
س�ريال دس�تگيري مدي�ران ش�هري ك�ه 
از تبريز و ش�يراز ش�روع ش�ده بود، حاال به 
تهران هم رسيده اس�ت. ميزان دستگيري ها 
در برخي ش�وراهاي ش�هري به ح�دي بوده 
كه كل ش�ورا از حد نصاب تش�كيل جلسات 
افتاده است. رئيس دادگستري تهران با بيان 
اينكه دستگيري مديران شهري در سال هاي 
اخير به ع�دد ۷۰ رسيده اس�ت، همين چند 
روز پيش هم از بازداشت شهرداران لواسان، 
شهريار و رودهن خبر داد. دستگيري مديران 
ش�هري كه در دو س�ال اخير ش�دت گرفته، 
بيشتر به دليل مفاس�د اقتصادي بوده است. 
موج دستگيري  مديران شهرداري ها و نمايندگان 
ش��وراي ش��هر در اس��تان هاي مختلف كشور 
واكنش تشكل ها و نهادهاي مردم نهاد را به دنبال 
داشته است. در برخي استان ها بسيج دانشجويي 
هم ب��ه موض��وع ورود ك��رده و در اين خصوص 

مطالبه گري به راه انداخته است. 
  نظارت نكردن دقيق شوراي شهرها

رئيس دادگستري استان تهران، مهم ترين دليل 
جرائم در ش��هرداري هاي اس��تان تهران را عدم 

نظارت شوراهاي شهر دانسته است. 
محمدج��واد حش��متي مه��ذب در خص��وص 
دس��تگيري تعدادي از ش��هرداران ش��هرهاي 
اس��تان تهران اظهار داش��ت: طي ماه هاي اخير 
دس��تگيري هايي را در حوزه مديريت ش��هري 
شهرهاي اس��تان تهران مثل لواسان و شهريار و 

طي دو نوبت در رودهن داشته ايم.«
حشمتي مهذب با بيان اينكه اين دستگيري ها 
س��بب ايجاد ذهنيت هاي بد در مردم و جامعه 
مي شوند، گفت: »اين دس��تگيري ها به مديريت 
شهري و شوراهاي شهر و روستا ضربه وارد مي كند 
و متأس��فانه اين اتفاقات رخ مي دهد و برخي از 
ش��هرداران به هر علتي جرم مرتكب مي شوند و 
عمل رشوه خواري به وقوع مي پيوندد.« رئيس 
دادگس��تري اس��تان تهران عدم نظارت دقيق 
شوراي شهرها را يكي از علل مهم ايجاد اين جرائم 
در شهرداري ها و مديريت هاي شهري دانست و 
عنوان داشت: »زماني كه نظارت به ميزان كافي 
و درست بر اعمال و رويه شهرداران وجود نداشته 

باشند اين افراد مرتكب جرم مي شوند.«
وي با تأكيد بر نظارت ب��ر عملكردهاي مديرت 
شهري افزود: » عدم دقت در انتخاب شهرداران 
سبب اين آسيب ها مي شود و به مديريت شهري 
صدماتي را وارد مي كند كه ش��اهد اين اتفاقات 

مي شويم.«

 داليل زيربار نرفتن شوراي نگهبان
سال گذشته عباس��علي كدخدايي، سخنگوي 
شوراي نگهبان در ديدار با اعضاي شوراي عالي 
استان ها خبر داد كه از مجلس هفتم تاكنون بارها 
به شوراي نگهبان مراجعه شده كه ما بر انتخابات 
ش��وراها نظارت داشته باش��يم، اما ب��ه دو دليل 
تاكنون نپذيرفتيم.   كدخداي��ي در بيان داليل 
نپذيرفتن مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها 
توس��ط ش��وراي نگهبان اظهار كرد: نظارت بر 
انتخابات شوراها در قانون اساسي در عداد نظارت 

بر ساير انتخابات ها لحاظ نشده است.«
وي اف��زود: در عين حال امكان اج��راي نظارت 
شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر 
وجود ندارد؛ به طور مثال ما در انتخابات مجلس 
به دليل تعدد نامزدها با مشكل مواجه مي شويم 
چه برسد به اينكه بخواهيم بر انتخابات شوراها با 

حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشيم.«
 سخنگوي ش��وراي نگهبان در نهايت براي حل 
موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پيشنهاد كرد 
يك نهاد ملي براي نظارت بر انتخابات ش��وراها 

