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بازرس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري تهران: مسافران قطعاً در معرض كرونا هستند
ولي ما ناظر وزارت بهداشت نيستيم و كنترل پروتكل هاي بهداشتي نيز در وظيفه ما تعريف نشده است

تور آژانس ها به مقصد کرونا!

ورودقضاییبهاستعفایگلهای
 رئيس سازمان بازرسی كل كشور از ورود اين نهاد به موضوع داروهای وارادتی كرونا

 و نمونه مطالعاتی قرار دادن بيماران ايرانی خبر داده است

در شرايطي كه كشور در بحران كرونا قرار گرفته و براي مديريت شيوع 
اين ويروس منحوس، محدوديت هاي جديدي اعمال شده اس�ت، 
برخي از آژانس هاي مسافرتي بي تفاوت نسبت به اين محدوديت ها، 
تورهاي مختلف با شرايط ويژه پيشنهاد مي دهند تا مردم را به سفر 
ترغيب كنند؛ تورهايي كه براي درآمدزايي با جان مردم بازي مي كنند. 
در يكي از تبليغات تورهاي مسافرتي نوشته شده است: »بليت بخر، اپل واچ 
ببر«! آنطور كه به نظر مي رسد اين آژانس مسافرتي براي جبران كاهش 
فروش بليت هاي سفري خود، سعي مي كند تا با جايزه دادن به مشتريان 

خود، بليت تورهاي گردشگري اش را بفروشد و زيانش را جبران كند!
با ش��ماره اي كه در اين تبليغ قرار گرفته تماس مي گي��رم. خانمي آن 
طرف خط جواب مي دهد و با آب و تاب از جاذبه هاي گردشگري كيش 
مي گويد. از او مي پرسم: »محدوديت هاي كرونايي كه از يكم آذر اعمال 
شده در كيش وجود ندارد؟ مي توانم به تفريحات ساحلي بروم؟« صدايش 
را كمي صاف مي كند و مي گويد: »خيلي از شرايط كيش باخبر نيستم، اما 
مس��افران قبلي كه رفته بودند، هيچ كدام ش��كايتي از وضعيت كيش 
نداشتند و همه شان از سفرش��ان راضي بودند. « از او درباره هزينه هاي 
تور كيش سؤال مي پرسم كه پاسخ مي دهد: »تورهاي خيلي ارزان داريم 
كه به صرفه است، اما اگر هتل هاي پنج ستاره بخواهيد بايد بيشتر هزينه 
كنيد، در اين هتل ها موارد بهداش��تي خيلي دقيق تر رعايت مي شود و 
مدام از محلول هاي ضدعفوني كننده اس��تفاده مي كنند، من اگر جاي 
شما بودم، براي در امان ماندن از كرونا اين هتل ها را انتخاب مي كردم. « 
خنده ام مي گيرد و به او مي گويم: »اگر بخواهيم از كرونا در امان بمانيم كه 
اصاًل نبايد سفر برويم. « صدايش جدي مي شود و مي گويد: »اگر تفريح 
در زندگي نباشد كه زندگي معنايي ندارد، لطفاً اگر تمايلي به سفر نداريد، 

وقت من را نگيريد.«
تلفن را قطع مي كنم و با يكي ديگر از اين آژانس هاي مسافرتي تماس 
مي گيرم. آقايي كه خود را مقصودپور معرفي مي كند، پاس��خ مي دهد 
و وقتي به او مي گويم كه قصد س��فر به كي��ش را دارم، قيمت تورها را 
مي خواند: »سفر به كيش چهار روز و سه شب در هتل پنج ستاره براي هر 
نفر يك ميليون و 400 هزار تومان، اما اگر اين رقم براي شما گران است، 
مي توانيد در هتل هاي دو ستاره اقامت كنيد و 900 هزار تومان بپردازيد. « 
از او درباره تعطيالت مراكز تفريحي و فروشگاه هاي كيش سؤال مي پرسم 
كه پاس��خ مي دهد: »تا امروز به ما اعالم كرده اند ك��ه 60 درصد مراكز 
تفريحي باز هستند. محدوديت هاي تردد شبانه در كيش وجود ندارد و 
شما خيلي راحت مي توانيد يك خودرو اجاره كنيد و با خانواده در سطح 

شهر بچرخيد و خوش بگذرانيد.«
حرف هاي آقاي مقصودپور بوي مرگ مي دهد، او كه با آب و تاب درباره 
آزادي هاي تردد در كيش صحبت و آن را با محدوديت هاي تردد شبانه 

اين روزهاي تهران قياس مي كند، هر كسي را مجاب به خريد تور سفر 
به كيش خواهد كرد ! 

