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گـــزارش

در جريــان برگزاری همايش ســاالنه قوه قضائيه، بيش 
از 240 نفر از شــخصيت ها و مسئوالن برگزيده دستگاه 
قضا اعم از مديران، مســئوالن، قضات و كارمندان، مورد 

تجليل قرار گرفتند. 
11 نفر از اين برگزيدگان به صورت نمادين مورد تجليل 
حجت االســالم والمسلمين محســنی اژه ای رئيس قوه 

قضائيه قرار گرفتند. 
حجت االســالم عبداللهی رئيس مركز حفاظت اطالعات 
قــوه قضائيه، حســن بابايی رئيس مركز ثبت اســناد و 
امالك، غالمعلی صادقی رئيس كل دادگســتری استان 
خراسان رضوی، حســين فاضلی هريکندی رئيس كل 

دادگســتری اســتان البرز، حيدر آســيابی رئيس كل 
دادگســتری استان گلســتان، حجت االســالم صادقی 
نياركی رئيس كل دادگستری استان زنجان، شمس آبادی 
دادستان مركز استان سيستان و بلوچستان، جباری راد 
دادســتان مركز اســتان كردســتان، مجيدی دادستان 
مركــز اســتان آذربايجان غربی، حســن پور آشــتيانی 
معاون قضايی دادگســتری اســتان گيالن و همچنين 
مهرانی كارمند نمونه معاونت منابع انسانی قوه قضائيه، 
تعــدادی از 240 برگزيده ای بودند كه در اين اجالس به 
 صورت نمادين توســط رئيس قوه قضائيه مورد تجليل

قرار گرفتند.

در جریان اجالس ساالنه قوه قضائیه صورت گرفت؛

 تجلیل رئیس عدلیه از جمعی 
از مدیران، مسئوالن، قضات و کارمندان برگزیده قوه قضائيه 

در حاشــيه همايش ســاالنه قوه قضائيهحجت االسالم 
مصــدق معاون اول دســتگاه قضــا از 14 عنوان كتاب 

پژوهشگاه قوه قضائيه رونمايی كرد. 
»جرائــم مرتبط بــا هويــت«، »مطالعــه تطبيقی حل 
دوســتانه اختالفات خانوادگی با تاكيد بر ميانجيگری«، 
»آسيب شناســی نظام حقوقی حاكم بر زندانيان در پرتو 
استانداردهای بين المللی«، »نقش قوه قضائيه جمهوری 
اســالمی ايران در تضمين حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی كودكان كار«، »وظايف اختيارات و مسئوليت های 
بازپرس«، »اساســنامه، كنوانسيون ها، پروتکل ها و اصول 
ســازمان كنفرانس حقوق بين المللــی خصوصی الهه«، 

»پرونده شــخصيت متهم در فرآيند رسيدگی كيفری«، 
»مجموعه تنقيح شــده قوانين و مقررات ايرانيان خارج از 
كشور«، »گفتارهايی در استقالل قضايی«، »تغيير نحوه 
دعوا و خواسته«، »جايگاه مبانی و مصاديق حقوق عامه در 
هندسه نظام حقوقی اسالم«، »مجموعه تنقيح شده اسناد 
بين المللی دوجانبه مربوط به قوه قضائيه«، »ابعاد حقوقی 
قضايی كرونا )مجموعه مقاالت(« و »شــروط ضمن عقد 
نکاح مندرج در اسناد رسمی ازدواج )در پرتو نقد و تحليل 
آراء و رويه قضايی(«، 14 عنوان كتاب جديد پژوهشــگاه 
قوه قضائيه بودند كه در حاشــيه اجالس ساالنه دستگاه 

قضا از آنها رونمايی شد.

در حاشیه اجالس ساالنه قوه قضائیه؛

 حجت االسالم مصدق از ۱۴ عنوان کتاب 
پژوهشگاه قوه قضائيه رونمایی کرد

معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گزارش داد 

ثبت۸۵۰هزارپروندهسرقت،دستگیری۳۰۰هزارنفردریکسال
 دستگیری ۱۴۵۶۶ نفر از مخالن بازار 

و ۵۷ معامله گر فردایی
انتظامی جمهوری اسالمی  فرماندهی  ســخنگوی 
ايران از دســتگيری 14566 نفــر از مخالن بازار و 

