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ميدانداري بسيج با طرح حاج قاسم براي شكستن تاج كرونا
نام معلم كالس اول شما چه بود؟

آموختن و آموزش دادن نميتواند يك شغل باشد و هرگز نميتوان براي
آموزش و ياد دادن ،ارزشگذاري مادي و اقتصادي كرد .به همين خاطر
است كه معلمي و آموزگاري يك شغل نيست ،بلكه يك عشق است.
اگر كسي با هنر عش��ق ورزيدن و عاشقانه در مس��ير آگاهيبخشي و
علمآموزي حركت نكند،حتي اگر در شغل معلمي و در استخدام آموزش
و پرورش باشد نميتوان نام معلم را روي وي نهاد.
معلم با تعليم و تربيت س��ر و كار دارد و هر لحظه از كار و زندگياش،
زكات علم خود را ميپردازد و با آموختن ه��ر واژه يا حرف الفبايي به
دانشآموزان خويش ،شمعي در مسير كمال انساني روشن ميكند.
هر كدام از اين ش��معها در آيندهاي نزديك ميتواند حتي تابندهتر از
خورشيد شود و دنياي پيرامون ما را روشن و منور كند.
همه انسانهاي بزرگ ،تمام دانشمندان و انديشمندان در گوشهگوشه
اين دنيا ،مسير رشد و تحولش��ان را از يك كالس درس و از آموختن و
تعليميافتن از يك معلم آغاز كردهاند و بعدترها با پا گذاشتن در مسيري
رشد و تعالي در مكتب معلمان بيشتري درس آموختهاند.
اص ً
ال مگر ميشود بدون تعليم و آموختن در مسير تعالي گام برداشت؟
مگر ميش��ود از كوچه پسكوچههاي جهل و ناآگاهي بيچراغ راه و
دستان پر مهر معلمي كه با تعليم و تعلم مسير را نشانت بدهد و راه را
برايت هموار كند ،گامي به جلو برداشت؟
براي همين اس��ت كه معلمي را ش��غل انبيا مينامند؛ چراكه رسالت
انبيا هم نجات بش��ر از كوره راه جهل و ناداني به نور فهم و آگاهي بود.
همانگونه كه معلمان عاشق ميكوش��ند نه فقط الفباي زبان مادري،
بلكه الفباي زندگي را به دانشآموزانشان ياد دهند و آنها را در بهترين
مسيرها هدايت كنند .همه ما گذشته از خاطرات تلخ و شيرين دوران
دانشآموزي و تعليم و تربيت ،امروز خود را مديون معلماني هستيم كه
ديروز به پاي ما ايستادند؛ از پدر و مادري كه بنيان تربيت و تعليم مان
را بنا گذاشتند تا معلمي كه در كالس اول دبستان با «آب»« ،بابا» ما را
با دنيايي از واژه و عدد و نادانستهها آشنا كرد.
شايد به همين خاطر است كه هر كدام از ما با وجود نشستن پاي درس
دهها معلم هيچگاه نام معلم كالس اولمان از ياد نميبريم .راستي نام
معلم كالس اول شما چه بود؟

فعاليت بيش از ۱۰۰۰هسته  -واحد
فناور و شركت دانشبنيان
در مراكز رشد دانشگاه آزاد

مراكز رشد دانشگاه آزاد اسالمي با برخورداري از زيرساختهاي
مناس�ب فن�اوري در س�ال گذش�ته موف�ق ب�ه را هان�دازي
ه�زارو ۱۱۳هس�ته -واحد فن�اور و ش�ركت دانشبنيان ش�دند.

