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رئيس كميته علمي کرونا:

دادستان به داد تاالب رسيد

دادس�تان انزل�ي از دس�تگيري  ۲نف�ر ب�ه ج�رم
ايج�اد حري�ق عم�دي در ت�االب انزل�ي خب�ر داد.

دادستان انزلي روز گذشته در جلسه س��تاد بحران رسيدگي به تاالب
انزلي اظهار داشت :نيروي انتظامي شهرس��تان بندرانزلي دو نفر را در
اين راستا دستگير كرد كه در حال حاضر تحتنظر هستند تا اقدامات
قانوني در مورد آنها اعمال شود.
اكبر سبحاني گفت :اين آتش در حال مهار ش��دن است ،اما بايد براي
جلوگيري از حوادث اينچنيني تصميمات خردمندانه و دورانديشانهاي
اتخاذ شود كه در ماهها و سالهاي آينده ش��اهد وقوع اتفاقاتي از اين
دست نباش��يم .وي با بيان اينكه افراد سودجو كه زمين آنها چسبيده
به تاالب است ،اين نيزارها را آتش ميزنند تا تصرفات خود را به سمت
تاالب افزايش دهند ،افزود :اين افراد به دنب��ال افزايش تصرفات خود
هستند و منشأ حريقهاي عمدي روزها و سالهاي اخير عوامل انساني
است؛ چراكه در آن محدوده تير برق ،كارخانه و منزل مسكوني وجود
ندارد .سبحاني تأكيد كرد :افراد تعمدا ً اقدام به آتشسوزي ميكنند و
اظهار ميدارند سوزاندن خار و خاشاك موجب گسترش آتش شده كه
اين ادعا بسيار كودكانه و عمل آنها از روي قصد و تعمدي بوده و منجر
به از بين رفتن سرمايههاي ملي شدهاست.
اين مقام قضايي با بيان اينكه در نظر گرفتن جزاي نقدي و جرم درجه ۶
براي حريقافروزاني كه اينچنين سرمايههاي ملي را به آتش ميكشند،
ضمانت اجرايي قوي نيست ،تأكيد كرد :مشكل بايد اساسي و ريشهاي
حل شود .تاالب بينالمللي انزلي ،چهره بينالمللي دارد و ميبايست
مانند فرزند خود از آن مراقبت كنيم .وي خاطر نشان كرد :بندرانزلي
با تاالب آن شناخته شدهاس��ت ،چرا بايد تاالب را در معرض خطر قرار
دهيم و موجب از بين رفتن آن شويم .شركت سهامي آب منطقهاي بايد
نيروهاي خود را به كار گيرد و حدود اراضي متصرفه را مشخص كند.
دادستان انزلي متذكر شد :با شروع فصل كشاورزي و صيفيكاري با هر
كسي كه با تصرف اراضي سوختهش��ده اقدام به كار زراعي كند به جرم
تصرف عدواني و حريق عمدي به جد برخورد ش��ده و اموالش توقيف
خواهد شد.
س��بحاني با طرح اين مس��ئله كه آيا حريق تاالب واقعاً تضييع حقوق
عامه نيست ،متذكر شد :اين مسئله با نظم عمومي جامعه مرتبط است
و براي احقاق حقوق عامه با دس��تگاه قضايي كه پرچمدار حقوق عامه
است به اين مس��ئله ورود ميكنیم و اعمال قانون خواهيم كرد .تاالب
انزلي محل تخمريزي آبزيان و پناهگاه و مأمن پرندگان بومي و مهاجر
است ،اين تاالب كه با بيش از  ۱۰۰گونه پرنده ۵۰ ،گونه ماهي و صدها
گونه موجودات گياهي اكوسيستم كمنظيري دارد ،از سال  ۱۳۵۴جزو
تاالبهاي بينالمللي تحت حفاظت ش��ناخته ش��د و مهمترين منبع
تكثير و توليد ماهيان خاوياري و استخواني درياي خزر و ساالنه پذيراي
مسافران بيشمار داخلي و جهانگردان خارجي است .همچنين سازمان
بينالمللي حيات پرندگان ،اين تاالب را به عنوان زيستگاه با اهميت براي
پرندگان تشخيص داده و جزو تاالبهاي طبيعي و آب شيرين كشور و
از جمله زيباترين مناظر آبي منطقه است.