عجيب است كه مسئوالن تأكيد به همكاري و همراهي مردم براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و اجراي محدوديت هاي شديد و جديد كرونايي را 
دارند، اما آژانس هاي مسافرتي به صورت آزادانه تبليغ و مشتريان زيادي 

را جذب مي كنند. 
 فعاليت گسترده تورهاي غيرقانوني با وجود محدوديت هاي 

تردد!
به تازگي مسعود سلمانزاده، بازرس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري 
تهران درباره نظارت بر پروتكل هاي بهداشتي در بازرسي هاي انجام شده، 
گفت: »ما نمي توانيم از س��فر تورها به علت نداش��تن ماسك يا رعايت 
نكردن فاصله اجتماعي جلوگيري كنيم، چنين وظيفه اي براي ما تعريف 
نشده است. هر چند تذكر الزم را مي دهيم و گزارش اين تخلف را به اطالع 
معاونت گردشگري مي رسانيم و رسيدگي به اين تخلف نيز از همان مرجع 

صورت مي گيرد.«
سلمانزاده اظهار داش��ت: »ما ناظر وزارت بهداش��ت نيستيم و كنترل 
پروتكل هاي بهداشتي نيز در وظيفه ما تعريف نشده است. اصولي تر اين 
است كه ناظر وزارت بهداشت نيز در اين بازرسي ها حضور داشته باشد. 
به هر حال مسافري كه با گروه سفر مي كند و قرار است چند ساعت در 
محيط بسته اتوبوس حضور داشته باشد قطعاً در معرض ويروس كرونا 
خواهد بود، مخصوصاً اينكه در تمام توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت 
تأكيد شده است حضور همزمان چند نفر در محيط بدون تهويه و بسته 
احتمال انتقال ويروس كرونا را بيشتر مي كند و پرهيز از مسافرت را نيز 

توصيه كرده است.«
بازرس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري تهران به فعاليت گسترده 
تورهاي غيرقانوني با وج��ود محدوديت هاي تردد اش��اره كرد و گفت: 
»متأسفانه تورهاي اينستاگرامي زيادي وجود دارند كه به شكل توافقي از 
آژانس ها مجوز تهيه مي كنند؛  تورهايي كه مربوط به آژانس هاي معتبر و 
داراي مجوز قانوني هستند، معموالً مبدأ حركت مشخصي دارند و مشكلي 
از نظر مداركي كه بايد همراه داشته باشند، ندارند. بيشترين مشكل به 
تورهاي غيرمجازي برمي گردد كه در دو، س��ه هفته اخير و از زمان آغاز 
بازرسي ها، مكرر مبدأ حركت مسافران را تغيير داده  و به عبارتي از دست 

ناظران متواري شده اند.«
 اجراي تورهاي زميني با ترفندي عجيب!

در اين ميان آژانس هاي مس��افرتي عالوه بر تورهاي مسافرتي هوايي، 
تورهاي مسافرتي زميني را نيز اجرا مي كنند و از آنجايي كه ممنوعيت 
براي ورود و خروج اتوبوس هاي تور »به« و »از« شهرهاي مختلف وجود 

دارد، اين سفرها را به صورت مخفيانه انجام مي دهند. 

يكي از فعاالن گردشگري معتقد است، حفظ جان مسافران از كسب درآمد 
با ارزش تر است. او كه نمي خواهد نامش فاش شود به »جوان« مي گويد: 
»برخي از مديران آژانس هاي مس��افرتي براي دور زدن قانون و اجراي 
تورهاي سفري زميني خود از ترفندهاي مختلفي استفاده مي كنند. آنها 
به دليل ممنوعيت تردد اتوبوس هاي توريستي از اتوبوس هاي ترمينال 

استفاده مي كنند.«
او ادامه مي دهد: »اين آژانس هاي مسافرتي متخلف، مشتريانشان را به 
ترمينال مي برند و با تهيه بليت براي آنها، زمينه سفر را برايشان فراهم 
مي كنند. پس از رسيدن مسافر به ترمينال شهر مقصد نيز با اتوبوس هاي 
داخل شهري به آنها س��رويس مي دهند و به اين ترتيب تورشان را اجرا 

مي كنند.«
اين فعال گردشگري تأكيد مي كند: »كافي ا ست كه يكي از مسافران مبتال 
به كرونا باشد، قطعاً در اين سفر چند روزه همه افراد را آلوده به ويروس 
مي كند. پس از پايان تور كه اين افراد براي به اشتراك گذاشتن تصاوير 
سفر در شبكه هاي اجتماعي گروه بزنند و از حال هم جويا شوند، متوجه 

اين موضوع خواهند شد كه متأسفانه آن وقت خيلي دير است.«
 نظارت ها كافي نيست

متأسفانه تبليغات آزادانه تورهاي غيرمجاز آژانس هاي مسافرتي و وسوسه 
افراد براي سفر رفتن در كنار برگزاري تورهاي مخفي و غيرمجاز مسافرتي، 
كرونا را قوي تر مي كند. در شرايطي كه برخي از افراد به اميد كاهش آمار 
شيوع كرونا، محدوديت هاي كرونايي را اجرا مي كنند، اين متخلفان تمام 
زحمات مردم و مسئوالن را هدر مي دهند و با شركت در تورهاي مسافرتي 

