اخبار

وزیر آموزش و پرورش خبر داد ؛

شناسایی نزدیک به  ۴میلیون دانش آموز دارای استعداد برتر در طرح «شهاب»

تسهیالت کمیته امداد
به مدد جویان مبتال به کرونا

مدیرکل بهداش��ت ،بیمه ه��ای اجتماعی و
درمان کمیته امداد از اعطای تسهیالت ویژه
به مددجوی��ان مبتال به بیماری های صعب
العالج در خصوص بیم��اری کرونا خبر داد.
فری��دون قربان��ی در گفتوگو ب��ا میزان در
خصوص تس��هیالت کمیته ام��داد به مدد
جویانی که مبتال به بیماری کرونا ش��ده اند،
گف��ت :بیمه پایه مدد جویان توس��ط وزارت
بهداشت انجام می ش��ود و بیمه مکمل آن
دس��ته از مددجویانی که عضو کمیته امداد
هس��تند و به بیماری کرونا مبتال ش��ده اند
ب��ه عهده ما اس��ت.وی ادام��ه داد :اگر این
دس��ته از مددجویان هزین��ه هایی به غیر از
مبالغی که توس��ط بیمه پای��ه پرداخت می
ش��ود ،داش��ته باش��ند ،به طور کامل توسط
کمینه امداد پرداخت می شود.قربانی افزود:
به خانوادههای آن دس��ته از مددجویانی که
بر اس��اس پروتکلهای وزارت بهداشت بر
اث��ر ابتال به بیم��اری کرونا در گذش��ته اند،
مساعدتهایی تعلق میگیرد ،اگر فرد فوت
ش��ده سرپرس��ت خانوار بوده است ۱۰مبلغ
میلی��ون تومان و اگر عضو خان��واده بوده ۵
میلیون تومان از سوی کمیته امداد به حساب
خانواده این اف��راد واریز میش��ود.مدیرکل
بهداش��ت ،بیمهه��ای اجتماع��ی و درمان
کمیته ام��داد در خصوص آم��ار مددجویان
مبتالیان به کرون��ا عنوان کرد :کمیته امداد
بر اس��اس اس��تعالم وزارت بهداشت به این
دس��ته از مددجویان کمک رس��انی میکند.
وی اظهار داش��ت :کمیته امداد در خصوص
پیش��گیری از بیماری کرونا به خانوادههای
تحت پوشش خود بس��تههای بهداشتی که
ش��امل ماسک ،دستکش و مواد ضد عفونی
کننده است ،اعطا کرده و یا مبالغی را از ۱۰۰
هزار تومان تا  ۵۰۰ه��زار تومان به ویژه به
آن دس��ته از مددجویانی که بیماری صعب
العالج ،زمینهای واخطرناک دارند و س��المند
هستند ،از همان ابتدای شیوع کرونا در ایران
واریز کرده است.
 ۳۵۲۹حامی جدید عضو
طرح اکرام ایتام و محسنین

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد
اس��تان تهران از عضویت  ۳۵۲۹حامی جدید
در طرح اکرام ایتام و محسنین استان خبر داد.
ب��ه گزارش مهر ،محمد دهرویه با بیان اینکه
این تعداد از خیران در ماه مبارک رمضان برای
حمای��ت از کودکان یتیم و محس��نین اعالم
آمادگی کردند ،گفت :این خیران ،حامی ۴۸۲۰
نفر از فرزندان یتیم و محسنین شدند.وی ادامه
داد :حامیان جدید طرح اکرام ایتام و محسنین
کمیته امداد استان تهران در ماه مبارک رمضان
و از طریق دفاتر کمیته امداد ،پیام کوتاه و تبلیغ
از طریق رس��انههای جمعی برای حمایت از
کودکان ثبت نام کردند.رئیس اداره اکرام ایتام
و محسنین کمیته امداد استان تهران با اشاره
به اینکه هم اکنون  ۵۵هزار و  ۱۹فرد خیر به
عنوان حامی ،عضو طرح اکرام ایتام و محسنین
کمیته امداد استان تهران هستند ،تصریح کرد:
این خیران حامی  ۱۸هزار و  ۹۴۸هستند.
 ۲۰درصد دانش آموزان به
ابزارهای ارتباطی دسترسی ندارند

معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و
پرورش بیان اینکه از  ۸۴درصد دانش آموزانی
که در شبکه شاد مش��غول آموزش بودند ۶۴
درصد در ش��بکه های اجتماعی دیگر نیز در
حال آموزش بودند ،گفت :ارزیابیها نشان داد
که آموزش در فضای مجازی در یادگیری موثر
بوده است و این سیاست را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش ایس��نا ،علیرضا کمریی در نشست
مش��ترک وزیر آم��وزش و پ��رورش و معاون
علمی و فناوری رئی��س جمهوری با مدیران
استارت آپهای آموزشی که در اردوگاه باهنر
برگزار ش��د ،با بیان اینکه از  ۸۴درصد دانش
آموزانی که در ش��بکه ش��اد مشغول آموزش
بودند  ۶۴درصد در شبکههای اجتماعی دیگر
نی��ز در حال آموزش بودند ،گف��ت :ارزیابیها
نش��ان داد که آم��وزش در فضای مجازی در
یادگیری موثر بوده است و این سیاست را دنبال
خواهیم کردوی افزود :در حوزه شبیهس��ازی
و «سیمولیش��ن» به دنبال ایجاد کارگاههایی
هستیم که موقعیت یادگیری را ایجاد کند .در
شرایط کرونا آموزش کارگاهی در دنیا تعطیل
ش��د.کمریی همچنین به تالشهای فردی
توسط یادگیرنده اش��اره کرد و گفت :بیش از
آنکه انتقالدهنده یک طرفه آموزش باش��یم
باید موقعیت آموزش دوطرفه را فراهم کنیم.
هرچه قدر تعلی��م و تربیت ،تعاملی و دوطرفه
باش��د خودمان را به آموزش و تعلیم و تربیت
رسمی و غایی نزدیک کردهایم.معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
آم��وزش و پرورش نیازمند برنامههای نظارت
پذیر اس��ت ،گفت :آموزش و پرورش اهداف و
ماموریتهای خودش را دارد و ارائهدهندگان
خدمات ضمن نوگرایی باید به تعلیم و تربیت
بومی و اسالمی هم توجه داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش
از  ۳میلی��ون و  ۹۰۰ه��زار دانشآم��وز با
ویژگیهای برتر در قالب طرح «شهاب»
شناسایی شدند ،گفت :بستر مجازی امکان
عرضه برنامههای آموزش��ی مکمل برای

این افراد را فراهم م��ی کند .آینده خوبی
را در این زمینه متصور هستیم.
به گزارش ایس��نا ،محسن حاجی میرزایی
در جمعبن��دی نهایی نشس��ت مش��ترک
وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی
و فن��اوری رئی��س جمهوری ب��ا مدیران
اس��تارتآپهای آموزش��ی که در اردوگاه
باهنر برگزار شد  ،گفت :سالهای طوالنی
در آم��وزش و پرورش حرکت به س��مت

آموزشهای الکترونیک ش��روع شده بود
و کرونا موجب ش��تاب گرفتن این حرکت
شد.وی با اشاره به اینکه آموزش مجازی
قابل مقایس��ه با آموزش حضوری نیست،
گف��ت :اما در این زیس��ت ب��وم جدید در
معرض فرصتها و ظرفیتهای جدیدی
قرار گرفتهایم .با دستیابی به تحول پایدار
در نظ��ام آم��وزش و پ��رورش از امکانات
بیش��تری برخوردار شدهایم .اکنون امکان

ارتباط ب��ا  13.5میلیون دانش آموز فراهم
ش��ده اس��ت و این امکان وج��ود دارد که
اس��تارت آپها خدماتشان را از این طریق
ارائ��ه کنند که به می��زان قابل توجهی به
عدال��ت آموزش��ی پاس��خ میدهد.حاجی
میرزای��ی در پایان اظهارک��رد :این امکان
وج��ود دارد که کیفیت آم��وزش را بهبود
دهیم .ظرفیت جدید امکان ارزیابی جامعتر
و هماهنگتر را به دس��ت میدهد .از این

طریق برای دس��تیابی ب��ه اهداف تعلیم و
تربی��ت مجهزتر ش��دهایم .فایدهمندی در
آموزش نیز بسیار با اهمیت است .شناسایی
استعدادهای برتر نیز در آموزش و پرورش
دنبال میش��ود .بیش از  ۳میلیون و ۹۰۰
هزار دان��ش آموز با ویژگیه��ای برتر در
قالب طرح ش��هاب شناسایی شدند ،بستر
مجازی امکان عرضه برنامه های آموزشی
مکمل برای این افراد را فراهم می کند.

