
ي�ك هفت�ه اي از اجراي ط�رح اجباري ش�دن 
ماس�ك در اماكن عموم�ي مي گذرد، ام�ا روند 
ابتال و مرگ و ميرهاي ناش�ي از ويروس تاجدار 
با قبل از اجرايي شدن اين طرح چندان تفاوتي 
نداشته اس�ت و روز گذشته س�خنگوي وزارت 
بهداش�ت از مرگ 194 هموطن ديگرمان بر اثر 
ابتال ب�ه ويروس كرون�ا خبر داد، ام�ا معاون كل 
وزارت بهداشت معتقد اس�ت براي ديدن اثرات 
اس�تفاده اجباري از ماس�ك بايد صبور بود. وي 
كه با ماسك دست دوز پارچه اي در برابر دوربين 
رس�انه ملي ق�رار گرفته بود، با تأكي�د دوباره بر 
كارايي مناس�ب ماس�ك هاي س�ه اليه خانگي 
تصريح كرد:» همانگونه ك�ه اكنون داريم تقاص 
مسافرت هاي عيد فطر و تعطيالت نيمه خرداد 
ماه را با افزايش موارد مرگ و مير مي دهيم، اثرات 
استفاده از ماسك در كاهش مرگ و مير را اوايل 
شهريور خواهيم ديد.« رئيس كميسيون بهداشت 
مجلس معتقد است پروتكل هاي بهداشتي دولت 
ضمان�ت اجرايي ن�دارد، به همين خاط�ر هم با 
بازگشايي ها، شاهد افزايش ابتال به كرونا هستيم. 

به گزارش وزارت بهداشت طي 24 ساعت منتهي به 
ظهر يك شنبه 2 هزار و ۱۸۶ بيمار جديد مبتال به 
كوويد ۱۹ در كشور شناسايي و يك هزار و 4۹۹ نفر 
از آنها بستري ش��دند. حاال مجموع بيماران كوويد 
۱۹ در كشور به 2۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر رسيده است. 
همچنين با مرگ ۱۹4 بيمار كوويد۱۹ ديگر، مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱2 ه��زار و ۸2۹ نفر 

رسيد. 
تا كنون 2۱۹ هزار و ۹۹۳ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. آمار بيماران 
بدحال هم همچن��ان رو به افزايش اس��ت و طبق 

آخرين گزارش ها،۳هزارو ۳۵۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. استان هاي خوزستان، خراسان 
رضوي، آذربايجان غربي و مازندران در وضعيت قرمز 
و استان هاي تهران، فارس، كرمان، البرز، كهگيلويه 
و بوير احمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربايجان 
شرقي هم در وضعيت هشدار اين بيماري قرار دارند.

 پروتكل هايي كه ضمانت اجرايي ندارد
توصيه دولت براي كمك به كنترل شيوع بيماري 
همان استفاده از ماس��ك و پروتكل هاي بهداشتي 
است، اما حسينعلي ش��هرياري، رئيس كميسيون 
بهداش��ت مجلس معتق��د اس��ت: » پروتكل هاي 

بهداشتي دولت ضمانت اجرايي ندارد.«
از ن��گاه رئي��س كميس��يون بهداش��ت مجلس، 
محدوديت هاي ايجاد ش��ده در ماه هاي گذشته به 
موقع نبوده و با تأخير شروع شده اند و به رغم نامه هاي 
نوشته شده به رياس��ت جمهوري توسط مسئوالن 
بهداشت و درمان كشور، پيگيري الزم صورت نگرفت. 
مردم هم در ابتدا با رعايت توصيه هاي بهداشتي بسيار 
به جلوگيري از شيوع اين بيماري كمك كردند، اما 
با اجراي پروتكل هاي جديد در خصوص باز ش��دن 
برخي مكان ه��اي عمومي ضمان��ت اجرايي وجود 
نداش��ت و با رعايت نكردن موارد بهداشتي، شاهد 

افزايش روند ابتال هستيم. 
شهرياري با گله از شرايط موجود گفت: » مسئله اي 
كه من خدمت جناب رئيس جمهور مطرح كرده ام 
تهيه ماسك هاي ارزان قيمت، دادن يارانه و جلوگيري 
از ورود افراد فاقد ماسك به مترو و مكان هاي عمومي 
بود. متأس��فانه وقتي دولت پروتكلي مي نويسد كه 
ضمانت اجرايي ندارد، اتفاقات اخير روي مي دهد.«

  معاون كل وزارت بهداشت: شرمنده ايم!
روز گذشته هم ايرج حريرچي با ماسك پارچه اي و 

دست دوز در برنامه اي تلويزيوني حاضر شد و با تأكيد 
بر اينكه زدن اين ماسك ها هيچ ايراد و خجالتي ندارد، 
تصريح كرد:» ماسك سه اليه و N95 مخصوص كادر 
درمان اس��ت و ش��رمنده ايم كه نمي تواني��م آن را 
ارزان براي همگان فراهم كنيم، اما اين ماسك هاي 
پارچه اي كه سه اليه هستند و خود مردم مي توانند 