تشكيل شود و اين نهاد مي تواند دائمي باشد. 
 مطالبه گري دانشجويان بسيجي

در واكنش به دس��تگيري اعضاي شوراي شهر و 
مديريت شهري، بسيج دانشجويي مازندران به 

مطالبه گري در اين خصوص پرداخته است. 
سيد امير ساداتي كرمي، مسئول بسيج دانشجويي 
مازندران با بيان اينكه اخبار دستگيري شهرداران 
و اعضاي شوراي شهر ش��هرهاي متعدد استان 
مازندران به اتهام فس��اد مالي و اخالقي، نه تنها 
منجر به لكه دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد 
اين س��اختار خدمت رس��اني در اذه��ان عموم 
مردم شده اس��ت، بلكه هزينه اي را نيز در حوزه 
اعتماد عمومي به نظام وارد كرده اس��ت، گفت: 
در اين مسئله مسئوالن اس��تان اعم از استاندار، 
نمايندگان مجلس و سازمان هاي نظارتي و غيره 

نيز مقصر هستند.«
 1۷ دستگيري در بوشهر

اوايل ش��هريور ماه بود كه دادس��تان عمومي و 
انقالب بوشهر با اش��اره به پرونده تخلفات مالي 
در شهرداري بوشهر، از دستگيري ابوذر دهدار، 

رئيس شوراي اسالمي شهر بوشهر خبر داد. 
اين در حالي اس��ت كه مردادماه امس��ال نيز در 
تداوم رس��يدگي به پرونده سوءاس��تفاده مالي 
در شهرداري بوش��هر پنج نفر ديگر از كاركنان 
ش��هرداري و افراد مرتبط به اته��ام اختالس و 
ارتشا دستگير ش��ده بودند و پس از تفهيم اتهام 

و صدور قرار تأمين كيفري براي انجام تحقيقات 
تكميلي در اختي��ار اداره اطالعات اس��تان قرار 
گرفتند و پرونده در ش��عبه هفتم بازپرسي اين 
دادسرا در جريان رسيدگي قرار گرفت. آخرين 
اخبار حكايت از رسيدن آمار دستگيرشدگان به 

۱۷ نفر دارد. 
 از نصاب افتادن شور اي  ساري

در جريان دستگيري ها در مازندران ابتدا ۱۴ نفر 
بازداشت شدند، به طوري كه ابتداي شهريورماه 
حجت االس��الم محمدصادق اكبري، رئيس كل 
دادگس��تري مازندران اظهار داش��ت: دستگاه 
قضايي با همراهي و پيگيري اداره كل اطالعات 
و ديگر ضابطان، بي��ش از ۱۰ نف��ر از مديران و 
مسئوالن سابق شهرداري و چهار نفر از اعضاي 
شوراي شهر ساري را به اتهام اخذ رشوه، اختالس، 
تضييع حقوق عمومي و ساير جرائم مالي مرتبط 

دستگير كردند. 
وي افزود: برخي از اين افراد با قرار وثيقه از زندان 
آزاد ش��دند و تحقيقات درباره اين پرونده ادامه 
دارد و ممكن اس��ت در آينده نزدي��ك به تعداد 

دستگيرشدگان اضافه شود. 
حجت االسالم اكبري ادامه داد: در سلمانشهر نيز 
چهار نفر در ش��هرداري و شوراي بخش به اتهام 
اخذ رشوه و تضييع حقوق عمومي دستگير شدند 

و براي آنان قرارهاي قانوني صادره شده است. 
محمد كريمي، دادستان ساري ۲۴ شهريورماه 
خبر دستگيري پنجمين عضو شوراي شهر ساري 

درباره جرائم مالي شهرداري را تأييد كرد. 
وي با اظهار اينكه پرونده افراد دس��تگيري شده 
درباره جرائم صورت گرفته در شورا و شهرداري 
در دادسرا تشكيل  شده است، افزود: با دستگيري 
پنج نفر از ۹ عضو شورا، ش��وراي شهر ساري از 
نصاب افتاده و نمي تواند تش��كيل جلسه دهد و 
تصميم گيري درباره فعاليت اين ش��ورا بر عهده 

قانون است. 
 3۰ بازداشتي در آذربايجان غربي

در آذربايج��ان غرب��ي هم شش��م ش��هريورماه 
دادس��تان عمومي و انقالب مهاباد از دستگيري 
۱۶ نفر از كاركنان شوراي شهر و شهرداري مهاباد 

به اتهام فساد مالي خبر داد. 
اص��الن حيدري در اي��ن خصوص اظه��ار كرد: 
با دس��تگيري دو نف��ر از كاركنان ش��هرداري و 
شوراي ش��هر مهاباد تعداد افراد دستگيرشده به 

۱۶ نفر رسيد. 
وي با بيان اينكه قبل از اين نيز ۹ نفر از كاركنان 
شهرداري و پنج نفر از اعضاي شوراي اسالمي اين 

شهر در همين ارتباط توسط سربازان گمنام امام 
زمان دستگيرش��ده بودند، ادامه داد: تحقيقات 
بيش��تر در اين زمينه همچنان ادام��ه دارد و با 
تكميل شدن اطالعات، گزارش و نتيجه نهايي به 

