
كرونا نه ضعيف ش�ده و نه همه گي�ري آن به 
پايان رسيده است! معاون كل وزارت بهداشت 
با ابراز نگراني از عادي انگاش�تن ش�رايط از 
س�وي مردم و برخي مس�ئوالن، س�فرهاي 
تفريحي را به »بمبي س�اعتي« تعبير مي كند 
كه ويروس كرونا را از ش�هري به ش�هر ديگر 
جابه ج�ا مي كند، ام�ا رئيس جمه�ور معتقد 
است با علم به اينكه به اين زودي ها به زندگي 
دوران قب�ل از كرون�ا ب�از نمي گردي�م، بايد 
خودم�ان را با ش�رايط جديد زندگ�ي همراه 
با وي�روس كرون�ا تطاب�ق بدهيم، ب�ر همين 
اساس هم هس�ت كه روند بازگشايي ها ادامه 
دارد. از روز گذش�ته هم با تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا محدوديت پاس�اژها و اصناف 
برداشته ش�د. همچنين ام�روز دومين روزي 
است كه مساجد در تمام شهرهاي كشور چه 
سفيد و چه قرمز به روي نمازگزاران باز است. 
پذيرش دنياي با كرونا و تطابق سبك زندگي با 
اين ويروس تاجدار، موضوعي است كه خواه ناخواه 
در زندگي مردم تمام دنيا بايد اتفاق بيفتد؛ چراكه 
طبق پيش بيني ها كوويد 19 به اين زودي ها بنا 
ندارد از دني��اي ما بيرون برود. روز گذش��ته نيز 
حجت االسالم و المسلمين حس��ن روحاني در 
جلسه ستاد مقابله با كرونا، با بيان اينكه در اين 
شرايط زندگي ما محدودتر و بخشي از آن مجازي 
شده اس��ت، تصريح كرد: » مردم بايد باور كنند 
كه به زودي ما نمي توانيم به شرايط قبل از كرونا 
برگرديم براي مدت طوالني بايد سبك زندگي را 
تغيير داده و محدوديت ها را بپذيريم و بخشي از 

زندگي ما بايد به فضاي مجازي برود.«
   س�فر ب�ا رعاي�ت دس�تورالعمل هاي 

بهداشتي 
آغاز تابستان و سفرهاي تابستاني نگراني هايي را 
درباره موج هاي تازه شيوع كرونا در كشور ايجاد 

كرده است. 
روحاني در جلسه روز گذشته ستاد ملي مقابله 
با كرونا، با تأكيد بر اينكه مردم بايد براي مدتي 
از جمع هاي خانوادگي صرفنظر كنند بر رعايت 
فاصل��ه اجتماع��ي تأكيد ك��رد. ب��ه گفته وي 
اكنون شرايط سخت تري از اس��فند و فروردين 
است، چون در آن زمان با كساني رو به رو بوديم كه 
عالئم بيماري را به وضوح داشتند، اما حاال شكل 
مس��ئله عوض شده اس��ت و ممكن است فردي 

عالئم ظاهري كرونا را نداشته باشد. 
بنا به تأكي��د رئيس جمهور بايد بدانيم بناس��ت 
ماه ها با ويروس كرونا زندگ��ي كنيم، اما زندگي 
توأم با احتياط كامل. در حال حاضر واكس��ني 
براي درمان اين ويروس نيس��ت و ويروس هم از 

اين شهر به آن شهر در حال چرخش است. 
روحاني با اشاره به شروع سفرهاي تابستاني با تأكيد 
بر سخت شدن شرايط كنترل ويروس كرونا افزود: 
»من نمي خواهم بگويم سفر ممنوع شود، بلكه بايد با 
كرونا زندگي كرد، ولي با احتياط كامل و مراقبت ها و 

همچنين رعايت پروتكل هاي بهداشتي.«
رئيس جمه��ور از مردم خواس��ت اگر به س��فر 
مي روند دستورات پزش��كي را رعايت كنند تا با 
موج جدي��دي از بيماري مواجه نش��ده و دولت 
مجبور نشود مقررات س��ختي در برخي شهرها 

در نظر بگيرد. 
   مردم نگران افزايش مبتاليان نباشند!

