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گـــزارش
همه چیز درباره واکسیناسیون »دُز یادآور« کرونا 

چی بزنیم چی نزنیم!
 »مهاجرت دانشجویان و نخبگان« 

تراژدی  دردناک
مهاجرت دانشــجويان و نخبگان كشــور به واســطه 
تحريك و فعاليت های پيدا و پنهان برخی از اســاتيد،  
باالترين ســطح و حد خيانتی اســت كه يك اســتاد 
دانشــگاه می تواند در حق ارزشمندترين سرمايه های 

انسانی كشور انجام دهد.
از تبديل شــدن موضــوع "مهاجرت" به مســئله ای 
عمومی و حساســيت برانگيز در كشــورمان، ساليان 
زيادی می گذرد اما طی اين ســال ها، كمتر به پديده 
مهاجــرت به عنــوان پديده ای پيچيــده  و چند بعدی 
به صورت علمی و مستدل پرداخته شده است و عموماً 
راه حل هايی كه برای پاسخ به چالش ها و مديريت آن 
در نظر گرفته شده است، به صورت موقتی و در پاسخ 

به اتفاقات مقطعی و زودگذر بوده است.
به گزارش تســنيم؛ تعدادی از نخبگان كشور درست 
در شــرايطی كه بايد اين نخبگی آنها به بار بنشيند و 
در مسير پيشــرفت كشور به كار گرفته شود، از كشور 
مهاجرت می كنند تا كشورهای ديگر به صورت سهل و 
آســان و رايگان از اين سرمايه های انسانی ما بهره مند 
شــوند! "فرهاد رهبر" دستيار اقتصادی رئيس جمهور 
در پنجــاه و هشــتمين اجالس سراســری معاونان 
آموزشــی و تحصيالت تکميلی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشی عالی كشــور می گويد: دانشگاه ها به بودجه 
عمومــی دولت متصل هســتند و برای هر دانشــجو 

ساالنه 56 ميليون تومان هزينه می شود!
با كمال تأسف بايد گفت حتی گاهی مشاهده می شود 
كه برخی از اســاتيد، نهادها و سيستم های داخلی نيز 
در تشويق و تســهيل مهاجرت نخبگان، نقش زيادی 
دارند تــا جايی كه مقــام معظم رهبــری در ديدار 
نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی متذكر شدند: 
"مهاجرفرستی و اين كه عناصری در بعضی دانشگاه ها، 
جوان نخبــه را از آينده مأيوس و او را به ترك ميهن 
تشويق می كنند، صريحاً خيانت به كشور و دشمنی با 

آن است و دوستی با آن جوان هم نيست."
در واقــع می توان گفت مهاجــرت نخبگان به تحريك 
تعدادی از اساتيد،  باالترين سطح و حد خيانتی است 
كه يك استاد دانشگاه می تواند در حق ارزشمندترين 
سرمايه های انسانی كشور انجام دهد، و اين اساتيد با 
قرار گرفتن در گلوگاه های سيستمی كشور، همه چيز 
را به بن بست می كشانند تا نخبگان و مردم را از جامعه 
نااميد كنند اما سؤال اصلی اين است؛ انگيزه های يك 
استاد دانشگاه از تشويق و مهاجرت نخبگان كشور چه 

می تواند باشد؟
استادی كه دانشجويش را متقاعد به مهاجرت می كند 
يا از ايــن كار انگيزه های مادی دارد يا اين كه كينه و 
عنادی نسبت به ايران و انقالب اسالمی دارد كه در هر 
صورت دچار جرم می شــود و بايد عوامل اين امر طی 

فرايندی مبنايی، شناسايی و متوقف شوند.
سعداهلل نصيری قيداری؛ رئيس دانشگاه شهيد بهشتی 
در اين باره می گويد: اگر مواردی داشــته باشــيم كه 
استادی دانشجويان را تشــويق به مهاجرت به خارج 
از كشــور كند، هيئت های انتظامی اساتيد اين موارد 
را به عنوان تخلف معرفی و سپس رسيدگی می كنند.

