
واردات واكسن به كشور سرعت گرفته است. 
رئي�س جمعي�ت ه�ال احم�ر از واردات ۹۰ 
ميليون دوز واكس�ن كرونا تا آبان ماه امسال  
خبر مي ده�د. اين واكس�ن ها از كانال صليب 
سرخ جهاني و با همكاري همه دستگاه ها وارد 
كشور خواهد شد. غالب واكسن هاي وارداتي 
سينوفارم چين است، چراكه چين بزرگ ترين 
توليد كنن�ده و صادركننده واكس�ن كرونا در 
جهان است. به گفته س�خنگوي سازمان غذا 
و دارو تا ماه مي در حالي ك�ه چين ۴۲ درصد، 
اروپا ۲۸ درصد و روس�يه ۳۷ درصد واكس�ن 
تولي�د خ�ود را ص�ادر ك�رده، اياالت متحده 
تنها ي�ك درصد از واكس�ن تولي�دي خود را 
صادركرده اس�ت. وزير بهداش�ت هم با تأكيد 
بر اينكه هيچ محدوديتي براي تأمين واكسن 
دانشگاهيان نداريم، ابراز اميدواري كرد كه با 
تزريق روزانه بين 1/5 تا ۲ ميليون دوز واكسن از 
مرگ و مير هاي موج هاي بعدي پيشگيري كنيم. 
تاخت و تاز دلتا در كش��ور ادام��ه دارد. طبق آمار 
2۴ساعته وزارت بهداشت تا ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 2۷ هزار و ۵۷۹ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
ش��د كه ۳ هزار و ۹۷۳ نفر از آنها بس��تري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و 
۱۵۶ هزار و ۹۸۶ نفر رسيد. در همين زمان، ۵۸۳ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري ب��ه ۱۱۱ هزار و 2۵۷ نفر 
رسيد. ۷ هزار و ۶2۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 

در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر 2۴۶ شهر كشور 
در وضعيت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعيت نارنجي و 

۵۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
    واردات ۹۰ ميليون واكسن تا آبان

جمعيت هالل احمر تاكنون اصلي ترين واردكننده 
واكسن به كشور بوده است. كريم همتي، رئيس اين 
جمعيت با اشاره به جزئيات واردات واكسن كرونا تا 
آبان ماه امسال  گفت: »جمعاً تا آبان ماه ۹۰ ميليون 
دوز واكسن كرونا وارد كشور مي شود. همه دستگاه ها 
در اين كار دخيل هستند و جلسات مرتبط هم به 
رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي شود.«

همتي ادامه داد:»بر اين اس��اس در ش��هريور ماه 
2۰ميليون دوز واكسن وارد مي شود و قول مساعدي 
هم داده ش��ده كه از همين كانال 2۰ ميليون دوز 
ديگر هم اضافه شود و در ش��هريور ماه وارد كنند. 
آنچه قطعي است، واردات 2۰ ميليون دوز واكسن 
در شهريور ماه و ۳۰ ميليون دوز هم در مهر و آبان 
ماه وارد مي شود كه مجموعاً ۸۰ ميليون دوز واكسن 

مي شود.«
به گفته همتي در عين ح��ال ۱۰ ميليون دوز هم 
مازاد بر اين اس��ت كه براي س��نين دانش آموزي 
 ۱2تا ۱۸ سال وارد مي ش��ود و بر اين اساس جمعاً 

۹۰ ميليون دوز واكسن وارد كشور مي شود. 
    افزايش واكسيناسيون كرونا به ۲ ميليون 

دوز در روز 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت هم ضمن اشاره به 
اقدامات انجام شده جهت تأمين واكسن كافي در 

كشور و همچنين تأكيد بر داير شدن دانشگاه ها از 
۱۵مهرماه و حضور اساتيد  گفت:»تالش مي كنيم 
روزانه ۱/۵ تا 2 ميليون دوز واكسن در كشور تزريق 
و از مرگ و ميرهاي بيش��تر و بروز موج هاي بعدي 

بيماري پيشگيري شود.«
به گفته عين  اللهي مش��كلي براي تأمين دوز دوم 
واكسن هاي تزريق ش��ده وجود ندارد، چون مقدار 
واكسن تأمين شده، پاس��خگوي تزريق براي دوز 

