
» پايان كرونا مش�خص نيس�ت و اين اپيدمي 
ممكن است براي مدتي طوالني ادامه داشته 
باش�د «؛ اين جمله رئيس جمهور در جلس�ه 
س�تاد ملي مقابل�ه ب�ا كرونا مح�ور مباحث 
مطروحه درباره ويروس تاج�دار بود. الزام به 
چرخش چرخ هاي اقتصاد كشور از يك سو و 
اپيدمي ويروس  ناشناخته اي كه هر روز ابعاد 
تازه اي از آن كش�ف مي ش�ود و تاكنون هيچ 
داروي مشخص يا واكسني براي رام كردن آن 
ساخته نشده است، از سوي ديگر، دوگانه اي 
را در كش�ور به وجود آورده ك�ه ناگزيريم آن 
را مديريت كني�م. راهكار رئيس جمهور براي 
مديريت دوگان�ه متناقض چرخش چرخ هاي 
اقتصادي و بازگش�ايي ها و با نگراني از شيوع 
بيش�تر كووي�د19، اين اس�ت كه ب�ا رعايت 
دس�تور العمل هاي بهداش�تي و ادامه تالش 
براي مقابله با كرونا كس�ب و كارها هم برقرار 
شود. وي در عين حال به مردم قول داد روزانه 
يك خدمت جديد به آنها ارائه  شود و فعاليت 
حمايتي دولت تا پايان سال ادامه خواهد يافت. 
كرونا همچنان با قوت و قدرت به بيماري زايي خود 
ادامه مي دهد و هر روز تعداد بيشتري از افراد را با خود 
درگير مي كند. روز گذشته با شناسايي ۲هزارو۲۶۹ 
بيمار جديد مبتال به كووي��د ۱۹ مجموع بيماران 

كوويد۱۹ در كشور به ۱۶۹ هزار و ۴۲۵ نفر رسيد. 
 از اين تع��داد۸ ه��زارو ۲۰۹ نفر جان خ��ود را از 
دس��ت داده اند و ۱۳۲ هزار و ۳۸ نف��ر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
به گفته س��خنگوي وزارت بهداش��ت، وضعيت 
استان خوزستان همچنان قرمز است و استان هاي 
هرمزگان و كرمانشاه نيز در وضعيت هشدار قرار 
دارند. در عين حال در ۲۴ س��اعت گذش��ته، ۱۵ 
استان فاقد فوتي و شش اس��تان فقط يك مورد 
فوتي بر اثر كوويد  ۱۹ داشته اند. با تمام اينها و به رغم 
روند افزايش��ي بيماران در روزهاي اخير حسين 
عرفاني، رئيس اداره مراقب��ت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت معتقد است:» موجي كه در حال 
حاضر در حوزه همه گيري كوويد  ۱۹ در كشور وجود 
دارد، موج اول بيماري است و هنوز اين موج را پشت 
سر نگذاشتيم كه بخواهد موج دومي اتفاق بيفتد.«

 احتمال تقريبًا صفر كشف واكسن كرونا 
تا پايان سال 

بنا به تأكي��د رئيس اداره مراقب��ت بيماري هاي 
واگي��ر وزارت بهداش��ت احتمال دس��تيابي به 
واكسن كرونا در س��ال جاري نزديك صفر است 
و از سوي ديگر هيچ نشانه اي مبني بر ضعيف تر 

شدن ويروس كرونا وجود ندارد. 
عرفاني معتقد است عادي سازي شرايط و شروع 
مجدد فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي مقداري 
سريع انجام شد و شايد اثرات ناشي از اين قدم ها 
از نظر كارشناسي به صورت كامل مورد بررسي 
قرار نگرف��ت. وي تأكيد مي كن��د:» حال وقتي 
متوجه مي ش��ويم كه احتمال شكستن يخ زير 
پايمان وجود دارد يا باي��د تغيير جهت دهيم يا 
اينكه دو، س��ه قدم به عق��ب بازگرديم تا يخ زير 

پايمان نشكند و در ورطه بيماري غوطه ور نشويم. 
بايد بحث همه گيري را جدي بگيريم.«

اما س��خنان رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا از عقبگرد براي جبران شتابزدگي 
در عادي سازي شرايط و شروع مجدد فعاليت هاي 

اقتصادي اجتماعي حكايت نداشت. 
 سقف و خط قرمز در مبارزه با بيماري كرونا

حجت االسالم روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا با تأكيد بر اينكه كسب و كارها و اقتصاد 
كش��ور همزمان با روند مبارزه با ويروس كرونا، 
بايد فعال باشند و راه دومي نداريم، گفت: » سقف 
و خط قرمز ما در مبارزه با بيم��اري كرونا، توان 
كشور براي حفظ س��المت و امور درماني است 
و اپيدمي بايد هميشه زير اين خط قرمز و توان 

