
ق�رار گرفتن در مس�ير ترانزي�ت مواد مخدر 
براي كشورمان گران تمام شده است. تقديم3 
ه�زارو800 ش�هيد و ۱۲ هزار جانب�از گوياي 
ت�اش بي دريغ كش�ورمان ب�راي مب�ارزه با 
مواد مخدر و ممانع�ت از ورود مواد افيوني به 
ساير كشورهايي است كه مقصد اين تجارت 
س�ياهند. ح�اال حت�ي س�ازمان ها و مجامع 
بين المللي هم به نق�ش اثرگذار ايران در خط 
مقدم مبارزه ب�ا مواد مخ�در در جهان اذعان 
دارند. جمه�وري اس�امي ايران به واس�طه 
همج�واري با كش�ور افغانس�تان ب�ه عنوان 
منش�أ عمده تولي�د مواد مخدر و ب�ه عنوان 
نزديك ترين مس�ير ت�ا اروپا كه ب�ازار اصلي 
و مقص�د نهاي�ي قاچاقچيان اس�ت و مبارزه 
نفسگير و انسداد مرزها در شرق و غرب كشور 
براي جلوگيري از قاچاق مواد به كشور و عبور 
آن به ساير كشورها ساالنه يك ميليارد دالر 
هزينه به كشورمان تحميل مي كند. تاش هاي 
س�ربازان جان بر كف اي�ران براي مب�ارزه با 
قاچاق مواد مخدر موجب ش�ده تا ايران بيش 
از ۱۲ هزار تن انواع موادمخدر را طي سه دهه 
كشف كند. با تمام اينها، تأمين تجهيزات مورد 
نياز در مقابله با عرضه مواد مخدر كه به دليل 
تحريم ها براي كش�ور ما غير قابل دستيابي 
اس�ت. همين امر مبارزه را به نحوي با اختال 
مواجه مي سازد و موجب خواهد شد تا ديگر 
كش�ورها هم از پيامده�اي محروميت ايران 
از تجهي�زات مقابله با مواد مخ�در و افزايش 
احتم�ال ترانزي�ت اين م�واد مص�ون نماند. 

بيش از ۳۵ ه��زار نفر در دني��ا داراي اختالالت 
رواني ناش��ي از مواد مخدر هس��تند. الكس��اندر 
فدولوف، نماين��ده دفتر مقابله با م��واد مخدر و 
جرم س��ازمان مل��ل در ته��ران )UNODC( با 
تأكيد بر اينك��ه متامفتامين ه��ا و كوكائين در 
دس��ترس ترين مواد در دنيا هس��تند و نيمي از 
۱۱ ميليون نفري كه در جه��ان اعتياد تزريقي 
دارند، داراي بيماري هپاتيت C هستند، مقابله با 
مواد مخدر را نيازمند مشاركت و مسئوليت همه 
كشورهاي دنيا دانست. در ايران اما همسايگي با 
افغانستان به عنوان يكي از منشأهاي اصلي توليد 
مواد مخدر در دنيا در مسير ترانزيت اين مواد قرار 
داش��ته و تالش ها و هزينه هاي فراواني را براي 

مبارزه با مواد مخدر داشته است. 
 ركورد كش�ف 950 ت�ن مواد مخ�در در 

سال 98
سردار اس��كندر مؤمني، دبيركل ستاد مبارزه با 
موادمخدر در نشس��ت تخصصي ب��ا نمايندگان 
سياس��ي مقيم و وابس��تگان نظامي مستقر در 
تهران با تأكيد بر جهاني بودن مسئله موادمخدر 
و پيوند با جرائم سازمان يافته، فساد و پولشويي 
جوانان را جزو اولين قربانيان اين سوداگري مرگ 

و نيستي دانست. 
بنا به تأكيد وي منطقه آسياي غربي بنا بر علل 
مختلف داخل��ي و خارجي، در معرض بيش��تر 
خسارات انساني و گسترده ترين عواقب مخرب 
ناش��ي از قاچاق و س��وء مصرف مواد مخدر قرار 
دارند. از سوي ديگر بازارهاي مطمئن با سودهاي 