البتــه اين تخلفــات به صورت پنهانــی و در خفا و نه 
به صورت علنی انجام می شود بنابراين پيدا كردن عوامل 
اين تخلف كار بسيار سخت و پيچيده ای است تا جايی 
كه دكتر رســول جليلی؛ سرپرســت دانشگاه صنعتی 
شــريف می گويد: شناخت اســاتيدی كه دانشجويان 
را بــه خروج از كشــور دعوت می كنند، كار ســختی 
اســت! اما كنار اين موضوع بايد به بحث مؤسســاتی 
كه به صورت قانونی و تابلودار وظيفه شناسايی و اعزام 
دانشــجويان و نخبگان تحصيلی را به عهده دارند هم 
پرداخت؛ كافی اســت دو كلمه "مشاوره مهاجرتی" را 
در اينترنت جســت وجو كنيد تا با انبوهی از شركت ها 
و مؤسسه هايی كه در زمينه مهاجرت با دريافت مبالغ 

هنگفت فعاليت می كنند، شوكه شويد!
به عنــوان مثال در صفحه اول ســايت يکــی از اين 
مؤسسات آمده اســت كه حاضر است با مشاوره های 
تخصصی، فيزيوتراپيست و راديولوژيست به امارات و 
دبی مهاجرفرســتی كند! يا برای مهاجرت متخصص 

پوست به كشور عمان مشاوره  می دهد.
در واقع وزارت علوم فقط مجوز متقاضيان تأســيس 
مؤسسات و شركت های اعزام دانشجو يا همان ويزای 
تحصيلی را ارائه می دهد و مؤسسات مهاجرتی كه در 
زمينه اقامت و... فعاليــت می كنند هيچ گونه مجوزی 
برای فعاليت ندارند اما در كمال آزادی عمل، مشغول 

به فعاليت پرحجم و سنگين خود هستند!
"محمدجــواد ســلمانپور" معــاون بــورس و امور 
دانشجويان خارج وزارت علوم می گويد: طی چند سال 
اخير 250 مؤسسه اعزام دانشجو به خارج فعال بودند 
كه برخی از آنها تخلفات متعددی داشته اند لذا مجوز 
فعاليت برخی از آنها لغو شــده و يــا به حالت تعليق 
درآمده اســت؛ در زمان حاضر حدود 185 مؤسســه 
اعزام دانشــجو فعال هستند كه طی سال های اخير از 

250 مؤسسه به 185 مؤسسه رسيده  است.
ذكر اين نکته ضروری است مهاجرت تحصيلی به قصد 
يادگيری علم و بازگشــت به كشور و خدمت به ميهن 
قطعــاً  مورد تأييد اســت همان طور كــه مقام معظم 
رهبری در ديدار نخبگان و اســتعدادهای برتر علمی 
تأكيد كردند: امروز در كشور، جوانان نخبه می توانند 
رشــد و پيشــرفت كنند ولی همچنان كــه قباًل هم 
گفته ايم تمايل يك نخبه برای مهاجرت به كشــوری 
ديگر با اين نگاه و توجه كه بدهکار كشور است و پس 

از تحصيل باز خواهد گشت، مانعی ندارد.
يکی از نکات مهم ديگــر در بحث مهاجرت تحصيلی 
دانشــجويان و نخبگان اين است كه در گوشه و كنار 
دانشــگاه ها، موضوع آموزش و آشــنايی با "اپالی و 
مهاجــرت تحصيلی" توســط انجمن هــا و گروه های 
خاصی انجام می شــود، به عنوان مثال ســال گذشته 
شــورای صنفی دانشــکده مکانيك دانشــگاه شريف 
نشســتی با عنوان "صفر تــا 100 اپالی" را با حضور 
بيش از 300 مخاطب و 4 دانشجوی اين دانشکده كه 
به تازگی از دانشــگاه های خارج از كشور بازگشته اند، 
برگزار كرد! اما سؤال اينجاســت؛ دانشگاه دولتی كه 
ســاالنه حداقل 56 ميليون تومان از هزينه بيت المال 
صرف دانشــجوی خود می كند با چه منطقی نشستی 
برگزار می كند كه تبليغ مهاجرت و خروج دانشجويان 

و نخبگان از كشور است؟!

