
جانباخت�گان كرون�ا از 19 ه�زار نف�ر فرارت�ر 
رفته اس�ت و روزان�ه چيزي ح�دود 2 ه�زار و 
500 بيمار جدي�د به خيل افراد مبت�ا به كرونا 
افزوده مي ش�ود. برگزاري مراس�م عروسي و 
عزا و دورهمي خانوادگي و همچنين سفرهاي 
غير ضروري اصلي ترين عواملي است كه اجازه 
مهار ويروس تاجدار را نمي دهد،  به همين خاطر 
هم همچون روزهاي گذشته 26 استان كشور در 
وضعيت قرمز و هش�دار قرار دارند و اين يعني 
كل كش�ور در وضعيت بحراني به س�ر مي برد. 
حاال در كنار توصيه براي اس�تفاده از ماسك و 
رعايت پروتكل هاي بهداش�تي پيش�نهاداتي 
براي تدابير سختگيرانه تر هم مطرح مي شود. 
همچنان كه چن�د روز پيش وزير بهداش�ت با 
تأكيد بر پرهي�ز از عادي ن�گاري كرونا از اتخاذ 
رويك�رد فش�ار و جريم�ه ب�راي اف�رادي كه 
پروتكل ها را بشكنند، خبر داده بود. حاال معاون 
برنامه ريزي و نظارت س�تاد فرماندهي مقابله 
با كرونا در تهران از پيش�نهاد اعم�ال جريمه 
نقدي و محروميت از خدم�ات اجتماعي براي 
افراد و اصناف�ي كه پروتكل هاي بهداش�تي را 
رعايت نمي كنند، خبر داد. اين مسئله افرادي 
را كه در سطح شهر از پوشش ماسك استفاده 
نمي كنند نيز در ب�ر مي گيرد. ض�رورت اتخاذ 
تدابير س�ختگيرانه تر براي مهار كرونا را وقتي 
بهتر متوجه مي ش�ويم كه بدانيم طبق گزارش 
پليس راه روز گذش�ته هم مثل ديگر تعطيات 
پاي�ان هفته ترافيك س�نگيني ب�ر جاده هاي 
شمالي كشور از جمله جاده چالوس حاكم بود. 
طي 24 ساعت منتهي به روز جمعه 24 مرداد ماه، 2 
هزار و ۵۰۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه يك هزار و ۱۷۳ نفر از آنها بستري 
شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳۳۸ 

هزار و ۸2۵ نفر رسيد. 
در همين زمان ۱۶۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 

۱۹ هزار و ۳۳۱ نفر رسيد. 
همچنين ۳ه��زارو۹۵۶ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اي��ن بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. تا كن��ون 2۹۳ هزار و ۸۱۱ نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. در دنيا هم شمار مبتاليان به كرونا از 2۱ 
ميليون نفر عبور كرد. از اين تعداد، ۷۵۷ هزار و 4۷۱ 

نفر جان خود را از دست داده اند. 
سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت بهداشت با 
اشاره به شمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا در جهان 
گفت:» همه گيري اين ويروس همچنان رو به شتاب 
است و مطمئناً اساسي ترين عامل جهت جلوگيري 
از انتقال و قطع زنجيره انتق��ال آن، رعايت اصول 
سه گانه شست و شوي مرتب دست ها، فاصله گذاري 
فيزيكي و اس��تفاده از ماسك اس��ت. اميدواريم با 
همراهي و همدلي در پايبندي به اين اصول، شاهد 

شكست زنجيره انتقال بيماري در كشور باشيم.«

 پيش�نهاد جريمه نق�دي و محروميت از 
خدمات اجتماعي 

با تمام توصيه ها و با وجود آمار و ارقام تأمل بر انگيز 
ابتال و مرگ اف��راد بر اثر بيم��اري كرونا، برخي از 
افراد هن��وز ويروس تاجدار را ج��دي نگرفته اند و 
اصول بهداش��تي نظير فاصله گذاري و استفاده از 
ماسك را رعايت نمي كنند. بر اين اساس هم وزارت 
بهداشت در سياستگذاري هاي جديدش بنا دارد 
فش��ار و جريمه را هم چاش��ني توصيه كند. علي 
ماهر، معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي 
مقابله با كرونا در تهران از پيشنهاد اعمال جريمه 
نقدي و محروميت از خدمات اجتماعي براي افراد 
و اصنافي ك��ه پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت 

نمي كنند، خبر داد. 
وي با بيان اينكه پيشنهاد تعيين جريمه نقدي و 
محروميت از خدمات اجتماع��ي در رابطه با افراد 
و اصنافي ك��ه پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت 
نمي كنند، از سوي ستاد كروناي تهران به ستاد ملي 
ارائه شده است، به ايسنا گفت:» اين پيشنهادات با 
هدف كنترل و مديريت بيش��تر بحران كرونا ارائه 
شده و پس از بررسي و تصويب در ستاد ملي كرونا 

