
زهرا چيذري 
  گزارش  یک

در ش�رايطي كه با ثبت 195 فوت�ي جديد يك 
اس�تان ديگر هم به اس�تان هاي داراي وضعيت 
هشدار و قرمز اضافه شد تا به طور رسمي تنها دو 
استان كشور از رنگ قرمز كرونا در امان بمانند، 
حواشي يك ميليون يوروي اختصاص يافته براي 
جبران عوارض ناشي از كرونا از متن اين بيماري 
پر رنگ تر شده است. اين حواشي پيش از اين نيز 
چند روزي آقاي وزير را غايب جلس�ات هيئت 
دولت و حتي شايعه استعفاي نمكي را هم مطرح 
كرد؛ ش�ايعه اي كه اگرچه تكذيب شد و وزير به 
جلسات هيئت دولت بازگش�ت، اما اين مسئله 
نتوانست شكاف رخ داده در هيئت دولت را ترميم 
كند. وزير بهداش�ت كه تاكنون به رغم گزارش 
دريافت تنها يك س�وم از اين مبلغ از سكوت و 
خويشتنداري خود سخن مي گفت، روز گذشته 
با ادبيات متفاوتي پش�ت تريبون قرار گرفت و 
گفت:» من اشتباهي وزير شدم«! نمكي با اشاره 
به آزاد شدن قسمت اندكي از مبلغي كه از صندوق 
توسعه ملي تخصيص يافته بود، تأكيد كرد: » پول 
صندوق توسعه را برگردانديم تا پايه پولي دچار 
تغيير نشود! ما پول نمي گيريم، اما كار مي كنيم، 
جانفشاني مي كنيم و نخواهيم گذاشت در عرصه 
مقابله با كرونا از هيچ كشور اروپايي عقب بيفتيم.«

شمار مبتاليان به كروناويروس در جهان تاكنون 
به ۳۳ ميليون و ۵۸ هزار و ۷۱۸ نفر رسيده و مرگ 

۹۹۸ هزار و ۷۴۷ نفر نيز در اثر اين بيماري تأييد 
شده اس��ت. در ايران هم كرونا با شدت بيشتري 
يكه تازي اش را ادامه مي دهد. ۳ هزار و ۳۶۲ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي 
شد كه يك هزار و ۳۷۷ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴۴۶ هزار 
و ۴۴۸ نفر رسيد. در طول ۲۴ ساعت منتهي به 
۶ مهرماه، ۱۹۵ بيمار كووي��د۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۲۵ هزار و ۵۸۹ نفر رس��يد. تع��داد بيماران 
بدحال هم روند افزايشي داشته و ۴هزارو۵۹ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. تا كنون 
۳۷۴ هزار و ۱۷۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
   30 استان در وضعيت قرمز و هشدار

به گفته سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت 
بهداشت، ۳۰ استان كش��ور در وضعيت قرمز و 
هشدار بيماري كرونا قرار دارند. استان هاي تهران، 
اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 
س��منان، قزوين، لرس��تان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانش��اه، كهگيلوي��ه و بويراحم��د، گي��الن، 
بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، 
مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان و يزد 

در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين استان هاي 
كردس��تان، هرمزگان، فارس و گلستان نيز در 

وضعيت هشدار قرار دارند. 
   ابهام در سرنوشت پول كرونا 

در چني��ن ش��رايطي و به رغم بحراني ش��دن 
وضعيت كرون��ا در اغلب نقاط كش��ور اما از يك 
ميليون يوروي اختصاص يافته به جبران عوارض 
كرونا از صندوق توسعه ارزي تنها ۲۷ درصد آن 
به وزارت بهداش��ت رسيده است. اين موضوعي 
است كه بارها گاليه سعيد نمكي وزير بهداشت 
را در پي داشت؛ گاليه هايي كه به نتيجه نرسيد. 
روز گذشته نمكي كه از يك سو به واسطه جهش 
دوباره بيم��اري و افزايش ابتالها، بس��تري ها و 
فوتي هاي كرونا تحت فشار است و از سوي ديگر 
نتوانس��ته مطالبات كادر درمان را تأمين كند و 
خط مقدم مبارزه با كرونا را راضي نگه دارد، روز 
گذشته در مراسم تجليل از پيشكسوتان سالمت 
در دفاع مقدس و مقاومت بخشي از سخناني كه 
اين مدت از بيان آنها خودداري كرده بود به زبان 
آورد و باعث شد تا حواشي يك ميليون يوروي 
اختصاص يافته به وزارت بهداشت از متن ويروس 

كرونا و يكه تازي هايش پر رنگ تر شود. 
   وزير اشتباهي!

