
آخرين اخب�ار از وضعيت وي�روس تاجدار در 
كشور نشان مي دهد سرتا س�ر پهنه ايرانمان 
در نبرد با ويروس تاجدار است. 170 شهرستان 
در كشور در وضعيت قرمز و 101 شهرستان در 
وضعيت هشدار قرار دارند. اين در حالي است 
كه به گفته س�خنگوي وزارت بهداش�ت قرار 
نگرفتن استان يا شهرستاني در وضعيت قرمز 
يا هشدار، به منزله فقدان بيماري در آن منطقه 
نيست، بلكه اكنون تمامي مناطق كشور آلوده 
به ويروس هس�تند. با وجود ش�دت شيوع و 
آلودگي در تمام سطح كشور اما برگزاري كنكور 
سراس�ري س�رانجام نهايي و روز گذشته هم 
پروتكل بهداشتي كنكور ابالغ شد. همچنين 
طبق اعالم رئيس مركز س�المت و محيط كار 
وزارت بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كي 
پروتكل هاي برگزاري مراسم ماه محرم هنوز 
نهايي نش�ده و احتماالً تا فردا اعالم مي شود. 

طي 24 ساعت منتهي به روز سه شنبه 14 مرداد 
ماه 212 نفر در كشور بر اثر كرونا جان خود را از 
دست دادند. و مجموع جان باختگان اين بيماري 

تاكنون به 1۷ هزار و ۶1۷ نفر رسيد. 
در طول همين زمان 2 هزار و ۷۵1 بيمار جديد 
مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه هزار 
و ۵۶۰ مورد بستري شدند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد1۹ در كشور به ۳14 هزار و ۷۸۶ 
رسيد. همچنين 4هزارو1۳2 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
به گفته سخنگوي وزارت بهداش��ت 2۵ استان 
كش��ور در وضعيت هش��دار و قرمز ق��رار دارند. 
اس��تان هاي مازندران، تهران، گلستان، خراسان 
شمالي، اردبيل، اصفهان، البرز، خراسان رضوي، 
كرمان، سمنان، آذربايجان شرقي، مركزي، يزد 

و گيالن در وضعيت قرمز ق��رار دارند. همچنين 
اس��تان هاي فارس، ايالم، لرس��تان، هرمزگان، 
زنجان، قزوين، آذربايجان غربي، بوشهر، همدان، 
قم، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد 

هم در وضعيت هشدار قرار دارند. 
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وضعيت در ش��هرها و اس��تان هاي توريس��تي 
بحراني تر اس��ت به گون��ه اي كه ش��يب ابتال در 
شهرهاي ورودي و مسافرخيز گيالن مثل رشت، 
آستارا، لنگرود، رودس��ر و الهيجان تندتر است. 
2۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتال و بس��تري در استان 
گيالن مربوط به مس��افران ورودي به اين استان 
اس��ت و بهترين نس��خه براي كنترل اوضاع در 
گيالن همان نس��خه قديمي پرهيز از سفرهاي 

غير ضروري است. 
سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت بهداشت 
با تأكيد بر اينكه اس��تان گيالن ك��ه هم اكنون 
در وضعيت قرمز است، افزود:» اسفند سال ۹۸ 
نيز يك خيز شديد بيماري كوويد1۹ را سپري 
كرد. از اوايل فروردين و سيرنزولي اين بيماري 
در گيالن مشاهده شد، اما از تير ماه دوباره شاهد 
افزايش موارد بيماري در اغلب ش��هرهاي اين 
اس��تان هس��تيم، به طوري كه هم اكنون پنج 
شهرستان اين اس��تان در وضعيت قرمز و چهار 
شهرستان در وضعيت هشدار است و شيب ابتال 
به خصوص در ش��هرهاي ورودي و مسافرخيز 
گيالن مثل رش��د، آس��تارا، لنگرود، رودس��ر و 

الهيجان تندتر است.«
به گفته وي 2۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتال و بستري 
در استان گيالن مربوط به مسافران ورودي به اين 
استان است. الري از مردم خواست از سفر به اين 
استان به خصوص در روزهاي پيش رو خودداري 
كنند. وي با اشاره به اينكه ميزان استفاده مردم 
از ماسك در استان گيالن حدود ۶2 درصد است 

از مردم اين استان خواس��ت با استفاده بيشتر از 
ماسك اجازه ندهند تجربه تلخ اسفند تكرار شود. 
سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه هم اكنون 
1۷۰ شهر كشور در وضعيت قرمز و 1۰1 شهر در 
وضعيت هشدار هستند، تصريح كرد:» اعالم قرمز 
و هشدار در استان ها به معناي اين نيست كه در 
بقيه شهرها فقدان بيماري را داريم. هيچ شهري 
در كشور عاري از كرونا نيست و تمام مناطق كشور 

