دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

واکنش سازمان جهانی بهداشت به واکسن کرونای روسی

س��ازمان جهانی بهداشت اطالع داد که واکسن کووید ۱۹-در ثبت
ملی داروهای فدراس��یون روسیه به ثبت رسیده است .این سازمان
اکنون با دانش��مندان و مقامات روس��ی در تماس است و مشتاقانه
منتظر اس��ت تا جزئیات آزمایش��ات را بررس��ی کند .این سازمان
المللی بهداشتی از همه پیشرفتهای صورت گرفته در
پیشرو و بین
ِ
زمینه تحقیقات واکسن کووید ۱۹-استقبال کرده و خاطرنشان کرد:
تسریع در توسعه باید مطابق با فرآیندهای ایجاد شده برای اطمینان
از ایمنی انجام شود.به گزارش ایسنا،به گفته مقامات سازمان جهانی

بهداشت ،این سازمان از همه پیشرفتهای تحقیق و
توس��عه واکسن کووید ۱۹-استقبال میکند .سازمان
جهانی بهداشت در سطح جهانی از ژانویه سال ۲۰۲۰
میالدی درگیر راهنمایی و تسریع تالشهای تحقیق و
توسعه در این زمینه بوده است .تحقیقات تسریعی در
مورد واکسن باید پس از انجام مراحل ایجاد شده از طریق هر مرحله
از توسعه انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هرگونه واکسن که
در نهایت به مرحله تولید میرسد ،ایمن و مؤثر است .هر نوع واکسن

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

ایمنی و مؤثر برای بیماریِ همهگیر ،یک کاالی عمومی
جهانی خواهد بود و سازمان جهانی بهداشت دسترسی
سریع ،عادالنه و منصفانه از هرگونه واکسن در سراسر
جهان را ترتیب میدهد .بنابر گزارش اسپوتنیک ،هفته
گذشته سازمان جهانی بهداشت به اسپوتنیک گفت که
واکسن ضد کرونا باید از طریق مرحله پیش پردازش انجام شود که
شامل «بررسی دقیق و ارزیابی کلیه دادههای ایمنی و کارآیی الزم
از طریق آزمایشات بالینی» است.

کنکوریها دربرزخ

دولت در کمتر از  24ساعت حرف قبلی خود مبنی بر تعویق کنکور را پس گرفت و بیانیه داد که باید این آزمون مهم تحت هر شرایطی برگزار شود

آفت�اب ی�زد -گ�روه اجتماع�ی :پ��س از
کشوقوسه��ای فراوان چند هفت��های ،باالخره
خبر آمد که تصمیم نهای��ی برای اجرای کنکور
به روز  ۳۱مرداد تعلق گرفته اس��ت ،ساعتی بعد
اما وزیر بهداش��ت به عنوان رئیس س��تاد مقابله
با کرون��ا اعالم میکند که اجازه برگزاری کنکور
را نخواه��د داد! حتی برخی نمایندگان پیگیر در
ای��ن زمینه هم همان زم��ان توییت زدند و خبر
دادند که پیگیریش��ان نتیجه داده اس��ت! روز
بعد اما خبر دیگری منتش��ر میشود که تکذیب
تعویق کنکور را شامل میشود و مسئولین اعالم
میکنندکه کنکور در هم��ان زمان مقرر برگزار
خواهد ش��د! اینکه کنکور باید ب��ا تأخیر برگزار
میشد یا موعد مقرر از پیش تعیین شده بهترین
زم��ان برای اجرای آن بود ،مس��ئلهای تخصصی
اس��ت که قاعدتاً باید س��تاد ملی مبارزه با کرونا
در مش��ورت با سازمان سنجش و سایر نهادهای
مرتب��ط تعیین تکلیف میکرد .ف��ارغ از این که
برگزاری کنکور به صالح اس��ت یا نه ،موضوعی
ک��ه باید مورد توج��ه قرار بگیرد این اس��ت که
اخبار ض��د و نقیض در خصوص برگزاری کنکور
ت��ا چه ابعاد روان کنکوریها را به هم میریزد و
آسیب روانی به آنها وارد میسازد! کارشناسان
بر ای��ن اعتقادند که عدم توانایی مس��ئولین در
تصمیمگیری بدون شک تبعات جبران ناپذیری
برای داوطلبان به همراه خواهد داشت اما سوال
اینجاست که چه کسی قرار است پاسخگوی این
تبعات باشد؟
>عدم هماهنگی در اخذ تصمیمات