باعث ايجاد فاجعه اي عظيم در آينده خواهند شد. 
دكتر حسين قاسمي، دبير كميته امنيتي و انتظامي ستاد مبارزه با كرونا 
درباره رصد و مقابله با برگزاري تورهاي غيرمجاز به »جوان« مي گويد: 
» نظارت بر برگزاري تورهاي مس��افرتي يك امر تخصصي است كه در 
حوزه وزارت بهداش��ت انجام مي شود. تير ماه س��ال جاري نيز كميته 
نظارت بر اجراي طرح محدوديت هاي كرونايي ايجاد شد كه اين كميته 
تحت اختيار وزارت بهداش��ت و مس��ئول نظارت بر تخلفات است. « او 
ادامه مي دهد: »حتي اگر اين گزارش ها به دس��ت ما برسد نيز آنها را به 
وزارت بهداشت منتقل مي كنيم تا بررسي كنند و به ما پاسخ دهند. در 
صورت تأييد از سوي وزارت بهداشت و اگر الزم باشد ما با اين آژانس هاي 
مس��افرتي برخورد خواهيم كرد.« آنطور كه به نظر مي رسد نظارت بر 
تورهاي مسافرتي كافي نيست و مجريان اين تورها آزادانه درآمدزايي 
مي كنند؛ مسئله اي كه منجر به ابتال يا فوت بسياري از هموطنان خواهد 
ش��د. بنابراين الزم اس��ت كه هر چه زودتر اين آژانس هاي مس��افرتي 
شناسايي و با مديران متخلف آن قاطعانه برخورد شود تا تورهاي مسافرتي 

در اين ايام قرنطينه كرونا را در ايران نچرخانند. 

 عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به شيوع كرونا در پايتخت 
گفت: ۵0 سوله  مديريت بحران آماده است و هر زمان كه وزارت بهداشت 

اعالم كند در اختيار آنها قرار مي دهيم. 
 زهرا شيخي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
متأسفانه در كش��ور ما به رغم برنامه ششم توسعه و سند ملي گياهان 
دارويي كه بر ادغام طب سنتي و مدرن تأكيد شده اين تصميم عملياتي 

نشده است. 
 رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه كرونا جان 
20 هزار تهراني را گرفته است، گفت: 48/۵ درصد بيماران طي دو هفته 
گذشته در ميهماني هاي خانوادگي مبتال به كرونا شده اند؛ روزه عاطفي 

در پيشگيري از كرونا مؤثر است. 
 دادستان انتظامي مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده 
قوه قضائيه از راه اندازي پنج دادس��راي انتظام��ي ديگر در مراكز وكال 
و كارشناسان رسمي اس��تان ها خبر داد و گفت: تمام استان ها داراي 

دادسراي انتظامي وكال شدند. 
 بزرگ��راه 6 كيلومتري ش��هيد بروج��ردي در جنوب غ��رب تهران 
گرفتار سه معارض است. ش��هرداري هنوز معارضين را برطرف نكرده 
و بهره برداري از اي��ن پروژه كه ح��دود يك دهه پيش آغاز ش��ده در 

بالتكليفي قرار دارد. 
 مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران از كاهش 30 درصدي آمار 
مسافران مترو پايتخت با اجراي محدوديت هاي مربو ط به كرونا طي 

روزهاي گذشته خبر داد. 
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از تمديد اعتبار 

پروانه هاي مؤسسات پزشكي تا پايان سال جاري خبر داد. 

۱۰۰۰زندانيجرائمغيرعمدباهمكاري
بسيجحقوقدانانآزادميشوند

رئيس سازمان بسيج حقوقدانان گفت: هزار زنداني جرائم غيرعمد 
در هفته بسيج آزاد مي ش�وند و اين طرح تا سالروز شهادت حاج 
قاسم سليماني، ميالد حضرت زهرا )س( و موالي متقيان ادامه دارد. 
سهراب انباركي ضمن گراميداشت هفته بسيج گفت: آزادي زندانيان 
جرائم غيرعمد از امروز كه در هفته بسيج به سازمان بسيج حقوقدانان 
اختصاص دارد، انجام مي شود. هزار زنداني در اين طرح آزاد مي شوند. 

