
مقامات ژاپ�ن در پ�ي گزارش هاي�ي مبني 
بر آلودگ�ي در بي�ش از يك و ني�م ميليون 
دوز واكس�ن مدرنا، دس�تور تعلي�ق تزريق 
اي�ن واكس�ن را دادن�د. منب�ع اي�ن خب�ر 
خبرگزاري هاي داخلي نيس�ت، بلكه خبري 
است كه خبرگزاري سلطنتي بي بي سي  آن 
را منتشر كرده اس�ت. انتش�ار اين خبر اما 
واكنش هاي متع�ددي را به دنبال داش�ته و 
اعتبار واكس�ن امريكايي مدرنا را زير سؤال 
برده است. واكس�ني كه از خط توليدش در 
اس�پانيا به ژاپن صادر شده اس�ت. كارخانه 
داروس�ازي تاكدا كه مديريت توزيع داخلي 
اين واكس�ن را برعهده دارد از وجود موادي 
خارجي در داخ�ل ويال هاي باز نش�ده اين 
واكس�ن خب�ر داده اس�ت. مدرن�ا گفته كه 
تاكنون هيچ مشكل ايمني در اين واكسن ها 
شناسايي نشده است، اما تعليق اين واكسن 
در پي تأخي�ر ماه گذش�ته در توزيع جهاني 
آن، شكس�تي براي كمپاني توليد كننده به 
شمار مي رود. تاكدا گفته كه براي جلوگيري 
از اخت�ال در برنام�ه واكسيناس�يون در 
ژاپن از مناب�ع جايگزين اس�تفاده مي كند. 

طبق گزارش بي بي سي، يك ونيم ميليون دوز 
واكس��ن آلوده مدرنا از مبدأ اس��پانيا به ژاپن 
ارسال ش��ده و ش��ركت دارويي تاكدا در ژاپن 
پس از شيوع مش��كوك ويروس، متوجه وجود 
مواد خارجي عجيب در ويال هاي ارسالي شده 

است. 
بر همين اساس ژاپن تزريق حدود يك ميليون 
و ۶۳هزار دوز واكسن مدرنا را به دليل آلودگي 
به حال تعليق درآورده اس��ت. وزارت بهداشت 
اين كشور گفته كه »مواد خارجي« در برخي از 
دوزهاي يك  بچ )دسته( حدوداً ۵۶۰ هزار ويالي 
ديده شده اس��ت. كمپاني داروسازي تاكدا كه 
توزيع اين واكسن را در ژاپن برعهده دارد، گفته 
اس��ت مدرنا به دليل رعايت م��وارد احتياطي، 
تزريق سه بچ از اين واكسن ها را موقتاً متوقف 
كرده است. تاكدا عنوان كرده كه احتماالً بروز 
مشكلي در زمان توليد اين واكسن در اسپانيا، 
علت اين مسئله بوده اس��ت. مدرنا با اشاره به 
اينكه »تا امروز هيچ مشكلي در مورد ايمني و 
كارايي اين واكسن شناسايي نشده است«، افزود 
كه با كمپاني تاكدا براي انجام تحقيقات بيشتر 

در اين مورد همكاري مي كند. 
مش��كل دار بودن واكس��ن امريكايي مدرنا اما 
اعتبار اين شركت داروس��ازي امريكايي را زير 
س��ؤال برده، به خصوص اينك��ه از آغاز توزيع 
و تزريق واكس��ن هاي امريكايي فايزر و مدرنا 
گزارش ه��اي متع��ددي از عوارض ش��ديد و 
گس��ترده اين واكسن ها منتشر ش��د و همين 
عوارض و مرگ هاي مش��كوك پ��س از تزريق 
واكس��ن موجب ن��گاه منفي به واكس��ن هاي 

امريكايي ش��ده بود و حاال با مشكالت مستند 
واكس��ن مدرن��ا ترديدها درباره واكس��ن هاي 
امريكايي و حتي آنهايي كه در ديگر كش��ورها 
توليد مي شوند بيشتر شده است. همين مسئله 
اهميت تأكيد رهبري بر واردات واكسن از مسير 