بخش سالمت كشور باشد.«
رئيس جمهور با بيان اينكه اپيدمي كرونا طوالني 
خواهد بود و نمي دانيم پايان آن چه تاريخي است، بر 

رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي تأكيد كرد. 
روحاني همچنين از تداوم ارائه بسته هاي حمايتي 
به اقشار نيازمند تا پايان سال خبر داد. به گفته 
وي تأمي��ن نيازمندي ه��اي بخش بهداش��ت و 
درمان براي مبارزه با كرونا، ارائه خدمات ضروري 
به جامعه، تأمين كاالهاي ضروري و اساس��ي و 
ارائه بسته هاي حمايتي به اقشار نيازمند، چهار 

وظيفه مهم دولت است كه در روند انجام همه اين 
وظايف، وضعيت به خوبي پيش مي رود. 

رئيس جمه��ور ضمن تأكيد بر ارائ��ه روزانه يك 
خدمت جديد به مردم اعالم كرد:» تا پايان سال 
۹ سد بزرگ ملي در كشور افتتاح و ۱۸ نيروگاه 

برق به بهره برداري خواهد رسيد.«
وي به مردم اطمينان داد روند حمايت ها تا زماني 
كه كرونا وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت. 
رئيس جمهور با اش��اره به فعاليت هاي علمي و 
تحقيقاتي و كارآزمايي هاي باليني از تالش بخش 
بهداشت و درمان در مقابله با كرونا و تالش هاي 
دستگاه هاي ذيربط براي تجهيز بيمارستان ها و 
مراكز درماني خبر داد. بنا به تأكيد وي در حال 
حاضر يك هزار سي تي اس��كن در مراكز درماني 
كشور تجهيز شده و ۴۰ سي تي اسكن جديد نيز 

براي بيمارستان ها آماده شده است. 
 پايان نا  مشخص كرونا 

روحاني با اشاره به طوالني بودن اين اپيدمي افزود: 
»تا زماني كه بتوانيم به واكسن مورد تأييد دسترسي 
پيدا كنيم، پايان مشخصي براي كرونا وجود ندارد 
و تمامي دستورالعمل هاي بهداش��تي بايد براي 
مدتي طوالني از سوي همه مراعات شود و اين اعم 
از شستن دست و استفاده از ماسك در همه مكان ها 

و براي مدت طوالني خواهد بود.«

وي همچنين از مردم خواس��ت تا مدت زيادي از 
برگزاري اجتماعات مانند عروسي، عزا و تجمع هاي 
طايفه اي و قبيله اي خودداري كنند و اين روند تا 
زماني كه بخش بهداشت و درمان كشور تأييد كند، 
ادامه داشته باشد. اين مراقبت ها بايد مبناي جامعه 
و فعاليت اجتماعي باشد و براي چند ماه و حداقل تا 

پايان سال ادامه داشته باشد. 
روحاني ضم��ن بيان اينكه نبايد به واس��طه اميد 
كاذبي كه مبناي علمي ندارد و محققان آن را تأييد 
 نمي كنند برنامه ريزي و اق��دام كنيم، تأكيد كرد:

»در جامعه چاره اي جز ادامه فعاليت كسب و كارها 
و توليد و انجام رفت و آمد مردم در حد نياز جامعه و 

همزمان مبارزه با ويروس كرونا نداريم.«
از نگاه رئيس جمهور بايد فعاليت هاي مرتبط با 
زندگي و كس��ب و كار و مس��ائل فرهنگي مردم 
مانند برگزاري نماز جماع��ت و عبادت و دعا در 

مساجد، با رعايت مسائل بهداشتي انجام شود. 
وي با اشاره به رعايت بهداش��ت فردي و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و فيزيكي در جامعه، بر 

استفاده از ماسك تأكيد كرد. 
به گفته روحاني براي انجام فعاليت هاي اجتماعي 
بايد در وهله نخست از فضاي مجازي استفاده كرد 
و اولويت دوم فضاي حقيقي باشدو همه بخش ها 
بايد شرايط را براي دريافت خدمات از طريق اين 

فضا براي مردم فراهم كنند. 
روحاني ب��ا تأكيد بر اينك��ه بايد ب��ا اضطراب و 
ش��ايعه پراكني در جامعه مبارزه كنيم و بي خود 
مسائل را بزرگ جلوه ندهيم، گفت: »توان كشور 
براي انجام امور درماني به عنوان سقف فعاليت ها 
در كشور به شمار مي رود كه اين شامل امكانات 
بيمارستاني اعم از دستگاه تشخيص، تخت هاي 