انباركي اظهار داشت: مشاوره و وكالت رايگان براي زندانيان و معسران 
در بن��د، اهداي كمك ه��اي حمايتي، معيش��تي و مؤمنان��ه، احياي 
كانون هاي صلح و سازش در زندان ها و حضور هنرمندان و افراد مشهور 
در حوزه هاي مختلف هنري و ورزشي از جمله اقداماتي است كه براي 

آزادي زندانيان جرائم غير عمد انجام شده است. 
رئيس سازمان بسيج حقوقدانان اضافه كرد: جلساتي با رئيس سازمان 
زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كش��ور و مديران كل زندان ها در 
استان ها داشتيم و تفاهمنامه اي را به مرحله امضا رسانديم و بنا شد با 
استفاده از ظرفيت عظيم مجموعه بسيج حقوقدانان و با كمك بسيج 
ساير اقشار از جمله بسيج هنرمندان، ورزشكاران، طالب و اصناف، اين 
اقدام خداپسندانه انجام ش��ود. همچنين به بقيه بسيج اصناف اعالم 
كرديم و از ظرفيت هاي س��ازمان هاي مردم نه��اد و افراد بانفوذ كمك 
گرفتيم.  انباركي اضافه كرد: يكي از اقدامات ارزش��مندي كه در ايام 
كرونا آغاز شد، اهداي بسته هاي معيشتي و كمك هاي مؤمنانه به افراد 
نيازمند بود و بالغ بر 7 ميليارد تومان در سه مرحله اين اقدام انجام شد.  
وي خاطر نشان كرد: سازمان بس��يج حقوقدانان يكي از سازمان هاي 
تابعه بسيج مس��تضعفين و بنا به مأموريت ذاتي متش��كل از قضات، 
وكال، سردفتران، كارشناسان رسمي دادگستري، استادان دانشگاه و 

دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته حقوق است. 
رئيس سازمان بس��يج حقوقدانان با اش��اره به چهار نگاه راهبردي در 
سازمان بسيج حقوقدانان افزود: در سطح محلي موضوع حقوقياران و 
طرح نهضت آگاه سازي و برنامه هاي احياي حقوق عامه و معاضدت هاي 
حقوقي مطرح است. در سطح استاني و ملي طرح هايي مانند آزادسازي 
زندانيان پيگيري مي شود و در سطح بين المللي هم اقدامات ارزشمندي 
انجام شده اس��ت.  وي درباره اقدامات بس��يج حقوقدانان در س��طح 
بين المللي گفت: بي��ش از ۵ هزار حقوقدان در نام��ه اي به حقوقدانان 
فرانسوي، توهين نشريه شارلي عبدو به نبي مكرم اسالم و حمايت هاي 
ابليس پاريس امانوئل مكرون را تقبيح و محكوم كردند. همچنين بيش 
از ۵0 همايش اس��تاني با حضور نيرو هاي انقالبي از كشور هاي جهان 
اسالم در محكوميت عادي سازي روابط رژيم اشغالگر قدس با كشور هاي 

مرتجع عرب به همت بسيج حقوقدانان برگزار شد. 
رئيس سازمان بسيج حقوقدانان درباره طرح »هر مسجد يك حقوقدان« 
گفت: با توجه به شرايط كرونا اين طرح به صورت مجازي دنبال مي شود 
و تقريباً در همه مساجد كشور كه در جوار پايگاه هاي مقاومت هستند، 

اين طرح اجرا شده است. 
انباركي اظهار داشت: در هر كانون و پايگاه مقاومت بسيج بنا داريم يك 
حقوقدان پايه يك، دو و سه سازماندهي كنيم؛ اكنون بخش عمده اين 
طرح انجام شده و قرار است همه مساجد كشور را پوشش دهيم، چنانكه 
تا سال گذشته حدود نيمي از مساجد كشور در راستاي ارتقاي نهضت 

آگاه سازي تحت پوشش قرار گرفته است. 

حسين سروقامت

»ايده آل« ه�ا ب�راي هم�ه جذابن�د؛ هيچ ش�نيده ايد كس�ي از 
ايده آل گرايي بد بگويد؟

اما من مي خواهم از اين واژه زيباي دهان پُركن كمي انتقاد كنم. 
نه. . . صبر كنيد و شتابزده قضاوت نكنيد!

اگر من دس�ت به قل�م مي ب�ردم، تاكنون دهه�ا كت�اب و مقاله 
نوش�ته بودم، اما چون مي خواهم نخستين كارم تاپ باشد و مثل 

توپ صدا كند، يك مقاله هم ننوشته ام!
اگر شما دنبال زني نبوديد كه از آسمان افتاده باشد، يا شغلي كه 
از همه مشاغل متمايز باشد، يا سفري كه همه چيزش ممتاز باشد؛ 
تاكنون هم زن گرفته بوديد، هم ش�غلي داشتيد و هم بارها سفر 

رفته بوديد. 
ايده آلي كه شما را متوقف كند، ايده آل نيست!

بي جهت نيست گفته اند:
»هيچگاه كارهاي كوچكي را كه انجام مي دهيد، متوقف نكنيد. اين 

كارها گاه بزرگ ترين بخش زندگي شما را تشكيل مي دهند.«
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كالنتري:درگيريهايقبيلهاي
علتاصليآتشسوزيجنگلهااست!

