
روز گذش�ته براي چندمين بار پياپ�ي، ركورد 
جانباختگان ويروس تاجدار شكس�ته ش�د و 
200 نف�ر ديگ�ر از هموطنانم�ان ب�ه كام مرگ 
فرو رفتن�د. فرمانده س�تاد مقابله ب�ا كرونا در 
پايتخت ه�م ش�رايط ته�ران را نگران كننده، 
بي ثب�ات و ناپاي�دار توصي�ف مي كن�د. آم�ار 
فوتي هاي ناش�ي از ويروس كرون�ا در پايتخت 
افزايشي جهشي داشته و از 19فوتي به 70فوتي 
رس�يده اس�ت. كاهش رعايت نكات بهداشتي 
همچ�ون اس�تفاده از ماس�ك و فاصله گذاري 
اجتماعي از يك س�و و بازگش�ايي هاي حساب 
نشده و چالش نبود ساختار مناسب حمل و نقل 
عمومي، در ش�رايط كنوني اصلي ترين متهمان 
شكل گيري وضعيت كنوني و ش�يب تند ابتال، 
بس�تري و مرگ بيماران كرونايي است. با تمام 
اينها تا لحظه نگارش اين گ�زارش هيچ خبري 
مبني بر تدابير تازه و مؤثر براي كنترل ش�يوع 
افسارگس�يخته كرونا در كش�ور منتشر نشد، 
انگار مرگ بيم�اران كرونايي هر قدر هم رش�د 
داشته باشد، دولت حاضر نيست جز توصيه به 
رعايت دس�تورالعمل هاي بهداشتي و تأكيد بر 
استفاده از ماسك تدبير ديگري داشته باشد و 
الاقل در بخشي از بازگش�ايي ها بازنگري كند. 
تنها به فاصل��ه دو روز از ركوردش��كني مرگ هاي 
كرونايي، روز گذشته با جهشي 37  نفره آمار مرگ 
بيماران كرونايي به 200 نفر رسيد. آمار 200  نفره 
بيماران كرونايي را دو روز پيش معاون كل وزارت 
بهداشت پيش بيني كرده بود اما اينكه به اين زودي 
به چنين آماري برسيم از پيش بيني ها فراتر به نظر 
مي رس��يد. حاال با ۱۱ هزار و ۹3۱جانباخته در مرز 
۱2 هزار مرگ ناش��ي از كرونا قرار داريم. همچنين 
طي 24ساعت گذش��ته 2هزار و ۶37بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي ش��د كه 
يك ه��زار و 4۵۵ مورد بس��تري ش��دند و مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به 24۵ هزار و ۶۸۸ نفر 
رسيد.  طبق گزارش وزارت بهداشت آمار بيماران 
در وضعيت شديد بيماري هم افزايش داشته است 
و 3هزارو270 نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 

دارند. 
استان هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، كرمانشاه، 
كردس��تان، ايالم، آذربايج��ان غربي و ش��رقي و 
خراس��ان رضوي در وضعيت قرمز و اس��تان هاي 
تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، كرمان، 
يزد، سيس��تان و بلوچس��تان، همدان و اردبيل در 

وضعيت هشدار قرار دارند. 
  فشار براي بازگشايي ها

سعيد نمكي وزير بهداش��ت هم روز گذشته پس 
از چندين روز س��كوت خود را شكس��ت و در برابر 
رسانه ها حاضر شد. وي در ارتباط زنده تلويزيوني 
با اش��اره به دليل غيبتش گف��ت: »مدتي به دليل 
مشكالت سختي كه در اين روزها با آنها مواجه بودم 

نتوانستم جلوي دوربين حاضر شوم.«
نمكي با اش��اره به مه��ار بيم��اري در مرحله اول 
و رس��يدن مرگ هاي ناش��ي از اين بيم��اري را به 
حدود 30 نفر افزود: »ما براي براي تك رقمي شدن 
مرگ ومير اين بيماري برنامه ري��زي كرده بوديم و 
براي مهار بيماري در كشور اميدهاي زيادي داشتيم 
اما به ياد داريد كه در آن روزها تقاضاها و تمناهاي 
زيادي از م��ردم كرديم، هم از مردم ش��ريف و هم 
آنهايي كه براي تسريع در برخي بازگشايي ها فشار 
زيادي مي آوردند، از اصناف و مشاغل و هنرمندان 
و مراكز فرهنگي و مذهبي كه هم��واره ما آنها را به 
حوصله بيشتر و وقت مناسب تر توصيه مي كرديم.«
وي با ي��ادآوري صحبت هايش كه ممكن اس��ت 
در دقيقه۹0 از گوش��ه هاي زمي��ن گل بخوريم و 
عادي انگاري شرايط و اينكه فكر كنيم ويروس كرونا 
تمام شد، يكي از خطرناك ترين انديشه هايي است 
كه ممكن است ما را گرفتار كند، افزود: »متأسفانه 
عده زيادي حرف ه��اي ما را گ��وش نكردند و عده  
زيادي حرف هاي من و همكارانم را جدي نگرفتند 
و موج ت��ازه اي از بيماري گرفتارمان كرد. مراس��م 
عروسي، زنجيره اي از عزا را پس از خود خلق كرد و 