جهت اجرا ابالغ مي شود.«

معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي مقابله 
با كرونا در ته��ران تعيين جريمه نق��دي را  براي 
افرادي كه در طول دوران شيوع كرونا به سفرهاي 
غيرضروري مي روند يكي از پيش��نهادات عنوان 
كرد و افزود: » در اين راس��تا ب��راي افرادي كه در 
زمان  شيوع باالي كرونا نس��بت به مسافرت هاي 
غيرضروري اقدام كرده اند و هم خود و هم ديگران 
را به مخاط��ره مي اندازند، جريم��ه نقدي در نظر 
گرفته ش��ده و همچنين پيشنهاد ش��ده كه اگر 
فردي حين مسافرت غيرضروري و به دليل عدم 
رعايت پروتكل ها به كرونا مبتال شد، هزينه درمان 

را پرداخت كند.«
به گفته ماهر پيشنهاد شده تا براي اصناف و افرادي 
كه پروتكل ها را رعايت نمي كنن��د، جريمه هاي 
نقدي تعيين ش��ود. اين مس��ئله افرادي را كه در 
سطح شهر از پوشش ماس��ك استفاده نمي كنند 

نيز در بر مي گيرد. 
معاون س��تاد فرماندهي مقابله با كرونا در تهران 
همچني��ن در ادام��ه با اش��اره به س��طح رعايت 
پروتكل ها در مراكز صنعت��ي و كارخانه ها افزود: 
»گزارش ها نش��ان داده كه در كارخانه ها و مراكز 
صنعتي بزرگ در زمينه رعايت پروتكل ها مشكالت 

كمتر است و به دليل وجود سيستم هاي كنترلي در 
كارخانه ها وضعيت بهتر است.«

به گفته وي بيش��ترين مش��كالت به كارگاه هاي 
كوچك و اصناف برمي گردد كه عمدتاً پروتكل ها 
را رعايت نمي كنند كه در اي��ن رابطه نيز برخورد 
مي شود و از اين پس جرايم نقدي براي آنها در نظر 

گرفته مي شود. 
ماهر همچني��ن با اش��اره به اب��الغ پروتكل هاي 
بهداشتي مرتبط با مراسم ماه محرم   گفت:» بر اين 
اساس كليه فعاليت ها بايد در چارچوب پروتكل ها 
انجام ش��ود و كارشناسان بهداش��ت سه دانشگاه 
علوم پزش��كي در تهران بر اين فعاليت ها نظارت 
دارند. البته همچون گذشته توصيه و پيشنهاد ما 
به مؤمنان و سوگواران اين است كه اصول سه گانه 
بهداش��تي يعني پوشش ماس��ك، فاصله گذاري 
و شست وشوي مداوم دس��ت ها را رعايت كنند و 
براي كاهش ش��يوع و انتقال بيماري در تجمعات 

شركت نكنند.«
 واكسن هاي مورد ادعا،   ايمني طوالني مدت 

ندارند
ماجراي واكسن كرونا هم همچنان يكي از داغ ترين 
اخباري است كه احتماالً تمام مردم دنيا مخاطبش 
هس��تند. حاال روسيه نخس��تين چراغ توليد اين 
واكسن را روشن كرده و مدعي است واكسن روسي 
كرونا مي تواند راهكار ايمني در برابر اين بيماري 
باشد.  به گفته وزير بهداشت واكسن ايراني كرونا 

هم توانسته تست هاي انساني را پاس كند. 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت در باره 
واكسن روسي كرونا مي گويد:» به طور كلي در دنيا 
۱۶۵ واكسن با عنوان واكسن كرونا در حال ساخت 
است و 2۷ واكسن هم به فاز انس��اني رسيده اند. 
واكسن كرونايي كه كشور روس��يه ساخت آن را 
اعالم كرده اس��ت، يكي از هش��ت واكسني است 
كه فاز س��وم كارآزمايي باليني را رد كرده است.« 
به گفته وي وزارت بهداش��ت ايران به دو صورت 
مي تواند درباره اين واكس��ن صحبت كند؛ يكي از 
طريق سازمان بهداشت جهاني است؛ به طوري كه 
اين سازمان تأييديه هاي الزم را براي اين واكسن 
اعالم كند و ديگري از طريق همكاري هاي دوجانبه 

با روسيه است. 
حريرچي تصريح كرد: » مطمئن باشيد اگر واكسني 
براي كرونا در دنيا توليد شود و كيفيت الزم را داشته 
باشد، آن را براي مردم مان تهيه خواهيم كرد. البته 
نكته مهم آن است كه اكثر واكسن هايي كه مطرح 
شده و كار مي شود، تأثيرشان در حد ۵۰ الي ۶۰ يا 

