
روز گذش�ته ب�ا م�رگ 153 بيمار ديگر ش�مار 
جانباختگان ويروس قات�ل از 12 هزار نفر فراتر 
رفت. حاال 19 استان در وضعيت قرمز و هشدار 
قرار دارند. وضعيت هشدار آميز شيوع كرونا در 
پايتخت اعضاي ستاد مقابله با كرونا را به جلسه 
اضطراري كش�اند. كاهش ظرفيت اس�تفاده از 
ناوگان حمل و نقل عموم�ي، لغو طرح ترافيك، 
تقليل س�اعت كاري ي�ا اس�تفاده از 5۰ درصد 
نيروي انساني ادارات واستفاده از ظرفيت هاي 
دوركاري و افزايش اختيارات ستاد ملي مبارزه با 
كرونا در پايتخت پيشنهادات مشخص فرمانده 
اين ستاد است. دولت در برابر اين درخواست ها 
عكس العمل خاص�ي نداش�ته و رئيس جمهور 
همچنان بر توصيه هاي بهداشتي نظير استفاده 
از ماسك و تعطيلي مراس�م هاي عروسي و عزا 
تأكيد دارد. تفويض اختيار به ستادهاي استاني 
مقابله با كرونا براي اجراي برخي محدوديت ها 
هم خبر تازه اي اس�ت كه روحاني درباره تدابير 
دولت ب�راي مه�ار كرونا اع�ام كرد. از س�وي 
ديگر با وجود آنكه شلوغي وسايل حمل و نقل 
عمومي يكي از كانون هاي اصلي انتقال و شيوع 
كروناست و به رغم درخواست هاي مكرر وزارت 
بهداشت، شهرداري حاضر نيست از اجراي طرح 
ترافيك چشم پوشي كند. روز گذشته هم رئيس 
شوراي شهر تهران با ارتباط دادن آلودگي هوا 
و كاهش ايمن�ي بدن، برداش�تن طرح ترافيك 
را عامل�ي براي حادتر ش�دن مش�كل بيماران 
كرونايي دانس�ت! وي در عين حال در پاسخي 
ديپلماتيك گفت:» مجموعه مديريت ش�هري 
تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا است.«

طبق آخرين گزارش��ات وزارت بهداشت طي 24 
ساعت گذشته 2 هزار و ۶۹۱ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۶2۵ 
مورد بستري شدند. به اين ترتيب مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به 24۸ هزار و ۳۷۹ نفر رسيد. 

همچني��ن در ط��ول 24 ساعت گذش��ته با مرگ 
۱۵۳ بيمار كوويد۱۹ ديگر، مجموع جانباختگان 
اين بيماري به ۱2 هزار و ۸4 نف��ر رسيد. تا كنون 
2۰۹ هزار و 4۶۳ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
آم��ار بيم��اران در وضعيت ش��ديد بيم��اري هم 
افزايش داشته و ۳هزارو ۳۰۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. استان هاي خوزستان، هرمزگان، 
بوشهر، كرمانشاه، كردستان، ايالم، آذربايجان هاي 
غربي و ش��رقي و خراسان رضوي در وضعيت قرمز 
و استان هاي تهران، اصفه��ان، مازندران، گلستان، 
البرز، كرمان، ي��زد، سيستان و بلوچستان، همدان 
و اردبي��ل در وضعيت هش��دار قرار دارن��د. سيما 
س��ادات الري، سخنگوي وزارت بهداش��ت ضمن 
ارائه اين گزارش ها از مردم خواست جداً از سفرهاي 
غيرضروري و به ويژه سف��ر به استان هاي خراسان 

رضوي و مازندران خودداري كنند. 
 كمتر از 3۰ درصد بودج�ه كرونا به وزارت 

بهداشت رسيد!
وزير بهداشت هم كه اين روزها كمتر در برابر رسانه ها 
ظاهر شده بود، در جلسه اضطراري ستاد فرماندهي 
كرونا در تهران، حرف هاي نگفته اي��ن روزها را بر 
زبان آورد. وي با اش��اره به اينكه اي��ران جزو اولين 
كشورها در مهار ويروس كرونا بود افزود:» ما اولين 