دوم نيز هست. 
وزير بهداش��ت با اش��اره به تأكيد رئيس جمهور و 
معاون اول رئيس جمهور بر بازگش��ايي دانشگاه ها 
گفت:»الزمه بازگشايي دانشگاه ها، واكسيناسيون 
اساتيد و دانش��جويان اس��ت. تقريباً بخش عمده 
واكسيناسيون اساتيد انجام شده و تمام مراكز ما، 
دانش��جويان را واكس��ينه مي كنند و دوز دوم آنها 
نيز يك ماه آينده قابل تزريق اس��ت و بازگش��ايي 

دانشگاه ها را در اواسط مهرماه خواهيم داشت.«
عين اللهي خاطر نشان كرد:» دانشجويان براي حضور 
در دانش��گاه ها بايد واكسينه شوند و كارت واكسن 
داشته باشند. برنامه ما اين است كه محدوديت ها 
از جمله محدوديت هاي س��فر و زي��ارت را با انجام 
واكسيناسيون به تدريج  برداريم، البته همچنان بايد 
شيوه نامه هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
رعايت و از ماسك و مواد ضدعفوني كننده استفاده 

شود.«
به گفته عين اللهي دانشجويان بر اساس قرنطينه 
هوش��مند، اگر بخواهن��د به ص��ورت حضوري در 
كالس هاي دانشگاه ها حضور پيدا كنند بايد كارت 

واكسن داش��ته باشند. وي خاطر نش��ان كرد:» در 
بخشنامه اي به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر 
كشور اعالم كرديم كه تمام كاركنان وزارت بهداشت 
مي توانند به صورت داوطلبانه در واكسيناس��يون 
مش��اركت كنند. امروز از همه گروه هاي جهادي 
درخواس��ت داريم كه در مجاهدت واكسيناسيون 
مشاركت كنند تا به سرعت واكسيناسيون در كشور 

انجام شود.«
    نيم�ي از واكس�ن صادرات�ي ب�ه دني�ا 

است چيني 
بيشترين واكسن وارداتي به كشور واكسن سينوفارم 
چيني است. كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان 
غذا و دارو هم با تأكيد ب��ر اينكه حدود نيمي از كل 
واكسن توليد شده در جهان در چين توليد شده است 
و در اين كشور نيز واكسن سينوفارم، حجم عمده 
واكس��ن توليدي و توزيعي را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت، افزود:»در حوزه صادرات واكسن كرونا 
نيز بيش از نيمي از توزيع فراس��رزميني واكس��ن 
كرونا تا امروز را واكسن هاي چيني به خود اختصاص 

داده اند.«
به گفته وي كل ص��ادرات واكس��ن امريكا اندكي 
افزون تر از ۱۱۶ ميليون  دوز بوده اس��ت. واكس��ن 
صادراتي بريتانيا نيز حدود ۷ ميليون  دوز بوده است 
در حالي  كه بي��ش از ۱/۶ ميليارد  دوز واكس��ن از 
كش��ورهاي توليد كننده  صادر شده اس��ت و سهم 
امريكا و بريتانيا جمعاً از ۷ درصد كل واكسن هاي 
صادراتي نيز كمتر بوده چنانكه بسياري از كشورهاي 
نزديك به اين دو كشور و ش��ركاي منطقه اي آنها 
از جمله تركيه و امارات نيز عمده واكسيناس��يون 
عمومي در كشورهاي خود را با واكسن هاي از مبدأ 

چين انجام داده اند. 
بر اين اساس تا ماه مي در حالي كه چين ۴2 درصد، 
اروپا 2۸ درصد و روس��يه با همان بضاعت محدود 
خود ۳۷ درصد واكس��ن توليد خود را صادر كرده، 
اياالت متحده تا آن زمان تنها يك درصد صادرات 

داشته است. 
جهانپور گفت: »سهم واكس��ن هاي توليد شده در 
امريكا و بريتانيا در واكسيناس��يون ساير كشورها 
ناچيز بوده و به گواهي آمار، حتي كشورهاي همسايه 
اين دو كش��ور تا مدت ها با خل��ف وعده هاي قبلي 
مبني بر تأمين واكسن مواجه بوده اند مضافاً اينكه 
در مورد خاص بريتانيا توليد داخلي، تنها بخش��ي 
)۵۵ ميليون  دوز( از واكسيناس��يون در اين كشور 