دریچـــه

واكسـن  بـا  پيشـگيری  قابـل  بيماری هـای  اداره  رييـس 
يـادآور  دز  تزريـق  لـزوم  بـر  تاكيـد  بـا  بهداشـت  وزارت 
واكسـن كرونـا در تمـام افـراد گروه سـنی باالی 18 سـال 
قبلی شـان گذشـته  تزريـق دز  زمـان  از  مـاه  كـه شـش 
اسـت، گفـت: اينکـه پلتفرم يا نوع واكسـن تزريقـی در دز 
يـادآور چـه چيـزی باشـد، نبايد سـبب تاخير يـا تعلل در 
انجـام واكسيناسـيون دز يـادآور شـود و همچنـان بهترين 

واكسـن، در دسـترس ترين واكسـن اسـت.
دكتـر محسـن زهرايـی در گفت وگـو با ايسـنا، با اشـاره به 
اينکـه رصـد آمـار و اطالعـات نشـان می دهـد كـه مـوارد 
كرونـا در كشـورهای همسـايه بويـژه عـراق و تركيـه طی 
سـه هفتـه اخيـر افزايـش قابـل توجهـی داشـته اسـت، 
گفـت: ايـن موضـوع می توانـد نگرانـی از انتشـار بيمـاری 
بـه داخـل كشـور را هم افزايـش دهد؛ زيرا خيلـی از مردم 
ممکن اسـت سـفر كننـد و اين سـبب جابه جايـی بيماری 
بين كشـورها می شـود. در داخل كشـور نيز آمارها نشـان 
می دهـد كـه طـی دو هفتـه اخير مـوارد بيمـاری در حال 
افزايـش اسـت؛ اگرچـه ايـن افزايـش آمـار در كشـور مـا 
در  نيسـت.  عـراق  و  تركيـه  در  مـوارد  افزايـش  هماننـد 
كشـورهای اروپايی نيز گزارشـاتی دال بـر افزايش بيماری 

وجـود دارد.
وی افـزود: بعـد از مدتی كه از دريافت واكسـن يا بهبودی 
ابتـالی طبيعـی بـه كرونـا می گـذرد، سـطح ايمنـی بـدن 
افـراد كاهـش می يابـد و در نتيجـه بـدن افـراد كـم كـم 
نسـبت بـه بيمـاری حسـاس شـده و درصـد ابتـالی آنهـا 
بـه بيمـاری تقويـت می شـود. از سـوی ديگـر تغييراتی در 
ويـروس رخ می دهـد كـه جهش هـای ژنتيکـی سـويه های 
جديـد بـه وجـود می آيـد و ايـن سـويه ها پاسـخ سيسـتم 
ايمنـی بـدن فـرد را نسـبت بـه ابتـالی قبلـی يا واكسـن 
سـبب  هميـن  و  می دهـد  كاهـش  قبلـی  شـده   تزريـق 
بايـد  مـا  می شـود.  بيمـاری  بـه  افـراد  ابتـالی  افزايـش 
سيسـتم ايمنـی بـدن را فعـال نـگاه داريـم كـه بـرای اين 
كار يـا بايسـتی مجـددا بـه بيمـاری مبتـال شـده و رنـج 
و خطـر ابتـال بـه كوويـد19 را تحمـل كنيـم يـا اينکـه 
بـا تزريـق دز يـادآور واكسـن، خـود را در برابـر ويـروس 

محافظـت كنيـم.

 واکسن نزده ها؛ 
پرخطر ترین افراد برای ابتال به کرونا

او تاكيـد كـرد: از ايـن رو توصيه شـده اسـت تا همـه افراد 
بـاالی 18 سـال كـه 6 ماه يا بيشـتر از تزريـق نوبت قبلی 
واكسن شـان گذشـته اسـت حتمـا بـرای تزريـق دز يادآور 
واكسـن بـه مراكـز بهداشـتی مراجعـه كنند. همه كسـانی 
كـه در تعلـل بودنـد تـا دز اول يـا دوم واكسـن را تزريـق 
كننـد اكنـون پرخطرتريـن افـراد بـرای ابتـال بـه بيمـاری 
انجـام  مـا  اكيـد  توصيـه  پـس  هسـتند  آن  عـوارض  يـا 

واكسيناسـيون بـرای ايـن دسـته از افراد اسـت.

