
 ب�ا م�رگ ۲۰۳ بيم�ار كروناي�ي ديگ�ر، آم�ار 
جان باخت�گان كرون�ا در كش�ورمان از ۱۳ هزار 
نفر عبور ك�رد. عيس�ي جعفري، نماينده مردم 
كبودر آهنگ در مجلس ش�وراي اس�امي هم 
دي�روز به دلي�ل كرون�ا دارفان�ي را وداع گفت. 
ويروس تاجدار همچن�ان در حال تاخ�ت و تاز 
اس�ت و آمار مبتايان در سراس�ر جه�ان از ۱۳ 
ميليون نفر عبور كرده اس�ت. كرونا ايران را هم 
مانند بس�ياري از نقاط ديگر جهان در وضعيت 
اضطراري قرار داده اس�ت. در حالي كه بنا بود از 
امروز توزي�ع كارت هاي آزمون هاي سراس�ري 
دكتري آغاز شود، در خبري فوري آزمون دكتري 
با درخواس�ت وزارت بهداش�ت به تعويق افتاد. 
كم كم مشكل كمبود تخت براي بستري بيماران 
كرونايي هم به ساير چالش هاي اين روزهاي نظام 
سامت اضافه مي شود، به طوري كه رئيس بخش 
بيماري هاي عفوني بيمارستان امام خميني از پر 
شدن بخش هاي عفوني  و آي سي يو بيمارستان 
خبر داد. ب�ه گفته وي بيمارس�تان امام خميني 
به دليل ازدح�ام بيماران در حال انفجار اس�ت. 
طبق آخرين گزارش��ات وزارت بهداش��ت طي 24 
س��اعت منتهي به ظهر روز يك شنبه 23 تيرماه بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 2 هزار و 34۹ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شد كه يك هزار و ۵۸۱ نفر از آنها بستري شدند. به 
اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
2۵۹ هزار و ۶۵2 نفر رسيد.  طي همين زمان، 2۰3 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱3 هزار و 32 نفر رسيد. 
تاكنون 222 هزار و ۵3۹ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند و3هزارو 3۷۵ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. همانند روزهاي 
گذشته، استان هاي خوزس��تان، خراسان رضوي، 
آذربايجان غرب��ي و مازندران در وضعي��ت قرمز و 
استان هاي تهران، فارس، كرمان، البرز، كهگيلويه 
و بوير احمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربايجان 

شرقي در وضعيت هشدار قرار دارند. 
   اعمال محدوديت هاي حداقلي در پايتخت

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران هم از اعمال 
محدوديت هاي حداقل��ي در پايتخت خبر داد. وي 
در توييتي نوشت: » باالخره قرار شد مجموعه اي از 
محدوديت ها به مدت يك هفته در تهران و شهرهاي 
قرمز ۱۰ اس��تان ديگر اعمال ش��ود. دانش��گاه ها و 
مدارس و مؤسس��ات آموزشي، كافه ها، همايش ها، 
مراسم ها و تاالرها در اين فهرست هستند. هر چند بر 
اساس ليست ابالغي رويكرد در اعمال محدوديت ها 
حداقلي است.« وي درباره مصاديق اين محدوديت ها 
توضيحي نداد.  طرح اجباري شدن ماسك در اماكن 
عمومي هم انگار بناس��ت تا كم��ي جدي تر از قبل 
دنبال ش��ود. در همين راس��تا هم سرهنگ سعيد 
عطاءاللهي، رئيس پليس متروي پايتخت از جلوگيري 
پليس از ورود مسافران فاقد ماسك به مترو خبر داد. 

به گفته رئيس پليس مترو اگر فردي بدون ماسك 
وارد مترو شود،  مأموران با رعايت حقوق شهروندي 
از ورود بدون ماسك مس��افران به داخل ايستگاه ها 

جلوگيري مي كنند و با توجه ب��ه اينكه در تمامي 
ايستگاه ها محلي براي فروش ماسك قرار دارد، اين 
افراد را به خريد و استفاده از ماسك دعوت مي كنند و 

سپس اجازه ورود به آنان داده مي شود.  وي در مورد 
افرادي كه ممكن است به دليل مشكالت اقتصادي و 
عدم بضاعت مالي توانايي خريد ماسك نداشته باشند 
هم گفت: » مواردي بوده كه پليس ماسك را به رايگان 