۷۰ درصد است و ايمني طوالني ندارند.«
از نگاه مع��اون كل وزارت بهداش��ت همانطور 
كه مقامات س��ازمان بهداشت جهاني هم اعالم 
كردند، به  رغم كش��ف اين واكسن ها، از آنجايي 
كه تأثيرات آنها چ��ه از نظر تأثيرات نهايي و چه 
مدت زمان ايمني، فعاًل زياد نيس��ت، همچنان 
بايد اصول فاصله گذاري اجتماعي و بهداش��ت 

فردي را رعايت كنيم. 
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براساس اعام يك مؤسسه بين المللي رتبه بندي، ايران در زمينه هوش مصنوعي در جايگاه نهم جهان و نخست غرب آسيا قرار گرفت

هوش مصنوعي ایران باالتر از كانادا و ایتاليا

جريمه بي خيالي به کرونا
جانباختگان كرونا از 19 هزار نفر عبور كرد

مؤسسه رتبه بندي سايمكو اسپانيا در 

عليرضا سزاوار
تازه ترين گزارش خود، كش�ورهاي   گزارش  2

جهان را از نظر دس�تاوردهاي هوش 
مصنوعي دس�ته بندي ك�رد. در اين رتبه بن�دي اي�ران فراتر از 
كشورهايي همچون استراليا، كانادا و ايتاليا در جايگاه نهم جهان و 
گرف�ت.  ق�رار  آس�يا  غ�رب  نخس�ت  جاي�گاه  در 
آماره��اي صن��دوق بين المللي پول نش��ان مي دهد مجم��وع توليد 
ناخالص داخلي در جهان بر اس��اس فناوري هوش مصنوعي در سال 
گذشته)2۰۱۹( در حدود ۸ هزار ميليارد دالر بوده است. جالب اينكه 
اين نهاد مالي بين المللي پيش بيني كرده كه تا سال2۰۳۰ تكنولوژي 
هوش مصنوعي مي تواند ۱۷ هزار ميليارد دالر از مجموع توليد ناخالص 

داخلي در جهان را به خود اختصاص دهد. 
 دانشگاه هاي پيشتاز در ايران

هوش مصنوع��ي )Artificial Intelligence( به س��امانه هايي گفته 
مي شود كه مي توانند واكنش هايي مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از 
جمله درك شرايط پيچيده، شيوه هاي استداللي انساني و پاسخ موفق 
به آنها، يادگيري و توانايي كسب دانش و استدالل را براي حل مسائل 
داشته باش��ند.  فناوري هوش مصنوعي زيرمجموعه اي از مهندسي 
كامپيوتر و الكترونيك است. در حال  حاضر دانشگاه هاي متعددي در 
ايران رشته هوش مصنوعي را به عنوان يكي از گرايش هاي تحصيلي 
خود ارائه مي دهند. دانشگاه هاي شريف، اميركبير، تهران، علم و صنعت، 
شهيد بهشتي، خواجه نصير، صنعتي اصفهان، شيراز، فردوسي مشهد 
و دانشگاه اصفهان را مي توان به عنوان بهترين دانشگاه هاي اين رشته 
از لحاظ سطح علمي اس��اتيد، كيفيت و رتبه دانشگاه و سطح علمي 

دانشگاه نام برد. 
 استفاده پژوهشگران از هوش مصنوعي ايران

در حال حاضر اين فناوري به زندگي مردم هم راه يافته و بس��ياري از 
نرم افزارها و اپليكيش��ن هاي مختلف بر پايه هوش مصنوعي فعاليت 
مي كنند. نرم افزارهايي كه از حوزه آموزش��ي تا حقوقي و پزشكي به 
صورت آنالين خدمات مي دهند. دوربين هاي شناسايي پالك خودروها 
و افراد هم از خيابان ها تا اماكني همچون فرودگاه ها هم برپايه هوش 
مصنوعي ارتقا يافته اند.  مؤسس��ه رتبه بندي س��ايمگو كه يك گروه 
پژوهشي بسيار معتبر اسپانيايي است، در تازه ترين گزارش خود اعالم 
كرده كه سال گذش��ته ميالدي محققان ايراني هزار و ۸۳۰ مقاله در 
زمينه هوش مصنوعي منتشر كردند كه از اين تعداد به هزار و ۶۷2 مورد 
يعني تقريباً ۹۳ درصد از مقاالت ارائه شده استناد  شده و ديگر محققان 

جهان از آن استفاده كرده اند. 

