
در گوشه اي از شهر، جشن عروسي گرفته اند، 
غذاه�اي رنگارنگ چيده ش�ده و وقت ش�ام 
نزديك اس�ت. مهمانان را براي صرف غذا صدا 
مي زنند تا از خودشان پذيرايي كنند. همه چيز 
روي ميز چيده ش�ده؛ جوجه كباب، زرش�ك 
پلو با مرغ و چند ن�وع غذاي ديگ�ر. مهمانان 
نمي دانند كدام غذا را انتخاب كنند و دلش�ان 
مي خواهد همه آنها را بچش�ند. ب�راي همين 
در گوشه گوشه بشقاب ش�ان از همه مدل غذا 
مي ريزند ت�ا بعد از رس�يدن به ميزش�ان آنها 
را بخورند. كم�ي آنطرف تر انواع دس�ر چيده 
شده؛ ژله، ساالد و چندين دسر ديگر كه تنوع 
رنگي ش�ان هر كس�ي را وسوس�ه مي كند به 
سراغ ش�ان برود. حاال نوبت به امتحان دسرها 
مي رس�د و مهمانان ك�ه نمي خواهن�د از بقيه 
جا بمانند در بش�قاب ديگري از انواع دس�رها 
مي ريزند تا آنها را هم امتحان كنند. همه چيز 
خوب اس�ت و خيلي خوش مي گذرد، اما كمتر 
از يك س�اعت بعد، دي�دن ميزه�ا و غذاهاي 
نيمه تمام، ناراحت كننده است. شايد صاحب اين 
مراسم عروسي بگويد كه يك شب است و چه 
اشكالي دارد؟! يا هر كدام از مهمانان كه خيلي 
بيشتر از ظرفيت ش�كم خود غذا كشيده اند، 
بگويند براي يك ش�ب كه اتفاق�ي نمي افتد! 
اما متأسفانه آنقدر اس�رافكار شده ايم كه آمار 
و ارقام دورريز غذاهايمان سرس�ام آور ش�ده 
است، چيزي بيشتر از نصف صادرات مواد نفتي!

عليرضا زالي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي دورريز مواد غذايي در ايران را هفت برابر 
فرانس��ه اعالم كرد و گفت: »دورري��ز مواد غذايي 
در مجموع ۲۷ كش��ور اروپاي��ي، ۹۰ ميليون تن 
در سال گزارش شده كه اين آمار در كشور ما ۳۵ 

ميليون تن در سال، يعني معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد 
صادرات مواد نفتي اس��ت. «  او به آمار وحشتناك 
دورريز محص��والت غذايي در كش��ورمان حتي 
پيش از آنكه به دس��ت مصرف كننده برس��د نيز 
اشاره كرد و گفت: »از فرآيند توليد تا بسته بندي 
بايد در مراكز رشد صنايع غذايي مورد توجه قرار 
گيرد. نكته بس��يار مهم اين است كه بخش عمده 
دورريز محص��والت غذايي، پيش از رس��يدن به 
دس��ت مصرف كننده صورت مي گيرد. در حالي 
كه در كشورهاي توس��عه يافته، اينگونه نيست و 
محصوالت پس از رسيدن به دست مصرف كننده، 
دورريز دارند. «  زالي ادامه داد: »سازمان خواربار و 
كشاورزي ملل متحد )فائو( بارها اعالم كرده است 
هر شهروند ايراني، بالغ بر ۱۳۴ كيلوكالري در روز، 
محصوالت غذايي را هدر مي دهد. اگر فرض كنيم 
از ۹۰ ميليارد متر مكعب مصرف س��االنه آب، ۸۰ 
ميليارد متر مكعب سهم صنعت كشاورزي است، 

ميزان اهميت اين هدررفت را درك مي كنيم. «
 آس�يب دورري�ز م�واد غذاي�ي ب�ه 

محيط زيست
دورريز مواد غذايي فقط مختص مراسم هاي عزا و 
عروسي نيست، بلكه هر كدام از ما در زندگي روزمره 
خود نيز غذاهاي دورريز زيادي داريم كه با مديريت 
غلط اين غذاها به محيط زيس��ت، آسيب زيادي 
وارد مي كنيم.  معصومه حسيني نس��ب،  دكتراي 
منابع طبيع��ي در اين باره به خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »توليد موادغذاي��ي گياهي و حيواني با 
مصرف مق��دار زيادي آب، كودهاي ش��يميايي و 
آفت كش ها همراه اس��ت كه همه اينها مي تواند 
منجر به افزايش گازهاي گلخانه اي، گرم ش��دن 
سطح زمين، آلودگي آب و آلودگي خاك شود. در 
واقع محيط زيست براي توليد مواد غذايي، هزينه 
سنگيني را پرداخت مي كند، حاال اگر در مصرف 

