
رنگ هاي نقشه كرونايي كشور به نفع ويروس 
تاجدار در حال تغيير است. افزايش شهرهاي 
قرم�ز و كاهش ش�هرهاي آب�ي معنادارترين 
پدي�ده اي اس�ت كه نقش�ه كرونايي كش�ور 
را تحت تأثي�ر ق�رار داده و درب�اره نزديك تر 
شدن احتمال وقوع موج ششم كرونا هشدار 
مي دهد. وزير بهداش�ت هم معتقد است بايد 
براي موج شش�م آماده باش�يم. در عين حال 
همه اميدوارند با توجه به حجم واكسيناسيون 
شدت پيك ششم نس�بت به پيك هاي قبلي 
كمت�ر باش�د؛ چراكه بي�ش از ۸۵ درص�د از 
بيماران�ي كه جان خود را از دس�ت مي دهند، 
واكس�ن كرونا تزريق نكرده اند و نگراني موج 
شش�م به خاطر افرادي اس�ت كه واكس�ينه 
نشده اند. در حال حاضر ۷۶ درصد مردم يك 
دوز و ۴۰ درصد دو دوز واكسن زده اند. آخرين 
خبر از واكسن هاي وطني هم اينكه قرار است 
همين هفته واكسن رازي و فخرا تأييديه شان 
را از وزارت بهداش�ت بگيرند. وزير بهداشت 
همچنين در پاس�خ به اين س�ؤال ك�ه چرا با 
وج�ود توليد داخل واكس�ن كرون�ا تمركز بر 
واردات اس�ت با تأكيد بر اينكه فرصت تأمين 
ش�دن ۱۶۰ ميليون دوز واكس�ن را در داخل 
نداريم، گف�ت: » واكس�ن هاي داخلي تاكنون 
به ۱۴ ميليون دوز رسيده اند. اگر توليد داخل 
به مقدار قابل قبولي برسد از واردات خارجي 
كم مي كنيم، ولي نمي توانيم زمان را از دس�ت 
دهيم تا افرادي فوت كنند. ميزان هزينه درمان 
بس�يار بيش از هزينه تأمين واكس�ن است.«

در حالي كه هفته گذشته، ۹ شهر در وضع قرمز 
قرار داشتند حاال با اضافه شدن هفت شهر ديگر 
به فهرست قرمزها، ۱۶ ش��هر در وضع قرمز قرار 
گرفته اند. در مقايس��ه با هفته گذشته شهر هاي 
نارنجي هم از ۱۰۶ ش��هر به ۱۱۹ ش��هر افزايش 

يافته است. 
شهر هاي زرد تغيير چنداني نداشته و از ۲۲۸ به 
۲۲۷ شهر كاهش يافته است، اما شهر هاي آبي از 
۱۰۵ شهر به ۸۶ شهر كاهش يافته است. آمارهاي 
كرونايي هم باال و پايين مي ش��وند و هنوز ثبات 
خاصي در روند ابتال، بس��تري و فوتي مش��اهده 
نمي شود. طي ۲۴ س��اعت تا ۲ آبان ۱۴۰۰ و بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۹ هزار و 
۱۷۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي ش��د كه هزارو۲3۷ نفر از آنها بستري 
ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
۵ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۴۴ نفر رسيد. در همين 
زمان، ۱۷۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۱۲۵ 
هزار و ۲۲3 نفر رسيد. ۴ هزار و ۲۹۴ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 

بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

  نمي توانيم زمان را از دست دهيم تا افرادي 
فوت كنند!

ماج��راي اعت��راض برخ��ي توليدكنن��دگان 
واكسن هاي داخلي از جمله فخرا به عدم حمايت 
وزارت بهداشت و پيش خريد واكسن هايشان هفته 
گذشته به يكي از حواشي پر رنگ واكسني تبديل 
شد و اين سؤال را به وجود آورد كه اگر بنا بر اولويت 
به واردات بود، چرا واكسيناسيون اين همه با تأخير 
آغاز شد؟ هر چند دولت سيزدهم از همان ابتداي 
آغاز به كار واكسيناس��يون و واردات واكس��ن را 
سرعت بخشيد، اما چرايي عدم حمايت گسترده تر 
از واكسن هاي وطني و گاليه هاي واكسن سازان 
داخلي موضوعي ب��ود كه وزير بهداش��ت به آن 
اينگونه پاسخ داد: » در شرايط كنوني، زمان براي 
ما بسيار مهم اس��ت و فرصت تأمين شدن ۱۶۰ 
ميليون دوز واكسن را در داخل نداريم در حالي كه 
حتي يك ساعت هم براي ما ارزش دارد و تمركز 
اصلي ما نجات تك تك هموطنان از مرگ است. 
بايد توجه داشت واكس��ن هاي داخلي دو مرحله 
آزمايش��گاهي و صنعتي دارند؛ نمي توانيم صبر 
كنيم و زمان را از دس��ت بدهيم تا واكس��ن هاي 