آي. سي. يو، دستگاه ونتيالتور مي شود.«
ادامه روند بازگشايي ها 

رئيس جمهور با اش��اره به اينكه وزارت بهداشت 
فعاليت هاي خ��ود را وارد فاز س��وم و تمركز بر 
بخش هاي آسيب پذير جامعه كرده است، اظهار 
داش��ت:» افراد داراي بيماري ه��اي زمينه اي يا 
مسن نيازمند مراقبت هاي بيشتري هستند و در 
حقيقت اين كار مهم و اصولي فاز سوم غربالگري 

در كشور به شمار مي رود.«
روحاني با تأكيد و تشريح مصوبات جلسه امروز ستاد 
ملي مقابله با كرونا از برگزاري نماز جمعه در مناطق 
زرد عالوه بر مناطق سفيد از ابتداي تير ماه خبر داد. 
به گفته وي بناست تا مهدهاي كودك، كالس هاي 
قرآن و آموزشگاه ها مانند آموزشگاه زبان نيز از ۲۴ 
خرداد با رعايت تمامي دستورالعمل ها فعاليت خود 
را آغاز كند. همچنين تورهاي مسافرتي داخلي هم 
از ۲۴ خرداد مي توانند فعاليت خود را شروع كنند. 
رئيس جمهور با بيان اينكه سينماها و كنسرت ها 
هم به شرط حضور ۵۰ درصد ظرفيت سالن ها و 
رعايت كامل پروتكل ها مي توانند از ابتداي تير 
ماه فعاليت خود را آغاز كنند، گفت: »مراسم ها 
در فضاي باز آرامس��تان ها هم مي تواند با توافق 
بخش ه��اي ذيرب��ط ب��ر چگونگي برگ��زاري و 

چارچوب ها آغاز شود.«
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محققان ايراني و دانشمندان روس كاهش تراز آب خزر را تأييد كرده اند؛ اتفاقي كه مي تواند موجب سوء استفاده زمين خواران در شمال كشور شود

عقبنشينيخزروخطرپيشرويزمينخواران

ادامه بازگشايي ها با تصميمات تازه ستاد كرونا
انتقاد رئيس اداره مراقبت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت از شتابزدگي در عادي سازي شرايط و شروع مجدد فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي 

روحاني: پايان كرونا مشخص نيست و نمي توان كسب و كارها را تعطيل كرد

طرح پژوهش�ي اثر نوس�انات س�طح تراز آب 
درياي خزر بر محيط زيس�ت مناطق ساحلي از 
سه سال قبل توسط دانش�مندان ايراني و روس 
در حال انجام اس�ت. روز گذشته محققان خبر 
دادند كه سرعت كاهش س�طح آب درياي خزر 
بيش از يكص�د برابر تغييرات س�طح آب ديگر 
درياها و اقيانوس هاس�ت؛ اتفاق�ي كه مي تواند 
زمينه براي تجاوز ب�ه اراضي س�احلي، دخل و 
تصرف هاي انساني با برداشت منابع شن و ماسه 
به عنوان مصالح ساختماني و ساخت و سازهاي 
مس�كوني، تج�اري و صنعت�ي را افزايش دهد. 
درياي خزر به عنوان بزرگ ترين درياچه جهان دچار 
تغيير و تحوالتي شده كه تغيير نوسانات تراز آب از 
مهم ترين تغييراتش است. بر اساس گزارشي از مركز 
ملي مطالعات تحقيقات درياي خزر طي سال ۲۰۱۹ 
نسبت به ۲۰۱۸ متوسط تراز آب درياي خزر نزديك 

به ۱۳ سانتيمتر كاهش يافته است. 
   عكس العمل رفتاري زيستگاه هاي ساحلي

طرح پژوهشي اثر نوسانات س��طح تراز آب خزر بر 
محيط زيست مناطق ساحلي، يك طرح بين المللي 
است كه با همكاري دانشمندان روس و معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري در سال ۲۰۱۷ تصويب 
شد. دو طرف روس و ايراني تقبل كردند كه اين طرح 
را به انجام برسانند و مهم ترين هدفي كه در اين طرح 
پژوهشي دنبال شد، شناسايي تأثير نوسانات تراز آب 