را رقم زده است.«
رئيس جمعيت هالل احمر هم ب��ا بيان اينكه ۷۰ 
درصد واكسن كش��ور توس��ط هالل احمر تأمين 
شده، تأكيد كرد:» واردات واكسن نيز امري آسان 
نبود، زيرا برخي كش��ورهاي غرب��ي در اين عرصه 
صداقت ندارند. همين امروز اگر از انگلستان و امريكا 
درخواست واكسن مي كرديم، مطمئن باشيد كه يك  

دوز هم به ايران نمي دادند.«
در عين حال رئيس انستيتو پاستور ايران از صدور 
مجوز مصرف اضطراري واكسن »سوبرانا2« در كوبا 

براي كودكان خبر داد. 
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نخستين مجتمع فناور مديريت پسماندهاي ويژه و صنعتي در پارس جنوبي فعال شد

توليد ساالنه ۸ ميليون تن پسماند ويژه در كشور

 غلبه بر موج بعدي 
روزی 2 ميليون تزریق واكسن می خواهد

جهانپور: امريكا تنها يك درصد از واكسن هاي توليد خود را صادر كرده است 

اصلي ترين مشكل 

عليرضا سزاوار
يس�ت   گزارش  2 محيط ز

كش�ور، مديريت 
پسماند و پس�اب اس�ت كه حتي آالينده هاي 
اتمس�فري هم تا حدودي ناش�ي از آن اس�ت. 
حداقل ۲5 درصد از پسماند ساالنه كشور يعني 
۸ ميليون تن پس�ماند، از نوع ويژه و خطرناك 
اس�ت كه بهترين راه مديري�ت آن، تصفيه در 
مجتمع هاي فناور اس�ت. در مجتم�ع فناور با 
فناوري روز دنيا خطر پسماندهاي ويژه از بين 
مي رود. تنها مجتمع فناور اكنون در پارس جنوبي 
فعال شده است و دومين مجتمع هم تا پايان سال 
در همي�ن منطق�ه راه ان�دازي خواه�د ش�د. 
وقتي از پس��ماند س��خن گفته مي شود نخستين 
تصوري كه به ذهن خطور مي كند، زباله هاي عادي 
و شهري است. حال آنكه در كنار آن پسماندهاي 
خطرناك تري وجود دارد كه رها كردن يا دفن كردن 

آنها عواقب جبران ناپذيري دارد. 
   هيچ استارتاپي، ايده اي ارائه نكرد

پس��ماندهاي ويژه به آن دس��ته از پسماندهايي 
گفته مي شود كه خصلت هاي خطرناكي همچون 
سمي بودن، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، 
خورندگي و مشابه آن را دارد و در نتيجه به مراقبت 
ويژه هم نياز دارد. توليد پسماند هايي از جنس فلز 
كروم، هالوژني و پس��ماند فلزات سنگين در طول 
سال زياد نيس��ت، اما خطر آنها به مراتب بيشتر از 
زباله هاي عادي اس��ت. از اين رو نبايد پس��ماندها 
را در زباله هاي ش��هري محدود كرد و بايد فراتر از 
آن ديده ش��ود. هم اكنون توليد س��االنه پسماند 
ويژه در كش��ور به ۸ ميليون تن رسيده اس��ت. به 
همين دليل ورود اس��تارتاپ ها در زمينه بازيافت 
پس��ماندهاي خطرناك، ضروري شده اس��ت، اما 
بسياري از استارتاپ ها به دليل پيچيدگي هاي زياد 

اين حوزه، ورود جدي نداشته اند. 
در همين رابطه مع��اون دفتر مديريت پس��ماند 
سازمان حفاظت محيط  زيس��ت با تأكيد بر اينكه 
مديريت پس��ماند تنها محدود به پسماند شهري 

و روستايي نيس��ت، گفت: طي ۱۵ سال اخير هيچ 
شركت فناور يا اس��تارتاپي در اين زمينه ايده اي 
ارائه نكرده است، در حالي كه اولويت ما بر مديريت 
پس��ماند به عنوان يك��ي از مهم تري��ن معضالت 

زيست محيطي متمركز است. 
   مراكز دفع زباله، سيستم هاي توزين ندارند!