رسانه ها اعالم خواهد شد. 
 تازه ترين دستگيري ها در گلستان

در استان گلستان هم هفته گذشته عضو شوراي 
شهر بندرگز از دس��تگيري شهردار و دو كارمند 

شهرداري اين شهر خبر داد. 
عضو شوراي شهر بندرگز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار كرد: ش��هردار و دو كارمند شهرداري 
بندرگز آخ��ر وق��ت اداري سه ش��نبه )ديروز( 
دستگيرشده اند، اما از جزئيات و داليل دستگيري 

به طور دقيق اطالع ندارم. 
فاضل جانشاهي با بيان اينكه تا حدودي از روند 
رسيدگي به پرونده ش��هردار مطلع بودم، بدون 
اشاره به جزئيات پرونده گفت: جزئيات و داليل 
را نمي دانم، اما احتماالً پيرو همان داستان هاي 

گذشته است. 
 صدراي پرحاشيه

چندي پيش دادگستري استان فارس هم نسبت 
به دس��تگيري دو نفر از اعضاي ش��وراي ش��هر 
صدرا اقدام كرده بود. حجت االسالم سيد كاظم 
موسوي، رئيس كل دادگس��تري فارس با اشاره 
به اينكه دادگستري استان فارس همواره مبارزه 
با فساد را با جديت و قاطعيت دنبال كرده است، 
گفته بود كه اين دو عضو فعلي شوراي شهر صدرا 
پيرو گزارشات رس��يده و با اتهامات مشخص با 

دستور قضايي بازداشت شدند. 
 ساخت و سازهاي جنجالي در البرز

معاون دادس��تان عمومي و انقالب كرج هم روز 
شنبه۲۹ شهريور از بازداشت تعدادي از اعضاي 
شوراي روس��تا و كارمندان دهياري محمودآباد 
به اتهام دريافت رش��وه خب��ر داد و اظهار كرد: 
هم  اكنون يكي از اعضاي ش��وراي روس��تا و دو 
نفر از مشاورين امالك در بازداشت بوده و ديگر 
متهمان تا زمان انجام تحقيقات تكميلي به قيد 

وثيقه آزاد هستند. 
جواد ي��اوري درب��اره عل��ت اين بازداش��ت ها 
بيان كرد: اوايل امس��ال گزارش��ي در خصوص 
ساخت وس��ازهاي غيرمج��از در محمودآب��اد 
دريافت كرديم كه بررس��ي موضوع در دس��تور 
كار دادستاني قرارگرفته و بازديدهاي ميداني از 

منطقه انجام شد. 
معاون دادس��تان عمومي و انق��الب كرج اضافه 
كرد: در بافت هاي روستايي قانون نهايتاً ساخت 
سه طبقه را مجاز دانسته است، ولي در محمودآباد 
به دليل تخلفات انجام شده شاهد احداث بناهاي 
۸ تا ۱۱ طبقه اي بوديم.  اين در حالي اس��ت كه 
ارديبهشت ماه امسال هم دادس��تان عمومي و 
انقالب كرج از بازداشت مدير س��ابق و دو نفر از 

كاركنان شهرداري كرج خبر داده بود. 
 از تبريز تا بندر عباس

خردادماه امسال بود كه رئيس شوراي شهر تبريز 
و برخي مديران شهرداري در ادامه بررسي پرونده 
فس��اد مالي دوره چهارم شورا و شهرداري تبريز 
بازداشت ش��دند.  گفتني است برخي از مديران 
مياني شهرداري تبريز شامل چند شهردار منطقه 
و مديران مياني شهرداري نيز كه در اين پرونده 

نقش دارند، دستگير شدند. 
همچنين مردادماه امس��ال بود ك��ه رئيس كل 
دادگستري هرمزگان از بازداشت شهردار منطقه 
يك بندرعباس به اتهام فس��اد مالي خبر داد. به 
همراه شهردار بازداشت شده، سه نفر ديگر نيز با 

عناوين اتهامي مشابه دستگير شده اند. 
رئيس كل دادگس��تري هرم��زگان همان زمان 
خاطرنشان كرد كه در خصوص متهمان مذكور 
قرار تأمين كيفري صادر شده و تحقيقات تكميلي 
در اين خصوص ادام��ه دارد كه نتايج آن متعاقباً 
اعالم خواهد شد.  گفتني است بررسي صالحيت 
نامزدهاي انتخابات خب��رگان رهبري، مجلس 
شوراي اسالمي و رياس��ت جمهوري با شوراي 
نگهبان اس��ت، اما در حوزه انتخابات شوراهاي 
شهر و روس��تا اين وظيفه و همچنين نظارت بر 
روند انتخابات از س��وي دو نهاد وزارت كشور و 

