
شوراي شهر پنجم، 

محيا حسيني
  گزارش  یک

آخرين روزهاي خود 
را س�پري مي كند. 
شوراي شهري ها در تالشند به مردم بگويند 
خودش�ان بهتري�ن عملك�رد را داش�تند و 
برعكس، آنهايي كه در دوره قبل بودند، هيچ 
كارنامه مناسبي از خود به جاي نگذاشته اند! 
آنها تمام سعي خود را مي كنند كه با تبليغات 
به م�ردم بگويند، تنها خودش�ان ه�م  و غم 
زندگي شهروندان را داش�ته و دارند و غير از 
آنها كسي كاري برايشان انجام نمي دهد، در 
همين رابطه نيز چندين بنر و عكس نوش�ته 
تبليغاتي را تهي�ه و عملكرد نكرده ش�ان را 
شوآف كرده اند! »تهران را نفروختيم«، »تهران 
را ش�فاف اداره كردي�م« و »ته�ران را ايمن 
كرديم« بخشي از اين شوآف تبليغاتي است 
كه براي ش�هروندان بيش�تر ش�بيه به طنز 
مي مان�د ت�ا اينك�ه آن را واقع�ي بدانن�د. 

در آستانه انتخابات شوراي شهر، مجموعه مديريت 
شهري در فضاي مجازي و حقيقي مدعي اند فالن 
قدر فضاي سبز به ش��هر اضافه شده يا فالن قدر 
حمل و نقل عمومي توسعه  يافته و مواردي از اين 
دست، اما به نظر مي رس��د كه اين  ادعاها بازي با 
آمار و ارقام در دوران انتخابات اس��ت. آن چيزي 
كه اهميت دارد، تغيير زندگي شهروندان در اين 
مدت اس��ت كه بايد آن را در زندگي ش��ان حس 
كرده باشند؛ متأسفانه اين آمار و ارقام ادعايي، با 
آن چيزي كه ش��هروندان در اين مدت ديده اند، 

تفاوت بسيار زيادي دارد. 
 بودجه هنگفت داشتند، اما هيچ واگن و 

اتوبوسي نخريدند
مهدي چم��ران، رئيس س��ابق ش��وراي ش��هر 
ته��ران در رابطه با تبليغات ش��وراي ش��هري ها 
براي نمايش عملكردش��ان به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »مي گوين��د ش��هر را ش��فاف كرديم و 
س��ايتي هم در اين زمينه راه انداخته ايم. اين كار 
ذاتاً خوب اس��ت، اما اين شفاف س��ازي با واقعيت 
فاصله بس��يار زيادي دارد، زيرا كه در درون خود، 
شفافيتي كه بايد وجود داشته باشد، نيست.« او 
ادامه مي دهد: »البته بايد بگويم كه كارهايي در 
زمينه شهرس��ازي صورت گرفته، اما اين ها براي 
شهروندان كافي نبوده و متأس��فانه به نيازهاي 
اصلي آنها توجهي نشده اس��ت.« چمران درباره 
آمار و ارقام غيرواقع در تبليغات شوراي شهر پنجم 
مي گويد: »اگر اعالم مي كنند كه چندين هكتار 
به فضاي سبز اضافه كرده اند يا چندين كيلومتر 
حمل ونقل عمومي را توسعه داده اند، بايد همه اين 
اعداد را به صورت علمي ثابت كنند و كارشناسانه 

درباره آمار و ارقام صحبت كنند.«
رئيس سابق شوراي شهر تهران اظهار مي دارد: »در 
دوره ش��وراي شهر پيش��ين همه چيز مشخص 

است، فهرست باغ هايي كه خريداري و تبديل به 
فضاي سبز عمومي شده است به صورت مستند 
وجود دارد. ساخت مترو هم در دوره فعاليت ما در 
دنيا ركورد زد. خط 6 مترو هم 92 درصدش انجام 
شد كه متأسفانه شوراي شهر پنجمي ها هنوز هم 
نتوانستند آن را به اتمام برسانند. آنها كه مدعي 
توس��عه حمل و نقل عمومي هستند، نتوانستند 
واگن قطار يا اتوبوس بخرند. آنها فقط توانستند 

خوب حرف بزنند و خوب شعار بدهند.«
چمران درباره ش��عار ش��وراي ش��هري ها مبني 
بر اينك��ه در دوره پنجم، ته��ران را نفروخته اند، 
مي گويد: »طبق آمار، 65 درصد بودجه شورايي ها 
مربوط به عوارض س��اختماني اس��ت، اگر آنها، 
تهران فروشي را عوارض ساختماني مي دانند كه 