آلوده هستند.«
 ابالغ پروتكل هاي بهداشتي كنكور 

اخبار كرونا و كنكور كه اين روزه��ا به يكي از پر 
چالش ترين اخب��ار و حوزه ها تبديل ش��ده بود 
سرانجام به نهايي شدن برگزاري كنكور منتهي 
شد. در اين راستا روز گذش��ته محسن فرهادي 
معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از ابالغ پروتكل بهداشتي 
كنكور خبر داد و جزئيات آن را اعالم كرد. به گفته 
وي اساس اين پروتكل ها رعايت يكسري مسائل 
ساده بهداشتي است كه كار سخت و پيچيده اي 
نيس��ت، اما رعايت آنها نيازمند دق��ت و نظارت 

كافي است. 
اعالم وضعيت سالمت از سوي داوطلبان، ماسك 
زدن براي داوطلب و مراقبان و همچنين رعايت 
فاصله 1/۵ تا 2 مت��ري در چيدمان صندلي هاي 

كنكور ازجمله موارد اين پروتكل هاست. 
فرهادي با تأكيد بر اينكه داوطلبان چند ساعت در 
يك محيط بسته هستند و حتماً همه حوزه هاي 
امتحاني بايد گردش هواي تازه داش��ته باش��د، 
ادامه داد: » نكته بسيار مهم ديگر اين است كه در 
همه حوزه هاي برگزاري آزمون بايد ضدعفوني و 
گندزدايي سطوح قبل از آزمون انجام شود، بعد از 
برگزاري آزمون همه جاهاي حوزه امتحاني اعم از 
صندلي، دسته هاي صندلي، ميزها، كف سالن و 

بقيه جاها بايد ضدعفوني شود.«

به گفته معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت فهرست همه حوزه هاي امتحاني كنكور 
به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ارسال 
و مقرر ش��ده كه از همه اين مراكز در اسرع وقت 
بازديد ش��ود و اگر وضعيت آنها نامناسب بود و با 
شرايط پروتكل برگزاري كنكور انطباق نداشت به 
سازمان سنجش و مركز سنجش آموزش پزشكي 
وزارت بهداش��ت اعالم ش��ود كه به س��رعت آن 
حوزه امتحاني از رده خارج و حوزه امتحاني ديگر 

جايگزين آن بشود. 
 پروتكل ه�اي ع�زاداري مح�رم هن�وز 

نهايي نشده 
برگزاري مراس��م عزاداري ماه محرم با عنايت به 
قدرت ش��يوع ويروس كرونا در تجمعات يكي از 
نگراني هايي اس��ت كه مي تواند ب��ه دليل تجمع 
عزاداران با افزايش ش��يوع كرونا همراه باشد. هر 
چند موضع صريح رهبر انقالب در اين باره مسير را 
روشن و نگراني ها را برطرف كرد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به مس��ئله عزاداري در محرم اش��اره و 
تصريح كردند:» در عزاداري ه��ا معيار آن چيزي 
است كه ستاد ملي كرونا اعالم مي كند. بنده هر چه 
آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه و تأكيد 
من به همه عزاداران، هيئت ها، منبري ها و مداحان 
نيز اين است كه ضوابط ستاد ملي كرونا بايد رعايت 
ش��ود، زيرا اگر همين مقدار مراقبت و كنترل هم 

سست شود، فاجعه اي بزرگ پديد خواهد آمد.«
حاال هم بر خالف آنچه در فضاي مجازي درباره 
تدوين و باالغ پروتكل هاي برگزاري مراس��م ماه 
محرم اعالم شده، فرهادي درباره پروتكل برگزاري 
مراسم ماه محرم نيز گفت:» هنوز پروتكل برگزاري 
مراسم عزاداري محرم نهايي و تصويب نشده و پس 
از تصويب اين پروتكل در ستاد ملي كرونا، جزئيات 
آن اعالم مي ش��ود احتماالً طي ام��روز و فردا در 

كميته وزارت كشور نهايي مي شود.«
احمد جنيدي، رئيس مركز سالمت و محيط كار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم با 
تأكيد بر اينكه پروتكل هاي برگزاري مراسم ماه 
محرم هنوز نهايي نش��ده از اعالم اين پروتكل ها 
تا فردا خب��ر داد. به گفت��ه وي تاكنون پروتكلي 
در زمين��ه برگزاري مراس��م و ش��يوه آن نهايي 