روي زيستگاه هاي ساحلي بوده است. 
كاهش ۱۳ سانتيمتري سطح تراز آب خزر با توجه 
به وس��عت اين دريا كه ۴۰۰ ه��زار كيلومترمربع 
اس��ت؛ يعني نزديك به ۵۲ ميليارد مترمكعب) ۵۲ 
هزار ميليارد ليتر( در بيالن آبي درياي خزر كسري 

آب داريم. 
مس��ئله مهم در رابطه با اين موضوع، عكس العمل 
رفتاري زيستگاه هاي س��احلي در مقابل نوسانات 
س��طح تراز آب درياي خ��زر اس��ت. در اين زمينه 
محققان ايراني از سه س��ال پيش تاكنون در قالب 

پروژه اي با دانشمندان روس��ي در اين باره مطالعه 
گسترده اي انجام داده اند تا عكس العمل زيستگاه هاي 
ساحلي نس��بت به كاهش و افزايش سطح تراز آب 
درياي خزر مشخص شود؛ چراكه خيلي مهم است 
كه عكس العمل رفتاري زيستگاه هاي ساحلي كه 
در بردارنده اكوسيستم هاي مختلف هستند، مورد 

سنجش قرار گيرد. 
   از تاالب تا خليج زير ذره بين محققان

از ديگر اهداف مهم محققان در اين طرح پژوهشي 
ارزيابي زيستگاه هاي ساحلي و شناسايي مهم ترين 
معضالت زيست محيطي بر انس��ان ها و گونه هاي 

گياهي- جانوري بوده است. 
بنابراين دانش��مندان ايراني و روس براي اينكه اين 
اهداف را محقق كنند، الزم بود كه در س��احل ۸۶۵ 
كيلومتري درياي خزر مناطقي را انتخاب كنند كه 
براي بررسي اثر نوس��انات مستعد باشد. مهم ترين 
مناطقي كه به لحاظ زيست محيطي حائز ارزش بود و 
در سطح بين المللي در محدوده مناطق حفاظت شده 

قرار داش��تند، تاالب ميانكاله و خليج گرگان بودند 
كه به عنوان ذخيره گاه زيستي كره زمين هم ثبت 
شده اند. محققان عالوه بر مطالعه اين تاالب و خليج، 
پارك ملي بوجاق را هم انتخاب كردند و مورد بررسي 

زيست محيطي قرار دادند. 
   كاربري مسكوني، تجاري كنار دريا

در همين زمينه مدير مركز ملي مطالعات تحقيقات 
درياي خزر با بيان اينكه اميدوارم مديريت متمركز 
در سطح ساماندهي سواحل در استانداري استان هاي 
شمال كشور بحث خشك زايي درياي خزر و كاهش 
سطح تراز آن را جدي بگيرند، گفت: » چون زمينه 
براي تجاوز به اراضي ساحلي فراهم شده و مي بينيم 
كه خاكريز ماسه اي بسيار گس��ترده اي در سواحل 
درياي خزر در حال شكل گرفتن است كه اينجا هم 
مي تواند دخل و تصرف هاي انساني با برداشت منابع 
شن و ماسه به عنوان مصالح ساختماني و هم ساخت 
و سازها براي اينكه خانه هايي با كاربري مسكوني، 

تجاري و صنعتي داشته باشيم، افزايش يابد.«

   نيازمند هوشياري مسئوالن 
 همايون خوش��روان افزود:» اگ��ر اكنون نظارت 
صحي��ح روي آنها ص��ورت نگي��رد و درياي خزر 
دوباره دچار افزايش سطح تراز شود اتفاقي را كه 
در دهه ۷۰ تجربه كرديم دوباره رخ خواهد داد و 
شاهد ويراني و خسارات س��نگيني روي خطوط 
س��احلي خزر خواهيم بود كه اميدوارم مسئوالن 
با هوش��مندي كافي بتوانند اين مسئله را تحت 
پوشش قرار دهند و از خدمات علمي متمركز در 

رابطه با درياي خزر استفاده كنند.«
   اگر زمين خواران وارد شوند

اين محقق با بيان اينكه در اين طرح با مطالعه بيش 
از ۱۰۰ مقاله علم��ي در ژورنال ه��اي بين المللي، 
دهها كتاب تخصصي و گزارش هاي علمي، بررسي 
نقشه هاي موضوعي اعم از توپوگرافي، زمين شناسي، 
مورفولوژي و زيست محيطي اين مناطق را به طور 
كامل مورد مطالعه ق��رار داديم، تأكيد ك��رد: » در 
بخش ديگر با تعريف ايس��تگاه هاي اندازه گيري در 
اين مناطق، شناسايي لندفرم هاي ساحلي، تغييرات 
خطوط س��احلي و مهم ترين زيستگاه هاي گياهي 
- جانوري س��احلي را بررس��ي كرديم و اثري را كه 
نوسانات سطح تراز آب خزر از سال ۱۹۹۵ ميالدي 
تا كنون كه با كاهش يك متر و ۵۰ سانتيمتري آب 
همراه بود را به طور مستقيم مورد اندازه گيري قرار 
داديم. در مجموع نوس��انات درياي خ��زر روي اين 
زيستگاه ها اثر مس��تقيم دارد. گاهي باعث افزايش 
قلم��رو زيس��تگاه ها و گاهي موج��ب كاهش آنها 

