
آمار بيماران بد حال بستري در بيمارستان رو به 
افزايش است و خستگي كادر درمان كار مبارزه 
با ويروس تاجدار را سخت تر كرده است. در كنار 
اينها سفر در تعطيالت پيش رو يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي نظام س�المت اس�ت. در حالي كه 
مسئوالن وزارت بهداشت افزايش آمار فوتي ها 
و بس�تري هاي كرونايي طي هفته ه�اي اخير را  
محصول س�فر در تعطيالت خرداد ماه مي دانند 
حاال با تعطيالت پيش رو نگراني از اوج گيري دوباره 
كرونا به يكي از دغدغه هاي دست اندركاران حوزه 
سالمت تبديل شده است. آن هم در شرايطي كه 
كادر درمان ديگر از پا افتاده اند. حاال جدي ترين 
درخواست سخنگوي وزارت بهداشت از مردم اين 
است كه در تعطيالت پيش رو از سفر غيرضروري 
ب�ه اس�تان هاي داراي وضعيت قرمز و هش�دار 
بپرهيزند. پروتكل هاي ع�زاداري ماه محرم هم 
در حال نهايي شدن است. بر اساس اين پروتك ها 
بنا شده تا مراس�م محرم به ويژه در استان هايي 
كه مراسم هاي خاص با تجمع زياد دارند، ممنوع 
شود. امسال بناست تا بزرگداشت شعائر اسالمي 
با خط قرمز سالمت عزاداران حسيني و استفاده 
از روش ه�اي نوي�ن ع�زاداري مانند ش�عار هر 
خانه يك حس�ينيه و با رعاي�ت فاصله گذاري 
اجتماع�ي برگ�زار ش�ود ت�ا الگويي پرش�ور و 
متفاوت از ع�زاداري م�اه مح�رم را ارائه كنيم. 
طي 24 س��اعت منتهي به 15 مرداد م��اه، 2 هزار 
و ۶۹۷ بيم��ار جديد مبتال به كوويد1۹ در كش��ور 
شناسايي شد كه يك هزار و ۳۳1 نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به ۳1۷ 
هزار و 4۸۳ نفر رسيد. متأسفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 1۸5 بيمار كوويد1۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 1۷ هزار 
و ۸۰2 نفر رسيد. 4هزارو12۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد1۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
تا كنون 2۷4 هزار و ۹۳2 نفر از بيماران، بهبود يافته 

يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت نسبت 
به خستگي كادر درمان هشدار داد و گفت:» خطر 
خستگي تيم مدافعان س��المت يكي از دغدغه ها و 
مسائل نگران كننده اين روزهاي ماست. درخواست 
داريم كه با رعايت اصول س��ه گان��ه فاصله گذاري 
اجتماعي، شست و شوي مرتب دست ها و استفاده 
از ماس��ك از فش��ار كاري اين عزي��زان بكاهيم تا 
مراقبت هاي بهتر و بيشتري به بيماران بستري در 

بيمارستان ها ارائه شود«. 
وي با اشاره به تعطيالت پيش رو از مردم خواست از 
سفر غيرضروري به استان هاي داراي وضعيت قرمز 

و هشدار بپرهيزيد. 
   طرح ترافيك تهران براي هفته آينده هم 

لغو شد
همچنان 2۶ استان در وضعيت قرمز و هشدار قرار 
دارد. تهران هم هنوز روي خط قرمز كروناس��ت. 
همي��ن وضعيت قرمز ه��م موجب ش��د تا طرح 

ترافيك تهران ب��راي هفته آينده هم لغو ش��ود. 
سيد مناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران در حاشيه جلسه كميته امنيتي 
اجتماعي و انتظامي س��تاد مل��ي مديريت كرونا 
گفت: »با توجه به ش��رايط ته��ران و قرمز بودن 
وضعيت پايتخت به رغم اينكه لغو طرح تأثيري در 
كاهش مسافرين مترو و اتوبوس نداشته و در حد ۳ 
يا 4 درصد بوده، اما به دليل قرمز بودن تهران هفته 

آينده نيز طرح ترافيك تهران اجرا نخواهد شد.«
   افزايش بيماران بدحال 

به گفته عليرضا سليمي ، رئيس انجمن متخصصان 
بيهوشي كشور و معاون آموزش��ي سازمان نظام 
پزشكي در حال حاضر بيماراني كه به بيمارستان ها 
مراجعه مي كنند، بيماران بدحالي هس��تند كه 
عمدتا نياز به بستري در آي سي يو و مراقبت هاي 
ويژه دارند كه اين موضوع كار را در بيمارستان ها 
بيشتر كرده و باعث شده كه نيازمان از تخت هاي 
معمولي به سمت تخت هاي ويژه رود و فشار زيادي 
روي برخي تخصص ه��ا به ويژه روي متخصصين 