نشده است. 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در نشست هم انديشي كارگروه برگزاري مراسم 
محرم در س��ازمان تبليغات اس��المي گفته بود: 
»مراس��م عزاداري در تمام شهرها برگزار خواهد 
شد، اما ما نگران اين هستيم كه در اين ايام آمار 
مبتاليان كوويد 1۹ افزايش يابد؛ در حال حاضر 
نيز استان بي خطر نداريم. پيش بيني ما اين است 
كه اگر دستورالعمل هاي بهداشتي در ايام عزاداري 
ساالر شهيدان كامل رعايت نشود، آمار مبتاليان 

به بيماري كرونا به شدت افزايش يابد.«
رئيسي براي آموزش مداحان در راستاي اجراي 
دقيق دستور العمل هاي بهداشتي در هيئت هاي 
مذهبي سراس��ر كش��ور اعالم آمادگ��ي كرد و 
پيشنهاد داد قبل از ش��روع محرم، الگويي اجرا 
و از طريق صداوسيما پخش ش��ود. به گفته وي 
در كشور سالن هاي ورزشي بس��ياري داريم كه 
مي توان عزاداري ها را در آنها برگزار كرد يا حتي 
هر خانه مي تواند يك حسينيه باشد و هر خانواده 

در خانه خود عزاداري كند. 
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در غفلت بازرسان شهرداري و وزارت صمت، واحدهاي غيرمجاز آبكاري با فعاليت مخفيانه پساب سنگين وارد سفره هاي زيرزميني مي كنند

بازي خطرناك كارگاه هاي زيرزميني با آب !
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پروتكل هاي بهداشتي كنكور اعالم شد، پروتكل هاي عزاداري محرم فردا نهايي مي شود

بي�ش از 2 ه�زار 

عليرضا سزاوار
متخل�ف   گزارش  2 واح�د 

آبكاري فلزات به 
صورت زيرزميني فقط در تهران فعال هستند. 
يك ليتر پساب سنگين و سمي اين كارگاه ها 
مي تواند تا 300 سال آب زير زميني منطقه اي 
را كه در آن پساب تخليه شده، آلوده كند. در 
اين زمينه بيشترين نگراني مربوط به حضور 
مخفيانه اين واحدها در نزديكي يكي از 500 
حلقه آب شرب تهران است. در همين رابطه 
معاون آب و خاك سازمان محيط زيست معتقد 
اس�ت ك�ه واحده�اي آالين�ده كش�ور ب�ه 
شهرداري ها عوارض آاليندگي مي دهند، اما 
اي�ن ع�وارض ص�رف پاكس�ازي آالينده ها 
نمي شود. بازرسان شهرداري و وزارت صمت 
موظف به نظارت ب�ر اين كارگاه ها هس�تند. 

طبق ماده ۵۵ قانون ش��هرداري ها هيچ كارگاه 
آالينده اي اجازه حضور در مناطق مس��كوني را 
ندارد،اما بنا به آمار سازمان محيط زيست حداقل 
2 هزار واحد آبكاري فوق خطرناك در محله هاي 

تهران مشغول به فعاليتند. 
برخ��ي از كارگاه هاي ش��يميايي هم ك��ه مثاًل 
قانونمند عمل مي كنند و پساب توليدي شان را 
در بشكه ها نگهداري مي كنند؛ در نهايت به دليل 
نداشتن تصفيه كننده استاندارد، اين پساب هاي 
آلوده به مواد شيميايي خطرناك و فلزات سنگين 
را به خارج از ش��هر منتقل مي كنند. حال آنكه 
اين پس��اب ها اگر به خارج از مناطق مس��كوني 
هم منتقل ش��وند، در نهايت از نهرها، جوي ها و 

زمين هاي كشاورزي سر در مي آورند. 
بازرسان سازمان محيط زيست ساالنه در تهران 
بيش از ۳۰۰ واح��د متخلف آب��كاري فلزات را 
شناسايي مي كنند و به آن اخطار مي دهند. براي 
بس��ياري از اين واحدها نيز حكم پلمب گرفته 
مي شود. اما تعداد بازرسان محيط زيست كفاف 
پايش مستمر در همه نقاط كالنشهرهايي مثل 

تهران را نمي دهد. 
 فعاليت در مكاني ديگر پس از پلمب !

تالش بازرسان محيط زيست، ساالنه باعث گرفتن 
حكم پلمب حداق��ل ۳۰۰ كارگاه هاي متخلف 
شيميايي مي شود، اما اين پايان تخلف هاي اين 
واحدها نيست. اين كارگاه هاي كوچكند و نيازي 
به تجهيزات بزرگ ندارند. در نتيجه به س��ادگي 
به محلي ديگر نق��ل مكان مي كنن��د و فعاليت 
زير زميني و مخفيانه اينها به همين شكل و با يك 