اغواكنن��ده حاصل از قاچاق كش��ورهاي مقصد 
باعث افزايش كشت و در نتيجه تسهيل دسترسي 
به موادمخدر كشور مبدأ و نيز كشورهاي مسير 
اس��ت.  مؤمني با اش��اره به موقعيت جغرافيايي 
كش��ور و همجواري اش با منش��أ عم��ده توليد 
مواد مخ��در يعن��ي افغانس��تان و ب��ه عن��وان 
نزديك ترين مسير تا اروپا كه بازار اصلي و مقصد 
نهايي قاچاقچيان اس��ت، تصريح كرد:» كشور ما 
با تقديم بيش از۳ هزارو۸۰۰ ش��هيد و ۱۲ هزار 
جانباز و تحميل هزينه يك ميليارد دالري در هر 
سال براي انسداد مرزها در شرق و غرب كشور با 
هدف جلوگيري از قاچاق مواد به كش��ور و عبور 
آن به ساير كشورها، توانس��ته است بيش از ۱۲ 
هزار تن انواع موادمخدر را طي س��ه دهه كشف 
نماي��د.« بنا به تأكي��د دبير كل س��تاد مقابله با 
مواد مخدر سال گذشته ايران با كشف ۹۵۰ تن 
از انواع مواد مخدر به ركورد بي س��ابقه كشفيات 
مواد افيوني در جهان دست يافت كه در اين اقدام 
بشردوستانه متأسفانه تعدادي از نيروهاي كشور 

به شهادت يا به درجه جانبازي نائل آمده اند. 
 اذعان مجامع بين المللي به جايگاه ايران 

در مبارزه با مواد مخدر 
مؤمني افزود: » سال هاس��ت كه نقش و جايگاه 
منحصر بفرد جمهوري اس��المي ايران در جهان 
به عنوان مؤثرترين كش��ور در خط اول مبارزه با 
موادمخدر مورد تأييد و اذعان مجامع بين المللي 
ق��رار مي گيرد؛ ليك��ن ماحصل اي��ن تمجيد و 
تقديرهاي بين المللي موجب اقدام عملي جامعه 
جهاني به منظور تقويت، توسعه و ارتقاي فني و 
تجهيزاتي نيروهاي مقابله اي ايران براي مبارزه 
اثربخش ب��ا مافياي جهاني و ش��بكه هاي كاماًل 
مجهز بين المللي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر در 

منطقه نشده است.«
دبير كل س��تاد با اش��اره به نقش ۸۵ درصدي 
س��ازمان هاي مردم نهاد در اقدامات پيشگيري، 
درم��ان و كاهش آس��يب، از افتت��اح مركز ملي 
مطالعات اعتي��اد به عن��وان مرك��ز منطقه اي 
ظرفيت س��ازي در زمين��ه پژوه��ش و درم��ان 
اختالالت ناش��ي از س��وءمصرف موادمخدر در 

روزهاي پاياني سال گذشته خبر داد. 
 اخال در مبارزه با مواد مخدر به واس�طه 

تحريم ها
محسن بهاروند، معاون امور حقوقي و بين الملل 
وزير امور خارجه هم در اين نشس��ت با اش��اره 
به اقدامات چش��مگير ايران در عرص��ه مبارزه 
ب��ا مواد مخ��در و تحم��ل هزينه ه��اي متعدد 
مادي و معن��وي و اجراي پروژه ه��اي گوناگون 
افزود:» ركورد كش��ف بي��ش از ۹۵۰ ت��ن انواع 
مواد مخدر در س��ال گذش��ته و همچنين صرف 
چند صد ميليون دالر در دو حوزه مقابله با عرضه 
و كاهش تقاضا از جمله اقداماتي اس��ت كه اراده 
پاسخ براي تحقق هدف دستيابي به جهاني عاري 

از مواد مخدر را نشان مي دهد.«
بنا به تأكيد معاون وزير امور خارجه مواد مخدر 
معضلي نيست كه يك كش��ور به تنهايي قادر به 
حل و فصل آن باش��د و نيز هيچ كسي نمي تواند 

خود را از گزند آن مصون بداند. 
ب��ه گفت��ه وي رژي��م بين المللي كنت��رل مواد 
مخ��در، مبتني ب��ر اج��راي كنوانس��يون هاي 
سه گانه بين المللي موادمخدر به منظور كاهش 
سوء مصرف و تقاضاي مواد مخدر، مقابله با قاچاق 
مواد مخ��در و جلوگيري از انح��راف مواد تحت 

كنترل به شبكه هاي غير قانوني است. 
بهاروند با اش��اره به رويكرده��ا و گرايش هايي 

كه با بهانه هاي گوناگون به دنبال قانوني س��ازي 
و جرم زداي��ي از معض��ل مواد مخدر هس��تند، 
افزود:» كارگزاري ه��اي تخصص��ي در ح��وزه 
بشردوستانه در برنامه ها و طرح هاي خود نيازمند 
حمايت مال��ي جامعه بين المللي و كش��ورهاي 
كمك دهنده هس��تند و در اين باره روند اجراي 
بخش مهمي از برنامه ه��اي دفتر تهران به دليل 
نقصان منابع مالي مورد نياز و كاهش مشاركت 
كشورهاي كمك دهنده با چالش و كندي مواجهه 

