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شــرق: حذف ارز ترجیحی در سال جاری باعث افزایش بحران های صنعت دارو در 
کشور شــده و نگرانی هایی را هم در مردم ایجاد کرده است. چندی پیش سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انســانی ایران در نامه ای مهم به این مسئله واکنش نشان 
داد و خبر از روزهای ســختی برای صنعت داروســازی کشــور داد. سندیکا در نامه 
خــود از خطر تعطیلی خطوط تولید دارو خبر داده بود . نظر به اهمیت این موضوع، 
«شــرق» هم بارها به این موضوع پرداخته و در پرونده  آخر از مشکالت صنعت دارو 
و حذف ارز ترجیحی که در روزهای گذشــته منتشر شــد، عالوه بر بررسی نگرانی و 
افزایش فشــار مالی بیمــاران، عنوان کرده بود که تخصیص ارز دارو از بهمن ســال 
۱۴۰۰ با اختالل هایی مواجه شده است و از این رو تأمین یک میلیارد دالری که صنعت 
داروســازی در ســال برای تأمین مواد اولیه الزم دارد، به دلیل تغییر قوانین بودجه، 
سخت گیری های سیســتم بانکی، اخذ تعهدنامه های متعدد پرداخت مابه التفاوت 
و... به ســختی صورت می گیرد. این وضعیت در کنار افزایش قیمت ها و هزینه هایی 
که از ابتدای ســال صورت گرفته، موجب شــده صنایع داروســازی ایران در شرایط 
بحرانی قــرار بگیرند و در صورت عدم حمایت به ورشکســتگی و تعطیلی خطوط 

برسند.
با توجه به اهمیت این موضوع سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
بعدازظهر یکشــنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ در محل دانشکده علوم تغذیه نشستی را برگزار کرد 
تا درباره وضعیت کنونی صنایع داروســازی ایران سخن بگویند و شرحی از مطالبات 

مطرح شده و همچنین پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت بیان کنند.
محمد عبده زاده، رئیس هیئت مدیره ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران، در نشســت بررســی مشکالت صنعت دارو با اشــاره به روند جلسات متعدد 
سندیکا با مسئوالن مربوطه و بی نتیجه ماندن آنها عنوان کرد: همه نامه های مربوطه 
فقط از این سازمان به آن سازمان می چرخد. چند کمیسیون قیمتی تشکیل شد؛ ولی 
رأی آنها ابالغ نشده است. تصمیم گیری به ستاد تنظیم بازار می رود که اگر قرار باشد 
همه قیمت ها آنجا تنظیم شــود، پس فلسفه کمیســیون قیمت گذاری چیست؟ از 
ســوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم تصمیماتی را که گرفته، هنوز 
ابالغ نکرده است. همین مســئله موجب شد ما تصمیم بگیریم به رئیس جمهوری 
نامه بزنیم و پیش بینی مان را نســبت به آینده خطوط تولید ارائه دهیم. در این مدت 
با وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو جلسات بسیاری داشتیم. به تازگی هم با معاون 
اول رئیس جمهوری دیدار کردیم و قرار شــد تا یــک هفته موضوع را تعیین تکلیف 
کنند. همچنین قرار شــد صورت جلســه ای از تک نرخی شــدن ارز، میــزان نقدینگی 
شــرکت ها، بدهکاری دانشگاه و خیلی مســائل دیگر هم در این میان لحاظ شود. این 
صورت جلســه را ســازمان برنامه بودجــه و بانک مرکزی، بیمه هــا و... تقریبا همه 
ســازمان ها آن را امضا کردند. از آن تاریخ سه هفته گذشته و هرچه پیگیری کردیم، 

جوابی نگرفتیــم. ما به عنوان یک صنف که تجربه کار در این حوزه را داریم، دل مان 
برای این صنعت می ســوزد و از هیچ تالشــی برای نجات آن دریغ نمی کنیم؛ اما در 
این مدت متأســفانه بیشــترین چیزی که دیدیم پاس کاری بین وزارتخانه ها بوده که 

