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با تصمیم کمیته علمی کرونا
واردات واکسن فایزر منتفی شد

وزارت بهداشــت در 
اطالعیه ای اعالم کرد که 
تصمیم قبلی برای واردات 
واکســن فایــزر جهت 
اســتفاده زنان باردار لغو 

شده اســت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در 
این اطالعیه آمده اســت: وزیر بهداشــت موضوع 
واکسیناســیون زنان باردار را بــه »کمیته علمی 
کرونا« ارجاع کرد و این کمیته به این نتیجه رسید 
که واکسیناســیون زنان باردار هم با اســتفاده از 
واکسن چینی سینوفارم انجام شود و به همین دلیل 
تصمیمی برای واردات واکســن فایزر وجود ندارد. 
گفتنی است قرار بود این واکسن از مرکز تولید آن در 

بلژیک خریداری شود.
    

صدور ۸۰۰۰ شناسنامه برای 
کودکان دارای مادر ایرانی

مدیرکل امور اتباع وزارت کشور با اشاره به اینکه  
بیشترین ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با اتباع 
کشور افغانستان بوده اســت، بیان کرد: بر اساس 
ماده واحده مصوب سال ۱۳۸۵ تعداد حدود ۸۰۰۰ 
شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی صادرشده 
است.  به گزارش ایســنا، مهدی محمودی گفت: 
همچنین با توجه به ابالغ آیین نامه اعطای تابعیت 
ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی مصوب ۱۳ خردادماه سال ۱۳۹۹ تاکنون ۳ 

هزارو ۱۷۷ فقره شناسنامه صادرشده است.
    

 بازگشایی مدارس استثنایی 
با کمتر از ۵۰ دانش آموز

رئیــس ســازمان 
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
اســتثنایی کشــور بــا 
بیــان این کــه گام اول 
بازگشــایی مــدارس در 

آموزش وپرورش استثنایی با مدارس زیر ۵۰ دانش آموز 
شروع  شده است، گفت: برای حضور دانش آموزان در 
مدارس، باید اقناع سازی والدین صورت گیرد و این کار 
از طریق انجمن های اولیا و مربیان امکان پذیر است. به 
گزارش ایسنا،  سید جواد حسینی افزود: شرط حضور 
دانش آموزان استثنایی وجود سرویس ایاب و ذهاب 
است که ضرورت دارد استان ها با قید فوریت ساماندهی 

سرویس ها را انجام دهند.
    

بررسی نامگذاری خیابانی به نام 
»علی لندی« در تهران

ســخنگوی شــورای شــهر تهران از بررسی 
نام گذاری خیابانی در پایتخت بــه نام علی لندی 
پسر ۱۵ ســاله فداکار ایذه ای خبر داد. به گزارش 
فارس، علیرضا نادعلی اظهار کــرد: در تهران باید 
خیابان هایی به نام افرادی که ایثارگر و فداکار بوده 
و در سایر استان ها و شهرســتان های این مرزوبوم 
اقدامات انسان دوستاِن انجام داده اند، داشته باشیم.

    
تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به 
امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد

ئیــس   ر ن  و معــا
جمهــوری در امور زنان 
و خانواده گفــت: با ابالغ 
بخشنامه جدید از سوی 
وزارت آموزش وپرورش و 

رفع ابهام از مسئله تحویل کارنامه، تفاوتی بین پدر 
و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود 
ندارد. به گزارش اعتمادآنالین، انسیه خزعلی گفت: 
در هفته های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل 
کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی 
از مدارســی که از دادن کارنامه به مــادران دانش 
آموزان امتناع می کنند، به دست ما رسید. او افزود: 
پس از بررسی مشخص شد که در روزهای آخر دولت 
دوازدهم آیین نامه ای مصوب شــده که در یکی از 
تبصره های آن ذکرشده، کارنامه به ولی یا سرپرست 
قانونی داده می شود و در ادامه هم هیچ قیدی مبنی 
بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جداشده 
باشد، آورده نشده بود و این امر موجب ابهام شده بود.

