
آمارهاي ابتال به ويروس كرونا با شيبي نه چندان 
ماليم رو به افزايش اس�ت. روز گذش�ته هم با 
شناسايي۲ هزارو ۵۱۶ مورد جديد اين بيماري، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۱۵۱ هزار 
و ۴۶۶ نفر رسيد. در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند تا مجموع 
جان باختگان اي�ن بيماري در كش�ور به مرز 8 
هزار نفر برسد. طبق گزارشات وزارت بهداشت، 
استان خوزستان همچنان در وضعيت قرمز است 
و استان هاي اصفهان، آذربايجان هاي شرقي و 
غربي، لرستان، كرمانشاه، هرمزگان و سيستان 
و بلوچستان در وضعيت هشدار اين بيماري قرار 
دارند. بر همين اساس است كه معاون بهداشت 
وزارت بهداش�ت با بيان اينكه ويروس كرونا نه 
ضعيف شده و نه از بين رفته، تأكيد كرد:» كرونا با 
همان قدرت به كار خود ادامه مي دهد، بنابراين 
رعايت ن�كات بهداش�ت ف�ردي و اجتماعي، 
فاصله گ�ذاري اجتماعي و به ويژه اس�تفاده از 
ماس�ك هنگام خروج از منزل ضروري است.«

ويروس كرونا نه ضعيف شده و نه از بين رفته بلكه 
همچنان با قدرت روي سالمتي و حتي جان مردم 
مي تازد؛ اين را مي توان از آم��ار روزانه ابتال و مرگ 
و ميرهاي ناش��ي از اين ويروس متوجه شد. حاال 
عليرضا رئيسي، معاون بهداش��ت وزارت بهداشت 
هم با تأكيد بر جوالن وي��روس كوويد 19 با همان 
قدرت اوليه اش معتقد است » اگر نسبت به مديريت 
بيماري در كشور اطميناني حاصل شده، اين موضوع 
به دليل رعايت مردم اس��ت و اگر ب��ه اين موضوع 
خدش��ه اي وارد و رعايت موارد بهداشتي كمرنگ 
شود، ويروس مجدداً بازمي گردد و گرفتاري ايجاد 
مي كند. به طور ج��د از هموطنان مي خواهيم كه 

موارد را رعايت كنند.«
  ق�درت بيماري زاي�ي كرونا وي�روس كم 

نشده
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سؤالي 
درباره چرايي افزايش تعداد م��وارد روزانه كوويد  
19 در كشور، با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه قدرت 
بيماري زاي��ي كروناويروس كم نش��ده و ويروس 
همچن��ان در حال گ��ردش اس��ت، اف��زود: » ما 
تست هاي سرپايي را به شدت افزايش داده ايم و تا 
كنون بيش از ۲۰۰هزار تست سرپايي انجام شده كه 
شامل موارد داراي عالئم بسيار خفيف بودند يا براي 
غربالگري مراجعه كرده اند و به اين ترتيب در مراحل 
اوليه شناسايي شده اند. از ميان تست هاي اخذ شده 
از موارد سرپايي، 1۰ تا 1۲ درصد مثبت هستند و 
البته اين افراد نيازمند بستري بيمارستاني نيستند 
و مي توانند در منزل ايزوله شوند و در مراحل اوليه 
كاماًل بهبود يافته اند.« به گفته وي شناسايي اين 
افراد يك دستاورد مثبت است و هر چه زودتر اين 
افراد شناسايي شوند، كمك كننده است؛ چراكه اين 
افراد ايزوله مي شوند و به اين ترتيب امكان انتقال 
به ديگران كاهش مي يابد. علت دوم نيز آن اس��ت 
كه اين افراد ممكن است خودشان عالمت نداشته 
باش��ند، اما در ارتباط با اف��راد داراي بيماري هاي 
زمينه اي و سالمندان و انتقال بيماري، در آن افراد 

مي توانند بيماري شديد ايجاد كنند. 
معاون وزير بهداشت با اش��اره به شناسايي بيشتر 

بيماران سرپايي، در عين حال از كاهش محسوس 
موارد بستري كرونا در كشور خبر داد. هر چند در 
برخي استان ها مثل خوزستان اكنون موارد بستري 
هم زياد است؛ چراكه پيك بيماري حدود يك هفته 

است كه شروع شده و در حال ادامه است. 
  احتمال اجراي طرح ترافيك از ۱۷ خرداد

آنطور كه مشاور وزير بهداشت خبر داده، صحن هاي 
حرم مطهر امام رضا )ع( به صورت ۲4 س��اعته با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي 

