
تنها 24 ساعت ديگر به زمان آغاز سيزدهمين 
انتخابات رياس�ت جمهوري،  شوراهاي شهر و 
روستا و ميان دوره مجلس و خبرگان باقيمانده 
و همه چيز براي برگزاري يك انتخابات پر شور 
و از آن مهم تر با سالمت و به دور از كرونا آماده 
اس�ت. بر اين اس�اس تمامي تدابير الزم براي 
س�المتي رأي دهندگان انديشيده شده است 
و با اولويت برگ�زاري انتخاب�ات در فضاي باز، 
 رعاي�ت فاصله گذاري فيزيك�ي دو متري بين 
رأي دهن�دگان و ممنوعيت اثر انگش�ت براي 
به حداقل رس�اندن احتمال انتق�ال ويروس، 
افزايش تعداد شعب اخذ رأي و افزايش ساعات 
رأي گي�ري ب�راي پرهي�ز از هر گون�ه تجمع، 
 انتخاباتي پر شور و به دور از بيماري هدف گذاري 
شده است. آخرين خبرها از واكسن كرونا هم از 
توزيع واكسن وطني كرونا براي واكسيناسيون 
حكاي�ت دارد. محرز، مس�ئول ارزيابي علمي 
واكس�ن ايران�ي معتق�د اس�ت اثربخش�ي 
واكسن كووبركت بيش�تر از سينوفارم چيني 
است. يك اس�تاد ويروس شناس�ي دانشگاه 
علوم پزش�كي ايران ه�م تأكي�د دارد» نتايج 
مطالع�ه واكس�ن برك�ت حت�ي باالت�ر از 
اس�تانداردهاي جهاني بررس�ي شده است.«

انتخابات فردا نخس��تين انتخاباتي نيست كه در 
ش��رايط كرونايي برگزار مي شود. سال گذشته در 
ايام كرونايي نخستين انتخابات با برگزاري انتخابات 
مجلس يازدهم كليد خورد. هر چند در آن مقطع 
زماني شرايط كرونا به اندازه امروز بحراني نبود، اما 
تجربه برپايي آن انتخابات به طور يقين مي تواند در 

انتخابات پيش رو اثرگذار باشد. بر اساس آخرين 
آمارها،  در 24 س��اعت منتهي به روز چهارشنبه، 
2۶ خ��رداد ۱4۰۰ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۰ هزار و 4۸۷ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۳۱۵ 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به ۳ ميليون و ۶۰ هزار و ۱۳۵ نفر رسيد. 
در همين زمان، ۱2۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۸2 هزار و 4۸۰ نفر رس��يد. تا كنون 2 ميليون 
۶۹۶ ه��زار و 4۳4 نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. ۳ هزار و ۳4۶ 
نفر از بيماران مبتال به كووي��د۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. در حال حاضر ۱۳ ش��هر كشور در وضعيت 
قرمز، 2۰۸ شهر در وضعيت نارنجي، 22۷ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند. 
  پروتكل هاي كرونايي انتخابات 

ستاد انتخابات كشور با همكاري وزارت بهداشت 
پروتكل هاي بهداشتي براي برگزاري انتخابات در 
ش��رايط وجود بيماري كرونا را تهيه كرده است تا 
سالمت رأي دهندگان و مجريان انتخابات حفظ 
شود. بر اين اساس اولويت با برگزاري انتخابات در 
فضاي باز، رعايت فاصله گذاري، استفاده از ماسك 
و گند زدايي محيط است. ممنوعيت اخذ اثر انگشت 
در فرايندهاي مختلف انتخابات و ضرورت استفاده 
رأي دهندگان از خودكار شخصي، تعيين ورودي و 
خروجي مجزا در شعب براي جلوگيري از ازدحام، 
 ضرورت تأمين تهويه مناسب در زمان رأي گيري 
و ش��مارش آرا از مهم ترين مواردي است كه براي 

برگزاري انتخابات توأم با   سالمتي در نظر گرفته 
شده  است.  عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور با 
تأكيد بر اينكه تعداد شعبه ها و ساعات رأي گيري 
را افزايش داده و تالش كرده ايم ش��رايط مطلوب 
بهداشتي در تمام شعبه ها ايجاد كنيم، گفت: »از 
 PCR همه عوامل اجرايي ما در ش��عبه ها تست
خواهند گرفت كه مطمئن شويم همه سالم هستند 