كش��ور جهان بوديم كه پروازها را قطع كرديم و با 
برنامه ريزي آبرو خريديم.«

نمكي با اشاره به هزينه هاي ميلياردي كشورهاي 
ديگر براي بخش سالمت و همچنين هزينه هايي 
كه براي بخش معيشت مردم صورت گرفت، خاطر 
نش��ان كرد: »از يك ميليارد يورويي كه با موافقت 
مقام معظم رهبري براي مقابله با كرونا اختصاص 
داده ش��د تا امروز من توانسته ام كمتر از ۳۰ درصد 
آن را دريافت كنم.« وزير بهداشت با اشاره به دوگانه 
معيشت و سالمت تأكيد كرد:» در شرايطي كه ما 
بايد به فكر سالمت مردم باش��يم، ناگزير هستيم 
براي اقتصاد و معيشت پروتكل بنويسيم.« نمكي 
با تقدير از تالش هاي كادر درمان تصريح كرد:» ما 
مي دانستيم كه بازگشايي ها و سيستم حمل و نقلي 
كه توان انتقال يك سوم جمعي��ت كنوني را ندارد 
مي تواند موجب افزايش شيوع شود، اما اگر ما در برابر 
كرونا دچار شكست  ش��ديم به واسطه ضعف ما در 
برابر اقتصادي بود كه به خاطر تحريم ها بيشتر از اين 
پتانسيل نداشت.« وي در عين حال از همراهي ساير 
دستگاه ها و به خصوص روحانيت با وزارت بهداشت 
براي تعطيلي اماكن متبركه و مساجد تقدير كرد.  

 گله فرمانده از تعارض و نفي مصوبات استاني 
پايتخت در عرصه ستاد ملي

فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر 
تهران با اشاره به اينكه در روز هاي اخير در تهران در 
وضعيت هشدار بوده ايم و وضعيت بسيار شكننده اي 
در اين ش��هر حاكم است، افزود:» ظرف 4۸ ساعت 
گذش��ته آمار مراجعه كنندگان ب��ا عالئم بيماري 
كوويد ۱۹ به مراكز بهداش��تي و درماني تهران به 
باالترين رقم خود رسيده به طوري كه ابتال و بستري 

در بخش ه��ا و همچني��ن بست��ري در  آي سي يو 
همچنان در حال افزايش و ترخيص بيماران در حال 
تقليل است.« وي عمده فوتي هاي كرونا در تهران 
را مربوط به مناط��ق 4، 2، ۱4 و ۱۵ اعالم كرد، زيرا 

باالترين تراكم جمعيتي در منطقه 2 و 4 است. 
فرمانده ستاد مقابل��ه با كرون��ا در پايتخت درباره 
مش��كالت، نگراني ها و درخواست هاي ستاد كرونا 
پايتخت از وزير بهداش��ت و ستاد مل��ي گفت: » از 
فرمانده مبارزه با كرون��ا در عرصه ملي مي خواهيم  
هر آنچه مي تواني��د در افزايش اختي��ارات موسع 
ستادي استان تهران با توجه به پيچيدگي ها، ابرام 
بورزيد؛ چراكه در تهران ش��رايط متف��اوت داريم 
و تهران گرانيگاه كش��ور است. استان��دار تهران و 
مسئوالن ستاد تهران بايد با فراغ بال، آزادي عمل، 
چابك��ي و چاالكي بيش��تري بتوانن��د مصوبات را 
اجرايي كنند.« بنا ب��ه تأكي��د وي در طول مدت 
اخير، مهم ترين آسيب شناسي، تعارض و بعضاً نفي 
بسياري از مصوبات استان تهران در عرصه ستاد ملي 
بوده است و اين موضوع گاليه مشترك اعضاي ستاد 
فرماندهي استان تهران اس��ت. زالي تصريح كرد:»  
اگر قرار است مديريت اين بيماري در تهران به دست 
دوستان ما انجام شود، حتماً به اختيارات موسع تر 
از قبل نياز داري��م. از طرفي هم در روزهاي اخير به 
شدت تعارض حضوردستگاه هاي ملي و استاني را 
حس كرديم.« وي با اشاره به خستگي كادر درمان 
افزود:» تا كنون4 هزارو4۰۰ نفر از پرسنل بهداشتي 

درماني دانشگاه ها در تهران مبتال شده اند.«
وي ب��ا تأكي��د ب��ر ض��رورت بازنگ��ري در اعمال 
محدوديت ها و ايجاد فرآينده��اي مقابله با كرونا، 
تقليل ساعت كاري و استفاده از ظرفيت ۵۰ درصدي 

كارمندان را مورد توجه قرار داد و استمرار اين ساز و 
كار را تا پايان ريشه كني كرونا خواستار شد. به گفته 
زالي اگر محدوديت ها ت��ا هفته ديگر جواب ندهد، 

تهران را بايد يك هفته الك داون و قرنطينه كرد. 
 تأكيد وزارت بهداشت بر ضرورت لغو طرح 

