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 اعالم محدودیت های ترافیکی پایتخت 
در روز انتخابات

جانشــین رییس پلیــس راهنمایی و رانندگــی تهران بــزرگ محدودیت ها و 
ممنوعیت های ترافیکی روز انتخابات در پایتخت را تشریح کرد. سرهنگ ابوالفضل 
موســوی پور در گفت وگو با ایسنا، درباره ممنوعیت ها و محدودیت های تردد در 
روز جمعــه  ۲۸ خرداد ماه گفت: در روزهای جمعه و شــنبه تردد کامیون ها در 
سطح معابر شهر تهران ممنوع است و پلیس از ورود و تردد این کامیون ها به شهر 
جلوگیری خواهد کرد.  وی ادامه داد: این محدودیت برای خودروهای سنگین از 
ساعت شش صبح  روز جمعه آغاز شده و تا ساعت سه بامداد شنبه در شهر تهران 
ادامه خواهد داشــت. به گفته جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ در روز انتخابات مأموران پلیس برای پوشش ترافیکی هر چه بهتر و به موقع 

شهر تهران در آماده باش کامل هستند.

تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی میان پایه ها
ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان میان پایه که پیش از این تا ۲۲ خردادماه 
تعیین شــده بود، تمدید شد. به گزارش ایسنا، طبق اعالم معاون توسعه منابع و 
پشتیبانی ســازمان پژوهش یک بازه زمانی پنج روزه از اول تا پنجم تیرماه برای 
ثبت سفارش اینترنتی کتب درسی دانش آموزان جامانده میان پایه تعیین شده 
است و به این ترتیب سایت برای دانش آموزان دوره ابتدایی پایه های دوم تا ششم 
و دوره اول متوسطه پایه های هفتم و هشتم و دوره دوم متوسطه پایه های یازدهم 
و دوازدهم که به هر دلیل کتاب درسی خود را ثبت نام نکرده اند فعال خواهد شد.

ثبت سفارش پایه های اول، هفتم و دهم از تاریخ ششم تیرماه آغاز خواهد شد.
امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات شناسنامه ای دانش آموز به شرط قبولی در آن 
پایه تحصیلی فراهم است و پرداخت ها به صورت اینترنتی و تنها از طریق سایت 

irtextbook.ir  یا  irtextbook.com  انجام خواهد شد.

اخبار کوتاه 

آمایش سرزمین و رئیس جمهوری آینده، برگ تغییر
محمدرضا تابش

بیــش از نیم قــرن از ورود ادبیات آمایش ســرزمین به نظام برنامه ریزی کشــور 
می گذرد. مفهومی که با هدف طرح ریزی »ســــیاســــت عمــران کشـــــوری« 
و تـــــدوین چارچوب های یک نقشــه راه توســعه ملی با حد تفصیل متناسب 
با مقتضیــات زمانه، ابتدا در اوایل دهه ۱۳۵۰ و در پی گســترش عدم تعادل ها و 
نابرابری های منطقه ای توسط مشــاور ایرانی- فرانسوی »ستیران« انجام و برنامه 

ششم عمرانی )۱۳۵۷-۱۳۶۱( نیز بر شالوده نتایج آن استوار گردید.
پس از پیروزی انقالب اســالمی نیز یکبار در بحبوحــه جنگ تحمیلی و در دهه 
۱۳۶۰ و یکبار نیز با روی کار آمدن دولت هفتم در دوره ۱۳۷۷- ۱۳۸۳، مطالعات 
سراســری آمایش سرزمین از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان َمرجع 
آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور صورت پذیرفت. به طور کلی علی رغم 
این پیشینه غنی و به نوعی صاحب مکتب بودن ایران در حوزه آمایش سرزمین، به 
ســبب لحاظ آن به عنوان نقشه راه توسعه ملی و مشتمل بر ترکیب و هم پیوندی 
همه ابعاد، مالحظات و مؤلفه های مؤثر، باید اذعان نمود به سبب فقدان بنیان های 
نهادی و قانونگذاری الزم، آمایش سرزمین عماًل در حاشیه نظام برنامه ریزی بخش 

محور و جزیره ای کشور قرار داشته و ...
نقش و ســهمی در ریل گذاری نظام توسعه سرزمین نداشته و در نهایت مرکز ملی 

آمایش سرزمین  هم در سال ۱۳۸۵ منحل شد.
گفتمان سازی آمایشی با هدف پی یزی اولین تالش برای تحقق برنامه ریزی از پایین 
به باال در نظام برنامه ریزی کشور به سبب انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت 
و ادغام سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی در استانداری ها، تقریباً موضوع 
آمایش سرزمین به صورت بطئی و بسیار کم اثر در استان ها پیگیری گردید. با آغاز 
به کار دولت یازدهم و احیای ســازمان برنامه و بودجه، مطابق با وعده دولت مبنی 
بر قراردهی نظام برنامه ریزی بر مدار آمایش سرزمین، چند دستورکار مهم از سوی 

