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محمدصادق فقفوري

دعوت رسمي به البيگري
براي حفظ انحصار!

مش��اهده پيامهاي كميته پارلماني س��ردفتران در گروههاي مجازي
سردفتري ش��رمآور اس��ت .اگر اين رويه ناصواب قابل تعميم به ساير
مشاغل باشد ،ديري نميپايد كه بايد منتظر ماند و ديد كه گروههاي
شغلي به صورت جزيرههاي منفرد به فكر ثروتاندوزي شخصي باشند
و بدون توجه به مناف��ع ملي و نيازهاي جامعه ،پيش��رفت و روزآمدي
نهادهاي شغلي جاي خود را به تأمين منافع گعدههاي خاص دهد.
چنانكه از پيامهاي رد و بدل ش��د ه گروههاي س��ردفتري در روزهاي
گذشته برميآيد ،جرياني فاسد به البيگري علني روي آورده و به طور
ساختاري برخي سردفتران را به خط ميكند تا به انحصار غيرمنطقي
و رانتي خود ادامه دهد .حمايت از حقوق صنفي مدتهاست در كانون
س��ردفتران جاي خود را به حمايت از انحصار دادهاست .اوج اين رويه
ناصواب در دعواي برگ سبز خودرو مشاهده شد كه با هوشمندي قوه
قضائيه و دغدغهمندي مس��ئوالن اين قوه ،به نفع مردم و عليه جريان
انحصارگر خاتمه يافت .حاال هم كه پس از چن��د دهه ،انحصارزدايي
از سردفتري و اس��ناد رس��مي گامهاي نهايي خود را در مجلس طي
ال و علناً
ميكند ،كميته پارلماني كانون سردفتران ،به طور گسترده عم ً
از سردفترها خواسته است تا ضمن صحبت با نمايندگان مجلس از آنها
بخواهند كه به حذف ظرفيت از آزمون سردفتري رأي ندهند و مراتب
البيگري خود را هم گزارش كنند! اين اقدامات به جايي رسيدهاست
كه با انتشار شماره تماس نمايندگان مجلس در گروههاي سردفتري ،از
سردفتران هر شهر خواسته شدهاست به تماس و پيامك به نمايندگان
هر شهر اكتفا نكنند ،با مراجعه حضوري نمايندگان را مجاب كنند تا به
حفظ ظرفيت (بخوانيد حفظ انحصار) در آزمون سردفتري رأي دهند!
تأسفبارتر اينكه دفاع از انحصار گروههاي خاص با ابزار تهديد منافع ملي
هم آميخته شدهاست .در يكي از پيامهايي كه از سوي كميته پارلماني
سردفتران آمدهاست ،اين كميته به طور ضمني تهديد كردهاست اگر
ظرفيت از آزمون سردفتري حذف شود ،سردفتران به ارتكاب جرم روي
خواهند آورد«:افزايش بدون ضابطه دفاتر اسناد رسمي موجب كاهش
شديد درآمد دفاتر فعلي گرديده و كاهش درآمد بستر افزايش تخلفات
و جرائم حوزه دفاتر اسناد رسمي را فراهم خواهد نمود»! با اين منطق
خندهدار بايد از گش��ايش هر واحد صنفي و هر شغلي جلوگيري كرد،
چون ايجاد هر شغل جديد در هر گروه شغلياي باعث خواهد شد درآمد
شاغالن آن گروه كاسته شده و آنها براي جبران كسري درآمد به جرم
روي آورند! از توهين به خيل عظيم سردفتران شريف كه در اين پيام
نهفتهاست بگذريم ،از بيمنطقي اين قبيل اظهارات كه رطب و يابس را
به هم ميبافند تا بر فارغالتحصيالن بيكار افزوده و متقاب ً
ال جيب عدهاي
خاص با درآمدهاي ميلياردي پرتر ش��ود ،نميتوان گذشت .خوانش
ساير بندهاي مطرح شده در پيامهاي دعوتكننده به البيگري ،كنه
بيمنطقي و تقال براي حفظ س��رمايههاي ميلياردي عدهاي خاص را
بيشتر نمايان ميكند .خود جامعه سردفتري به عنوان مخاطب اولي
اين پيام بايد عليه سياستهاي نادرست ،موهون و تضعيفگرايانه اين
عده موضع جدي بگيرد؛ پیش از آن که از بیرون و با فشار افکار عمومی
این اظهارات بیمنطق اصالح شود.
كميته پارلماني كان��ون س��ردفتران و ايضاً برخي مس��ئوالن كانون
سردفتران در پيامهاي دعوتكننده به البيگري مدعي شدهاند«حجم
معامالت ساالنه كشور رقمي ثابت است» و با همين به ظاهر استدالل
خواهان حفظ ظرفيت در آزمون سردفتري شدهاند! پرمبرهن است كه
حجم معامالت در مقايسه با چندين سال گذشته ثابت نيست و ديگر
اينكه درآمدهاي ميلياردي برخي از سردفتران مؤيد نادرستي تعداد و
نحوه توزيع دفاتر اسناد رسمي در كشور است.
آنگونه كه در قضيه برگ سبز خودرو نمايان شد ،منافع هنگفت مالي
باعث ميشود كه طي دههها ضمن تحميل هزينههاي گزاف و بيخود بر
مردم ،تنها جيب عدهاي خاص پرتر شود؛ حاال نيز تالشهاي ساختاري
و دعوت به البيگري نشان از درستي اقدام مجلس ،خصوصاً كميسيون
جهش توليد در حذف ظرفيت از آزمون سردفتري است .يك بار براي
هميش��ه بايد جلوي گروههاي زيادهخواه كه با تكيه بر تعارض منافع،
بدون توجه به اسناد باالدستي و نيازهاي جامعه ايراني خواهان استمرار
وضع موجود هس��تند كه آن هم صرفاً به نفع خودشان است ،ايستاد و
جهش توليد و رونق اقتصاد ملي را رقم زد .اگر مجلس شوراي اسالمي
به عنوان نمايندگان مردم حريف اين عده ك��ه تريبون دارند و با تكيه
بر منافع تلنبار ش��ده در دهههاي گذش��ته همهوقت تالش ميكنند
حلقههاي انحصاري تداوم داش��ته باشد ،نش��ود و به جاي رفع موانع
كسب و كار و ايجاد شغل براي فارغالتحصيالن بيكار ،تسليم گروههاي
انحصارطلب شود ،نميتوان اميدي به بهبود اوضاع خصوصاً در مشاغل
ناظر بر حقوق عامه از قبيل سردفتري داشت.