ترافيك
ساخت��ار حم��ل و نق��ل عموم��ي يكي از پاش��نه 
آشيل هايي است كه شيوع افسارگسيخته كرونا را 
در كالنشهرهايي همچون تهران موجب شده و بارها 
وزارت بهداشت صراحتاً مخالفت خود را با اجراي اين 
طرح اعالم كرده است، اما اين درخواست ها به در بسته 
شهرداري خورده است. روز گذشته هم سخنگوي 
وزارت بهداشت در خصوص اجراي طرح ترافيك در 
تهران و تأثير آن بر كاهش فاصله گذاري اجتماعي 
گفت: » با توجه به افزايش موارد ابتال، بستري و فوتي 
به علت ويروس كرونا در استان هاي تهران و البرز، 
وزارت بهداش��ت موضوع لغو طرح ترافيك را بارها 
مطرح كرده است.« به گفته وي وزارت بهداش��ت 
همچنان اصرار دارد كه طرح ترافيك لغو شود تا مردم 
بيشتر از خودروهاي شخصي استفاده كرده و تراكم 
زيادي در وسايل نقليه عمومي ايجاد نشود. نظر وزير 

بهداشت نيز همچنان بر لغو طرح ترافيك است. 
انوش��يروان محسني بندپي، استان��دار تهران هم 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي و تجمعات را 
بيشترين عامل شيوع كرونا ذكر كرد و افزود:» اگر 
چنانچه وضعيت تهران به بحران برسد، كنترل آن 
بسيار دشوار خواهد شد.« كاهش ظرفيت استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عموم��ي، لغو طرح ترافيك، 
تقليل ساعت كاري يا استفاده از ۵۰ درصد نيروي 
انساني ادارات، استفاده از ظرفيت هاي دوركاري و 
اجرايي شدن غربالگري توسط دستگاه هاي مختلف 
پيشنهادات آقاي استانداردر جلسه اضطراري ستاد 

ملي كرونا در پايتخت بود. 
 هاش�مي: لغو طرح ترافيك ايمني بدن را 

كاهش مي دهد!
در برابر تأكيدات وزارت بهداشت و استانداري تهران 
براي برداشته شدن طرح ترافيك، محسن هاشمي 
رئيس شوراي ش��هر تهران اينگونه واكنش نشان 
داد:» اصوالً زماني كه تردد خودروها در سطح شهر 
افزايش يابد آلودگي هوا بروز مي كند كه اين آلودگي 
ايمني بدن را كاهش مي دهد و اين مسئله به ويژه در 

كساني كه دچار بيماري هستند، حادتر است.«
وي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت بايد اين موضوع 
را بررسي و نتيجه لغو طرح ترافيك بر سالمت انسان 
را هم اعالم كند، گفت: » با توجه به اينكه در حال 
حاضر هم��ه فعاليت ها در پايتخ��ت در حال انجام 
است و كسب و كارها فعالند بايد دقيق بررسي شود 
كه آيا برداشتن طرح به نفع يا ضرر مردم است و آيا 
مسافران حمل و نقل عمومي ب��ا لغو طرح كاهش 
چشمگير خواهند داشت؟« به گفته هاشمي ستاد 
ملي مقابله با كرونا مي تواند هر تصميمي را درباره 
طرح ترافيك اتخ��اذ كند، ش��هرداري نيز ملزم به 
اجراي آن است، ولي بهتر اس��ت كه اگر تصميمي 
در مورد لغو طرح ترافيك وجود دارد آن را با شوراي 
شهر مطرح كنند تا مسئله به صورت قانوني صورت 
گيرد؛ چراكه بر اساس قانون لغو طرح ترافيك بايد 

مصوبه شوراي شهر هم داشته باشد. 
رئيس شوراي شهر در نهايت موضع مديريت شهري 
را اينگونه بيان كرد:» مجموعه مديريت شهري تابع 

تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا است.«
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در حالي وزير علوم به دانشگاه ها براي دريافت شهريه كامل ترم هاي كرونايي چراغ سبز نشان داده كه ارائه خدمات آموزشي – رفاهي دانشگاه ها بسيار كمتر از قبل شده است

اخذ پول زور آن هم از دانشجو !

قرنطینه کامل بیخ گوش تهران
وزير بهداشت: شكستی اگر از كرونا خورديم، مقابل اقتصاد گرفتار تحريم بود

در حالي وزير علوم 

عليرضا سزاوار
تصميم گيري براي   گزارش  2

كاهش ش�هريه را 
جزو اختيارات دانشگاه ها دانسته كه بر اساس 
بودج�ه امس�ال، س�هم ش�هريه ها از درآمد 
دانشگاه ها افزايش يافته اس�ت. اعام برخي 
دانش�گاه ها درباره دريافت شهريه اين ترم به 
ص�ورت كامل، با انتق�اد دانش�جويان روبه رو 
شده است. دريافت كامل شهريه در حالي رخ 
مي دهد كه ارائه خدمات آموزشي به نصف و در 
مواردي به زير نصف كاهش پيدا كرده اس�ت و 
منطقي نيست ش�هريه براي خدماتي كه ارائه 

نمي شود، اخذ شود. 

