
پ�س از س�پري ك�ردن روزه�اي س�ياه 
ركوردش�كني مرگ ه�اي كروناي�ي حاال به 
ركوردش�كني واكسيناس�يون علي�ه كرونا 
رس�يده ايم و طبق گزارش وزارت بهداش�ت 
آخري�ن آم�ار واكسيناس�يون 24 س�اعته 
عليه كرونا به م�رز يك ميلي�ون و 600 هزار 
نف�ر رس�يد و وع�ده وزي�ر بهداش�ت براي 
رس�يدن آم�ار واكسيناس�يون روزان�ه ب�ه 
1/5 ميلي�ون دوز محق�ق ش�ده و به س�مت 
تزري�ق 2 ميلي�ون دوز واكس�ن در ي�ك 
ش�بانه روز حركت مي كنيم. از س�وي ديگر 
در كنار سرعت گرفتن واردات واكسن توليد 
واكسن هاي داخلي هم بيش از گذشته روي 
ريل افتاده اس�ت. روزگذش�ته هم س�ومين 
مرحله كارآزماي�ي باليني واكس�ن »فخرا« 
با حضور وزراي دفاع و بهداش�ت آغاز ش�د. 
با وجود س��رعت گرفتن واكسيناس��يون و سر 
به زيري موج پنج��م اما آم��ار فوتي هاي كرونا 
همچنان باالس��ت. بنابر اع��ام روابط عمومي 
وزارت بهداشت، طي ش��بانه روز منتهي به روز 
۲۲ شهريور ماه، ۴۴۸ بيمار كوويد  ۱۹ به دليل 
اين بيماري جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري ب��ه ۱۱۴ هزار و ۷۵۹ 

نفر رسيد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۲۲ هزار و ۵۴۱ بيمار جديد مبتا به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۳ هزار و ۱۶۳ نفر از 

آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۵ ميليون و ۳۱۸ هزار و ۳۲۷ نفر رسيد. 
تا كنون ۴ ميلي��ون و۵۹۷ ه��زار و ۲۱۵ نفر از 
بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۷ ه��زار و ۲۰۶ نفر از بيم��اران مبتا 
به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 
حاضر ۱۶۸ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ 
شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در وضعيت 
زرد قرار دارند. روند واكسيناسيون شتاب گرفته 
و روز گذشته ركورد تازه اي براي واكسيناسيون 

روزانه كرونا ثبت شد. 
   تزريق 1/5 تا 2 ميليون واكس�ن در روز 

وعده اي كه محقق شد
پيش از اين ب��ود كه به��رام عين الله��ي، وزير 
بهداشت دولت س��يزدهم با تأكيد بر اينكه تنها 
شش تا هش��ت هفته فرصت داريم خودمان را 
براي مقابله با پيك شش��م كرونا آم��اده كنيم، 
وعده افزاي��ش ظرفيت واكسيناس��يون روزانه 
كرونا از ۱/۵ تا ۲ ميليون دوز را داده بود؛ وعده اي 
كه روز گذشته محقق شد و تزريق روزانه واكسن 

كرونا از ۱/۵ميليون دوز عبور كرد. 
بنابر اعام روابط عمومي وزارت بهداشت، با تزريق 
يك ميليون و ۵۹۰ هزار و ۲۰۵ دوز واكسن كرونا 
طي يك ش��بانه روز، يك بار ديگ��ر ركورد تزريق 

روزانه واكسن در كشور شكسته شد. 
تا كنون ۲۴ ميلي��ون و ۱۴۴ ه��زار و ۷۵۰ نفر 

دوز اول واكس��ن كرون��ا و ۱۲ ميلي��ون و ۴۹۲ 
هزار و ۵۹۸ نفر ني��ز دوز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به 
۳۶ ميليون و ۶۳۷ هزار و ۳۴۸ دوز رسيد. افراد 
واجد شرايط براي تزريق واكسن حتماً در سامانه 

