
جديدتري�ن ربات هاي پزش�كي ساخته ش�ده 
توسط محققان ايراني در »خانه نوآوري و فناوري 
ايران« رونمايي ش�د. س�امانه جراحي رباتيك 
از راه دور، رب�ات كاپيالرس�كوپ )مخص�وص 
درمان روماتيسم(، ربات تشخيص گر سرطان، 
شبيه س�از بي حس�ي موضعي نخاعي س�ينا و 
رب�ات جراح�ي الپاروس�كوپي از مهم تري�ن 
ربات هاي رونمايي ش�ده در نمايش�گاه دائمي 
محص�والت دانش بني�ان صادرات�ي اس�ت. 
در سال هاي اخير طراحي و توليد تجهيزات پزشكي 
در كشور با حمايت از شركت هاي دانش بنيان اين 
حوزه، رونق تازه اي گرفته است. به همين دليل در 
حال حاضر سهم محققان مستقر در دانش بنيان ها 
از توليد تجهيزات پزش��كي به بي��ش از 70 درصد 

رسيده است. 
 پژوهش وارد دانشكده هاي پزشكي شده

هم اكنون از حدود 6 هزار شركت دانش بنيان كشور 
حداقل 500 ش��ركت در حوزه طراحي و س��اخت 
تجهيزات مدرن پزش��كي فعاليت مي كنند. سال 
گذشته صادرات فناوري هاي پزشكي ايران به ديگر 
كشورها هم 25 درصد رش��د داشته كه با توجه به 

تحريم ها، بسيار قابل مالحظه است. 
تجهيزات بيهوشي، ونتيالتور بخش مراقبت هاي 
ويژه، ساكش��ن هاي موتوردار، الكتروكارديوگراف، 
دس��تگاه هاي اس��تريل، ايمپلنت هاي ارتوپدي، 
دستگاه هاي نوار مغز، نوار عصب و عضله، راديولوژي 
ديجيت��ال و صافي ديالي��ز از مهم تري��ن توليدات 
محققان ايراني در س��ال گذش��ته بود كه موفق به 

كسب مجوز صادرات آن شدند. 
نمايشگاه دائمي محصوالت دانش بنيان صادراتي 
ايران با نام »خانه نوآوري و فناوري ايران« در حال 
حاضر ميزبان اختراعات دان��ش بنيان هاي حوزه 
پزشكي است. سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهوري و سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي روز پنج شنبه از اين مركز كه در 
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران قرار 

دارد، بازديد كردند. 
معاون علمي و فن��اوري رئيس جمه��وري در اين 
مراس��م با اش��اره به محصوالت ارائه ش��ده در اين 
نمايش��گاه  گفت: وزارت بهداش��ت در حوزه دارو و 
درمان نقش كليدي ايفا مي كند و در ماه هاي اخير، 
همكاري در زمينه توس��عه آموزش پزشكي كه در 
قالب س��يميالتورهاي آموزشي)ش��بيه سازهاي 

آموزشي( گسترش يافته بيشتر شده است. 
سورنا ستاري با بيان اينكه اس��تفاده از تجهيزات 
فناورانه ايران ساخت به توسعه دانش پزشكي منجر 
مي ش��ود، افزود: اين كار كيفيت آموزش پزشكي 
را ارتقا خواهد داد و پژوهش را وارد دانش��كده هاي 
پزشكي مي كند. اين اتفاق نو در حوزه آموزش هاي 
پزش��كي اس��ت و با نگاهي به س��طح فناوري اين 
دستگاه ها متوجه خواهيم شد كه هر كدام دنيايي از 
كار نوآورانه است كه برخي از آنها حتي نمونه مشابه 

خارجي ندارد. 
 در تحريم ايران راه صد ساله پيمود

به گفته رئيس بنياد ملي نخبگان، توليد نمونه ايراني 

اين دستگاه ها اتفاق بزرگي در حوزه آموزش كشور 
است و اين دس��تگاه ها با حمايت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي و حمايت 50 درصدي 
معاونت علمي و فناوري به زودي وارد پروتكل هاي 

آموزش و شبكه درماني كشور مي شوند. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين 
بازديد  گفت: مدت ها يكي از رؤياهاي ما اين بود كه 
در آموزش پزش��كي، همانند آموزش مجازي كه 
كرونا تأثير زيادي بر كيفيت آموزش ها در همه علوم 

داشت، نوآوری هايی صورت بگيرد. 
سعيد نمكي، نقش شركت هاي دانش بنيان در تزريق 
نوآوري به آموزش حوزه پزشكي را ارزشمند دانست 

