولویت رســیدگی و بررسی 
بیشتری دارند. نمایندگان مجلس جا 
دارد به جای رســیدگی به طرح هایی 
که در گذشــته هم مطرح شــده اند و 
نتیجه ای نداشتند و تحقیق بر میزان 
افســردگی در فصول مختلف ســال 
به فکر موضوعات اساســی تر باشند 
چراکه موضوع افسردگی و بی انگیزه 
بودن مردم یک کشــور تنها با تغییر 
یک ســاعت حل نخواهد شد و بسیار 

ریشه دارتر است. 

دغدغه نیمی از نمایندگان مجلس به زودی برطرف می شود

تغییرساعترسمیکشوراهماستیافیاالهم؟!

خبر

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای 
شهر تهران در تذکری به شهردار تهران گفت: 
حضور آقای دکتر زاکانی در شــهر دوشنبه 
حتماً ضروری و مهم بوده است اما اینکه چند 
نفر با آقای زاکانی رفتند و چه ضرورتی داشته 
که این افراد با ایشــان به تاجیکستان بروند، 
همچنیــن بازدیدهایی که داشــتند چقدر 

ضرورت داشته برای شورا شفاف نیست.
 شفاف سازی دلیل همراهان زاکانی 

در سفر به دوشنبه
به گزارش ایلنا، مهدی اقراریان در تذکری 
گفت: تذکر من در مورد سفر دکتر زاکانی به 
تاجیکستان است.  در این ایام گزارش هایی را 
از سفرهای شخصی مدیران شهرداری داشتم 
برای مثال مدیری سفر شخصی به دبی داشته 
است که هیچ اشکالی ندارد. با روسای یکی از 
سازمان ها تماس گرفتم و گفتم گزارشی دال 
بر سفر جناب عالی به دبی اســت که گفتند 
با پول شــخصی خودم رفتم. به ایشان گفتم 
در فرودگاه چند نفر دیگر از همکاران شــما 
هم بودند و از ایــن موضوع خبر دارید، گفتند 

بررســی می کنم و موضوع را اطالع می دهم. 
اقراریان با اشاره به شرایط معیشتی و اقتصادی 
حاکم بر کشور گفت: در این شرایط اقتصادی 
و معیشــتی که مردم با آن مواجه هســتند 
حساسیت ویژه ای در مورد سفرهای خارجی 

وجود دارد.
او درخواست کرد تا در اسرع وقت شهردار 
تهران گزارشی را از ســفر دوشنبه به شورای 
شــهر ارائه کند. او گفت: با اصل کار نکته ای 
نداریم اما اینکه چند نفر همراه ایشان بودند 

و علت سفر آن ها چه بوده باید شفاف شود.
شعارهای زیبا به درد مردم نمی خورد

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای 
شــهر تهران در ادامه با اشاره به وضعیت ارائه 
خدمات در شــهر تهران گفت: متأســفانه با 
گذشت شــش ماه شاهد هســتیم که هنوز 
وضعیت نظافت در شهر تهران به نقطه مطلوبی 
نرسیده اســت. گزارش می دهند که در این 
کوچه خانه ها قباًل دو طبقه بوده و االن چهار 
طبقه و شش طبقه شده است، این برای مردم 
قابل قبول نیست. وقتی از مردم برای ساخت 

و ســاز پول عوارض می گیریم، متناسب با آن 
نیز باید سرویس و خدمات بدهیم، گذاشتن 
سطل زباله سر یک کوچه حداقل کاری است 

که باید انجام دهید.
او افزود: در شهرداری تهران اگر شعارهای 
قشنگ بدهیم اما کار روزانه و جاری خود را که 
جمع کردن آشــغال از کف خیابان است را به 
درستی انجام ندهیم، مردم کارهای قشنگی 

که شعار آن را می دهیم را از ما قبول نمی کنند. 
به اندازه کافی به شهردار زمان داده ایم

اقراریان در تذکر دیگــری به بی توجهی 
شــهرداری تهران نســبت بــه زمان بندی 
مصوبات نیز انتقاد کرد و گفت: اگر الیحه ای 
جزو اولویت های آقایان در شهرداری باشد از 
طرق مختلف موضوع را پیگیری می کنند که 
الیحه در صحن رأی بیاورد، اما اگر موضوعی 

اولویت شورا باشد آن را پشت گوش می اندازند. 
سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص ابزار قانونی 
اســت که شــورا در اختیار دارد و عالقه مند 
نیســتیم که در ابتدای دوره مدیریتی آقای 
زاکانی از این ابزار استفاده کنیم. اما از طرفی 
به اندازه کافی هم به آقای زاکانی و تیم ایشان 

زمان دادیم. 
او ادامه داد: حدود شــش ماه از این دوره 
گذشــته اســت و دیگر بهانه ای که دوستان 
مطرح می کنند که تــازه آمدنــد و در حال 
انتصابات هســتند را قبول نمی کنم. ما زمان 
الزم را دادیم و االن موقع کار اســت. شورا نیز 
همه جــوره همراهی کرده و بــه الیحه های 
دوستان رأی می دهد. بحث گزارشگران فساد 
و تخلف چند ماه است که معطل مانده است. 
بحث مربوط به اساســنامه سازمان ها مهلتی 
سه ماهه داشته که دو ماه از این مهلت سه ماهه 
گذشته اســت و آقایان امروز و فردا می کنند. 
اگر قرار است مصوبات شــورا در زمان بندی 
خود دنبال نشود که ســنگ روی سنگ بند 

نمی شود.