داخلي به تعداد موردنياز ما برس��د، زيرا مرحله 
آزمايش��گاهي كه زير نظر وزارت بهداشت است 
با س��رعت هرچه تمام تر انجام مي شود، اما نبايد 
توقع داشت كه مرحله صنعتي تأمين واكسن نيز 

با همان سرعت پيش برود.«
به گفت��ه وي واكس��ن هاي داخل��ي تاكنون به 
۱۴ميليون دوز رس��يده اند. اگ��ر توليد داخل به 
مقدار قابل قبولي برس��د از واردات خارجي كم 
مي كنيم، ولي نمي توانيم زمان را از دست دهيم تا 
افرادي فوت كنند. ميزان هزينه درمان بسيار بيش 

از هزينه تأمين واكسن است. 
عين اللهي تأكيد كرد: » براي تأييد يك واكس��ن 
سه مرحله بايد طي شود و آن چيزي كه سالمت 
واكسن را تأييد مي كند، مرحله دوم است. مرحله 
س��وم كارآزمايي باليني نيز اثرگذاري واكسن را 
بررسي مي كند و تمام واكسن هاي موجود تاكنون 
مرحله دوم كارآزمايي را سپري كرده اند؛ پس از 
گذراندن آن مرحله است كه مجوز تزريق واكسن 
صادر مي شود. در كشور ما واكسن بركت، سيناژن 
و پاستور اين مراحل را طي كردند و واكسن رازي 
و فخرا هم اين هفته تأييد مي شوند. انواع و اقسام 

واكسن هايي كه در دنيا هست، در كشور ما توليد 
شده است.«

  بي معنا بودن واكسيناسيون اختياري 
وزير بهداشت درباره برخي اعتراض ها به اجباري 
بودن واكسيناسيون تصريح كرد: » در شرايطي كه 
مسئله اجتماعي مطرح باشد نمي توان با واكسن 
برخورد اختياري داش��ت. به طور مثال اگر يك 
فرد مبتال ب��ه كرونا وارد هواپيما ش��ود مي تواند 
تمام افراد پ��رواز را مبتال كند و حتي اجتماع نيز 
فرد ناقل بيماري را نمي پذيرد. وزارت بهداش��ت 
مسئول واكسيناسيون است مردم نيز وظيفه خود 

را به درستي انجام مي دهند.«
به گفته وي بيش از ۸۵ درصد از بيماراني كه جان 
خود را از دس��ت مي دهند، واكسن كرونا تزريق 
نكرده اند و نگراني موج ششم به خاطر افرادي است 
كه واكسينه نشده اند.  عين اللهي با تأكيد بر اينكه 
بايد براي موج ششم آماده باشيم، افزود: » اين موج 
در خيلي از كشورها آمده است، اما نكته مؤثر براي 
ما انجام واكسيناسيون و رعايت پروتكل ها است 
 امروز ۷۶ درصد مردم يك دوز و ۴۰ درصد دو دوز 
واكسن زده اند. من در واكسيناسيون كودكان نوه 
۱۲ ساله خود را براي تزريق واكسن بردم كه نشان 

دهم همه مردم مانند نوه ام برايم عزيز هستند.«
به گفته وزير بهداش��ت قبل از واكسيناسيون در 
كادر درمان حدود ۲۰۴ نفر از آنان شهيد سالمت 
شدند، اما امس��ال كه ويروس تهاجمي تر شد و 
بيماران هم بيشتر شده بودند به اندازه انگشتان 
يك دس��ت هم ش��هيد س��المت از كادر درمان 
نداشتيم و اين نشان دهنده تأثير بسزاي واكسن 
است  و بناست دوز سوم را هم براي كادر سالمت 