و گفت: به كمك همدلي ها و تالش ش��ركت هاي 
دانش بنيان توانس��تيم امروز ش��اهد به كارگيري 
ابزاري باشيم كه در آموزش پزشكي به دانش آموزان، 
دانشجويان و رزيدنت ها و اساتيد در اجراي عمل هاي 
جراحي كمك كند. اين نگراني وجود داشت كه در 
آموزش پزش��كي دچار كمبود و نقصان شويم و به 
دنبال راه��كاري براي كاهش ارتق��اي دانش كادر 
پزشكي در بيمارستان ها و انجام مباحث آموزشي، 
بدون ايجاد آسيب و مزاحمتي براي بيماران بوديم. 
نمكي با بيان اينكه تجهيزات شبيه ساز شأن و منزلت 
بيمار را حفظ و آموزش كادر درمان را ارتقا مي دهد، 
ادامه داد: براي احترام به حق��وق بيماران ضروري 
است كه كمترين آس��يب را در آموزش به بيماران 
تحميل كني��م؛ چنين ابزارهاي��ي مي تواند در اين 
مسير ياريگر باشد.  وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، دستگاه هاي شبيه سازي جراحي هاي بسيار 
ظريف با كمترين خطاي پزشكي يك دستاورد بزرگ 
پزشكي دانست و گفت: در آينده نزديك با شكستن 
تابوي سياسي كه در دنيا عليه ما ايجاد شده است، در 

همين دوران تحريم ايران راه صد ساله پيمود. 
 شبيه ساز جراحي چش�م آلماني را بومي 

كرديم
نمكي با اش��اره به اينكه واكسن به خصوص كوويد 
۱۹ كه در ش��ش پلتفرم  گس��ترده در حال توسعه 
است، اثبات مي كند كه ايران به عنوان يكي از مراكز 
مهم دانش پزشكي در دنيا است و مي تواند در جهان 
 نقش آفريني كن��د، افزود: مثاًل در زمينه واكس��ن 
ششمين كشور مطرح دنيا هستيم كه از نقطه صفر 
تا ۱00 واكسن كوويد ۱۹ را توليد كنيم. با توجه به 
قيمت هاي مناسبي كه براي محصوالت و تجهيزات 
پزشكي تعيين كرده ايم، قطعاً به زودي صادرات آنها 

شكل خواهد گرفت. 
گفتني است سيس��تم هاي تصويربرداري پزشكي 
و كمك تشخيصي، س��امانه جراحي رباتيك از راه 
دور، دس��تگاه كاپيالرس��كوپ )مخصوص درمان 
بيماري هاي مفصلي و روماتيسم(، ربات تشخيص گر 
سرطان، شبيه ساز بي حسي موضعي نخاعي سينا، 
شبيه س��از جراحي الپاروسكوپي سينا)مخصوص 
جراحي بدون ش��كافتن بدن(، شبيه ساز جراحي 
چشم س��يمديكس كه تاكنون فقط از آلمان وارد 
مي شد و سامانه راهبري جراحي پارسه )يك سيستم 
رباتيك جراحي( از مهم ترين محصوالت توليد شده 

توسط محققان ايراني در اين نمايشگاه است. 
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ميزان بارندگي در سال زراعي جاري نسبت به سال گذشته 52/6 درصد كاهش داشته كه چنين وضعيتي در ۴۰ سال اخير بي سابقه توصيف شده است

 بحران »مديريت آب« داريم!

ربات هاي ايراني در صف ورود به مراكز درماني
دانش بنيان هاي حوزه پزشكي از دستاوردهاي خود رونمايي كردند

چن�د س�ال اخير 

مهسا گربندي
بارندگي ها به قدري   گزارش  2

زياد ش�ده بود كه 
برخ�ي از ش�هرها، گرفتار س�يل ش�دند و 
مشكالتي برايش�ان ايجاد شد. امس�ال اما  
ميزان بارش هاي معمول به شدت كاهش يافته 
و كارشناسان نسبت به خشكسالي در سال 
1۴۰۰ هش�دار مي دهن�د. متأس�فانه ب�ا 
سوءمديريت مس�ئوالن مربوطه چه هنگام 
بارندگي زياد و چه هنگام بارندگي كم، مشكل 
گريبانگير كشور و مردم مي شود و اين مسئله 
نشان مي دهد كه ما با بحران مديريت آب در 
كش�ور مواج�ه هس�تيم و ن�ه بح�ران آب!