 پيشرو در غرب آسيا
با توجه به دستاوردهاي علمي پژوهشگران هوش مصنوعي كشورمان، 
مؤسسه رتبه بندي سايمگو كشورمان را در جايگاه نهم جهان و نخست 
غرب آسيا قرار داده اس��ت. در منطقه غرب آس��يا پس از ايران كه در 
جايگاه نخست است، به ترتيب كشورهاي عربستان سعودي، امارات  
متحده عربي، تركيه، قطر، بحرين، مصر، ع��راق، اردن، لبنان، عمان، 

كويت، سوريه و يمن در رتبه هاي بعد از ايران قرار گرفته اند. 
در سال هاي اخير كشورهاي عربي و به خصوص قطر سرمايه گذاري هاي 
زيادي براي پيشرفت در حوزه هوش مصنوعي انجام داده اند. بورسيه 
كردن دانشجويان خارجي از مهم ترين اقدامات كشورهاي قطر و امارات 

متحده عربي در اين زمينه بوده است. 
 باالتر از پيشرفته ترين كشورها

در عرصه جهاني اما سال گذش��ته كشور چين موفق به كسب جايگاه 
نخست شد. كش��ورهاي اياالت متحده امريكا، ژاپن، انگليس، آلمان، 
كره جنوبي، س��وئد، فرانسه، جمهوري اس��المي ايران و روسيه هم به 
ترتيب جايگاه ه��اي دوم تا دهم جه��ان را به خود اختص��اص دادند. 
كشورهايي همچون استراليا، كانادا، هلند، دانمارك و نروژ در جايگاه هاي 

پس از ايران قرار گرفتند. 
جال��ب اينكه »ماي��كل روبين« مق��ام س��ابق وزارت دف��اع امريكا و 
كارش��ناس مس��ائل ايران و خاورميانه در انديش��كده شناخته شده 
»امريكن اينترپرايز« اوايل سال 2۰2۰ طي گزارشي در مجله امريكايي 
و مشهور »نشنال اينترست« به موضوع پيشرفت هاي نظامي ايران با اتكا 

به هوش مصنوعي پرداخت. 
 نگراني امريكا از پيشرفت ايران

اين مقام سابق وزارت دفاع امريكا با اشاره به فناوري هاي نظامي ايران در 
هوش مصنوعي تأكيد كرده كه سقوط پهپاد امريكايي »گلوبال هاوك« 

نشان داد نبايد پيشرفت هاي هوش مصنوعي ايران را دست كم گرفت. 
مايكل روبين با اشاره به اينكه ايران دارد ظرفيت هاي خودش را در حوزه 
پهپادي و ساير زمينه هاي رباتيك هم تقويت مي كند، نوشت: ايران نشان 
داده هوش مصنوعي چگونه مي تواند در عمليات هاي نظامي با پهپاد يا 
خودرو هاي خودكار مورد اس��تفاده قرار بگيرد. تهران عالقه دارد تا در 

حوزه رباتيك بيش تر پيشرفت كند. 
اكتبر سال 2۰۱۸ هم تهران ميزبان يك »كنفرانس بين المللي رباتيك 
و مكاترونيك« با مشاركت تحقيقاتي دانشگاهيان بود كه بخش عمده 
تحقيقاتشان روي بهينه س��ازي مس��ير هاي پروازي، تناقض زدايي و 
پيش گيري از برخورد پهپاد ها متمركز بود. به عنوان مثال، موضوع يكي 
از مقاالت ابداع يك روش جديد براي برقراري هماهنگي ميان چندين 

ربات پرنده در يك »ميدان موانع« بود. 
محقق ديگري از دانشگاه تهران در اين كنفرانس يك الگوريتم جديد 
براي كاهش مصرف سوخت پهپاد و مسافت طي شده آن ارائه داده بود. 
محقق ديگري هم از لبنان به بررس��ي ويژگي ها و بهينه س��ازي هاي 
مختلف براي شناور هاي زيرآبي بدون سرنش��ين پرداخته بود. برخي 
مقاالت ديگر از روش »بهينه سازي ازدحام ذرات« و نرم افزار هاي آماري 

براي بهبود كنترل پهپاد ها استفاده كرده بودند. 
 اعتراف دانشمند سوييسي

دس��تاوردهاي محققان ايران در هوش مصنوعي موجب شد تا سال 
گذشته پروفسور »هنينينگ مولر« دانشمند معروف سوييسي در هوش 
مصنوعي در حاشيه نخستين همايش هوش مصنوعي در تصويربرداري 
پزشكي با بيان اينكه بسياري از دانشمندان ايراني در حوزه هاي پزشكي، 
كامپيوتر و همچنين در زمينه هوش مصنوعي )AI( در اروپا و امريكا 
مشغول به كار هس��تند، بگويد: توان و پتانسيل ايران در زمينه هوش 
مصنوعي را مي ت��وان به راحتي در همايش هاي ه��وش مصنوعي در 
نقاط مختلف جهان مشاهده كرد. ردپاي پژوهشگران ايراني در همه 

