
از روزي ك�ه بي�ل گيتس، رئي�س ش�ركت 
مايكروس�افت و همس�رش مليندا با انتشار 
پيامي در توييتر رس�مًا اعالم كردند كه پس 
از ۲۷ سال زندگي مشترك، تصميم گرفته اند 
از هم جدا ش�وند، گمانه زني ها درباره چرايي 
طالق اين زوج مش�هور باال گرفته است. حاال 
به نقل از افراد آگاه، فاش ش�ده مليندا پس از 
بازديد از عمارت متعلق به جفري اپستين، از 
دست ش�وهر خود و روابطش بسيار عصباني 
شد. اپس�تين س�رمايه دار امريكايي و دالل 
سكس بود. او كه به سوء اس�تفاده از دختران 
نابالغ متهم بود،  در ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ در سلول 
خود در مرك�ز اصالح متروپليت�ن نيويورك 
خودكش�ي ك�رد. روابط بي�ل گيتس ب�ا اين 
دالل جنس�ي موجب جدايي همسرش از وي 
شده است،اما بيل گيتس تنها چهره سرشناس 
امريكايي نيست كه با اپستين روابط نزديكي 
داشته است. رؤس�اي جمهور س�ابق امريكا 
از جمله بيل كلينتون و دونال�د ترامپ ديگر 
چهره هايي هس�تند كه از نزديكان اين دالل 
س�كس بوده اند و فيلم ها و تصاويرش�ان در 
كنار فردي كه از دختران نابالغ سوء استفاده 
مي كرد، ثبت شده است. گويا در غرب، همه، از 
رؤساي جمهور گرفته تا ثروتمندان  به دنبال 
افراد نابالغ هستند، اما همان ها و دنباله روهاي 
بدون منطق ش�ان، ازدواج ش�رعي دختران 
بالغ را در س�اير نقاط دنيا محك�وم مي كنند!

پس از دس��تگيري جفري اپستين، س��رمايه دار 
ميلياردر امريكايي حواشي زيادي پيرامون پرونده 
وي ش��كل گرفت؛ چراكه او به غي��ر از اتهاماتي 
نظير ارتباط و آزار و اذي��ت چندين نوجوان كم 
س��ن و س��ال، با چهره هاي مش��هور سياسي و 
رؤساي جمهور پيشين امريكا حشر و نشر داشت. 
اپستين در شش��م جوالي 2019 توسط پليس 
فدرال امريكا ب��ه اتهام قاچاق و فروش انس��ان 
و همچنين ايجاد ش��بكه وس��يعي از باند ارائه 
دختران زير سن قانوني جهت سوءاستفاده هاي 
جنسي بازداشت ش��د. با اينكه جلسه محاكمه 
وي در دادگاه   با خودكشي اش ديگر برگزار نشد، 
اما اپستين در صورت مجرم ش��ناخته شدن از 
سوي قاضي به حبس تا ۴۵ سال محكوم مي شد. 
صحنه مرگ اپستين 66 س��اله، كه از دوستان 
نزديك »دونالد ترام��پ« رئيس جمهور امريكا 
بود، اين ذهنيت را القا مي كرد كه او در سلولش 
در زندان »منهتن«  خود را حلق آويز كرده است. 
با اين حال دكتر »مايكل بادن«، پزش��ك ارشد 
سابق پزشكي قانوني »نيويورك سيتي« تأكيد 
كرده بود كه جراحات موجود بر جس��د اپستين 
نشان مي دهد كه مرگ وي بيشتر شبيه به قتل 
بوده تا اينكه خودكشي باش��د. جالب تر از همه 
اينكه محل نگهداري جفري با دوربين مدار بسته 

تحت كنترل بوده است!