نتیجه ای نداشته است.
عبده زاده در ادامه گفت: هر اتفاقی را که در این مدت برای سایر صنایع رخ داده، 
اگر در نظر داشته باشید، وضعیت به شدت سخت ترش برای صنعت دارو پیش آمده 
اســت. مثال مواد اولیه یک شربت ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در چنین 
شرایطی ما با چگونه آن را تولید کنیم؟ واقعیت هم این است که دولت بودجه کافی 
ندارد که به ســازمان های بیمه بدهد. وزارت بهداشــت هم در بحث قیمت گذاری 
خیلی منفعل شــده و قیمتی را بررســی نمی کند یا اگر بررسی کند، اعالم نمی کند. 
ما دو ســال است که می گوییم ســازمان حمایت بهای تمام شده دارو را به روز کند و 
مســتندات را به ما بدهد. جلسه هم می گذاریم، اتفاقی نمی افتد. در نهایت با وجود 
نگرانــی از صنعــت دارو و وضعیت مردم ما از هر راهی تــالش کردیم و در نهایت 
دو پیشــنهاد داریم. درخواســت مجدد از معاون اول رئیس جمهوری و درخواست 
مالقات از رئیس جمهوری تا اعضای صنعت به شــکل مستقیم مشکالت خودشان 

را عنوان کنند.
در ادامه  این نشســت، تعدادی از تولیدکنندگان پیشــنهادهای خود را برای ادامه 
تــالش برای مطالبه  از دولت مطــرح کردند. زرگرزاده، یکــی از تولیدکنندگان دارو، 
بــا خطاب قرار دادن رئیس جمهــوری گفت: تولیدکنندگان زیر آوار گرانی هســتند و 
مصرف کنندگان از کمبود دارو زجر می کشــند. دیدار با رئیس جمهوری، مشــکلی را 

حــل نمی کند و باید از دفتر مقام معظــم رهبری پیگیری کنیم. افرادی که در مقابل 
صنعت داروسازی کشور سنگ اندازی می کنند، به دنبال واردات دارو از ترکیه هستند.
همچنین آذری نیــا، یکی دیگــر از تولیدکنندگان دارو، گفت: کســانی که الفبای 
اقتصاد را بلد هســتند، می دانند که تورم را نمی توان پله ای پیش برد. در سال ۱۴۰۱، 
دولت هیچ اراده ای برای افزایش قیمت دارو نخواهد داشت. در بحث قیمت گذاری 

باید تفاوت هایی بین مکمل ها و دارو قائل شویم.
پیمان ترحمی، دست اندرکار صنعت داروسازی کشور، در بخش دیگر این برنامه 
افزود: حدود ۱۳۰ کد فعال داشتیم که ۴۰ کد فعال از رده خارج  شده است. همچنین 
برخی از شــربت ها و قطره های دارویــی را تولید نمی کنیم. او ادامه داد: پیشــنهاد 
بنده این اســت که در جلســه با رئیس جمهوری، اتمام حجت کنیم. ترحمی گفت: 
باید قیمت داروها را لیســت کنیــم و برای اعمال قیمت هــای جدید، خود صنعت 
اقــدام کند. محمد پیرورام، یکی از دســت اندرکاران صنعت دارویی کشــور، افزود: 
همه مشکالت صنعت داروسازی را مجموعه ما یکجا داریم. در شرایط فعلی، هیچ 

چاره ای جز اقدام سندیکا برای اصالح قیمت دارو وجود ندارد.
فرهاد شــایقی، مدیــر یک شــرکت دارویی، گفــت: هیچ وقت شــرایط صنعت 
داروسازی کشــور مثل امروز بد نبوده است. از ۸۳ پروانه ای که داریم، فقط ۳۰ قلم 
را توانسته ایم تولید کنیم و از این ۳۰ قلم، ۲۰ قلم زیان ده هستند؛ اما به دلیل شرایط 
کشــور، مجبوریم تولید کنیم. شایقی گفت: شرایط بسیار سخت است و ما مجبور به 
تعطیلی هســتیم. با وجود اینکه سهام داران گفته اند ســود نمی خواهیم و دوست 
داریم چراغ تولید روشــن بماند. او افزود: ســندیکا باید تصمیم بگیرد؛ زیرا صنعت 
در شرف تعطیلی اســت. عباس کبریایی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران، با خطاب قرار دادن وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا 

و دارو، گفت: شما تولیت نظام سالمت جامعه را بر  عهده دارید.
او افــزود: وقتی بحث دارو می شــود، متولیان نظام ســالمت باید دسترســی به 