بيهوشي و مراقبت هاي ويژه افزايش يابد. 
وي با تأكيد بر اينكه الگوي مراجعه به بيمارستان ها 
تغيير كرده است، افزود:» در اسفند ماه مراجعين ما 
بيشتر و البته عمومي تر بودند، اما در حال حاضر 

افرادي كه به بيمارس��تان ها مراجعه مي كنند يا 
ارجاع داده مي شوند، عمدتاً افراد بدحال هستند 
و نياز به بس��تري دارند و بيشتر هم به تخت هاي 
ويژه نياز دارند. از اين منظر نياز ما تغيير كرده است 
و بيش��تر در بخش ه��اي  آي س��ي ي��و متمركز 

هستيم.«
   هشدار درباره خستگي كادر درمان 

به گفته سليمي نيروي انساني كه در آي سي يو كار 
مي كنند، اعم از پرستاران، همكاران پيراپزشك 
و متخصصين در حال خسته ش��دن هستند كه 
اين خس��تگي پيامدهاي زيادي را به دنبال دارد. 
اول اينكه خس��تگي، ايمني بدن را كاهش داده و 
حساسيت را براي محافظت شخصي پايين آورده 
و در نتيجه ش��انس بيم��اري در همكاران مان را 
افزايش مي دهد. همچنين ممكن است به تدريج 
كارايي و كيفي��ت درماني را ك��ه ارائه مي دهند، 

تحت تأثير قرار دهد. 
معاون آموزشي سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه 
ميزان ابتال در حوزه سالمت بيش از حد معمول 
اس��ت، تصريح كرد: » البته در تم��ام دنيا ابتالي 
افرادي كه در خطوط اول حوزه سالمت قرار دارند، 
چندين برابر جامعه معمولي است. به نظر مي رسد 
كه ميزان ابت��الي جامعه پزش��كي در ايران زياد 

است. به طوري كه فقط در تهران بيش از ۶هزار نفر 
مبتال و 15۰ شهيد داشته ايم.«

   روند نزولي بستري بيماران 
دو، سه هفته اي مي ش��ود ش��يب موارد ابتال و از 
همه مهم تر فوتي ها و موارد بدح��ال كرونا رو به 
افزايش اس��ت. ايرج حريرچي، معاون كل وزارت 
بهداشت درباره س��يماي پيش روي ابتال و مرگ 
و مير بيماران كرونايي، با اشاره به اجباري شدن 
زدن ماس��ك از 15 تير افزود:» 5 الي ۷ روز بعد از 
يك رفتار درست يا نادرست اجتماعي تعداد موارد 
س��رپايي كاهش يا افزايش مي يابد و دو الي سه 
هفته بعد موارد بستري و چهار الي شش هفته بعد 
موارد مرگ و مير تغييراتي خواهد كرد. بس��تري 
بيماران اخي��راً روند نزولي داشته اس��ت. از مردم 
خواهش مي كنيم خسته نش��وند؛ همانگونه كه 
رئيس سازمان بهداشت جهاني اعالم كردند اين 
بيماري تا چند دهه آثار خود را بر جاي مي گذارد 
و هيچ راه حل كوتاه مدتي ب��راي گذر از آن وجود 

ندارد.«
وي درباره واكسن كرونا هم با بيان اينكه درست 
است كه واكسن هايي براي كنترل بيماري ساخته 
مي شود، اما ممكن اس��ت هيچ وقت هم واكسني 
مؤثر بر كنترل اپيدمي س��اخته نش��ود، تصريح 
كرد:» تاكنون موفق ترين واكسني كه صحبت از 
ساخت آن مي شود مي تواند ايمني ۷۳ روزه ايجاد 
كند؛ اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس آمارهاي 
مختلف حدود 14 درصد از اف��رادي كه پيش تر 
به كرونا مبتال ش��ده بودند نيز مجدداً به بيماري 
مبتال شدند. مهم ترين نكته صحيح كردن رفتار 