كنفرانس هاي هوش مصنوعي وجود دارد. 
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حدود ۱۵ سال پيش پروفسور كارلو لوكس، پدر هوش مصنوعي ايران 
با ايجاد مركز »كنترل و پردازش هوش��مند« در دانش��گاه تهران اين 
علم را رسماً پايه گذاري كرد. او در خالل دهه هشتاد به تدريج تمركز 
پژوهش  هاى خود را به سمت سيستم  هاى هوشمند انتقال داد و جزو 
نخستين پژوهشگران بين المللى بود كه ارتباط ميان شبكه  هاى عصبى، 
منطق فازى و الگوريتم  هاى ژنتيك را محقق كردند. باوجود نوپا بودن 
هوش مصنوعي در ايران اين رشته با همت متخصصان دانشگاهي جهش 

بسيار چشمگيري داشته است. 

  رئيس فراكس��يون فرهنگيان مجلس گفت: كمبود واقعي نيروي 
انساني در آموزش و پرورش، بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر است. 

  معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله گذاري اجتماعي مراس��م ايام ماه محرم برگزار 

خواهد شد. 
  مديركل كميته امداد استان تهران گفت: در عيد قربان ۱۰ ميليارد 
و ۱۶2 ميليون تومان در قالب طرح نذر قرباني دريافت و بين نيازمندان 

و مددجويان استان تهران توزيع شد. 
  مديرعامل سازمان ورزش ش��هرداري تهران از آمادگي شهرداري 
جهت اختصاص ۶۰۰ مجموعه ورزش��ي و زمين چمن براي برگزاري 

عزاداري هاي ماه محرم خبر داد. 
  اولين كتابخانه عمومي مترو در جهان در مت��روي تهران با 4 هزار 

جلد كتاب افتتاح شد. 
  رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: تاكنون ۷۸۵ هزار 
نوآموز بدو ورود به دبستان معادل با ۷4 درصد براي سنجش سالمت 

جسماني و آمادگي تحصيلي در كشور نوبت گيري كرده اند. 
  وزير آموزش و پرورش درباره استفاده از نرم افزارهاي جايگزين شاد 
در برخي مدارس گفت: تمام مدارس دولتي به طور قطع براي آموزش 
مجازي از شبكه شاد اس��تفاده خواهند كرد و حق استفاده از نرم افزار 
ديگري را نخواهند داشت و مدارس غيردولتي هم الزاماً براي آموزش 

رسمي بايد از شاد استفاده كنند. 
  مدير عامل سازمان انتقال خون كشور با دعوت از مردم براي شركت 
در نذر خون در ماه هاي محرم و صفر گف��ت: حدود ۶ هزار نفر يعني 2 

درصد بهبود يافتگان كرونا پالسماي خود را اهدا كرده اند. 
  عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه تكليف شوراياري ها به زودي 
از طريق استفس��اريه از ديوان عدالت اداري مش��خص مي شود، گفت: 
شوراياري ها نقش مهمي در بهبود وضعيت محالت شهر تهران دارند. 

  مديرعامل شركت واحد اتوبوس��راني تهران گفت: تجمع رانندگان 
اتوبوس ارتباطي به موضوع كارتخوان ها نداشت و به دليل گاليه شان از 

بخش خصوصي اتوبوسراني بود. 

بازار سگ هاي اشرافي در حاشيه پايتخت
به تازگي ب�ازار خريد و فروش س�گ هاي گران قيم�ت در حوالي 
بوستان جنگلي آزادشهر تهران اعتراضاتي را به دنبال داشته است. 
اين در حالي  اس�ت ك�ه به گفت�ه فرمان�ده يگان محيط زيس�ت 
پايتخت، قان�ون درب�اره خريد و فروش س�گ دچار خأل اس�ت. 
در انتهاي بزرگ��راه آزادگان، جنب اتوب��ان، اتومبيل هاي زيادي پارك 
ش��ده اند و تجمع در اين منطقه توجه هر بينن��ده اي را جلب مي كند. 
اينجا جمعه بازار سگ ها، مكاني براي نمايش و خريد و فروش نژادهاي 
مختلفي از سگ هاس��ت.  نژادهاي مختلفي در اي��ن جمعه بازار عرضه 
مي شود؛ س��گ هاي اصيل درنده و مهاجم، س��گ هاي نگهبان، گارد و 
باديگارد، شكاري و حتي سگ چوپان، با طيف متفاوتي از قيمت ها. از 
سگ هاي پير گله و توله هاي ۱۰۰ هزار توماني گرفته تا سگ هاي مهاجم 
4۰ ، ۵۰ ميليون توماني. حتي حيواناتي كه خريد و فروش آنها غيرقانوني 
است.  توقف كساني كه قصد لحظاتي تماش��اي بساط سگ فروشان را 