در اختيار چنين افرادي قرار داده است.«
   بيمارس�تان امام خميني ب�ه دليل ازدحام 

بيماران در حال انفجار است
رئيس بخش بيماري هاي عفوني بيمارس��تان امام 
خميني با بيان نگران كننده بودن وضعيت كرونا در 
كشور به س��المت نيوز مي گويد: » بيمارستان امام 
خميني به دليل ازدحام بيماران در حال انفجار است 
و نه تنها بخش هاي عفوني و  آي سي يو اين بيمارستان 
پر شده است، بلكه در حال خالي كردن بخش هاي 

ديگر براي بيماران مبتال به كرونا هستيم.«
حميد عمادي، رئيس بخ��ش بيماري هاي عفوني 
بيمارستان امام خميني وضعيت كرونا را در كشور 
اينگونه توصيف مي كند: » وضعيت كرونا در كشورمان 
نگران كننده است؛ البته برخي كشورهاي ديگر دنيا 
هم چنين هستند،اما در كش��ور ما دولت به دليل 
تحريم ها تحت فشار است و به دليل مسائل اقتصادي 
محدوديت هاي كرونايي را برداش��تند، چون دولت 
نمي تواند هزينه هاي اصناف را جبران كند. برداشتن 
اين محدوديت ها منجر به اين شد كه آمار مبتاليان 
به شدت زياد ش��ود و در حال حاضر در سطح شهر 
تهران وضعيت بسيار وخيم تر از اسفند و فروردين 
ماه شده و بس��يار نگران كننده است.« به گفته وي 
بيمارستان امام خميني به دليل ازدحام بيماران در 
حال انفجار اس��ت و نه تنها بخش هاي عفوني و  آي 
سي يو اين بيمارستان پر شده است، بلكه بخش هاي 
ديگر نيز براي بيماران مبتال به كرونا در حال خالي 
شدن است. اين پزشك وضعيت ابتال به كرونا را بسيار 

نگران كننده توصيف مي كند. 
   ركوردزني تماس ه�اي اورژان�س در ايام 

كرونا
همه گيري كرونا ركورد تماس هاي مردم با اورژانس 

كشور را هم شكست. 
س��يد رضا معتمدي، معاون فني و عملياتي مركز 
اورژانس تهران از ركوردزني تماس هاي اورژانس در 
ايام كرونا خبر داد و گفت: » روزانه حدود ۱2 تا ۱۵ 
هزار تماس با مركز اورژانس تهران گرفته مي شود 
كه اين تعداد در زمان ش��يوع بيم��اري به ۵۰ هزار 
تماس رسيد و ركورد عجيبي بود.« وي با تأكيد بر 
اينكه تعداد ۵۰ هزار تماس با اين مركز بي س��ابقه 
بوده اس��ت، افزود:» در پي افزايش تع��داد تماس ها 
زمان ساعت استراحت اورژانس نيز كاهش پيدا كرد. 
همچنين شيفت كاري تكنسين ها از 24 ساعت كار 
4۸ ساعت استراحت، به 24 ساعت كار و 24 ساعت 
استراحت تغيير كرد و مجبور ش��ديم ظرفيت را با 
اين روش افزايش دهيم و فش��ار بسياري به نيروها 

وارد شد.«
به گفته معتمدي با وجود شرايط اضطراري موجود 
در كشور اما همچنان حدود 3۰ درصد از تماس ها با 

اورژانس از سوي مزاحمان تلفني است!
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به سفارش اميد اسدبيگي، حكم بازنشستگي مديران بانكي لغو مي شد