وزير بهداش��ت با تجليل از همراهي بس��يج در 
مس��ير مقابله با كرونا  گفت:»من وزيري هستم 

كه نه سياس��ي هس��تم و نه سياس��ت بلدم، نه 
خودم را به چني��ن چيزهايي آل��وده كردم، نه 
رسانه دارم، نه تيم دارم. كسي هستم كه وقتي 
به وزارت بهداشت آمدم، معاوني را تغيير ندادم 
و با خودم لشكر نبردم. من اصاًل اشتباهي وزير 
شدم و اشتباه اين راه را آمدم. اين راه چيزهايي 
مي خواست كه من ندارم. اين كسوت داشته هاي 
ديگري مي خواس��ت كه من نداش��تم. من اهل 
ويترين آراي��ي، تض��رع و ننه م��ن غريبم بازي 
نيستم و اهل اين نيس��تم كه وقتي كشورم در 
تنگناي اقتصادي اس��ت و در روزهاي سخت و 
اوج تحريم هاست، هر روز ضجه بزنم و خودم را 
به زمين بزنم و بگويم پول ندارم، ارز ندارم. اصاًل 
اهل اين حرف ها نيستم. من ياد گرفتم كه آلوده 
فتنه هاي سياسي نشوم. وقتي آلوده نشدم، تيم 
ندارم و وقتي تيم ندارم، رسانه ندارم. رسانه من 
همين مردمان پاكيزه و پاكدل و بچه بسيجي ها 

هستند.«
نمكي ادام��ه داد:» چند هجمه ب��ا باند كثيف و 
فرصت طلب و سوءاستفاده كن  به من وارد كردند 
و از اين اصحاب خاص رسانه اي هيچكس از من 

دفاع نكرد، مگر كساني كه همدلي داشتند.«
   بازگرداندن پول صندوق توسعه 

نمكي با اشاره به اينكه دو روز قبل بانك مركزي 
قسمت اندكي از مبلغي را كه از صندوق توسعه 
ملي تخصيص يافته بود، آزاد كرد، افزود:» من 
اگر چند ماه پيش التماس مي كردم براي اين بود 
كه مي خواستم خودم را براي يك پاييز سنگين 
آماده كنم تا بتوان��م ب��ار را از دوش همكارانم 
بردارم و بتوانم از خجالت و شرمندگي بچه هايي 
كه چند ماه است زحمت مي كشند، درآيم، اما به 
نظرم با توجه به اينكه صبوري كرديم كه خدايي 
نكرده اين پول را وارد بازار نكنيم كه باعث تغيير 
در پايه پولي شود و دالر دچار نوسان شود، ديروز 
به دكتر تقوي ن��ژاد گفتم همين مي��زان را هم 
برگردانيد. ما گذش��تيم تا مبادا درخواست من 

موجب تزلزل نشود.«
وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه اگ��ر از كرونا 
شكست بخوريم، پايه هاي نظام را دچار تزلزل 
خواهيم ك��رد، تصريح كرد:» اص��اًل اين اتفاق 
نخواهد افتاد. از اين به بعد ما لب فرو مي بنديم. 
همكاران من اگر حقوق نگيرند هم كار مي كنند. 

ما براي فدا كردن جان آمده ايم.«
نمكي با بي��ان اينكه م��ا پ��ول نمي گيريم، اما 
كار مي كنيم، جانفش��اني مي كنيم و نخواهيم 
گذاشت در عرصه مقابله با كرونا از هيچ كشور 
اروپاي��ي عقب بيفتي��م، گفت: » م��ا با همت و 
رش��ادت مدافع��ان س��المت، در كن��ار مردم 
بزرگ منش اين مملكت كرون��ا را به لطف خدا 
شكست خواهيم داد و اين وعده الهي است و بر 

آن ترديد ندارم.«
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سال گذشته حوادث منجر به فوت در معادن نصف شد، امسال هم حوادث منجر به فوت حين كار كاهش يافت

حوادث كار منجر به فوت در ايران، نصف ميانگين جهاني

پول کرونا هم پشت خط قرمز!
وزير بهداشت با اشاره  به تخصيص بخش اندكی  از بودجه يك ميليون يورويی از سوی بانك مركزی به بهانه جلوگيری 

از افزايش پايه پولی گفت  كه همين مقدار اندک را هم برمی گردانيم تا دالر دچار نوسان نشود! 