    
آتش سوزی جنگل های زاگرس 

در منطقه ایذه
بخشی از جنگل های زاگرس در منطقه ایذه استان 
خوزستان از صبح دیروز دچار حریق شد. به گزارش 
رکنا، این آتش سوزی در کوه منگشت از توابع شهرستان 
ایذه در میان تنگه قاف و منطقه اژگیل رخ داده است. 
این مناطق و سایر مناطق ایذه بخصوص در شهرستان 
دزپارت هفته ای سه تا چهار بار دچار حریق می شوند 
و برآوردها نشــان می دهد بیشتر این آتش سوزی ها 

ازجمله حریق اخیر به صورت عمدی رخ می دهد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کشاورزان ایرانی، بهتر از هر قشری 
در ایــران می دانند کــه وضعیت منابع 
آبی در کشور به ســمت فاجعه حرکت 
می کند. سطح آب در چاه های زیرزمینی 
هرســال پایین تر می رود و روستاهای 
بســیاری ازجمله در اســتان خراسان 
شــمالی و اصفهان به دلیل تمام شدن 
منابع آب زیرزمینی متروکه شــده اند. 
جدیدترین برآوردها نشان می دهند که 
ایران در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ 
میالدی، حــدود ۷۴ کیلومتر مکعب از 
آب های زیرزمینی خود را اســتخراج 
کرده اســت.  بااین همه، از بعد کالن به 
تصویر کمبود آب در ایران نگاه می کنیم، 
وضعیت حتی وخیم تر هم به نظر می رسد. 
مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته ارزیابی 
سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، 
در اردیبهشت ماه امسال به ایلنا گفته بود 
که ایران از مرحله »بحــران آبی« عبور 
کرده و به مرحله »ورشکســتگی آبی« 

رسیده است.
انفعال در دیپلماسی آب

در شــرایطی که ایران با تنش آبی 
روبه روســت، سال هاســت که رویکرد 
منفعلی نسبت به همســایگان خود و 
حق آبه رودهایی که از کشورهایی نظیر 
عراق، ترکیه و حتی افغانســتان دارد و 
در این میان یکی از نکات فراموش شده 

خشک سالی، دیپلماسی آب است. 
اگر بخواهیم برای این موضوع مثالی 
بیاوریم، سد کمال خان در والیت نیمروز 
افغانستان اســت که حق آبه هیرمند 
توسط دولت پیشین افغانستان نادیده 
گرفته شــد و زمانی کــه جنجال ها در 
شبکه های اجتماعی نسبت به حق آبه 

رودخانه هیرمند در ایــران باال گرفت، 
معاون رئیس جمهور سابق افغانستان در 
پاسخ به یک توئیت اعتراضی کاربر ایران 
نوشت: »آب مفت نداریم« حتی اشرف 
غنی، رئیس جمهور ســابق افغانستان، 
هنگام افتتاح این سد اعالم کرد: »والیت 
نیمروز بــه انبار آب برای افغانســتان و 
ایران تبدیل خواهد شد و آب افغانستان 
ازاین پس به ازای دریافت نفت روانه ایران 
می شود!.« نادیده گرفتن حق آبه ایران 
فقط به شرق کشور محدود نمی شود و 
در غرب نیز کشورهای ترکیه و عراق، با 
سدسازی های پی درپی نسبت به حق  آبه 
ایران در سایه سکوت مسئوالن و دستگاه 
دیپلماســی بی تفاوت بوده اند. در این 
شرایط یکی از پروژه های بزرگ سدسازی 
در خاورمیانــه مربوط به ترکیه اســت 
که قصد دارد قطب کشــاورزی منطقه 
شود. به باور کارشناسان، سدسازی های 
عظیم ترکیه بر رودخانه های فرامرزی 
این کشــور، محیط زیســت و امنیت 
غذایی پنج کشور ایران، عراق، سوریه، 
آذربایجان و ارمنستان را به خطر انداخته 
است، بســیاری از کارشناسان حقوقی 
معتقدند کــه این اقــدام دولت ترکیه 
برخالف معاهدات بین المللی مختلفی 
نظیر »کنوانســیون ۱۹۹۷ آبراه های 
بین المللی« اســت و کشورهای تحت 
تأثیر از این روند، باید ضمن کنار گذاشتن 
اختالفات سیاسی، دولت ترکیه را مجبور 
کنند که به این کنوانســیون بپیوندد و 
حقوق آبی کشــورهای دیگر را محترم 

بشمارد.
ترکیه سد می سازد، کشاورزی و 

محیط زیست  ایران تاوان پس می دهد
در ایــن میــان پروژه هــای گاپ 
)سدســازی روی سرچشــمه های 
دجلــه و فــرات( و داپ )سدســازی 
روی سرچشــمه ارس( بیش از ســایر 