نقل و انتقال ساده ادامه پيدا مي كند. 
معاون آب و خاك سازمان محيط زيست با بيان 
اينكه طبق پايش هاي همكاران ما بيش از 2 هزار 
واحد غير مج��از آب��كاري در محله هاي مختلف 
تهران هست، گفت: اين كارگاه ها به متراژ باال نياز 
ندارند و در گزارش ه��اي مأموران مان مي بينيم 
كه خيلي از آنه��ا در دو اتاق تو در توي يك خانه 
قديمي هم مشغول به كار هستند. براي همين 
بعد از مدتي صاحب اين كارگاه ها بند و بس��اط 
را به نقط��ه ديگري منتقل مي كن��د. اينجا الزم 
است كه بازرس��ان نهادهاي مربوطه ديگر مانند 
شهرداري ها و وزارت صمت هم وارد ميدان شوند 
و پيش از مستقر ش��دن اين كارگاه ها از فعاليت 

آنها جلوگيري كنند. 

دكتر تورج فتحي با اين هشدار كه يك ليتر پساب 
آغشته فلزات سنگين آبكاري ها مي تواند تا ۳۰۰ 
س��ال آب زير زميني آن نقطه را آلوده كند، گفت: 
طبق اطالعاتي كه داريم بيش��تر اين كارگاه ها در 
محدوده جنوب و شرق تهران و همچنين مناطق 
مسكوني و نيمه صنعتي اطراف آن مانند چهاردانگه 
و بهارستان مستقر هس��تند. محل استقرار اينها 
ممكن است خيلي متنوع باشد و متأسفانه مي توانند 
آب هاي زير زميني را آلوده كنند. سازمان حفاظت 
محيط زيست در حلقه آخر مسئوليت دستگاه هايي 
اس��ت كه بايد به اين مس��ئله ورود كند. مأموران 
سازمان حفاظت از محيط زيس��ت بعد از پايش و 
شناسايي و پلمب اختيار ديگري ندارند. استانداردها 
در اين زمين��ه مي گويند كه اي��ن واحدها بايد در 

شهرك هاي صنعتي استقرار پيدا كنند. 
وي با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته شهرك 
صنعتي ش��مس آباد براي جانماي��ي واحدهاي 
آبكاري كانديدا شده بود، افزود: شهرك صنعتي 
ش��مس آباد يك��ي از گزينه هايي اس��ت كه آب 
زير زمين��ي در زير آن وجود ندارد؛ يعني س��فره 
يا آبخواني در آن وجود ندارد، ولي ممكن اس��ت 
چاه جذبي داش��ته باش��د، اما اگر چاه جذبي به 
يك آبخوان متصل نباش��د فقط يك نقطه آلوده 
در عمق زمين مي ش��ود و انتشار پس��اب و وارد 
شدن به سفره آب زيرزميني منتفي است. اكثر 
كارگاه هاي آبكاري هم به خاطر پرداخت هزينه 

زياد به شهرك صنعتي نمي روند. 
 جوالن با رانت در شهرداري

به گزارش رس��انه ها، فتحي تأكيد ك��رد: وزارت 
صنعت و مع��دن وظيفه قانوني بيش��تري در اين 

زمينه دارد. حتي مي تواند در وضع قوانين و مقررات 
اين بخش بازنگري كنند ي��ا اگر نيازمند بازنگري 
نيست يك برنامه مش��خص براي ساماندهي اين 
واحدها داشته باش��ند. نبايد شاهد اين باشيم كه 
در شهرداري ها عده اي از صاحبان اين كارگاه ها با 

رانت هايي كه دارند جوالن بدهند. 
اين مقام محيط زيست درباره پاكسازي آالينده ها 
به نكته جالبي اش��اره كرد و گفت: وقتي دادگاه 
واحد متخلفي را جريمه مي كند، صاحب كارگاه 
جريم��ه را براي پاك س��ازي و ح��ذف آلودگي 
كه ايجاد ش��ده مي پردازد. ريالي ه��م به جيب 
محيط زيست نمي رود. متأس��فانه در اين زمينه 
يك فقدان قانوني وجود دارد و به ش��هرداري ها 
تكليف نش��ده عوارضي كه به جيب ش��هرداري 
مي آيد به كجا برود و چطور هزينه شود. عوارض 
آاليندگي در سال 1۳۹۸ رقمي بين ۶ تا ۷ هزار 
ميليارد تومان در كل كشور بوده است. طبق قانون 
متوليان اين امر موظف هس��تند كه اين رقم را 
خرج رفع آاليندگي ها كنند، اما ما اثري از كاهش 

اين مخاطرات زيست محيطي نمي بينيم.«
سخنان اين مقام محيط زيست بيانگر يك حلقه 
مفقوده  در اج��راي عوارض آاليندگي اس��ت و 
اين وظيف��ه باق��ي نهادهاي نظارت��ي و قضايي 
است كه راه را بر تخلف بيش��تر ببندند. تخلفي 
كه از طريق آن هر س��اله هزاران ميليارد تومان 
به جاي پاكس��ازي آاليندگي صرف امور ديگري 
مي ش��ود. حال آنكه با صرف بخش��ي از عوارض 
ساالنه آالينده ها به سادگي مي توان پروژه هايي 
مانند انتقال كارگاه هاي آبكاري به خارج از شهر 

را اجرايي كرد. 