مجلس انجام مي شود. 
 در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوي هيئت 
مركزي نظارت تعيين ش��ده از س��وي مجلس و 
همچنين بخش اجرايي آن از جانب وزارت كشور 

انجام مي شود. 
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صدور کارت هاي سبد غذايي ازسوي کميته امداد

از شهرداری به زندان!
رئيس كل دادگستري استان تهران: 

دستگيري مديران شهري به دليل فسادهاي اقتصادي به ۷۰ تن رسيده است

مدير كل بهداشت، 
بيمه هاي اجتماعي    سالمت

و درمان كميته امداد امام خميني )ره( ضمن 
تشريح فعاليت كميته امداد در زمينه بيمه و 
بهداشت، درباره وضعيت سوء تغذيه كودكان 
گف�ت: 13۷ ه�زار ك�ودك در كش�ور دچار 
سوءتغذيه هس�تند كه اين دسته از كودكان 
توس�ط مراكز بهداش�ت و درمان اس�تان ها 
شناسايي و طي معرفي نامه اي به كميته امداد 
معرفي شدند و اين نهاد براي رفع سوء تغذيه 
آنها به صورت ماهانه كارت هاي سبد غذايي 

صادر كرده است. 
فريدون قرباني با بيان اينكه فعاليت هاي كميته 
امداد در بخش بيمه هاي اجتماعي و سالمت در 
پنج گروه تقسيم مي ش��ود، بيان كرد: گروه اول 
ش��امل بيمه هاي پايه و تكميلي )دفترچه هاي 
درماني پايه( است كه كميته امداد از ابتداي سال 
۹۸ آن را به سازمان بيمه سالمت واگذار كرد. در 
حوزه بيمه هاي تكميلي نيز فعاليت مي كنيم كه 

عالوه بر بيمه پايه، مددجويان تحت پوشش بيمه 
تكميلي نيز قرار گرفته اند كه كليه فرانش��يزها 
و خدمات ويژه از طريق كميت��ه امداد پرداخت 
مي ش��ود.  وي با اش��اره به بيمه هاي اجتماعي 
اظهار كرد: يك��ي از فعاليت ه��اي اصلي كميته 
امداد به عنوان خدمات توانمندسازي بيمه هاي 
اجتماعي است؛ در س��ال ۱۳۸۹ از محل تبصره 
ب ماده ۱۱ قانون هدفمندسازي يارانه ها كميته 
امداد براي مددجويان، سهميه اي دريافت كرد 
كه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۲۴۰ هزار سرپرست 
خانوار وارد چرخه بيمه هاي اجتماعي شدند و از 
مزاياي بيمه بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت 
اس��تفاده مي كنند؛ اين افراد ب��ر مبناي حداقل 

حقوق و دستمزد بيمه شده اند. 
 بيمه اجتماعي براي روستاييان و عشاير

مدير كل بهداشت، بيمه هاي اجتماعي و درمان 
كميته امداد امام خميني همچنين درباره بيمه 
صندوق روستاييان و عشاير اظهار كرد: بسياري 
از روس��تاييان و عش��اير ط��ي تفاهمنامه اي با 

صندوق بيمه روستاييان و عشاير بيمه اجتماعي 
ش��دند؛ اين افراد نيز از خدمات مذكور بهره مند 

مي شوند، اما نوع مستمري شان متفاوت است. 
وي درباره وضعيت سوء تغذيه كودكان و خدمات 
كميته امداد توضي��ح داد: ۱۳۷ ه��زار كودك در 
كش��ور دچار س��وءتغذيه هس��تند؛ اين كودكان 
افرادي هستند كه توسط مراكز بهداشت و درمان 
استان ها شناسايي و طي معرفي نامه اي به كميته 
امداد معرفي ش��دند؛ امداد براي رفع س��وء تغذيه 
اين كودكان به صورت ماهان��ه كارت هايي صادر 
كرده است كه براساس س��بدهاي غذايي از پيش 
تعريف شده، والدين آنها مي توانند به فروشگاه هاي 
طرف قرارداد مراجعه و آن كاالها را دريافت كنند. 