كه موجب تسري و شيوع بيماري نشوند.«
  استفاده از ماسك،  فاصله گذاري مناسب و 

ضدعفوني مراكز اخذ رأي
سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت هم با 
تأكيد بر اينكه مهم ترين عامل انتقال ويروس كرونا، 
قطرات ريز تنفسي است كه به وسيله عطسه، سرفه و 
حتي صحبت كردن از فرد بيمار به ساير افراد منتقل 
مي شود، از لزوم رعايت فاصله گذاري ۱/۵ تا 2 متري 
ميان افراد در انتخابات خبر داد. به گفته وي ستاد 
انتخابات كشور با همكاري استانداران و فرمانداران 
مراكز حوزه هاي انتخابيه، مسئول نظارت و مراقبت 
از اجراي ضوابط پروتكل هاي بهداشتي را بر عهده 
دارند. همچنين مسئوليت رعايت دستورالعمل هاي 
بهداش��تي در انتخابات رياست جمهوري بر عهده 
س��تاد انتخابات كشور و س��تادهاي استاني است. 
نظارت عالي بر اجراي صحيح و كامل پروتكل ها نيز 

بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود. 
سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه جانمايي 
صندوق هاي رأي و شعب اخذ رأي با نظر بازرسان 
وزارت بهداشت انجام مي ش��ود، افزود:» اولويت 
با برگ��زاري انتخاب��ات در فضاي باز و ب��ا رعايت 
فاصله گذاري، اس��تفاده از ماس��ك و گندزدايي 
محيط است. همچنين هرگونه پذيرايي و توزيع 

اقالم تبليغاتي توسط نامزدهاي انتخابات و هواداران 
آنها ممنوع است.«

الري با بيان اينكه از تجمع رأي دهندگان در روز 
رأي گي��ري در صف ها و پاي صن��دوق رأي بدون 
رعايت فاصله گذاري حداقل 2 متري بايد جلوگيري 
شود، تأكيد كرد:» سالمت كليه خبرنگاران، عوامل 
نظارتي و اجرايي و س��اير افراد دخيل در فرآيند 
انتخابات در طول مدت آغ��از تا پايان انتخابات، از 
نظر بيماري كوويد ۱۹ با استفاده از كد ملي آنها در 

سامانه ماسك بررسي مي شود.«
وي با بيان اينكه بازرس��ي و نظارت بر گندزدايي 
دفاتر نظارت، شعب اخذ رأي و ساير اماكن مرتبط 
با فرآيند انتخابات توسط بازرسان وزارت بهداشت 
انجام مي ش��ود، گفت:»همچنين حفظ تهويه و 
تأمين هواي تازه در فضاهاي سربسته الزامي است. 
در عين حال استفاده از ماسك به صورت مستمر 
توسط رأي دهندگان، خبرنگاران، مسئوالن اجرايي، 
نظارتي و حفاظتي در محل هاي برگزاري انتخابات 
الزامي است. همچنين كنترل ورودي و خروجي به 
منظور جلوگيري از تجمع رأي دهندگان بايد به 
صورتي انجام ش��ود كه فاصله حداقل 2 متري در 
ترددها نيز رعايت شود. همچنين اخذ اثر انگشت 
در فرآيندهاي مختلف انتخابات به خصوص در روز 

رأي گيري ممنوع است.«
 ضد عفوني كامل ابزار و ادوات اخذ رأي )از قبيل 
ميز، صندلي و ساير ابزاري كه به صورت مشترك 
توسط رأي دهندگان استفاده مي شود (، استفاده 
رأي دهندگان از خودكار ش��خصي، ضد عفوني 
دس��ت ها قبل و بع��د از رأي دادن، اس��تفاده از 
ماسك به صورت مستمر توسط رأي دهندگان و 
مسئوالن اجرايي و نظارتي در محل هاي برگزاري 
انتخابات هم از جمله ديگر موارد بهداشتي است 
كه براي س��المت رأي دهندگان در نظر گرفته 

شده است. 
  بررسي واكسن كروناي بركت با باالترين 

استانداردها 
بنابر اعالم مرك��ز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت بهداش��ت، تا كنون 4 ميليون و ۳۶4 هزار 
و 22۸ نفر دوز اول واكس��ن كرون��ا و ۸۷۸ هزار و 
۶۹4 نفر ني��ز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كش��ور به ۵ ميليون 
و 242 هزار و ۹22 دوز رس��يد. با ورود واكس��ن 
كووايران به س��بد واكسيناس��يون كرونا انتظار 
مي روند روند واكسيناسيون س��رعت يابد. مينو 
محرز، مس��ئول ارزيابي علمي واكسن با تأكيد بر 
اينكه اثربخشي بركت بيش��تر از سينوفارم است، 
گفت:»بر اساس ارزيابي هاي موجود، تأثيرگذاري 
اين واكس��ن از نظر آنتي بادي هاي خنثي كننده 
حدود ۸۰ درصد اس��ت؛ ضمن اينكه اين واكسن 

