
تالش براي س�اخت دارو يا واكسن كرونا حاال 
به يكي از اصلي ترين پروژه هاي علمي در تمام 
دنيا تبديل شده است. كشور ما هم از اين قافله 
عقب نمانده و همپاي ديگر كش�ورهاي دنيا، 
در مسير توليد واكس�ن براي ويروس كوويد 
19 ق�رار دارد و در اي�ن راه ب�ه موفقيت هايي 
هم دس�ت پيدا كرده اس�ت. به گفت�ه رئيس 
س�تاد اجرايي فرمان امام )ره( پژوهش�گران 
اين ستاد از شش مس�ير توليد واكسن كرونا 
را دنب�ال مي كنن�د و تاكن�ون واكس�ن هاي 
ساخته شده از دو مسير توانسته اند تست هاي 
حيواني را ب�ا موفقيت پش�ت س�ر بگذارند. 
وزير بهداش��ت با اش��اره به تردي��د در چگونگي 
تأثير و مدت ايمني واكس��ن كرونا در تمام دنيا، 
از مذاكره با توليدكنندگان بزرگ واكسن در دنيا 
خبر داد؛ مذاكراتي كه بنا دارد در قالب يك پروژه 
مشترك با ستاد اجرايي فرمان امام، شركت هاي 
دانش بني��ان و صاحب��ان تكنول��وژي بيرون��ي، 
زير  س��اختي درازمدت براي توليد واكسن هاي 

انساني و دامي در كشور ايجاد كند. 
با مرگ 208 بيمار ديگر طي 24 ساعت منتهي به 
روز يك شنبه 12 مردادماه، آمار فوتي هاي كرونا 
به 1۷ هزار و1۹0 مورد رسيد.  در همين زمان 2 
هزار و ۶8۵ بيمار جديد مبتال ب��ه كوويد1۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و 42٣ نفر از 
آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد1۹ در 
كشور به ٣0۹ هزار و 4٣۷ نفر رسيد. 4هزارو8۹ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد 

اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
استان مازندران در اسفند ماه گذشته خيز شديد 
و موارد ابتال و بس��تري را ش��اهد بود و متأسفانه 
مجدداً از تيرماه با موج جديدي از شيوع بيماري 
مواجه شده اس��ت. در حال حاضر 20 شهرستان 
اين اس��تان در وضعيت قرمز و دو شهرستان در 
شرايط هش��دار قرار دارند. تعداد موارد بستري و 
ابتال در اين اس��تان ظرف شش هفته گذشته به 
بيش از چهار برابر رسيده است و شيب صعودي 
بستري و ابتال در اين استان نگران كننده است. بر 
همين اساس هم سيما سادات الري پور، سخنگوي 
وزارت بهداشت از مردم خواس��ت از سفر به اين 

استان پرهيز كنند. 
 توليد واكسن از 6 مسير 

در حال حاضر دست كم 1۷ ميليون و ۶00 هزار 
نفر به ويروس كرونا مبتال ش��ده و بيش از ۶80 
هزار تن نيز بر اثر ابتال ب��ه اين ويروس جان خود 
را از دست داده اند. سازمان جهاني بهداشت پس 
از برگزاري جلسه كميته اضطراري در ژنو هشدار 
داد: » همه گيري كوويد 1۹ طوالني خواهد بود.«

بسياري از كش��ورهاي دنيا براي ساخت دارو يا 
واكس��ن اختصاصي براي درمان كرونا دست به 
كار شده اند و هر از چند گاه خبرهايي از پيشرفت 
در ساخت اين واكسن به گوش مي رسد. كشور ما 
هم در اين زمينه وارد عمل شده و از ساير مدعيان 

ساخت واكسن در دنيا عقب نيست. 
روز گذش��ته هم وزير بهداشت با س��تاد اجرايي 
فرمان امام به عنوان مجري اصلي پروژه ساخت 

واكسن ايراني كرونا ديدار داشت. 
محمد مخبر، رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام با 
تأكيد بر اينكه اين س��تاد به عنوان حس وظيفه 
ش��رعي و انس��اني از روز اول در خدمت وزارت 
بهداش��ت بود و اين كمك تا روز آخر ادامه دارد، 
افزود:» ستاد اجرايي موفق ش��د كمتر از 24 روز 
كارخانه توليد ماسك را راه اندازي كند و تاكنون 
نزديك به 100 ميليون ماسك توليد و در اختيار 

وزارت بهداشت قرار داده ايم.«
به گفته وي در اوايل شيوع كرونا با حمايت ستاد، 
كارخانه اي در كردستان خط توليد خود را تغيير 
داد و هفته اي 2هزارو۵00 لباس پزشكي و گان، 
روزانه 2۵0 هزار ليتر مواد ض��د عفوني و بخش 

زيادي از كيت تشخيص مورد نياز را توليد كرد. 

