
به تازگ�ي فيلم�ي از فروچاله  و ش�كاف 72 
كيلومتري روي دشت طاهرآباد كاشان منتشر 
شده كه موجي از نگراني ها را در ميان مردم و 
به  خصوص ساكنان اصفهان ايجاد كرده است. 
در اين فيلم محمد درويش، فعال محيط زيست 
مي گويد: »دشت در حال خشك شدن و نابودي 
اس�ت، اما همچنان صنايع آب بر در كاشان و 
آران بيدگل استقرار پيدا مي كند، حتي برخي 
از مسئوالن منطقه به دنبال استقرار اين صنايع 
هس�تند و متوجه نيس�تند با چ�ه فاجعه اي 
رو به رو خواهند شد«!  »جوان« در گفت و گو با 
كارشناسان اين موضوع را بررسي كرده است. 

آن طور كه آمار و اطالعات سازمان زمين شناسي 
اصفهان نشان مي دهد، حدود 10درصد مساحت 
اصفهان درگير فرونشس��ت زمين شده و ديگر 
نه تنها دشت هاي آن با مشكل جدي فرونشست 
مواجه است، بلكه مناطق شهري مانند اصفهان، 
فريدن، شهرضا، برخوار، كاشان و چند شهر ديگر 
اين اس��تان هم در خطر تخريب زيرساخت ها و 

فرونشست خانه ها قرار گرفته اند. 
حدود دو سال قبل نيز خبر تخريب بناها در فريدن 
به گوش رس��يد. همان روزها ه��م واكنش هاي 
زيادي به دنبال داشت، اما پس از مدت كوتاهي 
اين مسئله به  كلي فراموش شد و ديگر كسي به 
فكر نجات اصفهان از دست فروچاله ها و شكاف ها 
نيفتاد تا اينكه مجدد فيلمي از وضعيت دش��ت 
طاهرآباد كاش��ان منتشر شد و مس��ئوالن را به 
تكاپو براي چاره انديش��ي اين مس��ئله واداشت. 
متأسفانه در اين خصوص نقش نهادهاي مسئول 
مبهم اس��ت، زيرا برنامه هاي كالن براي نجات 
استاني با 5ميليون  و 120هزارو850نفر جمعيت 
به كندي پيش مي رود و به آسيبي كه  اين پديده 
به خانه و زندگي مردم وارد مي كند هم توجهي 

نمي شود. 
ديگر فرونشست به يك مسئله خطرآفرين براي 
جان مردم تبديل شده و اصفهان را با 30 شهري 

كه دارد در معرض خطر قرار داده است. 
 وقوع پديده ش�كاف در زمين از چندين 

سال قبل
دكتر محمدحسين رامشت، اس��تاد جغرافياي 
طبيعي دانشگاه اصفهان درباره فرونشست زمين 
و ايجاد شكاف هاي چند ده كيلومتري در اصفهان 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: »پديده فرونشست، 
پديده اي غيرقابل انكار است و شكافي كه در روي 
زمين براثر آن ايجاد مي ش��ود نيز هر چند سال 
اتفاق مي افتد، اما مطالعات و پژوهش هاي جديد 
ما نشان مي دهد كه ش��كاف هاي ايجاد شده در 
فيلم هاي منتشر شده اخير از اصفهان به واسطه 

برداشت از آب هاي زيرزميني نبوده است. «
او ادامه مي دهد: »از نظر تاريخي در ش��هرهايي 
مانند يزد و كرمان، شكاف هايي از چند صد سال 
قبل نيز وجود داشته اس��ت. يعن��ي در چند صد 
سال قبل مس��ئله اي به عنوان برداشت بي رويه 
آب اصاًل مطرح نبوده و چاه هاي عميق هم وجود 
نداش��ته كه از زيرزمين آب برداش��ت كنند، اما 
پديده شكاف در زمين در سال ها قبل نيز اتفاق 

مي افتاده است. «
رامش��ت با بيان اينكه مطالعات نش��ان مي دهد 
پايين آمدن دشت ها و باال رفتن كوه ها، پديده اي 
طبيعي اس��ت، اظهار مي دارد: »حدود 15 سال 
اس��ت كه در ايران مطالعاتي صورت گرفته است 
كه مبدع آن نيز آقاي محمد شريفي كيا بوده اند و 
اصطالحاً به آن، تداخل سنجي موجي مي گويند. 
در اين مطالعات، تصاوي��ر راداري را مي گيرند و 
سال به سال با هم مقايسه مي كنند كه مي تواند 
تا حدود يك سانت در س��ال جابه جايي پوسته 
زمين را نش��ان دهد؛ اين جابه جاي��ي مي تواند 
به س��مت باال يا به س��مت پايين و به اصطالح 