خودشان آن را بيشتر فروخته اند.«
او در پاي��ان تأكيد مي كند: »بودج��ه اين دوره از 
شوراي شهر بسيار بيشتر از شوراي شهر چهارم 
بود، اما با همين بودجه هنگفتي كه داشتند هم 
نتوانستند واگن مترو و اتوبوس بخرند؛ كاري كه 
ما انجام داديم، اما آنها به جاي اين اقدامات فقط 

حقوق دادند و حرف زدند.«

 به نياز اصلي شهروندان اهميتي داده نشد
اقبال شاكري، نماينده مجلس شوراي اسالمي و 
عضو سابق شوراي شهر تهران نيز درباره عملكرد 
ضعيف شوراي شهر پنجم و تبليغات غيرواقعي 
آنها ب��ه خبرن��گار »ج��وان« مي گويد: »بايد از 
شهروندان درباره عملكرد شوراي شهري ها سؤال 
بپرسيد چون آنها بهترين قضاوت كننده در اين 
زمينه هستند. شهرونداني كه مهم ترين دغدغه 
و مشكل شان مسئله حمل و نقل عمومي در اين 
بحران كرونا بوده است، به خوبي مي دانند كه حل 
مشكالتشان اهميت چنداني براي اعضاي شوراي 

شهر پنجم نداشته است.«
ش��اكري ادامه مي دهد: »ع��دم توفيق مديريت 
شهري فعلي و عدم ارائه خدمات مناسب به مردم 

در اين دوره، غيرقابل انكار است.«
او اظه��ار مي دارد: »به ط��ور حتم در اي��ن دوره 
اقداماتي انجام شده، اما بايد بگويم آن چيزي كه 
نياز مردم بوده، برطرف نشده است. در صورتي كه 
بودجه سه برابر بيشتر از بودجه دوره قبل داشتند 
كه با آن مي توانس��تند اتفاقات بسيار خوبي رقم 
بزنند، اما مي بينيم كه نه تنها ب��ا افزايش بودجه 

اقدامات مؤثري در سطح شهر ديده نمي شود، بلكه 
بدهي شان نيز سه برابر افزايش يافته است!«

 مديريت شهري فعلي دغدغه تغيير اسم 
كوچه ها را داشت

احمد صادقي، رئيس سابق سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران و كارشناس شهري نيز در همين 
رابطه به خبرنگار »جوان« مي گويد: »ايام انتخابات 
است و در تبليغات شوراي شهري ها هيچ حرف 
علمي مشاهده نمي شود. در واقع اينها، يكسري 
حرف هاي سياسي است كه هيچ كدامشان پايه 
كارشناسي ندارد.« صادقي ادامه مي دهد: »مثاًل 
مي گويند »تهران نفس كشيد!« يا اينكه »هواي 
تهران را داشتيم!«؛ اينها در حالي است كه همه ما 
شاهد آلودگي شديد تهران بوديم و هميشه انتظار 
وزيدن باد را مي كشيديم تا شايد »باد«، وضعيت 

كيفيت هواي تهران را بهتر كند.«
اين كارشناس ش��هري با اش��اره به اينكه مردم 
بهترين ارزيابي را از عملكرد شوراي شهر پنجم 
و شهرداري فعلي تهران مي توانند داشته باشند، 
اظهار مي دارد: »واقعيت اين اس��ت كه حقيقت 
تبليغات را شهروندان بايد تأييد يا رد كنند، آنها 
بايد بگويند كه آيا فضاي سبزي اضافه شده يا نه.« 
رئيس سابق سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
تصريح مي كند: »در زمان مديريت شهري سابق، 
سرانه سبز تهران زياد شده بود و مردم آن را كاماًل 
احساس مي كردند، اما چرا در اين دوره كه اعالم 
مي شود، سرانه سبز پايتخت افزايش پيدا كرده، 

مردم آن را نمي بينند؟«
او تأكيد مي كند: »آنطور كه در مديريت شهري 
فعلي ديديم ش��هرداري تمام تالشش را مي كرد 
كه بتواند اس��م كوچه ها را عوض كن��د! آن  هم 
در ش��رايطي كه مردم با مش��كالت حمل و نقل 
عمومي دس��ت و پنجه نرم مي كردن��د و منتظر 

كمك  مديريت شهري مانده بودند.«
 مديريت شهري بايد در جهت رفاه مردم 

حركت كند
به تازگي معاون اس��بق حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران نيز درباره شوآف مديران شهري 
در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: »خط 
10 مترو شوآف شوراي پنجم و مديريت شهري در 
روزهاي پاياني اين دوره است، حتي پيوست هاي 
مطالعاتي اين خط نيز قطعه قطعه تهيه مي شود و 
مديريت شهري بعدي با ميراثي كلنگ خورده اما 