در روزه��اي اخي��ر تع��داد بيم��اران جدي��د 
شناسايي ش��ده مبتال ب��ه كوويد19 افزايش��ي 
قابل مالحظه داشته اس��ت. طب��ق گزارش هاي 
وزارت بهداش��ت طي 24 ساعت گذشته 2 هزار 
و 2٨2 بيمار جديد مبتال به كوويد 19 در كشور 
شناس��ايي شده اس��ت. از بين مبتاليان جديد، 
4٣۵ مورد بس��تري و 1٨4٧ بيم��ار به صورت 

سرپايي خدمات رساني ش��دند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد 19 در كشور به 14٨ هزار 

و 9۵٠ نفر رسيد. 
رئيس جمهور هم با اش��اره به اين روند افزايشي 
در تعداد بيماران مبتال به كرونا با تأكيد بر اينكه 
تعداد مبتاليان نبايد براي م��ردم نگران كننده 
باش��د، افزود:» ما روزانه در حال پايش ش��رايط 
هستيم. تعداد مبتاليان جديد بر مبناي تستي 
است كه انجام مي ش��ود و ممكن است شخصي 
هيچ عالمتي نداش��ته باش��د، ولي ب��راي اينكه 
ديگران را مبتال نكند، الزم اس��ت تا در قرنطينه 
خانگي قرار بگيرد؛ بنابراين مردم نگران نباشند. 
معيار ديگر ما ZERO R كه مخصوص ش��دت 
اپيدمي اس��ت،  در اين معيار اگر عدد باالي يك 
باش��د، جاي نگراني اس��ت كه البته اين عدد در 
كشور ما زير يك است، اما برخي استان ها باالي 
يك رفته بودند. اش��غال تعداد تخت بيمارستان 
و درص��د آنت��ي ب��ادي جمعي��ت ني��ز از ديگر 
معيارهاست. اگر 4٠ درصد جمعيت داراي آنتي 
بادي باش��ند، كمي خيال ما راحت مي شود، اما 

هنوز به اين نقطه نرسيده ايم.«
   بازگشت به زندگي عادي با احتياط

رئيس جمهور در اين جلس��ه درباره ادامه روند 
بازگشايي مش��اغل و اماكن عمومي نيز اينگونه 
توضيح داد:» در جلس��ه امروز تصميم گرفتيم 
كه مس��اجد در سراس��ر كش��ور براي نمازهاي 
روزانه با رعايت دس��تور العمل هاي پزشكي باز 
شود. محدوديت فعاليت پاساژها را كه تا ساعت 
6 بود، برداش��تيم؛ البته اين بازگشايي ها به اين 
معنا نيست كه خطرات كاهش يافته  است، بلكه 
به اين معناست كه بايد با احتياط كارهاي روزمره 
انجام شود. در جلسه امروز همچنين مطرح شد 
صحن هاي مطهر كه صبح ها باز هستند، شب ها 
هم باز باشند و بنا شد بررسي ها انجام شود تا در 
جلسه بعد درباره آن تصميم گيري شود. درباره 
سالن هاي اجتماعات بايد با دقت و سرعت كمتر 

به سمت گشايش برويم.«

   سفر با بمب ساعتي
مسئوالن حوزه سالمت كشور از عادي انگاشتن 
ويروس توس��ط مردم و برخي مسئوالن و تغيير 
باورها درم��ورد كرونا وي��روس نگرانند. به گفته 
ايرج حريرچي،  معاون كل وزارت بهداشت اعتقاد 
به فاصله گذاري اجتماعي در نظرسنجي ها از 9٠ 
درصد به 4٠ درصد رسيده است. واهمه و ترس 
سازنده از ويروس كرونا كه موضوعي سازنده بود، 
از ٧٠ درصد به ٣4 درصد كاهش يافته اس��ت و 
اعتقاد به لزوم در خانه ماندن از ٨6 درصد به ٣2 

درصد تقليل يافته است. 
وي اين تغيي��رات آم��اري رخ داده را نوعي فاجعه 
مي داند و مي افزايد:» نتيجه اين مي شود كه مردم 
اقدام به سفرهاي غيرضروري مي كنند. از ديد وزير 
بهداشت، سفر ضروري، س��فر كاري است و سفر 
غير ضروري براي تفريح است؛ به شكلي كه تعداد 
زيادي سوار ماشين شده و شيش��ه هاي خودرو را 
باال برده و كولر خودرو را روشن مي كنيم و ويروس 
را به چرخش درمي آوريم يا مث��ال ديگر اينكه آيا 
ضدعفوني كردن س��رويس هاي بهداش��تي بين 
راهي براي عدم انتقال ويروس به طور مرتب انجام 
مي شود؟ اين سفرها مثل بمب ساعتي عمل مي كند؛ 

چراكه سبب جابه جايي ويروس مي شود.«
   نه ايمن�ي جمع�ي رخ داده و نه ويروس 

ضعيف شده 
بنا به تأكيد معاون كل وزارت بهداشت هركسي از 
منزل خارج مي شود، ماسك بزند. افراد مي توانند 
از ماسك پارچه اي و خانگي نيز استفاده كنند. هر 
فردي كه در جمع چند نفره اي شركت مي كند، 
ملزم به داشتن ماسك است. به همين خاطر هم 
ستاد ملي مقابله با كرونا پيشنهاد اجباري شدن 

استفاده از ماسك را در ادارات داده است. 
حريرچي با تأكيد بر اينكه هنوز واكس��ن عليه 
وي��روس كرون��ا س��اخته نشده اس��ت، تصريح 
مي كند:» همچنين هنوز ايمني جمعي نيز رخ 
نداده اس��ت. اين باور كه ويروس ضعيف ش��ده، 

غلط است.«

به گفته وي بر خالف تص��ورات، يكي از تئوري ها 
براي علت افزايش ويروس در اس��تان هاي جنوبي 
استفاده از كولر گازي در فصل تابستان در محيط 
بسته است. گرما و سرما تأثيري در ويروس نخواهد 
گذاشت؛ چراكه آمار دو كش��ور برزيل و روسيه به 
عنوان نقاط گرمسير و سردسير قابل مشاهده است . 