تصفيه آب با سلولهاي خورشيدي

متخصص�ان ي�ك ش�ركت دانشبني�ان ايران�ي ب�ا اس�تفاده
از فناوري نان�و ،دس�تگاه تصفيه آب قاب�ل حمل س�اختند كه با
كمترين مصرف انرژي و بيش�ترين به�رهوري كار ميكند .در اين
دس�تگاه پرتابل از س�لولهاي خورشيدي اس�تفاده شدهاست.

دستگاه تصفيه آبي كه متخصصان با استفاده از سلولهاي خورشيدي
و فناوري نانو س��اختند ،داراي نمونه قابل حمل نيز است و با كمترين
مصرف انرژي و بيشترين بهرهوري كار ميكند .اين دستگاه به مرحله
تجاريسازي رسيده و در مناطق مختلف كشور استفاده ميشود.
كاهش روزافزون منابع آبي و مديري��ت آب ،از جمله دغدغههاي مهم
كشور است ،نيازي كه بخشهاي دانشبنيان كشور را هم به خود مشغول
كردهاست .يك شركت دستگاهي با نام «الكترودياليز خورشيدي» براي
تصفيه آب ساخته است كه طول عمر باالي غشاهاي مورد استفاده تا 10
سال و عدم استفاده از مواد شيميايي مكمل ،از جمله مزاياي اين روش
الكترودياليز است .بهاره كاوياني ،مدير عامل اين شركت دانشبنيان به
تسنيم گفت:مصرف آب ،روز به روز با صنعتي شدن ،افزايش جمعيت
و گرمايش زمين ،افزايش يافته و از آن طرف منابع آبي محدود اس��ت؛
يكي از بحثهاي جدي در اين روش ،توجه به كاهش پساب است يعني
بتوانيم حجم بيش��تري از آب موجود را تصفيه كنيم .وي با اش��اره به
موضوع بازچرخاني آب گفت :هزينههاي مصرفي نيز شامل هزينههاي
برق و كاهش مواد شيميايي مصرفي اس��ت كه آنها جزو مواردي است
كه براي محيطزيست بسيار مهم هستند؛ با توجه به اينكه متولي اصلي
تأمين آب آشاميدني ،وزارت نيرو است ،ما با شركتهاي آب و فاضالب
استانهاي مختلف در تعامل هس��تيم و بخش دولتي ،جزو مشتريان
اصلي محسوب ميشود ،اما در سالهاي اخير بخش خصوصي و مراكز
صنعتي نيز متمايل شدند تا اين دستگاه را خريداري كنند.
احمد بيرانوند ،كارشناس فرايند و طراح سيستم يونزداي اين شركت
نيز تصريح كرد«:سيستم الكترودياليز» توسط اين شركت طراحي و
توليد ش��ده كه به منظور يونزدايي و نمكزدايي از آبهايي با شوري
متوسط ،توليد آن انجام شدهاس��ت كه اين سيستمها به دليل داشتن
ميزان ريكاوري باالي  95درصد و حداقل مصرف انرژي كه دارند ،امروزه
يكي از اصليترين روشهاي نمكزدايي در سطح جهان هستند.
محمد باريده ،مدير طرح دس��تگاه الكترودياليز خورشيدي نيز گفت:
دس��تگاه ما به صورت پرتابل و قابل حمل اس��ت كه در اين دستگاه از
پنلهاي خورشيدي استفاده كرديم و عالوه بر آن ،مصرف انرژي اين
دستگاه بسيار پايين و در حد يك كيلووات ساعت است و اين دستگاه
يك مترمكعب در ساعت را ميتواند تصفيه كند.
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راه طوالني اما طی شدني طهران تا تطهير
شهردار تهران فروش اموال غيرمنقول و عزل و نصبها را ممنوع كرد

