
با ثبت 216 مورد فوتي جديد طي 24 ساعت 
منته�ي ب�ه روز ش�نبه 11 م�رداد م�اه، آمار 
جان باختگان كرونا در كش�ور به مرز 17 هزار 
نفر رس�يد. با وج�ود اي�ن، رئيس جمهور در 
جلس�ه س�تاد ملي مديريت بيماري كرونا از 
عبور 10 استان از پيك بيماري خبر داد. به گفته 
وي پروتكل هاي برگزاري مراسم هاي عزاداري 
ماه مح�رم نيز هفت�ه بعد ابالغ خواهد ش�د. 
جهش ابتال به كرونا اما در تمام دنيا به شكلي 
محسوس احساس مي ش�ود. اين روزها براي 
چندمين بار است كه كرونا در دنيا ركورد شكني 
مي كند. سازمان جهاني بهداشت )WHO( با 
تأييد 2۹2 هزار و ۵27 مورد ابتالي جديد به 
كرونا در روز جمعه از ثبت ركورد جديد شمار 
جهاني مبتاليان كرونا در ي�ك روز خبر داد. 
ركورد قبلي بيش�ترين ميزان افزايش موارد 
عفونت در 24 ساعت با 2۸4هزارو1۹6 مورد 
مربوط ب�ه 24 ژوئيه )۳ مرداد( ب�ود. تاكنون 
17 ميليون و 7۵۸ هزار نف�ر به بيماري كرونا 
مبتال ش�ده اند. نزديك به 40 كشور در هفته 
گذشته ركوردهاي جديدي از شمار مبتاليان 
روزانه كرون�ا از خود بر جاي گذاش�ته اند كه 
نس�بت به همي�ن ش�مار در هفته گذش�ته 
حدود دو برابر شده اس�ت. تدروس آدهانوم 
قبريسوس، مدير كل سازمان جهان بهداشت 
در جلس�ه كميت�ه اضط�راري اين س�ازمان 
گفت: »اين پاندمي بحراني بهداش�تي است 
كه هر صد س�ال يك بار رخ مي دهد و اثرات 
آن براي دهه هاي آينده حس خواهد ش�د.«

طي 24 ساعت منتهي به روز شنبه 11 مرداد ماه 
2 هزار و ۵4۸ بيمار جدي��د مبتال به كوويد1۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و ۶۷ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور 
به ۳۰۶ ه��زار و ۷۵2 نفر رس��يد. در طول همين 
زمان، 21۶ بيمار كوويد1۹ جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع جان باخت��گان اين بيماري به 1۶ 
هزار و ۹۸2 نفر رسيد. همچنين 4هزارو11 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 2۶۵ هزار 
و ۸۳۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. 
  تمديد دوركاري يك سوم كارمندان 

اوضاع در برخي شهرها همچون پايتخت آنچنان 
بحراني است كه انوشيروان بندپي استاندار تهران 
از تمديد دوركاري و كاهش يك س��ومي كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي استان تهران براي هفته جاري 
خبر داد. به گفته وي حضور و تجمع مردم در اماكن 
مختلف به ويژه سيستم حمل ونقل عمومي به شيوع 
گسترده تر اين ويروس در تهران منجر شد و اميد 
است تعليق طرح ترافيك نقش مهمي در مديريت 

اين جريان داشته باشد. 

 ابالغ پروتكل هاي بهداشتي ماه محرم در 
هفته آينده 

حجت االس��الم حس��ن روحاني در جلسه ستاد 
ملي مقابله با كرونا با س��پاس از همراهي مردم در 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي تأكيد كرد:» اگر به 
همين شكل ادامه يابد حتماً خبرهاي خوشي را در 

هفته هاي آينده شاهد خواهيم بود.« 
رئيس جمهور با بيان اينكه ۸۰ درصد پروتكل هاي 
بهداشتي در ادارات رعايت مي ش��ود، بر ضرورت 

برخورد با متخلفان تأكيد كرد. 
وي راه مقابله با اين ويروس را شناسايي افراد حامل 
ويروس دانست و افزود:» وقتي افراد آلوده شناسايي 
شدند، بايد از جامعه جدا شود. مرحله دوم شناسايي 
كس��اني اس��ت كه با فرد مبتال در ارتباط بوده اند. 
كش��ورهايي موفق در مهار كرونا عالوه بر رعايت 
مسائل بهداشتي، افراد مبتال را شناسايي و از جامعه 
جدا كرده و افراد در ارتباط را بررسي كردند. البته 
كشورهايي هستند كه سيس��تم مونيتورينگ را 
دارند. ما اين سيستم را نداريم، اما از طريق موبايل 
قابل بررس��ي اس��ت كه ببينيم افراد كج��ا بوده و 
رفته اند. اگر وزارت بهداشت اين راه را مطلوب بداند، 