چه کسانی دز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند؟
زهرايـی دربـاره اينکـه كـدام گروه هـای سـنی مجـاز بـه 
دريافـت دز يـادآور واكسـن كرونـا هسـتند؟، تصريح كرد: 
در گـروه سـنی 5 تـا 18 سـال تاكيـد داريـم دو نوبـت 
واكسـن تزريـق شـود. گـروه سـنی 12 تـا 18 سـالی كـه 
مبتـال به بيمـاری تضعيف كننده سيسـتم ايمنی هسـتند 
هـم می تواننـد يـك نوبـت دز يـادآور واكسـن )دز سـوم( 
توصيـه  بهداشـت  وزارت  ايـن  از  پيـش  كننـد.  تزريـق 
كـرده بـود تـا افراد بـاالی 70 سـال، كسـانی كـه بيماری 
زمينـه ای دارنـد و كاركنـان مراكـز بهداشـتی درمانی پس 
از گذشـت 6 مـاه از تزريـق دز آخـر واكسـن بـرای تزريق 
دز يـادآور مراجعـه كننـد. طی روزهـای اخير نيـز به تمام 
افـراد گـروه سـنی باالی 18 سـال كه شـش مـاه از تزريق 
واكسـن قبلی شـان گذشـته باشـد، اعـالم كرده ايـم كـه 
بـرای تزريـق دز يـادآور مراجعـه كننـد. كسـانی كه پيش 
از ايـن دز سـوم را تزريـق نکـرده بودنـد دز يادآورشـان 
همان دز سـوم و كسـانی  كه قبال دز سـوم را تزريق كرده 

بودنـد نيـز دز يـادآور فعلی شـان، دز چهـارم اسـت.

بهترین واکسن، در دسترس ترین واکسن است
وی بـا تاكيـد بـر اينکـه همچنـان بهتريـن واكسـن، در 
دسـترس ترين واكسـن اسـت، دربـاره نـوع واكسـنی كـه 
بـرای دز يـادآور تزريـق می شـود، اظهـار كـرد: مهم تريـن 
نکتـه انجـام واكسيناسـيون اسـت. درحـال حاضـر عمـوم 
يـادآور،  واكسيناسـيون  بـرای  دسـترس  در  واكسـن های 
نـورا،  اسـپايکوژن،  بركـت،  ماننـد  داخلـی  واكسـن های 
... اسـت كـه بسـيار خـوب  پاسـتوكووك و كووپـارس و 
تعـداد  بـه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های  در  و  هسـتند 
مناسـب توزيـع شـده اسـت. اينکه پلتفـرم يا نوع واكسـن 
تزريقـی در دز يـادآور چه چيزی باشـد نبايد سـبب تاخير 

يـا تعلـل در انجـام واكسيناسـيون دز يـادآور شـود.
مراكـز  در  هنـوز  هـم  سـينوفارم  واكسـن  داد:  ادامـه  او 
نشـان  روزانـه  آمـار  اسـت كـه در رصـد  واكسيناسـيون 
می دهـد آمـار قابـل توجهـی از آمـار تزريـق روزانـه را بـه 
خـود اختصـاص می دهـد. واكسـن آسـترازنکا نيـز مدتـی 
اسـت كـه محـدود تزريـق می شـود و بيشـتر افـرادی كـه 
قـرار اسـت سـفر خارجـی داشـته باشـند ايـن واكسـن را 
تزريـق كرده انـد. واكسـن آسـترازنکا عمـال در حـال جمع 
شـدن از مراكـز اسـت، بـه زودی تاريـخ انقضـای آخريـن 
محمولـه هـم می رسـد و عمـال تنهـا واكسـن خارجـی كه 
از يـك هفتـه آينـده در كشـور خواهيـم داشـت، واكسـن 

سـينوفارم اسـت.