فرونشست باش��د يا به صورت افقي تغيير كند؛ 
بيش از 600 دشت در ايران وجود دارد كه طبق 
همين تداخل س��نجي موجي مشخص شده كه 
همه آنها فرونشست دارند؛ چه آنهايي كه از نظر 
بيالن آب منفي هستند، چه آنهايي كه متعادل 
هس��تند و چه آنهايي كه بيالن آب مثبت دارند. 
همين مطالعات در كوه ها نيز انجام شده اس��ت 
و نشان داده كه كوه ها هر س��ال در حال ارتفاع 
گرفتن و باال آمدن هس��تند، براي مثال زاگرس 

در سال 20 سانت باال مي آيد. « 
به عقيده اين استاد دانشگاه جغرافيايي تحركات 
پوسته زمين هميش��ه اتفاق مي افتد كه گاهي 
منجر به شكاف مي ش��ود و متأسفانه افرادي كه 
روي زمين ها مطالعه كرده اند، توجهي به دشت ها 
و اطراف آن نداشته اند و اظهارنظرات غيرعلمي 

مي دهند. 
او به مطالعه ديگري كه انجام شده و نشان مي دهد 
پديده ش��كاف در اصفهان ارتباطي با برداش��ت 
آب هاي زيرزميني ن��دارد نيز اش��اره مي كند و 
مي گويد: »يك مطالعه ديگري انجام ش��ده كه 
آزمايش��گاهي اس��ت؛ در اين آزمايش، دشت را 
شبيه سازي كردند كه داراي س��فره اي پر از آب 
بوده است، پس از آن در محيط آزمايشگاهي آب 
را با پمپ تخليه كردند و ديدند كه در سطح آن 
بعد از برداشت آب يك نوع شكست هايي ايجاد 
شده است كه چند وجهي مي باشد. در آزمايشي 
ديگر همان دشت را در حالتي كه تحرك داشت 
و دچار فرونشست شد، بررسي كردند؛ نتيجه اين 
شد كه الگوي شكاف زمين در اين مدل با الگوي 
شكست زمين در مدل اول كاماًل متفاوت بوده و 
اصطالحاً مي گويند پترن هر كدام، حالت خاصي 
دارد. در نتيجه شكاف هاي ايجاد شده در اصفهان 
كه اخيراً از آن فيلم و عكس منتش��ر شده  نشان 
مي دهد ناشي از فرونشس��ت و تحركات پوسته 
زمين بوده است نه در اثر برداشت آب زيرزميني و 
به عقيده من آن دسته از افرادي كه اين مسئله را 
به آب ربط مي دهند داليل علمي كافي ندارند. «

 لزوم توجه به ايمني ساخت و ساز
رامش��ت در پاس��خ به اين س��ؤال كه با توجه به 
شكاف هاي ايجاد شده در س��طح زمين چه كار 
مي توان انجام داد، مي گويد: »عده اي اين شكاف ها 
را با خاكريزي پر مي كنند كه اين كار كمكي به 
حل مسئله نمي كند. ما بايد با اين پديده طبيعي 
آش��نا باش��يم و براي جلوگيري از خسارت هاي 
احتمالي ناش��ي از آن برنامه ري��زي كنيم. بايد 
از طراحان س��ازه ها كمك بگيري��م و به گونه اي 
ساختمان ها را طراحي كنيم و بسازيم كه در برابر 

تغييرات مقاوم باشد و فرو نريزد. «
او به راهكار ژاپني ها براي مقابله با زلزله اش��اره 
مي كند و اظهار مي دارد: »ژاپني ها دريافتند كه 
زلزله بخش جدايي نشدني از زندگي آنهاست و 
بايد آن را بپذيرند. آنها نتوانستند زلزله را متوقف 

كنند، اما سازه هاي ساختماني را طوري طراحي 
كردند كه هن��گام وقوع زلزله جا به جا مي ش��ود 
و ترك نمي خورد. يعني با س��اخت س��ازه هايي 
قوي و مقاوم در برابر زلزله با اين مسئله طبيعي 
كنار آمدن��د. ما نيز مي توانيم س��ازه ها را طوري 
طراح��ي كنيم كه در ه��ر تغيير پوس��ته زمين 

