
ج�ان باخت�ن 163 بيمار مبت�ا ب�ه كرونا طي 
24س�اعت در طول پنج ماه گذشته بي سابقه 
بود. پس از ثبت آمار 158 فوتي در 16 فروردين 
ماه با طي روندي پر فراز و نشيب به دستاورد مهار 
ويروس تاجدار رسيده بوديم، اما بازگشايي هاي 
شتابزده از يك سو، كم شدن حساسيت مردم 
در رعايت دستورهاي بهداشتي از سوي ديگر 
موجب ش�د رفته رفت�ه اوضاع از دس�ت نظام 
سامت خارج شود. 9 تير ماه  با مرگ 162 بيمار 
مبتا به كرونا، آمار قبلي بيشترين جانباختگان 
اين بيماري را رد كرديم. حاال به فاصله كمتر از 
يك هفته ثبت ركوردي ت�ازه از مرگ بيماران 
مبتا به كرونا نش�ان مي دهد اوض�اع از آنچه 
فكرش را مي كنيم، بدتر است. در چنين شرايطي 
معاون كل وزارت بهداشت افزايش مرگ و مير 
تا حدود 200 مورد را چن�دان بعيد نمي داند. از 
ديروز اما بنا شده تا ماس�ك در اماكن عمومي 
اجباري باش�د. حاال باي�د ديد اجباري ش�دن 
ماسك مي تواند منحني شيوع و مرگ بيماران 
كرونايي را معتدل كند يا مه�ار و كنترل كرونا 
در كنار توصيه به ماس�ك زدن تدابير ديگري 
همچون بازنگري در بازگشايي ها را هم مي طلبد. 
روز گذش��ته نخس��تين روزي ب��ود ك��ه ط��رح 
اجباري بودن استفاده از ماسك در اماكن عمومي 
و از جمله وسايل حمل و نقل عمومي اجرايي شد. 
بدين منظور هم در ايستگاه هاي اتوبوس و هم در 
ايستگاه هاي مترو ماسك هايي با قيمت 1500 تا 
2 هزار تومان در دسترس مردم قرار داشت؛ شايد 
همان ماسك هايي كه اسفند ماه سال گذشته قيمت 
مصوبشان 410 تومان اعالم شده بود، اما تورم دالر و 
سكه دامن ماسك ها را هم گرفته است. روز گذشته 
با وجود آنكه اغلب مسافران مترو و اتوبوس ماسك 
به صورت داشتند، اصل مهم ديگر در پيشگيري از 
شيوع يعني فاصله گذاري فيزيكي بين مسافران به 
هيچ عنوان رعايت نمي ش��د و به قول اغلب مردم 
قابل رعايت نبود. تنها راهكار اجرايي همان ماسكي 
بود كه حاال و با تدابير سختگيرانه تر اغلب مردم به 

صورت داشتند. 
 رك�وردي كه دول�ت را ب�راي بازنگري در 

بازگشايي مجاب نكرد
از 25 خرداد ماه با س��ه رقمي ش��دن آمار مرگ و 
مير بيم��اران مبتال به كووي��د 19 تاكنون نمودار 
ابتال، بس��تري و مرگ بيماران كرونايي صعودي 
بوده است؛ نموداري كه در نخستين ماه تابستان با 
شيبي تندتر پيش مي رود تا داغ ترين تيرماه تاريخ 
ايران را با داغدار كردن خانواده هاي اين جانباختگان 
رقم بزند. ركورد شكني مرگ بيماران كرونايي در 

كمتر از يك هفته هم دولت را ب��راي بازنگري در 
بازگشايي ها مجاب نكرده است. 

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت ضمن 
اظهار اميدواري نسبت به ثبات يا نزولي شدن آمار 
مرگ و مير كرونا در ايران گفت: »افزايش مرگ و 

مير تا حدود 200 مورد خيلي بعيد نيست.«
وي تأكيد ك��رد:» ما هنوز وضعي��ت فعلي را موج 
دوم تلقي نمي  كنيم. زماني ك��ه تعداد فوتي  ها دو 
رقمي شده بود، در حال برنامه  ريزي براي رساندن 
تعداد فوتي  ها به زير 10 بوديم و وزارت بهداش��ت 
اقدامات��ي طراح��ي كرده بود، اما ي��ك اتفاق مهم 
افتاد؛ اينك��ه ما بايد حتماً مانند كش��ورهاي ديگر 
بازگش��ايي  ها را انجام مي  داديم و بايد بازگش��ت 
فعاليت هاي تقريب��اً عادي را به خاطر معيش��ت 
مردم داشته باشيم؛ بازگشايي قابل قبول است، اما 
عوارض خود را نيز دارد و باعث افزايش موارد ابتال 
و بس��تري و در نتيجه مرگ و مير مي  شود.« آقاي 

