
در برخ�ي از كالنش�هرها نزدي�ك ب�ه ۹۰ 
درص�د پس�ماند جمع آوري ش�ده از س�وي 
ش�هرداري دفن مي ش�ود كه اين موضوع در 
دني�اي امروز عجيب اس�ت. درواق�ع مطابق 
استانداردهاي جديد زيست محيطي، ساخت 
محلي براي دفن پس�ماند )لندفي�ل( نه تنها 
خدمتگ�زاري به مردم نيس�ت، بلكه به گفته 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، اساسًا 
ديگر جايي هم ب�راي دفن پس�ماند نداريم. 

لندفيل به محل دفن بهداش��تي زباله يا پسماند 
گفته مي ش��ود و آخرين حلقه از پروسه مربوط 
به زباله هاست. در بحث مديريت پسماند، تأكيد 
شده كه نخستين روش در پروسه پسماند نبايد 
دفن زباله ها باشد. طبق هرم اولويت بندي بازيافت 
زباله، نخستين گزينه كاهش توليد زباله و استفاده 
مجدد از آن است. دومين گزينه بازيافت و توليد 
كمپوست است. س��ومين گزينه هم سوزاندن و 
توليد انرژي از زباله است. دفن زباله اگر پيامدهاي 
محيط زيستي نامناس��بي نداشته باشد، آخرين 

گزينه دفن پسماند است. 
 مسئوليت مستقيم با شهرداري هاست

روزانه 58 هزار تن زباله در كشور توليد مي شود 
كه تنها ۱۰ درصد اين ميزان به صورت بهداشتي 
دفع مي شود! شيرابه و گازهاي توليدي در محل 

دفن زباله ها هم مشكالت جدي براي كالنشهرها 
ايجاد كرده اند. 

توليد زباله خشك و  تر در ايران نسبت ۷۰ به 3۰ 
دارد در حالي كه بايد اين نسبت برعكس باشد. 
ضمن اينكه لندفيل ها هم يك عمر مفيد دارند 
و براي افزايش عمر آنه��ا بايد اقدامات متعددي 
انجام داد. يكي از همين اقدامات اين اس��ت كه 
نبايد اج��ازه داد ش��يرابه هاي مح��ل دفن وارد 

آب هاي زيرزميني شود. 
توليد زبال��ه با جمعيت ارتباط مس��تقيم دارد و 
پس از ته��ران به عنوان پرجمعيت ترين ش��هر، 
شهرهاي شمالي بيشترين توليد زباله را دارند. بر 
همين اساس اين شهرها هم چالش بيشتري در 

خصوص لندفيل دارند. 
يكي از معضالت بس��يار مهم در بخش مديريت 
غلط پسماندها مربوط به لندفيل هاست. در حال 
حاضر به جز چند ش��هر و به صورت محدود كه 
زير ساخت هاي مناسبي را در محل هاي دفن زباله 
ايجاد كرده اند، در ديگر شهرها مراكز دفن زباله به 
صورت سنتي است كه آلودگي هاي گسترده اي 
براي منابع آب و خاك و محيط زيس��ت درست 

كرده است. 
در خص��وص مش��كالت لندفيل ها نظ��ارت با 
سازمان محيط زيست و مس��ئوليت مستقيم با 
شهرداري هاس��ت. يعني ش��هرداري و شوراي 

شهر موظف هس��تند كه در اسرع وقت اقدامات 
الزم را براي دفن اصولي و بهداشتي پسماندها و 
همچنين ساماندهي و بهينه سازي لندفيل ها در 

دستور كار خود قرار دهند. 
 لندفيل استاندارد فقط در 3 شهر

طبق آمارهاي دفتر پسماند س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، در برخي از ش��هرها نمونه اي از 
لندفيل هاي مهندسي - بهداشتي از جمله شيراز، 
مشهد و اصفهان وجود دارد، اما غالب لندفيل هاي 
كشور استاندارد نيس��تند. اين مسئله منجر به 
انتش��ار ورود انواع آلودگي ها به اكوسيستم هاي 
آبي و خاكي مي ش��ود. ضمن اينكه بزرگ ترين 
لندفيل مهندس��ي - بهداشتي هم سال گذشته 

در مشهد افتتاح شد. 
در همين راستا روز گذشته معاون رئيس جمهوري 
و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
به ابالغ برنامه  چهار ساله ساماندهي پسماندهاي 
شمال كشور به اس��تانداران استان هاي شمالي، 
بر اجراي آن از سوي دستگاه هاي مرتبط تأكيد 

