
امروز يك هواپيما س�قوط كرد!  در برابر چنين 
خبري رس�انه ها روزه�ا و ماه ه�ا و حتي گاهي 
تا چند س�ال درگير هس�تند. چنين حادثه اي 
مي تواند مس�ئوالن زي�ادي را به پاس�خگويي 
وادارد و به چالش بكشد، اما طي 20 ماه گذشته 
بيش از 112 هزار تن از هموطنانمان جان خود را 
از دس�ت داده اند كه با يك حساب سرانگشتي 
مع�ادل س�قوط 750 هواپيما با 140 سرنش�ين 
اس�ت. بگذريم از اينك�ه در برخ�ي از روزهاي 
20 ماه گذش�ته با ثبت آمار باالي 700 فوتي در 
روز چيزي معادل س�قوط پنج هواپيما در يك 
روز فوت كرده اند. ح�اال با فروكش موج پنجم و 
كاهش ابتالی روزانه و فوت�ي به چيزي نزديك 
به 200 نفر اين ذهنيت براي برخي مردم و حتي 
برخي مس�ئوالن ش�كل گرفته كه كرونا تمام 
شد! و اين يعني تخدير در برابر آمار مرگ و مير 
و فاجعه از دس�ت رفتن جان اين همه انس�ان. 
نش�انه هاي اين تخدير را مي ت�وان در يكطرفه 
شدن جاده چالوس در تعطيالت اخير مشاهده 
كرد. همچنان كه زمزمه برخي بازگشايي ها آن 
هم در آستانه پيش بيني بروز موج جديد بيماري 
در روزهاي پاياني مهر ماه، نگراني هايي را براي 
متخصصان امر ايجاد كرده اس�ت. بديهي است 
واكسيناسيون يكي از راهكارهاي پيش روست، 
اما زماني مي توان به ايمني بخشي واكسيناسيون 
اميد بست كه در زمان كمتر از شش ماه،  باالي 90 
درصد از جامعه ب�ا دريافت هر دو دوز واكس�ن 
در برابر كرونا ايمن ش�وند. كمتر از 6 ماه ،  باالي 
90 درصد از جامعه با دريافت هر دو دوز واكسن 
در برابر كرونا ايمن ش�وند اما انگار ما در معادله 
چند مجهولي كرونا دچار اش�تباه محاس�باتي 
ش�ده ايم و همين اش�تباه مردم و مسئوالن را 
به عادي انگاري كشانده اس�ت. به سراغ دكتر 
علي دباغ استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي و عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور 
رفته ايم و با وي درب�اره احتمال وقوع موج هاي 
بعدي،  الزامات مواجهه با آن و همچنين سؤاالتي 
پيرامون واكسيناس�يون كودكان به گفت وگو 
نشسته ايم ؛ گفت وگويي كه خواندش مي تواند 
به بسياري از سؤاالت كرونايي شما پاسخ دهد. 

 آقاي دكتر دباغ همانطور كه مستحضر 
هس�تيد با وج�ود افزايش پوش�ش 
واكسيناسيون كرونا برخي از آمارها 
از توقف يا كند ش�دن روند كاهشي 
بستري هاي كرونايي حكايت دارد. با 
روند كنوني چقدر بروز پيك شش�م 
را محتمل مي دانيد؟ آيا ممكن است 

پيك جديدي نداشته باشيم؟
بر اساس سند ملي واكسيناسيون و مصوبات ستاد 
ملي كرونا، تعريف علمي ما از واكسيناسيون كرونا 
تزريق حداقل دو دوز در باالي 12 س��ال است. در 
حالي كه اندكي بيش از 18 ميليون نفر از جمعيت 
ما همان حداقل دو دوز واكس��ن را زده اند و بخش 
اعظم افرادي كه واكسيناس��يون را تزريق كرده اند 
)حدود 43 ميليون نفر( تنها يك دوز آن را دريافت 
كرده اند. از سوي ديگر بين دو دوز واكسن حداقل 
يك ماه فاصله وجود دارد؛ افرادي كه طي دو س��ه 
هفته اخير واكسن را دريافت كرده اند، هنوز ايمن 
محس��وب نمي ش��وند تا اينكه دوز دوم واكسن را 
دريافت كنند و چند روزي هم از آن بگذرد. از سوي 
ديگر ما واكسيناسيون را از اواخر اسفند ماه سال 99 
آغاز كرديم و عده اي از اف��راد  كه از آن زمان دو دوز 
واكسن را دريافت كرده اند و عموماً از كادر درمان و 
در خط مقدم مبارزه با كرونا هستند با سپري شدن 
شش ماه از زمان دريافت واكسن با درجاتي از افت 
ايمني مواجه هستند. درجات اين افت ايمني فرد، 
به سيستم ايمني و وضعيت جسماني افراد مختلف 
بستگي دارد. بر اين اساس مي بينيم كه درصدي از 
افرادي كه دو دوز واكس��ن را هم دريافت كرده اند؛ 
يعني بخشي از همان 18 ميليون، با سپري شدن 
شش ماه از دريافت واكسن دچار افت ايمني شده  و 
بايد آمار آنها را هم از آمار كساني كه دو دوز واكسن 
را دريافت كرده اند، كم كنيم. با اين حس��اب آيا ما 
به هدف واكسينه شدن حداقل 70 درصد از مردم 
كشورمان با دو دوز واكسن براي ايمني در برابر كرونا 
رسيده ايم؟ مسلماً نه و تا آن زمان مسيري طوالني 
داريم. ما براي آنكه به هدف ايمني جمعي با استفاده 
از واكسيناسيون برسيم بايد در فرجه زماني ميان 
بازوي نزولي موج پنجم كرونا و خدايي نكرده بازوي 
صعودي موج ششم، خيلي با سرعت عمل كنيم و 
در اين مدت بايد سختگيري هاي بهداشتي ما هم 
اگر نه خيلي بيش��تر از قبل، بلكه حداقل به اندازه 