معاون تحقيقات ،فناوري و نوآوري دانشگاه آزاد اسالمي گفت :مراكز
رشد دانش��گاه آزاد اس�لامي با برخورداري از زيرساختهاي مناسب
فناوري ،در سال گذش��ته موفق به راهاندازي هزارو 113هسته -واحد
فناور و شركت دانشبنيان شدند.
وي ادامه داد :تعداد ش��ركتهاي دانشبنيان مس��تقر در مراكز رشد
دانشگاه كه داراي تأييديه از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
هستند 103 ،شركت 472 ،واحد فناور و  538هسته فناور است؛ با توجه
به بخشنامه سطحبندي مراكز رشد دانشگاه و برنامهريزي انجامشده
براي توانمندس��ازي مديران مراكز رش��د در واحدهاي دانش��گاهي
انتظار ميرود كه در سال  1400جهش چشمگيري در افزايش تعداد
شركتهاي دانشبنيان داشتهباشيم.
دهقاني فيروزآبادي با اش��اره به تعداد دورههاي برگزارش��ده در سال
گذش��ته تصريح كرد :تعداد دورههاي برگزارش��ده براي دانشجويان،
اعضاي هيئ��ت علم��ي و ش��ركتهاي دانش��گاه  606دوره بوده كه
پيشبيني ميشود اين عدد در سال  1400از هزار دوره نيز فراتر برود؛
تعداد محصوالت توليدش��ده در شركتهاي مس��تقر در مراكز رشد
دانشگاه هم به هزارو 414محصول فناورانه ميرسد و اميد آن ميرود
تا بتوان با پشتيباني و حمايت س��اير فعاليت بيروني در جهت توليد و
تجاريسازي اين محصوالت گام برداشت.
وي در پايان خاطر نشان كرد :در سال گذش��ته نزديك به هزارو300
نفر در راستاي ايجاد يك كسب و كار نوپا جذب مراكز رشد شده و در
حال فعاليت هستند؛ معاونت تحقيقات ،فناوري و نوآوري دانشگاه با
بهرهگيري از اكوسيستم نوآوري ايجاد شده در دانشگاه آزاد اسالمي ،از
طريق شتابدهندهها ،مراكز رشد و سراهاي نوآوري در جهت تبديل
دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان دانشگاه كارآفرين قدم برداشتهاست.

كيفرخواست عباس آخوندي و پسرش
به دادگاه ارسال شد

پروندهاي كه حدود يك س�ال و نيم پيش براي اتهامات اقتصادي
محمدمهدي آخوندي تش�كيل ش�دهبود حاال با ليست  ۲۵متهم
ديگر از جمله وزير سابق شهرس�ازي به دادگاه ارسال شدهاست.

سوم آذر ماه سال  98بود كه رسانهها از بازداشت محمدمهدي آخوندي،
فرزند عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي خبر دادند؛ خبري كه
 9روز بعد غالمحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه آن را تأييد كرد
و علت اين بازداشت را مسائل و موضوعات مالي اعالم كرد.
اسماعيلي در نشست خبري روز  12آذر خود گفت« :اين فرد تنها نيست
و چهار نفر ديگر مرتبط با اين پرونده در بازداشت هستند و كار رسيدگي
به اين پرونده در دادسرا در حال انجام است».
بر اساس اين اعالم ،مهدي آخوندي با صدور قرار بازداشت موقت از سوي
شعبه بازپرسي به قرار صادره اعتراض كرده و پرونده وي به شعبه هشتم
دادگاه كيفري يك براي تصميمگيري در خصوص اعتراض متهم به قرار
بازداشت ،ارسال شدهاست .به گزارش تسنيم با گذشت حدود يك سال
و نيم از تحقيقات اين پرونده ،در روزهاي گذش��ته كيفرخواست 167
صفحهاي اين پرونده صادر و به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال
شدهاست تا در آنجا مورد رسيدگي قرار گيرد.
براساس كيفرخواست ،اين پرونده  26متهم دارد كه عباس آخوندي وزير
سابق شهرسازي نيز متهم رديف بيستم آن است .اتهام محمدمهدي
آخوندي مشاركت در ارتشاي ش��بكهاي به ميزان  42ميليارد ريال و
تحصيل مال نامش��روع عنوان شدهاست .همچنين عباس آخوندي به
پذيرش نفوذ پسرش و يكي ديگر از متهمان پرونده متهم شدهاست.