آن را تهيه كنند، بسيار مؤثر خواهد بود.«
وي با تأكيد بر لزوم دس��تيابي به آمار ۹۵ درصدي 
اس��تفاده از ماسك توس��ط مردم در كنترل شيوع 
بيماري افزود:» تا دو، سه هفته پيش در تهران كمتر 
از ۱۰ درصد مردم ماسك مي زدند، اما حاال اين آمار 
به ۵۰ درصد و در شهرستان ها به ۷۵ درصد افزايش 

يافته است.«
معاون كل وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه اقتصاد 
كشورها تحمل تعطيلي هاي طوالني مدت را ندارد، 
افزود:» روش هاي ساده اي مثل استفاده از ماسك، 

پرهيز از بعضي اقدامات و. . . مؤثر خواهد بود.«
 ملموس ش�دن اث�رات اس�تفاده همگاني 

از ماسك تا شهريور 
حريرچي در پاسخ به اين سؤال كه رسيدن به ميزان 
مطلوب استفاده از ماسك، چه تأثيري در آمار ابتال و 
مرگ و مير ناشي از كرونا به دارد، گفت: » كرونا مانند 
قيامت است، هر كاري كه مي كنيم در آينده نزديك با 
حساب و كتاب خوب و بد آن را خواهيم ديد. يك الي 
دو هفته بعد از هر اقدام قابل توجهي موارد سر پايي 
اضافه يا كم مي شود و سه الي چهار هفته بعد موارد 
بستري اضافه يا كم مي شود و حدود شش هفته الي 
دو ماه بعد موارد فوتي كم يا زياد مي شود. براي ديدن 
اثرات استفاده اجباري از ماسك بايد صبور بود. اثرات 
اس��تفاده از ماس��ك در كاهش مرگ و مير را اوايل 
شهريور خواهيم ديد همانگونه كه اكنون داريم تقاص 
مسافرت هاي عيد فطر و تعطيالت نيمه خرداد ماه را 

با افزايش موارد مرگ و مير مي دهيم.«
وي با اشاره به عادي انگاري شرايط با بازگشايي ها 
تصريح كرد:» البته نظارت ها هم طي چند هفته اخير 
ضعف هايي داشته اس��ت. ما ۷ ميليون و ۸۰۰ هزار 
واحد صنفي و صنعتي قابل نظارت داريم كه درصد 
قابل توجهي از آنها پروانه رسمي ندارند، ولي فعالند، 
ما براي اين تعداد واحد حدود ۷ هزار و ۶۰۰ نفر نيرو 
داريم و ۱۹ هزار و ۶۵۰ نفر كمبود نيرو داريم كه اگر 
هر كسي در سال بخواهد ۳۰۰ واحد را بازرسي كند، 
عدد بزرگي مي شود. البته س��ازمان هاي مردم نهاد 
به ويژه بسيج در اسفند پارس��ال و فروردين امسال 

كمك هاي بسياري كردند.«
حريرچي با تأكيد بر اينك��ه هيچ اميد كوتاه مدت و 
ميان مدت كمتر از يك سال براي واكسن و داروي 
مؤثر بر كرونا نيس��ت، دنبال راه حل ميانبر بودن را 
اشتباه دانست و تأكيد كرد:» براي نيم كره شمالي كه 
ايران هم جزو آن است، پيش بيني اين است كه پاييز 
و زمستان بسيار سخت تري از اين تابستان خواهيم 
داشت.« وي با تأكيد بر اينكه هيچ داروي اختصاصي 
براي درمان اين ويروس تا به حال كشف نشده است، 
افزود:» همه  داروهايي كه تاكنون استفاده شده براي 
ساير بيماري ها است. اكنون نيز مبحث رمدسيوير 
با تبليغات گس��ترده در پش��ت پرده آن و ش��ركت 
سازنده اش كه در ارتباط با مقامات سياسي برخي 
كشورها است، مطرح است. اين دارو كه اثراتي از آن 
ديده شده است و اتحاديه اروپا هم آن را تأييد كرده، 
اما هنوز در پروتكل رس��مي درمان هيچ كش��وري 

اضافه نشده است.«
وضعيت پايتخت هم همچنان نگران كننده است. 
به گفته زهرا نژاد بهرام، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران روزانه بيش از ۶۰۰ بيمار كرونايي روزانه در 
تهران بستري مي شوند و به طور متوسط ۷۰ نفر هم 
فوت مي كنند. از نگاه وي به نظر مي رسد ديگر فقط 
پوشيدن ماسك كافي نيست و بايد به سمت برخي 
اقداماتي كه پيش از اين و در همان پيك اول انجام 
مي گرفت حركت كنيم.  نژاد بهرام با بيان اينكه ۵۰ 
درصد مردم براي رفتن سركار مسيرهاي طوالني را 
طي مي كنند، افزود:» 2۵ درصد مردم هم براي خريد 