خدمات دارویی را تضمین کنند. دارو باید سالم و باکیفیت باشد.
کبریایــی زاده گفت: یکــی از مهم ترین مخاطــرات نظام ســالمت، مدیران نظام 
سالمت هســتند؛ زیرا بی توجهی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، سالمت 
مردم را به مخاطره انداخته اســت. تحریم ها باعث می شود کیفیت داروی تولیدی 
کاهش یابد. کبریایی زاده افزود: امیدوارم صحبت های من به گوش وزیر بهداشــت و 

رئیس سازمان غذا و دارو برسد.
مهدی پیر صالحی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو هم در پایان گفت: ما نگرانیم، 
صنعــت دارویی که در این ۴۰ ســال مایه افتخار مملکت بوده، حــاال نگرانیم مثل 
صنعت نســاجی شــود. اولویت نگرانی ما هم مردم هســتند؛ بنابراین به نظرم دو 

پیشنهاد دیدار با رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری را با هم پیگیری کنیم.

تناقض گفتار  و  رفتار مسئوالن در طرح تخریب بافت تاریخی شیراز

وزیر تکذیب می کند، لودرها تخریب

در نشست بررسی مشکالت صنعت دارو مطرح شد
درخواست داروسازان برای مالقات با  رئیس جمهوری

شرق: همــه اتفاقات این روزهای شــیراز شگفت انگیز است؛ 
از دستگیری دختران اسکیت ســوار و تعطیلی کتابخانه ها تا 
ممنوعیت دوچرخه ســواری بانوان و داستان ناتمام تخریب 
خانه هــای قدیمــی و بافت تاریخی شــیراز. ایــن آخری اما 
رخداد عجیبی اســت و با وجود اینکه دولت و وزارت میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری مدعی هســتند این 
تخریب ها متوقف شــده اما شواهد نشــان می دهد این روند 

همچنان ادامه دارد.
ماجــرا از آنجا آغاز شــد کــه در دولت قبــل «طرح ۵۷ 
هکتاری توســعه حرم» که باعث تخریب بیش از ۲۰۰ خانه 
تاریخی می شد، متوقف شد اما با روی کارآمدن دولت ابراهیم 
رئیســی ورق برگشت. امام جمعه شیراز از طوالنی شدن روند 
طرح توســعه حرم مطهر که ۱۱ سال طول کشیده گالیه کرد 
و شهردار شــیراز هم گفت یکی از اولویت های او اجرای این 
طرح خواهد بود، سفر رئیس جمهور به شیراز در سال گذشته 
این روند را ســرعت داد. نگرانی ها در این خصوص چنان شد 
که بیش از ۱۸۰ نفر از اســتادان دانشــگاه و حوزه و همچنین 
فعاالن میراث  فرهنگی در نامه ای به ابراهیم رئیسی خواستار 
جلوگیری از تخریب ها شــدند. حتی بیــش از ۲۰ هزار نفر از 
مردم در نامه ای به عزت اهللا ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری از او خواســتند به عنوان متولی 
این حوزه، از خروج این خانه های تاریخی از فهرســت میراث 
فرهنگی جلوگیری کند و احیای آنها را در اولویت اقدام قرار 

دهد.
فشــارها و توجه افکار عمومی به این موضوع باعث شد 
ســخنگوی دولت در نشست خبری اسفند ســال گذشته در 
پاسخ به خبرنگار «شــرق» درباره تخریب ها، این گونه بگوید: 
«پیش از این، هم از ســوی پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی 
و هم از سوی استاندار فارس اعالم شد که به هیچ وجه بحث 
تخریب خانه های تاریخی یا میراث فرهنگی در طرح توسعه 

حرم وجود ندارد. در آنجا سه 
دســته خانه وجود دارد؛ اول، 
خانه هــای تاریخی اســت که 
داده شده،  که  تنها دســتوری 
بهســازی، حمایــت و صیانت 
دوم،  اســت.  بافــت  ایــن  از 
خانه هــای کهنی هســتند که 
ماهیت تاریخی و قابلیت ثبت 
ندارند که حتی برای آن دسته 
نیز دســتور و برنامــه دولت با 
خصوصی،  بخش  مشــارکت 
حفظ یا بازســازی آنهاســت. 
دســته آخــر، بافت فرســوده 