فروريزش  ۲۰درصد ساختمانها
در تمام مناطق تهران با زلزله 6/5ريشتري

 ۶۰درص�د س�ازهها در ته�ران ب�ا زلزل�هاي ب�ه وس�عت 6/5
ريش�تري دچ�ار آس�يب ج�دي ميش�وند ك�ه در ص�ورت
مقاو مس�ازي اي�ن ع�دد ب�ه  ۴۰درص�د خواه�د رس�يد.

رضا كرم��ي محمدي ،رئيس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران
شهرداري تهران گفت :ش��هر تهران آكنده از پتانسيلهاي بحران با از
جمله زلزله ،سيل و مواردي از اين دست را شامل ميشود.
وي با بيان اينكه حادثهاي مانند پالسكو بحران تلقي نميشود ،گفت:
تاكنون بحراني از اين جنس نداشتيم و مقياس بحران متفاوت است.
كرمي محمدي با تأكيد بر اينكه در مديري��ت بحران ،مديريت بايد بر
مبناي دادهها باشد ،گفت :بايد دادههاي واقعي جمعآوري و تحليل شود
و براساس آنها پيشبيني و هشدار سريع صورت گيرد .رئيس سازمان
پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران با بيان اينكه مخاطرات شهر
تهران نياز به رصد دارد ،گفت :نميتوانيم منتظر ش��ويم كه اين اتفاق
رخ دهد و بعد برنامهريزي كنيم .به همين دليل سامانههايي از جمله
هشدار سريع زلزله ،هشدار سيل ،تخمين خسارت زلزله و مواردي از اين
دست را در اين دو سال تجهيز كرديم .وي ادامه داد :شش كوداكوپتر
براي رصد محل حادثه در زمان بحران خريداري شدهاس��ت .به عالوه
 10تابلو هشدار هواشناسي در نواحي كوهستاني شهر تهران نيز نصب
شد .به گزارش ايلنا ،كرمي محمدي با اش��اره به پايگاههاي مديريت
بحران در محالت گفت :قرار بود در  ۳۵۲محله ،به همين تعداد پايگاه
مديريت بحران تأسيس شود كه تاكنون  ۱۰۸پايگاه ساخته شدهاست
كه  ۱۰۳پايگاه در اختيار شهرداري اس��ت و پنج پايگاه به ارگانهاي
ديگر واگذار شدهاست .رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران
شهرداري تهران در ادامه به مس��ئله زلزله در تهران اشاره كرد و گفت:
حدود  ۶۰درصد س��ازهها در زلزلهاي به وس��عت  6/5ريشتري دچار
آسيب جدي ميشوند كه در صورت مقاومسازي اين عدد به  ۴۰درصد
خواهد رسيد؛ به عالوه  ۲۰درصد س��اختمانها در تمام مناطق دچار
فروريزش خواهند شد كه بعد از مقاومسازي به حدود  ۵درصد خواهد
رسيد .كرمي محمدي افزود :از نظر ميزان تلفات وضعيت مناطق يك تا
پنج به دليل نوع ساخت و ساز و نزديكي به گسل از همه بدتر است .در
مطالعات در حال انجام بررسي شدهاست كه با زلزله  6/5ريشتري در
مجموع  2ميليون كشته و مصدوم شديد و حدود  ۴۰۰هزار كشته در
يك دقيقه خواهيم داشت .اگر مقاومسازي انجام دهيم به كمتر از ۱۰۰
هزار نفر كشته خواهيم رسيد.

بازنشستگي بانوان بيانگيزه
براي كمك به ايران

خان�م فراهاني از ته�ران :در دولت اول آقاي روحاني قرار ش��د كه
خانمها با  20سال سابقه بازنشسته شوند .اين قضيه در همان ماه اول از
دولت دوم ايشان حذف شد .بسياري از خانمها با سابقه باالي  20سال
دچار فرسودگي و خستگي بسيار هستند و بهتر است جوانان فعال به
خصوص آقايان كه بايد زندگي تشكيل دهند ،جايگزين اين افراد شوند.
همين خانمهاي باالي  20سال سابقه كار حتي راضي به دريافت  20روز
حقوق هستند و ادامه كار اين افراد بيانگيزه فقط تحميل هزينه بيشتر
به دولت و بيتالمال است .اميدوارم دولت جديد با فراهم آوردن امكان
بازنشستگي بانوان ،راه را براي جوانان جوياي كار باز كند.

