
جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور روز 
گذشته، قتل ميترا اس�تاد را عمد اعالم كرد. 
رئيس دي�وان عالي كش�ور ه�م در خصوص 
آخرين وضعيت پرونده روح اهلل زم اعالم كرد 
كه رأى صادر شده و به زودي اعالم خواهد شد. 
در جلس��ه روز گذش��ته هيئت عموم��ي ديوان 
عالي كش��ور نظرات قضات ديوان عالي كش��ور 
درباره پرونده نجفي مطرح شد. مجموع قضات 
شركت كننده ٦٦ نفر بودند كه در نهايت ٣٩ نفر 
رأي كيفرى يك )مبني بر قت��ل عمد( و ٢٧ نفر 
رأي ش��عبه ۴۱ ديوان عالى )مبني بر شبه عمد 
ب��ودن( را تأييد كردن��د و بر اين اس��اس هيئت 
عمومى ديوان عالى كشور قتل ميترا استاد را قتل 

عمد اعالم كرد. 
 به احترام افكار عمومي

حجت االسالم مرتضوى مقدم، رئيس ديوان عالى 
كش��ور در ابتداى اين جلسه ضمن گراميداشت 
ش��هادت امام س��جاد)ع( عنوان ك��رد: پرونده 
مطروحه ك��ه امروز م��ورد بحث اس��ت ويژگى 
خاصي ندارد و مثل همه پرونده هايي اس��ت كه 
به صورت اصرارى مطرح مى شود، اما چون افكار 
عمومى موضوع اين پرون��ده را دنبال مى كرد و 
سرنوشت آن را دنبال مى كند، اين موضوع جلوه 

پيدا كرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم. 
رئيس دي��وان عالي كش��ور خاطر نش��ان كرد: 
پرونده هاى اصرارى كه در هيئت عمومى مطرح 
مى ش��ود، پرونده هايى است كه بعد از اظهار نظر 
ديوان عالى كش��ور بر اي��راد ب��ه رأى دادگاه ها 
نظر ديگرى دارن��د كه باي��د در هيئت عمومى 
مطرح و تعيين تكليف ش��ود. اي��ن پرونده يكى 
دو بار بين دادگاه ها و ش��عبه دي��وان عالى مورد 
بحث قرار گرفته و نهايتاً در هيئت عمومى بايد 

تعيين تكليف شود. 
 قصاص و ديه منتفى است

مرتضوى مقدم اذع��ان كرد: پرون��ده نجفي در 
حال حاضر ش��اكى خصوصى ندارد و قصاص و 
ديه منتفى است و آنچه بايد تعيين تكليف شود 
جنبه عمومى جرم است؛ چراكه برخى از جنايات 
جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو 
حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع شده 
به صورت عمد تلقى شود يا غيرعمد و شبه عمد 
باش��د، نوع ديگرى مج��ازات دارد، از اين جهت 
بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى كشور اختالف 

افتاده است. 
در ادامه رئيس ش��عبه ۴۱ ديوان عالى كش��ور 

گزارشى در خصوص اين پرونده در هيئت عمومى 
ديوان عالى كش��ور ارائه كرد و اعتقاد داشت كه 
گلوله كمانه كرده و مس��تقيم به س��ينه مقتول 

اصابت نكرده است. 
 آرامش پس از قتل

يكي ديگر از قضات ديوان عالى كش��ور در ادامه 
جلس��ه هيئت عمومى گفت: مته��م قيد كرده 
كه اسلحه را مسلح و از ضامن خارج كرده است، 
زمانى كه به سمت حمام مى رود بالش را با خود 

مى برد كه اسلحه معلوم نباشد. 
وى گفت: اسلحه نيمه خودكار بوده و پنج گلوله 
شليك مى شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله 
به در و ديوار مى خورد و در يك آن فاصله مى افتد 
و گلوله آخر مستقيم شليك مي شود و از دست 

مقتول وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن 
مي شود. 

