
گروه مرادي و ش�ركايش كه به گفت�ه نماينده 
دادستان يك باند فاس�د ند ، متهم به اخالل در 
نظام ارزي از طريق خري�د و فروش غيرقانوني 
ارز ب�ه مبلغ ۲۳۸ميليون دالر هس�تند. قاضي 
موحد خط�اب ب�ه م�رادي گف�ت: آي�ا فرزند 
خودتان هم در شركت شما ش�اغل بود؟ وقتي 
متهم جواب منف�ي داد، قاضي پاس�خ داد، بله 
مش�خص اس�ت كه ش�ما جوانان معصوم را به 
تباه�ي مي كش�انيد نه فرزن�دان خودت�ان را. 
روزگذشته نخستين جلسه 12متهم گروه مرادي در 
شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي و 
جرائم اقتصادي به رياست قاضي موحد برگزار شد. 
متهم رديف اول حميدرض��ا مرادي فرزند هدايت، 
متهم ردي��ف دوم محم��د نائيني تهران��ي فرزند 
ابراهيم، متهم رديف سوم امير خسرواعاليي فرزند 
ميرعط��اءاهلل، متهم رديف چهارم س��عيد عليزاده 
فرزند علي و متهم رديف پنجم فالح اشتري فرزند 
احمد متهم به اخالل در نظام ارزي به صورت عمده 
از طريق خريد و فروش غير قانوني ارز به مبلغ 2۳۸ 
ميليون دالر هستند.  علي اكبر سلطان عليان، ركسانا 
سپهري زاده، شيوا شاهين فر، ليال ميرزايي و هادي 

حسيني از ديگر متهمان اين پرونده هستند. 
 ش�بكه س�ازمان يافته ب�راي اقدام�ات 

مجرمانه
در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان با اجازه 
قاضي به جايگاه آمد و با بيان اينكه حميدرضا مرادي 
متهم اصلي اخذ وام است و نقش او هماهنگ كننده 
بين مديران عامل ش��ركت هاي ميعادسازان مهر 
كيش و ش��هاب س��پيد بوده، گف��ت: »نقش وي 
پيداكردن بانك هاي عامل براي اخذ ارز و فروش آن 
بوده است. متهم مرادي براي آنكه بتواند ارز دولتي 
دريافت كند مبادرت به افتتاح حساب هاي متعدد 
كرده و به نوعي موجب فريب بانك هاي عامل شده 
است. همچنين اميرخسرو عاليي، مدير ميعادسازان 
با آقايان مرادي و نائيني هماهنگي هايي انجام مي داد 
كه نائيني نقش اصلي در ثبت سفارش و اخذ عوارض 
ارزي داشته است.« اميرحسين اعاليي تصريح كرد: 
»سعيد عليزاده متواري و در خارج از كشور است و 
تأمين كننده ارز از سوي شركت ميعادسازان بوده و 
اقدام به خريد ارز مي كرده است. آقاي مرادي يك 
شبكه سازمان يافته داشته كه اقدامات مجرمانه را 
پيگيري و از طريق خريد و ايجاد شركت هاي كاغذي 
و تهيه اسناد به بانك هاي عامل و پرداخت رشوه به 
شبكه بانكي مراجعه مي كرده و با فريب نظام بانكي، 
وجوه ارزي را به تاراج و موجب اخالل در نظام ارزي 

كشور شده است.«
 تكميل فرم به جاي شركت خارجي 

وي افزود: گزارش وزارت اطالعات نش��ان مي دهد 
واريزي هاي كالن از شركت هاي صوري، از سوي باند 
آقاي مرادي، فالح اشتري و برادر وي و سيدمحمد 
موسوي صورت مي گرفته است و در واقع اين واريزي 

كالن از سوي باند مرادي بوده است.