بر اساس آمار رسمي اعالم شده، ميزان بارندگي 
در كشور در س��ال زراعي جاري نسبت به سال 
گذش��ته 52/6 درصد كاهش داشته كه چنين 
وضعيتي در ۴0 س��ال اخير بي س��ابقه توصيف 
شده اس��ت. در همين رابطه احد وظيفه، رئيس 
مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناس��ي با اش��اره به اينكه از ابتداي مهرماه 
تاكنون در كش��ور ح��دود ۱۳0 ميليمتر بارش 
داشته ايم، به ايسنا گفت: »اين ميزان نسبت به 
ميانگين بلند مدت كشور بيش از ۴0 درصد كمتر 
است. « وي با بيان اينكه در حال حاضر با كاهش 
جدي مي��زان بارش ها در اس��تان هاي مختلف 
كش��ور روبه رو هس��تيم، افزود: »در استان هايي 
مانند هرمزگان، سيستان و بلوچستان، فارس، 
كرمان، خراسان رضوي و خراسان جنوبي كمبود 
بارش ها بين 50 تا ۸5 درصد گزارش شده است. 
از س��ويي ديگر در غرب و جنوب غرب كشور در 
استان هاي كردستان، كرمانشاه، ايالم، لرستان و 
چهارمحال و بختياري نيز كاهش بارش ها كاماًل 

محسوس است.«
  مديريتي كه نيست

سيدحسين هاشمي، عضو هيئت علمي دانشگاه 
شهيد بهش��تي و كارش��ناس حوزه آب درباره 
هشدارهاي مس��ئوالن نس��بت به خشكسالي 
پيش رو در كش��ور اظهار مي دارد: »وزارت نيرو 
و س��ازمان هواشناس��ي نس��بت به خشكسالي 
هشدار مي دهند، زيرا كه ميانگين بارش ها كاهش 
يافته است و همين مسئله موجب مي شود كه با 
كمبود آب مواجه شويم.« او ادامه مي دهد: »در 
سال هاي گذشته با وجود بارندگي بيشتر، باز هم 
مسئوالن نسبت به كمبود آب هشدار مي دادند، اما 
اين موضوع در حد همان هشدار باقي ماند و هيچ 

عملكرد مناسبي از سوي آنها ديده نشد.«
كارش��ناس حوزه آب درباره عملك��رد ضعيف 
مسئوالن مربوطه اظهار مي دارد: »سال هايي كه 

بارش ها خيلي زياد شود، سيل و مشكالت ناشي از 
آن پيش مي آيد و شاهد آن هستيم كه مسئوالن 
منفعل عمل مي كنند، سال هايي مانند امسال هم 
كه بارش ها كم است، با خشكسالي و كمبود آب 
مواجه مي شويم. متأس��فانه هم بارش كم و هم 
بارش زي��اد و حتي بارش نرم��ال، موجب اتفاق 
خوش در اين كشور نمي شود، زيرا كه مسئوالنه 

نسبت به مديريت اين حوزه عمل نمي شود.«
هاشمي تصريح مي كند: »اساساً اقليم ايران، قالب 
خشك و نيمه خشكي دارد و نوسانات پرباران و 
كم باران نيز در ذات اين منطقه است، بنابراين اگر 
مسئوالن مربوطه در اين حوزه، كارشناسانه عمل 
مي كردند مي توانستند شرايط را مديريت كنند، 

نه اينكه با هر اتفاقي به مردم هشدار دهند.«
  تغيير رويكرد، راهبرد و برنامه ها نسبت 

به آب
او با بيان اينكه مردم نيز بايد نس��بت به عملكرد 
فردي خود مسئوالنه عمل كنند، مي گويد: »هر 
كسي بايد نسبت به رفتار فردي خود در مصرف 
آب هوش��يار باش��د و ميزان مصرف آب خود را 
اصالح كند. همچنين مردم بايد نسبت به شرايط 
موجود آگاهي داشته باشند و هر حرفي را از سوي 

مسئوالن نپذيرند.«
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به اينكه 
نوع مواجهه مسئوالن با مسئله آب اشكال دارد، 
اشاره مي كند و مي گويد: »آنچه تا امروز مشخص 
شده اين است كه سياس��ت و رويكرد مسئوالن 
نسبت به آب تأثير مثبتي نداشته است، بنابراين 
بايد در اين زمينه بازنگري كنيم و رويكرد، راهبرد 

و برنامه هايمان را نسبت به آب تغيير دهيم.«
به گفته اين كارشناس حوزه آب، در آينده نزديك 