سدسازی های ترکیه تأثیر مستقیمی 
بر امنیت غذایی و محیط زیســت ایران 
می گذارنــد؛ به نحوی کــه پیش بینی 
می شود اگر سدسازی های ترکیه روی 
رودخانه ارس به اتمام برسد، کشاورزی 
در شمال غرب ایران با محدودیت های 
جدی مواجه خواهد شد و همچنین در 
سال های اخیر اهالی استان های غربی 
کشور با پدیده ریزگردها به عنوان یکی 
از تبعات این سدسازی ها دست وپنجه 
نرم می کنند. در این میان پروژه »گاپ« 
مشهورترین پروژه سدســازی ترکیه 
برای ایرانیان اســت؛ پروژه ای شــامل 
۲۲ ســد در حال احداث یا تکمیل شده 
روی سرچشــمه های دجله و فرات که 
از میان این ســدها، ســد تکمیل شده 
»ایلیسو« که با حجم مخزن ۷ میلیارد 
و ۴6۰ میلیون مترمکعب بر سرچشمه 
دجله ساخته شــده، برای مــردم ایران 
آشناتر است؛ چراکه ایرانیان سال هاست 
با تبعات زیست محیطی سد ایلیسو یعنی 
تبدیل شدن دشت های عراق به منشأ بروز 
ریزگردها دست وپنجه نرم می کنند و بعد 
از تکمیل سایر سدهای پروژه »گاپ« نیز 

بی تردید تبعات زیست محیطی بیشتری 
متوجه مردم ایران و عراق خواهد شــد. 
البته نباید از یاد برد که بخشــی از منشأ 
ریزگردهای غربی ایران در داخل خاک 

خودمان قرار دارد.
اما جدا از اینکه این سدسازی باعث 
بروز ریزگرد در کشور می شود، سدسازی 
ترک ها در حوزه ارس می تواند تهدیدی 
جدی برای کشــاورزی ایران در دشت 
مغان باشــد همان طور که ساخت سد 
کمالخان در افغانستان هم باعث ایجاد 
مشکالتی در سیستان و بلوچستان شد. 

تأثیر سدسازی ترکیه بر 
ریزگردهای ایران

اما چرا سدســازی در یک کشــور 
دیگر تا این انــدازه می توانــد در ایران 
مشکل ساز شود؟ اشاره کردیم که یکی 
از پروژه های عظیم سدســازی ترکیه 
روی دجله و فرات اســت. عراق و سوریه 
هر دو کشــورهایی هستند که به لحاظ 
توسعه اقتصادی و اشــتغال غیر از نفت 
به کشاورزی وابسته اند، بخصوص بعد 
از اتفاقات سیاسی دو کشور چشم انداز 
اقتصادی خود را در کنار نفت بر اساس 
کشاورزی بناکرده اند، طبیعی است که 
سدسازی های ترکیه منجر به کم شدن 
ســهم زیادی از آب ورودی بــه این دو 
کشور خواهد شــد، اقدامات سدسازی 
ترکیه در ایران مستقیم نیست و اگر هم 
باشد کم است زیرا از آبی که وارد حوضه 
دجله و فرات و سپس شط العرب در خاک 
عراق می شود استفاده ای جز کشتیرانی 
نداریم، عالوه بر این یک نظریه هم وجود 
دارد کــه آب ورودی به خلیج فارس کم 
شده و شوری را باالبرده و زندگی میگو 
و ماهی ها را تحت تأثیر قرار می دهد، اما 
به گمان کارشناسان مهم ترین اثر روی 
کشور ما مربوط به مباحث محیط زیستی 
اســت که پیامدهای اقتصادی آن نیز 

قابل توجه است. 
منبع اصلی تأمین آب هورالعظیم؛ 
تاالب مشــترک ایران و عراق از دجله و 
فرات است، در صورت کم شدن ورودی 
تبعات محیط زیستی شدیدی ازجمله 
بروز پدیــده ریزگردها برای کشــور در 
پی داشته و در اســتان های غربی جدا 
از ســالمت، روی بخش هــای مختلف 
اقتصادی ازجمله کشاورزی تأثیر خواهد 
گذاشــت. پدیده ریزگردهــا می تواند 
تعطیالت مکــرر مــدارس، تعطیلی 
فرودگاه هــا، صنایع، آســیب به منابع 
آب، منابع انرژی، ارتباطــات از راه دور، 
خطوط برق، افزایش شیوع بیماری های 
ریوی، چشم، پوست و تنفسی، تخریب 
اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر عملکرد 
محصوالت کشــاورزی، چمن زارها و 
جنگل ها، به ویــژه در مناطق جنگلی 

زاگرس و کاهش تولیدات کشاورزی، دام 
و زنبورداری را همراه داشته باشد.