پيام جوهرچي در بيس��ت و نهمين رويداد آنالين 
دوش��نبه هاي اس��تارتاپي با موضوع پس��ماند و 
محيط زيس��ت كه در صندوق نوآوري و شكوفايي 
برگزار ش��د، با تأكيد بر اينكه موض��وع مديريت 
پسماند در كل دنيا يك موضوع جديد است، گفت: 
همه كنوانسيون هاي بين المللي در زمينه مديريت 
پسماند از س��ال ۱۹۷۰به بعد مصوب شده است؛ 
يعني دنيا كاًل در زمينه پس��ماند ۵۰ سال سابقه 

فعاليت دارد. 
جوهرچي با طرح اين پرسش كه كدام يك از مركز 
دفع زباله مجهز به سيس��تم هاي توزين هستند، 
خاطر نش��ان كرد: اعالم مي ش��ود ۵۸ هزار تن در 
سال پسماند عادي داريم، در صورتي كه اين ميزان 
واقعي پسماند عادي نيست و هر سال يك عددي 

را اعالم مي كنند و سال بعد چند درصدي را به آن 
اضافه مي كنند. ۳2 ميليون تن پس��ماند صنعتي 
در سال در كشور داريم كه ۸ ميليون تن آن خيلي 
خطرناك و ويژه است. بر اين اساس موضوع پسماند 

به موضوع حساسي تبديل شده است. 
حمايت صندوق نوآوري از استارتاپ هاي پسماند

وي با اشاره به تفاهمنامه جديد سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري و صندوق نوآوري در خصوص حمايت از 
استارتاپ هاي اين حوزه در سال گذشت يادآور شد: 
حمايت از استارتاپ ها در زمينه مديريت پسماند 
بايد در سطوح باال باش��د، چراكه ۸۰ هزار ميليارد 
تومان در س��ال گردش مالي در بخش پسماند در 
كشور اس��ت. بنابراين به حمايت بيشتري در اين 

زمينه نياز است. 
جوهرچي با اشاره به اهميت بازيافت پسماند با بيان 
اينكه برخي از كشورها از پس��ماند الكترونيك به 
عنوان »معادن شهري« ياد مي كنند، يادآور شد: 
در بحث مديريت پسماند آموزش بسيار مهم است، 
چراكه با آموزش يك نفر، براي ۱۰ تا 2۰ نفر ديگر 

فرهنگ سازي مي شود و اميدوارم استارتاپ ها در 
مختصات كاربردي محيط زيست ورود كنند و فقط 

در مختصات علمي و نظري وارد نشوند. 
   تصفيه 1۰۰ هزار تن پس�ماند خطرناك با 

فناوري روز
از آنجايي كه روزانه بيش��ترين حجم پسماندهاي 
صنعتي در منطقه پارس جنوبي توليد مي ش��ود، 
به تازگ��ي نخس��تين مجتم��ع فن��اور مديريت 
پسماندهاي ويژه و صنعتي در پارس جنوبي فعال 
شد. پسماندهاي تأسيسات عظيم پااليشگاه هاي 
گازي پارس جنوبي و صنايع بزرگ پتروش��يمي 
آن به قدري مهم اس��ت كه دومين مجتمع فناور 
مديريت پسماندهاي ويژه هم تا پايان امسال در اين 
منطقه راه اندازي مي شود. تنوع پسماندهاي ويژه 
و صنعتي در اين منطقه، بيش از ۱۰۰ نوع گزارش 
شده كه نحوه جمع آوري هر يك از آنها با فناوري 
روز جهان و به صورت هوشمند انجام مي شود. در 
اين مجتمع هاي فن��اور هم تجهيزات ديجيتالي و 
هوشمند بخش قابل توجهي از پسماندها را با كمك 

توربين هاي بخار به برق تبديل مي كند. 
كوره هاي مجهز به سيستم هاي الكترونيكي كه از 
مهم ترين تجهيزات موجود در اين مجتمع هاست، 
بخشي زيادي از پسماندها را مي سوزاند و حرارت 
ناش��ي از آن را با كم��ك توربين به ب��رق تبديل 

مي كند. 
اين مجتمع با ظرفيت پذيرش ساالنه ۱۰۰ هزار تن 
انواع پسماند صنعتي خطرناك با باالترين ضرايب 
اطمينان توسط مشاوران خارجي و داخلي معتبر و 
بر اساس به روزترين استانداردهاي جهاني طراحي 

و ساخته شده است. 
استفاده از هفت اليه مختلف جهت نفوذناپذيري 
و مديري��ت روان آب هاي ورودي، تنها بخش��ي از 
جزئيات اين مجتمع است. ضمن اينكه اين مجتمع 
شامل واحد ذخيره س��ازي موقت، واحد تثبيت و 
جامدسازي هم هس��ت. دومين مجتمع فناور هم 
با س��رمايه گذاري ۵ ميليون يورو تا پايان امس��ال 

راه اندازي مي شود. 

  معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور با 
اشاره به موضوع آلودگي هوا گفت: در حوزه آلودگي هوا ما با انباشتي از 
قوانين مواجه هستيم، ولي در عمل توفيقي براي كنترل به ويژه هواي 

پايتخت و بسياري از كالنشهرها نداشته ايم. 
  مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از 
اضافه شدن ۱۰۰ دستگاه خودروي سبك اطفايي به ناوگان اين سازمان 

تا پايان سال خبر داد. 
  براساس مطالعات انجام شده، طي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۰۵ 
هزار نفر از استان تهران خارج و در همين بازه زماني ۷۷۰ هزار مهاجر 
به تهران وارد شده اند. به گفته يك جمعيت ش��ناس با توجه به اينكه 
جمعيت كشور طي س��ال هاي گذش��ته افزايش يافته، بالطبع تعداد 
مهاجرين به دلي��ل تورم، محدوديت افزايش زمين هاي كش��اورزي و 

اشباع اين بخش و باال رفتن نرخ بيكاري، افزايش يافته است. 
  مدير كل اعزام مبلغ س��ازمان اوقاف از برپايي۷هزار و ۳۰۰ روضه 
خانگي با حضور مبلغان اين س��ازمان خبر داد و گفت: طرح »هر خانه 
يك هيئت« از اول تا ۱2 ماه محرم اجرايي شد. اعزام مبلغ در دهه پاياني 

ماه صفر هم با قوت بيشتري در دستور كار قرار دارد. 
  يك روانشناس باليني با اشاره به اينكه بيش از ۹۰ درصد اختالفات 
ميان زوجين به دليل رعايت نكردن اصول گفت وگوي مؤثر است، گفت: 
انجام يك گفت وگوي درس��ت به طور حتم در ه��ر زمينه اي مي تواند 

موجب دستيابي به يك موفقيت بزرگ شود. 
  سازمان پزشكي قانوني كشور اعالم كرد كه تلفات تصادفات در چهار 

ماهه نخست امسال رشد ۱۶ درصدي داشته است. 
  رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: در سال جاري هدف گذاري 
براي رس��يدگي به ۷۰ هزار پرونده در كميسيون پزشكي بنياد شهيد 

انجام شده است. 

 آغاز آموزش هاي حضوري مدارس 
از آبان ماه

تدريج�ي  برنام�ه  از  پ�رورش  و  آم�وزش  وزارت  مع�اون 
اي�ن وزارتخان�ه ب�راي ارائ�ه آموزش ه�ا از آب�ان خب�ر داد. 
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش در برنامه »صبح و 
گفت وگو« از برنام��ه تدريجي وزارتخانه براي ارائ��ه آموزش ها از آبان 
ماه خبر داد و گفت: فعاليت هاي آموزش��ي قطعاً از ابتداي مهرماه آغاز 
مي ش��ود و آموزش هاي حضوري نيز به تدريج از آب��ان ماه در مدارس 

كشور شروع خواهد شد. 
عليرضا كمرئي با بيان اينكه ما در اين ۱۸ ماهي كه از شرايط كرونايي 
و آموزش هاي غيرحضوري گذش��ته به اندازه كافي انباشت اطالعات 
و دانش و تجربيات بين المللي در اين زمينه به دس��ت آورديم، افزود: 
بازگش��ايي مدارس از آبان ماه به صورت حض��وري مصوبه و تصميم 

ستاد است. 
كمرئي با بي��ان اينكه در م��دارس كمتر برخ��وردار و مناطق محروم 
كشورمان، امكان فاصله گذاري اجتماعي بيشتر است، گفت: در اين نوع 
مدارس با رعايت پروتكل ها، مي توان آموزش ها را به صورت حضوري 