مراسم عزاداري نيز زنجيره اي از سياه پوشي و عزاي 
مستمر را براي مردم اين سرزمين رقم زد و سفرهايي 
انجام شد و در جريان آن بمب ويروس را با خود حمل 

كرديم و ديگران و خودمان را گرفتار كرديم.«
نمكي گفت: اميدوارم كسبه مانند روزهاي اول كرونا 
را جدي بگيرند، روزي كه م��ن التماس مي كردم 
برخي فكر مي كردند عرايض من ياوه گويي بوده اما 
دلم نمي خواست تاوان رعايت نكردن را با مرگ هاي 

تلخ بدهيم. 
   حرف هاي درگوشي وزير با مسئوالن

وزير بهداش��ت با تأكي��د چندين باره ب��ر رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك تأكيد 
كرد: »ماس��ك مي تواند باالي ۸0درصد با رعايت 
فاصله گذاري ما را در پيش��گيري از بيماري موفق 
كند و اين موضوع بس��يار جدي و مهم است، البته 
مي دانم كه فراهم كردن ماس��ك ب��ا قيمت باالي 
هزارو۵00تومان براي خانواده تنگدس��ت ميس��ر 
نيس��ت اما ماس��ك خانگي آموزش داده ش��ده و 
مي تواند با نازل ترين قيمت يكي از عوامل بس��يار 

مؤثر در پيشگيري باشد.«
وي همچنين خطاب به برخي مسئوالن گفت: »با 

مسئوالن محترم حرف هايي دارم كه از اين تريبون 
نمي زنم و قطعاً به آنها نامه مي نويسم، اينكه چگونه 
ناوگان حمل و نقل شهري را تقويت كنيم و در برخي 
موارد چگونه به هم كمك كنيم تا امور مردم تسهيل 
ش��ود و... را در س��تاد ملي كرونا و طي مكاتبات با 

مسئوالن پيگيري مي كنم.«
 جهش فوتي ها و بستري ها در تهران 

وضعيت كالنش��هر تهران هم نگران كننده است. 
محسن هاش��مي، رئيس شوراي ش��هر تهران كه 
آمار متوفيان پايتخت را از بهشت زهرا مي گيرد، از 
افزايش متوفيان ناشي از ابتال به كرونا در پايتخت 
خبر داد. به گفته وي فقط در روز گذشته 70 نفر به 
دليل اين بيماري در بهشت زهرا )س( دفن شده اند 
در حالي ك��ه پيش از اين آمار فوتي ه��اي كرونا به 

۱۹ نفر رسيده بود. 
هاشمي با اش��اره به تأثير بيش از يك ميليون سفر 
در روز با مترو در گس��ترش كرونا در پاسخ به اين 
پرسش كه طرح ترافيك در پايتخت به دليل افزايش 
آمار مبتاليان لغو مي شود يا خير،  گفت: »از آنجايي 
كه نظرات ما در شورا وتو مي شود، شأن مان را حفظ 
مي كنيم و نظري در اين زمينه ارائه نمي كنيم چراكه 

ستاد كرونا بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.«
عليرضا زالي، رئيس ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر 
تهران با اشاره به آمار نگران كننده تعداد مبتاليان 
در كالنشهر تهران گفت: در 24ساعت گذشته تعداد 
افرادي كه در مراكز درماني استان به عنوان مبتاليان 
جديد بستري ش��ده اند به ۵34بيمار مي رسد كه 
نسبت به روزهاي گذشته يكي از باالترين آمارهاي 

اعالمي است. 
به گفته وي طبيعتاً بيمارستان ها در آمادگي كامل 
به س��ر مي برند اما اگر تعداد بيماران��ي كه نياز به 
بستري دارند به ش��دت زياد شود، مسلماً ظرفيت 