همی��ن دو هفت��ه پیش ب��ود ک��ه خبرهایی از
برگزاری جلس��اتی میان مسئوالن وزارت علوم و
سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولیان
برگزاری کنک��ور به همراه برخ��ی نمایندگان و
روسای کمسیونهای بهداشت و آموزش مجلس
شورای اس�لامی به گوش رس��ید .گفته میشد
در این جلس��ات قرار اس��ت تصمیمگیری نهایی
در خص��وص برگزاری کنکور گرفته ش��ود و در
واق��ع کنکوری��ان را از این برزخ نج��ات دهند.
در نهایت وزیر بهداش��ت به عنوان رئیس س��تاد
مقابل��ه با کرونا ضمن تاکید ب��ر موضع برگزاری
آزمونها در تاریخ مقرر ،گفت« :مقرر شده است
که ب��ا توانمندی و قدرت ،کنکور سراس��ری در
تاریخ مقرر یعنی  ۳۱مرداد برگزار ش��ود که هم
داوطلبان و خانوادهه��ای آنها از اضطراب بیرون
بیایند و هم اینکه تکلیف برگزارکنندگان کنکور
روش��ن و مشخص ش��ود .پروتکلهای بهداشتی
برگ��زاری کنکور را س��خت گیرانهت��ر از آزمون
دکتری که برگزار ش��د انج��ام میدهیم و نهایتا
با س��ختگیری بیش��تر در س��ه مرحل��ه نقل و
انتق��ال داوطلبان به حوزهه��ای امتحانی ،داخل

اخبار ضد و نقیض در خصوص کنکور
با واکنشها و حواش��ی بس��یاری همراه
بود و خیل��ی از کنکوریها به این نحوه
اطالعرسانی اعتراض کردند .اعتراضها
در فضای مجازی به ش��دت باال گرفت.
یکی از کاربران در این خصوص نوشته
است «:اس��ترس کنکور برای داوطلبان
کاف��ی اس��ت دیگر ش��ماها مش��کل را
چند برابر نکنید ».کاربر دیگری نوشته
است «:اگر کرونا ما را نکشد بدون شک
استرسی که شما برای برگزاری کنکور
ب��ه ما میدهی��د ما را خواهد کش��ت».
کاربر دیگری گفته است «:تعویق زمان
برگزاری کنکور یک بازی ش��ده است.
با روح و روان دانشآموزان دارند بازی
میکنند .واقعا باید تاسف خورد».
حوزهه��ای امتحانی و هنگام خ��روج از حوزه و
بازگش��ت به منزل پروتکلها را سخت گیرانهتر
دنبال میکنیم».این در حالی اس��ت که استارت
برگ��زاری آزمونه��ا ب��ا اجرای آزم��ون دکتری
تخصصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در
 ۹مرداد ماه جاری زده شده بود و در فاصله یک
هفته ،س��ه آزمون مهم یعنی«دکتری تخصصی
وزارت بهداش��ت»« ،کارشناسی ارشد سال »۹۹
و «چه��ل و هفتمی��ن آزمون پذیرش دس��تیار
تخصصی پزش��کی» نیز با رعای��ت پروتکلهای
بهداشتی که از س��وی ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالم ش��ده بود ،برگزار شدند به طوریکه پس از
پایان هر آزمون مس��ئوالن وزارت بهداشت نمره
قبول��ی بی��ش از  ۹۰درصدی به نح��وه اجرای
ای��ن پروتکله��ا میدادند! این در حالی اس��ت
ک��ه برخی کارشناس��ان نمره قبولی مس��ئوالن
مذک��ور در نحوه اجرای پروتکلهای بهداش��تی
را مردود اعالم ک��رده و حتی در برخی از موارد
ت��ا صفر ه��م پائین آورده بودند! ح��اال و پس از
آن نمرههای درخش��ان ،درس��ت زمانی که تنها
حدود ی��ک هفته به برگزاری کنک��ور به عنوان
مهمترین و سرنوش��ت س��ازترین آزمون ورودی
دانش��گاهها باقی مانده اس��ت در کمال ناباوری

این کار را با ما میکنید؟ استرس کنکور کم است
ک��ه این نگرانیها را هم به ما وارد میکنید .این
چند ماه برای من به اندازه چند س��ال گذشت!»
کاربر دیگری نوشته اس��ت «:همین امروز صبح
خودم را در آینه دیدم و از دیدن موهای سفیدم
ش��وکه شدم .کنکور امس��ال یکی از سختترین
س��الهای کنکور است ،اس��ترس کنکور از یک
طرف ناتوانی مسئولین در تصمیمگیری از طرف
دیگر این روزها س��ختترین ش��رایط را برای ما
ساخته است».