نماينده دادس��تان تأكيد ك��رد: »متهمان مدعي  
هستند كه قصد واردات كاال را داشته اند، در حالي 
كه حسب اظهارات خانم محمدي، متهمان قبول 
كرده اند كه فرم ها را دست كاري كرده اند. در حالي 
كه بايد از سوي شركت فروشنده خارجي تكميل و 
در اختيار طرف ايراني قرار مي گرفت. در اين پرونده 
پروفورم، فايل ديجيتالي خام و مهمور به مهر شركت 

فروشنده از سوي متهمان تهيه مي شد.«
 مديرعامل هاي اجاره اي

اعاليي افزود: يكي از شگردهاي متهمان اين است 
افرادي را به عنوان مديران عامل اجاره اي انتخاب 
مي كردند كه قصد مهاجرت به خارج از كش��ور را 
داش��تند. به طوري كه به رضاعلي اك��رم داوودي 
اعالم كردند، ۳۰۰ ميليون توم��ان در تركيه به او 
مي دهند كه از ايران برود. خانم شيوا شاهين فر يكي 
ديگر از مديران عامل و رضا علي اكرم داوودي اظهار 
داشتند كه دسته چك ها و سربرگ مهرشده شركت 
را سفيد امضا مي كردند و آقاي نائيني و مرادي هر 

چه مي خواستند داخل آن مي نوشتند. 
 تهديد مقابل مأموران در دادگاه

پس از پايان قرائت كيفرخواست قاضي موحد گفت: 

از آنجا كه در يك جلسه علني غيررسانه اي تفهيم 
اتهام در مورد س��ه تن از متهمان صورت گرفته و 
دفاعيات اخذ شد، در حال حاضر اظهارات مطلعان 

را مي شنويم. 
هادي حسيني به دس��تور قاضي دادگاه به عنوان 
مطلع در جايگاه حاضر شد و گفت: ديپلمه هستم 
و آبدارچي شركت بودم. پنج س��ال بود كه با آقاي 
مرادي همكاري مي كردم، ايش��ان رئيس ما بود و 
يك روز گفت: مي خواهيم شركت بزنيم و احتياج 
به افرادي داريم. خواهر و خواهرزاده هايم را به وي 
معرفي كردم. او به من پيشنهاد پناهندگي آلمان را 
داد. من اصاًل از موضوع ش��ركت خبر نداشتم و در 
شركت هيچ رفت و آمدي نبود و تمام كارها تلفني 
انجام مي ش��د. آقاي مرادي س��ه تا چهار دفتر هم 
در كيش داشت كه نظر بانك ها را جلب كند. آقاي 
مرادي هفته پيش جلوي مأمورها در دادگاه من را 
تهديد كرد كه تو را به زندان مي كشم، من هم گفتم 

كاري نكرده ام كه از عاقبتش بترسم.
 شيريني چند صد ميليوني 

قاضي خط��اب به ه��ادي حس��يني گف��ت: چرا 
مي خواست شما را از كشور خارج كند، مگر كارتان 

غيرقانوني بود؟
اين مطلع پاس��خ داد: خي��ر به من پيش��نهاد داد 
مديرعامل مي شوي تا اقامت آلمان را برايت بگيرم. 
مي خواست مرا فراري دهد و مسئوليت ها را به گردن 
ما بيندازد. بنده اعتماد كردم پدر و مادر هم ندارم و او 
خيلي به من محبت داشت. از من و خانواده ام مدارك 

هويتي مان را هم گرفت.
در ادامه قاضي موحد از ديگ��ر مطلع يعني وحيد 
بيداريان كه منشي يكي از شركت هاي مرادي بود، 
درباره موضوع ماشين  KIA چند صد ميليوني پرسيد 
كه اين مطلع پاسخ داد: اميرخسرو عاليي براي اخذ 
حواله ارزي اين ماشين را از مرادي به عنوان شيريني 
دريافت كرد. هيچ رفتي و آمدي هم در شركت نبود و 

ما صبح تا عصر بيكار نشسته بوديم!
 وعده اقامت كانادا

سومين مطلعي كه قاضي احضار كرد، رضا علي كرم 
داوودي متولد سال ٧2 و مهماندار روزمزد كنوني 

رياست جمهوري بود. 
كرم داوودي هم گفت: آقاي مرادي مرا مديرعامل 
كرد و قول داد اقامت كانادا را از طريق ازدواج و غيره 
برايم فراهم كند. از تمام مدارك��م كپي برابر اصل 
گرفت. با او به هر بانكي مي رفتم، رئيس بانك احترام 

زيادي مي گذاشت و آب پرتقال مي آورد!
قاضي موحد: آبميوه مي آوردند خوشحال مي شدي؟ 

متهم با خنده: بله خيلي !
قاضي موحد: اقامت از طريق ازدواج ديگر چه بود؟ 
مثاًل يك ٧۰ساله به عقدت در مي آوردند؟ متهم باز 