بيمارستان ها با محدوديت روبه رو مي شود. 
 زالي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر شرايط جديدي 
را تجربه مي كنيم زيرا هم تعداد مبتاليان افزايش 
يافت��ه و هم گروه هاي س��ني متفاوت��ي دچار اين 
بيماري ش��ده اند، يادآور ش��د: »تاكنون با تالش 
همكاران بخش هاي بهداشتي و درماني تالش شده 
است يك توازن منطقي بين ميزان ابتال و ظرفيت 
بيمارستان ها برقرار شود اما با افزايش آمار ممكن 

است شرايط متفاوت شود.«
 وي با اش��اره به نتايج يك مقاله علمي بين المللي 
گفت: »يكي از مهم ترين محل ه��اي انتقال كرونا 
مكان هاي مسقف است و با توجه به فصل گرما يكي 
از توصيه ه��اي جدي ما به افراد حضور بيش��تر در 

فضاهاي باز نسبت به مكان هاي مسقف است.«
 زالي ضمن تأكيد بر استفاده از ماسك تصريح كرد: 
»ماسك فقط يك بخش از راهبرد حفاظتي در برابر 
ويروس است و شست وشوي دست ها و اجتناب از 
تماس با افراد مبتال و جلوگيري از حضور افراد آلوده 
و افراد داراي عالئمي همچون سرفه و تنگي نفس در 

اجتماع همچنان بايد مورد توجه قرار گيرد.«
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باند طبري وظيفه داشتند دادگاه ها پولدارهايي را زيرنظر بگيرند كه حل پرونده قضايي شان نياز به كار غيرقانوني داشته باشد!

كارچاقكنهايطبريرشوهخوارهمهجاوولميخوردند!

دوصدکشتهزبیخیالی!
وزير بهداشت: با مسئوالن حرف هايي دارم كه از تريبون نمي زنم، نبايد تاوان رعايت نكردن بهداشت را با مرگ هاي تلخ مي داديم

در دادگاه دي�روز 

عليرضا سزاوار
طبري، يكي ديگر   گزارش  2

از دس�ته  گل هاي 
اين رشوه خوار قضايي رو شد؛ در شبكه طبري 
اف�رادي بودن�د كه پيگي�ر شناس�ايي افراد 
پرونده دار قضايي مي شدند تا با نفوذ در آنها 
زمينه ارتشاهايي را براي طبري فراهم كنند. 
اين افراد به بازپرس ها مراجعه و پيغام رساني 
مي كردن�د. قضاتي هم كه ش�جاعت به خرج 

مي دادند، دچار گرفتاري هايي مي شدند. 
نهمين جلسه رس��يدگي به اتهامات اكبر طبري و 
ديگر همدستان وي روز گذشته به رياست قاضي 

بابايي برگزار شد. 
در ابتداي جلسه قاضي ضمن اعالم رسميت جلسه از 

نماينده دادستان خواست در جايگاه قرار گيرد. 
 شناسايي طعمه در شبكه طبري

نماينده دادستان هم در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
طبري در ذيل ش��بكه هاي مختلف خ��ود پيگير 
شناس��ايي افراد پرونده دار قضايي بود تا با نفوذ در 
آنها ارتشا هايي داشته باشد، در اين ميان فردي به 
نام محمد انوشه كه به واسطه دستگيري طبري از 
كشور متواري شده است وظيفه شناسايي طعمه در 
شبكه طبري را داشت. انوشه افراد پرونده دار را در 

دستگاه قضايي شناسايي مي كرد. 
رس��ول قهرماني در ادامه ب��ه مصداق هايي از نفوذ 
طبري در برخي پرونده هاي قضايي به واسطه انوشه 
اش��اره كرد و گفت: در يكي از مالقات ها طبري به 
يكي از متموالن كه پرونده قضايي داشته است، گفته 
انوشه خود من هستم و تمام كار ها را بايد با انوشه 
هماهنگ كنيد. در يكي ديگر از موارد فردي به انوشه 
وصل مي شود و با انوشه نزد بازپرس مي روند. انوشه 
در چند مرحله نزد بازپرس مي رود و در مرحله اول 
مي گويد، طبري سالم رس��اند! من از طرف طبري 

مأموريت دارم، در اين پرونده مساعدت كنيد!
 در مرحله ديگري انوشه نزد بازپرس مي رود و به او 
مي گويد، وقتي از آقاي طبري گرفتيم كه خدمت او 

برسيد و اگر خواسته اي داريد مطرح كنيد!
در اين هنگام قهرماني خطاب به طبري گفت: شما 

چه كاره بوديد كه اين كارها را مي كرديد؟!