 ۴۴بیمارستان جدید افتتاح میشود؛

صرفهجویی  ۷۰۰میلیون یورویی ارز دارویی

گروه اجتماعی  :وزیر بهداش��ت با اش��اره به صرفهجویی
 ۷۰۰میلی��ون یورویی در ارز دارو در س��ال گذش��ته ،از
هدفگ��ذاری برای کاه��ش  ۲۰درص��دی ارزبری دارو
در س��ال جاری خبر داد .دکتر س��عید نمکی روز گذشته
در افتتاح فاز نخس��ت اولین ش��هرک تولی��د مواد موثره
داروی��ی در خاورمیانه و خط تولید کامل اس��تامینوفن در
اراک ک��ه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د ،گفت:
اولی��ن گا م ما در وزارت بهداش��ت حمایت از تولید داخل
و پیش��گیری از واردات بیرویه دارو و فرآوردههایی بود
که مش��ابه تولید داخل داش��تند.وزیر بهداشت ادامه داد:
سال گذشته توانس��تیم  ۷۰۰میلیون یورو در ارز دارویی
کشور صرفهجویی کنیم .این درحالیست که سال گذشته
سیالبهای سهمگین بهاره ،طرح غربالگری فشار خون
و شناسایی دو میلیون و ۷۰۰هزار بیمار جدید فشار خون
نیازمند دارو ،اربعین حسینی با  ۳.۵میلیون زائر ،انفلوآنزای
 H۱N۱و در زمس��تان نیز کرونا را داشتیم.وی گفت :بر
همین اس��اس برآورد ما آن بود که نیازمندی به ارز دارو
 ۵۰درصد بیشتر خواهد شد ،این درحالیست که نسبت به
س��ال  ۹۷حدود  ۲۰درصد هم ارز کمتری مصرف ش��د.
بر این اس��اس ما توانستیم با تکیه به صنعتگران و تولید
کندگان داخلی ،واردات محصوالت دارای مشابه داخلی را
به میزان  ۲۵درصد کم و تولید داخل را  ۳۰درصد افزایش
دهیم.وزیر بهداشت ادامه داد :سهم دارو و نظام سالمت
از  GDPسهم محدودی است و اگر قرار باشد این سهم
فراتر رود ،باید دس��ت در جیب بخشهای دیگر کش��ور
کنیم .بنابراین این صرفهجویی صورت گرفته و اقدامات
انجام شده ،افتخار بزرگی برای صنعت دارویی کشور بود؛
به طوری که سال گذشته را با  ۲۰درصد کاهش ارزبری
به گونهای سپری کرد که حتی یک نسخه در دست هیچ

بیماری سرگردان نماند و ما به عنوان یک کشور تحریم
زده و مظلوم در تحریمهای ظالمانه ،بیماری کرونایی را
مدیری��ت کردیم که در ط��ول  ۶۰روز از یک وارد کننده
دس��تگاهها و تجهیزات پزشکی و مواد مورد نیاز ،به یک
تولید کننده و سپس هم به یک صادرکننده تبدیل شویم؛
این یک نش��ان افتخار بزرگ دیگری ب��ود که در تاریخ
مملکت خواهد درخش��ید؛ چراکه کشوری در اوج تحریم
در کمتر از دو ماه توانست هم خود را جمع و جور کند و
هم خود را به یک صادر کننده ماسک و دارو و انواع ضد
عفونی کنندهها بدل کند.وزیر بهداش��ت ادامه داد :سال
 ۹۹را نیز با  ۲۰درصد کاهش ارزبری نسبت به سال ۹۸
هدف قرار دادیم و امیدواریم این س��ال را نیز با افتخاری
جدید در تاریخ کشور بگذرانیم.وی افزود :یکی از آرزوها
و آم��ال قدیمیام این بود که بتوانیم به عنوان یک تولید

کننده مواد اولیه دارویی مطرح باشیم .آرزویم بود از مواد
اولیه پتروشیمی خودمان به عنوان یک پیشساز به خیلی
از فرمولهای مواد اولیه دارویی برسیم .صنعتگرانمان به
حق از روز اول از اینترمدیت آغاز کردند .کار پروسسینگ
را از چی��ن و هند اغاز کرده و به مواد اولیه دارویی تبدیل
کردیم .در حال حاضر نیز در ش��رکت کیمیاگران از یکی
دو حلقه قبل از ای��ن فرایندها ،کار را آغاز کرده و ارزش
افزوده ایجاد میکنند.وی افزود :کشوری که پتروشیمی
و بن��زن دارد و این بن��زن را با کمترین قیمت به چین و
هند ارس��ال میکند و بعد در آنجا با یکسری تغییرات به
اینترمدییت��ی ب��ا  ۲۰تا  ۳۰برابر و حت��ی  ۵۰برابر قیمت
به کش��ور بارمیگردد ،این ظلم است .خوشحالم که این
روند هم با کمک عزیزان صنعت در حال ش��کل گیری
اس��ت و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک بتوانیم بجای