هم با خنده گفت: نمي دانم !
 صراف راهي زندان شد

در ادامه قاضي موحد خطاب به م��رادي گفت: آيا 
فرزند خودتان هم در شركت شما شاغل بود؟ وقتي 
متهم جواب منفي داد، قاضي پاسخ داد، بله مشخص 
است كه شما جوانان معصوم را به تباهي مي كشانيد 

نه فرزندان خودتان را. 
در ادامه جلسه كرم داوودي گفت: از محضر دادگاه 
ي��ك خواهش��ي دارم و آن اينكه ترتيب��ي دهند 
حس��اب هاي من باز ش��ود به جز گواهينامه، تمام 
مدارك هويتي ام توقيف است. خرج خانواده مي دهم 
و پدرم از كار افتاده است. قاضي موحد پاسخ داد: اين 
كار بر عهده ما نيست و شاكي خصوصي داريد. بايد 

از سوء استفاده كنندگان شكايت كني. 
در پايان دادگاه قاضي موحد به فالح اشتري متهم 
رديف پنجم و صاحب صرافي و متهم به مشاركت 
در خريد و فروش 2۳۸ ميليون دالري گفت: اكنون 
با چه وثيق��ه اي آزادي؟ متهم پاس��خ داد: با وثيقه 
2۰ميليارد توماني.  قاضي هم اعالم كرد، قرار تأمين 
مرتضي فالح اشتري نامتناسب اس��ت و ما قرار را 
تشديد مي كنيم كه بعد از جلسه مأموران وي را به 

زندان انتقال دهند. 
در نهايت قاضي موحد با اعالم ختم جلس��ه گفت: 
جلس��ه بعدي دادگاه ش��نبه هفته آين��ده برگزار 

مي شود. 
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آنفلوآنزا قاتل پرندگان ميانكاله نيست
تاالب مسموم !

باند238ميليوندالريبامديرعاملهاياجارهاي
باند مرادي افرادي را با وعده اخذ اقامت آلمان و كانادا به عنوان مديرعامل منصوب

و از مدارك هويتي شان سوء استفاده مي كردند 

 در حالي كه وزارت 

زهرا چيذري
بهداشت در حال   گزارش  2

اتخاذ تدابير ويژه 
براي پيشگيري از ورود ويروس كرونا به كشور 
اس�ت، بيخ  گوش خودمان در تاالب ميانكاله 
مازندران حدود 6هزار بال پرنده تلف شده اند؛ 
پرندگاني كه مرگ مشكوكش�ان شايعاتي را 
درباره احتمال بروز آنفلوآنزاي پرندگان بر سر 
زبان ها انداخته است. با وجود اين شهاب الدين 
منتظمي، مديركل دفتر حفاظ�ت و مديريت 
حيات وحش روزگذش�ته با اشاره به مطالعات 
انجام شده، تأكيد كرد:»براساس آخرين نتايج 
علت مرگ پرن�دگان آنفلوآنزاي ف�وق حاد و 
بيماري نيوكاسل نبوده است.« وي از اظهارنظر 
قطعي درباره علت مرگ اين پرندگان خودداري 
و آن را به چن�د روز آينده و بررس�ي دقيق تر 
موكول كرد. در اين ميان اظهارنظر »احمدرضا 
الهيجان زاده« معاون  محيط زيس�ت دريايي 
س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت درباره علت 
احتمالي مرگ اين تعداد پرن�ده ابهامات اين 
پرونده سالمت محيط زيست را بيشتر كرد؛ اين 
مقام س�ازمان محيط زيس�ت معتقد اس�ت، 
مسموم بودن تاالب ميانكاله علت مرگ حدود 
6ه�زار بال پرن�ده بوده اس�ت كه منش�أ اين 
مسموميت ممكن است، شكارچيان غيرمجازي 
باشند كه تعمداً آب را آلوده كرده  اند؛ اين اتفاق 
يك ب�ار ه�م در ده�ه 70 رخ داده ب�ود!