 کاراکورت و آینده 
تاریک دشت مغان 

اواخر سال ۹۹ بود که استاندار قارص 
کشور ترکیه وعده داده که سد و نیروگاه 
کاراکورت در سال ۲۰۲۰ به بهره برداری 
می رسد. خبر تلخی که آینده تاریکی را 
برای دشت مغان به تصویر کشید. الزم 
به ذکر است این بزرگ ترین طرح حوزه 
آبخیزی رود ارس اســت که در منطقه 
اســتان قارص ترکیه احداث می شود. 
ســد کاراکورت و نیروگاه برق آبی این 
سد با توان ۱۰۰ مگاوات از سال ۲۰۱۷ 
میالدی در حال احداث است و پیش بینی 
می شود ایران، ارمنســتان و باکو تحت 
تأثیر این سد، دچار چالش های محیط 
زیستی شوند. ناگفته نماند بخش های 
وسیعی از کشتزارها و باغات استان های 
آذربایجان شــرقی، غربــی و اردبیل و 
جمهوری آذربایجان وابسته به آب این 
رودخانه است. حق آبه جمهوری اسالمی 
ایران از رود مرزی ارس یک میلیارد و ۸۵۰ 
میلیون مترمکعب در سال است و احداث 
این سد می تواند باعث کاهش دبی آب 
رود ارس و پدید آمدن تهدید برای اقتصاد 
کشاورزی، پوشش گیاهی، شرایط زیست 
حیوانی و اکوسیستم منطقه در دو سوی 
این رود شود. در این میان تورج فتحی، 
کارشــناس آب و محیط زیســت علت 
اصلی تمرکز ترکیه بر سدســازی روی 
رودخانه های فرامرزی این کشور را تالش 
دولت ترکیه برای توسعه کشاورزی در 
داخل خاک خود با استفاده از منابع آبی 
فرامرزی دانست و تأکید کرد: ترکیه در 
سال های اخیر با به کارگیری پیمانکاران 
اسرائیلی، در کنار سدسازی های عظیم 
خود، کانال کشی های زیادی هم انجام 
داده است تا بتواند کشــاورزی را در این 
کشور توسعه دهد تا در دهه های اخیر هم 
امنیت غذایی اش تأمین باشد و هم سایر 
کشــورها به واردات محصوالت غذایی 
از ترکیه وابسته شوند. به گفته او تمرکز 
ترکیه بر سدسازی در حوضه های آبریز 
فرامرزی فقط بر سرچشــمه های ارس 
و دجله و فرات محدود نمی شــود و این 
کشور در تمام آب های فرامرزی داخل 
ســرزمین خود پروژه های سدســازی 

زیادی را در دست اجرا دارد. 
 برخورد نرم ایران،
 پاسخ سخت ترکیه

کالم آخر اینکه، در ســال های اخیر 
ترکیه توانسته است بدون داشتن مزاحم 
به هدف خود برسد و ســدهایی که در 
برنامه توسعه خود داشته بسازد. اما در 
این میان چیزی که بسیار عجیب است 
انفعال دستگاه دیپلماســی کشور در 