رئيس س��تاد اجراي��ي فرم��ان امام با اش��اره به 
تالش هاي س��تاد اجرايي فرمان ام��ام در حوزه 
دارو و درمان بيماران كروناي��ي افزود:» با كمك 
متخصصان 24 بيمار از طريق سلول درماني بهبود 
يافتند و در زمينه استفاده از روش پالسمادرماني 
نيز اتفاقات خوبي رخ داده است. از همان روزهاي 
اول تأكيد كرديم در بحث واكس��ن نبايد از هيچ 
كشوري عقب بمانيم، از شش مسير توليد واكسن 
را دنب��ال مي كنيم و خوش��بختانه از دو مس��ير 
تست هاي حيواني با موفقيت به پايان رسيده است 
و اميدواريم در حوزه تست انساني نيز نتايج خوبي 

بگيريم.«
 راه اندازي 3040 و تله مديسين 

مخبر ادامه داد:» در حوزه تولي��د ونتيالتور نيز 
قدم هاي بزرگي برداش��ته ش��د و توانستيم اين 
دس��تگاه حياتي براي بيماران تنفس��ي را توليد 
كنيم، در حوزه توليد دس��تگاه اكسيژن ساز نيز 
موفق شديم به دانش بومي توليد آن دست يابيم 
و بخشي از نياز مراكز درماني را تأمين كنيم، در 
زمينه توليد دارو تالش كردي��م قدم به قدم نياز 
كش��ور را برطرف كنيم، امروز توانايي توليد هر 
داروي مورد نياز مقابله با كرونا را داريم و در زمينه 
توليد داروي رمدسيوير نيز گام خوبي برداشته شد 
و امروز 10 هزار عدد از اين داروي تحريمي را كه 
قيمت آن در بازار سياه به ۵0 ميليون رسيده بود، 

به وزارت بهداشت اهدا مي كنيم.«
وي با اش��اره ب��ه راه ان��دازي س��امانه 40٣0 و 
تله مديس��ين و ارائ��ه خدمات راي��گان به مردم 
افزود:»ماهانه ح��دود ٣ ميلي��ارد تومان هزينه 
س��امانه 40٣0 اس��ت و بيش از 2 ه��زار نيروي 

جهادي در اين سامانه فعال هستند.«
در اين مراسم محموله اي ش��امل 100 دستگاه 
تي وپس، 10 هزار عدد داروي رمدسيوير، 100 
هزار كيت مولكولي پي سي آر، 100 هزار ماسك 
N95 و 100 هزار گان توليد ش��ده توسط ستاد 

اجرايي فرمان امام به وزارت بهداشت اهدا شد. 

 س��رمايه گ�ذاري ب��راي تأس��يس 
زيرساخت هاي ساخت واكسن

سعيد نمكي، وزير بهداشت هم در اين نشست با 
اشاره به همراهي ستاد اجرايي فرمان امام با وزارت 
بهداشت افزود:» حمايت هاي ستاد باعث شد در 
روزهاي كرونايي از وارد كننده تجهيزات پزشكي، 
به توليد كننده و صادر كننده اقالم پزشكي تبديل 
شويم و قطعاً يكي از اضالع خلق اين حماسه، ستاد 

اجرايي فرمان امام )ره( بود.«
وي با اش��اره به وضعي��ت توليد واكس��ن كرونا 
تصريح كرد:» نه فقط ما بلكه دني��ا نمي داند كه 
واكس��ن كرونا چگونه اثر خواهد كرد و چه مدت 
ايمني زايي خواهد داش��ت. رويكرد به واكسن به 
عنوان واكس��ني براي پيش��گيري از كوويد 1۹، 
ترديد آميز است. با وجود اين خوشبختانه در زمينه 
ساخت واكسن كرونا هم در كشور اقداماتي انجام 
شده است و ما از هيچ كجاي دنيا عقب نيستيم.« 
نمكي از مذاكره با توليدكنندگان بزرگ واكسن 
در دنيا براي ايجاد زير ساخت هاي توليد واكسن 
در كشور خبر داد و تأكيد كرد:» ما به جاي اينكه 
براي كشورهايي كه بالتكليف هستند و نمي دانند 
آيا واكسن ايمني را در برابر كرونا مي دهد يا خير، 
پيش پرداخت دهيم، با مقداري بسيار كمتر از آن 
در حوزه سرمايه گذاري روي زيرساخت هايمان 
انجام مي دهيم و با همت عزي��زان، مذاكراتي را 
با توليدكنندگان بزرگ واكس��ن در دنيا داريم تا 
بتوانيم در قالب يك پروژه مشترك با ستاد اجرايي 
فرمان امام، شركت هاي دانش بنيان و صاحبان 
تكنولوژي بيروني، يك زير ساخت درازمدت براي 
توليد واكسن هاي انساني و دامي در كشور ايجاد 