بي مطالعه از گذشته مواجه خواهد بود.«
متأسفانه مديريت شهري فعلي كارنامه مناسبي 
از خود به جا نگذاشته است و دود آن هم به چشم 
شهروندان رفته است. بنابراين نياز است افرادي 
كه داوطلب شوراهاي شهر ش��ده اند شايستگي 
اين كرسي را داشته باشند و در جهت رفاه مردم 
حركت كنند. اين شايستگي بايد براي مردم احراز 
ش��ود، نه اينكه در چند عكس نوش��ته شكيل به 

صورت تبليغاتي نمايش داده شود!
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رئيس سازمان بسيج: اردوگاه هاي ترك اعتياد بسيج رايگان است. بسيج تا بازگشت افراد معتاد به چرخه زندگي، از خانواده هاي معتادان حمايت مي كند

بسيجبا»كرامت«بهدادمعتادانميرسد

شوآف انتخاباتی شوراي شهري ها با چند پوستر!
»جوان« در گفت و گو با كارشناسان، ادعاهاي مديريت شهري پيرامون بهبود اوضاع پايتخت را راستي آزمايي كرده است

بس�يج  س�ازمان 

عليرضا سزاوار
مستضعفين تاكنون   گزارش  2

در هش�ت اس�تان 
كش�ور اردوگاه وي�ژه معت�ادان متجاه�ر با نام 
»كرامت« برپا كرده است. ظرفيت اردوگاه هاي 
ترك اعتياد بسيج تا پايان امسال به چند برابر 
افزايش خواهد يافت و در كل دوران ترك اعتياد، 
خانواده معتاد زير پوش�ش كمك هاي بس�يج 
خواهند  بود. هدف اصلي راه اندازي اردوگاه هاي 
كرامت در كشور، اشتغالزايي افراد پس از ترك 
اعتياد و كاهش آس�يب هاي اجتماعي اس�ت. 

تالش بسيج براي كمك به حل مشكل معتادان 
و خانواده هاي آنها به اندازه اي جدي اس��ت كه 
هم اكن��ون بزرگ تري��ن اردوگاه ت��رك اعتياد 
جنوب شرق كشور، اردوگاه كرامت بسيج است. 
اردوگاهي كه سازمان بس��يج هر چند ماه يكبار 
شعبه اي از آن را در اس��تان هاي مختلف كشور 

افتتاح مي كند. 
 همكاري بسيج و س�پاه هاي استاني در 

نبرد با اعتياد
در آخرين روزهاي سال 1398بزرگ ترين اردوگاه 
ترك اعتياد جنوب شرق كشور )كرامت( با حضور 
سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين كشور، سردار اصالني معاون مقابله 
با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد  مخدر 
و سردار زهرايي، رئيس بسيج سازندگي كشور در 

شهر كرمان افتتاح شد. 
از آن زمان تاكنون تقريباً هر دو ماه يكبار يك اردو 
بزرگ ترك اعتياد توسط سازمان بسيج راه اندازي 
شده  اس��ت. راه اندازي اين پروژه بزرگ براساس 
اعالم همكاري داوطلبانه س��پاه استاني و ورود 

سازمان بسيج براي تشكيل اردوگاه بود. 
سپاه استان قم و استان كرمان نخستين داوطلبان 
اين طرح بودند. اردوگاه كرامت كرمان از آنجايي 
كه ح��دود 30 هزار مت��ر مربع يعن��ي 3 هكتار 
زمين و س��اختمان را به خود اختص��اص داده، 
فع��اًل بزرگ ترين اردوگاه ت��رك اعتياد معتادان 
متجاهر)افرادي كه اعتياد خود را علني نش��ان 

مي دهند( است.  س��ال گذش��ته در هر كدام از 
اردوگاه هاي كرامت، ساالنه حداقل 15 ميليارد 
تومان هزينه ش��ده و قابل توجه ترين اقدامي كه 
صورت گرفته اين است كه با يك صنعت مذاكره 
و كارگاهي تأس��يس ش��ده تا افراد نجات يافته 
از اعتياد مش��غول به كار ش��وند. به ط��ور نمونه 
 MDF در اردوگاه كرامت كرمان با ي��ك كارگاه
تفاهمنامه بسته ش��ده كه افرادي كه بعد از طي 
درمان شرايط الزم را دارند، مشغول به كار شوند. 
 كمك ه�اي مؤمنان�ه ب�ه خانواده ه�اي 