شده است.«
بنا به تأكيد معاون امور حقوقي و بين الملل وزير 
امور خارج��ه، ديپلماس��ي بين المللي مبتني بر 
همكاري و اراده مش��ترك براي حل معضالت و 
مشكالت منطقه اي و جهاني است و اين در حالي 
است كه اعمال تحريم هاي غير قانوني و اقدامات 
قهري يك جانب��ه، مانع اج��راي همكاري هاي 
بين المللي به ويژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر 

شده است. 
در حالي ك��ه اراده جمه��وري اس��المي ايران 
براي مبارزه ب��ا مواد مخ��در، بر ل��زوم پرهيز از 
سياسي س��ازي و يك جانبه گراي��ي و توج��ه به 
همكاري هاي بين المللي اس��ت، ع��دم اجراي 
همكاري ه��ا و به وي��ژه تأمين تجهي��زات مورد 
نياز در حوزه مديريت مرزه��ا و مقابله با عرضه 
مواد مخ��در كه به دلي��ل اين تحري��م غير قابل 
دستيابي است، امر مبارزه را به نحوي با اختالل 
مواجه مي كند كه ديگر كشورها در حوزه بازار از 
پيامدهاي آن مصون نخواهند ماند و مسئوليت 
عواقب اين امر در ايجاد خلل در مبارزه بين المللي 
با مواد مخدر، بر دوش آناني اس��ت كه اين قواعد 
غير قانوني را با اعمال فشار بر جامعه بين المللي 

تحميل مي كند. 
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شهروندان تهراني به خاطر »اشتباه معاون ترافيك شهرداري تهران« جريمه مي شوند!

جريمه كرونايي  با فاصله گذاري اشتباهي !

همه كشورها قرباني تحريم ايران در مبارزه با مواد مخدر
ايران بيش از ۱۲ هزار تن انواع موادمخدر را طي 3 دهه كشف كرده است، اما تأمين تجهيزات به روز مورد نياز در مقابله با عرضه 

مواد مخدر كه مورد تحريم است، زنگ خطري براي كشورهاي اروپايي و امريكايي است

در روزگار كرونايي، 
ي�ك روز ط�رح   گزارش  2

ترافيك با صحبت  اعضاي شوراي شهر اجرايي 
مي شد، شب نشده وزير بهداش�ت آن را لغو 
مي كرد ! در بين اي�ن اظهارات متناقض مردم 
گيج تر از همه بودند. آخر هم درست و حسابي 
معلوم نش�د ك�دام روز و چه س�اعتي طرح 
ترافيك اجرايي شده و كدام روز و چه ساعتي 
طرح ترافيك اجرا نشده است ! حاال هم كه خبر 
رس�يده تهراني ها از همه جا بي خبر، به خاطر 
اش�تباه معاون حمل ونقل ترافيك مش�مول 
جريمه محدوده طرح ترافيك شده اند. معاون 
ش�هرداري تهران پيش از اين اعام كرده بود 
كه طرح ترافيك در دوران كرونا از ساعت 8 تا 
۱۶ بوده و رانندگان مي توانند از ساعت ۱۴ يك 
ط�رح  مح�دوده  از  راي�گان  خ�روج 
داشته باشند،اما در كمال تعجب رانندگاني كه 
از ساعت ۱۴ اقدام به خروج از طرح كرده اند، 
جريمه ش�ده اند؛ جريمه كروناي�ي با رعايت 

فاصله گذاري اشتباهي !

سال هاست نحوه اجراي طرح ترافيك و تقسيم 
سهميه ها براي شهروندان و مشموالن اين طرح 
مشكل آفرين شده است؛ چندماهي است با شيوع 
بيم��اري كرونا اين مش��كالت بيش��تر و اوضاع 
پيچيده تر از قبل ش��ده و به س��رگرداني ها هم 

افزوده است. 
 تغيي�رات ط�رح ترافي�ك و با تكليفي 

شهروندان 
نحوه و زمان اجراي ط��رح ترافيك و همچنين 
اطالع رس��اني ش��هرداري ته��ران در ماه ه��اي 
گذش��ته تا جايي پيش رفت كه برخي از اعضاي 
شوراي شهر تهران نيز نسبت به اين روند انتقاد 