حفاظ�ت  س�ازمان  رئي�س  و  رئيس جمه�ور  مع�اون 
محيط زيس�ت ب�ا اش�اره ب�ه حري�ق ۲۵ ه�زار هكت�ار از مراتع 
و جنگل ه�ا در س�ال ج�اري، درگيري ه�اي قوم�ي قبيل�ه اي 
را عل�ت اصل�ي آتش س�وزي هاي جنگل�ي در اي�ران دانس�ت. 
عيس��ي كالنتري، معاون رئيس جمهور با اش��اره به آتش سوزي هاي 
جنگل ها و مرات��ع در س��ال ج��اري، در اظهارنظ��ري عجيب گفت: 
آتش سوزي هاي اتفاق افتاده را ما بيش از حد در جامعه بزرگ مي كنيم، 
چون بخشي از آن طبيعي اس��ت و بخش ديگر هم به موضوع فرهنگ 
جامعه مربوط است و عمدتاً هم علت آتش سوزي ها به همين دو مورد 

برمي گردد. 
وي افزود: عمده آتش سوزي ها در خطه  زاگرس اتفاق مي افتد كه در آن 
منطقه طايفه هاي مختلفي حضور دارند و متأسفانه درگيري هاي قومي 

قبيله اي و شخصي از عوامل اصلي آتش سوزي در آن مناطق است. 
كالنتري بدون هيچ گونه توضيح اضافي  كه بگوي��د از كجا اين آمار را 
كسب كرده و بيان مي كند، مدعي شد: اشتباهات انساني را با آموزش 
عمومي مي توان كم كرد، مثل حركت راننده كاميوني كه ته سيگار خود 
را در مراتع كناره جاده مي اندازد و اين مي تواند منجر به آتش سوزي آن 
منطقه شود، اما بدترين نوع آتش سوزي، درگيري هاي قبيله اي است 
كه متأس��فانه در منطقه زاگرس زياد ديده مي شود، به طور مثال يكي 
از كارهايي كه در اختالف طايفه اي انجام مي دهند، اين است كه براي 
انتقام گرفتن، مرتع هاي يكديگر را آتش مي زنند كه آن آتش س��وزي 
مي تواند به مناطق جنگلي استان برسد و واقعاً ما با اين موضوع مشكل 

داريم و مانديم با اين مسئله چه بايد كرد. 
وي مجدد و بدون ذكر منبع آمار و بدون استدالل ديگري گفت: بخشي 
از علت آتش سوزي ها هم به سوء استفاده هايي كه از طبيعت مي شود، 
مربوط است، به طور مثال كش��اورزي مي خواهد زمين را زودتر براي 
كشت بعدي آماده كند و پسماند كشت قبل را آتش مي زند و امكان دارد 
آن آتش از مزرعه به مراتع و از آنجا به بخشي از جنگل كشيده شود، اما 
اين علل ياد شده  آتش سوزي ها تنها 20 درصد كل را شامل مي شود و 
80 درصد باقيمانده به مشكالت طايفه اي كه عمدتاً در زاگرس هستند، 

بر مي گردد. 
كالنتري افزود: امسال حدود 7 هزار هكتار مرتع و شبه جنگل از مناطق 
حفاظت شده آتش گرفته است و در كل كش��ور حدود 2۵ هزار هكتار 
آتش گرفته اس��ت كه البته با توجه به حوادثي ك��ه در كل دنيا افتاده، 
خيلي عدد بزرگي نيست، مهم است كه نبايد اين مناطق آتش بگيرد، 
اما در مقابل اين آتش سوزي ها ما خطر بيماري هاي جنگلي را داريم كه 

نابودي بيشتري را براي گياهان زاگرس به همراه داشته است. 
كالنتري بيان كرد: س��االنه 100 هزار هكتار از درخت��ان بلوط از بين 
مي رود كه دليل آن فشار بر خاك زير جنگل ها است، به طور مثال قباًل 
منطقه اي مرتع بوده و ما آنجا شروع به زراعت كرديم، در نتيجه خاك 
فرسوده شده و به مرور ديگر آب باران در خاك نفوذ نمي كند، بنابراين 
جنگل سال به سال ضعيف تر شده و   قدرت مقابله با بيماري كه هزاران 
سال با آن مسالمت آميز زندگي كرده از بين مي رود و همين باعث از بين 

رفتن پوشش جنگلي مي شود. 