در صحن شورا تأکید شد:

تعداد و دالیل سفر همراهان شهردار به تاجیکستان شفاف سازی شود

مرکز پژوهش های مجلس: 
اجرای طرح تغییر ساعت 

نقش بسزایی در کاهش 
مصرف انرژی برق دارد. 

تغییر ساعت رسمی کشور 
در صرفه جویی مصرف 

انرژی برق کشور مؤثر است 
و این تأثیر بین ۳-۱ درصد 

متغیر است. در کاهش پیک 
مصرف برق کشور نیز این 

تأثیر بین ۱/5-۱ درصد 
پیش بینی شده  است

نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی طرحی را در 

دستور کار خود دارند 
که در صورت تصویب؛ از 

تغییر ساعت رسمی کشور 
ابتدای فروردین ماه هر 

سال جلوگیری می کند. 
جای سؤال است که این 
طرح که به عقیده برخی 

نمایندگان مجلس، اولویت 
کشور نیست چرا باید با این 

فوریت زمان مجلس را به 
خود اختصاص دهد؟
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ریحانه جوالیی

 احتمال بروز تنش آبی شدید 
تهران در تابستان ۱۴0۱

فتــر  د یــر  مد
بهره برداری و نگهداری 
از تأسیســات آبــی و 
برق آبی شــرکت آب 
منطقه ای تهران گفت: 
با کســری ۲۴۲ میلیون مترمکعبــی ذخایر آبی 
ســد های تهران نسبت به زمان مشــابه سال آبی 
گذشته که سالی خشــک بود، مواجهیم و اگر در 
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، بارش هایی زیر نرمال 
داشته باشیم، احتمال بروز تنش آبی شدید در تهران 

در تابستان ۱۴۰۱ بسیار زیاد است.
به گزارش تسنیم، محمد شهریاری، اظهار کرد: 
خوشبختانه با بارش هایی که در اسفند ماه در حوزه 
عملکرد استان تهران داشــته ایم، شرایط بارش ها 
نسبت به اسفندماه سال گذشته، وضعیت بهتری 

را رقم زده است.
    

ساحل »جنوای« ایران با نفت 
یکی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
گناوه گفت: ساحل زیبای ماســه ای بندرگناوه از 
نقاط بکر و گردشــگرپذیر این شهرستان به مواد 

نفتی آلوده شد.
به گــزارش ایرنا، کامبیز عبدالهــی بیان کرد: 
لکه های نفتی در ســاحل این بندر بر اثر مد دریا به 
خشــکی رســیده و به صورت خمیر روی ماسه ها 
چسبیده  اســت که خطرات زیست محیطی برای 
آبزیان دریایی و کســانی که در دریا شنا می کنند، 

به دنبال دارد.
    

آماده باش ۲۰ هزار مأمور پلیس 
برای چهارشنبه سوری تهران

فرمانــده انتظامی 
ز  تهــران بــزرگ ا
آماده باش بیش از ۲۰ 
هزار مأمور پلیس برای 
چهارشنبه سوری خبر 
داد.به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: 
بیش از ۲۰ هزار مأمور پلیس تهران بزرگ از ساعت 
۱۴ تا پایان شب در سراسر تهران به طور محسوس و 
نامحسوس در آماده باش بوده و با تخلفات و اقدامات 

مجرمانه برخورد خواهند کرد.
او تأکید کرد افرادی که به دلیل تخلف و اقدامات 
مجرمانه در چهارشنبه ســوری بازداشت شوند تا 
پایان تعطیالت نوروزی در بازداشت خواهند بود و 
خودرویشان نیز برای همین مدت توقیف خواهد 

شد.
    

آموزش »زبان دوم« در ساعات 
رسمی دبستان ها غیرقانونی  است

رئیــس ســازمان 
مــدارس و مراکــز 
غیردولتی و توســعه 
مشارکت های مردمی 
ورش  پــر موزش و آ
گفت: آموزش زبان دوم در دبستان های غیردولتی 
به صورت کامــاًل اختیــاری و تنها در ســاعات و 
برنامه های غیررســمی مدرســه انجام می شود و 
تشکیل این کالس ها در ساعات و برنامه های رسمی 

مدرسه غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده گفت: تشکیل 
کالس های آموزش زبان دوم نیاز به مجوز از ادارات 
آموزش وپرورش دارد و خانواده ها در صورت مشاهده 
این نوع آموزش ها حتماً از مدیر مدرسه مجوز الزم 

را درخواست کنند.
    

انتقاد عضو شورای شهر از عدم 
بروزرسانی سامانه شفافیت شهرداری

عضو شــورای شهر 
تهران گفت: از ابتدای 
شــروع به کار این دوره 
در خصــوص ضرورت 
به روزرســانی سامانه 
شفافیت شهرداری تهران چندبار در صحن شورا 
تذکر داده شد اما متأســفانه همچنان این سامانه 

به روزرسانی نشده است.
به گزارش ایلنا، ناصر امانی گفت: پس از مدت ها 
پیگیری کمیته تشکیل منابع انسانی شورای شهر، 
آمار و لیست نیروهای جذب شده دوره پنجم را به 
دست آورده اســت. عدد قابل توجهی آمار و لیست 
جذب شده از دوره گذشــته در اختیار ما است که 
فعاًل آن را در سامانه شفافیت قرار نمی دهیم تا ابتدا 
لیست نیروهای جذب شده و فیش حقوق مدیران 
شهرداری در این دوره در سامانه قرار گیرد و سپس 
لیست افراد جذب شده در دوره پنجم را در سامانه 

شفافیت قرار دهیم.

از گوشه و کنار