قبل باشد. 
 اما به نظر مي رسد س�ختگيري هاي 
بهداش�تي به ط�ور قابل مالحظه اي 
كاهش داش�ته و حتي ديگر ش�اهد 
توصي�ه ب�راي مس�افرت نرفتن هم 
نيس�تيم! در تعطي�الت اخي�ر طبق 
معمول اي�ام قبل از كرون�ا جاده هاي 
منتهي به استان هاي ساحلي همچون 

جاده چالوس يك طرفه شد. 
من واقعاً تعجب مي كنم كه در تعطيالت پاياني ماه 
صفر چرا مردم به مس��افرت رفتند و چرا دولت اين 
مسافرت ها را متوقف نكرد. به نظر مي رسد همه ما در 
برابر آمارهاي كرونايي دچار نوعي تخدير شده ايم. 
اگر يك هواپيما با 170، 180 نفر مسافر سقوط كند، 
برايمان حادثه اي دردناك است و تا مدت ها درباره 
آن صحبت مي ش��ود و درس��ت هم هست؛ چراكه 

جان هر هموطن و هر 
انساني عزيز است. اين 
در حالي است كه در 
بحث كرونا بر اساس 
آماره��اي رس��مي 
وزارت بهداشت ميزان 
فوتي هاي ما در پيك 
موج پنجم ب��ه باالي 
700 مورد رسيد. اين آمار بدين معناست كه روزي 
حداقل س��ه هواپيما در كشور س��قوط كرده باشد! 
بنابراين به نظر مي آيد ما در برابر اين آمار دچار نوعي 
تخدير شده ايم و اينها برايمان فقط و فقط يك عدد 
است! با كاهش آمارها در بين موج هاي ويروس، دچار 
يك نوع خوشحالي هيجاني مي شويم. در حالي كه 
شاهد بوديم سال گذشته با ايجاد موج اول بعد از ماه 
رمضان سال 99 يعني حدوداً در ماه خرداد، خيلي ها، 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي را رها كردند و دوباره 
در مرداد ماه آمارهاي شيوع و فوتي باال رفت. بعد از 
آن دوباره ش��اهد باال رفتن آمار فوتي ها در آبان ماه 
بوديم و بعد موج چه��ارم بالفاصله بعد از تعطيالت 
عيد س��ال 1400 و مس��افرت هاي نوروزي و اخيراً 
هم كه تجربه بسيار تلخ موج پنجم را داشتيم. اين 
تجربيات پنج موج گذش��ته در طول اين دو س��ال 
به ما نش��ان مي دهد، هر زماني كه كار رها ش��ده و 
دستورالعمل هاي بهداش��تي را رعايت نكرده ايم با 
افزايش آمارهاي كرونايي مواجه بوده ايم؛ مگر اينكه 
حداقل بيش از 70،80 درصد از افراد، دو دوز واكسن 

را طي فاصله كمتر از شش ماه زده باشند. 
با عنايت به تجربه پنج موج گذشته، 
 رفتار هوشمندانه براي مهار ويروس 
كرونا چيس�ت تا يك بار ديگر شاهد 
تكرار روزهاي سياه و مرگ هاي باالي 