تدوين شده بازگشايي مي شود. 
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت اما با اشاره به 
بازگشايي مساجد، پاساژها و فضاهاي كسب و كار، 
بر رعايت بيش از پيش نكات بهداشتي تأكيد كرد. به 
گفته وي استفاده از ماسك در مترو، تاكسي، وسايل 
حمل و نقل عمومي، مساجد و... الزم است و به اين 

ترتيب خطر انتقال را كاهش مي دهد. 
وي درباره احتمال اجراي طرح ترافيك در تهران، 
با بيان اينكه به احتمال زياد زمان بازگشت و اجراي 
مجدد طرح ترافيك 1۷ خرداد ماه باشد، گفت: »اين 
موضوع از مناظر مختلفي قابل بررسي است. شهر 
تهران زير ساخت حمل و نقل عمومي اصاًل خوب 
نيست و اگر قرار باشد در شرايطي طرح اجرا شود 
كه ناوگان حمل و نقل عمومي افزايش نيافته است، 
ازدحام زي��اد در اين ناوگان مي تواند س��بب بروز 
مشكل شود. نبايد فكر كنيم پروتكل يك عصاي 
جادويي است؛ پروتكل يك س��ري دستور العمل 

است كه بايد به درستي به آن پايبند بود و گاهي نيز 
نياز به بازنگري دارد.«

به گفته معاون بهداشتي واكسن كرونا  در صورت 
توليد، امسال به دست ما نمي رسد بنابراين بايد براي 

زندگي مسالمت آميز با كرونا آماده شويم. 
وي با ابراز نگراني ها نسبت به گسترش بيماري در 
تعطيالت آخر هفته و آغاز سفرها تصريح كرد:» هر 
اتفاقي كه مي افتد ما انتظار داري��م نتايج آن را دو 
هفته بعد ببينيم. مثاًل در رعايت نكات بهداشتي و 
عدم خروج از منزل در 1۳ بدر و رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي نتايج را دو هفته بعد ديديم. اكنون سفرها 
امكان انتقال ويروس از فرد ناقل به س��اير نقاط را 
دارد. اگر مردم رعايت كنند و حتماً به توصيه  زدن 
ماس��ك گوش كنند اوضاع مي تواند بهتر باشد. از 
طرفي اگر در سفر در حريم خانواده خود باشند، بازار 
و رستوران نروند و تا حد امكان با خودرو شخصي 
خود سفر كنند و از همه مهم تر ماسك داشته باشند، 

باز هم ممكن است اوضاع بهتر باشد.«
  نقش وزارت بهداشت در ستاد ملي مقابله 

با كرونا
رئيس��ي درباره نقش وزارت بهداش��ت در س��تاد 
ملي مقابله با كرونا  اينگونه توضي��ح داد:» قبل از 
اينكه موضوعي در س��تاد مطرح شود، بحث هاي 
كارشناس��ي در وزارت بهداش��ت انجام مي شود و 
سپس كميته اي در وزارت كش��ور وجود دارد كه 
نماينده اكثر س��ازمان ها در آن حض��ور دارند و از 

جنبه هاي مختلف به موضوع رسيدگي مي شود و 
پيشنهادها در ستاد ملي مورد بحث قرار مي گيرد. 
البته قبل از ستاد ملي، رئيس كميته ها در جلسه اي 

با رئيس جمهوري مباحث را رسيدگي مي كنند.«
وي با تأكيد ب��ر اينكه كرونا فق��ط بحث مرتبط با 
س��المت ندارد و داراي ساير جنبه هاي اجتماعي، 
اقتصادي و. . . اس��ت،  ادامه داد: » در كشوري مثل 
امريكا، 114 ميليارد دالر براي اين بيماري اعتبار 
گذاش��ته شده اس��ت. در انگلس��تان حدود ۲۲۰ 
ميليارد پوند هزينه شده است. ما در كشوري زندگي 
مي كنيم كه تحت شرايط ظالمانه تحريم ها هستيم 
و فشارهاي زيادي به كشور وارد شده است و حتي 
در گرفتن برخي تجهيزات مشكل داريم و با تكيه 
بر كادر درمان و توليد داخلي توانس��تيم مديريت 

آبرومندي داشته باشيم.«
به گفته معاون بهداش��ت اگر از زاويه ديد سالمت 
نگاه كنيم، همه چيز بايد تعطيل باش��د. ولي اين 
موضوع را تا زماني مي ت��وان ادامه داد كه حمايت 
اقتصادي از افراد انجام ش��ود. گاهي مجبوريم در 
كنار اينكه كسب و كارها را باز كنيم، پروتكل هاي 
بهداشتي را هم رعايت كنيم. در كنار سالمت بايد 
بحث فرهنگ و دين و مذهب و عبادت را هم لحاظ 
كنيم. اين ويروس قرار نيست فعالً با ما خداحافظي 
كند و فعاًل همراه ما هست. البته اختالف نظرهايي 
در ستاد ملي مقابله با كرونا وجود دارد، چون همه 
مباحث از جنبه هاي مختلف بررسي مي شود. نقش 
وزارت بهداشت در ستاد ملي مقابله با كرونا بسيار 
كليدي است، ولي اينكه آيا همه حرف هاي وزارت 