تجویزهای پزشکی عامل قارچ سياه است!
رئيسي :به زودي هفتهاي  ۵ميليون دوز واكسن وارد ميشود

گزارش یک

زهرا چيذري

امین آهویی | تسنیم

وقتي با عالئم شبيه به سرماخوردگي به پزشك
مراجعه كردم ،دكتر با تأكيد ب�ر اينكه در حال
حاضر چي�زي به ن�ام س�رماخوردگي نداريم،
تشخيص كرونا داد و نس�خه پيچيد .در نسخه
مذكور س�ه آمپول دگزامتازون براي س�ه روز
متوالي تجويز ش�دهبود .همچني�ن به توصيه
پزشك بنا ش�د پنج روز ديگر براي اسكن ريه
اقدام كنم .پس از پنج روز وقتي براي مشورت
درباره لزوم انجام اسكن ريه به پزشك متخصص
عفوني مراجعه كردم با ديدن نس�خه پزش�ك
قبلي تجويز دگزامتازون را مانند سم توصيف
كرد! پس از آن بود كه با يكي دو پزشك ديگر هم
مشورت كردم و يكي آنتي بيوتيك داد و ديگري
قرص حساس�يت و خالصه هر پزشكي نسخه
خودش را پيچيد تا بهتر متوجه ش�وم پروتكل
درماني مدوني براي درمان كرونا تدوين و ابالغ
نشدهاس�ت .همين ماجرا هم ع�وارض جانبي
داروهاي تجويزي را افزايش داد تا جاييكه بنا
به تصديق دكتر عاطفه عابدين�ي دبير كميته
د  ۱۹عامل ب�روز بيماري
علمي كش�وري كووي 
قارچ سياه ،تجويز بيش از اندازه كورتون از سوي
پزشكان است و حاال در كنار كرونا ،قارچ سياه
هم جان و سلامتي بيماران را تهديد ميكند.

كرونا با اين شكل و شمايل پديده تازهاي است كه
دنيا را غافلگير ك��رد و از اين منظر تا حدي آزمون
و خطا براي پيدا ك��ردن راهكار مقابل��ه و درمان

اين بيماري قابل پذيرش اس��ت ،اما انگار كش��ور
ما در زمينه به روز رس��اني اش��تباهات درماني و
دارويي با تأخير عم��ل ميكند .چنانچه داروهايي
مانند رمدسيوير يا فاويپيراوير از يك سال قبل در
پژوهشهاي سازمان جهاني بهداشت رد شدند ،اما
در كشور ما فاويپيراوير به تازگي از فهرست داروهاي
مورد حمايت بيمه خارج ش��د و درباره رمدسيوير
هم همچنان درمانگاههاي سرپايي تزريق اين دارو
افتتاح ميشود! همچنين تجويز بيرويه كورتونها
از سوي پزشكان موجب شده تا در بحبوحه كرونا سر
و كله بيماري قارچ سياه هم پيدا شود و نظام سالمت
را با چالشي جديد در اين زمينه مقابل سازد.
چه کسی عامل قارچ سياه است؟
موكورميستس يا قارچ سياه نوعي عفونت قارچي
مزمن است كه منجر به ايجاد رنگ سياه در مخاط
بيني ميشود و ميتواند سينوسها ،مغز ،ريهها و
چشمها را آلوده كند.
آبريزش بيني ،تورم و درد يكطرفه صورت ،سردرد،
تب و بافتمردگي برخي از عالئم ابتال به اين عفونت
قارچي است كه البته سبب مرگ برخي از بيماران
نيز ميشود .پزشكان هندي هم كه با اين بيماري
مواجهه گس��تردهتري داش��تهاند ،ميگويند اين
عفونت  ۱۲تا  ۱۸روز پس از بهبودي بيماري كووي د
 ۱۹ظاهر ميشود و در صورتي كه بيماران ب ه موقع
و ب ه درس��تي تحت درمان قرار نگيرن��د ،احتمال
فوت آنها تا  ۹۴درصد افزايش پيدا ميكند .عاطفه