سالمت و مطمئن را بيشتر آشكار مي سازد. 
  س�ندي ديگر از غيرقابل اعتماد بودن 

امريكا
ماجراي ارسال واكسن هاي آلوده مدرنا به ژاپن، 
اما با واكنش گسترده چهره ها و كاربران فضاي 

مجازي همراه بوده است. 
در واقع با اين ماجرا مشخص مي شود حتی اگر 
واكسن امريكايي در كش��وری ديگر هم توليد 

شود باز هم ممكن است اشكال داشته باشد. 
بنابراين به استدالل رهبري در اهميت سالمت 
مردم مي رس��يم و اينكه ايش��ان با اش��اره به 
تجربيات متعدد آزمايش هاي غيرانساني دارويي 
انگليس و امريكا روي مردم س��اير كش��ورها، 
واردات واكسن از اين دو كشور را براي حفاظت 
از جان مردم ممنوع اعالم ك��رد. همانطور كه 
رهبري تأكيد داش��تند باي��د واردات و خريد 

واكسن از مسير مطمئن انجام شود. 

  لزوم كنترل و تأييد واكسن هاي وارداتي 
محمدعلي محس��ني بندپي، عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس ش��وراي اسالمي هم 
با تأكيد ب��ر ض��رورت واردات واكس��ن كرونا از 
كش��ورهاي مطمئن گف��ت: »امري��كا خيلي از 
كشورها را به صورت پايلوت براي اثربخشي برخي 
داروها و عوارض واكسن ها در نظر مي گيرد و حتي 
در اين كار اهداف غيربشردوستانه هم دارد. اين 
در حالي است كه در طول 4۰ تا ۵۰ سال گذشته 
دشمني امريكا در عرصه هاي مختلف به وضوح 
براي جمهوري اسالمي ثابت شده است، به همين 
دليل رهبر معظم انقالب دس��تور دادند واردات 
واكسن از امريكا و انگليس نبايد صورت گيرد، ولي 
واردات از ساير كشورها مانعي ندارد.« وي با بيان 
اينكه كشورهاي مختلفي واكسن توليد مي كنند، 
افزود: »تمركز بر امريكا و انگليس و وابستگان به 
آنها براي واردات واكس��ن به كشورمان درست 
نيست و بايد بدانيم كه رهبر معظم انقالب واردات 
واكس��ن را محدود نكرده بودند و فقط واردات از 

اين دو كشور محدود بود.«
اين عضو كميسيون بهداش��ت مجلس با اشاره 
به ممنوعيت اس��تفاده از يك و نيم ميليون دوز 

واكسن مدرنا به دليل مش��كالت جدي در ژاپن 
تصريح كرد: »واردات واكسن خارجي به غير از 
كشور امريكا و انگليس ضرورت است، به شرطي 
كه مبادي اصلي و ويژگي هاي بهداشتي و درماني 
آن كنترل ش��ود. نمي توانيم به مردم كشورمان 
بگوييم صبر كنيد و جان عزيزانتان در خطر باشد 
تا واكسن داخلي به توليد انبوه و مورد نياز كشور 
برسد. بنابراين بايد خيلي سريع  به سمت واردات 
واكسن مطمئن برويم. بايد واكسن وارداتي تأييد 
شده باشد و تمامي كنترل ها و آزمايش هاي الزم 
بر آن صورت گيرد و واكسن ايمن، قابل اطمينان 

و بدون حرف و حديث را وارد كنيم.«
  س�ينوفارم مص�رف ش�ده در كش�ور 

پلتفرم اصلي و داراي تأييديه است 
واردات واكسن سينوفارم ارزان تر و فاقد تأييديه 
سازمان جهاني بهداشت هم موضوع ديگري است 
كه طي روزهاي اخير در كشور مطرح شده است. 
كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو 
اما به مردم اطمينان داد آنچه از واكسن سينوفارم 
در ايران عرضه و مصرف شده است، پلتفرم اصلي 
آن بوده و از سوي سازمان بهداشت جهاني مجوز 

