زهرا چيذري

نارنجي كام ً
ال شكننده

وضعيت كرونايي پايتخت مستعد قرمز شدن مجدد
و وضع دوباره محدوديتهاي شديد است

پس از دو هفته محدوديت گسترده در سراسر كشور روند كاهشي
جانباختگان كرونا همچنان ادامه دارد و از  ۱۶۰ش�هر قرمز تنها ۶۴
شهر همچنان در اين وضعيت باقي ماندهاند .تهران هم اگرچه جزو
شهرهايي اس�ت كه وضعيتش از قرمز به نارنجي تبديل شدهاست،
اما وضعيت كرونا در تهران شكننده و به قول رئيسجمهور لب مرز
قرمز شدن است و اگر مراقبتها و نظارت و كنترل كافي انجام نگيرد،
ممكن است دوباره شرايط تهران قرمز ش�ود .آمارها نشان ميدهد
نسبت بيماران بدحال به كل بيماران هنوز باال است .پيش از اين نيز
دكتر زالي ،فرمانده ستاد مديريت كرونا در پايتخت هم بر شكننده
بودن وضعيت تهران تأكيد كردهبود .حاال هم سخنگوي ستاد ملي
مقابله با كرونا هم وضعيت استان تهران را نارنجي ،اما كام ً
ال شكننده
توصيف ميكند .به گفته وي اگر رعاي�ت پروتكلها طي اين هفته و
هفته آينده به قوت خود باقي بماند اين رون�د ميتواند ادامه يابد و
حتي به سمت شرايط زرد بيماري رود ،اما با توجه به شكننده بودن
وضعيت ،در صورت عدم رعايت پروتكلها ممكن است به وضعيت
قرمز بازگردي�م و هفته آينده دوباره محدوديتها تش�ديد ش�ود.