 دوس�تي نزديك ي�ك دالل س�كس با 
رؤساي جمهور امريكا

دونال��د ترام��پ در مصاحبه با نيوي��ورك تايمز 
اپس��تين را ف��ردي جال��ب توصي��ف ك��رده و 
گفته بود:»ب��ودن با اون خيلي لذت بخش��ه. اون 
گفت كه زنان زيبا رو به اندازه من  دوس��ت داره 
و خيلي از اوناي��ي كه اون باهاش��ون رابطه داره 
جوان هستند. شك نداشته باشيد كه از زندگي 

اجتماعي اش لذت ميبره«. 
بعد از اتهامات و دستگيري اپستين ترامپ از قطع 
رابطه اش با وي س��خن گفته بود. بيل كلينتون 
رئيس جمهور ديگري اس��ت كه با جفري روابط 

دوستانه داشت. 
بنا به گزارشاتي ديگر بيل كلينتون رئيس جمهور 
اسبق اياالت متحده حداقل 26 بار با جت شخصي 
اپستين - كه در اوايل سال 2000 روزنامه ها اين 
هواپيم��ا را Lolita Express ناميدن��د - پرواز 
 ،Fox News كرده است. بنا به گزارش ش��بكه
ظاهراً مشخص شده كه يك پرواز در سال 2002 
به مقصد آفريقا و با حضور اپس��تين، كلينتون و 
بازيگران سينما كوين اسپيس��ي و كريس تاكر 
انجام شده اس��ت. آنها مأموريت داش��تند كه به 
كاوش درب��اره مش��كالت بيماري ايدز و رش��د 
 Vanity Fair اقتصادي در آفريقا بپردازند. مجله
در گزارش كوتاهي در اي��ن رابطه بيان مي كند 
كه»زنان زيادي ك��ه اكثراً جوان ني��ز بودند در 
زندگي او حضور داشتند، اما او به هيچ كدام از آنها 

متعهد نبوده است«. 
با تمام اينها دفتر كلينتون هم پس از دستگيري 
اپستين در بيانيه اي اعالم كرد »وي از هيچ كدام 
از جرائم وحشتناك جفري اپستين كه چند سال 
پيش در فلوريدا به آنها اق��رار كرده و همچنين 
جرائمي كه اخيراً به انجام آنها در نيويورك متهم 
شده است، مطلع نبوده است«. اين بيانيه در ادامه 
مي افزايد كه كلينتون »مجموعاً چهار س��فر« با 
جت اپس��تين انجام داده  و حدود يك دهه است 
كه با او صحبت نكرده است«! شاهزاده آندرو، برادر 
كوچك تر شاهزاده چارلز هم از ديگر كساني است 

كه با اپستين ارتباط نزديك داشته است. 
  بر س�ر زبان افتادن نام اپس�تين بعد از 

۲ سال
اما ماجراي بيل گيتس و ارتباطش با اپس��تين 
حاال دو س��ال بعد از مرگ وي و با جدايي بيل و 
مليندا پس از 27 سال زندگي مشترك، دوباره نام 

اين دالل جنسي را بر سر زبان ها انداخته است. 
بيل گيتس هم در واكنش به انتش��ار گزارش��ي 
در وال  اس��تريت ژورن��ال مبني ب��ر ارتباطش با 
اپستين و مش��اركت وي در كمك هاي مالي او 
به مؤسس��ات مختلف گفته بود:»صرفاً به خاطر 
ارتباطاتي كه جفري اپستين )ميلياردر متوفي 
امريكايي( با افراد ثروتمند داش��ته با او مالقات 
مي كرده و در جريان مالقات هايش با اپس��تين 
هيچ گاه زنان حضور نداش��تند. تمام ديدارهايي 
كه با اپستين داش��تم صرفاً با حضور مردان بود. 
هيچ گاه در مهماني هاي او يا هرچيزي مثل اين 
شركت نداشتم و او هيچ وقت پولي را بابت كمك 
در پروژه هايي ك��ه من از آنها اطالع داش��تم در 

اختيارم قرار نداد.«
حلقه چهره ها و ش��خصيت هاي اطراف اپستين 
از ارتباطات ناس��الم اين افراد با دختران نابالغي 
كه در تجارت س��كس اين فرد حضور داشته اند، 
حكاي��ت دارد و دليل جدايي ميلن��دا از گيتس 
هم همين ارتباطات است. در چنين شرايطي و 
وقتي باالترين مقامات و چهره هاي دنياي غرب 
در كنار روابط رس��مي خود به دنب��ال روابط با 
دختران نابالغ هستند، غول هاي رسانه اي غرب با 
جريان سازي هاي خود مي كوشند تا كشورهايي 
كه در آنها با ازدواج رس��مي دختران بالغ اما كم 
سن و سال جريان دارد، به جرم ازدواج در سنين 
پايين و با عبارت هايي همچون كودك همسري 