اجتماعي و بهداشتي است.«
حريرچي درباره ش��يوه نامه هاي تهيه ش��ده در 
خصوص عزاداري هاي ماه محرم هم گفت:» چون 
ش��يوه نامه هاي تهي��ه ش��ده ب��ا هماهنگ��ي 
هيئت ها، متوليان، س��ازمان تبليغات اس��المي 
بوده اس��ت، كاماًل بومي و قابل اجرا اس��ت. اصل 
تجمع خالف دس��تورالعمل اس��ت،اما همه اين 
موارد رعايت شده و ما به مردم اطمينان مي دهيم 
كه هيئت ها و مراسم هاي عزاداري كاماًل موازين 
را رعايت خواهن��د كرد و تش��كل هاي مذهبي 
بهترين نمونه براي رعايت مس��ائل بهداش��تي 

خواهند بود.«
وي با اشاره به تنوع شيوه عزاداري در نقاط مختلف 
كشور تأكيد كرد:» ضمن لحاظ كردن تمام موارد 
برخي مراسمات نيز ممنوع شده است. قالي شوران، 
نخل گرداني، دستجاتي كه در بوشهر خوزستان 
مي ديديم، مراسم تشت گذاري در اردبيل و زنجان 
را امسال محرم نخواهيم داشت. بهترين ناظر ما در 

اين مسئله خود هيئت ها خواهند بود.«
وي با طرح اين نكته كه جاي سؤال است در مورد 
برخي موارد مانند هيئت ها و كنكور حساسيت به 
خرج مي دهيم، ولي شمال رفتن و مهماني رفتن 
و پاساژگردي را انجام مي دهيم! افزود:»همه بايد 
با هم باش��يم و همدل و يك رنگ خط قرمز ها را 

رعايت كنيم.«
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معاون سابق بانك مركزي رشوه 200 هزار دالري از صاحب يك صرافي را صرف خريد دامداري در فيروزكوه كرد

خريد دامداري با رشوه 200 هزار دالري !

به خاطر ایران سفر نرو!
آمار بيماران بدحال بستري كرونا رو به افزايش است

به گفته نماينده دادستان، مالك صرافي درباني از 
طرف معاون سابق بانك مركزي تحت فشار بوده و 
به همين دليل 200 هزار دالر پرداخته  است؛ مبلغي 
كه به تأييد كارمندان دفتر خصوصي معاون سابق 
بانك مركزي صرف خريد دامداري در فيروزكوه 
شد. بر اس�اس كيفرخواست، ش�هريار درباني 
بابت س�ود حاصل از تغيير نرخ ارز عالوه بر 200 
هزار دالر مبلغ يك ميليارد تومان هم به صالحي 
)معاون بين الملل بانك مركزي( پرداخت كرده بود. 
پنجمين جلسه دادگاه برخي از مديران سابق بانك 
مركزي روز گذشته به رياست قاضي مسعودي مقام 
برگزار ش��د. در ابتداي جلس��ه قاضي از كحال زاده 
خواس��ت تا در جايگاه قرار گيرد، كح��ال زاده هم 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: برخ��ي از اتهامات را 

مي پذيرم و برخي را قبول ندارم. 
)مجتبي كحال زاده متهم رديف سوم و متهم به جعل 
اسناد عادي و مهرهاي ش��ركت خارجي فروشنده 
كاال براي دريافت ارزه��اي دولتي با همكاري اميد 

اسد بيگي است.(
كحال زاده با بيان اينكه جعلي انجام نشده، گفت: 
ثبت سفارش بابت خريد هاي خارجي به طور مثال 
از يك كش��ور اروپايي به اين نحو است كه پس از 
تخصيص ارز از شركت هايي استفاده مي كنيم كه 
در بانك آن كشورها حساب دارند، اين شركت ها 
كاري به مهر و وام و مسائلي از اين قبيل ندارند و 
فقط پول را جابه جا مي كنند و در اين باره ما جعلي 

انجام نداده ايم. 
   حيف و ميل 340 ميليون يورو

در ادامه اين جلسه دادگاه نماينده دادستان با نشان 
دادن مهر ه��اي جعلي كه مربوط به ش��ركت هاي 
مختلف بوده اس��ت، گف��ت: بصيراني)متهم رديف 
چهارم با عن��وان اتهامي جع��ل( و متهم هاي ديگر 
مي گويند اين مهر ها را ش��ما س��اخته ايد، اما شما 
مي گوييد كه ش��ما جعلي را انجام نداده ايد. متهم 
بصيراني مي گويد مهري به كحال زاده و اسد بيگي 

نداده است، آيا اين مهر ها را شما ساخته ايد؟

 متهم كحال زاده پاسخ داد: مهر ها را من نساختم!
مسعود شاه محمدي، نماينده دادستان ادامه داد: از 