قرباني ادامه داد: همچنين براي رفع سوء تغذيه 
مادران باردار و شيرده نيز برنامه هايي داشته ايم؛ 
براين اس��اس اين دس��ته از مادران كه از طريق 
مراكز بهداش��تي به كميته معرفي مي شوند نيز 
مي توانند از كارت هاي سبد كاال به صورت ماهانه 
اس��تفاده كنند كه ماهانه اين دس��ته از مادران 

مي توانند به فروشگاه هاي طرف قرارداد مراجعه 
و به ميزان ۱۰۰ هزار تومان كاال خريداري كنند. 
مدير كل بهداشت، بيمه هاي اجتماعي و درمان 
كميته امداد امام خميني )ره( درباره خدمات 
كميته امداد به بيم��اران صعب العالج و خاص 
نيز گفت: حدود ۸۲ هزار بيم��ار صعب العالج 
تحت پوش��ش كميته ام��داد وج��ود دارد كه 
در ۱۷ گروه بيماري تقس��يم بندي مي شوند؛ 
امداد س��عي كرده ت��ا اين بيم��اران به صورت 
كامل از خدمات درماني بهره مند ش��وند.  وي 
تصريح كرد: كميته امداد تا قب��ل از واگذاري 
بيمه پايه با پزشكان متعددي به عنوان پزشك 
خانواده و همچنين اكثر بيمارستان هاي دولتي 
و كلينيك ها طرف قرارداد بود، اما از زماني كه 
بيمه پايه به س��ازمان بيمه سالمت واگذار شد 
اين قرارداده��ا به صورت خاص وج��ود ندارد، 
اما مددجويان مي توانند با حوزه بهداش��ت كه 
همكاري هايي با مراكز بهداشتي داريم، مراجعه 

و از خدمات آنها استفاده كنند. 

 دبير جش��نواره اي��ران نوش��ت گفت: هر چن��د با اتمام ش��هريور، 
جشنواره ايران نوشت امسال به پايان رس��يد، اما سامانه اطالع  رساني 
عرضه كنندگان و نقاط فروش نوش��ت افزار ايراني )محلي و اينترنتي( 
كه در www. irannevesht. ir فهرست شده است، همچنان به قوت 

خود باقي خواهد ماند. 
 عضو ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه بايد مش��خص شود 
مديرسازمان رفاه،  خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 
حكم دارد يا خير گفت: بالتكليفي اين س��ازمان باعث تضعيف شدن 

سازمان و آسيب به بي سرپناهان مي شود. 
 مديرعامل آب منطقه اي تهران با بي��ان اينكه عزم قوه قضائيه براي 
برخورد با متخلفين و زمين خواران امري ستودني است، گفت: تا پايان 
سال گذشته ۶۱ سند به وسعت هزار و ۷۵۴ هكتار از رودخانه ها به نام 
شركت آب منطقه اي ثبت و در پنج ماه اخير ۱۷ سند صادر شده است. 
 با افزايش ظرفيت ها در نسخه جديد شبكه آموزشي دانش آموز)شاد(، 
امكان مديريت حجم باالي پيام ها با سامانه تيكتينگ در شبكه »شاد« 

فراهم شد. 
 مدير واحدس��اماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيكي شهرداري 
تهران گفت: ساعات اجراي طرح ترافيك و طرح كاهش آلودگي هوا در 

پاييز مشابه تابستان و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ است. 
 متخصص بيماري هاي عفوني و عضو ستاد كشوري مبارزه با كرونا 
درباره اس��تفاده از دهانشويه ها گفت: دهانش��ويه ها فقط باعث از بين 
رفتن باكتري هاي مفيد دهان مي ش��وند و هيچ تأثيري در جلوگيري 

از ابتال به كرونا ندارند. 

پليس فتا ناجا خبر داد
فيلتر و انسداد فوري 

سايت هاي قمار و شرط بندي
رئيس مركز تشخيص و پيش�گيري از جرائم س�ايبري پليس فتا 
ناجا از فيلتر و مسدودس�ازي فوري سايت هاي قمار و شرط بندي 
از طريق س�امانه كارگ�روه تعيين مصادي�ق مجرمان�ه خبر داد. 
سرهنگ علي محمد رجبي، رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم 
سايبري پليس فتا ناجا از  فيلتر  و مسدودسازي فوري سايت هاي قمار و 
شرط بندي از طريق سامانه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه خبر داد. 
وي  اظهار  داشت: با توجه به اينكه فعاليت سايت هاي قمار و شرط بندي 
در فضاي مجازي زياد شده است، دادستاني كل كشور بستري را فراهم 
كرده تا از آن طريق س��ايت ها و مصاديق مرتبط با اي��ن حوزه به طور 
فوري مسدود شود و بتوان فعاليت اين س��ايت ها را در فضاي مجازي 
كاهش داد.  رئيس مركز تش��خيص و پيش��گيري از جرائم س��ايبري 
 پليس فتا ناجا تصريح كرد: هموطنان مي توانند با مراجعه به س��ايت

 https://internet. ir/shekayat/gambling در بخش ش��كايت ها، 
ثبت سامانه قمار موارد خود را اعالم كنند.  وي به فارس گفت: اين امكان 
از طريق اين س��ايت براي همه كاربران فراهم شده كه بتوانند موارد و 
موضوعات مرتبط با قمار و شرط بندي را در اين سامانه ثبت و به طور 

سريع به دادستاني كل كشور اعالم كنند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