كنيم و در آينده بتوانيم برخوردار شويم.«
وي با تقدير از حمايت هاي بي دريغ مقام معظم 
رهبري خاطر نش��ان ك��رد:» اينكه ي��ك رهبر 
سياسي، اجتماعي، ديني و فرهنگي در حمايت 
از پروتكل هاي بهداشتي كشور الگو شوند، بسيار 
مهم است و بفرمايند كه من هم منتظرم تا ببينم 
كارشناسان چه مي گويند و ما هم به همان عمل 
كنيم. اين ويژگي در تم��ام اين مدت در رهبران 

سياسي دنيا وجود نداشت.«
 ايمني جمعي با ابتالي 66  درصدي جمعيت 

و مرگ و ميرهاي باال ايجاد مي شود
عليرضا زالي، فرمانده عمليات مديريت بيماري 
كرونا در كالنشهر تهران با اشاره به وضعيت ابتال و 
فوتي هاي ناشي از كرونا در تهران گفت: باالترين 
گروه س��ني كه در ته��ران به دلي��ل كرونا فوت 
شده اند، بين ۷0 تا ۷۹ سال بوده است. در حالي 
كه بيشترين گروه سني كه در تهران از نظر ابتال 

داشته ايم، بين ۵0 تا ۵۹ سالگي بوده است. 
وي با تأكيد بر اينك��ه اين بيماري قطع��اً امواج 
چندين باره خواهد داشت، افزود:» ما به شدت از 
نظر علمي با ايمني جمعي مخالفيم و اين حرف 
بسيار خطرناك است. بايد دارو و واكسن كاراي 

اين دارو پيدا ش��ود يا در بدترين و س��خت ترين 
شرايط كه از نظر علمي كاماًل با آن مخالفيم و آن 
را منسوخ شده تلقي مي كنيم، ۶۶ درصد جامعه 
مبتال شوند كه در اين صورت با حجم بسيار زياد 

بيماري و تلفات بسيار زياد همراه خواهد بود.«
زالي پيچيدگي ه��اي مديريت كرون��ا در تهران 
را اينگونه به تصوير كش��يد:» در استان تهران با 
پيچيدگي هايي مواجهيم، به گونه اي كه باالترين 
جمعيت را در تهران داريم و بالغ بر 14 ميليون و 
800 هزار نفر در تهران سكونت دارند، بيشترين 
ميزان سكونت غيررس��مي را در تهران داريم كه 
بين 1٣ تا 1۷ درصد پيش بيني مي ش��ود و بالغ 
بر يك ميليون نفر در طول روز به عنوان جمعيت 
شناور وارد تهران مي شوند و اين پيچيدگي ها در 
تهران وجود دارد.« به گفته وي در تهران بالغ بر 
1/۶ ميليون نفر از حمل و نقل عمومي اس��تفاده 
مي كنند كه 800 هزار نفر از مت��رو و 800 هزار 
نفر از ساير سيستم ها اس��تفاده مي كنند. براي 
حل مسئله، مترو و سيس��تم اتوبوسراني تهران 
بايد بتوانند با چابك سازي سيستم حمل و نقل 
خودش��ان، توليد س��فر را به گونه اي ساماندهي 
كنند كه اجراي فاصله گذاري اجتماعي با خدشه 
روبه رو نشود، مترو بايد تا سه برابر ظرفيت فعلي 
خود افزايش ناوگان داش��ته باشد و تعداد زيادي 

اتوبوس وارد شهر تهران شود. 
 ت�الش ب�راي برگ�زاري كنك�ور در 

سالمت ترين شرايط 
در بزنگاه اوج گيري كرونا يك��ي از پربحث ترين 
موضوعات، برگزاري كنكور بوده است. يك سوي 
اين ماجرا دانش آموزان و پش��ت كنكوري هايي 
هستند كه دست كم يك س��ال عمرشان را براي 
آمادگي كنكور صرف كرده اند و س��وي ديگر نيز 
نگراني ها بابت انتقال كرونا درحوزه هاي برگزاري 
آزمون است. با وجود اين كنكور دكتري به عنوان 
نخستين آزمون بعد از همه گيري كرونا توانست 
اس��تانداردهاي وزارت بهداش��ت را پش��ت سر 
بگذارد، اما اين آزمون از وزارت بهداشت نمره 20 
نگرفت و نمره اش 1۵ بود! به همين خاطر هم هنوز 
نگراني ها درباره برگزاري كنكور برطرف نشده و 
مجلسي ها هم به اين موضوع وارد شده اند تا جايي 
كه مجلس تا طرح دو فوريتي براي تعويق برگزاري 
كنكور پيش رفته اما فعاًل دست نگه داشته است.  
روز گذشته هم محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس 
با اشاره به نگراني درباره س��المت دانش آموزان 
گفت: » به نظر مي رس��د تعويق زم��ان كنكور تا 
گذشتن از دوران پيك كرونا و خنك تر شدن هوا 
كه امكان استفاده از ماسك به مدت چند ساعت 
در آن وضعيت ميسر است، ضروري باشد. سالمت 
دانش آموزان عزيز ما خط قرمز مجلس اس��ت و 
كميسيون هاي بهداشت و آموزش مجلس وظيفه 
دارند تا اطمينان از رعايت بهترين تصميم در اين 
خصوص مطالبات مردم را           از مس��ئوالن ذي ربط 