دارند، ترافيك آزادگان را در روزهاي جمعه چند برابر مي كند. 
جداي از تمام مشكالت حاشيه اي و بهداشتي مانند طبخ غذا و فروش 
چاي و قليان در مكاني آلوده، احتمال خطر حمله سگ ها به مشتريان، 
جنگ سگ ها در ليگ هاي زيرزميني، قمار و شرط بندي در حال حاضر 
با ش��يوع ويروس كرونا در ش��لوغي اين بازار آن هم در وضعيت قرمز 

كرونايي تهران، مهم ترين خطر محسوب مي شود. 
اين بازار باعث ايجاد گ��ره ترافيكي در بزرگراه آزادگان هم ش��ده و به 
همين دليل مورد اعتراض مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و 
مشاغل شهرداري تهران نيز قرار گرفت، از همين رو مفاخريان خواستار 

برخورد انتظامي - قضايي با اين بازار غير قانوني شد. 
وي با اش��اره به اينكه اين بازار عالوه بر فضاي غير بهداشتي، احتمال 
بروز حوادث ترافيكي را در بزرگراه آزادگان افزايش داده است، گفت: در 
مجاورت اين بازار، مجموعه خري��د و فروش پرندگان خليج فارس نيز 

مي تواند مشكالت بهداشتي ديگري به دنبال داشته باشد. 
فرهاد زندي،  فرمانده يگان محيط زيست اس��تان تهران در گفت وگو 
با مهر با اش��اره به اينكه اين بازار به صورت مداوم از سوي كارشناسان 
نيروي يگان حفاظت محيط زيس��ت اسالمش��هر كنترل مي شود، از 
گشت زني مأموران يگان حفاظت در اين بازار در دو هفته گذشته خبر 
داد و گفت: اين گش��ت زني ها به منظور كش��ف گونه هاي وحشي غير 
مجازي صورت گرفت، اما گونه اي مشاهده نشده است. عمده معامالت 
انجام شده در اين بازار مربوط به انواع گونه هاي سگ است و در كنار آن 
حيوانات خانگي ديگري هم فروخته مي شود.  وي با اشاره به اينكه قانون 
درباره اين معامله سكوت كرده اس��ت، اظهار داشت: اينكه آيا اين بازار 
مجوز قانوني دارد، اطالع ندارم، اما قرار است شهرداري اسالمشهر اين 
مسئله را پيگيري كند.  زندي تأكيد كرد: محيط زيست تنها مي تواند 
در خصوص خريد و فروش حيات وحش برخورد قانوني داشته باشد و 
اگر شهروندان شاهد خريد و فروش گونه هاي حيات وحش در چنين 
بازارهايي بودند مي توانند به سامانه ۱۵4۰ اطالع داده تا محيط زيست 

استان براي برخورد با اين متخلف اقدام كند. 
تنوع خودروهاي پارك شده در حاشيه محوطه بوستان جنگلي آزادشهر 
كه هر هفته باعث ايجاد ترافيك در بزرگراه هم مي شود، بيانگر حضور 
سطوح مختلف جامعه از اشراف تا طبقه متوسط در اين بازار است. اينكه 
برپايي چنين بازاري داراي مجوز است يا نه، خودش جاي تأمل دارد، 
اما هر چه هست هر هفته آن هم در اين شرايط كرونايي شلوغ تر از هفته 

قبل است و انگار هم به كسي ربطي ندارد. 

حسین سروقامت

ممنوعيت برپايي ايستگاه صلواتي 
و حرکت دسته عزاداري

 در خيابان هاي تهران
كمتر از ي��ك هفته به آغ��از ماه محرم و ايام عزاداري س��يد و س��االر 
شهيدان باقي مانده است، اما امسال به خاطر همه گيري ويروس كرونا 
حال و هواي كوچه و خيابان ها در تمام كشور با هميشه فرق مي كند. 
س��ال هاي قبل در چنين ايامي خيمه هاي عزاداري حضرت اباعبداهلل 
الحسين در هر كوي و برزني بر پا ش��ده بود و اين روزها مردم مشغول 
سياهپوش كردن مس��اجد، تكايا و حس��ينيه ها بودند و ايستگاه هاي 
صلوات��ي و چايخانه ها در كوچه ه��ا و خيابان ها بر پا مي ش��د. خالصه 
اينكه در چنين ايامي در سراسر كشور بوي محرم مي پيچيد و حال و 
هواي شهر و ديارمان عوض مي شد. امسال اما همه چيز فرق مي كند. 
ويروسي هزار چهره به جان ما و تمام اهل دنيا افتاده و بايد براي مقابله 
با آن اصولي را رعايت كنيم كه مهم ترين اين اصول عدم تجمع اس��ت. 
امسال بايد عزاداري و بزرگداشت متفاوتي را تجربه كنيم. به خصوص 
اينكه هم اكنون 2۶ استان از ۳2 استان كشور در وضعيت قرمز و هشدار 
قرار دارند و رعايت نكردن اصول بهداشتي مي تواند عزاداران حسيني 
را با خطر ابت��ال و مرگ مواجه كن��د. به همين خاطر ه��م فرمانداري 
تهران از ممنوعيت برپايي ايستگاه صلواتي و حضور دسته عزاداري در 

