
در ش�رايطي ك�ه رئيس جمه�ور در پاس�خ به 
منتقدان سياست هاي مديريتي دولت مي گويد: 
»ش�ما اصاًل مديريت مي دانيد چي هس�ت؟« 
مديريت ناكارآمد دولت در مهار بحران كرونا و 
مديريت كليدي ترين وزارتخانه در كنترل اين 
بحران، با استعفاي پرحاشيه معاون تحقيقات 
وزارت بهداش�ت بيش از پيش خودنمايي كرد. 
اين اس�تعفا درس�ت س�اعاتي پيش از اجراي 
طرح محدوديت هاي جديد كرونا در كش�ور و 
در پي انتقادات تند وزير و معاونش از يكديگر 
در تريبون رسانه ها اتفاق افتاد. مناقشات وزير 
بهداشت و معاونش و رسانه اي كردن اين اتفاقات 
در حالي پيش چش�م دولت رخ مي دهد كه هم 
اكنون بيش از 44 هزار تن از هموطنانمان به دليل 
ابتال به كرونا جان خود را از دست داده  و قريب 
850 هزار نف�ر مبتال به اين بيماري شناس�ايي 
ش�ده اند. ه�ر چن�د از جمعي�ت 85 ميليوني 
كشورمان طي 9 ماه گذش�ته تنها 5 ميليون و 
747 هزار نفر تحت آزمايش تش�خيص كوويد 
19 ق�رار گرفته ان�د و دولت در س�تاد مقابله با 
كرونا بدون آنكه بتواند گام مهمي براي مديريت 
بحران كرونا بردارد، تاكنون تنها نظاره گر بحران 
بوده تا اثبات كند، »مي داند مديريت چيست«؟! 

رش��د جهش��ي مرگ ه��اي كروناي��ي و افزايش 
شيوع ويروس و س��ردرگمي مردم در تصميمات 
ضدونقيض و حرف هاي متناقض دولت، حواشي 
اخير وزارت بهداش��ت، مديريت دول��ت در مهار 
بحران كرون��ا را بيش از پيش زير س��ؤال مي برد. 
مديريت كرون��ا به روش آزمون و خط��ا و با اتخاذ 
تصميمات غيركارشناسي و قرون وسطايي خواندن 
قرنطينه يا قطع پروازهاي خارجي موجب شيوع 
كوويد 19 در س��طح كشور ش��د. در گام بعدي با 
پيروي چشم و گوش بسته از سياست هاي سازمان 
جهاني بهداشت، در شرايطي كه مي شد با توصيه 
به اس��تفاده از ماسك ش��يوع همگاني ويروس را 
متوقف كرد، وزارت بهداشت با تمسك به نظريات 
سازمان جهاني بهداشت، ماسك را در پيشگيري از 
انتقال مؤثر ندانست و در نهايت با تأمين 27 درصد 
نمونه ه��اي كارآزماي��ي باليني س��ازمان جهاني 
بهداشت و به رغم رد شدن تأثير داروهايي همچون 
رمدسيوير در بهبودي بيماران كرونايي، اين دارو 
در فهرست داروهاي مورد حمايت بيمه قرار گرفت؛ 
رفتارهايي كه مردم را سردرگم كرده و اعتمادشان 
به دولت و نظام س��امت را تحت تأثير قرار داده و 
حاال با استعفاي پرحاش��يه معاون تحقيقات اين 
س��ردرگمي و بحران اعتماد پررنگ تر شده است، 
آن هم در شرايط بحراني كرونا و مرگ روزانه صدها 
ايراني به دليل اين بيماري و مديريتي كه نتوانسته 

شيوع بيماري و مرگ بيماراني را مهار كند. 
  شبي پر از مناقشات مديريتي 

درست در شب اجراي دور جديد محدوديت هاي 
كرونايي دو تن از نفرات اصلي وزارت بهداش��ت با 
انتشار متني پرحاش��يه و طرح انتقادات مديريتي 
از وزير بهداشت، استعفاي خود را رسانه اي كردند. 
نفر نخست رضا ملك زاده معاون تحقيقات وزارت 
بهداشت و به دنبال وي علي نوبخت برادر محمدباقر 
نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه 
و بودجه بود. وي چند روز قبل از س��وي نمكي به 
عنوان نايب رئيس و دبير شوراي مشورتي بيماري 
كرونا منصوب ش��ده بود اما در واكنش به چالش 

نمكي و ملك زاده و در حماي��ت از آقاي معاون از 
سمتش كناره گيري كرد. 

