مهسا گربندي

گوش مسئوالن همچنان
صداي كارنامهسبزها را نميشنود!

تعدادشان كم كه نه ،بيشتر هم شدهاست .گويا بيتفاوتي آموزش
و پرورش نسبت به اعتراضش�ان نهتنها آنها را خسته نكرده بلكه
انرژيشان را براي گرفتن حق و حقوق از دست رفتهشان چندين
برابر كردهاست؛ كارنامهس�بزهايي را ميگويم كه هر كس با عبور
از خيابان س�پهبد قرني آنها را دي�ده يا صداي شعارهايش�ان را
شنيدهاست .حتي كساني كه مسيرشان به اين خيابان نرسيدهباشد
نيز خبر اعت�راض كارنامهس�بزها را در رس�انهها يا ش�بكههاي
اجتماعي ديدهاند ،اما مس�ئوالن وزارتخانه آموزش و پرورش كه
در چند قدمي محل اين تجمع اعتراضي هس�تند ،نه چشمش�ان
آنه�ا را ديده و نه گوشش�ان ص�داي اعتراضها را شنيدهاس�ت!

تيرماه بود كه «جوان» با تيتر «ضربدر قرمز روي كارنامه سبز» گزارشي
ميداني از اعتراض قبولشدگان آموزش و پرورش و تحصن آنها در همين
صفحه منتشر كرد .حاال بعد از گذشت دو ماه و با بيتفاوتي آموزش و پرورش
نسبت به اين تجمع ،حجم اعتراضات كارنامهسبزها بيشتر شدهاست.
اين تجمعكنندگان با س��اك و چمدان و از نقاط مختلف كش��ور آمد ه و
عزمشان را جزم كردهاند كه تكليف وضعيتشان را مشخص كنند؛ آنها در
مرحله علمي و كتبي آزمون استخدامي قبول شدند و به گفته خودشان در
مصاحبه علمي نمرات عالي كسب كردند ،اما به دليل كمبود ظرفيت ،جذب
آموزشوپرورش نشدند و مطالبهشان اين است كه وقتي آموزشوپرورش
نياز به نيرو دارد ،چرا از آنها استفاده نميكند؟! برخي از اين كارنامه سبزها
نيز مرداني هستند كه به همراه زن و بچههايشان و از شهرهاي خيلي دور
آمدهاند و ميگويند تا زماني كه حقشان را نگيرند از مقابل وزارت آموزش و
پرورش تكان نخواهند خورد؛ از آنجايي كه آنها شغل ثابت نداشتند و تنها به
جواب آزمون استخدامي آموزشوپرورش دل خوش كرده بودند با وضعيت
پيشآمده ،زندگيشان مختل شده و چشم انتظار پاسخ قانعكننده از سوي
مسئوالن و رسيدگي به شكاياتشان هستند.
محمد احمديفرد ،يكي از نمايندگان كارنامه سبزهاي آزمون استخدامي
آموزش و پرورش در اين رابطه به خبرنگار «جوان» ميگويد«:بيش از دو
ماه است كه فرياد ميزنيم به وضعيت شغلي ما رسيدگي كنند ،اما گوش
شنوايي نيست .هيچچيز به اندازه بيتفاوتي آموزش و پرورشيها ما را كالفه
نكردهاست ».او در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين دو ماه اخير كسي پاي
حرفشان ننشسته است ،ميگويد«:چندين بار ما را به جلسات آموزش و
پرورش و جلساتي در اس��تانداري دعوت كردهاند كه بيشتر جنبه تهديد
داشت تا رسيدگي به مشكالتمان! متأسفانه در اين مدت از سوي مسئوالن
هيچ اقداماي انجام نشدهاست».
احمديفرد با گاليه از سنگاندازي برخي از مسئوالن وزارت آموزش
و پرورش براي رس��يدگي به شكاياتش��ان اظهار ميدارد«:دو نفر در
وزارتخانه كه در تمام جلسات آموزش و پرورش نيز حضور دارند مانع
از شنيده شدن صداي ما در رسانهها ميشوند و نميگذارند كه صداي
حق شنيده شود .اين دو نفر حتي با ش��روع كار دولت جديد و تعيين
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با قوت بر سر كار ماندهاند و اجازه
نميدهند ما حقايق را بازگو كنيم ».اين نماينده كارنامه سبزها تصريح
ميكند«:از ما انتقاد ميكنند كه چرا رسانههاي آنور آبي از شما گزارش
پخش كردهاند! مگر اين موضوع تقصير ماس��ت؟ وقتي صدا و س��يما
هيچ گزارشي از اعتراض ما منتشر نميكند و از مسئوالن درخواست
رسيدگي به شكايت ما را ندارد خب معلوم است كه رسانههاي بيگانه از
آب گلآلود ماهي ميگيرند .اين در حالي است كه ما بارها درخواست
مناظره با كارشناسان سازمان سنجش ،وزارت آموزش و پرورش ،امور
استخدامي و نمايندگان مجلس را دادهايم ،اما هيچكس جرئت صحبت
با ما را نداشته است ،آنها خودشان هم ميدانند كه حق با ماست ،اما هيچ
كاري برايمان انجام نميدهند».
او با بي��ان اينكه مس��ئوالن در اي��ن مدت تنه��ا بهانهتراش��ي كردهاند،
ميگويد«:متأس��فانه وزارت آموزش و پرورش هيچ پاس��خ درستي به ما
نميدهد ،يكبار ميگوين��د صبر كنيد تا دولت جديد س��ركار بيايد بعد
ميگويند تا انتس��اب سرپرس��ت براي وزارتخانه صبر كني��د و حاال هم
رسيدگي به شكايت ما را تا انتخاب وزير جديد آموزش و پرورش به تعويق
مياندازند .آنها تصور ميكنند كه ما باالخره خسته خواهيم شد ،اما تا زماني
كه پاسخ درستي به ما ندهند از مقابل وزارتخانه تكان نخواهيم خورد».
احمديف��رد در پايان تأكيد ميكند«:ما خواس��تار مالق��ات حضوري با
رئيسجمهور هس��تيم ،زيرا كه تمام مش��كالتمان را با وزارت آموزش و
پرورش مطرح كردهايم ،اما آنها قصد رسيدگي به وضعيت استخدامي ما
شخص رئيسجمهور صداي ما را بشنود و دستور
را ندارند .اميدواريم كه
ِ
رسيدگي به شكايت ما را بدهد».
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پیش بهسوی روزی 2میلیون تزریق