بر اساس آخرين گزارشها ،طي  ۲۴ساعت منتهي به روز شنبه  ۱۵آذر
ماه۱۲ ،هزار و  ۱۵۱بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد
كه يك هزار و  ۵۶۲نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد۱۹
در كشور به يك ميليون و  ۲۸هزار و  ۹۸۶نفر رسيد .در همين زمان۳۲۱ ،
بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان اين
بيماري به  ۵۰هزار و  ۱۶نفر رسيد .تا كنون  ۷۱۹هزار و  ۷۰۸نفر از بيماران،
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند۵ .هزارو ۸۱۷نفر از بيماران
مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.
تا كنون  ۶ميليون و  ۳۴۲هزار و  ۶۲۸آزمايش تش��خيص كوويد ۱۹در
كشور انجام شدهاست .در حال حاضر ۶۴شهرستان در وضعيت قرمز۲۷۸،
شهرستان نارنجي و  ۱۰۶شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند.
صعود كرونا در  ۷شهر شمالي
چهل و هفتمين جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با حضور رئيسجمهور و
اعضا برگزار و آخرين روند بيماري گزارش داده شد.
عليرضا رئيسي ،سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر رعايت ۸۵
درصدي پروتكلهاي ضد كرونا دركشور و كاهش تعداد شهرهاي قرمز
بيماري گفت« :بر اين اساس هم از  ۱۶۰شهر قرمز كرونا امروز  ۶۴شهر
در اين وضعيت باقي مانده و ۲۷۸شهر به وضعيت نارنجي و  ۱۰۶شهر به
وضعيت زرد تبديل شدند».
به گفته وي از  ۶۴ش��هر قرمز فعلي ۱۱ ،ش��هر روند نزولي كندي دارند
و هفت ش��هر وضعيت صعودي دارند ك��ه بيترديد اين ش��هرها نياز به
افزايش مراقبت دارند .رئيسي افزود« :عمده اس��تانهايي كه االن روند
نزولي متفاوتي نسبت به ساير نقاط كشور دارند و شايد روند ثابت و گاهي
صعودي دارند ،اس��تانهاي شمالي هستند؛ اس��تان گلستان ،گيالن و
مازندران از استانهايي هستند كه روندشان صعودي شدهاست .در استان
قزوين هم گرچه روند بيماري كند شده ،ولي هنوز روند نزولي به شكل
قوي آغاز نشدهاست و نياز است مراقبتها بيشتر باشد .در استان اردبيل
هم وضعيتي داريم كه نياز است محدوديتها در آنجا افزايش يابد تا شاهد
كاهش موارد بستري باشيم.
احتمال دوباره قرمز شدن شهرها
وضعيت كرونا در تهران شكننده است؛ اين موضوعي است كه پيش از اين
دكتر زالي ،فرمانده ستاد مديريت كرونا در پايتخت هم بر آن تأكيد كرده
بود .حاال هم سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا درباره وضعيت استان
تهران گفت« :وضعيت تهران به سطح نارنجي رسيدهاست ،اما وضعيت
كام ً
ال شكننده است .اگر رعايت پروتكلها طي اين هفته و هفته آينده به
قوت خود باقي بماند اين روند ميتواند ادامه يابد و حتي به سمت شرايط
زرد بيماري رود ،اما با توجه به ش��كنندهبودن وضعيت ،در صورت عدم
رعايت پروتكلها ممكن است به وضعيت قرمز بازگرديم و مجبور شويم
هفته آينده محدوديتها را تشديد كنيم».
معاون بهداشت وزارت بهداشت تأكيد كرد« :نكته مهم آن است كه تغيير
وضعيتها و تغيير سطح هشدار كام ً
ال متغير و ناپايدار است و وابسته به
ميزان رعايت پروتكلها اس��ت .اگر وضعيت رعايت پروتكلها به سمت
كاهش و غفلت برود ،متأسفانه سريعاً بيماري بر ميگردد ،شهرها قرمز
ميشوند و مجبوريم محدوديتها را افزايش دهيم .تغيير وضعيت شهرها
از قرمز به نارنجي به معناي از بين رفتن بيماري يا ضعيف شدن ويروس
نيست؛ تنها معني آن رعايت نكات بهداشتي از سوي مردم است».
رئيسي افزود « :دو مصوبه در ستاد مطرح ش��د .مصوبه اول منع تردد از
ساعت  ۹شب تا  ۴صبح در شهرهاي نارنجي عالوه بر شهرهاي قرمز است.
اين محدوديت قب ً
ال در شهرهاي قرمز اعمال شدهبود ،اما براي شهرهاي
در وضعيت نارنجي كرونا هم منع تردد شبانه مصوب شد .يعني در ۲۷۸
شهري كه نارنجي هستند ،منع تردد شبانه اعمال ميشود و با توجه به قيد
جمعيتي كه گذاشته شده ،اين مصوبه اجرايي ميشود».
تهران پاشنه آشيل درمان
نادر توكلي ،معاون درمان س��تاد مقابله با كرونا در استان تهران ،درباره
وضعيت كرونا تهران در اولين روز نارنجي و پس از چند هفته قرار داشتن
در شرايط قرمز كرونا گفت«:پس از دو هفته محدوديت ،مشاغل گروه دو
بازگشايي ميشوند،اما محدوديت تردد  ۹شب تا  ۴صبح كماكان پابرجا
است ».وي با اشاره به افزايش بازگشاييمشاغل در وضعيت نارنجي اظهار
كرد« :طبيعتاً تردد با حمل و نقل عمومي مجددا ًافزايش مييابد ،اما شايد
محدوديت ترددهاي ش��بانه توانسته باشد فرهنگس��ازي كند تا مردم
پروتكلها را رعايت كنند .آنچه ماحصل تمام اين نكات است اين است كه
تمام پروتكلها توسط مردم رعايت شود چون اين موضوع پاشنهآشيل
اين طرح و كنترل بيماري است ».به گفته وي با محدوديتهايي كه پشت
سر گذاشتيم تعداد بستريهاي كرونا و تعداد مرگ و مير ناشي از بيماري
كاهش يافتهاس��ت،ولي چون ميزان غربالگري و انجام تستها افزايش
يافتهاست،بنابراين تعداد موارد شناسايي شده بيماري افزايش مييابد.
توكلي با اشاره به اينكه محدوديتهاي اخير تأثير بسزايي در كاهش موارد
بستري بيماري داشتهاست ،تصريح كرد« :نسبت بيماران بدحال به كل
بيماران هنوز باال است ،اما تعداد قدرمطلق آن كم شدهاست .خوشبختانه
هيچ مشكلي در امكانات ،تجهيزات و دارو براي بيماران نداريم».
ممانعت از ۶هزارو ۴۰۰كرونا مثبت در وسايل حمل و نقل عمومي
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر اينك��ه دورهميهاي
خانوادگي عامل  ۵۱درصد انتقال بيماري است ،ادامه داد :مجددا ً تأكيد
ميكنم با توجه به سرد شدن هوا و فصل زمستان ،مهمترين عامل ايجاد
بيماري و انتشار آن دورهميهاي خانوادگي است .منع ترددهاي شبانه
هم بيش��تر روي همين موضوع تأكيد ميكند ك��ه بحث دورهميهاي
خانوادگي كم شود».
به گفته وي مصوبه بعدي در مورد به همراه داشتن كارت ملي و كساني
است كه بيمار هس��تند و نقض قرنطينه ميكنند .اين افراد بايد در خانه
بمانند؛ چراكه رفت و آمد يك بيمار در سطح شهر ميتواند باعث انتشار
بيماري شود .طي ش��ش روز گذش��ته بيش از ۶هزارو ۴۰۰نفر از كرونا
مثبتها براي سوار شدن به هواپيما ،اتوبوس ،تاكسي و قطار اقدام كردند
كه چون شناس��ايي شدند از س��وار شدن آنها در وس��ايل نقليه عمومي
ممانعت به عمل آمد .رئيسي تأكيد كرد ۲۷۸ « :شهر در وضعيت نارنجي
هستند و گشايشهايي در بحث محدوديتها رخ دادهاست ۱۴ .فعاليت
در ش��هرهاي نارنجي اضافه ميش��ود به فعاليتهاي قبلي كه در گروه
شغلي يك فعال بودند .بنابراين گروه شغلي دو در وضعيت نارنجي مجاز
به فعاليت هستند».
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«كويين»كشي در جفتگيري باغ وحشي!