 

salamat. gov. ir ثبت نام كنند. 
   لزوم واكسيناسيون هر 6 ماه يك بار

آنچه موجب افزايش سرعت واكسيناسيون در 
كشور شده، تأمين واكسن و سرعت گرفتن سير 
واردات واكس��ن است. واكس��ن هاي وطني هم 
در حال طي كردن روال علمي توليد هس��تند و 
روز گذش��ته نوبت به واكسن فخرا رسيد تا وارد 
فاز س��وم كارآزمايي باليني شود. اهميت توليد 
واكسن وطني زماني روشن مي شود كه بدانيم 
تزريق واكسن در كشور بايد هر شش ماه يك بار 
انجام ش��ود. به گفته نادر توكلي، معاون درمان 
ستاد مقابله با كرونا، يكي از برنامه هاي ملي در 
وزارت بهداشت و درمان واكسيناسيون است و 
اين مهم حداقل بايد تا دو سال آينده انجام شود. 
در حقيقت بين ۶ تا ۹ ماه يك بار، كل كشور بايد 

واكسينه شوند. 
   آغاز س�ومين مرحله كارآزمايي باليني 

واكسن »فخرا«
فاز س��وم كارآزمايي باليني واكسن ايراني فخرا 
با حضور امير سرتيپ محمدرضا آشتياني وزير 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح و دكتر بهرام 
عين الله��ي وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشكي در سالن واليت ورزشگاه ساصد )سازمان 
صنايع دفاع( با تزريق به س��ردار دكتر اله ورن، 
رئيس اداره كل بهداشت، امداد و درمان وزارت 
دفاع انجام شد. در فاز س��وم كارآزمايي باليني، 
واكسن فخرا به ۴۰ هزار نفر از داوطلبان تزريق 

خواهد شد. 
به گفته س��ردار دكتر اله ورن، رئيس اداره كل 
بهداش��ت، امداد و درمان وزارت دفاع، فاز سوم 
كارآزمايي باليني واكسن فخرا پس از سه ماه به 
پايان خواهد رسيد و به زودي با انجام بخشي از 
كارآزمايي فاز سه، مجوز اضطراري واكسن فخرا 
را از س��ازمان غذا و دارو دريافت خواهيم كرد و 
واكسن هاي توليدي را تحويل وزارت بهداشت 
خواهيم داد كه وارد سبد واكسيناسيون كشور 

شوند. 
در فاز اول كارآزمايي باليني اين واكسن كه در 
۲۶ اسفند ۹۹ آغاز شد، ۱۳۵ نفر واكسينه شدند؛ 
در فاز دوم هم كه در ۸ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد، 

واكسن به ۵۰۰ نفر از هموطنان تزريق شد. 
وزير بهداش��ت در مراس��م آغاز مرحله س��وم 
كارآزماي��ي باليني واكس��ن فخرا، ب��ا تأكيد بر 
اينكه س��امت مردم در مس��ئله كرون��ا عمدتاً 
با واكسيناس��يون انجام مي گي��رد، افزود:» در 
تمام دني��ا، مطالعات و كش��ور خودم��ان ثابت 
شده است كه تنها راهي كه ما مي توانيم در رابطه 
با ويروس ها مقابله كنيم واكسيناسيون است.«

وي با اشاره به واردات واكسن گفت:» در برهه اي 
به دلي��ل ضرورتي كه داريم و براي تس��ريع در 
واكسيناس��يون مردم مجبور به واردات واكسن 
شديم و امروزه با واردات فراوان، واكسيناسيون 
به سرعت در كشور درحال انجام است و همزمان 
توليدات داخلي ما در پنج مركز انستيتو پاستور، 
انس��تيتو رازي، س��يناژن، بركت و فخ��را اين 
اطمينان را به ما مي دهد ك��ه در آينده اتفاقات 

خوبي رخ دهد.«
وزير بهداش��ت تأكيد ك��رد:» ام��روز اطمينان 
مي دهم كه واكس��ن فخرا يكي از واكس��ن هاي 
خوب و با كيفيت بس��يار باال است و با اطمينان 
دوستان ما كار مي كنند و ممنونم از معاونت غذا 
و دارو كه با دلسوزي شبانه روزي همگام با مراكز 
توليد واكس��ن ما كنترل كيفي انجام مي دهند 
تا امروزه با خيال راحت به واكس��ن هاي داخلي 

اطمينان داشته باشيم.«
وي با اش��اره به اينكه همه ش��اهد بوديم مقام 
معظم رهبري از واكسن ايراني استفاده كردند، 
تصريح كرد:» اين براي ما افتخار بزرگي است كه 
باالترين مقام كشور ما از واكسن ايراني استفاده 
كردند، بنابراين  با اطميناني كه ايشان به وزارت 
بهداش��ت و دانش��مندان ايراني دارند، امروز با 
افتخار اع��ام مي كنيم كه بهترين واكس��ن را 
در كش��ور توليد مي كنيم و با افزايش توليدات 
و صنعتي ك��ردن آنها در آينده ديگ��ر نيازي به 