رئيسجمهور :افزايش واردات و واكسيناسيون روزانه باعث آرامش شده است .امیدواریم واکسیناسیون روزانه
بهزودی آمار 2میلیون نفر در روز را پشتسر بگذارد

امیرحسین جامه بزرگ | آنا

سيل واكسنهاي وارداتي از راه ميرسد و توليد
واكس�نهاي داخلي هم در حال طي روالهاي
علمي و فني است .در چنين شرايطي و با تأمين
واكسن مورد نياز رئيسجمهور از برنامهريزي
برايافزايشظرفيتواكسيناسيونبه2ميليون
نفر در روز خبر داد .ب�راي نيل به چنين هدفي
توسعه مراكز واكسيناسيون و  24ساعته شدن
آنها ضروري است و برنامهريزي براي اين دو مهم
طي روزهاي گذش�ته انجام شدهاست .با وجود
اين به گفته جانش�ين رئيس پليس راهور ناجا
طرح منع تردد شبانه كه از ساعت ۲۲تا ۳بامداد
همچنان اجرا ميشود و تردد تمامي خودروها
در معابر درونش�هرها اعم از ش�هرهاي داراي
وضعيت قرمز ،نارنجي ،زرد و آبي از ساعت ۲۲
تا  ۳بامداد ممنوع بوده و متخلفان و خودروهاي
غيرمجاز برابر قانون جريمه خواهند شد .حاال
فرمانده عمليات مديريت كرونا در كالنش�هر
ته�ران از وزي�ر بهداش�ت درخواس�ت كرده،
محدوديتترددشبانهدرتهرانبهمدتدوتاسه
هفته تعليق شود تا شهروندان بتوانند از مراكز
تجميعيواكسيناسيونبهراحتياستفادهكنند.

موج پنجم كرونا در مسير س��ر به زيري قرار دارد.
طبق آخرين آمار تا  ۲۰شهريور  ۱۴۰۰و بر اساس

معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۶ ،هزار و  ۶۵۴بيمار
جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شده
كه  2هزار و  ۷۰۴نفر از آنها بستري شدند .مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كش��ور به  ۵ميليون و ۲۷۵
هزار و  ۵۶۷نفر رسيد.
در همين زمان ۴۴۴ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري
به  ۱۱۳هزار و  ۸۲۴نفر رسيد .تا كنون  ۴ميليون
ن بهبود يافته يا
و  ۵۳۸هزار و  ۴۱۹نفر از بيم��ارا 
از بيمارستانها ترخيص ش��دهاند ۷ .هزار و ۳۴۷
نفر از بيم��اران مبتال به كووي��د ۱۹در بخشهاي
مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند .در حال حاضر  ۱۶۸شهر كشور در وضعيت
قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعيت نارنجي و  ۷۱شهر در
وضعيت زرد قرار دارند.
تا كنون  ۲۲ميليون و  ۱۴۹هزار و  ۱۸۰نفر دوز اول
واكسن كرونا و  ۱۱ميليون و  ۷۷۷هزار و  ۸۹۶نفر
نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكسنهاي
تزريق شده در كشور به  ۳۳ميليون و  ۹۲۷هزار و
 ۷۶دوز رسيد.
گامهاي تحولي در مقابله با كرونا
سيد ابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور در جلسه ستاد
ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه به لطف خدا گامهاي
تحولي خوبي در حوزه مقابله با بيماري برداش��ته

ویژه

شدهاست ،گفت«:اولين گام تحولي در حوزه ساخت
واكسن برداشتهشده و عالوه بر ارائه مجوز به واكسن
فخرا ،خطوط توليد واكسنهاي بركت و رازي نيز
ارتقا و توسعه يافتهاست».
رئيسجمهور ب��ا تأكيد بر اينك��ه در صدور مجوز
توزيع و اس��تفاده از واكسنهاي س��اخت داخل
تسريع شده اما به هيچوجه دقت تحتتأثير سرعت
قرار نگرفتهاست ،افزود« :در مجموع توليد واكسن
داخلي پيشرفت بسيار خوبي داش��ته و اين روند
تا رسيدن روند ساخت واكسن به حد كفايت نياز
داخلي ،تداوم خواهد داشت».
رئيسي همچنين نزديك شدن آمار واردات واكسن
به م��رز  ۵۰ميلي��ون دوز را گام تحول��ي و مثبت
ديگر در عرصه مقابله با كرون��ا عنوان كرد و اظهار
داش��ت«:افزايش آمار واردات و همزمان افزايش
آمار واكسيناس��يون روزانه تا حدود زيادي باعث
ايجاد آرامش و رفع نگرانيهاي مردم شدهاس��ت
و اميدواريم واكسيناس��يون روزانه ب��ه زودي آمار
۲ميليون نفر در روز را پشت سر بگذارد».
وي همچني��ن از اجراي موفق طرح به روز ش��ده
غربالگري (ش��هيد س��ليماني) قدرداني و تصريح
كرد«:مجموع اين گامها و اقدامات تحولي زمينهساز
بازگشاييمدارسومراكزعلميوهمچنينگشايش
و رونق در كسب و كارها خواهد بود .به طور طبيعي

تداوم عقبماندگيهاي آموزشي و محدوديتهاي
موجود براي كس��ب و كارها باع��ث نگراني مردم
هستند و اميدواريم لوازم ضروري اين بازگشاييها
كه اصليترين آنها رسيدن واكسيناسيون به حد
نصاب است ،هر چه سريعتر فراهم شود».
رئيسي تأكيد كرد«:البته تحت هر شرايطي و حتي
پس از به حدنصاب رسيدن آمار افراد واكسينه شده،
الزام همگاني به رعايت اصول بهداشتي مؤثرترين
اقدام در كنار واكسيناسيون براي صيانت از مردم
در برابر ويروس كوويد  ۱۹است».
تقاض�اي تعليق من�ع تردد ش�بانه براي
بهرهگيري از مراكز  24ساعته
ب��راي رس��يدن ب��ه ظرفي��ت  1/5ت��ا  2ميليون
واكسيناسيون در شبانهروز بناست تا برخي مراكز
واكسيناسيون به صورت شبانهروزي خدمات خود
را ارائه دهند و 24ساعته شدن برخي مراكز رسانهاي
شدهاست،اما با اجراي طرح منع تردد شبانه ،بديهي
است مردم در ساعات شب ،نميتوانند از خدمات
اين مراكز اس��تفاده كنند ،اما به گفته سردار سيد
تيمور حسيني ،جانشين رئيس پليس راهور ناجا
تاكنون هيچ تغيي��ري در محدوديتهاي ترددي
كه در پي ش��يوع كرونا و از سوي ستادملي مقابله
با كرونا اعالم شدهبود ،ايجاد نشده و بر اين اساس
خروج پالكهاي بومي از شهرهاي داراي وضعيت
قرمز و نارنجي و ني��ز ورود پالكهاي غيربومي به
شهرهاي داراي وضعيت قرمز يا نارنجي ممنوع و
مشمول جريمه است.
همچنين طرح منع تردد ش��بانه از ساعت  ۲۲تا
 ۳بامداد ه��م همچنان پابرجاس��ت و متخلفان و
خودروهاي غير مجاز برابر قانون جريمه خواهند
شد .حاال عليرضا زالي ،فرمانده عمليات مديريت
كرونا در كالنشهر تهران از ارائه درخواست تعليق
محدوديت تردد شبانه در تهران به مدت دو تا سه
هفته به وزير بهداشت خبر داد تا شهروندان از مراكز
تجميعي واكسيناسيون به راحتي استفاده كنند.
فرمانده عمليات مديريت كرونا در كالنشهر تهران
خاطرنش��ان كرد«:به دليل اهميت موضوع مراكز
 ۲۴ساعته را راهاندازي ميكنيم و نخستين مركز
واكسيناسيون  ۲۴ساعته خودرويي كروناي شهر
تهران در جوار حرم حضرت عبدالعظيم (ع) حسني
راه اندازي شده است».
زالي خاطرنش��ان كرد «:دو تا س��ه مرك��ز ديگر
واكسيناس��يون  ۲۴س��اعته در تهران راهاندازي
ميشود .همچنين برخي از بيمارستانهاي تهران
آمادگي خود را براي راهاندازي مراكز واكسيناسيون
 ۲۴ساعته اعالم كردهاند».