تحقق دیپلماســی آب در مورد منابع 
آبی مشترک با این کشور است که از هر 
ســمتی که بخواهیم به آن نگاه کنیم 
قابل قبول نیست و وزارتخانه های امور 
خارجه و نیرو بایــد از وضعیت انفعالی 
فعلی خارج شوند تا بتوانند منافع مردم 
را تأمیــن کنند. هرچند در ســال های 
پیش هم حسن روحانی، رئیس جمهور 
وقت خیلی نرم به این موضوع اشاره کرده 
بود و جواب سختی از ترکیه گرفته بود. 
حسن روحانی در کنفرانسی با اشاره به 
اینکه منشــأ ۸۰ درصد از ریزگردهای 
کشور خارجی اســت از ترکیه خواسته 
بود تا در پروژه های سدسازی خود کمال 
انصاف را رعایت و حق آبه کشــورهای 
همسایه را بدون کم وکاست اعمال کند. 
بااین حال ترک ها جواب صریحی به ایران 
دادند. فضلی چورمان، معاون وقت وزیر 
امور خارجه ترکیه درباره درخواســت 
مقام های ایرانی ازجمله معصومه ابتکار، 
رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران 
مبنی بر اینکه ترکیه تضمین دهد که حق 
 آبه رودخانه های پایین دست و تاالب ها با 
این سدها از بین نمی رود، گفت: معنی 
اینکه ایران می گوید ما تضمین بدهیم 
را نمی دانیم. آیا ایران در زمان سدسازی 
با کشــور دیگری مشــاوره و همکاری 
می کند و یا تضمینی می دهد؟ در حال 
حاضر هم ایران نباید درباره سدســازی 
ترکیه تضمین بخواهد.  هیچ کدام از این 
اتفاقات اما باعث نشد تا مسئوالن نسبت 
به این موضوع حساس و وارد عمل شوند. 
حاال هم که دیگر این ســدها ســاخته  
شده اند و هشدارها جهت به خطر افتادن 
محیط زیست ایران، از دست رفتن منابع 
غذایی و بیکار شــدن صدها کشاورز و 
تخلیه روســتاها به گوش آن ها رسیده 
باید کاری کنند تا بیش از این ایران تاوان 
توسعه اقتصادی و کشاورزی کشورهای 

همسایه را ندهد. 

پروژه های سدسازی ترکیه در سایه انفعال ایران در دیپلماسی آب جریان دارد

نشت خشکسالی و ریزگرد از سدهای همسایه

خبر

باز شدن سامانه نوبت دهی واکسیناسیون تا متولدین سال 
۱۳۸۸، درحالی اعالم شد که نظرات متفاوتی درباره واکسینه 
کردن کودکان وجود دارد و این مسئله با حواشی زیادی در فضای 
رسانه ای و شبکه های اجتماعی همراه است و همین باعث ایجاد 
ابهامات و نگرانی های بین والدین شده است؛ در این گزارش سعی 

شده به برخی از این ابهامات پاسخ داده شود.
ناهماهنگی مسئوالن در اطالع رسانی

به گزارش ایلنا، واکسیناســیون افراد زیر ۱۸ سال، موضوع 
حساسی که تا دو سه ماه پیش تصور می شــد، فاصله چندان 
نزدیکی با آن نداریم با نوبت دهی هــای متوالی در ماه اخیر، فرا 
رسیده است و متولدین سال ۸۸ که امسال دوازده ساله اند، نیز 
می توانند در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام و واکسن دریافت 
کنند. مسئله ای که با اطالعات گاه ضدونقیض و برخی ابهامات 

پیرامونش کمابیش پرسش هایی را برانگیخته است. 
درحالی کــه در روزهای آغازین شــهریور به گفته علیرضا 
رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، قرار بر واکسیناسیون 
دانــش آمــوزان دارای بیماری هــای زمینــه ای و اطرافیان 
دانش آموزان بود و پیش بینی می شــد دو واکســن سینوفارم 
و پاستوکووک برای این دســته از افراد اســتفاده شود، بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشــت در تاریخ ۲۳ شــهریورماه از برنامه 

واکسیناسیون افراد 6 تا ۱۸ ســاله ها خبر داد. این درحالی بود 
که سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا سوم مهرماه به ایلنا گفته بود: 
واکسیناسیون فعاًل برای سن ۱۷ سال به باال در نظر گرفته شده 
است و فعالً برنامه ای برای واکسیناسیون افراد کمتر از این سن را 
نداریم. بااین حال ششم مهرماه اما اعالم شد سامانه نوبت دهی 
برای افراد باالی ۱۲ سال بازشده است، سرعت این اخبار متفاوت 
به پرسش ها و ابهامات پیرامون برنامه واکسیناسیون کودکان در 

ایران دامن می زند. 
سینوفارم تأییدیه تزریق به سنین ۳ تا ۱۷ سال را دارد

علیرضــا رئیســی دربــاره چرایی باز شــدن ســامانه 
واکسیناسیون برای افراد ۱۲ ســال به باال گفت: با توجه به 
اینکه واکسن ســینوفارمی که در اختیارداریم و همچنین 
واکسن پاســتوکووک که انشــاهلل هفته آینده به دستمان 
خواهد رسید، هر دو تأییدیه ســنین ۳ تا ۱۷ سال را دارند، 
براســاس برنامه ریزی که انجام دادیم، مقرر شد که سامانه 

برای افراد ۱۲ سال به باال نیز باز شود. 
او با تأکید براینکه جای نگرانی برای خانواده ها وجود ندارد، 
گفت: این دو واکسن کامالً مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و داروست و در کشــورهای دیگر ازجمله در کشور چین و 

برخی از کشورهای عربی نیز استفاده  شده است. 