معاون در عين حال با بيان اينكه تعطيلي يكپارچه 
كشور به نفع نيس��ت، الگوي شهرستاني در قالب 
تصميم  گيري استاني را روش��ي عنوان كرد كه در 
ستاد مقابله با كرونا به آن رسيده اند. بر اين اساس 
هم به 9 اس��تان مجوز داده شده است كه مشاغل 
سطح 3 و 4 شهرس��تان  هاي قرمزشان را تعطيل 
كنند كه مشاغلي مانند رستوران، تاالر، قهوه  خانه، 
آرايشگاه هاي زنانه، سينما، تئاتر، مصلي  ها و مساجد 

و. . . مشمول اين تعطيلي  ها هستند. 
حريرچي با بيان اينكه اين تصميم  گيري به  صورت 
هفتگي انجام مي  ش��ود و ممكن است براي تهران 
نيز چنين تصميمي اتخاذ شود، تأكيد كرد:» شهر 
تهران هنوز قرمز نيست، اما در مرحله هشدار است و 
به دليل تراكم بااليي كه در استان تهران و حاشيه آن 
و استان البرز داريم، رقم  هاي جزئي افزايش مي  تواند 

به صورت تصاعدي و انفجاري باال برود.«
به گفته وي در برخي اس��تان  ها كه اپيدمي كرونا 

در آنها زودتر شروع شد بيش از 50 درصد افراد به 
كرونا مبتال شده  اند، بنابراين آمارهايي در حد 18 
ميليون خيلي عجيب نيست، اما نكته كليدي اين 
است كه س��ابق بر اين تصور مي  شد كه هركس به 
كرونا مبتال شد، ايمني كوتاه  مدتي دارد، اما اين  طور 
نيست و با توجه به اينكه مقاالت نشان مي  دهد بعد 
از سه ماه سطرح سرمي آنتي بادي كاهش مي  يابد 
و احتمال ابتالي مجدد به خص��وص در افراد كم 

عالمت وجود دارد. 
 معاون بهداشت: تا يكسال ديگر هم واكسن 

به دست ما نمي رسد
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت با 
طرح سه نظريه در خصوص فاصله گذاري هوشمند 
و احتمال بازگشت محدوديت ها گفت: » در زمينه 
بازگشت محدوديت ها چند نظر وجود دارد؛ يكي 
اينكه اگر ميزان بروز و شيوع بيماري در يك استان 
زياد شد و آن استان قرمز شد، كل استان را قرنطينه 
كنيم و ببنديم. نظر ديگر اينكه آن ش��هر خاص را 
قرنطينه كنيم و يك نظر هم اين است كه محل هايي 
را كه منجر به بيماري شده اند، تعطيل كنيم. دنيا به 
مرحله سوم رسيده است. اكنون اگر يك شهرستان 
وضعيت قرمز دارد، نيازي نيس��ت كه كل استان 
يا شهرس��تان را تعطيل كنيم؛ چراكه امكان پذير 

هم نيست.«
به گفته وي ۶0 درص��د كل مبتاليان دنيا در يك 
ماه گذشته بوده است؛ يعني ويروس در دنيا سرعت 
بس��يار بااليي گرفته است. كش��وري مانند امريكا 
طي 24 س��اعته گذش��ته براي اولين بار 50 هزار 
مبتال شناسايي كرده است. معاون بهداشت وزارت 
بهداشت مي پذيرد كه فاصله گذاري هوشمند موفق 
نبوده كه اگر بود، دچار اين وضعيت نمي شديم. زيرا 

پروتكل ها رعايت نشده است.«
معاون بهداشت وزارت بهداش��ت بر خالف آقاي 
وزير كه چند روز پيش خبرهاي خوشي از ساخت 
واكس��ن ايراني بيم��اري كرون��ا داده بود، تأكيد 
كرد:»اين بيماري واكسن ندارد و تا يكسال ديگر 
هم واكسن به دست ما نمي رس��د.« به گفته وي 
حتي اگر تا دو ماه ديگر هم واكسن در اروپا و امريكا 
توليد شود كه نمي شود، باز هم به دست ما نخواهد 
رسيد، زيرا اوالً ما در تحريم هستيم و اگر در امريكا 
توليد شود، به راحتي به دست ما نخواهد رسيد. در 
عين حال بايد خودمان را براي يكسال زندگي با 
اين ويروس آماده كنيم. بنابراين استفاده از ماسك 
ارزان ترين و مؤثرترين و عملي ترين راهي است كه 
داريم و دوم تعهد به مسئوليت اجتماعي به طوري 
كه افراد مبتال از خانه خارج نشوند و اگر خارج شد، 