700 نفر نباشيم؟
نمي توان با پديده اي همچون بيماري كرونا به شكل 
كجدار و مريز رفت��ار كرد. ما در ح��ال حاضر براي 
كنترل كرون��ا يك پنجره طاليي داريم كه ناش��ي 
از ش��يب نزولي موج پنجم است و نبايد اين پنجره 
طاليي را با سهل انگاري قبل از واكسيناسيون كامل 
و خداي ناكرده ايجاد موج بعدي خراب كنيم. اگر 
موج بعدي بيماري بروز كند، فرآيند تجويز واكسن 
هم مختل مي ش��ود؛ چراكه بر اساس پروتكل هاي 
علمي وزارت بهداشت، كس��اني كه دچار بيماري 
مي شوند بايد تا چهار هفته براي تزريق واكسن صبر 
كنند و همين مسئله مي تواند روند واكسيناسيون را 
هم دچار اختالل كند. بنابراين براي ريشه كن كردن 
بيماري كرون��ا ما جز يك حرك��ت منظم و علمي 
چاره ديگري نداري��م. در اين زمينه هم بايد مطيع 
رهبر معظم انقالب باش��يم. همچنانكه مي بينيم 
رهبر معظم انقالب هميش��ه در اين م��وارد، تابع 
نظرات كارشناس��ي بوده و تصميمات را به نظرات 
علمي ارجاع داده اند؛ ايشان به قدري در تبعيت از 
قوانين بهداشتي رفتار مي كنند كه با وجود تزريق 

دو دوز واكسن بركت درس��ت مانند روز اول كرونا، 
دس��تورالعمل ها را رعايت مي فرمايند و مراس��م 
عزاداري روز 28 صفر و روز آخر ماه صفر را در همين 
هفته اخير، يا جلس��ات كاري و اداري مثل تنفيذ 
حكم رياست جمهوري را به طور بسيار قانونمند و 
طبق پروتكل برگزار كردند. آيا ايشان نمي توانستند 
اين قبيل مراسم را به اين بهانه كه چون خودشان 
دو دوز واكسن زده اند بدون رعايت اصول بهداشتي 
برگزار كنند؟ اين شيوه بسيار دقيق برگزاري مراسم 
از س��وي رهبر معظم انقالب براي ما پيام دارد؛ هم 
پيام رفتاري و هم علمي و هم شرعي و هم قانوني. 
رهبر معظم انقالب به طور رسمي با رفتارشان به ما 
اعالم مي كنند كه كرونا درست مانند ابتداي شيوع و 
اپيدمي مي تواند خطرناك باشد. در حالي كه اگر كار 
را رها كنيم و به شيوه نامه هاي بهداشتي توجه نشود 
و در ماه ربيع دوباره مراسم هاي عروسي از سر گرفته 
ش��ود، دوباره تعداد باالي  فوتي كرون��ا  را خواهيم 
داشت. تا زماني كه به قول آقاي دكتر مرندي، رئيس 
فرهنگستان علوم پزش��كي باالي 70 درصد مردم 
كشورمان  دو دوز واكسن را طي شش ماه نز ده اند، 

نبايد تصور كنيم كارمان با كرونا تمام شده است. 
 با اين اوصاف نظر شما درباره احتمال 

وقوع موج بعدي كرونا چيست؟
اين مسئله قابل پيش بيني نيست و بايد صبر كنيم 
و ببينيم چه مي ش��ود، اما اگر بخواهيم بر اس��اس 
بردارهاي آينده پژوهي حرف بزنيم چند عامل مهم 
داريم: يكي از مشكالت اين است كه ما پاييز را در 
پيش داريم و با سرد شدن هوا، به دليل بسته شدن 
درها و پنجره ها جريان ه��وا در منازل و محيط كار 
و س��اير نقاط محل حضور و تجمع انسان ها كمتر 
مي ش��ود. در نتيجه بار ويروس در محيط زيس��ت 
انسان باالتر مي رود و ش��انس بيماري و گسترش 
ويروس بيشتر مي ش��ود. افزايش شيوع آنفلوآنزا و 
ساير بيماري هاي ويروس��ي تنفسي در پاييز است 
كه روي كرونا س��وار خواهند ش��د. عامل سوم هم 
مس��افرت هاي زياد طي اين هفته هاي اخير است. 
عامل چه��ارم اينكه واكسيناس��يون كامل دو دوز 
هنوز خيلي فاصله تا حداقل 70 درصد جامعه دارد؛ 
بنابراين به رغم آنكه دلم مي خواهد خوشبين باشم، 

اما ترجيح مي دهم محتاط باشم. 
 و بازگشايي ها مي تواند اين مسئله را 

تشديد كند؟
اگر بازگشايي ها بي حساب و كتاب صورت بگيرد، 

حتماً اين تشديد انتقال ويروس اتفاق مي افتد. 
 يك�ي از موضوع�ات داغ ديگ�ر اين 
روزه�ا در خصوص واكسيناس�يون 
كرونا، واكسيناسيون كودكان 12 تا 18 
سال اس�ت؛ برخي والدين در اين باره 

نگراني هايي دارند. 
ممكن است شما يك قرص آس��پرين هم بخوريد، 
عوارضي داش��ته باش��د، اما عوارض بيماري حتماً 
شديدتر از واكسن خواهد بود. واكسيناسيون كودكان 