رشد جمعيت اتفاق مي افتد كه اگر سياست رشد 
جمعيت موفق شود، در 20 س��ال آينده، حدود 
۱20 ميليون جمعيت در كشور خواهيم داشت. 
بنابراين بايد در حوزه آب و غذا از جايگاه مناسبي 
برخوردار باشيم. او در ادامه مي گويد: »با احتساب 
رشد جمعيت در سال هاي آينده، اگر قصد داريم 
كه در ميان كشورهاي منطقه، اول باشيم، بايد 
عالوه بر تأمين امنيت غذا و آب در كشور و حفظ 
محيط زيست، رشد اقتصادي 6 تا ۸ درصدي را 

نيز مدنظر داشته باشيم.«
هاشمي با تأكيد بر اينكه بايد كشور را به سمتي 
ببريم كه هنگام مواجهه با ب��ارش كم يا زياد در 
كشور، به جاي غافلگير شدن و دست روي دست 
گذاش��تن، آن را مديريت كنيم، مي گويد: »قدم 
اول اين اس��ت كه ميزان مصارف آب خانگي را 
تا ۴0 درص��د كاهش دهيم، يعن��ي مصرف آب 
به 60 ميليارد متر مكعب برسد. همچنين براي 
جمعيت بالغ بر ۱20 ميليون نفر در آينده، بايد 
از رشد اقتصادي ۸ درصدي طي ۳0 سال آينده 
به طور جدي حمايت كني��م، در غير اين صورت 
مسئله كمبود آب، بحراني خواهد شد و نمي توانيم 

محيط زيست را نجات دهيم.«
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تأكيد 
مي كند: »بايد از تكنولوژي هاي پيشرفته براي 
مصرف بهينه آب، اس��تفاده كني��م و همچنين 
در برخي از س��واحل با كمك دس��تگاه هاي آب 
ش��يرين كن، آب ش��رب مورد مصرف را تأمين 

كنيم. «
  س�رانه مص�رف آب در ايران به ش�دت 

باالست
آمارها حاكي از آن است كه سرانه مصرف آب در 

نيمي از شهرهاي كشور بيش از حد استاندارد و 
مجاز است و هر سال نيز آمار نگران كننده اي از 
رشد مصرف آب در كشور اعالم مي شود. ايراني ها 
كه پيش از اين نيز در فهرست پرمصرف هاي دنيا 
قرار داشتند، بعد از شيوع ويروس كرونا، باز هم بر 

ميزان مصرف آنها افزوده شده است. 
در همين رابطه كارشناس حوزه آب با بيان اينكه 
س��رانه مصرف آب در ايران به ش��دت باالست، 
مي گويد: »الگوي مصرف فعلي ك��ه وزارت نيرو 
آن را منتشر كرده است، در بخش شرب خانگي، 
براي شهري مانند تهران ۱50 تا ۱۸0 ليتر است 
كه همه نيازهاي فرد را برطرف مي كند، اما شاهد 
آن هستيم كه ميانگين مصرف آب براي هر فرد 
270 ليتر است كه تفاوت زيادي با الگوي مصرف 

فعلي دارد.«
هاش��مي به ضرورت اصالح مصرف آب خانگي 
اشاره مي كند و اظهار مي دارد: »بايد براي كاهش 
ميزان مصرف آب خانگي سرمايه گذاري كنيم تا 

مانع بخشي از هدر رفتن آب در كشور شويم.«
او ادام��ه مي دهد: »هر چند كه گفته مي ش��ود 
ميزان هدر رفت آب در كشاورزي و صنعت بيش 
از هدر رفت آب خانگي است، اما بايد به اين نكته 
توجه كرد كه در شهري مانند تهران كه جمعيت 
زيادي دارد، مسئله آب ش��رب بسيار پررنگ تر 
است. بنابراين بايد به موازات اصالح الگوي مصرف 
آب خانگي، مش��كل مصرف آب در كشاورزي را 

نيز حل كرد.«
اين كارش��ناس ح��وزه آب با بيان ه��در رفتن 
بخش زيادي از آب در حوزه كشاورزي و صنعت  
مي گويد: »بي��ن 70 تا ۹0 درص��د آب در حوزه 
كش��اورزي و صنعت هدر مي رود كه متأسفانه 
با وجود مصرف زياد آب، بهره وري بس��يار كمي 
داريم؛ تمام اين موارد نشان مي دهد كه ما بحران 