واكنش چنداني از خود نشان ندهد. «
اين استاد جغرافيا در واكنش به اظهارات برخي 
از فعاالن محيط زيس��ت مبني بر اينكه 70 هزار 
سال طول مي كشد تا شكاف هاي ايجاد شده در 
دشت طاهرآباد كاش��ان به حالت قبل برگردد، 
مي گوي��د: »در بيابان هاي اصفه��ان و هنگامي 
ك��ه بارندگ��ي كاه��ش مي يابد و خشكس��الي 
مي شود ش��ما هيچ چيز جز خاك نمي بينيد، اما 
به محض اينكه باران بيايد شاهد آن هستيد كه 
كوهپايه هاي اصفهان چقدر سرس��بز مي شود و 
حتي قارچ هاي طبيعي زيادي رش��د مي كنند. 
همه اينها نشان مي دهد كه محيط با تغيير آب 
و هوا به  س��رعت خودش را تغيير مي دهد و اين 
در مورد ش��كاف هاي ايجاد شده در اصفهان هم 

صدق مي كند. «
رامش��ت مي گويد: »برخ��ي از كارشناس��ان كه 
شكاف را علت برداشت آب هاي زيرزميني تلقي 
كرده اند در واقع آمار فرونشست را با آمار برداشت 
آب هاي زيرزميني مقايسه كرده اند، اين دو را به 
هم ربط داده اند و يك نتيجه گرفته اند. در صورتي 
كه از لحاظ رياضي اين كار درس��ت است، اما از 
لحاظ زمين شناسي درست نيست و پايه علمي 

ندارد. «
او درباره اينك��ه چطور مي توان مانع از ش��كاف 
زمين و ايجاد فروچاله ها شد، پاسخ مي دهد: »مگر 
مي توان در مقابل زلزله و باال آمدن كوه ها كاري 
انجام داد؟ به طور قطع در برابر شكاف هاي ايجاد 
شده در زمين هم نمي توان كاري كرد. تنها بايد 
س��ازه ها را قوي تر و مقاوم تر س��اخت تا مانع از 

خسارت هاي احتمالي ناشي از اين پديده شد. «
 كهرم: خدا به دادمان برسد!

بيش��تر دش��ت هاي اس��تان اصفهان با پديده 
فرونشس��ت و ايجاد ش��كاف درگير شده است و 
برخي از كارشناسان، برداشت بي رويه آب از منابع 
زيرزميني و تأمين و جايگزين نشدن دوباره آن را 
علت تشديد اين پديده مي دانند. اسماعيل كهرم، 
فعال محيط زيست معتقد است  برداشت بي رويه 
از منابع آب ه��اي زيرزميني چني��ن پديده اي 
را در اصفه��ان رق��م زده اس��ت. او در اين باره به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »چندين سال است 
كه من و ديگر كارشناس��ان فري��اد مي زنيم، اما 
كسي گوشش بدهكار نيست. در صورتي كه اگر 
متخصصاني از خارج از كشور بيايند كه موهاي 
زرد و چشمان آبي داشته باشند، حرف هايشان 
بيشتر از ما شنيده مي شود! يك عمر فرياد زديم 
كه برداشت آب از صفحات زيرزميني بيش از حد 

مجاز اس��ت  و حتي راهكار هم داديم 92 درصد 
از آبی را كه صرف كشاورزي مي كنيد، مديريت 
كنيد. به مسئوالن گفتيم از تجربه ساير كشورها 
و همانند آنها از آبياري باراني و مه پاش استفاده 
كنند تا مانع از هدر رفتن آب ش��وند، اما گوش 
نكردند و حاال مشكالت ناش��ي از آن را به چشم 

خود مي بينند. « 
او ادامه مي دهد: »چند سال قبل در سفري كه به 
امريكا داشتم از ديدن زمين هاي كشاورزي كه به 
صورت دايره شكل بود، تعجب كردم. وقتي علتش 
را پرس��يدم، گفتند كه در آنجا از آبياري باراني 
استفاده مي ش��ود و يك فواره از وسط زمين به 
صورت چرخشي زمين را قطره اي آبياري مي كند، 
اما ش��اهد آن هس��تيم كه ما هنوز هم از همان 
سيستم قديمي در آبياري كش��اورزي استفاده 
مي كنيم و مقدار زيادي آب هدر مي دهيم. كسي 
هم برايش مهم نيس��ت  اين سيستم آبياري چه 

آسيبي به محيط زيست كشور وارد مي كند. «
به گفته اين فعال محيط زيس��ت سفره آب هاي 
زيرزميني از باران، برف و تگرگ كه توانسته اند 
به پايين تري��ن اليه زمين نفوذ كنند، تش��كيل 
مي شود. مقداري از اين آب ها نيز بين ذرات خاك 
جذب مي شود و باقي مي ماند، اما پس از برداشت 
بيش از حد از آب هاي زيرزميني، ذرات آبي بين 
خاك نيز از بين مي رود و خاك خشك مي شود. 
در نتيجه منجر به ترك خوردگي خاك مي شود 
و ما شكاف ناشي از آن را در اليه هاي رويي زمين 