رئیس سازمان هواشناسی:

تابستان گرمی در راه است

رئیس س��ازمان هواشناسی با بیان اینکه تابستان پیش
رو ،در اغلب نقاط کش��ور بسیار گرم خواهد بود ،گفت:
در هفت��ه آینده روند افزایش دما رخ خواهد داد و دمای
هوای تهران تا حدود  ۳۹درجه پیش بینی میشود.
به گ��زارش مه��ر ،س��حر تاجبخش رئیس س��ازمان
هواشناس��ی ،با اشاره به اینکه تابس��تان گرمی در راه
داریم ،افزود :تا روز س��ه ش��نبه روند کاهش دما ادامه
خواه��د یافت اما در هفته آینده رون��د افزایش دما رخ
خواه��د داد و دم��ای هوای تهران تا ح��دود  ۳۹درجه
پیش بینی میشود.وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال
زراعی جاری تاکن��ون بارشهای قابل مالحظهای در
کش��ور اتفاق افتاده ،اما این بارشها نس��بت به س��ال
گذش��ته کمتر بوده اس��ت ،گفت :با این وجود ،میزان
بارشهای س��ال جاری باالتر از حد نرمال بوده است.
رئیس س��ازمان هواشناسی ادامه داد :پیشبینی ما این
است که در سال زراعی جاری ،تمامی منابع آبی کشور
از طریق این بارشها تأمین شود.تاجبخش با اشاره به
ش��روع شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه اظهار داشت:
بیش��ترین بارشهای سیلآس��ا در حدود اسفند  ۹۸تا
فروردی��ن  ۹۹رخ داده که با توجه به کاهش نیروهای
حاضر در محل این سازمان ،روزهای سختی را تجربه
کردیم.وی از وقوع  ۸۰س��یالب در بازه زمانی اس��فند
 ۹۸ت��ا فروردین  ۹۹خبر داد و گفت :این س��یالبها با

تبدیل یک اینترمدیت ب��ا ارزش افزوده دو دالر ،به ماده
اولیهای برس��یم که با ارزش افزوده بین  ۵۰تا  ۱۰۰برابر
قبل قابل ارائه باشد.نمکی تاکید کرد :در آینده نزدیک به
عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد اولیه منطقه
تقدیر خواهیم ش��د.تردید ندارم که در این س��ال جهش
تولید به عنوان یکی از سال های ماندگار در تاریخ صنعت
دارویی کشور ثبت خواهد شد .ما در کشورمان صنعتگران
و دانش��مندان قابلی داریم که در بسیاری از مناطق دنیا
نمون��ه ندارند .بنابرین باید ب��ه ظرفیت این دانش فنی و
ابزار نیروی انس��انی گرانقدر تکیه ک��رده و در آینده چه
در زمین��ه مواد اولیه داروی��ی از اولین حلقه تولید ،چه در
فرموالس��یون داروهایی که به خصوص در “های تک”
که نیازمند تحول بنیادین هس��تیم ،با تکیه بر ش��رکت
های دانش بنی��ان و نیروی انس��انی ذی قیمت در این
سرزمین ،آن هم نه فقط برای مصرف مردمان سرزمین
خودمان ،بلکه برای کل منطقه و جهان بتوانیم به عنوان
تولیدکنندگان اصلی قلمداد شویم و در راستای ارزآوری و
بی نیازی این کشور به بازارهای تولید جهانی گام برداریم
.به گزارش ایس��نا ،وزیر بهداش��ت با بیان اینکه امسال
افتتاحهای زیادی خواهیم داشت ،گفت :در سال گذشته
 ۶۰۰۰تخت به تخت های بیمارستانی اضافه کردیم و در
کمتر از یک ماه  ۱۰۰۰تخت  ICUبرای بیماران نیازمند
 ICUبا تجهیزات س��اخت داخل کش��ور ایجاد کردیم.
امسال هم حدود  ۸۰۰۰تخت بیمارستانی ۴۴ ،بیمارستان
جدید را تماما با دستگاه های ساخت داخل کشور ،افتتاح
کرده و به دنیا نش��ان میدهیم ک��ه ما هم کرونا را مهار
کردیم و هم توانس��تی م تولیدمان را در جهش��ی تاریخی
قرار داده و به عن��وان صادرکنندهای با قدرت در منطقه
قلمداد شویم.

