
روز گذشته با مرگ 148 بيمار كرونايي ديگر، 
مجموع جان باختگان اين بيماري به 11 هزار 
و 4۰8 نفر رسيد. طبق اعالم وزارت بهداشت 
18 استان كش�ور در وضعيت قرمز و هشدار 
قرار دارند. رش�د روند ابتال به كرونا تنها در 
ايران نيس�ت و ب�ه گفته س�خنگوي وزارت 
بهداشت روزانه 1۶۰ هزار نفر در دنيا به كوويد 
1۹ مبتال مي شوند كه ۶۰ درصد كل مبتاليان 
در ي�ك م�اه اخير بيمار ش�ده اند. مس�عود 
مرداني، عضو ستاد كش�وري مديريت كرونا 
هم از ابتالي 15 تا 2۰ درصدي مردم كشور به 
اين ويروس خبر مي دهد، اما الگوي اين ابتال 
در تمام نقاط كشور به يك اندازه نيست و در 
حالي كه در قم 4۹ درصد مردم به اين ويروس 
مبتال شده اند، در كرمان با ابتالي 5 درصدي 
مواجهيم. رشد جهش�ي روند شيوع و مرگ 
و ميرهاي كرونا با درخواس�ت هايي از سوي 
برخي مسئوالن بهداشتي ستاد كرونا براي 
بازگش�ت محدوديت ها به منظور در دست 
گرفتن دوب�اره اوضاع همراه بوده اس�ت، اما 
صحبت ه�اي روز گذش�ته رئيس جمهور بر 
بازگشت دوباره محدوديت ها داللت نداشت. 
تدبير دول�ت براي مديريت اوض�اع بحراني 
جوالن ويروس قاتل در كش�ور، همان تأكيد 
بر ماسك زدن است؛ تأكيدي كه حاال بناست 
با چاشني تهديد و س�ختگيري هاي قانوني 
همراه شود. به طور نمونه رئيس جمهور دستور 
داد كارمندان بدون ماسك، غيبت بخورند! 
يا به افراد ب�دون ماس�ك در اماكن عمومي 
همچون مترو و اتوبوس خدمات ارائه نشود. 

طي 2۴ س��اعت گذش��ته 2 هزار و ۴۴۹ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 

كه يك هزار و ۱۴۸ مورد بستري شدند. 
حاال مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 2۳۷ 
هزار و ۸۷۸ نفر رسيده است. همچنين با مرگ 
۱۴۸ بيمار كوويد۱۹ طي 2۴ س��اعت گذشته، 
مجموع جان باختگان اي��ن بيماري به ۱۱ هزار 

و ۴۰۸ نفر رسيد. 
بنا ب��ر اع��الم وزارت بهداش��ت، اس��تان هاي 
خوزس��تان، آذربايجان ه��اي غربي و ش��رقي، 
كردستان، كرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان 
رضوي و ايالم در وضعيت قرمز و اس��تان هاي 
تهران، فارس، اصفه��ان، مازن��دران، همدان، 
زنجان، سيستان و بلوچس��تان، البرز و لرستان 
در وضعيت هشدار قرار دارند. آنچه اهميت مهار 
كرونا را در فصل هاي گرم سال بيشتر مي كند، 
خطر تشديد بحران در پاييز و زمستان و همراهي 

كرونا با آنفلوآنزاست. 
مسعود مرداني، عضو كميته كشوري مقابله با 
كرونا درباره ابتالي ايرانيان به كرونا با اشاره به 
آمار دانشگاه تهران و مركز تحقيقات و فناوري 
وزارت بهداش��ت مي گويد:» درص��د بااليي از 
مردم ب��ه اين بيماري مبتال ش��ده اند و در حال 
حاضر ايمن هستند. براي مثال حدود ۴۹ درصد 
از مردم قم ايمن هستند. همين آمار مشابه در 

گيالن و مازندران مشاهده مي شود، اما در كرمان 
فقط 5 درصد درگير اين بيماري شده اند.«

وي درب��اره ابت��ال ۱۸ ميليون ايران��ي به كرونا 
تصريح مي كند:» بين ۱5 تا 2۰ درصد ايرانيان 

مبتال به كرونا شدند.«
عض��و كميته كش��وري كرونا واكسيناس��يون 
آنفلوآنزا براي افراد در مع��رض خطر همچون 
افراد باالي ۶۰ س��ال، بيماران قلبي و عروقي، 
بيماران ريوي، سرطان ها، ديابتي ها، پيوندي ها، 
افراد مبتال به HIV مثبت، پرس��نل پزش��كي، 
زنان باردار، افراد داراي سيستم ايمني ضعيف، 
بيماراني را كه ش��يمي درماني ي��ا راديوتراپي 
كرده اند، راهكار پيش��گيري از ب��روز چالش و 