مصرف اضطراري دارد. 
جهانپور درباره اظهاراتي مبني بر واردات واكسن 
سينوفارم از منبعي كه تأييديه سازمان جهاني 
بهداشت نداشته، گفت: »به طور كلي چين پنج 
واكس��ن كرونا عرضه كرده كه شامل سينوفارم 
پكن، سينوفارم ووهان، س��ينوواك، كان سينو 
و... است. س��ينوفارم پكن از واكسن هايي است 
كه مورد تأييد WHO قرار گرفته است. بر همين 
اساس هم تنها واكسن چيني داراي مجوز مصرف 
در ايران سينوفارم پكن است كه در ماه هاي اخير 

وارد شده است.«
وي افزود: »ايران از ابتداي واردات واكسن تاكنون 
تنها واردكننده و مصرف كننده س��ينوفارم پكن 
بوده است كه مورد تأييد سازمان جهاني بهداشت 
هم قرار دارد. در ضمن اين به معناي نامعتبر بودن 
واكسن سينوفارم ووهان نيس��ت، چراكه دهها 
ميليون دوز از آن واكسن در چين استفاده شده 
است. مضافاً بر اينكه حس��ب اطالع، سينوفارم 
ووهان نيز در حال انتقال به پلتفرم اصلي اس��ت 
و در آينده احتماالً تنها يك واكسن سينوفارم از 

سوي چين عرضه خواهد شد.«
  واكسيناسيون همه مردم تا دهه فجر

بهرام عين اللهي، وزير بهداشت دولت سيزدهم 
كه روز گذش��ته به همراه س��يدابراهيم رئيسي 
رئيس جمهور به خوزس��تان رفته بود، گفت: »تا 
ايام مبارك دهه فجر انجام واكسيناسيون همه 

مردم برنامه ريزي شده است.«
وي با تأكيد بر اينكه يكي از مؤثرترين راهكارهاي 
مقابله ب��ا كرونا انجام واكسيناس��يون اس��ت از 
مردم خواست نسبت به دريافت هرگونه واكسن 
موجود و انجام واكسيناس��يون خود به سرعت 

اقدام كنند. 

تعيي�ن تكلي�ف ف�وري قرار هاي بازداش�ت 
موق�ت از نخس�تين دس�تورات رياس�ت 
جدي�د ق�وه قضائي�ه ب�ود ك�ه اكن�ون از 
س�وي مدي�ران قضاي�ي دنب�ال مي ش�ود. 
در راس��تاي همين دستور پنجم ش��هريورماه، 
رؤساي دادگستري استان هاي تهران، مازندران و 
آذربايجان غربي به زندان هاي حوزه خود سركشي 
كردند. در بازديد پنج ساعته رئيس دادگستري 
اس��تان تهران از زندان قزلحص��ار، زمينه آزادي 
يكي از مددجويان محك��وم به قصاص بعد از ۲۸ 
سال فراهم ش��د.  به  دنبال بخشنامه رياست قوه 
قضائيه به مناسبت ماه محرم و شيوع موج جديد 
كرونا، هفته گذشته حدود ۵ هزار نفر از زندانيان 
اس��تان تهران روانه مرخصي شدند. جالب اينكه 
مقرر شده اين زندانيان قبل از اينكه از مرخصي 
به زندان بازگردند، شرايط اعطاي آزادي مشروط 
و بهره مندي آنها از تأسيسات ارفاقي بررسي و از 
اين طريق از بازگشت اين زندانيان به ندامتگاه ها 

جلوگيري شود. 
 تس�ريع در تعيي�ن تكلي�ف زنداني�ان 

باتكليف
رياس��ت جديد قوه قضائيه با شروع فعاليت خود 
دس��تور ويژه در خصوص تعيي��ن تكليف فوري 
قرار هاي بازداشت موقت را صادر و اعالم كرد كه 
بايد با جديت اجرا و گزارش آن به صورت دقيق 
داده ش��ود.  مراجع قضايي اس��تان ها به صورت 
جهادي موضوع پايش زندانيان را دنبال مي كنند 
و اميد است در پايان امروز تمام مددجوياني كه 
استحقاق استفاده از تخفيفات قضايي را دارند از 
اين امتيازات بهره مند شوند. ضمن اينكه تخفيفات 
و ارفاقات قضايي شامل مددجوياني كه مخل نظم 

و امنيت جامعه هستند، نخواهد شد. 
تس��ريع در تعيين تكليف مددجويان بالتكليف 
و متهم باعث مي ش��ود جمعيت زندانيان به طرز 
چشمگيري كاهش يابد. هرچه جمعيت كيفري 
بيشتر باشد مشكالت زندان ها نيز بيشتر و امكان 
ايجاد زمينه هاي بازگشت سالم مددجو به جامعه 

و تكرار نشدن جرم هم كمتر خواهد شد. 