تزريق شود. 
 بازگش�ايي مدارس مشروط به واكسينه 

شدن ۷۰ درصد از دانش آموزان
عين اللهي با اشاره به اينكه از ابتداي شروع كرونا 
ما به ص��ورت مداوم ب��ا محدوديت ها س��ر و كار 
داشتيم، افزود: » قصد داريم با انجام واكسيناسيون 
محدوديت ه��ا را ح��ذف كني��م. االن خ��روج و 
ورود از و به كش��ور بايد حتماً با واكسيناس��يون 
كنترل و بررسي   ش��ود و امروز تأكيد ما بر كارت 
واكسيناس��يون اس��ت. ويروس از خ��ارج وارد 
كشور مي ش��ود و توريست و مس��افر بايد كارت 

واكسيناسيون داشته باشد.«
وزير بهداش��ت درخص��وص اظه��ارات يكي از 
مس��ئوالن وزارتي درباره لزوم انجام ۷۲ ساعت 
يكبار تست پي سي آر براي كارمنداني كه واكسن 
نزده اند، گفت: »چنين مصوبه اي در س��تاد ملي 
مقابله با كرونا اظهار نشده اس��ت و چنين كاري 

شدني نيست و هزينه بر است.«
عين اللهي بازگش��ايي مدارس را هم مشروط به 
تزريق باالي ۷۰ درصد دو دوز كامل واكس��ن به 
دانش آموزان دانست و افزود: » اين هدف تا اواخر 

آبان عملي خواهد شد.«
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رئيس جديد سازمان محيط زيست قول داد كه اين نهاد براي حل مشكل پسماند شهرهاي شمالي از فناوري روز جهان استفاده كند

جنگل و درياي شمال زير كوهي از پسماند

نگرانيازموجششمكرونابرايواكسننزدهها
وزير بهداشت: ۸۵ درصد از بيماراني كه جان خود را از دست مي دهند، واكسن كرونا تزريق نكرده اند

 انباشت پس�ماند در 

علیرضا سزاوار
استان هاي شمالي هم   گزارش  2

دريا و هم ش�اليزار را 
در معرض جدي ق�رار داده اس�ت. زباله هاي 
زيادي در فاصله بسيار اندك از درياي خزر رها 
شده  اند و شيرابه هاي آن به صورت مستقيم 
وارد دريا و شاليزارها  و با غات اطراف مي شوند. 
اكنون رئيس سازمان محيط زيست قول داده 
ك�ه ه�ر چ�ه س�ريع تر ب�ا اس�تفاده از تمام 
ظرفيت هاي فناوري داخلي و خارجي مشكل 
پس�ماندهاي ش�مال كش�ور را ح�ل كن�د. 

بهمن ماه سال ۹۷، رئيس سابق سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در حاش��يه افتتاح س��اختمان 
اكوپارك آستارا )مركز بازديدكنندگان از طبيعت 
شمال غرب خزر(، اولويت دولت در شمال كشور 
را رفع معضل پسماند و نجات طبيعت دانست و 
گفت اين مشكل ظرف دو تا س��ه سال برطرف 
خواهد شد! حاال سه س��ال پس از آن سخنراني، 

همچنان مشكل پابرجاست. 
 بودجه هزار ميلياردي براي پسماند

در ح��ال حاضر دو ده��ه از اقدام��ات مديريتي 
براي حل معضل پس��ماندهاي ش��مال كش��ور 
مي گذرد. ه��م اكنون حداق��ل روزي ۶ هزار تن 
پسماند در شمال كشور با سرانه هر نفر نزديك 
به يك كيلوگرم در روز توليد مي ش��ود و س��هم 
قابل توجهي از پس��ماندهاي ع��ادي هم مربوط 
به گردش��گران اس��ت.  يكي از مهم ترين داليل 
آسيب هاي محيط زيستي در نقاط مختلف كشور 
اين اس��ت كه ضوابط زيس��ت محيطي در پايان 
عمليات ه��اي عمراني پيگيري مي ش��ود. حال 
آنكه اگر همزمان با مطالعات طرح هاي عمراني، 
مطالعات زيست محيطي هم انجام شود، بسياري 

از معضالت محيط زيستي رخ نخواهد داد. 
شهريور س��ال قبل معاون محيط زيست دريايي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست هم خبر داد كه 
هزار ميليارد تومان براي كاهش معضالت پسماند 
با اولويت اس��تان هاي ش��مالي در قانون بودجه 

لحاظ شد؛ بودجه اي كه با گذشت نيمي از سال، 
خبري از نحوه هزينه كرد آن نيست. 