عابديني ،دبير كميته علمي كشوري كووي د  ۱۹با
اشاره به بيماري قارچ سياه و تأكيد بر اينكه بيماري
مذكور از ع��وارض درمان اس��ت ،تصريح ميكند:
«باعث اين بيماري خود ما پزشكان هستيم و حاال
هم ميدويم ت��ا آن را درمان كني��م ،در حالي كه
واقعيت اين است كه مهمترين دليل اين بيماري
تجويز بسيار زياد كورتون است».
به گفته عابديني دستورالعمل كشوري براي تجويز
كورتون ابالغ ش��ده و اينكه به بيماران چه ميزاني
دادهشود ،مشخص شدهاس��ت .وي ميافزايد«:در
 ICUبزرگ بيمارستان مس��يح دانشوري تهران
قارچ سياه تاكنون نداشتهايم و تنها از بيماراني كه از
ساير بيمارستانها پذيرش كرديم چند مورد اندك
بود .بايد روي دوز كورتون تجديدنظر كنيم و دوز باال
تجويز نكنيم؛ اگر مديريت نكنيم ،هر چقدر هم دارو
بياوريم باز هم كم خواهد بود».
از نگاه دبير كميته علمي كشوري كوويد  19خيلي
بعيد اس��ت كه مري��ض كرونايي بتوان��د درمان و
جراحي قارچ سياه را پشت س��ر بگذارد و احتمال
مرگ و مير خيلي باال ميرود .بنابراين كادر پزشكي
بايد مصرف كورتون را مديريت كنند؛ چراكه تجويز
بيش از حد آن اوضاع را بد خواهد كرد .به گفته وي
بعضي از پزشكان از همان ابتدا آنتيبيوتيك وسيع
به بيماران ميدهند كه اين كار هم اشتباه است.
كرونا نميكشد اما. . .
ايالد علوي ،ف��وق تخصص بيماريه��اي عفوني

بيمارس��تان لقمان حكيم و عض��و هيئت علمي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهش��تي با اشاره به
ال به كرونا و ديگر ش��رايط محيطي باعث
اينكه ابت 
ميشود تا در بدن يك پديده مرموز به نام «طوفان
سيتوكين» فعال شود ،ميگويد«:در اين وضعيت،
سيستم ايمني بدن دچار اختالل ميشود و در كنار
حمله به سلولهاي عفوني ،به سلولهاي سالم نيز
حمله ميكند».
وي با عنوان اين مطلب كه پزشكان ناگزيرند براي
كاهش حمالت ش��ديد ناش��ي از كرونا ،داروهاي
ضد الته��اب همانن��د دگزامت��ازون ،بتامتازون،
هيدروكورتي��زون و پردنيزول��ون با مق��دار باال و
طوالنيمدت تجويز كنند ،ادامه ميدهد «:اين كار
باعث تضعيف قدرت دفاعي بدن و در مقابل افزايش
سطح قند ميشود و به اين ترتيب محيط مناسبي
براي رشد قارچها فراهم ميآيد».
در همين حال ،مصطفي قانع��ي متخصص ري ه با
اش��اره به مطالعهاي جهاني در  ۴۰۵بيمارس��تان
و روي  ۱۱هزار و  ۳۳۰بيمار با داروي رمدس��يوي ر
ميافزايد «:نتيجه اين بود كه در بهبود بيماران تأثير
كمي داشته يا اص ً
ال تأثيري نداشتهاست .بر اساس
همين تحقيقات رمدسيوير حتي بر كاهش تعداد و
بار ويروس در بيماران هم تأثيري نداشتهاست .اين
دارو هيچ اثري هم بر كاه��ش مرگ ومير بيماران
كوويد  ۱۹نداشته است ».به گفته اين متخصص
ريه ،ويروس بيماران كوويد  ۱۹را نميكشد ،آنچه
بيماران را ميكش��د تورم و الته��اب ريه و كاهش
اكسيژن است .بنا بر اين اكس��يژن ،داروهاي ضد
انعقاد و كورتيكواستروئيد و دگزامتازون است كه
ميتواند التهاب ريه را ك��م كند ،اما نبايد بيمحابا
و بيروي��ه و بيتوجه به عفونت تجويز ش��ود ،زيرا
سيستم ايمني را سركوب ميكند.
واردات هفت�هاي  5ميليون دوز واكس�ن
به زودي
براي مهار كرونا بناس��ت تا واكسيناسيون سرعت
بگيرد .عليرضا رئيس��ي ،معاون بهداش��ت وزارت
بهداشت ،از واردات هفتهاي  ۵ميليون دوز واكسن
به كشور در آينده نزديك خبر داد.
وي با اعالم اينكه تاكنون  ۲۷ميليون دوز واكسن در
كشور تزريق شدهاست ،افزود«:تمامي واكسنهايي
كه مصرف شده اثربخشي مناس��بي داشتهاند ،به
طوري كه ميزان بستريهاي بيماراني كه واكسينه
شدهاند ،پايينتر از كساني است كه واكسن نزدهاند».
رئيسي با اش��اره به اينكه هم اكنون در فاز چهارم
واكسيناسيون و واكسيناسيون افراد باالي  60سال
هستيم ،اضافه كرد«:در فاز  ۸۷، ۲درصد سالمندان
باالي  ۶۰سال واكسينه شدند».
وي با بيان اينكه جمعيت زير  ۶۰سال كشور حدود
 ۴۲ميليون نفر هستند ،افزود «:براي اين افراد ۸۵
ميليون دوز واكسن نياز داريم كه از هفته آينده به
طور مستمر ميزان قابلتوجهي واكسن وارد كشور
خواهد شد».