آنها دقت نكني��م و دورري��ز موادغذايي مان زياد 
شود، صدمه اي كه به محيط زيست از سوي ما وارد 

مي شود، چند برابر خواهد شد. «
حسيني نس��ب ادام��ه مي دهد: »دورريزه��اي 
موادغذايي ن��ه فقط آن دس��ته از غذاهايي كه در 
بش��قاب باقي مي ماند و در س��طل زبال��ه ريخته 
مي شود، بلكه پوست ميوه و سبزيجات، مواد غذايي 
كهنه و فاسد شده يا تاريخ گذشته نيز جزو همين 
موارد است. اين مواد غذايي با قرار گرفتن در سطل 
زباله و شيرآبه هاي حاصل از آن مي تواند در خيابان 
جاري شود و آلودگي بصري ايجاد كند، همچنين 
اين زباله ها موجب تغيير ع��ادت غذايي حيوانات 
خياباني و افزايش تعداد موش ها در سطح شهر شده 

كه مشكالت ديگري را ايجاد مي كند. «
او تأكي��د مي كند: »مديري��ت يخچ��ال يك��ي از 
راهكارهايي است كه مي توانيم در اين زمينه انجام 
دهيم؛ آن دسته از خوراكي هايي كه داخل يخچال 
در حال خراب شدن اس��ت را زودتر مصرف كنيم 
تا مجبور به انداختن آنها در س��طل زباله نشويم. 
همچنين مي توانيم از فريزر بيشتر استفاده كنيم 
كه يكي از بهترين شيوه استفاده از مواد غذايي سالم 
است. همچنين مي توانيم نان را در داخل فريزر و در 
پارچه هاي نفوذناپذير نگهداري كنيم تا كيفيت آن 

حفظ و از دورريز شدنش جلوگيري شود. «
حسيني نسب با اشاره به اينكه هر كسي بايد نسبت 
به زباله اي كه توليد مي كند احس��اس مسئوليت 
داشته باشد، مي گويد: »تا جايي كه ممكن است و به 
قدر نياز، غذا تهيه كنيم تا مجبور به دورريختن آنها 
نشويم. بايد ميوه و سبزيجات را هفتگي تهيه كنيم 
تا با خراب شدنشان به سطل زباله ريخته نشوند. « 
دكتراي مناب��ع طبيعي با بيان اينك��ه بايد با جدا 
كردن زباله هاي تر و خشك، كمتر به محيط زيست 
آس��يب وارد كنيم، اظهار مي دارد: »هر كدام از ما 

بايد پايش زباله داشته باش��يم و حواسمان باشد 
كه چه چيزهايي را داخل س��طل زباله مي ريزيم. 
همچنين جداسازي زباله »تر« و »خشك« يكي 
ديگر از كارهايي است كه منجر به كاهش آسيب 
به محيط زيست خواهد ش��د و در صورت امكان 
زباله هاي تر را ابتدا خش��ك و س��پس به بيرون از 

خانه ببريم. «
 درست غذا خوردن را بلد نيستيم!

دكتر مجيد ابهري، رفتار ش��ناس و آسيب شناس 
اجتماعي نيز در اين باره به »جوان« مي گويد: »سبك 
زندگي يكي از محوره��اي تعيين كننده در روش 
تغذيه و اقتصاد خانواده اس��ت. متأسفانه از ديرباز 
تاكنون بسياري از ما در دورريختن غذا و مازاد آن 
جايگاه قابل توجهي در دنيا داشتيم. مثاًل دورريز 
نان به علت روش غلط پخت نان و نداش��تن الگو 
استاندارد مناسب موجب مي شود كه روزانه بخش 

قابل توجهي از نان مصرفي دور ريخته شود. «
ابهري با بيان اينكه براساس اعالم مسئوالن ساالنه 
۳۵ ميليون تن غذا دور ريخته مي شود و از طرفي 
تعدادي از هموطنان در سطل هاي زباله به دنبال 
غذا هستند، اظهار مي دارد: »جمع آوري غذاهاي 
اضافي در سالن هاي عروسي يا عزا و جلوگيري از 
دورريز آنها و سپس ساماندهي اين غذاها به مراكزي 
كه از نيازمندان نگهداري مي كنند، مي تواند حركت 
خداپسندانه اي باشد و در عين حال از اسراف مواد 