كردند؛ زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي 
شهر تهران در ۱۱ خرداد ماه با انتقاد از عملكرد 
ش��هرداري تهران درباره اجراي ط��رح ترافيك 
گفته بود: تكليف شهروندان در استفاده از طرح 
ترافيك هنوز مشخص نيست و شهردار تهران بايد 
در خصوص آشفتگي ترافيكي پايتخت پاسخگو 
باشد.  همچنين علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر 
تهران از لغو تلفني طرح ترافي��ك تهران انتقاد 
كرده و گفته بود: اگر قرار باشد تماس هاي تلفني 
مالك عمل باشد آن هم تماس هايي كه بر مبناي 
مصوبه نباشد، اين كار تشتت و نابساماني در حوزه 

اداره شهر را ايجاد خواهد كرد. 
وزير بهداشت به عنوان متولي مبارزه با كرونا در 
كشور، با اجرايي ش��دن طرح ترافيك و به دنبال 
آن شلوغي وسايل حمل و نقل عمومي، مخالفت 
مي كرد، اما سرانجام طرح ترافيك در تهران بعد از 

لغو حدود سه ماه از شنبه ۱7 خرداد ماه با موافقت 
ستاد مبارزه با كرونا آغاز شد. 

 ب�اال گرفت�ن اختاف�ات ب�ا اظه�ارات 
سليقه اي 

 كاهش در آمد ش��هرداري از اجرا نش��دن طرح 
ترافيك سبب شده بود تا افراد گوناگون اظهارات 
س��ليقه اي خود را بيان كنند؛ يك روز طرح اجرا 
مي شد و روز بعد طرح با دس��تور ستاد مقابله با 
كرو نا حذف مي شد. در اين ميان به دليل كاهش 
جابه جايي مسافران درون شهري ، شهروندان با 
خودرو هاي خود به درون محدوده ترافيك رفت 
و آمد مي كردند. در اين ميان ش��هروندان ميان 
تصميم لحظه اي مسئوالن سردرگم شده بودند. 
 ط�رح ترافيك ب�ه نفع ش�هر ب�ه ضرر 

شهروندان !
 مناف هاش��مي، معاون حمل  و نق��ل و ترافيك 

ش��هرداري تهران در مورد اج��راي مجدد طرح 
ترافيك گفته بود: موضوع اجراي طرح ترافيك را 
تصميم جمعي بر اين بود  بررسي كرديم كه نهايتاً ً
كه اجراي محدوده ه��اي طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا به نفع ش��هر تهران اس��ت؛ چراكه 
جلوي سفرهاي كاذب در محدوده مركزي شهر 

گرفته مي شود. 
وي با بيان اينكه بر اساس تصويب شوراي حمل 
و نق��ل و ترافيك ش��هرداري ته��ران در مرحله 
اول، زمان اج��راي محدوده هاي طرح ترافيك و 
كنترل آلودگي هوا كه پيش از اين از ساعت 6:۳۰ 
صبح تا ۱۹ بود و به ساعت ۸ صبح تا ۱6 كاهش 
يافته است، گفت: همچنين » از ساعت ۱4 به بعد 
نيز خروج از محدوده هاي ترافيكي رايگان خواهد 
بود« كه با توجه به اينكه اكنون زمان كار ادارات 
از ساعت 7 صبح تا ۱4 منظور شده است،بنابراين 
س��فرهاي كاري در اين طرح، مشمول پرداخت 
عوارض محدوده هاي ترافيكي نخواهند شد.   به 
گزارش »تس��نيم« اگرچه به گفته معاون حمل 
و نقل ش��هرداري تهران، خروج از محدود طرح 
از س��اعت ۱4 رايگان اعالم شده اس��ت، اما طي 
اين مدت، ش��هرداري تهران در اقدامي عجيب، 
رانندگاني را كه از س��اعت ۱4 از محدوده طرح 
خارج شده اند، جريمه كرده است! در حال حاضر 
در س��ايت »تهران من« س��اعت مجاز خروج از 
محدوده طرح ۱4:۳۰ اعالم ش��ده كه اين زمان 
با آنچه مناف هاشمي اعالم كرده كاماًل متفاوت 
است و همين مسئله، جريمه ش��دن بسياري از 

شهروندان تهراني را در پي داشته است. 
انتظار مي رود شهرداري تهران ضمن پاسخگويي 
درباره چرايي اين ناهماهنگي كه منجر به تضييع 
حقوق شهروندان شده، هر چه سريع تر نسبت به 

بخشودگي اين جرائم اقدام كند. 