 2 نيروگاه زباله سوز در كما!
س��ال ۹۶ هم نمايندگان مجلس سابق)مجلس 
يازدهم( با برداشت ۱/۶ ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي براي حل مشكل پسماند شهرهاي 
ش��مالي مخالفت كردن��د. براي س��ازماندهي 
پسماندهاي شمال بايد از روش هاي نوين دفن 
پسماند اس��تفاده كرد و اين مبلغ قرار بود صرف 
ساماندهي اين امر ش��ود كه با مخالفت مجلس 

قبلي به سرانجام نرسيد. 
وضعيت زباله در اس��تان هاي ش��مالي كشور به 
گونه اي است كه به گفته حسين رجب صالحي، 
معاون سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور، 
حجم زيادي از زبال��ه در فاصله 3۰۰ متري دريا 
رها شده  كه ش��يرابه هاي آن به صورت مستقيم 
از يك ط��رف وارد دري��ا و از طرف ديگ��ر وارد 
شاليزارها مي ش��وند.  در يك دهه اخير قرار بود 
سه نيروگاه زباله سوز در سه استان شمالي كشور 
هم راه اندازي شود. خوشبختانه زباله سوز نوشهر 
امسال راه اندازي شد، اما از نيروگاه هاي زباله سوز 

شهرهاي ساري و رشت همچنان خبري نيست. 
 قول حل مشكل پسماند 

در همي��ن راس��تا رئي��س جدي��د س��ازمان 
محيط زيس��ت در گفت وگو ب��ا راديو اي��ران با 
بيان اينكه در كش��ورهاي مختل��ف بهره گيري 
از پس��ماندها در قال��ب بازياف��ت رواج دارد و 
بخش بسيار كمي از پس��ماندها دفن مي شود، 
گفت: راهكار و راه حل ه��اي مختلفي براي حل 
مشكل پسماند كش��ور داريم. تفكيك زباله بايد 
از خانه ها آغاز ش��ود. من از آقاي جبلي رياست 
صدا و س��يما خواهم خواست كه شبكه و كانالي 
براي فرهنگ س��ازي براي بحث محيط زيس��ت 
ايجاد شود، چون االن مطالبه روز كشور همين 
اس��ت و ما هم خودمان را مكل��ف خواهيم كرد 
كه همه خوراك اين ش��بكه را تأمي��ن كنيم و 
كارشناسان درجه يك محيط زيست را به ميدان 
خواهيم آورد.  علي س��الجقه با اشاره به معضل 
جدي پسماندها در شمال كشور افزود: وضعيت 
نامناسب )پسماند( شمال كش��ور را االن داريم 
مي بينيم. اولويت اول ما حل مشكل پسماندهاي 
شمال كشور اس��ت. قول حل مشكل پسماند را 

هم به نماينده هاي محترم داده ايم و هم وظيفه 
سازمان خود در بحث نظارت مي دانيم. 

وي گف��ت: متأس��فانه لندفيل هايي ك��ه آنجا 
ايجاد ش��ده )به محلي گفته مي ش��ود كه براي 
دفن زباله يا پسماند س��اخته شده است( بسيار 
وضعيت نامناسبي دارند. به طوري كه حتي دارد 
س��رمايه هاي اصلي ما را هم از بين مي برد. مثاًل 
جنگل هاي هيركاني االن به خاطر ش��يرابه هاي 
زباله ها با مشكل جدي مواجه شده اند. در بحث 
رودخانه ها و بحث دريا هم همين مشكل را داريم 
و مطمئن باشيد در اين زمينه از تمام ظرفيت هاي 
فناوري داخلي و روز جهان استفاده خواهيم كرد. 
البته گاهي ممكن است تحريم ها دردسر ايجاد 
كند، اما حتماً اي��ن رويكرد را داري��م كه بحث 
پسماند را در شمال كشور به عنوان اولويت اول 