معتادان
رئيس سازمان بسيج مستضعفين به همراه دكتر 
ابراهي��م نجفي، معاون اجتماعي اي��ن نهاد، روز 
گذشته در راستاي سركشي به امور اردوگاه هاي 
ترك اعتياد بسيج، از اردوگاه درمان كار و صيانت 
از معتادين متجاهر ش��هيد زيادي��ان در تهران 
بازديد ك��رد.  اين اردوگاه ب��ا ظرفيت 5هزار نفر 
عالوه بر ترك معتادين، با آموزش هاي الزم براي 
داشتن شغل مناسب و مشاوره هاي روانشناسي 
توسط پزشكان مجرب، زمينه را براي حضور افراد 

معتاد در جامعه فراهم مي كند. 
سردار سليماني ضمن تشكر از سپاه تهران بزرگ 

براي همكاري در راه ان��دازي اين اردوگاه گفت: 
سازمان بسيج مستضعفين در هشت استان اقدام 
به ايجاد مراكز درمان، كار و صيانت از معتادين 
متجاهر با ظرفي��ت 2 هزار نفر نموده اس��ت كه 
ان ش��اءا... تا پايان س��ال اين ظرفيت چند برابر 
مي شود.  وي با اش��اره به حفظ كرامت افراد در 
اردوگاه هاي بسيج افزود: به زودي ظرفيت مركز 
درماني شهيد زياديان به 5 هزار نفر خواهد رسيد 
و با اجراي طرح توسعه، ساير استان ها نيز اقدام به 
اجراي اين طرح ارزنده خواهند كرد تا بتوانيم آثار 
مخرب اين آسيب اجتماعي را به حداقل برسانيم.  
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در نهايت افزود: 
تمام خدمات اين اردوگاه ها ب��ه صورت رايگان 
است و بسيج تا بازگش��ت افراد معتاد به چرخه 
زندگي، از خانواده هاي معتادان در راستاي كمك 

مؤمنانه حمايت مي كند. 
 اشتغال پس از ترك اعتياد

براي بررسي مشكالت اساسي اردوگاه هاي ترك 
اعتياد بسيج، تيم هايي تشكيل شده تا از اردوگاه 
بازديد كنند و به حل مش��كالت بپردازند. مثاًل 
به گفته فرمانده س��پاه ثارا... استان كرمان، طي 
جلسات مختلف با بررسي هاي انجام شده ديديم 

كه ترك اعتي��اد به تنهايي خروج��ي ندارد زيرا 
فرد ترك مي كند و بعد از ت��رك دوباره به دليل 
مشكالت پيش رو معتاد ش��ده و مجدداً به اين 
اردوگاه ب��ر مي گردند، بنابراي��ن تصميم بر اين 
شد كه استفاده از روانشناسان براي افراد معتاد و 

خانواده هايشان در دستور كار قرار گيرد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين چندي قبل هم 
در آيين افتتاح پنجمين اردوگاه كرامت كش��ور 
در شهرستان مباركه با تأكيد بر تأمين اشتغال 
افراد پذيرش شده در اين اردوگاه ها گفت: پس 
از اطمينان از رهايي كامل اف��راد از بند اعتياد، 
اشتغال آنها از طريق س��امانه هايي كه طراحي 
خواهد شد، تأمين مي ش��ود و در صورت تمايل، 

عضو بسيج نيز خواهند شد. 
س��ردارغالمرضا س��ليماني با تأكيد ب��ر تقويت 
پايگاه ه��اي بس��يج مح��الت افزود: ب��ا تقويت 
پايگاه هاي بسيج محالت و استفاده از ظرفيت هاي 
محلي، مي توان محله هاي اس��المي داش��ت و 

آسيب هاي اجتماعي را كاهش داد. 
وي با بيان اينكه س��ازمان بس��يج مستضعفين 
با ساير دستگاه هاي مس��ئول در امر پيشگيري 
از اعتي��اد هم��كاري مي كند، گفت: بس��يج به 
حركت عمومي در پيش��گيري از ابتالي جوانان 
ب��ه مواد مخدر و آگاهي بخش��ي به اف��رادي كه 
دچار اين آسيب ش��ده اند، كمك مي كند. هدف 
از راه اندازي اين اردوگاه را صيانت و اشتغال افراد 
پس از ترك اعتياد دانست تا با سالمتي به جامعه 
بازگردند و بتوانند زندگي ش��رافتمندانه خود را 

داشته باشند. 
گفتني اس��ت در حال حاضر 85 درصد ترياك 
جهان در افغانستان توليد و از طريق شبكه هاي 
مافيايي توزيع مي شود. سپاه پاسداران از ابتداي 
پيروزي انق��الب در مرزه��ا فعاليت هاي زيادي 
ب��راي جلوگي��ري از ورود و توزي��ع مواد مخدر 
داشته اس��ت، اما چون تنها اقدامات مقابله گونه 
كافي نيست و چون س��اير نهادهاي مسئول در 
اين رابطه كم كاري هايي داشته و دارند؛ بسيج به 
موضوع ياري رساني و اشتغالزايي براي معتادان 

هم ورود كرده است. 