دولت، در این حوزه مورد اهتمام قرار گرفت:
اول( ساماندهی و اتمام مطالعات برنامه آمایش استان ها

دوم( بازنگری در ضوابط ملی آمایش ســرزمین و ارائه نسخه جدیدی تحت عنوان 
جهت گیری های ملی آمایش سرزمین

سوم( ارتقای جایگاه نهادی و قانونی آمایش سرزمین
با این حال، ســال ۱۳۹۶ را باید طلیعه ای جدید در تاریخ آمایش ســرزمین و آغاز 
گفتمان سازی جدید و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بین دستگاه های اجرایی 
تلقی نمود. از این سال تا به امروز با تالش ها و ممارست های دبیرخانه شورای عالی 
آمایش ســرزمین، اقدامات مؤثر و سازنده ای برای زدودن غبار نارکارآمدی از چهره 
آمایش ســرزمین صورت گرفته و موج شکل گرفته سبب شده است تا این روزها، 
ترجیع بند نیاز به مبنا قرار گرفتن نتایج آمایش ســرزمین، از سوی همه مقامات و 
مسئوالن کشور، به عنوان یکی از راه های برون رفت از تنگناها و بحران های فراروی 
توسعه کشور، به کار گرفته شود. دولت تدبیر و امید، که با شعار بازگرداندن »تدبیر« 
به نظام اداره امور کشور و پروراندن »امید« در دل جامعه برای ساختن ایرانی آباد، 
کار خویش را آغاز کرد، به مقوله آمایش سرزمین و قرارگیری آن به عنوان پیشران 
و تنظیم گر نظام برنامه ریزی و مدیریت کشــور، توجه ویژه کرده و لذا فراهم سازی 
تمهیدات و ترتیبات الزم برای نیل به این مهم را در دستورکار خویش قرار داد. تجلی 
عینی این نگاه را باید در پیشبرد و اتمام دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین همراه 
با تکمیل و تأمین لوازم قانونی آن مالحظه کرد. بنابراین در میان تجربه های پیشین، 
این دوره را باید یکی از منســجم ترین، مشارکتی ترین و علمی ترین تجارب آمایش 

سرزمین در ایران به شمار آورد، چرا که:
مطالعات آمایش ســرزمین با استناد به اســناد فرادستی چون سیاست های کلی 
آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و پیش نویس سند الگوی اسالمی 
ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. مطالعات آمایش سرزمین در این دوره با قرار دادن 
نقطه عزیمت خویش بر مقوله »اقتصاد« در پی ریل گذاری تحقق توسعه درون زای 

برون گرا بوده که همانا جان مایه اقتصاد مقاومتی است.
روش های جدیــد برنامه ریزی مبتنی بر آینده نگاری و سناریونویســی، مطالعات 
ژئوپلیتیکی، تحلیــل پیوندها و ارزیابی توان اکولوژیک، مبنایی برای برنامه ریزی و 

سیاستگذاری این اسناد بوده است.
جمع کثیری از دستگاه های اجرایی کشور )۲۴ دستگاه( در فرایند بررسی و تصویب 
آن با ســازمان برنامه و بودجه کشــور مشارکت فعال داشــته و نمایندگان بخش 
خصوصی )اتاق بازرگانی ایران( نیز برای اولین بار در فرایند تدوین و تصویب ایفای 
نقش کرده اند. آمایش سرزمین با رویکرد مسأله محور و مبتنی بر نظام ظرفیت های 
درونی به چاره جویی و حل قطعی بســیاری از ناکارآمدی ها و مشــکالت فراروی 
ســکونتگاه های شهری و روســتایی کشور، تحول در حوزه کشــاورزی و صنعت، 
ساماندهی بخش خدمات، رفع نابرابری ها و عدم تعادل ها، تنوع بخشی به اقتصاد و 
کاهش وابســتگی به اقتصاد تک محصولی، بسط و ارتقای همگرایی اقوام و مناطق 
مختلف کشور و جلوگیری از تخریب منابع و فرسایش محیط زیست پرداخته است.

خروجی نهایی تجربه چهارم، همان طور که تکلیف قانونی جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ 
قانون برنامه ششم توسعه کشور مشــخص کرده بود، در قالب »سند ملی آمایش 
ســرزمین« و »اسناد استانی آمایش ســرزمین« نهایتاً در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در 
شــورای عالی آمایش ســرزمین تصویب و ابالغ گردید. تصویب اسناد مذکور که 
برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه ریزی کشــور اتفاق افتاده، »توسعه سرزمینی« 
در ایران که تا پیش از آن از فقدان وجود یک نقشه راه توسعه بلندمدت، جامع نگر 
و راهبردی رنج می برده اســت، را دارای نظم و نسق کرده و مبنایی اجماعی برای 
همه بخش های دولتی و خصوصی در مداخالت فضایی در سرزمین و نظم دهی به 
جریان سرمایه گذاری ها و بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در کشور به دست 
داده است؛ موضوعی که همواره یکی از آرزوهای دیرینه دولت های مختلف در چهار 