اين قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: بعد 
از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده 
خود زنگ زده و راننده آم��ده و وى را باال دعوت 

كرده و دو كيف به وى مى دهد. 
وى بيان كرد: متهم در ادام��ه چهار صفحه نامه 
پش��ت و رو مى نويسد و مى نويس��د كه ايشان 
مهدورالدم بوده است. مجموع اين مسائل ما را به 

قتل عمد نزديك تر مى كند. 
 التماس هاي بي فايده به نجفي

يكى ديگر از قضات ديوان عالى كشور نيز عنوان 
كرد: گلوله ها اتفاقي ش��ليك نشده، چون تعدد 
شليك داريم. اينكه مقتوله دست متهم را بگيرد 

و با او درگيرى نزديك انجام دهد، قرائن پرونده 
بر اين داللت ندارد و زمانى كه ش��ليك صورت 
گرفته فاصله داش��ته اند و در گ��زارش آمده به 
متهم التماس كرده و دس��ت خود را جلو آورده، 
اما متهم شليك كرده اس��ت.  وى ادامه داد: اين 
دقيقاً منطبق بر نظر هيئت كارشناس��ي است. 
گلوله ها كمانه نك��رده و قرائن و امارات قضايى و 
نظر هيئت كارشناسي تأييد كرده اند كه گلوله به 
دست مقتول شليك شده و از طريق دست وارد 
سينه شده اس��ت.  تارودى از قضات ديگر ديوان 
عالى كش��ور بيان كرد: قاتل حمام را پيدا كرد تا 
طرف نتواند فرار كند و با اسلحه آماده به شليك 
مى رود، همه اينها دليل بر اين دارد كه ش��ليك 

صورت گرفته به قصد زدن مقتوله بوده است. 
 احراز كامل ماده 290

حجت االسالم و المسلمين منتظرى، دادستان 
كل كشور هم كه در جلسه حاضر بود، گفت: قاتل 
در برخى از اظهارات تأكيد داش��ته قصد كشتن 
نداش��ته، بعد وارد حمام مى شود و فرض كنيم 
مى خواس��ته بترس��اند و يك گلوله هم شليك 
مى كند، اگر قصدش ترساندن بوده مى توانسته 
با يك شليك بترساند؛ تكرار شليك نشان دهنده 
آن نيست كه اين آقا مى خواهد به هدف كشتن 

برسد؟!
دادس��تان كل كش��ور خاطر نش��ان كرد: همه 
مؤلفه هاى مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠)قانون 
مجازات هاي اسالمي( قطعاً در اين حادثه عيان و 
از نظر بنده قتل عمد است.  در نهايت در جلسه 
ديروز ديوان ۱۴ نفر صحبت كردند و هفت نفر در 
تأييد راى شعبه ديوان عالى كشور و هفت نفر در 
تأييد ش��عب دادگاه صحبت كردند و در نهايت 
ارتكاب قت��ل عمد توس��ط محمدعلي نجفي به 
تصويب قضات ديوان عالي رسيد.  گفتني است 
با وجود ارتكاب قتل عمد توس��ط شهردار اسبق 
تهران، وي اعدام نخواهد شد چون رضايت ولي 
دم مقتول را جلب كرده و پرونده نجفي در حال 

حاضر شاكي خصوصي ندارد. 
 رأي زم هم صادر شده

پ��س از اتم��ام جلس��ه دي��وان عالي كش��ور، 
حجت االس��الم مرتضوي مق��دم، رئيس ديوان 
عالى كش��ور در جمع خبرن��گاران در خصوص 
آخرين وضعيت پرون��ده روح اهلل زم گفت: رأى 

صادر شده و به زودي اعالم مى شود. 
وى در خصوص رأى س��ه محكوم آب��ان ماه نيز 

عنوان كرد: پرونده در حال رسيدگى است. 
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مسئول وزارت بهداشت: غلط تايپي يک كارشناس باعث شده گزينه مرد روبه روي رشته زنان و زايمان درج شود

يك اشتباه تايپي مردان را مجاز به انتخاب دستياري رشته  زنان كرد!