نرخ حوادث كار 

عليرضا سزاوار
منجر به فوت در   گزارش  2

 5/5 كش�ور 
درصد است كه دو برابر كمتر از نرخ جهاني است. 
س�ال گذش�ته حوادث منجر به فوت در معادن 
كشور هم 40 درصد كاهش داشت. امروز 7 مهر 
بيستمين سالگرد روز ملي ايمني و آتش نشاني 

است. 
از داليل مهم كاهش حوادث كار در كش��ور به كار 
گرفتن كارگران ماهر در مشاغلي است كه به تبحر 

نياز دارند. 
  آمار فوت كارگران در جهان

هر س��اله حوادث زي��ادي در كش��ور روي مي دهد 
كه عالوه بر ف��وت كارگران موجب از دس��ت رفتن 
تجهيزات، ساختمان ها، مواد و خسارات مادي زيادي 
مي شود. آمارهاي يك س��ال اخير پزشكي قانوني و 
وزارت كار حاكي از سير نزولي حوادث منجر به فوت 
در كار اس��ت.  آخرين آمارهاي سازمان بين المللي 
كار نشان مي دهد كه نرخ متوس��ط حوادث منجر 
به فوت محيط كار در جهان به ازاي هر يكصد هزار 
كارگر حدود ۱۱ مورد، در آسيا ۱۳ مورد است و اين 
نرخ در اروپا سه مورد، امريكا پنج مورد، استراليا ۵/ ۵ 
مورد و آفريقا ۱۷ مورد است.  بر اساس آخرين آمار 
سازمان بين المللي كار كه در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، 
ساالنه ۲ ميليون و ۷۸۰ هزار كارگر بر اثر حوادث و 
بيماري هاي ناشي از كار فوت مي كنند، ساالنه ۳۷۴ 
ميليون كارگر دچار حوادث شغلي مي شوند و هزينه 
حوادث و بيماري هاي شغلي حدود ۴ درصد توليد 

ناخالص داخلي هر كشور است. 
  همرديف استراليا، بهتر از جهان

بيش ترين اعداد و ارقام حوادث ناشي از كار مربوط 
به فعاليت ها و كارگران ساختماني و سپس مربوط 
به فعاليت هاي صنايع توليدي و ساير فعاليت هاي 

عمومي است. 
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
تازگي با تأكيد بر صيانت از نيروي كار گفت: » نرخ 
حوادث كار منجر به فوت در كشور ۵/ ۵ درصد است 

كه دو برابر كمتر از از نرخ جهاني و آسياست.«
حاتم شاكرمي با بيان اينكه اين معاونت )روابط كار( 
برنامه هاي متفاوتي را در رابطه با بحث تأمين ايمني 
محيط كار در بنگاه هاي اقتصادي به ويژه در حوزه 
توليد، صنعت و خدمات دنب��ال مي كند، افزود: » با 
توجه به اينكه كمتر از ميانگين جهاني، بازرس كار 
در اختيار داريم، اما سعي كرديم در بحث سالمتي 
نيروي كار و كاهش آسيب ها، عملكردي مناسب و 
نزديك به ميانگين نرم جهاني داشته باشيم. وضعيت 
نرخ حوادث كار در كشور ما حدود ۵/ ۵ درصد است و 
مي توانم بگوييم وضعيت ما همرديف استراليا و بهتر 
از آسيا و متوسط جهاني است، بنابراين تالش كرديم 

نرخ حوادث را در اين سطح حفظ كنيم. «
  كمبود بازرس داريم

معاون روابط كار با بيان اينكه ب��ه ازاي هر ۱۷ هزار 
كارگر يك بازرس در كش��ور وجود دارد، گفت: »با 
وجود كمبود بازرس كار و امكانات و ابزار كاري نسبت 
به كشورهاي امريكا، استراليا، اروپا و آسيا توانستيم 
ميزان ميانگين حوادث و آسيب ها را به نحوي كه مورد 

قبول سازمان بين المللي كار است، حفظ كنيم.«
وي اظهار داش��ت: » براي تقويت  توس��عه بازار كار 