بس��ته به نوع واكسن متفاوت اس��ت. ما بايد پيش 
خودمان حساب كنيم خدايي نكرده اگر ريسكي از 
واكسن وجود داشته باشد، آن ريسك بيشتر است يا 
اگر بيماري اتفاق بيفتد. اگر كودكان به كرونا مبتال 
شوند، عوارضش شديدتر اس��ت يا واكسن بزنند؟ 
واكسن هايي همچون س��ينوفارم از نظر مكانيسم 
جزو واكس��ن هاي كم خطر اس��ت. از س��وي ديگر 
واكسيناسيون كودكان باالي 12 سال در بسياري 
از كش��ورهاي دنيا در حال انجام است و به هرحال 
تجربيات مفي��د و مثبتي از همه كش��ورها در اين 
خصوص گزارش مي شود. بنابراين واكسيناسيون 
كودكان باالي 12 سال همانطور كه مصوبه ستاد ملي 

مقابله با كرونا هم هست، بايد انجام شود. 
 توصيه هاي ش�ما براي مهار بيماري و 
پيشگيري از موج هاي بعدي چيست؟

نخست اينكه خود مس��ئوالن مطالب را با داشتن 
كميته هاي علمي مفصل ب��ه صورت كاماًل علمي و 
دقيق براي خودشان تحليل كنند و همزمان همه 
س��ناريوهاي احتمالي را تنظيم كنند ت��ا براي هر 
اتفاق احتمالي برنامه داشته باشند. در درجه بعدي 
وضعيت موجود را براي مردم به صورت ساده و علمي 
توضيح بدهند، چراكه اگر از م��ردم انتظار كمك و 
جلب حمايت داشته باشيم بايد سرمايه اجتماعي 
مردم را به كمك بطلبيم و براي اين منظور بايد مردم 
به موضوع اعتقاد واقعي و عزمي جزم داشته باشند. 
براي شكل گيري اين اعتقاد و اين عزم جزم مردم هم 
بايد ابتدا موضوع به زبان دقيق و س��اده براي مردم 
شرح داده شود و در عين حال، در رفتارهاي مسئوالن 
هم تضاد ميان رفتار با واقعيات علمي نبينند؛ بنابراين 
سومين كار اين است كه از تضادها خودداري كنيم؛ 
يعني وقتي راه مسافرت به شمال و ساير نقاط كشور 
باز مي شود، باالخره مردم دچار تضاد تفكر مي شوند 
و رفتارهايشان در رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
دچار شك و ابهام مي شود. چهارم اينكه نقش تقنيني 
و حاكميتي دولت و نظ��م و انضب��اط اجتماعي و 

سختگيري ها بايد سر جايش باقي بماند. 
پس به اعتقاد شما واكسيناسيون به 
تنهايي براي مهار بيماري كرونا كافي 

نيست؟
اگر ما ش��يب جهش��ي در ورود و تزري��ق و انجام 
واكسيناسيون را به عملكرد و تالش مضاعف در اين 
دولت جديد مربوط بدانيم كه به نظر هم مي رسد 
پيشفرض درستي هست، باالخره دولت جناب آقاي 
رئيسي حدود دو ماه است كه رس��ماً كار را شروع 
كرده است و اين سرعت در تسريع واكسيناسيون 
هم همين دو ماه است،بنابراين زمان خيلي طوالني 
نيست و  نسبت به هدف علمي نظام سالمت كشور 
در انجام واكسيناسيون هنوز جا دارد تا به حداقل 
سطح مطلوب واكسيناسيون برسيم؛ چه برسد به 
واكسيناس��يون كامل. لذا وضعيت كشور ما براي 
رسيدن به واكسيناسيون كامل هنوز نيازمند جد و 
جهد و گذر زمان است و بايد چند ماهي صبور باشم؛ 
هنوز زود است تصور كنيم در زمينه واكسيناسيون 

به جاي مطمئني رسيده ايم. 
 در صحبت هايتان اش�اره داش�تيد 
ك�ه با س�پري ش�دن ش�ش م�اه از 
واكسيناسيون كادر درمان به عنوان 
نخس�تين گروه واكس�ينه شده در 
كشور ايمني آنها كاهش يافته است. 
اين مس�ئله يعني بايد اين گروه دوز 

سوم واكسن را دريافت كنند؟
بله حتماً بايد دوز س��وم كادر درمان شروع شود و 
بخشنامه آن هم اخيراً توسط وزارت بهداشت صادر 
شده است. بايد حتماً اين كار انجام شود، در غير اين 
صورت دوباره شاهد ايجاد مرگ و مير كادر درمان 

خواهيم بود. 
 آيا اين دوز سوم براي همه مردم بايد 
انجام شود؟ به بيان ديگر هر شش ماه 

يكبار بايد ما واكسن تزريق كنيم؟
قاعدتاً تا وقت��ي ما در پاندمي يا اپيدمي كش��وري 
هستيم اين واكسيناس��يون بايد هر شش ماه يك 