>چه کسی پیامدها را به گردن میگیرد؟

نیک نژاد:

فارغ از مضرات کنکور ،باید به این مس��ئله توجه داش��ته باش��یم که کنکور اهمیت
بس��یار زیادی برای خیلیها دارد و بدون ش��ک  30درصد شرکت کنندگان در این
آزمون کل عمر و زندگیشان را تحت تاثیر کنکور قرار دادهاند آن وقت سوال من این
است که مسئوالنی که یک شبه تصمیم عوض میکنند و فردا چیز دیگری میگویند
و هر لحظه به اس��م نگرانی برای دانشآموزان،س��ازی برای آنها کوک میکنند ،آیا
میتوانند تبعات تصمیمات غیر کارشناسی و بیبنیاد خود را بگیرند؟ این که نمیشود
هر کس��ی ش��ب میخوابد و صبح بیدار میش��ود یک تصمیم بگیرد! طی س��الهای
گذشته که کنکور در زمان مقرر خود بر گزار میشد ما با درصدی از دانشآموزانی
مواجه بودیم که نگذشتن از کنکور برای آنها بزرگترین شکست در زندگیشان بود
و تبعات روحی و روانی و حتی جس��می بدی برای آنها رقم زده بود و با این فش��ار
روانی که حاال بر کنکوریها وارد شده است به نظر میرسد این فشارها افزایش یابد.
چنین برخوردهایی بدون ش��ک با تبعات جانی و روانی زیادی همراه خواهد بود که
شاید تا سالها از ذهن افراد خارج نشود و همچنان آنها را آزار بدهد
دوش��نبه ش��ب وزیر بهداش��ت با انتش��ار پست
اینستاگرامی خبر از تعویق مجدد کنکور میدهد
و اع�لام میکند «:وزیر علوم و رئیس س��ازمان
سنجش آموزش کش��ور اعالم کردند که اجرای
پروتکله��ای س��ختگیرانه در این زم��ان کوتاه
امکان پذیر نیس��ت مگر اینکه دس��تورالعملها
ب��رای برگ��زاری آزمونه��ای سراس��ری تغییر
کند .در این جلس��ه اعالم ک��ردم به عنوان وزیر
بهداش��ت و متولی س�لامت این کش��ور ،قطعا
س�لامت فرزندانمان اولویت اول اس��ت و از این
پروتکلهای س��ختگیرانه کوتاه نخواهیم آمد که
رئیس کمیسیونهای آموزش و بهداشت مجلس
در این زمینه همراه و موافق بودند .به مسئوالن
برگزاری کنکور اعالم ک��ردم اگر نمیتوانید این
دس��تورالعملها را به درس��تی اعم��ال کنید با
برگ��زاری کنکور در این تاری��خ مخالفم و تاکید
میکنم که کنکور در زمانی دیگر برگزار ش��ود.
تاکید میکنم کنکور را ب��ه زمانی موکول کنید
که میتوانید از لحاظ فضا و امکانات تمام ضوابط
و دس��تورالعملهای ابالغی وزارت بهداش��ت را
فراهم کنید .البته پیش��نهاد وزارت علوم تعویق
یک ماهه برگزاری کنکور بود که در س��تاد ملی
مقابله با کرونا بررسی میشود».
در ادامه رئیس س��ازمان سنجش آموزش کشور
نیز در مصاحبه با ایسنا ابالغ پروتکلهای جدید
بهداشتی از سوی وزارت بهداشت در مدت زمان
چن��د روز باقی مانده به کنک��ور را علت موافقت
با برگ��زاری این آزمون در موعد مقرر دانس��ت
و گف��ت :ط��ی چن��د روز گذش��ته پروتکلهای
بهداش��تی تغییر ک��رد و وزارت بهداش��ت برای
برگزاری کنکور سراسری دو شرط گذاشت .این
در حالی بود که س��ازمان س��نجش بستهبندی
س��واالت کنکور را تمام کرده است و در مرحله
ارسال آن به استانها و شهرهای محل برگزاری
کنکور براس��اس پروتکلهای کارشناس��ی ارشد
ب��ود .اولین ش��رط وزارت بهداش��ت این بود که
فاصل��ه صندلیه��ا باید به دو مت��ر افزایش یابد
که امکان فراهم کردن فضا با این ش��رایط برای
ما مقدور نبود .ش��رط دوم وزارت بهداش��ت این
بود که در اس��تانهای گرمس��یری سالنها باید
س��طح اش��غال  ۲۰درصدی داش��ته باشند ،که
ای��ن مورد نیز با توجه به ظرفیت مراکز برگزاری
کنکور برای ما مقدور نبود .نظر سازمان سنجش
ای��ن بود که اگ��ر پروتکلهای بهداش��تی همان
پروتکلهای آزمون ارشد که سواالت کنکور نیز
براساس آن بستهبندی شده است ،باشد و امکان
فاصلهگذاری تا دو مت��ری بین صندلیها تا حد
مقدور فراهم باشد ،امکان برگزاری کنکور وجود
دارد که وزیر بهداشت با این امر موافقت نکرد».
خدایی ادامه داد« :در صورتی که میخواس��تیم
موارد مورد نظر وزارت بهداشت را اجرایی کنیم،
اتفاق��ی میافتاد که خط قرمز م��ا بود و آن این
بود که حت��ی در صورت تامی��ن فضای کافی و
ایجاد فاصله دو متری بین داوطلبان باید سواالت
کنکور به  ۳۹۰ش��هر ارسال میش��د و در آنجا
بر اس��اس فاصلهگذاری جدید پلمب سواالت باز
میش��د و دفترچهها مجددا مرتب میشدند که
در این صورت احتمال لو رفتن س��واالت کنکور