اسدبيگيوامميگرفتومديرانراوامدارخودشميكرد

تعداد جانباختگان كرونا در كشور از ۱۳هزار نفر عبور كرد

 زمزمه بازگشت محدودیت های کرونایی 
به پایتخت و شهرهای قرمز

در  روز گذش�ته 

عليرضا سزاوار
دوازدهمين جلسه   گزارش  2

دادگاه رسيدگی به 
اتهامات ۲۱مته�م ارزی، وكيل يكی از متهمان  
گفت كه صورتجلسه تخصيص ارز را غير از موكل 
وي، مديران ديگري هم امضا كرده اند و بايد آنها 
را هم به دادگاه بياورند. قاضي هم با جديت اعام 
كرد كه ب�راي هيچ مس�ئولي خط قرم�ز قائل 
نيستيم. به گفته مسعودي مقام برخي مديران 
بانكي خيال مي كنند قضات تخصص رسيدگي 
به مفاس�د اقتصادي را ندارن�د و مدارك ناقص 
ارس�ال مي كنند، اما بايد متوج�ه اين موضوع 
باش�ند كه عليه هر مديري كه مدرك ناقص به 
دادگاه بفرس�تد، اع�ام ج�رم مي كني�م. 
دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 2۱ 
متهم كالن ارزي )معروف به پرونده اس��دبيگي( 
صبح ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرائم اخاللگران اقتصادي به رياس��ت قاضي 
مسعودي مقام برگزار شد. در جلسه روز گذشته 
به اتهام��ات منتظري، معاون س��ابق بانك رفاه و 
مباركي از مديران ارزي ساختمان مركزي بانك 

رفاه پرداخته شد. 
  نمي دانم چرا در اينجا هستم !

قاضي مسعودي مقام در ابتداي جلسه از وكيل متهم 
منتظري خواست در جايگاه حاضر شود. 

وكيل منتظري هم به جايگاه آم��د و گفت: عناصر 
مادي و معنوي جرم نسبت به موكل اينجانب انجام 
نشده است، آشنايي منتظري و مباركي براي پرداخت 
حقوق كارگران بوده است. ش��ركت معتمد پارسه 
)وابسته به اسد بيگي( مشتري ويژه بانك كشاورزي 
بوده و موكل اينجانب در اين م��ورد اعمال نفوذي 
نداشته و موكل هيچگاه خود را به عنوان عضوي از 

نظام بانكي معرفي نكرده است. 
در ادامه جلسه دادگاه مباركي ديگر متهم پرونده در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: اينجانب اقدامات خود را 
در راستاي قوانين بانك مركزي انجام داده و هيچگونه 

تخلفي انجام نداده ام. 
اين متهم اضافه كرد: بانك از ما شكايتي نداشته است 
و من نمي دانم چرا در اينجا هس��تم ! در مورد بحث 
هفت تپه موضوع واردات ش��كر مطرح بوده اس��ت 
و من آنان را به ش��عبه راهنمايي كردم و همكاران 
اينجانب نيز در راستاي قوانين بانك مركزي اقدام 

به فعاليت كردند. 
  بازنشسته اي كه دوباره شاغل شد

در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان به جايگاه 
آمد و گفت: در مورد متهم مباركي اين سؤال مطرح 
است كه چطور در مدت يك هفته بدون اعتبارسنجي 
و دستور هيئت مديره و اخذ تأمين، تسهيالت ارزي 
ارائه كرده اس��ت؟ چط��ور مي گوييد رون��د قانوني 
بوده اس��ت؟! ما از همكاران شما پرس��يده ايم، آنها 
گفته اند به علت تماس هاي مكرر ش��ما بوده است. 
معاون ارزي شعبه گفته است بر اساس تماس هاي 
معاون بانكداري اين اقدامات انجام شده است، شما 
چطور مي گوييد اين روند قانوني بوده اس��ت؟ شما 
معاون بانك رفاه بوده ايد و بار ها بر اساس گفته هاي 

معاون ارزي با او تماس گرفته و خواستار پيگيري و 
تسريع امور شده ايد. 

مسعود شاه محمدي در ادامه اظهار داشت: منتظري 
در اقارير خود گفته است اينجانب با حضور اسدبيگي 
و مباركي جلسه اي داشتيم، هفته بعد از آن مباركي 
بازنشسته مي شود، اما اس��دبيگي با ارتباطاتي كه 
داشته است باعث بازگشت مباركي به بانك شده  و 

مباركي وامدار اسدبيگي بوده است. 
  دستور غير قانوني ندادم

در ادامه جلسه دادگاه متهم مباركي اظهار داشت: 
معاون ارزي وقت ش��عبه بررسي كرد كه تخصيص 
ارز به اس��د بيگي مش��كلي ندارد. من به هيچ وجه 
نه به ايش��ان و نه به فرد ديگري دس��توري خالف 

قانون ندادم. 
سپس نماينده دادس��تان خطاب به مباركي گفت: 
معاون ارزي وقت مي گويد ش��ما )مباركي( گفتيد 
پرداخت حواله ارزري به اس��د بيگي تسريع شود، 
حال آنكه شما بايد صرفاً به عنوان معاون بانكداري 
شركتي، شركت مزبور را به بانك معرفي مي كرديد. 