   تهران هنوز به نقطه مطلوب نرسيده
طبق گزارشات وزارت بهداشت وضعيت استان 
خوزس��تان همچن��ان قرم��ز اس��ت، همچنين 
استان هاي آذربايجان ش��رقي و غربي، لرستان، 
كردس��تان، كرمانش��اه، اصفهان و هرمزگان در 

وضعيت هشدار قرار دارند. 
عليرضا زالي، فرمانده س��تاد مقابل��ه با كرونا در 
كالنشهر تهران هم با تأكيد بر اينكه هنوز شرايط 
در تهران به نقطه مطلوب قطعي نرسيده است، از 
كارمندان خواست هر گونه تغيير در الگوي اداري، 
شهري و مدني بايد همراه با رعايت استانداردهاي 
قبلي و اجراي شيوه نامه هاي بهداشتي و حفاظتي 
صورت گي��رد و كماكان مالحظات بهداش��تي 

جدي تر را مورد توجه قرار دهند. 
وي مس��ئوالن ادارات را موظف ب��ه جلوگيري 
از حض��ور افراد عالمت دار دانس��ت و ممانعت از 
فعاليت آبدارخانه ها و عدم پذيرايي در ضمن كار 
و جلسات را براي پيش��گيري از ابتال به بيماري 

الزامي دانست. 
زالي با اش��اره به ضرورت و اهميت تهويه هوا در 
مكان هاي مسقف و بس��ته اداري تأكيد كرد: در 
اتاق هاي مس��قف و دربس��ته حتماً پنجره ها باز 
باشد تا امكان تهويه هوا فراهم باشد. در صورت 
استفاده از كولر نيز حتماً بخشي از پنجره ها باز 
باشد زيرا شانس انتقال ويروس به طور فزاينده در 

فضاي بسته افزايش مي يابد. 
وي در خاتمه توصيه كرد ك��ه كارمندان حتماً 
به رعايت فاصله گذاري اجتماعي توجه داش��ته 
باشند و حتماً كارمندان و ارباب رجوع از ماسك 

استفاده كنند. 
بنا به تأكيد وي افرادي ك��ه دچار عاليمي نظير 
تب، سرفه، تنگي نفس، درد عضالني، دردهاي 
منتشره در س��تون فقرات، س��ردردهاي شديد 
بي سابقه، آبريزش بيني، تغيير در الگوي تنفسي، 
عالئم گوارشي به ويژه اس��هال آبكي و احساس 
خستگي و ضعف هستند، قبل از حضور در اداره 
بايد با پزشك معتمد سازمان يا پزشك معالج خود 
تماس گرفته و درصورت دريافت گواهي سالمت 
قطعي مبني بر عدم ابتال يا عدم مشكوك بودن به 

بيماري كرونا در ادارات حضور يابند. 
    عبور از مرز 6ميليون مبتال

بر اس��اس آم��ار جهان��ي ني��ز تع��داد قربانيان 
كروناويروس جديد، عامل بيماري كوويد 19 به 
٣66 هزار و ٨96 نفر رس��يده و تاكنون ابتالي 6 
ميليون و ٣4 هزار و 66٧ نفر نيز به اين بيماري 

تأييد شده است. 
امري��كا همچنان در صدر فهرس��ت كش��ورهاي 
درگير با بيماري كوويد 19 قرار داشته و بيشترين 
آمار قربانيان و مبتاليان به اين بيماري را به خود 
اختصاص داده است. طبق آخرين آمار شمار قربانيان 

اين كشور از 1٠4 هزار نفر عبور كرده است. 
همچني��ن پي��ش از اي��ن دونال��د ترام��پ، 
رئيس جمهوري امريكا اعالم كرد: » روابط خود 
را با سازمان جهاني بهداشت قطع خواهيم كرد و 
منابع مالي را به ساير نيازهاي ضروري بهداشت 

عمومي جهاني اختصاص خواهيم داد.«
از س��وي ديگر برزيل و روس��يه به لحاظ تعداد 
مبتاليان به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي 
گرفتند و انگليس نيز پس از امريكا بيش��ترين 
شمار قربانيان ناش��ي از كروناويروس را به خود 

اختصاص داده است.
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مدير كل بازرسي وزارت علوم: بيش از 3۰ هزار نمونه غير قانوني مدرك در خيابان انقالب كشف شد

30 هزار مدرك جعلي فقط با يك گشت در راسته انقالب!