نیاز۱۰۰۰میلیاردی هالل احمر برای تأمین اقالم انبارهای امدادی؛

توجه به پایش و پیشبینیهای انجام ش��ده به شکل
خوبی مدیریت ش��دهاند؛ هر چند مشکالتی هم در این
زمینه وجود داشت.رئیس س��ازمان هواشناسی با بیان
اینکه بس��یاری از استانهای کشور از جمله هرمزگان،
سیستان و بلوچستان ،کرمان و تهران بارشهای باالتر
از حد نرمال داشتهاند ،توضیح داد :در استان هرمزگان
بارشها بیش از  ۱۰درصد باالتر از حد نرمال بوده ،در
سیس��تان و بلوچستان بارشها باالی  ۵۰درصد از حد
نرمال به ثبت رس��یده ،در مناطقی از اس��تان کرمان از
جمل��ه کهنوج و قلعهگنج بارشه��ا باالی  ۱۵۰درصد
باالت��ر از حد نرمال به ثبت رس��یده و در اس��تانهای
تهران ،البرز و شرق سمنان نیز بارشهای قابل توجهی
را تجربه کردیم.تاجبخش ادامه داد :ایس��تگاه مهرآباد
بارشه��ای باالت��ر از  ۶۰درصد از ح��د نرمال را برای
تهران ثب��ت کرده که این میزان ب��ارش در دورههای
 ۶۹ساله اتفاق میافتد.به گفته وی ،شهرستان گرمسار
با بارش��ی بی��ش از  ۴۳درصد باالتر از ح��د نرمال نیز
دوره بازگش��ت  ۸۹س��اله خود را تجربه کرده اس��ت.
رئیس س��ازمان هواشناس��ی افزود :افزایش بارندگیها
نشاندهنده اثرات تغییر اقلیم در ایران است و ما موظف
هس��تیم با توجه به قوانین باالدس��تی از جمله قانون
مدیریت بحران برای پایش و مدیریت و پیشبینیهای
دقیق ،تالش بیشتری کنیم.

جمعآوری  ۲۸۸میلیارد ریال کمک مردمی برای کرونا

س��خنگوی جمعیت هالل احمر کشور از نیاز این
جمعیت ب��ه اعتبار  ۱۰۰۰میلی��اردی برای تأمین
اقالم در انبارهای امدادی خبر داد.به گزارش ایسنا،
محمدنصیری گفت :برابر اس��تانداردها انبارهای
ام��دادی در ه��ر اس��تان باید به می��زان  ۲درصد
جمعیت هر استان ذخیره داشته باشند که با توجه
به حوادثی مانند سیل و زلزله و  ...که طی  ۲سال
گذش��ته رخ داد ،این میزان کاهش یافت.نصیری
افزود :به طوریکه میانگین موجودی انبارهای ما در
حال حاضر حدود  ۹دهم درصد اس��ت و به همین
دلیل هم اولویت ما تامین اقالم و تجهیزات مورد
نیاز در انبارهاس��ت که امیدواریم دولت هم کمک
کند؛ چراک��ه برای این کار به حدود  ۱۰۰۰میلیارد
اعتبار نیاز داریم.سخنگوی جمعیت هالل احمر در
مورد شیوه پیگیری کمکهای دولت برای تامین
اقالم انباره��ای امدادی ،گفت :اگر بخواهیم لوازم
و تجهیزات��ی نظیر آمبوالن��س را هم تامین کنیم
به ح��دود  ۱۸۰۰میلیارد تومان اعتب��ار نیاز داریم
و ای��ن موضوع طی نام��های به رئیس جمهور نیز
اطالع داده شده و ایشان نیز دستورات الزم را داده
اس��ت .البته ما متوجه شرایط و وضعیت اقتصادی
نیز هس��تیم و نباید اینطور توقع داشته باشیم که
تمام بخش ها را معطل کنند تا صرفا اعتبارات ما