دهه اخیر بوده که به علل مختلف هیچگاه محقق نشده است.
بنابراین شایسته است رئیس جمهوری بعدی این تجربه و اقدامات گرانسنگ را ارج 
نهد و در جهت استحکام بخشــیدن و اجرایی کردن آن گام های اساسی زیر را به 

مرحله اجرا درآورد:
تدوین نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین

    اهتمــام مؤثر و جــدی درخصوص دو بند کلیدی ۱۰۰ و ۱۱۱ به شــرح ذیل: 
تقویت و توانمندسازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیط زیست )SEA( و تقویت 
و توانمندســازی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی )EIA( و استقرار نظام ممیزی 

وپایش
    ارتقای جایگاه شــورای عالی آمایش ســرزمین و ادغام برخی دیگر از شوراهای 

عالی در این شورا
   ارائه الیحه قانون جامع آمایش سرزمین به مجلس شورای اسالمی

   قراردهی نظام بودجه ریزی کشور بر مدار نتایج سند آمایش سرزمین
*عضو شورای عالی آمایش سرزمین
منبع: خبرآنالین 

نگاه
جزئیات مطالعه بالینی واکسن »کووایران برکت« منتشر شد 

ایمنی و ایمنی سازی  باالی نخستین واکسن کرونای ایرانی 

وزارت بهداشت هشدار داد

خطر انتقال کرونا در تجمعات انسانی

مدارس ماندگار نباید به حال خود رها شوند

به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان زایی مطرح شد
افزایش یک میلیون هکتاری وسعت بیابان های کشور

لزوم تغییر در مهندسی شهر برای رفاه حال سالمندان

جزئیات ســه فاز مطالعه بالینی واکســن کرونای برکت و 
نتایج آن منتشر شده است و بررسـی داده هـای مجموعـه 
مطالعـــات آن تـــا تاریـــخ ۲۴ خـــرداد ۱۴۰۰ نشـان 
می دهد کــه واکســن کووایــران در دوز ۵ میکروگــرم 
به خوبـــی تحمـل می شـود و تـاکنـــون هیـچ رخـداد 
نامطلـوب جـــدی مرتبـط بـا ایـــن واکسـن مشـاهده 

نشـده اسـت.
به گزارش ایســنا، طبق این گزارش که از ســوی وزارت 
بهداشت منتشر شده است، اولیـــن مطالعـه کارآزمایـی 
بالینـــی واکسـن کووایـران برکـت بـــا هـدف بررسـی 
بـی خطـری واکسـن در جمعیـت سـالم ۱۸ تـا ۵۰ سـال 
در تاریـــخ نهم دی ماه ۱۳۹۹ آغـاز شد و در ۱۴ اسفند 
ماه ۱۳۹۹ بـــا تزریـق دوم آخریـــن داوطلـب به پایان 
رسید.   در این فاز ۵۶ داوطلـــب بـــه صـورت تصادفـی 
به ســـه گـروه پالسـبو )دارونما( با هشت نفر، واکسـن ۳  
میکروگـرم با ۲۴ نفـر و واکسـن ۵ میکروگـرم با ۲۴ نفـر 
تخصیـص داده شـدند و دو دوز تزریـق واکسـن/پالسـبو 

را بـه فاصلـه ۱۴ روز دریافـت کردنـد.
کلیـه داوطلبـان هفت شـــبانه روز پـس از هـر تزریـق 
در محـــل انجـــام مطالعـــه اقامـت داشـــتند و کلیـه 
عالیـــم شان به صـورت شـــبانه روزی ثبـــت مـی شد. 
در ادامـــه نیـــز ثبـــت عالیم به صـــورت گزارشـات 
 داوطلبـان، معاینـه پزشـکی و انجـام آزمایشـات دوره ای

 انجـام شـد.
 بخــش دوم فــاز یــــک واکســن کووایــران برکــت 
بــا هــدف بررســی بــی خطــری و ایمونوژنیســیتی 
واکســن بــــر روی ۳۲  داوطلــب ســالم ۵۱ تــا ۷۵ 
ســــال در تاریــخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز و در تاریخ 
۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ بـا تزریـق دوم آخریـن داوطلـب 
به پایان رسید. ایـن داوطلبـان بـه صـورت تصادفـی بـه 
دو گروه پالســـبو با هشت نفـر و واکسـن ۵ میکروگـرم 
با ۲۴ نفـــر  تخصیـص یافتنـــد. دوز ۵ میکروگـرم دوز 
منتخـب از مطالعـــه قبلـی فـاز یک بـود کـه بـا توجـه 
بـه پاســـخ ایمونوژنیسـیتی بهتـــر داوطلبـان انتخـاب 
شـد. دو تزریـق واکسن/پالسـبو بـه فاصلـه ۱۴ روز بـرای 
داوطلبـان انجـام شـد. کلیـه داوطلبـان ۴ شـبانه روز )۲ 
شـبانه روز پـس از هـر تزریـق( در محـل انجـام مطالعـه 
جهـــت بررسـی دقیـــق عالیـم و عـــوارض احتمالـی 
اقامـت داشـتند. ثبت عالیـــم در ایـن داوطلبان نیـز به 
صورت گزارشـــات داوطلبـان، معاینـه پزشـکی و انجـام 

