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سفیر ایران در فدراسیون روسیه خبرداد؛
ارسال اولین محموله واکسن 
روسی به ایران در هفته جاری

کاظم جاللی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران 
در فدراســیون روسیه 
با بیان اینکــه مردم به 
ایمنی واکســن روسی 

اطمینان داشــته باشــند؛ گفت: قرارداد خرید 
و همچنین تولید مشــترک واکســن روســی 
»اســپوتنیک وی« بین تهران و مسکو امضا شد 
و اولین محموله این واکسن تا 16 بهمن به ایران 
ارسال خواهد شد. به گفته او محموله دوم تا آخر 
بهمن و محموله ســوم هم تا دهم اسفند ارسال 
می شود و همین روال هر دو هفته و یک ماه بین 
ما و روسیه برای ارســال محموله های واکسن به 

داخل ایران ادامه خواهد یافت.
    

 واکنش سازمان غذا و دارو 
به سخنان مینو محرز

در پــی اظهارات 
روزهای اخیــر مینو 
محــرز، عضو ســتاد 
مقابلــه بــا کرونــا 
در خصــوص عــدم 

اطمینان به واکســن کرونای روسی که قرار 
است به ایران وارد شــود، کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: ایشان شأنی 
برای ارزیابی واکسن های دیگر ندارند چنان که 
ورودی در این موضوع هم نداشته اند. او گفت: 
مرجع تایید واکسن از جمله واکسن داخلی که 
ایشان مسئول کارآزمایی بالینی آن هستند، 
سازمان غذا و دارو است. اگر مطالعه ای در این 
زمینه دارند مثل کارآزمایی بالینی واکســن 
ایرانی که انجام می دهند، می توانند به سازمان 
غذا و دارو جهت بررسی ارائه دهند. در غیر این 
صورت، اظهارنظر سلیقه ای، وجهه علمی و فنی 
نخواهد داشت.  دیروز همچنین در پی اظهارات 
مینو محرز، حســینعلی شــهریاری، رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس نیز گفت: من هم 
واکسن روسی کرونا را نمی زنم. او معتقد است 
که واکسن کوبایی مطمئن تر از واکسن روسی 
است.  کشور اوکراین نیز دیروز واردات واکسن 

روسی کرونا را ممنوع اعالم کرد.
    

  پدیده ای که فقر پوشش گیاهی 
و مرگ حیوانات را در پی داشته است

 ازدیاد جمعیت آهو 
در جزایر قشم و کیش 

 شــهاب الدیــن 
منتظمــی، مدیرکل 
دفتــر حفاظــت و 
مدیریت حیات وحش 
ســازمان حفاظــت 

محیط زیســت گفت: جمعیت آهو در جزایر 
کیش و خارک بیش از حــد ظرفیت مراتع آن 
است و فقر پوشــش گیاهی روز به روز تشدید 
می شود. او گفت که الشــه هفت راس جبیر 
)آهوی بومی ایران( در جزیره هنگام اســتان 
هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته و دلیل مرگ 
آنها فقر غذایی بوده اســت. شــرایط اقلیمی، 
 کمبود میزان بارندگی و نامناسب بودن زمان 
بارش های صورت گرفته باعث کاهش تولیدات 
علوفه ای خوش خوراک آهوان شــده است که 
این مساله می تواند در تابســتان سال آینده، 
آهوان را با مشکل تغذیه و بیماری مواجه کند.

    
طرح زیست شبانه در شرایط 

کرونایی معنا ندارد
عیســی فرهادی، 
فرمانــدار تهــران با 
تاکید بر اینکه زیست 
شــبانه در تهــران با 
وجود کرونا معنا ندارد 

بررسی این طرح را نیز منوط به اتمام وضعیت 
کرونایی در تهران دانســت. محسن هاشمی 
هفته گذشــته در خصوص بررســی دوباره 
طرح زیست شبانه در شورا گفته بود: براساس 
مصوبات چند نقطه در شــهر که دچار شــب 
مردگی هســتند و فضای مناسبی محسوب 
می شــوند انتخاب شــدند و بیشــتر اهداف 
 فرهنگــی دراین موضوع پیگیری می شــود. 
تا از این طریق کســانی که دیــر می خوابند 
بتوانند از این فضاها اســتفاده کنند و بتوانند 
عمده وقت خود را با خانواده بگذرانند تا به این 
ترتیب هم شب مردگی در این نقاط از بین برود 
و هم فضای اجتماعی شــهر تثبیت و افزایش 