اين مهر ها براي چه مواردي استفاده مي كرديد؟
مته��م پاس��خ دادم: پروفرم هاي��ي )فرم ه��اي 
ثبت س��فارش كاال و درياف��ت ارز( ك��ه به صورت 
خام مي آمدند اطالعات را پر مي كرديم و بايد مهر 

مي شدند. 
نماينده دادس��تان خطاب به اين متهم گفت: 
در جلس��ات اول رس��يدگي هم بيان شد كه تا 
سال ۹۳، 5۰۰ ميليون دالر مجموعه كاال هايي 
بوده اس��ت كه براي ب��رد الكترونيك��ي انجام 
شده است، اما شركت درياي زئوس )متعلق به 
اسد بيگي( ۳4۰ ميليون يورو ارز از بانك اقتصاد 
نوين گرفته است،  اسناد نش��ان مي دهد ارز در 
همان بازه زماني فروخته و از آن سوءاس��تفاده 
شده اس��ت. اين ارز ه��ا در بازار فروخته ش��د، 
نمايندگان شركت زوكان )زيرمجموعه هفت 
تپه( نيز ش��كايت كرده و گفته است كه از مهر 

جعلي سوءاستفاده شده است. 

   ادعاي اسد بيگي و پدرش
نماينده دادس��تان خط��اب به متهم كح��ال زاده 
گفت: شما پيش فاكتور را ارائه كرديد، از اسدبيگي 
مي پرسيم كه از كدام شركت ها كاال وارد مي كرديد 
كه پاس��خ هاي متناقض مي دهد، چ��را؟ چون قرار 
نبوده اس��ت كااليي وارد شود. اس��دبيگي و پدرش 

مدعي هستند كه شما بايد وارد مي كرديد. 
كحال زاده پاسخ داد: ترخيص با ما بوده است و كنترل 
اين موضوع با آنها بوده و من از واريز وجه براي واردات 

كاال از سوي اسدبيگي مطلع نيستم. 
نماينده دادستان خطاب به اين متهم گفت: پولي 
اصاًل واريز نشده اس��ت و قرار نب��وده كه كااليي 
بيايد، اس��نادي وج��ود دارد كه اي��ن ارز در بازار 
فروخته شده اس��ت. نه كاالى مربوط به بردهاى 
الكترونيكى و نه كاالى مرتب��ط به دنياي معتمد 
پارسه وارد نشده و امروز نه ش��ما و نه اسدبيگى 

واقعيت را نمي گوييد.
ارز در كشورهاى خارج به فروش رسيده و از ماحصل 

خريد و فروش غيرقانونى ارز استفاده كردند. 

   پول دادم، رشوه ندادم !
در ادامه شهريار درباني به جايگاه آمد و گفت: بنده 

يك ريال به صالحي و عواملشان رشوه نداده ام. 
نماينده دادستان خطاب به اين متهم گفت: اظهارات 
شما متناقض است. شما خودتان گفته ايد كه ما در 
خريد و فروش ارز ضرر مي كرديم در دو، س��ه مورد 
متوجه شديم كه سود كرده ايم و با صالحي صحبت 
كردم و خودم را به او مديون مي دانستم و 2۰۰ هزار 

دالر به وي دادم؛ اينها اظهارات خود شما است. 
شاه محمدى بيان كرد: اظهارات شما مربوط به اين 
است كه در سه چهار معامله اخير به شما سود رسيده 
و تماس با شما گرفته شده و گفتيد مى خواهيد كار 
او را جبران كنيد، چرا 2۰۰ هزار دالر را پس نگرفتيد 
و چرا رسيد نگرفتيد؟ دو كارمند صالحي مى گويند 
خرج دامدارى شده، اما اين بر مبناى جبران موهبت 

بوده است. 
 دربانى گفت: فعاليت من نسبت به ديگر صرافي ها 

صفر بود. 
در ادامه وكيل مدافع هم گفت: سال ۹۷ كه اين مبلغ 
بابت دامدارى پرداخت شد، عماًل كارى براى موكل 
انجام نشده بود. در چارچوب موازين قانونى و شرعى 
درخواست برائت دارم. نماينده دادستان در اين بخش 
از جلسه دادگاه گفت: پرونده حاضر پرونده ارتشاست 
و ما به ازاى يك خدمتى اس��ت و ارائه اين خدمت 
بر اساس قانون ضرورى نيست. موكل شما خود را 
مديون صالحى مى دانسته و از جانب وي تحت فشار 
بوده و 2۰۰ هزار دالر داده است. مبلغي كه به تأييد 
كارمندان دفتر خصوصي معاون سابق بانك مركزي 

صرف خريد دامداري در فيروزكوه شد. 
نماينده دادس��تان در ادامه اظهار ك��رد: بر مبناى 
اظهارات دو كارمند صالحي و دربانى و اينكه رسيدي 
دريافت نش��ده قائل به اين هس��تيم كه رشا بوده و 
عقدى نبوده و سرمايه گذارى صورت نگرفته است. 