 بررس�ي درخواس�ت هاي زنداني�ان 
در كارگروه هاي تخصصي 

رئيس كل دادگس��تري اس��تان ته��ران پنجم 
ش��هريورماه همراه با معاونان خ��ود و ۵۰ نفر از 
قضات دادگاه هاي مختلف اس��تان در ندامتگاه 
قزلحصار حضور يافت و در خصوص پايش زندانيان 
گفت: اقداماتي كه در حوزه پايش زندانيان صورت 
مي گيرد شامل افرادي است كه راه صحيح زندگي 
را در پيش مي گيرند. با كاهش جمعيت كيفري 
و پايش قضايي، فضا و ظرفي��ت اجراي برنامه ها 
و طرح ه��اي اصالح��ي و تربيتي بيش��تر فراهم 
خواهد ش��د.  محمدجواد حشمتي مهذب افزود: 
مجازات هاي جايگزين حبس و استفاده از پابند 
الكترونيك نق��ش مهمي در كاه��ش جمعيت 
كيفري دارد و الزم اس��ت قضات بر اساس قانون 
توجه بيشتري به درخواست هاي زندانيان داشته 
باشند.  در اين بازديد مشخص شد كه ۱۸ درصد 
زندانيان قزلحصار متهم هستند و در انتظار صدور 
حكم بس��ر مي برند.  در ديدار رئيس دادگستري 
اس��تان تهران و قضات با مددجويان كه بررسي 
پرونده هاي آن��ان به مدت پنج س��اعت به طول 
انجاميد، زمينه آزادي يكي از مددجويان محكوم 

به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد. 
همچنين درخواست هاي زندانيان طي روز هاي 
آين��ده در كارگ��روه تخصص��ي دادگس��تري، 
تصميم گي��ري و رأي صادر خواهد ش��د. زندان 
قزلحصار در حوزه جغرافيايي اس��تان البرز قرار 
دارد، اما يكي از زيرمجموعه هاي بزرگ اداره كل 

زندان هاي استان تهران است. 
 قض�ات باي�د از وضعيت زندان�ي باخبر 

باشند
رئي��س كل دادگس��تري مازندران ه��م پنجم 
شهريورماه در راستاي دستور پايش زندان ها به 
همراه مسئوالن قضايي استاني و ۶۰ نفر از قضات 
شهرس��تان هاي آمل، محمودآباد و سرخرود از 
بخش هاي مختلف زندان آمل و همچنين بخش 
نسوان بازديد كرد و از نزديك در جريان مسائل 
قضايي زندانيان و مددجويان حاضر در اين زندان 

قرار گرفت.  حجت االسالم اكبري گفت: بازديد از 
زندان ها براساس تكليف قانوني و تأكيدات رئيس 
قوه قضائيه در جهت آشنايي بيشتر با مشكالت 
زنداني��ان و كاهش جمعيت كيف��ري به صورت 
منظم و مستمر انجام مي شود. قضات هم بايد به 
طور مستمر از وضعيت زنداني باخبر و بر اجراي 
مجازات در زندان ها نظارت داش��ته باشند تا اين 

بازديد ها نتيجه بخش و مؤثر باشد. 
اكبري تصريح كرد: تالش ما بر اين است كه موارد 
ارفاقي و كمك هاي قانوني الزم، مشمول زندانياني 
كه داراي صالحيت هاي قانوني هس��تند، بشود 
و زمينه آزادي و بازگش��ت آنها به كانون خانواده 
و جامعه فراهم ش��ود. در اين بازدي��د ۱۹ نفر از 
زندانيان با دس��تور قضايي آزاد و ۱۲۰ نفر نيز به 

مرخصي اعزام شدند. 
 راه برگشت به زندان مسدود شود

رئيس كل دادگس��تري آذربايجان غربي هم روز 
پنجم ش��هريورماه از بند هاي نسوان، نوجوانان و 
كارگاه حرفه آموزي بانوان بازديد و با تعدادي از 