  ريشه هاي يك استعفاي جنجالي و آزمايش 
دارويي كه رد شد

 ريش��ه هاي اين ماجرا اما از خيلي وقت پيش آغاز 
ش��ده بود؛ زماني كه رضا ملك زاده مع��اون وزير 
بهداشت ماجراي حضور گسترده ايران در كارآزمايي 
باليني داروهاي سازمان جهاني بهداشت را به عنوان 
يك دس��تاورد بزرگ رس��انه اي كرد! كارآزمايي 
داروهايي كه در نهايت اثرگذاري ش��ان در درمان 
بيماري رد شد، با وجود اين، داروي رمدسيويري كه 
از كارآزمايي سازمان جهاني بهداشت سربلند بيرون 
نيامده بود، در فهرست داروهاي مورد حمايت بيمه 
قرار گرفت تا به شكل گسترده تري مورد استفاده 

قرار گيرد. 
ح��اال درس��ت چن��د روز پ��س از بيم��ه ش��دن 
اين دارو س��ازمان بهداش��ت جهاني با استناد به 
نتيجه گيري هاي يك گروه بين المللي متخصصان 
توصيه كرد، از داروي رايج ضدويروس رمدسيوير 

براي درمان كوويد 19 استفاده نشود. 
 هر چند پيش از اين نيز بيماران تحت درمان با اين 
دارو خبر نداش��تند در يك كارآزمايي باليني قرار 
دارند و با وجود شركت در اين كارآزمايي هزينه هايي 
چندين ميليوني را هم متحمل مي شدند و بخشي از 
آنها هم در نهايت فوت مي كردند. اين ماجرا موجي 
از انتقادات و موضع گيري هاي رسانه اي را به دنبال 
داشت اما وزير بهداشت در موضع گيري اوليه خود 
ماجراي موش آزمايش��گاهي ش��دن مردم براي 
كارآزمايي باليني داروهاي سازمان جهاني بهداشت 

را تكذيب كرد. 

  98 درصد از تحقيقات در نظام س�المت، 
ص�رف انتش�ار مق�االت در ف�الن مجالت 

مي شود
اما بعدتر درس��ت چند روز پيش اين خود نمكي 
بود كه با ادبيات تند عملكرد معاون پژوهشي خود 
را زير س��ؤال برد و گفت: »9۸ درصد از تحقيقات 
در نظام س��امت، صرف انتش��ار مقاالت در فان 
مجات مي ش��ود كه به كار نمي آيد. به ش��دت به 
روند تحقيقات نظام سامت، انتقاد دارم. نامه بنده 
به دكتر ملك زاده در روزهاي اول ش��يوع كرونا در 
كشور را مش��اهده كنيد كه 1۰ آيتم تعيين شده، 
اما يكي از آنها تاكنون جواب نداده است. كدام وزير 
كم خرد با چنين يافته هاي شكس��ته اي مي تواند 
بخش سامت كش��ور را اداره كند؟ اصًا نبايد بر 
يافته هايي كه بر حس��ب يك تخمين به وزير داده 
مي شود، كار و اعتماد كرد. اين تخمين ها تاكنون 
درست نبوده و 1۰ مدل اپيدميولوژيك به من دادند 
كه هيچ كدام صحيح نبوده است و براي هيچ اقدامي 

مناسب نبود.«
وي با انتق��اد از وضعي��ت تحقيقات پزش��كي در 
ايران، گفته بود: »در تمام دني��ا منابع را در بخش 
تحقيقاتي صرف مي كنند كه نتيجه آن، راهكاري 
براي گشودن گرهي از نظام ارائه خدمت باشد. نظام 
تحقيقاتي دانشگاهي كشور در اين راستا چه كرده 
است؟ در مورد كوويد19، يك مدل به بنده بدهيد 
كه پيش بيني ها درس��ت بوده باشد. حتي يكي از 

پيش بيني ها هم درست نبوده است.«
انتقادات تن��د وزير از معاونت تحقيق��ات خود در 
پشت تريبون رسانه ها واكنش، نامه شديداللحن و 

استعفاي آقاي معاون را در پي داشت. 