بسيار رعايت كند. 
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ركورد شكني دوباره كرونا در كمتر از يك هفته
كرونا طي 24ساعت جان 163نفر را در ايران گرفت كه باالترين رقم از ابتداي شيوع اين بيماري تاكنون است

در همين حال معاون كل وزارت بهداشت پيش بيني كرد كه مرگ و مير ناشي از كرونا تا 200 نفر در روز هم  بعيد نيست

در هش�تمين جلس�ه دادگاه طبري، ش�ريك 
ب�زرگ وي يعن�ي داني�ال زاده مدعي ش�د كه 
»گرفتاري بزرگ م�ن فقط اين ب�ود كه به يك 
مس�ئولي س�اختمان فروختم كه اص�ًا وي را 
نمي شناختم«! طبري هم مدعي شد يك سال 
بعد از معامله برج روما كامرانيه ب�ا دانيال زاده 
رفي�ق ش�ده و اعم�ال نف�وذي براي�ش انجام 
نداده است. نماينده دادستان اما افشا كرد كه اگر 
دانيال زاده و طبري همديگر را نمي شناختند، 
چط�ور س�يمكارت مخف�ي داش�تند؟! وقتي 
طب�ري ب�ه دفت�ر داني�ال زاده مي رفت�ه، 
دانيال زاده به منش�ي مي گفته اس�م مهمان را 
نپرس�ند. داني�ال زاده هم م�داوم پيش طبري 
مي رفته است. نماينده دادستان همچنين گفت 
»كاش دانيال زاده توضيح مي داد كه چند مدير 
بانكي مش�تري اش بودند« ! در انتها هم طبري 
با پذي�رش ضمني جرائمش گف�ت بدهي هايم 
را پس مي دهم كه قاضي گفت دير شده اس�ت !

روز گذشته هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات 
اكبري طبري و ساير متهمان در شعبه پنجم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي بابايي 

برگزار شد. 
 كارگران گروگان تسهيات

در ابت��داي جلس��ه رئي��س دادگاه از وكيل متهم 
دانيال زاده خواست در جايگاه حاضر شود. فريدون 
وزيري يك��ي از وكالي متهم داني��ال زاده هم در 
جايگاه حاضر ش��د و گفت: موكل من چاره اي جز 
اخذ تسهيالت از بانك ملي نداشته؛ چراكه يا بايد 
ش��ركت ها تعطيل و كارگران بيكار مي ش��دند يا 
تسهيالت اخذ مي شد. بازپرس زماني كه مستندات 
تس��هيالت را مالحظه مي كند قرار منع تعقيب را 
صادر كرده و اگر ادعا كنيم كه اعمال نفوذ صورت 

گرفته، وجاهت ندارد. 
در ادامه اين جلس��ه دادگاه، مهدي توكلي وكيل 
ديگر دانيال زاده گفت: يكي از اتهاماتي كه به موكل 
اينجانب زده شده، اين است كه ملكي را 9 ميليارد 
و 250 ميليون تومان ارزان تر واگذار و اين كار رشوه 
تلقي شده است. گفته مي ش��ود معامله اي صورت 
گرفته، اين معامله قانوني اس��ت و جرمي صورت 
نگرفته است. پيشتر از اين هم در دادسرا در همين 

خصوص منع تعقيب صادر شده است. 
 قرار كارشناسي بين طبري و دانيال زاده!

وي گفت: در ادامه بازپرس شعبه 15 تقاضاي تجديد 
رسيدگي مجدد را از دادس��تان تهران مي خواهد. 
بازپرس عنوان مي كند قرار منع تعقيبي كه توسط 
بازپرس شعبه 5 صادر ش��ده درست نيست، اما در 
دادرسي مجدد هم موكلم تبرئه مي شود.  در ادامه 
قاضي از وكيل دانيال زاده پرسيد: چرا در اين معامله 

موكل شما به ضرر طبري راضي شد؟!
وكيل دانيال زاده ادامه داد: كارشناسان مي گويند 
سال 88 برج روما 1/5 ميليارد)از ملك كريم خان 
طبري( ارزان تر بود؛ س��ال 92 هم روما 9 ميليارد 
تومان ارزان تر بود؛ يعني نظري ارائه مي ش��ود كه 
صددرصد مخال��ف آنچه بود و قب��اًل گفته بودند، 
بنابراين ميان دو نظريه كارشناسي، تعارض جدي 
وجود دارد؛ عالوه بر اينها در رابطه با واحد هاي برج 

روما 59 مبايعه نامه ديگر وجود دارد. 
قاضي از وكيل دانيال زاده پرسيد: اگر مبايعه نامه ها 
وجود داشت چرا همان موقع به كارشناسان ارائه 
نشد و دستنوشته مجعول از س��وي موكل شما و 

طبري به كارشناسان ارائه شد؟
وكي��ل داني��ال زاده پاس��خ داد: براي اينك��ه قرار 
كارشناسي اين بود كه بر مبناي اسناد ميان طبري 
و دانيال زاده كارشناس��ي انجام گيرد؛ ضمن اينكه 

كارشناسان در اين رابطه مراجعه نكردند. 
 پدر بي اطاع و فرزندان كانادا نشين !