نجفيقتلعمدمرتكبشدهوليقصاصنميشود
قضات ديوان عالي كشور تصويب كردند

رأي پرونده روح اهلل زم در ديوان عالي نهايي شد

 انتش�ار دفترچ�ه 

زهرا چيذري
راهنم�اي انتخاب   گزارش  2

و  چه�ل  رش�ته 
هفتمين دوره آزمون دستياري تخصصي همه 
را در حي�رت فرو ب�رد. در اي�ن دفترچه براي 
نخس�تين بار پس از انقالب پذيرش دس�تيار 
تخصصي رش�ته زنان براي آقاي�ان هم مجاز 
اعالم شده اس�ت! ماجرايي كه ب�ا انتقادات و 
حواشي متعددي همراه شد و وزارت بهداشت 
را وادار به پاس�خگويي و تكذيب كرد. مبناي 
اين تكذيبيه ها هم، اشتباه تايپي كارشناس در 
يكي از جداول انتخاب رش�ته اعالم ش�د؛ با 
تأكيد بر اين نكته كه در دفترچه ش�ماره يک 
توضيح داده ش�ده ك�ه ورود به رش�ته زنان و 
زايمان فقط مختص خانم هاس�ت و داوطلبان 
دستياري از اين نكته آگاه هستند. با وجود اين 
به نظر مي رس�د عن�وان اش�تباه تايپي براي 
توجيه اين ماجراي چن�دان منطبق بر منطق 
نباش�د؛ چراكه دفترچه انتخاب رشته آزمون 
دستياري قبل از انتشار در سايت حتمًا بارها 
م�ورد بازبين�ي ق�رار مي گي�رد. ش�ايد اگر 
حساسيت رس�انه ها براي پيگيري اين ماجرا 
برانگيخته نمي شد، امسال پس از چندين سال 
توقف پذيرش مردان در رشته زنان و زايمان، با 
يک اشتباه تايپي نخستين گروه از مردان براي 
آموزش در دس�تياري تخصص زنان و زايمان 
دانشگاه هاي علوم پزش�كي وارد مي شدند!

س��ال ٧٧ قانون انطباق فني و اداري مؤسسات 
پزش��كي با موازين ش��رع در مجلس تصويب و 
آيين نامه اجرايي در س��ال 8٠ به تصويب دولت 
رس��يد و مراكز قانوني و پزشكي موظف به حفظ 

نكاتي شدند. 
شورايي در اين قانون به رياست وزير بهداشت و با 
حضور نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 
دو نفر از مجلس و تعدادي از معاونان پيش بيني 
ش��د كه موظف به نظرات و برنامه ريزي براي آن 
هس��تند. براي اجرايي ش��دن اين مصوبه تالش 
بس��ياري ش��د، طوري كه امروز ٧ هزار پزشك 
متخصص زنان و زايمان داريم و به هيچ مردي در 

اين رشته در كشور آموزش داده نمي شود. 
مصوبه ۴٢٧ شوراي عالي انقالب فرهنگي هم بر 
وظايف مصرح وزارت بهداشت در خصوص اجراي 
كامل انطباق قانون پزشكي با موازين شرع اسالم 
تأكي��د دارد.  با تمام اينها تك جنس��يتي كردن 
رشته زنان و زايمان و مامايي از ابتدا مخالفاني هم 

داشت. زمزمه هاي تغيير در سياست پذيرش تك 
جنسيتي در رشته زنان و زايمان از زمان وزارت 
سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير سابق بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي آغاز شد، اما به سرانجام 
نرسيد. با انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
چهل و هفتمين دوره آزمون دستياري تخصصي 
و درج جذب م��رد و زن در مقابل رش��ته زنان و 
زايمان ابهاماتي در رابطه با تغيير سياست وزارت 
بهداشت و جذب مردان در اين رشته زنانه شكل 
گرفت. اين ابهامات روابط عمومي و مديران وزارت 
بهداشت را وادار به پاس��خگويي كرد؛ پاسخي از 

جنس تكذيب !
  جهانپور: تكذيب مي كنم 

براي اط��الع از صحت و س��قم ماجرا به س��راغ 
كيان��وش جهانپور، مدير رواب��ط عمومي وزارت 
بهداش��ت رفتيم. وي در پاسخ به سؤال »جوان« 
درباره ماجراي جذب مردان در رشته دستياري 
تخصصي زن��ان و زايمان تأكي��د مي كند: » اين 
ماجرا درست است و وزارت بهداشت اين موضوع 
را تكذيب مي كند.« جهانپور در برابر اين س��ؤال 
»جوان«كه چرا در دفترچه منتشر شده در برابر 
رش��ته زنان و زايمان براي مردان و زنان سهميه 
ق��رار داده شده اس��ت؛ مي گوي��د:» در دفترچه 
شماره يك پذيرش دس��تياري به صراحت ذكر 
شده  است دستياران تخصصي بيماري هاي زنان و 
زايمان صرفاً از بين بانوان متقاضي جذب خواهند 
شد و در اين سياس��ت هيچ گونه تغييري ايجاد 