بحران جديد در فصل پاييز مي داند. 
به گفته اين متخصص عفوني به ش��وراي عالي 
بيمه پيشنهاد شده كه حداقل تمام بيمه شدگان 
تأمين اجتماعي و خدمات درماني سالي يكبار 
تحت پوشش بيمه اي واكسن آنفلوآنزا با تعرفه 
بيمه و فرانشيز پايين قرار گيرند تا از اين طريق 
س��طح گس��ترده تري از افراد در معرض خطر 
واكسيناس��يون ش��وند. از اين طريق، عالوه بر 
ايجاد ايمني در افراد آسيب پذير، درصد اشغال 
تخت ه��اي بيمارس��تاني و مص��رف داروهاي 
بي مورد كاهش پيدا مي كند كه از نظر اقتصادي 

صرفه جويي بزرگي محسوب مي شود. 
مرداني درب��اره واكس��ن كرونا ه��م خبرهاي 
خوبي دارد. به گفته وي بر اساس اعالم سازمان 
بهداشت جهاني شركتي در اروپا واكسن كرونا 
را ساخته اس��ت. نمونه هاي انساني اين واكسن 
كه تاكنون آزمايش شده، موفق بوده و از ابتال به 

كوويد۱۹ ايمني زايي ايجاد كرده است. 
جلسه روز گذشته س��تاد ملي كرونا براي اغلب 
مردم مهم تر از هميشه بود. آمار ابتال و بستري 
و از همه مهم تر آمار بيماران بدحال و فوتي هاي 
كرونا در وضعيت هش��دار آميزي ق��رار دارد و 
مردم چش��م انتظار تصميمات تازه دولت براي 
مهار روند پيش��رفت اين بيماري اند. جلسه روز 
گذشته اين ستاد اما با تأكيد بيشتر بر استفاده 
از ماسك و اتخاذ تدابير سختگيرانه براي افرادي 

كه ماسك نمي زنند همراه بود. 
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا رئيس جمهور 
با اش��اره به جهاني بودن بحران كرونا، وضعيت 
كشورمان را نسبت به برخي كشورهاي پيشرفته 
بهتر توصيف ك��رد و افزود:» اكنون هم در دارو، 
هم در امكانات پزشكي و هم در مسائل بهداشت 
و هم در ماس��ك N95 و آماده س��ازي كيت و 
همه چيزهايي كه ني��از داري��م، كار بزرگي را 
ش��ركت هاي دانش بني��ان وزارت بهداش��ت 
و درم��ان دانش��گاه هاي ما به ط��ور همزمان با 
هم انج��ام دادند. پس در سيس��تم درماني كار 
ما ارزش��مند اس��ت و فداكاري كه پزش��كان و 
پرستاران و ديگران در كادر درماني انجام دادند، 
سر جاي خود محفوظ است و همه ما در برابر آنها 

تواضع مي كنيم.«
وي با تأكيد ب��ر طوالني بودن زم��ان زندگي با 
كرونا از مردم خواست تا توصيه هاي بهداشتي 
را رعايت كنن��د. رئيس جمهور با درخواس��ت 
از بيماران براي پنهان نكردن بيماري ش��ان از 
ديگران و افرادي كه با آنها در ارتباطند، از مردم 
خواس��ت تا در تجمعات غير ضروري همچون 

عروسي و عزا شركت نكنند. 
رئيس جمهور از كميته امنيت��ي و اجتماعي و 
بهداشتي س��تاد ملي مقابله با كرونا خواست تا 
استفاده از ماسك را در ادارات اجباري كنند و اگر 

كسي ماسك نزد، به وي خدمتي ارائه نشود. 
وي تصريح كرد:» اگر كارمندي بدون ماس��ك 
وارد اداره اي مي شود،  بايد براي او غيبت بزنند و 
بعد هم او را برگردانند. نسبت به ادارات دولتي 
و جاهايي كه متعلق به دولت و شبه دولتي مثل 
بانك ها و شهرداري ها بايد الزام كنيم و قدم به 
قدم جلو بياييم. نبايد بگذاريم در مترو كه شلوغ 
است، كسي بدون ماس��ك وارد شود و خدمت 
مترو و اتوبوس منوط به اين باشد كه فرد ماسك 
بزند.« روحاني از قوه قضائيه و ضابطين اين قوه و 
دادستان هاي خواست تا براي اجراي اين ضوابط 