دیگر نیازی به واردات واکسن نداریم
واكسـن  بـا  پيشـگيری  قابـل  بيماری هـای  اداره  رييـس 
وزارت بهداشـت دربـاره ميـزان ذخيـره واكسـن های كرونا 
در كشـور، توضيـح داد: عمـال بـا توليـد كننـدگان خوبـی 
كـه در كشـور بـرای سـاخت و توليـد واكسـن كوويـد19 
و  شـد  نخواهـد  مطـرح  واردات  بحـث  ديگـر  داشـتيم 
ان شـاءاهلل نيـاز كشـور بـه واكسـن تـا آخـر سـال توسـط 
حاضـر  حـال  در  می شـود.  تاميـن  داخلـی  توليدكننـده 
نزديـك 7 مـاه اسـت كـه هيـچ واكسـنی هـم وارد نشـده 
اسـت و فکـر نمی كنـم در آينـده هـم نيازی بـه واردات به 
وجـود داشـته باشـد. از جهـت ذخيـره واكسـن در سـطح 
خوبـی  وضعيـت  كشـور  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
داريـم. رصـد و پايـش ميـزان نيـاز در حـال انجـام اسـت 
تـا بـر حسـب نيازمـان توليدكننـدگان واكسـن ايـن نيـاز 

را تاميـن كننـد.
وی افـزود: واكسـن يـك فـرآورده بيولوژيـك اسـت كـه 
پـس از توليـد، تاريـخ انقضـا خواهنـد داشـت. طبيعتا اگر 

واكسـنی تاريـخ انقضايـش برسـد معـدوم خواهـد شـد.

سویه های جدید امیکرون واکسن پذیر است؟
 BA5 و   BA4 بــه شــيوع ســويه های اشــاره  بــا  او 
ــر  ــن ب ــری واكس ــزان اثرپذي ــوص مي ــرون، درخص اميک
ــورت  ــی ص ــن بررس ــرد: آخري ــان ك ــويه ها، بي ــن س اي
جديدتــر  ســويه های  كــه  می دهــد  نشــان  گرفتــه 
ــی  ــويه های قبل ــه س ــبت ب ــايد نس ــه ش ــرون گرچ اميک
پاســخ كمتــری بدهنــد، امــا وقتــی هميــن واكســن های 
ــم،  ــق كني ــادآور تزري ــوان ي ــه عن ــددا ب ــود را مج موج
ــد  ــه می توان ــد ك ــاد می كن ــبی ايج ــی مناس ــخ ايمن پاس
از بــروز فرم هــای شــديد بيمــاری در ايــن ســويه ها 
جلوگيــری كنــد. اكنــون كــه توليــد كننــدگان واكســن 
در حــال تحقيــق بــرای امــکان توليــد واكســن بــر 
روی ســويه های BA4  و BA5 هســتند مــا بايــد يــا 
ــه  ــد آنچ ــا مانن ــم ي ــتفاده كني ــی اس ــن های قبل از واكس
ــه  ــد ب ــاق می افت ــزا اتف ــن آنفلوآن ــورد واكس ــه در م ك
ــم )تركيــب  ــا بروي ــد واكســن تركيبــی كرون ســمت تولي
چنــد واريانــت از كروناويــروس(. در حــال حاضــر نتايــج 
نشــان می دهــد تزريــق يــك ُدز واكســن از واكســن های 
موجــود كــه بــر اســاس ســويه های قبلــی ســاخته 
ــال  ــر ابت ــی در براب ــی خوب ــد ايمن ــم می توانن ــده اند ه ش

ــد. ــاد كن ــاری ايج ــديد بيم ــای ش ــه فرم ه ب

توسعه پایگاه های واکسیناسیون مطابق نیاز
افزايـش  بـرای  بهداشـت  وزارت  برنامـه  دربـاره  زهرايـی 
كـرد:  خاطرنشـان  كرونـا،  واكسيناسـيون  مراكـز  تعـداد 
تعـداد  و  نيـاز  حسـب  بـر  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
مراجعـه كننـدگان، پايگاه هـای واكسيناسـيون را توسـعه 
خواهنـد داد. دانشـگاه های علـوم پزشـکی در سـايت های 
تحـت  پايگاه هـای  و  مراكـز  آدرس  و  مشـخصات  خـود 
اطالع رسـانی عمومـی  تـا  را درج كردنـد  پوشـش خـود 

تقويـت شـود.