گزارش «جوان» از تلف شدن ببر سفيد ناياب زير سايه بيتدبيري مسئوالن باغ وحش ارم

عصر روز جمعه ،خبر تلخي در رسانهها منتشر
شد؛ «بنا بر اعالم مديريت باغ وحش ارم ،ماده ببر
سفيدي كه «كويين» نام داشت ،تلف شد!» بنابر
گزارشهاي اوليه ،اين ببر به علت پارگي كامل
ناي و پارگي طولي مري و خفگي در اثر پنوموني
استنشاقي بهدليل صدمه فيزيكي نزاع با يك
ببر نر از بين رفتهاست ،اما پيگيريهاي «جوان»
نشان ميدهد موضوع چيز ديگري بودهاست.

هر چند مس��ئوالن باغ وحش ارم اعالم كردند كه
ببر نر با شكستن و تخريب حصار به ببر ماده حمله
كردهاست ،اما كمتر كسي ميتوانست اين حرفها
را باور كند! مس��ئوالن اين باغ وحش ادعا كردند:
«ببر نر در روز يكشنبه  ٩آذرماه پس از شكستن
و تخريب حصار مجاور محل نگه��داري ببر ماده
وارد محدوده نگهداري اين حيوان ش��ده و به نزاع
با آن پرداختهاس��ت .پس از آن ببر ماده تلفشده
و اقدامات درماني نيز براي م��داواي آن نتيجهاي
در ب��ر نداشتهاس��ت ».در حالي كه كارشناس��ان
حيات وحش معتقدند كه شكستهشدن و تخريب
حصارهاي جايگاه ببرها تقريب��اً امري غيرممكن
است و اگر اين ادعا واقعي بود در همان ساعات اوليه

گزارش تصويري از اين قدرت ببر نر منتشر ميشد».
در همين رابطه رئيس اداره حفاظت محيطزيست
تهران نيز گفته اس��ت ك��ه در گام اول تحقيقات،
نظارت ناكافي مجموعه باغ وحش يكي از داليل اين
اتفاق متأثركننده بودهاست.
سازههاي باغ وحش ارم را زلزله هم تكان
نميدهد!
يك مقام مسئول در باغ وحش ارم كه نميخواهد
نامش فاش ش��ود به خبرنگار «جوان» ميگويد:
«تمام سازههاي باغ وحش كه براي حيوانات درنده
ساختهميشود ،آنقدر منسجم و قوي است كه حتي
زلزله هم نميتواند آن را تكان دهد .بنابراين اص ً
ال
اظهارات مسئوالن باغ وحش درباره خراب كردن
سازه قفس توسط ببر نر واقعيت ندارد و آنها با اين
ح رفهاي دروغين قصد پاك كردن صورت مسئله
را داشتهاند».
او ادام��ه ميدهد «:اگر قرار باش��د س��ازه و حصار
حيوانات باغ وحش به راحت��ي قابل خراب كردن
باش��د ،پس جان آدمها نيز در خطر است! زيرا كه
هر حيواني ميتواند حصار را خ��راب و به بيرون از
قفس نفوذ كند».