نشده است.«

   جدول انتخاب رشته صحيح نيست
سعيد هاشمي نظري، رئيس مركز سنجش آموزش 
پزش��كي اما دقيق تر آدرس مي دهد و با تأكيد بر 
اينكه تغييري در سياست پذيرش در دستياري 
تخصصي بيماري ه��اي زنان و زايم��ان صورت 
نگرفته مي گويد:» مطابق با بن��د ۱٠ صفحه ٢٠ 
دفترچه راهنماي شركت در چهل و هفتمين دوره 
آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي، ظرفيت 
پذيرش در رشته تخصصي زنان و زايمان صرفاَ به 

خانم ها تعلق دارد.«
به گفته وي، همچنين در فرآيند انتخاب رش��ته 
محل فقط خانم ها حق انتخاب رشته در دستياري 
تخصصي زنان و زايم��ان را دارن��د و محدوديت 

جنسيت در اين خصوص اعمال شده است. 
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي در پاسخ به 
درج جنسيت مرد در جدول پذيرش رشته زنان در 
دفترچه انتخاب رشته موضوع را انكار نمي كند و 
اينگونه برايش توجيه مي آورد:»جنسيت مرد- زن 
براي رشته هاي زنان در جدول شماره ٣ دفترچه 
راهنماي انتخاب رش��ته محل اين دوره، صحيح 
نيس��ت و صرفاً خانم ها قادر به انتخاب اين رشته 
و همچنين سپردن تعهد خدمت به دانشگاه هاي 

علوم پزشكي در اين رشته هستند.«
   يک اشتباه تايپي 

حس��ين قنبري، مدي��ر روابط عموم��ي معاونت 
آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
هم در خصوص درج گزينه مرد در برابر رشته زنان 
و زايمان در دفترچه آزمون دستياري ماجرا را به 

يك اشتباه تايپي مرتبط مي كند و مي گويد:» غلط 
تايپي يك كارشناس در يكي از جداول دفترچه 
انتخاب رش��ته باعث ش��ده گزينه مرد روبه روي 
رش��ته زنان و زايمان درج ش��ود و همين مسئله 
سؤاالت و ترديد هايي را براي بخشي از افراد جامعه 
ايجاد كرده است، زيرا طبق مصوبات اين رشته فقط 

مختص زنان است.«
به گفته وي اين اش��تباه تايپي به دليل اين بوده 
كه چون در تمام سطوح بر اساس جنسيت، يعني 
مرد و زن تعريف ش��ده، اين كارشناس فراموش 
كرده كه در برابر رشته زنان و زايمان، آيكون مرد 
را حذف كند.  قنبري در پاس��خ به اين سؤال كه 
اگر اين اشتباه تايپي منجر شود آقايي اين رشته 
را انتخاب كند، چه خواهد ش��د؟ پاسخ مي دهد: 
»اگر آقايي اين رشته را اشتباهي هم انتخاب كند، 
سيس��تم ما به داوطلب مرد اجازه انتخاب زنان 
و زايمان را به طور اتوماتي��ك نمي دهد و مواجه 
با خطا خواهد ش��د. چون اين رشته در سيستم 
ما براي مردان تعريف نشده است و فقط خانم ها 
مي توانند اين رشته را انتخاب كنند. بنابراين اين 
خبر كه در برخي جاها در خصوص امكان انتخاب 
رش��ته زنان و زايمان براي مردان را قوياً تكذيب 
مي كنيم. چون وزارت بهداشت و مجلس هيچ گونه 
تغيير سياستي در قبال پذيرش مردان براي رشته 
زنان و زايمان نداشته اند و اين رشته فقط مختص 

خانم هاست.«
حتي رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
خبر » پذيرش مردان در رش��ته زنان و زايمان در 
آزمون دس��تياري!« را تكذيب كرد و آن را نتيجه 