 رئيس مركز امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱4۰ هزار 
دانش آموز فاقد اوراق هويتي در شرايط كاماًل برابر با دانش آموزان ايراني 

به تحصيل اشتغال دارند. 
 س��خنگوي س��ازمان انتقال خون گفت: ايران با تبديل بيش از ۹7 
درصد خون هاي اهدايي به فرآورده هاي خوني در رده كش��ورهايي با 

درآمد باال در اين زمينه قرار دارد. 
 غالمرضا رحيمي پور، رئيس اداره انس��اني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مس��لح در خصوص چگونگي خروج مش��موالن مقيم خ��ارج كه به 
علت شيوع كرونا وارد كشور ش��ده بودند، اظهار داشت: همه مشموالن 
وظيفه اي كه در خارج از كشور در حال تحصيل بودند و با شيوع كرونا 

وارد كشور شدند، ممنوعيتي براي خروج ندارند. 
بر اساس دس��تورالعمل مالي سنجش سالمت جس��ماني و آمادگي 
تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال ۱۳۹۹، هزينه سنجش هر 
نوآموز 4۰۰ هزار ريال و هزينه هر تست مجدد نيز ۲۰۰ هزار ريال است. 
  معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در مورد توس��عه 
دوچرخه در تهران گفت: در بودجه س��ال جاري معاونت حمل و نقل، 
حدود ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي توسعه و بهسازي پياده روها كه 
در كنار آن مسير دوچرخه نيز طراحي شده، در نظر گرفته شده كه اين 

مهم به مناطق بيست ودوگانه ابالغ شده است. 

سخنگوي قوه قضائيه:
روماني ابعاد قضيه منصوري را روشن كند

س�خنگوي ق�وه قضائي�ه از پيگي�ري ج�دي در مورد بازگش�ت 
متهمان مت�واري پرونده طب�ري و س�اير پرونده ها ك�ه تعدادي 
از متهمان ش�ان در خ�ارج از كش�ور هس�تند، خب�ر داد. 
روز پنج شنبه غالمحسين اسماعيلي در گفت وگو با راديو پارك شهر، از 

رخدادهاي جديد قضايي خبر داد. 
اسماعيلي در خصوص اقدامات قوه قضائيه در تعامل با دولت به منظور 
شناسايي افرادي كه تعهدات ارزي خود را رفع نكرده اند، گفت: »ما قبل 
از اينكه وارد موضوع قضايي اين بحث شويم، در اين دوره يك ساله مكرر 
گفته ايم كه يكي از وظايف دولت، بانك مركزي و وزارت صمت اين است 
كه در تخصيص ارز بررسي هاي دقيق انجام دهد و در صادرات و واردات 
به گونه اي رفتار كند كه ارز و مجوزات قانوني به كس��اني داده شود كه 

اطمينان به صحت عمل آنها هست.«
سخنگوي دس��تگاه قضا درباره س��اير متهمان متواري پرونده طبري 
افزود: » آنها هم تحت رصد و مراقبت هستند و پيگيري ها و مكاتباتي از 
ناحيه پليس بين الملل براي بازگشت آنها به كشور انجام شده؛ متأسفانه 
شاهد اين هستيم كه كشور هاي اروپايي و امريكايي ادعاي حقوق بشر و 
مبارزه با فساد و پولشويي را دارند، اما وقتي كساني در كشور هاي ديگر 
از جمله ايران مرتكب جرم و جنايتي مي شوند، مأمني براي مجرمان و 

خالفكاران فراري هستند.«
س��خنگوي قوه قضائيه گفت: » تقاضاي ما اين است كه در اين زمينه 
مساعدت و كمك كنند تا اين قبيل افراد به كشور بازگردند و مطمئن 
باشند كه اينها در يك نظام عادالنه، پرونده هاي آنها مورد رسيدگي قرار 
مي گيرد و برابر آنچه در دادگاه با داليل و مستندات به اثبات برسد در 

مورد اينها حكم الزم صادر خواهد شد.«
اسماعيلي ادامه داد: » در مورد س��اير متهمان چه در اين پرونده و چه 
در ساير پرونده ها نيز تعدادي از متهمان كه در خارج از كشور هستند، 