از چهار روزگذشته تاكنون حدود 6هزار بال پرنده 
در تاالب ميانكاله تلف ش��ده اند. تاالب بين المللي 
ميانكاله در شرق مازندران پذيراي ساالنه 1۵۰گونه 
از پرندگان مهاجر و بومي ب��ا جمعيت حدود 1/۵ 
ميليون بال اس��ت، ام��ا از اواخر هفته گذش��ته به 
دليل مش��كوكي چندين هزار پرنده وحش��ي كه 
بيش از ۹۰درصدشان را چنگر و فالمينگو تشكيل 
مي دهند، تلف شده  اند و تاكنون الشه حدود 6هزار 
بال جمع آوري شده است. اتفاق ناخوشايندي كه 
پيش از هر چيز احتمال ب��روز آنفلوآنزاي پرندگان 
را به اذهان عمومي متبادر كرد. با وجود اين آن طور 

كه شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر مديريت 
حيات وح��ش س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
مي گويد، براساس آخرين نتايج علت مرگ پرندگان 
آنفلوآنزا فوق حاد و بيماري نيوكاسل نبوده است، 
حاال پاي مس��موميت اين پرندگان به ميان آمده 
اس��ت. برخي عامل انس��اني را در اين مسموميت 
دخيل مي دانند و برخي ديگر از س��م بوتوليس��م 
توليدشده از ريش��ه گياهان پوس��يده را علت اين 
تراژدي محيط زيس��تي عنوان مي كنن��د. با وجود 
اين هنوز علت مشخصي از س��وي مراجع ذي ربط 
يعني وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست اعالم 

نشده است. 
 اعالم علت مرگ دسته جمعي پرندگان تا 

دو سه روز ديگر 
به گفته مديركل دفتر مديريت حيات وحش  سازمان 
حفاظت محيط زيست، تيم هاي تخصصي از سوي 
سازمان محيط زيس��ت براي بررس��ي و پيگيري 
علت تلف شدن پرندگان به اس��تان مازندران اعزام 
شده اند و آزمايش هاي مورد نظر در حال انجام است. 
منتظمي با تأكيد بر اينكه نمونه برداري ها از سوي 
اداره كل دامپزشكي انجام شده، مي افزايد:»نگراني 

ما از بابت ش��يوع آنفلوآنزاي فوق ح��اد پرندگان و 
نيوكاسل بود كه براساس نمونه برداري هاي انجام 
شده شيوع اين دو بيماري منتفي است.« وي براي 
روشن شدن علت اين مسئله قول پيگيري مي دهد و 
مي افزايد:»آزمايش هاي تخصصي درباره اين موضوع 
نيز انجام شده و تا دو سه روز آينده به صورت قطعي 

علت تلفات مشخص خواهد شد.«
مديركل دفتر مديريت حيات  وحش سازمان حفاظت 
محيط زيست با اش��اره به اينكه س��اير آزمايش ها 
درخصوص بيماري هاي باكتريايي و مسموميت ها 
در حال بررسي اس��ت، مي گويد:»از زمان مشاهده 
الشه پرندگان، در اين منطقه شكار پرندگان ممنوع 
اعالم و تمامي مجوزهاي شكار باطل شد، همچنين 
فعاليت بازار عرضه پرندگان مهاجر در فريدون كنار 

نيز متوقف شده است.«
 مسموميت غذايي عامل مرگ پرنده ها

بهرنگ اكرامي دامپزشك معتقد است، علت تلفات 
مشكوك چند هزار بال پرنده مهاجر زمستان گذران 
در تاالب بين المللي ميانكاله مس��موميت غذايي 
است.  به گفته وي، در حال حاضر بيشترين تلفات 
پرندگان وحشي در تاالب بين المللي ميانكاله مربوط 

به چنگر معمولي و فالمينگوهاست كه منبع اصلي 
تغذيه آنها به عنوان پرندگان كنار آبزي از جلبك ها و 
پالنگتون است و اين بيماري باكتريايي در آزمايشگاه 
داخل استان براي مرگ پرندگان مهاجر زمستان 

گذران تا حدودي به قطعيت رسيده است. 
اكرامي درباره احتماالت موجود درباره  اين موضوع 
مي گويد:»يكي از احتماالت اين است كه از چندين 
روز پي��ش آب تاالب و غذاي پرن��دگان بر اثر ورود 
فاضالب خانگي يا حتي صنعتي آلوده شده و آلودگي 
بر جلبك ها و پالنگتون ها هم اثر گذاشته باشد و در 
نتيجه آن پرندگاني كه از قسمت آلوده تغذيه كردند، 
دچار مس��موميت شده باش��ند.« وي مسموميت 
پرندگان با سم بوتوليسم را ناشي از ريشه گياهان 
پوسيده با اين استدالل رد مي كند و مي گويد: منشأ 
اين بيماري باكتري بي هوازي است كه باعث توليد 
سم در روده مي شود و به نوعي منشأ روده اي دارد 
و چنانچه بحث اين بيماري مطرح باشد، بايد به جز 
فالمينگو و چنگر جلبك خوار، ديگر گونه ها نيز به 
اين بيماري آلوده مي شدند و تلفات زيادي داشتند 