57 معامله گر فردايی و 138 دالل ارز خبر داد.
به گزارش مهر، ســردار مهدی حاجيان سخنگوی 
فرماندهی كل انتظامی كشــور در نشست خبری 
امروز گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اســالمی 
ايران بــا يك حــوزه كاری بــه اندازه كشــور با 
مأموريت های مختلف وظايف بی شماری را برعهده 
دارد. اين وظايف ســبب شــده است كه پليس در 

جايگاه ضابط قانون قرار بگيرد.
وی ضمن تبريك فرارســيدن هفته مبارزه با مواد 
مخدر افزود: در سه ماهه ابتدايی سال همکاران ما 
در حوزه مرزبانی و پليس مبارزه با مواد مخدر بيش 

از 160 تن مواد مخدر كشف شده است.
حاجيان با بيان اينکه روز گذشــته بيش از 81 تن 
انواع مواد مخدر در كشــور امحا شد، بخشی از اين 
موادمخدر از نوع صنعتــی بود كه مخرب تر از نوع 
ســنتی مواد مخدر بود، گفت: پليس آمادگی دارد 
اگر شــرايط و زيرســاخت ها فراهم باشد كمتر از 
يــك هفته اكثر معتادان متجاهر را جمع آوری و به 
كمپ هــا تحويل دهيم . حاجيان تصريح كرد: بيش 
از 7 ميليون و 318 هزار و 274 عدد دارو كشــف 
و بيش از 425 هزار قطعات و تجهيزات پزشــکی و 
بيش از 12 ميليون كيلوگرم مواد خوراكی به ارزش 
40 هزار ميليارد ريال كشف و 14 هزار و 566 نفر 

)مخالن نظم و انضباط بازار( هم دستگير شدند.
وی با اشــاره به جرايم و معامــالت فردايی گفت: 
در اين حوزه 3 گروه اصلی فعاليت می كردند، يك 
فروشــندگانی طال و ارز نداشــتند، دو خريدارانی 
بودند كه دنبال ســود بيشــتر بودند و گروه سوم 
تحليلگرانی بودند كه نقش اصلی را ايفا می كردند.

حاجيان با اشاره به اينکه اين معامالت صوری است 
و به معنای واقعی انجام نمی شود چراكه نه كااليی 
وجود دارد و نه معامله ای انجام می شود، گفت: در 
اين معامالت می توان گفت قمار ايجاد می شود و به 
همين در بازار ســرمايه و طال و ارز اخالل به وجود 
می آيد. وی با اشــاره به اينکه 86 كانال در زمينه 
معامالت فردايی شناسايی شد كه بيش از 75 هزار 
نفر در اين كانال ها عضو بودند، گفت: 57 متهم در 
اين خصوص دســتگير شد؛ در يك گروه بالغ بر 3 

تن طالی صوری معامله می شد.
به گفته ســخنگوی فراجا 2 نفر از ســركرده های 
اصلی معامــالت فردايی و 30 نفر از سرشــبکه ها 
دســتگير و بيش از 40 ميليون كانال ارز شناسايی 
و 138 نفر در حوزه ارز شناسايی و دستگير شدند.
حاجيان با اشــاره با عملکــرد پليس راهور تصريح 
كــرد: تصادفات فوتی 8 درصــد كاهش پيدا كرده 
اســت و اين نشــان دهنده اصالح رفتــار كاربران 
ترافيك اســت. معاون اجتماعــی فراجا گفت: 27 
درصد از افرادی كه در تصادفات فوت شــدند در 5 
هزار و 200 نقطه حادثه خيز جان خود را از دست 
دادند كه اين موضوع لزوم رفع نقص هرچه سريع تر 

از اين نقاط را نشان می دهد.
ســخنگوی فراجــا بيان كــرد: بايد قدر و ســهم 
ســرقت ها مشخص شــود، در ســرقت های خرد 
افرادی هستند كه چاره ای جز سرقت ندارند مانند 
معتادان؛ نهادهای مسئول بايد برای اين افراد فکر 
كنند چراكه وقوع ســرقت های خرد باعث كاهش 
احساس امنيت در جامعه می شود. به گفته معاون 
اجتماعی فرماندهــی كل انتظامی همچنين 200 
نفر در زمينه بازار طال شناسايی و دستگير شدند. 