  مديريت بسيار غلط در پاندمي كرونا
رضا ملك زاده در پاسخ به انتقادات وزير بهداشت 
گفته است: »بدين وس��يله مراتب استعفاي خود 
از مس��ئوليت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت 

بهداشت را به داليل زير اعام مي دارم: 
ابتدا مديريت بسيار غلط و پرنقص در پاندمي كرونا 
كه به دليل عدم مشورت و توجه شما به توصيه ها 
و هشدارهاي متخصصان و محققان نظام سامت، 
موجب تلفات انساني بسيار در ايران شده است و در 
عين حال مدعي درس »مديري��ت بحران كرونا« 
دادن به ساير كشورها هستيد. همچنين اظهارات 
غيرعلمي و ناش��ي از ش��تابزدگي جناب عالي در 
مورد توليد واكس��ن ايراني كرونا كه هنوز در حال 
طي مراحل اوليه بوده و شما مدعي معركه گرفتن 
براي توليد آن شده ايد. همچنين ادعاهاي بي اساس 
جناب عالي و سازمان غذا و دارو در خصوص مؤثر 
بودن داروهاي گياهي كه به اعتقاد اينجانب بدون 
هيچ مبناي علمي و پژوهش��ي و مطالعات باليني 
كافي صورت گرفته و همچنين دفاع و اقدام جناب 
عالي از ادغام طب سنتي در نظام شبكه بهداشت و 
درمان كشور كه مي تواند شبكه بهداشت و درمان 
ايران را ناپاي��دار و در درازم��دت تضعيف كرده و 
مردم را از حقوق خود در بهره مندي از درمان هاي 
پيشرفته پزشكي مدرن محروم سازد. دليل ديگر 
اس��تعفا نيز عدم درك درست ش��ما از تحقيق و 
پژوهش و اهمي��ت آن و نيز نادي��ده گرفتن تمام 
فعاليت هاي علمي و پژوهشي محققان علوم پزشكي 
طي هفت سال گذشته اس��ت كه در سخت ترين 
ش��رايط تحريم و امكانات بودج��ه اي، به باالترين 
س��طح توليدات كمي و رش��د كيفي و استناد به 

مقاالت نسبت به گذشته رسيده اند.«
ساعاتي بعد از استعفاي ملك زاده وزير بهداشت فريد 
نجفي را به عنوان سرپرس��ت معاونت تحقيقات و 
فناوري وزارت بهداشت منصوب كرد. نمكي در نامه 
مفصلي كه به پيوست اين حكم آمده، تأكيد كرده 
است: تاش كنيد تا با انجام تحقيقات و پژوهش هاي 
مستمر و علمي بيان موارد غيرعالمانه مثل ايمني 
دس��ته جمعي، عدم ابتاي مجدد بيماران كرونا و 

ابتاي 25 ميليون نفر به كرونا تكرار نشود. 
  44 هزار و ۳۲7 جانباخته كرونا

مناقش��ات ميان وزير بهداشت و معاون تحقيقات 
وي و تناقض گويي هايي كه طي ماه اخير ش��اهد 
آن بوده ايم، بخشي از بحران مديريت دولت براي 
مهار بحران كرونا را به تصوير كشيد. اين اتفاقات در 
نخستين روز اجراي طرح محدوديت هاي جديد و 
درست در شرايطي رخ داد كه مي طلبيد تا اعضاي 
دولت و وزارت بهداشت در كنار يكديگر بيشترين 
همراهي را براي پيشگيري از وخيم تر شدن اوضاع 
داشته باشند.  در چنين شرايطي ويروس تاجدار 
همچنان مي تازد و 12 هزار و 9۳1 بيمار جديد مبتا 
به كوويد19 در كشور شناسايي شدند كه 2 هزار و 

155 نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد19 در كش��ور به ۸۴1 هزار 
و ۳۰۸ نفر رس��يد. متأس��فانه در طول 2۴ساعت 
گذشته، ۴۳1 بيمار كوويد 19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۴۴ هزار 

و ۳27 نفر رسيد. 
تاكنون 59۶ هزار و 1۳۶ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 5 هزار و 77۸ نفر 
از بيماران مبتا به كوويد19 در وضعيت شديد اين 

بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
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مراكز خريد و فروش پسماند در كشور بدون ساماندهي و نظارت رها شده  اند

تلف شدن پسماندها در »شيطان بازار«

توطئه گله ای در شب بارانی عملیات
استعفاهاي بهداشتي در شب اجراي آزمون ۲هفته اي كرونا، اين جمله رئيس جمهور را به اذهان متبادر كرد: 