پيگيري خواهيم كرد.«
در پي اين اظهار نظر زهره الهيان، نماينده مردم 
ته��ران در مجلس ش��وراي اس��المي در صفحه 
شخصي خود در توئيتر نوشت: » پيرو صحبتي كه 
امروز در صحن علني مجلس با آقاي دكتر قاليباف 
درباره تعويق كنكور سراسري داشتم، ايشان ضمن 
موافقت، فرمودند موضوع تعويق را از طريق ستاد 
ملي كرونا پيگيري خواهند كرد لذا با قول آقاي 
دكتر قاليباف مبني بر پيگيري فعالً در مورد طرح 
دو فوريتي كنكور سراسري دست نگه مي داريم تا 

ببينيم پيگيري ها نتيجه خواهد داد؟«
اين در حالي است كه وزارت بهداشت پيش از اين 
به صراحت،  نظر خود را درب��اره برگزاري كنكور 
بيان كرده است. به گفته ايرج حريرچي، معاون كل 
وزارت بهداشت با سرد شدن هوا و در فصل پاييز 
افزوده ش��دن آنفلوآنزا و بيماري هاي فصل سرد 
به كرونا، كار برگزاري كنكور را سخت تر خواهد 
كرد. از سوي ديگر جمعيت كل كنكور در كشور 
به اندازه جمعيت يك روز در س��احل مازندران و 
گيالن نيست! در حالي كه برگزار نشدن كنكور 
فش��ار رواني زي��ادي را به دانش آموزان پش��ت 

كنكوري و خانواده هاي آنان وارد خواهد كرد. 
علي اكبر حقدوست، رئيس كميته اپيدميولوژي 
س��تاد مقابله با كرونا ضمن تأكي��د بر تمهيدات 
پيش بيني ش��ده ب��راي برگ��زاري كنك��ور در 
سالم ترين ش��رايط افزود:» عزيزاني هستند كه 
چندين س��ال اس��ت خود را محبوس كردند تا 
براي اين امتحانات آماده ش��وند،بنابراين بايد به 
سالمت به ش��كل جامع نگاه كرد، همانگونه كه 
فرد نبايد به كرونا مبتال شود، نبايد دچار استرس 
اضافه ش��ود.بنابراين بحث هاي تكني��كال بايد 
پشت درهاي بس��ته باش��د. داوطلبين مطمئن 
باشند تمام تالشمان را مي كنيم تا در سالم ترين 
ش��رايط كنكور دهند. برگ��زاري كنكور دكتري 
حتماً نقص هايي هم داش��ته اما ب��ه نقاط قوتي 
مانند حفظ فاصله صندلي ها نگاه كنيم، البته براي 
آزمون هاي بعدي در تالش هستيم تا اقداماتمان 

را تقويت كنيم.«
مينو محرز، عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله با 
كرونا هم با اشاره به افزايش قدرت سرايت كرونا 
ويروس گفت: » پيشنهاد ما در كميته علمي ستاد 
ملي مقابله با كرونا، در جلس��ات آت��ي برگزاري 
كنكور در استاديوم ها از جمله استاديوم آزادي و 

فضاي باز آن است.«
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موفقيت 2 مسير از 6 مسير توليد واكسن ايراني كرونا
يك پروژه مشترك بين ستاد اجرايي فرمان امام، شركت هاي دانش بنيان و صاحبان تكنولوژي بيروني 

در حال تكميل واكسن ايراني كرونا است

 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور گفت: كار ناجا در نقل و 
انتقال سند خودرو قانوني نيست. عموماً كساني كه براي معامله خودرو 
به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمي كنند با مشكل حقوقي مواجه شدند. 
اخيراً آماري از مركز آمار قوه قضائيه دريافت كردم كه طبق آن سال ۹8 
بيش از ۷۵ هزار پرونده الزام به سند رسمي خودرو تشكيل شده است 
و اغلب كس��اني هس��تند كه از طريق نيروي انتظامي اقدام به خريد و 

فروش خودرو كردند. 
 معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران از اجراي طرح كاپ و به دنبال آن طرح واگذاري مخازن جديد و 
مديريت ذخيره سازي موقت پسماند به مبادي توليد و حذف تدريجي 
مخازن 1100 ليتري از س��طح ش��هر تهران خبر داد. نرگس رجايي 
گفته اس��ت تهراني ها روزانه به اندازه وزن ٣8 هواپيماي بوئينگ ۷4۷ 

)بدون بار و مسافر( پسماند توليد مي كنند. 
 رئيس س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي آموزش��ي گفت: اوضاع 
كنوني كشور نش��ان مي دهد كه براي س��ال تحصيلي آتي آموزش 
حضوري نخواهيم داشت؛ بنابراين بايد خود را براي وضعيت قرمز و 

زرد آماده كنيم. 