آب نداريم، بلكه بحران مديريت آب داريم!«
او در پاسخ به اين س��ؤال كه چه كارهايي در اين 
سال هاي اخير براي حل مشكالت مربوط به حوزه 
آب انجام شده اس��ت، مي گويد: »ساختار آب در 
وزارت نيرو تغيير كرده و كارهايي انجام شده است، 
اما متأسفانه تصميمات، سياست ها و فرآيندها 
هيچ تغييري نكرده است، به همين دليل است كه 
هر بار درباره مسئله كمبود آب صحبت مي كنيم، 

اما هيچ وقت به نتيجه نمي رسيم.«
هاش��مي در پايان مي گويد: »در كنار استفاده از 
كارشناسان اين حوزه و عمل كردن به كارهاي بر 
زمين مانده اي كه در اين حوزه انجام نشده است، 
بايد از برخي از راه حل ها و تجارب كشورهاي ديگر 
نيز استفاده كنيم تا نگذاريم مسئله آب در كشور 

بحراني شود.«

 مدير كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مهلت 
ثبت نام دانش آموزان در كالس ه��اي اوقات فراغت تابس��تاني تا اول 
تيرماه اظهار كرد: پايگاه هاي تابستاني از پنجم تيرماه افتتاح مي شود 
و پيش بين��ي مي كنيم ح��دود ۳ ميليون دانش آم��وز در فعاليت هاي 

تابستاني شركت كنند. 
 دادستان مركز استان گيالن گفت: تحقيقات پرونده شركت رشت 
الكتريك در دادسراي رشت تكميل و اين پرونده با صدور كيفرخواست 

به دادگاه ارسال شد. 
 مقصران خشك ش��دن درياچه اروميه با همان تفكر سازه محورانه 
قبل، با خرج كردن ميلياردها تومان از بودجه كشور نه تنها نتوانستند 
براي اين احياي درياچه كاري كنند كه گره هاي اجتماعي را هم كورتر 

كردند. 
 معاون محيط زيس��ت انس��اني س��ازمان حفاظت محيط زيست از 
افزايش ۱/5 درجه اي دماي زمين تا س��ال 2050 خب��ر داد كه با اين 
افزايش دما و خش��كي هوا، نحوه بارش ها تغيير خواهد كرد و به جاي 

برف در زمستان ها شاهد بارش باران خواهيم بود. 
 معاون اس��بق وزارت آموزش و پرورش گفت: س��ازمان س��نجش 
نمي خواهد مش��كل كنكور را حل كند. تا زماني ك��ه پول پرقدرت در 
كنكور هزينه شود و كنكور به اين ش��يوه جريان داشته باشد، عدالت 

آموزشي در كشور اجرا نخواهد شد. 
 مدير كل پيش بيني و هشدار س��ريع سازمان هواشناسي از افزايش 
سرعت وزش باد و خيزش گرد و خاك در ۱6 استان كشور طي سه روز 

آينده خبر داد. 
 سخنگوي سازمان انتقال خون گفت: ايران نخستين كشور منطقه 
مديترانه شرقي )امرو( است كه دستورالعمل چگونگي تأمين و حفظ 
س��المت خون را در دوره همه گي��ري كرونا تدوين ك��رد و در اختيار 

كشورهاي منطقه قرار داد. 
 رئيس مركز توسعه پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور صدور هر گونه مجوز فعاليت مركز مشاوره خارج از فرايند قانوني 

سازمان بهزيستي را غيرقانوني دانست. 
 شهردار تهران با اشاره به افزايش سهم بودجه حمل و نقل عمومي 
از 0/7۱ درص��د به ۳/7 درصد گف��ت: موفق به كاه��ش ۴2 درصدي 

هزينه هاي اداره شهر شديم. 
 مع��اون امور اس��ناد س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور گفت: 
امس��ال تمامي فرآيندهاي صدور شناس��ه ملي اش��خاص حقوقي با 
حذف فرآيندهاي سنتي و توس��عه خدمات الكترونيكي به طور كاماًل 

الكترونيكي انجام گرفته است. 