اجراي آن دشوار نيست.«
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه سخنان رهبر انقالب 
براي نحوه س��وگواري مح��رم فصل الخطاب بود، 
افزود:» همه دستورالعمل هاي بهداشتي الزم براي 
ماه محرم تا پايان هفته آينده مش��خص و به همه 
دستگاه ها ابالغ مي شود و همه بايد اين پروتكل ها 

را اجرا كنند.«
به گفته وي امسال فضاي ماه محرم بايد كامالً فضاي 
حسيني، با شور و سوگوارانه بشود، اما ممكن است 
نحوه عزاداري با سال هاي پيش متفاوت باشد، زيرا 
بايد پروتكل هاي بهداشتي را مراعات شود، همه از 
ماسك استفاده كنند، در يك مكان تجمع وجود 
نداشته باشد و اصول بهداشتي در اماكن سرپوشيده 

بيشتر مراعات شود. 
  مرگ 1400 بيمار كروناي�ي در تهران طي 

2 هفته اخير
آنطور كه ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت 
شوراي شهر تهران گفته از ابتداي شيوع كرونا تا دو 
هفته پيش ۷هزارو1۶۹ نفر در تهران جان خود را 
به دليل اين بيماري از دست داده بودند كه طي دو 
هفته اخير تا كنون اين رقم ب��ه ۸هزارو۶۰۰ مورد 
رسيده است. همچنين چندين برابر آمار متوفيان، 

آمار بستري در بيمارستان داشته ايم. 
وي با اشاره به اينكه آمار متوفيان كرونا در پايتخت 
در حال حاضر همچنان ح��دود 1۰۰ نفر و حتي 
باالتر به ص��ورت روزانه اس��ت،  گفت:» تخت هاي 
مراقبت هاي ويژه كاماًل اش��غال اس��ت و افزايش 
آمار مبتاليان به دليل كمبود امكانات اين چنيني 
فاجعه بار مي ش��ود، بنابر اين بايد با همت مردم و 
رعايت فاصله اجتماعي و استفاده از ماسك به طرف 

كاهش شيب ابتال پيش رويم.«
خداكرم��ي از م��ردم خواس��ت ضم��ن رعاي��ت 
پروتكل هاي بهداشتي در ماه محرم نذورات خود رو 

به سمت توزيع ماسك رايگان و تجهيزات همچون 
دستگاه اكسيژن ساز ببرند و آن را به بيمارستان هاي 
دانش��گاهي و خيريه اي ارائه دهند ك��ه به نظرم 
نذورات هدفمند، حماسه اي بزرگ جهت مبارزه با 
كرونا ايجاد مي كند و از حيات انسان ها نيز محافظت 

خواهد كرد. 
  تجم�ع در فض�اي بس�ته با ماس�ك هم 

خطرناك است
مينو محرز، عضو كميته علمي ستاد مبارزه با كرونا 
هم با اشاره به مسئوليت اجتماعي مردم در برابر عدم 
انتشار گسترده تر ويروس كرونا در عزاداري هاي ماه 
محرم گف��ت:» بايد توجه كرد كه قدرت س��رايت 
و ابتالي اين ويروس، بس��يار افزايش يافته است. 
اين پيك جديد تعداد بيش��تري را مبتال مي كند. 
بنابراين در شرايط كنوني بدترين چيز كه مي تواند 
منجر به افزايش بيش��تر بيماري كوويد 1۹ شود، 
تجمع است.« به گفته وي اگر در جايي تجمع باشد، 
امكان ابتال وجود دارد. حتي اگر مردم با ماسك هم 
در مدت طوالني در فضاي بسته قرار گيرند، باز هم 
امكان ابتال وجود دارد. بنابراين هر تجمعي در فضاي 
بسته خطرساز است.  وي با اشاره به طرح »هر خانه 
يك حس��ينيه« تأكيد كرد:» مردم مي توانند در 
خانه خودشان و از طريق رسانه ها عزاداري كنند.« 
محرز درباره نحوه پخش نذورات ماه محرم نيز به 
افرادي كه تمايل به نذري دادن دارند، توصيه كرد 
نذوراتشان را به صورت مواد غذايي خام و خشك به 