دولت را ياري كنند. 
رئيس جمهور در رابطه با وظاي��ف دولت براي 
تحقق دولت الكترونيك و كم كردن مراجعات 
حضوري هم گفت: » دولت يك س��ري وظايف 
دارد كه به ش��دت دنبال مي كند. دولت كسب 
و كاره��ا را الكترونيك��ي مي كن��د و ب��ا دولت 
الكترونيكي كه ما به س��رعت پي��ش مي بريم، 
مراجعه ها را دائماً كم مي كنيم و از طريق دولت 
الكترونيك الگوي جديدي در خدمت رس��اني 
به م��ردم ايجاد مي كني��م. خري��د اينترنتي را 
بايد سرعت ببخشيم و مس��افرت ها بايد به حد 
ضرورت باش��د و كاهش پيدا كند و جاهايي كه 
احس��اس خطر مي كنيم يا در ش��رايط هشدار 
هستيم، مي توانيم برخي از محدوديت ها را براي 

مدت زمان كوتاه برگردانيم.«
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نماينده دادستان خطاب به متهم پرونده اسدبيگي:

تحريم ها را دور مي زني يا ملت را؟!

ورود بدون ماسک ممنوع!
تدبير دولت براي مهار كرونا: ماسك از امروز اجباري است

روز گذش�ته در 

عليرضا سزاوار
يازدهمين جلسه   گزارش  2

ب�ه  رس�يدگي 
اتهام�ات 21 مته�م كالن ارزي كه مش�هور به 
دادگاه اسد بيگي است؛ نوبت به محاكمه متهم 
رديف چهارم يعني جواد بصيراني رس�يد. اين 
متهم ه�م خانه هايي را ك�ه در محله زعفرانيه 
داش�ت، به عنوان ضمانت اسد بيگي گذاشت،   
هم ميلياردها تومان به وي ق�رض داده بود! به 
گفته نماينده دادس�تان فساد بصيراني خيلي 
بزرگ تر از موارد گفته شده است و سال گذشته 
سود 3۰ تا 4۰ ميلياردي از پولشويي داشته است! 
اميد اسدبيگي، مدير عامل نيش��كر هفت تپه به 
همراه 2۰ نفر ديگر كه دو نفر از مديران كل بانك 
مركزي هم در زمره اين متهمان ق��رار دارند، به 
اتهام اخالل در نظام پولي كشور از طريق قاچاق 
عمده ارز روز گذشته براي يازدهمين بار به دادگاه 

آمدند. 
  بخشي از حقوق كارگران پرداخت شد

قاضي مس��عودي مقام در ابتداي جلس��ه ضمن 
تفهيم م��واد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرس��ي 
كيفري از وكيل »جواد بصيراني« خواس��ت در 

جايگاه حاضر شود. 
پي��ش از آغ��از صحبت ه��اي وكي��ل بصيراني، 
اس��دبيگي به جايگاه آمد و خبر داد كه بخشي از 
حقوق كارگران هفت تپه پرداخت شد و مابقي نيز 

به زودي پرداخت مي شود. 
وكيل بصيراني در دفاع از موكل خود گفت: با توجه 
به اشراف رئيس دادگاه به موضوعات اقتصادي، امر 
دفاع سهل و آسان است. برخي از اتهامات مانند 
جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول در صالحيت 
دادگاه كيفري 2 اس��ت. زيرا اين م��وارد مقدمه 
بزه اخالل را تشكيل مي دهد و رسيدگي به اتهام 

موكل در اين زمينه ميسر نمي باشد. 
وي درب��اره اتهام اخ��الل در نظ��ام اقتصادي و 

قاچاق ارز  بيان كرد: انج��ام عمليات ارزي طبق 
قوانين بانك مركزي صورت گرفته است. موكلم 
از كارگزاران صرافي ميرزايي ب��وده و اقداماتش 

مشمول قاچاق ارز نيست. 
وكيل بصيراني ادامه داد:  نماينده دادس��تان در 
جلس��ه دهم مواردي نظير پاالب كيش و رامك 
خودرو را مطرح كرده اس��ت كه در كيفرخواست 
نيست، اما موكل با حس��ن نيت به آنها پاسخ داد، 
نماينده دادس��تان در ذكر ادله مجرميت موكل 
به پرونده تبريز اش��اره كرد كه الزم به ذكر است 
پرونده مورد اش��اره در بازپرس��ي مطرح است و 

اتهامي به موكل منتسب نشده است. 
 بي اطالعي با وجود ۶۰ پوشه مدرك !