بهزيستي
تنها متولي صدور پروانه مراكز مشاوره

سازمان بهزيستي كشور از س�ال 13۷1 با تأسيس مراكز مشاوره 
دولتي و مراكز مشاوره تخصصي غير دولتي در سال 13۸1، در اين 
حوزه استاندارد هاي خدمات مربوطه را طراحي و پياده كرده است. 
رئيس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
با اشاره به اينكه خطوط مشاوره تلفني ۱۴۸0 و سامانه مشاوره مجازي 
در كنار مراكز روانش��ناختي در اين زمينه خدمت رس��اني مي كنند، 
گفت: سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاورين سازمان بهزيستي 
كه بالغ بر ۸هزار عضو متخصص فعال دارد يكي از ظرفيت هاي علمي 
و ارتقايي حوزه خدمات روانشناسي است كه تأمين نياز هاي آموزشي 
متخصصين را پش��تيباني مي كند.  فاطمه رضوان مدني با بيان اينكه 
س��ازمان بهزيس��تي تنها متولي صدور پروانه فعاليت مراكز مشاوره و 
كلينيك هاي روانشناس��ي اس��ت، افزود: تاكنون بالغ بر ۳هزارو200 
مركز مشاوره در حيطه هاي مختلف تخصصي و عمومي و در چارچوب 
استاندارد هاي تعريف شده مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه فرصت هاي 
شغلي بس��ياري را براي متخصصين فراهم كرده و سازمان بهزيستي 
جايگاه بنياديني در نهادينه ش��دن نقش روانشناسان و مشاورين در 

قانونگذاري و طرح ريزي هاي اجتماعي داشته  است. 
وي در تش��ريح ضرورت مش��اركت همه جانبه روانشناس��ان در رفع 
مشكالت رواني اجتماعي جامعه تصريح كرد: سازمان بهزيستي كشور 
به عنوان سازمان متولي دولتي و با هدف اجراي موازين قانوني در صدور 
مجوز مراكز مشاوره از روانشناس��ان فعال و افراد متقاضي فعاليت در 
مراكز روانشناسي خواسته است، پروانه صالحيت كار حرفه اي فردي را 
از سازمان نظام روانشناسي دريافت و به سازمان بهزيستي ارائه كنند. 

رضوان مدني ادامه داد: متأسفانه در جمع بندي گزارش هاي واصله در 
اغلب استان ها به دليل نبود زيرساخت ها و توان پاسخ دهي الزم در صدور 
پروانه صالحيت حرفه اي از سوي سازمان نظام روانشناسي، روانشناسان 
مدت طوالني دو تا سه سال در نوبت بررس��ي صالحيت حرفه اي قرار 
گرفته اند. البته بنابر اطالعات واصله براي اف��راد مختلف زمان انتظار 
متفاوت بوده و گا هي بسيار كوتاه يا طوالني است كه شائبه هاي بسياري 

را از ديد ذينفعان دامن زده است. 
وي با بيان اينكه اين امر به طور مش��خص داللت بر ضعف هاي جدي 
سازمان نظام روانشناسي داشته و عالوه بر تضييع حقوق عمومي مردم 
و نيز تضييع حقوق جامعه تخصصي روانشناسي است، افزود: اين ضعف، 
برنامه ريزي دولت در تأمين و توسعه زير ساخت ها و خدمات تخصصي 
مورد نياز در قالب مراكز مش��اوره روانشناس��ي را ه��م دچار اختالل 
كرده است كه اين امر مي تواند با توجه به نياز جامعه به خدمات حرفه اي 
و تخصصي روانشناختي تبعات جبران ناپذيري را به  دنبال داشته باشد. 
همچنين نقص ساختار هاي ارزيابي بدوي و ابهامات موجود در خصوص 
ظرفيت ها و ابزار هاي نظارتي مجموعه مذكور ج��اي تأمل وافر دارد؛ 
بنابراين ضروري اس��ت موضوع از طريق سيس��تم هاي نظارتي كشور 
مورد بررسي جدي قرار گيرد تا جامعه روانشناسي قادر شود خدمات 

قانوني اش را ارائه كند. 