گزارش یک

صادق پارسا

شهردار تهران در بخشنامهاي به همه مديران
شهرداري و شركتهاي تابعه دستور دادهاست
تا اطلاع ثانوي از ف�روش ام�وال غيرمنقول و
ع�زل و نص�ب اش�خاص خ�ودداري كنن�د.
پااليش تهران از فس�اد و آلودگ�ي جنبههاي
مختلف و راه طوالنياي دارد ،اما ش�دني است.

شهرداريها ،خصوصاً ش��هرداري تهران در صدر
دستگاههايي اس��ت كه مردم از آن شكايت دارند.
ريشه نارضايتيتراشي ش��هرداري را بايد در فساد
اين دستگاه جستوجو كرد .بس��ياري از كساني
كه كارشان به شهرداري افتادهاست ،اينچنين نقل
ميكنند كه در شهرداري كارها غالباً بر مدار رابطه
و سفارش ميچرخد .البته كه زيرحوزههاي شهري
و شهرداري فسادخيز اس��ت و در اين رابطه كسي
انقلتي ندارد .با در نظر داش��تن همين موارد بود
كه اعضاي جديد شوراي شهر در انتخاب شهردار
سالمت

تهران بر فسادستيز بودن وي تأكيد داشتند .عليرضا
زاكاني پيش از شهردار شدن هم چند پرونده فساد
دولتي بزرگ نظير كرس��نت را رسانهاي و واكاوي
کردهبود.
عزل و نصب و فروش ملك ممنوع
شهردار تهران در بخش��نامهاي هرگونه واگذاري
امالك ،اراضي و اموال غير منقول شهرداري و عزل
و نصب را در شهرداري تهران تا اطالع ثانوي ممنوع
كردهاست.
عليرضا زاكاني در بخش��نامه خ��ود كه خطاب به
معاونان ،مش��اوران ،ش��هرداران مناطق بيست و
دوگانه ،مديران كل ستادي و رؤسا و مديران عامل
سازمانها و شركتهاي تابعه است ،نوشتهاست:
«نظر به اهميت و حساس��يت تصميمات متخذه
در هيئت مديره س��ازمانها و شركتهاي وابسته
به ش��هرداري تهران در راس��تاي بهبود عملكرد
واحده��اي مذكور ض��روري اس��ت هرگونه عزل

و نصب و جابهجاي��ي اعض��اي هيئتهایمديره
يادش��ده و مديران عامل با تأييد اينجانب صورت
پذيرد .همچنين به منظور س��اماندهي واگذاري
حق بهرهبرداري امالك اراضي و اموال غيرمنقول
ش��هرداري تهران و ايج��اد وحدت روي��ه در اين
خصوص ،تا اط�لاع ثانوي از هرگون��ه واگذاري به
اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول بند  ۶ماده ۵۵
قانون شهرداري خودداري گردد» .درست است كه
ش��هرداري از مالكان عمده است و عزل و نصبها
و فروش ام��وال غيرمنقول هم از فس��ادخيزترين
حوزههاي شهرداري اس��ت ،اما زدودن آلودگي و
فساد در پايتخت منحصر به اين حوزهها نيست.
پااليش ساختاري
مرور شكايات مردمي از حوزههاي مختلف شهري
نشان ميدهد كه ايرادات حوزه شهر كجاست .فقط
در يك حوزه كميس��يون ماده  100شهرداريها
كه به ساخت و سازهاي غيرمجاز مربوط است هم