  استاد علوم تغذيه دانشگاه علوم پزش��كي ايران با تأكيد بر ضرورت 
رصد وضعيت ف��رد مبتال به چاق��ي و ديابت به صورت ماهانه توس��ط 
متخصص تغذيه گفت: اين موضوع سبب موفقيت در انجام رژيم غذايي 

و عود نكردن دوباره چاقي و اضافه وزن مي شود. 
  مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي از افزايش اعتبارات تسهيالت 
پرداختي به بازنشستگان در سال جاري خبر داد كه بر اساس آن با افزايش 
اعتبارات اين رديف به 2هزار ميليارد تومان، رقم وام هاي پرداختي به ۵ 

ميليون تومان رسيده كه بين 4۰۰ هزار نفر توزيع خواهد شد. 
  مشاورعالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان وظيفه ستاد 
كل نيروهاي مسلح از مشموالن س��رباز ماهري كه موعد اعزامشان 
مهرماه س��ال جاري تعيين ش��ده، خواس��ت تا براي بهره مندي از 
تسهيالت قبل و حين خدمت سربازي تا پايان مرداد در سامانه سرباز 

ماهر ثبت نام كنند. 
   معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه ۳ 
ميليون و 22۵ هزار دانش آموز را به تفكيك منطقه و مدرسه شناسايي 
كرديم كه به دليل نداشتن دستگاه هوشمند و عدم دسترسي به گوشي 
و تبلت امكان استفاده از آموزش هاي مجازي را نداشتند، گفت: هزينه 
ساخت يك مدرسه زياد است، اما يك تبلت دانش آموزي با 1/۵ ميليون 
تومان هزينه مي تواند آموزش با كيفي��ت را در اختيار يك دانش آموز 

محروم قرار دهد. 
   دبير ش��بكه هاي مردم نهاد محيط زيس��ت و منابع طبيعي كشور 
ضمن بيان اينكه تجربه جهاني در مواجهه با بيماري هاي همه گير نشان 
مي دهد كه كش��ورهايي كه امكانات و زيرساخت هاي بهتر و بيشتري 
نسبت به ما داشته اند، ممنوعيت هايي در حوزه مديريت پسماند ايجاد 
كرده اند، گفت: توصيه مي شود كه براي به حداقل رساندن آثار شيوع 
ويروس كرون��ا كل فرايند بازيافت به هر ش��كل و با ه��ر نوع پروتكلي 

متوقف شود. 
   رئيس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي گفت: ۳هزارو۷۰۰ 
دانش آموز افغانستاني در مدارس استثنايي ايران در حال تحصيل بوده و 
به اين كودكان همانند دانش آموزان ايراني خدمات تحصيلي، پرورشي، 

ورزشي و توانبخشي ارائه مي شود. 
   رئيس كميته پيشگيري از بيماري واگير بهزيستي كشور از پرداخت 
سرانه ۵۰۰ هزار توماني به هر سالمند و معلول در مراكز توانبخشي تا 
پايان مرداد خبر داد و گفت: اين مبلغ براي تأمين و خريد اقالم بهداشتي 

از جمله الكل، دستكش و ماسك پيش بيني شده است. 

دولتي ها بر خالف قانون 
به مهاجران کارت بانكي نمي دهند !

ميليون ها مهاجر س��اكن ايران روزانه براي رفع احتياجات خود خريد 
مي كنند، اما با سختي هايي روبه رو هس��تند. مهاجراني كه به صورت 
قانوني در ايران زندگي مي كنند مشكالتي از جنس خدمات شهروندي 
دارند. يك��ي از اين مش��كالت نداش��تن كارت عابربان��ك و خدمات 
الكترونيك بانكي اس��ت. بانك مركزي و نهادهاي متولي از بيم انجام 
فعاليت هايي نظير پولشويي، جرم و جنايت و. . . تصميم گرفته اند كه 
اتباع خارجي قانوني مقيم ايران را از داشتن اين خدمات مالي و خريد 