آن منطقه اســت که باید بهسازی شــود تا امکان صیانت و 
بهره برداری از جاذبه های گردشــگری این خانه های تاریخی 

وجود داشته باشد».
ضرغامی نیز در اولین نشســت خبری خود در اول خرداد 
به این موضوع اشــاره کرد و گفــت: «در مورد بافت تاریخی 
شــیراز، رئیس پژوهشــگاه میراث اطالعیه ای منتشر کرده و 
مواضع ما هم همان اســت. نه کسی به دنبال تخریب بافت 
تاریخی اســت و نه قرار است آنجا پاســاژ و مجتمع تجاری 

ســاخته شــود. ما می خواهیم منطقه را ترمیم کنیم. آنجا پر 
از خانه هایی است که آســیب دیده اند و مأمن معتادان شده 
اســت. این در کنار بافت تاریخی و توریســتی اصال مناســب 
نیســت. از ســویی به نحوی با مســئله برخورد شده که گویا 
ما می خواهیــم بولدوزر بیاوریم و اینجــا را خراب کنیم. این 

درست نیست».
او گفته بود: «این منطقه شامل بافت تاریخی و خانه های 
تاریخی اســت و هر دوی این موارد باید برای ما مهم باشــد. 
مشاور این طرح زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی است، این 
مشــاور هم برای دسترســی این دو حرم طرح های مختلفی 
داده اما مــا قبول نکرده ایم. نظر اصالحی دادیم چون باید با 
حداقل تخریب این راه ایجاد شــود و هر زمان به جمع بندی 

نهایی رسیدیم آن را اعالم می کنیم».
تخریب ها  ادامه  دارد!

اما «محمدمهدی کالنتری» پژوهشگر و دبیر کمیته میراث 
فرهنگی اتحادیه انجمن های علمی - دانشجویی معماری، 
مرمت و شهرســازی ایران که این موضوع را پیگیری می کند، 
خبر داد تمام شواهد حاکی از در جریان بودن طرحی پنهانی، 
ضدفرهنگی و غیرقانونی برای تخریب بافت تاریخی شــیراز 

است.
او کــه دبیر «پویش مردمی نجات بافت تاریخی شــیراز» 
اســت، به «شــرق» گفت: «بهمن ماه ۱۴۰۰، شاهد اوج گیری 
مخالفت هــا بــا تخریب بافــت تاریخی شــیراز بودیم که به 
مــدت چهار ماه از مهر ۱۴۰۰ و بالفاصله پس از ســفر هیئت 
دولت ســیزدهم به اســتان فارس و تصویــب مجدد طرح
 ۵۷ هکتاری توسعه حرم شــاهچراغ شیراز انجام شده بود. 
نقطه اوج مخالفت ها که بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت 
نامه دکتر غالمحســین معماریان اســتاد معماری دانشگاه 
علم و صنعت ایران به محمدهادی ایمانیه اســتاندار فارس 
و دیگر مقامات اســتانی و مدیران شهر شیراز مبنی بر توقف 
کامــل طــرح تخریــب بافت 
تاریخی شــیراز بود». کالنتری 
افزود: «این نامه که با عباراتی 
نظیر «توسعه شیوه عربستانی 
را در شــیراز متوقــف کنید»، 
«تاریخ و هویت شیراز را نابود 
نکنید» و «چگونه چند مسئول 
تصمیمی  چنیــن  می تواننــد 
برای تاریخ شــیراز که متعلق 
به همه مردم است بگیرند؟» 
همراه بــود، باعث شــد روزه 
مسئوالن  چهارماهه  ســکوت 
کشــوری و اســتانی بشکند و 

اظهارنظرها و تکذبیه های مختلفی را بیان کنند».
این پژوهشــگر مرمت بناها و بافت هــای تاریخی، عنوان 
کــرد: «مثال خبرگــزاری فارس در بهمن ماه ســال گذشــته 
صحبت های محمدهادی ایمانیه اســتاندار فارس را منتشــر 
کرد که شــایعه تخریب تعدادی از خانه های ارزشمند بافت 
تاریخــی شــیراز را تکذیب کرده و گفته بود به نظر می رســد 
عده ای می کوشــند به دالیلی این شــایعه را به یک معضل 
اجتماعــی تبدیل کنند. ایمانیه از رســانه ها خواســت که در 

مواجهه با موضوع بافت تاریخی شــیراز عالمانه و به دور از 
جنجال و هیاهو عمل کنند».