 رئيس فرهنگستان علوم پزشكي كشور با بيان اينكه نظام سالمت به 
شدت درگير تعارض منافع است، گفت: تجويز بي حساب و كتاب داروها 

و نظام دارويي ژنريك ما را از بين برده است. 
 رئيس ديوان عدالت اداري گفت: با رأي هيئت عمومي ديوان، سود، 
جريمه و كارمزد وام هاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث 

غير مترقبه، مشمول بخشودگي قرار گرفت. 
 معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه در حالت كلي هر 
بيمه شده اي استحقاق درمان داشته باشد، غرامت دستمزد ايام بيماري 
را هر  چند روز باش��د، مي پردازيم، گفت: كاهش زمان پرداخت غرامت 
دس��تمزد ايام بيماري كرونا از 1۴ به 10 روز از سوي تأمين اجتماعي 
درست نيس��ت و غرامت 1۴ روز مرخصي ناشي از بيماري كرونا بدون 

نياز به مراجعه حضوري پرداخت مي شود. 
 رئيس سازمان زندان ها گفت: حتماً بايد تأثير نسخه درماني حبس، 

حين اجرا، دائماً رصد و احياناً تجديدنظر شود. 
 مدير كل  پيش بيني و هشدار سريع س��ازمان هواشناسي گفت: در 
سه روز آينده در س��اعات بعد از ظهر در ارتفاعات البرز مركزي بارش 
پراكنده و در جنوب سيس��تان و بلوچس��تان، جنوب كرمان و ش��رق 
هرمزگان وقوع رگبار پراكنده گاهي رعد و برق و وزش باد شديد موقت 

پيش بيني مي شود. 

اختصاص 3 هزار ميليارد تومان
 براي مقابله با خشكسالي

رئيس س�ازمان مديريت بحران كش�ور از اختصاص 3 هزار و ۲۲۰ 
ميليارد تومان جهت تأمين آب شرب در استان هاي كشور خبر داد. 
اس��ماعيل نجار در دومين نشس��ت معاون هماهنگي ام��ور عمراني 
استانداري هاي كش��ور در مورد قانون مديريت بحران افزود: در پايان 
سال 92 قانون رو به اتمام بود و در نظر داش��تيم كه تا پايان سال 93 
تمديد و بازنگري در آن صورت گيرد كه انجام و به دولت فرستاده و در 

فروردين سال 9۴ تقديم مجلس شوراي اسالمي شد. 
وي اضافه كرد: 50 ماه در مجلس طول كش��يد كه اين قانون تصويب، 
نهايي و ابالغ شود و در تاريخ ۴ شهريورماه 98 توسط رئيس جمهوري 

ابالغ شد؛ هر چند كه نكات قابل توجهي نسبت به آن وجود داشت. 
رئيس س��ازمان مديريت بحران كش��ور با اش��اره به ضعف هاي قانون 
مديريت بحران گفت: تالش كرديم ضعف ها را برطرف كنيم؛ شهريورماه 
سال 93 قانون اصالحي را تقديم دولت كرديم و اين قانون ظرفيت بسيار 
زيادي دارد كه نبايد ناديده گرفته شود.  نجار با اشاره به اينكه بايد در هر 
استاني بر اساس خصوصيات جغرافيايي برنامه استاني كاهش حوادث 
و مخاطرات نوشته شود و از ظرفيت دانشگاه ها در اين زمينه استفاده 
شود، گفت: با توجه به خشكسالي 3هزار و 220 ميليارد تومان با توافق 
سازمان برنامه و بودجه به تأمين آب شرب اختصاص پيدا كرده كه بر 
اساس نياز استان ها توزيع خواهد شد.  وي افزود: 5 هزار و 500 ميليارد 
تومان براي بخش كشاورزي، 2 هزار ميليارد جهت اعمال بند خ ماده 
30  و هزارو500 ميليارد براي تملك و 2هزار ميليارد تومان تسهيالت 

ارزان قيمت هم در نظر گرفته شده است. 