تحت حمالت حقوق بشري خود قرار دهند. 
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آمارها نشان مي دهد ادعاي سخنگوي دولت درباره رد صالحيت ها در انتخابات شوراها صحيح نيست

تشويش و تشكيك دولتي در انتخابات شوراها

فساد جنسي در دورهمي رؤساي جمهور و ثروتمندان غربي
مليندا از بيل گيتس جدا مي شود، چون همسرش با يك دالل جنسي دختران كم سن ارتباط داشته است

در حالي سخنگوي 

عليرضا سزاوار
دولت مدعي شده   گزارش  2

بيش از ۵۰ شهر در 
انتخابات پيش  روي شوراي شهر در معرض به 
حدنصاب نرسيدن هستند كه آمارهاي هيئت 
عالي نظارت بر انتخابات ش�وراها خالف اين را 
نشان مي دهد. در واقع ۷4 شهر كشور جمعيت 
داوطلبان كمي دارد، اما كم به اين معني كه تعداد 
داوطلبان۱۰ درصد بيشتر از تعداد كرسي هاي 
آن شهر است. در واقع و به گفته رئيس هيئت 
عالي نظارت بر انتخابات ش�وراها، اساساً آنچه 
يك چالش تلقي مي شود، تعداد داوطلبان است 
نه تعداد افراد ردصالحيت شده! عالوه بر اين، رد 
صالحيت هاي مورد نظر س�خنگوي دولت، از 
س�وي هيئت هاي اجرايي و وزارت كش�ور رخ 

داده است، نه هيئت هاي نظارت. 

اخبار مختلف در خصوص حواشي تشكيل شوراها 
در شهرهاي مختلف نشان مي دهد كه جذابيت 
پارلمان ش��هري براي مردم و داوطلبان را نبايد 
دست كم گرفت. تخلفات گسترده برخي شوراها و 
شهرداري ها در سال هاي اخير هم مردم را نسبت 

به جايگاه شورا حساس تر كرده  است. 
 معضل شهري از ديد سخنگوي دولت

طبق قان��ون اساس��ي، ش��وراي ش��هر يكي از 
اركان مهم نظام و مس��ئول نظ��ارت بر عملكرد 
شهرداري هاس��ت. تأكيد قانون اساسي و ساير 
اسناد باالدستي بر شوراهاي شهر و روستا، جايگاه 

اين شوراها را بسيار رفيع كرده است. 
در تهران براي انتخابات ششمين دوره شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا كه در خرداد ماه پيش  رو 
برگزار مي ش��ود، نزديك به ۵2 ه��زار داوطلب 
ثبت نام كرده اند كه 12 درص��د آن را زنان و 88 
درصد آن را مردان تش��كيل مي دهن��د. آمارها 
نشان دهنده كاهش ثبت نام حدود 3هزار داوطلب 

نسبت به دوره گذشته است. 
روند قانوني به اين شكل اس��ت كه بايد نخست 
صالحيت داوطلبان ثبت نام ش��ده بررسي شود 

كه اين كار توس��ط هيئت اجرايي انتخابات و در 
مرحله بعد توسط هيئت نظارت صورت مي گيرد. 
در روزهاي اخير انتقادات و حاشيه هايي درباره 
افراد ردصالحيت شده از سوي برخي مسئوالن 

دولتي مطرح شده است. 
مهم ترين نظر در اين خص��وص مربوط به علي 
ربيعي، سخنگوي دولت بود. وي درباره صالحيت 
داوطلبان انتخابات شوراها  اعالم كرده »براساس 
گزارش ه��اي وارده، تعداد 21 ش��هر به دليل رد 
صالحيت گس��ترده داوطلبان حدنصاب الزم را 
براي برگزاري انتخابات و تشكيل شورا از دست 
داده و بيش از ۵0 شهر ديگر نيز در معرض عدم 
حدنصاب هستند! به نظر مي رسد نتايج اين نوع 
ردصالحيت هاي گسترده، كاهش مشاركت مردم 

و پايين آمدن انگيزه انتخاباتي شود.«
 تش�ويش اذه�ان عموم�ي را پيگيري 

مي كنيم
آمارهاي منتشر ش��ده از هيئت عالي نظارت بر 
انتخابات ش��وراها نش��ان مي دهد كه شهرهاي 
مدنظر س��خنگوي دولت، برخالف گفته وي به 
اندازه كافي داوطل��ب دارد و حدنصاب الزم هم 