تمامدشتهاياستانسمنان
درخطرفرونشست

رئيس سازمان زمين شناس�ي و اكتش�اف معدني استان سمنان 
گف�ت: بررس�ي هاي اولي�ه نش�ان مي ده�د تم�ام دش�ت هاي 
اس�تان در خط�ر فرونشس�ت زمي�ن ق�رار دارد و اي�ن پدي�ده 
تهدي�دي ب�راي زيرس�اخت هاي اس�تان محس�وب مي ش�ود. 
ياسر وكيل زاده گفت: پديده فرونشست زمين مي تواند در اثر پديده هاي 
طبيعي زمين شناسي يا فعاليت هاي انساني ايجاد شود، اما كاهش شديد 
سطح آب هاي زيرزميني در اثر برداشت بي رويه از اين منابع، مهم ترين 

دليل فرونشست زمين در استان سمنان است. 
وي بيان كرد: افزايش نياز آبي و اس��تحصال بي رويه و افت سطح آب 
زيرزميني عامل فرونشست است و كاهش مصرف آب و كاهش برداشت 
آب از سفره آب هاي زيرزميني مي تواند طي چند سال موجب كنترل 
فرونشست شود.  وي اضافه كرد: اگر بتوانيم برداشت آب هاي زيرزميني 
را بيش از پيش كاهش دهيم مي توان اميدوار بود با بارش هاي مناسب 
طي چند سال سطح آب هاي زيرزميني ثابت و فرونشست كنترل شود.  
رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني استان سمنان تصريح 
كرد: زماني كه پديده فرو نشست در منطقه اي رخ داد، امكان بازگشت 
زمين به حالت قبل از آن وجود ندارد، بنابراين اگر امروز چاره اي براي 
جلوگيري از اين پديده زيانبار انجام نشود، در آينده شاهد معضل ها و 

آسيب هاي جدي در حوزه هاي زيستي و اقتصادي خواهيم بود. 
وي افزود: فرونشس��ت زمين در دشت هاي شهرس��تان هاي سمنان، 
ميامي، شاهرود، گرمسار و دامغان وجود دارد و در برخي مناطق دشتي، 

اين پديده عامل خطر براي زيرساخت ها است. 
وكيل زاده خاطر نش��ان كرد: در س��ال 98، اداره كل زمين شناسي و 
اكتش��افات معدني استان س��منان به منظور تعيين نرخ فرونشست و 
جلوگيري از پيشرفت آن مطالعات و بررسي هاي خطر اين مسئله را در 

دشت سمنان آغاز كرد و اكنون اين مطالعات را تكميل كرده است. 
رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني استان سمنان در مورد 
پديده هاي زمين شناسي كه زيرساخت ها را تهديد مي كنند، گفت: با 
استفاده از علم مهندسي زمين شناسي مي توان خطر را از زيرساخت ها 
دور كرد.  گفتني است فرونشس��ت زمين به عنوان يكي از مخاطرات 
طبيعي بوده كه در 209 دش��ت از دشت هاي كش��ور از جمله تهران، 

مشهد، كاشان، سمنان و رفسنجان رخ داده است. 

بازداشت۱۲نفرازكاركنانقوهقضائيه
بهاتهامگرفتنرشوه

رئي�س حفاظ�ت اطالع�ات ق�وه قضائي�ه از بازداش�ت 1۲ 
نف�ر از كاركن�ان ق�وه قضائيه ب�ه اته�ام اخذ رش�وه خب�ر داد. 
رئيس مركز حفاظ��ت و اطالعات قوه قضائيه خب��ر داد كه در ماه هاي 
اخير 12 نفر از كاركنان دس��تگاه قضا در بخش هاي مختلف به اتهام 
ارتشا دستگير ش��دند و همچنين 18 نفر از وكاليي كه در بخش هاي 
مختلف قضايي براي اعمال نفوذ در پرونده ها با پرداخت رش��وه تالش 
مي كردند،  بازداشت شدند.  عبداللهي در نشست شوراي عالي قضايي 
از اقدامات صورت گرفته براي مقابله ب��ا تخلفات كاركنان و مرتبطين 
با دستگاه قضا از جمله وكالي رسمي دادگستري گزارشي ارائه كرد و 
گفت: در ماه هاي اخير 12 نفر از كاركنان دس��تگاه قضا در بخش هاي 
مختلف به اتهام ارتشا دستگير شده اند.  وي افزود: همچنين 18 نفر از 
وكاليي كه در بخش هاي مختلف قضايي براي اعمال نفوذ در پرونده ها 
با پرداخت رشوه تالش مي كردند،  بازداشت شدند و در همين زمينه يك 
كارچاق كن حرفه اي كه به صورت علني در مقابل يكي از مجموعه هاي 

قضايي فعاليت داشت، دستگير شد. 