افشاگري «جوان» از تقلب كانون وكال نتيجه داد

جزئيات تخلف در آزمون وكالت كانون وكال مشخص و به دادگاه ارجاع شد
پس از مش�خص ش�دن تخلفات آزم�ون وكالت كان�ون وكال،
پرونده اين تخلفات به همراه متخلفان به دادگاه ارس�ال شد.

به نقل از ي��ك منبع آگاه ،پ��س از بررس��يهاي الزم در حفاظت
اطالعات قوه قضائيه ،جزئيات تخلف در آزمون وكالت كانون وكال
مشخص ش��ده و براي متخلفان پرونده قضايي در محاكم قضايي
تشكيل شدهاست.
اين منب��ع آگاه تصريح كردهاس��ت با وجود مس��تندات كافي ،به

زودي با متخلفان آزمون وكالت كان��ون وكال برخورد الزم صورت
خواهد گرفت.
گفتني است  29تيرماه «جوان» براي اولين بار و مبتني بر پيگيريها
و گفت و گوهايي مستند نسبت به وقوع تقلب در آزمون وكالت كانون
وكال گزارشي با تيتر «مردودي كانون در آزمون وكالت با سؤالهاي لو
رفته!» منتشر كرد .در آن گزارش به تفصيل جزئيات تخلفات صورت
گرفته در ازمون وكالت را شرح دادهبوديم كه باعث پيگيري مراجع

نظارتي شد .با مشخص ش��دن ابعاد جديدي از تخلفات در آزمون
وكالت امسال ،الزم است مجلس در تحقيق و تفحص از كانونهاي
وكال به قضيه آزمون و صدور پروانه براي افراد خاص فاقد صالحيت
هم ورود نمايد ،چراكه اين موضوع با تضييع حق بيش از  70هزار
نفر داوطلب و فارغالتحصيل گرايشهاي مختلف حقوقي مرتبط
است .چند روز گذشته اخباري در خصوص صدور پروانه براي برخي
ردشدگان كانون وكال نيز منتشر شد كه نيازمند بررسي است.

سنجش آسماني آلودگي با آفاق

گراني چندباره
و چراغ خاموش اينترنت؟!