در ادامه اين جلسه دادگاه نماينده دادستان هم 
گفت: در جلسه قبل متهم بصيراني حرف هايي زد 

كه سراسر كذب است و اسناد آن وجود دارد. 
مسعود شاه محمدي با ارائه مدركي افزود: شركتي 
كه كارش تصفيه آب بوده و هيچ اقدامي در زمينه 

صادرات انجام نداده، كار خريد و فروش ارز داشته 
و از حس��ابش هزاران ميليارد واريز و برداش��ت 
شده است؛ اين شركت چرا در سال ۹۴ به حساب 
بصيراني ارز واريز كرده است؟! بصيراني عمليات 

مجرمانه را مديريت مي كرده است. 
نماينده دادستان با ارائه سند ديگري گفت: اين 
يك فقره حواله درباره ش��ركت درياي زئوس به 
رامك خودرو به مبلغ ۳۱ ميليارد ريال اس��ت. 
تاريخ چك مربوط به س��ال ۹۴ و چك به اس��م 
متهم بصيراني اس��ت، مبلغ آن نيز ۳۱ ميليارد 
ريال درج شده است. او مي گويد من از اقدامات 
در بانك كشاورزي بي اطالع بودم، اما ۶۰ پوشه 
مربوط به مته��م بصيراني در بانك كش��اورزي 

وجود دارد. 
 شما همه كاره بوديد !

شاه محمدي ادامه داد: شما چندين ملك از جمله 
ملك در زعفرانيه را به عنوان ضمانت قرار داده ايد، 
چرا ملك ه��اي خود را براي ضمانت اس��د بيگي 

گذاشتيد؟ س��ؤال اين است شما چه نفعي از اين 
موارد مي برديد؟ شما يا سفيه هستيد يا مجرم، كه 

قطعاً مجرم هستيد !
وي با اين پرسش كه ش��ما چطور امالك خود را 
به عنوان ضامن كس��ي كه بدحس��ابي اش براي 
بانك ه��ا محرز ش��ده بود، به عن��وان ضامن قرار 
مي داديد، گفت: در جلسه پيش، خودتان گفتيد به 
اسدبيگي ميليارد ها تومان قرض داده ام. شما چرا 
رفتيد ضامن ۳۰ تا ۴۰ ميليارد توماني اسدبيگي 

شديد؟ وقتي كه به او قرض هم مي داديد. 
نماينده دادستان خطاب به بصيراني گفت: اقارير 
شما در پرونده وجود دارد كه مي گوييد در سال 
۹۷ رستمي )همكار اسد بيگي و متهم رديف دوم( 
را شناختم. پس چطور در سال ۹۶ ضمانت شركت 
آن را كرديد؟ شما تحريم ها را دور مي زنيد يا ملت 
را؟ فساد شما خيلي بزرگتر از اين موارد ذكر شده 
است. من از ابتداي جلسه اول هم گفتم در صرافي 

»ميرزايي و شركا« شما همه كاره بوديد. 
 سود 4۰ ميلياردي در يكسال!

در ادامه اين جلس��ه دادگاه نماينده دادس��تان 
خطاب به بصيراني گفت: اس��ناد و مدارك نشان 
مي دهد كه شما كار ارزي انجام مي داده ايد. شما 
داش��تيد تحريم ها را دور مي زديد يا پولش��ويي 
مي كرديد؟ ش��ما حس��اب هاي متعددي افتتاح 
كردي��د و در چت هايت��ان مش��خص اس��ت كه 

سوء استفاده مي كنيد. 
شاه محمدي در ادامه با ارائه مدركي درباره اقرار 
كحال زاده)متهم رديف سوم( گفت: از كحال زاده 
پرسيده شد سود بصيراني چقدر بوده است؟ ايشان 
گفته است س��ود بصيراني در سال گذشته ۳۰ تا 
۴۰ ميليارد تومان بوده است. اسناد و مدارك نشان 
مي دهد كه شما همه كاره بوده ايد و خريد و فروش 
ارز در اقرار ش��ما وج��ود دارد.  در نهايت قاضي 
مسعودي مقام با اعالم ختم جلسه دادگاه گفت: 

زمان و مكان جلسه بعد متعاقباً اعالم مي شود. 