پس از اس�تعفای گله ای بهداش�تی  ها در ش�ب 
عمليات كرونا، حاال روز گذش�ته خبر رس�يده 
كه س�ازمان بازرس�ی هم به ماجرای داروهای 
كروناي�ی ورود ك�رده اس�ت. در بلبش�وی 
اس�تعفای معاون تحقيقات وزارت بهداش�ت، 
گفته ش�ده كه وی با نمونه ق�رار دادن بيماران 
ايرانی كرونا، نتايج داروهای تجويزی س�ازمان 
جهانی بهداش�ت را گ�ردآوری ك�رده و با اين 
اقدام نسنجيده باعث شده است برخی دارو  ها 
كه در ساير كش�ور  ها برای درمان كرونا تجويز 
نمی ش�وند يا كم تجويز می ش�وند، در ايران به 
عنوان نس�خه اصلی درمان كرونا قلمداد شوند 
و اين موضوع تبعاتی را به دنبال داش�ته باشد. 
رئيس س�ازمان بازرسی كل كش�ور از بررسی 
»آزمايش برخ�ی داروهای واردات�ی بر روی 3 
هزار نفر از مبتالي�ان به كرونا در كش�ور« خبر 
داده اس�ت و اعالم كرده كه باي�د پيرامون عقد 
قرارداد با س�ازمان بهداش�ت جهان�ی و مبالغ 
احتمالی رد و بدل شده شفافيت صورت بگيرد. 
 به گفته معاون كل وزارت بهداش��ت بررس��ي آثار 
محدوديت ها زمان بر اس��ت و ب��راي كاهش ميزان 
بستري ها به دو تا سه هفته و همچنين براي كاهش 
موارد فوتي حداقل يك ماه ت��ا پنج هفته زمان الزم 
است و البته اين اثرگذاري به همراهي مردم مشروط 
است. وي اميدوار است براي يك ماه يعني تا يكم دي 
موارد ابتال 30 درصد كاهش يابد و موارد مرگ و مير 

نيز 10 درصد كمتر شود. 
طي 24 ساعت منتهي به روز دوشنبه 3 آذر 1399 
و بر اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، 12 هزار 
و 460 بيم��ار جديد مبتال به كوويد 19 در كش��ور 
شناسايي ش��د كه 2 هزار و 744 نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد 19 در كشور به 866 
هزار و 821 نفر رس��يد. در همين زمان، 4۵3 بيمار 
كوويد 19 جان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع 
جان باختگان اي��ن بيماري به 4۵ ه��زار و 2۵۵ نفر 
رس��يد. همچنين ۵هزارو812 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد 19 در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 

مراقبت قرار دارند. 
 610 ه��زار و 406 نفر از بيماران، بهب��ود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
تاكنون ۵ ميليون و 828 ه��زار و 307 آزمايش 
تش��خيص كوويد 19 در كشور انجام شده است. 
اس��تان هاي ته��ران، اصفهان، ق��م، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبي��ل، خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، 
آذربايج��ان غرب��ي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز 
قرار دارند. استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان 
و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي 

و زرد قرار دارند. 

  ثبت ۲هزار و ۶۹۰ تصوير بدون ماسك
انگار اي��ن مرحل��ه از محدوديت ه��اي كرونايي 
بناست سختگيرانه تر باشد. به گفته سردار حسين 
رحيمي، رئيس پليس تهران بزرگ در 48 ساعت 
گذش��ته تصاوير 2 هزار و 600 نفر از از افراد فاقد 
ماسك اخذ و براي اعمال قانون به مراجع ذي ربط 
تحويل داده شده اس��ت. وي با اش��اره به بازديد 
ميداني در سومين روز از اجراي طرح تعطيلي دو 
هفته اي اصناف در تهران افزود: »بالغ بر 9۵ درصد 
از اصناف و كسبه در تهران ضوابط را رعايت كردند. 
همچنين در دو روز گذش��ته در حوزه ترددهاي 
ش��هري در روز بيش از ۵0 درصد و در شب بيش 
از 70 درصد كاهش داشتيم كه نشان از همكاري 

خوب مردم دارد. «
وي خاطر نش��ان كرد: »پليس با بهره گيري از تمام 
امكانات در 48 ساعت گذشته، 703 تيم را در بيش 
از ۵00 نقطه ش��هر تهران ش��امل مبادي ورودي و 
خروجي، مناطق پرجمعيت و پرازدحام، ايستگاه هاي 
مترو، س��اير مراكز و بازارها مستقر كرده است و هم 
در حوزه ترددها و هم اصن��اف، كنترل هاي الزم را 

خواهيم داشت. «

  ماسك از در منزل
ماسك از در منزل هم انگار طرح جديد پليس است. 
رحيم��ي در اين باره گفت: »كار جدي��دي را در 48 
ساعت گذشته ش��روع كرديم، افراد حين خروج از 
منازل بايد ماسك زده باشند و در اين رابطه افراد فاقد 
ماسك با دوربين هاي البس��ه پليس و دوربين هاي 
نظارتي اعم��ال قانون مي ش��وند و در مدت مذكور 
تصاوير 2 هزار و 600 نفر از افراد فاقد ماس��ك اخذ 
و براي اعمال قانون ب��ه مراجع ذي ربط تحويل داده 
شده است، اعمال قانون اين افراد مراحلي دارد كه بايد 
انجام شود، تصاوير اين افراد تحويل رده هاي باالتر در 
نيروي انتظامي شده كه بايد با ثبت احوال هماهنگي 