محروم كنند، اما اين استدالل ها چه ميزان درست است؟ 
مي گويند اتباع خارجي امكان پولشويي دارند؛ اوالً اينكه مگر ايراني ها 
امكان پولش��ويي با كارت بانكي را ندارند؟ چه تفاوتي در اين خصوص 
وجود دارد؟ ثانياً آيا پولشويي با سيستم نقدي راحت تر صورت مي گيرد 
يا با سيستم الكترونيكي؟ يعني اگر كسي پولشويي كند ردش در بخش 
نقدي راحت تر قابل دسترسي است يا در بخش الكترونيكي؟ بنابراين 
صحت استدالل اول زير سؤال است؛ چراكه اگر قرار باشد پولشويي هم 
اتفاق بيفتد در اين حالت كه اتباع با كارت بانكي يك ايراني كار مي كنند 
يا با پول نقد كار مي كنند آس��ان تر مي توانند پولشويي كنند و در اين 

صورت هيچ اشرافي هم روي عملكرد آنها وجود ندارد. 
استدالل دوم اين است كه اگر به اتباع خارجي خدمات بانكي ارائه شود، 
ديري نمي پايد كه موج مهاجرت به ايران رخ خواهد داد. در پاسخ به اين 
استدالل بايد گفت اوالً مشكل ورود و خروج اتباع غيرقانوني، به باز بودن 
مرزها و ش��بكه هايي كه در آنجا ايجاد شده است، بر مي گردد، بنابراين 
علت اين مشكل در اين بخش قابل جست وجو نيست. ثانياً محل بحث 
اين است كه چرا به اتباع رسمي و قانوني كه در ايران زندگي مي كنند و 
مجوز اقامت دارند خدمات بانكي ارائه نمي شود؟ اگر قرار بود اين خدمات 
اعطا نشود، پس از ابتدا چرا اجازه ورود آنها به كشور داده شده است؟ چرا 

مجدداً و پشت سر هم ساالنه اين اقامت ها تمديد شده است؟
عده اي ديگر از كارشناسان استدالل مي كنند كه اتباع خارجي با اين 
كارت مي توانند دست به ارتكاب جرم بزنند؛ جاي سؤال است كه اتفاقاً 
چرا آن روي سكه ديده نمي شود؟ يعني در حال حاضر كه سودجويان 
اطالع دارند كه خيلي از كارگران خارجي كارت بانكي ندارند و پول نقد 
حمل مي كنند، هميشه به كمين نشس��ته اند تا از اين افراد جيب بري 
كنند. پس عماًل ندادن كارت بانكي باعث شده تا به صورت موازي يك 

جرم سنگين ديگر در جامعه ايجاد شود. 
مجموعاً اگر منصفانه، واقع بينانه و از زاويه نگاه اقتصادي، انساني و حتي 
امنيتي هم به اين موضوع نگريس��ته شود، روش��ن مي شود كه امكان 
بهره مندي اتباع خارجي از خدمات الكترونيك بانكي، به نفع همه است؛ 
حاكميت با ارائه خدمات الكترونيك بانكي از ابعاد امنيتي و اقتصادي 
موضوع منتفع مي شود و مي تواند به رصد عملكردها بپردازد، مهاجران 

هم مي توانند زندگي راحت تر و كم دردسرتري را تجربه كنند. 
جالب اينكه قانونگذار با در نظر داش��تن همي��ن مصالح اقدام به وضع 
قانون درخصوص ارائ��ه خدمات بانكي به مهاجران كرده اس��ت، اما در 
حال حاضر اصلي تري��ن مانع عملي براي اجرايي ش��دن اين موضوع، 
كم كاري نهادهاي دولتي در اجراي يك قانون اس��ت. مطابق ماده ۷۳ 
آيين نامه قانون مبارزه با پولش��ويي مورخ 1۳۹۸/۷/21 ارائه خدمات 
الكترونيك به اشخاص خارجي بالمانع است. وفق همين ماده وزارت 
اطالعات با همكاري بانك مركزي بايد بعد از مدت س��ه ماه از تصويب 
آيين نامه يعني در تاريخ 1۳۹۸/1۰/21 دستورالعمل نحوه ارائه خدمات 
بانكي به اشخاص خارجي را اجرايي مي كرد؛ در حالي كه هم اكنون با 
گذشت حدود هفت ماه از اين آيين نامه هنوز هيچ خبري از نگارش و 

اجرايي شدن دستورالعمل اشاره شده در ماده ۷۳ نشده است. 
*پژوهشگر اجتماعي

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

معاون وزير آموزش و پرورش:

آغاز سال تحصیلي از 15 شهريور
 به معناي بازگشايي فیزيكي مدارس نیست

پ�رورش  و  آم�وزش  وزارت  ابتداي�ي  آم�وزش  مع�اون 
گف�ت: آغ�از س�ال تحصيل�ي ك�ه از 15 ش�هريور اس�ت، 
لزوم�ًا ب�ه معن�اي بازگش�ايي فيزيك�ي م�دارس نيس�ت. 
رضوان حكيم زاده با اش��اره به اينكه سال تحصيلي از 1۵ شهريور آغاز 
مي ش��ود، اظهار كرد: اين ش��روع لزوماً به معناي بازگشايي فيزيكي 