اين مقام مسئول با بيان اينكه هدف مسئوالن باغ
وحش ارم جفتگيري نر و ماده بودهاس��ت ،اظهار
ميدارد« :آنطور كه مش��خص است مسئوالن باغ
وح��ش ارم از تعطيل��ي و محدوديتهاي موجود
استفاده كردهاند و به نيت خودنمايي و همچنين
درآمدزايي ،ببر نر را به داخل جايگاه ببر ماده بردهاند
تا از آنها تولهكشي كنند».
تولهكشي بدون هيچ نظارتي!
اين كارش��ناس حياتوحش درب��اره علت اصلي
تلفش��دن ببر س��فيد م��اده در باغ وح��ش ارم
ميگويد «:ببر و پلنگ از دسته حيواناتي هستند
كه به صورت تنها در طبيعت زندگي و سالي يك الي
دوبار آمادگي جفتگيري پيدا ميكنند ،پس از آن
دوباره از هم دور ميشوند و به زندگيشان در تنهايي
ادامه ميدهند ،به همين دليل است كه تعداد اين
دسته از حيوانات كم است .شرايط جفتگيري ببر در
قفس نيز بسيار سختتر است ،زيرا آنها در شرايط
طبيعي زندگي نكردهاند و جفتگيريشان نياز به
مديريت تخصصي و دامپزشكي دارد ،در غير اين
صورت اتفاقي مشابه آن چيزي كه در باغ وحش ارم
افتاد ،رخ ميدهد؛ اينكه ببر نر با ببر ماده درگير شود

و گلوگاه آن را بدرد».
او ادامه ميدهد «:متأسفانه آنطور كه مشخص است
مسئوالن باغ وحش ارم بدون «هيچ» نظارتي اقدام
به توله كشي از ببرها كردهاند ،زيرا كه اگر نظارت
و نگهباني بر جايگاه ببرها بود ،ميتوانستند پيش
از آنكه ببر ماده تلف ش��ود ،آنها را با ترفندهايي از
همديگر جدا كنند؛ مث ً
ال ميتوانستند با تكان دادن
درها ،ميلههاي بلند يا حتي شليك تفنگ بيهوشي
مانع از جان دادن ببر سفيد ماده شوند».
اين مقام مس��ئول با تأكيد بر اينكه اين ببر سفيد
از آلمان آمدهبود و تعداد انگشتش��ماري از آن در
دنيا وجود دارد ،تصريح ميكند« :جفت انداختن
ببر سفيد و ببر ممنوعيت دارد« .كويين» تنها ببر
سفيدي بود كه مشكل ژنتيكي نداشت و با اين شرط
اين ببر سفيد به باغ وحش ارم راه پيدا كرد كه از آن
تولهكشي نشود».
او ميگويد« :مسئوالن باغ وحش ارم بايد پاسخگوي
اين اقدام نابخردانه باش��ند و بايد ب��ا خاطيان اين
مس��ئله برخورد ش��ود ،زيرا كه در كنار خسارت
مالي تلفشدن اين ببر س��فيد ،اعتبار باغ وحش
ارم كه در س��اليان گذشته به دس��ت آمدهبود نيز
خدشهدار شدهاست .همچنين اين موضوع در سطح
محيطزيست جهاني خواهد پيچيد و دنيا به اينكه
باغوحش ما ُعرضه نگهداري از دو ببر را نداش��ته
است ،ميخندد».
درآمدزايي از جان حيوانات باغوحش ارم
مهمتر است؟
گفتني است كه ماه گذشته «شمسي» شامپانزه
ماده باغ وحش ارم نيز قربان��ي روش تكثير پيش
انداخته شدن بود .آن موقع نيز مسئوالن باغ وحش
علت تلف شدن اين ش��امپانزه را استاندارد نبودن
جايگاههاي نگهداري حيوان��ات در اين باغ وحش
اعالم كردن��د ،ادعايي كه هيچ مدرك��ي براي آن
وجود نداشت!
باغ وحش پ��ارك ارم از بزرگترين باغ وحشهاي
پايتخت است كه در زميني به وسعت ۵هكتار داخل
مجموعه ورزشي تفريحي ارم سبز يا همان پارك ارم
واقع شدهاست .متأسفانه طمع پول و درآمدزايي در
اين مجموعه باعثشده تا مسئوالني بيمسئوليت
تكثير در اسارت حيوانات باغ وحش را پيش بگيرند
و صدمات جسمي و روحي بسياري را به آنها وارد
كنند؛ موضوعي كه نياز به برخورد جدي از سوي
سازمان محيطزيست با مديران اين باغ وحش دارد
تا بلكه مسئوالني كه تخصص كافي در نگهداري از
حيوانات وحش ندارند از كار بركنار شوند؛ آنها كه
اهميتي براي جان حيوانات قائل نيستند و با تغيير
اخبار هم از پاسخگويي فرار ميكنند.