كرد. 
 ساماندهي زباله هاي قبلي و فعلي

علي سالجقه در نشست مشترك اعضاي مجمع 
نمايندگان گيالن با هدف بررسي راهكارهاي حل 
مسائل زيست محيطي شمال كشور  افزود: امروزه 
يكي از معضالت اصلي استان هاي شمالي حجم 

زياد پسماند است كه براي ساماندهي آن برنامه  
چهار ساله ساماندهي پسماند را تهيه كرديم. در 
اين برنامه چهارساله منابع اعتباري و برنامه هاي 
زمان بن��دي و روش هايي كه مقرر اس��ت، انجام 
شود كاماًل مشخص اس��ت. با اين برنامه مدون 
بايد هم زباله هايي كه از اين پس توليد مي شود 
و هم زباله هاي دپو ش��ده اي كه از س��ال ها قبل 
توليد شده و منابع آب و خاك را نابود مي كنند، 

ساماندهي شود. 
به گزارش ايرنا، معاون رئيس جمهوري با تأكيد بر 
اينكه اميدواريم بحث كمپوست هم مورد پيگيري 
قرار گيرد، چون ديگر جايي براي لندفيل و دفن 
پس��ماند در كش��ور نداريم، افزود: وزارت كشور 
مكلف است با همكاري شهرداري ها در اجراي اين 
برنامه همكاري كند و ما هم در سازمان حفاظت 
محيط زيست هم از جنبه نظارتي كامالً پيگير اين 

مسئله هستيم. 
 افتخار به يك اشتباه

مطالعات انجام شده در دانشگاه فردوسي مشهد 
نشان مي دهد كه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پسماند 
جمع آوري شده توسط شهرداري دفن مي شود؛ 

مسئله اي كه در دنياي امروزي جايي ندارد. 
در همين رابط��ه، عضو هيئت علمي دانش��گاه 
فردوسي مشهد با بيان اينكه كشورهايي هستند 
مثل سوئد كه پسماند ساير كشورها را خريداري 
و بازيافت مي كنند، به ايس��نا گفت: اين اشتباه 
محض مديريتي اس��ت ما افتخار كنيم چاله اي 
را درس��ت كرده ايم كه در آن زباله بريزيم. ما به 
جاي اينكه روي بازچرخاني صددرصد پسماند 
تمركز كنيم، براي لندفيل هزينه كرده ايم. اين 
مسئله كاماًل با اصول مديريت سبز، زيست پذير 
بودن شهري و ثروتي به نام پس��ماند، كاماًل در 

تناقض است. 
مهدي كاله��ي اف��زود: پس��ماند هزينه هاي 
زيادي را  از جيب ش��هروندان خ��ارج می كند  
و هزينه ه��اي بي م��ورد لندفيل ه��م از جيب 

بيت المال مي رود. 
گفتني است سال گذشته رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت خبر داد كه اولوي��ت اول ما حل 
مشكل پسماندهاي شمال كشور است و قول حل 
مشكل پسماند را به نماينده ها هم داده ايم. حال 
آنكه لندفيل هاي شمال كش��ور وضعيت بسيار 
وخيمي دارند و محيط زيست هم برنامه اي براي 

حل مشكل آنها ارائه نكرده است. 
در حال حاضر روزانه 5۹ هزار تن پسماند عادي 
در كشور توليد مي شود كه س��هم پسماندهاي 
ش��هري بيش از 8۰ درصد اس��ت. از اين ميزان 
پسماند هم فقط ۲5 درصد آن پردازش مي شود 
و ۷5 درصد ديگ��ر دفن مي ش��ود. ضمن اينكه 
مشكالت زيست محيطي شمال فقط به پسماند 

خالصه نمي شود و تاالب ها هم در خطرند. 
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ابالغ شيوه نامه جذب استعدادهاي برتر در دستگاه هاي اجرايي

نخبگانکارمنددولتمیشوند

ديگر جايي براي دفن  پسماند نداريم!
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:

قائم مقام بنياد ملي     ویژه 
نخب�گان از ابالغ 
شيوه نامه شناس�ايي اس�تعدادهاي برتر به 
منظور جذب در دس�تگاه هاي اجرايي كشور 

خبر داد. 