آزمایشـات دوره ای بـود.
فازم دوم مطالعه بالینی واکسن برکت

در مطالعــــه فــاز ۲ واکســن کووایــران برکــت که از 
تاریــخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ تا چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ 

طول کشید، تعـــداد ۲۸۰ داوطلـب شامل ۲۰۰ شـرکت 
کننـــده ۱۸ تا ۵۰ سال و ۸۰ شـرکت کننـده ۵۱ تا ۷۵ 
ســـال بود که واکسـن ۵ میکروگـــرم برای ۲۲۴ نفـر و 
پالســـبو برای ۵۶ نفـــر را بـه صـــورت دو دوز تزریـق 
عضالنـــی بـــه فاصلـــه ۲۸ روز، با هدف اصلی بررسـی 

ایمنـی زایـی واکسـن ۵ میکروگـرم دریافـت کردنـد.
فاز سوم مطالعه

در ادامـــه مطالعـه فـاز سـوم بـــا هـدف اصلـی تعییـن 
اثربخشـی واکسـن در تاریـخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
بـــر روی جمعیـت هـدف ۲۰ هـــزار نفـر در محـدوده 
ســـنی ۱۸ تـا ۷۵ سـال آغـاز شـــد. دو سـوم شـرکت 
کننـــدگان در ایـــن مطالعـه بـه تصـــادف واکسـن ۵ 
میکروگـــرم و یک ســـوم افـراد پالســـبو دریافت مـی 
کننـــد. اثربخشـی مطالعـه بـر اســـاس میـزان ابتـال به 
بیماری شـــدید/ متوســـط / خفیـــف دو هفتـه پس از 

دریافـت دوز دوم واکسـن بـرآورد می شود.
 خالصه نتایج ایمنی و ایمنی زایی
 مطالعات واکسن کووایران برکت

واکسـن  داده هـــای مجموعـــه مطالعـــات  بررســـی 
کووایـــران برکـت تـا تاریـــخ ۲۴ خـرداد ۱۴۰۰ نشـان 
می دهد کــه واکســن کووایــران در دوز ۵ میکروگــرم 
)دوز نهایــــی شــده از فــاز یــــک جهــت اســتفاده 
در مطالعــات فــــاز ۲ و ۳ (به خوبـی تحمـل می شـود 
و تـاکنـون هیـچ رخـــداد نامطلـوب جـدی مرتبـط بـا 
ایـن واکسـن مشـاهده نشـــده اسـت. تحلیـل عـوارض 
جانبـی مرتبـط  ثبـت شـده در  ۳۶۸ داوطلـب )در فـاز 
یـــک و فـاز دو( کـه حداقـل یـک دوز واکسـن دریافـت 

کـرده انـــد، نشـان داد کـه بیشـــترین عارضه گزارش 
شـده توسـط داوطلبـــان شـامل درد محل تزریـق، درد 
عضالنی، ضعـــف و سـردرد است کـــه اکثریـت آن هـا 
نیـــازی بـه مداخلـه  پزشـکی نداشـــته یـا بـا مصـرف 
مسـکن خوراکـی توسـط داوطلـب کمتـر از ۲۴ سـاعت 

برطـرف شـده اسـت. 
همچنین نتایـــج ایمنـــی زایـــی مطالعـــه فـاز یـک 
داوطلبـــان کمتـر از پنجـاه سـال نشـان داد کـه پاسـخ 
ایمنـــی ایجـاد شـــده توسـط واکســـن ۵ میکروگـرم 
نسـبت بـــه ۳ میکروگـــرم در دو تزریق به فاصلـه ۱۴ 
روز، پاســـخ مطلوب تـری را دو هفتـــه بعـد از دوز دوم 

ایجـاد مـی کند.
مهـمتریـــن یافتـه  قابـل اطمینـــان در مطالعـات فـاز 
یـــک نتایـج تسـت خنثـی ســـازی ویــروس بود کــه 
نشــــان مــی دهــد ۹۵ درصــد ســرم افـراد دریافـت 
کننـــده ی دو دوز واکسـن ۵ میکروگـرم بـه فاصلـه دو 
هفتـه مـی توانـد منجـر بـه خنثـی سـازی ویـروس بـا 