در ادامه نماينده دادس��تان پرس��يد: نام و ش��غل 
افرادي كه اقدام به خريداري س��ه واحد برج روما 

كردند، چيست؟
وكيل دانيال زاده پاسخ داد: من اطالعي ندارم. 

در اين هنگام دانيال زاده از جايش برخاست و گفت: 
يكي از آنها با نام ممقاني تاجر و كارخانه دار است. 

نماينده دادس��تان در اين هنگام پرس��يد: كاش 

توضيح مي داديد، چند مدير بانكي از ش��ما ملك 
خريدند!

اين وكيل افزود: در سال 90 طرفين اصاًل همديگر 
را نمي شناختند، چه دليلي دارد طبري براي انجام 

كاري سفارش دانيال زاده را كرده باشد؟
بعد از پاي��ان صحبت ه��اي توكلي)وكيل(، متهم 
داني��ال زاده از قاضي فرصت خواس��ت تا دقايقي 
صحبت كند.  س��پس داني��ال زاده در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: من وارد يك گرفتاري ش��دم، اين 
گرفتاري هم آن بود كه به يك مسئولي ساختمان 
فروختم كه اصاًل وي را نمي ش��ناختم ! سه فرزند 
هم دارم كه تحصيلكرده و س��اكن كانادا هستند. 
خادمي )كسي كه رابطه طبري و دانيال زاده را افشا 
كرده بود( را در سال 95 از تشكيالتم اخراج كردم. 

 شعبده بازي بازپرس براي دانيال زاده
در ادامه طبري هم به جايگاه آمد و گفت: هرگونه 
اتهام يا ادعا درباره آش��نايي با دانيال زاده و ادعاي 
اعمال نف��وذ از بنيان كذب و س��اختگي اس��ت. 
دانيال زاده با فرض پرداخت رش��وه ش��ش ماه در 

زندان امنيتي بود. 
در ادامه نماينده دادس��تان دوباره به جايگاه آمد 
و گف��ت: بازپرس ش��عبه 15)علي��زاده( چندين 
ميليارد تومان از دانيال زاده از طريق فردي رشوه 
مي گيرد. عليزاده در جري��ان تحقيقات گفت: اگر 
من از دانيال زاده رشوه گرفته باشم نبايد براي وي 

قرار جلب به دادرس��ي صادر كرده باشم. ابتدا اين 
حرف قابل باور بود، اما ما وقت��ي پرونده را مطالعه 
كرديم، متوجه شديم در اين پرونده آنچه بايد منع 
تعقيب صادر مي ش��د براي آن جلب به دادرس��ي 
خورده است و براي آنچه بايد جلب دادرسي صادر 

مي شد منع تعقيب خورده است. 
 معامله مجدد با وجود ضرر!

رس��ول قهرماني ادامه داد: وكي��ل اول دانيال زاده 
درباره پرونده سال 89 وي اعالم كرد بازار ايران در 
ركود بوده است و اگر دانيال زاده اين كار را نمي كرد 
با بحران كارگري مواجه مي شديم. اگر دانيال زاده 
ارز ه��اي دولتي را ب��ه صورت صحي��ح تخصيص 
مي داد نه تنها 5 هزار كارگر كه امروز 30 هزار كارگر 
مشغول به كار بودند و نمي توان بحران كارگري را 

دستمايه قرار داد. 
نماينده دادستان بيان داشت: اگر 59 مبايعه نامه 
داشتيد، چرا به بازپرس ارائه نداديد؛ البته دانيال زاده 
خيالش راحت بود؛ چراكه بازپرس او را حتي احضار 
هم نكرد. طب��ري در معاوضه كريم خ��ان و روما با 
دانيال زاده متضرر شد؛ يعني طبري يك ميليارد و 
300 ميليون تومان ضرر كرد و بعد گفت خير سر 
آقاي دانيال زاده! طبري اگر در روما ضرر كرد، چرا 
در فلورا نيز پاي معامله با كس��ي آمد كه به او ضرر 
زده اس��ت؟ اگر داني��ال زاده و طب��ري همديگر را 
نمي شناختند، چطور سيمكارت مخفي داشتند؟ 

 در ادامه طبري در مورد موضوع س��يمكارت هم 
مدعي شد: به تاريخ استفاده از سيمكارت ادعايي 
توجه كنيد و با اين س��يمكارت حتي يكبار با هم 