  طبري ما را رها نمي كرد
در ادام��ه نماينده دادس��تان مي گوي��د: بازپرس 
درخواس��ت انوش��ه را اجابت نمي كند. انوش��ه بار 
ديگر مي آيد و مي گويد ماشين جلوي در است، اگر 
خواسته اي داريد نزد آقاي طبري برويد كه خواسته 
شما را اجابت كند اما در نهايت هم بازپرس خواسته 

انوشه را انجام نمي دهد. 
قهرماني درباره اينكه طبري در ازاي فعاليت خود 
چه چيزي دريافت كرده است، گفت: طبري در اين 
رابطه اموالي را به دست آورده، انوشه هم در همين 
راستا دريافتي هاي زيادي داشته است. برخي افرادي 
كه به انوش��ه و طبري در مورد پرونده هاي قضايي 
وصل مي شدند، جمله نفيس��ي دارند و مي گويند: 
»ما ديگر بي تاب ش��ديم، وقتي طبري به ما وصل 
شد. ما مي خواس��تيم از طبري رها شويم ولي او ما 

را رها نمي كرد.« 
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي خطاب به متهم طبري 

گفت براي اداي توضيحات در جايگاه قرار گيرد. 
طبري مدعي شد: انوش��ه كارمند نهاد رياست 
جمهوري و در اص��ل كارمند س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ي و گردش��گري بود، م��ن اص��اًل او را 

نمي شناختم!

 چك ها در حساب همسر!
نماينده دادستان از طبري پرسيد: چرا زماني كه شما 

دستگير شديد، انوشه از كشور خارج شد؟
طبري گفت: نه، قبل از بازداشت من رفت. 

نماينده دادستان گفت: انوشه چهارم مرداد ۹۸ از 
كشور خارج شد و شما ۱7تير دستگير شديد. 

در ادامه قاض��ي از محمدباقر صدوقي )متهمي كه 
در دادسراي جرائم اقتصادي، پرونده هاي متعددي 
دارد( خواست در جايگاه قرار گيرد و به عنوان مطلع، 

اظهارات خود را بيان كند. 
صدوق��ي در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: جريانات 

اينجانب با طبري مربوط به دهه۸0 است. 
وي خطاب به طبري گفت: شما چك هاي زيادي از 

بنده به حساب همسرت خواباندي. 
صدوقي در ادامه توضيحات خود به اين نكته اشاره 
كرد كه ش��كايتي از طبري انجام دادم اما از همان 
روز اول من را تهديد كردند كه بايد رضايت دهيد، 
آقاي قاضي او ميليارد ها پول از من خورده كه بايد 

آنها را بدهد. 
 حاال يك اشتباهي شده

در ادام��ه قاض��ي از نماينده دادس��تان خواس��ت 
توضيحات خود را بيان كند. 

قهرمان��ي در جايگاه ق��رار گرفت و اف��زود: طبري 
افرادي داشت كه به شعب مراجعه و از قضات تقاضا 
مي كردند. افرادي همچون انوشه، تركمان و صادقي 

اين كار ها را انجام مي دادند. 
متهم طبري در جايگاه قرار گرفت و گفت: هيچ يك 

از اين اتهامات را قبول ندارم. 
وي ادامه داد: اگر من اعالم نفوذ كردم، از بابت آن چه 

منفعتي كسب نمودم؟
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي خطاب به متهم طبري 
گفت: شما خواسته اي داشته ايد و عمل نشده است. 
طبري گفت: نه، خواسته اي نداش��تم. زنگ زدم و 

گفتم به بازپرس وقت مالقات بدهيد. 
قاضي خطاب به متهم گفت: آيا شما دستور تخليه 

خانه سازماني بازپرس را صادر كرديد يا خير؟
طبري پاسخ داد: نه، حاال يك اشتباهي شده، به من 
ارتباطي ندارد. جابه جايي او )بازپرس( ارتباطي با 

من نداشته است. 
قاضي از طبري پرسيد: در مورد او هم اشتباه شد؟!