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور از اسفندماه 
به حال��ت تعطيل درآم��د و آموزش هاي مجازي 
جايگزين آن شدند. انتقاد دانشجويان هم از اينجا 
شروع ش��د كه با اين وضعيت اقتصادي و مجازي 
ش��دن كالس ها و كاهش هزينه هاي دانشگاه ها 

پرداخت شهريه كامل، ديگر منطقي نيست. 
 پيش به سوي درآمد بيشتر !

منابع درآمدي دانش��گاه هاي بزرگ كش��ور در 
قانون بودجه امس��ال و مقايسه آن ب��ا سال قبل 
نشان مي  دهد دولت منابع درآمدي امسال مراكز 
آموزش عالي را نسبت ب��ه سال  هاي قبل افزايش 

چشمگيري داده است. 
افزايش دريافت شهريه از دانشجويان شبانه، ارائه 
پولي خدمات رفاهي به دانشجويان مانند خوابگاه 
و غذاي دانشجويي از مهم ترين منابع درآمدهاي 
مراكز آموزش عال��ي است كه هزين��ه زيادي به 

دانشجويان و خانواده آنها تحميل مي كند. 
با اين حال وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره 
كاهش شهريه ترم جديد، اعالم كرده كه »وزارت 
علوم نبايد اقدامي انجام ده��د و اين كار در حوزه 

اختيارات دانشگاه ها است.«
به گفته منصور غالمي » دانشگاه  شهريه را محاسبه 
كرده و در هيئت امنا مطرح مي كند. معموالً تصميم 
هيئت امنا درباره كاهش شهريه قانوني است و هيچ 
نهاد ديگري روي شهريه ها تصميم گيري نمي كند. 
بايد ببينيم پيشنهاد دانشگاه ها براي ميزان شهريه 
ترم بعد چيست و سپس درباره آن تصميم گيري و 

مباحث كارشناسي را مطرح كنيم.«
وزير علوم در حالي از مباحث كارشناسي اين ماجرا 
صحبت كرده كه تعطيلي دانشگاه ها باعث شده تا 

هزينه اين مراكز كاهش يابد. 
 درآمدهايي كه بايد جور شود

دانش��گاه تهران بر اساس بودجه امس��ال بايد با 
ارائه خدمات مختلف، ۳۰۸ ميليارد تومان درآمد 
كسب كند. اين رقم براي دانشگاه الزهرا بيش از ۱۶ 
ميليارد تومان است كه در ميان دانشگاه هاي مورد 

بررسي كمترين سهم را در اليحه بودجه دارد. 
 دانش��گاه خوارزمي و صنعتي خواجه نصير الدين 
طوسي در س��ال ۹۹ باي��د 4۰ ميلي��ارد تومان 
درآمدزاي��ي ب��راي تأمي��ن مناب��ع مال��ي خود 
داشته باش��ند. اي��ن سهم ب��راي دانش��گاه هاي 
تربيت مدرس، عالمه طباطبايي، شاهد و دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي هريك به ترتي��ب ۵2 ميليارد 
تومان، ۹4 ميليارد توم��ان، 2۱۰ ميليارد تومان 
و ۱4۰ ميلي��ارد تومان است. دانش��گاه صنعتي 
شريف و پلي تكنيك نيز هر كدام در اليحه بودجه 

امسال بايد به ترتيب ۱۵4 و ۱۰2 ميليارد تومان 
درآمد داشته باشند.  ارديبهشت ماه بود كه معاون 
آموزشي وزير علوم خبر داد كه براي دانشجوياني 
كه شهريه پرداز هستند و براساس مصوبه هيئت 
امناي دانشگاه ها شهريه مش��خصي را بابت ترم 
تحصيلي خ��ود پرداخ��ت مي كنن��د، طي يك 
دستورالعمل و سن��د 2۰ ماده اي از دانش��گاه ها 
خواستيم با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده ها و 

جامعه با دانشجويان همكاري كنند. 
 علي خاكي صديق افزود: هر گونه تخفيف يا تغيير 
در پرداخت هاي ش��هريه دانشجويان در نيم سال 
جاري تحصيل��ي نيازمند مصوب��ه هيئت امناي 
دانشگاه است و اين پيشنهاد بايد از طريق دانشگاه 
يا مؤسسه به هيئت امنا برده شود و در اين هيئت 

در خصوص شهريه تصميم گيري صورت گيرد. 
 دهن كجي دانشگاه ها به وزارت

در مقابل اين سخنان و دستورالعمل ها اما واكنش 
دانشگاه ها هم قابل توجه بود. دانشگاه تهران اعالم 
كرده كه دانشجويان بايد شهريه كامل را پرداخت 
كنند. محمود نيلي احمدآب��ادي در پاسخ به اين 
سؤال كه در حال حاضر ك��ه كالس ها به صورت 
مجازي برگزار مي شود، شهريه دانشجويان شبانه 
و سنواتي چگونه دريافت مي شود، به خبرگزاري 
ايرنا گفت��ه » ش��هريه ها به طور كام��ل دريافت 
مي شود؛ زيرا هزينه هاي دانشگاه تغيير نكرده است، 
همچنين تصميم گيري درباره دريافت هزينه هاي 
تغذي��ه و خوابگاه ها با صندوق رفاه دانش��جويان 