واردات واكسن نخواهيم داشت.«
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هم آب رفت و هم بودجه!
15 هزار ميليارد تومان خرج احياي درياچه اروميه شد، ولي اين درياچه 60 سانتي متر كوچك تر شد

 تحقق وعده هاي واكسني 
با عبور واكسيناسيون  روزانه از 1/5 ميليون دوز

 وزير بهداشت: با افتخار اعالم مي كنيم كه بهترين واكسن را در كشور توليد مي كنيم 
و با افزايش توليدات و صنعتي كردن آنها در آينده ديگر نيازي به واردات واكسن نخواهيم داشت

به تازگي از س�وي 

ابراهيم مشيريان
»تيان هه« ايستگاه   گزارش  2

چي�ن  فضاي�ي 
عكسي از درياچه اروميه منتشر شده است كه 
نش�ان از كمبود ش�ديد آب درياچ�ه اروميه و 
گسترش كشند قرمز در سطح اين درياچه است. 
دولت سابق با شعار محيط زيستي به ميدان آمد 
و احياي درياچه ارومي��ه را در رأس برنامه هاي 
خود قرار داد. منظور از احيا هم رسيدن به تراز 
اكولوژيك يعني رس��يدن به ارتفاع هزار و۲۸۰ 
متر از سطح دريا و حجم آب حدود ۱۵ ميليارد 

متر مكعب بود. 
آخرين گزارش ستاد احياي درياچه اروميه نشان 
مي دهد كه ارتفاع آب درياچ��ه هزارو۲۷۱متر 
 از س��طح دريا و حجم آب موج��ود در درياچه 
۴ ميليارد و ۲۵۰ ميليون بود كه براي رسيدن به 
تراز اكولوژيك به بيش از ۱۱ ميليارد متر مكعب 

آب بيشتر نياز است!
مدير عامل ش��ركت آب منطق��ه اي آذربايجان 
غربي ه��م خب��ر داده كه ب��ر اس��اس آخرين 
پايش هاي انجام شده سطح تراز درياچه اروميه 
در مقايس��ه با يك سال گذش��ته ۶۰ سانتيمتر 

كاهش يافته است. 
در هشت سال گذشته هم منابع مالي كان و هم 
منابع آبي مهمي قرباني درياچه اروميه شد. فقط 
در يك نمونه، آبي را كه هزاران س��ال به تاالب 
قره قشاق مي رفت، به س��مت درياچه اروميه 

چرخاندند تا تراز آب اروميه بيشتر شود. 
دولت س��ابق قول داده بود درياچه را احيا كند، 
اما قولي براي نخشكيدن قره قشاق نداده بود! 
اكنون نه تنه��ا درياچ��ه احيا نش��ده، بلكه قره 
قش��اق هم وضعيت نامناسبي دارد. زيست بوم 
قره قش��اق غني ت��ر و از جهات��ي داراي اثرات 

اكولوژيكي مهم تري نس��بت به درياچه اروميه 
است. 

تاالب قره قش��اق در ش��هر بناب ق��رار دارد و 
به دلي��ل زيباي��ي و تنوع گونه ه��اي جانوري و 
گياهي به عروس تاالب هاي شمال غرب كشور 
شهرت يافته اس��ت. اين تاالب زيبا در مرز بين 
دو آذربايجان ش��رقي و غربي قرار گرفته است. 
ت��االب قره قش��اق بزرگ ترين ت��االب حوضه 
آبريز درياچه اروميه است و آب چندين رودخانه 
همانند مردق، ليان چ��اي، زرينه رود و صوفي 
چاي به آن وارد مي شود. اين تاالب زيبا وسعتي 
معادل ۲۲ هزار هكتار دارد و به دليل آب و هواي 
معتدل و مطبوعش همه ساله پذيراي پرندگان 
مهاجر بسياري از ساير كشور هاي جهان است. 