نيازمند اين هستيم كه ابزار كارمان را متناسب با ابزار 
كار روز دنيا ارتقا دهيم و هم اينكه تعداد بازرسان كار 
را در سطح ميانگين بين المللي برسانيم و براي اين 

منظور بايد ۴۸۰ بازرس اضافه كنيم.«
  رش�د 50 درصدي اص�اح آيين نامه هاي 

حفاظتي
شاكرمي به ۴۰۰ هزار بازرسي انجام شده در سطح 
بنگاه هاي اقتصادي در هر س��ال اشاره كرد و گفت: 
» اين موفقي��ت بزرگي ب��ود و در كن��ار انجام اين 
بازرسي ها كارهاي زيرس��اختي در حوزه حفاظت 
ايمني هم انجام داديم و توانستيم در تدوين و اصالح 
آيين نامه هاي حفاظت فني ۵۰ درصد رشد داشته 
باشيم كه حاصل شد.« وي افزود: » در برخي موارد 
همچون جايگاه هاي سوخت آيين نامه زيرساخت هاي 
قانوني براي بازرسي كار وجود نداشت، اما آنها را نيز 
جزو بنگاه هاي اقتصادي در نظر گرفتيم و آيين نامه 

مربوطه را هم تصويب كنيم.«
معاون رواب��ط كار وزارت تعاون گفت: » در س��ال 
گذشته حدود ۳۷ هزار ابالغيه براي رفع نقص ايمني 
به بنگاه هاي اقتصادي فعال صادر شده است و براين 
اساس بخش عمده ش��رايط محيط كار را مطابق با 

استانداردها هماهنگ كرديم و برخي نيز نتوانستند 
خود را با اين استانداردها هماهنگ كنند كه در نتيجه 
۳۰۰ بنگاه اقتصادي، صنعتي و توليدي را به مراجع 

قضايي معرفي كنيم.«
  ايمني چشمگير معادن با وجود تحريم

وي درباره حفاظت نيروي كار در شرايط شيوع كرونا 
گفت: » هدف وزارت تعاون در شرايط موجود همكاري 
با وزارت بهداشت براي به حداقل رساندن آسيب هاي 
ناش��ي از ويروس كرونا در محيط هاي كارگري بود 
و براي رس��يدن به اين منظور تمام ظرفيت خود را 
با ش��ركاي اجتماعي )كارگران، كارفرمايان و ساير 
سازمان هاي مرتبط( به كار گرفتيم و كميته اجتماعي 
در راستاي ترويج فرهنگ ايمني به خصوص رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي تشكيل دهيم.«
از سوي ديگر بنا به آمارها سال گذشته نيز كاهش 
۴۰ درصدي حوادث منجر به فوت در معادن كشور 
را داشتيم. حال آنكه با وجود تحريم ها دسترسي به 
تجهيزات ايمني براي محافظت از كارگران سخت بود 

و همچنان هم هست. 
  ضعف مديريت ساخت و ساز شهري

براساس اطالعات سازمان پزشكي قانوني ايران در 
سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، بيشترين ميزان فوت بر 
اثر حوادث ناشي از كار مربوط به سال ۱۳۹۲ به تعداد 
هزار و ۹۹۴ نفر بود.  بعد از سال ۱۳۹۲ ميزان مرگ و 
مير حوادث ناشي از كار روند نزولي يافت به طوري كه 
اين تعداد در سال ۱۳۹۶ به هزار و ۱۰۰ نفر رسيد كه 
شامل كارگران رسمي، غيررسمي و مهاجر بود، نيمي 
از فوت شدگان در اين سال مربوط به صنعت ساخت 
و ساز شهري بود كه ۵۰ درصد آن نيز بر اثر سقوط از 
ارتفاع جان خود را از دست دادند كه اين مهم نشان از 

ضعف مديريت ساخت و ساز شهري است. 
به گزارش پزشكي قانوني، سقوط از بلندي در مقام 
اول حوادث منجر به مرگ قرار دارد. اصابت جس��م 
سخت، برق گرفتگي، س��وختگي و خفگي ناشي از 
كمبود اكسيژن هم از ديگر داليل اصلي منجر به فوت 
كارگران است. بيش��ترين حوادث كار كشور هم در 

استان تهران روي داده است. 