قاضي مس��عودى مقام در پايان ضمن اعالم ختم 
جلسه گفت: زمان تشكيل جلس��ه بعدى متعاقباً 

اعالم خواهد شد. 

 ارائه روشي نوین 
براي درمان ناباروري مردان

محقق�ان پژوهش�گاه اب�ن س�ينا ب�ا اس�تفاده از روش ه�اي 
»سلول شناس�ي« روش درمان�ي دقيق ت�ري را در مقايس�ه 
ب�ا روش ه�اي مرس�وم ب�راي درم�ان ناب�اروري م�ردان عرضه 
كردن�د. آنه�ا اميدوارن�د بتوانند ب�ا اجراي ط�رح پايل�وت آن، 
اي�ن روش را در س�ال هاي آينده به ص�ورت فراگي�ر ارائه دهند. 
سعيد آراسته، جراح و فلوش��يپ كليه و مجاري ادراري و ناباروري مردان 
پژوهشگاه و مركز درمان ناباروري ابن سينا با اشاره به تكنيك هاي درمان 
ناباروري مردان اظهار كرد: بيشتر روش هاي نويني كه براي بهبود بخشي 
درمان ناباروري م��ردان وجود دارد، در زمينه تش��خيص بهتر و اقدامات 

درماني بهينه تر بر اساس تشخيص است. 
وي افزود: در اين راستا اخيراً عالوه بر بررسي پارامترهاي باروري كه شامل 
تعداد، شكل، حركت و حجم اسپرم و شرايط عفوني است، با اقدام نسبت 
به بررسي وضعيت DNA اسپرم اطالعاتي را كسب كرديم؛ چراكه اين 

اطالعات فاكتور بسيار مهمي است. 
آراسته با اشاره به كاربرد روش هايي چون »متابولوميكس« و »ژنوميكس« 
براي درمان ناباروري مردان خاطر نشان كرد: سلول هاي اسپرم سلول هايي 
هستند كه در مايع »سيمنال« حيات دارند و اين مايع تأثيراتي روي شرايط 

كيفي اسپرم و عملكرد طبيعي آنها كه بارور است، دارند. 
وي اضافه كرد: تاكنون همه بررسي ها براي درمان ناباروري مردان متمركز 
بر س��يتولوژي )سلول شناسي( بوده اس��ت، به اين معنا كه در بررسي ها 
به دنبال حركت اس��پرم ها و تعداد و كيفيت آنها بودي��م؛ ولي در روش 
»اوميكس« سعي مي شود كه محيط اطراف اسپرم نيز مورد بررسي قرار 

داده شود و بر اساس آن اقداماتي اجرايي شود كه منجر به بهبودي شود. 
جراح و فلوشيپ كليه و مجاري ادراري و ناباروري مردان، اين روش ها را 
همانند روش هاي درماني ديابت دانس��ت كه در آن تنها لوزالمعده مورد 
بررسي قرار نمي گيرد، بلكه با استفاده از روش هاي سلول شناسي ساير 
عوامل مؤثر بررسي خواهد شد و سپس يادآور شد: روش »متابولوميكس« 
نيز در اين راستا مطرح ش��ده و ما در مراحل نهايي اجراي طرح پايلوت و 

مطالعه محدود اين روش هستيم. 
وي ابراز اميدواري كرد كه در س��ال هاي آينده از روش متابولوميكس به 

صورت فراگير در درمان ناباروري مردان استفاده شود. 