»شما اصالً مديريت بلديد؟ شما اصالً مي دانيد مديريت چيست؟!«

چند سالي است كه صنايع بازيافت  

عليرضا سزاوار
مجوزدار براي تأمين مواد اوليه خود   گزارش  2

با مش�كل مواجهن�د و ب�راي اين 
موضوع سراغ واردات پسماند مي روند. اين اتفاق در حالي است 
 كه پسماند در كشور به اندازه كافي توليد مي شود و مراكز خريد 
و فروش پسماند، به خصوص بزرگ ترين آنها يعني شيطان بازار، 

فاقد ساماندهي و نظارت هستند. 
ايجاد يك مركز معتبر براي خريد و فروش پسماند مي تواند كمك 
بزرگي به صنعت بازيافت كشور  كند. در حال حاضر صنايع بازيافت  
مجاز كه با مجوز از مراجع ذي ربط در حال فعاليت هس��تند، براي 

تأمين مواد اوليه خود مشكات متعددي دارند. 
صنايع بزرگ بازيافتي براي تأمين مواد اوليه خود س��راغ واردات 
پس��ماند رفته اند. به طور نمونه برخي صنايع بازيافت براي تأمين 
ظروف »پت« )پلي اتيلن ترفتاالت( مواد پسماندي الزم را از كشور 
عراق تهيه مي كنند، در حالي  كه پسماند در كشور به اندازه كافي 

توليد مي شود. 
 توليد 20 ميليون تن پسماند

پسماند به مواد جامد، مايع و گاز ) غير از فاضاب( گفته مي شود كه 
حاصل از فعاليت انساني است.  پسماندها به پنج گروه شامل عادي 
)مانند زباله خانگي و نخاله هاي ساختماني(، پزشكي )بيمارستاني(، 

ويژه، كشاورزي و صنعتي تقسيم مي شوند. 
در سال 97 توليد پسماند در ايران با حدود ۸۰ ميليون نفر جمعيت 
1۸ ميليون تن بوده كه در سال 9۸ به 2۰ ميليون تن رسيده است. 
اين نشان مي دهد پس��ماند به اندازه كافي وجود دارد اما به  دليل 
مديريت نادرست و بروكراسي در صنعت بازيافت، از اين پتانسيل به 

درستي استفاده نمي شود. 
در همين رابطه رئيس اداره محيط زيس��ت انساني استان تهران با 
اشاره به اينكه مناس��بات حاكم بر بازار خريد و فروش پسماند در 
كشور شفاف نيس��ت، گفت: »داير ش��دن يك مركز مجاز خريد و 

فروش پسماند در كشور مي تواند باعث ساماندهي اين بازار، كوتاه 
كردن دست دالالن، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي شود و به 

صنعت بازيافت نيز كمك كند.«
 بي صاحبي خريد و فروش پسماند

فاطمه اكبرپور افزود: »در ايران مشخص نيست كه خريد و فروش 
پسماند با قيودي همراه اس��ت يا آزاد است يا اينكه بايد كنترلي 
بر آن باشد اما اگر بورس پسماند يا مركز خريد و فروش پسماند 
داير باشد، مي تواند باعث شفافيت و س��اماندهي اين بازار شود. 
در حال حاضر امر خريد و فروش پس��ماند در كشور باصاحب، 
بدون ساماندهي و بدون نظارت اس��ت و بيشتر توسط دالالن و 
فعاالن غيررسمي مديريت مي شود، بنابراين اگر يك مركز خريد 
و فروش پسماند داير شود، اصولي بر بازار خريد و فروش پسماند 

حاكم خواهد شد.«
  لجن هايي كه خريدارپسند شد

اكبرپور ب��ا ذكر يك مث��ال اظهارك��رد: »لجن ه��اي آنُدي كه 
پسماندهاي صنعت مس هستند، زماني مانند ساير پسماندها 
مديري��ت و در محلي تخليه مي ش��د و به فروش مي رس��يد اما 
پس از مدتي آنها را در بورس ارائه كردند و باعث شد هم صنايع 

بازيافت كننده نظم پيدا كنند و هم پروانه هاي بهره برداري از آنها 
قانونمند شود.«

وي ادامه داد: »با ارائه ش��دن لجن هاي آندي در بورس پسماند ما 
توانستيم كساني را كه از اين پسماند استفاده مي كنند شناسايي 
كنيم. همچنين بازيافت كننده هايي مي توانستند در اين بازار شركت 
كنند كه داراي مجوز از مراجع ذي ربط بودند و شرط شركت در اين 
بازار، برخورداري صنايع بازيافت از پروانه بهره برداري صنعتي بود، 
از اين رو لجن آندي در اختيار اين صنايع ق��رار مي گرفت تا آن را 