بار تكرار شود. 
 بحث واكسن هراسي و اجتناب برخي 
افراد از تزريق واكسن را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
شايد برخي افراد به دنبال شايعه واردات واكسن هاي 
ديگر، منتظر مانده اند تا  بيايد و به همين دليل، زدن 
واكس��ن هاي موجود را به تأخير انداخته اند كه اگر 
اين فرض درست باشد، اشتباه كرده اند؛ چراكه بايد 
هر واكسني را كه از همه زودتر و بهتر در دسترس 
است تزريق كنيم؛ بهترين واكس��ن زودترين و در 
دسترس ترين است. از س��وي ديگر باز هم ما بايد 
ببينيم رهبر عزيزمان چه كار كرده اند. ما ش��اهد 
هس��تيم كه رهبر معظم انقالب هر دو دوز واكسن 
بركت را تزري��ق كرده اند و تأكيد داش��تند در اين 
مسئله تابع نظر متخصصان امر هستند. افرادي كه 
بحث هاي ديگري در مورد واكسيناسيون دارند و با 
سياست هاي واكسيناسيون ستاد ملي كرونا و سند 
ملي واكسيناسيون و تزريق واكسن و رعايت اصول 
بهداشتي مخالفت مي كنند، حتماً از منظر سياست 
و فقاهت و مباني ديني و فقهي از رهبر معظم انقالب 
داناتر، يا سياس��تمدارتر يا فقيه تر نيس��تند. وقتي 
مي بينيم كه ايشان از روز اول اصول علمي را رعايت 
فرمودند و هر دو دوز واكسن را طبق برنامه تزريق 
كرده اند، ما هم اگر خود را مقي��د مي دانيم بايد از 
منش و الگوي رفتاري ايش��ان به ص��ورت عملي 
تبعيت كنيم و رفتار خود را از نظر عبادي و سياسي 
و اخالقي و قانوني، حتماً از ايشان الگو برداري كنيم 

و تابع ايشان باشيم. 
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محاسبه اشتباه در معادله کرونا
عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي كشور در گفت و گو با »جوان« مطرح كرد

 رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه 
عمر مفيدي كه براي مدارس نوس��از تعريف مي كنيم  حدود ۵0 سال 
اس��ت، گفت: مدارس فرس��وده و تخريبي اي داريم كه عمدتاً مربوط 
به دهه ۵0 و ۶0 هس��تند و هنوز منابع مالي ما كفاف بازسازي شان را 

نداده است. 
 مدير كل درمان غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه 
اطالعات مربوط به انجام ويزيت، خدمات و داروهاي ارائه شده به بيمار 
از طريق پيامك به ش��ماره تلفن همراه بيمار ارسال مي شود، گفت: به 
منظور پرهيز از سوء استفاده هاي احتمالي ضروري است بيمه شدگان 
با مراجعه به سايت سازمان )es. tamin. ir( نسبت به تكميل اطالعات 

فردي و ثبت تلفن همراه شخصي اقدام كنند. 
  مدير عامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهردار 
تهران گف��ت: با تأكيد ش��هردار تهران جهت واكس��ينه ش��دن افراد 
آسيب پذير، ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي، معتادان، بي خانمان ها، 

كودكان كار و خانواده هايشان و حاشيه نشينان واكسينه مي شوند. 
  مدير كل دفتر اقتصادي و خدمات مالي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كش��ور گفت: 72 هزار و ۵00 ميليارد ريال اعتبار براي 
پروژه هاي مترو، اتوبوس��راني و بافت فرسوده شهرداري ها براي تأمين 
مالي براي ش��هرداري ها ازطريق انتشار اوراق مش��اركت سال 1399 

جذب شده است. 
  مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: در طول شش 
ماه نخست امسال 19 پرونده تصرف رس��يدگي و منجر به صدور رأي 
و اجرا آن شده اس��ت كه در نتيجه 31 ه��زار و ۵۶4 مترمربع از اراضي 

تصرف شده از چنگال متصرفان رهاسازي شده است. 