رئيس سازمان بسيج :بسيج براي ورود به ميدان واكسيناسيون عمومي كرونا آمادهاست

گزارش یک

زهرا چيذري

با سرعت گرفتن تأمين واكسنهاي وارداتي
كرون�ا و همچني�ن روي ريل افت�ادن مراحل
ساخت و كارآزماييهاي باليني واكسن ايراني
كرونا ،همه چيز مهياي س�رعت گرفتن روند
واكسيناس�يون مردم عليه وي�روس تاجدار
است تا وعده واكسيناس�يون سراسري همه
مردم ت�ا پايان س�ال تحقق يابد .اي�ن بار هم
سازمان بسيج به ميدان آمده و رئيس سازمان
بسيج مس�تضعفين براي مشاركت بسيج در
اجراي ط�رح واكسيناس�يون همگاني عليه
كرونا اعالم آمادگي كرد .همچنين بناس�ت تا
فاز جديدي از طرح س�ردار شهيد حاج قاسم
سليماني با همكاري وزارت بهداشت و سازمان
بسيج مستضعفين انجام شود و با به كارگيري
ظرفيت بسيج در نظارت ،قرنطينه بيماران و
اف�راد كرونا مثبت و از همه مهمتر مش�اركت
در اجراي واكسيناس�يون ،ش�اهد شكسته
ش�دن موج چهارم وي�روس تاجدار باش�يم.

موج چهارم كرونا همچنان ميتازد .در  24ساعت
منتهي به روز يكشنبه  ۱۲ارديبهشت  ۱۴۰۰و
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۸ ،هزار و
 ۶۹۸بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كش��ور
شناسايي شد كه  2هزار و  ۷۱۱نفر از آنها بستري
شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به 2
ميليون و  ۵۳۴هزار و  ۸۵۵نفر رسيد .در همين
زمان ۳۹۴ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست
دادند.

واردات بزرگتري�ن محمول�ه واكس�ن
كرونا
حاال واردات و تأمين واكس��ن كرونا هم سرعت
بيشتري يافته و روز گذشته با ورود يك ميليون
دوز واكسن ،بزرگترين محموله واكسن كرونا با
پيگيري جمعيت هالل احمر وارد كشور شد.
روند توليد واكسنهاي وزني هم طبق گزارشات
وزارت بهداش��ت به خوبي پيش م��يرود و حاال
بايد براي تس��ريع در روند واكسيناسيون كرونا
فكري كرد.
آمادگ�ي بس�يج ب�راي مش�اركت در
واكسيناسيون كرونا
با طغيان م��وج چهارم كرونا ،س��ازمان بس��يج
مستضعفين يك بار ديگر به ميدان آمد تا با تشديد
اجراي طرح شهيد حاج قاسم سليماني يكبار ديگر
مهار ويروس تاجدار را ب ه دست آوريم.
سردار غالمرضا س��ليماني،رئيس سازمان بسيج
مس��تضعفين در نشستي با س��عيد نمكي وزير
بهداشت درمان و آموزش پزشكي در محل سازمان
بسيج با تأكيد بر اينكه اين جلسه به منظور بررسي
چگونگي وضعيت طرح شهيد سليماني تشكيل
شدهاس��ت ،افزود«:از روزي كه كرونا در كش��ور
ش��يوع پيدا كرد ،مراكز درماني و شبكه سالمت
كشور درگير مبارزه با اين ويروس منحوس شدند،
بسيج بر اساس وظيفه ذاتي خود از همان روز اول
احساس وظيفه كرد و در اقصي نقاطي كشور كه
نيازي وجود داشت،حضور يافت».
رئيس سازمان بس��يج مستضعفين با بيان اينكه

طرح غربالگري در ابتدا و بعد طرح ش��هيد حاج
قاسم سليماني ادامه يافت و با همكاري با وزارت
بهداش��ت كار جلو رف��ت ،تأكيد ك��رد«:وزارت
بهداش��ت همكاري خوب��ي با ما داش��ت و تمام
چيزهايي را كه تعه��د كردهبود،انجام داد .مردم
عزيز هم همكاري خوبي داش��تند و قبل از طرح
شهيد سليماني ،بيش از  7ميليون سفير سالمت
داشتيم».
سردار س��ليماني با تأكيد بر لزوم گسترش طرح
شهيد سليماني در ش��رايط كنوني افزود«:همه
ش��بكه بس��يج و س��پاه رس��الت دارند هرگونه
همكاري مورد نياز را انجام دهند .در س��ه هفته
گذشته جلساتي با فرمانده كل سپاه داشتيم كه
به گسترش طرح شهيد س��ليماني و همكاري با
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تأكيد
كردند».
رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين همچنين
با اعالم آمادگي بسيج براي مش��اركت در طرح
واكسيناسيون عمومي افزود«:در آستانه دسترسي
به مقادير باالي واكس��ن در كشور هستيم و بايد
تالش كنيم ابتال به ش��دت كاهش يابد تا وقتي
واكسيناسيون عمومي آغاز شد كشور در آرامش
باشد .ما آمادگي داريم در واكسيناسيون عمومي
هم به وزارت بهداشت كمك كنيم».
سردار س��ليماني در ادامه با اش��اره به برگزاري
انتخابات رياست جمهوري خاطر نشان كرد«:در
پايان خرداد ماه شاهد انتخابات هستيم و رهبري
عزيز هم براي مشاركت گس��ترده دعوت كردند