سخنگوی فراجا با اشاره به پرونده های كالهبرداری 
در حوزه رمز ارزها بيان كــرد: اين پرونده ها رو به 
افزايش است، اين حوزه اصاًل حوزه مورد اعتمادی 
برای ســرمايه گذاری نيست. وی با اشاره به اينکه 
در هفته گذشــته افرادی بودند كه در حوزه فضای 
مجازی برای فروش ســواالت كنکــور و يا امتحان 
نهايی اقدام كرده بودند، گفت: 5 نفر از اين متهمان 
دســتگير شدند و جالب اســت بدانيد مدرك آنها 

ديپلم و يا زير ديپلم بوده است.
حاجيان با اشــاره به طرح های عملياتی پليس فتا 
عليه مجرمان سايبری اليوهای غيراخالقی تصريح 
كرد: قانون می گويد هركســی به اشــاعه منکرات 
و انتشــار عکس ها و مطالب خــالف عفت عمومی 
بپردازد مســتحق حبس 3 ماه تا 2 ســال اســت، 

پليس با اين افراد برخورد قاطع می كند.
معــاون اجتماعــی فراجا گفت: انتشــار فيلم های 
دوربين مداربسته كه نشان دهنده سرقت و يا آزار 
و اذيت فردی باشد جرم است و پليس با اين افراد 
برخورد می كند. برخی از افرادی كه مورد ســرقت 
قرار می گيرند از اينکه فيلمشان در فضای مجازی 
منتشــر می شود گاليه مند هستند و می گويند كه 
آبرو آنها رفته اســت. ســخنگوی فراجا با اشاره به 
ســارقان صندوق امانات بانك ملی و دســتگيری 
آنها بيان كرد: اين ســرقت به شــدت حرفه ای بود 
و ماه ها فکر و برنامه ريزی داشتند، پليس كمتر از 
48 ســاعت نسبت به كشف اين سرقت اقدام كرد، 
اما متأسفانه آنچنان كه به واقعه )سرقت( پرداخته 

شد به بعد از واقعه )كشف( پرداخته نشد.
وی ادامــه داد: تعداد بااليــی از پليس های منطقه 
عملکــرد پليس ايران در كشــف اين ســرقت را 
تحســين كردند و از ما خواستند شيوه های علمی 

كشف جرم را به آنها هم ياد بدهيم.
وی ادامــه داد: قوانيــن در حوزه ســرقت قدرت 
بازدارندگــی ندارند و نياز هســت تا قوانين اصالح 
شــوند؛ هزينه جرم در كشور بســيار پايين است، 
پليس متهم را دســتگير می كند امــا مجازات به 

قدری نيست كه بازدارنده باشد.

خبـــــر

معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم قوه قضائيه با 
بيان اينکه يکی از جرايم بســيار مهم در 5 سال گذشته 
"ســرقت" بــوده كه آمــار بااليی دارد، گفت: در ســال 
گذشــته 850 هــزار پرونده در ارتباط با ســرقت ثبت و 
ســيصد و خرده ای هــزار نفر هم در اين رابطه توســط 
نيروی انتظامی دســتگير شده اند اما همه پرونده ها منجر 

به نتيجه نشده است.
اصغر جهانگير معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم 
قوه قصائيــه در برنامه گفت وگوی ويژه خبری شــامگاه 
يکشــنبه 5 تير با موضوع قــوه قضائيه و عملکرد معاونت 
اجتماعــی و پيشــگيری از وقوع جرم درباره بســترها و 
ابزارهــای الزم برای اجرايی شــدن اهداف ســند تحول 
گفت: سند تحول در راســتای گام دوم انقالب كه بحث 
تحول و ضرورت های تحــول از نظر مقام معظم رهبری 

بود طراحی و به ثبت رسيد.
وی با بيــان اينکه در اين ســند راهکارهــای متعددی 
برای بخش هــای مختلف از جملــه معاونت اجتماعی و 
پيشگيری از وقوع جرم پيش بينی شده است، ادامه داد: 
در خصوص بخشــی كه در رابطه بــا بحث كوتاه مدت و 
ميان مدت ســند تحول به ما مربوط می شود همان طور 
كــه معاون اول قوه قضائيه فرمودنــد ما در همان حدود 
90 درصد و 70 درصد به راهکارهای كوتاه مدت و ميان 