بهداشت اجرا مي شود، خير اينطور نيست. 
 بيش از ۶ ميليون مبتال در دنيا

بر اس��اس آخرين آمار جهاني پاي��گاه اطالعاتي  
worldometer تا اين لحظه 6 ميليون و 16۰ هزار 
و ۲95 نفر در جهان ب��ه ويروس كرونا )كوويد19( 
مبتال ش��ده اند كه از اين تعداد، ۳۷1 هزار و 6 نفر 

جان خود را از دست داده اند. 
از مجم��وع تعداد مبتالي��ان در جه��ان، تاكنون 
۲ ميلي��ون و ۷۳8 هزار و ۲48 نف��ر بهبود يافته و 

توانسته اند اين بيماري را شكست بدهند. 
كشور امريكا با بيشترين تعداد مبتاليان در جهان با 
افزايش ۲۳ هزار و ۲9۰ مبتال در ۲4 ساعت گذشته، 
به مجموع يك  ميليون و 816 ه��زار و 8۲۰ مبتال 
رسيده اس��ت؛ تاكنون 1۰5 هزار و 55۷ امريكايي 
مبتال در اين كش��ور جان خود را از دست داده اند.  
كش��ور برزيل كه بعد از امري��كا در رده دوم جهان 
قرار دارد با افزايش ۳1 ه��زار و 6۲8 مبتال در ۲4 
ساعت گذشته، به مجموع 499 هزار و 966 مبتال 
رسيده است؛ در اين كش��ور تعداد ۲8 هزار و 849 
نفر جان خود را بر اثر ابتال به كرونا از دست داده اند.  
كشور روس��يه به عنوان سومين كش��ور جهان، با 
افزايش 8 هزار و 95۲ مبتال در ۲4 ساعت گذشته، 
به مجموع ۳96 هزار و 5۷5 مبتال رسيده اس��ت؛ 
تاكنون 4 هزار و 555 روسي جان خود را از دست 
داده اند.  كشورهاي اسپانيا، انگليس، ايتاليا، فرانسه 
و آلمان نيز به ترتيب با ۲86 هزار و ۳۰8، ۲۷۲ هزار 
و 8۲6، ۲۳۲ هزار و 664، 188 هزار و 6۲5 و 18۳ 
هزار و ۲95 مبتال در رده هاي چهارم تا هشتم جهان 

قرار گرفته اند. 
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روز گذشته مؤسسه خوارزمي كه ربع قرن سابقه اعزام دانشجو به خارج داشت به دليل فعاليت هاي غيرقانوني پلمب شد

شيادي با ديپورت دانشجو !

ويروسمتقلبنهازبينرفتهنهضعيفشدهاست!
معاون بهداشت وزارت بهداشت: كرونا با قدرت در گردش است 

روز گذش�ته يك�ي از بزرگ ترين مؤسس�ات 
غيرمجاز اعزام دانشجو به خارج از كشور به نام 
»خوارزمي« از سوي نيروي انتظامي پلمب شد؛ 
مؤسسه اي كه نزديك به ربع قرن سابقه فعاليت 

آموزشي داشت!
 پلمب اين مؤسسه همراه با هشدار مدير كل بورس 
و اعزام دانشجويان وزارت علوم به ديگر مؤسسات 
اع��زام غيرمجاز دانش��جو بود.  در ح��ال حاضر 
مؤسسه  هايي كه اثري از نام و نشان و آدرس شان 
در فهرس��ت وزارت علوم هم نيست با تبليغات 
گسترده در اينستاگرام و كانال هاي تلگرامي شان 
ادعا مي كنند كه ب��ا قدرت ماورايي ش��ان توان 
اعزام دانشجو به تمام كشورها را دارند. بسياري 
از جوانان هم ب��دون هيچ تحقيقي ب��ه دام اين 

مؤسسات مي افتند. 
 فريب با دپارتمان هاي تخصصي

اگر مؤسسات اعزام دانشجو با درج آگهي اقدام به 
پذيرش دانش��جو و از آنان پول دريافت كنند، در 
حالي كه توانايي انجام اين كار را نداش��ته يا بدون 
مجوز اين كار را انجام دهند، اي��ن امر از مصاديق 
كالهبرداري اس��ت. مدير مس��ئول اين مؤسسه 
غير قانوني هم طبق قانون مجازات اسالمي تحت 