صورت گيرد و اقدامات بعدي انجام شود. «
به گفته وي ترددهاي ش��بانه )از س��اعت 21 تا 4 
بامداد( نيز توسط دوربين ها و هم به صورت حضوري 
كنترل مي شود و در دو شب گذشته بيش از 36 هزار 
مورد پيامك اعمال جريمه 200 هزار توماني براي 

ناقضان اين طرح، ارسال شده است. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه در حوزه 
مترو نيز اين هفته نسبت به هفته گذشته با كاهش 
2۵ درصدي تردد مسافران در تمام طول روز روبه رو 

بوديم، گفت: »در بحث اصناف 90 تيم از همكاران 
پليس اماكن همراه با تيم هاي درگير به صورت روزانه 

كار كنترل را انجام مي دهند. «
 كاه�ش 1۰ درص�دي فوتي ه�ا و كاهش 3۰ 

درصدي ابتال تا اول دي
ايرج حريرچ��ي، معاون كل وزارت بهداش��ت تأثير 
محدوديت ه��ا در كنترل بيماري كرون��ا را اينگونه 
ارزيابي كرد: »به ط��ور قطع نتيج��ه محدوديت ها 
مثبت خواهد بود، اما آثار حداكثري بستگي به ميزان 
همكاري مردم و رعايت دس��تورالعمل ها در سطح 

خانواده و پرهيز از دورهمي ها دارد. «
وي افزود: »هدف گيري ما ب��راي محدوديت ها اين 
اس��ت كه براي يك ماه يعني تا يكم دي موارد ابتال 
30 درصد كاهش يابد و موارد م��رگ و مير نيز 10 

درصد كمتر شود. «
به گفته معاون كل وزارت بهداش��ت، بررس��ي آثار 
محدوديت ها زمانبر اس��ت و ب��راي كاهش ميزان 
بستري ها به دو تا سه هفته و همچنين براي كاهش 
موارد فوتي حداقل يك ماه ت��ا پنج هفته زمان الزم 
است.  حريرچي در بخش ديگري از صحبت هايش با 
تأكيد بر اينكه توليد انبوه واكسن، زمانبر و هزينه بر 
است، افزود: » حتي واكس��ني كه اكنون در شركت 
فايزر در حال توليد اس��ت نياز به يك زنجيره سرد 
70 درجه دارد كه توزيع آن را در سطح جهان دشوار 
مي كند.   به طور قطع تا دو سال آينده توليد و توزيع 
واكسن مؤثر براي اكثر كشورهاي دنيا ممكن نيست و 

چاره اي جز رعايت دستورالعمل ها نداريم. «
به گفته معاون كل وزارت بهداشت، با وجود واكسن 
هم حداقل تا دو سال آينده شيوه نامه هاي بهداشتي 
بايد رعايت شود.  حريرچي تصريح كرد: »حتي پس از 
تأييد واكسن ها و تزريق آن به 60 تا 70 درصد مردم، 
شيوه نامه هاي بهداشتي ضد كرونا حداقل تا دو سال 

ديگر بايد رعايت شود. «
  ورود سازمان بازرسي به پرونده آزمايشات 

دارويي روي بيماران كرونايي 
ماجراي حواش��ي اخير وزارت بهداش��ت و ابهامات 
موج��ود پيرامون ماج��راي رتبه نخس��ت ايران در 
كارآزمايي باليني داروهاي سازمان جهاني بهداشت، 
ورود سازمان بازرس��ي كش��ور را به اين پرونده در 
پي داشته است. حجت االس��الم درويشيان، رئيس 
سازمان بازرسي كل كشور از بررسي » آزمايش برخي 
داروهاي وارداتي روي 3 هزار نفر از مبتاليان به كرونا 
در كش��ور« خبر داد و گفت: » بر اساس بررسي هاي 
صورت گرفته از سوي سازمان بازرسي در يك طرح 
تحقيقاتي با نظارت س��ازمان بهداشت جهاني 30 
كشور با بيش از 11 هزار بيمار كرونايي مورد مطالعه 
قرار گرفته اند كه تحقيق درباره حضور ايران در بين 
اين كشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالي با سازمان 
بهداشت جهاني و رعايت يا عدم رعايت اصول اخالق 
پزش��كي از جمله اطالع بيمار در هنگام تحقيقات، 
نحوه دريافت و هزينه كرد اعتبارات احتمالي مربوط 

به طرح و شفافيت آن در دستور كار قرار دارد. «
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