مدت رسيده ايم.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
اظهار داشــت: كاری كه به حوزه پيشــگيری برمی گردد 
بحث تعيين اولويت های شــکل گيــری جرايم و دعاوی 
در كشــور، اولويت برای هر استان به صورت جرايم بومی 
شده و همچنين رفع علل شــکل گيری جرايم و دعاوی 
است كه در اين خصوص كاری كه ما انجام داديم بررسی 

علل شکل گيری جرايم از ابعاد مختلف بوده است.
جهانگير ادامــه داد: در 3 حوزه می توان آمار علل وقوع 
جــرم را مورد توجه قرار داد كه يکی از راه ها، بررســی 
پرونده هايی اســت كه در دســتگاه قضايی تشکيل می 
شــود، بخش ديگر پرونده هايی اســت كه در دســتگاه 
ضابطيــن) مثل پليس ( شــکل می گيرد و بخشــی هم 
مربــوط به آمار ورودی گزارش به دســتگاه های نظارتی 
اســت.وی اظهار كرد: در هر ســه حوزه وظيفه داريم تا 
ســامانه يك پارچه ای را با همکاری دستگاه های ديگر) 
دســتگاه های نظارتی، ضابطين و قــوه قضائيه( طراحی 
كنيم تا بتوانيم در اين خصوص ثبت داده های هوشــمند 
داشته باشــيم، به اين معنا كه اگر پرونده ای در دستگاه 
قضايی و پليس شــکل گرفته و يا گزارشــی توسط نهاد 
نظارتی داده شــده، بتواند با يکديگر همپوشانی پيدا كند 

و به يك تحليل واحد برسد.
وی تصريــح كرد: ما زمانی يك پرونــده را به عنوان يك 
پرونده واقعی در دســتگاه قضايی می شناســيم كه فرد 
فرآينــد رســيدگی را انجام داده، فرآيند دادرســی تمام 
شــده و محکوم شده است يعنی اگر يك فردی تمام اين 
فرآيندها را طی كند اما منجر به محکوميت او نشــود اين 
پرونده از نظر ما يك پرونده واقعی نيســت اگر چه تمام 

اتفاقات پرونده در آن شــکل گرفته باشــد ولی از ديده 
پديــده شناســی در رابطه با جرم نمــی توانيم آن را به 

عنوان يك پرونده بدانيم.
جهانگير ادامه داد: يا پرونده هايی كه بعضا در نزد ضابط 
ممکن اســت با احتمال و مضنونيت شکل گرفته باشد اما 
عدله الزم را نداشــته باشد و بعدا در فرآيندهای دادرسی 

از دستور كار خارج شود.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
با بيان اينکه بر اســاس اين تفــاوت در تعريف جرايم و 
پديده ها، آماری كه در نزد ضابطين اســت با آماری كه 
نزد دستگاه قضايی اســت متفاوت خواهد شد لذا برنامه 
ريزی ها نيز متفاوت می شــود گفــت: به عنوان مثال اگر 
ميزان ســارقينی كه دســتگير می شــوند A يا B باشد 
از نظر بودجه ای، توجه و سياســت گــذاری ها متفاوت 

خواهد بود.
وی خاطر نشــان كرد: برای اينکه اين اتفاق، يك جا حل 
شــود ســامانه به نحوی طراحی می شود كه به يك فهم 
مشــتركی برسيم لذا جلســات و كارگروه های مشتركی 
را بــا مجموعه ضابطين اعم از نيــروی انتظامی به عنوان 
اصلی ترين همکار ما به صورت مستمر در حال برگزاری 
اســت، اين كار در شرف اتمام است كه بعد از اين مرحله 

بسترهای الزم برای ايجاد سامانه شکل خواهد گرفت.
وی افزود: گمان می كنم كه هنوز آن هماهنگی مطلوبی 
كــه از همه دســتگاه ها مــورد انتظار اســت در عمل 
نمی بينيم، به عنوان مثال هنوز دســتگاه هايی هســتند 
كه از در اختيار گذاشتن داده هايی كه در حوزه تخصصی 
شــان اســت امتناع می كنند كه اين باعث می شود آن 
ســامانه های جامعــی كه الزمه كار پيشــگيری جامع و 

فراگير است تحقق پيدا نکند.
جهانگيــر در ادامه اين گفت و گو درباره زمان راه اندازی 
ســامانه اعتبار ســنجی افراد نيز بيان داشــت: تشکيل 
ســامانه اعتبار سنجی با شرايط دسترسی به اعتبار افراد، 