مدارس نيست و شروع جريان آموزش است. 
وي افزود: بس��ياري از خانواده ها نگرانند كه آيا بايد همه دانش آموزان 
به مدرس��ه بروند، در اين زمينه م��ا تابع تصميمات س��تاد ملي كرونا 
هستيم، اما جريان آموزش كه از 1۵ شهريور آغاز خواهد شد به صورت 
حضوري تركيبي يا در مناطق روستايي و عشايري به صورت حضوري 
البته با رعايت پروتكل هاي بهداشتي است. در اين مناطق ممكن است 
دانش آموزان دسترسي به زيرساخت ها و اينترنت نداشته باشند، بنابراين 

نبايد از جريان آموزش دور بمانند. 
حكيم زاده درباره عدم دسترسي ۳/۵ ميليون دانش آموز به شبكه شاد 
گفت: در سال تحصيلي گذشته تمام محتواي آموزش را تدريس كرديم 
كه از روش هاي مختلف از جمله ظرفيت صداوسيما، شبكه شاد و حضور 
راهبران آموزشي در مناطق دوردست استفاده شد. عدم دسترسي ۳/۵ 
ميليون دانش آموز به شاد بدين معنا نيس��ت كه ۳۰ درصد از جريان 
تحصيل بازمانده اند، اين دانش آموزان امكان استفاده از بستر فناوري را 
نداشتند كه آموزش آنها به صورت حضوري و با استفاده از درس نامه ها 
اتفاق افتاد.  معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در 
گذشته اگر مي خواستيم كودكي از تحصيل بازنماند بايد چند ميليارد 
براي ساخت مدرس��ه هزينه مي كرديم، اما امروز با هزينه 1/۵ ميليون 
تومان و تهيه تبلت مي توانيم مدرس��ه را در اختيار دانش آموزان قرار 
دهيم؛ اميدوارم همه دستگاه ها و شركت ها به مسئوليت اجتماعي خود 
عمل كنند و اگر تأمين ابزار آموزش مجازي به يك دغدغه ملي تبديل 

شود، شاهد رفع مشكالت دانش آموزان خواهيم بود. 
حكيم زاده در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا در سال تحصيلي جديد نيز 
تنها بستر آموزش مجازي از طريق ش��بكه شاد است، افزود: اعالم شد 
شاد تنها بس��تر رس��مي مورد تأييد آموزش و پرورش است به داليل 
مختلف از جمله اختصاصي بودن آن براي آموزش. قطعاً همه مدارس 
كه برنامه هايي را دارند بايد با شاد هماهنگ باشند؛ البته نه به اين معنا 
كه به صورت اجباري برنامه هاي ديگر خود را كنار بگذارند، اما از جهت 
نظارتي حتماً بايد مدارس عضو شبكه شاد باشند و اينكه به چه شكل 
فرصتي فراهم خواهيم كرد تا مدارس خود را دنبال كنند و ما هم نظارت 
كنيم هنوز نهايي نشده اس��ت.  وي عنوان كرد: س��امانه نظارتي ما در 
بستر شاد اين امكان را مي دهد تا تك تك مدارس و دانش آموزاني را كه 
عضو شاد نشده اند، شناسايي كنيم، بنابراين اسامي استخراج شده و در 
اختيار مدير مدرسه است كه او داليل را بررسي مي كند تا مشخص شود 
دانش آموزاني كه در شاد عضو نشده اند، چه دليلي دارد.  معاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش درباره عدم ثبت نام برخي دانش آموزان 
در مدارس به دليل نگراني از ابتالي آنها به كرونا متذكر ش��د: براي ما 
سالمت دانش آموزان اولويت اس��ت و خانواده ها مطمئن باشند نظام 
آموزشي براي سالمت فرزندان آنها اولويت قائل است و ثبت نام نكردن 
دانش آموزان در مدارس مشكلي را حل نمي كند، بلكه باعث مي شود 

حقي از دانش آموز براي دسترسي به جريان آموزش ضايع شود. 

»آبدارچي شركت ما و خانمش توي خونۀ 20 متري شون، توي 
زير زمين، واسه 70 نفر قيمه درس�ت كردن. برنج رو چون جا 
نبوده، رفته با رستوران صحبت كرده اونجا بار گذاشته. غذاها 
رو بسته بندي كرده، چون ماشين نداره، دربستي گرفته، رفته 
خارج تهران، توي يك محله خيلي فقير غذاها رو پخش كرده. 