سازمان برطرف كنيم. 
 فق�ط 2۵ درص�د از زباله ه�ا بازياف�ت 

مي شو د
گفتني اس��ت در حال حاضر روزانه ۵۹ هزار تن 
پسماند عادي در كشور توليد مي شود كه سهم 
پس��ماندهاي ش��هري بيش از ۸۰ درصد است. 
از اين ميزان پس��ماند هم فق��ط ۲۵ درصد آن 
پردازش مي شود و ۷۵ درصد ديگر دفن مي شود.  
ضمن اينكه مشكالت زيست محيطي شمال فقط 
به پس��ماند خالصه نمي ش��ود و تاالب ها هم در 
خطرند. ميانكاله به عنوان بزرگ ترين تاالب آب 
شيرين كشور با حدود ۱۰۰ هزار هكتار وسعت 
هم از عواقب پسماندهاي شمال كشور در امان 
نمانده است. برنامه دولت هاي سابق براي اليروبي 
و اتصال تاالب ميانكاله به درياي خزر هم نادرست 
بوده و تبعات آن اكنون گريبانگير اس��تان هاي 

گلستان و مازندران شده است. 
عيسي كالنتري هم در يكي از بازديد هاي خود از 
اين تاالب افشا كرد كه از سوي برخي دستگاه ها، 
فشار مي آورند تا با اليروبي ميانكاله و اتصال آن 
به دريا، ام��كان انتقال بار صورت گي��رد، اما در 
اين صورت، آب ش��يرين تاالب ب��ه دريا تخليه 

خواهد شد. 

 معاون فرهنگي و اجتماعي ش��هردار تهران با اشاره به آماده سازي 
ظرفيت گرمخانه ها و افزايش گشت هاي شهرداري براي كمك به افراد 
در معرض آسيب همزمان با سرد شدن هوا گفت: شهروندان از طريق 

سامانه ۱3۷ ياري رسان اين افراد باشند. 
 علي اكبر خادمي، سرپرست معاونت اش��تغال و خودكفايي كميته 
امداد توليد زعفران مددجويان را از ديگر اقالم صادراتي جامعه هدف 
امداد عنوان كرد و گفت: تعداد طرح هاي در حال اجراي تحت نظارت در 
زمينه توليد و فرآوري زعفران توسط مجريان كميته امداد 3هزارو۹۲۷ 
طرح است كه س��االنه حدود 3 هزار كيلوگرم سرگل زعفران خالص از 

آن استحصال مي شود. 
 به همت ستاد اجرايي فرمان امام، ۵۰۰ هزار بسته گوشت گرم ميان 
اقشار آسيب ديده از كرونا، كودكان و زنان باردار مناطق محروم سراسر 

كشور توزيع شد . 
 وزير بهداشت به رؤساي دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور دستور 
داد: حداكثر تا ۱۰ آبان ماه سال جاري تمامي پذيرفته شدگان آزمون 
استخدامي وزارت بهداشت بايد در مراكز پذيرفته شده فعاليت خود را 

آغاز كنند. 
 معاون قضايي، رئيس كل و رئيس ش��وراهاي حل اختالف اس��تان 
تهران گفت: بيش از 3۰ هزار پرونده در شش ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ 
به ش��وراي حل اختالف وارد ش��د كه ۶۰ در صد از پرونده ها با صلح و 

سازش مختومه شده است. 
 معاون درمان وزارت بهداشت تصريح كرد: ارائه اقدامات تشخيصي، 
درماني و مراقبتي در مؤسسات پزشكي بايد با حفظ حق اختيار بيمار 
و بر اساس موازين شرعي، قانوني و اصول پزشكي توسط كاركنان فني 
همجنس به عمل آيد.بنابراين تمامي مؤسس��ات تشخيصي و درماني 
تحت پوش��ش آن دانش��گاه را ملزم فرماييد كه در موارد عدم حضور 
پزش��كان همجنس حتماً يك نفر از كاركنان فن��ي همجنس حضور 

داشته باشد. 
 دكت��ر عبدالكري��م پژومند، اس��تاد گ��روه سم شناس��ي باليني و 
مس��موميت ها در بيمارس��تان لقمان و مع��اون امور زن��ان و خانواده 
رئيس جمهوري با اشاره به درخواست هاي مكرر مادران شاغل داراي 
دانش آموز مقطع ابتدايي براي ادامه يافتن دوركاري  گفت: مصوبه سال 
۸۹ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در خصوص دوركاري 
عام و شامل است و هيچ منعي براي استفاده از اين قانون در خصوص 
دوركاري زنان داراي فرزند دبس��تاني يا دبيرستاني و حتي افرادي كه 