مشاهده خواهيم كرد. 
اين فعال محيط زيست اظهار مي دارد: »از سال ها 
قبل اع��الم كرديم ك��ه زنگ خطر فرونشس��ت 
اصفهان به صدا درآمده و گفتيم كه دش��ت هاي 
اطراف اصفهان ساالنه 16 سانتي متر فرونشست 
دارد. متأس��فانه بايد بگويم كه اين شكاف هاي 
ايجاد ش��ده كه تصاويرش منتش��ر شده شروع 
يك فاجعه است، زيرا به مروز زمان اين شكاف ها 
بزرگ و بزرگ تر مي  شود و اگر خانه يا مسجدي 
در آنجا باشد به دليل سست شدن زمين به مرور 
زمان فرو خواهد ريخ��ت و حادثه به بار مي آورد. 
متأسفانه حتي اگر اين ش��كاف ها در مسير ريل 
راه آهن عميق تر ش��ود، هنگام عبور قطار، زمين 
فرو مي نشيند و معلوم نيست چه اتفاقي بيفتد. «

او در پاسخ به اين س��ؤال كه چه راهكاري براي 
مقابله با ش��كاف هاي ايجاد شده در زمين وجود 
دارد، مي گويد: »متأسفانه اين درد هيچ چاره اي 
ندارد، مگر اينكه با س��وءمديريت موجود، فقط 
خدا به دادمان برس��د. مثاًل 20 س��ال بارندگي 

مفصل داشته باشيم و زمين نجات پيدا كند. «
 لك: توجه�ي ب�ه اخطارهاي س�ازمان 

زمين شناسي نمي شود
دكتر راضيه لك، رئيس پژوهش��كده علوم زمين 
سازمان زمين شناسي نيز در اين باره به خبرنگار 
»ج��وان« مي گويد: »ب��ا برداش��ت هاي بي رويه 
آب هاي زير زميني و افت سطح اين آب ها، رطوبت 
باالدست اين س��فره هاي آبي متراكم مي شود و 
تراكم خاك از بين مي رود و با بيرون كش��يدن 
آب، اليه هاي زمي��ن منقبض مي ش��وند و اول 
فرونشس��ت رخ مي دهد و باعث ايجاد شكاف و 

ترك مي شود. «
او با اشاره به اينكه مقابله با پديده شكاف در زمين 
هيچ راهكار س��ريعي ندارد، مي گويد: »به پديده 
فرونشس��ت زمين و ترك هاي ناشي از آن زلزله 
خاموش مي گوين��د؛ زيرا ك��ه در طوالني مدت 
اتفاق مي افتد و آثار آن معلوم نيست، اما يكباره 
خودش را نش��ان مي دهد و در چنين شرايطي 
نمي توانيم آن را به حالت قبل برگردانيم، تنها با 
توقف روند برداشت منابع آبي بايد جلوي آن را 

گرفت تا بدتر نشود. «
لك تصريح مي كند: »بايد جلسات بحران تشكيل 
شود و وزارت نيرو منابع آبي زيرزميني را مديريت 
كند؛ چاه هاي غيرمجاز را پلمب كنند و بر مقدار 
آبي كه از چاه هاي مجاز برداشت مي شود، نظارت 
كنند و مانع از زياده روي در استفاده از اين آب ها 
شوند. از طرفي بايد با ارائه تسهيالت به كشاورزان 
كمك كنند تا آنها از فناوري هاي نوين در آبياري 

استفاده كنند. «
او ادام��ه مي دهد: »سال هاس��ت س��ازمان 
زمين شناس��ي فرياد مي زند، اما كسي صدايش 
را نمي شنود. متأس��فانه اخطارهايي را كه داده 
مي شود، نمي بينند و بعد از وارد شدن خسارت، 
تمام توجه ها به سمت آن مي رود، اما همين توجه 

هم مقطعي و كوتاه مدت است. «
 لك با تأكيد بر اينكه زمين سست و ناپايدار شده، 
هزينه تخريب زياد است و بايد فكري شود، اظهار 
مي دارد: »با ادامه بي تفاوتي ها نسبت به پديده 
فرونشس��ت زمين، تمام زيرساخت هاي حياتي 
مثل راه آهن و ساختمان هايي مثل ميدان نقش 
جهان و س��ي و س��ه پل ريخته خواهد شد و از 
آنجايي كه زمين به صورت يكنواخت فرونشست 
ندارد، پايه هاي برخي از سازه ها سست مي شود 
و با كوچك ترين زمين ل��رزه اي ريزش خواهد 
كرد. اگر مسئوالن فكري براي اين مسئله نكنند، 
پديده ش��كاف زمين تا جايي پيش مي رود كه 
منطقه را تبديل ب��ه بياباني غيرقابل اس��تفاده 