و پاساژگردي به خارج از خانه مي آيند.«
از نگاه اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران بايد هر 
چه زودتر نسبت به اعمال محدوديت هاي جديد براي 

عدم حضور شهروندان در سطح شهر اقدام كرد. 
 3 شهيد و 70 بيمار در پرسنل بيمارستان 

بقيه اهلل 
 ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت همچنين 
در بازديد از بيمارستان بقيه  اهلل تهران ضمن قدرداني 
از همكاري خوب اين بيمارستان با وزارت بهداشت 
افزود:» با پشتيباني كه سپاه انجام داد، يكي از چند 
بيمارس��تان اصلي و خيلي مهم ما در كش��ور بود 
كه در دوران اوج كرونا به پذي��رش ۵۵۰ بيمار هم 

رسيده است.«
به گفته وي متأس��فانه تاكنون س��ه نفر از پرسنل 
بيمارستان بقيه اهلل شهيد و بيش از ۷۰ پرسنل هم به 

بيماري كرونا مبتال شدند. 
يك پرستار با 22 سال سابقه، يك متخصص قلب، 
يك فوق تخصص سرطان، دو نماينده مجلس و يكي 
از سرداران و بسياري از مردم عادي، كارمند و كسبه 

در اين بيمارستان بستري هستند. 

| روزنامه جوان |  شماره 5973 

884984403سرويس اجتماعي | ذي القع��ده 1441   21  | تي��ر 1399  دوش��نبه 23 

طبري با زور ملك همسايه را تصاحب و با دست بردن در مبايعه نامه پولشويي مي كرد

پولشويي و خريد زوري  ملك، جديدترين اتهامات رشوه خوار قضايي

پروتكلهايبهداشتيبيضمانت!
معاون كل وزارت بهداشت: مرگ و ميرهاي اين روزها تقاص سفرهاي عيد فطر و تعطيالت خرداد است

روز گذش�ته در 

عليرضا سزاوار
طب�ري   گزارش  2 دادگاه 

بخ�ش ديگري از 
مفاسدش رو شد. يك نمونه جالب اين بود كه 
طبري فردي را به دماوند مي فرستد تا ملك 
مشكل داري را پيدا كند. وياليي پيدا مي شود 
و طبري هم ب�ه نصف قيم�ت آن را تصاحب 
مي كند. براي رفع مشكل آب اين ويال هم به 
فكر آن مي افتد كه ملك پاييني را كه متعلق 
به فردي ديگر بود هم خريداري كند. مالك 
ملك دوم نمي خواسته ملكش را بفروشد، اما 
موفق نمي ش�ود و ه�ر جا م�ي رود ب�ه وي 
مي گويند طبري از شما شكايت كرده است ! 
نهايتًا وي مجبور به فروش ملك مي ش�ود و 
طبري با خريداري ملك پاييني نيز مش�كل 
مي كن�د! ح�ل  را  قبل�ي  مل�ك  آب 

دهمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري و 
ديگر متهمان روز گذشته به رياست قاضي بابايي 
برگزار شد. در ابتداي اين جلسه هم قاضي ضمن 
فراخواندن وكيل طبري براي ايراد دفاعيات خطاب 
به وي گفت: از بيان مطالب تكراري خودداري كنيد! 
وكيل هم در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكلم فقط 
قس��مت هاي خالي آن مبايعه نامه )آپارتمان برج 
فلورا( را با دستخط خود تكميل كرده و در اختيار 
مهر صادقي )يكي از رشوه دهنده ها به طبري( قرار 
داده اس��ت و تا چهار ماه بعد كه خود خريدار آن 
آپارتمان از مهرصادقي ش��ده بود از سرنوشت آن 
مبايعه نامه ميان دانيال زاده و مهر صادقي در مورد 
يك واحد فلورا اطالع نداشته است؛ فيلم پخش شده 

در جلسه قبل صداقت موكلم را اثبات مي كند. 
 حمله وكيل به دادسرا

وكيل طبري در بخش ديگري از دفاعيات خود به 

نقش انوشه )از كارمندان نهاد رياست جمهوري كه 
نقش طعمه ياب را در ش��بكه طبري ايفا مي كرد( 
در اتهام موكل خود اش��اره كرد و ارتباط انوش��ه 
با طب��ري را كذب عن��وان كرد؛ اي��ن دفاع وكيل 
با واكنش نماينده دادس��تان مواجه ش��د، رسول 
قهرماني گفت: واژه كذب ب��ار حقوقي دارد. آقاي 
قاضي، وكيل متهم طبري چندين بار از واژه هايي 
مانند كذب يا پرونده سازي استفاده كردند و گفتند 
اتهامات دادسرا كذب است؛ كذب بار حقوقي داشته 
و نشان از سوءنيت دادسرا دارد. البته ما اقدام قانوني 
خواهيم كرد.  قاضي بابايي هم به وكيل طبري در 
اين باره تذكر داد.  سپس وكيل طبري گفت: كذب 
يا پرونده سازي موضوعي اس��ت كه به نقل قول از 

موكلم بيان كردم. 
در ادامه اين جلسه دادگاه قاضي خطاب به وكيل 
متهم طبري  گفت: دادگاه فرصت كافي براي بيان 
دفاعيات شما داده است. اگر مطلب ديگري داريد 

مي توانيد در قالب اليحه بيان كنيد. 
 10 ميليارد تومان بابت هيچ !