افزایش مییافت .در این شرایط سازمان سنجش
نمیتواند از معیارهای خود کوتاه بیاید .بنابراین
درخواست کردیم یا پروتکلهای کنکور سراسری
هم مانند آزمون ارش��د باشد یا سازمان سنجش
با شرایط جدید وزارت بهداشت نمیتواند کنکور
را در موع��د مقرر برگزار کند و این موضوع طی
نامهای به اس��تحضار دکتر غالمی وزیر علوم نیز
رسید و اعالم کردم که حفاظت آزمون و لو رفتن
سواالت را تضمین نمیکنم .لذا پیشنهاد کردیم
آزمون سراس��ری با این وضعی��ت قابل برگزاری
نیست و باید به تعویق بیفتد».
این در حالی است که سه شنبه شب ماجرا کامال
تغییر پیدا کرد و به یکباره اعالم ش��د کنکور در
موعد مقرر برگزار خواهد شد! گویا ستاد مقابله با
کرونا پیش��نهاد تعویق برگزاری کنکور سراسری
را تصویب نکرده است و بر این اساس کنکور در
موعد مقرر قبلی و بدون تغییر برگزار میشود.
بر اس��اس بیانیه مشترک وزرای علوم ،تحقیقات
وفناوری و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی،
اعضای ستاد با هر گونه تغییر در زمان برگزاری
کنک��ور سراس��ری مخالف��ت کردن��د.در بیانیه
مش��ترک وزرای عل��وم ،تحقیق��ات و فن��اوری
و بهداش��ت ،درم��ان و آم��وزش پزش��کی آمده
اس��ت «:پیرو نیاز به زمان بیشتر جهت برگزاری
آزمون سراسری توس��ط مجریان آزمون به نیت
یافتن فضای مناس��ب برای برگ��زاری منطبق با
پروتکلهای سختگیرانه و مشروط به تایید تغییر
تاریخ در س��تاد ملی مدیری��ت کرونا ،از آنجا که
این تغییر به دالیل متعدد مورد تایید ستاد قرار
نگرفت ،مقرر شد با همکاری استانداران محترم،
مراک��ز آموزش��ی ،فرهنگی ،ورزش��ی ،نظامی و
انتظام��ی ،کمبود فضاها و تجهی��زات مورد نیاز
جهت اعمال و اج��رای پروتکلها مهیا و آزمون
سراس��ری در تاری��خ مص��وب قبلی س��تاد ملی
مدیریت کرونا (در روزهای  ۳۰ -۲۹و  ۳۱مرداد
و یکم شهریور ماه) برگزار گردد».
>اعتراض داوطلبان کنکور