کالنتــری ادامــه داد: «همچنیــن مصیب امیــری رئیس 
پژوهشگاه میراث فرهنگی که از سوی عزت اهللا ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی به عنوان متولی نظارت بر طرح معرفی شده، 
در اســفندماه گذشــته در جوابیه ای که در روزنامه «شرق» 
منتشر شــد، نوشــت اصال نه ۲۰۰ خانه خراب خواهد شد و 
نه اینکه قرار اســت مجتمع تجاری به  جای آن ساخته شود. 
آنچــه از این طرح برمی آید و البته هنوز مراحل نهایی را طی 
نکرده اســت، بیشــتر بحث مرمت، بازسازی و جداره سازی و 
حتی بازســازی فضاهایی است که در گذشته تخریب شده و 
همچنین ساماندهی مسیر به شکلی است که رفت وآمد بین 

این دو مسیر تسهیل شود».
او در ادامــه گفت: «با اینکــه در جوابیه ها و تکذیبیه های 
ذکرشده توسط مســئوالن کشوری و اســتانی، طرح تخریب 
بناهــای تاریخی بافــت پیرامونی حرم حضرت شــاهچراغ 
شــیراز از اساس کذب و شــایعه فضای مجازی خوانده شده 
و دلســوزی های مخالفان این تخریب بی سابقه، تالش برای 
ایجــاد معضل اجتماعی قلمداد شــده، امــا دو اتفاق مهم 
تناقض رفتار و گفتار مســئوالن این موضوع را برمال می کند. 

اولین مورد در طرحی که توسط مشاور وزارت راه و شهرسازی 
تهیه شده، خط بدنه ای توســط پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
کارگروه ویژه بررســی طرح مجموعه ۵۷ هکتاری پیشــنهاد 
شده که به موجب آن ۳۵ خانه تاریخی ارزشمند (پنج پالک 
ثبت ملی و ۳۰ پالک تاریخی غیرثبتی) تخریب خواهد شــد. 
این خط بدنه که با اعمال فشار در طرح مشاور گنجانده شده، 
در مرحله پایانی تصویب در کمیســیون ماده ۵ اســتانی قرار 
گرفته و پس از تصویب به شورای عالی معماری و شهرسازی 
برای تأیید و تصویب نهایی خواهد آمد. با توجه به این طرح، 
تکذیبیه های مطرح شده صرفا انحراف افکار عمومی بوده و 

حداقل ۳۵ بنای تاریخی تخریب خواهد شد».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «دومین مورد با اینکه طرح 
مذکور هنــوز مصوبه کمیســیون ماده ۵ اســتانی و مصوبه 
شــورای  عالی معماری و شهرســازی را نــدارد، اداره راه و 
شهرسازی استان فارس با همکاری شهرداری شیراز و تولیت 
شــاهچراغ در حال تملک بناهای محدوده شرقی شاهچراغ 
هســتند و به مالکان فراخوانده شده اعالم کرده اند که بناهای 
آنان در طرح توســعه تخریب خواهد شــد و در صورت عدم 
موافقت نســبت به واگذاری، هزینه کارشناسی شــده توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری به حساب دولتی ریخته شده و 

امالک مورد نظر تخریب خواهد شد».
کالنتری افزود: «حتی مالکان بناهایی هم که در خط بدنه 
پیشــنهادی پژوهشگاه و کارگروه ویژه قرار ندارند برای تملک 
فراخوانده شــده اند. این نشــان می دهد که حجم تخریب ها 
حتی فراتر از آن خط پیشــنهادی و فراتر از ۳۵ بنای تاریخی 
خواهــد بود و مشــخص نیســت در عمل چه تعــداد خانه 
تاریخــی و چه مســاحتی از بافت تاریخی شــیراز جوالنگاه 