عنوان كالهبرداري مجازات مي شود. 
مؤسسه اعزام دانشجوي خوارزمي كه روز گذشته 
پلمب شد با ۲4 سال س��ابقه فعاليت آموزشي به 
قدري دامنه فعاليت هايش گسترده بود كه در قالب 
يك هلدينگ )ش��ركت مادر تخصصي( با تعداد 

زيادي زيرمجموعه در حال فعاليت بود. 
اين مؤسسه در س��ايتش به عنوان »كامل ترين و 
جامع ترين مركز آموزش��ي كشور در تمام مقاطع 
تحصيلي )از پيش دبس��تاني ت��ا دكتري(، تحت 
هدايت دپارتمان هاي تخصصي با حضور برترين 
اساتيد كش��ور« خودش را معرفي كرده و مدعي 
است » به صورت كاماًل علمي و تخصصي، خدمات 
نوين آموزشي ارائه كرده و هر ساله با ارائه طرح هاي 

برتر، اقدام به پركردن خألهاي موجود در سيستم 
آموزشي رايج كشور دارد.«

 در نقش غول چراغ جادو
دامنه فعاليت هاي اين مؤسس��ه در زمينه اعزام 
دانش��جو به خارج از كش��ور به قدري گس��ترده 
بود كه تمام كش��ورهاي اروپايي و استراليا را در 
بر مي گرفت. اخذ اقامت اس��تراليا و كش��ورهاي 
اروپايي، اخذ بورسيه تحصيلي و اخذ آسان مدارك 
دانشگاهي! از جمله خدماتي است كه اين مؤسسه 
در س��ايتش اعالم كرده بود.  اين در حالي است 
كه اخذ بورس��يه براي دانش��جويان ممتازي كه 
شرايطش را دارند؛ يعني داراي نمره باالي مدرك 
زبان، چاپ مقال��ه يا انجام پروژه هاي مناس��ب و 
معرفي نامه از اس��اتيد برجسته كشور هستند، به 
سادگي از طريق مكاتبه با دانش��گاه امكان پذير 
اس��ت و نياز به دخالت هيچ مؤسس��ه اي نيست.  
اقامت هر كدام از كشورهاي اروپايي و استراليا هم 
پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و يك مؤسسه 
نمي تواند در همه اين زمينه ها تخصص داش��ته 

باشد. اخذ آسان مدارك دانشگاهي هم فقط تله اي 
براي گرفتار كردن نوجوانان است. 

  صفحات پر زرق و برق اينستاگرامي
در واقع جوانان و خانواده هايي ك��ه كاماًل در رؤيا 
س��ير مي كنند و هيچ تحقيقي درباره پذيرش از 
دانش��گاه هاي خارجي ندارند، به س��ادگي در دام 
اين مؤسسات گرفتار مي شوند؛ مؤسساتي كه هر 
كدام صفحات پر زرق و برقي در اينستاگرام دارند 
و براي فريب بيشتر افراد را به كانال هاي خصوصي 
تلگرام شان سوق مي دهند.  در همين زمينه، روز 
گذشته مدير كل بورس و اعزام دانشجويان سازمان 
امور دانشجويان ضمن هشدار به مؤسسات غيرمجاز 
اعزام دانشجو به خارج از كشور گفت: » متأسفانه 
به رغم تذكرات و اطالع رس��اني هاي سازمان امور 
دانشجويان عده اي تحت عنوان اعزام دانشجو به 
خارج از كشور، بدون دانش و شرايط الزم براي اين 
موضوع كاماًل تخصصي، با ارائه اطالعات نادرست 
و ناصحيح اقدام به فعاليت غير مجاز كرده اند و به 
جهت ترغيب و ايجاد انگيزه كاذب در متقاضيان، 

برخالف واقعيت ها در مورد اخ��ذ پذيرش و ادامه 
تحصيل در خارج از كش��ور، در فض��اي مجازي 