دور دور کردن 242 هزار تاکسي فرسوده
در معابر کشور 

مدي�ر عامل اتحاديه تاكس�يراني هاي ش�هري كش�ور ب�ا تأكيد 
بر لزوم تس�ريع در روند نوس�ازي تاكس�ي هاي فرس�وده  گفت: 
طبق مصوبه هيئ�ت وزيران، تاكس�ي هايي كه به س�ن 10 س�ال 
رسيده باشند، مشمول فرسودگي مي شوند؛ بر اين اساس تا پايان 
سال 1400تعداد تاكسي هاي فرسوده به 242 هزار دستگاه مي رسد. 
مرتضي ضامني در تشريح روند نوسازي تاكسي هاي فرسوده گفت: از 
ابتداي س��ال 1400 تا كنون ۵هزارو2۵0 راننده كه متقاضي نوسازي 
خودروي خود بودند در طرح نوس��ازي ثبت نام كردند كه از اين تعداد 
3هزارو9۶2 متقاضي خودروهاي خود را تحويل گرفتند و باقي آنها در 
فرآيند تحويل خودرو قرار دارند.  وي افزود: از ابتداي ش��روع نوسازي 
ناوگان تاكسيراني )سال139۵( تا كنون 80 هزار و 99۶ دستگاه تاكسي 
فرسوده نوسازي شده است و طبق مصوبه هيئت وزيران، تاكسي هايي 
كه به سن 10 سال رسيده باشند، مشمول فرسودگي مي شوند و اكنون 
192 هزار دستگاه تاكسي به سن فرسودگي رسيده اند كه اين عدد تا 

پايان سال 1400 به 242 هزار دستگاه خواهد رسيد. 
ضامني افزود: از اين تعداد تاكس��ي نوس��ازي ش��ده در طرح نوسازي 
ناوگان تاكسيراني 11هزار و 120 دستگاه شامل نوسازي اسقاط بدون 
جايگزين بود.  مدير عامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور افزود: 
فرآيند نوسازي ناوگان تاكسيراني با تحويل خودرو با استاندارد يورو ۵ 
ادامه دارد و خودروهاي تحويلي سمند و پژو 40۵ است. يكي از داليل 
كند شدن روند نوسازي ناوگان تاكس��يراني، عدم همكاري دولت در 
ارائه تسهيالت بانكي و همچنين از طرفي افزايش هاي پي در پي قيمت 
خودرو در هر فصل اس��ت.  وي تأكيد كرد: ما س��ال 139۶ تا تابستان 
سال 1400 ش��اهد افزايش 2۵۵ درصدي قيمت پژو و 299 درصدي 
قيمت سمند بوديم كه با اين نوسان قيمت و بدون تسهيالت ارزانقيمت، 
رانندگان توان مالي براي تهيه خودرو با اين قيمت را ندارند و نياز است 

كه از تسهيالت بانكي در اين زمينه استفاده كنند. 
ضامني افزود: بر اس��اس تبصره هاي 1 و 2 م��اده 8 قانون هواي پاك، 
مصوب 18 مرداد 9۶ مجلس ش��وراي اسالمي، دولت موظف است كه 
از محل صرفه جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي 
اين قانون، ساز و كار و تس��هيالت ارزان قيمت با سود 4 درصد، جهت 
جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با باز پرداخت 10 
ساله را فراهم كند و ما از رئيس جمهور محترم و هيئت دولت درخواست 
داريم تا با حمايت ها در مبحث قانوني آلودگي هوا، روند نوسازي ناوگان 
فرسوده را تس��ريع نمايند.  وي در زمينه تأمين تسهيالت بانكي براي 
نوسازي ناوگان تاكسيراني گفت: شهرداري برخي شهرها براي اعطاي 
وام مورد نياز به رانندگان تاكس��ي از محل منابع شهرداري در بانك ها 
نسبت به ارائه تسهيالت 90 ميليون توماني و سود كم بهره اقدام كردند. 
بر اين اس��اس با مش��اركت ش��هرداري هاي تهران، اصفهان و مشهد 
راننده ها با استفاده از تسهيالت 90 ميليون توماني، فرايند نوسازي را 
انجام مي دهند. در ساير شهرها فعاًل به صورت نقدي نوسازي در حال 
انجام است كه اميد مي رود با همكاري دولت فرايند پرداخت تسهيالت 

در آينده به صورت ملي توسط دولت اجرايي شود. 

حسین سروقامت

بدون حمايت حاكميت، سخت اما شدني است!
»پسماند صفر«؛ مفهومي كه بايد در گفت وگوهاي خويش به كار 

برده، درباره اش بيشتر بدانيم. 
راه اندازي فروشگاه هاي با پس�ماند صفر از سوي زنان جوان و 
دغدغه مند، اين فرصت را به ما داده  است كه اندكي از سرعت 
زندگي كاسته، بينديشيم كه چه چيزي مي خريم و چقدر زباله 

توليد مي كنيم؟! 
زباله اي كه در زمين دفن شده، با توليد شيرابه هاي عظيم، باعث 

آلودگي آب هاي زيرزميني مي شوند!
خريد محص�والت ارگانيك، خري�د حبوبات فل�ه اي يا مرغ و 
گوشت در ظرف هاي خانگي، خريد شوينده هاي فله اي با پايه 
گياهي و س�ازگار با محيط زيست و كاهش اس�تفاده از كيسه 

پالستيكي گام هاي كوچكي در اين مسير اميدواركننده اند. 
محصوالت با پسماند صفر زباله توليد نمي كند. 