مي شود.«
به طور كلي پژوهش هاي محققان نش��ان مي دهد 
زيستگاه هاي ساحلي بسيار مهمي را در حاشيه خط 
ساحلي درياي خزر در بخش جنوبي داريم كه متأثر 
از نوسانات هستند. اگر زمين خواران هم در اين ماجرا 
وارد شوند و با دخل و تصرف خود روي زيستگاه ها 
ش��رايط را دگرگون كند چه حادثه ناگواري اتفاق 

خواهد افتاد. 

   فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: 
طي ۷۴ روز نخست سال جاري ۲۴۰ مورد آتش سوزي در سطح كشور 

رخ داده است. 
   محمود ترفع، مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران درباره 
تمهيدات اتوبوسراني جهت خدمت رساني بهتر به شهروندان همزمان 
با اجراي طرح ترافيك اظهار داش��ت: ناوگان اتوبوس��راني در دو بخش 
خصوصي و عمومي با توان حداكثري خدمات رس��اني مي كند و براي 
اجراي بهتر طرح فاصله گذاري اجتماعي، به صورتي برنامه ريزي كرده ايم 
تا در بازه هاي زماني اوج مسافر، اتوبوس هاي تك كابين بخش خصوصي 

به خطوط تندرو اعزام و در اين خطوط به كار گرفته شوند. 
   عاطفه قنبري، روانپزشك گفت: مردم براي مقابله با ترس و فوبيا بايد از 
يك منبع خاص اطالعات كرونا را دنبال كنند. همچنين افراد بايد به جاي 
داشتن استرس كه به دليل تغيير يك موقعيت محيطي ايجاد مي شود با 

شرايط خود را وفق دهند تا كمتر دچار اضطراب شوند. 
   فروشگاه شهرونداعالم كرد مردم هر كيلوگرم قلوه گاه گوسفندي را با 
قيمت ۵۲هزار تومان، گردن آبگوشتي گوسفندي با قيمت ۸۰هزار تومان، 
ران و ماهيچه گوسفندي با قيمت ۱۰۸هزار تومان و سردست بدون گردن 
گوسفندي را با قيمت ۱۰۷هزار تومان و هر كيلو گوشت ران گوساله را با 

قيمت ۷۸هزار تومان خريداري كنند. 

درمان ديابت با داروي محقق ايراني 
آسان تر مي شود 
 توليد نوعي انسولين 

از سم حلزون دريايي كه عوارض جانبي ندارد
محق�ق ايران�ي هم�راه گروه�ي از پژوهش�گران دانمارك�ي با 
اس�تفاده از زهر نوعي حلزون، انسوليني س�اخته اند كه سرعت 
تأثيرگذاري آن نس�بت به انس�ولين هاي موجود در بازار بيشتر 
اس�ت و ع�وارض جانب�ي داروهاي فعل�ي دياب�ت را نيز ن�دارد. 
بس��ياري از افرادي كه دچار بيماري هايي همچ��ون ديابتند مجبور 
به اس��تفاده از انس��ولين براي درمان و كنترل بيماري شان هستند. 
اس��تفاده از انس��ولين مانند س��اير داروها داراي ع��وارض گوناگوني 
مي باشد؛ اين عوارض ش��امل مش��كالت جزئي تا مشكالت جدي تر 
مانند افزايش وزن يا حتي انواع سكته قلبي و مغزي را شامل مي شود. 
ب��راي رفع اين مش��كل، هلنا صف��وي همامي محقق ايران��ي، همراه 
گروهي از پژوهش��گران دانماركي با اس��تفاده از زه��ر نوعي حلزون، 
انسوليني ساخته اند كه سرعت تأثيرگذاري آن نسبت به انسولين هاي 
 موجود در بازار بيش��تر اس��ت و ع��وارض جانب��ي داروه��اي فعلي 