ناصر باقري مقدم، قائم مق��ام بنياد ملي نخبگان 
از ابالغ شيوه نامه شناسايي اس��تعدادهاي برتر 
به منظور جذب در دس��تگاه هاي اجرايي كشور 

خبر داد. 
وي گفت: ش��وراي توس��عه مديريت و سرمايه 
انساني به پيشنهاد مشترك بنياد ملي نخبگان 
و س��ازمان اداري و استخدامي كش��ور با هدف 
شناسايي سرمايه انساني اس��تعدادهاي برتر و 
جذب آنان در دس��تگاه هاي اجرايي كشور، اين 

شيوه نامه را تصويب كرد. 
قائم مقام بنياد مل��ي نخبگان درب��اره فرايند و 
گام هاي شناسايي سرمايه انساني استعدادهاي 
برت��ر در اي��ن ش��يوه نامه گف��ت: پس از نش��ر 
فراخوان عمومي هر ش��ش ماه يك بار در سامانه 
بنياد، متقاضيان، س��وابق فعاليت ه��اي خود را 
بارگذاري و درخواس��ت خ��ود را ثبت مي كنند. 
س��پس با همكاري بنيادهاي نخبگان استاني، 
پرونده هاي متقاضيان طي ۱۰ روز كاري بررسي 
و راس��تي آزمايي ش��ده و به كارگروه شناسايي 

ارائه مي شود. 
وي گفت: كارگروه شناسايي، متشكل از نماينده 
بنياد به  عنوان رئيس كارگروه و دست كم سه نفر 
از صاحب نظران حوزه فعاليت هاي نخبگاني، با 
تشكيل جلسه در هر يك از زمينه هاي تحصيلي، 
امتياز نهايي متقاضيان را محاسبه مي كند. امتياز 
فعاليت هاي متقاضيان در چهار بخش فناورانه- 
مهارتي، آموزشي، پژوهشي و اجتماعي- فرهنگي 

براساس شيوه نامه محاسبه خواهد شد. 
باقري مق��دم با اش��اره به اينكه يك م��اه پس از 
ثبت نام متقاضيان، نتيجه درخواس��ت از طريق 
سامانه بنياد اعالم مي ش��ود، ادامه داد: ارزيابي 
شايستگي هاي شغلي عمومي برگزيده شدگان 
تأييد ش��ده در كارگروه شناس��ايي، از س��وي 
كانون هاي ارزيابي شايس��تگي انجام مي شود و 
چنانچه متقاضي در كارگروه شناسايي برگزيده 
نش��ود، در صورت ارتق��اي فعاليت ه��اي خود 

مي تواند پس از گذشت دست  كم سه ماه از اعالم 
نتيجه، درخواست خود را مجدداً در سامانه بنياد 

ثبت كند. 
قائم مق��ام بني��اد ملي نخب��گان با بي��ان اينكه 
بهره مندي از مزاياي آيين نامه جذب و نگهداري 
در دس��تگاه هاي اجرايي منوط به تأييد سازمان 
اداري و استخدامي كشور و موافقت دستگاه هاي 
اجرايي مذكور اس��ت، تصريح كرد: مدت اعتبار 
برگزيده شدن براس��اس اين شيوه نامه حداكثر 
تا دو س��ال پس از زمان برگزيده ش��دن اس��ت. 
متقاضيان پس از زمان مذكور بايد مجدداً جهت 
بررس��ي پرونده در س��امانه بنياد ثبت نام كنند 
كه البته مدت زم��ان دوره خدمت نظام  وظيفه 
براي برگزيده شدگان شامل بازه زماني اين بند 

نمي شود. 
وي درباره ش��رايط برگزيده ش��دن ني��ز گفت: 
ش��رط الزم براي بررس��ي پرون��ده در كارگروه 
شناسايي، كس��ب حداقل امتيازات متناسب با 
مقطع تحصيلي و براس��اس ش��يوه نامه است و 
دانشجويان و دانش آموختگان هر دوره تحصيلي، 
فقط براساس آخرين مقطع تحصيلي مي توانند 

در سامانه بنياد ثبت نام كنند. 
قائم مق��ام بنياد مل��ي نخب��گان در ادامه گفت: 
با توجه به اينك��ه آيين نامه ج��ذب و نگهداري 
جايگزي��ن تصويب نامه م��ورخ ۱3۹۰/۱۲/۱5 

هيئت وزيران شده اس��ت، تمامی افرادي كه بر 
اساس شيوه نامه هاي گذشته برگزيده شده اند، 
براي بهره مندي از تس��هيالت آيين نامه جذب و 
نگهداري سال ۱4۰۰، بايد مجدداً در سامانه بنياد 
ثبت نام كنند و شرايط ايشان بر اساس ضوابط اين 