مستمندان برسانند. 
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متهمان پتروشيمي ميلياردها يورو ارز را بدون اجازه فروختند و 1/۳ ميليارد يورو را هم هيچ وقت وارد كشور نكردند

چپاول ارزي پتروشيمي خواران با نقض 30 بخشنامه 

روحاني: 10 استان از پيك كرونا عبور كردند
مدير كل سازمان جهان بهداشت: اثرات پاندمي كرونا تا دهه هاي آينده احساس خواهد شد

در سيزدهمين جلسه 

عليرضا سزاوار
از دادگاه متهم�ان   گزارش  2

پتروشيمي مشخص 
ش�د كه هيئت مديره اين ش�ركت براساس۳0 
بخش�نامه دولتي حق فروش ارز را نداش�ت، اما 
متهمان اين پرونده نه تنها 6/6 ميليارد يورو ارز 
فروخته اند، بلكه 1/۳ ميليارد يورو را هم اصالً وارد 

كشور نكردند!
به گزارش رسانه ها، روز گذشته سيزدهمين جلسه 
دادگاه رس��يدگي به اتهام مديرعامل سابق شركت 
بازرگاني پتروش��يمي و 14 متهم ديگر به رياست 

قاضي مسعودي مقام برگزار شد. 
قاضى در ابتداى جلسه دادگاه گفت: در جلسه قبل 
عاليى رحمانى )عضو سابق هيئت مديره شركت( 
دفاعيات خود را ارائه داد و وكيل مدافعش اگر دفاعى 
در باب آخرين دفاع دارد، مطالب خود را ارائه دهد. 

 حضار داوري كنند نه دادگاه!
وكيل مدافع عاليى رحمان��ى هم ضمن قرارگيرى 
در جاي��گاه گف��ت: موكل م��ن بي گناه اس��ت ! در 
كيفرخواست به صراحت قيد ش��ده تحصيل مال 
نامش��روعى وجود ندارد و اتهام��ى متوجه موكل 
نيس��ت.  قاضى مس��عودى مقام اظهار كرد: آنچه 
پي سي سي )ش��ركت بازرگاني پتروشيمي( تأييد 
كرده و اس��ناد آن موجود اس��ت فروش ارز در سال 
منتهى به ۸۹ به ميزان ۳ ميلي��ارد و ۳۹۵ ميليون 
و ۷۹1 ه��زار، فروش ارز منتهى ب��ه ۹۰ به ميزان 2 
ميليارد و ۸1۳ ميليون و ۸۹ هزار و در سال ۹1، ۳۳۹ 
هزار و ۷44 ميليون كه مجموعاً مى شود ۶/۶ ميليارد 
يورو كه 1/۳ ميليارد يورو از آن هم اصاًل وارد كشور 
نشده است. آنچه شما مى خواهيد زير سؤال ببريد و 
دو، سه سال اس��ت روى آن كار مى كنيد به نتيجه 

نخواهد رسيد !
وكيل مدافع گف��ت: در گزارش مش��ايخ )نماينده 
مديرعامل(، اش��اره اي به يك ميليارد نيست. آنچه 
تا حاال به عنوان كارشناس از زبان مشايخ گفته شده 
صحيح نيست. او نتوانسته درست تحليل كند و ارقام 

درست را ارائه دهد. 
وكيل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه اى گفت: عين 
صورتجلسه را قرائت مى كنم تا حضار داورى كنند. 

قاضى ضمن تذكر به وكيل مدافع عاليى رحمانى 
گفت: حضار نبايد داورى كنند، دادگاه بايد داورى 
كند. مواظب اظهارات خود باشيد كه اظهارات شما بار 
حقوقى دارد. شما بخشي از حسابرسي را مى گوييد و 
بخشي از اسناد را نمى گوييد. شما نمى توانيد بگوييد 

اسناد حسابرسي غلط است !
 تباني براي فروش ارز

وكيل مدافع پاسخ داد: در سال ۹1 تقريباً ۸۰ درصد 
ارز به دست آمده وون كره بود كه بايد در دو كشور 
هزينه مى شد. همه ما مى دانيم وقتى ارز به شبكه 
بانكى تزريق مى شود تقويت بنيان هاى ارزى كشور 