قوه قضائيه از فساد در اين رابطه گلهمند است ،هم
مردم ،هم كارشناسان و هم مديران شهري دلسوز.
از زباله به عنوان طالي كثيف ياد ميشود كه هزاران
ميليارد گ��ردش مالي دارد .آلودگ��ي هوا كه جان
شهروندان را ميس��تاند ،نيازمند اصالحات فوري
است .زيباسازي در شهر ،باغات و مجوزهاي ساخت
و ساز هم كه مشخص است چه ظرفيت بالقوهاي
براي رانت و فساد دارند.
همين دو ماه پيش بود كه مشخص شد شهرداري
تهران يك ميلي��ارد و  600ميلي��ون تومان براي
طراحي لوگوي «تهران »1400هزينه كردهاست! يا
اينكه كاشف به عمل آمد شهرداري تهران چندصد
ميليون تومان به س��ايتهاي خب��ري و صفحات
ش��خصي افراد با فالوور زياد پول دادهاست تا براي
ش��هرداري تبليغ كنند! البته اينه��ا يك ريخت و
پاش بس��يار كوچك در بين ارقام كالني است كه
بررس��ي هر بخش از آنها چندين گزارش جداگانه
ميطلبد .اين رويهه��اي ناصواب چندين س��ال
است كه در شهرداري باب شده و شوربختانه بايد
نوشت در مواردي اين فسادها ،عادي و طبيعي هم
فرض ميشود .اصالح اين روندها نيازمند پااليشي
ساختاري و همراهي تشكيالتي است.
راه طوالني اما شدني
زدودن چهره ش��هر از آاليندگيها ،آلودگيها،
فس��ادها و رانتها ك��ه در نهايت ب��ه بالندگي و
پيشرفت منجر ش��ود ،راه درازي در پيش دارد.
مجموعه مديريت شهري سابق با شعار شفافيت
بر مسند امور نشست ،اما بيشترين بازداشتيها از
بين مديران شهري و ش��هردارها در همين دوره
اتفاق افتاد .يا اينكه داعيه مبارزه با شهرفروشي
از محوريترين اقدامات اعالم ش��ده در مديريت
قبلي ش��هر بود ،اما آمارها نشان ميدهد فروش
شهر در اقسام جديد در دوره قبلي مديريت شهري
كم نبودهاست.
با اراده ،برنامه ،اصالح س��اختار و همراهي مديران
فسادس��تيز و متخصص ميتوان به طي شدن راه
طوالني «تطهير طهران» اميدوار بود .هر اتفاقي،
خوب ي��ا بد ،در پايتخت ،در كل كش��ور منتش��ر
ميشود« .كالنشهر تهران ،الگوي جهان اسالم»،
شعار آقاي زاكاني براي شهردار شدن بود؛ الگو شدن
در جهان اسالم از همين مسير فساد زدايي بدون
اغماض ،پشت سر گذاشتن فاميلبازي و باندگرايي
در كنار كار جهادي در پايتخت ميگذرد.

انجام نخستين عمل موفقيتآميز پيوند ريه در ايران

ب�ا پیون�د موفقیتآمی�ز ری�ه در کش�ور،
ام�کان پیون�د هم�ه اعض�ای قاب�ل اه�دا
از اف�راد م�رگ مغ�زی فراه�م ش�د.

نخستين عمل پيوند ريه كشور ،ديروز در شيراز انجام
شد .پدر پيوند كبد ايران با بيان اينكه عمل پيوند
ريه توسط زبدهترين پزشكان فوق تخصص ريه ،قلب

و بيهوشي انجام شد ،در اين خصوص گفت :بر اين
اساس ازين پس امكان پيوند كبد ،كليه ،پانكراس،
لوزالمعده ،قرنيه ،پوست ،روده و حتي استخوان از
فرد مرگ مغزي به بيماران نيازمند در شيراز فراهم
است .دكتر ملك حس��يني افزود :عمل پيوند ريه
براي بيماران دچار نارس��ايي ريه مناسب است كه