پيگيري جدي براي بازگشت آنها به كشور در دستور كار است.«
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه و در پاسخ به سؤالي در رابطه با رويكرد 
قوه قضائيه در مقابل رويكرد دولت روماني در ماجراي مرگ غالمرضا 
منصوري اظهار كرد: »ما در ارتباط ب��ا اين حادثه مجدانه هم از طريق 
دوس��تان در وزارت امور خارجه پيگير هس��تيم و هم از ناحيه پليس 
بين الملل و اينترپل و هم مكاتبه اي كه دادستان كل كشور با دادستان 
كل كشور روماني انجام داده، پيگير هس��تيم. ما مطالبه داريم كه اين 
حادثه، ابعاد و زواياي آن براي ما روشن شود كه چگونه اين حادثه براي 
يكي از شهروندان ما در كش��ور روماني اتفاق افتاده و اين مطالبه گري 
ما را اف��زون مي كند به لح��اظ اينكه ما ب��ه آن دولت و كش��ور اعالم 
كرده بوديم، اين فرد داراي پرونده اتهامي در دس��تگاه قضايي است و 
به دادگاه معرفي ش��ده و تحت نظارت و مراقبت پليس آن كشور قرار 
گرفته بود.« وي بيان كرد: » ما ابتدائاً مدعي هستيم كه براي هيچ يك از 
شهروندان ما در كشور هاي ديگر نبايد چنين اتفاقي رخ دهد و در اينجا، 
چون اعالم كرده بوديم كه اين فرد تحت تعقيب اس��ت و تحت نظارت 
پليس بود، مطالبه گري ما جدي تر است و رها نخواهيم كرد و مجدانه 

پيگيري خواهيم كرد تا ابهامات اين موضوع برطرف شود.«
به گفته سخنگوي دستگاه قضا، زواياي پرونده)طبري( روشن شده و 
قضيه منصوري به پرونده آسيب نمي رساند، اما اين موضوع حادثه اي 

است كه نبايد از اين حادثه عبور كرد و گذشت. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسين سروقامت

مصوبه شوراي شهر غيرقانوني است
شهرداري مرجع رسيدگي  به تخلفات

ساختماني نيست !
استانداري تهران: رسيدگي به تخلفات ساختماني 

تنها با كميسيون ماده ۱00 است
مع�اون عمراني اس�تاندار ته�ران ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه تخلفات 
س�اختماني جزئ�ي و كلي ن�دارد، گفت: رس�يدگي ب�ه تخلفات 
ساختماني تحت هر شرايط در اختيار كميس�يون ماده ۱00 است. 
محمد تقي زاده درباره مصوبه ش��وراي اسالمي ش��هر تهران مرتبط با 
اليحه چارچوب اختيارات وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق گفت: 
رسيدگي به تخلفات ساختماني تحت هر ش��رايطي چه ضرورت قلع 
داشته باشد و چه نداشته باشد، مربوط به كميسيون ماده ۱۰۰ است؛ 
در حقيقت تصويب چنين طرحي در حوزه اختيارات شورا نيست. يعني 
اساساً شوراهاي اسالمي شهر به شكل عام در اين حوزه حق ورود ندارند.  
وي افزود: تخلف جزئي و كلي نداريم؛ در شهر تهران شايد به دليل اينكه 
ساخت و سازها در مقياس گسترده انجام مي شود و از نظر كميت زياد 
است ۱۰۰ متر مربع عددي نباشد، اما در يك شهر كوچكي با جمعيت 
كم كه ساخت و ساز كم است ۱۰۰ مترمربع يك طبقه است؛ بنابراين 
ساخت و ساز عمده و جزئي نداريم.  تقي زاده تأكيد كرد: ساخت و ساز 
غيرمجاز، ساخت و ساز غيرمجاز است، چه ۵۰ مترمربع باشد چه ۵۰۰ 
متر و چه ۵۰۰۰ مترمربع؛ بر اس��اس كدام قانون، آيين نامه يا مصوبه 
هيئت وزيران، اين اختيار به شوراهاي اس��المي شهر داده شده است 
كه در اين حوزه تصميم گيري و تفويض اختيار كنند؟! آنچه برداش��ت 
ناصواب از ماده ۱۰۰ اس��ت اينكه ش��هرداري ها مي توانند تخلف را به 
كميسيون ماده ۱۰۰ ارسال كنند درحالي كه اين واژه دليل بر اختيار 

شهرداري براي ارسال تخلف به كميسيون ماده ۱۰۰ نيست. 
وي افزود: قانون ماده ۱۰۰ تأكيد مي كند مالكين امالك واقع در محدوده 
شهر و حريم آن قبل از هرگونه اقدام عمراني بايد از شهرداري پروانه اخذ 
كنند؛ اگر كسي اين كار را نكرد شهرداري مي تواند پرونده را به كميسيون 
ماده ۱۰۰ ارسال كند.  وي افزود: با توجه به مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران مرتبط با اليحه چارچوب اختيارات وظايف كميسيون هاي داخلي 
مناطق، برخي اع��الم مي كنند چون پرونده به كميس��يون ماده ۱۰۰ 
نمي رود و در منطقه رسيدگي مي ش��ود آمار پايين مي آيد؛ شهرداري 
كه مرجع رسيدگي به تخلف ساختماني نيست ! بي ترديد وضع ضوابط و 
مقررات شهرسازي و فني بر عهده شوراي شهر نيست و نياز است، افرادي 
كه چنين اعتقادي دارند اعالم كنند وضع اين مقررات شهرسازي توسط 

شوراي شهر مستند به كدام بند قانوني است. 