محقق شده است. 
قاضي اظهار كرد: صد در صد اشتباه مى گوييد، اما 

بگوييد ! مالك ما اسناد مالى پي سي سي است. 
وكيل مدافع گفت: من هم بر اس��اس اس��نادى كه 
ش��ركت بازرگانى پتروش��يمى داده است، پاس��خ 
مى دهم.  قاضي بيان كرد: يعنى تبديل ارز به ريال 

توجيه مي شود؟!
وكيل گفت: با توجه به نامه خيرى زاده )مدير مالي 
سابق شركت( و اينكه جلسه قبل خيرى زاده گفت 
تالش ش��ركت ملى نفت اين بود كه پ��ول فروش 
محصوالت پتروشيمي را به صورت ريالي و نه يورويي 

بگيرد، موكل من و ساير اعضاي هيئت مديره هم ارز 
را به ريال تبديل كردند. 

قاضي اظهار كرد: يعنى آنها خودشان نمى توانستند 
ارز را بفروشند و كار آنها كار شاقي است؟! اين تبانى 

است. 
 دور زدن قوانين توسط مديران

در اين بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماينده شركت 
ملى صنايع پتروشيمى در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
در رابطه ب��ا اينكه طبق مصوبات كميت��ه مالى ارز 
فروخته شده، اين موضوع را رسماً اعالم مى كنم در 

هيچ مصوبه اى اشاره به فروش ارز نشده است. 
وى ادامه داد: در هيچ مصوبه كميته مالى بحث فروش 
ارز مطرح نشده است و بودجه شركت هاى تابعه را ما 
مديريت مي كرديم. در رابطه با نامه هايى كه اشاره 
شد اصاًل بحث فروش ارز نبوده است. در كميته هاى 
مالى ما دعوتنامه مى داديم و مديران پي سي س��ي 

حضور داشتند و در جريان قوانين بودند. 
در ادام��ه وكيل متهم عاليى رحمان��ى در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: فجر و مبين )زير مجموعه هاي 
پتروش��يمي( نياز ارزى و برداش��ت ارزى داشتند 
يا خير؟ يك حس��اب دفترى بين شركت ها وجود 
داشته كه در بس��يارى از موارد نياز به ارز داشتند 

و از سبد ارزى برداش��ته و معادل ريالى آن نوشته 
مى شد.  قاضي گفت: خلط مبحث نكنيد ! اينطور 
نيس��ت. ش��ما يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون را وارد 
نكرديد. ش��ما اگر ارز ها را وارد كردي��د چرا از بازار 
داخلى هم ارز مي خريديد؟! تعارض صد در صدى 
در حرف شما با مكاتبات وجود دارد؛ ما مستندات را 
مطالعه كرديم. شما ۳۰ نامه شركت ملى پتروشيمى 
را لحاظ نمى كنيد، بحث شما اخالل در نظام ارزى 

كشور است. 
 متهمان دولت را دور مي زدند

در ادامه جلس��ه دادگاه قاضي خطاب به اين وكيل 
گفت: در نامه ها تأكيد ش��ده كه موكلين شما حق 
فروش ارز نداشته اند، در مس��تندات پرونده كاماًل 
مش��خص اس��ت.  وكيل اين متهم در پاسخ گفت: 
فروش ارز نبوده، تحويل به شبكه بانكي بوده است.  
قاضي خطاب به اين وكيل گفت: پ��س چرا ارز را از 

بازار داخل مي خريدند؟
وكيل در پاس��خ به قاضي اظهار داش��ت: ولي آنان 

تكليفي به تحويل ارز به كشور نداشته اند. 
در ادامه اين جلس��ه دادگاه قاضي خطاب به وكيل 
گفت:  لطفاً پرونده را دقيق تر مطالعه كنيد. شما ديگر 
چه جور وكيلي هستيد. اگر تكليف نداشته اند، پس 
چرا انجام داده اند؟ شما مطالب را مي بريد و تجزيه 
مي كنيد و آن را بيان مي كنيد؛ شما به اظهارات ديگر 

متهمان توجهي نداريد. 
در ادامه جلس��ه دادگاه قاضي خطاب به اين وكيل 
گفت: ۳۰ فقره بخش��نامه صراحتاً وج��ود دارد كه 
مي گويد ارز را نفروشيد، درباره آن چه توضيحاتي 
داريد؟ اين متهمين براي اينكه ارز را به خزانه واريز 
نكنند و دولت را دور بزنند، مع��ادل ريالي پرداخته 

كرده اند. 
به موكلين شما دستور داده بودند كه ارز را نفروشيد، 
چرا به آن عمل نكردند؟ اگر مجوزي براي فروش ارز 
داريد آن را نش��ان دهيد. ۶/ ۶ ميليارد يورو حاصل 
فروش اس��ت، يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو هم 

اصال وارد نشده است. 
در اين بخش از  جلسه دادگاه قاضي مسعودى مقام 
ضمن اعالم ختم جلس��ه بيان كرد: جلس��ه بعدى 

ساعت ۹ صبح فردا برگزار خواهد شد. 

 مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران با اشاره به اينكه استفاده 
از ماسك در مترو اجباري است،  گفت: مقابله با كرونا يك بحث اجتماعي 
است و از آنجايي كه اجاره اي از توليدكنندگان ماسك در ايستگاه هاي 
مترو دريافت نمي كنيم، قيمت ماسك آنها ارزان تر است كه البته نظارت 
بر استاندارد بودن ماسك نيز توس��ط همكاران ما انجام گرفته و همه 

ماسك ها مورد تأييد وزارت صمت است. 
 رئيس ش��وراي اجتماعي زنان با بيان اينكه تا س��ال ۹2، شش ماه 
مرخصي زايمان به طور حتمي به مادران تعلق مي گرفت، اما بعد از آن، اين 
مرخصي به صورت سليقه اي اعمال مي شود، گفت: برخي مادران بارداري 
خودشان را در محل كار مخفي مي كنند تا مشكلي برايشان پيش نيايد!

 معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: دريافت هزينه از سوي 
مهدهاي كودك تحت عنوان خدمات فضاي مجازي غيرقانوني است، اما 
از س��ال آينده س��رفصل جديدي در اين حوزه براي مهدهاي كودك 

پيش بيني خواهد شد تا فعاليت خود را ادامه بدهند. 
 مدير توس��عه حمل و نقل پاك ش��هرداري تهران از امكان تشكيل 
تيم هاي دوچرخه سواري شهري مدارس در سه منطقه پايتخت خبر 
داد و گفت: دانش آموزان دوره متوس��طه مي توانند از كارت دوچرخه 

اشتراكي رايگان بهره مند شوند. 
 دبير سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي با بيان اينكه ۷۰ درصد 
مواد مؤثره دارويي را در كشور توليد مي كنيم، گفت: در اين حوزه يك 

ميليارد و 2۰۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي ايجاد كرده ايم. 
 عباس بصيري، فوق تخصص ارولوژي و استاد دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي گفت: ثابت ش��ده حتي كودكاني كه شير گاو مي خورند 
نسبت به كودكاني كه شير مادر مي خورند، بيشتر در معرض فشار خون 
در بزرگسالي هستند؛ چراكه نمك شير گاو بيشتر است و اين آسيب از 

همان دوران طفوليت شروع مي شود. 
 ناصر عبيات فعال محيط زيست در گفت و گو با خبرنگار مهر از خشك 
شدن بخش��ي از تاالب هورالعظيم خبر داد و گفت: ارزش هر هكتار از 
هورالعظيم معادل 14 هزار دالر اس��ت. اگر دول��ت بتواند ۵۰درصد از 
حقابه آن را تأمين كند، صدها ميليون دالر براي منطقه ارزش اقتصادي 
خواهد داش��ت. اين ارزش از صيد ماهي، دامپروري، كنترل سيالب، 

گردشگري طبيعي، مهار گرد و غبار تأمين مي شود. 
 رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: برخي مخالف 
برگزاري كنكور و برخي موافق هس��تند، اما اولويت براي ما س��المت 
بچه هاس��ت؛ اگر قرار اس��ت آزموني برگزار ش��ود بايد همه شرايط و 

پروتكل ها رعايت شود كه سالمت تضمين باشد. 
 رئيس مركز امور مدارس خارج از كش��ور با بي��ان اينكه 4۰ درصد 
دانش آموزان دني��ا از آموزش تلويزيوني بهره مند ش��دند، گفت: ۷۶۰ 
ميليون دانش آموز يعني 4۳ درصد به اينترنت دسترسي ندارند و ۵۶ 

ميليون دانش آموز نيز تحت پوشش تلفن همراه نيستند. 