در ادامه جلس��ه دادگاه نماينده دادستان خطاب 
به وكيل متهم طبري گفت: شما در اظهارات تان 
از تعبير پرونده سازي اس��تفاده كرديد كه جنبه 
مجرمان��ه دارد، ش��ما گفته اي��د كيفرخواس��ت، 
غير مستند است، كجاي كيفرخواست غير مستند 
اس��ت؟ به صورت مصداقي بيان كنيد تا پاس��خ 
آن را بدهي��م.  نماينده دادس��تان در ادامه گفت: 
وكيل آقاي طبري صحبت از يك مجرم مي كند، 
اشاره او به صدوقي است؛ بله ! در مورد او پروند ه اي 
تشكيل شده و حكم محكوميت هم صادر شده است، 
نماينده دادس��تان اين پرونده هم بن��ده بودم، اما 
صدوقي به طبري باالي ۱۰ ميليارد تومان تحت 
عنوان قرار كارشناس��ي ملك داده است ! اما وقتي 

بررسي مي كنيم مي بينيم ملكي وجود ندارد. 

 بيكاري معاون اجرايي قوه قضائيه!
نماينده دادس��تان در ادامه تصري��ح كرد: وكيل 
مدعي اس��ت طبري صرفاً جاي خالي مبايعه نامه 
را پر كرد و چون مبايعه نامه را امضا نكرد، بنابراين 
اتهامي متوجه او نيست. اتفاقاً چون امضا نكرد، اتهام 
پولشويي متوجه او است. خودش اعالم كرده كه 
بنده امضاي دانيال زاده را گرفتم. آيا معاون اجرايي 
وقت حوزه رياست قوه قضائيه بيكار بوده كه جاي 
خالي مبايعه نامه را پر كند و آقايان ديگري معامله 
كنند؟! خط خود طبري است، امضا هم نكرده باشد، 
همين دليل بر پولشويي است. طبري رفته امضاي 
دانيال زاده را گرفته، فل��ورا را از طرف دانيال زاده 
به مهر صادقي فروخته و بعد آن را از مهر صادقي 

دريافت كرده است. 
نماينده دادس��تان گفت: در خص��وص پنج فقره 
جعل گفتند كه ايرادي نداشته كه به جاي خانمش 
انگشت زده است ! اوالً جعل از جرايم سلب آسايش 
است؛ ثانياً جعل در سند رسمي است و نكته مهم تر 
آنكه طبري براي اينكه شناس��ايي نشود يك بار 
با انگش��ت راس��ت و بار ديگر با انگش��ت كوچك 
انگشت زده است ! آيا اين اقدام اسناد رسمي كشور 
را بي اعتبار نمي كند؟ چرا طبري در راستاي اين 
اقدامات خود به صورت قانوني اقدام نكرد؟ چون 

هدفش پولشويي بود. 
 طبري در دماوند

قهرماني درب��اره موضوع ملك دماون��د هم بيان 
كرد: طبري فردي را به دماوند مي فرستد تا ملك 
مشكل داري را پيدا كند؛ بر اين اساس ملكي پيدا 
مي ش��ود. صاحب ملك، ملك را به ف��رد ديگري 
واگذار كرده بود ك��ه پس از فوت اي��ن فرد وراث 
به ملك آبرس��اني نمي كنند. پس از آنكه طبري 
خواس��ت ملك را بخرد، مش��خص ش��د فرد اول 
۹ميليارد تومان از ش��هرداري طلب دارد. طبري 

ملك را 2 ميليارد و 4۵۰ ميليون تومان خريداري 
مي كند در حالي كه ارزش ملك بيش از 4 ميليارد 

تومان بود. 
قهرمان��ي اف��زود: بع��د از آن طبري ب��ا يكي 
ازمأموران شهرداري تماس مي گيرد و با اعمال 
نفوذ از ۹ ميليارد طلب مالك اصلي زمين، يك 
ميليارد تومانش را مي گيرد و پس از آنكه ملك 
خريداري مي شود براي رفع مشكل آب ملك به 
فكر آن مي افتند كه ملك پاييني را كه متعلق 
به فردي ديگر بود ه��م خريداري كند. آن فرد 
تالش مي كند ملك��ش را نفروش��د، اما موفق 
نمي ش��ود و هر جا مي رود ب��ه وي مي گويند 
طبري از شما شكايت كرده اس��ت ! نهايتاً وي 
مجب��ور به فروش مل��ك مي ش��ود و طبري با 
خريداري ملك پاييني نيز مش��كل آب ملك 

قبلي را حل مي كند. 
 زنگ مي زنم دفترخانه را ببندند !