طبري پاسخ داد: بله!
  تخليه خانه و كسر از حقوق

در ادامه قاضي گفت: من اظهارات دو تن از كارمندان 
شما را قرائت مي كنم. علي صادقي كه زير نظر شما 
بود، نزد بازپرس گفته از بازپرسي در دادسراي پولي- 
بانكي كمك خواسته شد، اما وي همكاري نكرد، در 

نتيجه اجاره منزل سازماني وي را افزايش داد. 
قاض��ي بابايي در ادام��ه اظهار داش��ت: همچنين 
اظهارات اميرعباس مصدق از اين قرار است: شخصي 
در دادس��راي پولي بانكي پرونده اي داشت كه اين 
پرونده در شعبه۸ آن دادسرا نزد بازپرس رستمي 
بود. طبري به رستمي جهت سفارش زنگ زد، اما 
رس��تمي كاري براي وي انجام نداد. يك بار پيش 
رستمي رفتم. گاليه داشت و مي گفت تخليه خانه ام 
را زده اس��ت و از حقوقم بابت اجاره خانه كسر شده 

است. 
قاضي خطاب به مته��م طب��ري در ادامه تصريح 
كرد: اين مطالبي كه مطرح ش��د اظهارات دو تن از 
كارمنداني بودند كه تحت نظر شما كار مي كردند. 

در ادامه قاضي با اعالم ختم جلسه دادگاه گفت تاريخ 
جلسه بعد متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 بر اساس ابالغيه محمدباقر نوبخت به وزير بهداشت، مجوز جذب و 
به كارگيري 3هزار نفر نيروي پرستاري، پزشكي و پيراپزشكي )با اولويت 
پرستار( و با اولويت نيروهاي قراردادي و شركتي شاغل در كادر درمان 

براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر شد. 
  معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي گفت: ۵۵ درصد كودكان 
كار و خيابان غيرايراني  هس��تند ك��ه اين ميزان در ته��ران به بيش از 
۸0 درصد رسيده است. هم بايد اداره اتباع با ما همكاري كند و هم بايد 

اين ورودهاي غيرقانوني مديريت شود. 
  ش��هردار تهران از ورود 2۵0 اتوب��وس و ميني بوس با مش��اركت 
خودروسازان داخلي به ناوگان عمومي ش��هر تهران خبر داد. حناچي 
همچنين گفت: مطالعات ابتدايي براي احداث خط اتوبوس بي آر تي در 

مسير شهيد زين الدين تا ميدان صنعت در حال انجام است. 
  وزير آموزش و پرورش با اشاره به جابه جايي بيش از 2ميليارد فايل 
در شبكه آموزشي دانش  آموزان ش��اد، گفت: اكنون بيش از 70 درصد 

دانش آموزان جذب شبكه »شاد« شده اند. 
  عضو شوراي شهر  تهران گفت: شهرداري تهران سال گذشته ملزم به 
ايجاد سامانه پايش ساختمان هاي شهر تهران شد و قرار بود اين سامانه 

طي چهار ماه راه اندازي شود. 
  معاون فرهنگي و توس��عه ورزش همگان��ي وزارت ورزش و جوانان 
گفت: آخرين آماري كه ما از بررس��ي هاي ميداني به دس��ت آورديم، 
نشان مي دهد بيش از 70 درصد مردان و 33 درصد زنان در باشگاه هاي 

بدنسازي از مكمل استفاده مي كنند. 
  امكان استفاده بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري از 270مجموعه 
ورزشي كارگران در كشور با امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك بين 
صندوق بازنشستگي كش��وري و معاونت فرهنگي وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي فراهم شد. 
  ۱4۹نفر بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيدكربن در دو ماه نخست 

سال جاري جان باخته اند. 

همكاري1000گروهجهادي
باکمیتهامداد

رئي�س كميت�ه ام�داد ام�ام خمين�ي)ره( ب�ا اش�اره ب�ه اينكه 
ه�زار گ�روه جه�ادي ت�ا پاي�ان س�ال ب�ا ام�داد هم�كاري 
خواهن�د ك�رد، گف�ت: ب�ه كم�ك گروه ه�اي جه�ادي 9يونيت 
دندانپزش�كي ب�ه مناط�ق مح�روِم كم برخوردار ارس�ال ش�د. 
مرتضي بختياري در »مراس��م واگذاري يونيت هاي دندانپزش��كي به 
مناطق محروم و كم برخوردار« گفت: سال گذشته ۱40گروه جهادي 
با كميته امداد همكاري مي كردند كه تا پايان امسال تعداد آنها به هزار 

گروه جهادي مي رسد. 
وي ادامه داد: اين گروه ها، جوانان مخلص و تحصيلكرده هستند كه با 

تمام قوا به محرومان خدمت مي كنند. 
بختياري با اش��اره به اينكه مأموريت كميته ام��داد، خدمت كردن به 
محرومان و مستمندان است، گفت: ما وظيفه حمايت از اين گروه هاي 
جهادي را داريم و كاري كه جهادگران در روس��تاها و مناطق محروم 
با ضريب 7، ۸ و ۹ انجام مي دهند، قابل تقدير است و در اين روستاها، 