پیدا کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دخترکی الغراندام و ریزجسته در 
سوی راست تصویر جعبه ای کوچک 
را از دســت یکی از 17 یا 18مدیری 
که در ســوی چپ تصویــر به ردیف 
ایســتاده اند می گیرد. تصویری که 
خیلی زود دســتمایه تاســف برخی 
از کاربران در شــبکه های اجتماعی 
می شــود. در این تصویر کــه باالی 
این گزارش هم چاپ شــده اســت 
گویا برخــی از مدیران ســازمان ها 
و ارگان های مختلف شهرســتان بم 
به صف شــده اند تا چنــد تبلت را به 
دانش آموزان نیازمند این شهرستان، 
اهدا کنند. دانش آموزانی که در دوران 
شــیوع کرونا و تعطیلی کالس های 
حضوری مدرســه تا زمان برگزاری 
این مراســم در هفته نخست بهمن 
مــاه، یعنی پس از گذشــتن نیمی از 
ســال تحصیلی، بدون هر گونه ابزار 
هوشمند برای حضور در کالس های 
مجازی، سال تحصیلی خود را سپری 
کرده اند یا شــاید بهتر است بگوییم 
ســپری نکرده اند. دانش آموزانی که 
با اســتناد به تبلیغات  گســترده در 
خصوص اهدای 500 دستگاه تبلت 
آن هم در یک شهرستان کم جمعیت، 
تعداد آنها کم هم نیســت و به نوعی 
یــادآوری می کند که میــزان فقر و 
متعاقب آن آمار عدم دسترسی به ابزار 

هوشمند در این منطقه تا چه میزان 
باالســت. اما آنچه در این میان جای 
تعجب دارد این است که برخی مدیران 
به جای توجه به ایــن وجه ماجرا که 
دلیلی اســت از بی کفایتــی آنها، به 
نمایش مردمداری و پیش قدم شدن 
در امور خیر التفات بیشــتری نشان 
می دهند. هر چند پول این مردمداری 
از خزانه عمومی یــا از جیب خیرینی 
باشــد که در عکس ها و تصاویر دیده 

نمی شوند.
عدم دسترسی 35 درصد 

دانش آموزان به ابزار هوشمند
سال تحصیلی جاری به دلیل شیوع 
گسترده کرونا در کشور کمی زودتر از 
هر ســال یعنی نیمه دوم شهریور ماه 
و بــا تصمیم هیات دولــت به صورت 
حضوری آغاز شد. این در حالی بود که 
بسیار از مدارس به دلیل جمعیت زیاد 
دانش آموزان و نداشــتن بودجه الزم 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اعــالم کردند که کالس هایشــان به 
صورت آنالین آغاز می شــود. این در 
حالی بود کــه خیلی زود بــا روند رو 
به تزاید آمار کرونا در کشــور، وزارت 
آموزش و پرورش برگزاری کالس های 
حضــوری در اغلب نقاط کشــور را 
ممنوع کرد و ادامه ســال تحصیلی را 

به فضای مجازی سپرد. 
اپلیکیشــن شــاد هــر چنــد با 
محدودیت هــای فراوان ایــن بار به 
صورت گسترده مورد استفاده مدارس 
قرار گرفت و دانش آمــوزان موظف 
شــدند خیلی زود در این اپلیکیشن 

ثبت نام کنند. ایــن در حالی بود که 
گفته می شد از جمعیت 14 میلیونی 
دانش آمــوزان کشــور 11 میلیون و 
408 دانش آموز در شبکه شاد احراز 
هویت شدند و بیش از 3 میلیون و 200 
هزار نفر یعنــی 20 درصد جمعیت 
دانش آموزی اساســا در این شــبکه 
ثبت نام هم نکردنــد. جمعیتی که به 
نظر می رسید اغلب شــان به گوشی 
هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند. 
از سوی دیگر اعالم شد که حدود 
62 درصــد از دانش آموزانــی که در 
اپلیکیشن شــاد ثبت نام کرده اند به 
صورت مستمر فعال هستند و حدود 
40 درصد دیگر با وجــود ثبت نام در 
این اپلیکشن فعالیت مستمری در آن 
ندارند. گروهی که به نظر می رسید یا 
با گوشــی های قرضی در این سامانه 
ثبت نــام کرده اند یا دســتگاه های 
بی کیفیت هوشــمند دارند که هر از 
گاهی دست آنها را در حنا می گذارد 
یا تعداد دانش آمــوزان در یک خانه 
تناســبی بــا احتماال یک گوشــی 
هوشمند در دسترس ندارد. بررسی 
همین آمار نشان می دهد که چیزی 
بین 30 تا 35 درصد از دانش آموزان 
در کشــور برای ادامه تحصیل خود 
نیازمند گوشی هوشــمند هستند. 
یعنی جمعیتی بین 4 تــا 5 میلیون 
نفر. ایــن در حالی بود کــه آموزش و 
پرورش توان تامین این میزان گوشی 
یا تبلت را که در یک ساله اخیر با رشد 
قابل توجه قیمت هم مواجه شده بود، 
نداشت. موضوعی که وزارت آموزش 