لودرها و بولدوزرهای توسعه خواهد شد».
ضرغامی؛ وزیری که فقط تکذیب می کند

ضرغامی در ۲۵ خرداد نیز به ســؤال خبرنــگاری درباره 
موضــوع «تملک پیــش از تصویب طرح» پاســخ داده بود 
کــه کالنتری به این جــواب نیز انتقاد وارد کــرد. وزیر میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گفته بــود: «درباره 
بین الحرمین (شــیراز) طرحی را کمیسیون مربوطه در وزارت 
راه و شهرســازی داشــت که هر زمان ارائه کرد ما مخالفت 
کردیم. آن طرِح بازکــردن راه باید در حداقل بناهای تاریخی 
انجام شود که به هیچ وجه معنای آن تخریب حتی بخشی از 
این بناها نیست. وضعیت بافت تاریخی شیراز واقعا افتضاح 
و غیرقابــل قبول اســت. باید این بناها را مرمت و بازســازی 
کنیم و در آنجاهایی که از بین رفته اســت، در حداقل فضای 
ممکن راه را باز کنیم تا گردشگران بناهای تاریخی موجود را 
ببینند. هدف ما حفظ و تقویت بافت تاریخی اســت، هرگونه 
خبر درباره اینکه قرار است در بافت تاریخی پاساژ و مجتمع 
تجاری ســاخته شــود را نیز تکذیب می کنــم. قصدی وجود 

ندارد».
او درباره خرید پنهانی برخی امالک ثبتی در بافت تاریخی 
شیراز به انگیزه اجرای طرح بین الحرمین شیراز نیز گفته بود: 
«در این باره چیــزی نمی دانم، ولی تملک جــزء برنامه های 
ماست، اگر دســتگاهی ۲۰۰ ملک را تملک کند، خیلی خوب 
است، چون ما پول نداریم، وگرنه این کار را انجام می دادیم».
ضرغامی همچنین درباره احتمال مطرح شــده از ســوی 
افراد مطلع و پیگیر مبنی بر اینکه انگیزه این تملک ها تخریب 
اســت، گفته بود که تصمیم گیری در این باره با وزارت میراث 
است و درباره خانه های بافت تاریخی شیراز هر اتفاقی بیفتد، 
اول باید تملک شود؛ حاال اگر دستگاهی خواب نما شده و ۴۰ 
خانه خریده اســت، ۸۰ خانه بخرد، اما به آن بناها نمی تواند 
دســت بزند. کالنتری اما پاسخ ضرغامی را این گونه می دهد: 
«اول آنکه بین دو حرم حضرت شــاهچراغ و آســتانه ســید 
عالالدین حسین در حال حاضر راه ارتباطی و مسیر دسترسی 
وجــود دارد و بازکردن مســیر جدید قطعا بــا تخریب بافت 
درهم تنیــده و ارزشــمند و تاریخی همــراه خواهد بود. آنجا 
زمین بایر نیست که بشود طراحی مسیر جدید کرد بلکه بافت 
تاریخی اســت و هرگونه ایجاد مسیر جدید منجر به تخریب 

بناهای تاریخی آن خواهد شد».
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: «دوم اینکه، قطعا و یقینا 
اداره راه و شهرســازی فارس با نیــت خیرخواهانه و جهت 
مرمت و بازســازی، ایــن بناها را تملک نمی کنــد و به گفته 
خودشــان جهت تخریب برای طرح توســعه در حال تملک 
آنها هستند. با رجوع به تاریخ ۲۵ساله تخریب بافت تاریخی 
شــیراز می توان دریافت که تمام تملک هــای صورت گرفته 
توســط اداره راه و شهرسازی فارس و شهرداری شیراز منجر 
بــه تخریب های عظیــم چندین هکتاری ایــن بافت تاریخی 

بی نظیر در این سال ها شده است».
شــواهد، قرائن و همچنین تناقض های آشکار بین گفتار و 
کردار مسئوالن کشوری و اســتانی متولی این موضوع نشان 
می دهد متأســفانه در آینده ای نه چندان دور بخش بزرگی از 
بافت تاریخی شــیراز و بناهای تاریخی و ارزشمند آن تخریب 
خواهد شــد. باید منتظر ماند و دید آیندگان از شــیراز دوران 

ابراهیم رئیسی چگونه یاد خواهند کرد.