 دبير شوراي عالي بيمه سالمت  با اش��اره به شرايط همزماني كرونا 
و آنفلوآنزاي فصلي در سال جاري، از احتمال پوشش بيمه اي واكسن 

آنفلوآنزا براي گروه هاي پرخطر و كم درآمد خبر داد. 
  حدود سه سال است كه شكايتي به سازمان بازرسي كل كشور 
ارس��ال ش��ده با موضوع نحوه برگزاري مناقصه و خريد هواپيماي 
دست دوم »فاليت چك« با چهار برابر قيمت هواپيماي نو از سوي 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ اما هنوز نتيجه اين شكايت 

اعالم نشده است!
  عيسي كالنتري، رئيس س��ازمان محيط زيست با اش��اره به اينكه 
حدود ۴ درصد پرسنل محيط باني كشور شهيد و ۷ درصد آنها جانباز 
شده اند، گفت: اين رقم با توجه به نسبت جمعيتي محيط بانان، چه در 

زمان جنگ تحميلي و چه پس از آن بيشتر است. 
  مديركل مش��اوره، ام��ور تربيت��ي و مراقبت در برابر آس��يب هاي 
اجتماعي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال حاضر به ازاي 
هر ۱5 دانش آموز يك ساعت مشاوره در هفته داريم، گفت: براي اجراي 
نظام جامع راهنمايي و مشاوره به ۴۰ هزار مشاور نياز داريم كه اين رقم 

اكنون ۱۳ هزار مشاور است. 
  زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيس��ه ش��وراي ش��هر ته��ران گفت: 
بررسي هاي سازمان آتش نشاني نشان مي دهد كه حدود ۳5۰ ساختمان 
ناايمن با خطر ريس��ك باال در س��طح ش��هر وجود دارد كه عمده اين 

ساختمان ها در مناطق ۱۱ و ۱2 قرار دارند. 
   رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: براساس پروتكل هاي 
بهداش��ت جهاني درخصوص جلو گيري از گسترش ويروس كوويد 
۱۹، پس از چندين هفته تعطيلي، كارگاه س��تاد بازس��ازي عتبات 
عاليات در دمشق پايتخت س��وريه با عنايت به اهل بيت)ع( مجدداً 

آغاز به كار كرد. 
  فرامرز اختراعي، رئيس سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي اظهار 
داشت: مافياي نظام دارو و تجهيزات پزشكي روش هاي نفوذ بسيار قوي 
دارد و وزير بهداشت به تنهايي قابليت مقابله صد در صدي با اين موارد را 
ندارد؛ بايد ساير نهادها مانند قوه قضائيه به اين موضوعات ورود كنند. 

  حميد فالحي، سخنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي گفت: كنكور س��نجش علمي دقيقي نيست؛ چه طور 
دانش آموز نمونه دبيرس��تان، در كنكور مش��كل پي��دا مي كند؟! نوع 

برگزاري كنكور مشكل دارد و بايد اين ريل گذاري را اصالح كنيم. 

يک قياس مع الفارق محيط زيستي !
روز گذشته محمد رضا درويش، مدير كل سابق سازمان محيط زيست 
در دوران خانم ابتكار در گفت وگويي با خبرگزاري دانشگاه آزاد از تعداد 
محيط بانان كشور انتقاد كرد. وي به تعداد محيط بانان اندك كشور ژاپن 
اشاره كرده و مدعي شده كه تمام مردم اين كشور محيط بان هستند! 

محمدرضا درويش با بيان اينكه ما االن در ايران حدود ۳هزار محيط بان 
داريم و نيروهاي سازمان جنگل ها هم 5،۴ هزار نفر هستند كه در اين 
حوزه انجام وظيفه مي كنند، گفت:»همواره گفته مي شود كه به ازاي 
هر هكتار تعداد محيط بان يا جنگل بان خيلي كم است، اما همين مسئله 
نشان مي دهد درك درستي از ش��رايط روز مديريت عرصه هاي منابع 
طبيعي و محيط زيست در بين مديران اين دستگاه ها وجود ندارد. اخيراً 
با معاون سازمان محيط زيس��ت ژاپن مالقات كردم كه ۱۳۰ ميليون 
نفر جمعيت دارد. كل تعداد پرسنل سازمان محيط زيست آن به 5۰۰ 
نفر نمي رسد و سازمان محيط زيست ما حدود ۷ هزار نفر پرسنل دارد 
و س��ازمان جنگل ها حدود ۱۴ هزار نفر پرسنل. باز مي گوييم نيرو كم 
است. چرا در ژاپن نيرو 5۰۰ نفر اس��ت و براي ۱۳۰ ميليون نفر كافي 