تماسي نداشتيم. 
قاضي پرس��يد: براي چه گرفتيد؟ شما سيمكارت 

نداشتيد؟
طبري گفت: بعد از بازنشس��تگي اغلب تلفن ها را 
جواب نمي دادم و در وضعيت خاموش قرار مي دادم. 
ممكن است دانيال زاده به زعم خويش كه احتماالً 
بخواهد در ارتباط با صورت مجلس تفكيكي و اخذ 
سند مالكيتي ساختمان جنب فلورا، چنين اقدامي 
كرده باش��د.  طبري در نهايت افزود: حاضر هستم 

خسارت ها را پس بدهم. 
قاضي ه��م خطاب ب��ه وي گف��ت: يك ك��م دير 
شده اس��ت! در خصوص اين تقاضا دادگاه تصميم 

خواهد گرفت. 
 در نهايت وكيل طبري از دادگاه خواست تا فرصتي 

براي مطالعه پرونده لحاظ شود. 
قاضي هم پاس��خ داد: به وكالي متهمين فرصت 
كافي داده شده و با اين حال در آخرين دفاع فرصت 

خواهيم داد. 
وي سپس با اعالم ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه 

بعد متعاقباً اعالم مي شود. 

 علي آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در حال 
حاضر تعداد فرزندان خانواده ها از دو فرزند به پايين است؛ يعني از نرخ 
جانشيني هم پايين تر هستيم و جمعيت ايران رو به كاهش است در واقع 

اين بدترين حالتي است كه كشور مي تواند داشته باشد. 
 رئيس سازمان مديريت بحران ش��هر تهران از نصب 22 شتاب نگار 

زلزله تا سه ماه آينده براي پايتخت خبر داد. 
 مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران گفت: 
ارائه خدمات به افراد بدون ماسك در پايانه هاي پايتخت ممنوع شد و 
همه مسافران و مراجعان به پايانه ها ملزم به رعايت دستورالعمل هاي 

بهداشتي هستند. 
 معاون عمليات س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با اعالم 
هشدار زودهنگام و اخطار هواشناسي درباره رگبار باران همراه با رعد و 
برق و وزش باد به نسبت شديد، از كوهنوردان و طبيعت گردان خواست 
در ارتفاعات و دامنه هاي اس��تان مازندران همه مسائل ايمني را براي 

حفاظت از خود و هم نوردانشان حتماً رعايت كنند. 

اعضاي شوراي شهر: 
جانباختگان مقصر نشوند!

كميسيون ماده 100 به تخريب كلينيك سينا 
رأي داده بود، اما هيچ گاه اجرا نشد !

» در صحن ش�وراي ش�هر به صورت�ي در مورد حادث�ه كلينيك 
س�ينا صحب�ت مي ش�ود ك�ه نگران�م هم�ه ب�ه نتيجه برس�يم 
جانباخت�گان، مقصر حادثه هس�تند«! اين بخش�ي از س�خنان 
سخنگوي شوراي ش�هر تهران در جلس�ه ديروز اين ش�ورا بود. 
در جلسه ديروز شوراي شهري ها پاي تخلف ش��هرداري و وزارت كار 
به ميان آمد و علي اعطا با بيان اينكه شهرداري به يك دفتر 50 متري 
كه دو جوان در آن كار مي كنند، چندين ب��ار اخطار كاربري مي دهد و 
جاي سؤال مطرح است كه چرا براي كلينيك اين مسئله انجام نگرفته، 
گفت: » وزارت كار در حادثه كلينيك سينا مهر مسئوليت دارد و بايد 
اين وزارتخانه بازرساني جهت بررسي ضوابط فني و ايمني به كلينيك 
مي فرستاد و با توجه به اختيارات قانوني بازرسان وزارت كار بر اساس 
ماده 9۶ قانون مي توانستند اعالم تخلف كنند. همچنين جاي تعجب 
دارد كه چرا برخي موضوع را به خأل قانوني نسبت مي دهند در حالي كه 
هيچ خأل  قانوني نداريم.« اشاره وي به نص صريح قانون است كه بازرسان 

وزارت كار بايد گزارش تهيه و اعالم تخلف مي كردند. 
روز گذش��ته چهار نماينده از وزارت بهداشت، وزارت كار، شهرداري و 
مالكين كلينيك سينا مهر جهت حضور در صحن شوراي شهر و ارائه 
گزارش دعوت شده بودند. به دليل اينكه برخي از مالكين در بازداشت 
بودند، نماينده اي از آنها در شورا حضور نيافت و عليرضا زالي، نماينده 

وزارت بهداشت هم اعالم كرد سه شنبه به صحن شورا مي آيد. 
رئيس شوراي شهر تهران هم با اعالم اينكه 33 هزار ساختمان ايمني 
آنها در تهران بررسي شده است، گفت: »بعد از حادثه پالسكو در سال 95 
تنها 220 ساختمان كه ناايمن بوده ايمن شده و 3 هزار ساختمان نيز در 