پونك دیگر باغ ندارد !
مدير عامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران مي گويد از سال 
1۳۹۶ تاكنون تعداد 15 قطعه باغ شهر به تملك شهرداري در آمده است. 
اين اظهارات درحالي بيان مي شود كه در اين مدت تعداد زيادي باغ در نقاط 
مختلف شهر از بين رفته و تبديل به ساختمان هايي از جنس سنگ و آهن و 
سيمان شده است. به عنوان نمونه اگر سري به عكس هاي هوايي و نقشه هاي 
موجود منطقه 2 به خصوص محله پونك بزنيد ديگر اثري از باغ هاي دهها 
هكتاري اين منطقه مشاهده نخواهيد كرد. سازمان ها و ارگان ها و بسياري 
از بس��از و بفروش ها باغ هاي پونك را كه در آنه��ا درختان باعمر چند ده 
س��اله وجود داش��ت،  بعليده اند و گويا در بس��ياري از موارد اجازه ورود 
 شهرداري هم به اين مكان ها داده نمي شود. باغ ها در خلوت خانه ها و شبانه 

نابود مي شوند. 
اخيراً علي محمد مختاري، مديرعامل س��ازمان بوس��تان ها و فضاي 
سبز ش��هر تهران، در مصاحبه با خبرگزاري شهر اعالم كرده است: در 
سال هاي اخير حفظ، تملك و تبديل باغات به بوستان هاي شهري از 
اولويت هاي سازمان بوستان ها و فضاي س��بز تهران بوده كه از جمله 
اقدامات صورت گرفته در اين راس��تا از سال 1۳۹۶ مي توان به تملك 
15 قطعه باغ و اراضي مشجر در مناطق ۷، ۸، 2، 11، 1۳، 14، 1۷ به 

مساحت تقريبي 11 هكتار اشاره كرد. 
وي گفته اس��ت: در تملك باغات و اراضي مشجر اهداف مهمي دنبال 
مي شود. در اين راستا در وهله نخست هدف از اين تملك حفاظت از 
ميراث طبيعي ش��هر تهران و حفظ باغات و اراضي مش��جر بوده و در 
گام بعدي توزيع مناسب فضاي سبز به ويژه در مناطق كم برخوردار، 
ساخت بوستان در محالت فاقد بوس��تان و كم برخوردار و همچنين 
حفظ كاربري باغات و فضاي سبز در طرح تفصيلي مد نظر قرار دارد. 

مختاري بيان كرد: با تالش هاي صورت گرفته جهت توس��عه فضاي 
سبز در ش��هر تهران اكنون به طور متوسط س��رانه فضاي سبز درون 
ش��هري تهران به ميزان 1۶/۳۳ متر مربع به ازاي هر نفر بوده و سرانه 
 فضاي س��بز برون ش��هري تهران به ميزان 24/51 متر مربع به ازاي 

هر نفر است. 
 هر چند اين مسئول از اقدامات انجام ش��ده مي گويد، اما واقعيت در 
برخي نقاط شهر چيز ديگري را نمايان مى كند. در بسياري از محالت 
شهر تهران بخصوص منطقه 2، در محله محصور ميان خيابان اشرافي 
اصفهاني ت��ا دره فرحزاد باغ هاي بس��يار بزرگي ك��ه در آنها درختان 
كهن وجود داشت، گويا به دور از چش��مان شهرداري تخريب شده يا 
در حال تخريب است و به جاي آن س��اختمان هاي بزرگ و مجلل در 

حال ساخت است. 
در كنار پ��ارك نهج البالغ��ه چهار باغ ب��زرگ يكي به دانش��گاه آزاد 
تبديل شده، ديگري به س��اختمان ها مجلل تفريحي در حال تبديل 
و آن دو باغ چند ده هكتاري هم در حال نابودي اس��ت. درختان اين 
محوطه قديمي پونك در نزديكي امام��زاده عين علي و زين علي كال 
در حال نابودي است؛ گويا اين بخش از شهر اصاًل در نقشه شهر تهران 

وجود ندارد ! 
حال بايد از مدير عامل سازمان بوس��تان ها و فضاي سبز شهر پرسيد 
چرا هنگام ارائه گزارش از سرانه فضاي س��بز، از نابودي باغ هاي اين 
محله صحبت به ميان نمي آورديد ؟! اقدامات در راس��تاي در حفظ و 
توسعه فضاهاي سبز و تملك باغ ها جاي تقدير دارد، اما باغ هاي شهر 
تهران زيرپوستي در حال نابودي است؛ سال هاست جرثقيل هاي تاور 
كرين با آن هيكل عظيم در حال اجراي عمليات ساختماني هستند، 
شهروندان هم اين جرثقيل ها را مي بينند و از نابودي باغ ها مي گويند، 
ولي مسئوالن دستگاه هاي متولي نه جرثقيل عظيم الجثه و نه نابودي 