است و االن 2۱ هزار نيرو براي ۸۰ ميليون ايراني كم است؟«
وي در ادامه توضيح داده كه» جمعيت ژاپن را طوري تربيت كرده اند 
كه خودشان حافظ طبيعت هستند. از تكنولوژي هاي روز هم استفاده 
مي كنند كه اگر متخلفي وجود داشت، بتوانند چهره را شناسايي و او را 
بازداشت كنند. ما اين كار را نكرده ايم و تنها ادعا مي كنيم و اين معضل 
ايجاد مي شود. اصاًل با افزايش تعداد محيط بان ها يا جنگل بان ها شما 

نمي توانيد امنيت را برقرار كنيد.«
اين در حالي است كه قياس ايران و ژاپن از نظر مخاطرات محيط زيستي 
كاماًل اش��تباه اس��ت. چطور مي توان كش��ور ايران را كه در سال هاي 
اخير حدود ۱۳۰ ش��هيد محيط بان داش��ته با ژاپني كه خون از بيني 

محيط بانش نمي آيد مقايسه كرد؟!
در يك دهه اخير بيش از ۱۳۰ نفر از محيط بانان ايراني شهيد شده اند. 
صد ها نفر هم زخمي ش��ده اند و خان��ه و خانواده بس��ياري از آنها هم 
آسيب ديده است. يك جنگ اعالم نشد ه بين محيط بانان و متخلفان در 
منابع طبيعي ايران در جريان است. يكي از مهم ترين داليل اين جنگ 
نابرابر هم انبوه ثروت هاي زميني و زير زميني در كش��ور ماست. منابع 
با ارزشي همچون معادن كمياب سنگ و فلز ايراني كه در ژاپن موجود 

نيست تا مافيا را به جان محيط بان بيندازد. 
»رنجر« مترادف انگليس��ي محيط بان اس��ت و در ديگر كش��ورها به 
محيط بان رنجر مي گويند. رنجر ها دوره هاي مهارتي و تخصصي ويژه اي 
را مي گذرانند تا آماده خدمت شوند، اما همه جا ژاپن نيست كه به خاطر 
ش��رايط ويژه محيطي و اجتماعي اش با چند صد محيط بان س��ر و ته 

حفاظت از منابع طبيعي هم بيايد. 
بخشي از حرف هاي درويش كه ناظر به كارمندان بسيار براي حفاظت 
از محيط ايراني است، پربيراه نيست، اما نانوش��ته نباشد گذاشت كه 
سال هاس��ت ايران با تعداد اندك محيط بان دست و پنجه نرم مي كند 
و محيط بان ايراني ش��ش برابر اس��تاندارد محيط باني خدمت رساني 
مي كند. جاي شگفتي دارد كه يك مدير ارشد محيط زيست چنين نگاه 

سطحي به محيط باني داشته باشد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت محسن پورعرب 

چرا وزارت بهداشت 
ديگر نقش اول مقابله با كرونا نيست؟!

نگاهي به نمودار آمار مرگ و مير بر اثر كرونا نش��ان مي دهد، شرايط 
تيرماه شباهت بسيار زيادي به نيمه دوم اسفندماه و فروردين ماه دارد. 
متأس��فانه تعداد افرادي كه در اثر ابتال به كرونا در روزهاي اخير جان 
سپرده اند، ركورد آمار جان باختگان را جا به جا كرد و با ثبت عدد ۱۶2 

در نهم تيرماه باور مديريت كرونا را سخت تر كرد. 
روند صعودي شيوع كرونا در كشور از ديگر سو، سبب اعالم وضعيت 
قرمز و هشدار براي ۱۸ استان كشور شده و اين در حالي است كه ستاد 
ملي مقابله با كرونا و در رأس آن دولت هيچ تصميمي )دقت كنيد( هيچ 

تصميمي براي از سر گيري محدوديت ها هنوز اتخاذ نكرده اند. 
اما اگر مديريت كرونا را تنها در گروي تصميم هاي دولت و ستاد ملي 
مقابله با كرونا بدانيم، به مانند خيلي از موارد ديگر كه فرمان مديريت 
آنها دست دولت است، از جمله بازار مسكن، خودرو، ارز و سكه و دالر 
و... كه شرايطشان نه تنها بهتر نشده است كه روز به روز در حال وخيم تر 
شدن اس��ت، بايد منتظر همه گيري و شيوع گسترده تر ويروس كرونا 