حسین سروقامت

دوز دوم واكسن كرونا رسيد
توليد 11 ميليون دوز واكسن ايراني تا پايان تير ماه

واكسن روسي كرونا رسيد. روزهاي اخير با مراجعه سالمندان براي 
دريافت دوز دوم معلوم ش�د واكس�ن براي تزريق دوز دوم موجود 
نيس�ت و اين مس�ئله نگراني هايي را در ميان مردم ايج�اد كرده و 
باعث ش�ده بود صف هايي طوالني در برخي مراكز واكسيناس�يون 
تشكيل شود. حاال نهمين محموله واكسن روس�ي به ايران رسيد. 
همچنين رئيس سازمان غذا و دارو در واكنش به نگراني درباره نبود 
واكسن براي تزريق دوز دوم در برخي دريافت كنندگان واكسن، با 
تأكيد بر اينكه هيچ هموطني نيست كه دوز اول واكسن را دريافت 
كرده باشد و زمان دريافت دوز دوم واكسنش گذشته باشد، به مردم 
اطمينان داد واكسن از مبادي داخلي و خارجي تأمين خواهد شد. 
به گفته وي از اواخر دهه آخر خرداد ماه اولين محموله هاي ميليوني 
واكسن ايراني كرونا به سبد واكسيناسيون كشور وارد خواهد شد. 

كرونا همچن��ان ادام��ه دارد و همين مس��ئله ضرورت تس��ريع در امر 
واكسيناسيون را تشديد مي كند. ساعت منتهي به روز جمعه 21 خرداد 
ماه، 9هزارو966 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي شد 
كه هزارو32۷ نفر از آنها بستري ش��دند. بر اين اساس مجموع بيماران 
كوويد19 در كش��ور به 3 ميليون و 13 هزار و ۷8 نفر رسيد. در همين 
زم��ان، 12۴ بيمار كووي��د19 جان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به 81 هزار و ۷96 نفر رس��يد. در حال حاضر 
16شهر كشور در وضعيت قرمز، 201 شهر در وضعيت نارنجي، 231شهر 
در وضعيت زرد قرار دارند. تا كنون ۴ ميليون و 289 هزار و 395 نفر دوز 
اول واكس��ن كرونا و ۷۴2هزار و 81۷ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كش��ور به 5 ميليون و 32 هزار و 
212دوز رسيده است. بدعهدي كمپاني هاي واكسن سازي موجب شده 
تا تأمين واكسن براي دوز دوم واكسيناسيون كرونا با مشكالتي مواجه 
شود و اين مسئله نگراني هايي را ايجاد كرده است. حاال با ورود محموله 
100هزار دوزي واكسن روسي بخش��ي از اين نگراني ها كاهش يافته و 
رئيس سازمان غذا و دارو وعده داده تا پايان خرداد محموله هاي ميليوني 

واكسن ايراني به سبد واكسيناسيون وارد مي شود. 
  واكسن روسي رسيد 

نهمين محموله واكسن كروناي »اس��پوتنيك وي« به ميزان 100هزار 
دوز به تهران ارسال ش��د. اين محموله كه ش��امل 100 هزار دوز است 
و با احتس��اب اين تعداد واكس��ن تاكنون 920 هزار دوز »اس��پوتنيك 
وي« به ايران تحويل داده شده اس��ت. ايران و روس��يه عالوه بر قرارداد 
2ميليون دوزي واكسن اس��پوتنيك وي كه بهمن ماه پارسال ميان دو 
طرف امضا شد، اواخر فروردين نيز قرارداد 60 ميليون دوز واكسن براي 
واكسيناسيون كامل 30 ميليون نفر را امضا و نهايي كردند كه براساس آن 

قرار است تا آذر ماه سال جاري به ايران ارسال شود. 
همزمان با ارس��ال محموله هاي واكس��ن، طرح توليد مشترك واكسن 
اسپوتنيك وي در ايران وارد مرحله اجرايي شده است و تاكنون دو شركت 
ايراني، سلول هاي توليد واكسن را با موفقيت كشت كرده اند و به زودي 

توليد مشترك آغاز خواهد شد. 
  اعالم نظر سازمان غذا و دارو 48 ساعت بعد از تكميل مدارك

محمدرضا شانه ساز، رئيس س��ازمان غذا و دارو در پاسخ به برخي ابراز 
نگراني ها درباره نبود واكسن براي تزريق دوز دوم گفت:»هيچ هموطني 
نيست كه دوز اول واكسن را دريافت كرده باشد و زمان دريافت دوز دوم 
واكسنش گذشته باشد. واكسن از مبادي داخلي و خارجي تأمين خواهد 
ش��د و همانطور كه قول داده بوديم از اواخر دهه آخ��ر خرداد ماه اولين 
محموله هاي ميليوني واكسن ايراني كرونا را خواهيم داشت.« به گفته 
شانه ساز روش توليد اين واكسن ها در دنيا محدود و ثابت است و پلتفرم 
توليد همه واكسن ها را در داخل داريم و براي دريافت دوز دوم هم از منابع 