براي تنفس ،به دستگاه اكسيژنساز وابسته هستند
و براي بيماران دچار سرطان ريه ،امكانپذير نيست.
كمك خيران براي تجهيز مركز پيوند ابنس��ينا به
مدرنترين دس��تگاهها و تجهيزات پزشكي ،سبب
آسانتر شدن عمل پيوند شد .پدر پيوند كبد ايران با
اشاره به تربيت پزشكان جوان از اقصي نقاط ايران و

بعضي از كشورهاي جهان در مركز پيوند ابن سيناي
شيراز گفت :اكنون سختترين پيوندهاي اعضاي
بدن توسط بهترين مختصصان در اين بيمارستان
انجام ميشود و پزش��كاني كه در اين مركز تجربه
كسب كردهاند ،در بيمارس��تانهاي سراسر كشور
مشغول ارائه خدمات درماني به مردم هستند.

فرصت طاليي  6هفتهاي مهار كرونا پيش از پيك ششم

رئيسي :در حال حاضر  ۱۰۰۸پايگاه تجميعي واكسيناسيون با  ۵۱۸۰تيم واكسيناتور در سراسر كشور فعال هستند
كه نيمي از آنها را بسيج راهاندازي كرده يا در آنها مشاركت دارد
پيك پنج�م رو به
گزارش 2
پايان است و تا يكي
زهرا چيذري
دو هفته ديگر آمار
فوتيها كاهش پيدا خواهد كرد .در حال حاضر
كرونا در  ۲۱استان كشور سير نزولي دارد ،هشت
استان از قله بيماري عبور كردهاند و در سه استان
نيز روند افزايش�ي بيماري متوقف شدهاس�ت.
پايان پيك پنجم اما به معناي پايان كرونا نيست و
تجربه پيكهاي قبلي نشان ميدهد ،پيكهاي
بعدي شديد و با كشندگي بيشتري در راه خواهد
بود .ب�راي همين هم هس�ت كه به گفت�ه وزير
بهداش�ت« االن يك دقيقه هم ب�راي ما ارزش
دارد» .حاال بس�يج ب�ا گام پنجم طرح ش�هيد
سليماني به ميدان آمده تا فرصت شش تا هشت
هفته آين�ده كه بيماري در س�ير نزولي اس�ت،
واكسيناسيون با حداكثر توان براي ايمنسازي
جامعه در مقابل پيكهاي بعدي اتفاق بيفتد .هر
چندبهگفتهمعاونبهداشتوزيربهداشتهمين
حاال هم هزارو ۸پايگاه تجميعي واكسيناسيون با
۵هزارو ۱۸۰تيم واكس�يناتور در سراسر كشور
فعال هستند كه نيمي از آنها را بسيج راهاندازي
ك�رده ي�ا در آنه�ا مش�اركت دارد.

آخرين گزارش آماري وزارت بهداشت از كاهش
آمار فوتيها بع��د از مدتها به كان��ال  400نفر
حكايت داشت.
مطابق آمار  24س��اعته كرونا در روز  ۱۹شهريور
 ۱۴۰۰و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي،
 ۲۱هزار و  ۱۱۴بيمار جدي��د مبتال به كوويد ۱۹
در كشور شناسايي ش��د كه  3هزار و  ۱۸۷نفر از
آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد  ۱۹در
كشور به  ۵ميليون و  ۲۵۸هزار و  ۹۱۳نفر رسيد.
در همين زمان ۴۴۵ ،بيمار كوويد  ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري
به  ۱۱۳هزار و  ۳۸۰نفر رسيد.
تا كنون ۴ميليون و ۵۰۹هزار و ۹۰۵نفر از بيماران،
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند.
 ۷هزار و  ۴۱۸نفر از بيم��اران مبتال به كوويد ۱۹
در بخشمراقبتهاي ويژه بيمارس��تانها تحت