بهمن ماه ۱۴۰۰، شــاهد اوج گیــری مخالفت ها با 
تخریب بافت تاریخی شــیراز بودیم که به مدت 
چهار ماه از مهر ۱۴۰۰ و بالفاصله پس از ســفر هیئت دولت 
ســیزدهم به اســتان فارس و تصویب مجــدد طرح ۵۷ 
هکتاری توسعه حرم شاهچراغ شیراز انجام شده بود. نقطه 
اوج مخالفت ها که بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت نامه 
دکتر غالمحســین معماریان استاد معماری دانشگاه علم و 
صنعت ایران به محمدهادی ایمانیه استاندار فارس و دیگر 
مقامات استانی و مدیران شــهر شیراز مبنی بر توقف کامل 

طرح تخریب بافت تاریخی شیراز بود

سه شنبه
۱۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۰

گزارش

خیزش مجدد کرونا در ایران
شــرق: میانه های تیر ماه ۱۴۰۱ را باید روزهــای خیزش مجدد کرونا 
در ایران دانســت. بعد از آنکه تقریبا یک ماه پیــش در ایران دو روز 
بدون هیچ مورد فوتی کرونایی را پشــت  ســر گذاشــتیم و در برخی 
روزهــا تعــداد ابتالها به عددی دورقمی رســیده بود حــاال دوباره 
نمودارهای نگران کننده در حال صعودی شــدن اســت. مینو محرز 
چنــد روز پیش گفته بود که از دیدن جماعت گســترده ایرانی ها که 
در خیابان و اماکن عمومی ماســک نمی زنند هراسیده و یکی دو روز 
بعد از این اظهارنظر تعداد ابتالها در ایران از مرز هزار نفر گذشــت. 
طبق اعالم وزارت بهداشــت در ســاعت ۱۲ روز گذشته ۱۰۰۷ نفر در 
۲۴ ســاعت گذشته و براساس معیارهای قطعی تشخیصی به کرونا 
مبتال شــده اند. همچنین آمار شهرهای آبی ایران روز به روز در حال 
کم شــدن است و بر تعداد شهرهای قرمز و نارنجی افزوده می شود. 
در حال حاضر و بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با 
وضعیت زرد از ۹۱ به ۱۰۵ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت 
آبی از ۳۵۷ به ۳۴۳ شهر کاهش یافت. یکی از ویژگی های موج های 
مختلف کرونایی شــیوع گونه های جدید و واریانت های مختلف این 
 BA۲ بیماری اســت. در حال حاضر و با وجود اینکه ســاب واریانت
ُامیکــرون و زیرمجموعه های آن در دنیا غالب بوده اما باید خودمان 
را برای واریانت های جدید هم آماده کنیم. طبق گزارش های جهانی 
چندین هفته متوالی اســت که BA۴ و BA۵ که از قاره آفریقا شروع 
شــد، بعد به آمریکا و ســایر نقاط دنیا رفت و حاال باید نگران این دو 
 BA۲ واریانت جدید باشــیم، چراکه این واریانت ها که البته هنوز بر
غلبه نکرده اند، از گونه های واکســن گریز این بیماری هســتند. هنوز 
گزارش هایی از شــیوع این واریانت در ایران مطرح نشده است ولی 
از آنجایی که در کشــورهای همســایه ایران یعنی کویت، عربستان، 
امارات، عراق، بحرین و ترکیه با روند افزایشــی ابتال به کرونا مواجه 
بودیم، باید منتظر شــنیدن خبرهایی از ابتال به این واریانت در ایران 
هم باشیم. نکته مثبت درخصوص شیوع کرونا در ایران این است که 
هنوز میزان مرگ ومیر روزانه این بیماری در محدوده عددی یک رقمی 
باقی مانده اســت. اما برای نگه داشــتن این وضعیت شــکننده باید 
تالش کرد و مانع از شیوع گسترده این بیماری و بازگشت به روزهای 
سخت شــد. بر اساس آمارهای رسمی کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد 
افراد واجد شــرایط در جامعه اصال واکســن کرونا تزریق نکرده اند و 
بین ۳۰ تا ۳۵ درصد هم فقط یک دز واکسن تزریق کرده اند که ما به 
آنها جمعیت آسیب پذیر می گوییم. مطابق آمارهای رسمی تاکنون 

۱۴۱هزارو ۴۰۴ نفر در ایران بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند.
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