بار اولي نيس��ت كه بهاي اينترنت بدون مجوز و ب��دون اطالع قبلي گران
ميشود و كاربران فضاي مجازي نس��بت به آن گاليه ميكنند؛ گويا قرار
است كه هر چند وقت يكبار اپراتورها و شركتهاي اينترنتي اقدام به افزايش
قيمتها كنند و بعد از شكايت مشتركان ،مسئوالن واكنش نشان دهند و
بگويند كه اين افزايش قيمتها قانوني نبوده و با آن برخورد خواهد شد! بعد
از آن هم هم ه چيز فراموش شود و ضرر و زيان مشتركان جبران نشود!
هنوز از يادها نرفتهاس��ت كه در اسفند سال گذش��ته افزايش قيمت
بستههاي اينترنت شركتهاي ارائهدهنده به صورت غيرقانوني اتفاق
افتاد و بستههاي اينترنتي به صورت چراغ خاموش گران شد .بعد از آن
مسئوالن وعده برخورد با گرانفروشيها را دادند ،اما بعد از آن مشخص
نشد كه جريمه اين شركتها چگونه انجام شد!
حاال بار ديگر كاربران شبكه اجتماعي نسبت به افزايش قيمت اينترنت
اعتراض كردهان��د .يكي از اين كاربران نوشتهاس��ت«:از اينترنت ثابت
اس��تفاده ميكنم .قيمت بستههاي اينترنت در اس��فند  ۹۹زماني كه
مجلس درگير مصوب كردن افزايش قيمتش ب��ود ،حدود  ۱۵درصد
گرون ش��د .اون موقع گفتن همي��ن افزايش مصوب هس��ت .جالب
اينجاس��ت كه اين هفته براي خريد همون بسته اينترنتي اقدام كردم
و متأس��فانه ديدم اين ماه دوبار  ۲۰درصد گرون كردن ،وقتي علت رو
پرسيدم گفتن مصوب تنظيم مقررات هس��ت .اخبار رو زير و رو كردم
ديدم خبر جديدي مبني بر افزايش قيمت دوباره نيست».
كاربر ديگري نيز گاليه كردهاست«:چند بار بايد اينترنت دوباره گرون
بشه؟! اس��فند گرون كردن ،االن دوباره گرون كردن ،چرا؟ واقعاً هيچ
نظارتي هست؟! االن كه مدرسهها داره باز ميشه شرايط براي خانوادهها
و دانشجوها و دانشآموزان و معلمان و اساتيد سخت خواهد شد».
اين گاليهها در حالي مطرح ميشود كه شيوع ويروس كرونا و افزايش آمار
مبتاليان و جانباختگان ،رعايت بيش از پيش فاصلهگذاري اجتماعي را نياز
دارد و مدام به مردم توصيه ميشود كه كارهايشان را آنالين و غيرحضوري
انجام دهند .در چنين شرايطي كه بايد مردم را به خانه ماندن تشويق كرد و
آنها به سمت انجام اينترنتي كارهايشان سوق داد ،قيمت اينترنت به دليل
منفعتطلبي برخي از شركتهاي اينترنتي گران ميشود.
امروزه فضاي مجازي به عرصه زندگي تبديل شده و ارائه اينترنت كه
يكي از اصليترين نيازهاي جامعه امروز است بايد با قيمت مناسب در
اختيار مردم قرار گيرد .بنابراين ضروري است كه مسئوالن مربوطه اين
موضوع را به جد پيگيري و نسبت به رفع مشكل كاربران اقدام كنند.
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گزارش یک

3

توانايي سامانه پايش ماهوارهاي آلودگي كشور  3برابر شد

امس�ال از س�وي
گزارش 2
س�ازمان فضايي
عليرضا سزاوار
ايرانسامانهپايش
ماهوارهاي آلودگي در سطح كشور به نام آفاق
راهاندازي شد .اين سامانه ماهوارهاي در دوره
آزمايشيفقطتواناييتشخيصذراتنيتروژن
در هوا را داش�ت .اكنون اين سامانه عالوه بر
اندازهگي�ري ميانگي�ن غلظت دي اكس�يد
نيت�روژن ،تواناي�ي اندازهگي�ري گوگ�رد و
مونوكسيد كربن با استفاده از فناوري سنجش
از دور را ه�م پي�دا كرد هاس�ت.

بنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت ،دليل يك مرگ
از هر هشت مرگي كه در سراسر جهان رخ ميدهد،
آلودگي هواست! در نتيجه اندازهگيري دقيق ميزان
آلودگي سطح زمين و دس��تيابي به نقشه آلودگي
شهرهاي مختلف براس��اس ذرات آالينده ،كاري
بسيار مهم است.
برنامهريزي براي فعاليتهاي كش�اورزي
وصنعتي
اطالعات درباره تصوير آب و هواي استانهاي مختلف
و همين طور اطالعات از وضعيت آب و هواي مناطق
خاص كشور مثل مناطق كوهستاني ،وضعيت كلي
تغييرات آب و هوايي كشور و واكنشهاي شيميايي
مربوط به آن را نش��ان ميدهد .همي��ن قضيه در
برنامهريزي براي فعاليتهاي كشاورزي ،معدني و
حتي صنعتي كشور بسيار مهم است.
دانستن اينكه بادها چه زماني جابهجا ميشوند يا
تابستانها آلودگيهاي هوا در چه مناطقي بيشتر
متمركز است ،كمك ميكند تا جريانهاي آلودگي
و اثر آنها شناخته ش��ود .اطالع از اينكه بدانيم چه
واكنشهاي شيميايي در ذرات معلق هوا رخ ميدهد
كه باعث ميش��ود ريزگردها در مناطقي از كشور
ش��دت پيدا كنند و از يكجا به ج��اي ديگر بروند،