ارائه كرد. 
معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش با اش��اره به دو 
مؤلفه اصل��ي براي برگ��زاري آموزش ه��اي حضوري گف��ت: مبناي 
ما براي آموزش حضوري اين اس��ت ك��ه تعداد دانش آم��وزان در هر 
 كالس درس ۱۵ نفر باش��د و مؤلف��ه دوم هم تراك��م جمعيت در كل 

مدرسه است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت مهسا گربندي

 بازنشر یك فيلم قدیمي 
و سؤاالت بي جواب افكار عمومي

ب�ه تازگ�ي فيلم�ي در ش�بكه هاي اجتماعي دس�ت به دس�ت 
مي چرخد ك�ه در آن مرد بي رحم ب�ا انگيزه نامش�خص و به طرز 
هولن�اك، دو ك�ودك را ضرب و ش�تم و آنه�ا را بلند و به ش�دت 
ب�ه زمين پرت�اب مي كن�د. در اي�ن فيلم دلخ�راش، ك�ودكان با 
گري�ه از اين م�رد مي خواهند ك�ه ضرب و ش�تم را پاي�ان دهد، 
اما او نه تنه�ا توجهي به گري�ه و التم�اس آنها نمي كن�د، بلكه با 
بي رحم�ي تم�ام از آنه�ا مي خواهد ت�ا كفش هايش را ببوس�ند!

دل هر كسي كه فيلم آزار و اذيت دو كودك را ديد به درد آمد و موجي 
از اعتراض كاربران شبكه های اجتماعی براي برخورد با اين مرد به راه 
افتاد. در توضيحات اين فيلم نوشته شده بود كه در بيابان هاي جاسك 
اتفاق افتاده اس��ت، اما حجت االس��الم رازمند، مدي��ر روابط عمومي 
بهزيس��تي هرمزگان در اين باره گفت: »فيلم مربوط به ش��كنجه دو 
كودك كه در فضاي مجازي در حال انتشار است، مربوط به هرمزگان 
نيست. « رازمند افزود: »اين تصاوير متعلق به يكي از استان هاي مجاور 

و پارسال است كه اكنون بازنشر شده است.«
در همين رابطه رامين پاش��ايي، معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا به 
خبرنگار »جوان« گفت: »اين كليپ منتش��ر شده از كتك خوردن دو 
كودك مربوط به سال هاي گذشته است كه در همان موقع واكنش هاي 
بسيار زيادي داشت و در نهايت به آن رسيدگي و حل و فصل شد. « او 
ادامه مي دهد: »بسياري از اين كليپ ها با اهداف خاص و بعضاً مغرضانه 
در چرخه انتش��ار قرار مي گيرند و كاربران بدون اينك��ه به تاريخ آن 

توجهي كنند، آن را منتشر می كنند و باعث نگراني مي شوند. « 
پاش��ايي اظهار مي  دارد: »متأس��فانه شاهد آن هس��تيم كه هر چند 
وقت يكبار، كليپي كه در گذش��ته تأثيرات منفي خودش را گذاشته 
اس��ت، مجدداً با تحريف و تقطيع منتش��ر مي ش��ود و مج��دداً تأثير 
س��وء مي گ��ذارد. « او هش��دار مي دهد: »هموطن��ان وقت��ي فيلمي 
را در فضاي مج��ازي مش��اهده مي كنند، حتم��اً زمان وق��وع آن را 
بررس��ي كنند و از موتورهاي جس��ت وجو ب��راي رس��يدگي يا عدم 
 رس��يدگي به آن ماجرا مطمئن ش��وند و پس از آن اقدام به بازنش��ر 

فيلم كنند.«
هر چند كه گفته مي شود اين فيلم قديمي است، اما مسئله اينجاست 
كه زمان و م��كان مربوط به ضبط فيلم اهميت��ي چنداني ندارد، بلكه 
مهم اين است كه آيا كسي كه اين دو كودك را شكنجه كرده، دستگير 
و مجازات شده اس��ت؟ آيا اين دو كودك ش��كنجه ش��ده، نجات پيدا 
كرده اند و سرنوشت آنها بعد از خاموش شدن دوربين چه شده است؟ 
اينكه مس��ئوالن تنها ب��ه قديمي بودن فيلم اش��اره كنن��د و درباره 
 جزئيات مجازات مرد ش��كنجه گر چي��زي نگويند، اف��كار عمومي را 

قانع نمي كند. 