  مددجويان بهزيستي 
واکسن آنفلوآنزاي رايگان دريافت مي کنند

رئي�س س�ازمان بهزيس�تي كش�ور گف�ت: هم�ه مددجوي�ان 
س�ازمان   به ص�ورت راي�گان واكس�ن آنفلوآن�زا درياف�ت مي كنند. 
وحيد قبادي دانا گفت: با توجه به تصميمات كميته علمي كشوري آنفلوآنزا و 
با توجه به محدوديت هايي كه در زمينه تأمين واكسن آنفلوآنزا در كشور وجود 
دارد، طبق تصميمات اتخاذ ش��ده، توزيع واكسن برعهده معاونت بهداشت 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي در استان هاي مختلف اس��ت كه با توجه به در 
معرض خطر بودن افراد مختلف، اولويت هايي را براي دريافت كنندگان واكسن 
آنفلوآنزا درنظر گرفته اند.  وي ادامه داد: بر اين اساس كساني كه در اولويت اول 
دريافت واكسن قرار دارند در درجه اول اهميت هستند و مي توانند واكسن را 
به طور رايگان دريافت كنند؛ بر همين مبنا پرسنل و سالمندان ساكن در مراكز 
نگهداري شبانه روزي سالمندان و معلوالن جسمي حركتي، معلولين ذهني 
و بيماران رواني مزمن كه در مراكز شبانه روزي بهزيستي نگهداري مي شوند 
و همچنين كودكان داراي سرپرس��ت غيرمؤثر كه در مراكز ش��بانه روزي و 
شبه خانواده بهزيستي و آس��يب ديدگان اجتماعي كه در مراكز شبانه روزي 
بهزيستي تحت حمايت قرار دارند، به صورت رايگان واكسن آنفلوآنزا را دريافت 
مي كنند.  رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: براي اين افراد واكسن آنفلوآنزا 
به صورت رايگان تزريق خواهد شد و توزيع اين واكسن ها نيز برعهده معاونت 

بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي خواهد بود. 

حسین سروقامت

تثبيت ۴۰ درصد از اراضي ملي و طبيعي 
در طرح کاداستر

رئيس سازمان ثبت اسناد و اماک كشور گفت: در رابطه با اراضي ملي 
و طبيعي بيش از 40 درصد از اراضي را تثبيت كرديم. بيشتر تثبيت 
اراضي ملي ظرف سال گذشته و به ويژه شش ماهه اخير بوده است. 
رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور گفت: يكي از طرح هاي 
تحولي در سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور، اجراي طرح كاداستر 
است؛ اين طرح از آثاري برخوردار است كه اجراي آن براي كشور الزم 

و ضروري است. 
ذبيح اهلل خداييان با اشاره به آثار اجراي طرح كاداستر افزود: يكي از آثار اين 
طرح امكان مديريت زمين و مسكن در كشور است. با تثبيت هر قطعه از 
زمين در سامانه طرح كاداستر و بارگذاري كليه اطالعات حقوقي ملك و 
ذخيره آن در بانك جامع امالك، امكان مديريت زمين و تصميم گيري در 
آن فراهم مي شود و مسئوالن مي توانند از اين بانك جامع به فراخور نياز 

كشور استفاده بهينه كنند. 
وي ادامه داد: همچنين اين طرح موجب امنيت در كشور مي شود؛ چراكه 
بس��ياري از اختالفات در اين زمينه اختالفات مرزي است، چون حدود 
مشخص نيست و گاهي چند روستا به خاطر اختالفات ملكي به مشكل 
برخوردند،بنابراي��ن اجراي ط��رح، موجب جلوگيري از دس��ت درازي 

سودجويان به اراضي ملي و منابع طبيعي مي شود. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: در بسياري از موارد افرادي 
به حريم درياچه ها، رودخانه ها، راه ها، راه آهن و خطوط برق فشار قوي تجاوز 
مي كنند كه بايد با طرح دعوي نسبت به تخريب اين مستحدثات اقدام شود 
كه اينها زيان آور است، در حالي كه اگر محدوده مشخص شود كمتر شاهد 