مديريت و بازيافت كنند.«
  راز شيطان بازار

رئيس اداره محيط زيست انساني استان تهران با اشاره به اينكه در 
تهران چندين مركز غيررس��مي خريد و فروش پسماند شناسايي 
شده اند، اظهار كرد: »در جنوب شرق تهران در جاده خاوران، محل 
استوك خاوران بيش��تر فلزات رنگين و ضايعات فلزي براي خريد 
و فروش جمع آوري مي ش��ود. يك مركز غيرمج��از هم در داخل 
محدوده شهرداري تهران به نام »خازير« وجود دارد كه متأسفانه 
پسماندسوزي هاي عمده نيز در اين محل انجام مي شود. همچنين 
يك جمعه بازار نيز در اين محل مشهور است كه قطعات و پسماند 
خريد و فروش مي كند كه به شيطان بازار معروف است. اين مراكز 
هم غيرمجاز هستند و هم صنوف آالينده و مزاحم در آنجا فعاليت 
مي كنند و پس��ماند به صورت غيرمجاز خريد و فروش و به  صورت 

غيراصولي تفكيك مي شود.«
گفتني اس��ت خازير كه اين روز ها نام آن به س��هيل تغيير يافته؛ 
محله اي است كه در منطقه19 تهران قرار دارد. شيطان بازار در اين 
محله بزرگ ترين مركز خريد و فروش لوازم دست دوم و پسماندي 
است. در اين بازار مي توان از شير مرغ تا جان آدميزاد را پيدا كرد. 
تاكنون ش��هرداري چندين بار اقدام به تعطيلي اين بازار كرده اما 
عرضه و تقاضاي ل��وازم بازيافتي موجب ج��ان گرفتن مجدد اين 

بازار شده است. 

  رئيس كل دادگستري استان هرمزگان پيرامون خانواده آسيب ديده 
حادثه تخريب يك آلونك در بندرعباس، گفت: كاركنان ش��هرداري 

بندرعباس در اين مورد حكم قضايي نداشته اند. 
  معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزير آم��وزش  و پرورش گفت: 
براي ۸۸ هزار معلمي كه مشمول قانون تبديل وضعيت هستند جاي 
نگراني نيست و بر عهده دولت اس��ت كه تا پايان 1۴۰۰ آنها را تعيين 

تكليف كند. 
  مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران گفت: فعاليت 
مراكز معاينه فني پايتخت همزمان با آغ��از محدوديت هاي مربوط به 

كرونا ادامه دارد. 
  مديركل دفتر حقوقي ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان كرد: در حال 
حاضر با مصوبه س��تاد ملي مبارزه با كرونا مدت نگهداري از معتادان 
خياباني در مراكز درماني اعتياد به يك سال افزايش پيدا كرد، اما بعد 
از تمام شدن كرونا مجدداً همان مصوبه قبلي كه سه ماه يا نهايتاً شش 

ماه است، اجرا خواهد شد. 
  مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روی تهران با اش��اره به اينكه 
سرفاصله حركت قطارها همزمان با اجراي محدوديت هاي مربوط به 
كرونا كاهش نيافته است، گفت: به غير از ايستگاه هاي تقاطعي تقريباً 

آمار مسافران در ساير ايستگاه ها كاهش يافته است. 
  مسئول دفتر كودكان بهزيستي استان تهران از تعطيلي مهدهاي 
كودك سه شهرستان تهران، شميرانات و ري خبر داد و گفت: مهدهاي 

كودك ساير شهرستان هاي استان تهران فعال هستند. 
   ش��هردار منطقه ۶ تهران درباره راه اندازي اولي��ن پايگاه اورژانس 
اجتماعي شهرداري تهران اظهار داش��ت: هر چند منطقه ۶ نسبت به 
ديگر مناطق از نظر آسيب هاي اجتماعي، مشكات كمتري دارد، با اين 
حال شهرداري به منظور پيشگيري از بروز آسيب ها و كاهش مشكات 

موجود اين مركز را راه اندازي كرده است. 
  مديرعامل س��ازمان تداركات پزش��كي هال احمر ب��ا بيان اينكه 
كمبودهاي دارويي مقطعي است، گفت: شرايط حاضر، شرايط نامطلوبي 
نيست و دسترسي مردم به دارو وجود دارد و تقريباً همه اقام دارويي در 