به صورت گسترده تبليغ مي كنند.«
 از حراست تا پليس امنيت

ابراهيم حاجي زاده با تأكيد ب��ر اينكه در مواردي 
پس از اخذ مبالغ بس��يار زياد از متقاضيان و عدم 
پيگيري فرآيند پذيرش و اع��زام، موجب فريب، 
گمراهي و سردرگمي آنان مي ش��وند، افزود: »به 
اين اف��راد و مؤسس��ات غير مجاز هش��دار داده 
مي ش��ود اين فعاليت هاي غيرقانون��ي را متوقف 
كنند. وزارت عل��وم، تحقيقات و فن��اوري طبق 
وظيفه ذاتي و قانوني خود، ب��ه منظور صيانت از 
حقوق شهروندان با همراهي و مشاركت همكاران 
محترم در پليس امنيت و پليس فتا پيگير برخورد 
قانوني با اين فعاليت ها است.« مدير كل بورس و 
اعزام دانش��جويان گفت: » دفتر يكي از اين نوع 
مؤسس��ات غير مجاز به عنوان مصداقي از اين 
نوع فعالي��ت، تحت عن��وان »خوارزمي« كه در 
فضاي مجازي به روش هاي ارس��ال پيامك و. . . 
تبليغ غيرواقعي فراواني را براي جذب متقاضيان 
انجام مي داد، با هماهنگي حراست سازمان امور 

دانشجويان و پليس امنيت پلمب شد. «
 مشاوره فقط با تأييد شده ها

اين مقام وزارت علوم تأكيد كرده كه» خانواده ها 
بايد تمامي اطالعات در مورد تأييد دانشگاه، رشته 
مورد تقاضا، هزينه هاي تحصيل و زندگي، تعرفه ها 
و. . . را قبل از هر نوع تعهد و امضاي قراردادي، مورد 

بررسي دقيق و كنكاش قرار دهند.«
در مجموع والديني كه براي اعزام فرزندان ش��ان 
جهت ادام��ه تحصيل به خارج از كش��ور نيازمند 
مش��ورت هس��تند، بايد صرفاً با مؤسس��اتي كه 
داراي مجوز از وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري 
هستند، مشورت كنند كه اسامي اين نوع مؤسسات 
 Scholarship. در سايت اين اداره كل به آدرس

Saorg. ir  در دسترس عموم است. 

 سايت سازمان تاكسيراني ش��هر تهران بخشي مربوط به درج كرايه 
خطوط تاكسي دارد كه مدتي در حال به روزرساني بود و امكان مشاهده 
نرخ ها وجود نداشت. بعد از چند هفته اين بخش با جدولي در دسترس 
شهروندان قرار گرفته كه ليست خطوط به تفكيك ميزان افزايش نرخ در 
سال جديد و نر خ هاي سال گذشته در آن وجود دارد. شهروندان تهراني 
مي توانند با جست وجوي كد خط در سايت سازمان تاكسيراني از نرخ 
كرايه مسير مورد نظر خود آگاه شوند و ميزان افزايش آن، ميزان دقيق 
كرايه بر اساس سه يا چهار سرنش��ين را در 6۰۳ مسير خط تاكسي و 

199 خط ون مشاهده كنند. 
 مدير كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش 
با اش��اره به اينكه ثبت نام حضوري صرفاً در پايه ه��اي ورودي صورت 
مي گيرد، گفت: دريافت هزينه فعاليت هاي فوق برنامه مدارس پس از 

بازگشايي مدارس مجاز است. 
 سخنگوي شهر تهران نسبت به صدور پروانه انتقاد كرد و گفت: اين 
فرآيند اشكاالت متعددي دارد و شهرداري هر چه سريع تر اليحه فرايند 

صدور پروانه عمليات ساختماني را به شورا ارسال كند. 
 معاون اجتماعي پليس فتا ناج��ا در خصوص كالهبرداري مجرمان 
س��ايبري با ترفند درياف��ت اينترن��ت ارزان قيمت به دلي��ل كرونا به 

شهروندان هشدار داد. 
 معاون تربيت بدني و س��المت وزير آموزش و پرورش با اش��اره به 
تخصيص اعتبار 1۰۰۰ ميلياردي به مدارس در شروع امتحانات پايان 
سال تحصيلي اظهار كرد: امتحانات حضوري با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي و هماهنگي وزارت بهداشت، آموزش و درمان برگزار خواهد 
شد و انتظار مي رود خانواده ها همراه با مدارس، آموزش هاي الزم را به 

فرزندانشان ارائه دهند. 
 رئيس س��ازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه سوادآموزان هم 
حضوري امتحان مي دهند، گف��ت: طبق برنامه ريزي ه��ا آزمون ها را 

مي توان از تيرماه به بعد برگزار كرد. 
 مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري گفت: همه بازنشستگان 
و وظيفه بگيران��ي كه بيش��تر از 6۰۰ ه��زار تومان خال��ص دريافتي 
داشته باش��ند، مي توانند از خدم��ات بيمه اي طرح جدي��د بيمه ملت 

بهره مند شوند. 
 معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت گفت كه اين بنياد 
تا به امروز 186 پروژه آبرساني را در مناطق روستايي و محروم كشور به 

بهره برداري رسانده است. 