به اين معنی كه افراد اجــازه خواهند داد اگر معامله ای 
انجام دادند اعتبارشــان توسط ســامانه مورد رصد قرار 
گيرد منوط به اين اســت كه برخی ســامانه هايی كه در 

دستگاه های ديگر هستند با يکديگر لينك شوند.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
ادامه داد: هم اكنون ســامانه ثبت اسناد و امالك كشور 
را داريم كه اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شــده است، 
سامانه های مالياتی را در اداره ماليات داريم و همينطور 
سامانه های بانکی را داريم كه اموال منقول مردم نيز در 
آنجا ثبت و ضبط شده است. وی با تاكيد بر اينکه بخشی 
از اجرای ســند تحول منوط به اين اســت كه ما بودجه 
الزم را بــرای اجرايی كردن اين ســند فراهم كنيم اعالم 
كرد: تقريبا 70 درصد از سند تحول بحث سامانه ها است 
يعنی اگر ما ســامانه ها را در موضوع سند تحول اجرايی 
كنيم 70 درصد از ســند تحول تحقق پيدا خواهد كرد و 

می توانيم اين خدمات را به مردم ارائه كنيم.
جهانگير اظهار داشــت: انجام اين كار نياز به بودجه های 
الزم دارد كه اميدواريم مجلس شــورای اسالمی با توجه 
به اينکه امروز هم يك جلســه مشــترك بــا قوه قضائيه 
داشتند و يکی از دغدغه های قوه هم بحث كمبود بودجه 

قوه بود در اين خصوص همکاری الزم را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
بيان داشــت: كار ديگری كه هم اكنون در دســتور كار 
داريم بحث ســامانه پنجره مديريت واحد زمين است كه 

با همکاری بخش های اجرايی در حال انجام است.
جهانگير گفت: يکی از مشــکالتی كه از گذشــته تا حال 
حاضر، گريبان گير مردم بوده اســت بحث تغيير كاربری 
ها و بحث تجاوز به حريم مردم و ســاخت و سازهای غير 
مجاز اســت كه مشکالتی را ايجاد می كرد و بعضا ممکن 
بــود با نديدن و يــا ترك فعل ها به نوعی سوءاســتفاده 
هايی در ســاخت و ســازها اتفاق بيفتد و بعــد از انجام 
تخلف دســتگاه قضايی به موضوع ورود می كرد كه عالوه 

بر از بين رفتن ســرمايه های ملی و آسيب های جدی به 
محيط زيست، می توانست مشکالت ديگری را هم فراهم 
كند. وی بيان داشت: سامانه پنجره مديريت واحد زمين 
با همکاری ســازمان فناوری اطالعات، معاونت اجتماعی 
و دســتگاه های ديگر در 5 اســتان طراحی شــده است 
 كه اميدواريم تا پايان ســال اين ســامانه در كل كشــور 

بارگزاری شود.
معاون اجتماعی وپيشــگيری از وقوع جــرم قوه قضائيه 
اعالم كرد: در سال گذشــته قريب به 260 تا 270 هزار 
پرونــده تعدی به اراضی و تغييــر كاربری در قوه قضائيه 
مطرح شــده بود كه با راه اندازی اين ســامانه می توان 
مســئله تعدی به اراضی و تغيير كاربری را پيش از اجرا 
متوجــه و از ورود اين ميزان پرونده به دســتگاه قضايی 

جلوگيری كرد.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
ادامه داد: يکی از كارهايی كه معاونت پيشــگيری به همه 
معاونت های دادگستری سراسر كشور در حوزه پيشگيری 
ابالغ كرد بحث جلوگيری از فعاليت دفاتر معامالت ملکی 

بود كه به صورت غير مجاز فعاليت می كنند.
جهانگير اظهار داشــت: متاسفانه با گران شدن زمين در 
مناطق شــهری، مناطق حاشيه ای مورد توجه قرارگرفته 
و بخشی از افرادی كه اهل سوء استفاده بودند بنگاه های 
معامالت ملکی را در حاشــيه شهرها به صورت غير مجاز 
ايجــاد كرده، زمين هايی را خرد و بــه مردم واگذار می 

كنند و مشکالت بعدی را فراهم می كنند.
وی اعالم كــرد: ما اين بنگاه های معامــالت ملکی را با 
هماهنگی دادســتانی و معاونت پيشــگيری دادگستری 
های سراســر كشــور به صورت يك برنامه كامال حساب 