باغات را مي  بينند، گويا چون نمي خواهند ببينند!
اگر شهروندي درختي را خشك و يا ريشه كن كند بايد عالوه بر جريمه 
ماه ها دوندگي كند و با كاش��ت درخت جايگزي��ن جوابگوي قوانين 
باشد، ولي در برخي محالت، باغ ها نابود مي شود و مسئولي يا دستگاهي 

هم پاسخگو نيست !
 با اين حال مديرعامل س��ازمان بوس��تان ها و فضاي سبز شهر تهران 
درباره روند شناس��ايي و توافق براي تبديل باغ ها به بوستان عمومي 
تأكيد مي كند: شناس��ايي اين باغات بر اساس ش��اخص هاي ارزيابي 
ويژه اي صورت مي گيرد كه بر اين اساس باغات و اراضي مشجر و موارد 
پيشنهادي ديگر ابتدا توسط مناطق مربوطه به كميته اي كه به منظور 
تعيين اولويت تملك اراضي مورد اشاره تشكيل شده است، اعالم شده، 
س��پس باغ مورد نظر با توجه به ش��اخص هاي در نظر گرفته شده از 
جمله نوع زمين، وضعيت منطقه و محله از نظر برخورداري از فضاي 
سبز، پهنه و كاربري زمين و معارضان بررسي و امتياز بندي مي شوند 
و امالكي كه حدنصاب الزم را دارا باشند به سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران معرفي شده تا مراحل ارزيابي ملك و توافق با مالكان 
انجام پذيرد، در مرحله بعد و در صورت توافق با مالكان ملك خريداري 

و به بوستان عمومي تبديل خواهد شد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

حسین سروقامت صادق پارسا

 تجهيز11 استان  حاشيه زاگرس 
به تجهيز ات اطفاي حریق 

فرمان�ده ي�گان حفاظ�ت س�ازمان جن�گل ه�ا، مرات�ع و 
آبخي�زداري از اج�راي مرحله دوم واگ�ذاري تجهي�زات اطفاي 
حري�ق ب�ه ۱۱ اس�تان حاش�يه رش�ته ك�وه زاگ�رس خب�ر داد. 
سرهنگ »علي عباس نژاد« با قدرداني از همياران طبيعت كه همراه و 
همگام با كاركنان يگان هاي حفاظت در حراست از منابع طبيعي كشور 
مجاهدانه تالش مي كنند، اظهار داشت: تجهيزات اطفاي حريق انفرادي 

كمك شاياني به حافظان طبيعت در امر اطفاي حريق مي كند. 
وي با اشاره به اينكه در ماه گذشته نيز طي يك مرحله تجهيزات اطفاي 
حريق انفرادي به استان هاي كشور ارسال شد، افزود: در مرحله دوم نيز 
بيش از 1۶ هزار قلم جنس در هشت نوع از جمله كاله و دستكش، لباس، 
كفش، دمنده، آتش كوب، آبپاش كوله اي و ساير تجهيزات اطفاي حريق 
انفرادي در اختيار همياران طبيعت محلي كه ياري رسان ما در امر اطفاي 

حريق هستند، قرار مي گيرد. 
اين مقام انتظامي با بيان اينكه به اين قبيل تجهيزات نياز ضروري داريم، 
ادامه داد: اولويت اصلي يگان هاي حفاظت، جلوگيري از بروز آتش سوزي 
است. اميدوارم قبل از فرا رسيدن فصل پاييز كه برخي مراتع و جنگل هاي 
كش��ور از قابليت آتش س��وزي برخوردار هس��تند بتوانيم با همكاري 
سازمان هاي مسئول، استان هاي اولويت دار را به اين اقالم تجهيز كنيم. 
سرهنگ عباس نژاد تصريح كرد: اين تجهيزات به همكاران بنده و مردم 
طبيعت دوست كمك مي كند حريق را با حفظ سالمتي خود مهار كنند. 

فرمانده يگان حفاظت س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري پليس 
پيشگيري افزود: امس��ال با توجه به ميزان بارش ها، رويش گياهي در 
منابع طبيعي افزاي��ش يافت و پس از خاتمه مرحله اول ش��يوع كرونا، 
ش��اهد افزايش حضور هموطنان در منابع طبيعي و در نتيجه افزايش 

آمار آتش سوزي بوديم. 
وي افزود: با توجه به اينكه همياران طبيع��ت كمك زيادي به موضوع 
اطفاي حريق منابع طبيعي مي كنند نياز به تجهيز اين قشر از مردم بود، 
به همين دليل سال گذشته و امسال بخشي از منابع مالي تجهيز يگان 
حفاظت منابع طبيعي به خريد تجهيزات اطفاي حريق تخصيص يافت. 
سرهنگ عباس نژاد گفت: ش��ماره 15۰4 به صورت ش��بانه روزي در 
سراس��ر كش��ور آماده دريافت اخبار و اطالعات مردمي در حوزه منابع 

طبيعي است. 