غذايي جلوگيري كند. «
اين رفتارش��ناس ادامه مي دهد: »در ۹۰ درصد از 
سالن هاي پذيرايي، كودكان و حتي بزرگ ترها دو 
برابر غذاي مورد نياز را در بشقاب خود مي كشند و 
چون نمي توانند آن را بخورند حيف و ميل مي گردد. 
همچنين برخي از خانواده ه��ا، برنج با اين قيمت 
گران را اضافه تر پخته و تبديل به ته ديگ مي كنند 

كه بخش زيادي از آن دور ريخته مي شود. «
او به مديريت غذاهاي مانده در س��اير كش��ورها 
اشاره مي كند و مي گويد: »در كشورهاي اروپايي 
خانواده ها، غذاي مازاد خود را در ظروف مخصوص 
گذاش��ته و به مراك��ز خيريه تحوي��ل مي دهند. 
همچنين در بس��ياري از كش��ورهاي پيش��رفته 
اگر هنگام ترك رس��توران غذاي اضافي در ظرف 
افراد مانده باشد، به آنها به ديد اسراف كننده نگاه 
مي شود. بايد سبك غذا و نان تغييرات اساسي پيدا 
كند. خانواده ها بايد از خود شروع به اصالح كنند. «
ابهري تأكي��د مي كند: »جامعه امروز در ش��رايط 
مناسبي نيست. رسانه ها مخصوصاً صدا و سيما بايد 
نحوه مصرف منطقي غ��ذا را خصوصاً در مجالس 
عزا و عروسي آموزش دهند. نكته قابل توجه اينكه 
بسياري از خانواده ها بعد از صرف غذا در رستوران ها 
به اتفاق خانواده خود، خجالت مي كشند كه غذاي 
اضاف��ه را در ظرفي ريخته و هم��راه خود به خانه 
ببرند. همچنين اين موضوع به قدري مهم اس��ت 
كه در مدارس نيز بايد روش مصرف درست غذا به 

دانش آموزان آموخته شود. « 
اين آسيب شناس اجتماعي با بيان اينكه ۸۰ درصد 
از ما ايراني ها درست غذا خوردن را بلد نيستيم، بيان 
مي كند: »تصور ما اين است كه اگر با قاشق و چنگال 
و امثال آنها غذا بخوريم، امروزي و پيشرفته هستيم، 
در صورتي كه درست غذا خوردن با ابزار نيست، بلكه 

با انتخاب نوع درست و اندازه آن است. « 
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رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران:

20هزارفرزندشهيدوجانبازاستخدامميشوند

سبک خانمان بر انداز »دورريز ايراني غذا«
معادل 60 درصد صادرات نفتي، دور ريز غذايي داريم 

كارشناسان در گفت و گو با »جوان« اين آمار وحشتناك را بررسي كرده اند

رئيس بنياد شهيد و 

احمد محمدتبريزي
ام�ور ايثارگ�ران    نشست

گف�ت: ج�ا دارد از 
دولت و مجلس تشكر كنم؛ چراكه دولت و مجلس 
عين بودجه پيش�نهادي بنياد شهيد را مصوب 
كردند و امسال اولين سالي است كه بودجه برابر 
شده اس�ت.  تدوي�ن  بني�اد  نياز ه�اي 

به گزارش »جوان«، سعيد اوحدي در نشست خبري 
تشريح عملكرد بنياد شهيد و اعالم برنامه هاي روز 
بزرگداش��ت ش��هدا گفت: در روز هاي پاياني سال 
بخشي از وعده هاي خود را عملي كرديم و مهم ترين 
موضوعات نيز اقدامات انجام شده در حوزه خدمات 
درماني است. به طوري كه تعداد اين مراكز از ۲ هزار 
عدد در خرداد م��اه امروز به ۹ ه��زار مركز درماني 
رسيده اس��ت. به عالوه بيش از ۷۰ شعبه بيمه دي 
در شهرس��تان ها و ۴۵ ميز خدمت بان��ك دي در 
شهرستان ها فعال شده  است كه تا پايان سال به ۶۵ 
ميز خواهد رس��يد.  اوحدي افزود: موضوع اشتغال 
فرزندان جامع��ه ايثارگري ك��ه از اهميت خاصي 
برخوردار اس��ت نيز مورد توجه ما بوده و براساس 
ماده ۲۱ قانون خدمات كشوري و با رايزني با دولت، 
رئيس جمهور دستور بي سابقه اي دادند تا استخدام 
۳۰ درصد از فرزندان شهدا و ايثارگران بايد تا پايان 

سال جاري انجام شود. 
رئيس بنياد شهيد ادامه داد: در جلسه با فراكسيون 
ايثارگران مجلس نيز مقرر ش��د فرزندان ش��هدا و 
جانبازان تا سقف ۲۰ هزار نفر بايد استخدام شوند. 
امروز بيش از ۷۰ مكاتبه از سوي بنياد با دستگاه ها 
انجام شده و دو جلسه با سازمان سنجش داشتيم تا 
يك آزمون اختصاصي براي اين افراد برگزار شود. 
در صورتي كه اين آزمون به هر علتي به سال آينده 