است. «
دانشجويان دانش��گاه آزاد هم پويشي براي پس 
گرفتن نص��ف هزينه ه��اي پرداختي ش��ان راه 

 انداختند، اما دانش��گاه آزاد اع��الم كرده كه هيچ 
خبري از بخشش شهريه نخواهد بود. محمدمهدي 
طهرانچي، رئيس دانش��گاه آزاد درباره بازگشت 
شهريه دانشجويان به باشگاه خبرنگاران »جوان« 
گفت: » ش��هريه اي كه دانش��گاه آزاد از دانشجو 
مي گيرد، براي شرايط عادي است، اما در شرايط 
بحراني كنوني، اين دانشگاه خدمات را به صورت 
مسئوليت پذيرانه و با انج��ام سرمايه گذاري هاي 
الزم، به منظور متوقف نش��دن نظام آموزشي، به 

صورت مجازي ارائه مي كند.«
 شرط و شروط هاي دولتي

دانش��گاه شريف هم ش��رط و ش��روط مختلفي 
گذاش��ته و خبر داده كه دانشجويان كارشناسي 
ارش��د ورودي ۱۳۹۶ اگر حداكثر تا پايان تيرماه 
از پايان نامه خود دفاع كنند، مش��مول تخفيف 
مي شوند. دانش��جويان دكتري كه فقط امتحان 
جامع نداده اند مي توانند در صورت داشتن داليل 

موجه از تخفيفاتي استفاده كنند. 
دانش��گاه هاي پل��ي تكنيك، ش��هيد بهش��تي، 
خوارزمي، پيام نور و عالمه طباطبايي هم با شرط 
و شروط هايي تخفيف در شهريه را به هيئت امناي 
دانشگاه واگذار كرده اند. جالب اينكه اعضاي هيئت 
امناي تمام اين دانش��گاه ها از منصوبان دولت يا 

دولتمردان كشورند. 
مهم ترين اعتراض دانش��جويان هم اين است كه 
كالس هاي دانش��گاه غير حضوري برگزار شده و 
خدمات خاصي چه در زمين��ه فرهنگي و چه در 
زمينه هاي ديگر از سوي دانشگاه به دانشجويان 
ارائه نمي شود كه دانشجويان قرار باشد براي اين 

منظور هزينه اي را پرداخت كنند. 

۷۵۰۰ بوستان روستايي احداث شد 
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از 
احداث۷ هزارو5۰۰ بوستان چند منظوره روستايي در كشور خبر داد. 
سعيدرضا جندقيان گفت: درحال حاض��ر ۳۷ هزار و ۱۱۵ دهياري در 
روستاها فع��ال هستند كه از ميان آنها2ه��زارو ۸۵۵ نفر دهيار زن در 
كش��ور وجود دارد. همچنين از حدود 4هزار نف��ر ناظر فني و مسئول 
امور مالي دهياري ها حدود هزارو۳۰۰ نفر را زنان تحصيلكرده تشكيل 
مي دهند و در مجم��وع حدود4هزارو ۱۵۵ نفر از بان��وان روستايي در 

عرصه مديريت روستايي حضور دارند. 
وي در تش��ريح برخي اقدامات عم��ده عمراني و خدمات��ي در عرصه 
مديريت روستايي از زمان تشكيل دهياري ها، به احداث و تجهيز ۹24 
پايگاه آتش نش��اني روستايي در روستاها كه ه��ر پايگاه به روستاهاي 
اطراف ني��ز خدمات مي دهد، اش��اره ك��رد و افزود: استق��رار سيستم 
جم��ع آوري پسماند در۳۰ ه��زار روستا )با سطح پوش��ش ۸۰ درصد 
روستاهاي داراي دهي��اري( از ديگ��ر اقدامات انجام ش��ده در سطح 

دهياري هاي كشور است. 
جندقيان افزود: تاكنون ۷۵۰۰ بوستان چند منظوره روستايي احداث 
ش��ده است. همچنين در حمايت و تقويت مالي مديريت روستايي نيز 
از 2۵هزار ميليارد تومان پرداختي از سال ۸2 به دهياري ها، 2۱ هزار 
و ۱۸4ميليارد تومان)معادل ۸۵ درص��د( در دولت يازدهم و دوازدهم 
پرداخت ش��ده است. سهم سرانه روستاييان از۷۵ هزار تومان در سال 