يعني خاك بر سر من.«
پست اينس�تاگرامي يك فعال ش�بكه هاي اجتماعي؛ صاف و 

پوست كنده. . . حتي بدون ويرايش! 
اين روزها عشق است كه كار مي كند؛ يكي سهم االرث خود را 
ماسك خريده، بين مس�تمندان تقسيم مي كند. گروهي مواد 
بهداشتي برداشته، خانه تهيدس�تان را ضدعفوني مي كنند. 

برخي نيز نان خيرات بين نيازمندان توزيع مي كنند و. . . 
كرونا اگر هيچ سودي نداشته باشد، اال همين مسئوليت پذيري 
و همدلي مؤمنانه كه ما را مي بََرد به سال هاي اول انقالب و دوران 

دفاع مقدس؛ نبايد ساده از كنارش گذشت. . . 
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دانشگاه هاروارد: 
شرکت مداوم در مراسم هفتگي مذهبي

مرگ ناشي از افسردگي را 
تا 70 درصد کاهش مي دهد

بر اس�اس تحقيقات اخير دانش�گاه هاروارد، زن�ان و مرداني كه 
هفته اي يك مرتبه در مراسم مذهبي شركت مي كنند، در مقايسه 
با كس�اني كه هرگز در مراس�م حاضر نمي ش�وند، به ترتيب ۶۸ و 
33 درصد كمت�ر به مرگ ناش�ي از افس�ردگي دچار مي ش�وند. 
براساس تحقيقات جديد دانشكده سالمت عمومي هاروارد تي اچ چان 
كه در »مديكال اكسپرس« منتشر شده است، افرادي كه هفته اي يك 
مرتبه در مراسم مذهبي شركت مي كنند، كمتر به دليل افسردگي جان 

خود را از دست مي دهند. 
اين مطالعه نشان داد كه ارتباط ميان شركت در مراسم مذهبي و كاهش 

خطر مرگ به دليل افسردگي در ميان زنان، قوي تر از مردان بود. 
بنا بر نتايج اين تحقيقات، دين مي تواند در س��المت تأثيرگذار باش��د 
و تحقيقات قبلي هم نش��ان داده است كه ش��ركت در مراسم مذهبي 
مي تواند با كاهش خطرات عوامل مختلف مربوط به افسردگي از جمله 
مصرف ش��ديد الكل، سوءاس��تفاده از مواد مخدر و خودكشي ارتباط 

داشته باشد. 
براي اين تحقي��ق، پرس��تاران ۶۶ ه��زار و 4۹2 زن و 4۳ هزار و 141 
مرد را بررس��ي كردند؛ در ميان زن ها، ۷۵ مورد م��رگ و مير به دليل 
افسردگي وجود داشت كه 4۳ مورد به دليل خودكشي، 2۰ مورد بر اثر 

مسموميت، 12 مورد به دليل بيماري كبدي و سيروز بود. 
در ميان مردان، ۳۰۶ مرگ به دليل افس��ردگي وجود داشت كه 1۹۷ 
مورد به دليل خودكشي، شش مورد به دليل مسموميت و 1۰۳ مورد به 

دليل بيماري هاي كبدي و سيروز بود. 
بعد از تنظيم متغيرهاي مختلف، اين مطالعه نش��ان داد زن هايي كه 
هفته اي يك مرتبه در مراس��م مذهبي شركت مي كنند، در مقايسه با 
كساني كه هرگز در مراسم حاضر نمي شوند، ۶۸ درصد كمتر به مرگ 
ناشي از افسردگي دچار مي شوند؛ مرداني نيز كه حداقل هفته اي يك 
مرتبه در مراسم مذهبي شركت مي كنند، ۳۳ درصد كمتر در معرض 

مرگ ناشي از افسردگي هستند. 
در اين مطالعه، محققان اش��اره كردند كه ش��ركت در مراسم مذهبي 
مي تواند يك پادزهر مهم براي بهبود افس��ردگي باش��د و يك دارايي 
مهم در حفظ اميد و معنا است؛ آنها همچنين گزارش كردند كه دين 
مي تواند با تقويت تاب آوري روان شناسي ارتباط داشته باشد، به طوري 
كه حس صلح و چشم انداز مثبت را تقويت كرده و ارتباط اجتماعي را 

ترويج مي دهد. 
»ينگ چنگ« دانش��يار تحقيقات و دانش��مند داده  در برنامه تقويت 
انساني در مؤسسه علوم اجتماعي دانشگاه هاروارد و نخستين محقق 
در اين تحقيق گفت: » اين نتايج شايد در شيوع بيماري كوويد 1۹ مهم 
باشد؛ اين نتايج مهم است چون پزش��كان روزبه روز با تقاضاي كاري و 
شرايط سخت تري روبه رو هستند و مراسم مذهبي نيز به حالت تعليق 

درآمده اند؛ ما بايد به فكر افرادي كه دچار افسردگي شده اند، باشيم.«

حمیدرضا رضايي*