خواهد كرد. «
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زلزله  خاموش و بياباني شدن  در کمين مرکز کشور
»جوان« در گفت و گو با 3 كارشناس پديده فرونشست زمين را در استان اصفهان بررسي كرده است

استاد جغرافيا: ارتباط فرونشست با برداشت آب از سفره هاي زيرزميني به لحاظ رياضي درست است
 اما از لحاظ زمين شناسي پايه علمي ندارد

مهسا گربندي
  گزارش

حسین سروقامت

مدارک »برکت«   
روی ميز سازمان جهاني بهداشت

نماينده سازمان جهاني بهداشت: 
با وجود تحريم ها در ايران، شاخص هاي بهداشتي 

و واكسيناسيون در شرايط مناسبي قرار دارد
واكسيناس�يون كرونا در كش�ور با س�رعت ادامه دارد و نماينده 
سازمان جهاني بهداشت در ايران هم روند سرعت واكسيناسيون 
عليه كرونا در كشورمان را خوب توصيف كرد. از نگاه وي در ايران 
با وجود تحريم ها، اكثر شاخص هاي بهداش�تي و سالمت همانند 
س�المت نوزادان، مادران باردار، دسترس�ي به خدمات بهداشتي 
و درماني و پوشش بيمه س�المت در شرايط مناس�بي قرار دارند 
و سيستم س�المت ايران مي تواند براي ساير كش�ورهاي منطقه 
به ويژه در حوزه بهداش�ت و ب�ه كارگيري نيروهاي ارزش�مندي 
مانند بهورزان، الگو باش�د. خبر خوب ديگر اينكه به گفته رئيس 
س�ازمان غذا و دارو واكس�ن بركت كانديد اخذ تأييديه سازمان 
جهاني بهداش�ت شده اس�ت. آمارهاي كرونايي هم روز گذش�ته 
براي دومي�ن روز متوالي صعودي ش�د و ثبت 276 م�رگ در 24 
س�اعت از توقف روند كاهش�ي و حتي افزايشي ش�دن حكايت 
داش�ت. حاال در صورت ت�داوم اين رون�د افزايش�ي در روزهاي 
آينده بايد نگران آغاز موج بعدي كرونا طبق پيش بيني ها باشيم. 

پس از آنكه دو روزي آماره��اي كرونايي به كمت��ر از 200 نفر در روز 
رسيد، طي دو روز گذشته دوباره آمارها به باالي 200 نفر رسيد و رشد 
فوتي ها در آمار 24 ساعته روز گذشته محسوس بود. بر اين اساس طبق 
گزارش آماري وزارت بهداش��ت طي 24 ساعت تا 19 مهرماه 1400 و 
بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، 13 هزار و 504 بيمار جديد 
مبتال به كوويد 19 در كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و 968 نفر از 
آنها بستري شدند.  مجموع بيماران كوويد 19 در كشور به 5 ميليون و 

716 هزار و 394 نفر رسيد. 
در همين زم��ان، 276 بيمار كوويد 19 جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيماري به 122 هزار و 868 نفر رسيد. تا كنون 
5 ميليون و 234 هزار و 10 نفر از بيماران بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. 5 هزار و 218 نفر از بيماران مبتال به كوويد 19 در 

بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
  روند خوب واكسيناسيون در ايران

 روند واكسيناسيون با سرعت ادامه دارد و مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به 65 ميليون و 667 هزار و 467 دوز رسيد. طبق اعالم 
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت، ت��ا كنون 45 
ميليون و 748 هزار و 724 نفر دوز اول واكس��ن كرونا و 19 ميليون و 
918 هزار و 743 نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند. دكتر جعفر حسين، 
نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران در حاشيه ديدار نمايندگان 
س��ازمان هاي بين المللي در ايران با وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه 
خوشبختانه روند واكسيناسيون در ايران عليه كرونا سرعت خوبي دارد، 
افزود:» توصيه سازمان جهاني بهداشت براي محافظت بيشتر مردم در 
برابر اين بيماري، تزريق هر دو دوز واكسن است؛ چون دريافت دوز اول 
به تنهايي، تأثير زيادي براي محافظت از افراد ندارد و الزم است كه هر 

دو دوز واكسن، در فاصله زماني تعيين شده، تزريق شود.«
بنا به تأكيد وي مراكز بهداش��تي ايران تجربه مناسبي براي پاسخ به 
نيازهاي جامعه دارند. در ايران با وجود تحريم ها، اكثر ش��اخص هاي 
بهداشتي و سالمت همانند سالمت نوزادان، مادران باردار، دسترسي به 
خدمات بهداشتي و درماني و پوشش بيمه سالمت در شرايط مناسبي 