 درخشش دانشجویان شریف 
در مسابقات بين المللي طراحي هواپيما

طراح�ي  بين الملل�ي  مس�ابقات  از  دوره  جديدتري�ن  در 
هوافض�اي  دانش�جويان  امري�كا،   AIAA هواپيم�اي 
دانش�گاه  صنعت�ي  ش�ريف مق�ام دوم را كس�ب كردن�د. 
مس��ابقات بين الملل��ي طراح��ي هواپيم��اي AIAA، هر س��اله با 
حضور تيم هايي  از معتبرترين دانش��گاه هاي جهان از س��وي مؤسسه 
هوانوردي و فضان��وردي امري��كا )AIAA( برگزار مي ش��ود. در اين 
دوره از مسابقات، جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي هوافضاي 
دانش��گاه  صنعتي  ش��ريف با ارائه پ��روژه »خانواده ج��ت  منطقه اي 
َچ��كا« موفق به كس��ب مق��ام دوم در مس��ابقات بين المللي طراحي 

 

هواپيما شدند. 
هدف از برگزاري اين مس��ابقه، طراحي خانواده جديدي از جت هاي 
منطقه اي بوده كه مصرف س��وخت را ب��ه ميزان حداق��ل 2۰ درصد 
نس��بت به هواپيماهاي هم رده  كاهش دهد. پروژه دانش��جويان هم با 
ارائه پيكربندي نوآورانه، بهب��ود آيروديناميك، كاهش وزن س��ازه و 
طراحي موتور محقق شده اس��ت. خانواده چكا متشكل از 2 مدل ۵۰ 
و ۷۶ نفره اس��ت كه از س��ال 2۰ ميالدي قابليت ورود و رقابت در بازار 

جهاني را دارد. 
س��ام زواره اي، س��رطراح اين تيم دانش��جويي در گفت و گو با تسنيم 
گفت: »من با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در گرايش آيروديناميك 
به عنوان سرطراح در اين تيم حضور داش��تم. تيم ما متشكل از ۹ نفر 
اعضاي اصلي سيد اميررضا سادات مدني، سام زواره اي، عرفان واعظي، 
محس��ن زحمت كش، زهرا حيدري، كيميا ظهيرامامي، اميرحسين 
محمودي، كس��ري اقبالي، اميرحس��ين كريمان و دو نفر مش��اوران 
علمي محمدرضا ورشاوي و فريد رس��ولي  بود كه به سرپرستي جناب 
آقاي دكتر صدرايي موفق شد مقام دوم مسابقات بين المللي طراحي 
هواپيما رده تحصيالت تكميلي مؤسسه هوانوردي و فضانوردي امريكا 

را كسب كند. 
 ShadX )Sharif Aircraft Design Experts( وي گفت: تيم
از س��ال 2۰۱۵ س��ابقه كس��ب مقام هاي مختلف در اين مسابقات را 
دارد. كس��ب مق��ام دوم )2۰۱۶(، س��وم )2۰۱۸(، اول )2۰۱۹(، دوم 
)2۰2۱( در مس��ابقات طراحي هواپيما و كس��ب مقام دوم )2۰۱۹( 
در مس��ابقات طراحي سيس��تم هاي فضايي از سوابق ماس��ت. بعد از 
انتشار طرح  مسابقات از طرف مؤسسه AIAA، يك فراخوان از طرف 
انجمني متشكل از شركت كنندگان سال هاي گذشته زده مي شود  كه 

دانشجويان مي توانند ثبت نام كنند. 
زواره اي درب��اره ه��دف و اهميت اي��ن مس��ابقات بين المللي تصريح 
كرد: اين مسابقات هر ساله از طرف مؤسس��ه هوانوردي و فضانوردي 
امريكا )AIAA( با هدف حل يك مس��ئله صنعتي روز دنيا در زمينه 
هوانوردي و فضانوردي مطرح مي ش��ود و اهميت اين مسابقات از اين 
بابت اس��ت كه چالش هاي زيادي دارد و اين چالش ها باعث مي شود 
بچه ها از چارچوب مطالب تئوري كه در دانش��گاه ياد گرفته اند و الزاماً 
 مطالب جديدي هم نيس��تند، فراتر رفته و بيش��تر با مسائل صنعتي 