بهرهبرداري از  513پروژه محروميتزدايي در پايتخت

رئيس سازمان بسيج مستضعفين :محروميتهاي مردم بايد خواب را از مسئوالن كشور بگيرد تا آن مشكل حل و فصل شو د
جهادگران س�پاه
گزارش 2
سيـدالشـهـداي
عليرضا سزاوار
اس�تان ته�ران از
بهمن ماه س�ال گذش�ته تاكن�ون  ۵۱۳پروژه
عمراني را در دست اجرا داشتند كه روز گذشته
افتتاح و تحويل قشر نيازمند شد .اين پروژهها
ش�امل س�اخت من�زل ،مدرس�ه ،مس�جد و
س�النهاي ورزش�ي ب�ود و همزم�ان س�پاه
سيدالشهدا پروژههاي جديد محروميتزدايي
مناطق محروم پايتخ�ت را هم دنبال ميكند.
رئيس سازمان بسيج هم در مراسم بهرهبرداري
از اين پروژهها تأكيد ك�رد كه محروميتهاي
مردم بايد خواب را از مسئوالن كشور بگيرد.

از زمستان سال گذش��ته تاكنون اجراي بيش از
 174هزار و  230پروژه عمراني از حاشيه پايتخت
گرفته تا نقاط صفر مرزي در دستور كار اردوهاي
جهادي قرار دارد كه حدود  20درصد از آنها افتتاح
و بقيه در مراحل پاياني است.
فعاليت  27هزار گروه جهادي در ايران
در اطراف تهران مناطقي وجود دارد كه باوركردني
نيس��ت در نزديك��ي پايتخت ت��ا به اي��ن حد از
محروميت وجود داشته باش��د .خوشبختانه اين
محروميتها با همت جهادگران بسيجي در حال
رفعشدناست.مانندجابهجاييخانههايمحلهاي
در شهريار كه ساكنانش همنشين انبارهاي توليد
شوينده و جمعآوري ضايعات بودند.
بخش��ي از تيمه��اي محروميتزداي��ي وظيفه
رس��يدگي ب��ه وضعي��ت امكان��ات در مناط��ق
كمبرخودار و شناس��ايي نقاط ضعف اين مناطق
براي برنامهريزي جهت رف��ع اين محروميتيها
را دارند.
در حال حاضر بي��ش از  27هزار گروه جهادي در
سراسر كشور مشغول به شناسايي محروميتها
و اجراي عملياتهاي رفع محروميت هس��تند.
به ط��وري ك��ه اكن��ون در بيش��تر اس��تان ها،
شهرس��تانهاي كم برخوردار و روس��تاهايي كه
نياز به كمكهاي فوري براي رفع نيازها و بهبود
معيشت دارند ،توسط جهادگران گمنام بسيجي