چند درصد ایرانی ها واکسن کرونا تزریق کرده اند؟
وی درخصـوص درصـد تفکيکـی ميزان تزريق واكسـن در 
كشـور، تصريـح كـرد: با كاهـش اسـتقبال واكسيناسـيون 
تغييـرات درصـد واكسيناسـيون هـم انـدك شـده اسـت. 
درصـد تزريـق نوبت اول برای گروه سـنی باالی 12 سـال 
حـدود 91.6 درصـد و بـرای نوبت دوم 83.6 درصد اسـت. 
در گـروه سـنی 5 تـا 12 سـال كمتريـن ميـزان پوشـش 
واكسـن را بـا 25.2 درصد در نوبـت اول و 13.3 درصد در 
نوبـت دوم داريـم. اگـر بخواهيم آمـار واكسيناسـيون را به 
نسـبت جمعيـت كل كشـور )حتـی كـودكان زير 5 سـال 
كـه در آمـار نيسـتند( اعالم كنيـم بايد گفـت تزريق نوبت 
اول واكسـن 77 درصـد و نوبـت دوم 69.1 درصـد در كل 

جمعيت اسـت.

آفتــی به جان درختان بلوط زاگرس افتــاده و موجب خزان اين درختان در اوج 
تابستان شده اســت. كارشناســان نگران از بين رفتن اين جنگل های ارزشمند 

هستند اما بر سر نحوه كنترل آفت و علل بروز آن اختالفاتی وجود دارد.
يــك پروانــه بومی كه ميزبــان اختصاصی بلوط اســت، اين درختــان را دچار 
 خــزان موقــت كرده اســت. »پروانه بــرگ خوار ســفيد بلوط« با نــام علمی
 )Leucoma wiltshirei Collenette( بيش از 30 هزار هکتار از جنگل های 

بلوطی ايران را درگير خود كرده است.
نگرانی ها از اين منظر بيشــتر می شــود كه تامين 40 درصد از منابع آب كشور 
وابســته به حيات اين جنگل ها است و طبق آخرين آمارهای موجود، حدود 26 
هزار هکتار از جنگل های بلوطی اســتان كهگيلويه و بوير احمد درگير اين آفت 
شــده اند. اين آفت بومی از ســال 1351 در ايران شناســايی شده است اما علت 
طغيان  گســترده اين آفت از ســوی سيد امير مســعود جاللی مدير كل دفتر 
حفاظت و حمايت منابع طبيعی ســازمان منابع طبيعی و آبخيزداری كشور، اين 
طور عنوان می شــود كه افزايش دما و كاهش بارندگی به رشد جمعيت اين آفت 

دامن زده است.
حســين آخانی گياه شــناس، حمله اين آفت به جنگل های بلوط را آنچنان كه 
در شــبکه های اجتماعی و رســانه ها منعکس شده است، بزرگ نمايی دانسته و 
انتخاب روش های پرخطر اســتفاده از سموم شــيميايی و بيولوژيکی را منجر به 
هيچ كمکی برای حل اين مساله نمی داند. اين گياه شناس با اشاره به اينکه عده 
دوســت دارند كه برای فروش محصوالت خود از هر روشی استفاده كنند، تاكيد 
كرد، اين كار به نوعی »سبزشويی« است و بودجه هايی كه بايد صرف حفاظت از 
محيط زيســت شود، بخصوص برای توانمندسازی جوامع محلی و يا اينکه صرف 
مديريت محيط زيست شود به ســمت حساب هايی می رود كه به ارتزاق  برخی 

شركت های داخلی و خارجی منتهی می شود.
امير سجاديان كارشناس منابع طبيعی معتقد است كه درختانی كه از سوی برگ 
خوار بلوط آلوده شــده اند زرد شده و به تدريج به سمت خشکی پيش می روند، 

چون اين پروانه از سبزينه گياه استفاده می كند و باعث ضعف آن شده است.
وی با اشــاره به اينکه منابــع طبيعی برای دفع اين آفــت از محلول »بی تی« 

اســتفاده كرده و دشــمنان طبيعی اين پروانه را هم نابود شده اند، ابراز داشت: 
عالوه بر انتقادی كه به محلول وارد است، زمان محلول پاشی هم اشتباه انتخاب 