سفر یعنی بمب ساعتي كرونا !
مساجد به طور رسمي بازگشايي شدند؛ محدوديت ساعت كار پاساژها برداشته شد

فقط در يك جمع آوري سطحي ابزار و ادوات فروش 
پايان نامه و كتاب در ميدان انقالب توسط وزارت 
علوم ، بيش از 3۰ هزار مدرك غير قانوني و جعلي 
كشف شد ! اتفاقي كه موجب شد تا دستيار ويژه 
وزير علوم افشاگري كند كه برخي مديران سياسي 
بدون حضور در كالس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم 
پاس مي كنند و مدرك دكتري و ارشد مي گيرند!

اين روزه��ا در اعتبارس��نجي نمايندگان جديد 
مجلس يك��ي از موضوع��ات چالش��ي مدرك 
دانشگاهي آنهاست. چنانكه برخي را از جلوس بر 

كرسي نمايندگان ملت محروم كرده است. 
   هشدار دادستاني كل

حتي در مواقعي كه ظاهراً شيوه تحصيل درست 
است، هيچ نظارت علمي بر كيفيت فعاليت هاي 
پژوهشي منتهي به اخذ مدرك صورت نمي گيرد 
و بازار پايان نامه فروش��ي ها، مقاله فروشي ها داغ و 
پرسود خواهد ش��د. در نتيجه برخي دانشجويان 
حتي بدون هيچ فعاليت پژوهش��ي يا بدون يك 
جلسه حضور در كالس، با رانت، البي و معامله نمره 
اخذ مي كنند كه در اين ش��رايط با نوع ديگري از 

مدرك بي اعتبار مواجه هستيم. 
آبان ماه سال گذشته بود كه سرپرست معاونت 
فضاي مجازي دادستاني كل كشور اعالم كرد كه 
برخي مدارك جعلي به مس��ئوالن و چهره هاي 

شاخص فروخته شده است. 

جواد جاويدني��ا البته توصيه اي ب��ه افرادي كه 
مدرك جعلي دريافت كردند هم داشت: »افرادي 
كه با مدارك تحصيلي جعلي پست يا سمتي در 
اختيار دارند، بهتر اس��ت به  ص��ورت داوطلبانه 
نسبت به بازگرداندن پست و امتيازات و حقوق 
و مزايايي كه به واس��طه مدرك جعلي دريافت 
كرده اند، اقدام خود را ب��ه مرجع قضايي معرفي 

كنند تا از رأفت اسالمي برخوردار شوند.«
موضوع خريد مدرك جعل��ي حاال ديگر دغدغه 
جدي مس��ئوالن آموزشي كش��ور شده است تا 
جايي كه آگهي خريد مدرك تحصيلي به راحتي 
در دسترس قرار دارد. اين را خود مسئوالن هم 
مي دانند كه برخي باندهاي جعل مدرك تحصيلي 

به  صورت علني در شهر فعاليت مي كنند. 
 البته اي��ن خريد و ف��روش نرخ ثابت��ي در بازار 
ندارد، ام��ا افرادي ك��ه اقدام ب��ه خريد مدرك 
ديپلم، كارشناس��ي، كارشناس��ي ارشد و دكترا 
مي كنند، حاضرند پول هاي زيادي براي گرفتن 
اين م��درك بپردازن��د. فقط كافي  اس��ت راهي 
خيابان انقالب شويد تا به  راحتي تعدادي مركز 
را كه در زمينه خري��د و فروش مدرك تحصيلي 

فعاليت مي كنند، پيدا كنيد. 
   3۰ هزار جعل فقط در خيابان انقالب

در همين زمينه روز گذش��ته مدير كل بازرسي 
وزارت علوم و دس��تيار ويژه وزير عل��وم در امور 

حق��وق ش��هروندي در صفحه اينس��تاگرامش 
نوشت: » فقط در يك جمع آوري سطحي ابزار و 
ادوات فروش پايان نامه و كتاب در ميدان انقالب 
توسط وزارت علوم در سال 9٨ بيش از ٣٠ هزار 
نمونه غير قانوني و جعلي كشف شد؛ يعني ٣٠هزار 
مدركي كه معتبر هس��تند، اما واقع��اً بي اعتبار، 
جعلي و ش��ايد در ميان آن ٣٠ ه��زار بتوان نام 
برخي از منتخب��ان فعلي را در صورت بررس��ي 
دقيق، درست و بي طرفانه و به دور از نفوذ ديد.«

فريدون جعف��ري تصريح كرد: » وقتي اس��اتيد 
راهنما در رساله هاي دكتري پايان نامه هاي ارشد 
دقت علمي و مكفي در جلوگيري از سرقت هاي 
علم��ي و ادبي نك��رده و بعضاً هم حت��ي متن را 
يك بار نخوانده وارد جلسه دفاع مي شود با مدرك 

بي اعتبار مواجه خواهيم شد.«
   ۱۴۰ واحد در 2 ترم!