اين منطقه در سال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه شكار 
ممنوع اعام شده و هم اكنون به عنوان پناهگاه 

حيات وحش شناخته مي شود. 
عكس ايس��تگاه فضايي چين از درياچه اروميه، 
اين درياچه را كامًا به رنگ قرمز نشان مي دهد. 
علت اين قرمزي هم وجود كشند قرمز يا همان 
جلبك  هايي اس��ت كه در شرايط ش��وري زياد 
و گرم ش��دن هوا رنگ قرمز تولي��د مي كنند تا 

بتوانند در اين شرايط مقاوم باشند. 
گفتني است مرحوم پروفسور پرويز كردواني هم 
از مخالفان جدي انتق��ال آب به درياچه اروميه 
بود. كارشناسان زيادي هم نسبت به برنامه هاي 
ارائه شده از سوي س��ازمان محيط زيست براي 
احياي درياچه اروميه انتقادات فراواني را مطرح 

كرده بودند. 
در س��ال هاي اخير بخش��ي از حقآب��ه درياچه 
اروميه از سد شهيد كاظمي بوكان و سد نوروزلو 
مياندوآب و در مجموع از زرينه رود و سيمينه  رود 

به دست آمده است. 
پروژه انتقال آب از زاب به درياچه هم منتقدان 
زيادي داشته است. بررسي هاي محققان دانشگاه 
تهران نشان داده است كه جريان رودخانه زاب 
در مدت سه دهه گذشته روند نزولي معناداري 
داشته است. در نتيجه با توجه به روند افزايشي 
درجه ح��رارت در منطقه، انتق��ال بي رويه آب 
از اين حوضه به درياچه ارومي��ه اثرات مخربي 
بر منابع آب س��طحي و زيرزميني حوزه زاب و 

محيط زيست منطقه خواهد گذاشت. 
از نيمه پاييز ۹۷ يكي از شديدترين ترسالي هاي 
دهه اخير در سراس��ر ايران رخ داد. آن ترسالي 
در پاييز ۹۸ هم ادامه داشته اس��ت. حاصل اين 
ترس��الي هاي ش��ديد آبگيري غالب تاالب ها و 
درياچه هاي فصلي حتي در مناطق بياباني ايران 
بوده است. بهترين آمار تراز درياچه فقط مربوط 

به همين ترسالي هاست. 
بنا به گفته مس��عود تجريش��ي، معاون سازمان 
حفاظت  محيط  زيس��ت، هزينه احياي درياچه 
اروميه بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است. 
اكنون اين پرسش از مقامات سابق محيط زيست 
مطرح اس��ت كه اين هم��ه بودج��ه و اين همه 

تخريب و اين همه اصرار به احيا براي چه بود؟
منصور س��هرابي، اگرواكولوژيست )بوم شناسي 
كشاورزي( و استاد دانشگاه در سوئد، اخيراً در 
يكي از مقاالت خ��ود تأكيد كرده كه تنها كاري 
كه مي توان در ش��رايط فعلي انجام داد، كاهش 
س��طح تبخير با حفظ يك چهارم سطح درياچه 
اس��ت. به عبارت ديگر، آب هايي كه به درياچه 
وارد مي شوند در س��طح هزارو۵۰۰ كيلومتري 
حفظ و به سمت سطوح شكننده درياچه هدايت 
شوند و براي بقيه سطح درياچه كه خشك است، 

چاره و فكر ديگر بايد انديشيد. 

 بازگشايي ۴۰درصد از مدارس كشور 
در مهرماه

سرپرس�ت آموزش و پرورش از بازگش�ايي 40درص�د از مدارس 
كش�ور در مهرم�اه من�وط ب�ه رعاي�ت پروتكل ه�ا خب�ر داد. 
عليرضا كاظم��ي گفت: فعًا م��دارس كوچك را بنا داري��م از اول مهر 
بازگشايي كنيم و با دستوري كه از رئيس جمهور دريافت كرديم، نگاه ما 
اين است كه با شيب مايم به سمت حضوري شدن به صورت تدريجي 

برويم. 
وي افزود: در بقيه مدارس هم كه كاس ها داراي تراكم باالتري هست، ما 
در حال برنامه ريزي براي آنها هستيم و قطعاً به صورت تلفيقي و تركيبي 
برنامه ريزي خواهيم كرد. بعضي از روزهاي خ��اص را براي آنها كاس 