مسجد پايگاه آموزشي جهادگران شده است. 
رئيس كميته امداد امام خميني)ره( افزود: روز گذش��ته كميته امداد 
۹يونيت دندانپزشكي را به هفت استان محروم سيستان و بلوچستان، 
كرمان، لرس��تان، خراسان ش��مالي، خراس��ان جنوبي، چهارمحال و 
بختياري و كهگيلويه و بويراحمد ارسال كرد كه تمامي اين دستگاه ها 

توسط گروه هاي جهادي تهيه شده است. 
وي به فعاليت گروه هاي جهادي اشاره كرد و گفت: فعاليت اين گروه ها 
در حوزه اقتصادي، كش��اورزي، باغداري، دام سبك و سنگين، آبزيان 
و... اس��ت كه اتفاقات خوبي نيز در اين حوزه ها رخ داده و اين موضوع 

نشان دهنده آن است كه فرهنگ انقالبي به روستاها برده شده است. 
رئيس كميته امداد امام خميني)ره( با اشاره به اينكه در سايه انقالب 
اس��المي بايد مدينه فاضله تش��كيل ش��ود، گفت: در عرصه اشتغال، 
گروه هاي جهادي كاره��اي بزرگي انجام مي دهن��د و از آنها به عنوان 
راهبران شغلي و هدايتگران كارآفرينان در مشاغل استفاده مي كنيم. 

بختياري ادامه داد: گروهي از اساتيد دانشگاه شريف، گروه جهادي را با 
هدف ماندگاري مشاغل خانگي راه اندازي كردند كه يكي از محورهاي 
اصلي امداد به عنوان يك راهبرد مشاغل خانگي است كه از اشتغال ُخرد 

و خانگي، اقداماتي را شروع كرده ايم. 
به گزارش مهر، بختياري در ادامه با اشاره به اينكه ۵۵درصد خانوارهاي 
تحت پوشش امداد را زنان تشكيل مي دهند، گفت: اين افراد به داليل 
مختلف، سرپرست خانوار شده اند و با حمايت از آنها مي توانيم عالوه بر 

رونق مشاغل خانگي، در تربيت فرزندان نيز به  آنها كمك كنيم. 
رئي��س كميته ام��داد ام��ام خميني)ره( تأكيد كرد: س��ال گذش��ته 
مددجويان كميته امداد ۱30هزار مترمربع ف��رش بافتند و به همين 

دليل در سطح بين المللي داراي لِگوي»احسان« شديم. 
وي س��پس با اش��اره به اينكه در حوادث غيرمترقبه بس��يار پرحادثه 
هستيم، گفت: گروه هاي جهادي در س��يل، زلزله و... هميشه پيشگام 
بوده اند و اگر مبناي قانوني پيدا كنند، قطعاً حركتي بيشتر و بهتر انجام 

مي دهند. 
بختياري با تأكيد بر اينكه مردم��ي كردن امدادگري جزو نگاه رهبري 
است، افزود: گروه هاي جهادي در اين زمينه هميشه به ما كمك كرده و 
خواهند كرد، البته كمك خيرين و مردم را نيز ناديده نمي گيريم. براي 
مردمي كردن امدادگري، نياز به كمك ه��اي مردمي داريم كه در اين 

خصوص گروه هاي جهادي هميشه پيشگام بوده اند. 
به گفته رئيس كميته ام��داد امام خميني)ره(، بح��ث درمان يكي از 
مس��ائلي اس��ت كه اگر س��راغ آن نرويم، افراد محروم توانايي تأمين 

هزينه هاي آن را ندارند و ما بايد درمان را به داخل خانه ها ببريم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت به همت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
فازاولپروژهبزرگدامپروريصنعتي
درزرنديهاستانمرکزيافتتاحشد

پروژه دامپ�روري صنعتي 3هزار رأس�ي س�تاد اجراي�ي فرمان 
ام�ام)ره( در زرندي�ه اس�تان مرك�زي ب�ه بهره برداري رس�يد. 
روز گذشته و با حضور محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره(، 
ائمه جمعه و مقامات استان مركزي، فاز اول پروژه دامپروري صنعتي 
3هزار رأس��ي مولد، توليد علوفه به روش هيدروپونيك و آغاز عمليات 
طرح دانش بنيان تكثير گاوهاي ممتاز با روش توليد آزمايشگاهي جنين 