اشتباهي راهبردي دانست. 
   جامعه متخصص زنان مرد را نمي پذيرد

 با وجود تمام اي��ن تكذيبيه ها آنچ��ه در جدول 
دفترچه انتخاب رش��ته آزمون دس��تياري آمده 
سهواً يا عمداً بيانگر درج عنوان مرد و زن در برابر 
رشته زنان و زايمان است و شايد اگر رسانه ها روي 
اين موضوع حساس نمي شدند اين اشتباه تايپي 
موجب جذب نخستين گروه از مردان در رشته زنان 
و زايمان مي شد! رشته اي كه سال هاست جنسيتي 
شده و اين تصميم گذشته از مباني شرعي آن بر 
اساس درخواس��ت جامعه زنان بوده است. بر اين 
اساس حتي اگر روزي سياست وزارت بهداشت در 
قبال جذب دستيار تخصصي رشته زنان و زايمان 
تغيير كن��د، بعيد به نظر مي رس��د جامعه بانوان 
چندان اقبالي به مراجعه به پزشك مرد متخصص 

زنان و زايمان نشان بدهند. 

 با صدور بخشنامه اي از س��وي مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي 
امكان تكميل سوابق پرداخت حق بيمه به صورت كسري از ماه فراهم 

شد. 
 همزمان با هفته دفاع مقدس سرديس شهيد همت در ايستگاه متروي 

همت و تصاوير هزار شهيد دفاع مقدس شهر تهران نصب مي شود. 
 كارشناس تنوع زيستي س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
نتايج گزارش اخير صندوق حيات وحش گفت: بر اساس اين گزارش 8۵ 
درصد تاالب هاي جهان طي ۵٠ سال اخير از بين رفته اند، همچنين يك 

پنجم گونه هاي وحشي به شدت در معرض خطر انقراض هستند. 
 وزير آموزش  و پرورش با بيان اينكه در همه كشورهاي دنيا بر فرايند 
گزينش معلمان حساسيت هاي ويژه اي وجود دارد، گفت: معلمان بايد 

بتوانند خود را با تغييرات جامعه همراه كنند. 
 دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: فقط 
انجام تست PCR از هر معتاد متجاهر ٢۵٠ هزار تومان هزينه دربر دارد 
و بدون استثنا از تمام معتادان جمع آوري در استان تهران، اين تست 

انجام شده است. 
 يك كارش��ناس جمعيت گفت: ما تا س��ه دهه آينده به يكي از پنج 
كشور سالمند تبديل مي شويم و در آستانه سونامي سالمندي هستيم. 

مسئوالن به هيچ يك از وظايف جمعيتي شان عمل نكردند. 
 مسئول دفتر كودكان بهزيستي اس��تان تهران ضمن تشريح نحوه 
فعاليت مهدهاي كودك استان تهران، از تعطيلي ۱٠٠ مهدكودك از 

زمان شيوع كرونا تاكنون خبر داد. 

6هزاردستفروشپايتختجانماييشدند
مدير عامل ش�ركت س�اماندهي و مش�اغل شهر از س�اماندهي 
۶ه�زار دس�تفروش در ته�ران خب�ر داد و گف�ت: رويك�رد م�ا 
حماي�ت از دستفروش�ان ب�ه گون�ه اي اس�ت ك�ه فعاليتش�ان 
را ب�دون آس�يب ب�ه حق�وق ش�هروندان ادام�ه دهن�د. 
سيد علي مفاخريان با بيان اينكه تا كنون ٦ هزار دستفروش در تهران 
شناسايي و جانمايي شده اند، گفت: در مجموع اطالعات ۱٠ هزار نفر 
در سامانه مربوط ثبت شده است كه بخش عمده افراد احراز هويت و در 
۴٠بازار محلي ايجاد شده جانمايي شدند.  وي افزود: سامانه اي را به اسم 
سامان بازار و به آدرسhttp://Samanbazar. tehran. ir فعال كرديم 
و كساني كه بخواهند از دستفروشي كسب درآمد كنند بايد اطالعات 
خود را در اين سامانه فعال  كنند.  مدير عامل شركت ساماندهي صنايع 
و مشاغل ش��هر در ادامه عنوان كرد: فهرستي از دستفروشان فعال در 
پايتخت وجود دارد، اما اطالعات آن غير قابل اعتماد است؛ چراكه افراد 
نگران ارائه اطالعات كسب و كار خود به مجموعه هاي مديريت شهري 