حذف  2ميليون مراجعه با الكترونيكي شدن قوه قضائيه
تا پايان سال بيش از  200نوع استعالم قضايي بهصورت الكترونيكي ارائه ميشود

هوشمندسازيقوه
گزارش 2
قضائي�ه يك�ي از
عليرضا سزاوار
راهبردهاي اصلي
اين نه�اد براي ايج�اد تح�ول در ارائه خدمات
قضايي به مردم است .در همين راستا مركز آمار
و فن�اوري اطالع�ات ق�وه قضائي�ه ب�ا ايجاد
سامانههايي الكترونيكي كه روز گذشته رسم ًا از
آن رونمايي شد؛ س�االنه  3ميليون و  600هزار
مراجعه به قوه را س�اماندهي ميكند .به گفته
رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه
تا پايان امسال بيش از  ٢٠٠نوع استعالم قضايي
همبهصورت الكترونيكي ارائهخواهدشد .ضمن
اينكه با توسعه دادرسي الكترونيكي بيش از ۲
ميليون مورد مراجعه مردم به قوه قضائيه و ديگر
دستگاههاي اجرايي حذف و بيش از  ٨٠٠هزار
مراجعه هم ساماندهي شدهاست .اين سامانهها
زير ساخت الزم را در زمينه توسعه دادرسيهاى
الكترونيكى هم فراهم كردهاند .در همين رابطه
تاكنون به بيش از  ٣٠هزار پرونده قضايي هم به
ش�كل آنالي�ن رس�يدگي شد هاس�ت.

آموزش طرح دعوي به مردم
يك��ي از خدمات پركارب��رد كه از اي��ن پس مردم
ميتوانند به صورت الكترونيك��ي دريافت كنند،
گواهي عدم سوءپيشينه است .صدور گواهى عدم
سوءپيشينه از اين پس در كمتر از  ٢٤ساعت و به
شكل الكترونيكى براى مردم صادر مىشود.
قوه قضائيه در زمينه هوشمندس��ازي از ظرفيت
ش��ركتهاى دانشبنيان هم استفاده كرده است.
دستگاه قضا با بهرهمندي از دانشبنيانها توانسته
احراز هويت از راه دور را هم انجام دهد.
مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه در خصوص
پابند الكترونيكى هم در همكاري با سازمان زندانها
موفق شده تا سامانه مديريت پابند را به شكل بومى
طراحى كن��د .جالب اينكه هم اكن��ون نزديك به
هزارو ٥٠٠نفر هم در اين س��امانه بدون حضور در
زندان در حال طى كردن محكوميت هستند.
دستگاه قضا در سامانه هدايت الكترونيك قضايى
(سها) كه ديروز از آن رونمايي شد ،بر اساس قانون
خود را مكلف دانس��ته كه به مردم آموزش س��اده
طرح دعوي بدهد .در اين س��امانه در هزار مورد از
دعاوى پرتكرار براى ط��رح دعوي ،آموزش لحاظ
شدهاست و تمامى دعاوى پرتكرار براى مردم قابل
اطالعرساني است .اين سامانه ،راهنماى كام ً
ال جامع
از طرف قوه قضائيه براى آشنايي مردم در نحوه طرح
دعوي است.

حسین سروقامت

ساماندهي ماهانه  300هزار مراجعهكننده
روز گذشته طي نشستي خبري به صورت مجازي،
آيين رونمايي از سايت قوه قضائيه ،كارتابل يكپارچه
خدمات قضايي و سامانه هدايت الكترونيك قضايي
(سها) در راس��تاي قوه قضائيه هوشمند با حضور
عيسي زارعپور ،رئيس مركز آمار و فناوري دستگاه
قضا برگزار شد.
عيس��ى زارعپور با بيان اينكه بانكهاى اطالعاتى
مختلفى را در دست داريم كه مىتوان با آن از وقوع
جرائم پيشگيرى كرد ،گفت« :در راستاي تسهيل
دسترس��ي مردم به خدمات قضايي ،تا پايان آبان
بيش از  ٢٠اق��دام صورت گرفت كه يك��ى از آنها،
سامانه مربوط به وكالس��ت و حتى تمديد پروانه
وكالت از طريق اين س��امانه انجام مىشود .وكال
مىتوانند همه اقدامات خود را از طريق اين سيستم
انجام دهند و به شكل شبانهروزى است».
وي با بي��ان اينكه ماهان��ه  ٣٠٠ه��زار مراجعه به
قوه را سامان ميدهيم و  50اس��تعالم را به شكل
الكترونيك��ى از دس��تگاههاى مختل��ف دريافت
مىكنيم ،افزود« :در اين هش��ت م��اه بيش از نيم
ميليون مراجعه به قوه قضائيه كمتر ش��ده و بيش
از  ٨٠٠هزار مراجعه را س��امان داديم .تا دو هفته
قبل نيز  ١٤٠٠اتاق دادرسي الكترونيكى را فراهم
كرديم .بيش از  ٣٠هزار پرونده نيز به شكل آنالين
و از طريق زيرساختى كه قوه قضائيه آماده كرده،
بررسي شدهاست».
پايان فرار از زندان
رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه با