مي گذاريم و محدوديت هاي خاص را هم براي آنها اجرا خواهيم كرد. 
سرپرست آموزش و پرورش ادامه داد: براساس آنچه پروتكل ها هم به ما 
اعام مي كند، ما براي هر فرد در هر كاس حداقل ۲ مترمربع فضا قائل 

مي شويم. فاصله ۱/۵ متر از هر سمت را هم لحاظ مي كنيم. 
وي افزود: بخش��ي ديگر از مدارس هم كه امكان حضوري نيست فعًا 
مجازي راه اندازي مي كنيم تا در اولين فرصت به صورت تدريجي تبديل 

به آموزش حضوري كنيم. 
در حال حاضر ۹۴ هزار و ۴۴۵ مدرسه دولتي و حدود ۱۷ هزار مدرسه 
غيردولتي داريم. از اين تعداد مدارس دولتي كه داريم بيش از ۴۰ هزار 
مدرسه كمتر از ۷۵ دانش آموز دارند كه از اول مهرماه به صورت حضوري 

آموزش در اين مدارس شروع خواهد شد. 
كاظمي در نهايت تأكيد كرد: در مجموع فاصل��ه بين دانش آموزان در 
مدارس را رعايت مي كنيم و به ص��ورت تركيبي حضوري و مجازي بنا 
داريم پيش برويم و مي توانين بيش از ۴۰ درصد م��دارس را براي اول 

مهرماه بازگشايي كنيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسین سروقامت

قديمي ترها! دستمريزاد  كه به ما ياد داديد در مقابل خدمت ديگران 
تشكر كنيم، از كلمات ركيك در گفت وگوهاي خود استفاده نكنيم، 

در مكان هاي عمومي مراقب رفتار كودكانمان باشيم. 
 اما فقط همين؟ ام�روزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما »هنر زندگي زير يك سقف« را بلديم؟!
راز و رمز زندگي مشترك را مي دانيم؟ بلديم با شريك زندگي خود 

چگونه مدارا كنيم؟ 
از زير و بم هاي شخصيت همس�رمان مطلعيم؟ چيزي از عاشقي 

كردن در زندگي زناشويي مي دانيم؟
از نقشي كه كلمات عاش�قانه در ايجاد عالقه ايفا مي كنند، خبر 

داريم؟ مي دانيم ازدواج براي حل چه مشكلي است؟
مي دانيم احترام به اقوام همسر، احترام به خود اوست؟ 

ناز شس�ت قديمي ترها! اما هنوز مس�ائل مهمي وجود دارند كه 
آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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اقدام مردمي براي پايان يك پررويي
عجيب اس��ت كه با وجود اعام عالي ترين مقام ه��ا و نهادهاي قضايي 
ذي سمت در قضيه برگ سبز خودرو، هنوز هم اشخاص پايين دست از 
قوه قضائيه، بيخيال يك روال غيرضرور نمي شوند و بر رويه ناصواب خود 

اصرار غيرقانوني مي كنند! 
دادستان كل كشور پس از صدور رأي در ديوان عدالت اداري مبني بر 
كفايت برگ سبز به عنوان سند رس��مي خودرو بخشنامه الزم االتباع 
صادر كرد كه انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي نيست. 
پس از آن هم براي تأكيد بر بخشنامه صادره با رسانه ها گفت و گو و براي 
چندمين بار تصريح كرد كه برگ سبز همان سند رسمي خودرو است و 
مردم ملزم نيستند براي انتقال سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند؛ 
اس��تنكاف از صدور وكالت فروش در دفاتر اسناد رسمي تخلف است و 

مردم متخلفان را معرفی كنند. 
حاال و پس از هم��ه اينها آقاي خندان��ي، رئيس كانون س��ردفتران و 
دفترياران همچنان دستور صريح دادستان كل كشور مبني بر الزامي 
نبودن تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي را مخالف قانون عنوان 
كرده و گفته است: »كماكان تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي 

الزامي و اجباري است! «
الزامات روزنامه نگاري و قواعد اخاقي كه به آن پايبند هس��تم، اجازه 
نمي دهد آنطور كه شايسته و بايسته است در مقابل اين حد از پافشاري 
تهوع آور براي سركيس��ه كردن مردم بنويس��م، اما عجالتاً بايد عرض 
كنم كه به حكم قوانين اليتغير طبيعي و ش��رعي، همه اين دست و پا 
زدن ها براي حفظ درآمد حرام راه به جايي نخواهد برد كه هيچ، چماقي 
خواهد شد كه آخرين حلقه هاي انحصاري و التذاذهاي باندي را در هم 
خواهد كوبيد؛ حرام چون حاال ديگر اجباري دانستن مراجعه مردم به 
دفترخانه قِسمي از »اكل مال به باطل« و ستاندن پول آغشته به غش 