زندانيان زندان اروميه ديدار كرد. 
ناصر عتباتي با بيان اينكه در پايش زندان ها بايد 
به اشتغال زندانيان هم توجه كرد و ايجاد اشتغال 
از برنامه هاي جدي قوه قضائيه است، گفت: بنياد 
تعاون زندان ها، يك نهاد عام المنفعه است كه بدون 
دريافت بودجه اي از دولت، به صورت خودگردان 
در زمينه هاي مختل��ف فعاليت می كند و نه تنها 
تعدادي از زندانيان در قب��ال كار و فعاليت هاي 
خود دستمزد دريافت مي كنند، بلكه سود حاصل 
از واحد هاي توليدي اين بنياد مس��تقيماً صرف 

زندانيان و خانواده هايشان مي شود. 
وي بر اس��تفاده بنياد تع��اون از ظرفيت فعاالن 
اقتصادي تأكيد كرد و گف��ت: مي توان از فعاالن 
اقتصادي استان خواست قسمتي از نيروي انساني 
مورد نياز خود را از زندانيان تأمين كنند. با اين كار 
نه تنها از اجر معنوي اين كار بهره مند مي شوند، 
بلكه از اين ني��رو در گرداندن چ��رخ توليد خود 
اس��تفاده و راه برگش��ت مددجو به زندان را هم 

سد مي كنند. 
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تعليق تزريق واكسن امريكايي در ژاپن
وزير بهداشت: انجام واكسيناسيون همه مردم تا دهه فجر برنامه ريزي شده است

اتصال همه روستاها 
به شبكه پرسرعت اينترنت تا پايان سال

روس�تاهايي ك�ه هن�وز ب�ه ش�بكه ارتباط�ي متصل نش�ده اند 
براس�اس برنامه ري�زي انج�ام ش�ده ت�ا پاي�ان س�ال آين�ده 
مي ش�وند.  بهره من�د  پرس�رعت  و  پاي�دار  ش�بكه  از 
وزير ارتباطات با اشاره به اينكه فناوري اطالعات هم اكنون تبديل به يك 
فناوري اجتماعي شده است، گفت: اين فناوري تا اعماق زندگي مردم 
نفوذ كرده است و هر تصميمي كه در اين حوزه گرفته  شود تمام افراد 

جامعه و حتي اعضاي خانواده را تحت تأثير خود قرار مي دهد. 
عيسي زارع پور افزود: بايد از فرصت هاي اين فضا استفاده كنيم و براي 
آسيب هاي آن نيز برنامه ريزي داشته باشيم. البته در سال هاي گذشته 
كارهاي بسياري در اين حوزه انجام شده، اما نسبت به آنچه بايد باشد و 

فضاي مجازي تراز انقالب اسالمي كارهاي بسياري بايد انجام شود. 
وي خطاب به مديران و معاونان وزارت ارتباطات گفت كه تاكنون كار 
سختي داشته ايد و از هم اكنون نيز كار شما سخت تر مي شود و بايد براي 
پيشبرد برنامه ها همه با هم همكاري داشته باشيم و نگراني هاي مردم 

را برطرف كنيم. 
به گزارش مهر، زارع پور نگاه خود به اين حوزه را يك نگاه ايجابي اعالم 
كرد و گفت: ظرفيت هاي اين حوزه با توجه به مؤلفه هاي فرهنگي كشور 
ما بسيار بيشتر از آسيب هاي آن است و اين نگاه فرصت محور مي تواند 

جايگاه جهاني ما را در حوزه فناوري اطالعات ارتقا دهد. 
وي افزود: مردم انتظار دارند فناوري اطالعات بتواند مشكالت آنان را 
حل كند و كارآيي نظام ارتقا داده شود تا باعث رضايتمندي مردم شود. 