حسین سروقامت

شناسايي ش��ده و به عنوان جامعه هدف در نظر
گرفته شدهاند.
س��پاه سيدالش��هداي اس��تان تهران در دوران
شيوع كرونا هم در زمينه ايجاد مراكز درماني و
واكسيناسيون در شهرستانهاي مختلف تهران
گامهاي خوبي برداشتهاست .ساكنان بسياري
از مناطق مح��روم پايتخت براي واكس��ن زدن
بايد به تهران يا شهرس��تانهاي اطراف مراجعه
ميكردند كه اين مشكل در ماههاي اخير برطرف
شدهاست.
ماهها و سالهاي بسيار خوبي را پيش رو داريم
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين روز گذشته
در مراس��م افتتاح پروژهه��اي محروميتزدايي
حاشيه پايتخت با اشاره به تالش دشمنان كشور
در تضعيف حركت انق�لاب اس�لامي از ابتداي
پيروزي انقالب تا امروز اظهار كرد :پيش از پيروزي
انقالب اسالمي ،بهرغم بهرهمندي از ظرفيتهاي
خدادادي بخ��ش زيادي از مناطق كش��ور دچار
محرميت بود كه با پيروزي انقالب اسالمي ،تمركز
و جهتگيري انقالب اسالمي بر عدالت ،پيشرفت
و آباداني كشور ش��د و بهرهبرداري از  513پروژه

محروميتزدايي اطراف پايتخت يك نمونه از اين
پيشرفت است .سردار غالمرضا سليماني ،با بيان
اينكه مهم اين است كه برنامهريزيها دقيق و براي
هر برنامهاي بايد پيوست عدالت وجود داشتهباشد،
گفت :سپاه و بسيج اين افتخار را دارد كه پرچمدار
مطالبه عدالت در كشور است .آن چيزي كه مهم
است ،تحققمردم س��االري اسالمي با توجه ويژه
به بُعد عدالت اس��ت و در همه جنبهها مردم بايد
ساالر خود باشند.
وي با اشاره به طرحهاي عمراني سپاه سيدالشهدا
اس��تان تهران كه براي محروميتزدايي صورت
گرفتهاست ،گفت :حتماً ماهها و سالهاي بسيار
خوبي را پي��ش رو خواهيم داش��ت و حتماً براي
مش��كالت و كاس��تيها و محروميتهاي مردم
ظرفيتها را به كار خواهيم گرفت و تالش خواهيم
كرد تا مشكالت مردم را كاهش دهيم.
رئيس بسيج مس��تضعفين كش��ور تأكيد كرد:
محروميتهاي مردم بايد خواب را از مس��ئوالن
كشور بگيرد تا آن مشكل حل و فصل شود.
ركوردشكني در توزيع كمكهاي مؤمنانه
فرمانده سپاه سيدالشهدا اس��تان تهران هم روز