حسین سروقامت

براي مقابله با مش��كل ريزگردها كمك زيادي به
ما ميكند .فناوري س��نجش از دور با به كارگيري
تصاوير ماهوارهاي توانايي اندازهگيري عناصر موجود
در اتمسفر را دارد .به همين دليل سازمان فضايي
ايران با راهاندازي سامانه پايش ماهوارهاي آلودگي
در سطح كش��ور كه آفاق نام دارد ،كمك زيادي به
برنامهريزي براي حل مشكل آلودگي كردهاست.
گزارش پايش ماهوارهاي از  3آالينده
سازمان فضايي با بهرهگيري از توانمندي متخصصان
بخش خصوص امسال اين سامانه را راهاندازي كرد تا
ميزان گازهاي آاليندهنيتروژن در اتمسفر كشور را با
اين فناوري اندازهگيري كند.
اين س��امانه تاكنون فقط توانايي تشخيص ذرات
نيتروژن در هوا را داشت كه دو فاكتور مهم ديگر هم
به آن اضافه شد و روز گذشته سازمان فضايي ايران
نتايج پايش ميانگين غلظت دي اكسيد نيتروژن،

گوگرد و مونوكسيد كربن كشور و برخي از استانها
با استفاده از فناوري سنجش از دور را منتشر كرد.
فناوري س��نجش از دور ب��ا به كارگي��ري تصاوير
ماهوارهاي ،تواناي��ي اندازهگيري عناصر موجود در
اتمس��فر را دارد .بر اين اساس با اس��تفاده از اين
فناوري ،اندازهگيري ميزان گازهاي آالينده اكسيد
نيتروژن ،گوگرد و مونوكسيد كربن مربوط به نيمه
اول شهريورماه جاري انجام شدهاست.
در اين گ��زارش نتايج پايش ماه��وارهاي ميانگين
غلظت دي اكس��يد نيتروژن ،دي اكسيد گوگرد و
مونوكسيد كربن در كل كشور و ميزان دقيق آنها در
كالنشهرهاي مهم در نيمه اول شهريور ماه ( ۱تا ۱۵
شهريور  )۱۴۰۰ارائه شدهاست.
غلظت مونوكس�يد كربن پايتخت برابر با
ميانگينكشور
اين نتايج نشان ميدهد كه ميانگين روزانه آالينده