شد و بايد اسفندماه محلول پاشی می شد اما ارديبهشت و خرداد پاشيده شد.
مديــركل حفاظــت و حمايت از منابع طبيعی هم اين موضــوع را تاييد كرده و 
گفت: برای زمان بندی محلول پاشــی اشــتباهی رخ داده است و برای رفع اين 
آفت بايد به پرورش دشــمن های طبيعی آن يعنی زنبوها، مگس ها و سوســك 

های پرداخت كه شکارگر های طبيعی اين پروانه هستند.
اما هادی كيادليری كارشــناس جنگل در گفت وگو بــا فارس، مديريت موجود 
جنــگل ها در كشــور را عامل اصلــی طغيان اينگونه آفت عنــوان كرد و گفت: 
در طبيعت امکان مقابله بســيار كم اســت و بايد مديريت شــود و متاسفانه ما 
از اين منظر بســيار ضعيف هســتيم. وی با انتقاد از نبود سيســتم رصد و پيش 
بينی از وضعيت طبيعت، گفت: با اين شــرايط امــکان هرگونه مخاطره ای برای 
جنگل هــا وجود دارد، چون در طبيعت ما به ويژه زاگرس تعادل اكوسيســتم به 
دليل بهره برداری بيش از ظرفيت بهم خورده است و ديگر درختان از پس مقابله 

با دشمنان خود بر نمی آيند.
كيادليری چوب ســوخت، كشــاورزی و دامداری را از مهمترين عواملی دانست 
كه اكوسيســتم زاگرسی را تحت تاثير قرار داده است  و زمينه بروز مخاطرات را 
گســترده كرده است. و ابراز داشت: 36 ميليون دام در اين محدوده در حال چرا 
هســتند كه از مهمترين عوامل از بين رفتن طبيعت آن محســوب می شوند در 
حاليکه از اين تعداد بيش از نيمی از دام های موجود غيرمجاز اند اما وزارت جهاد 

كشاورزی كه مسئول مقابله با آنهاست برخوردی انجام نمی دهد.
وی افــزود: دليل اين بی عملی وزارت جهاد اين اســت كه در كنار مســئوليت 

حفاظت از جنگل ها، وظيفه توليد پروتئين كشــور را هم برعهده دارد. به همين 
دليل هم شــاهد كشــت زيراشــکوب يك ميليون هکتاری در اين منطقه بدون 

واكنش وزارتخانه هستيم.

آفتبهزودیفروكشمیكنداما...
اين اســتاد دانشگاه با بيان اينکه آفت بلوط خوار فروكش خواهد كرد در حاليکه 
صدماتــی به جنگل وارد می كند، گفت: ممکن اســت كــه طغيان اين آفت در 
كوتاه مدت درختان بلوط را نکشد اما اگر اين آفت دو سال پياپی در اين جنگل 
ها باقی بماند آنها راخشــك خواهد كرد، چون درختان بلوط خزان كننده اند و 
كربوهيــدرات توليد می كنند، می توانند مدت طوالنی تری در مقابل آفت دوام 

بياورند. اما با ضعيف شدن شان مستعد بروز ديگر آفات خواهند شد.
وی با اشــاره به بروز مخاطراتی كه آفت بلوط خوار برای جنگل های ارزشــمند 
زاگرسی به وجود آورده است، تاكيد كرد: در اين مقطع می توان از تله های نوری 
استفاده كرد و يا در جاهايی كه به عنوان كانون طغيان آفت شناخته شده است 

با سم »بی تی« محلول پاشی كرد. 
كيادليری با اشــاره بــه اينکه ميزان قاچــاق چوب ســاليانه حداكثر 10 هزار 
مترمکعــب هم نمی رســد، گفت: اما اين آفت چيزی حــدود 60 هزار هکتار از 
درختان را ارزشــمند بلوطی كه قابل قيمت گذاری نيستند را از بين می برد، در 
حاليکه دولت می توانست با يك دهم بودجه مقابله با جذب كارشناس و مديريت 