در ادامه جلسه دادگاه هنرور ديگر متهم پرونده در 
جايگاه قرار گرفت. 

قاضي خطاب به متهم گف��ت: جعل در دفترخانه 
ش��ما بوده، چرا طب��ري به جاي همس��رش از اثر 

انگشت كوچك استفاده كرده است؟
متهم پاسخ داد: اثر انگشت منع خاصي ندارد. 

نماينده دادس��تان در ادامه گفت: آق��اي هنرور 
خودتان اظهار داش��تيد كه در قبال درخواس��ت 
طبري مقاومت كرديد، اما طبري به ما گفت زنگ 
مي زنم دفترخان��ه را ببندند ! ضمناً هيچ قانوني به 
شما اجازه نمي دهد كه يك بار از دست راست، يك 
بار از انگش��ت كوچك و يك بار با انگشت ديگر از 

مراجعه كننده اثرانگشت بگيريد. 
در نهايت قاضي بابايي با اعالم ختم جلسه دادگاه 
گفت: تاريخ جلس��ه بع��دي دادگاه متعاقباً اعالم 

مي شود. 

 رئيس س��ازمان غذا و دارو گفت: تجويز داروي رمديسيوير توسط 
پزشكان تخلف است؛بنابراين توصيه مي شود پزشكان داروهايي را كه 

در فارماكوپه قرار ندارند، تجويز نكنند. 
 سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران گفت: اصالح و حل مسئله قانوني 
شوراياري ها در حدود اختيارات شوراي شهر نيست، مجلس و دولت بايد 
ورود پيدا كنند. گفتني است هفته گذشته ديوان عدالت اداري رأيي صادر 

كرد كه طبق آن ديگر انتخابات شوراياري ها برگزار نخواهد شد. 
 رئيس جمعيت حمايت از بيماران سوختگي كشور با اشاره به مرگ 
ساالنه ۳ هزار نفر بر اثر سوختگي گفت: همچنين ساالنه حدود 2۰۰ 

هزار نفر بر اثر سوختگي به درمانگاه هاي كشور مراجعه مي كنند. 
  معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده به مناسبت هفته 
حجاب و عفاف، مسابقه اي را با طرح پرسش از كتاب »آسيب شناسي 

حجاب« نوشته مهدي مهريزي برگزار مي كند. 
 مدير كل دفتر مش��اركت هاي مردمي و مس��ئوليت هاي اجتماعي 
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در كشور ما ساالنه نيم ميليون تن 
كيسه پالستيكي مصرف مي شود كه اگر اين ميزان مصرف را مديريت 

نكنيم، يك فاجعه محيط زيستي را در پيش خواهيم داشت. 
 رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
پروژه هاي شهرداري با سرعت الك پش��تي پيش مي رود و بايد دليل 

عملكرد نامناسب بخش غير نقد مشخص شود. 

8هزارخانوادهزندانيان
»كمكمؤمنانه«گرفتند

مدي�ر كل زندان ه�اى اس�تان ته�ران گف�ت: ب�ه خان�واده 
بي�ش از 8 ه�زار نف�ر از زنداني�ان كم�ك مؤمنان�ه ش�د. 
سيد حش��مت اله حيات الغيب، مدير كل زندان هاى استان تهران در 
آيين امضاي تفاهمنامه با سازمان تبليغات اسالمى كه به منظور ترويج 
مباحث فرهنگى و تربيتى و بهينه سازى اوقات فراغت زندانيان انجام 
شد، گفت: هر چند كاهش جمعيت كيفرى، پيشگيرى از وقوع جرم و 
استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس وجود دارد، اما افرادى كه مخل 
نظم مى شوند و هنجارشكنى مى كنند، بايد در زندان نگهدارى شوند و 