به گفته مدير كل دفتر بازرسي و پاسخگويي به 
ش��كايات وزارت علوم » وقتي مالحظه مي شود 
مديري سياسي در حال مديريت كالن همزمان 
در دانش��گاه هم ثبت نام كرده و مدرك دكتري 
و ارش��د مي گيرد، بدون حضور در كالس 14٠ 
واحد را در دو ت��رم باالتر از نابغه تري��ن نابغه ها 
پاس مي كند، شايد مدركي ظاهراً صحيح داشته 

باشد، اما قطعاً جعلي و بي اعتبار است.«
وي در پايان نوشته اش خاطر نشان كرده است: »در 

برخي مؤسس��ات علناً مدرك فروخته مي شود، 
به گونه اي كه نام و عنوان در سوابق مؤسسه جعلي 
بوده ولي فق��ط روي كاغذ فاجع��ه اي در فضاي 
علمي و دانشگاهي در حال رخ دادن است. البته 
نبايد منكر پيش��رفت هاي علمي كشور از لحاظ 

كميت و كيفيت شد.«
   خط و نشان كمرنگ وزير علوم 

از سوي ديگر هر از چندگاهي خبرهايي درباره برخورد 
با باندهاي جعلي مدرك تحصيلي منتشر مي شود. 
حتي اواخر سال گذشته، مسئوالن آموزش و پرورش 
اعالم كرده بودند، گلوگاه هاي جعل مدرك در آموزش 
و پرورش را بسته اند و در تالش هستند كه اگر نفوذي 

از طريق سامانه رخ دهد، جلويش را بگيرند. 
مس��ئوالن آموزش و پرورش گفته ان��د كه اين 
نظارت با كمك دستگاه هاي امنيتي روي نيروي 
انساني انجام مي ش��ود. با اين همه وزارت علوم 
نظارت سفت و سختي براي گرفتن دانشنامه دارد 
و تنها مرجع تأييد دانشنامه ها اداره كل ارزشيابي 

و تأييد مدرك تحصيلي وزارت علوم است. 
به نظر مي رس��د همچنان روش هايي براي دور 
زدن دانش��گاه وجود دارد؛ موضوعي كه از چشم 
وزير علوم هم پنهان نمانده و منصور غالمي ماه ها 
قبل خبر از برخورد جدي وزارت علوم با خريداران 
و فروشندگان مدارك جعلي داده بود؛ برخوردي 

كه البته هنوز چندان جدي نشده است. 

  رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح 
كرد: ستاد كل نيروهاي مسلح از اول خرداد عالوه بر 2٠ درصد، مبلغ 
٨٠ هزار تومان به حقوق تمام سربازان اضافه كرد. با اين افزايش حقوق، 
حداقل حقوق سربازان ٣4٠ هزار تومان و حداكثر بيش از يك ميليون 

تومان شده است.
  رئيس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه ثبت نام در 
شرايط كرونا به شكل حقيقي و مجازي انجام مي شود، گفت: همزمان 
با ثبت نام در مدرس��ه، ثبت نام و تشكيل كالس س��امانه »شاد« انجام 
مي ش��ود. همچنين ثبت نام اوليه نوآموزان براي س��نجش سالمت با 
نوبت دهي از اول تيرماه آغاز مي ش��ود و با اتمام س��نجش س��المت، 
ثبت نام كالس اولي ها نهايي مي شود. ثبت نام ابتدايي ها تا پايان مرداد 

ادامه دارد. 
  مديركل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي 
وزارت آموزش و پرورش به اعتبار مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي 
در دستگاه تعليم و تربيت اشاره كرد و گفت: مبلغ اين اعتبار 6 ميليارد 

و ٨٠٠ ميليون تومان براي 1۵ ميليون دانش آموز است. 
  مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران تأكيد كرد: در حال حاضر 
بر اساس بررسي كارشناسان بهداشتي مشخص شده كه پايين بودن 
پنجره تاكسي ها در پيشگيري از كرونا مؤثر است، ولي به تدريج با گرم 

شدن بيشتر هوا استفاده از كولر نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
  مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران با اعالم 
اينكه روز 1٧ خرداد يعني شنبه هفته آينده مراسم كلنگ زني ساخت 
بوستان ارتش در اين پادگان انجام و كار ساخت آغاز شود، گفت: تالش 
مي كنيم، بوستان ارتش تا پايان سال براي استفاده عموم مردم آماده 

شود. 
  مدير واحد توسعه سيستم هاي حمل و نقل پاك شهرداري تهران با 
اشاره به اينكه كرايه دوچرخه هاي بيدود افزايش نمي يابد، گفت: ٧٠ 
ايستگاه دوچرخه در بوستان  ها و ٧۵ ايستگاه دوچرخه اشتراكي بيدود 

در سطح پايتخت فعال است. 
  مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران به ضرورت تصويب 
قوانيني جهت خريد اتوبوس براي پايتخت در مجلس اشاره كرد و گفت: 

بيش از ۵٠ درصد ناوگان اتوبوسراني به شدت فرسوده است. 
  رئيس مركز پذيرش اهداكنندگان س��لول هاي بنيادي خون ساز با 
اشاره به اينكه شرايط س��ني اهدا كنندگان سلول هاي بنيادي كاهش 

يافته است، گفت: هرچقدر اهدا كننده جوان تر باشد، بهتر است. 
  زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه ش��وراي شهر تهران از راه اندازي 
بازارچه هاي گردش��ي و ارائه مكان رايگان براي فعاليت دستفروشان 

شناسنامه دار پايتخت خبر داد. 