كووي�د ۱9 دنيا را قل�ع و قمع ك�رده و كش�ور عزيز م�ا نيز از 
دست اندازي آن مصون نمانده است. 

مس�جدي ها گرد هم آمده تا ب�راي نيازمندان ماس�ك و مواد 
ضد عفوني تهيه كنند؛

شما هم به قدر ُوسع كمك كنيد. 
گوش�ه اي از كش�ور س�يل آمده و زندگ�ي مردم را ُشس�ته و 
بُرده اس�ت. بَرو بچه ه�اي فاميل گروهي خودجوش تش�كيل 

داده اند تا براي سيل زده ها كمك جمع كنند؛
شما هم سهمي داشته باشيد. 

اين كارها مشِق مسئوليت پذيري است؛ خيرين تشويق شده، 
همدلي توسعه يافته و كار خوب نُضج مي گيرد. 
حمايت كنيد؛ ولو به قدر نخودي در آشي باشد!
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عليرضا سزاوار

پيوستن ۹ هزار مطب و 3 هزار داروخانه
 به طرح نسخه الكترونيكي

مدي�ر كل روابط عمومي و امور بين الملل س�ازمان بيمه س�امت 
گفت: طرح نس�خه الكترونيكي پس از اجراي آزمايش�ي در سال 
گذشته، به طور جدي در سال 99 در حال اجراست و تاكنون بيش 
از 3 هزار داروخانه و بيش از 9 هزار مطب به اين طرح پيوسته اند. 
محمد هاشمي روز جمعه درباره وضعيت اجراي طرح نسخه الكترونيكي 
كه توسط سازمان بيمه س��المت اجرا مي شود، افزود: اجراي آزمايشي 
طرح نسخه الكترونيكي در سال ۹7 آغاز و در سال ۹۸ به طور آزمايشي 

و در راستاي فراهم شدن زيرساخت هاي اجتماعي اجرايي شد. 
هاشمي گفت: تالش شد كه پرداختي هاي نسخه الكترونيكي نيز نسبت 
به گذشته بهتر شود و در حال حاضر مطالبات ارديبهشت ماه ۹۹ هم در 
حال پرداخت است. از طرفي براي كساني كه از طريق اين سامانه نسخه 

مي پذيرند نيز مشوق هاي مالي در نظر گرفته شده است. 
مدير كل روابط عمومي سازمان بيمه سالمت اظهار كرد: شيوع ويروس 
كرونا نيز زمينه اي براي تسريع اجراي طرح نسخه الكترونيكي فراهم 
كرده و ساير مراكز طرف قرارداد كه به اين طرح نپيوسته اند هم با اين 

طرح همراه خواهند شد. 
هاشمي گفت: هر طرح الكترونيكي به هر حال براي اجرا مشكالتي به 
همراه دارد و بانكداري الكترونيك هم در ابتداي راه مشكالتي به همراه 

داشت، اما اين مشكالت به سرعت در حال برطرف شدن است. 
به گزارش ايرنا، طاهر موهبتي سرپرس��ت س��ازمان بيمه سالمت نيز 
پيش از اين درباره نسخه الكترونيكي گفته بود: امسال نسخه نويسي و 
نسخه پيچي دارو در۸۰ تا ۹۰ درصد مراكز درماني اجرا مي شود. طرح 
نسخه نويسي و نس��خه پيچي الكترونيك قرار بود سال گذشته در ۳۰ 
درصد شهرها اجرا شود كه به علت بحران كرونا تا حدي به تأخير افتاد. 
وي بيان كرد: در س��ال ۹۸ اين طرح در ۲۳۳ شهرستان اجرا شد و ۲ 
ميليون نسخه الكترونيك نيز توليد شد. ۲۵ درصد آن نسخه پيچي هم 
شد كه بيشتر در بيمارستان هاي دولتي بود و امسال بنا داريم اين طرح 

ملي را در بيمارستان هاي خصوصي و مطب ها هم اجرا كنيم. 
با اجراي نس��خه الكترونيكي، نيازي به دفترچه كاغذي بيمه سالمت 
وجود ندارد و بيماران مي توانند با كارت ملي ويزيت شده و دارو و خدمات 
تجويز شده نيز به صورت الكترونيك به داروخانه يا مركز تصويربرداري 
ارسال مي شود. اين طرح نگاهي به حفاظت از محيط زيست و جلوگيري 

از مصرف بي رويه كاغذ براي چاپ دفترچه هاي كاغذي نيز دارد. 