اين زندان بايد همراه با اصالح و تربيت باشد. 
وى با بيان اينكه نگاه اس��الم به زندان��ى نگاه تربيتى اس��ت، بيان كرد: 
شيوه هاى آموزشى، فرهنگى و تربيتى وجود دارد و هدف سازمان زندان ها 
اصالح و تربيت زندانيان و بازگشت شرافتمندانه زندانيان به جامعه اسالمي 
اس��ت.  حيات الغيب تصريح كرد: در همين زمينه يك��ي از اولويت هاى 
مهم ترويج آموزه هاى دينى است كه در اين زمينه اقدامات خوبى انجام 
گرفته و در بحث نماز نيز به عنوان دس��تگاه قابل تقدير معرفى ش��ديم.  
مدير كل زندان هاى استان تهران با اشاره به فعاليت ۷۰ نفر روحانى در 
مجموعه هاى زندان هاى استان تهران، اذعان كرد: ما ۱2۰۰ نفر زندانى 
حافظ قرآن داريم و 2۵ هزار ختم قرآن در ماه مبارك رمضان انجام شد.  
وى با اشاره به فعاليت كالس هاى نهضت سوادآموزى در زندان ها گفت: 
از بدو ورود زندانى كم سواد و بى سواد شناسايى مى شود و تحت آموزش 
قرار مى گيرد.  حيات الغيب ادامه داد: تع��داد قابل توجهى از زندانيان در 
دانشگاه ها مشغول تحصيل هس��تند.  وى با بيان اينكه بحث كتابخوانى 
به طور جد پيگيرى مى شود، اظهار كرد: در كنار همه اينها تالش مى كنيم 
اوقات فراغت زندانى را پر كنيم؛ چراكه هر چه در اين زمينه تالش كنيم 
در نرخ بازگشت مجدد زندانيان مؤثر است.  مدير كل زندان هاى استان 
تهران گفت: كالس هاى مشاوره و روان درمانى داريم و مهارت هايى كه 
واقعاً نياز اس��ت كه يك زندانى ياد بگيرد نيز آموزش داده مى شود و نرخ 
بازگشت اينها كمتر از ۵ درصد است.  وى بيان كرد: در توجه به خانواده 
زندانيان يكى از دغدغه ها اين است كه خانواده زندانى به دست فراموشى 
گذاشته نشود. در برنامه هاى اخير كه دستور مقام معظم رهبرى نيز بوده، 
به خانواده هاى زندانيان هم به صورت نقدى و هم به صورت س��بد كاال 
كمك شده و به بيش از ۸ هزار خانواده زندانيان كمك مؤمنانه داشتيم.  
حيات الغيب گفت: مركزى تحت عنوان مركز مراقبت پس از خروج داريم 
كه به زندانيان داراى صالحيت بعد از آزادى وام اشتغال داده مى شود كه 

اين هم مى تواند در عدم برگشت زندانى به زندان تأثير گذار باشد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت رئيس سازمان بهزيستي خبر داد

پرداختتسهيالتبالعوضمسكن
تاسقف۱۴۰ميليونتومانبهنيازمندان

رئي�س س�ازمان بهزيس�تي كش�ور از افتتاح۲ه�زارو 100 واحد 
مس�كوني مددجويان سازمان بهزيستي كش�ور خبر داد و گفت: 
به دنبال افزايش هزينه س�اخت مس�كن و توقف برخي پروژه ها 
تس�هيالت وي�ژه 30 ت�ا 140 ميلي�ون تومان�ي به عن�وان كمك 
بالعوض براس�اس پيش�رفت فيزيكي پروژه ها پرداخت مي شود. 
وحيد قبادي دانا در مراسم افتتاح همزمان2 هزارو۱۰۰ واحد مسكن 
مددجويان سازمان بهزيستي با بيان اينكه از اين تعداد واحد مسكوني 
4۶۶ واحد به خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول اختصاص مي يابد، 
گفت: همچنين هزارو۶۳4 واحد نيز به ساير خانوارها مانند خانوارهاي 

داراي يك فرد معلول و زنان سرپرست خانوار اختصاص مي يابد. 
وي با بيان اينكه اين واحدها با همراهي وزارت راه، بنياد مستضعفان، 
بنياد مسكن، س��پاه، خيرين مسكن ساز و بسيج س��ازندگي ساخته 
شده است، ادامه داد: متوسط متراژ اين واحدهاي مسكوني ۷۵ متر با 
تسهيالت بانكي تا 4۰ ميليون تومان و ۱۰ ميليون تومان كمك بالعوض 

براي خانوارها ساخته شده است. 
قبادي دانا با بيان اينكه از ابتداي تأسيس سازمان بهزيستي كشور ۱2۶ 
هزار واحد مسكوني براي مددجويان ساخته شده است، تصريح كرد:۹۰ 
هزار واحد مس��كوني نيز از ابتداي دولت يازدهم س��اخته شده است. 

همچنين 4۵ هزار واحد هم در دست احداث است. 
به گزارش ايس��نا وي با بيان اينكه قراردادهاي احداث 2۰ هزار واحد 
مسكوني نيز توسط بنياد مس��كن در مناطق روستايي و شهرهاي زير 
2۵ هزار نفر جمعيت منعقد شده اس��ت، ادامه داد: همچنين قرارگاه 
محروميت زدايي مس��ئوليت س��اخت۵ هزارو2۵2 واحد مسكوني به 
ويژه در مناطق مرزي، بسيج سازندگي ۵ هزار واحد روستايي با اولويت 
روستاهاي س��يل زده و قرارگاه خاتم االنبيا ۱۵ هزار واحد مسكوني را 

به عهده گرفته اند. 
به گفته رئيس سازمان بهزيستي كش��ور در برنامه مشترك سال ۹4 
پروژه ساخت مسكن با چندين نهاد براي خانوارهاي داراي دو معلول 
به باال شروع شده اس��ت. همان زمان اطالعات ۱4 هزار و ۳۰۰ خانوار 
احصا شد و تاكنون ۸ هزارو۷۰۰ واحد نيز تحويل داده شده است. از اين 
تعداد4 هزارو۶۰۰ واحد در مناطق شهري و4هزارو ۱۰۰ واحد نيز در 