قرار دارند. 
  پوشش واكسيناسيون بيشتر، ويروس كرونا ضعيف تر

نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران با بيان اينكه واكسن، ويروس 
كرونا را نمي كشد، بلكه بدن را مقاوم مي كند و اثرات مخرب در سالمت 
مردم، ايجاد نخواهد ش��د، افزود:» واكس��ن مي تواند ايمني جمعي در 
مقابل ويروس را به جامعه بدهد. هر قدر پوشش واكسيناسيون بيشتر 
شود، ويروس كرونا ضعيف تر مي ش��ود البته واكسيناسيون در مقابل 
كرونا ش��ايد باعث حذف و ريشه كني اين بيماري نش��ود، اما از اثرات 

مخرب آن مي كاهد.«
دكتر حسين با اشاره به مقاومت در برابر واكسيناسيون گفت:»در برخي 
كشورها، مقاومت هايي عليه واكسيناسيون وجود دارد و از ابتداي شيوع 
كرونا نيز اطالعات نادرستي در مورد اين بيماري در دنيا و پس از آن در 
مورد واكسن ها  منتشر ش��د كه اين مسائل  براي سالمت مردم  مخرب 
است. اگر جمعيت 7/5 ميليارد نفري جهان تا حد قابل توجهي واكسن 

كرونا را تزريق نكنند، پاندمي پايان نمي يابد.«
به گفته نماينده س��ازمان جهاني بهداشت سيس��تم سالمت و وزارت 
بهداش��ت به تنهاي��ي نمي توان��د ب��ه موفقيت ه��اي قابل توجهي در 
واكسيناس��يون و مصون س��ازي جامعه نس��بت به كرونا اقدام كند و 
الزم اس��ت كه س��اير س��ازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي به 
ويژه س��ازمان هاي مردم نهاد و داوطلب نيز براي ترغيب و تس��ريع در 

واكسيناسيون عليه كرونا و رسيدن به ايمني جمعي  به ميدان آيند. 
   بركت كانديدای دريافت مجوز سازمان جهاني بهداشت 

روند تأمين واكسن هم همچنان ادامه دارد. سيد حيدر محمدي، مدير 
كل دارو سازمان غذا و دارو با بيان اينكه واردات واكسن كرونا را ادامه 
مي دهيم، مي گويد:» تا اين لحظه حدود 100 ميليون واكسن تأمين 
كرديم كه بخش اعظم و حدود 90 درص��دش مربوط به حوزه واردات 
و حدوداً 10 ميليون از آن براي بازار توليد داخلي بوده اس��ت. مجموع 

واردات و توليد داخل تا مرز 200 ميليون ادامه مي يابد.«
محمدرضا شانه س��از، رئيس س��ازمان غ��ذا و دارو هم درب��اره اقدام 
واكسن سازان ايراني براي دريافت تأييديه هاي جهاني  گفت:»مقدمات 
كار واكسن بركت براي دريافت تأييديه سازمان جهاني بهداشت انجام 
ش��ده و مدارك را كامل كردن��د و براي اخذ مجوز از س��ازمان جهاني 

بهداشت كانديدا شده اند.«
به گفته وي مي توانيم بعد از مهر ماه و اوايل آبان ماه، نيازمان را از طريق 
توليدكنندگان داخلي تأمين كنيم، بنابراين دوز بوستر و واكسن براي 
ساير گروه هايي كه بايد واكس��ن تزريق كنند، از محل توليدكنندگان 

داخلي قابل دسترس خواهد بود. 
حسن جليلي، مدير پروژه توليد واكسن ستاد اجرايي فرمان امام)ره(  هم 
درباره انتشار مستندات علمي اين واكسن گفت:»بيش از يك ماه است 
كه مقاله علمي و مستندات واكسن بركت آماده شده و براي انتشار در 
ژورنال هاي علمي هم ارسال شده كه در اين خصوص به زودي خبرهاي 
خوبي هم براي مردم عزيز كشورمان خواهيم داشت، براي گرفتن مجوز 
سازمان جهاني بهداشت هم اقدام كرده ايم و در حال گذراندن مراحل 
مختلف اين پروسه از قبيل جلسات مش��ترك با كارشناسان سازمان 
جهاني بهداشت و پاسخ به سؤاالت آنها و ارائه مستندات مان هستيم.« 

مغز افراد فرق خنده واقعي و مصنوعي را نمي فهمد. 
انقباض ماهيچه هاي خنده بر هورم�ون اندروفين اثر گذارده، 
عشق و محبت مي آفريند. باعث ترشح سيتوكين شده، ايمني 
بدن را باال مي برد. اعصاب پاراسمپاتيك را تحريك و سرانجام 

با ترشح سرتونين خواب و آرامش را تنظيم مي كند. 
يافته هاي جالبي كه دو دهه پيش پزشكي هندي به نام »مادان 
كاتاريان« كشف كرده، به پايه گذاري »يوگاي خنده« انجاميد. 