در كشور باشيم. 
مرور اقدام هاي انجام ش��ده در اس��فند و فروردين ماه نشان مي دهد 
در حال حاضر يك��ي از حلقه هاي مديريتي كرونا مفقود ش��ده يا اگر 
هس��ت كارايي الزم را از دست داده اس��ت؛ وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي به عنوان متولي سالمت جامعه همان حلقه اي است 
كه اين روزها خأل آن در حوزه پيش��گيري و اطالع رس��اني به وضوح 

قابل مشاهده است. 
اگر وظيفه درم��ان بيماران كروناي��ي )دقت كني��د، وظيفه درمان( 
اين وزارتخان��ه را فاكتور بگيريم، وزارت بهداش��ت در دو حوزه اتخاذ 
سياست هاي پيشگيرانه و اطالع رساني هاي هشدارگونه بسيار ضعيف 

شده است. 
 وزارت بهداشت اكنون در حوزه سخنگو و اطالع رساني آن آب و تاب 
و دغدغه اس��فند و فروردين ماه را ندارد! نگاهي به تعداد نشست هاي 
سخنگوي جديد وزارت بهداشت مهر تأييدي بر اين مدعا است، جايي 
كه س��ركار خانم دكتر س��يما س��ادات الري از زمان انتصاب تاكنون 
هنوز هيچ نشستي با اصحاب رسانه نداش��ته و همين خأل سبب شده 
تا رس��انه ها نيز در زمينه اعالم هشدارها و اطالع رس��اني ها با رخوت 

مواجه شوند. 
عالوه بر اين، عقب نشيني وزير بهداش��ت از برخي مواضع و اظهارات 
اين سؤال را تكرار مي كند كه چرا وزارت بهداش��ت به مانند گذشته 
در مديريت كرونا نق��ش تأثيرگذاري ايفا نمي كند؟ س��عيد نمكي با 
اينكه براي بازگش��ت طرح ترافيك شرطي تعيين كرده بود، اما اكنون 
كه پايتخت نيز به اس��تان هاي در وضعيت هشدار رسيده است، هنوز 
واكنشي در اين باره نداشته و مشخص نيست كه چرا متولي سالمت 

جامعه هيچ اعتراضي به اين موضوع ندارد؟
بدون شك، آنچه مهم است س��المتي مردم در كنار چرخيدن چرخ 
اقتصاد كشور است، اما تا زماني كه جامعه اي سالم و پويا نباشد چرخ 
اقتصاد يا نمي چرخد يا سخت خواهد چرخيد، بنابراين الزم است وزارت 
بهداشت به عنوان متولي سالمت جامعه، از الك سكوت و بي تفاوتي 
خارج شود و با اتخاذ سياست هاي درست و اهتمام در اطالع رساني ها 

بار ديگر نقش اول را در مديريت و مهار كرونا ايفا كند. 

ابراهيم مشيريان

دقت كرده ايد كه ما همواره خ�ود را از هر خطا و اش�تباه مبّرا 
دانسته، انگشت اتهام را به سمت ديگران مي گيريم؛ يا اينكه 
خود را عقل كل دانس�ته، ب�راي ديگران پش�يزي ارزش قائل 

نيستيم؟
قبول داريد كه ما خيلي خود را دوس�ت داريم و بيشتِر اوقات 

براي خودمان دِر نوشابه باز مي كنيم؟
اما نه؛ گاهي بايد دقيقاً خوِد خودمان را متهم بدانيم. 

مثاًل وقتي كه قواعد كارگاه ساختماني را زير پا گذاشته، بدون 
كاله و وس�ايل ايمني وارد مي ش�ويم و خداي نكرده آس�يب 

مي بينيم. 
يا وقتي كه بدون دعوت سِر سفره اي حاضر شده، به قدر كافي 

احترام نمي شويم. 
يا وقتي كه ويروس كرونا بيداد مي كند، به رغم توصيه مسئوالن 

بدون ماسك و دستكش از خانه خارج مي شويم. 
. . . راه دور نروم؛ هر وقت و هر جا كه بايد رفتار مسئوالنه اي پيش 