و پرورش از همان ابتدا هم آن را اعالم 
کرد و از مردم و خیرین خواســت در 

این موضوع مشارکت کنند.
مراسم متعدد برای اهدای تبلت 
هم راســتا با فراخــوان آموزش و 
پرورش بــرای تهیه ابزار هوشــمند 
برای دانش آمــوزان کــم برخوردار 
بســیاری از معلمان و مدیران مدارس 
با کمک گروه ها و خانواده ها سعی در 
شناسایی این کودکان و کمک به آنها 
داشتند. در حالی که اغلب آنها با حفظ 
کرامت دانش آمــوزان و خانواده های 
کم بضاعت به تهیه ابزارهای هوشمند 
اقدام می کرند، در بسیاری از استان ها و 
شهرستان ها مراسم مشابه آنچه در بم 
شرح آن رفت برگزار می شد و مدیران 
البته به کمــک خیریــن و بنگاهای 
اقتصــادی فعال به صف می شــدند و 
عکاس و فیلمبردار دعوت می کردند 
تا از آنــان که از منابــع عمومی، چند 
تبلت برای کودکان نیازمند خریده اند؛ 

عکس و فیلم تهیه کنند!

 در حالی کــه برخــی منتقدان 
معتقدند ایــن قبیــل رفتارها یعنی 
»شــوآف بــا ابــزار کمک بــه فقرا 
و نیازمنــدان« پیش از ایــن نیز در 
بخش های دیگــر تکرار شــده بود، 
نمی توان این عمل ناپسند که کرامت 
انسانی فرودســتان و خاصه کودکان 
بی بضاعت را نادیده می گیرد، به کج 
ســلیقی و بی اطالعی از تبعات منفی 
آن تقلیــل داد و به نظــر می آید این 
قبیل رفتارها ناشی از نمایشی شدن 
مدیریت و عالقه به قدرت نمایِی برخی 

مدیران بر روی صحنه است.
عباس عبدی، روزنامه نگار در این 
باره می نویســد: »این نوع رفتارها که 
مکرر دیده می شود ناشی از بی اطالعی 
و کج ســلیقگی نیســت. محصــول 
نمایشی شــدن حکومت داری است. 
حکمرانی روی صحنــه و به صورت 

نمایش انجام می شود«.
مرضیه حسینی، فعال اجتماعی 
نیز در واکنش به ایــن موضوع این 
طور نوشته است: »درد جایی بیشتر 
می شــود که می دانیم مطمئنا این 
مقامات این تبلت ها را از پوِل جیب  
و حقوق دریافتی شــان نخریده اند؛ 
بلکه منبِع خریــد تبلت ها از منابع 
عمومی، بیت المال یا کمِک خّیرین 
بوده اســت بنابراین این آقایان چرا 
اساســا چنین قهرمانانــه به صف 
شــده اند و عکاس و فیلمبردار خبر 
کرده اند تا از لحظه اهدای چند تبلت 
که با پول دیگری تهیه شده، از آنها 
عکس بگیرد!؟ آیا آنها از نان شب شان 
زده اند و برای کــودکان بی بضاعت 
تبلت خریده اند!؟ حتی اگر هم چنین 
بود خطاب به آقایانی که برای دادن 
چند تبلت به کــودکان بی بضاعت؛ 
مراسم می گیرند و عکاس و خبرنگار 
دعوت می کنند تا چهــره کودکاِن 
معصوِم بی بضاعــت را ثبت کنند و 
در همان حال ادعــای پایبندی به 
مکتب علوی را نیز دارند باید گفت: 
هم آموزه های دینــی ما بر ضرورت 
پنهان بودن کمــک و نیکی تاکید 
دارند و هم سیره امامان و پیامبر ما 
در کمک کردن، بــه دور از تظاهر و 