آنها به فك�ر حال خوب زمي�ن اند؛ حتي االمكان بشناس�يم و 
حمايتشان كنيم!
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آيت ا. . . اختري در گفت و گو با »جوان« مطرح كرد

100 روز اميد آفرين در دستگاه قضا
آيت اهلل اختري ضمن بررس�ي عملكرد 100 روزه دستگاه قضايي 
با رياس�ت جديد گفت: اقدامات اجرايي آقاي محس�ني اژه اي در 
100 روز گذش�ته باعث اميد آفرين�ي و ايجاد اعتماد شده اس�ت. 
آيت اهلل محمدحسن اختري در گفت وگو با »جوان« با اشاره به عملكرد 
دس��تگاه قض��ا در 100 روزه اول دوره »تح��ول و تعالي« به رياس��ت 
حجت االسالم و المسلمين غالمحسين محسني اژه اي گفت: به عنوان 
كسي كه از بيرون به فعاليت هاي اين دستگاه  نگاه مي كنم، برنامه هاي 
ارائه شده، ديدگاه ها و نظراتي كه از سوي آقاي اژه اي در اين مدت مطرح 

شده، اقدامات شايسته و مناسبي است. 
رئيس شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت گفت: برنامه ها و اقدامات 
اجرايي آقاي محسني اژه اي در طول 100 روز گذشته باعث اميد آفريني 
و ايجاد اعتماد در بين مردم شده اس��ت. روشي كه رئيس دستگاه قضا 
در پيش گرفته عاقالنه، مطلوب و اسالمي اس��ت.  اختري تأكيد كرد: 
رسيدگي به امورات دادگستري هاي كشور، سفر به استان ها و بازديد از 
اماكن قضايي در ساير نقاط كشور، بررسي مشكالت موجود و معضالتي 
كه در مس��ير دادگاه ها قرار دارد، يا مش��كالتي كه قضات، مراجعان و 
زنداني ها با آن روبه رو هستند، كار بسيار پسنديده و اميدوار كننده ای 
اس��ت.  رئيس ش��وراي عالي مجمع جهاني اهل بيت گفت: سركشي 
به زندان ها از سوي حجت االسالم محس��ني اژه اي و بررسي وضعيت 
زندانيان نيز از ديگر اقدامات مفيد و مؤثر رئيس دستگاه قضا در طول 
اين مدت بوده است.  اختري گفت: رسيدگي به پرونده هايي كه احياناً 
مشكالتي داشته و خداي ناكرده نگاه هايي خاص در آن صورت گرفته 
و اعمال سليقه هايي كه شده است نيز از ديگر كار هاي مؤثر انجام شده 

رئيس دستگاه قضا در طول 100 روزه اخير بوده است. 

جلوي کالهبرداري »نور« را 
در پوشش ازدواج  بگيريد!

يك شهروند تهراني: تلگرام و اينستاگرام پر است از كانال ها و صفحاتي 
كه در پوش��ش ازدواج از مردم كالهبرداري مي كنند. يكي از اين كانال ها 
كه ظاهراً اعضاي زيادي را هم توانسته جذب خود كند، كانالي موسوم به 
»مشاوره مذهبي نور« است. متأسفانه اين كانال با سوءاستفاده از عناوين و 
القاب مذهبي اقدام به انتشار تصاوير دختران و زنان ايراني كرده و از مردان 
جوياي ازدواج كالهب��رداري مي كند. جعل مدرك ه��م در اين كانال رخ 
مي دهد. اين كانال با تصويرسازي و ارائه مجوزهاي مجعول اقدام به جلب 
اعتماد مخاطبان   و در چند مرحله از آنها چندصدهزار تومان كالهبرداري 
مي كند. تصاوير كالهبرداري ميليوني اين كانال موجود است و در صورت 
لزوم ارائه خواهد شد. تأسف بارتر اينكه بنا بر ادعاي اين كانال، يكي از دفاتر 
ازدواج واقع در قم نيز با آنها همكاري كرده و اقدام به ثبت ازدواج مي كند؛ 
مشخصات اين دفتر ازدواج نيز موجود است. از پليس فتا و نهادهاي نظارتي 
انتظار مي رود با توجه به موجود بودن اسامي گرداننده اين كانال و معلوم 
بودن حساب هاي بانكي آنها )اين كانال براي كالهبرداري شماره حساب 
از بانك هاي داخلي ارائه مي كند( نسبت به تعطيلي كانالي كه در پوشش 
اقدامات مذهبي كالهبرداري مي كند و بازداش��ت گردانندگان آنها و نيز 
بازگرداندن مبالغ كالهبرداري شده اقدام كرده و جلوی سوءاستفاده از زنان 
و مردان ايراني را بگيرد. متأسفانه به دليل حفظ آبرو بسياري از طعمه هاي 
اين كانال اقدام به پيگيري هاي قضايي و رسانه اي  كالهبرداري ها نمي كنند 
و همين موضوع موجب سوءاستفاده بيشتر اين كانال شده است. نكته حائز 
اهميت اين است كه گردانندگان اين كانال اين كالهبرداري هاي گسترده و 
اغواگري هاي كثيف را به منويات رهبر انقالب هم نسبت داده و به دروغ در 
پي تخريب گسترده چهره ايشان نزد جامعه مذهبي هستند. همين موضوع 

لزوم اقدام فوري و عاجل با اين كانال را مبرز مي كند. 