ركورد شكني مبتاليان به كرونا
 در نخستين روز پاييز

نخستين روز از فصل پاييز با ش�عله ور شدن بيش از پيش ويروس 
كرونا همراه بود و ركوردش�كني تعداد موارد جدي�د ابتال با كرونا 
همراه بود و 3 هزار و ۷1۲ بيمار جديد شناس�ايي شدند كه از اين 
تعداد يك هزار و ۸1۷ نفر از آنها بس�تري ش�دند. طي ۲4 ساعت 
منتهي به اول مهر 1۷۸ بيمار كرونايي ديگر جان خود را از دس�ت 
دادند و مجم�وع جان باختگان اين بيماري ب�ه ۲4 هزار و ۶۵۶ نفر 
رسيد. وزير بهداشت علت شعله ور شدن دوباره ويروس كرونا پس از 
مهار نسبي موج دوم اين بيماري را كاهش رعايت پروتكل ها دانست 
و تأكيد كرد:» ممكن است ۹۰ درصد مردم توصيه ها و پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند، اما اگر همان 1۰ درصد باقي مانده رعايت 
نكنن�د، مي توانند هم�كاري آن ۹۰ درص�د را زير س�ؤال ببرند.«

طي ۲۴ ساعت منتهي به نخستين روز پاييز ۳ هزار و ۷۱۲ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۸۱۷ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴۲۹ هزار و ۱۹۳ 
نفر رس��يد.  در همين زمان، ۱۷۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۴ هزار و ۶۵۶ نفر رس��يد. 
همچنين ۳هزارو۹۲۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقب��ت قرار دارند.  تا كنون ۳۶۳ ه��زار و ۷۳۷ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.  طبق گزارشات 
وزارت بهداشت ۲۵ استان تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان 
جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، گيالن، 
بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، البرز، آذربايجان غربي، 
مركزي، كرمان، خراس��ان ش��مالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار 
دارند.  همچنين استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، 

هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند. 
  برافروخته شدن شعله هاي جديد كرونا

س��عيد نمكي، وزير بهداش��ت در پنجمين آيين پويش ره س��المت 
)بهره برداري از طرح هاي عمراني بهداش��تي و درماني( درباره چرايي 
رنگ قرمز كرونا در سراسر كشور گفت:» به علت عدم رعايت پروتكل 
ها، ش��عله هاي جديد آتش كرون��ا در اقصي نقاط كش��ور برافروخته 

شده است.«
به گفته وي در حالي كه ممكن اس��ت ۹۰ درصد افراد نكات بهداشتي 
را رعايت كنند ب��ا عدم رعايت همان ۱۰ درص��د، حداقل ها مي توانند 
حداكثرهارا زير س��ؤال ببرند.  در اين مراس��م، ۲۳ مركز بهداش��تي و 
درماني به در زيربناي ۲۶ ه��زار و ۹۳۵ مترمربع و ب��ا اعتباري بالغ بر 
۲هزارو۹۸۰ ميليارد ريال در استان خوزس��تان، لرستان و كرمانشاه 
افتتاح شد. در طرح پويش ره سالمت قرار است تا فروردين سال ۱۴۰۰، 
۱۰ هزار و ۶۰۰ تخت بيمارستاني در قالب ۱۴۰۰ پروژه شامل ۲هزار 

تخت آي سي يو تا ۱۲ فروردين افتتاح شود. 
وي همچنين در نشس��ت هيئت انديش��ه ورز س��ازمان بسيج جامعه 
پزشكي با تأكيد بر اينكه راهي جز اس��تفاده از ظرفيت بي بديل بسيج 
نداريم، افزود:» از بسيجي ها انتظار است كه در رعايت آنچه به نفع نظام 
و انقالب اسالمي است هميشه پيشگام باشند و يكي از اين موارد، رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي است. در كشور كسي را مقيدتر از رهبر معظم 
انقالب نديدم و رفتار اين بزرگمرد نسبت به اجراي پروتكل ها و حمايت 
از پروتكل ها را هر روز در روزنگار كرونا مي نويسم. ايشان در حسينيه 
خالي، روضه برپا كردند.« نمكي يك ب��ار ديگر با بيان اينكه در بحران 
كرونا امريكا فقط براي بخش سالمت ۱۱۱ ميليارد دالر و انگليس ۲۲ 
ميليارد پوند هزينه كردند، افزود: » در ايران از يك ميليارد دالري كه 
با دستور مقام معظم رهبري براي مقابله با كرونا در نظر گرفته شد، تا 