دامن كش�ان دامنه را درمي نورديد و نفس زنان در آرزوي فتح 
اورست به سمت قله مي شتافت، اما مگر مي توان اورست را به 

سادگي فتح كرد؟ غول كوه هاي جهان است، ها!
به قله رس�يد؟ نه. . . موفق نش�د. اما وقتي شكس�ت خورده و 

غمگين برمي گشت، رو به قله كرده، گفت:
» م�ن روزي باز مي گردم و ت�و را فتح مي كنم. اين س�نگ ها و 

صخره ها جاي رشد ندارند، اما من چرا!«
ادموند هيالري پس از چندي برگشت و اين بار با كوهي از اراده 
و تجربه اورست را فتح كرده، اولين انسان غربي فاتح اورست 

لقب گرفت!
جالب است؛ وقتي از او پرس�يدند چه احساسي داري؟ گفت: 

»هيچ؛ كوهي بود و ما از آن باال رفتيم.«
مسئوليت ها نخست سخت و جانفرسا به نظر مي آيند؛ مهم است 

كه با آنها كنار بياييم و از هر كاهي كوه نسازيم!
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 تجمع دانش آموختگان حقوق 
براي رفع انحصار از آزمون وكالت

روز گذش�ته جمعي از دانش آموختگان حقوق ب�ا تجمع در مقابل 
مجلس ش�وراي اس�المي خواس�تار رفع انحصار از وكالت شدند. 
به گزارش »جوان« طرح جامع پذيرش وكالت سال ۹۶ اعالم وصول شده و 
در دستور كار مجلس دهم قرار گرفت، اما در صحن علني مطرح نشد. طبق 
آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي وقتي دوره يك مجلس تمام شده و 
مجلس بعدي آغاز به كار مي كند، تمام طرح هاي مجلس هاي قبل از دستور 
كار مجلس جديد خارج مي شود. براي اينكه طرحي مجدداً در دستور كار 

مجلس قرار بگيرد بايد 25 نماينده از هيئت رئيسه درخواست كنند. 
با پيگيري هاي انجام شده بناس��ت طرح جامع پذيرش وكالت دوباره در 
دستور كار كميس��يون قضايي قرار بگيرد. از س��وي ديگر طرح تسهيل 
مجوزه��اي كس��ب و كار ار س��وي خاندوزي، نايب رئيس كميس��يون 
اقتصادي مجلس اعالم وصول شده و بناس��ت به زودي در صحن مطرح 
شود. در اين طرح هم حذف ظرفيت از مشاغل خصوصي از جمله وكالت 
و سردفتري پيش بيني شده است. حاال با توجه به نزديكي آزمون وكالت 
دانش آموختگان حقوق طي تجمعي درخواست داشتند تا مجلس زودتر 

اين طرح ها را بررسي كرده تا حذف ظرفيت وكالت تحقق پيدا كند. 
الزم به توضيح است كه شوراي نگهبان هم در آخرين نظريه خود تأكيد 
داشته كه انحصار در پذيرش وكيل با سياس��ت هاي كلي نظام از جمله 

سياست اصل 44 و سياست هاي كلي اشتغال متعارض است. 

به مناسبت اعياد قربان و غدير صورت گرفت

موافقت رهبر انقالب  با عفو و تخفيف 
مجازات 2135 نفر از محكومان

حضرت آي�ت اهلل خامنه اي با عف�و يا تخفيف و تبدي�ل مجازات 2 
هزار و ۱35 ت�ن از محكوم�ان محاكم عمومي و انقالب، س�ازمان 
قضايي نيروهاي مس�لح و تعزي�رات حكومتي موافق�ت كردند. 
رئيس قوه قضائيه به مناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و غدير خم در 
نامه اي به رهبر انقالب اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين 
محكومان را كه پرونده هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي 

شده و واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد. 
اين پيشنهاد كه در اجراي بند 11 اصل 11۰ قانون اساسي ارائه شده بود، 
مورد قبول حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت و ايشان با عفو يا تخفيف 
و تبديل مجازات 2 هزار و 1۳5 تن از محكومان محاكم عمومي و انقالب، 

سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. 
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