ديابت را ندارد. 
اس��تفاده از انس��ولين ب��راي بيماراني همچ��ون افرادي ك��ه دچار 
بيماري هاي قلبي، كليوي و مغزي هس��تند، بس��يار زيان آور اس��ت 
و ممكن اس��ت در صورت مص��رف مرگ بيم��ار را به دنبال داش��ته 
باش��د. در اين زمينه گروهي از محققين به سرپرس��تي هلنا صفوي 
همام��ي اس��تاديار دانش��گاه كپنه��اگ در دانمارك ادع��ا مي كنند 
از زهر ي��ك نوع حل��زون دريايي مهاجم انس��وليني تولي��د كرده اند 
كه درماني ايمن ت��ر و مؤثرتر براي ديابت اس��ت. ب��ه گفته محققان 
اين انس��ولين ويژگي هاي زهر حل��زون دريايي را ب��راي كاهش قند 
 خون تقلي��د مي كند و مانند بقي��ه داروهاي ديابت، ع��وارض جانبي 

طوالني  مدت ندارد. 
در اين پژوهش محققان دانشگاه يوتا امريكا نيز شركت كرده اند. آنها 
ادعا مي كنند كوچك ترين و كارآمدترين نس��خه هورمون انسولين را 
از زهر حلزون ساخته اند. يافته هاي پژوهشي آنان بر اساس مطالعات 
روي حيوانات است و نقطه آغازي براي توسعه درمان هاي انسوليني 
اس��ت كه مي تواند زندگي اف��راد مبتال ب��ه ديابت را متح��ول كند. 
داني هونگ چيو چ��و يكي از مؤلفان اين پژوه��ش مي گويد: »اكنون 
مي توانيم نس��خه هيبريدي انس��ولين را بس��ازيم كه ضم��ن اينكه 
كارآمد اس��ت، در عين حال به نظر مي رسد بس��ياري از ويژگي هاي 
 مثبت انس��ولين حل��زون مخروط��ي )snail cone( را ني��ز همراه 

خود دارد.«
اين نوع از حلزون مخروطي روي صخره هاي مرجاني حركت مي كند 
و به دنبال طعمه است. زهر حلزون geographus Conus حاوي 

نوع خاصي از انسولين است. 
اين جانور زهر را در آب پراكنده مي كند و همين امر س��بب مي شود 
گلوكز خون ماهي هاي اطراف به طور موقت كاهش يابد و آنها را فلج 
كند. همزمان با اين كار حلزون به طور ناگهاني از زير پوسته خود ظاهر 

مي شود و طعمه را مي بلعد. 
محققان كش��ف كردند اين انس��ولين زهرآگين ويژگي هايي مشابه 
انسوليني دارد كه در بدن انسان توليد مي شود و البته تأثيرگذاري آن 
نيز سريع تر اس��ت. صفوي در اين باره مي گويد:  » انسولين با قابليت 
تأثيرگذاري سريع تر خطر ايجاد هايپر گليسيمي )افزايش ناگهاني قند 
خون( و اختالالت ديگر ديابتي را كاهش می دهد. اين كشف مي تواند 
عملكرد پمپ هاي انسولين يا پانكراس هاي مصنوعي را بهبود دهد. ما 
مي خواهيم به افراد مبتال به ديابت كمك كنيم تا بهتر و سريع تر قند 

خونشان را كنترل كنند.«

 صرفه جويي 400 ميليون دالري 
با اتكا به توليد داخلي دارو 

مدي�ر كل دارو و مواد تحت كنترل س�ازمان غ�ذا و دارو گفت: با 
تمركز بر توانمندي هاي داخلي، مصارف ارزي ما در سال گذشته 
۲۰ درصد كاهش داش�ت، به طوري كه در س�ال 139۸ حدود ۴۰۰ 
ميليون دالر نس�بت به س�ال 139۷ صرفه جويي ارزي داشتيم. 
غالمحس��ين مهرعليان اظهار كرد: شيب افزايش قيمت اقالمي كه از 
ليست دريافت ارز دولتي خارج شده اند، كاماًل ماليم و در طول چندين 

ماه صورت خواهد گرفت تا شوك به بازار وارد نشود. 
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو گفت: اقالمي كه 
از فهرست دريافت ارز دولتي خارج شده اند، عمدتاً شامل مكمل ها و 

داروهاي بدون نسخه )OTC( هستند. 
وي افزود: ب��ا تمركز ب��ر توانمندي هاي داخلي، مص��ارف ارزي ما در 
س��ال گذش��ته ۲۰ درصد كاهش داش��ت، به طوري كه در سال ۹۸ 
 ح��دود ۴۰۰ ميليون دالر نس��بت ب��ه س��ال ۹۷ صرفه جويي ارزي 