اشاره به اينكه تا پايان س��ال اقدامات زيادى را در
دس��ت داريم ،گفت«:در تالش هستيم در زمينه
استعالمات الكترونيكى همه دستگاهها را پاي كار
بياوريم و هدف گذارى ما ارائه بي��ش از  ٢٠٠نوع
استعالم و خدمات قضايي به مردم است».
رئيس مركز آمار و فناوري اطالع��ات قوه قضائيه
تصري��ح كرد«:رف��ت و آم��د زندانيان ب��ه دادگاه
مشكالت زيادي دارد؛ مدتي پيش اتوبوس زندانيان
مورد حمل��ه قرار گرف��ت و يك نفر ف��رار كرد ،اما
خوشبختانه در بس��تر س��امانههاي الكترونيكي
مراجعه زندانيان به دادگاه اكنون به صفر رس��يد ه
و تا هفته قبل بيش از  ۳۲هزار جلس��ه با زندانيان
به صورت آنالين برگزار شدهاست و مابقي اعزامها
و بدرقهها هم حذف خواهد ش��د .در بس��يارى از
استانها اعزام زندانى به صفر رسيده و تا پايان سال
همه زندانها را مجهز مىكنيم تا اع��زام و بدرقه
زندانى به صفر برسد .در اس��تان البرز اين موضوع
تقريباً به صفر رسيده است».
عدم سوءپيشينه فقط با 3كليك
وي با اش��اره ب��ه گواهي ع��دم سوءپيش��ينه هم
گفت«:در بس��تر اين س��امانه تنها با س��ه كليك
ميتوان درخواس��ت گواهي عدم سوءپيشينه داد
تا در م��دت  ۲۴س��اعت پس از ثبت درخواس��ت
دادس��راي محل ،گواهي را به صورت الكترونيك
با هزينه  ۲۰هزار تومان و يك سوم هزينه معمول
صادر ميكند».
رئي��س مرك��ز آم��ار و فن��اوري اطالع��ات قوه
قضائيه افزود« :توس��عه دادرس��ي الكترونيكي از

زيرساختهاي مورد هدف اس��ت و پس از شيوع
بيماري كرونا بيش از نيم ميلي��ون مورد مراجعه
مردم به قوه قضائيه و ديگر دس��تگاههاي اجرايي
حذف شدهاس��ت .يكى ديگر از محورها در حوزه
توسعه دادرس��يهاى الكترونيكى برگزارى بيش
از  ٣٠هزار جلسه به اين ش��كل بودهاست .تا پايان
سال سامانه شناسايي و توقيف اموال محكوم عليه را
راهاندازى خواهيم كرد و اين يك اقدام بسيار تحولى
در قوه است كه باعث مىشود پرونده هاى اجراى
احكام به سرعت اجرا شود».
رئيس مركز آمار و فناوري اطالع��ات قوه قضائيه
تصريح كرد «:ارتباط تصوي��رى زندانى با بيرون از
زندان مالحظات زي��ادى دارد كه اقدامات الزم در
حال انجام است و زيرس��اختهاى آن وجود دارد.
اقدامات زيادى در زمينه كندى و توقيف سامانهها
انجام شدهاست و بخشى از آن بهخاطر تجهيزات
اس��ت و به مرور تجهيزات فن��اورى اطالعات قوه
قضائيه را بازسازى مىكنيم».
خدمات الكترونيكي بدون ثنا
وي تصريح كرد«:اقدامات زيادى را در دست اجرا
داريم و در ابتدا ش��يفتهاى كارى شبانهروزى را
راهاندازى كرديم تا اگر قطعى اتفاق بيفتد از طريق
همكاران كشف و رفع شود .حتي براي كساني كه
ثنا ندارند هم سامانهاي را تا دو هفته ديگر راهاندازي
ميكنيم تا بتوانند بدون ثنا از خدمات الكترونيك
استفاده كنند».
زارعپور در بخش ديگري از اظهاراتش بيان داشت:
«س��امانه س��جل محكومان مالى را تا آخر س��ال
راهاندازى خواهيم كرد تا اطالعات اشخاصي را كه
دچار محكوميت مالى شدند در اختيار دستگاهها و
به ويژه بانكها قرار دهيم .همچنين گواهى عدم
سوءپيشينه الكترونيكى رتبه ما را در جهان از لحاظ
كسب و كار چند رتبه ارتقا دادهاست».
وي در خصوص نحوه انجام احراز هويت به صورت
الكترونيكى هم گفت«:بر اساس اطالعاتى كه از فرد
در سامانه ثنا داريم اين اقدام را انجام مىدهيم و در
نهايت همكار قضايى چك دستى انجام مىدهند و
اگر شخص سابقه اى نداشته باشد ،گواهى را صادر
مى كنند .ضم��ن اينكه در حال حاض��ر ،حدود 4
هزار پابند الكترونيكى فعال داريم و تا پايان س��ال
به  ١٠هزار پابند خواهد رسيد و اين امكان خوبى
اس��ت براى برخى از محكومان كه قان��ون اجازه
دادهاست .از ظرفيت هاى شركت هاى دانش بنيان
هم براى تولي��د پابندهاى الكترونيكى اس��تفاده
خواهيم كرد».
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دو ملت؛ هر دو مشرقي و باستاني . . .هر دو پيرو سنتهاي اجداد
و نياكان!
دو ملت كه هم به قدر كافي حرف دارند كه از مديران خود بازگو
كنند و هم رفتاري كه خود به آن مبادرت ورزند.
ژاپنيها در آن سو از «يوشيتاكا س�اكورادا» وزير المپيك ژاپن
ميگويند كه به دليل تأخير سه دقيقهاي در نشست كميته بودجه
مجبور به عذرخواهي شد .خودشان همچنان كار ميكنند كه در
آستانه مرگ قرار ميگيرند؛ اصطالح «كاروشي» در زبان ژاپني
به معناي «مرگ با كار زياد» است.
ما نيز در اين س�و از مديراني ميگوييم كه چندين دهه اس�ت
الكپش�تي مش�غول كارند؛ س�اخت آزاد راه تهران – شمال و
مصالي امام خميني هنر همين مديران است ...متوسط ساعات
كار خودمان نيز در بخش دولتي  ۲۲دقيقه در روز!
خداوكيلي نه اين و نه آن؛ جستوجو كنيم .راه ميانهاي نيست؟