در زرنديه به بهره برداري رسيد. 
رئيس ستاداجرايي فرمان امام)ره( در اين مراسم با اشاره به تأكيد رهبر 
معظم انقالب مبني بر ورود ستاد اجرايي به مباحث استراتژيك حوزه 
كشاورزي گفت: امروز فاز اول اين پروژه 3هزار رأسي با ايجاد 220شغل 
مستقيم و غيرمستقيم و توليد ۱۵هزار تن شير در سال افتتاح مي شود.  
محمد مخبر افزود: با تكميل دو فاز ديگر اين مجموعه تا 22بهمن، براي 
۶00نفر شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد و ساالنه 3۵هزار تن شير 
توليد خواهد شد.  وي با اشاره به بهره گيري از روش هاي نوين براي حل 
معضل علوفه دام در اين مجتمع گفت: با استفاده از شيوه هيدروپونيك 
دراين مجموعه ساالنه هزار تن علوفه با يك دهم نياز به آبياري معمول 

توليد مي شود كه مي تواند روزانه 4۸0گاو و گوسفند را تغذيه كند. 
مخبر در خصوص س��اير اقدامات س��تاد خاطرنش��ان ك��رد: با تالش 
متخصصان دارويي ستاد اجرايي توانس��تيم ظرف هشت ماه بيش از 
۱۸0ميليون دالر صرفه جويي ارزي در بحث واردات مواد اوليه دارويي 
داشته باشيم.  وي تأكيد كرد: امس��ال با شعار »تبديل هر خانه به يك 
كارگاه« ۶۵هزار طرح خرد و خانگي در كش��ور ايج��اد مي كنيم كه از 
اين طريق 2۵هزار تن گوش��ت قرمز و ۵هزار تن گوشت سفيد توليد 
خواهد شد.  در ادامه مراسم، معاون استاندار مركزي گفت: حضور ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( در استان مركزي هميشه منشأ خير و بركت و 

اشتغالزايي براي مردم بوده است. 
فرخي افزود: احياي كارخانجات نيمه تعطيل و طرح هايي كه ستاد روي 
آنها سرمايه گذاري مي كند، طرح هاي استراتژيكي است كه در جنگ 

اقتصادي امروز، كشور به آنها نياز دارد. 

البد بر س�قف تاالرها يا اتاق هاي ش�يك هتل ها، حسگرها - 
سنسورها - را ديده ايد؛ كوچك هاي پر اهميت!

حس�گرها فوق العاده مهم و حياتي  هستند، چون بوي خطر را 
حس مي كنند و به موقع به ما هشدار مي دهند. 

آنها پيش از اينك�ه دود و آتش همه جا را فرا گيرد، خس�ارات 
عمده اي به بار آورد، زنگ خطر را به صدا درمي آورند. 

... دقيقاً مثل كاركرد درد در بدن؛ دردها نيز هشدارهاي به موقع 
هستند تا عفونت، بدن را نگيرد و سالمتي به خطر نيفتد!

دوس�تان، مس�ئوليت پذيرها در جامعه مثل حس�گرها عمل 
مي كنند؛ درنگ نمي كنند تا كار از كار بگذرد. منتظر نمي مانند 

تا همه چيز نابود شود!
به موقع و بي درنگ زنگ خطر را به صدا درآورده، جلوي خرابي 

و نابساماني را مي گيرند!
بياييد منت پذيرشان باشيم كه قطعاً بخشي از مسئوليت پذيري 

بازدارندگي است. 
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زائرانانصرافيحج
ميتوانندمجددًاثبتنامکنند

مع�اون س�ازمان ح�ج و زي�ارت گف�ت: زائ�ران انصراف�ي ح�ج 
تمت�ع مي توانن�د مج�دداً در كاروان هاي�ي ك�ه ظرفي�ت 
خال�ي دارن�د ثبت ن�ام كنن�د و در ح�ج 1۴00 اع�زام ش�وند. 
اكبر رضايي گفت: اولويت و نوبت زائران براي حج آينده محفوظ خواهد 
ماند و تالش مي شود با نظر مساعد شوراي عالي حج نرخ ارز براي اعزام 

زائران به حج تمتع در سال آينده ثابت بماند. 
وي ادامه داد: فاصله اندكي با حج آينده داريم و با مشوق هاي موجود، 
متقاضيان مشتاق هستند كه نوبت آنها حفظ شود و انصراف ثبت نكنند.  
معاون سازمان حج و زيارت با تأكيد بر اينكه تعداد زائران انصرافي حج 
تمتع بسيار اندك بوده است، گفت: با توجه به شيوع كرونا و مشكالتي 
كه امسال پيش آمد بر اساس آمارهاي موجود تعداد كمي از زائران بعد 

از ثبت نام انصراف داده اند. 
وي افزود: در تعدادي از اس��تان ها كاروان ها هنوز ظرفيت خالي دارند 
و افرادي كه انصراف داده اند و مايل هستند در حج تمتع ۱400 اعزام 
شوند، مي توانند مجدداً ثبت نام كنند و مشكلي براي آنها وجود ندارد. 