برقرار است. 
آمارهايي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده 
نشان مي دهد كه به عنوان مثال در شهر الي بيد 
در استان اصفهان در مجموع شش داوطلب براي 
شركت در انتخابات اين حوزه، ثبت نام كرده اند، 
در حالي كه تنها پنج كرس��ي براي ش��وراي آن 
وجود دارد! يا مثاًل در شهر كندر استان خراسان 
رضوي هفت داوطلب و پنج كرس��ي، در ش��هر 
ليالن استان آذربايجان شرقي هفت داوطلب و 
پنج كرسي، در شهر الهرود استان اردبيل هفت 
داوطلب و پنج كرس��ي، در خضرآباد استان يزد 
هشت داوطلب و پنج كرسي و در ايوانكي استان 
سمنان نيز 9 داوطلب و پنج كرسي وجود دارد. 

اين آمار از تعداد بسيار كم نامزدهاي شوراها در 
بسياري از شهرهاي كش��ور، به تنهايي براي رد 

ادعاي اخير سخنگوي دولت كفايت مي كند. 
ب��ا اين وج��ود احم��دي نادري، رئي��س هيئت 
عالي نظ��ارت بر انتخابات ش��وراهاي اس��المي 
شهر و روستاي اس��تان تهران نيز ضمن تأكيد 
بر اينكه ساليق سياس��ي در بررسي صالحيت 
داوطلبان انتخابات شوراها مدنظر نبوده به ايسنا 

گفت: »همان ط��ور كه مكرراً اعالم شده اس��ت، 
بيش از 86 درصد داوطلبان انتخابات شوراها در 
تهران، تأييد صالحيت شده اند، هرگونه شايعه و 
آمارسازي غير از اين كذب محض است، هشدار 
مي دهي��م، چنانچه به تش��ويش اذهان عمومي 
پايان داده نشود، از طريق مراجع قضايي موضوع 

را پيگيري خواهيم كرد.«
 هيئت اجراي�ي صالحيت ه�ا را رد كرد، 

نه هيئت نظارت
رئيس هيئت نظ��ارت بر انتخابات ش��وراها نيز 
به خبرگزاري تس��نيم گفت: »اخباري منتش��ر 
شده است كه در 21 ش��هر به دليل رد صالحيت 
داوطلبان حدنصاب براي برگزاري انتخابات وجود 
ندارد، اوالً در برخي از شهرها قبل از رسيدگي به 
صالحيت ها، تعداد داوطلبان ش��ركت كننده در 
انتخابات كم يا لب مرز بوده است و ارتباطي به رد 

صالحيت ها ندارد.«
حميدرضا كاظمي  افزود: »ثانياً طبق بررسي ها 
از اين 21 ش��هر م��ورد نظر س��خنگوي دولت، 
كانديداهاي 12 شهر توس��ط هيئت اجرايي رد 
صالحيت شده اند كه همين امر باعث شده است 
كه اين ش��هرها به حدنصاب نرس��ند يا لب مرز 
باش��ند كه ما در زمان حاضر در حال رسيدگي 
به اعتراضات افرادي هس��تيم كه توسط هيئت 
اجرايي رد صالحيت شدند. براي مثال در دو شهر 
كه به  دليل رد صالحيت ها در مرز نصاب قرار دارد 
هش��ت نفر توس��ط هيئت اجرايي رد صالحيت 
ش��ده اند و هيئت نظارت هي��چ كانديدايي را رد 
نكرده اس��ت يا در ش��هري ديگر پنج نفر توسط 
هيئت اجرايي رد شده و تنها دو نفر توسط هيئت 

نظارت رد صالحيت شده اند.«
رئيس هيئت نظارت ب��ر انتخابات ش��وراها در 
سخنان خود تأكيد كرده، در واقع 7۴ شهر كشور 
جمعيت داوطلبان كمي دارد، اما كم به اين معني 
كه تع��داد داوطلبان10 درصد بيش��تر از تعداد 
كرسي هاي آن شهر است. وي آنچه يك چالش 
تلقي مي شود را تعداد داوطلبان دانسته نه تعداد 

افراد ردصالحيت شده!

 رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، 
از اضافه شدن درس حقوق اساسي به آزمون وكالت 1۴00 خبر داد. 