و فريب است. 
البته چندان به برداش��ت هاي هرمنوتيكانه و روانشناسانه شخصي در 
يادداشت هاي روزنامه اي قائل نيس��تم، وگرنه مي شد الاقل به عنوان 
يك احتمال چنين نوشت كه برخي در كانون سردفتران پس از چند 
دهه انحصار و ح��ق مردم خوري در مواردي از قبي��ل ممانعت از ورود 
فارغ التحصيان شايسته به حرفه سردفتري )به رغم افزايش چشمگير 
امور ثبتي جامعه، ۱۳ س��ال اس��ت كه آزمون جذب س��ردفتر برگزار 
نشده اس��ت!(، حاال مقابل موج انحصارزدايي و تحول خواهي كم آورده 
و با علم به شكس��ت مقابل مطالبات بر حق عمومي، به مرگ گرفته تا 
منتقدانش به تب راضي ش��وند؛ برخاف دستور مقامات ارشد قضايي 
همچنان دعواي برگ س��بز خودرو را زنده نگه مي دارند تا حواس ها را 
پرت كنند و در عين حال هزينه تصوي��ب قانون انحصارزداي مجلس 
را باال ببرند؛ از طرفي ديگر، با دعوت رس��مي كميت��ه پارلماني كانون 
س��ردفتران به البي گري با نماين��دگان، تيري در تاريك��ي رها و تقا 
مي كنند همچنان مانع اقدام مجلس شوند كه براي عموم مردم نافع، اما 

برخاف منافع مادي باندي خاص است. 
براي برون رف��ت از چنين وضعيتي كه مديران و نهادهاي باالدس��تي 
همراه با مطالبات جامعه دستور مي دهند و بخشنامه صادر مي كنند، 
ولي در پايين دست مخالفت صورت مي گيرد و از اجراي بخشنامه در 
عمل ممانعت مي ش��ود، مردم بايد وارد عمل شوند؛ اول اينكه نهضت 
عمومي راه بيفتد و با تبليغ در فضاي مجازي و واقعي، با هشتگ سازي و 
توصيه چهره به چهره مانع مراجعه طرفين معامله به دفاتر اسناد رسمي 
براي انتقال سند خودرو ش��وند؛ دوم هم اينكه به فرض اصرار خريدار 
براي انتقال سند در دفترخانه، هزينه انتقال سند خودرو، بر خاف رويه 
سابق، بر عهده خريدار باشد؛ س��وم هم اينكه با عكس گرفتن از سردر 
دفاتر اسناد رسمي مستنكف از دستور مقام قضايي و پخش گسترده 
آن هم مانع حضور س��اير مردم در آن دفترخانه ش��وند و هم از چنين 
دفترخانه اي شكايت رس��مي تنظيم و با صرف وقت تا انتها شكايت را 

پيگيري كنند. 

 نوسازي بافت هاي فرسوده 
به صورت اورژانسي

 مديريت شهري سابق، انگيزه هاي ساخت و ساز 
در بافت هاي فرسوده را از بين برد

 در دوره مديريت شهري س�ابق، جلوگيري از س�اخت طبقه مازاد و 
افزايش صد درصدي عوارض ساخت در بافت فرسوده، مانع از نوسازي 
اين مناطق ش�د. مديريت ش�هري فعل�ي بايد به صورت اورژانس�ي 
مشكل نوس�ازي بافت هاي فرس�وده را پيگيري كند. رئيس سازمان 
بازرس�ي كل كش�ور هم چندي قبل كوتاهي در نوس�ازي بافت هاي 
فرسوده را از ترك فعل هايي دانست كه اين سازمان پيگيري مي كند. 
در سراسر كشور حدود ۲۰ ميليون نفر و در پايتخت بيش از ۴ ميليون نفر در 
بافت فرسوده زندگي مي كنند. بافت هاي فرسوده به مناطقي گفته مي شود 
كه داراي ساختمان هاي ناايمن، سكونتگاه هاي غيررسمي، محدوده هاي 
تاريخي نيازمند احيا و پهنه هاي شهري با پيشينه روستايي است. مناطق 
داراي بافت فرسوده بيشترين آمار مربوط به آسيب هاي اجتماعي را هم به 