رقـت بیـش از ۱.۱۶ شود. 
ادامـــه مطالعـات واکسـن کووایـران بـــا مطالعـه  فـاز 
دوم بـــا تزریـــق واکسـن ۵ میکروگـــرم )بـا فاصلـه ۴ 
هفتـــه، بـرخالف فاصلـه ۲ هفتـــه در فـاز اول(  نشـان 
داد کـه هماننـد یافتـه هـــای سـایر مطالعات پیشـنهاد 
دهنـده، ایـن افزایـش فاصلـــه تجویـز واکسـن، تغییـر 
فاصلـــه  دو هفتـــه بـــه ۴ هفتـه، سیســـتم ایمنـی 
هومـورال را به طـور موثرتـری تحریـک مـی کند. نسـبت 
میانگین هندســـی تیتر آنتی بـــادی دریافـت کنندگان 
 واکسـن بـــه پالسـبو، نشـانگر ۷۶ برابـــر شـدن تیتـر

شـــدن  برابـــر   ۳۶ و   anti-spike sars-cov۷۲  
antibodiesSARS neutralizing-CoV۲ شـــده 
اسـت. نتیجـه  تسـت cVNT نیـز مشـخص کـرد کـه 
کـــه حـدود ۹۴ درصـد داوطلبـــان در روز ۴۲ قـادر به 
خنثی ســـازی ویروس وحشـی هســـتند. ایـن مقـدار 
در گـروه پالســـبو ۱۸ درصـد مشـاهده شـد کـه قابـل 
انتسـاب بـه ابتـالی بـدون عالمـت داوطلبـان در طـول 

مطالعـه است.
 cVNT تجمیـع نتایـج تســـت خنثـی سـازی ویـروس
افـراد واکسـینه بـا دوز ۵ میکروگـرم در فــاز یــک و دو 
نشــان داد کــه ســرم ۵، ۹۳ درصد داوطلبــان قــادر 

بــه خنثــی کــردن ویــروس هستند. 
در مطالعــــه فــــاز ۳، تــا تاریــــخ ۲۴ خــرداد، ۹۰ 
درصــــد داوطلبیــن )۱۸ هــزار داوطلــب از مجمــوع 
۲۰ هــــزار داوطلـب(  تزریـــق اول و بیـش از ۲ هـزار 
داوطلـب هـر دو دوز واکسـن/ پالسـبو را دریافـت کـرده 
انـد. تـــا کنـون حـدود ۶ هـزار تمـــاس بـا سـامانه ی 
تلفنـی ۲۴ سـاعته برقـــرار شـده اسـت. ۲۳۰ داوطلـب 
بـــرای اطمینـان از سـامتی جهـــت ویزیـت حضـوری 
مراجعـــه داشـته انـد. عـوارض گـــزارش شـده توسـط 
داوطلبـان تـــا کنـون همگـی عارضـــه خفیـف طبقـه 
بنـدی شـــده اسـت. تعـداد ۶۳ داوطلـب PCR مثبـت 
داشـــتند کـه همگـی آنهـا قبـــل از تزریـق دوم بـوده 
اسـت. ۵۴ داوطلـب درمـان سـرپایی دریافـت کرده انـد 
و ۹ بیمـار در بیمارسـتان بسـتری شـده انـد کـه مراحـل 
درمانـی خـــود را طـی مـی کننـد. ایـن گزارش شـامل 
تمـام مـوارد بسـتری عالوه بـر ابتال بـه کوویـد هماننـد 

شکسـتگی ناشـی از ترومـا و ... نیـز است.
هیــچ گونــه تغییــر غیرطبیعــی در آزمایش های خون 
داوطلبان طــی دوره پیگیری در داوطلبــان فاز یک رخ 

نداده است.
 تمامی عوارض ثبت شده عوارض خفیف بودند، به جز:

- مطالعـــه فـاز یـک ۱۸ تـــا ۵۰ سـال که  یـک مـورد 
افـــت فشـــارخون و یـک مـورد ســـردرد بـا درجـه ۲ 
طبقـه بنـدی و  یـک مـورد ابتال بـه کوویـد قبـل از دوز 

دوم در گـروه سـه میکروگـرم.
- مطالعـه فـاز یـــک ۵۱ تـا ۷۵ سـال: یـک مـورد ابتال 
بـه کوویـد-۱۹ یـک روز بعـد از تزریـق دوم در گـروه ۵ 
میکروگـرم، یـک مـورد افـت پالکـت در گـروه پالسـبو 

بهبـود یافتـه بـدون نیـاز بـه اقـدام درمانـی.
- مطالعـه فـاز دو ۱۸ تـــا ۷۵ سـال: دوازده مـورد ابتال 
بـه کوویـد-۱۹) ۹ مـــورد از ۲۲۴ داوطلـب، ۳ مـورد از 
۵۶ داوطلـــب، همگی قبـل از دریافـت دوز دوم بـه جـز 