پاسخ سازمان اداري و استخدامي كشور
به يادداشت «جوان»

برداشتن سقف 7برابري حقوق
بهخاطر رأي ديوان عدالت اداري بود!

پ�س از انتش�ار يادداش�تي ب�ا عن�وان «مجل�س مقاب�ل
قانونيش�دن دوب�اره فيشه�اي نجوم�ي بايس�تد» ،در تاري�خ
هفت�م آذرم�اه و در همين صفحه ،س�ازمان اداري و اس�تخدامي
كش�ور پاس�خي را ب�ه دفت�ر روزنام�ه ارس�ال داشتهاس�ت.

در پاس��خ س��ازمان اداري و اس��تخدامي كش��ور به مطلب «جوان»
آمدهاست:
در خصوص تصويبنامه شماره ۹۸۱۷۴ /ت ۵۸۱۹۳ه مورخ 19/1399/
هيئت وزيران و اص�لاح م��اده ( )2آييننامه اجراي��ي بندهاي (الف)
و (ب) تبص��ره ( )12قانون بودجه س��ال  1399كل كش��ور موضوع
تصويبنامه ش��ماره ۳۷۰۷ت  ۵۷۵۹۴ه م��ورخ 201/ 1399/هيئت
وزيران بهصورت حذف عبارت «و حداكثرحقوق آنان هفت برابر حداقل
حقوق بازنشس��تگان» الزم به ذكر اس��ت ،اين اقدام دولت در وضع و
اصالح تصويبنامه در اجراي تصميم و رأي وحدت رويه شماره ۸۳۸
مورخ 15/ 1398/هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صورت گرفتهاست
كه به موجب آن تعيين سقف هفت برابري حقوق براي بازنشستگان به
استناد ماده ( )76قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به ماده ()82
قانون برنامه ششم توسعه ابطال شدهاست .چنانچه جوان اعتراضي به
اين تصميم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دارد ،الزم است به جاي
حمله به دولت و متهمكردن آن به امري غير واقعي و نادرست ،با بررسي
دقيق سابقه هر تصميم اتخاذشده در هيئت دولت ،ابهامات خويش را از
مراجع واضع مقررات طرح نموده و دولت را نسبت به تصميم متخذه در
ساير مراجع متهم ننمايند .توجه به اين موضوع حائز اهميت است كه
تصويب نامه مورد اشاره در خصوص حذف سقف حقوق بازنشستگان
بوده و هيچ ارتباطي به حقوق و مزاياي كاركنان دولت و مديران ندارد
و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر مديران و كاركنان دولت كماكان در
سقف هفت برابر حداقل حقوق ميباشد.