كه اين توجه ميخواهد و بايد در كنترل ويروس
كرونا دقيق و سريع عمل كنيم .بسيج ظرفيتهاي
اجتماعي فراواني در اقشار و ظرفيتهاي عمومي
فراواني در پايگاهها دارد و توجه و جهت دادن به
آن اهميت دارد».
ميزان مرگ و مير نصف پيك قبلي
سعيد نمكي،وزير بهداش��ت هم در اين نشست
هدف از اجراي طرح شهيد سليماني را جلوگيري
از گس��ترش آت��ش كرونا در كش��ور دانس��ت و
افزود«:ويروس انگليسي توانس��ت در عرض دو
هفته اروپا را فلج كند،اما ما اجازه نداديم اين اتفاق
در كش��ور بيفتد .درمانهاي سرپايي را به شكل
گسترده ش��روع كرديم ،كميتههاي ترخيص را
تشكيل داديم و نهايتاً در اين شرايط پيك چهارم
را پشت سر ميگذاريم».
نمكي تصريح كرد«:ميزان م��رگ و مير در موج
چهارم به نس��بت موارد بستري و سرپايي ،نصف
پيك قبلي بود و اينها از دستاوردهاي نظام سالمت
كشور است».
وزير بهداش��ت در ادامه با اش��اره ب��ه اجراي فاز
جديدي از طرح شهيد سليماني افزود«:در طرح
شهيد سليماني به دنبال اهداف جديدي هستيم
كه ميخواهيم از ظرفيت قرنطينه براي جلوگيري
از س��رگرداني بيماران اس��تفاده كني��م .از همه
مهمتر در برنامه واكسيناس��يون ،بتوانيم تمامي
گروههاي هدف را واكس��ينه كني��م كه ظرفيت
بس��يج براي همكاري در اجراي اي��ن برنامهها
قابلتوجه است».
نمكي با تأكيد بر اينكه امروز فاز جديدي از طرحي
شهيد سليماني را دنبال ميكنيم،ادامه داد«:چند
حركت جديد را به مجموع��ه فعاليتهاي قبلي
اضافه كرديم .اول اينكه بتوانيم در بعد نظارت از
مجموعه بسيج كمك بيشتري بگيريم ،دوم اينكه
بتوانيم در قرنطينه بيماران و مبتاليان مثبت از
اين ظرفيت كمك بگيريم و افرادي كه مبتال بوده
و شناسايي شدهاند ،سرگردان نشوند تا ديگران را
آلوده كنند .از همه مهمتر با حركتي كه در حوزه
واكسيناسيون آغاز كرديم كه به صورت گسترده
ادامه مييابد ،چه با واردات انبوه واكسن براي اين
ماه و ماه بعد و چه با توليد واكسن داخلي انشاءا...
بتوانيم طب��ق برنامه تمامي گروهه��اي هدف را
واكسينه كنيم».
نمكي با تأكيد بر ظرفيت بسيج افزود«:اميدوارم
بتوانيم چه ب��راي بيماريابي خانه ب��ه خانه ،چه
براي قرنطينه و مراقبت در من��زل يا محلهاي
قرنطينه و چه در زمينه واكسيناس��يون به ويژه
براي افراد سالمند يا افرادي كه دچار بيماريهاي
صعبالعالج هستند و قادر به حركت و آمدن براي
تزريق واكسن نيستند ،از ظرفيت مجاهدانه بسيج
اس��تفاده كنيم .اميدوارم تجرب��ه كنترل و مهار
كووي د  ۱۹را با بسيج به سرانجام برسانيم».