جمعآوري146ميلياردتومانزكات
مدي�ر كل ام�ور اجراي�ي زكات كميته ام�داد ام�ام خميني)ره( 
گفت: ۱۴۶ ميليارد توم�ان زكات و كفاره جمع آوري شده اس�ت. 
محمد سراب نشين در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرين 
آماري كه شنبه اعالم شده است، مبلغ 146 ميليارد تومان در ارتباط با 

زكات و كفاره جمع آوري شده است. 
وي افزود: اين آمار مربوط به پايگاه هاي كميته امداد و همچنين مراكز 
نيكوكاري و مؤسسات و خيريه هايي اس��ت كه با كميته امداد ارتباط 
دارند.  مدير كل امور اجرايي زكات كميته امداد امام خميني )ره(تأكيد 
كرد: همچنين بخش قابل توجهي از مبالغ جمع آوري ش��ده در زكات 
و كفاره از طريق پايگاه هاي كميته امداد در س��طح شهرها بوده است؛ 
بخشي از كمك ها نيز از طريق روش هاي الكترونيكي انجام شده است.  
وي در ارتباط با هزينه كرد مبالغ جمع آوري ش��ده در ارتباط با فطريه 
گفت: اين مبالغ در اختيار نيازمندان شناس��ايي ش��ده ق��رار گرفته و 

همچنين فرآيند توزيع كفاره نيز در حال انجام است. 
--------------------------------------------------
پرونده»آسيهپناهي«بااستانداردترين

شيوههايعلميدنبالميشود
رئي�س س�ازمان پزش�كي قانون�ي كش�ور در س�فر به اس�تان 
كرمانش�اه دس�تور تس�ريع در رس�يدگي ب�ه پرون�ده »آس�يه 
پناه�ي س�خره« زن كپرنش�ين كرمانش�اهي را ص�ادر ك�رد. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، عباس مسجدي با اشاره به اينكه 
مجموعه قوه قضائيه و س��ازمان پزش��كي قانوني حساسيت ويژه اي 
نسبت به پرونده »آسيه پناهي سخره« دارد، گفت: اقدامات اوليه در 
حوزه تشريح جسد انجام و نمونه سم شناسي و بافت  شناسي برداشته 

شده است. 
 رئيس سازمان پزش��كي قانوني كش��ور با تأكيد بر اينكه اين پرونده 
براساس استانداردترين شيوه هاي علمي دنبال مي شود، عنوان كرد: با 
توجه به زمان الزم جهت آماده سازي بافت ها و طي روند علمي مربوط 
به آزمايش��ات، پس از طي اين روند و مشخص شدن نتايج آزمايشات 
پاتولوژي و نمونه هاي سم شناسي، ظرف 45 روز نتايج پزشكي قانوني 

در خصوص اين پرونده اعالم مي شود. 
وي اضافه كرد: در ادامه سفر هاي استاني، در سفر به استان كرمانشاه اين 
پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و تأكيد شده است كه همكارانمان در 
پزشكي قانوني با دقت به اين پرونده رسيدگي كنند تا حقي ضايع نشود.  
گفتني است، مسجدي به همراه حسين شمسيان مشاور عالي سازمان، 
صبح امروز در سفر به استان كرمانشاه به طور از پيش اعالم نشده از اداره 

كل پزشكي قانوني استان كرمانشاه بازديد كرد. 

حسین سروقامت طي تفاهم سه جانبه بنياد مسكن، قرارگاه خاتم 
و بهزيستي صورت مي گيرد

1500خانوادهداراي2معلولوبيشتر
صاحبخانهميشوند

تفاهمنام�ه س�ه جانبه مش�اركت در س�اخت مس�كن ب�راي 
خانواده ه�اي داراي معل�ول و زن�ان سرپرس�ت خانوار بين س�ه 
نه�اد بني�اد مس�كن انق�الب اس�المي، ق�رارگاه س�ازندگي 
رس�يد.  امض�ا  ب�ه  بهزيس�تي  س�ازمان  و  االنبي�ا  خات�م 
تفاهمنامه سه جانبه مشاركت در ساخت مسكن براي خانواده هاي داراي 
معلول و زنان سرپرست خانوار بين سه نهاد بنياد مسكن انقالب اسالمي، 

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و سازمان بهزيستي به امضا رسيد. 
در اين تفاهمنامه س��ه جانبه براي ساخت مسكن 15۰۰ خانوار داراي 
عضو معلول و زنان سرپرست خانوار سه نهاد مذكور به توافق رسيدند. 