حال سؤال اين است، شما چه وظيفه اي داشتيد كه به 
عنوان معاون بانكداري شركتي پيگير تسريع حواله 

ارزي به اسدبيگي باشيد؟!
مباركي گفت: با همكارم تماس گرفتم، اما دستور غير 
قانوني ندادم. در مورد برگشت به كارم نيز بايد بگويم 

من چه نفعي از بازگشت به كار داشتم؟
  بازاريابي در كمال بي خبري!

شاه محمدي در ادامه خطاب به مباركي گفت: شما 
با نفوذ و تماس هايي كه مي گيري��د ارز را به آ قايان 
مي دهيد. س��پس حكم بازنشستگي ش��ما صادر 
مي شود و با صحبت هاي اين آقا )اسدبيگي( حكم 
بازنشستگي شما لغو مي شود. اين واقعاً جاي سؤال 
دارد كه حكم بازنشستگي فردي صادر و بعد لغو شود! 
اگر تخصص شما نيست كه خيلي اشتباه كرديد براي 

صدور برات ارزي پيگيري انجام داديد. 
مباركي گفت: اعتبار سنجي انجام شده و همكاران 

آن را به دادگاه تقديم مي كنند. 
در ادامه جلسه قاضي خطاب به مباركي گفت: آنچه 
شما به دادگاه ارائه كرديد، اعتبار سنجي نبود؛ شما 
چگون��ه بازاريابي مي كني��د كه در جري��ان موارد 

مطروحه نيستيد؟
  بانك ها فكر مي كنند قضات اشراف ندارند

قاضي مس��عودي مقام، خطاب ب��ه مباركي گفت: 
م��واردي كه ارائ��ه مي كنيد و كاغذ هاي��ي كه ارائه 
داده ايد، غير واقعي است. تصور نكنيد چنانچه كاغذي 
ارائه شود ما بدون بررسي آن را مي پذيريم. بانك ها 
فكر مي كنند برخي قضات دستگاه قضايي اشراف 
ندارند،بنابراين برخي مطالب را غير واقعي مي نويسند 
و برخي مطالب را از پرونده ها حذف مي كنند، حال 
آنكه ما مي توانيم تشخيص دهيم كدام تعهدات ايفا 
شده و كدام نشده است ! برخي بانك ها به ما گزارش 
مي دهند در قبال ارز ارائه ش��ده، رفع تعهد صورت 
گرفته حال آنكه ارزشان فروخته شده و سند فروشش 
هم موجود است،بنابراين بايد تصريح كنم ما عليه 
مديران هر بانكي كه اسناد كذب ارائه دهد يا بخشي 

از واقعيت را منعكس كند، اعالم جرم مي كنيم. 

س�ام برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 8849844۰ شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

 دور برگردان شهرك صنعتي خاوران را 
باز کنيد 

 مش�يري- ش�هركت صنعتي خاوران: چندي اس��ت شهرداري 
دور برگردان ش��هرك صنعت��ي خاوران را بس��ته و بن��ري نيز نصب 
كرده اس��ت با اين مضمون كه تعميرات اين مس��ير ت��ا ۱۰ روز آينده 
انجام خواهد ش��د ! و لي پس از گذش��ت يك ماه همچنان اين مسير 
بسته است. به دليل تأخير در انجام تعميرات عمراني رانندگان مجبور 
هستند ۱۰ كيلومتر بيشتر در مس��ير برانند تا به دور برگردان بعدي 
 برسند، اين طي مسير اضافي، س��وخت و آلودگي و هدر رفت زمان را 

به دنبال دارد.