شيوه نامه بررسي شود. 
باقري مق��دم همچني��ن درب��اره فرآيند جذب 
گفت: در اصالح طرح هاي طبقه بندي مش��اغل 
دس��تگاه هاي اجرايي، برگزيده شدن براساس 
اين شيوه نامه به عنوان ش��رط قابل جايگزيني 
با م��درك تحصيلي به ش��رايط احراز مش��اغل 
اختصاصي تخصصي اضافه مي ش��ود و سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور تا پايان شهريورماه 
هر سال فهرست مش��اغل اصالح شده در طرح 
طبقه بندي مش��اغل را به بنياد اع��الم مي كند 
و بني��اد بانك اطالع��ات برگزيده ش��دگان اين 

شيوه نامه را تهيه و به سازمان ارائه مي دهد. 
وي ب��ا بيان اينكه تع��داد و عناوين پس��ت هاي 
سازماني بالتصدي دس��تگاه هاي اجرايي دو بار 
در س��ال در ماه هاي ارديبهش��ت و آبان توسط 
س��ازمان تهيه و به بنياد اعالم مي ش��ود، گفت: 
در اجراي اين بند، دستگاه هاي اجرايي مكلفند 
اطالعات شاغلين پست هاي سازماني خود را در 
سامانه مديريت ساختار دس��تگاه هاي اجرايي 
كشور به روزرساني كنند. همچنين بنياد، تعداد و 

عناوين پست هاي بالتصدي دستگاه هاي مشمول 
تبصره ماده )۲( آيين نامه جذب و نگهداري را به 
صورت س��االنه از دس��تگاه هاي مذكور دريافت 

مي كند. 
باقري مق��دم گفت: براس��اس بان��ك اطالعات 
برگزيده ش��دگان و پس��ت هاي بالتص��دي 
دستگاه هاي مشمول تبصره ماده )۲( آيين نامه 
ج��ذب و نگه��داري كه ب��راي آن درخواس��ت 
نيروي انس��اني دارند، برنامه زمان بندي جذب 
برگزيده شدگان و سهميه دستگاه هاي مربوطه 
دو بار در س��ال توس��ط بني��اد و دس��تگاه هاي 
مربوطه تعيين و پس از تأييد كارگروه مشترك 

اطالع رساني خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: همچني��ن ظرفي��ت قانون��ي 
به كارگيري نيروي قرارداد كار معين )مشخص( 
يا عناوين مشابه در هر يك از دستگاه هاي اجرايي 
براساس قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي 
ج��اري س��ازمان، دو ب��ار در س��ال در ماه هاي 
ارديبهشت و آبان توسط سازمان تعيين و به بنياد 
اعالم مي شود و ظرفيت قانوني به كارگيري نيروي 
قراردادي در هر يك از دس��تگاه هاي مش��مول 
تبصره ماده )۲( آيين نامه جذب و نگهداري نيز 
دو بار در سال توسط دستگاه هاي مربوطه تعيين 

و به بنياد اعالم مي شود. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، قائم مقام بنياد ملي 
نخبگان در ادامه به برنامه هاي توانمندس��ازي 
اش��اره كرد و گفت: به منظور اثرگذاري بيش��تر 
برگزيده  ش��دگان، س��االنه كارگ��روه پاي��ش و 
نگهداشت سرمايه انس��اني، دوره هاي آموزشي، 
رشد و توانمندسازي را برنامه ريزي و پس از تأييد 

سازمان، براي اجرا به بنياد اعالم مي كند. 
باقري مقدم گف��ت: متقاضيان براس��اس آنچه 
در زم��ان ثبت ن��ام در س��امانه بنياد ب��ه عنوان 
دس��تگاه هاي اجراي��ي اولويت دار ب��راي جذب 
انتخاب كرده اند، پس از برگزيده شدن به سازمان 
و دستگاه هاي اجرايي معرفي مي شوند. همچنين 
در طول اجراي آيين نامه جذب و نگهداري، نتايج 
اجراي آيين نامه مذكور توس��ط سازمان و بنياد 
مورد بررس��ي قرار گرفته و در صورت لزوم پس 
از س��ه س��ال از تاريخ ابالغ آن، اصالحات مورد 
نياز اعمال و جه��ت تصويب به هيئ��ت وزيران 

ارسال مي شود. 