در اين مراسم عليرضا تابش، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي با بيان 
اينكه بنياد مسكن در مشاركت در اين پروژه براي ساخت 15۰۰ واحد 

ارائه زمين براي ساخت يك سوم اين واحدها را پذيرفته است. 
وي ادامه داد: تمام خانوارهاي واجد ش��رايط براي س��اخت مس��كن 
مي توانند نس��بت به دريافت تس��هيالت 4۰ ميليون توماني با سود 4 

درصد اقدام كنند. 
همچنين قبادي رئيس سازمان بهزيستي درباره عملكرد اين سازمان 
جهت تأمين مسكن مددجويان گفت: تاكنون 1۲۳ هزار واحد مسكن 
براي واجدان شرايط و مددجويان احداث شده است كه حدود ۷8 هزار 
واحد مس��كوني از اين تعداد در دو دولت يازده��م و دوازدهم تحويل 
شده اس��ت.  وي ادامه داد: در 16 ماه اخير ۲1 هزار واحد مسكوني در 

اختيار مددجويان سازمان بهزيستي قرار گرفته است. 
قبادي با اشاره به تعداد خانوارهاي داراي دو معلول اظهار داشت: 14 
هزار خانواده داراي دو عضو معلول و بيشتر در كشور وجود دارد كه به8 

هزار و۷۰۰ خانوار واحد مسكوني تحميل داده شده است. 
به گزارش ايلنا، قبادي تأكيد كرد:  باقيمانده خانوارهاي داراي دو عضو 
معلول يا بيشتر تا پايان سال جاري صاحب مسكن مي شوند كه در اين 

امر بنياد مستضعفان با سازمان بهزيستي همكاري خواهد كرد. 
قبادي درباره ارزش ريالي اين پروژه ها تأكيد كرد:  هزينه س��اخت هر 
مترمربع از اين 15۰۰ واحد حدود يك ميليون و 55۰ هزار تومان است 
كه ۷5 درصد اين هزينه را بهزيس��تي و ۲5 درصد باقيمانده را قرارگاه 
خاتم االنبيا پرداخت مي كند.  وي ادامه داد: مش��اركت بنياد مس��كن 
انقالب اس��المي در اين پروژه تأمين زمين مورد نياز است. همچنين 

هزينه پروانه ساخت هم از سوي بنياد مسكن پرداخت مي شود. 
در ادامه اين مراسم س��ردار س��عيد محمد فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا با بيان اينكه در 185 نقطه كش��ور پروژه عمراني در دست 
ساخت داريم، گفت: در كنار پروژه هاي عمراني بحث محروميت زدايي 
و كمك به محرومان و همچنين افزايش اشتغال در مناطق محروم را 
دنبال مي كنيم.  وي ادامه داد: سال گذشته تفاهمنامه ساخت 15۰۰ 
واحد مسكوني براي خانوارهاي داراي دو عضو معلول و بيشتر به امضا 
رسيد كه امسال فاز اول آن يعني ساخت 15۰۰ واحد انجام و تحويل 

داده مي شود. 

»پابلو به هر كاري دس�ت مي زد، نفر اول مي شد؛ اگر به ارتش 
مي رفت، قطعًا ژنرال مي شد و اگر به كليسا راه مي يافت، حتمًا 

پاپ مي شد. . . 
پابلو رشته سخن مادر خويش را بُريد و گفت اما من سراغ نقاشي 

رفتم و پيكاسو شدم!«
بي اغراق از هر چند ميليون نفر يكي مي شود پيكاسو و ابن سينا 

و تولستوي و زكرياي رازي. . . 
آنان بار مسئوليتي را به دوش گرفته اند كه فراتر از حيطه شخص 

و خانواده و شهر و كشور است؛
آنان مسئوليت پذيران بين المللي اند!