بگيريم و نمي گيريم!
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آموزش سربازي مجددًا يک ماهه شد
در حال�ي ك�ه س�ه روز پيش خب�ري مبن�ي ب�ر افزاي�ش مدت 
آم�وزش س�ربازي از ي�ك م�اه ب�ه دو م�اه منتش�ر ش�د، روز 
گذش�ته مع�اون تربي�ت و آم�وزش ناج�ا مج�دداً از تغيي�ر 
دوره آم�وزش رزم مقدمات�ي از دو م�اه ب�ه ي�ك م�اه خب�ر داد. 
پنج شنبه گذشته، حبيب اله جان نثاري در تشريح جزئيات افزايش مدت 
دوره آموزش سربازي از يك ماه به دو ماه اظهار داشت: به دليل ضرورت 
استفاده از كاركنان وظيفه در مأموريت هاي محوله و نيز كيفي سازي 
آموزش ها، با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از ۱2 تيرماه، دوره آموزش 

رزم مقدماتي سربازي از يك ماه به دو ماه تغيير يافت. 
 اما روز گذش��ته معاون تربيت و آموزش نيروي انتظامي در خصوص 
آخرين تصميمات اخذ شده در مورد مدت زمان دوره آموزش سربازي 
در نيروي انتظامي ب��ه خبرگزاري فارس اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
شيوع كرونا و در راستاي حفظ سالمتي سربازان كه امانت خانواده ها 
هستند، تصميم گرفته شد با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي مدت 

زمان دوره آموزشي در نيروي انتظامي مجدداً يك ماهه شود. 
جان نثاري در اين خصوص كه تا چه زماني دوره آموزش��ي يك ماهه 
خواهد بود، خاطر نشان كرد: اجراي يك ماهه دوره آموزشي در پادگان ها 
و مراكز آموزشي نيروي انتظامي تا اطالع ثانوي اجرا خواهد شد و منوط 
به شرايط ويروس كروناس��ت.  پيش از اين هم در 2۱ خرداد ماه سال 
جاري امير دريادار دوم، غالمرضا رحيمي پور، رئيس اداره سرمايه انساني 
سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح گفته بود، مدت آموزش رزم مقدماتي 
كاركنان وظيفه در مراكز آموزش نيروهاي مس��لح تا پايان ش��هريور 
همچنان يك ماه اس��ت.  وي افزود: به تمام مراكز آموزش��ي نيروهاي 
مسلح ابالغ شده است ضمن رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي اجراي 

دقيق و كامل آموزش به سربازان را در دستور كار قرار دهند. 

تشديد مجازات ساخت و سازهاي غيرمجاز 
اليحه اصالح ماده1۰۰قانون شهرداري ها 

به دولت ارائه شد 
معاون هماهنگي وزارت كش�ور تصريح كرد: وزارت كشور با اخذ 
نظرات مراجع ذيربط اليحه اصالح ماده 1۰۰، قانون ش�هرداري ها 
را تهيه و طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور تقديم كرده است. 
س��يد س��لمان س��اماني افزود: وجود برخي ابهامات و نواقص در ماده 
۱۰۰ قانون ش��هرداري ها موجب افزايش مس��ائل شهري، پيچيدگي 
اداري، اطاله زمان بررسي در كميس��يون ها، وفور پرونده ها در ديوان 
عدالت اداري و عدم صدور به موقع پايان كار توسط شهرداري ها شده 
كه رفع اين مسائل مس��تلزم نگاهي همه جانبه اس��ت. ساماني گفت: 
درخواس��ت كرده ايم تا اين اليحه هر چه زودتر در كميس��يون خاص 
كالنشهر تهران و ساير كالنش��هرهاي دولت مورد بررسي قرار گيرد تا 
پس از تأييد كميسيون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصميم گيري 
شود.  وي با بيان اينكه پنج رويكرد اساسي را در اصالح ماده ۱۰۰ قانون 
شهرداري ها دنبال مي كنيم، گفت: ما به دنبال تسهيل در فرآيند صدور 
پروانه ساختماني توسط شهرداري ها و همزمان تشديد مجازات ساخت 
و سازهاي بدون پروانه هستيم.  سخنگوي وزارت كشور تأكيد كرد: در 
اين اليحه پيش بيني شده است تا همكاري و هم افزايي شهرداري ها و 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط در جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز 
افزايش حداكثري پيدا كند.    ساماني غيراقتصادي و غيرسودآور كردن 
جرايم ساختماني را يكي از ويژگي هاي اين اليحه عنوان كرد و افزود: 
در اين اليحه تأكيد شده است كه دستورالعمل هاي مرتبط با ماده ۱۰۰ 
قانون شهرداري ها متناس��ب با برخي تفاوت هاي منطقه اي و شرايط 

متنوع جغرافيايي كشور تهيه شود. 