سطح كشور و در داروخانه هاي هال احمر وجود دارد. 
  با شروع محدوديت هاي كرونايي و بر اساس بخشنامه رئيس سازمان 
ثبت اسناد و اماك كشور، دفاتر ثبت اس��ناد و دفاتر ازدواج و طاق از 
روز گذشته اولين روز شروع محدوديت هاي كرونايي به صورت شيفتي 
فعاليت مي كنند. بر اساس اين بخشنامه دفاتري كه شماره آخر آنها زوج 
است در روز هاي زوج و دفاتري كه شماره آخر آنها فرد است در روز هاي 

فرد فعاليت مي كنند. 
  رئيس اداره محيط زيس��ت انساني اس��تان تهران با اشاره به اينكه 
مناسبات حاكم بر بازار خريد و فروش پسماند در كشور شفاف نيست، 
گفت: داير ش��دن يك مركز مجاز خريد و فروش پس��ماند در كش��ور 
مي تواند باعث ساماندهي اين بازار، كوتاه كردن دست دالالن و كاهش 
آلودگي هاي زيست محيطي شود و به صنعت بازيافت نيز كمك كند. 

  سرپرست اداره آبخيزداري و حفاظت خاك اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان تهران از اتمام عمليات آبخيزداري در جنوب پايتخت 
خبر داد و گفت: مهاجرت معكوس روستاييان و آبخيزنشينان يكي از 

دستاوردهاي مهم اقدامات آبخيزداري است. 

برتري دانش آموزان ايراني 
در مسابقات جهاني لگو روباتیك

مس�ابقات جهاني لگو روباتيك در كش�ور كانادا به صورت آنالين 
در تاري�خ يك ش�نبه ۲4 آبان س�ال 99 ب�ا حضور بي�ش از 750 
دانش آموز از 40 كش�ور دنيا برگزار ش�د و دانش آم�وزان ايراني 
توانس�تند رتبه هفتم و هش�تم اين رقابت علمي را كسب كنند. 
المپياد جهاني روباتي��ك، رويدادي علمي، فناورانه و آموزش��ي براي 
نوجوانان و جوانان سراسر جهان اس��ت تا بتوانند از اين طريق مهارت 
حل مسئله و خاقيت را در خود پرورش دهند. براي حل چالش هاي 
روباتيك، تلفيقي از دانش، مهارت، مهندسي، رياضي و برنامه نويسي 
كامپيوتري به كار گرفته مي  ش��ود. مسابقات WRO اولين بار در سال 
2۰۰۴ و با وب سايت 12كشور آغاز ش��د. از اين تاريخ هر سال المپياد 
جهاني در كشورهاي مختلف برگزار مي شود. در سال هاي اخير تعداد 
كشورهاي حاضر در مسابقات به بيش از ۶7 كشور با مجموع 25هزار 
تيم رسيده است. تيم هاي ايراني نيز از س��ال 2۰۰۶ در اين مسابقات 
حضور چشمگيري داشته اند. امسال مس��ابقات جهاني لگو روباتيك 
در كش��ور كانادا به صورت آناين در تاريخ يك ش��نبه 2۴ آبان س��ال 
99 با حضور بيش از 75۰ دانش آموز از ۴۰ كش��ور دنيا برگزار ش��د و 
دانش آموزان شيرازي توانس��تند رتبه هاي هفتم و هشتم اين رقابت 

جهاني را به دست بياورند. 
 در اين رقابت علمي كيان فردوسي دانش آموز پايه پنجم از مدرسه علوم 
پزشكي رتبه هفتم جهاني، علي ذبيحي دانش آموز پايه هفتم دبيرستان 
طاها و سيدحسين هاشمي دانش آموز پايه ششم دبستان هدايت رتبه 
هشتم و باوند كشاورز دانش آموز پايه هفتم دبيرستان طاها رتبه هفتم 

جهاني المپياد جهاني روباتيك را كسب كردند. 