اخب��ار ض��د و نقی��ض در خص��وص کنک��ور با
واکنشها و حواش��ی بسیاری همراه بود و خیلی
از کنکوریها به این نحوه اطالعرس��انی اعتراض
کردن��د .اعتراضها در فضای مجازی به ش��دت
ب��اال گرفت .یک��ی از کارب��ران در این خصوص
نوشته اس��ت «:اس��ترس کنکور برای داوطلبان
کافی اس��ت دیگر ش��ماها مش��کل را چند برابر
نکنید ».کاربر دیگری نوش��ته است «:اگر کرونا
ما را نکش��د بدون ش��ک استرس��ی که ش��ما
ب��رای برگ��زاری کنکور به م��ا میدهی��د ما را
خواهد کشت ».کاربر دیگری گفته است «:تعویق
زمان برگزاری کنکور یک بازی شده است .با روح
و روان دانشآموزان دارن��د بازی میکنند .واقعا
باید تاسف خورد ».کاربر دیگری نیز نوشته بود:
« من به عنوان یک داوطلب کنکور حاضر هستم
به ویروس کرونا مبتال ش��وم ام��ا زمان برگزاری
ای��ن آزمون به تعویق نیفت��د و نیازی به نگرانی
مسئوالن برای سالمتی داوطلبان نیست چرا که
این ن��وع تصمیمگیری بیش��تر از ویروس کرونا
تاثیرات مخرب دارد ».کاربر دیگری نوشته «:چرا

محم��د رضا نی��ک ن��ژاد کارش��ناس اجتماعی
در خص��وص عوارض ناتوان��ی در تصمیمگیری
مس��ئولین به آفت��اب یزد گف��ت «:در جامعه ما
همچنان فرهنگ آموزش��ی تقریبا صد س��الهای
همچن��ان پ��ا بر جا اس��ت ب��ه ای��ن ترتیب که
کنکور آینده خیلی از جوانان کش��ور ما و حتی
خانوادهه��ای آنها را تعیی��ن میکند .به همین
دلیل هم حساس��یتهای خیلی زیادی در رابطه
با کنکور وج��ود دارد .خیلی از خانوادهها همین
که بچه ش��ان به دنیا میآید برای کنکورش��ان
برنام��ه ریزی میکنند .آن وقت مس��ئولین این
حساس��یتی که در جامعه وجود دارد و فش��ار و
نگران��ی ک��ه در خصوص این آزمون سرنوش��ت
س��از به کنکوریها وارد میشود را با تصمیمات
بدون بنیاد و غیراصولی زیر س��وال میبرند! این
کار مس��ئولین چیزی جز ب��ازی با اعصاب مردم
نیست».
او تاکی��د کرد «:فارغ از مض��رات کنکور ،باید به
این مسئله توجه داشته باشیم که کنکور اهمیت
بس��یار زیادی برای خیلیها دارد و بدون ش��ک
 30درص��د ش��رکت کنن��دگان در ای��ن آزمون
کل عم��ر و زندگیش��ان را تح��ت تاثی��ر کنکور
ق��رار دادهاند آن وقت س��وال من این اس��ت که
مس��ئوالنی که یک شبه تصمیم عوض میکنند
و ف��ردا چیز دیگ��ری میگویند و ه��ر لحظه به
اسم نگرانی برای دانشآموزان،سازی برای آنها
کوک میکنند ،آی��ا میتوانند تبعات تصمیمات
غی��ر کارشناس��ی و بیبنی��اد خ��ود را بگیرند؟
ای��ن که نمیش��ود هر کس��ی ش��ب میخوابد
و صب��ح بی��دار میش��ود ی��ک تصمی��م بگیرد!
طی سالهای گذش��ته که کنکور در زمان مقرر
خود بر گزار میشد ما با درصدی از دانشآموزانی
مواجه بودیم که نگذش��تن از کنکور برای آنها
بزرگترین شکس��ت در زندگیش��ان بود و تبعات
روحی و روانی و حتی جس��می بدی برای آنها
رق��م زده بود و با این فش��ار روان��ی که حاال بر
کنکوریها وارد ش��ده است به نظر میرسد این
فش��ارها افزایش یابد .چنین برخوردهایی بدون
شک با تبعات جانی و روانی زیادی همراه خواهد