مناطق روستايي بوده اند. 
قبادي دانا با بيان اينكه هزينه ساخت مسكن در مدت اخير افزايش يافته 
و برخي پروژه ها متوقف شده اند، ادامه داد: به همين دليل در جلسه اي 
مشترك با وزير تعاون، بنياد مستضعفان، س��تاد اجرايي فرمان امام و 
بنياد مسكن تسهيالت ويژه ۳۰ تا ۱4۰ ميليون توماني به عنوان كمك 

بالعوض براساس شرايط پيشرفت فيزيكي بنا پرداخت مي شود. 
به گفته قبادي دانا ۱۰۰ هزار خانوار پشت نوبت دريافت مسكن هستند 
كه براي تأمين مسكن اين تعداد به بيش از ۳هزار ميليارد تومان بودجه 

نياز است. 
وي ادامه داد: بنياد مس��تضعفان در زمينه وديعه مسكن، ۳۰ ميليارد 
توم��ان كمك هزينه اج��اره به��ا و ۷۵ ميليارد تومان هم تس��هيالت 
قرض الحسنه وديعه مسكن در نظر گرفته است كه در شهرها و روستاها 
بين 2۰ تا ۳۰ ميلي��ون با بازپرداخت پنج س��اله پرداخت مي ش��ود. 
همچنين اين تس��هيالت در صندوق امداد واليت قرار گرفته است كه 

2۵ ميليارد تومان ديگر توسط صندوق هم افزايي شده است. 

نگاهي به اطراف خود بيندازي�د. رخدادهاي مختلفي در حال 
وقوع است؛ بي آنكه من در انجاِم آنها نقشي داشته باشم! 

موبايل جواني سر به هوا از جيب عقب ش�لوارش بيرون زده و 
االن است كه ناغافل روي زمين بيفتد. 

رانن�ده اتومبيلي س�رخوش از ش�نيدن يك موزي�ك خفن، 
حواسش نيس�ت كه كودك خردس�الش روي صندلي عقب تا 

كمر به بيرون خم شده است. 
زني ترك موتور نشسته و تكه اي از پايين چادرش رها شده است 
كه با وزش باد، كن�ار چرخ عقب موتور از اين س�و به آن س�و 

مي رود. 
راننده اي دارد در اتومبيل خود را قفل مي كند، بي خبر از آنكه 

شيشه در سمت شاگرد تا آخر پايين است. 
. . . آيا من در قبال اين آدم ها مسئولم؟

البه الي كتاب قانون در اين باره چيزي نخواهيد يافت؛ اما نداي 
وجدان چنان بلند است كه نمي توان آن را ناشنيده گرفت!
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كااليحجابدرايرانبورسندارد!
به رغم وجود قانون حجاب و با وجود بس�ياري از خانم هاي ايراني 
از چ�ادر و ملزومات حج�اب اس�تفاده مي كنند، هنوز در كش�ور 
بورس�ي ب�راي كاالي حجاب وج�ود ندارد و كس�ي ك�ه وارد اين 
عرصه مي ش�ود نمي داند بايد كاالي حجاب را از كج�ا تهيه كند. 
روز گذشته به مناسبت روز عفاف و حجاب سازمان بسيج رسانه بازديد 
خبرنگاران از كارگاه توليد ملزومات حجاب را برگزار كرد. محصوالت اين 
كارگاه كه براي ۶۰ خانم كارگر اشتغالزايي داشته، عالوه بر كشورهاي 
همس��ايه همچون عراق، محصوالت اين توليدي ب��ه مالزي، اندونزي، 
تانزانيا، نيجريه، قزاقستان و بوسني هم صادرمي شود. خناسي مدير اين 
توليدي با تأكيد بر مش��كالت موجود بر سر راه توليد در عرصه حجاب 
و عفاف گفت: حجاب در ايران بورس ن��دارد و توليد ملزومات حجاب 
همچون ساق دست، روسري و يقه حجاب و از اين قبيل حتي اتحاديه 
هم ندارد و ما مجبور شديم مجوز خود را از اتحاديه پيراهن دوزي زنانه 
دريافت كنيم. اين توليدكننده با اش��اره به بازار خوب اين ملزومات در 
كش��ور تأكيد كرد: حدود نيمي از مواد اوليه ما وارداتي است و همين 
مسئله باعث شده تا توليدات كاالي حجاب هم از نوسات ارزي مصون 
نباشد و قيمت نهايي محصوالت ما افزايش يافته كه اين قيمت ها از توان 
بسياري از خانواده ها خارج است. وي با اشاره به ارزآوري توليد ملزومات 

حجاب، خواستار حمايت مسئوالن از اين كاالي فرهنگي شد. 