امروز ۲۷ درصد آن را گرفته ايم.«
  احتمال ابتالي خانوادگي به كرونا

اي��رج حريرچ��ي، مع��اون كل وزارت بهداش��ت هم درب��اره آخرين 
وضعيت كرونا در كش��ور گفت:» در حال حاضر ش��اهديم كه رعايت 
دس��تورالعمل هاي مقابله با كرونا روند نزولي دارد. اين درحالي است 
كه جهش ژنتيكي اخير ويروس كرونا و افزايش قدرت سرايت پذيري 
آن نگران كننده اس��ت.« به گفته وي بر همين اساس با افزايش قدرت 
سرايت پذيري ويروس، خصوصاً انتقال درون خانوادگي به ميزان زيادي 
افزايش يافته اس��ت. بايد توجه كرد كه خصوصي��ت اين موج اپيدمي 
انتقال درون خانوادگي باال است و در صورت ابتال يك فرد اكثر اعضاي 
خانواده به بيماري كوويد ۱۹ مبتال مي ش��وند.  حريرچي با بيان اينكه 
خصوصيت دوره هاي قبل اپيدمي، انتقال درون جامعه بود و با انتقال 
درون خانوادگي كمتري مواجه بوديم، گفت: » خانوده ها با مش��اهده 
عالئم اوليه كرونا در يكي از اعض��اي خانواده، حتماً اقدامات احتياطي 

براي عدم ابتالي ديگر اعضاي خانواده را انجام دهند.«
  افزايش ۲ برابري ابتال در تهران و قم

به گفته شهنام عرش��ي، معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت، هفت ماه گذشته با پيك هاي متعدد كوچك و بزرگ اپيدمي 
كرونا در كشور مواجه بوده ايم و با توجه به افزايش موارد بستري و ابتال به 
كرونا، موج دوم يا سوم اپيدمي كرونا را با توجه به وضعيت متفاوت استان ها 
از دو هفته گذشته در برخي استان ها مي بينيم. علت اين پيك جديد نيز تا 
حد زيادي به مسافرت ها و رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي، برگزاري 
تجمعات، عروسي ها، عزاداري ها و مراسم تدفين مربوط است.  وي تأكيد 
كرد:» در دو هفته گذشته در بسياري از استان ها از جمله تهران و قم ميزان 
ابتال و بستري كرونا دو برابر افزايش يافته است.« عرشي در پاسخ به سؤالي 
درباره احتمال بازگشت محدوديت ها اينگونه توضيح داد:» بسته به شرايط 
ممكن است برخي محدوديت ها در برخي شهرستان ها )كم يا زياد( اعمال 
شود. در هر صورت با توجه به وضعيت بيماري و شرايط هر منطقه انواع 
اقدامات براي كنترل اين بيماري انجام مي شود، اما يك تصميم عام براي 
كل كشور نداريم. اين مسئله ربطي به فصل پاييز ندارد و در فصل تابستان 

هم افزايش محدوديت داشتيم.«
 تعطيلي مدارس با ابتالي دانش آموزان به كرونا

بازگشايي مدارس هم از آن دس��ت موضوعاتي بود كه طيف گسترده اي 
از مخالفت ه��ا را با خود با همراه داش��ت و در نهايت حض��ور در مدارس 
اختياري شد. حاال هم كم و بيش اخباري از ابتالي دانش آموزان و معلمان 
به كرونا شنيده مي شود كه صحت و سقم آن مورد ترديد است. با وجود 
اين نگراني درباره احتمال ابتالي بچه ها در مدارس جدي است.  به گفته 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اگر ميزان درصد رعايت پروتكل هاي بهداش��تي كرونا در يك مدرس��ه 
كمتر از ۵۰ درصد باشد، آن مدرسه بايد تا زمان رفع مشكل به مدت يك 
هفته تعطيل شود.  وي ادامه داد: » از طرفي مدارسي هستند كه ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در آنها حدود ۷۰ درصد است و ۳۰ درصد 
مشكل دارند كه به آنها اخطار داده شده و فرصت براي رفع مشكل هم داده 
مي شود.« به گفته وي در برخي شهرستان ها كه روند بيماري كوويد ۱۹ 
شديدتر است، اگر يك نفر در يك كالس مبتال به كرونا شود، آن كالس 
حتماً بايد براي دو هفته تعطيل شود. زيرا بايد وضعيت بقيه دانش آموزان 
كنترل ش��ده و بايد غيرحضوري در كالس ش��ركت كنند. اگر عالئمي 
نداشتند، از هفته سوم دوباره مي توانند حضوري سر كالس حاضر شوند. 
همچنين اگر ۲درصد بچه هاي يك مدرسه مبتال به كرونا شوند، كل آن 
مدرسه براي دو هفته بايد تعطيل شود.  رئيسي با بيان اينكه اكنون كمتر 
از ۱۰ درصد دانش آموزان به صورت حضوري در كالس ها شركت مي كنند، 
افزود:» نگراني ها براي دانشگاه ها نسبت به مدارس بيشتر است و دليل اين 
نگراني، خوابگاه ها هستند. فضاي خيلي استانداردي در خوابگاه ها وجود 
ندارد و افراد از ش��هرهاي مختلف به خوابگاه مي روند و در نتيجه رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي بعيد است.«