 در حالي كه ط��ي روزهاي اخير برگ��زاري امتحانات غيرحضوري، 
درخواس��ت تعداد قابل توجهي از دانش آموزان پايه دوازدهم است، اما 
نايب رئيس كميس��يون آموزش مجلس مي گويد: به ج��ز امتحانات 

حضوري راهكار ديگري نيست. 
 مدير كل خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به پيش بيني بارش 
باران هاي ش��ديد همراه با طوفان و گرد و غبار ظرف روزهاي آينده از 
آمادگي مناطق و نواحي شهر تهران براي مقابله با بارش ها و طوفان هاي 

بهاري خبر داد. 
 شمار مبتاليان به بيماري  كوويد  19  ناشي از كروناويروس جديد در 
جهان تاكنون به 1۵6 ميليون و 707 هزار و ۴۴۴ نفر رس��يده و مرگ 
3 ميليون و 269 هزار و 813 نفر نيز بر اثر ابت��ال به اين بيماري تأييد 

شده است. 
 مدير عامل سازمان ورزش شهرداري تهران از در اختيار گرفتن 22 

سوله ورزشي پايتخت جهت انجام واكسيناسيون كرونا خبر داد. 
 مدير كل توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
با بيان اينكه در ايران 1۴0 يتيم ايدز شناسايي شده داريم كه اكثر آنها 
با خويش��اوندان خود زندگي مي كنند، گفت: به لحاظ حمايتي، اكثر 
اين افراد به همراه فاميل شان زندگي مي كنند كه نشان مي دهد بافت 
حمايتي از اين قش��ر در اجتماع وجود دارد، اين در حالي است كه اين 
فرزندان بايد به طور كامل تحت پوش��ش قرار گرفته و براي مستمري  

آنها برنامه ريزي شود. 
 رئيس اداره س��المت م��ادران وزارت بهداش��ت با اش��اره خدمات 
ويژه ماماها در همه گيري كرونا و با بيان اينكه ماماها جزو مظلوم ترين 
گروه ها در نظام سالمت هستند، گفت: سرمايه گذاري بر مامايي تنها 
به معني ارتباط يك طرفه و درخواست هاي مكرر ما از ماما نيست؛ بلكه 
بايد توقعات او هم برآورده شود و اينكه صرفاً سالي يك بار به تبريك روز 

ماما بسنده كنيم، كافي نيست . 
 يك روانش��ناس با تأكيد بر لزوم واكنش تنبيه��ي والدين در قبال 
بزه كودك و نوجوان  گفت: والدين هنگام مشاهده بزه در نوجوان بايد 
نس��بت به آن واكنش جدي نشان داده و حساس ش��وند، اين واكنش 
بايد كاماًل شكل تنبيهي داشته باش��د؛ چراكه سرپوش گذاشتن روي 
بزهكاري كودك و نوج��وان، ناديده گرفتن و حت��ي برخورد جزئي با 
آن منجر به شكستن قبح آن رفتار و تبديل ش��دن آن به عادت براي 

نوجوان مي شود. 

رشد ۵ برابري
 طرح هاي مدرسه سازي خيرين

اعتب�ارات مدرسه س�ازي از ۵۵۰ ميلي�ون تومان در س�ال ۹۲ به 
3۰ هزار ميلي�ارد توم�ان در س�ال ۹۹ افزايش پيدا كرده اس�ت. 
محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش در آيين افتتاح متمركز 
268 فضاي آموزشي با 129۵كالس درس كه با حضور رئيس جمهور 
برگزار شد، با بيان اينكه مدرسه قبل از اينكه يك مكان فيزيكي باشد 
يك محي��ط تربيتي براي رش��د، نمو و توس��عه ظرفيت هاي كودكان 
و نوجوانان اس��ت، اظهار كرد: مدرس��ه محيطي براي تمرين زندگي 
اجتماعي و انتقال فرهنگ، ادب و شناخت هنر اصيل يك كشور است. 
وي با بيان اينكه مدرسه بايد شوق يادگيري را در دانش آموزان افزايش 
دهد، اظهار كرد: يادگيري دس��تاورد بزرگ يك ملت و مدرسه محل 
ترسيم ساختن آينده يك كشور و تمدن است، بنابراين در دولت مدارس 