جسد منصوري تحويل خانواده شد
رئي�س س�ازمان پزش�كي قانون�ي در خص�وص نتيجه بررس�ي 
علت م�رگ قاضي منصوري، ضم�ن اعالم اين خبر كه جس�د وي 
تحويل خان�واده اش شده اس�ت، گفت: به جهت اينك�ه در حوزه 
سم شناسي و پاتولوژي فرآيند هاي آزمايشگاهي براي آماده سازي 
الم هاي تش�خيصي طوالني اس�ت، اميدواريم بتواني�م در يكي، 
دو هفته آينده پاس�خ هاي الزم را به مراجع قضاي�ي اعالم كنيم. 
رئيس سازمان پزشكي قانوني در پاسخ به اين پرسش كه آيا نتايج علت 
فوت متهم منصوري به مراجع قضايي اعالم شده است يا خير، گفت:»از 
حدود 1۰ روز پيش كه جنازه منتقل ش��د، بررس��ي هاي اوليه و معاينه 
جسد انجام شده است و به جهت اينكه در حوزه سم شناسي و پاتولوژي 
فرآيند هاي آزمايشگاهي براي آماده س��ازي الم هاي تشخيصي طوالني 
اس��ت، اميدواريم بتوانيم در يكي، دو هفته آينده پاسخ هاي الزمه را به 
مراجع قضايي اعالم كنيم.  وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان مرگ 
منصوري را تشخيص داده ايد، اظهار كرد: تا زماني كه آزمايش ها براي ما 
مشخص نشود، زمان را مشخص نمي كنيم.  مسجدي در خصوص تحويل 
جسد قاضي منصوري به خانواده نيز گفت: با دستور مقام قضايي جسد 
تحويل خانواده شده و موضوع در دادسراي جنايي در حال بررسي است. 

گفتني است، جسد غالمرضا منصوري، متهم رديف نهم در پرونده اكبر 
طبري چند هفته پيش در هتلي در كشور روماني پيدا شد. اخبار اوليه 
حاكي از اين بود كه منصوري با پرت ك��ردن خودش از هتل به پايين، 

خودكشي كرده است.  
رئيس سازمان پزش��كي قانوني همچنين در ادامه از كاهش آمار نزاع 
خبر داد و گفت: طي سه ماهه اول امسال كاهش ۶/ ۶ درصدي را شاهد 
بوده ايم.  رئيس سازمان پزشكي قانوني كش��ور اظهار كرد: همچنين 
در حوزه غرق شدگي متأسفانه آمار نس��بت به مدت مشابه در خرداد 
رو به افزايش است؛ در حوزه تصادفات نيز آمار كاهش 1۶/2 درصدي 
فوتي هاي ناشي از تصادفات را داشته ايم كه در خرداد نسبت به فروردين 

و ارديبهشت افزايش داشته است. 
مسجدي افزود: متأسفانه اقداماتي در آرايشگاه هاي زنانه انجام مي شود 
كه در برخي از مكان ها جنبه درماني ندارد و اين آمار هم رو به افزايش 

است و خطر جدي را براي هموطنان در پي دارد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

ايمن سازي 220 ساختمان
 از 33 هزار ساختمان نا ايمن پايتخت !

اسامي ساختمان هاي نا ايمن فقط بين شهرداري و 
شوراي شهر تهران دست به دست مي شود

 بعد از شناس�ايي ۳۳ هزار س�اختمان پرخطر در تهران، اس�امي 
۳هزار س�اختمان پرخطر به ش�وراي ش�هر تهران ارس�ال شد. 
به گفته رئيس س�ازمان آتش نش�اني هم تا دو ماه آينده اس�امي 
ساختمان هاي پرخطر اعالم  مي شود. اعالم اسامي ساختمان هاي 
نا ايمن دردي را دوا نخواهد كرد و اين اتفاقات فقط دست به دست 
كردن اس�امي س�اختمان هاي نا ايم�ن را به دنب�ال دارد. در حال 
حاضر فقط 220 ساختمان از ۳۳ هزار س�اختمان ناايمن پايتخت 
ايمن سازي شده است. ايمن سازي ساختمان ها نيازمند همكاري 
بين بخشي دستگاه هاي متولي است كه البته ناديده گرفته مي شود. 
بعد از حادثه پالسكو كه منجر به جان باختن تعدادي از شهروندان شد، 
شهرداري تهران به دنبال شناسايي س��اختمان هاي ناايمن شهر تهران 
رفت تا جلوي حوادث بعدي گرفته ش��ود. تاكنون ۳۳ هزار س��اختمان 
ناايمن در تهران شناسايي شده است، اما براي اينكه مشكل ساختمان هاي 
ناايمن برطرف شود، خألهاي قانوني وجود دارد. لزوماً ساختمان هايي كه 
شهرداري به آنها اخطار مي دهد پلمب نمي شوند، چراكه قانون به آنها اجازه 
اين كار را نمي دهد.  براساس ماده ۵۵ قانون شهرداري ها اگر ساختمان هايي 
رعايت اصول ايمني، فني و بهداشتي را ندارند، شهرداري بايد سريعاً اين 
محل ها را شناسايي كنند و به مالكين آن اخطار دهد. قانون به شهرداري 
اجازه داده اس��ت كه اگر مال��كان اص��ول را رعايت نكردند و ش��هرداري 
هزينه هايي براي رفع نواقص انج��ام داد، اين هزينه ها از متخلفان وصول 
شود. البته موضوع ديگري كه در ساختمان هاي ناايمن وجود دارد، بحث 
سرقفلي است كه مباحثي را بين مالكين و مستأجرين ايجاد مي كند. برخي 
معتقدند كه وظيفه ايمن سازي ساختمان برعهده مالك است و مستأجر 
از اصول ايمني سرباز مي زند.  به گفته مس��ئوالن آتش نشاني شهرداري 
تهران، درجات خطرآفريني ساختمان ها با هم متفاوت است و بسياري از 