 اربعين و حج
منتظر وضعيت كشورهاي ميزبان

برگ�زاري  احتم�ال  درب�اره  نمي ت�وان  حاض�ر  ح�ال  در 
مراس�م اربعي�ن حس�يني و ح�ج تمت�ع اعالم نظ�ر ك�رد و 
باي�د منتظ�ر تغيي�ر ش�رايط در كش�ورهاي ميزب�ان ب�ود. 
كريم همتي، رئيس جمعيت هالل احمر درباره آخرين وضعيت برگزاري 
مراسم اربعين و حج و حضور هالل احمر در اين دو رويداد گفت: متأسفانه 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و برقراري شرايط قرنطينه در كشورها، 
موانعي براي برگزاري اين دو مراسم وجود دارد و برگزاري آنها بستگي به 

شرايط كشورهاي عربي و اعالم موضع كشورهاي ميزبان دارد. 
رئيس جمعيت هالل احمر تصريح كرد: آمارهاي اعالم ش��ده از سوي 
عراق و عربستان صحيح و دقيق نيست و شمار مبتاليان در اين كشورها 
نيز روندي صعودي دارد، بنابراين برگزاري مراسم اربعين و حج منوط 

به بازگشايي اين دو كشور خواهد بود. 
همتي تأكيد ك��رد: در حال حاضر نمي توان درب��اره احتمال برگزاري 
مراسم اربعين حسيني و حج تمتع اعالم نظر كرد و بايد منتظر تغيير 

شرايط بود. 
وي با بيان اينكه در صورت برقراري اين دو مراسم جمعيت هالل احمر 
ايران آمادگي كامل براي پوشش آنها را خواهد داشت، عنوان كرد: ما در 
پوشش دهي و انجام وظايف درماني خود در جريان اربعين و حج هيچ 
مشكل و محدوديتي نداريم و حتي همين حاال نيز در صورت بازگشايي 
آمادگي كامل را ب��راي ارائه خدمات داريم، اما باي��د منتظر اعالم نظر 

كشورهاي ميزبان باشيم. 
رئيس جمعيت هالل احمر خاطر نش��ان كرد: در حال حاضر معاينات 
پزشكي ش��مار زيادي از متقاضيان زير 6٠ سال براي حج تمتع انجام 
شده و ما آمادگي كامل براي واكسيناسيون حجاج، معاينات مربوط به 

كرونا و انجام آموزش هاي الزم را داريم. 

 آغاز ثبت نام 
آزمون مشاوران خانواده قوه قضائيه

ثبت نام آزمون مش�اوران خانواده قوه قضائيه از امروز در س�ايت 
سازمان سنجش آغاز شد. 

ثبت نام آزمون مش��اوران خانواده قوه قضائيه سال 99 از امروز يازدهم 
خرداد ماه آغاز مي  شود. 

مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در راستاي 
عمل به قانون »حمايت از خانواده« اقدام به جذب افراد واجد شرايط از 

طريق برگزاري آزمون جهت اعطاي پرونده مشاوره خانواده مي كند. 
داوطلبان براي شركت در آزمون مش��اوران خانواده مي توانند از تاريخ 
 99/٣/11لغايت99/٣/2٣  با مراجعه به سايت سازمان سنجش كشور 

نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند. 
بنا بر خبري كه روابط عمومي مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه اعالم كرده است، كسب اخبار و اطالعات بيشتر در 
خصوص آزمون مشاوران خانواده قوه قضائيه هر هفته يك شنبه ها در 
هفته نامه حامي عدالت موجود در گيشه روزنامه  فروشي هاي سراسر 

كشور درج مي شود. 