تخت گاز نيسان آبي در جدول آالينده ها
براي نخستين بار ليست آالينده ترين خودروها و 

موتورسيكلت ها توسط سازمان حفاظت محيط زيست منتشر شد 

سازمان حفاظت محيط زيست با انتشار كتابچه ساالنه آاليندگي 
خودرو و موتور سيكلت ها، براي نخستين بار به تشريح خودروهايي 
پرداخ�ت كه كمتري�ن و بيش�ترين مي�زان م�ردودي در آزمون 
آاليندگي را دارا هستند. وانت هاي زامياد كه بين مردم به نيسان 
آبي معروفند در همه ش�اخص هاي آاليندگي يكه تازي مي كنند. 
جلد اول كتابچه آاليندگي خودرو و موتور سيكلت ها، حاوي اطالعات 
آزمون هاي انجام گرفته در س��ال هاي ۹۷ و ۹8 براساس شاخص هاي 

آاليندگي است. 
 گزارش 104 صفحه اي در 3 فصل

س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ق��ول داده كه كتابچ��ه آاليندگي 
وس��ايل نقليه كش��ور را از اين به بعد هر س��ال با توجه به آزمون هاي 
آاليندگي اين سازمان منتشر كند. در نتيجه اطالعات مربوط به تمامي 
آزمون هاي آاليندگي ك��ه روي خودروهاي واردات��ي و توليد داخلي 
صورت مي گيرد،  در اين كتابچه ثبت شده و به تحليل منابع آاليندگي ها 

كمك مي كند. 
سال مبدأ نخستين كتابچه كه هم اكنون ارائه شده بر مبناي اطالعات 
آزموني س��ال هاي ۹8-۹۷ تهيه شده اس��ت. در واقع گ��زارش 104 
صفحه اي امسال در س��ه بخش خودروهاي س��بك، موتورسيكلت ها 
و خودروهاي س��نگين اطالعات جالبي ارائه كرده كه ميانگين نتايج 

آزمون هاي آاليندگي را نشان مي دهد. 
 هر سال دريغ از پارسال

ب��ر طب��ق آزمون ه��اي س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت، آالينده 
مونوكسيدكربن در س��ال ۹۷ از ميان خودروهاي پرتيراژ توليد داخل   
س��مند EF7، س��راتو و دنا كمترين ميزان انتش��ار و بيشترين ميزان 
انتش��ار اين آالينده در ميان محصوالت توليد داخ��ل مربوط به وانت 
زامياد )معروف به نيس��ان آبي( و كاپرا 2 كابين )مدل بروز شده وانت 

زامياد( بوده است. 
اما با تكرار اين آزمون ها در سال ۹8 مي بينيم كه سمند EF7 و كوييك 
باز هم كمترين ميزان توليد آالينده مونوكس��يد را در ميان توليدات 
داخلي كس��ب كرده اند؛ در حالي كه وانت زامياد با بيشترين ميانگين 
توليد آالينده همچن��ان در جدول خودروهاي آالينده صدرنش��يني 

مي كند و عنوان قهرماني! سال قبل را همچنان حفظ كرده است. 
 هرجا سخن از آلودگي است. . . 

تشريح نتايج آزموني آاليندگي هيدروكربن ها هم از ديگر شاخص هايي 
است كه كتابچه آاليندگي خودرو و موتور سيكلت ها به آن پرداخته است. 
در اين بخش هم به خودروهاي توليد داخل اشاره شده و در اين كتابچه 
آمده است: وانت هاي هايلوكس پارس خودرو يا همان وانت ريچ به همراه 
پژو پارس كمترين هيدروكربن را در هوا منتشر مي كنند، اما وانت زامياد 
با بيشترين توليد اين آالينده در ميان خودروهاي داخلي، مقام نخست 

آاليندگي هيدروكربن ها را هم به نام خود كرده است. 
ش��اخص آاليندگي ديگري ك��ه در آزمون ه��اي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت مدنظر ب��وده ميزان تولي��د ناكس در خودروهاس��ت. 
آالينده »نيتروژن دي اكس��يد« يا همان ناكس در تهران بيش از ديگر 
كالنشهرهاي كشور است و ٣۵ درصد آن توسط منابع متحرك و ٣2 

درصد آن توسط نيروگاه ها توليد مي شود. 
جالب اينكه اين آالينده طي ماه هاي كرونايي در هفت شهر بزرگ دنيا به 
جز تهران نسبت به مدت هاي مشابه در سال گذشته كاهش داشته است. 
لغو طرح ترافيك به منظور قطع زنجيره بيماري، استفاده از خودروي 
شخصي را افزايش داد،  بنابراين اصلي ترين منبع توليد آالينده ناكس 