تامین شود؛ اما در این خصوص قولهای خوبی به
ما داده ش��ده است .اگر هم بخواهیم فقط ظرفیت
انبارها را تامین کنیم ،برای خرید آن  ۱۲قلم اقالم
امدادی ب��ه  ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
نصیری با اشاره به رقم کمکهای جمعآوری شده
از سوی هالل احمر برای مقابله با کرونا نیز گفت:
از تاریخ  ۳۰بهمن ماه تا  10خرداد ماه در مجموعه
 ۲۸۸میلیارد ریال کمک مردمی در داخل کش��ور
جمعآوری ش��ده اس��ت که این مبلغ ب��ا توجه به
اینکه نهادهایی مانند وزارت بهداشت فعال هستند
برای هالل احمر رقم قابل توجهی اس��ت .ما ۲۵
میلیارد ریال از این مبلغ را بابت خرید تجهیزات و
پذیرش بیماران در بیمارستان نورافشار که به عنوان
بیمارستان معین مسیح دانشوری بود هزینه کردیم.
حدود هف��ت میلیارد ریال نیز ب��ه معاونت درمان
و توانبخش��ی داده ش��ده تا نس��بت به تهیه اقالم
بهداش��تی و ضدعفونی اقدام ش��ود.وی ادامه داد:
 ۹۰میلیارد ریال از این مبلغ صرف خرید تجهیزات
ایمن��ی در برابر ش��یوع کرونا ش��ده و به معاونت
توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پرداخت شد و ۹۳
میلیارد ریال نیز به استانهای مختلف و برای تهیه
بستههای معیشتی برای توزیع میان افراد نیازمند و
آسیب دیده از کرونا اختصاص یافت.

یک فعال محیط زیست هشدار داد؛

زبالههای رها شده در دریاها بالی جان آبزیان

هش��تم ماه ژوئن که امسال مصادف با  ۱۹خرداد ماه است ،با هدف حفاظت و
نج��ات اقیانوسها از خطر آلودگی و تخریب گونهها «روز جهانی اقیانوسها و
دریاها» نامگذاری شده است .یک فعال محیط زیست با اشاره به اینکه ساالنه
ب وارد دریاها میش��ود ،گفت :آلوده ش��دن آب دریا آسیب
مقدار زیادی فاضال 
زیادی به اکوسیس��تمهای دریایی و گونههای آبزی وارد میکند .حامد مشیری
در گفت و گو با ایسنا ادامه داد :تاثیراتی که فعالیت انسانها روی تغییرات اقلیمی
و گرمایش زمین دارد دریاها را نیز دستخوش تغییر کرده است و زبالههایی که
در سواحل رها و وارد دریاها میشوند آسیب زیادی به اکوسیستمها و گونههای
آبزی وارد میکنند.وی اضافه کرد :دریاها ممکن اس��ت به وس��یله زبالهها و ته
س��یگارهای رها شده در سواحل بهویژه سواحل توریستی آلوده شده باشند .این
زبالهها توسط موج دریا یا وزش باد وارد دریا میشوند .زباله و ته سیگارهای رها
ش��ده در سواحل دریاها عالوه بر آلوده کردن خاک میتوانند باعث آلودگی آب
ش��وند و اگر توسط آبزیان خورده شوند ممکن است مرگ بسیاری از گونههای
آبزیان را در پی داشته باشد.
صید بیرویه از عوامل تهدیدکننده دریاها


مش��یری یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده دریاها و آبزیان را صید و برداش��ت
بیرویه دانست و گفت :برای اینکه بتوانیم عوامل تهدیدکننده اکوسیستمهای
دریایی را کاهش دهیم باید میزان برداشت و صید را مدیریت و روشهای صید
را اصالح کنیم.این عضو شبکه ملی حفاظت ،امداد و نجات پستانداران دریایی
در پاس��خ به این پرس��ش که مدیریت و اصالح صید چق��در میتواند بر حفظ
جمعیتهای آبزیان دریایی تاثیرگذار باش��د ،تاکیدکرد :اصالح روشهای صید
تاثیر زیادی بر حفاظت از گونهها دارد چراکه حجم زیادی از صید که بخصوص

با روشهایی مانند «صید ترال» (کفروب) صورت میگیرد« ،صید ضمنی» یا
«دورریز»هس��تند یعنی زمانی که صید از آب گرفته میشود بیش از  ۶۰درصد
آن ممکن است دورریز و شامل گونههایی باشد که بر اثر صید و به دام افتادن
در تور ماهیگیری بدون هیچ فایده و دلیلی از بین رفتهاند .گونههایی که بر اثر
صید دورریز ممکن اس��ت از بین بروند میتواند شامل الکپشتهای دریایی،
دلفینها ،کوسهها و  ...باش��د.وی در ادامه ضمن بیان اینکه نظارت و مدیریت
سازمان شیالت کشور در چند سال اخیر بر صیدگاهها کمتر شده است ،تصریح
کرد :زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و بنزین سهمیهای دیگر به صیادان
اختصاص داده نش��د ،عمال تعاونیهای صیادی از قالب اصلی خود خارج شدند
و اکنون بسیاری از صیدگاهها قایقهای صیادی بدون مجوز دارند یعنی تقریبا
چیزی بهعنوان مجوز برای قایقهای صیادی دیگر معنی ندارد.
افزایش نظارت بر صید باید همراه با آموزش باشد


مش��یری با تاکی��د بر ضرورت افزایش نظارت و آم��وزش در زمینه صید گفت:
افزای��ش نظارت بر صید باید همراه با آموزش باش��د یعن��ی نباید تنها از قدرت
سختگیری یا محدود کردن استفاده کرد بلکه باید همزمان روی ارتقای سطح
آگاهی و صید مس��ئوالنه نیز کار شود تا بتوان شرایط دریاها ،آبزیان همچنین
وضعیت صید را بهبود بخش��ید.این عضو ش��بکه ملی حفاظت ،امداد و نجات
پستانداران دریایی سرشماری جمعیتهای پستانداران دریایی را ممکن دانست و
خاطرنشان کرد :سرشماری جمعیت پستانداران دریایی امری امکانپذیر است و
چه در ایران و چه در کشورهای دیگر انجام میشود.مدیر انجمن طرح سرزمین
همچنین گفت :ما از سال  ۹۲روی «دلفینهای گوژپشت» کار میکنیم البته
فعالیت در زمینه دریا بسیار سخت وهزینهبر است.مشیری در پاسخ به این پرسش

ایسنا که مسووالن در جهت بهبود شرایط حفاظت از گونههای آبزیان و دریاها
چه اقداماتی باید انجام دهند ،گفت :آنان باید کمک کنند گروههای فعال در این
ش دریاها بیشتر صورت گیرد
زمینه در مناطق مختلف حضور داشته باشند تا پای 
این در حالیست که اکنون ب ه علت تمام محدودیتها این اتفاق نمیافتد یعنی در
بسیاری از استانهایی که قایق جهت پایش نیز وجود دارد بهدلیل هزینههای باال
و گران شدن قیمت بنزین این قایقها غیرفعال شدهاند.
لزوم پایش دریاها


وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم پایش دریاها اظهارکرد :پایش دریاها باید بیشتر
انجام ش��ود تا نه تنها در مورد پس��تانداران دریایی بیشتر بدانیم بلکه از وضعیت
دریاها نیز باخبر شویم چون هر سال در دریاها تغییرات مختلفی رخ میدهد که از
بسیاری از آنها با خبر نمیشویم و تنها نسبت به تغییراتی آگاه میشویم که در
زمینه معیشت و صید تاثیرگذار هستند و به آنها توجه داریم.این عضو شبکه ملی
حفاظت ،امداد و نجات پستانداران دریایی با اشاره به اینکه معموال زمانی به فکر
حفاظت از گونهها یا اکوسیستمهایی میافتیم که آنها را خوب بشناسیم و برای ما
اهمیت داشته باشد ،توصیه کرد :در مورد دریاها نیز باید به همین صورت اقدام به
عمل آید و ارزشهای این اکوسیستمها را برای مردم بیان کنیم و ظرفیتهای آن
مانند جاذبههای گردشگری را افزایش دهیم تا مردم بدانند دریا چه موهبتی است
و چقدر میتوان از آن بهرهبرداری کرد و مورد استفاده پایدار قرار داد.وی با اشاره
به ش��عار امسال روز جهانی دریاها و اقیانوسها با عنوان «نوآوری برای اقیانوس
پایدار» گفت :زمانیکه ارزش دریا برای ما روشن شود به تبع آن برای حفاظت از
آن تالش بیشتری خواهیم کرد بنابراین باید فرصتهای بهرهبرداریهای پایدار از
دریاها را بهوجود آوریم و فرصت دهیم تا مردم ارتباط بیشتری با دریا پیدا کنند.
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اخبار حوادث
دستگیری  6آدم ربا در«بیرجند»