 زهرا چيذري
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

حسین سروقامت

 سهم روستاها
فقط 30 درصد از برنامه هاي توسعه

رئيس سازمان مديريت بحران: 7۰ درصد از برنامه 
بهسازي روستاها عقب هستيم

در بيشتر حوادث غير مترقبه اين روستا ها هستند كه غالباً به دليل ناپايداري 
و وجود بافت فرسوده بيشترين خسارت هاي جاني و مالي  متحمل می شوند. 
روستاها اكثراً مولد و منش��أ توليد محصوالت دامي و كشاورزي هستند و 
هرگونه حادثه اي عالوه بر تأثير بر توليدات روس��تا زمينه مهاجرت و كوچ 
روستانشينان را هم به شهر ها فراهم مي آورد. نوس��ازي و بهسازي روستا 
مي تواند عالوه بر كاستن از خسارت هاي جاني و مالي از تبعات آسيب هاي 
اجتماعي نيز بكاه��د. در همين خصوص رئيس س��ازمان مديريت بحران 
كشور از نوسازي و بهسازي 126 هزار و 216 واحد مسكن بي دوام و كم دوام 
روستايي طي دو سال گذشته خبر داد و گفت: طرح ويژه بهسازي و نوسازي 
مسكن روستايي به ۵٠٠ هزار واحد در سال به معاون اول رئيس جمهور ارائه 

شده است. 
  ۱9 ميليون حاشيه نشين

پراكندگي روستاها و نبود امكانات در كنار حادثه خيز بودن اكثر روستاهاي 
كشور سبب شده است با حوادث كوچك خسارت هاي بزرگي برجا بماند. 
متأسفانه روند بي توجهي به روستاهاي كشور تبعات و آسيب هاي ماندگاري را 
برجا گذاشته است كه از آن جمله مي توان به رواج گسترده حاشيه نشيني در 
شهرها اشاره كرد. حدود 19 ميليون حاشيه نشين ماحصل همين بي توجهي 

به روستاها است. اين امر تهديد جدي براي شهرها را دنبال داشته است. 
روند كند نوسازي روستاها در كشور و وجود مسائل و مشكالت متعدد سبب 
شده است تا روستاها همواره بيشترين آسيب ها را در تغييرات داشته باشند. 
رئيس س��ازمان مديريت بحران كش��ور با اش��اره به اينكه با اجراي طرح 
مقاوم سازي و بهسازي اماكن روستايي در كشور ميزان خسارت جاني و مالي 
ناشي از حوادث قهري همچون سيل، زلزله، توفان يا رانش زمين در مناطق 
روستايي به طور چشمگيري كاهش يافته اس��ت، گفته است: اجراي طرح 
بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني روستاها كه با مشاركت مردم و با ارائه 
تسهيالت بالعوض، تسهيالت بانكي ارزان قيمت و بازپرداخت طوالني مدت 
صورت مي گيرد با هدف افزايش مقاومت سازه هاي روستايي در برابر زلزله 

صورت گرفته است. 
  فقط 3۰ درصد برنامه !

اسماعيل نجار افزود: بر اساس گزارش بنياد مسكن انقالب اسالمي در سال 
1٣9٧ تعداد 61 هزار و 269 واحد مسكوني روستايي و تا پايان آذر 1٣9٨ 
تعداد 66 هزار و 94٧ واحد مسكوني روستايي در قالب طرح ويژه بهسازي 
مسكن روستايي، بهسازي و نوسازي شده است كه اين رقم حاكي از تحقق 
حدود ٣٣ درصد از هدف ساالنه )2٠٠ هزار واحد( طرح ويژه بهسازي مسكن 

روستايي است. 
وي افزود: در اين خصوص پيشنهاد افزايش تعداد واحدهاي برنامه ساالنه 
طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي به ۵٠٠ هزار واحد در سال به 
منظور افزايش تاب آوري سكونتگاه هاي روستايي و تسريع در ايمن سازي اين 

مناطق طي نامه اي رسمي به معاون اول رئيس جمهور ارسال شده است. 
نجار گف��ت: در حالي كه پيش از اجراي طرح بهس��ازي و نوس��ازي اماكن 
مسكوني روستايي بس��ياري از اين اماكن حتي در مقابل زمين لرزه هاي ٣ 
ريشتري آسيب پذير بودند، با اجراي اين طرح منازل مسكوني روستايي در 

برابر زلزله و ديگر بالياي طبيعي مقاوم تر شده اند. 
وي با ارائه برخي راهكارها در خصوص طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي 
تصريح كرد: به منظور جلوگيري از ايجاد س��اختمان هاي جديداالحداث 
نامقاوم بايد نظارت دقيق و فني بر اجراي ساختمان ها تقويت شود. همچنين 
اعطاي كمك  هزينه هاي بالعوض و سياستگذاري بر اساس توان اقتصادي 
ساكنين بافت هاي فرسوده مي تواند راهكار توفيق اين طرح باشد كه الزمه 
آن ايجاد اش��تغال و افزايش توان اقتصادي در جامعه هدف است؛ از طرف 
ديگر دستگاه هاي مربوطه بايد نسبت به رفع موانع و مشكالت پيش رو اقدام 

جدي به عمل آورند. 
  مهاجرت ميليوني

براساس سر شماري رسمي، جمعيت س��اكن در نقاط شهري سال 1٣9۵ 
معادل ۵9 ميليون و 146 هزار و ٨4٧ نفر بوده است كه نسبت به سال 1٣9٠ 
معادل ۵ ميليون و ۵٠٠ هزار و 1٨6 نفر افزايش يافته است. جمعيت ساكن 
در نقاط روستايي ولي با كاهش محسوسي رو به رو بوده است. در سال 1٣9۵ 
معادل 2٠ ميليون و ٧٣٠ هزار و 62۵ نفر ساكن در روستاها بوده اند كه نسبت 
به سال 1٣9٠ معادل ٧٧2 هزار و ٣٨٣ نفر كاهش يافته است. بر اين اساس 
رسيدگي و اهتمام به روستا ها و مناطق محروم كم برخوردار و خسارت ديده از 

حوادث غير مترقبه مي تواند از ميزان مهاجرت ميليوني بكاهد. 