عارضه جدي هم نداشته است.«
حسين كيواني استاد ويروس شناسي دانشگاه علوم 
پزشكي ايران با بيان اينكه نتايج مطالعه واكسن 
بركت حتي باالتر از استانداردهاي جهاني بررسي 
شده است، گفت:»يكي از مزيت هاي واكسن هاي 
توليد داخل اين است كه ما مطمئن هستيم اين 

واكسن ها بسيار ايمن هستند.«
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معاون شهرسازي شهرداري تهران: مدلي كه براي بافت فرسوده داريم، بر اين است كه 2 طبقه موجود با مشاركت يك نفر تبديل به 4 طبقه شود 
و 2 طبقه به سازنده و 2 طبقه به مالك تعلق گيرد. اين شهرسازي نيست، بساز بفروشي است

بساز بفروشي به جاي نوسازي بافت هاي فرسوده

همهچيزآمادهبرگزارييكانتخاباتبا»سالمت«
واكسن كروناي بركت با باالترين استانداردها بررسي شده و اثربخشي اش از سينوفارم بيشتر است

عملكرد نامناس�ب 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

شوراي شهر تهران 
در خصوص بافت هاي 
فرس�وده موجب ش�د تا اخيراً رئيس شوراي 
شهر هم اعتراف كند كه ش�ورا در اين زمينه 
ناموفق بود. چندي قبل هم عضو هيئت رئيسه 
شوراي شهر افش�ا كرد كه 40 درصد نوسازي 
بافت هاي فرسوده بي كيفيت بوده است. ساالنه 
بايد 12 درصد از بافت فرسوده نوسازي شود كه 
در دوره پنجم شوراي شهر اين اتفاق رخ نداد و 
حتي به گفته رئيس ش�وراي عالي استان ها، 
بودجه بافت فرس�وده در دوره پنجم شوراي 

شهر اجرايي نشد. 

در كل كش��ور 2۰ ميليون نفر و در تهران بيش از 
4 ميليون نفر در بافت فرسوده زندگي مي كنند. به 
همين دليل قانون برنامه ششم توسعه تأكيد زيادي 
بر مناسب سازي بافت هاي فرس��وده دارد. شوراي 
شهر دوره پنجم پايتخت، در حالي آخرين روزهاي 
خ��ود را مي گذراند كه در حوزه بس��يار مهم بافت 

فرسوده كارنامه نامطلوبي از خود به جا گذاشت. 
 فرسوده تر از قبل

در حالي اكنون ش��وراي ش��هري ها با پوسترهاي 
رنگي اقدامات خود را به مردم معرفي مي كنند كه 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر نيز اخيراً تأييد 
كرد در شوراي پنجم در حمل و نقل عمومي و بافت 
فرسوده، موفقيت هاي چنداني به دست نياورديم؛ 
دو حوزه اي كه با زندگي ميليون ها شهروند ارتباط 

مستقيم دارند. 
بافت ه��اي فرس��وده ش��امل محله ه��اي داراي 
ساختمان هاي فرسوده، محله هايي با سكونتگاه هاي 
غيررس��مي، محدوده هاي تاريخي نيازمند احيا، 
پهنه هاي شهري با پيشينه روستايي و پهنه هاي 

داراي كاربري ناسازگار با كاربري شهري است. 
در كل كشور ۱4۰ هزار هكتار بافت فرسوده وجود 
دارد كه ح��دود ۱۵ هزار هكت��ار از آن در پايتخت 

است. مهدي چمران، رئيس دوره پيشين شوراي 
ش��هر اخيراً تأكيد كرده بود كه طب��ق قانون بايد 
س��االنه ۱2 درصد بافت فرسوده نوس��ازي شود و 
اين مهم در دوره پيشين ش��ورا بيش از ۱2 درصد 
اتفاق افتاد، اما در اين دوره بافت فرسوده نوسازي 
نشد.  جالب اينكه سال گذشته عضو هيئت رئيسه 
شوراي شهر تهران افشا كرد كه 4۰ درصد بافت هاي 
نوسازي ش��ده در بافت فرسوده، كيفيت مناسبي 
ندارند.  زهرا نژاد بهرام در گفت وگو با ايسنا، درباره 
وضعيت نوسازي بافت هاي فرسوده در تهران گفت: 
مطالعاتي درمورد وضعيت بافت هاي فرسوده انجام 
شده است كه نش��ان مي دهد متأسفانه 4۰ درصد 
بافت هاي نوسازي ش��ده در بافت فرسوده از نظر 