کنک��ور باید در تاریخ مقرر خودش
برگزار میشد و اصال جا به جا نمیشد،
حاال با این فرض که برای اطمینان بخشی
و رعـای��ت پروتکله��ای بهــداش��تی
جا به جا شده است ،االن دو ماه از زمان
اصل��ی کنکور گذش��ته پس مس��ئولین
چ��ه کردهان��د ک��ه همچن��ان برخ��ی
معتقدند که پروتکلهای بهداش��تی را
نمیتوانن��د رعایت کنند؟ این س��والی
اس��ت که به نظر میرس��د مس��ئولین
باید پاس��خگو باش��ند .چطور مسئولین
نمیتوانند ش��رایطی را فراهمکننده که
یک میلیون و هش��تصد داوطلب بر سر
آزمون بروند و با احتمال زیاد سالمتی
از آن خارج شوند؟
بود که شاید تا سالها از ذهن افراد خارج نشود
و همچنان آنه��ا را آزار بده��د .کنکور باید در
تاریخ مقرر خودش برگزار میش��د و اصال جا به
جا نمیشد ،حاال با این فرض که برای اطمینان
بخشی و رعایت پروتکلهای بهداشتی جا به جا
ش��ده اس��ت ،االن دو ماه از زم��ان اصلی کنکور
گذشته پس مسئولین چه کردهاند که همچنان
برخ��ی معتقدند ک��ه پروتکلهای بهداش��تی را
نمیتوانن��د رعای��ت کنند؟ این س��والی اس��ت
ک��ه به نظر میرس��د مس��ئولین باید پاس��خگو
باشند .چطور مس��ئولین نمیتوانند شرایطی را
فراهمکننده که یک میلیون و هشتصد داوطلب
بر س��ر آزمون بروند و با احتمال زیاد س�لامتی
از آن خ��ارج ش��وند؟ با این همه ب��از هم تاکید
میکنم پیامدهای این نوع تصمیم گیریها برای
دانشآموزان به شدت نگرانکننده است».
آنها که این پروس��ه بس��یار سنگین و استرسآور
کنکور را درک کردهاند میدانند که افزوده شدن
معادله ده مجهولی زمان اجرای کنکور و دهها خبر
ضدونقیض تعویق یا ع��دم تعویق کنکور چگونه
میتوان��د به امنی��ت روانی آنه��ا در این روزهای
حساس پایانی ماراتن کنکور ضربه بزند.ای کاش
پروسه تصمیمگیری کنکور به لحاظ اطالعرسانی
بسیار بهتر از این مدیریت میشد.
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کمیکال مخدری با قدرت تخریبی  ۱۰۰برابری!

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند ،رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ گفت :کمیکال
نوعی از مخدر «ماری جوانا» است اما در فرآیندی پیچیده ضمن ترکیب با مواد شیمیایی،
تبدیل به اسپری میشود؛ اسپری نیز روی مواد توهمزا پاشیده شده و قدرت تخریبی آن
بیش از  100برابر میشود .قاچاقچیان موادمخدر با ترکیب موادافیونی با یکدیگر و موادی
همچون «مرگ موش» با «ماری جوانا» ،قدرت تخریبی آنها را بسیار باالتر میبرند /.تسنیم

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 20 :میلی�ون و  525هزار و
 620نفر
تعداد فوتی ها 745 :هزار و  971نفر
تع�داد بهبود یافتگان 13 :میلی�ون و 446
هزار و  405نفر
ایران

تعداد مبتالیان 333 :هزار و  699نفر
تعداد فوتی ها 18 :هزار و  988نفر
تعداد مبتالیان دیروز 2 :هزار و  510نفر
تعداد فوتیهای دیروز 188 :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان 5 :میلی�ون و  305هزار و
 957نفر
تعداد فوتی ها 167 :هزار و  749نفر
برزیل