در پايتخت فعال بوده است. 
 درخشش دائمي زامياد

بر اساس آمارهاي آاليندگي وسايل نقليه كشور در پژو SD 20۶ تيپ ۵ 
به همراه پژو 20۶ تيپ4 و پژو 2008 كمترين ميزان توليد ناكس در هوا 
مشاهده شده و حدس بزنيد كه مقام نخست اين آالينده متعلق به چه 
خودرويي است؟ باز هم پرچم وانت زامياد براي بيشترين توليد كنندگي 

اين آالينده باالست و مقام اول را به خود اختصاص داده است! 
در بخش ديگري از اين كتابچه به ميزان مصرف س��وخت خودرو هاي 
مختلف پرداخته و سايپا 1٣1 به همراه آريو و سيتروئن سي ٣ را كمترين 
مصرف كننده ها معرفي كرده و صد البته كه جايگاه پر مصرف ترين خود 

هم در يد قدرت وانت زامياد قرار گرفته است! 
 شركت 420 خودرو در آزمون

دبير كميته فني صدور مجوزهاي زيس��ت محيطي سازمان حفاظت 
محيط زيست با اش��اره به اينكه سال گذش��ته مجموعاً 420 نمونه از 
خودروهاي سبك توليد داخل آزمون آاليندگي داده اند، گفت: عالوه 
بر اين تعداد، 22 نمونه خودروي ديزلي و 212 نمونه موتورسيكلت نيز 
در سال ۹8 تست آاليندگي شده اند. به طور كلي نيز از بين نمونه هاي 
آزمون شده در سال گذشته، محصوالت شركت كرمان موتور كمترين 
ميزان مردودي و محصوالت شركت زامياد بيشترين ميزان مردودي را 

در بين خودروسازان داخلي داشتند. 
بهزاد اشجعي در نشست خبري روز گذشته اش در سازمان محيط زيست 
در پاس��خ به اين س��ؤال كه علت افزايش غلظت آالينده ازن در هواي 
پايتخت و ديگر كالنشهرهاي كشور را در س��ال جديد چطور تحليل 
مي كنيد، اظهار داشت: ازن آالينده اي است كه در سال هاي اخير نقش 
پررنگ تري در آاليندگي هوا نش��ان داده اس��ت، اين آالينده با شروع 
گرماي هوا در نيمه نخس��ت س��ال به تعداد روزهاي آلوده مي افزايد و 
باعث شد در چهار ماهه نخست س��ال جاري تهران 2۶ روز آلوده را به 

دليل افزايش غلظت آالينده ازن پشت سر گذاشته است. 
 جهش خودرو ها در پايتخت

وي با بيان اينكه غلظت آالينده در هواي پايتخت روند رو به رش��دي 
داشته اس��ت و دليل آن در افزايش تعداد خودروهاست. اظهار داشت: 
در س��ال ۹٣ _ ۹2 چيزي حدود 2/۵ ميليون خ��ودرو در تهران تردد 
مي كردند و اين آمار در س��ال ۹۷ -۹۶ به 4 ميليون خودرو رسيده كه 
پيمايش هر كدام از اين خودروها مق��داري آالينده گازي اوليه توليد 

كرده كه نهايتاً به آالينده ازن تبديل مي شود. 
اشجعي با تشريح اين مسئله كه ازن يك آالينده ثانويه است كه عامل و 
منبع اصلي انتشار آن خودروها و موتورسيكلت هاي بنزيني هستند، به 
آمار سياهه انتشار تهران اشاره كرده و گفت: ۷8 درصد انتشار آالينده 

گازي مهم از طريق اين منابع بوده است. 
دبير كميته فني صدور مجوزهاي زيس��ت محيطي سازمان حفاظت 
محيط زيست توجه به تعويض كاتاليست خودروهاي عمومي و بازيابي 
كاتاليست هاي مصرف شده را راه ديگر كنترل آالينده هاي هوا عنوان 
كرد و گفت: در ح��ال حاضر برخي از كاتاليس��ت هاي موجود در بازار 
تقلبي هس��تند و بايد س��ازمان اس��تاندارد بر توليد اين قطعه نظارت 

بيشتري داشته باشد. 
اشجعي مهم ترين راهكار حل اين معضل را اسقاط خودروهاي فرسوده 
از ناوگان حمل و نقلي دانس��ت و گفت: ناوگان فرسوده در سطح شهر 
بايد كنترل شوند و مهم ترين مكانيزم آن معاينه فني است. در كنار اين 
مهم، الزم اس��ت با اتخاذ سياس��ت هايي در مديريت شهري سفرهاي 

غيرضروري در سطح شهر كنترل شود. 
گفتني است كه معموالً در اواخر بهار تا اواس��ط تابستان آالينده ازن 
به فعاليت خود ادام��ه مي دهد و چون بيش��تر منب��ع آن خودروها و 
موتورس��يكلت هاي بنزيني هس��تند، وقتي غلظتش زياد باشد، سهم 
اين خودروها بيشتر شده و در اين كتابچه به نقش آنها در شاخص هاي 