رضايي به مهر گفت: هيچ محدوديتي براي زائران انصرافي وجود ندارد 
و هم اكنون به صورت غيرحضوري مي توانند به سامانه مراجعه و براي 

حج سال آينده ثبت نام كنند. 
به گفته وي، در كل كشور ظرفيت ۵ درصد كاروان ها خالي است اما در 
تعدادي از اس��تان ها نيز ظرفيت ۱00 درصد تكميل است و ثبت نامي 

انجام نمي شود. 

انتخاباتشوراياريهالغوشد
ب�ا رأي هيئ�ت عموم�ي دي�وان عدال�ت اداري، انتخاب�ات 
ش�وراياري مح�الت ش�هر ته�ران مغاي�ر ب�ا قان�ون ش�ناخته 
ش�د.  منتف�ي  بع�دي  دوره ه�اي  ب�راي  آن  برگ�زاري  و 
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، در پي شكايت سازمان 
بازرسي كل كشور با خواس��ته ابطال مصوبات هيئت وزيران و شوراي 
اسالمي شهر تهران در خصوص برگزاري انتخابات شوراياري محالت 
ش��هر تهران، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور نمايندگاني 
از دولت و شوراي اسالمي شهر تهران، شوراي عالي استان ها و سازمان 
بازرس كل كشور موضوع را مورد رسيدگي قرار داد و نهايتاً با اكثريت 
آرای قض��ات، رأي به ابط��ال مقررات مرب��وط به برگ��زاري انتخابات 
شوراياري محالت شهر تهران به علت مغايرت با قانون داد. بدين ترتيب، 
از اين پس برگزاري انتخابات شوراياري ها فاقد مجوز و مبناي قانوني 
است.   بخشي از استدالل هاي نظريه اكثريت »هيئت تخصصي اداري و 
امور عمومي ديوان« كه مبناي رأي ديروز هيئت عمومي ديوان عدالت 

اداري قرار گرفت به اين شرح است:
»اوالً مطابق اصل ۱00قانون اساس��ي كه ذيل عنوان »شوراها« آمده 
است براي پيش��برد س��ريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، 
بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم 
با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور با نظارت شورايي به نام شوراي 
روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن 
را مردم انتخاب مي كنند، لذا اساساً انتخابات شوراياري در اصل مذكور 

پيش بيني نشده است.
ثانياً هرچند مطابق اصل هفتم قانون اساسي، شوراها، مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير 
اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كش��ور شناخته شده اند اما به 
داللت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و 
وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند و تاكنون 

قانوني كه مبين موارد مذكور باشد به تصويب نرسيده است.
 ثالثاً انتخابات عمومي يك امر سياس��ي اس��ت و بايد از س��وي قانون 
پيش بين��ي و ش��روط انتخاب كنندگان، انتخاب ش��وندگان و ش��يوه 
برگزاري انتخابات را نيز قانون معين كند، در حالي كه انتخاباتي با نام 
شوراياري ها نه در اصل ۱00 قانون اساس��ي و نه در قانون تشكيالت، 

وظايف و انتخابات شوراها مصوب ۱3۵7 پيش بيني نشده است. 
رابعاً برگزاري انتخابات هزينه عموم��ي جديد تحميل كرده كه محل 
تأمين آن مشخص نيست و اين امر بدون پشتوانه قانوني مخالف اصل 

7۵ قانون اساسي است.
خامس��اً بند7 ماده۸0 قانون تش��كيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران با اصالحات تا ۹۶/4/20 از اصطالح 
انجمن استفاده كرده است. نكته اينكه واژه انجمن در كنار تعاوني هاي 
توليد و توزيع و مصرف كه به ابتكار اشخاص ايجاد مي شود ذكر شده، به 
عالوه واژه انجمن ناظر به تشكيل انجمن ها در چارچوب قانون تجارت 
است، لذا اصطالح مذكور ارتباطي با مقوله شوراياري ندارد. همچنين در 
هيچ كجاي بند7 ماده۸0 قانون مذكور اجازه برگزاري انتخابات عمومي 

با نام شوراياري داده نشده است. 