داشتيم. 
مدي��ر كل دارو و مواد تح��ت كنترل س��ازمان غ��ذا و دارو افزود: در 
س��ال جاري هم سياس��ت ما تكيه بر توان داخلي خواهد بود و تالش 
مي كنيم ارز تخصي��ص يافته به توليدات داخلي برس��د و اگر دارويي 
مشابه داخلي نداشت يا توليدكننده داخلي پاسخگوي تقاضا نبود، از 

واردات استفاده مي كنيم. 
 مهرعليان گفت: در سال گذشته ۶۰ درصد از ارز مصرفي ما به تأمين 
مواد اوليه و حد واسط دارويي اختصاص يافت و كمتر از ۴۰ درصد آن 

را صرف واردات داروي نهايي شد. 
مدي��ر كل دارو و مواد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو خاطرنش��ان 
كرد: به دليل تحريم هاي ظالمانه امريكا، كش��ور ب��ا محدوديت هاي 
ارزي مواجه اس��ت و تالش مي كنيم تا منابع ارزي را طوري مديريت 
كنيم ك��ه بيماران بيش��ترين برخورداري را داش��ته باش��ند. حذف 
برخي اقالم جدي��د از فهرس��ت درياف��ت ارز دولتي بر اين اس��اس 
 OTC بوده و بيش��تر ش��امل مكمل ها يا م��واد جانبي ي��ا داروهاي
 )بدون نسخه( مي ش��ود كه افزايش قيمت آنها فشار مالي به بيماران 

وارد نمي كند.

حسین سروقامت

من اگر لباس و رختخواب خود را جمع نكنم، همسرم اين كار را 
خواهد كرد. تو اگر وظيفه خود را به درستي انجام ندهي، باِر آن 
به دوش همكارت خواهد افتاد. او اگ�ر جلوي آپارتمان خود را 
تميز نكند، همسايه اش به ناچار تميز خواهد كرد. ما اگر زباله اي 
را به زمين اندازيم، قامت تكيده رفتگري پير براي برداشتن آن 

خم خواهد شد. 
هر جا كه ما از زير باِر وظيفه و مس�ئوليتي ش�انه خالي كنيم، 

خواه ناخواه ديگري را به زحمت افكنده ايم.
. . . و در مكتب الهي ما اسالم، ملعون شمرده شده است كسي كه 

بار مسئوليت خود را به دوش ديگران اندازد!
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 تضاد مصوبه اعطاي مشروط يارانه به مواليد جديد  
با 3 بند از سياست هاي كلي

به فاصله دو هفته پس از هشدار وزارت بهداش��ت درباره سقوط رشد 
جمعيت كش��ور به زير يك درصد، دولت در مصوبه اي پرداخت يارانه 
به متولدين جديد را مش��روط كرد؛ بر اين اساس طبق مصوبه هيئت 
وزيران، پرداخ��ت يارانه نقدي به فرزن��دان متولد ش��ده خانوارهاي 
يارانه بگير، مشروط به تأييد وزارت كار و وجود منابع است، در حالي كه 
پيش از اين با تولد فرزند، يارانه نقدي بدون هيچ شروطي واريز مي شد. 
اين اقدام دولت در شرايط كنوني و با عنايت به سياست هاي جمعيتي 
كشور اقدامي ضد جمعيتي محس��وب مي شود. بر همين اساس مركز 
ارزيابي و نظارت راهبردي اجراي سياست هاي كلي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، اين مصوبه جمعيتي دول��ت را بر خالف بندهاي يك و 
دو از سياست هاي كلي جمعيت و بند ۴۵ از سياست كلي برنامه ششم 

توسعه دانسته است. 
بر اس��اس گزارش اين مرك��ز مصوبه دولت ب��ا بنده��اي مختلفي از 
سياس��ت هاي كلي ابالغي رهبر معظم انقالب مغاي��رت دارد. در بند 
اول سياست هاي كلي جمعيت، بر »ارتقا ي پويايي، بالندگي و جواني 
جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از س��طح جانش��يني« تأكيد 
ش��ده اس��ت. در بند دوم سياس��ت هاي كلي جمعيت بر »رفع موانع 
ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن 
ازدواج و حماي��ت از زوج هاي جوان و توانمندس��ازي آن��ان در تأمين 
هزينه هاي زندگي و تربيت نس��ل صالح و كارآمد« تصريح شده است. 
در بند ۴۵ سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه نيز دستگاه ها ملزم به 
»فرهنگ سازي و ايجاد زمينه ها و ترتيبات الزم براي تحقق سياست هاي 