در نهايت اين رضايتمندي پشتوانه اي براي نظام مي شود. 
زارع پور با اش��اره به اينكه بايد نس��بت به زحمات مديران گذش��ته با 
انصاف برخورد كرد، گفت: زحمات بس��ياري در اين حوزه با مديريت 
مهندس آذري جهرمي كش��يده ش��ده و فارغ از نگاه هاي سياسي در 
حوزه زيرساخت ها، اقدامات بس��يار خوبي انجام شده و در بسياري از 
روستاها و مناطق محروم، به خصوص در اين شرايط كرونايي دسترسي 

به ارتباطات نسبت به گذشته بيشتر شده است. 
وی تصريح كرد: مابقي روستاهايي كه هنوز متصل نشده اند بر اساس 
برنامه ريزي انجام شده تا پايان سال ۱4۰۱ از شبكه پايدار و پرسرعت 
بهره مند مي شوند. ضمن اينكه دسترس��ي عادالنه به ارتباطات باعث 

تقويت نظارت هاي مردمي خواهد شد. 

حسین سروقامت

كودكان در صف نخست  آسيب 
از تغيير اقليم

تازه ترين گزارش يونيسف از تأثير تغيير اقليم
 بر زندگي كودكان حكايت دارد

صندوق كودكان س�ازمان ملل متحد )يونيس�ف( در جديدترين 
گزارشي كه منتشر كرده از تأثير تغيير اقليم بر زندگي كودكان پرده 
برداشته است. آمارها نشان مي دهد كه بحران تغييرات اقليمي، يك 
ميليارد كودك جهان را در معرض خطرهاي بااليي قرار داده است. 

يونيس��ف به عنوان زيرمجموعه اي از س��ازمان ملل، حق��وق و منافع 
كودكان در ۱۹۰ كشور مختلف را با فعاليت اجتماعي و فرهنگي خود 
ترويج و گسترش مي دهد. اين نهاد در حفاظت كودكان جهان مقابل 
كرونا هم فعاليت داشته و تاكنون سه محموله كمك هاي درماني هم به 

ايران ارسال كرده است. 
 فلج كردن فرصت ها براي جوانان

در گزارش جديد يونيسف تأكيد شده كه همه كودكان حق دارند آب 
سالم بنوشند، غذا بخورند و هواي پاك براي تنفس داشته باشند. الزم 
است اين موضوع تقويت ش��ود كه زندگي در محيط سالم و ايمن حق 

هر كودكی است. 
حوادث طبيعي، زندگي كودكان را مستقيم تحت تأثير قرار مي دهد. به 
طور مثال سيالب، زيرساخت هاي دسترسي به آب و بهداشت را به خطر 

مي اندازد و منجر به بيماري هايي مانند وبا مي شود. 
به گزارش سايت يونيسف فارسي، روند خشكسالي و كاهش بارندگي كه 
منجر به برداشت ضعيف و افزايش قيمت مواد غذايي مي شود هم براي 

فقيرترين مردم منجر به ناامني و محروميت غذايي شده است. 
همين تأثيرات مي تواند روند مهاجرت و درگيري ها را تحت تأثير قرار 
دهد. آمار نشان مي دهد كه چطور روند تغييرات اقليمي باعث از بين 

رفتن معيشت و فلج كردن فرصت ها براي جوانان شده است. 
حال آنكه كودكان بيشترين آس��يب پذيري را نسبت به بيماري هايي 
دارند كه به دليل تغييرات آب و هوايي ش��ايع تر خواهن��د بود، مانند 
ماالريا و تب هاي شديد كه ۹۰ درصد از اين موارد كودكان زير ۵سال را 

تحت تأثير قرار می دهد. 
 خطر بيشتر براي كودكان مناطق محروم

هم اكنون ۹۲۰ ميليون كودك در معرض تنش آبي و كمبود دسترسي 
به آب قرار دارند و 7۰۰ كودك روزانه در اثر اس��تفاده از آب هاي آلوده 
جان خود را از دست مي دهند. اين گزارش تأكيد مي كند براي كودكاني 

كه در حال حاضر محروم هستند، خطر بيشتر است. 
كنار آمدن با تغييرات براي خانواده هاي فقير و كشورهاي فقير بسيار 
مشكل است. آسيب پذيرترين افراد در حال از دست دادن خانه، سالمت 