نمایش بوده است«.
وی کمک به قشر نیازمند به ویژه 
در شرایط سخت اقتصادی را از بهترین 
انواع امدادرسانی خواند و در این باره بر 
ضرورت حفظ کرامت انسانی در کمک 

به نیازمندان تأکید کرد.
این در حالی اســت که چندی 
پیش نیز بنیــاد مســتضعفان در 

اقدامی 300 بسته معیشتی را برای 
کمک به قشــر نیازمند خرمشهر با 
تبلیغات فراوان در این شــهر توزیع 
کــرد. کمکی که منتقــدان فراوان 
داشت و بســیاری معتقد بودند که 
مسئوالن این شــهر می خواهند با 
ایستادن بر کرامت انسان ها نمایش 
مردمداری خود را تکمیل کنند. در 
این باره عباس مدحجی روزنامه نگار 
در خرمشــهر این طور نوشت: »هر 
کدام از مسؤلینی که روابط عمومی 
داشت، گفت که این کمک را بزنند به 
نامش! شــهردار، فرماندار، نماینده 
و ... . یــک زمانــی بود کــه به یک 
شــهر کمک می کردند، هیچکس 
نمی دانست این کمک از کجاست، 

یک زمانی هم عین االن...«.
هادی میری، فعال در امور خیریه 
معتقد اســت: »یکی از فلســفه های 
خلقت انسان ها، خدمت کردن و مدد 
رساندن به هم نوع است و کمک به قشر 
نیازمند به ویژه در این شرایط سخت 
اقتصادی از بهترین انواع امدادرسانی 
اســت که باید ضمن حفظ شرافت، 
کرامت و عزت نیازمندان انجام شود. 
این در حالی است که نمایش تصاویر 
آنها یا استفاده از آنها به عنوان ابزاری 
برای قدرت نمایی کار پســندیده  ای 

نیست«.
این در حالی اســت کــه به نظر 
می رســد برای کمک آبرومندانه به 
افراد بهتر است مدیران ما با مدیریت 
کارآمد و ایجاد شغل، افراد را در چرخه 
تولید و اقتصاد کشــور پویــا و فعال 
نگه دارند و میزان فقر را در جامعه را 
کاهش دهند. اما متاسفانه این روزها 
شاهدیم با کاهش توانمندی در ایجاد 
شــغل، بســیاری از مدیران ترجیح 
می دهند این نقصان خود را با جنجال 
فراوان در کمک های محدود و البته 
مخدوش کردن کرامت انسانی افراد 

نیازمند بپوشانند.

نمایش مدیریت مردمی یا زیرپا گذاشتن کرامت انسانی دانش آموزان کم بضاعت؟

اهدای تبلت با حضور عکاس و خبرنگار!

خبر

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
موارد بستری و سرپایی کرونا در برخی استان ها 
شیب صعودی پیدا کرده و به همین علت از این 
پس در برخی شــهرهای زرد مسافرپذیر مانند 
شهرهای نارنجی سابق محدودیت تردد اعمال 
می شود. همه مسافران خارجی نیز هنگام ورود 

به کشور تست می شوند.
به گزارش ایســنا،   علیرضا رئیسی روز شنبه 
پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: وضعیت کرونا 
در کشور گرچه روند تقریبا با ثباتی شده اما آمارها 
نشان می دهد در برخی استان ها تعداد بیماران 
سرپایی در حال افزایش است و در برخی استان ها 
موارد بیماری با شیب کم در حال افزایش است 

که باید مراقب باشیم.
وی ادامه داد: از بیش از یک ماه پیش رویکرد 
ما در وزارت بهداشت این بوده که همه عالیم خیز 
بیماری در کشور چه سرپایی و چه بستری را رصد 
کنیم و فعال و تهاجمی به ویروس حمله کنیم تا 
ویروس را در مراحل اولیه شناسایی و با قرنطینه و 
ایزوله کردن زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم.
رئیسی گفت: استان مازندران هنوز باالترین 
میزان بیماری و بســتری روزانه را دارد. البته با 

رعایت پروتکل های بهداشتی در یکی دو هفته 
گذشته و همکاری مردم و مسئوالن این استان 
روند صعودی کرونا در این استان در مورد موارد 
بستری متوقف شــده و امیدواریم روند نزولی 

پیدا کند.
معاون بهداشــت وزیــر بهداشــت افزود: 
استان های گیالن و گلستان هم به سمت نزولی 
شدن می روند و امیدواریم این وضعیت ادامه دار 
باشد. فعال شــهر قرمز نداریم. 18 شهر نارنجی 
اســت که ســه تا در گیالن و 15 تا در مازندران 
است. همچنین 124 شهر زرد و 306 شهر آبی 