همنوردي!
اگر كوهنورديد و گاه گداري به دل ك�وه زده، از دامنه تا قله را 
درمي نورديد، قطعًا با واژه »همنوردي« نيز به قدر كافي آش�نا 

هستيد. 
همنوردي در فرهنگ نامه كوهنوردي به نوعي كار جمعي اطالق 
مي شود كه همنوردان در آن مشاركت فعال و گسترده دارند. 

آنان هميشه مراقبند كه يكي تندتر يا كندتر از ديگران حركت 
نكند، پاي كسي نلغزد و خداي نكرده سقوط نكند يا كسي كم 

نياورد و در شرايط سخت فشارش نيفتد. 
همنوردي در كوهنوردي يك واژه نيست؛ يك فرهنگ است. 

فرهنگ كار تيمي، پشت و پناه هم بودِن بي مّنت، همراه بودِن 
بي تصاحب، عشق ورزي و همچنين مهرباني و همدلي بي توقع!
دوستان! گمان نمي كنيد زندگي اجتماعي نيز نوعي همنوردي 

است؟
همراهي مس�ئوالنه اي كه اگر نباش�د، خيلي ها كم مي آورند، 

خيلي ها مي بُرند، خيلي ها مي لغزند و سقوط مي كنند!
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زهرا چیذري

مهارت آموزي دختران دانشجو
 با »كمند«

از  خان�واده  و  زن�ان  ام�ور  در  رئيس جمه�وري  مع�اون 
مهارت آم�وزي ه�زار دانش�جوي دخت�ر ب�ا اج�راي ط�رح 
داد.  خب�ر  كش�ور  مختل�ف  دانش�گاه هاي  در  »كمن�د« 
معصومه ابتكار در آيين تجليل از برگزي��دگان رويداد »كمند« افزود: 
روي��داد كمند فرصتي ايجاد كرده تا دختران دانش��جو در س��ال آخر 
تحصيل خ��ود در كنار رش��ته تحصيلي، يك مهارت كارب��ردي را نيز 
فرابگيرند.  معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده اظهار داشت: 
در اين رويداد عالوه بر مهارت هاي مربوط به زندگي، مهارت هاي مربوط 
به اش��تغال و خالقيت آموزش داده مي ش��ود و دولت طي هفت سال 

گذشته حمايت هاي زيادي در اين بخش داشته است. 
وي با بيان اينكه فعاليت هاي نوين بسياري با محوريت زنان شكل گرفته، 
عنوان كرد: يكي از سياست هايي كه در اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام 
معظم رهبري اس��ت كاربردي ش��دن دانش و مهارت دانشجويان است.  
ابتكار با بيان اينكه دانشجويان در سال هاي آخر تحصيل بايد يك مهارت را 
فراگرفته باشند، مطرح كرد: اين رويداد با توجه به شرايط و محدوديت هاي 
كرونا توانسته عملكرد خوبي را به نمايش بگذارد  و بازخورد مطلوبي داشته 
باشد.  معاون رئيس جمهوري با بيان اينكه بهبود شرايط زندگي دانشجويان، 
بهبود آينده جامعه است، تصريح كرد: اين رويداد يك كار مستمر است و 
بايد به صورت يك رويه براي دانشگاه ها شكل بگيرد تا بتوانند از اين الگوي 
ضروري در آينده استفاده كنند.  وي افزود: معاونت رياست جمهوري در 
امور زنان و خانواده و وزارت علوم از ايده، الگ��و و خالقيت هاي مهارتي و 
كارآفريني دختران دانشجو حمايت مي كند و اجراي اين طرح در وضعيت 

تحريم و شرايط سخت اقتصادي يك اقدام مفيد و كاربردي است. 
به گزارش ايرنا، معاون رئيس جمهور تصريح كرد: اين رويداد مي تواند 
از فرصت بازاريابي هاي شبكه اي در فضاي مجازي براي پيشبرد اهداف 
خود استفاده كند.  گفتني است رويداد »كمند« با هدف آموزش »كار، 
مهارت و نوآوري« ويژه دانشجويان دختر منطقه چهار كشور و با حضور 
دانش��گاه هايي از قم، قزوين، مركزي و همدان در بخش هاي فناوري 
اطالعات، گردشگري، صنايع دستي، توليدات غذايي و خوراكي، طراحي 
و دوخت پارچه و لباس و محيط زيس��ت برگزار ش��د و از برگزيدگان 

بخش هاي برتر تجليل به عمل آمد. 