هستند، بنابراين بايد در ابتدا اعتمادسازي انجام شود.  
وي تصريح كرد: در دو س��ال گذش��ته، پس از مصوبه مرتبط، در اين 
زمينه مطالع��ات خوبي انجام ش��ده و كار نگارش دس��تورالعمل هاي 
اجرايي در كميته هاي مربوطه در حال بررسي است.  مدير عامل شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با تأكيد بر اينكه شهرداري تنها يكي 
از دستگاه هاي مخاطب اين مصوبه است، گفت: دستگاه هاي مختلفي 
درباره اي��ن مصوبه وظايفي را ب��ر عهده دارن��د. اداره صنعت و معدن، 

تعزيرات  و پليس بايد در اجرايي شدن اين مصوبه كمك كنند. 
مفاخريان در پايان تأكيد كرد: مشاغل سيار و بي كانون، صنف و اتحاديه 
ندارند كه از آنها حمايت كند. ما اين كار را انجام مي دهيم تا اين افراد 

ساماندهي شوند و كسب و كارشان در نقاط مجاز ادامه داشته باشد. 

حسین سروقامت

برگزارينمازهايجمعه
درسراسرکشور

وزير بهداشت از برگزاري نماز جمعه
 با رعايت پروتكل هاي سختگيرانه از ۱۱ مهر ماه خبر داد

با وجود اينكه شواهد حاكي از خيز مجدد كرونا در تهران و برخي 
اس�تان هاي ديگر اس�ت، اما وزير بهداش�ت ابراز اميدواري كرده 
كه نماز جمع�ه از ۱۱ مهرماه در سراس�ر كش�ور برگزار مي ش�ود. 
از طرف ديگ�ر نمكي تأكي�د كرده وقتي در ش�هري مدرس�ه باز 
مي كنيم، بايد ش�رايط زرد، قرمز و س�بز را كن�ار بگذاريم و يک 
پروتكل سختگيرانه براي همه  آنها در نظر بگيريم و هر مدرسه اي 
كه احس�اس كرديم، ش�يوع گس�ترده دارد، بايد تعطيل ش�ود. 

از روز ٢۴ ت��ا روز ٢۵ ش��هريور ۱٣٩٩ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ٢ هزار و ٧٠۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱٩ در كش��ور 

شناسايي شدند كه   هزار و ٢٩٩ نفر از آنها بستري هستند. 
 حدود 350 هزار نجات يافته

روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت درباره جديدترين آمار مبتاليان 
به كرونا گفت: مجموع بيماران كوويد۱٩ در كش��ور ب��ه ۴٠٧ هزار و 
٣۵٣ نفر رسيد. متأسفانه در طول ٢۴ ساعت منتهي به سه شنبه ۱۴٠ 
بيمار كوويد۱٩ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ٢٣ هزار و ۴۵٣ نفر رسيد.  به گفته سيما الري، خوشبختانه 
تا كنون ٣۴٩ هزار و ٩8۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين ٣هزارو8۱۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱٩ 

در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
 ۱3 استان در وضعيت قرمز

وي افزود: تا كن��ون ٣ ميلي��ون و ٦۱٣ هزار و 8٩۱ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱٩ در كشور انجام شده اس��ت. بر اساس آخرين اطالعات كرونا در 
كشور، استان هاي تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، خراسان رضوي، 
آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در 
وضعيت قرمز قرار دارند.  الري تصريح كرد: همچنين استان هاي آذربايجان 
غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، بوشهر، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، خراسان جنوبي، مركزي، ايالم، چهارمحال و بختياري، گلستان 

و خوزستان در وضعيت هشدار قرار دارند. 
 برپايي مجدد نماز جمعه

وزير بهداشت هم در نشست با رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه  
گفت: با رويكرد رعايت پروتكل هاي سختگيرانه و اينكه فكر كنيم همه 
كشور قرمز است، اميدواريم از ۱۱ مهر ماه بتوانيم برگزاري نماز جمعه 
را داشته باشيم.  سعيد نمكي با اشاره به برگزاري مراسم محرم در سال 
جاري و در شرايط كرونايي  افزود: امسال يكي از كم نظيرترين محرم هاي 
تاريخ كشورمان را برگزار كرديم، اما متأسفانه گروهي از اين دايره پا را 
بيرون گذاشتند و هرچه تمنا كرديم كه به سفر نروند، اما رفتند، كه اين 
موضوع  باعث ش��د در حال حاضر در اكثر استان هايمان مجدداً داريم 
يك خيز جديدي پيدا مي كنيم. بنده به عنوان فرمانده عمليات مقابله با 
كرونا در كشور مي دانم كه ورود به يك خيز جديد، چقدر ما را به زحمت 