سالخي محيطزيست به بهانه كسب و كار

وزارت صمت كمكاريهاي خودش در توسعه كسب و كارها را گردن مقررات بيننسلي محيطزيست انداخت
وزارت صنع�ت،
گزارش 2
مع�دن و تج�ارت
سزاوار
عليرضا
اخي�ر ا ً برخ�ي
مقررات زيستمحيطي را بهعنوان موانع حوزه
كسب و كار معرفي كردهاس�ت .اين وزارتخانه
خواستار رفع اين قوانين در هيئت مقرراتزدايي
شدهاس�ت؛ حال آنكه قانون اساسي به عنوان
عاليترين سند حقوقي كشور ،هر نوع تخريب
محيطزيست را ممنوع كردهاست .وزارت صمت
حتي به بهانه رونق كسب و كار خواستار تأسيس
معدندرمناطقچهارگانهشدهاست،درحاليكه
اينمناطقسرمايهنسلهايآتيكشورهستند.

وزارت صم��ت برخي مقررات زيس��تمحيطي را
بهعنوان سد راهي در جهت توليد ،براي بررسي و
رفع به هيئت مقرراتزدايي ارسال كردهاست .حال
آنكه اكنون حتي در شهرهاي كوچك هم مشكالت
زيستمحيطي جدي ايجاد شدهاست.
بيتوجهي به قوانين باالدست كشور
تاكنون بارها ثابت ش��ده كه حتي يك كارخانه
هم اگر مسائل زيس��تمحيطي را رعايت نكند،
عواقب س��نگيني براي مردم دارد .به طور نمونه
همين سال گذشته بيتوجهي محيطزيستي در
كارخانه توليدكننده كربنات سديم آذربايجان
ش��رقي ،فاجعهاي زيس��تمحيطي رقم خورد.
در اثر يك بيتوجهي محيطزيستي ،نزديك به
 ۸۰۰هكتار زمينهاي اطراف دچار آسيب شدند
و كش��اورزان نيز ديگر نتوانستند از اين زمينها
استفاده كنند.
ناديده گرفتن تبعات زيستمحيطي به بهانه كسب
و كار ،مغاير اصل پنجاهم و اصل  ۱۳۸قانون اساسي
و سياستهاي كلي محيطزيس��ت ابالغيه رهبر
معظم انقالب و نقض صريح ماده  ۱۱قانون هواي
پاك است.
جالب اينك��ه بيتوجهي به برنامهه��اي آمايش
سرزمين ،طي چند دهه اخير عامل اصلي جاري
ش��دن س��يل و س��يالبهاي مخرب در كشور
بودهاس��ت .تا پيش از س��ال  ۹۷هم شهركهاي
صنعتي با وس��عت كمتر از صد هكت��ار نيازي به
گزارش ارزيابي محيطزيس��تي نداش��تهاند،اما

حسین سروقامت

تبعات نامطلوب اين تصميم موجب شد ارزيابي
محيطزيس��تي اجرايي ش��ود .عجيب است كه
اكنون وزارت صمت چنين موارد مهمي را ناديده
ميگيرد.
در ماده  ۱۱قانون ه��واي پاك نيز هرگونه احداث،
توسعه ،تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي
توليدي ،صنعتي و معدني ملزم به رعايت مقررات
ابالغي از س��وي س��ازمان حفاظت محيطزيست
شدهاست.
وزارت صمت در نامه به هيئ��ت مقرراتزدايي از
ضوابط و مجوزهاي زيستمحيطي بهعنوان موانع
حوزه كسب و كار ياد ش��ده و مث ً
ال دريافت مجوز
انطباق مقررات و ضوابط محيطزيس��تي استقرار
واحدهاي تولي��دي صنعتي را زم��ان بر توصيف
كردهاست.
در موردي عجي��ب ،وزارت صمت حتي مخالفت
سازمان حفاظت محيطزيست با انجام فعاليتهاي
معدن��ي در مناط��ق چهارگانه محيطزيس��تي را
بهعنوان ديگر موانع حوزه كس��ب و كار و توليد در
كشور معرفي كردهاست!
هيچ پرونده بالتكليفي در محيطزيس�ت
نداريم
در همين خصوص روز گذشته معاون محيطزيست
انساني سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينكه

اين موارد بهانههاي وزارت صنعت است و اگر اين
قوانين و مقررات زيس��تمحيطي نباشند،اوضاع
محيطزيست بدتر خواهد شد ،به خبرگزاري ايسنا
گفت«:ريشه مشكالت در حوزه محيطزيست اين
است كه مسائل زيستمحيطي جزو اولويتهاي
آخر در كشور اس��ت .تمام تالش ما طي سالهاي
اخير اين بودهاس��ت،در كوتاهتري��ن زمان ممكن
به استعالمات زيس��تمحيطي پاسخ دهيم .براي
مثال ميانگين مدت زمان ارزيابي زيستمحيطي
طرحه��اي بس��يار ب��زرگ در س��ازمان حفاظت
محيطزيست چهار ماه بودهاست ،بهگونهاي كه در
اسفند ماه سال گذشته و همزمان با پايان سال هيچ
پروژه بالتكليفي در سازمان حفاظت محيطزيست
وجود نداشت».
مس��عود تجريش��ي با بيان اينكه پيش از اين در
سازمان حفاظت محيطزيست بيش از  ۱۷۵پروژه
عمراني و اقتصادي داش��تيم كه حدود يك سوم
آنها بدون ارزيابي زيس��تمحيطي به مرحله اجرا
رسيدهبودند ،تأكيد كرد« :سازمان محيطزيست
موظف است كه در مدت مشخصي به استعالمات
زيستمحيطي دستگاههاي مختلف پاسخ دهد.
در غير اين صورت آن پ��روژه ميتواند بدون مجوز
زيستمحيطي آغاز شود».
معاون محيطزيس��ت انساني س��ازمان حفاظت

ل
محيطزيس��ت ادامه داد«:به اي��ن ترتيب در حا 
حاضر تعداد زيادي صنعت در كشور داريم كه بدون
مجوز محيطزيست در حال فعاليت هستند .ما به
تمامي اين صنايع تأكيد كردهايم كه با دريافت وام از
صندوقمليمحيطزيستمشكالتزيستمحيطي
خود را برطرف كنند و بهصورت قانوني به فعاليت
خود ادامه دهند».
هر كجا خواستيم پتروشيمي و پااليشگاه
زديم
وي با اشاره به اينكه نبايد مشكالت حوزه كسب و كار
را برگردن محيطزيست انداخت ،گفت«:بهتر است
كه وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهطور مشخص
به ما اعالم كند ك��ه كدام ي��ك از پروژهها معطل
محيطزيست ماندهاست .ما بايد شرايط سرزمين را
ل حاضر وضعيت آب در كشور
در نظر بگيرم .در حا 
در شرايط خوبي نيست و ما بايد در تخصيص آب به
پروژهها دقت الزم را داشتهباشيم».
تجريش��ي در ادام��ه اظه��ار كرد«:ظرفي��ت
بارگذاريهاي صنعتي در بس��ياري از نقاط كشور
بيش از گنجايش آن نقاط بودهاس��ت و االن ديگر
نميتوانيم هر كجا كه خواس��تيم پتروش��يمي يا
پااليش��گاه راهاندازي كنيم .متأسفانه ما در كشور
اول صنعت را راهاندازي ميكنيم و بعد بهدنبال آب
براي آن ميرويم كه در نتيجه با مشكالتي از جمله
نشست زمين روبهرو ميشويم».
وي ادام��ه داد«:ما نميتوانيم ب��ه بهانه اقتصاد
الزامات زيس��تمحيطي را از بين ببريم .مقام
معظم رهب��ري ني��ز بر اي��ن موض��وع تأكيد
كردهاند و حتي از فعل «تقصير» براي تخريب
محيطزيست در سخنرانيهاي اسفند ماه خود
استفاده كردهاند».
تجريشي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با
بيان اينكه در حال حاضر وزارت صنعت بهدنبال
آن اس��ت كه براي فعاليتهاي معدني در مناطق
محيطزيستي از ما استعالم نكند ،تصريح كرد«:اين
موضوع خطر بسيار بزرگي اس��ت؛چراكه مناطق
چهارگانه محيطزيس��تي امانتهايي براي نسل
آينده هستند و ما نميتوانيم اين مناطق محدود
را مانند ساير نقاط سرزمين بدون نظارت و ارزيابي
تخريب كنيم».
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قطرات باران گاه به دريا ميرسند؛ گاهي نيز كنار پنجره حبابي
تشكيل مي دهند.
قطره اگر به دريا رسيد؛ زنده ميشود .ميجوشد و ميخروشد!
اما حباب چه؟ عمر حباب به لحظهاي بند است؛ ميتركد و نابود
ميش�ود .فقط به خاطر هوايي كه در درون دارد .آن خرده هوا
ت اوست.
مايه هست و نيس 
 ...در جنوب تهران حوزهعلميهاي اس�ت به نام مسجد آقا؛ با
طلبههايي ساده و صميمي!
س�الها پيش مهمان ناخواندهاي داش�تند به اس�م «درويش
اسدا »...كه گاهي احوالي از آنان ميپرسيد.
خاطراتي ناب در صندوقچه دل داشت؛ تكهكالمي شنيدني:
زدست غير ننالم چراكه همچو حباب 			
هميشه خانه خراب هواي خويشتنم
امروز كه آن طلبهها هر يك بر مسندي نشستهاند ،هر كه چون
حباب ،هوايي در درون دارد ،جز خرابي به بار نياورده؛ خوش�ا
آنكه از هوا َرسته و به دريا پيوستهاست!