كه تلفات ساير گونه ها انگشت شمار بود.
احمدرضا الهيجان زاده معاون محيط زيست دريايي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست هم مسموم بودن 
تاالب ميانكاله را علت احتمالي مرگ 2هزار پرنده 
مي داند. وي با اشاره به آلودگي هاي ناشي از نيروگاه 
نكا، سموم  كشاورزي و واحد پتروشيمي در منطقه 
ميانكاله تصريح مي كند:»موضوع آاليندگي تاالب 
ميانكاله پابرجاس��ت. تاالب از سوي  فاضالب هاي 
شهري، آالينده هاي صنعتي و س��موم كشاورزي 
آلوده مي شود. به همين خاطر قرار است ظرف سه 
ماه آينده تكليف آالينده هايي كه به تاالب ميانكاله 

روانه مي شوند، معلوم شود.«
  

در شرايط نگراني جهاني از همه گيري ويروس كرونا، 
رداحتمال مرگ پرندگان ميانكاله به علت آنفلوآنزاي 
پرن��دگان مي تواند كمي خيال مردم و مس��ئوالن 
بهداش��تي را راحت كند، اما با تم��ام آلودگي هاي 
موجود در اين تاالب چرا به يك باره ظرف روزهاي 

اخير فالمينگوها و چنگرها مي ميرند؟ 

ايران۶ماهوارهآمادهپرتابدارد
رئيس س�ازمان فضايي ايران با بيان اينكه كشورمان شش ماهواره 
آماده پرتاب دارد، گف�ت: يكي از برنامه هاي مهم اين س�ازمان اين 
است كه در سال آينده بتوانيم فرآيند پرتاب ماهواره ها را طي كنيم. 
مرتضي براري رئيس س��ازمان فضايي ايران گفت: از نظ��ر بودجه براي 
پرتاب ماهواره ها با مش��كلي مواج��ه نخواهيم بود و با اس��تفاده از تمام 
ظرفيت هاي سرمايه اي ملي و سرمايه گذاران خطرپذير در فعاليت هاي 
فضايي بهره مند خواهيم شد.  براري تصريح كرد: ماهواره پارس1 از سوي 
پژوهشگاه فضايي ايران اكنون در حال تكميل شدن است. از طرفي بايد به 
اين نكته اشاره كنم كه اين سازمان به دنبال ايده هاي جريان ساز بوده و از 
نخبگان و فارغ التحصيالن دانشگاهي درخواست مي كنم طرح هاي جديد 
خود را در حوزه اكتشافات فضايي به اين سازمان بدهند.  وي اضافه كرد: 
سازمان فضايي از شهريور امسال تاكنون تست هاي مختلف تحويل گيري 
را روي ماهواره ها انجام داده اس��ت. اين س��ازمان در حال توس��عه مراكز 
فضايي و زيرساخت هاي زميني در مناطق مختلف كشور است. هم اكنون 
ماهواره پارس1 از سوي پژوهشگاه طراحي و مراحل پاياني ساخت خود 
را طي مي كند.  در همين زمينه، رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير نيز از 
امضاي قرارداد با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي طراحي و ساخت 
ماهواره دوم اين دانشگاه خبر داد و گفت: براساس توافقات انجام شده، قرار 
است ماهواره اي از نوع سنجش��ي و با دقت يك متر از سوي محققان اين 
دانشگاه طراحي و ساخته شود و اعتبارات اوليه آن در نظر گرفته شده است.  
سيداحمد معتمدي با اشاره به تجربه طراحي و ساخت ماهواره پيام دانشگاه 
صنعتي اميركبير گفت: عملكرد ماهواره پيام بسيار مثبت بود.  معتمدي 
اظهار كرد: در همان روز پرت��اب ماهواره پيام، وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات بر ساخت ماهواره ديگري در اين دانشگاه تأكيد كرد. در سناريوي 
پيشنهادي براي اين ماهواره موضوع استفاده از فناوري هاي نوين و رسيدن 
به قدرت تفكيك يك متر مطرح بود، با مذاكراتي كه با وزير ارتباطات شد 
و براساس برنامه هاي اين وزارتخانه براي توسعه فناوري هاي فضايي، اين 