۱۳۹2 به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ افزايش يافته است. 
وي تأكيد كرد: تخصيص ۳۶۰ ميلي��ارد تومان تسهيالت ارزان قيمت 
جهت اجراي ۹4۹ طرح درآمدزايي دهياري ها و اشتغال مستقيم بيش 
از2 هزارو ۳۱2 نفر در سطح روستاهاي كشور و پرداخت ۳۹۰ ميليارد 
ريال اعتبار براي كمك ب��ه توسعه زير ساخت ه��اي 4۷۳ پروژه ُخرد 
گردشگري در روستاي داراي ظرفيت گردشگري از ديگر اقدامات در 

سطح روستاهاي كشور بوده است. 
وي در تش��ريح آخرين آمار تش��كيل دهياري ها در كش��ور نيز گفت: 
تاكنون 2۷ هزار و ۷۱۰ دهياري از مجم��وع ۳۷ هزار و۱۱۵ دهياري، 
درجه بندي شده اند كه نزديك به ۷۵درصد از دهياري هاي كل كشور 
را ش��امل مي ش��ود. بي ترديد درجه بندي دهياري ها عامل مهمي در 
ساماندهي و نظام بخش��ي دهياري ه��ا خواهد بود ك��ه مي تواند نحوه 
فعاليت دهياري ها، نحوه ج��ذب نيرو، ش��اخصه هاي انتخاب دهيار، 
ساختار سازماني و تش��كيالتي اين نهاد، نحوه توزيع منابع و اعتبارات 

را نظام بخشي كند. 

حسين سروقامت

الكترونیكي شدن صدور پروانه ساختماني
در تهران

قرار اس�ت تا 14۰۰ ص�دور فرايند پروان�ه س�اختماني به صورت 
كامل غير حضوري انجام ش�ود؛ انج�ام اين مه�م مي تواند عاوه 
بر جلوگي�ري از اعم�ال س�ليقه، به پياده س�ازي ب�دون تبعيض 
قواني�ن و ضواب�ط منج�ر ش�ود. كاهش تخلف�ات س�اختماني و 
جلوگيري از فس�اد و س�اير تخلفات و همچنين گام برداشتن به 
س�وي ش�هر الكترونيكي و پياده سازي عدالت ش�هري و كاهش 
تردد درون ش�هري از اهداف اين اقدام به ش�مار مي رود كه البته 
همه اين فواي�د در گرو درس�ت اجرايي ش�دن اين طرح اس�ت. 
رئيس كميته شفافيت شوراي ش��هر تهران اعالم كرد تا سال ۱4۰۰ 
فرآيند تمام الكترونيكي كردن صدور پروانه در تهران به اتمام مي رسد. 
بهاره آروين در جلسه بررسي وضعيت الكترونيكي كردن صدور پروانه 
در تهران گفت: دريافت صدور پروانه، عدم خالف و پايان كار براي مردم 
تهران به يك بازي مار و پله تبديل شده است كه هر چقدر جلوتر مي روند 

هيچ كس پاسخگو نيست. 
وي با بيان اينكه قرار بود مراجعات حضوري مكرر به شهرداري تهران و 
دفاتر خدمات الكترونيك براي انجام كارهاي صدور پروانه كاهش يابد و 
كار براي مردم تسهيل شود، گفت: در حال حاضر ما در شرايط كرونايي 
قرار داريم و بايد پروسه صدور پروانه و اقدامات شهرسازي را كاهش داده 

و تمامي فرآيند را الكترونيكي كنيم. 
وي با بيان اينكه مي توان در ابتدا هم فرآيند صدور پروانه را الكترونيكي 
كرد و فقط در صورتي كه مردم خودشان مايل بودند به دفاتر خدمات 
الكترونيك مراجعه كنند، گفت: برخي از شهروندان مايلند كه حضوري 
كارش��ان را پيش ببرند و نبايد حق انتخاب را از آنها بگيريم، اما در اين 
ش��رايط برخي افراد نيز هستند كه مي خواهند به صورت الكترونيكي 

مدارك شان را بارگذاري كنند. 
آروين با بيان اينكه بايد زمان مشخصي براي الكترونيكي كردن تمامي 
فرآيند صدور پروانه در نظر گرفته شود، گفت: به نظر مي رسد تا سال 

۱4۰۰ مي توانيم فرآيند صدور پروانه را در تمام الكترونيكي كنيم. 
 هيچ پروانه ساختماني خاف ضوابط صادر نمي شود

در همين رابط��ه عبدالرضا گلپايگاني هم گف��ت: فرآيند الكترونيكي 
كردن صدور پروانه آغاز شده است، به گونه اي كه در حال حاضر پروانه 
شهرسازي پس از ارائه نقش��ه ۱۵ روزه صادر مي ش��ود كه عمدتاً نيز 
غيرحضوري است و مالك مي تواند با معرفي مهندس ناظر مجوز تخريب 
را نيز دريافت كند كه اين مسئله سبب مي شود فرآيند صدور پروانه با 