فرزند ندارند، وجود ندارد. 
 بر اساس اعالم سازمان هواشناسي پاييز سال جاري به ويژه آبان ماه 
بسيار خشك پيش بيني مي ش��ود. كاهش دما نيز ادامه دارد و تا پايان 

هفته جاري بين ۵ تا ۸ درجه سانتيگراد خواهد بود. 
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه بيشترين داروهايي 
كه منجر به مسموميت مي ش��وند، ش��امل آرامبخش ها، مسكن ها و 
داروهاي روان درماني است، گفت: ساالنه در بيمارستان لقمان بين ۲۰ 

تا 3۰ هزار مراجعه ناشي از مسموميت دارويي داريم. 
 مديريت ام��ور اجرايي معاينه فن��ي خودروهاي كش��ور گفت: در 
مجموع قيمت ارائه خدمات معاينه فني نسبت به سال گذشته تغيير 
نكرده و براي خودروهاي س��بك ۴۷ هزار تومان، خودروهاي سنگين 
۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان، براي خودروهاي دوگانه س��وز تك مخزن ۷۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان و براي خودروهاي دوگانه س��وز دو مخزن ۸۹ هزار 

و ۵۰۰ تومان است. 
 مدير كل امور بانوان استانداري تهران از افزايش تسهيالت مشاغل 
خانگي ب��ه ۶۲ ميليارد تومان در س��ال ۱۴۰۰ خب��ر داد و اعالم كرد: 
به طرح هايي كه توجيه اقتصادي داش��ته باش��ند تا ۲ ميليارد تومان 
تسهيالت پرداخت مي شود، سود تسهيالت ۴ درصد بوده و در بانك هاي 

توسعه تعاون و رفاه كارگران ارائه مي شود. 

موافقترهبرانقالبباعفووتخفيف
مجازاتبيشاز۳هزارمحكومقضايي

حض�رت آيت اهلل خامن�ه اي با پيش�نهاد عفو و تخفي�ف مجازات 
3هزار و ۴۵۸ تن از محكومان محاكم عمومي و انقالب، س�ازمان 
قضايي نيروهاي مس�لح و تعزي�رات حكومتي موافق�ت كردند. 
به مناس��بت ميالد پيامبر اس��الم حضرت محّم��د )ص( و امام جعفر 
صادق )ع(، حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي با 
پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات 3 هزار و ۴۵۸ تن از محكومان محاكم 
عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي 

موافقت كردند. 
حجت االس��الم والمس��لمين محس��ني اژه اي، رئيس قوه قضائيه به 
مناسبت ميالد پيامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع( طي نامه اي به 
رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 3 هزار 
و ۴۵۸ تن از محكومان را كه در كميسيون مركزي عفو و بخشودگي، 
واجِد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد در 
اجراي بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي مورد موافقت رهبر معظم 

انقالب اسالمي قرار گرفت. 

طرحاستعداديابيشغليبراي
وروديهايدانشگاهعالمهطباطبايي

هم�ه  ب�راي  ك�رد   اع�الم  عالمه طباطباي�ي  دانش�گاه 
آب�ان   ۱۰ ت�ا  كارشناس�ي  مقط�ع  جدي�د  ورودي ه�اي 
مي كن�د.  اج�را  ش�غلي  اس�تعدادهاي  س�نجش  ط�رح 
بر اساس اعالم دانشگاه عالمه طباطبايي، طرح استعداديابي شغلي با 
كمك مركز كارآفريني و هدايت شغلي دانشگاه و با همكاري واحد فناور 
اندازه از شركت هاي مستقر در مركز رشد دانشگاه و با هدف سنجش 
استعدادها و عاليق شغلي و ايجاد پروفايل و كارنامه استعدادهاي شغلي 