ساختمان ها ضوابط ايمني و مقررات آتش نشاني را رعايت نمي كنند. 
محمود قدي��ري، معاون حوزه پيش��گيري و حفاظت از حريق س��ازمان 
آتش نشاني ش��هر تهران در اين باره مي گويد: س��اختمان هاي ناايمن به 
دو گروه تقسيم شده اند، يك دس��ته از اين ساختمان ها ناايمني از جنس 
ساختاري دارند، مانند طراحي ساختمان، جنس سازه و مسائلي از اين دست 
كه با مقررات ملي ساختمان همخواني ندارند؛ دسته ديگر، ناايمني از جنس 
رفتاري دارند، مانند اينكه ساختمان را محل كاالي پرخطر كنند، لوله كشي 
گاز ساختمان غيراستاندارد باش��د، مايعات قابل اشتعال داشته باشند و 
مواردي از اين قبيل.   به گفته وي بند 14 ماده ۵۵ قانون شهرداري ها خأل 
بزرگي دارد، اين قانون سال 1۳۳۰ نوشته شده و مربوط به ايمني شهر است 
و براساس اين قانون، چنانچه شرايط س��اختمان به نحوي بود كه امكان 
آتش سوزي و حادثه وجود داشت، بايد موضوع را با مالك در ميان گذاشته 
و اگر مالك تمكين نكرد، شهرداري رأس��اً اقدام به رفع خطر كرده و بابت 

هزينه هايي كه انجام داده نيز مبلغي از مالك دريافت كند. 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران در اين باره گفت: چند ماه پيش 
طرحي در شورا به تصويب رس��يد كه براساس آن شهرداري ملزم شد كه 
سامانه برخط پايش ايمني ساختمان ها در برابر خطرات احتمالي را ايجاد 
كند.  وي اضافه كرد: بعد از حادثه پالسكو، پايش تمام ساختمان ها از سوي 
سازمان آتش نشاني انجام شد و حدود ۳۳ هزار ساختمان ناايمن در تهران 
شناسايي شده است، اما شهرداري ابزار الزم براي برخورد با اين ساختمان ها 
را ندارد كه الزم است با استفاده از ظرفيت دولت و شوراي عالي استان ها 

اليحه اي به مجلس ببريم. 
رئيس شوراي شهر تهران اضافه كرد: ۳۳ هزار ساختمان ناايمن در تهران 
وجود دارد كه تنها 22۰ ساختمان ايمن سازي كردند و حدود ۳ هزار و ۶۰۰ 
ملك نيز در حال ايمن سازي اس��ت، اما در مورد مابقي ساختمان ها هيچ 
اتفاقي نيفتاده است. بايد زمينه اي فراهم كنيم كه اين ساختمان ها به قوه 

قضائيه معرفي شوند و با تخلفات و قصور احتمالي مالك برخورد شود. 
ساختمان هاي نا ايمن با دست به دست كردن اسامي ميان دستگاه هاي 
متولي، ايمن س��ازي نخواهند ش��د ! يكي از داليل كندي ايمن س��ازي 
ساختمان هاي نا ايمن به مباحث اقتصادي مربرط است؛ چراكه ايمن سازي 
و مقاوم سازي ساختمان ها بسيار هزينه بر است. دولت و شهرداري بايد براي 
ايمن سازي بسته هاي تشويقي ارائه دهند تا اقبال عمومي براي مقاوم سازي 

و ايمن سازي افزايش يابد. 