كيفيت ساخت، مطلوب نيستند. 
 دوره قهر با بافت هاي فرسوده

معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران روز 
گذشته در همين خصوص با بيان اينكه با اين همه 
ادعا در موضوع شهرسازي هنوز مدل شهرسازي 
درستي نداريم، به خبرگزاري مهر گفت: حتي در 

همين دوره پنجم مديريت ش��هري نيز براي اين 
موضوع مدل درستي نداريم و اين موضوع را تكذيب 
نمي كنم. البته در اين دوره تالش هايي براي اصالح 
اين الگوي حدوداً ۶۰ س��اله شده اس��ت، اما دوره 
مديريت ۳۰ ماهه نمي تواند اي��ن روش را به طور 

كلي تغيير دهد. 
عبدالرضا گلپايگاني افزود: مدلي كه ما طي ۳۰ سال 
گذشته براي بافت فرسوده داريم، عمدتاً بر اين است 
كه دو طبقه موجود با مشاركت يك نفر تبديل به 
چهار طبقه شود و دو طبقه به سازنده و دو طبقه به 
مالك تعلق گيرد. به نظر بنده اين مدل شهرسازي 

نيست، بلكه مدل بساز بفروشي است. 
رئيس شوراي عالي اس��تان ها نيز روز گذشته در 
خصوص عملكرد مديريت شهري پنجم در حوزه 
نوسازي بافت فرسوده گفت: متأسفانه در اين دوره 
آن اقدامي كه بايد به طور مطلوب انجام مي شد، به 
تحقق نپيوست. به عالوه با توجه به اينكه بافت هاي 
فرسوده بيشتر در مناطق جنوبي شهر قرار دارند، 
بايد امتيازاتي را به كساني كه در اين بافت ها ساكن 

هس��تند، ارائه مي داديم و يك امر تسهيل گري در 
اين زمينه ايجاد مي شد تا مردم بيشتر تشويق به 

نوسازي مي شدند. 
 برنامه نداشتند، بودجه هم ندادند

عليرضا احمدي در خصوص عملكرد شوراي پنجم 
در اين زمينه تصريح كرد: متأس��فانه در اين دوره 
نسبت به دوره گذش��ته و در مقام مقايسه با ادوار 
پيش��ين، از لحاظ عملكردي، اقدامات مطلوب و 

مورد نظر انجام نشد. 
وي با بيان اينكه بافت  فرس��وده مي تواند شكل و 
نگاه بيروني به ش��هر را تغيير دهد، عنوان كرد: اما 
همه اين موضوع به مردم باز نمي گردد، بلكه بايد 
افزون بر مردم، از سوي شوراي شهر و شهرداري نيز 

تسهيالتي براي نوسازي اين بافت ها ايجاد شود. 
وي با بيان اينكه س��ابقه ضعيف شوراي پنجم در 
نوسازي بافت هاي فرس��وده هيچ توجيهي ندارد، 
خاطر نش��ان كرد: دليل آن هم اين است كه شورا 
اختيار تصويب طرح ها، لوايح و تغيير دادن برنامه 
و بودجه را دارد و مي توانست از اين طريق اقدامات 

بهتري انجام دهد. 
رئيس ش��وراي عالي اس��تان ها در خصوص تأثير 
برنامه و بودجه در نوسازي بافت هاي فرسوده عنوان 
كرد: برنامه و بودجه يك��ي از راه هاي برون رفت از 
مشكالت است و در اين موضوع نيز متأسفانه برنامه 
و بودجه آن طور كه بايد و شايد ديده نشده است. اگر 
برنامه و بودجه را طي چهار س��ال گذشته مطالعه 
كنيد، مشخص است كه در آن اهتمام چنداني به 
بافت هاي فرس��وده وجود ندارد. ب��ه عالوه تمامي 
اعتبارات و بودجه در نظر گرفته شده به اين بخش 

نيز اجرايي نشده است. 
گفتني است بافت فرسوده محيطي ايده آل براي 
انواع آسيب هاي اجتماعي است. مديريت شهري 
بهتر بود مثالً به جاي اينكه بودجه كالن به دوچرخه 
سواري اختصاص دهد با س��امان دادن بافت هاي 
فرسوده از گسترش و بازتوليد آسيب هاي اجتماعي 

جلوگيري مي كرد.