  دادستان عمومي و انقالب تهران از صدور كيفرخواست در خصوص پرونده 
فائزه هاشمي خبر داد. به گفته صالحي پس از طي روال قانوني، كيفرخواست 
پرونده فائزه هاشمي به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي 

ايران و توهين به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است. 
  معاون فرهنگي، اجتماعي و امور استان هاي سازمان تأمين اجتماعي 
از آغ��از فراين��د پرداخ��ت تس��هيالت مالي وي��ژه بازنشس��تگان و 
مس��تمري بگيران تأمين اجتماعي و افزايش ۷۰ درص��دي مبلغ وام 

نسبت به سال گذشته خبر داد. 
  ش��هردار تهران گفت: مقرر شد سازمان بازرس��ي كل كشور به به 
ش��هرداري تهران در خصوص كاهش زمان صدور پروانه و دسترسي 
بر خط به اطالعات مورد نياز كمك كن��د. وي همچنين تصريح كرد: 
كاهش فاصله شمال و جنوب با بازطراحي انجام مي شود و اين موضوع 

با جديت دنبال مي شود. 
  مدير كل دفتر تأمين مس��كن و امور مهندس��ي ساختمان كميته 
امداد گفت: سال گذشته 5۰ هزار و 58۲ مورد خدمت مسكن به زنان 

سرپرست خانوار تحت حمايت ارائه شد. 
  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي قم گفت: پروانه كار پزشكاني كه 

شرايط سقط جنين را فراهم كنند، باطل مي شود. 
  مدير كل مش��اوره و امور روانش��ناختي س��ازمان بهزيستي كشور 
گفت: روانشناسان كنار خانواده هايي كه عزيزان خود را از دست دادند 
و افراد متأثر از حادثه زلزله هرمزگان مس��تقر شده و كمك هاي اوليه 

روانشناختي را ارائه مي كنند. 
  مدير كل منابع انس��اني وزارت بهداش��ت از برگزاري چند آزمون 

استخدامي براي جذب پرستاران خبر داد. 
  رئيس سازمان اس��تعدادهاي درخش��ان آموزش و پرورش گفت: 
مهاجرت عمدتاً در دوره دانش آموزي اتفاق نمي افتد، اما ما نگران اين 

موضوع هستيم و آن را پيگيري مي كنيم. 
  شواهد موجود نشان مي دهند كه بارگذاري هاي انجام گرفته بر پيكره 
دشت تهران دست كم ۱۰ برابر توان بوم شناختي اين قلمرو جغرافيايي 
است و منابع آبي تأمين كننده آب اين شهر، در خوشبينانه ترين حالت 
هم تراز بارگذاري هاي فعلي است و هرگز نبايد حتي مجوز يك انشعاب 

آبي جديد در اين شهر را صادر كرد. 

معاون اجتماعي- فرهنگي پليس فتا 
در گفت  و  گو با »جوان«:

گول گدانمايان مجازي را نخوريد!
در كنار متكدياني كه در شهر مشغول كاسبي از جيب مردم هستند، 
ع��ده اي از آنها در فض��اي مجازي با ش��گردهاي مختل��ف از كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي پول مي گيرن��د. ش��يوه هاي تكدي گري رنگ 
و لعاب مدرني به خود گرفته اس��ت، مثاًل در بس��ياري از پس��ت هاي 
اينس��تاگرامي پربيننده، كامنت ه��اي تكدي گري زيادي مش��اهده 
مي شود، اما مشخص نيست چند نفر از اين افراد به پول دست يافته اند  
يا در ش��بكه هاي اجتماعي ديگر مانند واتساپ از طريق ذخيره كردن 
شماره تلفن هاي مختلف، درخواست كمك  مالي مي كنند و با متني كه 
براي برانگيختن احساسات كاربران تنظيم شده است، سعي در جلب 

اعتماد آنها مي كنند. 
تعداد زيادي از اين متكديان مجازي به صورت دروغين نياز مالي خود را 
با بهانه هاي مختلف مطرح مي كنند و با سوءاستفاده از احساسات مردم 
پول هاي كالن به جيب مي زنند. هش��دار هاي زيادي توسط نهاد هاي 
انتظامي داده شده تا افراد گول سودجويان را در پوشش نيازمند نخورند، 
اما متكديان فضاي مجازي آنقدر به كارش��ان وارد هستند كه با چهره 

مظلومانه و تهيه متني فريبنده به هدفي كه در سر دارند، مي رسند. 
گدايي مجازي، پديده اي است كه جامعه بايد نسبت به آن آگاه باشد تا 
احساسات مردم مورد سوء استفاده قرار نگيرد. سرهنگ رامين پاشايي، 
معاون اجتماعي فرهنگي پليس فتا در اين ب��اره به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »هر كسي مجاز به تكدي گري نيس��ت. آن دسته از افرادي 
كه به صورت موردي نيازش��ان را مطرح كنند، مرتكب جرم نشده اند، 
اما آن دسته از افرادي كه با سوءاستفاده از نام هنرمندان يا ورزشكاران 
و با اهداف شوم خودشان را نماينده كمك به ديگران معرفي مي كنند، 