5 رقمي شدن جان باختگان كرونا
 در ايران 

با مرگ ۱09 بيمار ديگر آمار مرگ و ميرهاي كرونايي 
در كشورمان به ۱0 هزار و ۲39 نفر رسيد

روز گذش�ته در پي رون�د افزايش�ي مبتايان و م�رگ و ميرهاي 
ناش�ي از ابتا به كوويد ۱9، آم�ار فوتي هاي ناش�ي از اين بيماري 
در كش�ور پنج رقمي ش�د و با م�رگ ۱09 بيمار ديگ�ر آمار مرگ 
و ميره�اي كرونايي در كش�ورمان ب�ه ۱0 هزار و ۲39 نفر رس�يد. 
همچنين از ۲ هزار و 6۲۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور، 

حدود نيمي از آنها يعني يك هزار و ۳۵6 مورد بستري شدند. 
طبق گزارش وزارت بهداشت در استان هاي كرمانشاه و كردستان گرچه 
موارد بستري كاهش داشته اما وضعيت همچنان قرمز است. همچنين 
استان هاي خوزستان، هرمزگان، آذربايجان غربي و بوشهر در وضعيت 
قرمز قرار دارند. استان هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و البرز 
هم تغييرات فزاينده اي در موارد بستري داشته اند.  آمار ابتال به كرونا 
در پايتخت به عنوان پاشنه آش��يل درمان كرونا در كشور، همچنان با 
روند افزايشي مواجه است.  به گفته عليرضا زالي، فرمانده ستاد عمليات 
مديريت كرونا در كالنشهر تهران، بر اساس مطالعات پيش بيني مي شود 
كه ۱4 تا ۲۰ درصد ساكنان شهر تهران تاكنون به بيماري كرونا مبتال 
ش��ده اند. وي با اش��اره به آمار مبتاليان در مناطق مختل��ف تهران و 
گستردگي جغرافيايي و جمعيتي مي گويد:» بيشترين ميزان ابتال به 
كرونا در تهران مربوط به منطقه 4 شهري اس��ت كه با ۹۰۰ هزار نفر، 

پرجمعيت ترين منطقه شهري و جغرافيايي تهران به شمار مي رود.«
به گفته زالي منطقه ۲ تهران با جمعيت ۸۰۰ هزار نفر در رتبه دوم از نظر 
ميزان ابتال به كرونا قرار دارد و مناطق ۱4 و ۵ نيز در رده هاي سوم و چهارم 
قرار مي گيرند. كمترين ميزان ابتال به كوويد ۱۹ در مناطق شهري تهران 
را مربوط به مناطق ۲۱ و ۲۲ ذكر كرد.  همچنين باالترين ميزان مرگ و 
مير در تهران نيز به ترتيب مربوط به مناطق 4، ۱4، ۲ و ۵ است كه با توجه 
به اينكه منطقه 4 يكي از مناطق گسترده و پرجمعيت تهران است در رده 
اول از نظر ميزان ابتال به بيماري و مرگ و مير ناشي از كرونا قرار دارد.  در 
جهان هم آمار ابتال به كرونا به مرز ۱۰ ميليون نفر رسيد كه از اين تعداد 
حدود ۵۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.  امريكا همچنان در صدر 
فهرست كشورهاي درگير با بيماري كوويد ۱۹ قرار داشته و بيشترين آمار 
قربانيان و مبتاليان به اين بيماري را به خود اختصاص داده است.  از سوي 
ديگر برزيل و روسيه به لحاظ تعداد مبتاليان به ترتيب در رتبه هاي دوم 
و سوم جاي گرفتند و برزيل و انگليس نيز پس از امريكا بيشترين شمار 
قربانيان ناشي از كروناويروس را به خود اختصاص داده اند.  دكتر »ويليام 
شافنر« متخصص بيماري هاي عفوني از دانشگاه وندربيلت اياالت متحده 
امريكا معتقد است:» موج دوم بيماري كوويد  ۱۹ در فصل پاييز نسبت به 

آنچه در حال حاضر با آن روبه رو هستيم، شديدتر است.«
بنا به تأكيد وي بيماري كوويد  ۱۹ بيش از آنچه آمارها نشان مي دهد 

رو به گسترش است. 

كبري فرشچي 
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