حسين سروقامت

خسارت آلودگي هوا 
براي هر تهراني ۳۰۰دالر در سال است

آلودگي هوا ساالنه ۶/۲ميليارد دالر
 به تهراني ها خسارت وارد مي كند

بان�ك جهان�ي اع�الم ك�رد: آلودگ�ي ه�وا س�االنه ۶/۲ ميليارد 
دالر ب�ه تهراني ه�ا خس�ارت وارد مي كند كه س�رانه اي�ن عدد، 
ح�دود ۳00دالر خس�ارت ب�راي ه�ر نف�ر در س�ال اس�ت.
دبير كميته فني صدور مجوز هاي خودرويي سازمان حفاظت محيط 
زيست گفت: نسبت فرسوده اي خودرو و ميزان كاركرد خودرو تقريباً 
مهم ترين عامل تعيين كننده عمر مفيد يك خودرو است كه اين موضوع 
روي آلودگي هوا بس��يار تأثيرگذار اس��ت.  بهزاد اش��جعي با اشاره به 
خسارت مالي ناشي از آلودگي هوا مي گويد: بنا بر گزارش بانك جهاني، 
آلودگي هوا ساالنه ۶/2 ميليارد دالر به تهراني ها خسارت وارد مي كند. 
دبير كميته فني صدور مجوز هاي خودرويي بيان كرد: سرانه اين عدد، 
حدود ۳۰۰دالر براي هر نفر در سال اس��ت. به عبارت ساده تر، به يك 
خانواده تهراني چهار نفره سالي هزارو2۰۰دالر معادل حدود 1۴ ميليون 
تومان ضرر ناشي از آلودگي هوا وارد مي شود. اين خانواده اگر از ناوگان 
عمومي اس��تفاده و از كاتاليس��ت خودروی خود مراقبت كند، هزينه 
كمتري خواهد پرداخت، پس بهتر است سهم خود را در كاهش آلودگي 

هوا ايفا كنيم تا متوجه ضرر ناشي از آلودگي هوا نشويم. 
اشجعي آمار مرگ و مير ناش��ي از آلودگي هوا را به خبرگزاري ميزان 
توضيح داد: در كل كشور هم خسارت ناش��ي از آلودگي هوا را بررسي 
كنيم 7/5 ميليون دالر در يك سال به كشور خس��ارت وارد مي كند و 
همچنين حدود ۳۰ تا ۳۶ هزار س��االنه مرگ و مي��ر داريم كه فقط به 
خاطر آلودگي هوا اين اتفاق مي افتد. اگر همي��ن آمار را با آمار مرگ و 
مير ناشي از شيوع ويروس كرونا برآورد كنيم، از زمان شيوع كرونا تا به 
امروز حدود ۴۰ هزار نفر هستند كه به خاطر اين بيماري جان خود را 
از دست داده اند.  وي عنوان كرد: در واقع هر خودرويي كه پيمايش آن 
به 2۰۰ هزار يا 25۰ هزار كيلومتر رسيده باشد، آن استاندارد اوليه خود 
را از دست داده اس��ت و به طور كلي اگر سالي 2۰ هزار پيمايش داشته 
باشد، طي 1۰ تا 12سالگي به حالت فرسودگي خود مي رسد و نياز به 
بررسي هاي دقيق تري را دارد، به صورتي كه قطعات آن تخريب شده و 
استاندارد هاي الزم آن افت كرده است ولي در حال حاضر در كشور ما 
سن فرسودگي خودروی شخصي 2۰سالگي در نظر داشته شده است. 

در اصل تعريف از فرسودگي معادل اسقاطي است. 

»آدمي جاي�ز الخطاس�ت«، اي�ن ضرب المثل به گ�وش همه 
آشناس�ت، هر چند هيچ مجوزي براي اين خط�اورزي وجود 
ندارد و اجداد ما به اش�تباه انس�اِن ممكن الخطا را جايزالخطا 
لقب داده اند. پايه ارتباطات انساني نيز بر همين اساس گذاشته 
ش�ده و لذا بايد براي خبط و خطاي احتمالي دوستان، همواره 

جايي در نظر گرفت. 
دوستي در اين باره تعبير جالبي داشت و مي گفت: ديوار رفاقت 
آجر به آجر و َرج به َرج چيده شده و باال مي رود. اگر به هر دليل 
در اين دژ محكِم رفاقت، خللي ايجاد شد و ما از رفيق گرمابه و 
گلستان خود ُجور و جفايي ديده و رنجيديم، اوالً حواسمان به 
آن ضرب المثل باشد، ثانياً يك آجر يا حداكثر يك َرج آن ديوار 

را برداريم. نه اينكه لگدي زده، ديوار اعتماد را فرو بريزيم!
مي بينيد حفظ يك رابطه چقدر از ايجاد آن سخت تر است؟!
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همه معابر منتهي به مدارس استثنايي
مناسب سازي مي شوند