با اين ويژگي ها ساخته مي شوند و اين رويداد بسيار مهم است. 
وزير آموزش و پرورش گفت: در دولت تدبير و اميد هر روز 28 كالس 
درس احداث ش��ده اس��ت و 10/۵ درصد از تعداد مدارس نيازمند به 
تخريب و بازسازي كاسته شده اس��ت و در پنج سال اخير اين تعداد از 

30درصد كل مدارس به 19/۵ درصد كاهش يافته است. 
وي با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد 16 هزار فضاي آموزشي با 81 
هزار و 900كالس درس به بهره برداري رسيده است، ادامه داد: در سال 
99 دو برابر كالس بهره برداري ش��ده و متوسط سرانه فضاي آموزشي 
به تناس��ب هر دانش آموز از ۴/۵ متر مربع در سال 92 به ۵/2 در سال 
99 افزايش پيدا كرده اس��ت؛ اين در حالي اس��ت ك��ه تعداد جمعيت 
دانش آموزي همه س��اله افزايش پيدا ك��رده و با افزاي��ش 800 هزار 

دانش آموز روبه رو بوديم. 
حاجي ميرزايي عنوان كرد: رويكرد مدرسه س��ازي باعث مشاركت 
خيرين مدرسه س��از شده اس��ت و تعداد طرح هاي خيرين مدرسه 
ساز به بيش از پنج برابر رسيده است. اعتبارات مدرسه سازي از ۵۵0 
ميليون تومان در س��ال 92 به 30 هزار ميليارد تومان در س��ال 99 
افزايش پيدا كرده و ميزان اعتبارات دولتي در فاصله س��ال هاي 92 
تا 99، 10 برابر شده اس��ت.  وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: سال 
گذشته طرح آجر به آجر را براي مش��اركت عموم مردم در امر خير 
مدرسه س��ازي طراحي كرديم و تا كنون بيش از يك ميليون نفر از 
مردم با آورده هاي اندك به اين نهضت بزرگ پيوستند. در اين انديشه 
هستيم كه هر ايراني در س��اخت مدرسه سهيم باشد.  وي ادامه داد: 
در اين مدت تمام بخاري هاي نفتي در مناطقي كه داراي زيرساخت 
گاز بود، جمع آوري و 276 هزار كالس درس استاندارد شد؛ هر روز 
89كالس از نظر سيستم گرمايش��ي ايمن و تمام مدارس خشتي و 
گلي جمع آوري شد. در سال 97، هزار مدرسه خشت و گلي داشتيم 
كه امروز اين مدارس با مدارس��ي ايمن جايگزين شده است.  حاجي 
ميرزايي اظهار كرد: بودجه عمراني كشور براي مدرسه سازي در سال 
99 تا 7/۵ درصد افزايش پيدا كرده است كه حاكي از توجه وافر دولت 

به امر مدرسه سازي و توسعه فرهنگ است.

كبري فرشچي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

ممنوعيت سفر و تردد بين استاني
 بدون در نظر گرفتن رنگ بندي شهرها

تجربه سفرهاي نوروزي و شعله ور شدن دوباره ويروس مهار شده 
كرونا با اين سفرها موجب شد تا اين بار و در آستانه تعطيالت عيد 
سعيد فطر و پيش از راه افتادن موج سفرهاي اين تعطيالت و زبانه 
كش�يدن دوباره بيماري در اقدامي به موقع وزير كشور و فرمانده 
قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا به طور رس�مي تمامي س�فرها را 
در ايام عيد فطر در سراس�ر كش�ور ممنوع اعالم كند و خواستار 
اتخاذ هم�ه تمهيدات الزم براي تحقق ممنوعيت س�فرها ش�ود. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم از ممنوعيت تردد بين استاني با 
خودروهاي شخصي و بدون در نظر گرفتن رنگ بندي شهر، از سه شنبه 

21 ارديبهشت ماه تا شنبه هفته بعد از آن خبر داد. 
هر چند به گفته وزير بهداشت از موج چهارم كرونا عبور كرده ايم و در 
اكثر استان ها شيب همه گيري سير نزولي پيدا كرده است، اما سفرهاي 
عيد فطر مي تواند موج تازه اي از كرونا را در كشور شعله ور كند. همانگونه 
كه با وجود مهار نس��بي ويروس در بهمن ماه سال گذشته و دو رقمي 
شدن ش��مار فوتي هاي كرونايي با س��فرهاي نوروزي و صف هاي مرغ 
و كاالهاي اساس��ي به روزهاي س��ياه و مرگ هاي نزديك به ۵00 نفر 
در ارديبهش��ت ماه امسال رس��يديم و ركورد فوتي، مبتاليان روزانه و 
بستري هاي كرونايي شكسته شد. اين تجربه موجب شد تا اينبار ستاد 
ملي مقابله با كرونا از چند روز مانده به آغاز تعطيالت عيد فطر سفر در 