گذش��ته در آيين افتتاح  ۵۷منزل مسكوني ويژه
نيازمندان كه به صورت پايلوت در بخش جوادآباد
ورامين برگزار شد ،با بيان اينكه امروز صحنه رزم
و مبارزه به بركت خون ش��هدا و ايث��ار ايثارگران
تغيير كردهاس��ت ،گفت :از اواخر سال  1399تا
امروز و در مدت  ۹ماه ۵۱۳ ،پروژه عمراني را آماده
بهرهبرداري كردهايم كه ام��روز افتتاح و تحويل
محرومين شد.
س��ردار احمد ذوالقد ر افزود :از اي��ن  513پروژه
عمراني 363 ،واحد مس��كوني مورد مرمت قرار
گرفتهاست و 96واحد مسكوني ساخته شدهاست،
بقيه پروژهها ش��امل س��اخت و مرمت مسجد،
مدرسه ،ورزشگاه و سالنهاي ورزشي ميشود.
وي با اش��اره به افتتاح طرحهاي عمراني بس��يج
سازندگي استان تهران گفت :اكنون عالوه بر اين
پروژههايي كه در ورامين افتتاح ش��د ،پروژههاي
ديگري نيز در شهرس��تانهاي اس��تان تهران و
شهرستان زلزلهزده سيس��خت به بهرهبرداري
ميرسد.
فرمانده س��پاه سيدالشهدا اس��تان تهران ادامه
داد :سپاه سيدالشهدا به دنبال كشف پروژههاي
جديد روستايي اس��ت و از امروز براي پروژههايي
نظير آبرساني و احداث سدهاي كوچك در حوزه
كشاورزي دس��ت به كار خواهد ش��د .در همين
راس��تا در اولين گام طي نشس��تي با مس��ئوالن
جهاد كش��اورزي فيروزكوه ،پروژه آبرس��اني در
اين شهرس��تان كليد خ��ورد .از ام��روز با هدف
محروميتزدايي ،توان خود را معطوف به عمران
و آباداني روستاها خواهيم كرد.
گفتني است كمكهاي مؤمنانه و توزيع بستههاي
معيش��تي در بين نيازمندان پايتخت هم امسال
ركورد زدهاست .شمار بسته مؤمنانه كه در استان
تهران توزيع شدهاس��ت ،امس��ال از يك ميليون
بسته فراتر رفتهاست .در بخشهاي توزيع غذاي
گرم نيز به همت گروههاي جهادي ،اكنون طبخ و
توزيع غذاي گرم از مرز  ۳ميليون پرس عبور كرده
و ميان نيازمندان خصوصاً محرومين حاشيه شهر
توزيع شدهاست.
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قديميتره�ا! دس�تمريزا د كه ب�ه ما ي�اد داديد با ه�ر انتقاد،
پيشنهادي نيز مطرح كنيم ،لبخند به لب داشته باشيم ،به آداب
و رسوم ديگران احترام بگذاريم و. . .
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزشها نياز نس�ل جوان را
برآورده ميكند؟
چرا از آموزشهاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما «برقراري ارتباط مؤثر» را بلديم؟!
ميدانيم همدلي ،همزباني و همدردي سه شرط اساسي برقراري
ارتباط مؤثرند؟
بلديم مختصر و واضح صحبت كنيم؟ ميدانيم ارتباط رو در رو
مؤثرترين نوع ارتباط است؟
از كاركرد زبان بدن مطلعيم؟ بلديم با گفتار خود اثر بگذاريم ،با
رفتارمان نقش ايفا كنيم؟
ميتوانيم با افراد مختلف به انحاي مختلف ارتباط بگيريم؟ از
ل ِم اشخاص مطلعيم؟ حساسيتها و نقاط ضعف و قوت آنان را
ميدانيم؟
ناز شست قديميترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه
آموزش آنها به نسل جوان واقع ًا ضروري است.

پرونده «سرم» در دست سازمان بازرسي

سازمان بازرسي كل كشور به موضوع كمبود سرم در كشور ورود
پيدا كرد.

به دنبال بازرسي س��رزده بازرسكل امور بهداشت و درمان سازمان از
داروخانه  ۱۳آبان ،يكي از مشكالت این داروخانه كمبود سرم عنوان
شد .با پيگيريهاي بازرسي كل امور بهداشت و درمان و جلسهاي كه
بازرس كل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسي جهت بررسي مشكل
كمبود سرم با رئيس سازمان غذا و دارو داشت ،مشكالت اين بخش در
حال مرتفع شدن است .درواقع قرار ش��ده با توليد و واردات سرم اين
مشكل تسهيل شود كه بر اساس اعالم سازمان بازرسي ،هفته گذشته
اولين محموله سرم به ظرفيت  ۵۰۰هزار وارد كشور شد .همچنين در
بازديد بازرس كل امور بهداشت و درمان س��ازمان بازرسي كل كشور
از داروخانه  ۱۳آبان اعالم ش��د تعداد زيادي نس��خه تقلبي بهدس��ت
آمدهاست .اين نسخهها با سربرگ و مهر يكي از بيمارستانهای تهران
براي تهيه داروهاي كمياب و گرانقيمت كرونا از جمله رمدس��يوير و
فاويپيراوير فراهم شدهاست .اين موضوع منجر به بازديد تيم بازرسي از
آن بيمارستان شد و در نهايت مقرر شد از طريق حراست آن بيمارستان
اقدامات قانوني مقتضي براي شناس��ايي افراد متخلف و معرفي آنان به
مراجع قضايي و همچنين تبيين راهكارهاي الزم براي جلوگيري از تكرار
موارد مشابه انجام شود.

وقوع يك فاجعه زيست محيطي
با ساخت ويالهاي الكچري

عضو ش�وراي شهر تهران نس�بت به تخلفات گس�ترده در حريم
ش�هر تهران و س�اخت وياله�اي الكچ�ري در آن هش�دار داد و
گفت يك فاجعه زيس�تمحيطي در حريم تهران رخ دادهاس�ت.