كلي جمعيت« شده اند. 
ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توس��عه هم به استناد سياست هاي كلي 
ابالغي رهبر معظم انقالب، دولت را موظف كرده اس��ت كه به منظور 
»تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده مح��ور و تقويت و تحكيم و تعالي 
خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت ش��اخص هاي الگو و س��بك 
زندگي اسالمي- ايراني با ايجاد س��ازوكارها و تأمين اعتبارات الزم در 
قالب بودجه سنواتي«، جهت افزايش »نرخ باروري )TFR( به حداقل 
۲/۵ فرزند به ازاي هر زن در سن باروري در طول اجراي قانون برنامه« 
زمينه سازي نموده) بند ت( و از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و 
اعطاي تسهيالت و امكانات، از فرزندآوري حمايت و پشتيباني نمايد. 

بر اين اساس، نظر كارشناسي مركز ارزيابي و نظارت راهبردي اجراي 
سياست هاي كلي اين است كه بخش مربوط به اعطاي مشروط يارانه 
به مواليد جدي��د در مصوبه آيين نامه اجرايي بن��د )الف( تبصره )۱۴( 
قانون بودجه س��ال ۹۹ كل كش��ور، بندهاي يك و دو از سياست هاي 
كلي جمعيت و بند ۴۵ از سياس��ت كلي برنامه ششم توسعه را رعايت 

نكرده است. 
با توجه به اينكه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سياست هاي 
مذكور تبديل به الزام قانون شده اس��ت، رئيس محترم مجلس شوراي 
اس��المي مي تواند در چارچوب قانون اجراي اص��ول ۸۵ و ۱۳۸ قانون 
اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و اصالحات پس از آن  و نيز ماده ۳ 
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، عدم مغايرت 

مصوبه هيئت وزيران را به دولت محترم ابالغ نمايد. 

پاسخ به »جوان«
معاونت برنامه ريزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به مطلب درج ش��ده در روزنامه جوان به تاريخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ با عنوان 
»آموزش و پ��رورش عليه معلمان ق��راردادی« اعالم كرد: بر اس��اس 
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۲۸۹۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه 
مديريت و سرمايه انس��انی رئيس جمهور ارقام مربوط به حق الزحمه 
گروه های انجام كار معين براساس قانون كار پرداخت می گردد و از تاريخ 
۱۳۹۸/۱۲/۱ به موجب بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ 
سازمان اداری و اس��تخدامی كش��ور حقوق و مزايای افراد مورد نظر 
معادل ۸۰درصد حقوق و مزايای كارمندان پيمانی نظير محاس��به و 

پرداخت می گردد. 
ضمناً ۵۰درصد افزايش امتيازات فص��ل دهم قانون مديريت خدمات 
كشوری موضوع بخش��نامه ش��ماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 
سازمان برنامه و بودجه كشور برای آنان همانند ساير كاركنان پيمانی 
نظير ملحوظ نظر قرار گرفته اس��ت و براس��اس بند ۶و۷ تصويب نامه 
شماره ۲۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ه� مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هيئت محترم وزيران 
در صورتی كه حقوق و مزايای اف��راد مورد نظر با درنظر گرفتن مراتب 
فوق كمتر از ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد مابه التفاوت آن به عنوان ساير 

به آنان پرداخت می گردد. 
درخصوص تبديل وضعيت نيروهای قراردادی اعالم می دارد در اجرای 
ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای 
توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور پيرامون استخدام پيمانی 
كاركنان قراردادی دارای ش��ماره شناس��ه كه در آزمون های استخدام 
ادواری سال های ۱۳۸۳، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ شركت نموده و دارای كارنامه 
مجاز می باشند، بخشنامه شماره ۹۶۱۹۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ سازمان 
اداری و استخدامی كشور به دس��تگاه های اجرايی كشور ابالغ گرديد و 
مراتب طی بخشنامه ش��ماره ۷۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ توسط وزارت 
متبوع به اداره كل آموزش و پرورش اس��تان    ها و حوزه ستاد اعالم شده 
است، ليكن ماده ۳۰ دستورالعمل مورد اجرا براساس دادنامه شماره ۶۵۶ 
الی ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هيئت عمومی ديوان عدالت اداری ابطال 
گرديد و سازمان اداری و استخدامی كش��ور با نامه شماره ۱۵۸۴۳۹۲ 
م��ورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ موضوع را به دس��تگاه های اجرايی اب��الغ و عماَل 
مشمولين بند الف بخشنامه ش��ماره ۷۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ شامل 
رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری شدند و تبديل وضعيت خدمتی 

نيروهای قراردادی در وزارت متبوع اجرايی نگرديد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  گزارش  2