سناريو مورد تأييد قرار گرفت. 
رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اينكه طراحي و ساخت ماهواره با 
دقت يك متر و با استفاده از فناوري هاي نوين، كالس ماهواره و سطح بلوغ 
فناوري را ارتقا خواهد داد، گفت: مدار اين ماهواره ۵۰۰ تا 6۰۰ كيلومتري 
است.  معتمدي، فاز اول اين پروژه را اجراي طراحي  مفهومي و چهار حوزه 
توسعه فناوري ماهواره دانست و اظهار كرد: ماهواره اي كه بر اساس اين 
قرارداد قرار است ساخته شود، از نوع ماهواره هاي سنجشي با دقت يك متر 

است كه مأموريت اصلي آن تصويربرداري خواهد بود. 
گفتني است ماهواره پيام كه پيش از اين از سوي دانشگاه صنعتي اميركبير 
طراحي و ساخته ش��ده بود، قرار بود در مدار ۵۰۰ كيلومتري زمين قرار 
بگيرد و براي منظورهاي مختلف به كار رود، اما در روز پرتاب نتوانس��ت 
در مدارش قرار بگيرد و سقوط كرد.  رئيس دانشگاه اميركبير اذعان كرد، 
ماهواره پيام به مدت ۳۰۰ ثانيه در مدار قرار گرفت. وي اشاره كرد، حتي 
ممكن است ماهواره بيش از شش دقيقه در مدار قرار گرفته باشد، چون 
ماهواره همواره در ديد آنتن نيس��ت، علت موفق نشدن كامل پروژه هم 
نداشتن سرعت اوليه الزم، يعني سرعتي حدود ۸ كيلومتر بر ثانيه عنوان 
شد.  طراحي اين ماهواره از سال ۸۴ آغاز شد و ساخت آن حداقل پنج سال 
طول كشيد. هزينه س��اخت ماهواره پيام در اين مدت زمان 1۰ ميليارد 
تومان اعالم شد. دقت تصويربرداري )رزولوشن( اين ماهواره ۴۵ متر بود. 

اين ماهواره با وزن 1۰۰ كيلوگرم از سري ميكرو ماهواره  ها بود. 

-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتشار اين تصوير از بازي تراكتورسازي 
با پرسپوليس نوش�ت: ديگر بايد چه اتفاقي بيفتد تا با اقدامات اين 

طرفداران بيگانه پرست برخورد جدي شود؟
-----------------------------------------------------

 پدرام كاويان با انتشار اين دو اسكرين شات كنار هم توئيت 
زد: روش هاي پرورش سيب زميني! از جنگ به كودكان نگوييد، ولي از 

مسائل جنسي بگوييد! منطقش چيه واقعاً؟!
-----------------------------------------------------

 محسن عسكري با انتشار اين تصوير نوشت: معرفي مي شود، 
ترانه عليدوستي مدير مؤسس��ه فرهنگي هنري راش با هدف كاربري 
ساختن و عينيت بخشيدن به منويات و مطالبات مقام معظم رهبري 
در حوزه فرهنگ و هنر! چند روز پيش گفته بود ما ش��هروند نيستم، 

اسيريم؛ ميليون ها اسير!
-----------------------------------------------------

  الهام عابديني با انتشار اين عكس توئيت كرد: شرايط سرايدار 
شدن؛ بدون بچه و بدون تصميم به بچه دار شدن!

كبري فرشچي 

 معاون اش��تغال كميته امداد با اش��اره به اينكه صن��دوق ضمانت 
تسهيالت مددجويان چند روزي است كه كار خود را آغاز كرده است، 
گفت: در فاز اول، ضمانت وام اشتغال زنان سرپرست خانوار در دستور 
كار قرار دارد. همچنين به گفته عبدالملكي از ابتداي امس��ال بيش از 

12۸ هزار شغل براي مددجويان كميته امداد ايجاد شده است. 
 براساس اعالم پايگاه آمار و اطالعات »استات نانو« ايران با توليد 21 
درصدي مقاالت علمي نانو در داخل كشور از منظر اولويت به توليد اين 

علم در جهان رتبه نخست را كسب كرد. 
 وزير بهداش��ت گفت: به وزارت امور خارجه اعالم كرديم كه صدور 
ويزا براي چيني ها به شرط داشتن كارت سالمت باشد. در همين رابطه 
رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي از موجود بودن كيت هاي تشخيصي ويروس كرونا در 
كشور خبر داد و گفت: تعداد بيشتري كيت تشخيصي در روزهاي آتي 

براي ذخيره استراتژيك وارد كشور مي شود. 
 رئيس مركز مديريت پيوند و امور بيماري هاي خاص وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از تصويب پيشنهاد معافيت سربازي يكي از اعضاي 

خانواده اهداكنندگان عضو در كميسيون بهداشت مجلس خبر داد. 