عضو شوراي شهر تهران در تذكري با اشاره به اينكه شوراي شهر پنجم
ش��عار ش��فافيت را مطرح ميكرد و مدعي بود تعداد نيروي انساني را
كاهش دادهاست ،اما اين ادعاي اشتباه را با پروپاگانداي رسانهاي مطرح
كردند ،گفت :ما در دوره پنجم مديريت شهري با پديده جديدي به نام
قراردادهاي حجمي مواجهيم كه خدمت را تح��ت اين عنوان واگذار
كردند و افرادي را وارد ش��هرداري كردند كه با پيمانكار قرارداد دارد و
عالوه بر تضعيف حقوق ديگران باعث ميشود در چشمانداز آينده در
شهر تهران موازيكاري صورت بگيرد .مهدي اقراريان افزود :در صفحه
اينستاگرام خودم با انبوه كساني مواجهم كه كار پيماني ميكنند و در
انتظار قرارداد بستن با شهرداري هستند ،اما استخدام اين حجم قابل
توجه ايجاد شده با توجه به هزينههاي نگهداشت شهر امكانپذير نيست.
اقراريان در ادامه به بازديد هوايياش از تهران و تخلفات گس��ترده در
حوزه حريم در منطقه يك و پارك جنگلي منطقه  ۱۳خبر داد و گفت:
بايد از اين زاويه تهران را مشاهده كنيد تا متوجه شويد چه اتفاقي براي
فضاي سبز و محيطزيست تهران افتاده و ساخت ويالهاي الكچري چه
فاجعه زيستمحيطي در حريم تهران ايجاد كردهاست.
وي با اش��اره به اينكه در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ترك فعل
داراي عقوبت است ،افزود :اميدوارم در دولت جديد به طرحهاي هادي
روستا بيش��تر نگاه ش��ود و دولت ببيند اين تخلفات چه باليي بر سر
تهران آوردهاست .اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه برخي نهادهاي
داراي قدرت اجازه نميدهند حتي شهرداري براي بازرسي شرايط وارد
مجموعهشان شود ،ابراز داشت :شهردار منتخب تهران به عنوان چهره
ضد فساد كه هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد و تبعيض ويژهخواري
ندارد ،بايد به تخلفات چهار سال گذشته بپردازد.

نايب رئيس شوراي شهر تهران از صدور حكم عليرضا زاكاني به عنوان
شهردار جديد تهران تا پايان هفته خبر داد.
مشكل برقراري فوقالعاده ويژه با ميانگين  ۲۱تا  ۲۷درصدي معلمان
كه بنا بود طبق اعالم رئيس سازمان برنامه و بودجه و مسئوالن وزارت
آموزش و پرورش در جلسه دولت مطرح و پس از اخذ مجوزهاي الزم
پرداخت شود ،حل شد.
بر اساس آخرين آمار رسمي منتشر شده جمعيت يوزپلنگ ايراني
در ايران كمتر از  ۴۰فرد است و بدين معناست كه با شرايط فعلي و در
بلند مدت نهتنها امكان حفظ پايداري و سالمت نسل يوز وجود ندارد،
بلكه تنوع ژني اين گونه نيز بهشدت در حال كاهش و انقراض است .در
اين شرايط مدير عامل انجمن يوزپلنگ ايراني تأكيد ميكند كه سازمان
حفاظت محيطزيست براي حفاظت از اين گونه بايد به دادههاي درست
و كارشناسي توجه كند.
مدير بنياد خانواده گفت :متأسفانه در كشور ما متولي خاصي براي
ارائه آموزشهاي الزم مهارتهاي زندگي و تشكيل خانواده وجود ندارد؛
اين در حالي است كه عدم وجود مهارت عمدهترين عامل طالق است.
مديركلپيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره به
حاكميت جويپايدار در غالب مناطق كشور تا آخر هفته جاري ،از بارش
پراكنده در برخي نقاط و وزش باد شديد در نوار شرقي كشور خبر داد.
يك روانشناس حوزه نوجوانان گفت :فرزنداني كه حق انتخاب آنها
از سوي پدر و مادر ناديده گرفته ميشود در تصميمگيريهاي شغلي و
تحصيلي خود با مشكل روبهرو ميشوند.
روند اخذ تأييديه فني قطار ملي مترو وارد مرحله اجرا شده و شركت
مشاور اروپايي كه مسئوليت بررسي استانداردهاي بينالمللي قطار ملي
مترو را بر عهده دارد فرآيند مذكور را پيگيري خواهد كرد.