 حقوق و دس��تمزد دانش��جويان دس��تياري و اينترن ها با موافقت 
رئيس جمهور اصالح ش��د و 2۰ درصد افزايش پيدا كرد. بر اين اساس 
افزايش دريافت��ي اي��ن دانش��جويان از فروردين م��اه ۱4۰۰ اعمال 

مي شود. 
 دبير شوراي ملي سالمندان ش��هر تهران با تأكيد بر اينكه در حال 
حاضر جمعيت ايران به سمت سالخوردگي پيش مي رود، گفت: اولين 
كار براي رفاه سالمندان در حوزه ش��هري اين است كه بايد مهندسي 

شهر تغيير يابد. 
 بنا بر اعالم خبرگزاري ها، امروز ايستگاه شهرك آزمايش در خط ۶ 
و ايستگاه مدافعان س��المت در خط ۷ مترو با حضور ويدئو كنفرانسي 
رئيس جمهور افتتاح مي ش��ود. به اين ترتيب تعداد ايستگاه هاي فعال 

شبكه خطوط مترو تهران به ۱4۱ ايستگاه خواهد رسيد. 
 مدير كل بقاع متبركه و اماكن مذهبي س��ازمان اوقاف گفت: طبق 
فرمايش رهبر معظم انقالب اس��المي مبني بر ض��رورت تبديل بقاع 
متبركه و امامزادگان به قطب فرهنگي كشور، دو سال است كه مراكز 
افق )اجتماعي، فرهنگي و قرآني( را در بقاع متبركه و امامزادگان كشور 

راه اندازي كرده ايم. 

حسین سروقامت

يكميليونهكتاربيابانجديد
هديهدولتدرروزمبارزهبابيابانزايي

تغيير اقلي�م، دخالت ه�اي انس�اني و از همه مهم ت�ر بي توجهي 
دول�ت ب�ه برنامه ه�اي مقابل�ه ب�ا بيابان زاي�ي و حماي�ت 
نك�ردن از كش�اورزان موج�ب ش�ده ت�ا اكن�ون ح�دود ي�ك 
ميلي�ون هكت�ار ب�ه وس�عت بيابان ه�اي كش�ور افزوده ش�ود. 
امروز در تقويم به عن��وان روز جهاني مبارزه ب��ا بيابان زايي نامگذاري 
شده است. البته تخريب سرزمين و بياباني شدن دو مقوله جدا از يكديگر 

هستند و با برنامه هاي مشخص مي توان با بيابان زايي مقابله كرد. 
بر اساس دستورالعمل هاي كنوانسيون مقابله با بيابان زايي و بر اساس 
آخرين اطالعاتي كه س��ازمان جنگل ها به اين كنوانسيون ارائه كرده، 
حدود ۱۰۰ ميليون هكتار از اراضي كشور در معرض تخريب سرزمين 
اس��ت كه در اين بين ۷۵ ميليون هكتار در معرض فرسايش آبي و 2۵ 

ميليون هكتار در معرض فرسايش بادي قرار دارند. 
در حال حاضر در ايران نزديك به ۳2 ميليون هكتار بيابان وجود دارد 
كه اكثر اين مساحت منشأ زمين شناسي دارند ) يعني هميشه بيابان 
بوده است( و بخش��ي هم منش��أ اقليمي دارد. در طول يك دهه اخير 
به  دليل اعمال سياس��ت هاي اش��تباه در زمينه مديريت منابع آب و 
كشاورزي و همچنين به  دليل تغيير اقليم و دخالت هاي انساني حدود 
يك ميليون هكتار كان��ون گرد و غبار فعال به آمار بيابان هاي كش��ور 

افزوده شده است. 
معاون آبخي��زداري، امور مراتع و بيابان س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري كش��ور روز گذش��ته در همين زمينه به خبرگزاري ايسنا 
گفت: خوشبختانه برخي از كانون هاي خطرناك گرد و غبار در كشور 
مانند درياچه اروميه، دشت خوزس��تان و كانون هاي مركزي تا حدود 
زيادي كنترل شده اند. از س��وي ديگر مي توان گفت كه طي ۵۰ سال 
اخير حدود ۸ ميليون هكتار از كانون ه��اي فعال بياباني و طوفان هاي 

