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تزریق یک ُدز
واکسن کرونا
به ۸۴درصد
جمعیت هدف
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خبر

کشف مدارکی از سکونت انسان اولیه
در جزیر ه هرمز

پروژه بررسی به منظور مســتندنگاری محوطه پارینهسنگی
میانیچنددرختجزیرههرمزبهشناساییپراکندگیقابلتوجهی
از دستساختههای سنگی منجر شد .به گزارش مهر ،سپهر زارعی
سرپرست هیئت باستانشناسی گفت :نتایج حاصل از بررسی اولیه
محوطه چنددرخت بهمنظور ارزیابــی ظرفیت این محوطه برای
انجام برنامههای میدانی آینده ،روشن کرد که پیشینه حضور انسان
در این جزیره ،نیازمند بازبینی اســت .با وجود دستساختههای
سنگی شاخص و بهویژه حضور تکنیک لوالوا ،میتوان این مجموعه
رابهدورهپارینهسنگیمیانیمنتسبکرد .اینباستانشناسافزود:
این یافتههای جدید ،حضور گروههای شکارگر-گردآورنده دوران
پارینهسنگی در این جزیره را تأیید کرده و بیانگر اهمیت تنگه هرمز
در باستانشناسی پارینهسنگی خلیجفارس و سواحل جنوبی ایران
اســت .زارعی گفت :حفظ این محوطه و منظر زیستمحیطی آن
و انجام پژوهشهای بیشتر در این بخش از سواحل شرقی جزیره
هرمز یکی از اهداف پژوهشی-حفاظتی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان است .او ابراز امیدواری
کرد :پژوهشهای آینده شــامل بررسی فشــرده ،نمونهبرداری
سیســتماتیک ،کاوش الیههای برجا و مطالعات تکمیلی ،دانش
باستانشناســان را در مورد گســترش گروههای پارینهسنگی و
ارتباط خلیجفارس با جنوب ایران و شبهجزیره عربستان در دوره
پلیستوسن را افزایش دهد .بناوند با اشــاره به اهمیت این کشف،
برنامهریزیواجرایپروژهبررسیمقدماتیآغازشدهدراینمحوطه
را با هدف بررسی زمینه طبیعی این محوطه و بقایای پارینهسنگی
دانست و اظهارکرد :این پژوهش محدوده ،بهمنظور ثبت پراکندگی
دستساختههای ســنگی و مطالعه گونهشــناختی و فنآوری
دستساختههاوارائهیکگاهنگارینسبیانجامشد.

غارتگران حیات وحش منطقه الموت
غربی در دام محیطبانان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان قزوین گفت:
شــکارچی غیرمجاز بز وحشی توســط مامورین یگان حفاظت
محیط زیست منطقه حفاظت شــده الموت غربی دستگیرشد.
به گــزارش ایلنا ،مهدی طاهــری عنوان کــرد :مامورین یگان
حفاظت محیط زیست اداره کل و محیطبانی الموت غربی پس
از انجام یک ماموریت چندین ســاعته و پیگیری گزارش تخلف
در زیســتگاه های حیات وحــش منطقه المــوت غربی ،موفق
به دستگیری شــکارچی غیر مجاز که با سالح شــکاری گلوله
زنی مبادرت به شکار بز وحشــی در منطقه الموت غربی نموده
بود شدند .وی تصریح کرد :طی مســتندات به دست آمده فرد
متخلف عالوه بر این شکار با همدستی تعدادی از متخلفین حرفه
ای شکار و صید در مناطق مختلف استان و استان های همجوار
مبادرت به شکار حیوانات وحشی شــامل آهو ،قوچومیش ،کل
و بز و...نموده که طی جمع آوری ادله و مســتندات الزم ضمن
تشــکیل پرونده متهمین دستگیر شــده جهت برخورد قانونی
متناسب با جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.

آغاز تست انسانی واکسن برکت
برای  ١٢تا  ١٨سالهها

آغاز رســمی مطالعه بالینی نخستین واکســن ایرانی کرونا
برای گروه سنی  ١٢تا  ١٨سالهها اعالم شــد .به گزارش ایسنا،
صبح دیروز در مراسمی با حضور عضو کمیته علمی ستاد مقابله
با کرونا ،مدیرعامل شفافارمد و جمعی از مسئوالن ستاد اجرایی
فرمان امام ،کارآزمایی بالینی واکســن کووایــران برکت برای
نوجوانان  ١٢تا  ١٨ســال در محل هتل ارم آغاز شد .مینو محرز
مجری مطالعه بالینی واکســن کووایران برکت در این مراســم
گفت :تزریق واکســن برکت بر روی  ١٠داوطلــب اول از هفته
گذشته آغاز شده که در فاز نخست ،واکسن به  ۶٠نوجوان واجد
شرایط تزریق میشود .وی افزود :طبق ضوابط بینالمللی پس از
تولید هر واکسن ابتدا بایستی بر روی گروه سنی  ١٨تا  ٧۵سال
آزمایش شــود .محرز با بیان اینکه واکسن برکت سه کارآزمایی
بالینی را پشت سرگذاشته افزود :الزم بود که ما آزمایش را پس
از بزرگساالن در گروه ســن پایینتر نیز مطالعه کنیم چرا که با
پاندمی کرونا در دنیا آموزش افت کرده و باید این سنین هم هر
چه زودتر واکسینه شوند.

شبک ه سازمان یافته اخاللگران ارزی
متالشی شد

نیروی انتظامــی طی اطالعیه ای از شناســایی و انهدام یک
شــبکه ســازمان یافته اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق
فروش رمز ارزهای دیجیتال خبر داد .به گزارش ایسنا ،در اطالعیه
نیروی انتظامی آمده اســت« :پلیس با رصــد و پایش اطالعاتی
فضای مجازی یک شــبکه ســازمان یافته را که با فروش رمز ارز
غیرقانونی «دریک» اقــدام به اخالل در نظــام اقتصادی و ارزی
کشور کرده بودند شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این
شبکه را متالشی کردند .کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با
انجام این مأموریت مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی صورت گرفت ضمن دستگیری اعضای اصلی
شــبکه ،بیش از یک هزار و  ۵۰۰میلیارد ریــال وجوه دریافتی از
مردم را در حساب های متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج
وجوه مذکور به خارج از کشور حساب های آنها را مسدود کردند.
گفتنی است وجوه توقیف شده مربوط به تعداد یک هزار و ۷۱۵
نفر بوده که اقدام به خرید رمز ارز مذکورنموده بودند.
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وزیر بهداشت گفت :اکنون حدود ۸۴درصد جمعیت هدف یک دز واکسن و ۶۸درصد هم دو دز واکسن زدند
و تا چند هفته آینده این درصد افزایش مییابد .به گزارش ایسنا ،بهرام عیناللهی گفت :تا امروز ۱۵۰میلیون دز
واکسن وارد کردیم و حدود ۲۰میلیون هم تولید داخلی صورت گرفته است و باز این استعداد وجود دارد که تولید
داخل بازهم افزایش یابد و از این نظر هیچ کمبودی در کشــور نداریم .او ادامه داد :وقتی این میزان واکسن وارد
کشور شد همه گفتند خب چگونه واکسن ها را تزریق کنیم؟ ما نیروی کافی نداشتیم و اینجا بود که بسیج وارد
شد .وزیر بهداشت افزود :هر حرکت مردمی که نیروی جوان پای کار آید ،موفق است .در شرایطی که اکنون اکثر
کشورهای پیشرفته دنیا درگیر کرونا هســتند ما با این میزان واکسیناسیون بینظیر در دنیا که با حمایت مردم
انجام شد ،ان شاءهلل بتوانیم آینده خوبی داشته باشیم و نباید از رعایت پروتکلها غافل شویم.

»

مشکالت
حملونقل
عمومی ،نتیجه
کمکاری
گذشتگان

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت :نتیجه کم کاری ،نخریدن واگن ،نگرفتن و ندادن اتوبوس توسط دو دولت
گذشته ،امروز در حال نشان دادن خود در مشکالت ترافیک و آلودگی هوای شهر است .به گزارش مهر ،مهدی چمران صبح
دیروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر با اشاره به مشکل ترافیک و آلودگی هوای تهران اظهار داشت :نتیجه کم کاری،
نخریدن واگن ،نگرفتن اتوبوس و ندادن اتوبوس توسط دو دولت گذشته ،امروز در حال نشان دادن خود است چراکه وضع
شهر بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است .وی افزود :اگر تعداد اتوبوسهای دورههای گذشته حفظ میشد ،شرایط به بدی
امروز نبود اما متأسفانه امروز تعداد اتوبوسها به  ۲۲۰۰دستگاه رسیده است .وقتی واگنهای قطار از هزار دستگاه به ۴۰۰
دستگاه میرسد ،مردم دچار فشار میشوند و به اتومبیل شخصی و ترافیک روی میآورند .چمران تصریح کرد :این وضعیت
درحالیاستهنوزمدارسودانشگاههابازنشدهاندوبابازگشاییآنهاترافیکحداقل ۲۰درصدافزایشپیدامیکند.

گزارش «روزان » از تاکید هزار باره بر تزریق واکسن و رعایت پروتکلها

وقتی کرونا قرار نیست به این زودی دست از سر جهان بردارد

گروه جامعه  -حــدود دو ســال از زمانی
که کووید ۱۹بــه عنوان یک بیمــاری همهگیر
جهانی مطرح شــد میگــذرد اما ایــن ویروس
همچنان در سراســر جهان میتازد و انسانها و
دولتهای زیادی را درگیر کرده اســت .درحال
حاضر وضعیــت ایران پس از  5مــوج کم و بیش
سهمگین به اندکی آرامش رسیده اما کارشناسان
از چندی پیش نســبت به خیز ششــم بیماری
هشــدار میدهند .پس از انجام واکسیناسیون و
فروکش کردن موقتی کرونا در کشــور ،بسیاری
از افراد جامعه نســبت به رعایــت پروتکلهای
بهداشتی بیتفاوت شــدهاند و همین امر جامعه
پزشکی و مسئوالن را نگران کرده؛ موضوعی که
در صحبتهای اخیر وزیر کشــور نیز به آن اشاره
شده است .به گفته احمد وحیدی «لغو برخی از
محدودیتها انجام شده اما تذکر جدی در مورد
اعمال پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از
ماســک و رعایت فاصله اجتماعی همچنان مورد
تاکید است».
بــه گــزارش «روزان» ،وحیــدی در پایان
جلســه قرارگاه ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت:
«لغو برخی از محدودیتها انجام شــده اما تذکر
جدی در مــورد اعمال پروتکلهای بهداشــتی
از جمله اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصله
اجتماعی در این جلســه مورد تاکید قرار گرفت
و این امر به ویــژه در زمینه مــدارس از اهمیت
بیشتری برخوردار است و از مدیران میخواهیم
این دســتورالعملها را همانگونه که ابالغ شده
اعمال کنند .دانشآموزان و اولیــا نیز باید انجام
جدی مراقبتهای الزم را در دستورکار خود قرار
دهند».
وزیر کشــور در بخش دیگری از صحبتهای
خود اظهار داشــت« :آمارها نشــان میدهد که
پیوستگی میان واکسیناسیون و کاهش آمارهای
ابتال ،بســتری و مرگومیر وجود دارد به طوری
که این آمارها هرجا واکســن بیشتر تزریق شده
کاهش پیدا کرده اســت .برهمین اساس وزارت
بهداشت بررسیهای گستردهای را در این زمینه
انجام داده و به این کار ادامه میدهد .کسانی که
غیر از این نظــر را دارند باید با وزارت بهداشــت
بحث و تبادل نظر کنند؛ اما اینکه این حرف و نظر
از مبانــی غیرعلمی و در کف خیابان بیان شــود
درست نیست».
وی درباره چگونگی اعمال قرنطینه هوشمند
نیز عنوان کرد« :قرنطینه هوشمند در ستاد ملی
دســتورالعمل دارد که به تصویب رسیده اما این
موضوع بایــد به مردم اطالعرســانی و توجیه در
مورد مراحل اجرایی آن انجام شــود .پس از این
مرحله تنبیهات عدم رعایت آن نیز اعمال خواهد
شد ،اما تا قبل از توجیه کامل شهروندان این کار
اجرایی و انجام نخواهد شد».
لــزوم انجام واکسیناســیون زنان
باردار
با تشــدید کرونا در برخی کشورهای اروپایی
و بازگشــت برخی محدودیتها در این کشورها،
بررسیها از روند افزایشی ابتال و بستری در میان
کسانی که واکسن تزریق نکردهاند ،حکایت دارد
بنابراین مســدوالن و متخصصان کشــور بیش
از پیش بر واکســینه شــدن هرچه سریعتر همه
افراد جامعه تاکید میکنند .معاون درمان وزارت

بهداشت نیز در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا که روز گذشته برگزار شد ،با اشاره به روند
افزایشــی ابتال به کرونا در جامعه واکسینه نشده
اروپا ،بر اهمیت واکسیناسیون تاکید کرد و گفت:
«متاسفانه به دلیل واکسنهراسی که در کشور به
خصوص برای زنان باردار ایجاد کردهاند ،پوشش
واکسیناســیون زنان باردار بــا میانگین جامعه
بسیار فاصله دارد».
قاســم جانبابایی افــزود« :ما تعــداد قابل
توجهی از مادران باردار را بــه دلیل ابتال به کرونا
از دست دادیم که برای کشور ضایعهای غیرقابل
جبران است .اکنون توصیه شده هرنوع واکسنی
را که مجــوز دارد ،میتــوان برای زنــان باردار
اســتفاده کرد .البته ما پروتکل کشــوری در این
زمینه داریم .خواهش میکنیم همه کســانی که
میتوانند کمــک کنند تا بانوان بــاردار به هدف
مورد انتظار واکسیناســیون بــاالی ۸۰درصد و
حتی ۱۰۰درصد برسند».
وی با تاکید بر لــزوم انجام واکسیناســیون
حداکثری برای مهار فوت ناشــی از کرونا ،اظهار
داشــت« :باتوجه بــه اینکه طی چند مــاه اخیر
سرعت بســیار خوبی در واکسیناســیون گروه
هدف داشتیم ،هم دز اول و هم دز دوم انجام شد و
البته درصدی از افراد جامعه هنوز واکسن تزریق
نکردهاند .خواهشمان این است کسانیکه واکسن
تزریق نکردهاند ،حتما این کار را انجام دهند .زیرا
این روزها شــاهدیم که روزانه در آلمان ،اتریش،
هلند و ...جامعه واکسینه نشده ،به سرعت مبتال
میشوند .روسیه در روز گذشــته بالغ بر ۱۲۰۰
فوتی داشته که اکثر آن افرادی بودند که واکسن
تزریق نکرده بودنــد .بر همین اســاس از مردم
میخواهیم همراهی کنند».
معاون درمان وزارت بهداشــت تصریح کرد:
«همچنین اعالم شــده که افراد باالی  ۶۰ســال
که مدت زمان خاص از واکسن دومشان گذشته،
ضرورت دارد که واکسن دز ســوم یا اگر بیش از
شش ماه گذشته واکســن یادآور را تزریق کنند.
زیرا ضرورت دارد که ایمنی بــدن این افراد را در
سطح باالیی نگه داریم .کشــورهایی که واکسن
تزریق کردنــد و بین تزریق دز دوم و سومشــان
فاصله افتاده ،مقــداری افزایش ابتال داشــتند.
بر همین اســاس از آنجایی که اکنون در کشــور
شــرایط خوبی داریم؛ به طوری کــه هم میزان
فوتیها و هم تعداد بســتری کاهشی است مهم
اســت که گروههایی که واکســن نزدند ،هرچه

زودتر واکسن را تزریق کنند».
جانبابایــی گفــت« :اکنــون در برخــی
کشورها ابتال باالســت اما فوتی اندک است زیرا
واکسیناســیون باالی ۹۰درصدی داشــتهاند،
ابتالیشــانهم باالســت اما مرگومیرشان کم
اســت .مهمترین هدف مــا در مدیریــت کرونا،
کاهش مرگومیر است .بعدها شاید این بیماری
ساالنه منجر به ابتال و بستری تعداد افراد زیادی
شود».
وی درباره واردات قرصهای ضدکرونا مانند
مولنوپیراویر و پکســلووید ،اظهار کرد« :اکنون
شرایط فوتی ما رو به کاهش است .توصیه اول ما
باید برای واکسن باشد .داروهایی هم که تاکنون
مطرح شــدند ،برخیشــان در ابتدا پرطمطراق
بودند و ســروصدای زیادی کردند ،اما بعد دیدیم
که تاثیرگــذاری آنها در حــوزه مرگومیر زیاد
نبوده اســت .البته امکان ساخت همه این داروها
در کشــور وجود دارد .فعال اصال بحــث واردات
دارو ضرورت نــدارد ،زیرا امکان تولیــد دارند و
برخیشــان در داخل کشــور تولید میشوند .ما
داریم هزینه اثربخشــی آنها را بررسی میکنیم
که آیا ضرورت دارد که اینها وارد پروتکل کشــور
شوند».
معاون درمان وزارت بهداشــت ادامه داد« :ما
وقتی مجوز مصــرف یــک دارو را میدهیم باید
تمام ابعاد را در نظر بگیریم .وقتــی میتوانیم با
واکسیناســیون ،جلوی مرگومیــر را بگیریم،
هزینه ناشــی از واکسیناسیون بســیار پایینتر
است .هزینه بستری بیمار کرونا در بخش دولتی
باالی  ۶میلیون تومان اســت که بیمــار کمتر از
۱۰درصد آن را پرداخــت میکند .درحالیکه کل
هزینه واکسیناسیون برای ما  ۴۵۰هزار تومان و
بیش از  10برابر کمتر اســت .بنابراین استفاده از
تجارب بینالمللی عاقالنهتر به نطر میرســد .در
عین حال اولین بار نیست که از واکسن استفاده
میکنیم .ســرخجه و ســرخک و ...را با واکسن
ریشــهکن کردیم .اگر همواره دنبــال داروهای
جدید میبودیم ،ریشهکنی اتفاق نمیافتاد».
روند بازگشایی مدارس و دانشگاهها
بازنگری شود
این روزها و با بازگشایی مدارس نگرانی هایی
در جامعه از ســوی والدین و کارشناسان مطرح
شده اســت .خیز ششــم بیماری موضوعی است
که تردیدها را برای بازگشــایی اماکن آموزشی از
جمله مدارس و دانشــگاه ها بیشتر میکند .دبیر

کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا در این رابطه
گفت« :برخی کشــورهای اروپایی مانند آلمان و
هلند با موج جدید کرونا مواجه شــدهاند .اگرچه
میــزان واکسیناســیون و رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی در این کشورها نســبت به ما خیلی
باالتر بود ،اما نکتهای که وجود داشــت ،این بود
که آنها موضوع واکسیناسیون افراد زیر  ۱۸سال
را به طور جدی انجام ندادند و یکی از عواملی که
باعث ایجاد ایــن پیکها بــود ،در حقیقت افراد
جوان و کودکان بودند».
حمیدرضــا جماعتی افــزود« :دومین نکته،
بازگشــاییهای بســیار بی محابایی بود که در
مدارس ،دانشــگاهها ،مجامع ،رســتورانها و...
انجــام و همین موضــوع منجر به ایجــاد پیک
بیماری در این کشــورها شــد .بــه همین دلیل
توصیــه کمیتــه علمی این اســت کــه درباره
بازگشایی مدارس ،دانشــگاهها و مجامع باتوجه
به اینکه شــیوع روند کرونا در کشــورمان نزولی
شده ،حتما دقت و بازبینی مجدد شود .زیرا افراد
زیر ۱۸ســال ما نیز هنوز به طور کامل واکسینه
نشدهاند».
کشور به ایمنی جمعی نرسیده است
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا
کمیته علمی با بازگشــاییهایی که انجام شده،
مخالف اســت ،تصریح کرد« :مــا از یک ماه قبل
بارها اعــام کردیم که در صورتی با بازگشــایی
مدارس و دانشــگاهها و ...موافقیــم که به ایمنی
جمعی ناشی از واکسیناســیون کافی در کشور
رسیده باشــیم و به عالوه پروتکلهای بهداشتی
را در مدارس به طور کامــل رعایت کنیم .باتوجه
به شرایطی که وجود دارد ،هنوز به ایمنی جمعی
نرسیدهایم .هنوز واکسیناســیون زیر ۱۸سالهها
کافی نیســت ،بنابراین بازگشــایی مــدارس و
دانشــگاهها و مجامع میتوانــد خطرناک بوده و
منجر به بروز پیک بعدی باشــد .اگر پروتکلهای
بهداشتی رعایت نشــود و به ایمنی جمعی ناشی
از واکسیناسیون نرســیم ،بازگشایی مدارس کار
درستی نیست».
دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره
وضعیت افزایشی بیماری در برخی مناطق کشور،
گفت« :نظــر کمیته علمی این اســت که میزان
واکسیناســیون را به ویژه در جاهایی که به نظر
میرسد درصد گرفتاری باالست ،افزایش دهیم
و تا حد امکان از اینکه پاندمــی از این مناطق به
مناطق دیگــر توســعه یابد ،جلوگیــری کنیم.
یکسری شــهرها وجود دارند که از نظر ما در حد
قرمز هســتند ،اما خوشــبختانه تعدادشان کم
است .تنها راه هم افزایش واکسیناسیون و رعایت
پروتکلهای بهداشتی است».
جماعتی در ادامه اظهار داشــت« :بر اساس
مطالعات انجام شده ،تقریبا شش تا هشت ماه بعد
از تزریق دز دوم سطح آنتی بادی در خون پایین
آمده و ایمنــی کامل را از بین میبــرد در نتیجه
نیاز به دز بوستر یا یادآور بســیار ضروری است.
به همین دلیل توصیه میشــود که بعد از دز دوم
بر اساس پروتکل ،دز بوســتر را تزریق کنیم که
اکنون دز بوســتر در کارکنان بهداشت و درمان
آغاز شده اســت .درباره افراد باالی ۱۸سال هم
این پروتکل وجود دارد و به زودی از طریق وزارت
بهداشت اعالم میشود».

خبر

»

انتقاد از بیتوجهی به تحقیقات دانشگاهی
برای حل مشکل کمآبی کشور

رئیس دانشــکده علوم آب و محیط زیســت دانشگاه شهید
چمران اهــواز از بیتوجهی به تحقیقات دانشــگاهی برای حل
مشکل کمآبی کشور انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا ،مهدی قمیشی درباره استفاده دولت از ظرفیت
این دانشکده برای حل مشکل کم آبی استان خوزستان بیان کرد:
تاکنون هیچ استفادهای از ظرفیت دانشگاه نشده و نظر دانشگاهها
رانخواستهاند.البتهدولتقبلمشکلسدگتوندوهمچنینسیالب
 ۹۸را به دانشگاهها سپردند و همین که به دانشگاهیان اعتماد شد،
مســئله مهمی بود .وی گفت :این برای اولین بار بود که دولت به
مجامع علمی و دانشگاهها اهمیت میداد .آن زمان موضوع بررسی
سیل به دانشگاه تهران و مسئله بررسی علت آتش سوزی پالسکو
نیز به دانشگاه تربیت مدرس سپرده شد ،اما فراتر از این نرفت .عضو
هیئت علمی دانشگاه شــهید چمران اهواز با اشاره به اینکه وزارت
نیرو مانند یک جزیره مســتقل عمل میکند ،خاطرنشــان کرد:
در مدیریت منابع آبی کشــور ،آنجایی که کار به عهده وزرات نیرو
است ما تغییر چشــمگیری ندیدیم و اینطور نبوده که وزارت نیرو
بخواهد دانشگاهها و مجامع علمی را درگیر موضوع کند و از آنها
نظر بخواهد .حتی در جاهایی که مجامع علمی هم موضع گرفتند،
وزارت نیرو هیچ جوابی به نکات دانشــگاهها نداده و به عنوان یک
جزیره کامال مستقل کارهایش را با تیم کارشناسی خودش انجام
داده اســت .وی گفت :ما رویکرد مورد انتظار خود در زمینه آب را
در راس مدیریت منابع آب کشور ندیدیم .استاندار در دولت قبلی،
مشاور آب و محیط زیست داشت ،اما اکنون فکر نمیکنم در دولت
جدید در استان خوزستان این موضوع دیده شده باشد و تا االن نیز
هیچ دانشگاهی درگیر مسائل تخصصی استان نشده است .رئیس
دانشکده آب و محیط زیست دانشگاه چمران در واکنش به اینکه
پس تحقیقات دانشــگاهی در حد تئوری باقی میماند ،گفت :ما
همیشه این اشــکال را داشتیم که وقتی دانشــگاه یک مطالعه و
تحقیقاتی را انجام میدهد و نتیجه را استخراج میکند ،پیگیری
نتیجه باید توسط دستگاههای اجرایی انجام شــود ،اما ما در این
قسمت ضعف عمدهای داریم .قمیشی افزود :در واقع دستگاههای
متولی که باید نتایج را از این گزارشــات و تحقیقات اســتخراج و
پیگیری کنند ،ضعف شدیدی دارند ،لذا گزارشات در اغلب موارد
مورد استفاده چندانی قرار نمیگیرد .البته ناگفته نماند در گزارش
سدگتوندمیدانمکهتایکمقداریازتحقیقاتاستفادهشدهاست.
ویبیانکرد:االندرکشورهایدنیادانشگاهحلقهواسطهحاکمیت
با مردم است ،زیرا هر دو طرف به دانشگاه به عنوان یک ناظر بیطرفِ
کارشناس باور دارند .بنابراین این حلقه واسط بین حاکمیت و مردم
میتواند اشکاالت را رفع کند ،اما از دانشگاهها به عنوان حلقه واسط
استفادهنشدهاست.

انبارهای متروی تهران خالی ازقطعات

رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورای اسالمی
شــهر تهران با بیان اینکه قطعا با جا به جایی افراد مشــکالت
زیرساختی مترو حل نخواهد شد ،گفت :باید برای متروی تهران
فکری اساسی کرد ،امروز متروی تهران نیازمند اقدامات عاجل
و ضربتی اســت که اورهال کردن قطارهــا در اولویت اقدامات
عاجل برای مترو قرار دارد .به گزارش ایسنا ،سیدجعفر تشکری
هاشمی با اشاره به موضوع آلودگی هوا اظهارکرد :حساسیت به
این موضوع نشــان دهنده عمق نگرانی اعضای شورای اسالمی
شهر تهران نســبت به پدیده آلودگی هواست که هرسال با این
موضوع رو به رو هستیم  ،اگر امروز شهروندان وضعیت آلودگی
هوای تهران و ترافیــک پایتخت را مشــاهده میکنند ،نتیجه
تفکرات غلطی است که مدیران قبلی شــهر اجرا کردند .وی در
ادامه با انتقاد از خالی شدن انبارهای قطعات یدکی در طول چند
سال اخیر گفت :امروز به شدت نیازمند تامین قطعات هستیم،
واگنهای مترو به عمر فرسودگی خود رسیده و نیازمند اورهال
قطارهای مترو هســتیم و اگر شــهردار تهران به فوریت در این
زمینه اقدام نکند با مشکالتی جدی تر در حمل و نقل شهروندان
رو به رو خواهیم شد.