دو مـورد در گـروه پالسـبو.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی مصوب، از سوی نامزدها، عوامل اجرایی و مردم 
جهت برگزاری انتخاباتــی به دور از هرگونه خطر بیماری، 
امری الزم و ضروری اســت و پایبندی به دستورالعمل های 
بهداشــتی ابالغی باید مورد توجه جدی مســئوالن ستاد 

نامزدهای محترم قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، دکتر سیما سادات الری درباره برگزاری 
انتخابات با رعایت پروتکل های بهداشــتی بیان کرد: ستاد 
انتخابات کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، پروتکل های بهداشــتی مورد نیــاز در برگزاری 
انتخابــات پیش رو را تهیه کرده اســت تا ســالمت رأی 

دهندگان و مجریان برگزاری انتخابات به شــکلی مطلوب 
تأمین شود.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی اظهار کرد: با 
توجه به خطر تجمعات انسانی در انتقال ویروس کووید ۱۹، 
ضروری است هموطنان عزیز کشورمان از هرگونه حضور در 
تجمعات انتخاباتی که رعایت پروتکل های بهداشتی در آن 

نقض شده، خودداری کنند.
همچنین بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی 
۲۴ ساعت از ظهر سه شــنبه تا ظهر چهارشنبه در کشور 
۱۰هزار و ۴۸۷ بیمار کووید۱۹ شناسایی شدند. همچنین 
تا کنون ۵میلیون و ۲۴۲ هزار و ۹۲۲ ُدز واکســن کرونا در 

کشور تزریق شده است.
به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشــت، تا کنون ۴ میلیون و ۳۶۴ هزار و 
۲۲۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۸۷۸ هزار و ۶۹۴ نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 

کشور به ۵ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۹۲۲ ُدز رسید.
از ســه شنبه تا چهارشــنبه  ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰ هزار و ۴۸۷ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۳۱۵ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به سه میلیون و ۶۰ هزار و ۱۳۵ نفر رسید.

متاسفانه در طول همین مدت، ۱۲۹ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
بــه ۸۲ هزار و ۴۸۰ نفر رســید. خوشــبختانه تا کنون دو 
میلیــون ۶۹۶ هزار و ۴۳۴ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند. سه هزار و ۳۴۶ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۱ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۶۴۸ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۱۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۸ شهر 

در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

دبیرکل شــورای عالی آموزش و پــرورش گفت: مدارس 
مانــدگار هویت، میراث فرهنگی و اجتماعی نظام تعلیم و 
تربیت هســتند که خدمات ارزشمند و قابل تقدیری را به 

جامعه ارائه کرده اند.
به گزارش ایسنا، محمود امانی طهرانی در چهلمین جلسه 
کمیســیون معین شــورای عالی آموزش و پرورش که با 
حضور اعضای آن در ســالن جلســات دبیرخانه این شورا 
برگزار شد، افزود: مدارس ماندگار عالوه بر نقش معنوی و 
هویت فرهنگی که در منطقه دارند، نشان دهنده اهمیت 
تعلیــم و تربیت در آن منطقه اند که ارزش و جایگاه علم 
آموزی و توجه به کسب علم و دانش را در میان مردم آن 

منطقه آشکار می کنند.
وی با اشــاره به اینکه مدارس ماندگار شناسنامه، میراث 
فرهنگی و اجتماعی نظام تعلیــم و تربیت ایرانند، اظهار 
کرد: مدارس ماندگار نشــان دهنده روند و ســیر تاریخی 

تطور و تحول نظام آموزشی ایران از نظام آموزشی سنتی 
به مدرن هستند.

 دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
این مدارس گنجینه ماندگار نظام تعلیم و تربیت کشورند، 
گفت: مدارس ماندگار در گذشــته منشــا خدمات زیادی 
در نظام آموزشی کشــور بوده اند، نباید به حال خود رها 
شوند؛ اینها معدن استخراج استعدادهای ناب و تاثیرگذار 
نسلهای مختلف بوده اند؛ بنابراین باید با یک برنامه ریزی 
اصولی، مدون و طراحی الگوی مناسب دوباره به روزهای 

اوج خود باز گردند.
امانی طهرانی با اشــاره به نقــش آفرینی این مدارس در 
تربیت انســانهای برجســته و صاحب ســبک در ایران و 
جهان، خاطرنشــان کرد: افراد برجســته زیــادی در این 
مدارس تحصیل کــرده که بعداً منشــا خدمات ارزنده و 
ارزشمندی برای کشــور و حتی جهان شده اند، برخی از 

آنها به شــخصیت های تاثیرگذار، ماندگار و صاحب سبک 
در حوزه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، مدیریت، 
پزشــکی، مهندسی، معماری، هوا وفضا، برنامه های هسته 
ای و... تبدیل شــده اند. وی با اشــاره به ضرورت آشنایی 
مدیران این مدارس بــا روش ها و فنون حفظ و نگهداری 
این آثار ارزشــمند آموزشی و تربیتی؛ اظهار کرد: هدف از 
تهیه و تدوین آیین نامه مدارس ماندگار، زنده نگهداشتن 