مي اندازد و چقدر بايد تالش كنيم تا به شيبي مناسب بازگرديم. 
 فكر كنيم تمام كشور قرمز است

نمكي تصريح كرد: وقتي در ش��هري مدرسه باز مي كنيم، بايد شرايط 
زرد، قرمز و سبز را كنار بگذاريم و يك پروتكل سختگيرانه براي همه   آنها 
در نظر بگيريم و هر مدرسه اي كه احساس كرديم شيوع گسترده دارد، 
بايد تعطيل شود. بايد يك پروتكل س��ختگيرانه را تعيين كنيم و فكر 
كنيم تمام كشور قرمز است.  نمكي در مورد شرايط برگزاري نماز گفت: 
بايد اصل را بر اين بگذاريم كه كل كشور قرمز است و با حداكثر فاصله و 
حداقل نمازگزار مراسم عبادي - سياسي را برگزار كنيم و موضوع ديگر 
اينكه با وجود آنكه به سمت فصل سرما مي رويم، امكان دارد مراسم در 
فضاي باز فقط در استان هاي جنوبي مؤثر باشد و بايد براي مراسم در 

فضاي بسته پروتكلي در نظر گرفته شود. 
 تقسيم بندي غلط است

وزير بهداشت افزود: ويروس كروناي جديد پديده عجيبي است. اوايل 
هم اعالم كردم كه اين ويروس با هيچ يك از اجدادش تشابهي ندارد و 
كاماًل متفاوت است كه نامش را شتر گاو پلنگ گذاشتم. دنيا دارد با اين 
ويروس شطرنج بازي مي كند و هيچ كس ابداً نمي داند كه چند وقت ديگر 
با اين ويروس درگير هس��تيم و چگونه بايد با آن بازي كنيم. به همين 
دليل برنامه ريزي هاي ما در كوتاه مدت و ميان مدت بايد انعطاف پذير 
باشد. به همكاران هم اعالم كرده ام كه تقسيم بندي مناطق قرمز، زرد 
و سفيد غلط است، زيرا اين مناطق با س��رعت زيادي مي توانند از نظر 
وضعيت ويروس تغيير كنند كه مي تواند منجر به بر هم ريختگي ذهني 

و اجتماعي شود. 
 2 برابر شدن تعداد بيماران

معاون بهداشت وزير بهداش��ت هم روز گذشته از خيز مجدد كرونا در 
تهران و برخي استان هاي ديگر خبر داد و گفت: ميزان بيماران ناشي 
از اين بيماري در تهران، طي يك هفته گذش��ته و در مقايسه با هفته 
قبل از آن، دو برابر شد.  عليرضا رئيسي افزود: اما در حال حاضر و بعد از 
تعطيالت اخير، عده قليلي از مردم رعايت نكردند و مسافرت ها آغاز شد. 
اين در حالي است كه ثابت شده مسافرت رفتن باعث خيز مجدد بيماري 
مي شود و اين اتفاق متأس��فانه دارد مي افتد؛ به طوري كه هفته پيش 
نسبت به هفته قبل از آن، ش��روع خيز مجدد بيماري را شاهد هستيم 
و به عنوان مثال در تهران در مقايس��ه دو هفته اخير با يكديگر، ميزان 
بيماران از روزانه ٩٠٠ بيمار به هزارو8٠٠ بيمار افزايش يافت؛ يعني طي 

يك هفته ميزان بيماران و بستري ها دو برابر شد. 

چهار تصوير، چهار مفهوم، چهار عبارت كليدي و كاربردي. 
تصوير اول؛ درختي كه بخشي از تنه آن بر اثر پُرباري به سمتي 
خم شده است... و دو نفر در دو س�وي آن؛ يكي زير شاخه هاي 

پرثمر و ديگري زير شاخه هاي كم ثمر! 
) نابرابري = دسترسي نابرابر به فرصت ها (

تصوير دوم؛ همان درخت... دو نردبان مساوي زير پاي دو نفر؛ 
باز هم يكي برخوردار و ديگري بي بهره!
) برابري ظاهري = توزيع برابِر ابزارها (

تصوير سوم؛ همان درخت... اختصاص نردباني بلندتر به فرد كم 
نصيب جهت دسترسي آسان به ميوه هاي درخت!