ش�هرداري ته�ران مكل�ف ش�د هم�ه معاب�ر منته�ي ب�ه 
م�دارس اس�تثنايي را ب�راي بهب�ود ش�رايط دانش آم�وزان 
كن�د.  دس�ترس پذيرتر  و  مناسب س�ازي  معل�ول 
وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي كشور در چهاردهمين جلسه 
ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور گفت: ايجاد شرايط الزم 
براي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس و ساختمان هاي جديد در دست 
احداث، ايجاد شرايط مناسب براي تلفيق اجتماعي افراد داراي معلوليت 
و عدم ايزوله كردن آنها، آموزش فرهنگ مناسب سازي و طرز مواجهه با 
افراد داراي معلوليت در آموزش و پرورش و استفاده از امكانات آموزشي 
و تكنولوژي هاي نوين براي افراد داراي معلوليت از ديگر مصوباتي بود 

كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. 
دبير ستاد هماهنگي مناسب سازي كشور خاطرنشان كرد: به سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس توصيه شد كه رعايت ضابطه 2۴۶ نظام 
فني و اجرايي مشاوران و پيمانكاران را در همه فعاليت هاي عمراني اعم 
از احداث يا انجام تعميرات از محل اعتبارات دولتي يا مشاركت خيرين 

الزامي كند و بر حسن اجراي ضوابط نوسازي نظارت داشته باشد. 
رئيس سازمان بهزيس��تي كشور يادآور ش��د: همچنين همه مدارس 
دولتي و غيردولتي ملزم ش��دند طي يك برنامه زمانبندي كوتاه مدت 
و ميان م��دت، كاس ها و كارگاه ه��ا و كتابخانه ها و حياط مدرس��ه و 
سرويس هاي بهداشتي را جهت دسترس پذيري معلوالن مناسب سازي 
كنند، ضمن اينكه با تأكيد وزير آم��وزش و پرورش، اردوگاه فرهنگي، 
آموزشي و تربيتي تحت پوش��ش اين وزارتخانه ملزم شدند كه جهت 

دسترس پذيري دانش آموزان معلول مناسب سازي شوند. 
قبادي دانا خاطرنشان كرد: در اين جلسه شهرداري تهران مكلف شد 
همه معابر منتهي به مدارس اس��تثنايي را مناسب س��ازي كند، البته 
بس��ياري از اين معابر از قبل مناسب سازي شده و ش��هرداري جهت 
تكميل آن اقدام مي كند كه معاون عمراني ش��هرداري در جلسه اين 
تكليف را پذيرفتند. همچنين قرار بر اين شد كه از طريق معاونت عمران 
و توسعه امور شهري و روس��تايي وزارت كشور هم اقدام مشابه توسط 
شهرداري هاي سراسر كشور در ساير شهرها براي مناسب سازي معابر 

منتهي به مدارس استثنايي صورت گيرد. 

صدور هزار میلیارد تومان ضمانتنامه
براي دانش بنیان ها

صندوق نوآوري و شكوفايي در هشت ماهه سال جاري تاكنون بيش 
از هزار ميليارد تومان ضمانتنامه براي شركت هاي دانش بنيان صادر 
كرده است. در اين ميان ش�ركت هاي فعال در زمينه ماشين آالت 
و تجهيزات پيشرفته و س�خت افزارهاي برق و الكترونيك و ليزر 
فوتونيك بيشترين ميزان استقبال از صدور ضمانتنامه  را داشتند. 
نتايج بررس��ي تع��داد ش��ركت هاي دانش بنيان اخذكنن��ده خدمت 
ضمانتنامه صندوق نوآوري و شكوفايي در هشت ماهه اول سال جاري 
نش��ان مي دهد كه ۶7۰ فقره ضمانتنامه به مبلغ بيش از هزارميليارد 
تومان صادر شده كه اين ميزان منجر به فروش محصوالت دانش بنيان و 
ايجاد زمينه فروش نزديك به 5هزار ميليارد تومان محصول دانش بنيان 
شده است.  صندوق نوآوري و شكوفايي در توافقاتي كه با بانك ها داشته 
است، 5۰درصد از وديعه نقدي را به جاي شركت هاي دانش بنيان تأمين 
مي كند، به اين ترتيب اگر قرار است شركت در ازاي 1۰درصد سپرده 
نقدي، ضمانتنامه دريافت كند، كافي است 5درصد آن را پرداخت كند 
و باقيمانده آن را صندوق تقبل خواهد كرد.  همچنين صندوق نوآوري 
و شكوفايي توانسته طبق همين توافقات، تخفيف ۳۰درصدي را به نفع 
شركت ها در كارمزد صدور ضمانتنامه به دس��ت آورد تا هزينه صدور 

ضمانتنامه براي شركت هاي دانش بنيان ارزان تر باشد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک


