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رئیس جمهور در پایان ســفر بــه کهگیلویه 
و بویراحمد گفــت: حتما تــاش خواهیم کرد 
وضعیت مسکن را در کشور متحول کنیم چرا که 

وضع کنونی، وضع قابل قبولی نیست.
به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیســی بــا ابراز 
ناخرسندی از اینکه به دلیل شــرایط کرونایی 
امکان حضور در اجتماعات عظیم مردمی وجود 
نداشت، گفت: پیش از این سفر، جمعی از دوستان 
را مأمور کرده بودیم که مسائل و مشکات استان 

را بررسی کنند.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه این اســتان 
امکانــات و ظرفیت های بســیاری دارد، گفت: 
اتمام پروژه های نیمه تمام از جمله ســد های در 
دست احداث استان جزو اولویت های دولت برای 
استان است. ۲۱۷ طرح در حوزه صنعت نفت و گاز 
و پتروشیمی، راه و شهرسازی، حوزه کشاورزی، 
صنعــت و گیاهــان دارویی بــرای کهگیلویه و 
بویراحمد به تصویب رسیده تا هم روند پیشرفت 

استان و هم اشتغال زایی تسریع شود.
رئیسی با اشاره به گزارش شــماری از وزرا از 
بازدید های مناطق مختلف استان گفت: در این 
گزارش ها، طرح های قطعی شــده برای استان 
اعام شــد تا همه مدیــران اســتان یک حس 
مشترک پیدا کنند که این کار، کار خودشان است 
و باید این کار ها را به سرانجام برسانند و همچنین 
پاسخگوی مردم و سلسله مراتب اداری هم باشند.

رئیس جمهور همچنین به سفر خود به منطقه 
زلزله زده سی ســخت و نیز گزارش ارائه شده در 
جلسه از وضعیت مدارس کپری و کانکسی اشاره 
کرد و گفت: همه دستگاه های ذیربط به تکمیل 
خانه های زلزله زدگان تا پیش از شروع فصل سرما 
و نیز سامان دادن مدارس غیراستاندارد موظف 
شدند. همچنین وضعیت خانه های روستایی در 

خطر تخریب نیز باید سامان یابد.
رئیسی به طرح ها و برنامه های دیگر دولت از 
جمله ارائه تسهیات ازدواج جوانان و نیز رسیدگی 
به وضعیت مسکن در شورای عالی مسکن که به 
زودی تشکیل جلســه خواهد داد، اشاره کرد و 
گفت: حتما تاش خواهیم کرد وضعیت مسکن را 

در کشور متحول کنیم چرا که وضع کنونی، وضع 
قابل قبولی نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخش مسکن را به 
عنوان یکی از صنایع پیشران فعال خواهیم کرد، 
گفت: فعال شدن بخش مسکن خیلی از صنایع 

را فعال می کند.
رئیسی با اشاره به اینکه طرح های تصویب شده 
و تزریق اعتبارات آن ها تحرک خوبی در اســتان 
پدید خواهد آورد، گفت: بخشــی را در معاونت 
اجرایی نهاد ریاست جمهوری ایجاد کردیم که 
کارش فقط پیگیری اجرای مصوبات ســفر های 
استانی خواهد بود و مردم نیز به طور منظم از نتایج 

اجرای طرح ها مطلع می شوند.
رئیس جمهور از مدیران استانی و سایر مدیران 
دستگاه های اجرایی خواست از ظرفیت جوانان 

کشور بیشتر استفاده کنند.
واکسیناسیون زیر ۱2 ساله ها پس از 

قطعیت علمی انجام شود 
رئیس جمهور دیروز همچنین در جلســه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، گفت: بــا توجه به 
اینکه برای واکسیناســیون ۱۲ سال به پایین، 
نظرات علمی مختلفی وجود دارد؛ تا زمانی که 
به قطعیت علمی نرســیم، نباید اقدامی در این 

زمینه انجام شود.
رئیســی هماهنگــی وزارت بهداشــت و 
وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناســیون 
دانش آموزان باالی ۱۲ ســال ضروری دانست و 
گفت: برای سرعت گرفت این کار، وزارت آموزش 
و پرورش مســاعدت کند مدارســی که شرایط 
مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، 

در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

 رئیس جمهور با بیان اینکــه تمهیدات آغاز 
آموزش حضــوری در مدارس صــورت گرفته 
اســت، گفت: در کنار اقدامات انجام شده برای 
واکسیناســیون معلمان، کادر مدارس، والدین 
و راننــدگان ســرویس مــدارس، الزم اســت 
واکسیناسیون دانش آموزان باالی ۱۲ سال نیز 

با سرعت انجام شود.
وی در ادامه، عادی انــگاری و کم توجهی به 
رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا 
را بسیار خطرناک دانست و گفت: اینکه عده ای 
تصور کنند با تزریق واکســن از خطرات ویروس 
کرونا در امان هستند، نادرســت است و با توجه 
به نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین 
عموم مردم و گروه ها و مراکز مختلف، با جدیت 

رعایت شود.
 رئیســی هرگونه ورود و خروج از کشــور را 
نیازمند تزریق واکســن کرونا دانســت و گفت: 
حساســیت به این اقدام در حقیقــت صیانت از 
سامت مسافران و زائران عزیز است و به مقطع 

خاصی هم مربوط نمی شود.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه مســئولیت 
اطاع رسانی درباره واکسیناسیون، زمان تزریق 
و مســائل حوزه بهداشــت و درمان، بــا وزارت 
بهداشت اســت، گفت: در این زمینه باید مراکز 
و دســتگاههای دیگر اخبار و اطاعات خود را با 

وزارت بهداشت هماهنگ کنند.
 رئیســی از مدیــران وزارت بهداشــت و 
کارشناسان حوزه بهداشــت و سامت خواست 
بافاصله به ابهامات و سواالت طرح شده در فضای 
عمومی جامعه درباره ویروس کرونا واکنش سریع 
و پاســخ علمی ارائه کنند تا مردم دچار نگرانی و 

یاس نشوند.
رئیسی با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس 
کرونا محدودیت های هوشــمند به مرور جای 
تعطیلی مراکــز را می گیرد، گفت: در شــرایط 
کنونی مراکز علمی و پژوهشی باید برای جبران 
عقب ماندگی های ناشی از شیوع کرونا، در مسائل 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی و آموزشــی، 
نسخه ها و راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند.

در دو ماه اخیر تلفــات فک های خزری 
در سواحل شمالی کشــور افزایش یافته و 
الشه هایی این گونه در حال انقراض بیش 
از پیش مشاهده شــده است. مساله ای که 
رئیس مرکز حفاظــت از فک های خزری 
درباره علل احتمالــی آن توضیحاتی بیان 

کرد . 
امیر شــیرازی در گفت و گو با ایســنا با 
اشاره به افزایش مشــاهده تلفات فک های 
خزری طــی روزهای اخیــر اظهارکرد: از 
ابتدای سال ۲۳ الشه و در دو هفته اخیر نیز 
چند الشه جدید شناسایی شده است. این 
الشه ها توسط ماهیگیران برای ما آورده و از 
سمت آب های ترکمنستان جمع آوری شده  
اســت. در روزهای اخیر نیز در استان های 
گیان و مازندران و شهرهای محمود آباد، 
جویبار و بابلسر الشــه هایی یافت شد که 
اغلب نر و از نظر فیزیکی سالم بودند. نکته 
مهم این است که اگر این فک ها بیمار بودند 
باید شــواهد تضعیف تدریجی بدن آن ها 
دیده می شد در حالی که این فک های ۱۵ تا 

۲۰ ساله از نظر فیزیکی سالم بودند.  
رئیس مرکز حفاظت از فک های خزری 
به علــل احتمالی این تلفات اشــاره کرد و 
گفت: الشه ها نشان می دهد که این فک ها 
در دریا تلف شده اند و موج ها الشه آن ها را 
به ساحل آورده است. پیش بینی ما از علت 
مرگ این فک ها اتفاقی نظیر مانور نظامی 
است. طبق اخباری که به دست ما رسیده، 
چندی پیش رزمایشی توسط آذربایجان، 
ترکیه و پاکســتان انجام شــده است و ما 
درحال پیگیری موضوع هستیم تا ارتباط 
آن را با تلفات فک های خزری را بررســی 
کنیم. بعد از این موضــوع، احتمال بعدی 
آلودگی شدید آب و مســمومیت حاد این 
موجودات اســت. این اتفاقات به طور قطع 
زیــر آب رخ داده چرا که تلفــات فک ها در 

ساحل مشاهده نشده است.  
شــیرازی در ادامه تاکید کرد: کشــف 

علت اصلی این اتفاق، وابسته به پیدا کردن 
الشه های جدید است تا بتوان بررسی های 
میکروبی را روی آنها انجام داد. ما در تاش 
هســتیم تا هماهنگی الزم را برای جست و 

جوی الشه های جدید را انجام دهیم.
وی با اشــاره بــه ارســال پروتکل های 
الزم برای اســتان های ساحلی دریای خزر 
اظهارکرد: ما دســتورالعمل الزم را به سه 
استان ســاحلی اعام کردیم تا در صورت 
مشــاهده الشــه، پس از بررســی و انجام 
آزمایش ها، دفن آن هــا را به صورت اصولی 
انجام دهیم و در صورت نیاز برای جلوگیری 
از شــیوع بیماری های احتمالــی، دفن را 
همراه بــا آهک انجام دهیم تــا تجزیه این 
الشه ها با سرعت بیشــتری انجام بپذیرد. 
در برخی موارد نیز معدوم کردن الشه های 
این موجودات توسط کوره های مخصوص 
در ادارات دامپزشــکی انجام می شود تا از 
شیوع بیماری های مشترک مانند آنفلوانزا 
یا دیستمپر که در سگ سانان نیز مشاهده 

می شود، جلوگیری شود.
 رئیــس مرکــز حفاظت از فــک های 
خــزری اضافــه کرد: بــا توجه بــه اینکه 
بیمــاری همه گیــری مانند دیســتمپر 
در موجــودات جــوان دیده می شــود، به 
احتمال فراوان نمی تــوان علت این مرگ 
و میر را به این بیماری نســبت داد چراکه 
بیشــتر الشــه های مشاهده شــده سن 
باالیی دارنــد. ما با متخصصان دانشــگاه 
تهران دربــاره این موضــوع ارتباط برقرار 
کردیم و برای حــل این موضــوع با آن ها 

همکاری می کنیم. پس از کشف الشه های 
جدید، به ســرعت تــاش می کنیم علت 
را کشف و از آســیب به فک ها، موجودات 
 دیگر، انســان و مجموعه اکوسیستم خزر 

جلوگیری کنیم.
شیرازی همچنین با اشــاره به بیماری 
واگیرداری کــه اخیــرا در بخش هایی در 
اروپا مشــاهده شده اســت،  اظهارکرد: در 
کشــور هلند و آلمان، بیمــاری در فک ها 
مشاهده شــده که باعث تلفات شده و علت 
آن »آنفلوانزای حاد پرندگان« گزارش شده 
است. این موضوع باعث می شود تا ما خود را 
ملزم به تحقیق راجع به این بیماری کنیم 
چرا که آنفلوانزای حــاد پرندگان نه تنها بر 
موجوداتی مانند فک بلکــه می تواند روی 

سامتی انسان نیز تاثیر بگذارد.
وی بــا تاکید بر لزوم احتیــاط مردم در 
مواجهه با این الشــه ها تاکید کرد: با توجه 
به اینکه علــت این مرگ و میــر همچنان 
نامشخص اســت، توصیه ما به مردمی که 
با این الشه ها مواجه می شــوند این است 
که از تمــاس با این موجــودات خودداری 
و در اســرع وقت با مرکز نگهــداری فک 
خزری ارتباط برقرار کنند. علی رغم اینکه 
احتمال وجــود بیماری واگیــردار در این 
 الشه ها کم است اما عقل بر رعایت احتیاط 

حکم می کند.
شیرازی در پایان با تاکید بر جایگاه مهم 
فک های خزری در اکوسیستم دریای خزر 
گفت: وجود فک های خزری در اکوسیستم 
دریاچه خــزر، باعث ایجاد ثبــات در این 
زیســتگاه و تعادل در چرخه های زیستی 
آن می شود. با توجه به اینکه این موجودات 
به شــدت در معرض خطر قــرار دارند و به 
شدت آسیب پذیر هستند، امیدواریم علت 
این مرگ و میر پس از مشخص شدن از بین 
برود تا بیش از این شاهد الشه های بی جان 
این موجودات روی آب هــای دریای خزر 

نباشیم.

خبرخبر

رئیس جمهور در پایان سفر به کهگیلویه و بویراحمد:

وضع کنونی قابل قبول نیست 
تلفات این گونه در حال انقراض رو به افزایش است

ردپای مانورنظامی سه کشور در پرونده مرگ و میر فک های خزری

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با »توسعه ایرانی«: 

به بهانه کنترل تورم، بساط عظیم 
فساد ایجاد شده است 

سياست 2

چرتکه 3

عربستان در ارتباط با ایران چه راهبردی را دنبال می کند؟

از تداوم مذاکره تا  
ان قلت های هسته ای!

وحید جال زاده، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسامی روز گذشته در دیدار با سفیر ایتالیا 
در ایران از تداوم گفت وگوها میان جمهوری 
اسامی ایران و عربســتان خبر داد و گفت: 
»جمهوری اســامی ایران همواره از روابط 
مبتنی بــر احتــرام متقابل با همســایگان 
استقبال کرده اســت. گفتگوهای فیمابین 
مقامات عربســتان در جریان است. ما روابط 
سازنده ایران و عربستان را به نفع تقویت صلح 
و ثبات در منطقه و منافــع طرفین ارزیابی 

می کنیم.«
از سوی دیگر یک رســانه آلمانی از سفر 

امروز ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانســه و 
»برنارد امیه« مدیر سازمان اطاعات فرانسه، 
به عربستان ســعودی خبر داد. به گفته این 
رســانه  این دو مقام  فرانسوی در این دیدار با 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی پیرامون 
موضوعاتی همچون »مسائل لبنان، موضوع 
هســته ای ایران، جنگ در یمن و بحران در 

افغانستان« رایزنی و گفت وگو خواهند کرد.
عزم طرفین برای حل اختافات

به نظر می رســد ایران و عربستان این بار 
عزم خود را جزم کرده اند تا به اختافات میان 
خود سر و سامان دهند و در شرایطی که یک 
ماه دیگر در عراق انتخابات بر پا خواهد شد،...

نوعی بیماری ژنتیکی بی درمان و پرهزینه که با طرح مجلس، ابعادی فاجعه بار می یابد

طراحانحذفغربالگری،کودکمبتالبهاسامایدیدهاند؟
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