غافلگيرينظامتعليموتربيت
با28ميليونگيمر

فض�اي مج�ازي ح�اال ديگ�ر ب�ا فض�اي حقيق�ي مرزبن�دي 
مش�خصي ندارد و ب�ه بخش�ي از زندگي ما تبديل ش�ده اس�ت. 
در اين مي�ان ك�ودكان و نوجوان�ان هم بخ�ش مهم�ي از اوقات 
خ�ود را در فض�اي مج�ازي و بازي ه�اي كامپيوت�ري س�پري 
مي كنن�د. اي�ن در حالي اس�ت ك�ه س�اختار آم�وزش و پرورش 
م�ا بچه ه�ا را ب�راي حض�ور در اي�ن فض�ا آم�اده نكرده اس�ت. 
در حال حاضر، فضاي مجازي مديريت ارتباطات انساني را در دست گرفته 
است. ٧ ميليارد كاربر به اينترنت متصلند كه در آينده با پيشرفت پيشتر 
فضاهاي اينترنتي و مجازي اين تعداد به شكلي تصاعدي افزايش خواهد 
يافت. طبق آماري ك��ه امير خوراكيان معاون فرهنگ��ي، اجتماعي و امور 
محتوايي فضاي مجازي در زمينه بازي هاي رايانه اي عنوان كرده، در حال 
حاضر 2۸ ميليون گيمر داريم كه خيلي از اينها دانش آموز هستند و متوسط 
سن آنها 21 سال بوده و در دو سال اخير به 1۹ سال رسيده است؛ ميانگين 
از ٧2 دقيقه در روز به ۹۰ دقيقه رس��يده است. بازي ها از فضاي كامپيوتر 
به فضاي گوش��ي منتقل ش��ده كه  ۸۸ درصد بازي ها بازي هاي موبايلي، 
2۵درصد رايانه اي و 1۸ درصد كنسولي هس��تند. بنا به تأكيد وي حدود 
6٧ درصد محتواي فضاي مجازي تصوير اس��ت كه اين آمار و ارقام نشان 
از ورود بيش از پيش فضاي مجازي به زندگي فرزندان ما دارد، بدون آنكه 
برنامه ريزي مناسبي براي اين مسئله انجام شده باشد و آنان مهارت هاي 
كافي را  براي مواجهه با فضاي مجازي و چالش هاي آن داشته باشند. به طور 
نمونه همين مسئله كه حدود 6٧ درصد محتواي فضاي مجازي از تصوير 
تشكيل شده است، موجب ش��ده تا ذائقه فرزندان ما از ذائقه نوشتاري به 
ذائقه تصويري تغيير كند. تغيير ذائقه نوشتاري به تصويري موجب مي شود 
تا نسل جوان ما كمتر به مطالعه راغب باشد و تنها به متن هاي كوتاهي كه 

در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود، بسنده كند. 
همچنين اس��تفاده افراطي از اينترنت و بازي هاي اينترنتي مي تواند 
ساختار س��المت جس��مي و فكري كودك و نوجوان ما را به هم بريزد 
و در آنها اختالالت فيزيكي و خواب ايجاد كند. اين در حالي است كه 
زندگي، خريد، ارتباطات، بازي و سرگرمي همه در فضاي مجازي است 
و همان طور كه استفاده به جا و درست از فضاي مجازي مي تواند كار ما را 
ساده تر كند و نقش مهمي در رفاه و بهبود كيفيت زندگي ما بازي كند، 
اس��تفاده افراطي بيمارگونه و اعتيادگونه هم باعث مشكالت مختلف 
در رش��د فكري، بدني و ذهني دانش آموزان مي شود. در واقع آموزش 
و پرورش بايد بداند اينترنت و فضاي مج��ازي دانش آموزان امروز را از 
نسل هاي قبلي متفاوت كرده و براي آن برنامه داشته باشد، اما آيا چنين 