حسین سروقامت

مراقبت قرار دارند .در حال حاضر  ۲۴۶شهر كشور
در وضعيت قرمز ۱۴۴ ،شهر در وضعيت نارنجي و
 ۵۸شهر در وضعيت زرد قرار دارند .آمار كاهشي
فوتيها و ابتالها نشانه عبور از پيك پنجم هستند،
اما پيك ششم در راه است و بايد تا قبل از آغاز پيك
ششم تدابيري همچون واكسيناسيون حداكثري
انجام شود.
فرصت طاليي  6تا  7هفتهاي
بهرام عين اللهي وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه
بايد خودمان را براي پيك شش��م آم��اده كنيم،
ميافزايد«:اين فرصت طاليي كه حدود شش تا
هفت هفته است ،هر روزش براي ما ارزش دارد .از
همه خواهش ميكنم كه حتي يك دقيقه را هم از
دست ندهند و اگر واكسن ميآيد ،بالفاصله تزريق
را انجام دهند .يك روز هم ب��راي ما ارزش زماني
دارد .تا ديگر شاهد اين حجم از مرگ و مير نباشيم
و واكسيناسيون به سرعت انجام شود».
عيناللهي با اش��اره به روند توليد واكس��نهاي
وطني ه��م ميگويد«:پنج مركز توليد واكس��ن
داريم كه هركدام با روشهاي مختلف پيشرفته
توليد ميكنند .چند مركز مانند واكسن نورا هم

در صف هست كه با تكنولوژي خوبي كار ميكند و
اميدواريم تا يك ماه آينده بتواند وارد شود .بنابراين
براي آينده واكسيناسيون در كشور هم اطمينان
قلبي خوبي داريم».
تا  ۴هفته آينده به كف پيك ميرسيم
عليرضا رئيسي ،معاون بهداشت وزير بهداشت نيز
با بيان اينكه در كل كشور از پيك پنجم بيماري
عبور كردهايم ،ميگويد ۲۱ «:استان كشور كام ً
ال
س��ير نزولي دارند ،هشت اس��تان از قله بيماري
عبور كردهاند و در سه اس��تان نيز روند افزايشي
بيماري ،متوقف شدهاست .تا دو هفته آينده تعداد
بستريهاي روزانه كه حدود  3هزار و  ۷۰۰بيمار
در روز اس��ت به كمتر از  3هزار مورد ميرسد و تا
چهار هفته آينده به كف پيك ميرسيم».
رئيسي تأكيد ميكند«:در اين شرايط نياز به كمك
بسيج داريم كه در فرصت ش��ش تا هشت هفته
آينده كه در سير نزولي بيماري هستيم ،حداكثر
توان مان را براي ايمنسازي جامعه با واكسن كرونا
به كار گيريم».
به گفته معاون بهداشت وزير بهداشت ،پيشبيني
ميشود پيك بعدي كرونا در كش��ور در آبان ماه

باشد كه در صورت واكسيناس��يون عمومي اگر
حتي تعداد مبتاليان نيز افزايش داشته باشد ،اما
ديگر ش��اهد مرگ و مير باالي بيماران نخواهيم
بود .رئيسي با بيان اينكه در حال حاضر  ۸۸درصد
از جمعيت باالي  ۶۰سال در ايران واكسن كرونا
تزريق كردهاند ،اما  ۷۰درصد از بستريها و مرگ و
مير بيماران باالي  ۷۰سال مربوط به  ۱۲درصدي
است كه واكسن تزريق نكردهاند ،ميافزايد«:هدف
اول ما از واكسيناسيون ،كاهش مرگ و مير بيماران
و هدف دوم ما ،اجراي قرنطينه هوشمند است».
واكسيناسيون همگاني مشروط تا نيمه
دوم آبان
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه
تعداد پايگاههاي تجميعي واكسيناسيون در كشور
بايد از هزارو ۸مركز به حداقل  2هزار مركز برسد
و تعداد تيمهاي واكسيناتور نيز بايد دو برابر شود،
ميافزايد«:اگر در دو ش��يفت در تمام پايگاههاي
واكسيناسيون ،واكسن تزريق شود ،ميتوانيم به
حداقل تزريق  1/6ميليون دوز واكسن در كشور
برسيم و با اين روند ميتوان در طول يكماه به بيش
از  ۴۵ميليون نفر ،واكسن تزريق كرد؛ اگر چنين
سرعتي در تزريق واكسن داشته باشيم ،تا پايان
مهرماه تمام دوز اوليها و تا نيمه آبان ماه عالوه بر
جاماندههای تزريق دوز اول ميتوانيم دوز دوم را
نيز تزريق كنيم».
به گفته رئيس��ي در حال حاضر ه��زارو ۸پايگاه
تجميع��ي واكسيناس��يون با ۵ه��زارو ۱۸۰تيم
واكسيناتور در سراسر كشور فعال هستند كه نيمي
از آنها را بسيج راهاندازي كرده يا در آنها مشاركت
دارد .پيك پنجم كرونا در سراش��يبي خود قرار
گرفتهاست ،اما فصل سرما و پيكهاي بعدي اين
بيماري در راه است .مصطفي قانعي ،عضو كميته
ملي واكسن هم تأكيد دارد«:همهگيري كرونا با
اتمام واكسيناسيون پايان نمييابد ،اما بستري و
مرگ و مير به شدت كاهش پيدا ميكند ».حاال
با افزايش واردات و افزايش مراكز واكسيناسيون
تدابير الزم ب��راي مهار موج بعدي اتخاذ ش��ده و
ميتوان به مهار كرونا اميدوار بود.
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«موفقيت معلمي پَست و بدجنس اس�ت كه اين ذهنيت را در
افراد باهوش ايجاد ميكند كه آنها شكستناپذيرند!»
اين عبارت از يك شخص ناموفق شكستخورده نيست؛ سخن
«بيل گيتس» يكي از غولهاي موفق دنياست.
ما موفقيتهاي خود را به خاطر ميسپاريم؛ اين چندان هم بد
نيست .مشكل از جايي آغاز ميشود كه موفقيت روي قضاوت
ما سايه انداخته ،اعتماد به نفس كاذب در ما ايجاد كند.
يكي از مهمترين چيزهايي كه م�ا ميتوانيم از بيل گيتس ياد
بگيريم ،توانايي او در فراموش كردن و پش�ت س�ر گذاش�تن
موفقيتهاست!
گيتس معتقد است كه ما نبايد الگوهاي اوليه موفقيت خود را
ناديده بگيريم ،اما اگر دائم ًا فكر كنيم كه چرا اين موفقيت رخ
داده ،آمادگي خود را براي رويارويي با معضالت آينده از دست
خواهيم داد.
پس موفق باشيد و موفق بمانيد،اما هنرمندانه از آن بگذريد!