حال ايمن سازي است و بقيه موارد مورد توجه قرار نگرفته است.«
هاشمي با بيان اينكه شهرداري بر اساس گزارش��ات ارائه شده ضابط 
قضايي نيس��ت،  گفت:» بايد لوايحي در مجلس تصويب ش��ود كه اين 

قدرت را در اختيار شهرداري ها به ويژه كالنشهرها قرار دهد.«
حال آنكه سخنگوي شوراي شهر چنين ادعايي را )خأل  قانوني( را كاماًل 
رد كرده بود.  رئيس كميسيون س��المت و محيط زيست شوراي شهر 
تهران هم با اشاره به اينكه 54 درصد از حريق هاي ساختماني مربوط 
به كاربري مسكوني است، گفت: »سيم كشي غيراصولي در مجموعه و 
دپوي نامناسب سيلندرهاي اكسيژن از داليل حادثه حريق در كلينيك 

سينا مهر بوده است.«
زهرا صدراعظم نوري به ليستي از تخلفات اين كلينيك همچون مسقف 
كردن غير اساس��ي حياط، تبديل 405 مترمربع مس��كوني به بخش 
بهداش��تي، تبديل بخش مس��كوني به بخش اداري، دپوي قابل توجه 
دستگاه سيلندر اكسيژن و نيتروژن و در نظر نگرفتن پله فرار اضطراري 
اشاره كرد؛ تخلفاتي كه همه به كميسيون ماده 100 ارسال شده بود. 
كميسيون ماده 100 هم رأي به تعطيلي يا قلع مستحدثات زائد و اعاده 
به وضعيت مجاز طي دو ماه و تخريب و جمع آوري س��قف غيراساسي 
داده است،اما خانم صدراعظم نوري اعالم نكرد كه چرا اين رأي اجرايي 
نش��ده بود يا اصاًل اين رأي كي صادر شده بود؟ طبق قانون فقط ديوان 
عدالت اداري مي تواند جلوي اين رأي را بگيرد كه در مورد اين كلينيك 

اين اتفاق رخ نداده بود. 
شهردار تهران هم كه در جلس��ه ديروز حاضر بود، پاي بيمه ها را وسط 
كشيد و گفت:» اليحه اي را براي حل اين مشكالت قانوني به كميسيون 
لوايح دولت برده ايم و يكي از راه هايي كه بايد تعقيب شود، موضوع بيمه 
اجباري براي ساختمان هاي خاص در شهر تهران است. ورود بيمه باعث 
مي شود تا برخي از مقررات ملي ساختمان بهتر اجرا شود.  وقتي بيمه وارد 
به موضوع شود، اگر مالك ضوابط را رعايت نكند ديگر حين وقوع خسارت 
پولي پرداخت نمي شود و همه مسئوليت به گردن مالك خواهد افتاد و از 

سوي ديگر حق بيمه براي ساختمان هاي نا ايمن گران تر خواهد بود.«
در جلسه ديروز ش��وراي شهر هم ش��هردار و هم رئيس شوراي شهر 
به جاي ارائه راهكاري براي مقابله با اين حوادث همچون درخواس��ت 
قضايي از دادستان براي پلمب اين اماكن، تنها فكري كه به ذهن شان 
رسيد، جلب حمايت و كمك هاي بيش��تر از دولت بود؛ حمايت هايي 
كه مش��خص نيس��ت چگونه قرار اس��ت از پالسكويي ش��دن ديگر 

ساختمان هاي پرخطر جلوگيري كند. 

حسين سروقامت

ابراهيم مشيريان

يك اتفاق فرهنگي خجسته؛ بازديد معلمان مدارس ايراني از 
مدرسه ژاپني دبي!

. . . و ابهامات�ي كه ُرخ مي نماين�د و هر يك پاس�خي جداگانه 
مي طلبند. ابهامات�ي كه از تف�اوت فرهنگي ما و آنان ريش�ه 

مي گيرند. 
معلمان ايراني مي پرس�ند و مدير ژاپني با خوش�رويي پاسخ 

تك تك آنان را مي دهد؛
يكي مي خندد و مي گويد: 

». . . مثًا همي�ن ويلچر خالي كه كناِر دِر اتاق مدير اس�ت؛ اين 
دكور نيست؟«

مدير مدرسه با تعجب مي گويد:
» دكور؟ نه هرگز! ه�ر روز يكي از بچه ه�ا از صبح تا عصر روي 
اين ويلچر مي نش�يند؛ مي دانيد چرا؟ تا تنگناهاي يك معلول 
را بفهمد، و هنگامي كه در جامعه با چنين كس�ي مواجه شد از 
ياري اش دريغ نكند و اگر روزي بزرگ ش�د و پُست مديريتي 