ابراهيم مشيريان

واگذاريهاي پوري حسيني به ثمن بخس!
نماينده دادستان در دادگاه روز گذشته پوري حسيني
گفت او بنگاهها را به ثمن بخس واگذار ميكرده است

در سومين جلس�ه دادگاه پوري حسيني مش�خص شد كه وي نه
تنها ش�ركتهاي بزرگي را بذل و بخش�ش كرده بلكه با برداشت
وجوه از خزانهداری كل و از محل فروش س�هام شركتها مرتكب
بزه مصرف وجوه دولتي هم ش�ده اس�ت .وي در همين راستا 25
ميليارد ريال به حس�اب تأمين اجتماعي در اسفند  96بابت بيمه
كاركنان ماشینس�ازی ،واريز ك�رده كه بدون مجوز بوده اس�ت.

روز گذشته سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات پوري حسيني
رئيس اسبق سازمان خصوصیسازی در شعبه اول دادگاه كيفري يك
استان تهران به رياست قاضي جواهري برگزار شد.
فروش شركت برتر به شركت تازهوارد
قاضي جواهري در ابتداي جلس��ه دادگاه ضمن اعالم رسميت جلسه
از نماينده دادستان خواست تا براي ادامه قرائت كيفرخواست صادره
درجايگاه قرار گيرد .نماينده دادستان با حضور در جايگاه اظهار داشت:
«س��ازمان خصوصیس��ازی در ادامه واگذاريهاي مشکلدار ،نسبت
به واگذاري ش��ركت ايريتك كه جزو صد ش��ركت برتر ايران است به
شركت ايستا توان تك با سابقهاي كمتر از  ۳۰روز و بدون تمكن مالي
اقدام كرد ».محمد هادي باللي گفت« :گردانندگان شركت ايستاتك
همزمان در مديريت شركت ايريتك نيز دخيل بودند .بنابراين در فرايند
واگذاري شركت ايريتك از رانت اطالعاتي برخوردار بودند .به عبارت
ديگر از ميزان داراييها و تواناييهاي ش��ركت ايريتك آگاه بودند و بر
همين اساس پيش��نهاد اوليه خود براي خريد را يك و نيم برابر قيمت
پايه فروش سهام شركت ايريتك اعالم كردند».
وي ادامه داد « :شركت مذكور به س��بب در اختيار داشتن  ۲۳شعبه،
 ۵ترمينال و همچنين ناوگان گس��ترده ملك��ي و مجموعه امكانات و
تجهيزات مجهز ب��ه عنوان يكي از ش��ركتهاي توانمند حمل ونقل و
لجستيك شناخته ميشود».
انتقاد پوري حسيني به دستگاههاي نظارتي
در ادامه جلسه دادگاه ،نماينده دادستان اظهار داشت« :جلسه هيئت
واگذاري در  ۳آبان  ۹۳ب��ا حضور وزير وقت اقتصاد و پوري حس��يني
رئيس وقت س��ازمان خصوصیسازی و ساير مس��ئوالن در خصوص
تعيين قيمت پايه فروش  ۸۷درصد س��هام شركت حمل و نقل خليج
فارس برگزار شد .در اين جلسه متهم پوري حسيني اظهار داشت كه
ايراد دستگاههاي نظارتي مبني بر اينكه قيمت پايه واگذاري بايد ۴۴
ميليارد باشد ،نادرست است».
باللي تصريح كرد« :مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي
ايران طي نامهاي خطاب به متهم پوري حسيني رئيس وقت سازمان
خصوصیسازی تصريح كرد كه قيمت واگذاري سهام شركت حمل و
نقل خليج فارس در هيئت عالي واگذاري در شرايطي تعيين شده كه
شركت مزبور بالغ بر  ۹۰ميليارد ريال زيان انباش��ته داشته؛ بنابراين
ضروري است در فرايند قيمت گذاري و شناسايي سهام شركت حمل
ونقل خليج فارس گزارش تجديد ارزيابي داراييهاي ش��ركت لحاظ
شود ».نماينده دادستان گفت« :اموال و داراييهاي اين شركت هرگز
مورد ارزيابي منصفانه قرار نگرفته است و براي واگذاري به داراييهاي
اس��تهالك ناپذير كه بخش عمدهاي از داراييهاي شركت را تشكيل
ميدهند اشارهاي نشده است .بنابراين فرايند موصوف منجر به واگذاري
بنگاه به ثمن بخس و تضييع حقوق بيت المال شده است».