دياكسيد نيتروژن در استانهاي تهران ،خراسان
رضوي و كرمان بيش��تر از ميانگين كل كش��ور و
ميانگين روزان��ه آالينده دي اكس��يد نيتروژن در
اس��تان كهگيلويه تقريباً برابر ب��ا ميانگين روزانه
كشوري بودهاست.
از س��وي ديگر مقدار ميانگي��ن روزانه غلظت دي
اكس��يد گوگرد از تاريخ  ۱تا  ۱۵ش��هريور ۱۴۰۰
هم منتشر شدهاست .مطابق اين نمودار ميانگين
روزانه آالينده دياكسيد گوگرد در استان بوشهر،
قزوين و تهران بيش��تر از ميانگين كل كشور و در
استان اصفهان تقريباً برابر با ميانگين روزانه كشور
بودهاست .مقدار ميانگين روزانه غلظت مونوكسيد
كربن از تاريخ  ۱تا  ۱۵شهريور  ۱۴۰۰كه خبرگزاري
ايسنا هم بازنش��ر كرده نشان ميدهد كه ميانگين
روزانه آالينده مونوكس��يد كربن در استان بوشهر
بيشتر از ميانگين كل كشور بوده و ميانگين روزانه
اين آالينده در اس��تانهاي تهران تقريب��اً برابر با
ميانگين روزانه كشور و در استان قزوين و اصفهان
كمتر از ميانگين روزانه كشور است.
گفتني است براي تشخيص تمامي فعل و انفعاالت
موجود در جو زمين ،متخصصان كشور با استفاده از
فناوريهاي بومي تجزيه و تحليل ذرات جامد معلق
در هوا ،طيفس��نجها و ماهواره دادهها را بررس��ي
كردهاند .جال��ب اينكه متخصصان كش��ور موفق
شدهاند نور خورشيد را به اجزاي طيفياش تجزيه
و آناليز كنند تا حتي مقادير بسيار كم ذرات آالينده
شناسايي شود .برخي از آاليندهها مثل متان و دي
اكسيدكربن،بخشيازگازهايگلخانهايهستندكه
دراثرفعاليتهايصنعتيومعدنيمنتشرميشوند،
اما متخصصان با شناس��ايي ديگر آاليندهها كه از
دس��تاندازيهاي طبيعي مثل آتشسوزي راهي
جو ميشوند ،توانستهاند به نقشه آاليندههاي كشور
و شيوه جابهجايي آنها دست پيدا كنند.
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چكيده سخنراني دكتر علي صاحبي روانشناس باليني و استاد
دانشگاه سيدني استراليا در همايش جهاني « »TEDپيرامون
ايده ارزشمند «خشنودي»:
ربع قرن است من و همسر روانپزشكم به دنبال پاسخ يك سؤال
بودهايم؛چرا برخي افراد صرفنظر از ش�رايط زندگي هميشه
خشنودند و برخي ديگر هميشه ناخشنود؟
چرا برخ�ي ايرانيان حاضرند ب�ه هر قيمت مهاج�رت كنند تا
زندگي بهتري داشته باشند و بسياري از مهاجران به امريكا و
اروپا از زندگي خشنود نيستند؟
چرا هر روز صبح در امريكا  250ميلي�ون نفر پروزك  -داروي
ضد افس�ردگي – ميخورند تا بتوانند از خواب برخاسته ،سر
كار بروند؟
تحقيقات ما نش�ان ميدهد رمز خشنودي افراد شاد يك چيز
است:
عمل مهربانانه بدون چشمداشت!عواطف و افكار مثبت و ارضاي نيازها كه به افزايش بهزيستي و
رضايتمندي از زندگي بينجامد.
دوستان! شما نيز آن چهار كلمه را بهخاطر بسپاريد و شادمان
زندگي كنيد!

مجيد ابهري ،رفتارشناس و آسيب شناس اجتماعي

تا ديرتر نشده كالب هاوس را دريابيد!

ورود فضاي مجازي به عرصه زندگي روزمره
بسياري از افراد ،دستاوردهاي متعدد منفي
و مثبتي به همراه داشتهاست .متأسفانه طبق
معمول ،باز هم نهادها و كارشناسان فرهنگي و
تربيتي ما در مقابل يكي از فعاليتهاي موجود
در اين فضا غافلگير شدهاند؛«كالب هاوس»
امكان تشكيل اتاقهاي گفتوگو بين افراد را
در هر كجا از كره زمين فراهم ميكند .گفتمان
و مبادله دانشهاي مختلف يكي از ابزار شناخته شده و قوي در ميدان تبادل
عقايد بوده و در صورتي كه بر اساس اصول و عرف استاندارد و علمي معمول
برگزار شود به وسيلهاي موجه براي گفتوگو در ابعاد مختلف تبديل ميگردد.
شوربختانه اين وس��يله يعني همان كالبهاوس اينبار نيز براي عدهاي از
كاربران به ابزار ايجاد انحراف ،دروغپراكني و شايعهسازي بدل شدهاست .در
اين ميان افرادي هستند كه بهعلت كاستيهاي رواني و حفرههاي روحي
گفتوگو در مورد مسائل جنسي و رشتههاي مربوطه را موضوع اتاقهاي
گفتوگو تعيين كرده و به عضوگيري مشغول شدهاند.
گروهيديگراماافراديهستندكهموذيانهوبراساسنسخههايصهيونيستي
به تبليغات اديان و مخصوصاً بهاييت مشغول شدهاند و در اين مسير از برخي از
چهرههاي رسانههاي ماهوارهاي آنسوي آبها بهره ميگيرند .ورود برخي از
چهرههاي مزدور كه دهها سال است در شبكههاي ماهوارهاي هجوم به نظام
جمهوري اسالمي و ملت شريف ايران را دستمايه كار خود قرار داده و اجاره
دادن ساعتي شبكه و كانال به معاندان و دشمنان شناخته شده مثل بهاييان
سادهترين كار آنهاست .هجوم مجريان اين شبكهها به كالبهاوس و تشكيل
اتاقهاي مختلف با عناوين ظاهر فريب و دروغ مثل كرونا و نقاط ضعف دولت
سيزدهم و عناوين زرد ،مخاطبان را به خود جذب ميكنند.
فالوورهاي اج��ارهاي براي پرك��ردن اتاقها با حضور برخ��ي از چهرههاي
وطنفروش يكي ديگر از ش��گردهاي اي��ن ابزار اس��ت .از طرفي اتاقهاي
همسريابي تحت عنوان فريبنده ازدواج و دوستيابي حركت ديگري براي
جلب و جذب مشتري در كالبهاوس اس��ت .در كنار اتاقهاي ضداخالق
بايد به اتاقهاي جلب و جذب جاسوس تحت عنوان تحليلگر و رابط خبري
هم اشاره كنم؛ با عناوين پذيرش تحصيلي و قبول دانشجو در اروپا و كانادا و
مانند اينها ،يا مث ً
ال مشاوره مهاجرت كه يكي ديگر از دامهاي جذب همكار
و همراه براي آنها است .البته تعدادي از افراد معتقد به اصول و آرمانهاي
انقالب و برخي از روحانيون جوان و فعال و نخبه نيز توانستهاند بخش كمي
از اين هجومها را خنثي كنند كه در مقابل گستره هجمه دشمنان ،بسيار
كم تأثير است .اكثر شايعات موجود در سطح جامعه در اين فضا ساخته و
پرداخته و نشر ميگردند .بارها در مقاالت متعدد ضرورت حضور كارشناسان
جوان و نخبه را در اين فضا اعالم كردهام ،اما متأسفانه هنوز هم حركتي در
اين مسير صورت نگرفتهاست.
بار ديگر خطر جدي و نزديك اين ابزار را اعالم و از طالب جوان و دانشجويان
نخبه درخواست ميكنم در طول شبانهروز ساعاتي از وقت خود را به حضور
در اين فضا اختصاص دهند .اميدوارم تا ديرتر از اين نشده افراد دلسوز حركتي
انجام دهند و حداقل اين بار ديرتر و كمتر غافلگير شويم.