حسین سروقامت

انتخابات  سالم و بهداشتي
 برگزار شد

تمهيد شعب ويژه و صندوق رأي سيار
 براي حفظ حق رأي بيماران كرونايي

ش�ور انتخابات، س�المت آن را تحت تأثير قرار ن�داد و انتخابات 
رياست جمهوري، شوراهاي شهر و روستا و انتخابات ميان دوره اي 
مجلس و مجلس خبرگان در عين مشاركت باالي مردمي و تشكيل 
صفوف طوالني در شعب اخذ رأي، با رعايت تمامي شيوه نامه هاي 
بهداش�تي و تحت نظارت وزارت بهداش�ت برگزار شد. همچنين 
شرايط شركت در انتخابات براي همه مردم و حتي بيماران كرونايي 
بستري در بيمارستان ها فراهم ش�ده بود و آنها هم توانستند رأي 
خود را به صندوق اخ�ذ رأي بيندازند. حضور م�ردم در انتخابات 
روز گذشته با ماسك و اسپري الكل و خودكار شخصي همراه بود 
و اغلب صندوق هاي رأي در فضاي باز و با رعايت ش�يوه نامه هاي 
بهداش�تي و فاصله گ�ذاري اجتماع�ي ت�دارك ديده ش�ده بود. 
بيش از يك سال و نيم اس��ت كه كرونا مهمان ناخوانده دنياي ما شده 
و اين دومين انتخاباتي است كه در ش��رايط كرونايي برگزار مي كنيم. 
برگزاري انتخاباتي »سالمت« و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي يكي 
از اصلي ترين دغدغه هاي مسئوالن نظام سالمت و مسئوالن برگزاري 
انتخابات بود. هر چند از ابتدا هم از س��وي مديران وزارت بهداش��ت 
اعالم شده بود بابت روز رأي گيري نگراني وجود ندارد، بلكه تجمعات و 
كارناوال هاي انتخاباتي نگراني اصلي براي شيوع دوباره كرونا و احتمال 
وقوع موج پنجم است كه اين مسئله با همراهي مردم نامزدها حل شد. 
روز گذشته هم اگرچه در اغلب شعب اخذ رأي شاهد صفوف طوالني از 
حضور مردم در صحنه انتخابات بوديم، اما همه مردم با ماسك و رعايت 
فاصله گذاري مناسب در صف ها ايستاده بودند و اسپري الكل و خودكار 
شخصي هم از جمله لوازمي بود كه اكثريت با خودشان همراه داشتند. 

   كرونا مانع انتخابات نشد
به گزارش وزارت بهداشت در 2۴ ساعت منتهي به روز جمعه 2۸ خرداد و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱0 هزار و ۱00 بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۳57 نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۳ ميليون و ۸0 هزار و 526 نفر 
رسيد. در همين زمان، ۱27 بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۸2 هزار و 7۴6 نفر رسيد. در حال 
حاضر 22 شهر كش��ور در وضعيت قرمز، ۱75 شهر در وضعيت نارنجي، 
25۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند، اما شرايط كرونا هم مانع برگزاري 
انتخابات نش��د و حتي بيماران كرونايي بس��تري در بيمارستان ها هم 
توانستند در انتخابات شركت كنند و رأي خود را در صندوق هاي سيار اخذ 
آرا بيندازند.  به گفته عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
همچنين يكسري شعب هم با همكاري وزارت كشور مخصوص بيماران 
مبتال به كرونا در نظر گرفته ش��ده بودند.  رئيسي ادامه داد:» اين موضوع 
دو خاصيت داشت؛ يكي اينكه بيماران مبتال به كرونا كه براي رأي دادن 
مراجعه مي كنند،  با ساير افراد س��الم در يكجا نبودند و دوم اينكه امكان 

مشاركت و رأي دادن براي بيماران مبتال به كرونا فراهم شد.«
  نمره قبولي رعايت پروتكل هاي بهداش�تي در ش�عب اخذ 

رأي 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا درباره وضعيت رعايت پروتكل ها در 
حوزه هاي انتخابيه، ضمن اش��اره به مش��اركت خوب مردم در انتخابات 
گفت:»در حال حاضر خوشبختانه وضعيت رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
بسيار خوب است. تاكنون طبق گزارشاتي كه به ما رسيده است،  به جز يكي 
دو تا از شهرها كه به صورت موقت مقداري تجمع ايجاد شده، بود، اكنون 
وضعيت خوب است.« به گفته رئيسي تمام تمهيداتي كه وزارت بهداشت 

اعالم كرده بود، اعم از حضور ناظر بهداشتي كاماًل انجام شده است. 
  اضافه شدن 1۰ هزار شعبه براي جلوگيري از تجمع

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت هم با بي��ان اينكه تمهيدات 
بس��يار مناس��بي براي جلوگيري از انتقال هرگونه بيماري انديش��يده 
شده است، گفت:»در شعب رأي گيري فاصله گذاري مناسبي هم پيش بيني 
شده است و همه ش��عب رأي گيري نيز ناظر بهداشتي خواهند داشت.« 
حريرچ��ي درباره تمهيدات وزارت بهداش��ت گفت: »تمهيدات بس��يار 
مناسبي براي جلوگيري از انتقال هرگونه بيماري انديشيده شده است. 
همچنين بيش از ۱0 هزار شعبه رأي گيري براي اينكه كاهش تراكم در 
شعب باشد، در سراسر كشور اضافه شده است.« به گفته وي در عين حال 
در شعب رأي گيري فاصله گذاري مناسبي هم پيش بيني شده است. همه 
شعب رأي گيري نيز ناظر بهداش��تي خواهند داشت. استفاده از وسايلي 

مانند استامپ نيز از فرايند انتخابات حذف شده است. 