شده رصد، شناسايی و پلمب می كنيم.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
تصريــح كرد: در خصــوص بنگاه هــای قانونی معامالت 
امالك نيز بحث اســتاندارد كــردن قراردادها مورد توجه 
قرار گرفته است و در خصوص استانداردسازی قراردادها 

يك برنامه ريزی را دنبال می كنيم.
وی دربــاره پرونده های پرتکرار از نــگاه قوه قضائيه نيز 
اعالم كرد: يکی از جرايم بســيار مهمی كه در 5 ســال 
گذشــته مهمترين جرم قوه را در حوزه كيفری تشــکيل 

می داده بحث سرقت بوده كه آمار بااليی دارد.
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقــوع جرم قوه قضائيه 
افزود: در ســال گذشــته آمار قابل توجهــی در رابطه با 
سرقت داشــتيم و 850 هزار پرونده در ارتباط با سرقت 
ثبت و ســيصد و خــرده ای هزار نفر هــم در اين رابطه 
توســط نيروی انتظامی دستگير شده اند اما همه پرونده 

ها منجر به نتيجه نشده است.
جهانگيــر گفت: با همکاری نهادهــای نظامی، انتظامی و 
اطالعاتی، قرارگاه مشــترك اســتانی و كشوری را پيش 
بينی و مناطق آلوده توســط بخش هــای مختلف رصد 
شــده اســت، حوزه مال خرها و مال فروش ها شناسايی 
 و بحــث خودمراقبتی و آموزش به مــردم را مورد توجه

قرار داديم.

يك اپيدميولوژيســت با اشــاره به وضعيت كرونا در جهان و ايران، شرايط كرونا 
را شــکننده تر از گذشته دانست و گفت: در حال حاضر كشور ما هم مانند برخی 
كشــورهای ديگر، در معرض خطر خيزش موارد ابتال و پيك است؛ بنابراين نظام 
ســالمت بايد آمادگی الزم را داشته باشد و تعداد تست ها و همچنين كنترل های 

مرزی اعم از هوايی و زمينی و ... افزايش يابد.
دكتر حميد سوری در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت كرونا در جهان و 
ايران، گفت: بعد از اينکه اُميکرون به عنوان واريانت غالب بر بســياری از كشورها 
حاكم شــد، طبيعتا به اين دليل كه شدت بيماری كاهش يافته بود، موارد مرگ 
و بســتری هم كاهش يافت، اما موارد ابتال علی رغم اينکه نوســاناتی داشت، در 
بســياری از كشورها همچنان ديده می شــود. به همين دليل هرگز تا به حال از 

خاموشی اپيدمی از سوی مراكز معتبر دنيا صحبتی نشده است.
وی افزود: زمانی می توانيم بگوييم كه اپيدمی خاموش شده يا پاندمی تمام شده 
كه حداقل دو دوره از بيماری بگذرد و ما مورد ابتالی جديدی نداشــته باشــيم. 
نهايتــا از آنجايی كه چنين اتفاقی نيفتاده، طبيعتا نيازمند اين بوديم كه رصد و 
رهگيری را در فرآيند اپيدمی داشــته باشيم و پيگيری را انجام دهيم. همچنين 
از آنجاكه در كشور ما كه نظام بيماريابی فعال وجود ندارد، تعداد تست ها كاهش 
يافت و نتوانســتيم خيلی تصوير روشنی از اپيدمی در كشور داشته باشيم، اما در 
كشــورهايی كه بيماری يابی فعال دارند، نشان داده شد كه اين نوسانات در ابتال 

ايجاد  شده و خيزشی آغاز شده است.

افزايشمواردابتالبهكرونادركشورهایاطرافايران
ســوری با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 50 كشــور دنيــا خيزش در موارد 
ابتال به كرونا را نشــان می دهند، گفت: متاســفانه برخی از اين موارد خيزش به 
تدريج  در كشــورهای منطقه در حال افزايش است. كشورهايی مانند عربستان، 

كويت، امارات، پاكستان، عراق، قطر و... كه همه اين كشورها افزايش موارد ابتال 
را داشــتند. به ويژه در شــرايطی كه اخيرا زائرانی از عتبات بازگشته اند، نگرانی 