و دسترسي به آموزش و پرورش هستند. 
صندوق كودكان س��ازمان ملل در گزارش خود اعالم كرده كه نيمي 
از جمعيت كودكان جهان، يعني يك ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون كودك 
در معرض ريسك باالي تغييرات اقليمي قرار دارند. تور هاترم، رئيس 
يونيس��ف، وضعيت را »به صورت غيرقابل تص��وري« وخيم توصيف 

كرده است. 
بر اس��اس اين گزارش، تقريباً تمام كودكان جه��ان در معرض يكي از 
تبعات تغييرات اقليمي، نظير موج گرمايش، سيل، طوفان، خشكسالي 
و آلودگي هوا هستند، اما يك ميليارد كودك ساكن ۳۳كشور )همچون 
هند، نيجريه و فيليپين( همزمان با سه تا چهار مورد از تبعات تغييرات 

اقليمي درگير هستند. 
 پاي قطر و كويت هم در ميان است

در گزارش اين نهاد بين المللي آمده كه ۱۰ كش��ور مس��ئول انتش��ار 
7۰درصد از گازهاي گلخانه اي نظير كربن دي اكسيد در جهان هستند 
و با وجود قول هايي كه داده اند، اث��ري از كاهش گازهاي گلخانه اي در 

اين كشورها ديده نمي شود. 
جالب اينجاس��ت كه كش��ورهاي قطر و كويت جزو كشورهاي داراي 
باالترين ميزان انتش��ار س��رانه دي اكس��يدكربن در جهان هستند و 
همچنين باالترين نرخ رش��د در اي��ن زمينه را به س��بب ارزان بودن 
دسترس��ي به نفت و گاز به خ��ود اختصاص داده اند. انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي در جهان ك��ه مهم ترين عامل گرمايش زمي��ن و تغييرات 

اقليمي است، ساالنه به حدود ۳4 ميليارد تن مي رسد. 
مهم ترين دليل آسيب پذيري كودكان در برابر تغييرات اقليمي اين است 
كه هنوز سيستم ايمني بدن آنها تكامل پيدا نكرده و از نظر فيزيكي به 
اندازه كافي قوي نشده اند. به عنوان مثال در سيل هاي سال ۹۸ كشور، 

هفت فوتي و ۳۱۱ مجروح كودك وجود داشت. 
در مناطق جنگلي كه آتش سوزي هاي زيادي اتفاق مي افتد هم كودكان 
ساكن اطراف اين مناطق نسبت به ديگر شهرها اندكي تنگي نفس دارند 

كه به دليل آسيب خاكستر به ريه كودكان است. 
 تبعيض به نفع كودكان كشورهاي ثروتمند

تحقيق مشتركي هم كه چندي قبل صندوق حمايت از كودكان سازمان 
ملل متحد و مجله علمي »لنست« منتشر كردند، نشان مي دهد كه هيچ 
كش��وري در جهان به اندازي كافي براي محافظت از كودكان در برابر 

اثرات تغيير اقليم تالش نمي كند. 
اين پژوهش كه به سفارش سازمان ملل متحد انجام شده است، نشان 
می دهد كه آينده همه كودكان جهان تحت ريس��ك ق��رار دارد، زيرا 
كش��ورهاي جهان در محدود س��اختن تأثيرات تغيير اقليم و فراهم 

ساختن محيط پاك و سالم براي رفاه كودكان كوتاهي كرده اند. 
در اين تحقيق كه از س��وي بي��ش از 4۰ متخصص س��المت كودك 
نوشته شده است از تغيير اقليم، فرسايش خاك، مهاجرت جمعيت ها، 
جنگ  ها، نابرابري هاي گسترده و گس��ترش حاشيه نشيني به عنوان 
مهم ترين داليلي نام برده ش��ده كه آينده كودكان را در هر كش��وري 

تهديد مي كند. 
بخش جالب اين گزارش آنجاس��ت ك��ه گفته، در حال��ي كودكان در 
كش��ورهاي ثروتمند ش��انس بهتري براي بقا و رف��اه دارند كه همين 
كشورها در انتش��ار گاز كربن دي اكس��يد كه آينده كودكان را تهديد 

مي كند، بي تفاوت هستند. 
 تهديد كودكان با تبليغات نامناسب

در اين پژوهش سه حوزه پرورش كودكان، توسعه پايدار و برابري مورد 
ارزيابي قرار گرفته و نتيجه نش��ان مي دهد كه هيچ يك از كشورهاي 

جهان در اين بخش ها عملكرد خوبی نداشته اند. 
اين تحقيق به تهديدهاي تجاري عليه كودكان هم پرداخته و اعالم كرده 
كه قرار گرفتن كودكان در معرض آگهي هاي بازرگاني غذاهاي ناسالم پر 

از كالري، چربي و شكر با اضافه وزن كودكان مرتبط است. 