جریان تعلیم و تربیت در این محیط های آموزشی است.
امانی طهرانی با اشــاره بــه لزوم آشــنایی جامعه با این 
مدارس تصریح کرد: دانش آموزان باید با کارکرد، اهمیت 
و نقش این مدارس در پرورش و تربیت نســل تاثیرگذار و 

موثر کشور، آگاه شوند.
دبیرکل شــورای عالی آموزش و پــرورش در پایان تاکید 
کرد: باید یک الگوی ارتباطی موثر و کاربردی برای ایجاد 
ارتباط با کســانی که از این نوع مــدارس فارغ التحصیل 

شــده اند، طراحی و تدوین شود تا این مدارس بتوانند از 
مشارکت و همراهی آنان بهره مند شوند.

در ادامه این جلســه اعضای کمیســیون پس از بررســی 
مــدارک و پرونــده مــدارس اســتان فارس بــا تبدیل 
دبیرستانهای عشایری شبانه روزی شهید دکتر بهشتی و 
نمازی و هنرستانهای صنعتی نمازی، شهید جوانمردی و 
فنی نمونه دولتی آیت اهلل طالقانی شیراز به عنوان مدارس 

ماندگار موافقت کردند.
همچنیــن موضوع دیگــری که در این جلســه مطرح و 
درباره آن تصمیم گیری شد، بحث ترکیب اعضای شورای 
مرکــزی انجمن اولیــاء و مربیان بود. مقرر شــد تا زمان 
تدویــن، تصویب و ابالغ اساســنامه جدید انجمن اولیاء و 
مربیان جمهوری اســالمی ایران، ترکیب اعضای شورای 
مرکزی؛ همانند شورای عالی انجمن مندرج در اساسنامه 

مذکور باشد.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به روز جهانی مبارزه 
با بیابان زایی - مصادف بــا ۱۷ ژوئن )۲۷ خرداد( - گفت: 
تغییر اقلیم و دخالت های انسانی حدود یک میلیون هکتار 

به وسعت بیابان های کشور افزوده است.
پرویز گرشاســبی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به موضوع 
تخریب ســرزمین و بیابانی شــدن اظهار کرد: بر اســاس 
دستورالعمل های کنوانسیون مقابله با بیابان زایی دو مقوله 
بیابانی شــدن و تخریب سرزمین مفاهیمی جدا از یکدیگر 
هستند. بر اساس آخرین اطالعاتی که ما به این کنوانسیون 
ارائــه داده ایم حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشــور 
ما در معرض تخریب ســرزمین اســت که در این بین ۷۵ 
میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی و ۲۵ میلیون هکتار 

در معرض فرسایش بادی قرار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در کشــور ۳۲ میلیون هکتار 
بیابان داریم که هم منشــا زمین شناسی دارند و هم منشا 

اقلیمــی تصریح کرد: متاســفانه طی دهــه اخیر به  دلیل 
اعمال سیاســت های اشتباه در زمینه مدیریت منابع آب و 
کشــاورزی و در مجموع به  دلیل تغییر اقلیم و دخالت های 
انسانی حدود یک میلیون هکتار کانون گرد و غبار فعال به 
آمار بیابان های کشور افزود شده است. گرشاسبی افزود: با 
وجود این برخی از کانون های خطرناک گرد و غبار در کشور 
مانند دریاچه ارومیه، دشت خوزستان و کانون های مرکزی 
تا حدود زیادی کنترل شده اند. از سوی دیگر می توان گفت 
که طی ۵۰ سال اخیر حدود ۸ میلیون هکتار از کانون های 

فعال بیابانی و طوفان های شن مهار شده اند.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور با اشاره به اینکه ما نیاز نداریم 
که در تمامی عرصه های بیابانی کشور اقدامات بیابان زدایی 
انجــام دهیم، گفــت: برای مثــال می تــوان از طرح های 
مرتعداری و طرح های مدیریت مناطق بیابانی استفاده کرد. 
وی در ادامه ضمن اشاره به تاثیر مستقیم خشکسالی روی 

موضوع بیابان زایی توضیح داد: موضوعی که روشــن است 
این است که در ســال هایی که مانند امسال با خشکسالی 
مواجه هستیم، وسعت بیابان های کشور به دلیل عدم رویش 
کافی پوشش گیاهی افزایش می یابد البته تبدیل بخشی از 
اراضی به بیابان در دوران خشکسالی پدیده ثابتی نیست و 
این اراضی مجدد در دوران ترســالی ازحالت بیابانی خارج 

خواهند شد.
به گفته گرشاسبی چنانچه تغییری در سیاست های فعلی 
رخ ندهد و ما همچنان با گســترش سدســازی ها، افزایش 
سطح زیر کشت و عدم مدیریت آب در کشور مواجه باشیم، 
در آینده ای نزدیک نه تنها به ســمت بیابانی شدن حرکت 
خواهیم کرد بلکه دشــت های بزرگ و تولیدی کشور نیز از 