شما چه؟
نمي خواهيد بخِت خود را در اين عرصه بيازماييد؟!
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پرونده كيميا خودرو با ه�زارو ۱۷۰ نفر ش�اكي و ۱۵ متهم به دليل 
انجام عملي�ات واس�پاري )ليزينگ( ب�دون اخذ مج�وز از بانك 
مرك�زي و مش�اركت در كالهبرداري ش�بكه اي در پنج جلس�ه 
دادگاه برگ�زار و س�رانجام اح�كام متهم�ان آنه�ا ص�ادر ش�د. 
متهمان كيميا خودرو در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم 
اخاللگران و مفس��دان اقتصادي به رياس��ت قاضي صلواتي به صورت 
علني محاكمه ش��دند.  اين پرونده بالغ بر 111 جلد بود و هش��ت نفر 
از متهمان همچنان متواري هس��تند و ميزان كالهبرداري مبلغ 11 
ميليارد و 5۷4 ميليون و 66۳ هزار و 8۰۰ تومان است كه از هزار و 1۷۰ 
نفر كالهبرداري شده بود.  آقاميري، نماينده دادستان نيز در بخشي از 
اظهاراتش در اين دادگاه با بيان اينكه اين متهمان كالهبردار هستند 
و بحث شان در اين كالهبرداري ها جلب اعتماد مردم است، گفته بود: 
»اينها پس از اينكه با افراد قرارداد مي بستند، عنوان مي كردند خودرو 
را تحويل مي دهند و تبليغات گس��ترده  در روزنامه ها و فضاي مجازي 
داشتند و اين كار را به بهترين نحو انجام مي دادند. در حالي كه هيچ گونه 
قراردادي ب��ا پارس خ��ودرو، ايران خودرو و كرمان خودرو نداش��تند و 
همچنين هيچ گونه قراردادي با بانك مركزي نداشتند، تمام عناوين به 
گونه اي در جهت فريب شاكيان بوده است. اينها مردم را اين گونه فريب 
مي دادند و با ايجاد شبكه باندي با سردستگي مهدي و دلنيا فتاحي نيا 

اين كار را انجام دادند.«
نكته جالب اين پرونده اين اس��ت كه تمامي متهمان متولد دهه 6۰ و 
متهم رديف اول متولد س��ال 1۳۷۲ است. رأي ش��عبه چهارم دادگاه 
ويژه رسيدگي به جرا       ئم اخاللگران و مفس��دان اقتصادي به اين شرح 

صادر شده است:
متهم رديف اول )مهدي فتاحي نيا( به دليل مشاركت در كالهبرداري 
ش��بكه اي به تحمل ۲5 س��ال حبس و اس��ترداد كليه اموال منقول و 
غيرمنقول كه كس��ب كرده و رد آن به ش��كات و جزاي نقدي معادل 

مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي. 
متهم رديف دوم )مرتضي فتاحي نيا( به دليل مشاركت در كالهبرداري 
شبكه به تحمل 15 س��ال حبس و اس��ترداد كليه اموال منقول و غير 
منقولي كه كسب كرده و رد آن به شكات و جزاي نقدي، معادل مجموع 

اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي. 
متهم��ه رديف س��وم )دلنيا فتاح��ي نيا( ه��م به دليل مش��اركت در 
كالهبرداري شبكه اي به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد كليه اموال 
منقول و غير منقولي كه كسب كرده و رد آن به شكات و جزاي نقدي 

معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي. 
متهم رديف چهار )عبدالنبي حس��ين پور( را در مورد اتهام معاونت در 

كالهبرداري شبكه اي به تحمل 1۰ سال حبس. 
متهم رديف پنج )عليرضا اش��رف طاري( را در مورد اتهام معاونت در 

كالهبرداري شبكه اي به تحمل 1۰ سال حبس. 
متهمه رديف ش��ش )نس��رين الهياري( را در مورد اته��ام معاونت در 

كالهبرداري شبكه اي به تحمل 1۰ سال حبس. 
متهمه رديف هفت )اعظم كريمي( را به اتهام معاونت در كالهبرداري 

شبكه اي به تحمل 1۰ سال حبس. 
متهمه رديف هشت هم )سميه عفت دوست( را در مورد اتهام معاونت 
در كالهبرداري شبكه اي به تحمل1۰ سال حبس و متهمان رديف نهم 

تا چهاردهم به صورت غيابي محكوم شدند. 

ابراهیم مشیريان

اتوبوسهايعهدقاجاردرخط
ميدانآرژانتينبهميدانامامخميني)ره(

يك شهروند تهراني: با اينكه هر سال كرايه هاي اتوبوس افزايش پيدا 
مي كند، اما در خط اتوبوسراني پايانه بيهقي به ميدان امام خميني)ره( 
اتوبوس هايي به شدت اوراق شده و از رده خارج، مشغول به كار هستند. 
سقف اين اتوبوس ها در زمستان چكه مي كرد و در تابستان هم شبيه 
كوره هاي آجر پزي داغ و وحشتناك مي شود. وقتي به راننده هايي كه 
معموالً صاحب اتوبوس نيستند هم اعتراض مي شود، مي گويند رئيس 
اين خط نفوذ و قدرت زيادي دارد و هيچ ك��س نمي تواند به او چيزي 
بگويد. آيا مسافران حق ندارند در مقابل كرايه اي كه مي پردازند، خدمات 

بگيرند؟ چه كسي مسئول رسيدگي به اين موضوع است؟

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88۴۹8۴۴۰ شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  گزارش  2
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