هستند. 
رئیسی گفت: یکی از اســتان هایی که به 
شدت عالیم نگران کننده دارد استان هرمزگان 
است. قشم، بندرلنگه و جاســک باید بیشتر 
مراقبت کنند. روند بیماری در این شهرها رو 
به افزایش است. اســتان یزد به صورت مالیم 
در مورد موارد بســتری رو به افزایش اســت. 
خراسان شــمالی هم همین طور کرونا خیز 
برداشــته البته هنوز به مرحله بــاال و بحرانی 
نرســیده اما الزم اســت تمهیدات تشدیدی 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی در این 

استان اعمال شود.

شرط مسافرت مردم در نوروز ۱۴۰۰
وی گفت: اگــر مردم در 6 هفتــه باقیمانده 
پایان سال پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 
امیدواریم بتوانیم نوروز آرامی داشــته باشیم. 
در حوزه گردشــگری نیز برای رونق ســفرها 
برنامه هایــی داریم که با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، تســهیالتی فراهم کنیم تا با اجرای 
پروتکل های سختگیرانه برخی هتل ها فعالیت 
داشته باشند و حتی در ایام نوروز برخی تورهای 

مسافرتی نیز فعالیت کنند.
رئیســی ادامه داد: اگر اوضاع تحت کنترل 
و نظارت باشد و مســافران کنترل شوند و هیچ 
فرد مثبتی در بین مسافران نباشد و در ورودی 
هتل ها کنترل شــوند، هموطنان می توانند در 
تعطیالت نوروز به مسافرت بروند البته به شرطی 
که در یکی دو ماه مانده به پایان سال وضعیت را 

ثابت نگه داریم.
وی تاکید کرد: از مــردم خواهش می کنیم 
قدر این وضعیت را بدانیم زیرا اگر غفلتی صورت 
گیرد دوباره بیماری افزایش پیدا می کنند. همه 
نگران این مساله هســتم زیرا ویروس ضعیف 
نشــده و از بین نرفته بلکه بــا جهش ها قوی تر 
شده است. باید جدی برخورد و هوشیارانه عمل 

 کنیم. این مساله بســیار مهمی است که همه 
باید به آن توجه کنیم.

لزوم تست کرونا از مسافران خارجی 
رئیسی ادامه داد: برنامه هایی به وزارت راه و 
مسکن و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور 
داده شد، با اســتانداران و روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی نیز برای مراقبت بیشتر مرزهای 
هوایــی، زمینی و آبی هماهنگ شــده و باید به 

شدت کنترل شود.
وی گفت: پروتکل های سختگیرانه ای برای 
مراقبت از مرزها ابالغ شــده است. همه افرادی 
که وارد کشور می شوند، باید تست شده باشند. 
قبال این موضوع فقط برای مسافران کشورهای 

اروپایی بود که باید با تســت منفی وارد کشور 
می شدند، اما اکنون همه مسافران خارجی حتی 
کشورهای همسایه باید تست پی سی آر منفی 
داشــته باشــند و دوباره در داخل از آنها تست 

گرفته می شود.
اگر مســافری از اروپا وارد می شود، عالوه بر 
در دست داشتن تست منفی و تســتی که از او 
در داخل گرفته می شــود باید 14 روز در منزل 

قرنطینه شود.
وی گفت: در مورد وضعیت افــرادی که در 
انگلیس مانده اند و منتظر ورود به کشور هستند 
نیز بحث شد در روزهای آینده برای ورود این افراد 
به کشور پروتکل های سختگیرانه ابالغ می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد:

اعمال منع تردد  در شهرهای زردِ مسافرپذیر

یک روزنامه نگار نوشت: 
»این نوع رفتارها }شوآف 

کمک رسانی{که مکرر 
دیده می شود ناشی از 

بی اطالعی و کج سلیقگی 
نیست. محصول نمایشی 

شدن حکومت داری است. 
حکمرانی روی صحنه و 
به صورت نمایش انجام 

می شود«

در تصویری حاشیه ساز، 
برخی از مدیران سازمان ها 

و ارگان های مختلف 
یک شهرستان به صف 

شده اند تا چند تبلت را به 
دانش آموزان نیازمند که 
نیمی از سال تحصیلی از 

کالس مجازی محروم 
بوده اند اهدا کنند
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