شن مهار شده اند. 
پرويز گرشاسبي با اشاره به اينكه ما نياز نداريم كه در تمامي عرصه هاي 
بياباني كشور اقدامات بيابان زدايي انجام دهيم، گفت: براي مثال مي توان 
از طرح هاي مرتعداري و طرح هاي مديريت مناطق بياباني استفاده كرد.  
وي در ادامه ضمن اش��اره به تأثير مس��تقيم خشكسالي روي موضوع 
بيابان زايي توضيح داد: موضوعي كه روشن است، اين است در سال هايي 
كه مانند امسال با خشكسالي مواجه هستيم، وسعت بيابان هاي كشور 
به  دليل عدم رويش كافي پوشش گياهي افزايش مي يابد. البته تبديل 
بخشي از اراضي به بيابان در دوران خشكسالي، پديده ثابتي نيست و 
اين اراضي مجدد در دوران ترسالي ازحالت بياباني خارج خواهند شد.  
به گفته گرشاسبي چنانچه تغييري در سياست هاي فعلي رخ ندهد و ما 
همچنان با عدم مديريت آب در كشور مواجه باشيم، در آينده اي نزديك 
نه تنها به سمت بياباني شدن حركت خواهيم كرد، بلكه دشت هاي بزرگ 

و توليدي كشور نيز از چرخه خارج خواهند شد. 
معاون آبخي��زداري، امور مراتع و بيابان س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري كش��ور با بيان اينكه از س��ويي اعتبارات دولتي هيچ وقت 
پاسخگوي اقدامات وس��يع بيابان زدايي نبوده است، تصريح كرد: يكي 
از مش��كالت ما در اين حوزه اين اس��ت كه مي خواهيم تمام اقدامات 
بيابان زدايي را ب��ا منابع دولتي انجام دهيم. اين در حالي  اس��ت كه ما 
بايد نگرش خود را ع��وض كنيم. هر چند كه بيابان به ظاهر خش��ن و 
سخت است، اما پتانسيل هاي خاص خود را دارد.  وي ادامه داد: انرژي 
خورشيدي، انرژي بادي  و اكوتوريسم از جمله اين پتانسيل ها است و 
ما بايد به سمت مديريت بيابان هاي كشور با استفاده از سرمايه گذاري 
بخش خصوصي و مش��اركت م��ردم حركت كنيم. از اين رو س��ازمان 
جنگل ها در سال جاري به استان هاي بياباني اعالم كرده است كه بايد 
با شيوه مشاركتي در سطحي حدود ۵۰ هزار هكتار بيابان زدايي انجام 
دهند.  گرشاسبي در نهايت تأكيد كرد: از اين رو باتوجه به محدوديت 
اعتبارات و پتانس��يل هاي بيابان ما بايد به سمت استفاده از روش هاي 

نوين براي مديريت بيابان ها و بيابان زدايي حركت كنيم. 
ناگفته نماند كه وي توضيح نداد كه چرا تاكنون نهاد تحت مديريتش به 
روش هاي نوين مديريت بيابان ورود نكرده و چرا از كشاورزان كه بهترين 

مبارزان بيابان زايي هستند، حمايت هاي الزم انجام نمي شود؟!

مثل يك هكر فكر كنيد!
. . . بگذاريد كمي ش�يطنت كرده، از راز كار هكرها چيزي براي 

شما برمال كنم. 
هكرها موفقند؛ چون نقطه ضعف ها را مي شناسند. پاشنه آشيل 
مردم دقيقًا جايي اس�ت كه چيزي از كار خود كم گذاشته اند. 

هكرها با تيزهوشي آن را شناخته، از همان جا وارد مي شوند!
يعني اگر شما كارتان را به بهترين نحو انجام دهيد؛ عمالً راه نفوذ 

را بر هكرها بسته و زمينه هك را به حداقل رسانده ايد. 
»مارك زاكربرگ« مؤس�س فيس بوك و جوان ترين ميلياردر 

جهان تا سال 2008 توصيه جالبي براي موفقيت دارد:
-  هكره�ا بر اين باورند كه هيچ چيز كامل نيس�ت و هميش�ه 
چيزي وج�ود دارد كه مي تواند بهتر ش�ود. پس دائم�ًا خود را 