برنامه ريزي  در نظام تعليم و تربيت ما وجود دارد؟

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

مرگساالنه۶۰هزارايراني
براثرمصرفومواجههبادخانيات

رئيس مركز س�المت محيط و كار وزارت بهداش�ت ب�ا بيان اينكه 
مصرف دخانيات، باعث مرگ 60هزار نفر در كش�ور ش�ده است، 
گفت: ممنوعيت تبليغ و كاهش دسترس�ي ب�ه دخانيات راهكار 
حفاظ�ت از جوانان از اين آسيب اس�ت. در همي�ن رابطه »پويش 
نم  نم« براي حفظ س�المت جوانان و نوجوانان آغاز ش�ده اس�ت. 
احمد جني��دي جعفري با بي��ان اينكه ٧ه��زار نوع ماده ش��يميايي در 
مواددخاني وجود دارد كه ٧۰ نوع آن سرطان  زاست، اظهار كرد: مصرف 
دخانيات و مواجهه با دود دخانيات، عامل م��رگ ۸ ميليون نفر از مردم 
جهان است كه اين ميزان در ايران حدود 6۰ هزار مورد برآورد شده است.  
وي يكي از اقدامات مهم و راهكارهاي حفاظت از جوانان از آس��يب  ها و 
صدمات ناشي از مصرف دخانيات را ممنوعيت كامل تبليغات، تشويق و 
حمايت صنايع دخاني و كاهش دسترسي دانست و تصريح كرد: جواناني كه 
تحت تأثير تبليغات فريبنده صنايع دخاني و مراكز فروش اين محصوالت 
قرار مي  گيرند با تجربه كردن اين مورد به راحتي دچار وابستگي شده و به 

يك مصرف  كننده دائمي مواد دخاني تبديل مي  شوند. 
جنيدي با اش��اره به پيوس��تن واحدهاي صنفي به »پويش نم نم« نه به 
موادمخدر، نه به مواددخاني به منظور حفظ سالمت نوجوانان و جوانان 
خاطرنشان كرد: اين پويش با هدف فرهنگ س��ازي براي كاهش عرضه 
محصوالت دخاني و جلب حمايت  هاي مردمي از واحدهاي صنفي مجاز 
عرضه كه داوطلبانه از فروش محصوالت دخاني خودداري كرده  اند، آغاز 
شده اس��ت.  وي ضمن تقدير از همكاران فعال در دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان كه پيشنهاددهنده اوليه اين پويش هستند، تأكيد كرد: متصديان 
واحدهاي صنفي با آگاهي از خطرات مصرف دخانيات و اعتقادات راسخي 
كه در مورد تأثيرات منفي عرضه دخانيات بر بركت و روزي خود دارند و 
همچنين نقش بارزي كه مي  تواند در تحقق اهداف سالمتي در نسل بدون 

دخانيات ايفا كند، به اين پويش مي  پيوندند. 
رئيس مركز س��المت محيط و كار وزارت بهداشت با اش��اره به مضرات 
استعمال دخانيات و به خطر افتادن س��المت جوانان و تأثير قابل توجه 
اين طرح بر كاهش دسترس��ي و مصرف دخانيات متذكر شد: واحدهاي 
صنفي در اين پويش با شعار »ما از سودش گذشتيم شما هم از مضراتش 
بگذريد« از فروش مواد دخاني خودداري كردند.  وي افزود: برنامه تشديد 
بازرسي و اعمال قانون در تخلفات صورت گرفته در مراكز عرضه و فروش 
محصوالت دخاني مغاير با قانون جامع كنترل دخانيات و ممنوعيت جامع 
تبليغات در دستور كار وزارت بهداشت و ارگان  هاي ذي ربط است و تبليغ 
دخانيات مشمول جرائم سنگين است كه در صورت مشاهده، متخلفان 
به مراجع قضايي معرفي مي  شوند.  جنيدي اضافه كرد: واحدهاي صنفي 
در صورت تمايل پيوستن به »پويش نم  نم« مي  توانند به معاونت بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي شهر خود مراجعه كنند.  جنيدي در پايان يادآور 
شد: اطالعات در مورد اين پويش ملي در پيام رسان  هاي سروش، ايتا و گپ 
با آدرس NamNam_Campaign@قابل دسترسي است و با معرفي 
اين پويش به مردم و ديگر اصناف در جهت جلب حمايت مردمي تالش 
مي  شود. همچنين شهروندان عزيز مي  توانند جهت اعالم شكايات بهداشتي 

در سراسر كشور به صورت شبانه روزي با سامانه 1۹۰تماس بگيرند.

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک
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