ورزشي با هدف جهاني كردن صلح و آرامش در جهان!
باش�گاه خنده اينك بيش از 3 هزار شعبه در 72 كشور جهان 

دارد. . . 
كاتاريان مي گويد من نه آدم بذله گويي هستم، نه چيزي از يوگا 
مي دانم؛ همزيستي با روس�تاييان به من آموخته كه اگر قلبي 
مهربان داشته باشي، خنده به سادگي در خانه ات را خواهد زد!

بيان اين ن�كات براي مردمان�ي كه به آني، عصبي مي ش�وند؛ 
مسئوليتي اجتماعي است!
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زهرا چیذري 

حل نيمي از دعاوي قابل سازش پايتخت
در حل اختالف

ميانگين صلح و س�ازش در ش�وراهاي حل اختالف كل كش�ور 32 
درصد اس�ت و صل�ح و س�ازش پايتخت در نيمه نخس�ت امس�ال 
14 درص�د بي�ش از ميانگين كش�وري ب�ود. جال�ب اينك�ه تعداد 
پرونده هاي وارد ش�ده به  ش�وراهاي ح�ل اختالف ته�ران به طور 
ماهانه حدود 6۰ هزار پرونده اس�ت. اين تعداد پرونده در حدود يك 
پنجم تمامي پرونده هاي كش�ور در ش�وراهاي حل اختالف اس�ت. 
ش��ورا هاي حل اختالف پايتخت داراي 150 ش��عبه است كه 31 شعبه 
در ش��هر تهران و 24 شعبه در شهرس��تان هاي تابعه است. ضمن اينكه 
در ش��هرك هاي صنعتي، اتحاديه ها و اصناف هم 95 شعبه ويژه صلح و 
سازش فعاليت مي كنند. اين شعب حدود 3 هزار كارمند دارند و 217 نفر 
از كاركنان قضايي به طور پاره وقت با شورا هاي حل اختالف تهران همكاري 
مي كنند كه اين افراد داراي س��مت قضايي هستند و قاضي شوراي حل 

اختالف به حساب مي آيند. 
 56 درصد پرونده هاي اصناف ختم به خير شد

فلسفه وجودي ش��ورا هاي حل اختالف به خاطر صلح و سازش طرفين 
دعواست تا پرونده به دادسرا و دادگاه نرود. اكنون تمامي 55 شعبه حل 
اختالف پايتخت در كنار 20 ناحيه دادسراي شهر تهران مستقر هستند 
و بيشترين شعب يعني شش شعبه در كنار دادسراي ناحيه 12 مستقر 
شده اند.  ورودي 95 ش��عبه اصناف و اتحاديه ها ماهانه هم حدود 7 هزار 
پرونده است كه بر اساس بررسي هاي انجام شده طي شش ماهه ابتدايي 
سال جاري حداقل 56 درصد از پرونده هاي ورودي با صلح ختم به خير 
شده است.  پرونده ها پيش از ارجاع به شعب بازپرسي يا دادياري، توسط 
سرپرست دادسرا مستقيماً به ش��عب ويژه صلح و سازش شورا هاي حل 
اختالف كه در دادسرا ها مستقر هستند، ارجاع مي شود تا با صلح و سازش 

در همان ابتدا هم مشكل مردم كم شود و هم پرونده هاي دادسرا. 
برنامه شوراي حل اختالف اين اس��ت كه در پرونده هاي شهر تهران كه 
مبلغ دعاوي آنها كمتر از 100 ميليون تومان است و در شهر ستان هاي 
تهران تا سقف 50 ميليون تومان، براي ايجاد صلح و سازش به شورا هاي 

حل اختالف سوق پيدا كند. 
 آزادي 31 محكوم به قصاص

در همين راستا رئيس شورا هاي حل اختالف استان تهران و معاون قضايي 
رئيس كل دادگستري با بيان اينكه پرونده هاي وارد شده كل استان به طور 
ماهانه حدود 60 هزار پرونده است، به »ميزان« گفت: اين حجم از پرونده، 
حدود يك پنجم پرونده هاي وارده كل كشور است. در حال حاضر در شهر 
تهران 46 درصد پرونده هاي وارده كه داراي ماهيت سازشي هستند، با 
صلح و سازش و 40 درصد از پرونده هاي ورودي در شهر هاي تابعه با صلح 
و سازش مختومه شده اس��ت؛ اين در حالي است كه ميانگين سازش در 
سطح كشور 32 درصد و سازش در اس��تان تهران در نيمه اول 1400 به 