بهبود بخشيد!
آيا ژاپني ها ب�ا مفهوم كاي�ِزن – بهبود م�داوم – دنبال همين 

مقصد نيستند؟
. . . من باور كنم كه اين از عهده ما خارج است؟!
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بصيرتزنانمانعاستفادهابزاري
ازآرايآناندرانتخابات

زنان نيمي از جمعيت هر جامعه اي را تشكيل مي دهند، بنابراين حضور 
و مشاركت آنها در عرصه مش��اركت سياس��ي از اهميت قابل توجهي 
برخوردار اس��ت. در جمهوري اس��المي ايران زنان مي توانند با حضور 
در تمامي انتخابات ها خودشان را در مقدرات شهر و كشور خود سهيم 
كنند؛ البته اين ميزان تأثير گذاري به همان ميزان جمعيت زنان و مردان 
مهم است و چنانچه تمام زنان واجد شركت در انتخابات در اين عرصه 
حضور داشته باش��ند، الاقل نقش خود را براي تعيين نيمي از مقدرات 

كشور ايفا كرده اند. 
با عنايت به اين مه��م حضور آگاهانه و توأم با بررس��ي هاي دقيق براي 
انتخاب اصلح براي زنان و مردان در هر جامعه اي يكي از ش��اخص هاي 
مهم مشاركت سياسي است. هم اكنون نيز كه كشور در شرايط خاص 
اقتصادي،  فرهنگي و سياسي قرار گرفته اهميت حضور آگاهانه و انتخاب 
فردي كه شاخص هاي مناسب را براي تصدي امور اجرايي كشور دارد، 
از جايگاه خاصي برخوردار اس��ت. در اين زمينه الزم است تمامي آحاد 
جامعه اعم از زن و مرد، در انتخاب معيارهاي خود متناسب با موقعيت 
كنوني كشور و بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، فردي را در بين 
كانديداها انتخاب كنند كه مدير و مدبر، پاكدست،  امانتدار و شجاع باشد 
تا بتواند بي هيچ واهمه اي از دش��منان، اهداف انقالب اسالمي را دنبال 
كند و در مسير پيشرفت و آباداني كشور گام بردارد و با جسارت انقالبي به 
دنبال حل مشكالت مردم بدون چشم داشتن به دست دشمنان باشد. 

زنان م��ا در ط��ول دوران انقالب اس��المي ثابت كردند ك��ه مي توانند 
پيشران حركت هاي انقالب اسالمي در عرصه هاي اجتماعي،  سياسي 
و  فرهنگي باشند. بانوان ما با نقش مؤثري كه در هدايت فكري خانواده 
دارند مي توانند مشوق حضور خانواده باشند. هر جا زنان اراده كرده اند، 
توانسته اند حركت هاي عظيمي را رقم بزنند. امروز هم كه دشمنان در پي 
پياده سازي خدعه ها و اهداف شوم خود از طريق پايين آوردن مشاركت 
سياسي مردم براي تضعيف نظام اسالمي هستند، نقش آفريني زنان و 
همراهي آنان براي حضور حداكثري مي تواند حماسه اي ديگر را در روز 
2۸ خرداد ماه رقم بزند. اين مشاركت و همراهي زماني اهميت مضاعف 

مي يابد كه با انتخاب اصلح همراه باشد. 
متأس��فانه در دوره هاي اخير برخي كانديداها براي كسب آراي بيشتر 
مترصد به طرح مطالبات كاذب از سوي زنان شدند و با طرح مسائل كم 
اهميت به دنبال كسب آراي بيشتر هستند. طبيعي است كه زنان بصير 
كشورمان بايد نسبت به طرح اين مسائل حاشيه اي دقت بيشتري داشته 
باشند تا از آنها و رأي آنها اس��تفاده ابزاري نشود و با آگاهي عميق تري 
نسبت به مطالبات واقعي خود به انتخاب كانديداي خود بپردازند تا منجر 
به پشيماني نشود. آگاهي درست نسبت به مسائل اصلي مي تواند بانوان 

ما را راهنمايي كند تا انتخاب اصلح داشته باشند. 
* رئيس سازمان بسيج جامعه زنان

عشايرمستحق
كارآمدترينمعلمان

آم�وزش  و  آموزش�ي  عدال�ت  توس�عه  دفت�ر  كل  مدي�ر 
عش�اير وزارت آم�وزش و پ�رورش از كمب�ود ش�ديد معل�م ب�ا 
كيفي�ت ب�راي عش�اير خب�ر داد و ب�ر ض�رورت به روزرس�اني 
ك�رد.  تأكي�د  عش�ايري  م�دارس  س�يار  كانكس ه�اي 
محمدرضا س��يفي، مدير كل دفتر توس��عه عدالت آموزشي و آموزش 
عشاير وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخي چالش هاي پيش روي 
مدارس عش��ايري اظهار كرد: يك��ي از دغدغه هاي ب��زرگ ما مربوط 
به ۳هزار مدرس��ه س��يار عش��ايري اس��ت. اميدواريم محل تحصيل 