وارداتي و هم از منابع توليد داخل قابل تأمين و تدارك است. 
رئيس سازمان غذا و دارو درباره مصرف واكسن هاي داخلي تأكيد كرد:» 
از زماني كه مدارك حداقلي را كه مطابق اس��تاندارد بين المللي باشد،  
دريافت كنيم، ظرف 2۴ تا ۴8 س��اعت اعالم نظر مي كنيم و اميدواريم 
هفته آينده با تكميل مدارك و تأييد كميس��يون ساخت و ورود، اولين 

واكسن هاي توليد داخل اجازه مصرف داوطلبانه پيدا كند.«
  توليد 3۰ ميليون دوز واكسن تا آذر

مصطفي قانع��ي،  رئيس كميته علم��ي مقابله با كرونا ه��م با نگاهي به 
آمار واكسيناس��يون كرونا در كش��ور گفت:» وضعيت اي��ران در زمينه 
واكسيناس��يون كمتر از 0/5 درصد در تزريق دوز دوم اس��ت و نزديك 
3درصد در كل كشور واكسيناسيون انجام گرفته است، اما بايد اقداماتي 
را براي برون رفت از اين شرايط فعلي داشته باشيم تا به واكسيناسيون 

كلي برسيم.«
قانعي با اش��اره به تأمين دوزهاي واكس��ن داخل��ي در زمان بندي هاي 
مشخص  خاطر نشان كرد:» تا انتهاي تير ماه 11ميليون دوز، تا مرداد ماه 
21ميليون دوز و در انتهاي آبان و آذر 30ميليون دوز واكسن را به توليد 

مي رسانيم كه اين مي تواند با احتساب گروه پرخطر انجام شود.« 
وي با تأكيد بر اينكه اين توليد واكسن كرونا مي تواند مشكل عدم واردات 
واكس��ن را حل كند و راهي براي برون رفت از اين مس��ئله باشد، ادامه 
داد:» تحقيقات نشان مي دهد كه مي توانيم دوزهاي بعدي واكسن هاي 
وارداتي را با واكس��ن داخلي تزريق كنيم. به عنوان مثال واكس��ن هاي 
آسترازنكا و اس��پوتنيك را مي توانيم با واكس��ن هاي مشترك انستيتو 
پاستور و كوبا حل كنيم و اين شدني است تا از وضعيت همه گيري كرونا 
خارج شويم.« دبير ستاد توسعه زيست فناوري با اشاره به تأمين دوزهاي 
واكسن داخلي در زمان بندي هاي مشخص خاطر نشان كرد:» تا انتهاي 
تير ماه 11 ميليون دوز، تا مرداد ماه 21 ميليون دوز و در انتهاي آبان و آذر 
30 ميليون دوز واكسن را به توليد مي رسانيم كه اين مي تواند با احتساب 

گروه پرخطر انجام شود.«

قديمي ترها! دست مريزاد؛ كه به ما ياد داديد در جمع خانواده و 
اطرافيان غرق شبكه هاي اجتماعي نشويم، 

آب دهان روي زمين نيندازيم، از بين�ي تكاني مقابل ديگران 
پرهيز كنيم و. . . 

اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 
برآورده مي كند؟

چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما »سفر كردن« و ملزومات آن را بلديم؟!

مي دانيم فرق سفر با حضر چيس�ت؟ بلديم همسفر را چگونه 
انتخاب كرده، از سفر چه بياموزيم؟ 

به عباراتي چون »بس�يار س�فر بايد، تا پخته ش�ود خامي« يا 
»كباب پخته نگردد، مگر به گرديدن« انديشيده ايم؟

مي داني�م طبيعت مادر اس�ت و فرزن�د در آغوش م�ادر آرام 
مي گيرد؟ 

كس�ي لذت س�فر را از لحظه حركت تا وصول ب�ه مقصد به ما 
آموخته است؟

ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 
آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است.
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تأخير 4۸۵ روزه دولت
 در صيانت از بانوان 