براي كليه دانشجويان ورودي جديد به اجرا در مي آيد. 
بر اين اساس، عالوه بر سنجش شاخص هاي سالمت روان و جسمي كه 
پيش از اين در فرايند ثبت نام دانشجويان ورودي جديد انجام مي شد، با 
اجراي اين طرح از سال جديد، تمامی دانشجويان، كارنامه استعدادهاي 
ش��غلي نيز دريافت خواهند كرد.  قرار است مركز كارآفريني و هدايت 
شغلي دانش��گاه از اين نتايج براي ترسيم برنامه مس��ير شغلي آينده 
دانشجويان، ارائه مشاوره هاي شغلي- تحصيلي و نيز برگزاري دوره هاي 
مهارت آموزي، جهت باال بردن آمادگي دانشجويان براي ورود به بازار 
كار و كارآفريني استفاده كند.  همچنين اين طرح براي اولين بار توسط 
دانشگاه عالمه طباطبايي در حال اجرا اس��ت و به زودي مي توان اين 
امكان را در قالب انتقال تجربه و زير س��اخت هاي الزم در اختيار ساير 

دانشگاه ها و مراكز اشتغال آنها قرار داد. 

حسین سروقامت

فضاي مجازي سازنده يا ويرانگر؟ مسئله اين است! 
آثار ناروا در فضاي مجازي كم بود، كووي�د ۱9 نيز بر آن افزود. 
. . اكنون ماييم كه به مدد ش�بكه هاي اجتماعي گاه از محاوره 
حكيمانه دور افتاده، در قربانگاه حقيقت س�ر از بحث و جدل 

درآورده ايم!
راستي، مرز ميان گفت وگوي سازنده با جدال و ِمراء ]لجاجت 

و ستيزه[ چيست؟
بحث و جدل با گرمي و حرارت توأم است، گفت وگوي سازنده با 
نور و روشنايي. جدال و ِمراء از تنگ نظري و لجاجت برمي خيزد، 
گفت وگوي سالم از ذهن باز و سعه صدر. مناقشه اغلب مبادله 
ناداني اس�ت، گفت وگوي س�ازنده مبادله علم و دانش. بحث 
و جدل با تل�خ كامي همراه اس�ت، گفت وگو با عق�ل و منطق. 
جدال ويرانگر اط�راف باطل دور مي زند، گفت وگوي س�ازنده 

اطراف حق. 
اكنون من در ميدان عمل چگونه ام؟ سخن پردازي عاقل و متين 

يا ستيزه گري تنگ نظر و لجوج؟!
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نياز به اهداي همه گروه هاي خوني 

بهبوديافتگانكرونا،خوناهداكنند
سخنگوي سازمان انتقال خون كش�ور گفت: به تمامي گروه هاي 
خوني نياز است، اما كس�اني كه گروه خوني منفي و AB+ هستند 
اقبال بيشتري را به اهداي خون در سراس�ر كشور داشته باشند. 
بشير حاجي بيگي، سخنگوي س��ازمان انتقال خون كشور در توضيح 
ضرورت اهداي خون گفت: همه ساله با شروع فصل سرما و كاهش دماي 
هوا و كوتاه شدن طول روز، ميزان مراجعه مردم به مراكز انتقال خون 
كاهش مي يابد.  او تأكيد كرد: گس��ترش روز افزون عمل هاي جراحي 
تخصصي و فوق تخصصي را داريم و همچنين گس��ترش مراكز خون 
آنكلوژي و مراكز پيوند اعضا در سراسر كشور و رشد چشمگير فضاهاي 
بيمارستاني در كالنشهرها، در مراكز استان هاي تهران، فارس، اصفهان، 
خراسان رضوي، خوزس��تان، آذربايجان ش��رقي، مازندران و گيالن و 
استان هاي ش��مالي و جنوبي كه افراد تاالس��مي حضور دارند، باعث 

افزايش مصرف خون و فرآورده هاي آن مي شود. 
او افزود: با راه اندازي طرح ش��بكه ملي خون رس��اني كشور خون اين 
بيماران را در سراسر كشور تأمين كرديم، اما مردم كشورمان بايد خون 
اهدا كنند و اين يك فراخوان و دعوت عمومي از همه مردم براي اهداي 

خون است تا به كمك سازمان انتقال خون بيايند. 
او درباره اهداي خون توسط افراد واكسينه شده گفت: كساني كه واكسن 
بركت و سينوفارم دريافت كرده اند منعي براي اهداي خون ندارند و بعد 
از رفع عوارض اوليه تزريق واكسن مي توانند خون اهدا كنند. كساني 
كه واكسن اسپوتنيك و آسترازنكا تزريق كرده اند، ۱۴ روز پس از تزريق 
واكس��ن مي توانند خون خود را اهدا كنند. كس��اني كه به كرونا مبتال 

شدند ۲۸ روز پس از بهبودي مي توانند خون اهدا كنند. 
وي در پاسخ به اينكه در كدام گروه هاي خوني بيش��تر نياز به اهداي 
خون داريد، گفت: به تمامي گروه هاي خوني نياز اس��ت اما كساني كه 
گروه خوني منفي و AB+ هستند اقبال بيشتري را به اهداي خون در 

سراسر كشور داشته باشند. 
حاجي بيگي تأكيد كرد: تمام مراكز اهداي خون در كشور براي اهداي 

خون داير است. 