سینوفارم کودکان تک دوز است یا دو دوز؟ 
یکی دیگر از حواشی واکسن ســینوفارم، مسئله تک دوز یا 
دو دوز بودن آن برای کودکان بود. پیش ازاین حیدر محمدی، 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو در مصاحبه هایی عنوان 
کرده بود واکسن سینوفارم کودکان و بزرگ ساالن باهم فرقی 
ندارند. بااین وجود برخی گفته ها از تک دوز بودن واکسن سینوفارم 
تزریق شــده برای کودکان حکایت داشت. پیام طبرسی، عضو 
کمیته علمی کشوری کرونا دراین باره گفته بود: طبق مطالعات، 
اعالم شده که واکســن ســینوفارم کودکان یک دوز بوده و با 
سینوفارم بزرگ ساالن متفاوت است. کودکان قرار است یک دوز 
واکسن تزریق کنند. پاستور هم هنوز تولید و وارداتش به میزان 
موردنیاز انجام نشده و اکنون عمدتاً سینوفارم واردشده است.  
اختالف نظر پیرامون واکسن تک دوز اطفال اما به اطالعیه وزارت 
بهداشت ختم شد که اعالم کرد این خبر به اشتباه منتقل شده 
است: واکسن سینوفارم، واکسن تک دوز نبوده بلکه باید بعد از یک 
دوره، دوز دوم آن هم تزریق شود و واکسن های وارداتی اخیر هم 
مانند همان واکسن های سینوفارم قبلی است که برای بزرگ سال 

استفاده می شد و دارای همان خصوصیات و برند هستند. 
اولویت واکسیناسیون بزرگ ساالن بر کودکان

مسعود یونسیان، اپیدمولوژیست و اســتاد دانشگاه علوم 

پزشکی ایران اعالم کرد: تا زمانی که بزرگ ساالن تا حد قابل قبولی 
واکسینه نشده باشند، واکسینه کردن کودکان اولویتی ندارد.

 او می گوید: نکته دیگر این است که یکسری از واکسن ها را 
کاندیدا کرده اند که به کودکان بزنند، اما دغدغه ای وجود دارد 
مبنی بر اینکه آیا تأییدیه دارد یا خیــر، من اطالعی از اینکه آیا 
این واکسن ها تأییدیه برای استفاده کودکان دارند یا خیر ندارم 
و برداشتم به عنوان یک کارشناس این است که تا زمانی که افراد 
بالغ کاماًل واکسنشــان را دریافت نکرده اند و اگر واکسن فراهم 
باشد با همین سرعت حدود حداقل دو ماه طول می کشد، به نظر 
نمی رسد که واکسیناسیون کودکان در اولویت باشد و انشااهلل 
تا آن موقع هم اطالعات در خصوص اینکه چه واکســن هایی 
اثربخش، ایمن و بی خطر هستند، کامل تر خواهد شد و با چشم 
بازتری می شود برای واکسینه کردن کودکان تصمیم گیری کرد. 
او تأکید می کند: فوریتی برای واکسیناسیون دانش آموزان وجود 
ندارد و ثانیه بازگشایی مدارس، منوط به واکسیناسیون دانش 

آموزان نیست.

واکسن کرونا به ۱2 ساله ها رسید؛

تداوم اختالف نظرها و ابهامات درباره واکسیناسیون دانش آموزان

پروژه های گاپ )سدسازی 
روی سرچشمه های دجله 
و فرات( و داپ )سدسازی 

روی سرچشمه ارس( بیش 
از سایر سدسازی های 
ترکیه تأثیر مستقیمی 

روی امنیت غذایی و 
محیط زیست ایران 

می گذارند؛ به نحوی که 
پیش بینی می شود 

کشاورزی در شمال غرب 
ایران با محدودیت های 

جدی مواجه شود

در سال های اخیر ترکیه 
توانسته است بدون داشتن 
مزاحم به هدف خود برسد 

و سدهایی که در برنامه 
توسعه خود داشته بسازد. 

اما در این میان چیزی که 
بسیار عجیب است انفعال 
دستگاه دیپلماسی کشور 

در تحقق دیپلماسی آب در 
مورد منابع آبی مشترک با 

این کشور است
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