چرخه خارج خواهند شد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور با بیان اینکه از سویی اعتبارات 
دولتی هیچ وقت پاســخگوی اقدامات وســیع بیابان زدایی 

نبوده اســت، تصریح کرد: یکی از مشکالت ما در این حوزه 
این اســت که می خواهیم تمام اقدامــات بیابان زدایی را با 
منابع دولتی انجام دهیم این درحالیست که ما باید نگرش 
خود را عــوض کنیم. هرچند که بیابان به ظاهر خشــن و 

سخت است اما پتانسیل های خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: انرژی خورشــیدی، انرژی بادی، اکوتوریسم 
و... ازجمله این پتانسیل ها است و ما باید به سمت مدیریت 
بیابان هــای کشــور با اســتفاده از ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مشارکت مردم حرکت کنیم. از این رو سازمان 
جنگل ها در ســال جاری به استان های بیابانی اعالم کرده 
است که باید با شیوه مشارکتی در سطحی حدود ۵۰ هزار 

هکتار بیابان زدایی انجام دهند.
گرشاسبی در پایان تاکید کرد: از این رو باتوجه به محدودیت 
اعتبارات و پتانسیل های بیابان ما باید به سمت استفاده از 
روش های نوین برای مدیریت بیابان ها و بیابان زدایی حرکت 

کنیم.

دبیر شورای ملی ســالمندان شهر تهران با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر جمعیت ایران به ســمت سالخوردگی پیش 
می رود، گفت: اولیــن کار برای رفاه ســالمندان در حوزه 

شهری این است که باید مهندسی شهر تغییر یابد.
روشــنک زمانپــور در گفت وگو با ایســنا، با بیــان اینکه 
ســالمندان زیرمجموعه و جامعه هدف سازمان بهزیستی 
هســتند، اظهار کرد: متولی شهر شــهرداری است و برای 
اینکه فعالیتی در شــهر برای ســالمندان شکل گیرد، باید 
رابطه ای بین سازمان بهزیســتی و شهرداری وجود داشته 
باشد. تهران باید به عنوان شهر دوستدار سالمند المان هایی 
داشته باشد و اولین ویژگی شهر دوستدار سالمند این است 

که به سالمندان احترام و توجه خاصی شود. 
زمانپور با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت ایران به سمت 
سالخوردگی پیش می رود، گفت: تا سال ۲۰۵۰، ۵۰ درصد 
مردم ایران کار می کنند و ۵۰ درصد دیگر که سالمندان و 
کودکان خواهند بود؛ یعنی جمعیت ما به ســرعت در حال 

پیر شدن است.
وی با بیان اینکه ایران تا ســال ۱۴۱۰ جز کشــورهای پیر 
دنیا می شود، اظهار کرد: ۲۵ درصد از سالمندان، سالمندان 
نیازمندی هستند که بیمه ندارند و آنها در سال های آینده 
دچار مشــکالت درمانی خواهند شــد، لــذا باید تدبیری 

اندیشیده شود تا در آینده دچار مشکل نشویم.

دبیر شورای ملی سالمندان شهر تهران اظهار کرد: از سوی 
دیگر در این شــرایط باید فضایی ایجاد کنیم تا سالمندان 
بتواننــد از این فضاها اســتفاده کنند، زیــرا آنها با کاهش 

سالمت فیزیکی روبه رو هستند. 
وی با طرح این پرسش که آیا فضای شهری برای سالمندان 
مناسب سازی شده اســت؟ یادآور شد: اولین کار برای رفاه 
ســالمندان در حوزه شهری این اســت که باید مهندسی 
شــهر تغییر یابد؛ به این مفهوم که طراحی شهر باید برای 
سالمندان مناسب باشــد. آیا ما پارک های ویژه سالمندی 
داریم؟ آیا پل های عابرپیاده دارای آسانسور یا پله های برقی 

هستند؟.

دبیر شورای ملی سالمندان شهر تهران ادامه داد: بسیاری 
از سالمندان ما می توانند مستقل باشند اما اکنون به صورت 
وابســته و یا نیمه مســتقل زندگی می کنند، زیرا از لحاظ 
فیزیکی و جسمی ضعیف شــده اند و اگر پله های برقی در 
فضاهای مذکور وجود داشته باشد، یا فضاهای عمومی مانند 
بانک ها و ادارات مناسب سازی شده باشند این موضوع باعث 
می شــود که سالمندان بســیاری از فعالیت های خود را به 

صورت مستقل انجام دهند. 
وی معتقد است: بســیاری از سالمندان از لحاظ جسمانی 
مشــکل خاصی ندارند، اگرچه افت انــرژی و افت فیزیکی 

دارند اما می توانند کارهای خود را انجام دهند.