سال تحصيلي «مجازي» آغاز ميشود

سرپرس�ت وزارت آم�وزش و پ�رورش گف�ت :مدي�ران كل بايد
در اي�ن فرصت باقيمان�ده تا مهر ،با مداخالت بيش�تر ،س�عي در
هر چ�ه بهتر برگزار ش�دن «پ�روژه مهر و بازگش�ايي م�دارس »
داش�ته باش�ند تا با انس�جام بيش�تري اي�ن مهم محقق ش�ود.

عليرضا كاظمي در گردهمايي مشترك اعضاي شوراي معاونان و مديران
كل آموزش و پرورش سراسر كشور كه با موضوع «پروژه مهر و بازگشايي
مدارس در سال تحصيلي جديد» برگزار شد ،اظهار كرد :مهر امسال و
آغاز سال تحصيلي به صورت مجازي خواهد بود و تالش داريم بازگشايي
مدارس خيلي آرام ،بيدغدغه و با ش��كوه انجام شود .سرپرست وزارت
آموزش و پرورش ادامه داد« :مسئوليت» كار سنگيني است و «مسئوليت
در نظام تعليم و تربيت» ،به شدت سنگينتر است؛ چراكه تعليم و تربيت
امانتي است كه در اختيار ما قرار گرفته است و عواقب سنگيني نيز دارد.
كاظمي ادامه داد :سختترين كار ،تعليم و تربيت يك جامعه است كه
خداوند بر عهده پيامبران قرار داده و امروز اين مس��ئوليت سنگين ،بر
عهده آموزش و پرورش نهاده شدهاست .به گزارش مركز اطالعرساني
و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،وي افزود :مديران كل بايد در
اين فرصت باقيمانده تا مهرماه ،با مداخالت بيشتر سعي در هرچه بهتر
برگزارش��دن پروژه مهر و بازگش��ايي مدارس داشتهباشند و با انسجام
بيشتري اين مهم محقق شود.

رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه
در حال حاضر كمتر پرونده مهريهاي را ميتوان يافت كه زن توانسته
باشد به صورت كامل حق خود را استيفا كند ،گفت :طرح اصالح قانون
مهريه در مراحل پاياني قرار دارد.
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران نوس��ازي يك سال
و نيمه كل ناوگان تاكس��يراني را در گرو تأمين  ۵هزار ميليارد تومان
منابع عنوان كرد.
رئيس كميسيون شهرس��ازي و معماري شوراي شهر تهران از آغاز
فرايند مطالعات احيا و نوسازي بافت فرسوده در تهران در اين كميسيون
خبر داد.