) برابري = شناسايي نابرابري و توزيع ابزار مناسب (
تصوير چهارم؛ پُرباري تمام شاخه هاي درخت و دسترسي آسان 

و برابِر دو نفر به همه شاخه هاي ميوه دار!
)عدالت = اصالح سيستم و ايجاد دسترس�ي برابر به ابزارها و 

فرصت ها (
مسئوليت اجتماعي يعني حركت پرشتاب از نابرابري به سمت 

عدالت!
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علي علوي

بدونقربانيکارکنيد!
برخي كارها در شهرداري براي اصالح به قرباني نياز دارد: قرباني شدن 

شهروند!
 اگر همين االن ب��ه پارك الله ته��ران برويد بنرهايي نصب ش��ده كه 
شهروندان را از نزديك شدن به تيرهاي چراغ برق برحذر مي دارد. چرا؟ 
چون اخيراً يك كودك ۱٢ ساله كه مشغول بازي پينگ پنگ در پارك 
بود، به خاطر تماس با تير برقي كه اتصالي داشت، جان خود را از دست 
داد ! حاال شهرداري به زعم خود كارهايي در پارك كرده كه شايد اگر 
شهروندان از نزديك ببينند آن را كافي ندانند و نوعي سرهم بندي براي 

عبور از بحران قلمداد كنند. 
قصه موانعي كه ش��هرداري گاهي ب��راي پلمب مكان ه��ا و مغازه ها با 
جرثقيل در پياده روها مي گذارد هم اگرچه به تازگي در مورد مشابهي 
كه كار بخش خصوصي بود، دختري را در تبريز قرباني كرد،  اما ظاهراً 

قرباني تبريز براي تهران به حساب نمي آيد!
آقاي شهرداري »كار دنيا را چنان به س��رانجام برسان كه گويي براي 
هميشه اس��ت« اين يك روايت ديني اس��ت كه براي شهرداري هاي 

سراسر كشور يك دستورالعمل ويژه به حساب مي آيد. 

عراقرسمًاازپذيرشزائرخارجي
دراربعينعذرخواهيکرد

دبير ستاد مركزي اربعين با بيان اينكه عراق رسمًا از پذيرش زائر 
خارجي در اربعي�ن عذرخواهي كرد، گفت: از م�ردم مي خواهيم 
با توجه به بس�ته بودن مرزه�ا و نپذيرفتن زائر خارجي از س�وي 
ع�راق در اربعي�ن، ب�ه س�مت مرزه�اي ع�راق حرك�ت نكنند. 
احمد محمدي فر، دبير س��تاد مركزي اربعين حس��يني در گفت وگو با 
خبرنگار حج و زيارت خبرگزاري فارس با بيان اينكه مرزها از سوي كشور 
عراق بسته شده است، اظهار داش��ت: پس از شيوع كرونا، عراق مرزهاي 
خود را بس��ت و همچنان نيز مرزهاي اين كشور بسته است. هيچ زائري 
به عراق اعزام نمي شود و مراودات اقتصادي نيز با محدوديت هاي خاص 
در حال انجام است.  وي با بيان اينكه وضعيت اربعين به صورت قطعي و 
رسمي مشخص شد، افزود: دولت عراق رسماً از پذيرش زائر خارجي براي 
پياده روي اربعين عذرخواهي كرد و به اين ترتيب پرونده اربعين بس��ته 
شده و مرزهاي اين كش��ور نيز به روي زوار باز نخواهد شد.  محمدي فر 
درباره حركت برخي از عاشقان حسيني به سوي مرزها گفت: تردد زوار از 
مرزها ميسر نيست و با توجه به موج سوم كرونا، برپايي هرگونه راهپيمايي 
و تجمع و همچنين حركت به س��وي مرزها ممنوع است. عالوه بر اين، 
عراق هم مجوزي براي ورود به اين كشور صادر نكرده است و زائري براي 
حماسه اربعين از كشورهاي ديگر نمي پذيرد.  به گزارش فارس، دبير ستاد 
مركزي اربعين در پايان از مردم خواست كه با توجه به بسته بودن مرزها و 

نپذيرفتن زائر خارجي از سوي عراق، به سمت مرزها نروند. 

ابراهیم مشیريان

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک
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