تع�داد مبتالی�ان3 :میلی�ون و  112هزار و
393نفر
تعداد فوتی ها 103 :هزار و  99نفر

ستون سبز

غفلت از منابع پایدار کویر

پ��در عل��م کویرشناس��ی ایران گف��ت :تا
 20س��ال دیگر کویره��ای ای��ران از بین
خواهد رفت .کوی��ر نمکزارهایی بوده برای
رش��د گیاهان توانمند و متاس��فانه هر روز
کویرهای کش��ور به س��مت نابودی بیشتر
س��وق پیدا میکنند .نخس��تین آفت این
حوزهها جاده کشی بدون قاعده در دل این
گنجینه طبیعی کش��ور است .جادهای که
امروزه از ش��هداد به نهبندان کشیده شده
اس��ت حجم زیادی از زباله را در آن محل
ایجاد کرده اس��ت .بیابان لوت در برههای
از زم��ان یکی از تمیزتری��ن مراکز طبیعی
کش��ور بود به ش��کلی که حتی یک مگس
نیز در آن دیده نمیش��د ام��ا امروزه کار از
کار گذشته است.
به گزارش برنا؛ پرویز کردوانی افزود :امروزه
آفرودها و تردد افراطی آنها در تمامی نقاط
کویر و بیابان بالی جان این محیط ش��ده
اس��ت و نظم طبیعت را بر هم زده اس��ت.
این اقدامات گردش��گری بس��یار میتواند
مفید باش��د و جنبه اقتص��ادی خوبی نیز
داشته باشد و در سایر کشورها نیز مرسوم
است اما باید در یک چارچوب و به صورت
قاعده مند انجام شود .وجود یک کوه ماسهای
ب��ه ارتف��اع  1400متر و وج��ود گرمترین
نقطه زمی��ن در دل این بیابان قطعا همان
ی است که میتواند تعداد زیادی
جاذبههای 
توریست را به منطقه بکشاند و یک تحول
اقتصادی عظیم ایجاد کند .باید برای جذب
توریس��ت از مناب��ع طبیعی ای��ن منطقه
همچون ش��ترها استفاده کرد .کویر نیاز به
ساخت و س��از ندارد و باید از آن به همان
ش��کل طبیعیاش اس��تفاده کرد .مردمان
در گذش��ته نیز در کویر ساکن بودهاند اما
هیچ یک به این زیس��ت بوم آس��یب وارد
نمیکرده اند .امروز نیز اگر توریس��ت قصد
اقام��ت دارد باید به ش��یوه همانها اقامت
گزیند .بای��د اجازه داد طبیعت به چرخش
طبیعی خود ادامه دهد.
کردوان��ی تصریح کرد :نمک��ی که در کویر
وج��ود دارد در صنای��ع مختل��ف نفتی و
پتروش��یمی اس��تفاده میش��ود .کافیست
نگاهی کارشناسانه به محیط زیست داشته
باشیم تا گنجهای نهان آن را کشف کنیم.
بیاب��ان و کویری که هم��ه تصور میکنند
نماد بدبختی است به صورت کامال برعکس
منبع عظیمی از منابع اس��ت که میتواند
اقتص��اد ی��ک کش��ور را به ص��ورت کامل
متحول کند.
این متخصص سرش��ناس مدیریت بیابان
در خصوص صنایع مختلفی که در حاشیه
کویر میتوان ایجاد کرد ،اظهار کرد :امروزه
اس��تخراج س��ولفید و س��ولفات میتواند
میلیاردها برای کشور حاصل کند .نیترات
آمونیوم که در روزهای اخیر آنچنان انفجار
بزرگی در لبنان رقم زد محصول بیابانها و
کویرهای��ی اس��ت که م��ا از آنه��ا غافل
شده ایم .امروزه حدود  10کارخانه در ایران
در این رابطه وجود دارد در صورتی که این
مناب��ع پایدار هس��تند و میت��وان از آنها
منافع اقتصادی بیشتر کسب کرد .اشتغالی
که کویر میتوانست برای کشور ایجاد کند
بینظیر بود اما امروزه به قدری چاه در این
مناطق حفر ش��ده است که دیگر چیزی از
زیست بوم کویرها باقی نمانده است .امروزه
دریاچهه��ای نمک نیز خش��ک ش��ده اند.
دریاچههای آران و بی��دگل و قم وضعیت
خوبی ندارند و به جای نمکزارهای طبیعی
در س��ایر نقاط نمکزارهای مصنوعی ایجاد
شده اس��ت که حاصل برداش��ت غیرمجاز
آب اس��ت .دیگر بای��د از ای��ن گنجینهها
ص��رف نظر کرد و امیدی ب��ه احیای آنها
وجود ندارد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

با سالم و خسته نباشید .قیمت میوهها
در داخ��ل میدان مرکزی می��وه و ترهبار
تهران با بیرون و مغازههای شخصی فرقی
ن��دارد و به جرات میت��وان گفت بعضی
صاحبان حجره گرانتر هم میفروشند تک
یا جفت فروش��ی هم خیلی سخت پیدا
میشود آن هم با منت و بیمالطفت و با
قیمت غیرعمده مگر افراد غیرکاسب حق
اس��تفاده از تخفیفات و خدمات میدان را
ندارند؟!
0936...