خود اختصاص داده اند. 
   حتي بافت هاي نوسازي شده هم بي كيفيت بودند

شهرداري و شوراي شهر سابق پايتخت در خصوص بافت هاي فرسوده به 
قدري ناكارآمد عمل كرد كه حتي رئيس شوراي شهر سابق هم در آخرين 

روزهاي عمر شورا، به نوسازي بافت هاي فرسوده اعتراض كرد. 
محسن هاشمي، رئيس سابق شوراي شهر اواخر خردادماه امسال بود كه 
در صحن شورا اعام كرد »در شوراي پنجم در حمل و نقل عمومي و بافت 
فرسوده، موفقيت هاي چنداني به دست نياورديم؛ دو حوزه اي كه با زندگي 

ميليون ها شهروند ارتباط مستقيم دارند.«
در خصوص نوسازي بافت هاي فرس��وده،آش به قدري شور بود كه حتي 
سال گذشته عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران افشا كرد كه ۴۰ درصد 

بافت هاي نوسازي شده در بافت فرسوده، كيفيت مناسبي ندارند. 
 زهرا نژاد بهرام در گفت وگويي با ايسنا، درباره وضعيت نوسازي بافت هاي 
فرسوده پايتخت گفت كه »مطالعاتي در مورد وضعيت بافت هاي فرسوده 
انجام شده است كه نشان مي دهد متأسفانه ۴۰ درصد بافت هاي نوسازي 

شده در بافت فرسوده از نظر كيفيت ساخت، مطلوب نيستند.«
   ورود سازمان بازرسي به ماجرا

قبل از تشكيل شوراي شش��م شهر تهران )ش��وراي فعلي( مهدي چمران، 
 رئيس كنوني ش��وراي ش��هر تأكيد كرده  بود ك��ه طبق قانون بايد س��االنه 
۱۲درصد بافت فرسوده نوسازي شود و اين مهم در دوره چهارم شورا بيش از 
۱۲درصد اتفاق افتاد، اما در اين دوره )دوره پنجم( بافت فرسوده نوسازي نشد. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم اوايل تيرماه در خصوص ترك فعل 
مديران شهري بسياري از استان ها در حوزه بافت هاي فرسوده اظهار كرد 
كه در بافت فرسوده كوتاهي هايي صورت گرفته اس��ت. با وجود اينكه در 
قانون پيش بيني شده سالي ۱۲ درصد از بافت فرسوده بازسازي شود، اما 
طي هشت سال گذشته فقط حدود ۸ درصد از بافت هاي فرسوده در كشور 

نوسازي شده  است. 
در زمينه معضات بافت هاي فرسوده، يكي از اعضاي شوراي شهر تهران روز 
گذشته گفت: جلوگيري از ساخت طبقه مازاد و افزايش صد درصدي عوارض 
ساخت در بافت فرسوده، انگيزه هاي ساخت و ساز را در اين حوزه از بين برده 

و بايد به صورت اورژانسي لغو شود. 
   بي تفاوتي شوراي شهر سابق به بافت هاي فرسوده

ناصر اماني  در خصوص رويكرد مديريت شهري ششم به نوسازي در بافت 
فرسوده شهر تهران به خبرگزاري مهر گفت: در دوره مديريت شهري پنجم 
دو برنامه اساسي براي نوسازي بافت فرسوده متوقف شد كه بايد به صورت 

اورژانسي و فوري به برنامه هاي اجرايي مديريت شهري بازگردد. 
وي در ادامه تصريح كرد: ساخت طبقه اضافه در بافت فرسوده كه به نوعي 
مشوق ساخت و ساز در اين بافت شهري بود از سوي شوراي عالي شهرسازي 

و بدون مقاومت شوراي شهر حذف شد. 
اماني با بيان اينكه در كاهش انگيزه هاي نوسازي با حذف اين مشوق هم 
شوراي عالي شهرسازي و هم شوراي پنجم هر دو مقصرند، گفت: نمي دانم 
اين دو نهاد با چه انگيزه اي تنها مشوقي را كه براي مشاركت در ساخت در 
بافت فرسوده وجود داش��ت، حذف و روند خوب نوسازي بافت فرسوده را 