مجرم هستند.«
او ادامه مي دهد: »متأسفانه تكدي گري در فضاي مجازي به اين شكل 
اس��ت كه افراد با به  راه  اندازي كمپين هاي مختلف و سوءاس��تفاده از 
كاربران ش��بكه هاي اجتماعي مدعي مي ش��وند كه فرد يا خانواده اي 
نياز به كمك دارد، آنها حتي مس��تندات جعلي را هم در اين خصوص 
ارائه مي كنند تا نظر كاربران را به خود جلب كنند و در نهايت موفق به 
دريافت مبالغ هنگفتي مي شوند، اما اين پول ها را به دست نيازمندان 

نمي رسانند.«
سرهنگ پاش��ايي به پرونده اي در خصوص تكدي گري مجازي اشاره 
مي كند و مي گويد: »در ي��ك پرونده  كه درباره ي��ك متكدي مجازي 
داشتيم، فردي براي كودكي كه نياز به ۱۰۰ ميليون تومان پول داشت، 
اقدام به جمع آوري كمك هاي نقدي كرد؛ در نتيجه بيش از ۲ ميليارد 
تومان پول به حسابش واريز ش��د، اما در نهايت پول هاي مازاد را براي 

خودش برداشت و به دست نيازمندان نرساند!«
او ادامه مي دهد: »توصيه من به هموطنان اين است كه گول گدا نمايان 
را نخورند و اگر قصد كمك به نيازمندان را دارن��د، اين كار را از طريق 
خيريه هاي دولتي يا مساجد و سازمان هالل احمر انجام دهند يا سراغ 
يكسري مؤسسه و نهادهايي بروند كه مجوزهاي الزم را دارند و سايتشان 
فعال است. هموطنان دقت كنند شماره حس��ابي كه به آن پول واريز 
مي كنند، شخصي نباشد تا از اين طريق ميزان سوءاستفاده از افراد در 

جهت كمك به نيازمندان به حداقل برسد.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت آژير زرد كرونا!
4 رقمي شدن ابتالها و 2 رقمي شدن 
مرگ هاي كرونايي دور از انتظار نيست

دبي�ر كميت�ه اپيدميول�وژي و پژوه�ش كميته علمي كش�وري 
مقابل�ه ب�ا كووي�د۱۹ ب�ا اش�اره ب�ه رون�د افزايش�ي كرون�ا در 
كش�ور ط�ي روزه�اي اخي�ر  گف�ت: دور از انتظ�ار نيس�ت ك�ه 
واريان�ت BA4 و BA5 ب�ه زودي در كش�ورمان غال�ب ش�ود. 
مسعود يونسيان، دبير كميته اپيدميولوژي و پژوهش كميته علمي كشوري 
مقابله با كوويد۱۹ با اشاره به گزارش اخير وزارت بهداشت مبني بر افزايش 
سه برابري بستري و سرپايي كوويد در روزهاي اخير  گفت: احتمال اينكه 

اين افزايش ها را طي هفته آينده هم ببينيم، نسبتاً باالست. 
وي با بيان اينكه در اين زمين��ه بايد به چند واقعيت توج��ه كرد، افزود: 
يك واقعيت اين است كه به  رغم اينكه س��اب واريانت BA2 اوميكرون و 
زيرمجموعه هاي آن در دنيا غالب بوده است، اكنون چندين هفته متوالي 
است كه BA4 و BA5 كه از قاره آفريقا شروع ش��د، بعد به امريكا و ساير 
نقاط دنيا رفت، رو به افزايش مي گذارد. البته ش��ايد هنوز غالب نش��ده و 
 BA4 است. بنابراين در حال حاضر سهم تعداد موارد BA2 همچنان غلبه با
و BA5 در دنيا افزايش پيدا كرده و اينها هم دو واريانتي هستند كه نسبتاً 
واكسن گريزي بيشتري دارند.  يونسيان ادامه داد: در عين حال بايد نگاهي 
هم به وضعيت كشورهاي همسايه مان داشته باشيم. در بين كشورهاي 
همسايه مي بينيم كه در كشور كويت، عربستان، امارات، عراق، بحرين و 