خيابان هاي پايتخت در ايام محرم خبر داد. 
به گفته عيسي فرهادي، شهر تهران به لحاظ پايتخت بودن و نزديكي 
شهرهاي بزرگ به تهران و مراجعات مختلفي كه روزانه از استان هاي 
همجوار و بالعكس صورت مي گيرد، جمعيت ۱۸ و ۱۹ ميليوني در خود 
جاي داده و عالوه بر اين موضوع توزيع انواع نيازهاي كشور و تبادالت 
تجاري و وجود انبارها و كارخانجات باعث شده ترددهاي زيادي در شهر 
تهران صورت بگيرد و با رعايت نكردن پروتكل هاي بهداش��تي توسط 
بعضي از شهروندان ما باعت افزايش بيماران كرونا شده و متأسفانه افراد 

زيادي بر اثر اين ويروس منحوس جان خود را از دست دادند. 
وي با اشاره به وضعيت هشدار و قرمز در تهران تصريح كرد:»  ضرورت 
دارد آحاد جامعه با همكاري و همراهي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
از آسيب رس��اندن به خود و خانواده و جامعه بكاهند تا بتوانيم از اين 

وضعيت به سالمت عبور كنيم.«
به گفته فرهادي طبق فرمايش��ات مقام معظم رهب��ري، با عنايت به 
اعتقادات و ارادت ش��يعيان به حضرت اباعبدهلل، مراسم عزاداري امام 
حس��ين )ع( با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و اصولي كه ستاد كرونا 

اعالم مي كند، برگزار خواهد شد. 
بر اين اساس طبق دستورالعمل برگزاري مراسم ايام محرم، مراسم ها 
بايد در فضاي باز باش��د و در صورت امكان ب��ا هماهنگي هاي الزم در 
محوطه مدارس برپا مي ش��ود. هم اكنون 4 هزار م��دارس به صورت 
پراكنده در ش��هر تهران هس��ت كه معموالً فضاي بزرگ تري دارند و 
مراسم ها با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
انجام گيرد، ام��ا حضور هرگونه دس��ته هاي ع��زاداري در خيابان ها و 

همچنين برپايي ايستگاه هاي صلواتي ممنوع خواهد بود. 
فرهادي ادامه داد:» با كاهش تردد جمعي��ت در حمل و نقل عمومي 
)مترو، اتوب��وس . . . ( و تس��هيل در رفت و آمدها، ب��ا هماهنگي كه با 
دستگاه ها اجرايي در اين زمينه صورت گرفته و كماكان ادامه دارد، يك 
سوم كارمندان مي توانند با هماهنگي مديران مربوطه از طريق دوركاري 

ارائه خدمت كنند«. 
به گفته فرماندار تهران تعطيلي مدارس كه از اسفند صورت گرفت تأثير 
بس��زايي در كاهش ترددها در حمل و نقل عمومي و كاهش تردد از ۳ 
ميليون نفر در روزهاي عادي به يك ميليون نفر داشته است. همچنين 
الزام استفاده از ماسك براي همه افراد بسيار حائز اهميت است و تأثير 
بسزايي در كنترل اين بيماري دارد كه ضريب قابل توجهي از آلودگي 
را كاهش مي دهد. از نگاه وي جوان ها مهم ترين حلقه اتصال و ابتال به 
كرونا هستند؛  چراكه درصد بااليي از جوانان از ماسك زدن خودداري 
مي كنند و اين امر در صورت ابتال منجر به انتقال بيماري به افراد كثيري 

از جمله خانواده، اقوام و ديگر افراد جامعه خواهد شد. 
معاون اس��تاندار تهران تصريح كرد: » اين بيماري معضلي اس��ت كه 
زندگي تعداد بيش��ماري از اف��راد جامعه را دچار مختل كرده اس��ت، 
شغل هاي فراواني همچون رستوران ها، استخرها، تاالرها  و آرايشگاه ها 
به دليل مهار اين ويروس كاركنانشان يا به مرخصي اجباري فرستاده 
شده يا كار خود را از دست داده اند، در صورت مراعات اين ممنوعيت با 
آماده سازي پروتكل هاي بهداشتي با اتخاذ تدابير نسبت به بازگشايي 

آنها اقدام شود تا مشكالت اين عزيزان نيز مرتفع شود.« 

ابراهیم مشیريان

واژه ها در توصيف وي كم مي آورند؛ »درس هايي از قرآن« از او 
عالمي ساخته است، عامل. . . شيِخ شوِخ كاشان!