متوقف كردند. 
وي با تأكيد بر اينكه براي رونق بخش��ي دوباره به س��اخت و ساز در بافت 
فرسوده بايد پيشنهاد كنيم درباره اين مسئله در شوراي عالي شهرسازي و 

معماري بازنگري شود، يادآوري كرد: اين اتفاق بايد تا آخر سال رخ دهد. 
اين عضو شوراي شهر با اشاره به اينكه كاهش عوارض شهرسازي و معماري 
در برخي از مناطق جنوبي تهران بيش از صددرصد افزايش يافته است، ابراز 
داشت: اين افزايش عوارض توان مالي نوسازي را كاسته و بايد سريعاً درباره 

بازنگري در آن تصميم گيري شود. 
وي با يادآوري اين نكته كه عوارض در بافت فرسوده صددرصد رايگان است، 
گفت: عدم مجوز س��اخت طبقه مازاد انگيزه را از كساني كه مي خواهد به 
صورت مشاركتي درباره ساخت و ساز در اين بافت اقدام كنند، گرفته است. 
بايد منتظر برنامه هاي شهردار تهران براي رونق بخشي بيشتر براي نوسازي 

بافت فرسوده باشيم. 
   بودجه هاي كالن براي آرزوهاي شهردار

گفتني است در پنج منطقه پايتخت يعني مناطق ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ 
در حدود ۴ هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه بخش زيادي از تهران 
را شامل مي شود. با توجه به اينكه زلزله همواره پايتخت را تهديد مي كند، 

مديريت جديد شهري بايد نوسازي بافت هاي فرسوده را جدي بگيرد. 
 در دوران مديريت حناچي، مهم ترين سياس��ت مديريت شهري، توسعه 
محله محور بود. به همين دليل ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار در سال ۹۹ براي 
طرح هاي توسعه محات شهر تهران و براي سال ۱۴۰۰ هم بيش از ۲ هزار 

ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص يافت. 
حناچي تأكيد داشت كه »طرح هاي توسعه محات پروژه هاي  ريزي هستند 
كه مردم آنها را در زندگي روزمره خودشان به خوبي لمس مي كنند مثل 
توسعه فضاهاي عمومي، فضاي سبز و در كل توسعه قلمرو شهري از جمله 
طرح هاي ريز محله محور هستند. « آخرين باري كه شما چنين تحولي در 

زندگي روزمره خود حس كرديد، كي بود؟

امير صادقان|  تسنيم

علیرضا سزاوار

محمدصادق فقفوري

   طبق اعام سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دانش آموزاني كه 
تا كنون و به هر علتي موفق نشده باشند ثبت سفارش كتاب هاي درسي 

خود را انجام دهند تا ۳۱ شهريور براي اين كار فرصت دارند. 
   با مشاركت قرارگاه جهادي امام رضا)ع(، توزيع هزار بسته معيشتي در 
قالب طرح احسان حسيني ميان خانواده هاي نيازمند تهراني آغاز شد. 

   مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران از ورود ۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس به ن��اوگان حمل و نقل عمومي پايتخت همزمان با آغاز س��ال 
تحصيلي خبر داد و گفت: با بازگشايي حضوري مدارس فعاليت مجدد 
خطوط سرويس مدرسه از سر مي گيرد. در همين رابطه مدير كل خدمات 
شهري شهرداري تهران با اشاره به زيباسازي شهر و نوسازي المان ها و 
برخي تجهيزات اطراف مدارس با هدف ايجاد نش��اط، از آمادگي كامل 

شهرداري در حوزه خدمات شهري براي بازگشايي مدارس خبر داد. 
   پژوهشگاه قوه قضائيه در راستاي حل چالش دوم از فصل دوم سند 
تحول قضايي، فراخوان كشوري به منظور دريافت ايده هاي صاحبنظران 

براي حل »چالش اطاله دادرسي« منتشر كرد. 
   رئيس اورژانس اجتماعي گفت: اگر ديديد همس��ايه ش��ما دعواي 
شديدي با فرزندش دارد يا او را به شدت كتك مي زند، در بزنيد و برويد؛ 

اين كار باعث مي شود وقفه اي در نزاع رخ دهد. 