آالينده فصلي اشاره شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

چرخ هاي فريبنده !
هر از چند گاهي در فضاي رس��انه جنجال ساز مي ش��وند. حكايت آن دو 
البته مانند ورزشگاه و كنسرت اس��ت كه تقريباً هيچ گاه قصه شان به سر 
نمي رسد، چون غبار سياست زدگي روي آنها را گرفته است و تا پاك نشود 

وضعيت همين است كه هست. 
راجع به دوچرخه ها صحبت مي كنم كه دو دسته موافق و مخالف درباره اش 

موضع مي گيرند و اظهارنظر مي كنند. 
موافق��ان مي گويند بايد زن��ان هم از ح��ق دوچرخه س��واري برخوردار 
باشند، چون ورزش، تفريح و البته مهم تر از همه آزادي عمل را نمي توان 
درباره بانوان ناديده گرفت.  مخالفت ها نيز بر سر اين مطلب است كه اين 
كار خالف آداب  و رسوم و نوعي سنت شكني محسوب مي شود و با موازين 

اخالقي و رعايت پوشش اسالمي نيز ناسازگار است. 
اما براي روشن شدن ماجرا توجه به چند نكته خالي از لطف نيست:

1-  استفاده از دوچرخه براي بانوان در مكان هاي سرپوشيده و اختصاصي 
با هيچ مخالفتي مواجه نيس��ت، اما در مكان هاي عموم��ي هم مانعي از 
نظر قانوني ندارد چون قانون براي آن مجازات تعيين نكرده اس��ت و جرم 

محسوب نمي شود. 
2-  با بررسي هاي انجام ش��ده، اين موضوع حتي در ساختار معاونت زنان 
و امور خانواده رياست جمهوري يك دغدغه جدي نيست و نويسنده اين 
يادداشت هيچ مطلبي كه نشان دهنده اولويت دوچرخه سواري بانوان براي 
آن معاونت باشد، نيافته است و تنها در برخي مصاحبه ها يا گفته ها به صورت 
محدود مورد توجه قرار گرفته است.  شاهد آنكه معاون زنان و امور خانواده 
رياست جمهوري در جايي گفته بود كه اين موضوع به كاهش آلودگي هوا 
كمك مي كند و از طرفي بر سالمتي بانوان تأثيرگذار است، اما بيش از اين 
چيزي در قد و قواره يك مقاله يا نشست علمي يا شبيه به اينها درباره ابعاد 

و زواياي دوچرخه سواري موجود نيست. 
٣-  دوچرخه سواري به مانند هر وسيله ورزشي ديگري، عيب و فايده هايي 
دارد كه البته در زنان آسيب هاي استفاده از آن بيش از خاصيت هايش است 
و طبق آنچه از نشريه ديلي ميل نقل  شده است، روي هم رفته براي سالمتي 
جسمي و جنسي زنان خطرناك است و به گفته كارشناسان تعداد زناني 
كه دست به جراحي در نواحي تحتاني بدن خود مي زنند تا بتواند با راحتي 

بيشتري دوچرخه سواري كنند، رو به افزايش است. 
4-  اين را اضافه كنيد به گزارش هايي كه از آزار و اذيت دوچرخه س��واران 
_حتي مردان_ منعكس شده است و نشان مي دهد كه موافقان استفاده از 

اين وسيله براي بانوان بايد اندكي بيشتر درباره حواشي آن تأمل كنند. 
۵-  جالب اس��ت كه در برخي كش��ورهاي دنيا درباره دوچرخه س��واري 
قوانيني وجود دارد كه از لوازم جانبي دوچرخه مثل بوق و چراغ و برچسب 
تا كاله ايمني و محل هاي مجاز براي عبور با دوچرخه را ش��امل مي شود. 
به طور مثال خبرگزاري ايسنا مي نويسد كه » كنوانسيون وين حمل ونقل 
مسافر را با دوچرخه ممنوع كرده است، اما در عين حال طرف هاي متعاهد 
را قادر ساخته تا استثنائاتي در اين زمينه قائل شوند. براي مثال در برخي از 
كشورها حمل ونقل افراد زير سن قانوني مجاز است و در فرانسه اين قانون 
حمل افراد زير 14 سال را با دوچرخه و درصورتي كه خود دوچرخه سوار 

حداقل 1۶ سال سن داشته باشد، مجاز دانسته است.«
۶-  در موضوع دوچرخه س��واري، بيان اين نكته نيز موردتوجه اس��ت كه 
براي حل مسئله _ يعني دوچرخه سواري در مكان هاي عمومي _ بايد به 
روش صحيح و دقيق نس��بت به دريافت آمار از جامعه زنان اقدام كنيم تا 
به اين نقطه دست يابيم كه آيا دوچرخه سواري بانوان در نظام مسائل آنها 
به طورجدي جايي دارد و مي تواند در رديف ساير مسائل جامعه زنان _ مثل 
ازدواج و طالق، بي سرپرستي و بد سرپرستي، اعتياد، اشتغال و تحصيل و 