مراتب از ميانگين كشوري باالتر است. 
غالمرضا مهدوي  تصريح كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر در تمامي 
زندان هاي استان تهران و كانون اصالح و تربيت تعداد 14 شعبه ويژه صلح 
و سازش مستقر هستند، در سال 99، هزار و 282 نفر از زندانيان با همكاري 
س��تاد ديه، انجمن حمايت از زندانيان، مددكاران، خيرين و با محوريت 
شورا هاي حل اختالف آزاد شدند و در نيمه اول سال جاري، خوشبختانه 
هزار و 242 نفر از زندانيان اس��تان تهران آزاد شدند.  وي با اشاره به اخذ 
رضايت در 36 پرونده محكوم به قصاص در س��ال گذشته گفت: در نيمه 

ابتدايي سال جاري در 31 پرونده رضايت اولياي دم اخذ شد. 
 حل مشكالت مردم در كمتر از 4۰ روز

رئيس شورا هاي حل اختالف استان تهران در ادامه سخنان خود بيان كرد: 
در ابتداي سال در شورا هاي حل اختالف استان تهران اقدام به فازبندي دو 
نيمه سال كرديم و اعالم كرديم كه در نيمه اول سال بايد كف سازش  به 40 
درصد برسد و در نيمه دوم سال اين عدد  به 50 درصد برسد؛ خوشبختانه 
در حال حاضر در نيمه اول س��ال معدل اس��تان تهران حدود 43 درصد 
است كه بيش از پيش بيني ما در نيمه اول سال بود و در نيمه دوم سال به 
50 درصد دست خواهيم يافت.  مهدوي با بيان اينكه در كل استان تهران 
با تراكم ش��ديد پرونده هاي كيفري و حقوقي مواجهيم و شورا هاي حل 
اختالف ابزار و فرصت بسيار خوبي است كه مي توان از آن بهره برد، افزود: 
پرونده هاي مسن در شورا هاي حل اختالف به پرونده هايي گفته مي شود 
كه بيش از چهار ماه از عمر آنها گذش��ته باشد؛ بر اين اساس در كل شهر 

تهران 887 پرونده داراي عمر بيش از چهار ماه است. 
رئيس شورا هاي حل اختالف استان تهران در نهايت ميانگين رسيدگي 
در شورا هاي حل اختالف را 40 روز ذكر كرد و گفت: براساس ماده 3 قانون 
روابط موجر و مستأجر، از زمان تقديم دادخواست تقاضاي تخليه، ظرف 
يك هفته اجراي حكم توسط ضابطين قوه قضائيه بايد صورت گيرد، اما با 
توجه به اينكه تخليه مستأجر در زمره مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
قرار گرفته است، بنابراين ما هم مستند به همين مصوبه به مستأجر اين 
فرصت را داده ايم تا يك سال واحد اجاره اي خود را كه در آن سكونت دارد، 
تخليه نكند.  گفتني است مصوبه س��تاد ملي كرونا براي اعطاي فرصت 
به مستأجران داراي 9 استثنا اس��ت. به طور نمونه، يكي از استثنا  ها اين 
است كه مستأجر بايد در شهر تهران براي تمديد قرارداد اجاره تا سقف 
25 درصد بيشتر را پرداخت كند. در موارد ديگر هم مثاًل تعيين شده كه 
مستأجر در طول مدت اجاره نبايد مرتكب تخلفات قراردادي شده باشد يا 

در مورد ديگري باعث آزار و اذيت همسايه ها نشده باشد. 
 جذب صلح ياران براي صلح و سازش

فعاليت صلح  ياران در شورا هاي حل اختالف تهران هم از ديگر اقدامات 
جديد اين نهاد قضايي است. در واقع استفاده از صلح ياران به منظور به 
كارگيري بيشتر از ظرفيت افراد معتمد در جامعه است. در همين زمينه 
در چند ماه اخير افرادي به عنوان صلح يار جذب شوراهاي حل اختالف 
شده اند. مسئوالن اين نهاد قضايي هم اكنون در حال شناسايي مساجد 
بزرگ شهر تهران هستند تا با جذب افراد شاخص در هر منطقه، پيش 
از طرح موضوع در شورا هاي حل اختالف، با صلح و سازش به موضوع 

خاتمه دهند. 

علیرضا سزاوار