عليرضا سزاوار

رفع تصرف 1/2ميليارد مترمربعي
از سفيدرود
نيمي از زمينهاي آزاد شده ،اراضي ملي

درختكاري شده براي حفاظت از جنگلهاي شمال بود
به همت مأم�وران منابع طبيع�ي ،حداقل  1/2ميلي�ارد مترمربع
مع�ادل  12ه�زار هكت�ار از زمينه�اي اط�راف س�فيدرود رفع
تصرف ش�د .نيمي از زمينهاي آزاد ش�ده بخش�ي از جنگلهاي
ش�مال و نيمي ديگ�ر زمينهاي درختكاري ش�ده ب�راي احياي
جنگله�اي كش�ور بودن�د .مأم�وران ي�گان حفاظ�ت مناب�ع
طبيع�ي س�ال گذش�ته ه�م زمينهاي�ي از اط�راف س�فيدرود
را ك�ه  25س�ال در دس�ت زمينخ�واران ب�ود ،آزاد كردن�د.

سفيدرود بزرگترين رود شمال و دومين رود بلند ايران پس از كارون
است .اين رود از به هم پيوستن شاهرود و قزل اوزن كه در جنوب غرب
درياي خزر به هم ميپيوندند ،شكل ميگيرد و بخشي از استان مازندران
و كل استان گيالن را دربرگرفتهاست.
گوشه چشم زمينخواران به بزرگترين سد مخزني شمال
از س��ال گذش��ته تاكنون نزديك به  20هزار هكت��ار از اراضي اطراف
سفيدرود رفع تصرف شدهاس��ت .منابع طبيعي ،محيطزيست و حتي
اداره آب منطق��هاي از جمله نهادهايي هس��تند ك��ه در رفع تصرف
زمينهاي اطراف سفيدرود نقش داشتهاند.
اهميت و ضرورت حفاظت از منابع آبي باعث ش��ده كه جديت زيادي
براي جلوگيري از تعدي اش��خاص به حريم كانالها ،بستر رودخانهها
و حتي بركههاي طبيعي در همه اس��تانها و به خصوص استانهاي
شمالي وجود داشتهباشد .در حال حاضر سد سفيدرود بزرگترين سد
مخزني شمال كشور است كه آب كشاورزي مورد نياز  ۱۷۲هزار هكتار
از مجموع  ۲۳۸هزار هكتار شاليزارهاي شمال از همين سد سفيدرود
تأمين ميشود .سد مخزني سفيدرود روي رودخانه سفيدرود و در پايين
دست محل تالقي دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود احداث شدهاست .از
مجموع اراضي ملي شمال غرب كشور  ۵۶۵هزار هكتار جنگلي۲۴۵ ،
هزار هكتار مخصوص مراتع ۲۸۸ ،ه��زار هكتار اراضي ملي جلگهاي و
 ۱۱هزار هكتار هم اراضي ساحلي است كه شامل سواحل ايجاد شده از
پسروي درياست .زمينخواران هر زمان كه فرصت كنند ،گوشه چشمي
به اين اراضي ملي دارند .اراضي جنگلي هم بيش��ترين آسيب را از اين
قضيه خوردهاست .منابع طبيعي هم البته بيكار ننشسته و تاكنون بارها
با كمك دستگاه قضا ،زمينخواران را غافلگير كردهاست.
بازگشت جنگل و زمينهاي درختكاري به بيتالمال
در همين راستا روز گذشته رئيس منابع طبيعي شمال غرب كشور خبر
داد كه مأموران يگان حفاظت اين اداره  ۶۰۰مترمربع از اراضي منابع
طبيعي كياش��هر را كه به صورت غيرقانوني با سيم خاردار و پايههاي