صحيح از بروز اين پديده جلوگيری كند.
آفــت برگ خوار بلوط )Tortrix viridana L( كه در چند دهه اخير، گونه های 
مختلف بلوط را مورد حمله قرار داده آفتی بســيار مخرب است كه باعث كاهش 
رويــش چوب، زوال جنگل، تغيير در زادآوری و توالی شــده و حتی باعث مرگ 
و مير درختان می شــوند. اين آفت با آغاز فصل بهار در ســطح جنگل های بلوط 
در ناحيه رويشــی زاگرس شــروع به فعاليت كرده و خســارت هــای زيادی را 
بــه عرصه های طبيعی وارد می كند. اين حشــره با تغذيــه بی رويه از جوانه ها و 
برگ های درختان، ظاهر درخت را عاری از برگ می كند و همين باعث می شــود 
بسياری از مردم با گمان بر خشکيدگی درخت، به قطع آن در عرصه اقدام كنند.

آفت »مدیریت« جنگل های »بلوط« را خزان کرد

 راه های اورژانسی مقابله با 
آفت »برگ خوار« چیست؟

افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی
ستاری فرد گفت: در كمترين رتبه يعنی در بدترين حالت 45 درصد حقوق و مزايای معلمان افزايش خواهد يافت.

به گزارش مهر صادق ســتاری فرد، در پاســخ به اين سوال كه حداقل حقوق معلمان با قانون رتبه بندی چقدر خواهد 
بود، افزود: بســته به اينکه معلمان در كدام رتبه قرار بگيرند، حداقل ها متفاوت اســت. اما در كمترين رتبه يعنی در 
بدترين حالت 45 درصد حقوق و مزايای معلمان يعنی حق شــغل، حق شــاغل و حق فوق العاده آنان افزايش خواهد 
يافــت. وی ادامــه داد: حقوق معلمان رتبه 1 45 درصد، معلمان رتبه 2 55 درصد، معلمان رتبه 3 65 درصد، معلمان 
رتبه 4 75 درصد و معلمان رتبه 5 90 درصد افزايش پيدا می كند. حق شــغل حق شاغل و حق فوق العاده سه بخش 
حقوقی است كه برای معلمين در نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان كرد: هر كدام 
از معلمان بســته به اينکه در چه شــرايطی فعاليت می كنند و در كدام رتبه قرار می گيرند حداقل حقوق شأن متفاوت 
است؛ نمی توان عددی دقيق را به عنوان حداقل حقوق اعالم كرد. بسته به اينکه در احکام معلمين رقمش به چه نحوه 

است و در كدام رتبه قرار می گيرند؛ حداقل حقوق معلمان متفاوت خواهد بود.

جزئیات »شهادت مامور پلیس راهور« به دست سارقان مسلح
رئيــس پليس راهور فراجا با بيان اينکه شــهيد مرتضوی در زمان فراغت خود بــرای كمك به مخارج زندگی اقدام به 
مسافركشــی می كرده اســت، گفت: 3 مرد جوان به عنوان مسافر، سوار بر خودروی شهيد مرتضوی شدند و اين مامور 

پليس را از ناحيه كتف هدف شليك گلوله قرار دادند!
سردار سيد كمال هاديانفر؛ درباره صحت و سقم فيلمی از لحظه شهادت مامور پليس راهور اظهار كرد: پانزدهم تير ماه 
جاری، يك فقره تيراندازی مرگباری به يك افســر راهور در بلوار 19 معلم زاهدان به ماموران پليس گزارش شــد. وی 
افزود: با اعالم اين خبر، تيمی از ماموران پليس راهی محل حادثه شدند و تحقيقات ابتدايی را آغاز كردند؛ تيم جنايی 
به محض ورود در محل حادثه با پيکر بی جان شهيد محمد مرتضوی مواجه شدند. وی با بيان اينکه متهمان هنگام فرار 
با خودرو مورد نظر دچار حادثه شــدند، گفت: ماموران پليس پس از دريافت اين اطالعات مهم، هويت عامالن جنايت 
را شناسايی و در يك عمليات منسجم متهمان را در يك روستا دستگير كردند همچنين خودرو شهيد نيز كشف شده 

است  و تحقيقات از متهمان در خصوص اين پرونده توسط كارآگاهان پليس آگاهی ادامه دارد.