  سامانه »مشعل« در س��ازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي 
كش��ور به منظور بهبود عملكرد اين س��ازمان رونمايي ش��د. سازمان 
زندان ه��ا و اقدامات تأميني و تربيتي كش��ور از هم��ه صاحب نظران، 
انديش��مندان، هموطنان دغدغه مند، مددجويان و خانواده هايش��ان 
دعوت مي كند، ب��راي بهبود عملكرد يا در ص��ورت مواجهه با هرگونه 
تخلف در حوزه مسئوليت سازمان زندان ها، انتقاد، پيشنهاد و گزارشات 

خود را در فضاي مجازي به شماره۰۹۰2۰۰3۶۰۰۱ ارسال كنند. 
  رئيس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي گف��ت: اجراي طرح 
سنجش نوآموزان در استان ها به س��تاد كرونا واگذار شده است و اگر با 
همه تدابيري كه پيش بيني شده ، احساس نگراني و خطر وجود دارد، 

طرح اجرا نمي شود. 
  ش��مارش معكوس براي آزادي »باغ منظريه« از ره��ن بانك آغاز 
شده اس��ت و بنا بر گفته مع��اون برنامه ريزي و توس��عه منابع آموزش 
و پرورش، تمام اقس��اط اوراق سكوك اردوگاه ش��هيد باهنر پرداخت 

 شده است و آخرين قسط آن هم در سال ۹۹ پرداخت مي شود. 
  گروه جهادي منتظران ظهور بزرگ ترين گروه جهادي دندانپزشكي 
كشور است؛ گروه جهادي منتظران ظهور خدمات عصب كشي، كشيدن 
دندان و ساخت و كاشت دندان مصنوعي را به صورت رايگان به زنداني ها 

و خانواده ها و كارمندان زندان ارائه مي دهند. 
  محمدرض��ا جوادي يگانه در نشس��ت بررس��ي وضعي��ت حقوقي 
شوراياري ها در خصوص انتخابات شوراياري ها اظهار داشت: تصميم 
ش��هرداري در خصوص ش��وراياري ها منوط به اب��الغ دادنامه هيئت 
عمومي ديوان عدالت اداري و تابع نظر شوراي اسالمي شهر تهران است 
و تا مشخص شدن كيفيت و جزئيات اين ابالغيه، شوراياري ها همچون 

گذشته به فعاليت خود ادامه خواهند داد. 
  سخنگوي سازمان انتقال خون با اش��اره به وضعيت اهداي پالسما 
از س��وي بهبود يافتگان كوويد۱۹ گفت: درخواست ها براي پالسماي 
بهبود يافتگان كرونا در استان هاي تهران، اصفهان، گيالن، مازندران، 

البرز و فارس زيادتر است. 
  س��يد رضا معتمدي، معاون فني و عملياتي مرك��ز اورژانس تهران 
 درصد تم��اس مزاحمان تلفني با اي��ن مركز را بي��ن 2۰ تا 3۰ درصد 

اعالم كرد. 
  به گفته رئيس اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور، طبق آيين نامه 
قانون مربوط به تاكسيراني، كميته انضباطي تخلفات گوناگون را بررسي 
و نسبت به صدور حكم متناسب با تخلف صورت گرفته اقدام مي كند. 
مردم هم در صورت مشاهده اين تخلفات مي توانند موارد را به خطوط 

ارتباطي شهرداري ها اطالع دهند تا اقدامات الزم به عمل  آيد. 
  صابر وطن دوست، عضو هيئت علمي دانشگاه و نايب رئيس انجمن 
ماهي شناسي ايران گفت: چهار گونه كوسه به شدت در معرض خطر 
انقراض ايران عبارتند از: كوسه باله سفيد اقيانوسي، ببر كوسه شني، 
كوسه سرچكشي سر پهن و كوس��ه پوندي چري. هر چند در آب هاي 
كشورمان گونه هايي از كوس��ه ها مانند كوسه ببري و گاو كوسه وجود 
دارند كه گزارش حمله به انسان از طرف آنها در ساير نقاط دنيا وجود 
دارد، ولي طي دهه هاي گذشته گزارش مستندي از حمله كوسه ماهيان 

به انسان در آب هاي كشورمان وجود ندارد. 

 تسهيالت  شهرداري تهران 
به خيرین مسكن ساز 

رئي�س كميت�ه بودج�ه ش�وراي ش�هر ته�ران از ارائ�ه طرحي 
ب�راي  وي�ژه اي  تس�هيات  آن  براس�اس  ك�ه  داد  خب�ر 
خيري�ن مسكن س�از در ته�ران ك�ه اق�دام ب�ه تأمين مس�كن 
ب�راي اقش�ار مح�روم مي كنن�د، در نظ�ر گرفت�ه مي ش�ود. 
مجيد فراهاني ب��ا بيان اينك��ه طرح ارائه  تس��هيالت وي��ژه خيرين 
مسكن س��از براي كمك به تأمين مس��كن اقش��ار محروم با قيد يك 
فوريت تقديم هيئت رئيسه شد، اظهار كرد: خوشبختانه با همراهي و 
امضاي ۱۱ عضو اين طرح با قيد يك فوريت در دس��تور كار شورا قرار 