ساير عرصه هاي اختصاصي آنها _ از اولويت برخوردار باشد يا خير؟
۷-  همچنين اگر بخواهيم درباره لزوم فراگيري استفاده از دوچرخه براي 
بانوان صحبت كنيم بايد به فراهم بودن زيرساخت هاي مختلف نيز توجه 
كنيم. از جمله آنكه چه ميزان از دختران و بانوان عالقه مند توانايي خريد 
دوچرخه را دارند؟ نيز بايد اين نكته را هم لحاظ كرد كه اگر مسئوالن امر 
بخواهند دوچرخه هايي براي استفاده عموم تهيه كنند، آيا در نگهداري آنها 
با مشكل مواجه نمي شوند؟ شاهد آنكه محمد عليخاني، رئيس كميسيون 
حمل ونقل شوراي ش��هر تهران مي گويد طرح دوچرخه سواري در تهران 

20 سال است اجراشده و شكست خورده است. 
8-  در مجموع نويسنده بر اين باور است كه طرح موضوع دوچرخه سواري 
بانوان در مكان هاي عمومي ابزاري اس��ت براي دور سازي افكار عمومي و 
به خصوص جامعه زنان نسبت به مطالبات اساسي و حياتي و در نوبت هاي 
مختلفي اين موضوع توسط برخي جريان هاي سياسي در رسانه ها برجسته 

مي شود تا اولويت هاي اجتماعي و اقتصادي را به حاشيه براند. 

علیرضا سزاوار

شايد در فضاي مجازي اين تصوير را ديده ايد كه سربازي االغي 
را به دوش گرفته، از منطقه اي عبور مي دهد. 

زير تصوير نوشته شده است:
-  اين حركت از روي محبت نيست، بلكه براي آن است كه االغ 
پا روي مين نگذارد و  جان خود و ديگران را به خطر نيندازد... 

مراقب االغ هاي زندگي تان باشيد!
من مقايسه انسان را كه داراي كرامت انساني است، با حيواني 

زبان نفهم مخدوش مي دانم. 
همچني�ن ترجيح مي ده�م در چنين مخمصه اي ي�ا مين ها را 
جمع آوري كنم، يا آگاهي دهم كه منطقه مين گذاري شده است، 
يا روش هاي خنثي كردن مين را آموزش دهم يا دس�ت كم راه 
خود را از راه كس�ي كه اص�رار دارد از اين منطق�ه عبور كند، 

جدا كنم!
عوض تغيير آدم ها ك�ه اغلب با ناكامي مواجه مي ش�ود، كمي 

خودمان را تغيير دهيم!
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محمدهادي سمتي

نماي نزديک

 برخورداري شهداي سالمت
 از امتيازات افراد »در حكم شهيد«

از زمان شيوع كرونا در شش ماه گذشته بيش از ۶ هزار نفر از كادر درمان كشور به بيماري كوويد 
1۹ مبتال شده و بيش از 140 نفر از آنان در مسير حفظ سالمت مردم شهيد شده اند.  حاال آنطور 
كه سعيد اوحدي، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران خبر داده، شهداي سالمت موضوع »آيين نامه 
تعيين مصاديق و امتيازات شهيد خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي« با حفظ عنوان 
»شهيد خدمت« از مزايا و امتيازات افراد »در حكم شهيد« برخوردار مي شوند.   به گفته وي شهداي 
خدمت موضوع »آيين نامه تعيين مصاديق و امتيازات ش��هيد خدمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي« با حفظ عنوان »شهيد خدمت« از مزايا و امتيازات افراد »در حكم شهيد« موضوع 
ماده ٣ آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي ش��هيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري 
مصوبه هيئت وزيران برخوردار مي شوند. مصاديق شهداي خدمت پس از تشكيل پرونده و بررسي 
در كميته استاني به كميته ملي پيشنهاد و پس از احراز نهايي در كميته ملي تحت پوشش بنياد 

شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند. 

نمكي با تقدير از حمايت هاي 
بي دريغ مقام معظم رهبري 
گفت:»اينك�ه ي�ك رهب�ر 
سياس�ي، اجتماعي، ديني 
و فرهنگ�ي در حماي�ت از 
پروتكل ه�اي بهداش�تي 
كشور الگو شوند، بسيار مهم 
است و بفرمايند كه من هم 
منتظرم تا ببينم كارشناسان 
چه مي گوين�د و م�ا هم به 
همان عمل كنيم. اين ويژگي 
در تمام اين مدت در رهبران 
سياسي دنيا وجود نداشت.«