همكاري۵۳۰جهادگردرطرحهاي
اشتغالزاييبرايمددجويانامداد

ام�ام  ام�داد  كميت�ه  خودكفاي�ي  و  اش�تغال  مع�اون 
خمين�ي)ره( گف�ت: ۵30 جهادگ�ر در زمين�ه ايج�اد اش�تغال 
دارن�د.  ام�داد هم�كاري  كميت�ه  ب�ا  ب�راي مددجوي�ان، 
حجت اهلل عبدالملكي از همكاري ۵۳۰ نفر از جهادگران كارآفرين در 
قالب ۸۰ گروه جهادي با برنامه اشتغال كميته امداد در هفته گذشته 
خبر داد و گفت: يكي از سه راهبرد اشتغال كميته امداد توسعه همكاري 
فعاالن كسب و كار است. كس��اني كه با انگيزه هاي مختلف در فضاي 
كسب و كار كشور مشغول فعاليت هستند، مي توانند در راستاي اهداف 

خودشان، بخشي از بار اشتغال محرومين را هم بردارند. 
وي درباره داليل كمك گرفتن كميته امداد از فعاالن فضاي كس��ب و 
كار اظهار كرد: يك سوم كل بيكاران كشور مخاطب كميته هستند، اما 
هرگز يك سوم منابع كشور را در اختيار نداشته ايم و مجبور هستيم از 

ظرفيت هاي خارج از سيستم كميته امداد استفاده كنيم. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره( از جهادگران 
كارآفرين به عنوان يكي از ظرفيت هاي مناسب كشور ياد و بيان كرد: 
اين جوانان، دغدغه رفع فقر و محروميت در كشور را دارند و چندين هزار 

نفر از اين عزيزان در مناطق محروم مشغول به فعاليت هستند. 
وي از آغار برنامه جهادگ��ران كارآفرين خبر داد و عن��وان كرد: با اين 
برنامه، بخشي از گروه هاي جهادي را به س��مت اشتغال محرومين از 
طريق فراهم كردن امكانات الزم س��وق مي دهيم. كميته امداد براي 
اش��تغال محرومين منابعي را در اختيار دارد و امس��ال ۶ هزار و 2۰۰ 
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه و ۷۰ ميليارد تومان نيز بودجه 
هزينه اي براي آموزش و پشتيباني فني از طرح هاي اشتغال در اختيار 
داريم.  وي ادامه داد: به نيروي كاري نياز داريم كه از كميته امداد حقوق 
نخواهد، زيرا اجازه جذب و استخدام نيرو به هيچ وجه نداريم. در همين 
راس��تا بچه هاي جهادگر كارآفرين، يكي از گروه هاي مخاطب بسيار 
خوب هس��تند و به عنوان نيروي افتخاري و جهادي ب��ا كميته امداد 

همكار مي شوند. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره( با اشاره به 
برگزاري يك همايش سراسري در 2۱ اس��تان كشور به صورت ويدئو 
كنفرانس توسط كميته امداد امام خميني )ره( گفت: در اين همايش، 
حدود ۱۸۰ نفر از جهادگران در قالب ۸۰ گروه جهادي شركت كردند. 
س��ال گذش��ته نيز ۳۵۰ نفر از اين افراد را به شبكه اش��تغالزايي براي 
محرومين اضافه كرده بودي��م و در مجموع در ح��ال حاضر ۵۳۰ نفر 

عضو دارد. 
به گزارش خبرگ��زاري مهر، وي در تش��ريح فعاليت ه��اي گروه هاي 
جهادي اظهار كرد: اين گروه هاي جه��ادي در دوره هاي تخصصي در 
زمينه كارآفريني شركت مي كنند. البته خيلي از اين افراد كارآفرينان 
حرفه اي هستند، اما الزاماً دوره هاي آموزشي را براي همه اين عزيزان 
داريم. پس از آن با الگوي اشتغال كميته امداد در دوره آموزشي ديگر 
آشنا مي شوند و در نهايت به عنوان همكاران افتخاري و جهادي كميته 

امداد كار خودشان را آغاز مي كنند. 
حجت اهلل عبدالملكي درباره ن��وع فعاليت گروه ه��اي جهادي گفت: 
كارهاي��ي كه اي��ن عزيزان انج��ام مي دهند اعم از مش��اوره ش��غلي، 
آموزش هاي كسب و كار و مهارتي، امورات اداري، پيگيري تسهيالت و 
نظارت بر طرح هاي اشتغالي كه توسط كميته امداد انجام مي دهند بوده 
و كميته امداد به اين عزيزان كمك مي كند تا با سودآوري و بهره وري 
باالتر، كسب و كارشان را اداره كنند تا هم درآمد طرح ها افزايش پيدا 

كند و هم پايداري آن طرح ها بيشتر شود. 
وي افزود: برنامه ريزي كرده ايم تا آخر سال تعداد اعضاي جهادي را به 
هزار نفر برسانيم و به طور متوسط در هر استان ۳۰ الي ۳۵ نفر با كميته 

امداد فعاليت خواهند كرد. 