خواهد گرفت. 
وي با بيان اينكه مطابق اصل 3۱ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است، ادامه 
داد: دولت موظف است با رعايت اولويت براي افراد نيازمند به خصوص 

روستانشينان و كارگران زمينه  اجراي اين اصل را فراهم كند. 
رئيس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه با وجود مداخالت 
دولت و فعاليت هاي خيرين مسكن به يك كاالي سرمايه اي تبديل شده 
و از دسترس بسياري از شهروندان دور مانده است، گفت: روند افزايشي 
نرخ مسكن در سال هاي اخير سبب شده كه توان خريد مسكن در تهران 

براي اقشار متوسط دور از دسترس به نظر برسد. 
فراهاني با بيان اينكه ام��ام خميني )ره( با افتتاح حس��اب ۱۰۰ امام 
خميني )ره( س��نگ  زيربناي رفع معضل مسكن در كش��ور را با تكيه 
بر توان خيرين ايجاد كرده و در ادامه به منظور جلب مش��اركت مردم 
انجمن خيرين مسكن ساز ايران در س��ال ۱3۸3 تأسيس شد، اظهار 
كرد: اين انجمن هم اكنون با مساعد بنياد مسكن در مركز 3۰ استان و 
۹2 شهرستان دفتر نمايندگي دارد و فعاليت مي كنند و برهمين اساس 
طرح ارائه  تس��هيالت ويژه خيرين مسكن س��از براي كمك به تأمين 
مسكن اقشار محروم با محوريت ارائه تسهيالت به خيرين مسكن ساز 

پيشنهاد شده است. 
رئيس كميته بودجه شوراي شهر تهران با اش��اره به متن پيشنهادي 
تصريح كرد: در اي��ن طرح به ش��هرداري تهران اجازه داده مي ش��ود 
كه به منظ��ور تش��ويق و ترغيب خيرين مسكن س��از ب��راي احداث 
واحدهاي مسكوني اقشار آسيب پذير و كم درآمد شهر تهران تسهيالتي 
را در زمان ص��دور پروان��ه س��اختماني دريافت كند ك��ه مي توان به 
 تسهيالتي همچون استفاده از معافيت ها يا تخفيف هاي پيش بيني شده 

اشاره كرد. 
وي افزود: همچنين در اين طرح امكان تقسيط عوارض و حقوق قانوني 
شهرداري در سقف 3۶ تا ۶۰ ماه بدون احتساب كارمزد يا جرائم ناشي از 

تأخير براي خيرين مسكن ساز در نظر گرفته شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت ایمني باکاغذبازي تأمين نمي شود 
شوراي شهر شهرداري را مقصر حادثه سينا 

دانست، وزارت كشور بخشنامه صادر كرد
سا ل هاست بحث ايمني مراكز و مكان هاي عمومي به بهانه هاي مختلف 
مطرح مي شود، ولي با گذشت زمان به فراموشي سپرده مي شود. ريشه 
اين قصور ها را كجا و چگونه بايد جس��ت وجو ك��رد؟ حادثه كلينيك 
سينا و حادثه پالسكو و ساير حوادثي از اين دست كه كم هم نيستند 
همچنان تكرار مي ش��وند. با اين حال از پيگيري و ريش��ه يابي و حل 
ريش��ه ای مش��كل خبري نيس��ت و گذر زمان همه چيز را به دس��ت 
فراموشي مي سپارد. همين موضوع س��بب شده است تا معاون عمران 
و توسعه امور شهري و روستايي وزير كش��ور با صدور بخشنامه اي به 
معاونان عمراني اس��تانداري ها، بر نظارت مؤثر شهرداري ها بر ايمني 
اماكن و س��اختمان هاي مهم و تجمعي ش��هرها تأكيد كند. اين اقدام 
خوب است، اما بايد به اين مسئول و ساير مسئوالن ياد آور شد كه ايمني 