دانش آموزان عشايري به روزرساني و تبديل به احسن شود. 
وي افزود: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور وعده هايي 
در اين باره به م��ا داده اند. از جمله مهم ترين معض��الت ما كانتينرها و 
كانكس ها هستند كه الزم است در كنار آنها سرويس بهداشتي تعبيه 
شود.  مدير كل دفتر توسعه عدالت آموزش��ي و آموزش عشاير وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه كانكس ها فرسوده اند، گفت: كانكس ها 
زمان مصرفي دارند كه زمان مصرف شان گذشته است. مدرسه كانكسي 
بايد به گونه اي باشد كه همه امكانات مانند پنل خورشيدي، صاعقه گير، 

سرويس بهداشتي و تابلوي هوشمند را در خود داشته باشد. 
سيفي ادامه داد: چنين كانكس هايي براي عشاير، بهتر از مدرسه هاي 
ثابت و آجري هستند. براي ساخت س��رويس بهداشتي اعالم شد كه 
۵۰۰ ميليارد تومان در س��ال جاري تصويب و اختصاص داده شده كه 

اميدواريم اجرايي و مدرسه هاي كانكسي نيز به روز شوند. 
وي به موضوع كمبود معلم عشايري نيز اش��اره كرد و به خبرگزاري ايسنا 
گفت: كمبود معلم در آموزش و پرورش عش��ايري همانن��د بدنه آموزش و 
پرورش وجود دارد و شامل حال ما هم مي شود با اين تفاوت كه محروميت 
دانش آموزان مناطق محروم از نيروي انس��اني باكيفيت، با توزيع نادرست 
نيروي انساني بيشتر مي شود.  مدير كل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش 
عشاير وزارت آموزش و پرورش افزود: متأسفانه نيروهاي نابلد و تعليم نديده به 
ويژه سرباز معلمان را براي دانش آموزان عشاير مي فرستند. اين در حالي است 
كه در كشورهاي پيشرو آموزشي در جهان، بهترين و كارآمدترين معلم ها را به 
مناطق محروم مي فرستند و اينها از لحاظ عدالت آموزشي از ما جلوتر هستند. 

صرفاً پوشش تحصيلي مالك نيست، بلكه كيفيت آموزش هم مهم است. 

پاسخ شركت مترو به خبر »جوان«: 
بهمتقاضيانمهركاغذیمیدهيم

پس از انتشار مطلبی در همين صفحه به تاريخ دوازدهم خردادماه 
و با عن�وان »نماز در مترو تعطيل به دس�تور س�تاد اقام�ه نماز!« 
ش�ركت مترو پاس�خی را به دفتر روزنامه ارس�ال داش�ته است.
متن پاس��خ ش��ركت بهره برداری راه آهن ش��هری ته��ران و حومه به 
خبر »جوان« به اين ش��رح اس��ت: ضمن تشكر از مس��افر گرامی، به 
اطالع می رساند پيرو نامه ارسالی از س��تاد مقابله با كرونا درخصوص 
دستورالعمل های ابالغی استفاده از نمازخانه های ايستگاه های مترو، 
تمام مسئوالن مربوطه موظف هستند جهت جلوگيری از شيوع ويروس 
كرونا و قطع زنجيره انتقال آن، پروتكل های بهداشتی را رعايت كنند كه 
از جمله استفاده از مهر و سجاده شخصی برای نمازگزاران می باشد. لذا 
مطابق اين دستورالعمل نسبت به جمع آوری مهرها اقدام شده و البته 
باتوجه به استفتای انجام شده از دفاتر مراجع معظم تقليد برای كسانی 
كه مهر ش��خصی به همراه ندارند درصورت تقاض��ا، مهرهای كاغذی 
يكبارمصرف در اختيارشان قرار می گيرد تا هم پروتكل های بهداشتی 

رعايت شود و هم از شيوع اين بيماری جلوگيری به عمل آيد.

 بیژن سوراني

مینا بیاباني* 

خبرگزاری تسنيم

زهرا چيذري
  گزارش  یک