موكول شود، اين وعده را مي  د هيم كه برگزاري اين 
آزمون و استخدام فرزندان شاهد و جانبازان باالي 
۷۰ درصد به زودي و در اس��رع وقت بعد از شروع 
سال جديد انجام خواهد شد. مصوبه مجلس درباره 
تبديل وضعي��ت فرزندان ش��اهد و ايثارگر نيز كه 
تصويب شده اميدواريم دستگاه ها نسبت به اجراي 

آن اقدام كنند. 
وي با اش��اره بر موضوع مس��كن ايثارگران عنوان 
كرد: براي بنياد شهيد پسنديده نيست كه پس از 
۴۰ سال از پيروزي انقالب اسالمي، جامعه ايثارگر 
مشكل مسكن داشته باشند. به همين منظور نيز ۲۹ 
سفر استاني را براي حل اين موضوع داشتيم و بيش 
از ۷۰ هزار مورد زمين براي مسكن تأمين شد و اين 
زمين ها در تملك بنياد شهيد است. تفاهمنامه اي 
با وزارت مسكن و شهرسازي داشتيم كه بر اساس 

آن مقرر شد تا پايان سال ۹۹ اقدامات آماده سازي 
۲۰ هزار زمين مورد نياز ساخت مسكن انجام شود 
كه در حال حاضر بيش از ۱۹ هزار مورد زمين براي 
ساخت مسكن ايثارگران آماده شده و در روز شهيد 
به عزيزان واگذار مي ش��ود. اميدواريم آماده سازي 
باقي موارد نيز در روز هاي ابتدايي سال آينده و پيش 

از پايان اين دوره انجام و تحويل شود. 
رئيس بنياد شهيد افزود: در س��ال جاري ۵۶ هزار 
پرونده در كميسيون پزش��كي بنياد شهيد مطرح 
شده است در سال ۹۸ كميسيون پزشكي در تهران 
تنها دو روز در هفته برگزار مي ش��د، اما امروز اين 
كميسيون شش روز هفته به صورت مستمر برگزار 
مي شود.  اوحدي ادامه داد: ۱۸ اس��تان نيز داراي 
كميسيون پزشكي هستند و مانند گذشته مجبور 
به مراجعه به تهران نيستند. براي بيش از ۶۰۰ نفر از 

عزيزان حاضر در سوريه نيز كميسيون پزشكي را به 
سوريه اعزام كرديم. تا پايان سال نيز پيش بيني ما 

بررسي ۶۰ هزار پرونده كميسيون خواهد بود. 
رئيس بنياد ش��هيد با اشاره بر س��فر خود به نقاط 
زلزله زده كشور تصريح كرد: هفته گذشته سفري 
به مناطق زلزله زده سي سخت داشتيم كه بيش از 
۴ هزار منزل آسيب ديده و حدود هزارو۳۰۰ خانه 
نياز به بازسازي كامل دارند. از اين تعداد ۳۱۷ خانه 
مربوط به جامعه ايثارگري بود. در اين س��فر ارائه 
وام ۳۰ ميلي��ون توماني بالعوض ب��ه اين عزيزان 
مصوب ش��د و همه اين منازل تحت پوشش بيمه 
بود كه در حال شناس��ايي آنها و پرداخت خسارت 

به آنها هستيم. 
وي ابراز داش��ت: ۵۹ طرح بنياد ش��هيد نيز هفته 
آينده به دس��ت رئيس جمهور افتتاح خواهد شد. 
۹ پروژه مربوط به مراكز درماني، افزودن ۳۲۰ تخت 
در بيمارس��تان خاتم االنبيا، فاز دوم بيمارس��تان 
خاتم االنبيا در قالب بخش ياس، ۲۰ طرح در حوزه 
توليدي و كش��اورزي هفته آينده به مناسبت روز 

شهيد افتتاح مي شود. 
رئيس بنياد شهيد درخصوص اقدامات انجام شده در 
بخش فرهنگي نيز عنوان كرد: بنياد شهيد در حوزه 
فرهنگي نيز اقدامات مؤثري داشته و امروز افتخار 
بنياد اين است كه بيش از ۹هزارو۱۰۰ فرزند شهيد 
جانباز و آزاده در كانون نخبگان ما عضو هس��تند. 
به همين منظور نيز ۲۰ اسفند بزرگ ترين رويداد 
استارت آپ ها را خواهيم داش��ت كه ۳۰۰ طرح به 
ما ارسال ش��ده و ۲۰ اس��فند ماه مورد داوري قرار 

خواهد گرفت. 
اوحدي يادآور ش��د: رونمايي از س��ند ملي ايثار و 
شهادت نيز بر عهده بنياد شهيد قرار داده شد و سوم 

خرداد ماه رونمايي خواهد شد. 

 عضو ش��وراي ش��هر تهران ضمن انتقاد از تطهير شهرفروش��ي در 
ش��هرداري تهران گفت: بودجه ۱۴۰۰ ش��هرداري غيرفرهنگي ترين 

بودجه طي ۱۰ سال گذشته است. 
 رئيس سازمان تبليغات اسالمي گفت: مسئله محيط زيست به نتيجه 
نمي رسد، مگر با مشاركت و همكاري مردم و گروه هاي جهادي، چون 

هر كجا گروه هاي جهادي ورود كردند، گره ها باز شد. 
 پنج شنبه با ورود سامانه بارشي جديد از غرب و شمال غرب به كشور، 
در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، اس��تان هاي ساحلي خزر، شمال 
فارس، جنوب اصفهان و در اواخر وق��ت دامنه هاي جنوبي البرز بارش 

خواهيم داشت. 
 وزير آموزش و پ��رورش با بيان اينك��ه امور تربيتي پاي��ان ندارد و 
هيچ وقت به انجام نهايي اش نمي رس��د، گفت: اين مسير باب مفتوح و 
عرصه گس��ترده اي براي خالقيت، نوآوري، انديشه هاي ناب و عميق 
اس��ت. به امور تربيتي ايمان دارم و خوشحالم هيچ كاري در ايام كرونا 

تعطيل نشد. 
 سازمان جهاني بهداش��ت )WHO( اعالم كرد: هيدروكسي كلروكين 
نبايد به عنوان داروي پيشگيري كننده از بيماري كوويد  ۱۹ مصرف شود. 

 رئيس سازمان بهزيستي كش��ور در اختتاميه پازل همدلي با بيان 
اينكه مش��اركت ۱۵ هزار خير در پويش پازل همدلي ترويج فرهنگ 
نيكوكاري را در راس��تاي توانمندس��ازي و حمايت از ۶۰ هزار كودك 
بازمانده از تحصيل رقم زده است، گفت: اين مدل موفق در قالب تأمين 

پوشاك نو شب عيد و پوشاك گرم زمستاني  تسري پيدا كند. 
 رئيس سازمان نظام روانشناسي و مش��اوره گفت: خدمات مشاوره 

تبديل به كااليي لوكس شده است . 
 مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران گفت: بر اس��اس اطالعات موجود تنها ۶۰ ت��ا ۸۰ درصد زنان و 
مردان مراجعه كننده به گرمخانه هاي شهرداري تهران اعتياد دارند و 
مابقي آنها تنها به علت بي س��رپناهي به آنجا مراجعه مي كنند. اين در 
حالي  است كه پايش س��المتي هم در گرمخانه ها صورت نمي گيرد و 

اطالعات فقط بر اساس خوداظهاري هاست. 
 معاون قضايي رئيس كل دادگستري و رئيس شوراي حل اختالف 
استان تهران با تأكيد بر اقدمات قضايي در دوره تحول و ضرورت صلح و 
سازش گفت: اعضاي هيئت امناي بازار بزرگ تهران جهادگران صلح و 
سازش مي شوند و براي آزادي زندانيان مالي و پرداخت ديه محكومان 

همكاري مي كنند. 
 دبير اجراي��ي اتحاديه بيماري هاي ن��ادر اروپا)يورورديز( در پيامي 
ويدئويي از جمهوري اسالمي ايران به خاطر تدوين نخستين سند ملي 
بيماري هاي نادر تمجيد كرد و گفت: س��ند ملي، زندگي يك ميليون 

بيمار نادر در ايران را تغيير مي دهد. 

بليت مترو 25 درصد 
و كرايه تاكسي 35 درصد گران مي شود

اعضاي ش�وراي ش�هر ته�ران مص�وب كردن�د كه كراي�ه حمل 
و نق�ل عمومي از س�ال آينده ت�ا 35 درص�د افزايش پي�دا كند. 
اليحه افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي روز گذشته در صحن 
شوراي شهر تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و محمد عليخاني 
رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر پيشنهاد اين 

كميسيون را در مورد نرخ بليت مترو، اتوبوس و تاكسي ارائه داد. 
وي افزود: پيشنهاد شهرداري تهران براي نرخ بليت مترو در سال ۱۴۰۰ 
افزايش ۴۵ درصدي بوده اس��ت كه ما از آنها درخواس��ت كرديم براي 

اولين بار نرخ تمام شده را در شرايط كرونا حساب كنند. 
رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران ادامه 
داد: با توجه به كاهش مس��افران و افزايش هزينه ها در ش��رايط كرونا 
قيمت تمام ش��ده بليت مترو در س��ال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار و ۸۵۹ تومان 
برآورد شده است كه سهم ش��هروندان را از اين قيمت ۹ درصد در نظر 
گرفته ايم.  وي تصريح كرد: البته بر اساس قانون يك سوم قيمت تمام 
شده را بايد مردم، يك سوم را ش��هرداري و يك سوم را دولت بپردازد 
و اگر ما مي خواستيم همين ميزان را براي ش��هروندان در نظر گيريم 
بيش از ۹درصد مي شد.  اين اظهارات كه آميخته با منت گذاري بر سر 
مردم است، در حالي از سوي عليخاني و ساير اعضاي شوراي شهر ابراز 
مي شود كه مجموعه مديريت شهري چند هزار ميليارد از دولت بابت 
حمل و نقل عمومي طلب دارد و با وجود همسويي دولت با شهرداري 
و شوراي شهر پايتخت، اهتمامي براي گرفتن اين طلب از دولت وجود 
ندارد. عالوه بر اين، دول��ت تقريباً هيچ يك از تعهدات��ش را در زمينه 
تأمين اتوبوس هاي نو براي پايتخت انجام نداده است. با همه اينها، هر 
وقت بحث هزينه هاي شهر مي شود، مجموعه مديريت شهري يا دست 
در جيب مردم مي كنند، يا با چنين اظهاراتي بر س��ر شهروندان منت 

مي گذارند كه چرا بيشتر از اين از جيب مردم برداشت نكرده اند!
عليخاني در ادامه اعالم كرد: متوس��ط افزايش نرخ بليت مترو در سال 
۱۴۰۰، ۲۴/۷۵ درصد افزايش خواهد داشت كه البته براي بليت هاي 
تك س��فره حومه تهران مانند هشتگرد متفاوت اس��ت و به طور كلي 
مي توان گفت نرخ بليت مت��رو به طور ميانگين در س��ال آينده كمتر 
از ۲۵ درصد بيش��تر مي ش��ود.  به گزارش فارس، وي همچنين اعالم 
كرد: نرخ كرايه خطوط اتوبوس از ابتداي ارديبهش��ت ۱۴۰۰ افزايش 
مي يابد كه شهرداري پيش��نهاد افزايش ۳۵ درصدي داده ولي نظر ما 
متوس��ط افزايش نرخ ۲۵ درصد است.  اين عضو ش��وراي شهر تهران 
گفت: در مورد نرخ كرايه تاكسي ها شرايط متفاوت است و نمي توانيم از 
جيب راننده هاي تاكسي ببخشيم، ولي در كميسيون پيشنهاد داديم 
به شهرداري اجازه داده ش��ود نرخ كرايه در خطوط تاكسي حداكثر تا 
۳۵درصد بيشتر شود.  س��رانجام اين اليحه در صحن شورا با مخالفي 
همراه نبود و اليحه افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي در سال 

۱۴۰۰ با ۱۴رأي موافق به تصويب رسيد. 

مهسا گربندي
  گزارش  يک

حسین سروقامت

آغاز واكسيناسيون
 8 ميليون سالمند از فروردين 1400

آنطور كه س�خنگوي س�تاد ملي مقابله ب�ا كرونا خب�ر مي دهد، 
افراد ب�االي ۸0، ۷5، ۷0 و 65 س�ال و افراد ۱6 تا 6۴ س�ال داراي 
بيماري زمين�ه اي از اواخر فروردين تا تير س�ال۱۴00 با واكس�ن 
كروناي ايراني و خارجي واكسيناس�يون مي شوند. وي پيش بيني 
كرد، بس�ته به ورود واكس�ن هاي تولي�د داخ�ل از فروردين ماه 
واكسيناس�يون اين ۸ ميليون نفر را آغاز كنيم و تا آخر تيرماه به 
اتمام برسد، اما در كنار مسئله واكسيناس�يون داغ ترين موضوع 
اين روزهاي كش�ور، وضعيت س�فرهاي نوروزي است؛ موضوعي 
كه تنها دو هفته مانده به آغاز تعطيالت نوروزي هنوز به درس�تي 
تعيين تكليف نشده و تنها چيزي كه به مردم اعالم شده اين است 
كه سفر با خودروي ش�خصي به ش�هرهاي قرمز و نارنجي ممنوع 
است و برخي شهرهاي زرد مسافرپذير هم محدوديت هايي دارند. 
اين در حالي اس�ت كه سفر با وس�ايل عمومي همچون هواپيما يا 
قطار و در قال�ب تورهاي گردش�گري ممنوع اعالم نش�ده ! حاال 
آنطور كه مع�اون امنيتي و انتظامي وزارت كش�ور و رئيس كميته 
امنيتي، اجتماعي و انتظامي س�تاد ملي مديري�ت بيماري كرونا 
خبر داده، قبل از نوروز با تعيين يك بازه زماني ۲0 روزه، بس�ته اي 
شامل رعايت پروتكل ها و محدوديت ها براي اينكه مردم بتوانند 
براي نوروز برنامه ريزي كنند، اعالم خواهد شد و بر اساس شرايط 
بيماري در ش�هرهاي مختلف تكليف س�فرها تعيين خواهد شد. 

روز گذش��ته دوباره آمار فوتي هاي كرونا زير ۱۰۰ نفر بود، اما يك روز 
شكسته ش��دن مرز ۱۰۰ فوتي كافي بود تا نش��ان دهد اوضاع شيوع 
كرونا در كش��ور ش��كننده تر از چيزي اس��ت كه فكرش را مي كنيم. 
سه رقمي ش��دن آمار جانباختگان كرونا اما گاليه وزير بهداشت را به 
دنبال داشت. سعيد نمكي با اش��اره به تالش شبانه روزي كادر درمان 
در خوزس��تان و نگراني از خيز دوباره كرونا با ويروس جهش يافته در 
استان هاي ديگر گفت:»باز هم برخي بي توجهي ها و نارفيقي ها ما را به 

سمت مرگ هاي سه رقمي برد.«
طبق آخرين گزارش هاي وزارت بهداشت طي ۲۴ ساعت منتهي به روز 
سه شنبه ۱۲ اسفند و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸ هزار و 
۴۹۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۷۸۴ 
نفر از آنها بس��تري ش��دند. در همين زمان، ۸۶ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۶۰ هزار 

و ۲۶۷ نفر رسيد. 
شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، 
رامهرمز، شادگان، شوشتر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند. 

  واكسيناسيون سالمندان در فروردين ۱۴00 
برنامه واكسيناسيون طبق سند ملي واكسيناسيون در حال اجراست. 
پس از كاركنان نظام س��المت، نوبت به واكسيناس��يون س��المندان 

خواهد بود. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزير بهداش��ت درباره تزريق واكسن 
كوويد۱۹، به س��المنداني كه در منازل خود سكونت دارند، گفت:»در 
سطح كشور حدود ۸ ميليون نفر باالي ۶۵ سال داريم كه اين تعداد در 
فاز دوم واكسيناسيون قرار گرفتند. در اين فاز به ترتيب افراد باالي ۸۰ 

سال، ۷۵ سال، ۷۰ سال و باالي ۶۵ سال واكسن دريافت مي كنند.«
به گفته وي پس از اين گروه س��المندان، افراد ۱۶ تا ۶۴ س��ال داراي 
بيماري زمينه اي نيز در فاز دوم واكسيناس��يون خواهند بود. رئيسي 
پيش بيني كرد تا اواخر فروردين بخش عظيمي از اين گروه واكسينه 

شوند. 
وي ادامه داد:»بس��ته به ورود واكس��ن هاي تولي��د داخل پيش بيني 
مي كنيم از فروردين ماه واكسيناسيون اين ۸ ميليون نفر را آغاز  كنيم و 

تا آخر تيرماه به اتمام برسانيم.«
 خيز جهاني كرونا پس از ۷ هفته

واكسيناسيون نوشداروي كرونا نيس��ت و با وجود آنكه واكسيناسيون 
كرونا در بسياري از كشورهاي جهان آغاز شده اما »تدروس آدهانوم« 
دبير كل س��ازمان جهاني بهداش��ت اعالم كرد:»موارد جديد ابتال به 
كروناويروس در جهان براي نخس��تين بار پس از گذش��ت هفت هفته 

دوباره سير صعودي پيدا كرده است.«
وي با بيان اينكه افزايش موارد ابتال نااميد كننده  اس��ت، اما تعجب آور 
نيست، به كشورها تأكيد كرد كه از تسهيل محدوديت هاي كرونايي به 

منظور مقابله با شيوع بيماري خودداري كنند. 
 دبير كل س��ازمان جهاني بهداشت با اش��اره به اين موضوع كه برخي 
كشورها به دليل توليد واكسن كروناويروس اقدام به تسهيل عجوالنه 
محدوديت ه��ا كرده اند، گفت: »اگر كش��ورها براي مقابل��ه با بيماري 

كوويد۱۹ بخواهند تنها به واكسن اكتفا كنند، دچار اشتباه شده اند.«
 جدي نگرفتن هشدار مجلس براي لغو پروازها 

هنوز هم رعايت پروتكل ها بهترين نسخه اي  است كه مي توان براي اين 
ويروس پيچيد، اما حسينعلي ش��هرياري رئيس كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس با انتقاد از اجرايي نشدن پروتكل ها افزود:» دو ماه پيش از 
كميسيون بهداشت و درمان در خصوص لغو سفرها به ويژه از كشورهاي 
اروپايي كه ويروس انگليسي در آنها گردش دارد، هشدار جدي داديم، اما 
متأسفانه توجه جدي به آن نشد و همين ۱۰ تا ۱۲ روز پيش يك پرواز 
از انگليس داشتيم. وقتي رصد كرديم، ديديم افرادي كه اسماً قرنطينه 
هستند، رها شدند، صبح ها در شهر مي چرخند و غذا را هم در رستوران 
ترمينال يا هتل صرف مي كنند، خوب وقتي پروتكل تصويب كنيد اما 

اين طور عملياتي شود، هيچ فايده اي ندارد.«
رئيس كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس در خصوص پيش��نهاد 
مجلس براي اعمال محدوديت هاي نوروزي گفت: »ما اعتقادمان اين 
است بايد از ۱۵ اس��فند تا حداقل ۱۵ فروردين محدوديت ها را اعمال 

كنند.«
وي با اشاره به اينكه هنوز هيچ تصميمي در خصوص محدوديت هاي 
نوروزي گرفت��ه نش��ده، افزود:»دكتر نمكي ه��م اعتق��اد دارند بايد 
محدوديت ها جدي انجام شود.« شهرياري از رئيس جمهور خواست تا 

سالمت مردم را در اولويت قرار دهد. 
  آزادي سفر در صورت رشد نكردن بيماري 

 حس��ين ذوالفقاري، معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور و رئيس 
كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
در پنجاه و نهمين نشست كميته با اشاره به كاهش رعايت پروتكل ها از 
سوي مردم گفت:»در اين نشست پيشنهاد شد كه اگر با رشد بيماري 
مواجه نش��ويم، محدوديت ها كم ش��ود كه مردم بتوانند سفر نوروزي 
داشته باشند، همچنين بنا ش��د افراد داراي تست مثبت در ايام نوروز 
كنترل شوند و در صورت جابه جايي ضمن جلوگيري از تردد، مشمول 

جريمه خواهند شد.«
وي تأكيد كرد:»موارد و پروتكل هايي كه بايد رعايت شود، در ايام نوروز 
مشخص تر باشد و وضعيت شهرها معلوم ش��ود تا محدوديت ها براي 

سفرهاي نوروزي اعمال شود.«
به گفته ذوالفقاري قبل از نوروز با تعيين يك بازه زماني ۲۰ روزه، يك 
بسته اي كه ش��امل رعايت پروتكل ها و محدوديت ها خواهد بود، براي 
اينكه مردم بتوانند براي نوروز برنامه ريزي كنند، اعالم خواهد ش��د و 
بر اساس شرايط بيماري در ش��هرهاي مختلف تكليف سفرها تعيين 

خواهد شد. 
در اين جلسه همچنين با اشاره به انتخابات  پيش رو اعالم شد، به دليل 
اهميت سالمت مردم هرگونه تجمع تبليغاتي ممنوع است، اما نامزدها 

مي توانند از پتانسيل رسانه ملي و فضاهاي مجازي استفاده كنند. 

شنيده ام كه درخت از درخت باخبر است/ و من گمان دارم كه 
سنگ هم  از سنگ  و ذره ذره عالم كه عاشقاِن همند/ مگر دل 

تو كه بيگانه است با دل من 
شعر نغزي از سايه؛ گويا اين شعر جامه اي است بر قامت رعناي 

مهرداد اوستا!
اوستا در عهد شباب عاش�ق دختري مي ش�ود و قرار ازدواج 
مي گذارند. دختر زيبا كه رفت و آمدي به دربار داش�ته، مورد 

توجه شاه قرار مي گيرد و دل از اوستاي جوان برمي دارد!
روزگاري مي گذرد. اوس�تا كه از سبب نامهرباني نامزد خويش 
مطلع نيست، او را در لباسي كه هديه او به دخترك جوان بوده، 

در خودروي مخصوص دربار مي بيند! 
از افسردگي شاعر پراحساس نگويم كه گفتني نيست؛ از شعري 

بگويم كه پاسخ خيانت و بي مسئوليتي است:
»وفا نكردي و كردم، خطا نديدي و ديدم. . .«

اين شعر زيبا را كه شنيده ايد!
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