اين ايام را ممنوع اعالم كند. 
  تدبير به موقع براي ممنوعيت سفر 

ويروس كروناي انگليسي هم كمي سر به زير ش��ده و به مهار نزديك 
است. سعيد نمكي، وزير بهداشت با بيان اينكه ميزان بستري بيماران در 
اين موج نسبت به موج قبلي 2/۵ برابر افزايش داشته است، گفت:»تقريباً 
ويروس انگليسي را مهار شده مي بينيم و امروز از موج چهارم كرونا عبور 
كرده ايم به نحوي كه در اكثر استان ها شيب همه گيري سير نزولي پيدا 
كرده اس��ت.« وي تصريح كرد:»در موج چهارم شيوع ويروس كرونا، با 
توجه به تجربياتي كه كادر درمان به دست آورده بود و همچنين امكانات 
ايجاد شده، درصد مرگ و مير به نسبت تعداد افراد بستري، در مقايسه با 

موج قبلي ۵0 درصد كاهش داشته است.« 
با تمام اينها در آس��تانه تعطيالت عي��د فطر و س��فرهاي معمول در 
تعطيالت نگراني از بروز موج تازه اي از بيماري موجب شد تا ستاد ملي 
مقابله با كرونا كه پيش از اين تجربه تصميم نادرس��ت در ممنوعيت 
سفرهاي نوروزي را در كارنامه داشت، اينبار با اقدامي به موقع سفرهاي 

عيد فطر را ممنوع اعالم كند. 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه 
با كرونا در نامه اي خط��اب به وزير راه و شهرس��ازي و فرمانده نيروي 
انتظامي، به اس��تناد مصوبه رؤس��اي كميته هاي تخصصي ستاد ملي 
مديريت كرونا در حض��ور رئيس محترم جمه��وري، ممنوعيت تمام 
سفرها در ايام عيد فطر در سراسر كشور، از س��اعت 12 روز سه شنبه 
21ارديبهشت ماه تا ظهر روز شنبه 2۵ ارديبهشت 1۴00 را رسماً ابالغ 
كرد.  فرمانده قرارگاه در اين ابالغيه، از وزارت راه و شهرس��ازي و ناجا 
خواس��ت  با پيش بيني همه تمهيدات الزم، ممنوعيت تمام سفرها در 
همه مناطق كشور فارغ از هرگونه رنگ بندي كرونايي را در بازه زماني 

مصوب، به نحو كامل محقق كنند. 
بر اس��اس گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كش��ور، فرمانده قرارگاه 
عملياتي مبارزه با كرونا در رونوشت اين ابالغيه، ضمن جلب همكاري 
كامل جمعيت هالل احمر براي اجراي مصوبه ممنوعيت س��فرها، از 
سازمان صدا و س��يما خواست موضوع ممنوعيت س��فرها را از طريق 

شبكه هاي پر مخاطب راديو و تلويزيون، مستمراً اطالع رساني نمايد. 
  ممنوعيت تردد بدون در نظر گرفتن رنگ بندي شهر

عليرضا رئيسي، س��خنگوي س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا درب��اره اين 
ممنوعيت ها گفت:» از روز سه شنبه 21 ارديبهشت ماه از ساعت 12ظهر 
تا 12 ظهر شنبه هفته بعد آن تمام راه هاي ارتباطي استان ها و ورود و 

خروج بين استان هاي مختلف ممنوع است.«
وي افزود:» از آنجايي كه اين روزها به تعطيالت عيد فطر منتهي مي شود 
و ممكن است دچار مشكل شويم، براي جلوگيري از سفرها تصميم بر 
اين شد كه طي اين مدت تردد بين استان هاي مختلف در سراسر كشور 