دوستان! شتابزده قضاوت نكنيد!
فكر كنيد آقا زاده ب�ود و ژن خوب و از خان�واده اي متمول كه 

ثروتشان از پارو باال برود، نبود. 
يا شغل نان و آب داري داشت كه پول پارو كند، نداشت. 

يا ارثي به او رسيده بود كه كفاف زندگي خودش و خانواده اش را 
تا چندين نسل بدهد. . . 

نه. »خيام رحماني« سرباز گمنامي بود از خطه غيور كردستان 
كه حقوق سه ماه آخر خدمت سربازي اش را پس انداز كرده بود 

تا يك گوشي همراه بخرد!
اما ش�رايط س�خت دوره كرونا و نياز اقتص�ادي خانواده هاي 
روستايي آس�يب ديده، باعث شد قيد گوش�ي تلفن همراه را 
زده، با پس انداز مختصر خود۸0 بسته معيشتي تهيه كند؛ براي 

مردماني كه ريشه در آب و خاك آنان دارد. . . 
كه چه ش�ود؟! كه با صداي رس�ا به دنيا اعالم كند كه دهش و 

سخاوت پول زياد نمي خواهد، دل بزرگ مي خواهد!
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»ديابت« هر 8 ثانيه 
جان يك نفر را مي گيرد

مديرعامل انجم�ن ديابت اي�ران با بي�ان اينكه هر هش�ت ثانيه 
در دني�ا ي�ك نف�ر ب�ه خاط�ر دياب�ت از دني�ا م�ي رود، گف�ت: 
مرگ ومي�ر ناش�ي از دياب�ت و ع�وارض آن از جم�ع مرگ و مي�ر 
در بيمارى ه�اي واگيري مثل س�ل، ماالريا و ايدز بيش�تر اس�ت. 
اميركامران نيكو س��خن، مديرعامل انجمن ديابت اي��ران اظهار كرد: 
جمعيت ديابت در جهان حدود 4۶۳ ميليون نفر است و تا سال 2۰۳۰ از 
مرز نيم ميليارد خواهد گذشت و اين تعداد تا سال 2۰4۵ به ۷۰۰ ميليون 
خواهدرسيد.  وي افزود:  ديابت بيماري اس��ت كه هزينه بسياري را بر 
جامعه تحميل مي كند. تخمين فدراسيون بين المللي ديابت اين است 
كه هزينه درمان ديابت و عوارض آن در دنيا تا 1۰ س��ال آينده از ۸۰۰ 
ميليارد دالر بگذرد؛ نتيجه اينكه ديابت بيماري است كه شيوع بسيار 
بااليي دارد و هزينه بري بسيار زيادي هم دارد. از طرف ديگر مرگ ومير 
و عوارض آن هم باالست. سال 2۰1۹ حدود 4/2 ميليون نفر از جمعيت 
دنيا به خاطر ديابت از بين رفتند؛ يعني تقريباً 11/۳ درصد كل مرگ و 
ميرهاي جهان بابت ديابت و عوارض آن بوده است.  مديرعامل انجمن 
ديابت ايران اضافه كرد:  تقريباً هر هشت ثانيه در دنيا يك نفر به خاطر 
ديابت از دنيا مي رود. در واقع مرگ ومير ناشي از ديابت و عوارض آن از 
جمع مرگ و مير در بيمارى هاي واگيري مثل سل، ماالريا و ايدز بيشتر 
است. در مناطقي كه از سيستم بهداشتي باالتري برخوردارند،  ۷4 درصد 
مرگ و مير ناشي از ديابت در سنين باالي ۶۰ سال است؛  در منطقه ما 
متأسفانه نصف اين مرگ و ميرها در سنين زير ۶۰ سال اتفاق مي افتد، 
يعني جمعيت جوان ما بيشتر دچار مرگ ناشي از ديابت مي شوند.  وي 
تصريح كرد: از لحاظ درمان هم كار زيادي انجام نشده و پيشرفت درماني 
آن در مقايسه با آمار افزايشي رش��د آن در جهان و در كشورمان تقريباً 
ناچيز است. پس شيوع ديابت روزبه روز در حال افزايش است و مرگ ومير 
آن در جهان در حال افزايش است و درمان آن خيلي هم موفقيت آميز 
نبوده است. درمان ديابت ش��ايد كمتر از 1۰۰ سال است كه با پيدايش 

انسولين انجام مي شود. 
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