حج��اب بانوان ورزش��کار م��دالآور
جهان��ی یک ط��رف و برنده شدنش��ان
ی��ک طرف دیگ��ر .وقت��ی پرچم مقدس
کش��ورمان در مس��ابقات بینالملل��ی به
اهتزاز در میآی��د .جهان در وهله اول به
حجابشان نگاه میکنند که نماد اسالم
و نظام ماست.
0938...

با عرض سالم فراوان .مسئوالن محترم
که به برکت جمهوری اسالمی مسئولیتی
ب��ا هر عنوان و جایگاهی را قبول کردهاند
با داش��تن ایمان ،توکل و تقوای الهی که
شروط خودسازی اس��ت قوانین اساسی
کشور را در جامعه جریان بیشتر دهند و
ضمن اعتالی نظام ملت بزرگوار و صبور را
راضی نگه دارند.
0938...

با وجود گرانی نان در طول سالهای
گذش��ته و ماههای اخیر تاکنون ،بعضی
از نانواییهای س��ودجو ب��ه خصوص نان
س��نگکیها که پاشیدن چند عدد کنجد
روی نان بهانهای برای تفاوت زیاد قیمت
آنها با نان ساده و معمولی شده است ،اخیرا ً
ب��ا ترفند جدیدی به ج��ای کنجد مقدار
کمی سبزی که بیشتر شبیه علف خشک
ش��ده بیبو و بیخاصیت روی خمیر نان
میریزند و بدون ترس از کسی ،به قیمت
کنجد آن را حساب میکنند و هیچگونه
نظ��ارت و بازخواس��تی هم نمیش��وند!
محمود بلیغیان  -اصفهان
0913...

مطالبت��ون در م��ورد کارشناس��ان
بیس��واد تلویزیونی بس��یار جالبه .لطفا
گزارش مفصلی هم در مورد مجریان لوس
بیس��واد و پر ادا و اف��اده برخی برنامهها
تهیه بفرمایید.
0919...

رونمایی از اسکناس اولین چک پول
یک صدهزار تومانی و چاپ اولین س��ری
از این مبلغ در یک اس��کناس که با نشان
دادن کمرنگ ش��ده چهار صفر آخر این
مبلغ ،شاید فقط خود پیشنهاددهنده این
ایده ،آقای همتی ،رئیس و مدیرکل بانک
مرکزی ایران و آقای روحانی را خوشحال
کرده باش��د که آن هم معلوم نیست که
چنین باشد! که از چهره ایشان در برنامه
تلویزیونی و توس��ط مجری کذایی کام ً
ال
معل��وم بود ،به��ه رحال کارهای بس��یار
مهم و حساس��ی از این قبیل باید باتفکر،
پژوهش ،نظرسنجی ،کارشناسی سنجیده
و محاس��بات الزم دقیقت��ر و علمیتر و
عاقبت اندیش��ی بیشتری با مشورتهای
عقالنی و دید وسیعتری با سنجش اثرات
مثبت ی��ا منفی آن در اقتصاد کش��ور و
محاسبات تورم زایی آن و همه جوانب و
دیگر و مصالح مردم و کش��ور انجام شود.
محمود بلیغیان

0913...

آب لولهکش��ی و آش��امیدنی ش��هر
اصفه��ان بخص��وص در منطق��ه خان��ه
اصفهان به ش��دت نامطل��وب و بدمزه و
کِ��در و ناخالص حتی بعد از جوش��اندن
برای تهیه چایی ش��ده است ،در تماسی
با سازمان آب منطقهای اصفهان در عصر
روز شنبه مصادف با عید غدیر ،پاسخگو
علت آن را روشن کردن و اتصال چاههای
آب در بعضی نقاط شهر و مخلوط شدن با
آب تسویه شده شهر اصفهان اعالم نمود
که وضعیت بیثبات موجود را بدون اعالم
قبلی به مردم و مش��ترکین س��بب شده
است .محمود بلیغیان
0913...

س�لام .دول��ت اع�لام ک��رد از امروز
میتونی��م 30درص��د س��هام عدال��ت را
بفروش��یم رفتم سایت بانک ملی خریدار
ندارد.

0919...

پیامهای مردمی در صفحات 8-6-3