سرعت بيشتري جريان داشته باشد. 
معاون ش��هرسازي ش��هردار تهران با تأكيد بر اينك��ه در حال حاضر 
درخواست اولي��ه صدور پروان��ه روي سامانه »تهران م��ن« تا مرحله 
درخواست بازديد كارشناس قابل انجام است، گفت: با اين حال استقبال 
چنداني از اين موضوع نشده است؛ البته سازمان فناوري شهرداري در 

مورد صحت سنجي و تشخيص اصالت مقاومت هايي دارد. 
وي با بيان اينكه متأسفان��ه مالكين در عمل يا تمايل��ي به استفاده از 
تسهيالت الكترونيكي ندارند يا آموزش ه��اي الزم را نديده اند، گفت: 
در سال ۸۶ يك بررسي انجام ش��د كه نش��ان داد ح��دود 4۰ درصد 
مراجعه كنندگان براي ساخت و س��از، »خودسازنده« هستند و چون 
يكبار مي خواهن��د ساختمان��ي بسازند، تمايل چنداني ب��ه استفاده 

غيرحضوري از خدمات ندارند. 
وي با بيان اينكه هر كاري كه انجام دهيم باز هم در مرحله استعالمات 
ش��اهد توقف چندماهه هستيم، گفت: انواع و اقسام استعالمات براي 
ساخت يك ساختمان بايد دريافت شود، مثاًل براي تعيين حرايم امنيتي 
يك تأييديه چهار الي پنج ماه طول مي كش��د يا استعالم نوعيت باغ، 

تعيين نوعيت كاربري و. . . نيز زمانبر است. 

نام شهيد نعمت اهلل مليحي را به خاطر بس�پاريد و در باره او با 
عزيزان خود گفت وگو كنيد. 

حرف از قصه حسين كرد شبستري نيست؛ همه قصه يكي دو 
خط است:

»وقتي بمباران شيميايي شد، ماسكش را به يكي از رزمنده ها 
داد. در بيمارستان از شدت تشنگي نوشت: 

جگرم سوخت. آب نيست؟!. . . و آنگاه به شهادت رسيد.«
آيا سخن از يك افسانه اساطيري است؟ 

قطعًا نه. . . اين فقط يك برش كوتاه از واقعيت زنده اي است، در 
دوران دفاع مقدس!

و من مانده ام كه اي�ن را نوعي وظيفه مداري بدان�م يا گونه اي 
شگفت از مس�ئوليت شناس�ي؛. . . مانده ام كه اساسًا به كسي 

مي شود گفت بهاي مسئوليت شناسي تو جان باختن توست؟!
قطعاً نه؛ مگر آنكه پاي آرماني الهي و انساني در ميان باشد. 

كجايند مرداِن بي ادعا. . . آنان كه مرزهاي مسئوليت شناسي را 
هزاران ساِل نوري جابه جا كرده اند!
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 رئيس انجمن روان ش��ناسي تربيتي ايران با بيان اينكه قبل از سن 
مدرسه و زماني كه كودك فاقد سواد خواندن و نوش��تن است، بهترين 
دوره غربالگري هوش كودك��ان است، گفت: هر كودك��ي مي تواند با 
هوش باش��د، اما الزاماً با استعداد نباش��د و اين دو مفهوم كاماًل جدا از 

هم هستند. 
  بر اساس گزارشي در مجله اتنوفارماكولوژي در زمينه علم سنجي و 
وضعيت توليد دانش در حوزه داروشناسي بومي، طب سنتي و گياهان 
دارويي، ايران در بازه زماني 2۰۱۱ ت��ا 2۰۱۸، جايگاه پنجم دنيا را به 

خود اختصاص داد. 
  معاون دادستان كل كش��ور گفت: ماهانه بيش از ۷۰۰ ش��كايت از 
عملكرد دادسراها ب��ه اداره رسيدگي به ش��كايات و مراجعات مردمي 

معاونت نظارت بر دادسراهاي دادستاني كل كشور واصل مي شود. 
  معاون آم��وزش ابتدايي وزي��ر آموزش و پرورش، نح��وه آغاز سال 
تحصيلي جديد در مناطق قرمز، زرد و سفي��د را اعالم كرد و گفت: بر 
اساس تصميم هاي اتخاذ شده، برقراري كالس و آموزش در مناطق قرمز 
صرفاً به صورت مجازي و از طريق شبكه شاد و آموزش هاي تلويزيوني، 
در مناطق زرد به صورت تركيبي و به صورت تركيب مجازي و حضوري 
و با تصميم گيري شوراي مدرسه و در مناطق سفيد به صورت حضوري 
است. البته مناطق سفي��د مناطق عش��ايري و روستايي كم جمعيت 
خواهند بود كه تعداد دانش آموزان يك رقمي است و امكان رعايت فاصله 