چنين ساخت و ساز هايي هستيم. 
وي تأكيد كرد: بيشتر پرونده ها در دستگاه قضايي مربوط به زمين و مسكن 
است،بنابراين اجراي اين طرح از تشكيل اين پرونده ها جلوگيري مي كند. 
خداييان افزود: بيش از ۹۰ درصد اراضي كش��ور متعلق به دستگاه هاي 
اجرايي و دولتي هستند، بنابراين مي طلبد اين دستگاه ها همكاري بيشتري 

داشته باشند. 
وي ادامه داد: وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، نفت و آموزش و پرورش 

بايد جديت بيشتري در مستند كردن اراضي دولتي داشته باشند. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: در رابطه با اراضي ملي و 
طبيعي بيش از ۴۰ درصد از اراضي را تثبيت كرديم كه بيشتر تثبيت اراضي 

ملي ظرف سال گذشته و به ويژه شش ماهه اخير بوده است. 
خداييان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب ش��د كه از سال ۹۴ تا 
۹۹ بايد اجراي طرح كاداستر به اتمام برسد، اما متأسفانه اجراي طرح در 
گذشته با مشكالتي از جمله كمبود اعتبار و كمبود نيرو و عدم همكاري 
دستگاه هاي اجرايي مواجه شده بود،بنابراين همين عوامل موجب شد اين 

طرح نتواند در مهلت قانوني به اتمام برسد. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور تأكيد كرد: بر همين اساس 
با مديريت جدي��د در قوه قضائيه اج��راي اين طرح در دس��تور كار قرار 

گرفت،بنابراين در كمتر از دو سال اقدامات خوبي انجام شد. 
خداييان تصريح كرد: بخش��ي از اجراي طرح مربوط ب��ه اراضي زراعي 
است،بنابراين ما شرايطي فراهم كرديم تا با كمترين هزينه، حدود دقيق 

امالكي كه مشخص نيست، تعيين گردد. 

» دنيا را باي�د كمي بهتر از آنچه تحويل گرفت�ه اي، تحويل دهي و 
بداني اگر حتي يك نفر با بودن تو ساده تر نفس كشيده است، يعني 

تو موفق شده اي! «
اين عبارت زيبا از »گابريل گارسيا ماركز« نويسنده نامدار كلمبيايي 

و برنده جايزه نوبل ادبيات است. 
راستي؛ چطور مي ش�ود كاري كرد كه با بودن من، كسي ساده تر 

نفس بكشد؟
ش�ايد. . . اگر بار قرض و بدهي بر ُگرده كسي س�نگيني مي كند، 

بخشي از آن را من تحمل كنم. 
يا اگر كس�ي غصه دار و اندوهگين اس�ت، َگرد اندوه از چهره اش 

پاک كنم. 
يا اگر مي بينم كه نابينا و چاه است، دستي از او بگيرم و ياري اش كنم. 

يا اگر كسي در مخمصه اي گرفتار شده، درست بموقع به كمك او 
بشتابم. . . 

نمي دانم؛ شايد. . . 
من از مفصل اين نكته مجملي گفتم / تو خود حديث مفصل بخوان از 

اين مجمل
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كبري فرشچي

  معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش با اشاره به چاقي و 
اضافه وزن ۱۴ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: رسالت ما در 
اجراي طرح كوچ مقابله با كم تحركي و پرخوري دانش آموزان است. 

  مدير كل پيش بيني ها و هشدارهاي سريع سازمان هواشناسي از 
كاهش ۸ تا ۱۰ درجه اي دما در برخي استان هاي كشور و احتمال بارش 

رگباري باران و ورود خسارات به محصوالت كشاورزي خبر داد. 
  مدير كل انتقال خون اس��تان تهران گفت: ميزان اهداي پالس��ما 
توس��ط بهبوديافتگان كرونا در مقايس��ه با آمار مبتاليان بسيار كم و 
در حد ۵ درصد است، نياز است كه بهبوديافتگان از كرونا به شكرانه 

سالمت خود و نجات جان بيماران مبتال به كرونا پالسما اهدا كنند. 
  رئيس س��ازمان آتش نش��اني ش��هرداري تهران از جذب ۲۰ زن 
آتش نشان تا دو ماه آينده در شهرداري خبر داد. در همين رابطه عضو 
شوراي شهر تهران از س��اخت شش ايس��تگاه جديد آتش نشاني در 

پايتخت خبر داده است. 
  وزير ارشاد گفت: بيش از ۱۳ هزار عنوان كتاب چاپ اول در حوزه 