ِمه شديد را دست كم نگيريد!
ِمه شديد مي تواند مسابقات مهم فوتبال را متوقف كند؛ كاري 
كه در س�ال 1۹3۷ با چلس�ي و چارلتون در انگلس�تان كرد و 

مسابقه در دقيقه 6۰ بازي متوقف شد. 
سر و صدا باعث شد »سام بارترام« دروازه بان چارلتون صداي 
سوت داور را نش�نيده، تا 15 دقيقه بعد همچنان درون دروازه 
مانده، با حواس جمع از آن مراقبت كند. تصوير تأثيرگذاري از 
بارترام ثبت شده كه حاكي از آمادگي كامل اوست؛ مبادا به گمان 

خود شوت هاي حريف غافلگيرش كند!
پليس ورزشگاه پس از 15 دقيقه خبر لغو مسابقه را به بارترام 

مي دهد. او كه اندوهي عميق وجودش را فراگرفته، مي گويد:
-  چه غم انگيز كه دوستانم مرا فراموش كردند، حال آنكه من 

داشتم از دروازه آنها حراست مي كردم. 
دوس�تان! دروازه بان ه�اي باغي�رت در عرصه زندگ�ي ما كم 

نيستند... با مه آلود شدن اوضاع تنهايشان نگذاريم!
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زهرا چیذري 

آژير خطر كاهش جمعيت فوك خزري
آلودگي ه�اي درياي�ي، چندس�الي اس�ت ك�ه گريبانگي�ر 
ب�ه  ك�ه  عامل�ي  شده اس�ت،  محيط زيس�ت  اكوسيس�تم 
فوك ه�اي خ�زري خواه�د ش�د.  انق�راض  زودي س�بب 
اصغر عبدلي، عضو هيئت علمي دانشگاه گفت: ما بايد توجه كنيم كه 
فوك خزري تنها پستاندار آبزي درياي خزر و جانوري گوشتخوار است 
كه غذاي اصلي آن ماهي ها هستند و بيشترين ماهي كه در تغذيه اين 
فوك نقش دارد از خانواده كيلكا ماهيان اس��ت كه ج��زو فراوان  ترين 

ماهيان درياي خزر محسوب مي شود. 
وي افزود: اين فوك در قسمت هاي شمالي و روي يخ هاي شناور فرزندش 
را به دنيا مي آورد و براي تغذيه به بخش ه��اي مياني و جنوبي مي آيد، 
بنابراين مي توان گفت اين موجود هم به شمال و هم به بخش هاي جنوبي 
خزر وابسته است.  عبدلي بيان كرد: يكي از اتفاقاتي كه جمعيت اين فوك 
را در معرض خطر انقراض قرار مي دهد، گرمايش كره زمين و تأثير آن 
روي آب است كه باعث شده تا در سال هاي اخير شمال درياي خزر يخ 
نزند و زماني كه اين اتفاق رخ مي دهد، اين موجود براي محل زاد و ولد 
دچار مشكل مي شود.  وي تصريح كرد: در برخي از سال ها شيوع ويروس 
»ديستمپر« باعث مرگ و مير هزاران فوك درياي خزر شده، مسئله  ديگر 
صيد و شكار فوك در قسمت هاي شمالي درياي خزر است كه متأسفانه 
هر ساله براي استفاده از پوست اين موجود آن را شكار مي كردند، البته 
در سال هاي اخير و با توجه به در خطر انقراض بودن اين گونه صيد در 
برخي زمان ها متوقف شده است.  عبدلي در ادامه گفت: نكته  مهم بر هم 
خوردن زنجيره هاي غذايي درياي خزر است؛ از كيلكاي درياي خزر بيش 
از اندازه بهره  برداري شد و اين باعث كاهش شديد ذخاير اين ماهي شد، 
صيد بيش از حد كيلكا در كنار ورود گونه هاي مهاجمي مانند شانه داري 
كه وارد درياي خزر شده است باعث ش��ده جمعيت فراوان ترين ماهي 

درياي خزر تا ۹0 درصد كاهش پيدا كند. 
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