سازمانی برای سالمندان
اين خبر كه 8/۵ ميليون نفر از جمعيت كشور در مرز ۶0 سالگی و باالتر 
هس��تند موجب نگرانی و به  صدا درآمدن زن��گ خطر پيری جمعيت 
است.   س��المندی مرحله ای از عمر و زندگی اس��ت كه همه ناگزير به 
رسيدن و عبور از آن هستيم، اما نكته قابل توجه و مهم برای دولتمردان 
و برنامه ريزان ضرورت وجود و حضور نيروی جوان برای كش��وری در 
شرايط اقتصادی، جغرافيايی و سياسی كشور ما است. كند بودن روند 
فرزندآوری، كاهش آمار ازدواج، ظهور خانواده های تك فرزند از عوامل 
اصلی در ظهور سونامی سالمندی است.  توصيه های مقام معظم رهبری 
به حمايت عملی از جوانان در تشكيل خانواده و فرزندآوری و همچنين 
نگاه منطقی و علمی ايشان به لزوم افزايش جمعيت نوجوانان و جوانان، 
با صد تأسف توسط بسياری از مديران و دس��ت اندركاران به درستی 

درك و جذب نشده است. 
سالمندی جمعيت، هم برای دولت و هم برای خود سالمندان مستلزم 
برنامه  ها وهزينه های فوق العاده ای است و توجه دست اندركاران به اين 

نكات حياتی است؛ 
اول اينكه در دوران س��المندی كه مقارن با بازنشس��تگی افراد است، 
از يك طرف حقوق و درآمد اين عزيزان تقليل چش��مگيری يافته و از 
طرفی به  علت ضعف فيزيكی، عصبی و غلبه  بيماری های مختلف مثل 
ديابت، فش��ارخون و امراض كليوی و خونی، هزينه های دارو و درمان 

قوز باالی قوز می شود. 
دوم اينكه از منظر ديگر با رسيدن فرزندان به سن ازدواج و لزوم تشكيل 
خانواده توس��ط آنها و ورود اعضای جديد به خانواده )داماد،عروس و 
نوه ها( هزينه  ها چندين برابر می شود و درآمد كم و كمتر باعث غصه، غم 

و افزايش روزمرگی آنها خواهد شد. 
از چند سال پيش در ژاپن يك نهاد به نام »وزارت تنهايی« تأسيس  شده 
كه رس��الت آن برنامه ريزی و اجرای برنامه  هايی در راستای پر كردن 
اوقات تنهايی سالمندان است. سالمندان ژاپنی تنها راه نجات خود را 
در دوران سالمندی خودكشی می دانستند و ساالنه تعداد قابل توجهی 
از سالمندان ژاپنی دست به خودكشی می زدند. از طرفی »دق كردن« 
نام ديگری برای مرگ س��المندان براثر تنهايی است.  به رغم تأكيدات 
دين مبين اسالم بر محبت واحترام به سالمندان و رسيدگی به اوضاع 
آنها، متأسفانه به  علت تغيير سبك زندگی ايرانی و تبديل آن به زندگی 
ماشينی غربی، شوربختانه برخی از فرزندان و خانواده  ها رفتارهای غير 
انس��انی و دور از اخالق با والدين خود و تهديد به انتق��ال آنها به خانه 
سالمندان می كنند و اين موضوع تنبيهی آزاردهنده برای ساكت نمودن 
والدين شده است! پدر و مادری كه بهترين سال های عمر وجوانی خود 
را وقف رش��د و تربيت فرزندان خود كرده اند؛ اينك ب��ا بی مهری آنها 
مواجه می شوند.  در خانواده های ما، سالمند، معدن خير، بركت و معلم 
انتقال تجربه بوده اما زندگی ماشينی اين نعمت گرانقيمت را در محاق 
فراموشی و بی مهری قرار داده است.  تغيير تأسف انگيز بخشی از سبك 
زندگی اسالمی ايرانی تحت تأثير شبكه های ماهواره ای و زندگی غربی 

سالمندان، ما را در غم و اندوهی عميق فرو برده است. 
تنها راه خالصی يا تخفيف اين اوضاع تأسف انگيز، اصالح مسير سبك 
زندگی و هدايت آن به جاده اصلی و تاريخی خود است كه برای محقق 
شدن آن بايد س��ازمانی برای نجات سالمندان تش��كيل شود تا ناجی 

آنهايی شود كه به فراموشی سپرده شده اند. 
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