اجتماعي در اين مدارس و كالس ها وجود دارد. 
  اولين ربات آتش نشان وارد سازمان آتش نشاني مي شود. قرار است 
اين ربات كه توليد داخل است در برخي حوادث كه امكان امداد رساني 

توسط آتش نشانان نيست به كمك مأموران بيايد. 
  رئيس اداره سرمايه انساني سرب��از ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
مشموالن  ديپلمه  فقط يك هفته فرصت دارند تا بعد از كنكور خود را 
معرفي كنند و فرصت ليسانسيه ها همان فرصت يكساله بوده و تمديد 

نشده است. 
  رئيس شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه افزايش تردد خودروها 
مي تواند سبب افزايش آلودگي هوا و كاهش ايمني بدن افراد شود، گفت: 
مديريت ش��هري در مورد لغو يا اجراي طرح ترافيك تابع تصميمات 

ستاد كرونا است. 
  معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري تهران از افزايش 
۱۰ درصدي رسيدگي به پرونده هاي قضايي در پاي��ان سال ۹۸ و در 
محاكم تجديد نظر خبر داد و گفت: پرونده هاي رسوبي در استان تهران 

كاهش ۵۰ درصدي داشته است. 
  هيئت دولت با پيش��نهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني 
بر واگذاري ۳2 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي در تأديه 
بدهي اش ب��ه سازمان تأمي��ن اجتماعي موافقت كرد؛ ب��ه اين ترتيب 
دست سازمان براي اجراي همسان سازي حقوق بازنش��ستگان تأمين 

اجتماعي باز شد. 

مطالعات 2 خط سريع السیر جديد
متروي تهران سال آينده آغاز مي شود 

مدير عامل متروي تهران ب�ا اعام اين خبر كه تا پايان تير س�ال 
جاري دو رام قطار وارد مدار بهره برداري مي ش�ود از پايان يافتن 
مطالعات ساخت دو خط سريع السير تهران تا سال 14۰۰ خبر داد. 
بر اساس چشم انداز طرح »جامع حمل و نقل ريلي تهران« تا پايان سال 
۱42۰، بايد دو خط سريع السير طراحي و ساخته شود. اين طرح مبتني 

بر تمام اصول علمي حمل و نقل ريلي در دنيا است. 
مسير خط يك سريع السير: از خيابان هاي كارگر جنوبي و ستارخان، 
روي كريدور راه آهن ب��ه سمت ريل حومه اي جنوب ش��رق تهران تا 

محدوده شهرهاي قرچك، پيشوا و ورامين.
مسير خط دو سريع السير: از راه آهن شمال شرق تهران يعني رودهن، 
بومه��ن، پردي��س و جاجرود ب��ه سمت جن��وب غربي ته��ران يعني 
اسالمشهر، رباط كريم و پرند. علي امام مدير عامل مترو تهران با اشاره 
به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سال ج��اري براي تأمين ناوگان 
ريلي شهري خاطر نش��ان كرد: تا پايان تيرماه سال جاري دو رام قطار 

باقيمانده از پروژه ۷۰ دستگاه قطار وارد مدار بهره برداري مي شود. 
امام همچنين در خصوص بهره ب��رداري از پست هاي برق قلعه مرغي 
در خط ۳، بخش شمالي خط ۶ و نيز بخش شرقي خط ۷ عنوان كرد: 
تحريم ها و ش��يوع ويروس كرونا بهره برداري از اي��ن سه پست برق را 
كه مقرر بود سال گذشته افتتاح ش��ود، به تأخير انداخت.  وي با ابراز 
اميدواري نسبت به اينكه افتتاح و بهره ب��رداري از ايستگاه اقدسيه در 
خط ۳ تا آبان ماه جاري انجام شود، افزود: بهره برداري از ايستگاه هاي 
تربيت مدرس، شهرك آزمايش، مرزداران، يادگار امام، اشرفي اصفهاني 
و ش��هيد ستاري در خط ۶ مترو براي سال ج��اري در دستور كار قرار 
دارد. همچنين ايستگاه هاي برج ميالد، شهيد محالتي، قيام و آهنگ و 
ورودي مستقل نواب در خط ۷ نيز امسال به بهره برداري مي رسد.  وي 
درباره طراحي و ساخت دو خط سريع السير )سريع السير( ياد شده در 
طرح »جامع حمل و نقل ريلي تهران«، هم توضيح داد: براي طراحي 
خطوط اكسپرس تهران نخست بايد مطالعات آن انجام ش��ود؛ چراكه 
خطوط اكسپرس متفاوت از خطوط عادي هستند. تعداد و نوع ناوگان، 
قطر حفاري تونل و فاصله ايستگاه هاي خطوط اكسپرس با خطوط مترو 

متفاوت است. سال آينده مطالعات اين خطوط آغاز خواهد شد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک
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