تركيه هر هفته نسبت به هفته قبل افزايش هايي را داشته اند. 
وي با بيان اينكه فعالً نمي توان دليل مشخصي را براي اين افزايش بيان كرد، 
گفت: اگر با ساير كشورهاي دنيا مشابهت يابي كنيم، دور از انتظار نيست كه 
اين افزايش را به افزايش سهم BA4 و BA5 منتسب كنيم. دور از انتظار 

نيست كه واريانت BA4 و BA5 به زودي در كشورمان غالب شود. 
وي درباره احتمال بروز پيك جديد كرونا در كش��ور ب��ه دنبال اين روند 
افزايشي  گفت: در بقيه نقاط دنيا كه وضعيت مشابه ما را داشتند، يك قله اي 
با ارتفاع يك پنجم تا يك ششم نسبت به قله اصلي اوميكرون داشتند، يعني 
اگر در قله اوميكرون مان به ابتالي روزانه ۲۰ هزار نفر رسيديم، حاال اينكه 
اعداد ابتاليمان روزانه چهار رقمي شود، دور از انتظار نيست. دو رقمي شدن 

مرگ ها هم دور از انتظار نيست و متأسفانه احتمال آن وجود دارد. 
يونسيان با بيان اينكه توصيه ها همان توصيه هاي قبلي هستند، به ايسنا 
گفت: همچنان بايد در فضاهاي بسته به ويژه فضايي كه تهويه ندارد، ماسك 
استفاده كنيم. در جايي كه تجمعاتي وجود دارد و افراد با هم تماس دارند، 
بايد حتماً ماسك بزنند. در عين حال اگر بتوان كاري كرد افرادي كه واكسن 
كرونا را تزريق نكرده اند، از حضور در اجتماعات و جاهاي سربسته محروم 
شوند، بسيار كمك كننده است. زيرا اين افراد هم خودشان را به مخاطره 
مي اندازند هم جامعه را.  وي درباره ضرورت تزريق واكسن هاي بوستر در 
ش��رايط فعلي  گفت: بايد توجه كرد ايده آل ما اين است كه اگر قرار است 
واكسن بوستري تزريق كنيم، بوستري تزريق كنيم كه به ويروس جديد 
مرتبط باشد. اگر اين را نداشته باشيم، مي توان از همان واكسن هاي موجود 
استفاده كرد. با اين حال براي تزريق دوز بوس��تر بايد گروهي را انتخاب 
كنيم كه بيشتر در معرض خطر هستند؛ يعني افرادي كه واكسن نزدند 
يا فقط يك دوز واكسن تزريق كردند، افراد با سن باال يا افراد داراي نقص 
ايمني. افرادي كه سن باال ندارند، بيماري ندارند و سه دوز واكسن تزريق 
كرده، حتي اگر سطح آنتي بادي شان هم كاهش يابد، به نظر مي رسد كه 
سلول هاي خاطره اي دارند كه بر اساس آن بدن مي تواند واكنش نشان دهد 

و ايمني را ايجاد كند.

»خواجه  اى غالمش را ميوه   اى داد. غالم ميوه را گرفت و با رغبت 
مي خ�ورد. خواجه خوردن غ�الم ديد و با خود گفت كاش�كى 
نيمه   اى را خود مي خوردم. بدين رغبت كه غالم ميوه مي خوَرد، 

بايد كه شيرين و مرغوب باشد. 
پس به غ�الم گفت يك نيم�ه از آن ب�ه من ده ك�ه بس خوش 

مي خورى!
غالم نيمه   اى به خواجه داد. خواجه قدرى خورد و آن را بسيار 
تلخ يافت. روى در هم كشيده، غالم را عتاب كرد كه چنين ميوه 

بدين تلخى، چون خوش مي خورى؟ 
غالم گفت اى خواجه! بس ميوه ش�يرين كه از دستت گرفته   و 
خورده   ام. اكنون كه ميوه   اى تلخ به من رسيده، چگونه روى در 

هم كشم كه شرط جوانمردى نيست!
صبر بر اين تلخى  اندك، سپاس شيريني بسيارى است كه از تو 

ديده   و خواهم ديد!«
با قصه اي چنين رسا، جاي حرف ديگري هست؟ 
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مهسا گربندي