سخنگوي قوه قضائيه گفت: دولت در خصوص اليحه »صيانت، كرامت 
و تأمين امنيت بانوان« پاسخگوي تأخير 48۵ روزه خويش باشد. 
غالمحسين اسماعيلي در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در 
مورد ادعاي دبير هيئت دولت مبني بر فرآيند 800 روزه بررسي هاي 
قضايي اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان اظهار داشت: اليحه 
صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان پس از مطرح ش��دن و به جريان 
افتادن در دوره جديد قوه قضائيه، ظرف كمتر از سه ماه بعد از در دستور 
قرار گرفتن و در ش��ش ماهه اول مس��ئوليت آيت  ا... رئيسي نهايي به 
دولت ارسال شده است، و توقف آن در قوه قضائيه در دوره اخير حدود 

80 روز بوده نه 800 روز. 
وي تأكيد كرد: اگر منظ��ور دولتي ها ناظر به دوره قبل��ي قوه قضائيه 
مي باش��د بايد گفت حسب س��وابق موجود، به جهت اينكه اوالً اليحه 
قضايي به جاي قوه قضائيه توسط دولت تهيه ش��ده بود، ثانياً محتواي 
آن از منظر مس��ئوالن وقت قوه قضائيه داراي اش��كاالت فراواني بوده 
كه آن را غيرقابل اصالح دانسته و همانند بسياري از لوايح كه در دولت 
بايگاني شده است، اين اليحه در قوه قضائيه بايگاني شده بود، ولي در دور 
اخير در بازه زماني حدوداً س��ه ماهه اصالح و به دولت ارسال، ولي در 
دولت ۴85 روز متوقف  شده بود كه اخيراً به مجلس ارسال شده است. 

تجهيز واحدهاي پتروشيمي 
به سيستم تصفيه پساب

مع�اون محي�ط زيس�ت درياي�ي س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت 
اظه�ار ك�رد: 1۰ س�ال پي�ش بس�ياري از واحده�اي پتروش�يمي 
در منطق�ه ويژه اقتصادي ماهش�هر و عس�لويه، فاق�د تصفيه خانه 
پس�اب بودن�د، ام�ا اكن�ون ب�ه نوع�ي تفك�ر محي�ط زيس�تي بر 
شده اس�ت.  حاك�م  آن  مانن�د  و  پتروش�يمي  سيس�تم هاي 
احمدرضا الهيجان زاده در مورد انتقادها درباره تأثير آلودگي هاي صنعت 
پتروشيمي در دريا گفت: بر اساس برنامه هاي اعالم شده تا سه سال ديگر 
واحدهاي پتروشيمي در عسلويه و ماهش��هر از بازچرخاني آب استفاده 
مي كنند و ديگر پساب پتروشيمي در دريا تخليه نمي شود. اين رخداد قدم 
بزرگي است، اما به طور قطع تخليه پساب در گذشته تأثير خود را بر دريا يا 

رسوبات گذاشته است. 
وي ادامه داد: درصدد هس��تيم تا از طريق پايش دريايي دريابيم كه چه 

فناوري هايي در دنيا براي جبران اين خسارت وجود دارد. 
معاون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت تصريح 
كرد: اگر به 10 س��ال قبل برگرديم، مي بينيم كه بس��ياري از واحدهاي 
پتروشيمي كه در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر يا عسلويه بودند و شكل 
گرفتند، فاقد سيستم تصفيه پساب بودند و پساب را به صورت خام تخليه 
مي كردند، ولي با پيگيري هاي صورت گرفته به نوعي تفكر محيط زيستي 
بر سيستم هاي پتروشيمي و مانند آن حاكم شد و قراردادهاي متعددي 
براي احداث تصفيه خانه ها منعقد كردند تا چه به صورت مستقل و چه به 
 صورت متمركز - كه هر چند واحد پتروشيمي دريك واحد پساب را تخليه 
كنند - از تصفيه خانه اس��تفاده كنند.  الهيجان زاده با ابراز خشنودي از 
بهره برداري از تعداد زيادي تصفيه خانه در عسلويه و ماهشهر گفت: در حال 
حاضر از شرايط بحراني خارج شديم، اما هنوز به شرايط ايده آل مد نظر ما 
نرسيده ايم. هر چند بحران تا حدود زيادي رفع شده است و تصفيه خانه هاي 
ديگري در حال احداث هستند كه بايد وارد مدار شوند.  وي خاطر نشان 
كرد: بر اساس برنامه زمان بندي اعالم شده از سوي مديران پتروشيمي، 
پيش بيني مي كنيم تا سه سال آينده تقريباً تخليه پساب  آلوده كننده اي از 
اين واحدهاي پتروشيمي به دريا نخواهيم داشت و واحدهاي پتروشيمي 
بايد به دنبال سيكل بسته، بازچرخاني و استفاده دوباره از پساب ها بروند. 

زهرا چیذري 

   مديريت شهری با تبلیغات غیرواقعی سعی در پوشاندن کم کاری ها دارد