چوبي محصور و به شخصي ديگر فروخته شدهبود ،پس گرفتند.
مهرداد كهنسال با اش��اره به مس��احت  ۱۲هزار هكتاري اراضي ملي
حاش��يه س��پيدرو د اظهار كرد :نيمي از زمينهاي آزاد شده بخشي از
جنگلهاي ش��مال و نيمي ديگ��ر زمينهاي درختكاري ش��ده براي
احياي جنگلهاي كشور بودند .از اين ميزان ،هزار و  ۴۷۰هكتار مربوط
به جنگلهاي جنگلي و هزار و  ۴۱هكتار مربوط به اراضي جنگلكاري
شدهاست.
وي مساحت اراضي ساحلي در جنوبيترين بخش سفيدرود را  ۱۱هزار
هكتار دانست و به ايسنا گفت :دو پارك جنگلي بزرگ هم در اين بخش
قرار دارد كه يك��ي پارك جنگلي صفرابس��ته و ديگري پارك جنگلي
كياشهر است .جمعآوري همه آثار تصرف و زمينخواري در اين بخش
هم انجام شده و كارشناسان ارزش اين زمين را برآورد كردند و تالش
براي باز پسگيري تمام زمينهاي حاشيه سفيدرود ادامه دارد.
صدور نخستين سند رسمي بستر رودخانه
ناگفته نماند كه مأموران يگان حفاظت منابع طبيعي سال گذشته هم
زمينهايي از اطراف سفيدرود را كه  25س��ال در دست زمينخواران
بود ،آزاد كردند .اين زمينها بنا به اعالم دادستاني گيالن ،توسط دو نفر
تصرف شده بود و آنها اقدام به فروش مال غير كردهبودند.
بنا بر اعالم س��ازمان محيطزيس��ت ،حاشيه رودخانه س��فيدرود در
دورههاي مختلف س��ال ،مورد پايش و گش��ت و كنت��رل كامل قرار
ميگيرد .در واقع با توجه به برداشتهاي غير اصولي و غيرمجاز شن و
ماسه از حاشيه و اطراف رودخانه سفيدرود و ايجاد كند و كاوها و تغيير
كاربري زمينهاي مجاور ،به طور مس��تمر اين مناطق تحت كنترل و
پايش بوده و متخلفان راهي دادسرا ميشوند.
توجه به سفيدرود از سال  94شدت گرفت .در آن زمان رئيس كميته
زمينخواري كميس��يون اصل  90خبر داد كه بر اس��اس بررسيها و
مش��اهدات انجام ش��ده ،چالههاي عميقي در اين رودخانه و بستر آن
ايجاد شدهاست.
از آن زمان برداش��تهاي غيرمجاز شن ،ماس��ه و تخريب فضاي سبز
حاشيه سفيدرود ،از سوي برخي افراد سودجو گستردهتر ميشد تا در
نهايت با همكاري منابع طبيعي ،محيطزيست و دستگاه قضا اين روند
اكنون متوقف و رفع تصرفها شروع شدهاست.
سال گذشته براي نخستينبار در سمنان صدور نخستين سند رسمي
بستر رودخانههاي اين استان با همكاري شركت آب منطقهاي و سازمان
ثبت اسناد و امالك صورت گرفت.
شناسنامهدار ش��دن بس��تر رودخانهها با هدف جلوگيري از تصرفات
غيرمجاز و تعرض در بستر رودخانهها با همكاري سازمان ثبت اسناد
و امالك انجام ش��ده و قرار اس��ت اين روند در خصوص ديگر رودهاي
پرتنش كشور هم اجرايي شود.