گرفت، در صدد تسهيل كار آنان برآيد«. 
دوستان! ما اساساً به اين چيزها فكر مي كنيم؟!
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اجراي سنجش كالس اولي ها
 در 2200 پايگاه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي

رئيس سازمان آموزش و پرورش اس�تثنايي كشور از اجراي طرح 
سنجش س�امت جس�ماني و آمادگ�ي تحصيل�ي كاس اولي ها 
در 2هزارو200 پايگاه توس�ط 20 هزار ني�روي متخصص خبر داد. 
سيد جواد حسيني، رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در 
مراسم افتتاحيه برنامه سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي 
نوآموزان بدو ورود به دبس��تان با بيان اينكه يك ميليون و 500 هزار 
نوآموز بدو ورود به دبستان و پيش دبستاني مورد سنجش قرار خواهند 
گرفت، اظهاركرد: با توجه به شرايط كرونا برنامه سنجش با رعايت تمام 
پروتكل هاي بهداشتي در بيش از 2 هزار و 200 پايگاه توسط 20 هزار 

نيروي متخصص اجرا مي شود. 
وي با بيان اينكه حفظ سالمت نوآموزان اصل اساسي در طرح سنجش 
سال جاري اس��ت، افزود: رعايت كامل موارد بهداش��تي و ضدعفوني 
پايگاه ها، افزايش 200 پايگاه در س��طح كش��ور، ايجاد ات��اق انتظار، 
كاهش پذيرش روزانه از 40  نفر به 20 نفر، افزايش ساعت كار پايگاه ها 
از چهار ساعت به پنج ساعت، افزايش زمان  سنجش  از 15 دقيقه به 30 
دقيقه، راه اندازي شيفت عصر در برخي پايگاه ها، ايجاد درگاه پرداخت 
الكترونيك��ي، دو برابر كردن ابزاره��اي آزماينده تحصيل��ي و اجراي 
س��نجش پيش دبس��تاني ها از مهر ماه از جمله مواردي است كه براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و رعايت شرايط بهداشتي در پايگاه ها 

در نظر گرفته شده است. 
معاون وزير آموزش و پرورش با بيان چرايي اجراي برنامه سنجش گفت: 
بر اساس مصوبه هيئت دولت در س��ال ۷5، اساسنامه سازمان و قانون 

برنامه پنج ساله اجراي طرح سنجش الزامي است. 
وي افزود: در س��ند تحول بنيادين بر ارتقاي كيفي��ت و عدالت تأكيد 
شده است و اجراي اين طرح راهي براي كنترل افت تحصيلي و ارتقاي 

كيفيت است. 
معاون وزير با بيان اينكه در اين طرح گروه هاي هفتگانه داراي نياز ويژه 
شناسايي مي شوند، اظهار داشت: در اين طرح نوآموزان با آسيب بينايي، 
آسيب شنوايي، كم توان ذهني، جسمي حركتي،  طيف اوتيسم، چند 
معلوليتي و داراي مشكالت ويژه يادگيري شناسايي شده و در مدارس 

استثنايي و تلفيقي جاي دهي مي شوند. 
وي افزود: حفظ و ارتقاي س��المت، پيشگيري از بيماري ها، شناسايي 
ميزان شيوع اختالالت، تهيه شناسنامه الكترونيك سالمت، پيشگيري 
از بروز و تشديد بيماري ها، شناسايي و تشخيص به موقع و جاي دهي 

مناسب دانش آموزان در مدارس از اهداف طرح سنجش مي باشد. 
معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه شناسايي درست، پوشش 
حداكثري و مداخله بهنگام و اس��تاندارد منجر به آموزش و پرورش با 
كيفيت مي ش��ود، افزود: براي تحقق اين هدف اولين گام شناسايي به 

موقع است كه برنامه سنجش چنين رسالتي را بر دوش دارد. 
وي افزود: برنامه س��نجش از سال ۷3 با پوش��ش 1/5 درصدي شروع 
شد و در سال گذشته 9۷/۶ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان تحت 

پوشش طرح قرار گرفتند. 
حس��يني ادامه داد: از س��ال 1394 نوآموزان پيش دبستاني نيز تحت 
پوشش طرح قرار گرفتند و پوش��ش اين نوآموزان از 10 درصد به 50 

درصد در سال گذشته رسيد. 
وي تصريح كرد: در سال جاري پوشش 99 درصدي نوآموزان بدو ورود 

به دبستان و 55 درصدي پيش دبستاني ها هدف گذاري شده است. 
حسيني به بيان آماري از طرح سنجش در سال گذشته پرداخت و افزود: 
بر اساس نتايج سال گذشته طرح سنجش 2/۶درصد دانش آموزان بدو 
ورود چپ دس��ت هس��تند، 5/2درصد آنان دوره پيش دبس��تاني را 