»هر جا كه قرار گرفته ايد، همان جا را مركز دنيا بدانيد!«
اين عب�ارِت رهبر فرزانه يك�ي از زيباترين و مس�ئوالنه ترين 

تعابيري است كه در همۀ عمر شنيده ايم. 
كاري ساده را مثال بزنم؛ سفت كردن يك پيچ بسيار ريز روي 

خِط توليد يك كارخانۀ ساعت سازي؛
مس�ئول اين كار منم و در حالي ك�ه همكاران�م كار خود را به 
بهترين وجه انجام داده اند، من در انجام اين كار تعلل كرده ام. 

نتيجه پيچيده نيس�ت،  اما تأس�ف بار اس�ت. من زحمت همۀ 
همكارانم را به هدر دادم، به همين سادگي!

آن ساعت جز دو بار در روز زمان را نشان نخواهد داد!
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 بركناري و بازداشت
 4 مدیر شهرداري كرمانشاه

چه�ار مدي�ر ش�هرداري كرمانش�اه ب�ه دس�تور اس�تاندار و به 
دليل م�رگ بان�وي حاشيه نش�ين كرمانش�اهي بركنار ش�دند. 
با دستور هوش��نگ بازوند، استاندار كرمانش��اه و براساس گزارش تيم 
بازرس��ي اس��تانداري از حادثه مرگ زن حاشيه نش��ين، رئيس اداره 
اجراييات و قائم مقام وي همچنين مس��ئول امور حقوقي ش��هرداري 

منطقه ٣ و شهردار منطقه ٣ بركنار شدند.
 همچنين رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه، از بازداشت رئيس 
و قائم مقام اجرائيات شهرداري كرمانشاه در ارتباط با فوت خانم آسيه 
پناهي خبر داد و گفت: دس��تگاه قضايي خواس��تار برخورد با عواملي 
هستند كه ممكن است نقض قانون كرده باشند و اين كار باعث مرگ 

خانم پناهي شده باشد. 
وي با بيان اينكه اين حادثه دو بُعد دارد، اظهار داشت: نخست اينكه آيا 
رابطه اي بين اقدام نيروهاي اجراييات و مرگ خانم پناهي وجود دارد 
يا خير؟ كه در اين باره بايد پزشكي قانوني اعالم نظر كند و بي شك ما 
بدون اغماض، ب��ا جديت و رعايت قانون و ش��رع و بدون هيچ كوتاهي 

موضوع را پيگيري مي كنيم. 
به گفته رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه، موضوع ديگر اين است 
كه آيا عوامل اجراييات مرتكب تخلف قانوني ش��ده اند يا خير كه طبق 
اعالم شهردار منطقه، زمين اين محوطه اوقافي بوده و هرگونه تصرف 
بدون اجازه اداره اوقاف غيرقانوني است؛ همچنين محل ساخت خانه 

خانم پناهي در حريم فضاي سبز و برق فشار قوي بوده است. 
توس��لي زاده در عين حال گفت: اكنون سؤال اين است كه آيا مأموران 
شهرداري مي توانستند بهتر از اين عمل كنند كه اقدام آنان به نتيجه 
فعلي نرس��د؛ در اين باره هم دادسراي مركز اس��تان با جديت در حال 
پيگيري اس��ت و بدون هيچ اغماضي با عوامل ناق��ض قانون برخورد 
مي كند.  وي اف��زود: به موج��ب م��اده 21٧ قانوني آيين دادرس��ي 
كيفري، رئيس و قائم مقام اجرائيات شهرداري بازداشت و نيز مشمول 
صدور ق��رار نظارت قضايي مله��م از ماده 24٧ قانون آيين دادرس��ي 

كيفري شده اند. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه همچنين سازمان بازرسي كل كشور 
هم به موضوع عملكرد شهرداري كرمانش��اه در موضوع خراب كردن 
خانه خانم پناهي و درگذشت وي ورود كرده است و نتيجه تحقيقات و 

گزارشش را اعالم مي كند. 
يادآور مي شود، مباحث مربوط به علت مرگ زن حاشيه نشين از سوي 

دادستان كرمانشاه و دستگاه قضايي در دست بررسي است. 

بیژن يانچشمه
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