پشت چراغ ايستاده ايد كه س�ر و كله يك پسرك فال فروش 
پيدا مي شود. 

حوصله نداريد. . . شيشه اتومبيلتان را باال مي كشيد تا مزاحم 
نشود!

با انگشت خود تق تق به شيشه مي زند؛ عصباني شده، سرش 
داد مي كشيد. فال فروشي هم شد كار؟!

. . . اما در جشنواره كن؛ بعد از نمايش يك فيلم ايراني، كارگردان 
و دوس�تان خارجي اش دور ميزي نشس�ته، قهوه مي نوشند و 

پيرامون فيلم صحبت مي كنند. 
فيلمسازي خارجي مي پرسد پسرك خردسال، سر چهارراه چه 

مي كرد؟ مواد مخدر مي فروخت؟
كارگ�ردان مي گويد نه، فال مي فروخت. اش�عار ش�اعر بزرگ 

سرزمين ما حافظ!
فيلمساز هيجان زده مي پرسد يعني شما از سرزميني مي آييد 
كه در خيابان هايش شعر مي فروش�ند؟ مردم پول مي دهند و 

شعر مي خرند؟!
دوس�ت من! شيش�ه اتومبيلت را پايين بكش، يك فال حافظ 

بردار و به سرزمين پُرگهرت افتخار كن!
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 رئيس ستاد مركزي اطعام حسيني از توزيع ۱۸ميليون پرس غذاي 
گرم ميان خانواده هاي نيازمند از ابتداي ماه محرم خبر داد. 

 حدود ۶۰ درصد زوج هاي نابارور كنوني، نابارور ثانويه هستند. نابارور 
ثانويه، يعني زوج هايي كه بارور بوده اند، اما به داليلي همچون س��بك 
زندگي، تأخير در فرزندآوري، تغذيه و ...، قدرت باروري خود را از دست 
داده اند! گفتني است از سال ۹۲ تا ۹4 در برخي استان هاي پرجمعيت 
كشور، آمار ناباروري بيش از ۲۰ درصد است. در كشور حدود 4 ميليون 
زوج نابارور داريم كه نيازمند دريافت خدمات درمان مشكل ناباروري 

هستند. 
 نايب رئيس انجمن داروس��ازان ايران مهم ترين مشكل داروخانه ها 
در كشور را كمبود دارو دانس��ت و با بيان اينكه يكي از مشكالت مهم 
داروخانه ها، واقعاً مشكل مردم است و اصلي ترين مشكل مردم هم در 
اين زمينه نبودن دارو است، گفت: اكنون ۵۲ درصد بازار داروي ايران 
در اختيار ۳۰۰ داروخانه  دولتي و 4۸درص��د ديگر در اختيار ۱۳ هزار 

داروخانه خصوصي است و اين اصاًل متوازن نيست. 
  مديركل اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي كشور از افراد داراي 
معلوليت خواست منتظر صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي نباشند 
و مددجوي��ان داراي معلوليت و غيرمعلول درخواس��ت خ��ود را براي 
تسهيالت بند »ب« تبصره ۱۶ قانون بودجه به بهزيستي شهرستان ها 

ارائه دهند. 
 معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران 
گفت: با وجود اثربخش��ي زياد آبخيزداري براي كنترل خسارت هاي 
جاني و مالي ناشي از سيل، اما بودجه ناچيزي براي آن تخصيص داده 

شده است. 

 كبري فرشچي
  گزارش  یک

علیرضا سزاوار

پايش همزمان زندانيان در 3 استان
تعيين تكليف فوري قرار هاي بازداشت موقت در اولويت دستگاه قضاست

ابراهیم مشیریان
  گزارش 2