دفاع مقدس داريم. 
  استاندار تهران از سكونت بيش��ترين تعداد مستأجرين كشور در 

تهران خبر داد. 
  بنا بر امر حاكميتي و راهبردهاي كالن سند تحول بنيادين از سوي 
وزارت آموزش و پرورش، »دستورالعمل طرح ملي پوشش سراسري 
نوآموزان و آموزش مجازي پيش دبس��تاني راي��گان«، به ادارات كل 

استان ها ابالغ شد. 
  يك متخصص بهداشت حرفه اي و ايمني كار با بيان اينكه به طور 
تقريبي ساالنه حدود هزار نفر در اثر حوادث ناشي از كار در ايران فوت 
مي كنند، گفت: كاربرد دانش ايمني در مديريت و مهندس��ي فضاي 

زندگي و كار سبب پيشگيري و كاهش حوادث مي  شود. 
  مدير كل نظارت بر نش��ر و توزيع مواد آموزشي سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه سامانه ثبت سفارش كتب درسي تا 
آخر اين هفته براي دانش آموزان باز است، گفت: هر زمان كه اين منو 

بسته شد، سرويس ثبت سفارش تك جلدي فعال مي شود. 
  رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايي از ايجاد ۱۰ مركز ارتقا  و 

بهبود مديريت براي مديران مدارس استثنايي كشور خبر داد. 
  براس��اس نتاي��ج تحقيق��ات ميداني محقق��ان پژوهش��گاه ملي 
اقيانوس شناس��ي و علوم جوي، در صورت بسته ش��دن دهانه خليج 
 گرگان اين خليج به سرعت خش��ك مي  شود و به تاالب داخلي تغيير 

خواهد كرد. 
  مدير كل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي گفت: بيماري قلبي اولي��ن علت مرگ در 
ايران و جهان است و در شرايط اپيدمي كرونا به علت ترس از ابتال به 
اين ويروس برخي بيماران قلبي از مراجعه و دريافت به موقع خدمات 

مراقبت از قلب خودداري مي كنند. 
  مديركل انتقال خون اس��تان تهران گفت: ميزان اهداي پالس��ما 
توس��ط بهبوديافتگان كرونا در مقايس��ه با آمار مبتاليان بسيار كم و 
در حد ۵درصد است، نياز اس��ت كه بهبوديافتگان از كرونا به شكرانه 

سالمت خود و نجات جان بيماران مبتال به كرونا، پالسما اهدا كنند.

وعده وزير براي راه اندازي 5G تا پايان سال
وزير ارتباطات از راه اندازي اينترنت نسل پنجم ارتباطات براي كاربران 
خانگي به صورت نقط�ه اي تا پايان امس�ال خبر داد. اي�ران پنجمين 
كشور منطقه اس�ت كه به اين تكنولوژي دس�ت مي يابد. تاش براي 
دس�تيابي به تكنولوژي نس�ل پنجم ارتباطات يا همان 5G در حالي 
اس�ت كه هم اكنون زيرس�اخت هاي مورد ني�از براي اس�تفاده از اين 
تكنولوژي در كش�ور وجود ندارد. ح�اال آنطور كه وزير ج�وان دولت 
دوازدهم مي گويد توليد مودم هاي 5G  در كش�ور شروع شده است و 
اپراتورها در بخش توليد تجهيزات 5G  سرمايه گذاري را آغاز كرده اند. 
فركانس ايجاد شده در 5G بين ۳۰ گيگاهرتز تا ۳۰۰ گيگاهرتز است، اين 
مقياس براي 4G حدود ش��ش گيگاهرتز بود! بر همين اساس هم برخي از 
پزشكان معتقدند اين امواج مي تواند خطر ابتال به سرطان، اختالل عصبي، 
آس��يب هاي ژنتيكي و ناباروري را افزايش دهد! با وجود اين در بس��ياري از 
كشورهاي دنيا اين تكنولوژي راه افتاده است و ايران هم پنجمين كشور منطقه 
است كه بنا دارد تا اينترنت نسل پنجم را راه اندازي كند. بر اين اساس صبح 
روز گذشته مراسم رونمايي از كاربردهاي اينترنت نسل پنجم با حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار 
شد. محمدجواد آذري جهرمي با تأكيد بر راه اندازي اينترنت نسل ۵ افزود: 
»در شرايطي هستيم كه 5G در دنيا شروع به كار كرده است و در برنامه ايران 
هوشمند بنا بر اين است كه همه حوزه هاي مرتبط همزمان با هم به سراغ اين 