و بدون در نظر گرفتن رنگ بندي شهر ممنوع شود.«
به گفته وي، ممنوعيت سفرها از طريق هوايي و ريلي وجود ندارد، اما 
براي تردد خودروهاي شخصي در تمام كش��ور اين ممنوعيت اعمال 
مي شود.  رئيسي ادامه داد: عالوه بر اين بناست تشديد نظارت بر رعايت 
پروتكل ها به ويژه در حوزه اصناف اتفاق بيفتد. از امروز مشاغل يك و دو 
مي توانند در شهرهاي قرمز و نارنجي فعاليت كنند، اما سختگيري ها در 
زمينه رعايت پروتكل ها افزايش مي يابد و اگر نقض پروتكل مشاهده و 
مسلم شود، در شهرهاي قرمز سه هفته و در شهرهاي نارنجي دو هفته 

متخلف را تعطيل مي كنيم.«
بنابر اعالم كانال تلگرامي وزارت بهداشت رئيسي درباره آزمون هاي پايه 
نهم و دوازدهم نيز گفت:» تصميم گيري نهايي درباره امتحانات پايه نهم 
و دوازدهم و همچنين آزمون سراسري و كارشناسي ارشد امروز از طريق 

ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم مي شود.«
حاال و با اعالم به موقع ممنوعيت سفر در تعطيالت پيش رو مي توان 
به ادامه روند كاهش��ي بيم��اري و فوتي ه��ا در هفته هاي پيش رو 

اميدوار بود. 

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر دانش آموز هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
بر مفاهيم ارزشمندي چون غيرت، انصاف، وجدان، جوانمردي، 
حيا و ظلم ستيزي ايستادگي كنيد. مهارت هاي اجتماعي خود را 

تقويت كرده، عنصر مفيدي باشيد. 
از مطالعه مستمر غفلت نكنيد. در انجام فعاليت هاي فوق برنامه 

از سايرين سبقت بگيريد. 
به خانواده به�ا داده، از يافته هاي مدرس�ه در حل مش�كالت 

خانواده بهره ببريد. 
تالش و تعهد را با هم داش�ته باش�يد. كار تيمي را بياموزيد. از 

مقررات جمعي پيروي كنيد. سواد رسانه را بياموزيد. 
از آس�يب هاي اجتماعي نظير س�يگار، اعتياد به مواد مخدر و 
روان گردان كناره گرفته، س�راغ خالف هاي خفيف يا متوسط 

هم نرويد. 
ظاهري متناسب و رفتاري متعادل داش�ته باشيد. با دوستان 
خوب معاشرت كنيد. نزاكت در برخورد را رعايت نموده، ارتباط 

با جنس مخالف را به حداقل كاهش دهيد. 
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ورود مديريت بحران به حمله ملخ ها
رئيس س�ازمان مديريت بح�ران كش�ور از ورود مديريت بحران 
به موض�وع مب�ارزه ب�ا ملخ ه�ا در ۱۰ اس�تان كش�ور خب�ر داد. 
اسماعيل نجار درباره ورود ملخ ها به برخي از استان ها در نيمه جنوبي 
كشور و خسارات آنها به بخش كش��اورزي و باغي گفت: در اين زمينه 
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفظ نباتات داراي مسئوليت هستند، 
اما با توجه به درخواس��تي كه از س��ازمان مديريت بحران كشور شد، 

جلسه اي در اين خصوص تشكيل داديم. 
وي ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد از محل اعتبارات مديريت بحران 
كشور 800 ميليارد ريال براي مبارزه با آفت ملخ در استان هاي كرمان، 
فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و 

بويراحمد، ايالم، خراسان جنوبي و خراسان رضوي تعلق بگيرد. 
رئيس سازمان مديريت بحران كشور با بيان اينكه درخواست اين رقم 
براي تأمين به دولت ارسال شده است، به خبرگزاري ايسنا گفت: پس 
از تأمين، اين مبلغ در اختيار اس��تانداران و سازمان حفظ نباتات قرار 
خواهد گرفت تا نسبت به انجام اقدامات خود براي مبارزه با آفت ملخ 

هزينه كنند. 

حلقه چهره ها و شخصيت هاي 
اطراف اپستين از ارتباطات 
ناس�الم اين افراد با دختران 
نابالغي كه در تجارت سكس 
اين فرد حضور داش�ته اند، 
دلي�ل  و  دارد  حكاي�ت 
جداي�ي ميلن�دا از گيت�س 
ه�م همين ارتباطات اس�ت

زهرا چیذري 