با هدف پيشگيري از آسيب هاي وبگردي
موتورجستوجوي»شادبين«

برايدانشآموزانراهاندازيشد
سرويس جست وجوگر »شادبين« با هدف پيشگيري از آسيب هاي 
ناشي از وبگردي به صورت آزمايشي در شبكه شاد را ه اندازي شد. 
 س��رويس ش��ادبين با ارائه پيش��نهادات مناس��ب به كاربران، امكان 
جست وجوي دانش آموزان در پايگاه هاي مورد اطمينان را فراهم مي كند.  
شبكه آموزشي دانش آموز )شاد( در اطالعيه اي اعالم كرد كه باتوجه به 
درخواست جمعي از همكاران و خانواده ها در ارائه جست وجوگر مناسب 
براي دانش آموزان و پيشگيري از آسيب هاي ناشي از وبگردي و مراجعه 
به سايت هاي غيرايمن، سرويس جست وجوگر شادبين از ۲۵ مهرماه 
به صورت آزمايشي در شاد ارائه شده و تاكنون مورد استقبال و رضايت 
كاربران قرار گرفته اس��ت.  از آنجايي كه محتواهاي مورد جست وجو 
در خارج از ش��اد ارائه مي ش��ود، طبيعتاً هزينه هايي در حد متعارف و 
مصوبات سازمان تنظيم مقررات براي دانش آموزان ايجاد خواهد كرد. 
شاد كماكان مراقبت از كودكان در فضاي مجازي را وظيفه اصلي خود 

مي داند و تحت هيچ شرايطي از آن عدول نخواهد كرد.

توقيف4شناورصيدترال
درآبهايخليجفارس

رئيس كل دادگس�تري اس�تان هرمزگان از توقيف چه�ار فروند 
ش�ناور غيرمجاز صيد ت�رال در آب ه�اي خليج ف�ارس خبر داد. 
علي صالحي گفت: به دستور مقام قضايي و در پي گزارش اداره شيالت 
شهرس��تان بندرلنگه، اين چهار شناور توس��ط ناوگروه منطقه پنجم 
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اس��المي، شناسايي و در حوالي 
جزيره ابوموسي و جنوب جزيره سيري توقيف شدند.  وي تأكيد كرد: 
به منظور صيانت از حقوق عامه و تس��هيل زمينه فعاليت بيشتر براي 
صيادان بومي، با صدور دستور ويژه قضايي، توقيف شناور هاي غيرمجاز 
در آب هاي استان هرمزگان به مأموريت مشترك شيالت، درياباني و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تبديل شده است.  صالحي با بيان اينكه 
صيد ترال باعث تخريب محيط زيس��ت دريا مي ش��ود كه بايد با آن به 
شدت برخورد كرد، گفت: دريا موهبتي الهي است كه امروز در اختيار 
ما قرار دارد و بايد از آن به عنوان امانتي براي آيندگان مراقبت كنيم و 
اين امر مستلزم قاطعيت در حفاظت از زيستگاه هاي آبزيان و برخورد 

جدي با متخلفين است.  
رئيس كل دادگستري استان هرمزگان همچنين با اشاره به تأكيدات 
رياس��ت قوه قضائيه مبني بر لزوم صيانت از ثروت هاي ملي در دريا و 
مقابله با صيد ترال  اظهار داشت: دس��تگاه قضايي استان هرمزگان در 
راستاي عمل به سياست هاي ابالغي، برخورد قاطعانه و بدون اغماض با 
افرادي را كه از طريق صيد غيرمجاز، معيشت مردم و صيادان بومي را به 

خطر مي اندازند در دستور كار خود قرار داده است. 

زهرا چیذري
  گزارش  یک