فناوري هاي نسل جديد بروند.«
وزير جوان دولت با اشاره به كاربردهاي اينترنت نسل ۵ در كشور گفت:»بحثي 
درباره سالمت هوشمند داريم كه جراحي از راه دور و موارد مشابه نمونه اي 
از اين موضوع سالمت هوشمند اس��ت. دكتر زالي در اين حوزه ورود كردند 
و با ما همكاري مي كنند كه زيرساخت هاي بحث سالمت هوشمند سريع تر 

آغاز شود.«
   زيرساخت هايي كه وجود ندارد!

آغاز به كار نسل پنجم اينترنت در كش��ور در حالي است كه هنوز هيچ يك 
از سخت افزارها و زيرس��اخت ها براي اين كار آماده نيستند. درصد كمي از 
تلفن هاي همراه موجود در ايران قابليت استفاده از اينترنت نسل پنجم را دارند 
و مودم هاي خانگي هم تا نسل چهارم اينترنت را بيشتر پشتيباني نمي كنند. 
با وجود اين به گفته وزير ارتباطات بناس��ت تا اين زيرساخت ها هم در كنار 
آماده سازي ساير زيرساخت ها براي راه اندازي نسل پنجم اينترنت در كشور 
راه اندازي شود. آذري جهرمي خاطر نش��ان كرد:» توليد مودم هاي ۵G در 
كشور شروع شده است و اپراتورها در بخش توليد تجهيزات 5G سرمايه گذاري 
را آغاز كرده اند؛ چراكه زمان رشد همين االن است و فردا دير مي شود. در قالب 
برنامه شبكه ملي اطالعات مجوزهاي 5G گرفته شده است. فكر مي كنيم تا 
پايان دولت دوازدهم بخش هاي بسياري را به 5G ارتقا دهيم. تا اسفند ماه 

قسمت خوبي از بخش هاي پرتراكم كشور براي ارائه 5G آماده مي شود.«
به گفته وي عده اي از قيمت احتمالي باالي 5G گاليه مي كنند، اما همواره 
مصرف كه باال مي رود قيمت كاهش پيدا مي كند و بنا نيست كاربران هزينه 
بيشتري را براي 5G پرداخت كنند.  وزير ارتباطات ادامه داد: » متوسط مصرف 
هر فرد در ماه ۱۰ گيگابايت اينترنت است. عده اي گله مي كنند كه ما در منطقه 
خودمان اينترنت E هم نداريم، اما نكته اين است كه پوشش اين موضوع در 
شبكه سلوالر به لحاظ ممانعت مردم بسيار سخت است. هيچ كدام از مردم 

اجازه ايجاد دكل در نزديكي خانه خودش را نمي دهد.«
5G هشدار 230 دانشمند از 40 كشور جهان درباره تبعات   

نگراني ها درباره آثارمنفي نسل پنجم اينترنت بر س��المت، حدود يك ماه 
پيش۲۳۰ دانشمند از ۴۰ كشور جهان را بر آن داشت كه بيانيه اي مشترك در 
مورد تبعات انساني و زيست محيطي گسترش انتشار امواج الكترومغناطيسي 
با توسعه نسل پنجم ش��بكه تلفن همراه 5Gمنتش��ر كنند. در اين بيانيه 
آمده است كه اين امواج، خطر ابتال به سرطان، اختالالت عصبي، آسيب هاي 
ژنتيكي و ناباروري را افزايش و با كاهش قدرت حافظه، سطح يادگيري انسان 
را كاهش مي دهد؛ همچنين شواهد در حال افزايشي نيز در مورد تبعات امواج 
الكترومغناطيسي بر زيست طبيعي گياهان و حيوانات وجود دارد. سازمان غذا 
و دارو اياالت متحده امريكا )FCC( كه تاكنون در رابطه با شبكه هاي اينترنت 
بي سيم اظهارنظري نداشته از شبكه 5G انتقاد كرده و قصد دارد برخي قوانين 
خود را در رابطه با اين نسل از اينترنت تغيير دهد. با وجود اين، اين فناوري در 
بسياري از كشورهاي دنيا در حال گسترش است و ايران هم نمي خواهد از اين 

قافله عقب بماند. 