نگذرانده اند، 3/4درصد اين نوآموزان نيز داراي پدر بي سواد هستند. 
وي افزود: 5/5 درصد نوآموزان داراي چاقي شديد و 1/4 داراي الغري 
ش��ديد هس��تند و 22 درصد والدين دانش آموزان نيز داراي نس��بت 

خويشاوندي هستند. 
معاون وزير آموزش و پ��رورش با تأكيد بر اينكه دوره پيش دبس��تاني 
در استثنايي اجباري و زود هنگام است، اظهار داشت: هم اكنون ۶3۷  
كودك زير چهار سال تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنايي 

قرار دارند. 
حس��يني با بيان اينكه بس��ته مداخالت بهنگام طاليي در راس��تاي 
مداخالت مؤثر و به موقع تدوين شده اس��ت، اظهار داشت:  در راستاي 
شناس��ايي به موقع و از طريق مش��اركت وزارت بهداش��ت و سازمان 
بهزيستي افزايش 8 درصدي پوشش پيش دبستاني در آموزش و پرورش 

استثنايي هدف گذاري شده است. 
معاون وزير آموزش و پرورش با بيان مراحل سنجش سالمت جسماني و 
آمادگي تحصيلي به فارس گفت: پس از سنجش نوآموزان در پايگاه هاي 
اوليه و در صورتي كه پايگاه تشخيص دهد نوآمور به يكي از 800 پايگاه 

تخصصي ارجاع داده مي شود. 
وي افزود: بر اساس نتايج سنجش سال گذشته 10/9درصد نوآموزان 
بدو ورود به دبس��تان ارجاع تخصصي به پاييگاه هاي س��نجش هوش 
داده شده اند. همچنين 2/1 درصد نوآموزان داراي آسيب شنوايي، 5/۷  

درصد داراي آسيب بينايي و ۷0 هزار نيز دير آموز هستند. 
وي تصريح كرد: بر اساس نتايج طرح سنجش در سال گذشته 10 هزار از 

دانش آموزان نياز به حضور در مدارس خاص استثنايي داشتند. 
حسيني گفت: تاكنون 80  ميليارد ريال اعتبار براي خريد تجهيزات و 

ضدعفوني كردن پايگاه هاي سنجش اختصاص يافته است. 

آزمون دكترا تعيين تكليف شد
 سازمان  سنجش  آموزش  كشور اطاعيه اي درباره  تاريخ، نحوه پرينت 
 )Ph. D( كارت و مح�ل  رفع نق�ص كارت  ش�ركت در آزمون دكت�ري
س�ال 1399 و نكات بهداشتي جهت ش�ركت در آزمون را اعام كرد. 
كارت  شركت در  آزمون  كليه  داوطلبان  آزمون دكترا از روز دوشنبه 23 
تيرماه براي مشاهده و پرينت روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش كشور به نشاني www. sanjesh. org قرار خواهد گرفت. 
 بنابراين داوطلبان  متقاضي شركت  در آزمون ، براي پرينت كارت شركت 
در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به درگاه اطالع رساني مذكور مراجعه 
نموده و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )شامل نام خانوادگي و نام، 
كد ملي و تاريخ تولد( يا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و كد پيگيري( 
از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه نمايند و براساس تاريخ و آدرس 
تعيين شده بر روي كارت ش��ركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط 
مراجعه نمايند.   بديهي اس��ت كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي يا اصل 
شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً ساير اطالعات ديگر در 
برگ راهنماي شركت در آزمون كه همزمان با كارت شركت در آزمون 
روي درگاه اين سازمان قرار گرفته قابل پرينت و دريافت است.  براساس 
 Ph.« برنامه زماني پيش بيني شده فرآيند آزمون ورودي دوره دكتري
D« )نيمه متمركز( سال 1399 از ساعت 8:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 
2۶ تيرماه در ۶0 شهرستان مختلف كشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس 
حوزه امتحاني روي كارت شركت در آزمون داوطلبان مشخص شده است.  
داوطلبان درصورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را از اين تاريخ 
لغايت روز پنج شنبه 2۶ تيرماه همه روزه به غير از روز جمعه از ساعت 8:00 
الي  14:30 با شماره  تلفن  421۶3- 021 يا بخش پاسخگويي اينترنتي 

سازمان سنجش آموزش كشور در ميان بگذارند. 
گفتني است آزمون دكترا قرار بود اسفندماه برگزار شود به دليل كرونا 

به تعويق افتاده بود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

طبري: خسارت ها را پس مي دهم 
قاضي: دير شده است !

عليرضا سزاوار
  گزارش  2