عليرضا رحيمي /كارشناس ارشد برنامهريزي شهري

برونرفت از مشكالت شهري
با اصالح قانون انتخابات شوراها

انتخابات اولين دوره ش��وراهاي اسالمي
شهر و روستا در  ۷اسفند  ۱۳۷۷برگزار شد.
مردم حدود ۱۸۵هزار تن از اعضاي اصلي
و عليالبدل ش��وراها را در سراس��ر كشور
برگزيدند .نكته قابلتوجه و مهم اينكه در
آخرين انتخابات شوراها كه در سال 1396
برگزار گرديد،بيش از  56ميليون نفر واجد
شرايط رأي دادن بودهاند.
اگر شهر را زنده بدانيم كه شبانهروزي نيازمند توجه ،مراقبت و درمان
است ميتوانيم ش��هرداريها را دو بازوي اجرايي و شوراي شهر را مغز
متفكر آن تصور كنيم.
با توجه به گستردگي و تنوع امور مرتبط با ش��هر ،شوراي شهر داراي
كميسيونهاي تخصصي مختلفي اس��ت كه از جمله آنها ميتوان به
كميس��يون حقوقي و مش��اركتهاي مردمي ،كميس��يون فرهنگي،
اجتماعي و امور ورزشي ،كميسيون عمران و حمل و نقل ،كميسيون
معماري و شهرس��ازي ،كميسيون س�لامت ،محيطزيست و خدمات
شهري و كميسيون هنر اشاره كرد.
با توجه به اينكه وظايف ش��هرداريها وظايفي عموماً تخصصي است،
نهاد حاكم بر آنها نيز بايد داراي زيرشاخههاي تخصصي باشد تا بتواند
با تصميمگيري و تصميمسازيهاي مناسب ،سياستگذاري شهر را به
صورت تخصصي انجام دهد.
اما يك نقد به قانون تش��كيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
و انتخاب شهرداران ،اين است كه مش��خصاً در بند ه ماده  30شرايط
انتخابشوندگان براي ش��وراها را اينگونه بيان كردهاست«:دارا بودن
سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا  200خانوار و داشتن
مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي باالي  200خانوار ،داشتن حداقل
مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي ش��وراي شهرهاي تا  20هزار نفر
جمعيت ،داشتن حداقل مدرك ليس��انس يا معادل آن براي شوراي
شهرهاي باالي  20هزار نفر جمعيت».
موضوع مهم اين است كه شرايط تخصصي احراز صالحيت كانديداها
در زمينههاي تخصصي و مرتبط با شهر و شهرسازي و مديريت شهري
و امور حقوقي و مالي و عمراني بسيار كمرنگ ديده شدهاست ،در حالي
كه به نظر ميرسد به بيان مقاطع تحصيلي باالتر با گرايش تخصصي
مرتبط با وظايف محوله به شهرداريها از جمله شهرسازي ،معماري،
مديريت شهري و غيره نياز بيشتري باشد .هر چند كه اين مهم حتماً و
قطعاً الزم است كه با تجربه كاري مرتبط عجين شده باشد اعم از اينكه
در شهرداريها باشد يا دستگاههاي اجرايي مرتبط با وظايف محوله كه
از جمله آنها ميتوان به مجموعه راه و شهرسازي اشاره كرد.
با قانون فعلي دايره افراد تأييد صالحيت شده و واردشونده به گود رقابت
انتخاباتي وسيعتر ميشود،اما به نظر ميرسد رسالت رسانههاي گروهي
باز هم در اين زمينه سنگينتر ميش��ود؛ از يك سو وظيفه آگاه كردن
مردم به لزوم انتخاب كانديداهايهاي مناسب و متخصص را دارند،يعني
همان تنوير افكار عمومي در خصوص مطالبات بحق مردم از شوراها و
از سويي ديگر تنوير اذهان عمومي و قانون نويسان به لزوم بازنگري و
تخصصي نگري در زمينه تأييد صالحيتهاي متقاضيان؛ همانگونه كه
جهت احراز صالحيت مديران ارشد بانكي و بيمهاي كشور آييننامهها و
دستورالعملهاي تخصصي مدوني ابالغ شده و در حال اجرا است.
ش��هرداريها با تمام اصناف و دس��تگاههاي اجرايي حاضر در شهرها
ارتباط مستقيم دارند و داشتن اعضاي شوراي شهر متخصص و داراي
تجربه مفيد كاري در زمينهه��اي عمراني ،حقوقي ،مال��ي و غيره در
كنار بينش عميق و دقيق از حوزه انتخابيه ،راه برونرفت از مشكالت
شهري است.