درگير شوند. 
وي با انتقاد از فاصله بين دانش��گاه و صنعت گفت: صنعت و دانش��گاه 
فاصله بس��يار زيادي با يكديگر دارن��د و هنوز هم چ��اره اي براي آن 
انديش��يده نشده اس��ت. اين تيم توانايي حل بس��ياري از مش��كالت 
صنعتي در ح��وزه هوان��وردي را دارد، ولي الزمه حل اين مش��كالت، 
مطرح شدن آنها از طرف صنعت است. اميدواريم براي باال رفتن انگيزه 
 بچه هاي دانشگاه ش��ريف در اين مس��ابقات، از آنها حمايت هاي الزم 

صورت گيرد. 

 دیوان عالي حكم جدیدي در مورد 
»پوري  حسيني« صادر نكرده است

رئي�س دادگاه كيفري يك اس�تان ته�ران در پي انتش�ار برخي 
اخب�ار در فض�اي مج�ازي مبني ب�ر نقض حك�م پرون�ده رئيس 
پيش�ين س�ازمان خصوصي س�ازي  گفت: پس از اع�اده پرونده 
از دي�وان و احصاي م�وارد نق�ص، دادگاه پ�س از مرتف�ع كردن 
نواقص مد نظر آن مرجع مج�دداً مبادرت به ص�دور رأي مي كند. 
رئيس دادگاه كيفري يك اس��تان ته��ران و قاضي رس��يدگي كننده 
به پرونده علي اش��رف پوري  حس��يني ب��ا رد ش��ايعاتي در خصوص 
نقض حك��م پرون��ده رئي��س پيش��ين س��ازمان خصوصي س��ازي  
اعالم ك��رد: در پي ارج��اع پرونده از دادس��را و انجام رس��يدگي هاي 
 قضاي��ي در نهايت طي دادنام��ه اي منجر به ص��دور حكم محكوميت 

متهم شد. 
غالمرضا جواهري خاطر نشان كرد: در پي فرجام خواهي وكيل متهم، 
پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و شعبه رسيدگي كننده در ديوان 
عالي كشور رأي بدوي را به لحاظ نقص تحقيقات به شعبه صادركننده 

رأي اعاده كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه هنوز رسيدگي هاي قضايي در خصوص اين پرونده 
در حال انجام اس��ت و رأي جديدي صادر نشده است، گفت: دادگاه به 
دليل عدم احصاي موارد نقص تحقيقات به تفكيك دردادنامه ديوان، 
پرونده را جهت احصاي موارد نقص و راهنمايي و ارشاد در اين خصوص، 
به آن مرجع ارسال كرده است و در حال حاضر منتظر اعالم موارد نقص 

تحقيقات از سوي ديوان عالي كشور هستيم. 
جواهري تأكيد كرد: پس از اعاده پرونده از ديوان و احصاي موارد نقص، 
دادگاه پس ازمرتفع كردن نواقص مد نظر آن مرجع مجدداً مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد. 

پس از س�ال ها دوري به ايران بازگش�ته بود. گش�ت و گذار و 
تفريح!

پرس�يدم واقعًا يك س�ال مرخصي با حقوق گرفته اي؟ يعني 
سوئيس اينقدر بي حساب و كتاب است؟

غش غش خنديد و گفت نه؛ اتفاق�ًا آنها خيلي مقرراتي اند. اما 
ُخب؛ يك روده راست كه در شكم ما نيست!

»كلي كارهاي عقب مانده داشتم. به دروغ اعام كردم كمرم درد 
مي كند و قادر به انجام كار نيستم. مرا نزد پزشك فرستادند و 
انواع معاين�ات را روي من انجام دادن�د؛ هيچ يك كمردرد مرا 

تأييد نكرد!
روزي مرا خواسته، گفتند ما از راس�تگويي تو مطمئنيم؛ البد 
معاينات ما كارآمد نبوده اند. يك س�ال مرخص�ي با حقوق به 
تو مي دهيم، يا تو بهبود پيدا مي كني، يا ما در زمينه پزش�كي 

پيشرفت مي كنيم.«
خداي من! تصوري از دروغ ندارند؛ حاال ما هي نفس بزنيم:

راستي كن كه راستان َرستند/   راستان در جهان قوي دستند
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