با تذكر و بخشنامه تأمين نخواهد شد !
 با گذش��ت يك هفته از حادثه كلينيك سينا و اظهار نظر هاي متفاوت 
و بي نتيجه، يكي از اعضاي شوراي ش��هر تهران دو قصور شهرداري در 

حادثه كلينيك سينا مهر را متذكر شد. 
زهرا نژادبهرام با اشاره به قصور شهرداري در وقوع حادثه كلينيك سينا 
به مهر  گفت: پرونده اين حادثه در كميته ويژه شورا به صورت كامل در 

دست بررسي است. 
وي با اشاره به اينكه همه مدارك مربوط به اين حادثه و ابعاد آن توسط 
كميته ويژه شوراي ش��هر در حال جمع آوري است، گفت: به نظرم دو 

قصور مشخص توسط شهرداري در اين زمينه وجود دارد. 
عضو هيئت رئيس��ه ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: اجرا نكردن رأي 
كميسيون ماده ۱۰۰ و پيگيري نشدن تذكرها و اخطارها دو قصوري 
است كه شهرداري انجام داده و سبب حادثه كلينيك سينا مهر در كنار 

ساير علل اين حادثه شده است. 
وي گفت: به غير از شهرداري پرونده اين مسئله و قصور احتمالي وزارت 
كار و بهداشت نيز توسط مراجع ذي صالح در حال بررسي بوده و مجلس 

هم پيگير اين قضيه است. 
 اظهارات اين عضو شورا در حالي بيان شده كه معاون عمران و توسعه 
امور شهري و روس��تايي وزير كشور با صدور بخش��نامه اي به معاونان 
عمراني استانداري ها، بر نظارت مؤثر ش��هرداري ها بر ايمني اماكن و 

ساختمان هاي مهم و تجمعي شهرها تأكيد كرد. 
در بخش��نامه مهدي جمالي نژاد خطاب به معاون��ان هماهنگي امور 
عمراني استانداري ها با اش��اره به وقوع حادثه انفجار و آتش سوزي در 
يكي از مراكز درماني شهر تهران و پيرو ابالغيه هاي پيشين در خصوص 
اقدامات و برنامه هاي داراي اولويت شهرداري ها در سه بخش تأمين و 
ارتقاي سطح آمادگي نيروهاي عملياتي، ارائه خدمات مناسب امدادي 
و آتش نشاني به شهروندان و ارتقاي سطح ايمني شهر و پيشگيري از 
حوادث و سوانح تأكيد شده است: ضروري است پايش وضعيت ايمني 
كاربري ها از طري��ق انجام بازدي��د و نظارت ه��اي دوره اي از اماكن و 
ساختمان هاي مختلف به خصوص مراكز مهم و تجمعي شهر به صورت 

مستمر مدنظر قرار گيرد. 
در ادامه اين بخشنامه آمده است: در راستاي تحقق اين امر و همچنين 
ساير موضوعات و مسائل مطرح در حوزه آتش نشاني و ايمني، دستور 
فرماييد از ظرفيت هاي قانوني بند ۱4 ماده ۵۵ قانون شهرداري و مصوبه 
هيئت وزيران پيرامون سند آسيب شناسي در بخش آتش نشاني و ايمني 
براي نظارت بر ايمني ساختمان ها، مراكز و كارگاه هاي ناايمن، همچنين 
تعامل و همكاري با دس��تگاه هاي متولي براي ارتقاي سطح ايمني در 
سطح شهر به شكل مناسب استفاده و در صورت عدم ايمن سازي، مراتب 

براي اقدام حقوقي و قضايي الزم به مراجع مربوطه ارجاع شود. 
متأسفانه تعدد بخشنامه ها و ضوابط و مقررات در خصوص ايمني خود به 
اسباب ضد ايمني تبديل شده است ! اين بوروكراسي هاي اداري و كاغذ 
بازي ها تاكنون دردي را درمان نكرده است. حادثه ها تكرار مي شود و از 
ايمن بودن ساختمان ها كمتر خبري شنيده مي شود. گويا ايمني هم 
حرف لوكسي شده است تا مسئوالن با آن در رسانه ها خودي نشان دهند 

و كم كاري هاي خود را بپوشانند. 