رئيس شوراي شهر تهران با اش��اره به موضوع واكسنخواري گفت:
در شهرداري تهران س��ابقه نداش��ته كه متخلفان با اين سرعت از كار
بركنار شوند.
شهردار تهران گفت:تاكنون بيش از  ۲۴۰نفر از رانندگان تاكسي در
اثر كرونا فوت شدند كه نقش زيادي هم در انتشار ويروس دارند.
وزارت آموزش و پرورش ش��رايط انتقال دائ��م و موقت فرهنگيان
را اعالم كرد .بر اين اس��اس ،ثبتنام نقل و انتقال برون اس��تاني از ۱۵
ارديبهشت آغاز ميشود ثبتنام و درون استاني هم از  ۱۱ارديبهشت
آغاز شدهاست.
مدير كل توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور از
آغاز مرحله سوم توزيع اقالم بهداشتي براي پيشگيري از كرونا به مراكز
نگهداري از معتادان و پاتوقهاي معتادان بيخانمان خبر داد.
مدير كل مرمت و حفاظت س��ازمان اسناد و كتابخانه ملي از مرمت
۲۵هزار و  ۸۰۰برگ سند تاريخي در سال گذشته خبر داد.
جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويان در دانشگاههاي كشور
با دبيري دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز به كاركرد.
مدير عامل انجمن اوتيسم ايران با اش��اره به تأثيرات كرونا در روند
آموزش كودكان طيف اوتيسم گفت :عالوه بر تفاوتهاي يك كودك
عادي و اوتيسمي ،موضوع دسترس��ي به وسايل آموزش آنالين نيز در
برخي نقاط كشور دغدغهاي جدي اس��ت؛ با اين حال به طور كلي ما
با خأل آموزش و مهارت آموزي نوجوانان و جوانان طيف اوتيس��م هم
روبهرو هستيم كه بايد با سياستگذاريدرست از اين خأل عبور كنيم تا
فرد مستعد طيف اوتيسم مجبور به خانهنشيني نباشد.
نتايج يك مطالعه جديد نشان ميدهد :دماي گرم و آب و هواي گرمسيري
ممكن است به كاهش گسترش بيماري كوويد ۱۹كمك كند.