وزير كشور خبر داد

صدور كارت شناسايي
براي 2 ميليون و 300 هزار اتباع

اتباعي ك�ه در ط�رح سرش�ماري ش�ركت كردن�د، مي توانند از 
خدم�ات بانكي اس�تفاده كنن�د. اين موض�وع با توج�ه به نصب 
كارتخوان هاي جديد در نانوايي ها و خريد نان صرفاً با كارت بانكي، 
از اهميت بس�زايي برخوردار است. وزير كش�ور اعالم كرده براي 
2ميليون و 3۰۰ هزار نفر از اتباع كارت شناسايي صادر شده است. 
ارديبهشت ماه امسال سرش��ماري اتباع خارجي در دستور كار وزارت 
كشور قرار گرفت؛ اين وزارتخانه مدعي بود كه حتي برخي اتباع خارجي 
كه با ويزا به ايران آمده اند، ممكن اس��ت ويزاي آنها باطل شده باش��د. 
برخي نيز از ش��هري به ش��هر ديگري رفته اند و تعادل جمعيتي اتباع 

شناخته شده نيست. 
 شناسايي مهاجران براي اجراي برنامه هاي اقتصادي

بعد از مشكالتي كه براي مردم افغانستان با حضور امريكا در اين كشور 
پيش آمد، تعداد زيادي از مردم افغانستان به سمت مرز هاي ايران آمدند.   
سرشماري اتباع در دستور كار وزارت كشور قرار گرفت. مهاجران هم 
بايد خودشان به دفاتر كفالت استانداري ها مراجعه مي كردند و حتي 
هماهنگي ش��د بتوانند به دفاتر خدمات دولتي و پليس + ۱۰ مراجعه 
كنند تا شناسايي صورت گيرد و بتوان در مورد نحوه خدمات دهي به 

آنان تصميم گيري شود. 
 بهره مندي از خدمات بانكي و بيمه و ارتباطات

در همين راستا، روز گذشته وزير كشور با اشاره به طرح شناسايي اتباع 
بيگانه در كشور  گفت: تا كنون ۲ ميليون و 3۰۰ هزار نفر مراجعه و كارت 
الزم را دريافت كرده اند.  احمد وحيدي، در جلسه كميسيون ساماندهي 
اتباع و مهاجرين خارجي در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح شناسايي 
اتباع بيگانه در كش��ور  اظهار كرد: برخي از عزي��زان هنوز به اين طرح 
مراجعه نكرده اند و افرادي كه مراجعه نكردند، از ديد ما حضورشان از 
اين پس غير قانوني محسوب مي شود.  وي با بيان اينكه برابر مجازات 
اقامت غير قانوني با اتباعي كه در اي��ن طرح ثبت نام نكرده اند، برخورد 
خواهد شد، ادامه داد: البته ما با همس��ايگان خود رابطه خوبي داريم، 
اما بايد همه اينها سامان  يابد و با حساب و كتاب باشد و به همين دليل 
آنهايي كه مش��اركت كردند و آمدند از ديد ما حضورش��ان شناسايي 
شده است و از خدمات بانكي و بيمه و ارتباطات در چارچوبي كه مشخص 
مي شود، برخوردار خواهند شد.  به گفته وحيدي، اتباعي كه در اين طرح 
ثبت نام كرده اند مي توانند در زمان بندي هايي كه مشخص خواهد شد، 
فعاليت هايشان را مطابق با چارچوب قانوني انجام دهند و حضورشان 
مجاز است، اما حضور اتباعي كه ثبت نام نكرده اند غير قانوني بوده و اين 

غير قانوني بودن به آن معنا است كه بايد به وطن خود بازگردند. 
 رسيدگي به برخوردهاي غيرقانوني

وزير كشور با اشاره به موضوع كمبود فضاي آموزشي براي اتباعي كه در 
كشور مي مانند، توضيح داد: در اين راستا بايد تدبير كرد كه چطور به 
رفع اين مشكل كمك كنيم. دوستان ما در وزارت كار مي توانند سقفي 
به عنوان ويزاي اشتغال يا ويزاي كار براي اين موارد مشخص كنند و بعد 

مرحله به مرحله ساماندهي اين افراد دنبال خواهد شد. 
وحيدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا هزينه سفر اتباع افغانستاني 
خارجي به ايران با دالر محاسبه مي شود، اظهار كرد: افغانستاني هايي كه 
به ايران مي آيند، بايد هزينه ويزا را طبق قانون عادي كشور بپردازند. 
براي دوستاني كه از افغانستان به ايران مي آيند طبق چارچوب وزارت 
خارجه و با توجه به اينكه نوع مراجعه آنها چيست، ويزاي های مختلفي 

پيش بيني شده است و اصل هزينه از آنها گرفته مي شود. 
وي همچنين درباره اينكه بعضاً ديده شده هزينه هاي بين شهري نيز 
از اين اتباع به دالر گرفته مي شود، تصريح كرد: اين امر قابل رسيدگي 

است و رسيدگي به اين را دنبال خواهيم كرد. 
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