احتمال افزايش موارد ابتال در كشور ما هم وجود دارد.
خطر خيزش دوباره كرونا در كشور

توصيههايیبرایمقابلهباپيکاحتمالی
وی درباره نحوه رعايت پروتکل های بهداشــتی در شــرايط فعلی، گفت: در حال 
حاضر اوضاع اپيدمی كامال شــکننده اســت و حتی با احتمال ضعيف بازگشت 
اپيدمی نياز اســت كه محافظت كنيم. هيچ مطالعــه  بومی نداريم كه ثابت كند 
و نشــان دهد كه نياز اســت كه در فضاهای مختلف ماســك بزنيم يا خير؟. در 
كشورهای مختلف مطالعاتی انجام شده و باتوجه به سنجش سطح خطر مقداری 
تســهيالت يا ســخت گيری ها را تغيير دادنــد، حتی در يك كشــور الزاما يك 
شهرستان با شهرستان ديگر الگوی مشابهی ندارد. بنابراين برای تحليل وضعيت، 
نياز به اطالعات و مطالعات علمی بومی داريم و دوم اينکه سطح خطر را بسنجيم 
و بر اساس سنجش سطح خطر اعالم كنيم كه ماسك استفاده كنيم يا خير. من 
به عنوان كســی كه تخصصم در حوزه اپيدميولوژی است و از ابتدا هم در كرونا 
درگير بودم، به هيچ وجه كنار گذاشــتن ماســك را توصيه نمی كنم. البته اينکه 
صرفا اعالم كنيم فضای باز، بايد بدانيم كه يك ورزشگاه هم با تراكم جمعيت باال 
فضای باز تلقی می شــود، اما در آنجا احتمال سرايت ابتال بسيار باالست. بنابراين 

نمی توان به اين صورت قضاوت كــرد. بنابراين نمی توان به صورت علمی چنين 
توصيه ای كرد. به ويژه در حال حاضر كه شرايط كرونا شکننده تر شده و خبرهای 
نگران كننده ای می آيد، اصال موافق نيستم كه سخت گيری های مربوط به رعايت 

پروتکل ها به صورت رسمی كاهش يابد.
اين اپيدميولوژيست درباره شرايط تزريق دزهای يادآور واكسن كرونا نيز به ايسنا 
گفت: واكسيناسيونی كه در مقابل كرونا انجام می شود، در خوشبينانه ترين شکل 
ممکن، حدود 70 درصد اثربخشــی دارند. يعنی اگر 100 درصد مردم واكســن 
تزريق كرده باشــند، 70 درصدشــان ايمنی پيدا كرده اند. حال اگر دو دز تزريق 
شــود، شانس ايمنی افزايش می يابد. از طرفی با گذشت زمان سطح ايمنی افراد 
كاهش می يابد. معموال اين واكسن ها چهار تا شش ماه بعد از آخرين تزريقی كه 
انجام می گيرد، سطح ايمنی شان كاهش يافته و ديگر فرد در مقابل بيماری ايمن 
نيست. بنابراين الزم است كه تزريق مجدد داشته باشند. منتها اين كار هم منوط 
به اين است كه در سطح كشور يك بررسی داشته باشيم و ببينم كه سطح ايمنی 
جامعه چقدر است، آيا واقعا سطح ايمنی كاهش يافته يا فکر می كنيم كه كاهش 
يافته اســت. بايد ياد بگيريم كه بدون مستندات علمی و به ويژه مستندات بومی 

نمی توان تصميم گرفت و از آن دفاع كرد. 
وی گفت: بايد توجه كرد كه منظور از دز يادآور اين اســت كه افرادی كه سطح 
ايمنی شان پايين آمده، بوســتر تزريق كنند تا مجددا سطح ايمنی افزايش يابد. 
اگر واقعا تزريق دز بوستر نياز باشد و بر اساس مطالعات به اين نتيجه برسيم، به 
صالح است. در عين حال مشخص هم نيست با شرايطی كه تداعی كرديم و اعالم 
كرديم كه همه چيز عادی شــده و ... مردم از تزريق دز يادرآور اســتقبال كنند. 
بايد روی اين موضوع هم كار شــود كه مردم هم برای تزريق دز بعدی واكســن 
ترغيب شوند. در غير اين صورت ممکن است با شکست مواجه شود و بعد ترميم 

آن بسيار سخت خواهد بود.

لزوم افزایش تست گیری و کنترل های مرزی
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