قاب اول
آمبوالنسي آژيركشان وارد تونلي پرترافيك شده، راهي براي 

برون رفت پيدا نمي كند. 
رانن�دگان همچ�ون اعضاي يك تي�ِم آموزش دي�ده، هريك 
دست به كار ش�ده، اتومبيل هاي خود را به صورت اُريب به دو 
طرف تونل هدايت مي كنند. به سرعت مس�يري به قدر عبور 
يك وسيله نقليه گشوده ش�ده، آمبوالنس از آن مخمصه رها 

مي شود. 
بيمار به موقع به بيمارستان مي رسد، خدمات پزشكي دريافت 
مي كند و همه چيز به خير و خوشي تمام مي شود؛ نوشدارو قبل 

از مرگ سهراب!
قاب دوم

وسط يك ترافيك سردرگم آمبوالنسي گير كرده و نفس هاي 
بيماري به شماره افتاده است؛ همه تُوي هم مي لولند!

هرگاه آمبوالنس راه فراري مي يابد، تعداد بيشماري اتومبيل 
سپر به سپِر آن مي تازند؛ تو گويي در تعقيب آمبوالنس بيچاره 

گوي سبقت از هم ربوده اند!
آمبوالنس درگير، بيمار معطل، مردم باتكليف. . . 

كدام قاب زيباتر است؟
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كرونا آزمون ها را جابه جا مي كند

 تغيير چندباره تاریخ آزمون دکتري 
و کارشناسي ارشد

سازمان س��نجش و آموزش كش��ور در اطالعيه اي اعالم كرد: با توجه 
به تصميمات اتخاذ ش��ده تاريخ و زمان برگزاري آزمون هاي دكتري و 

كارشناسي ارشد ناپيوسته تغيير يافته است. 
س��ازمان س��نجش ضمن اعالم تغيير تاري��خ آزمون ه��اي دكتري و 
كارشناسي ارشد ناپيوس��ته، در اطالعيه اي تأكيد كرده است، تاريخ و 
زمان برگزاري جديد اين آزمون ها پس از ابالغ وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي اطالع رساني خواهد شد. 
شايان ذكر است كه پيش از اين سازمان سنجش اعالم كرده بود، آزمون 
دكتري سال ۹۹ روز 2۶ تيرماه و آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته نيز 

روزهاي دوم و سوم مردادماه برگزار مي شود. 
در همين رابطه رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي هم روز گذشته 
خبر داد: سه آزمون دكتري تخصصي علوم پزشكي، زبان و غربالگري 
الميپاد علمي دانشجويي با توجه به شدت بيماري كرونا در كشور و به 

منظور حفظ سالمت داوطلبان به تعويق افتاد. 
گفتني است زمان برگزاري كنكور سراس��ري همانطور كه قباًل اعالم 

شده بود، روزهاي 3۰ و 3۱ مردادماه است. 

آغاز مرحله دوم پویش ایران همدل

واکنش

پيرو بيان��ات رهبرمعظم انقالب اس��المی در 
ارتباط تصويری با نمايندگان يازدهمين دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی مبنی بر » نهضت 
تعاون و احس��ان « و تداوم رزمايش همدلی و 
كمك مؤمنانه در كشور، دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه  ای، روز گذشته 

ميزبان دستگاه های مختلف كشور بود. 
در اين جلسه كه به منظور طراحی،مشورت، 
هماهنگی و برگزاری مرحله  دوم پويش ايران 
همدل برگزار شد نمايندگانی از سازمان بسيج 
مستضعفين، كميته امداد امام خمينی)ره(، 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، بنياد 
مس��تضعفان، وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 

اطالعات، صداوس��يمای  جمهوری اس��المی 
ايران، سازمان بهزيس��تی، بنياد مادر مهربان 
و جمعي��ت ام��ام رضايی     ها حضور داش��تند.  
نمايندگان اين دستگاه     ها ضمن بيان نظرات 
و ديدگاه های خود پيشنهاداتی برای برگزاری 
هر چه موفق تر پويش » اي��ران همدل « ارائه 
دادند.  گفتنی است، مرحله دوم پويش ايران 
همدل فعاليت خود را از چن��د روز آينده آغاز 
خواهد كرد.  مرحله اول پويش ايران همدل با 
مشاركت بيش از 2ميليون نفری مردم ايران و 
جلب مبلغ ۱۵۱ ميليارد تومان از سوی كميته  
امداد ام��ام خمين��ی)ره( بزرگ ترين كمپين 

مردمی پس از انقالب شناخته شد. 