فرمانده انتظامی اس��تان خراس��ان جنوبی از
دس��تگیری  6آدم ربا و آزادس��ازی گروگان
 24س��اله در کمتر از  2ساعت طی عملیات
غافلگیران��ه پلیس خبر داد .به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،س��ردار”مجید ش��جاع” اظهار
داشت :روز شنبه تعدادی از افراد با مراجعه به
منزل فردی در شهرستان”سرایان” وی را با
تهدید ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند
که بالفاصله با اطالع موضوع به پلیس ،تیم
ه��ای ویژه رهایی گ��روگان موض��وع را به
صورت ویژه پیگیری کردند.فرمانده انتظامی
اس��تان بیان داشت :بررس��ی های مأموران
پلی��س حاک��ی از این بود ک��ه آدم ربایان به
طرف شهرس��تان”بیرجند” حرکت کرده اند
که موضوع به تیم های گش��ت کنترلی 110
اعالم شد و مبادی ورودی و خروجی شهرها
کنترل شد.سردار شجاع با بیان اینکه یکی از
تیم های گش��ت نامحسوس مبارزه با جرایم
جنای��ی پلیس آگاهی خراس��ان جنوبی به 3
خودروی پژوی متوقف شده در میدان فرودگاه
شهرستان “بیرجند” مشکوک شدند ،افزود :با
پشتیبانی عملیاتی مأموران یگان امداد ،بعد از
بررس��ی کمتر از  2ساعت از وقوع آدم ربایی،
خودروها توقیف و  6آدم ربا دستگیر شدند.وی
تصریح کرد :مأموران گروگان  24ساله را در
یکی از خودروها شناسایی کردند که خودروها
و  6متهم آدم ربایی توقیف و به پلیس آگاهی
منتقل و به مقام قضائی معرفی شدند.سردار
شجاع خاطر نش��ان کرد :در تحقیقات اولیه
پلیس ،انگیزه آدم ربایان مباحث مالی مطرح
ش��ده که تحقیقات تکمیلی در این خصوص
ادامه دارد.
بازداشت سارقان 10میلیارد طال و جواهر

فرمانده انتظامی “نیش��ابور” از دس��تگيري 4
متهم به سرقت  10میلیارد ریال طال و جواهر
از خانه شهروندان در این شهرستان خبر داد.به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ “حسين
دهقانپ��ور” گف��ت :در پی گ��زارش چند فقره
س��رقت طال و جواهر از منازل شهروندان در
برخي مناطق شهر “نيشابور” پيگيري موضوع
به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس
آگاهی قرار گرفت.وي افزود :در بررسی های
اولیه كارآگاهان پليس آگاهي مش��خص شد،
س��ارقان با اطمينان از خالي بودن منزل وارد
و س��پس طال و جواهر و هم چنین وجوه نقد
را سرقت و سپس با یک دستگاه خودرو سمند
از محل متواری می ش��دند.این مقام انتظامی
خاطرنش��ان کرد :در ادام��ه تحقيقات پليس
مشخص شد ،متهمان با اين شيوه در برخي از
شهرستان هاي ديگر استان نيز مرتكب سرقت
ش��ده و تحت تعقيب پليس آگاهي استان نيز
م��ي باشند.س��رهنگ دهقانپور بيان داش��ت:
كارآگاهان پليس آگاهي از س��رنخ هاي به جا
مانده متوجه ش��دند ،اعض��ای این باند  4نفره
اهل یکی از استان های غربی کشور و تحت
تعقیب نیز هستند که پس از اخذ نيابت قضائي
هر  4متهم در يك اقدام ضربتي و غافلگيرانه
در يكي از شهرس��تان هاي همجوار دستگیر
ش��دند.وي گفت :متهمان در مواجهه با ادله و
مستندات پليس تاكنون به  6فقره سرقت طال
و جواهر و وجوه نقد در شهر نيشابور به ارزش
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نجات  4شهروند گمشده
در کویر«خوسف»

فرمانده انتظامي شهرستان “خوسف” از نجات
 4ش��هروند گمشده در کویر که بر اثر تشنگی
و تاریکی ش��ب ج��ان آن ها به خط��ر افتاده
بود ،خبر داد.به گ��زارش پايگاه خبري پليس،
سرهنگ “کاظم صادقی” اظهار داشت :شب
گذشته مرکز فوریت های پلیسی  110اعالم
کرد که  4نف��ر از افراد بومي منطقه که برای
جمع آوری گیاهان دارویی از منزل خارج شده
اند در کویر”خوس��ف” گرفتار شده و راه را گم
کرده اند و هیچ خبری از آنان در دست نیست
که بالفاصله مأموران فرماندهی انتظامی این
شهرس��تان برای امداد رس��انی ب��ه افراد گم
شده اعزام ش��دند.فرمانده انتظامی شهرستان
“خوس��ف” بیان داش��ت :مأموران با توجه به
تاریکی هوا و کویری بودن منطقه با تشکیل
چند تیم امدادرسانی مناطق کویری را پایش و
رد مفقود ش��دگان را پیدا کردند و پس از چند
کیلومتر ردزنی 4 ،شهروند گرفتار شده در کویر
را ک��ه بر اثر ضعف و بی آب��ی جان آن ها به
خطر افتاده بود نجات دادند.سرهنگ صادقی
افزود :مأموران بالفاصله اقدامات اولیه درمانی
را انجام دادند و پس از رفع تشنگی و عطش،
آن ها را به شهرس��تان “خوسف” منتقل و به
خانواده هایشان تحویل دادند.