شبي خانه شهيدي مهمان بود. رفت وضو بگيرد كه توي پاگرد 
پله، پيرمرد را ديد كه حوله به دست، از پله ها باال مي آمد. 

معلوم بود كه از درد زانو رنج مي بََرد. پيرمرد حوله را به او تعارف 
كرد و او به لهجه شيرين كاشي گفت، سفارش شده آب وضو را 

خشك نكنيم. 
پيرمرد نگاهي به او كرد ]از آن نگاه ها[. . . و گفت سفارش نشده 
دسِت پدر شهيدي را كه به احترام ما با زانوي دردمند اين همه 

پله را باال آمده، رد نكنيم؟
بهتش زد. انگار او را برق گرفته باش�د و فوراً عذرخواهي كرد. 

پوزشي كه نمي دانست پذيرفته شده يا نه!
بعدها انديش�يد لطافت دين همين ريزه كاري هاي مسئوالنه 

آن است. 
باور داشت دين اصًا همين هاست!
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زهرا چيذري 
  گزارش  یک

افتتاح 8 هزار کالس درس جديد
 تا 15 شهريور

رئي�س س�ازمان نوس�ازي، توس�عه و تجهي�ز م�دارس كش�ور 
گف�ت: در ش�ش ماه�ه اول امس�ال ح�دود 8 ه�زار كاس 
درس را تحوي�ل مي دهي�م و ب�راي ش�ش ماه�ه دوم س�ال 
هم برنامه ري�زي كردي�م ك�ه 6ه�زارو800 كاس درس در قالب 
هزارو65 پ�روژه با زيربن�اي 900 ه�زار مترمربع تحوي�ل دهيم. 
مهراله رخش��اني مهر افزود: سال گذش��ته هم ۱4 هزار كالس درس 
تحويل داديم، اما تفاوت اين تعداد كالس با تعداد كالس هايي كه سال 
قبل تحويل داديم، در اين است كه مشاعات بيشتري دارند و زيربناي 
هر كالس بيشتر است به عبارت ديگر نمازخانه، فضاهاي آزمايشگاهي 
و سال هاي ورزشي بزرگ تر و بيشتري دارند. يعني اگر بخواهيد عملكرد 
امسال را با سال قبل مقايسه كنيد، بايد زيربناي پروژه هاي تحويلي را 

با هم مقايسه كنيد. 
وي با بيان اينكه در شرح وظايف ما اين است كه مدرسه را بسازيم، كامل 
تجهيز كنيم و تحويل اداره كل آموزش و پرورش دهيم، گفت: تجهيزات 
جايگزين بر عهده ما نيست و بر عهده معاون پشتيباني منطقه است ولي 
چون مي دانيم كه ممكن است منابع مالي شان كفاف ندهد، هر جا كه در 

توانمان بوده و منابع مالي ما اجازه داده است، كمك كرديم. 
رخش��اني مهر درباره بحث ايمني مدارس هم تصريح كرد: س��ال ۸2 
حدود ۷۰ درصد مدارس تخريبي بود و با تالش همكاران س��ازمان و 
آموزش و پرورش، از محل ذخيره ارزي اعتباري پرداخت ش��د و امروز 
۳۰ درصد مدارس فرسوده است. البته رهبر معظم انقالب هم بر اهميت 
مدرسه سازي و ايمن س��ازي مدارس تأكيد كردند.  در بهترين شرايط 
و در پيك ساخت و ساز عمراني، گزارش معاونت هاي عمراني آموزش 
و پرورش، 24 هزار كالس درس در يكسال تحويل شده است و اين در 
حالي  است كه ما هم سال گذشته ۱4 هزار كالس و امسال هم ۱4 هزار 
كالس درس تحويل مي دهيم.  رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس درباره مدرسه س��ازي در دوران كرونا هم گفت: طبيعتاً كار را 
براي ما سخت كرد و به هر حال كساني كه بايد در مجموعه پروژه هاي 
در حال اجرا كار كنند، مردم هستند و اتفاقاً هم بيشتر بخش كارگري 
هس��تند يعني آنهايي كه بايد كار يدي كنند؛ به هر حال الزم بود كه 
پروتكل ها و دستورالعمل هاي س��تاد مقابله با كرونا رعايت شود يعني 
گروهي از تجمعات و كم كردن نيروي انساني در محل پروژه است كه 
طبيعتاً روند پروژه را كند مي كند ولي متناسب شرايط، انجام كار تنظيم 
شد، يعني وقتي جنس كار يدي و منابع انساني بود، سرعت كار كمتر 
شد و جايي كه نياز به نيروي انساني كمتري بود، سرعت كار را بيشتر 

كرديم كه بتوانيم زمان را جبران كنيم. 

مريم زاهدي 
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