
س�خنگوي قوه قضائي�ه در چهل و س�ومين 
نشس�ت خبري خود از پاكس�ازي اين قوه از 
وكال، كارشناس�ان رس�مي دادگس�تري، 
س�ردفترداران و كارمندان�ي خب�ر داد ك�ه 
مشغول كارچاق كني بودند. اين دستگيري ها 
در س�ال گذش�ته اتف�اق افت�اده و نش�انگر 
جدي�ت برخورد با فس�اد داخل�ي و عملكرد 
قابل توجه حفاظت اطالعات قوه قضائيه است. 
ادام�ه دادگاه امامي، ماجراي دس�تگيري دو 
ش�هردار، تخريب هتل قوه قضائيه در ساري 
و آخري�ن وضعي�ت پرونده ه�اي خودرويي 
از ديگ�ر اخب�ار مهم نشس�ت س�خنگو بود. 
غالمحسين اسماعيلي در ابتداي نشست خبري 
با اشاره به وظيفه نظارتي قوه قضائيه از دستگيري 
۱۶۱ وكيل و كارش��ناس رس��مي دادگستري و 
۲۰۰پرس��نل بخش هاي متخلف قوه قضائيه و 
تعدادي از شهود دروغين و سردفتران رسمي خبر 
داد و گفت: »همكاران م��ا در حفاظت اطالعات، 
۲۳۷ نفر از كارچاق كن ها را شناس��ايي كردند. « 

اين افراد بازداشت شده اند. 
گفتني اس��ت پيش از اين رئيس ق��وه قضائيه با 
زير سؤال بردن »وكالت تضميني«، اين موضوع 
را مورد انتق��اد جدي قرار داده ب��ود و از حفاظت 
اطالعات قوه قضائيه خواس��ته بود با شناس��ايي 
افرادي كه در اين حوزه مشغول هستند، اقدامات 

قانوني را نسبت به آنها انجام دهد. 
 ۳هزارو۸۰۰ گزارش تخلف از دستگاه هاي 

اجرايي
سخنگوي دستگاه قضا گفت: »سازمان بازرسي 
كل كشور ۱۶ هزار پيشنهاد اصالح امور و رويه ها 
به دستگاه هاي اجرايي صادر كرده است و بيش از 
هزارو۲۰۰ گزارش براي هش��دار به دستگاه هاي 
اجرايي صادر شده و درخواس��ت ما اين است كه 
اين دس��تگاه ها توجه الزم را به اين هش��دارها و 

پيشنهادها داشته باشند.«
وي از ۳هزارو۸۰۰ گزارش تخلف از دستگاه هاي 
اجرايي توسط سازمان بازرسي كل كشور هم خبر 
داد و گفت در نتيجه اين گزارشات بيش از ۵۰۰ 

نفر در مراجع قضايي محكوم شدند. 
اس��ماعيلي در ادامه تصريح كرد: »در س��ال ۹۹ 
بيش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمي توسط سازمان 
بازرسي كل كش��ور دريافت شد و ۹۶ درصد آنها 
رسيدگي ش��دند و در ش��هريور ۹۹ نيز سامانه 
گزارش��گران فساد راه اندازي ش��د و هزار و ۲۸۰ 
گزارشگر هم گزارش دادند. جلوگيري از تصرف 
در اموال ملي به ميزان ۴۸ ه��زار هكتار از جمله 

اقداماتي بود كه انجام ش��د، همچنين س��ازمان 
بازرسي موفق به راه اندازي و رفع مشكل بيش از 

۴۰۰ واحد توليدي شد.«
 برخورد جدي با ت�رك فعل هاي گيالن و 

مازندران
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا هتل قوه 
قضائيه در ساري مورد تخريب قرار گرفته است، هم 
گفت: »آنچه در مجتمع رفاه��ي و تفريحي قوه 
قضائيه در س��اري اتفاق افت��اد تخريب مجتمع 
نبود، اجراي قانون از س��وي قوه قضائيه بود و در 
نتيجه آن ۶۰ متر از ساحل دريا در اين مورد آزاد و 

در اختيار عموم قرار گرفت.«
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره 
آخرين وضعيت پرونده كارخانه ابريش��م گيالن 
اظهار كرد: »در سفر استاني رئيس قوه قضائيه به 

گيالن اين كارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم 
فراخوانده شد و قرار تأمين براي او صادر شد، اما 
چون مبتال به كرونا بود با قرار تأمين وثيقه فعاًل 
آزاد است. در پرونده رش��ت الكتريك هم شش 
نفر بازداشت هستند و رسيدگي به اين پرونده با 

جديت ادامه دارد.«
 پرونده شهرداران در حال تكميل است

اس��ماعيلي در خصوص بازداش��ت دو ش��هردار 
مناطق تهران و واكس��ن خواري در ش��هرداري 
تهران هم گفت: »دي ماه سال گذشته دو شهردار 
تهران مورد تعقيب قرار گرفتند كه با قرار تأمين 
بازداشت شدند. متعاقب آن يكي از معاونان سابق 
يكي از ش��هرداران مناطق هم مورد تعقيب قرار 
گرفت و س��ه نفر از پيمانكاران هم در اين پرونده 
تحت تعقيب قرار گرفتند. در آستانه سال جديد 

اين متهمان با قرار وثيقه آزاد شدند و تحقيقات 
پرونده در دست پيگيري است و به محض اتمام 

آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.«
سخنگوي قوه قضائيه درباره واكسن خواري برخي 
مديران ش��هري و دولتي ه��م افزود: »تحقيقات 
بسياري انجام شده و هنوز گزارش دقيقي در رابطه 

با واكسن خواري به بنده ارسال نشده است.«
وي درباره پرونده فوت دبير اول سفارت سوئيس 
گفت: »تيم تخصصي براي پرونده سقوط دبير اول 
سفارت سوئيس به كارگرفته  شده است، آثار ناشي 
از سقوط از بلندي را پزشكي قانوني بعد از بررسي 
جسد تأييد كرده، مستنداني در صحنه مانند دارو 
و مواد ديگري كه اين خانم مصرف كرده،  در اختيار 
قاضي قرار گرفته و اطالعات در مورد اين پرونده 
از لحظه اول در اختيار سفارت سوئيس گذاشته 

شده  است.«
سخنگوي دس��تگاه قضا درباره آخرين وضعيت 
پرونده خودرويي مفتاح رهنورد بيان كرد: »پرونده 
مفتاح رهنورد يكي از پرونده هاي كثيرالش��اكي 
است كه حدود هزار و ۵۰۰ شاكي دارد و به لحاظ 
اختالفي كه در حوزه مطالبات و واريزي شكات 
پرونده ايجاد شده و بر اساس مستندات به دست 
آمده، پرونده به كارشناسي رفته است. خوشبختانه 
نظر كارشناسي واصل شده و با توجه به اين نظر 
كارشناسي، اميدواريم رأي اين شركت صادر شود. 
رأي پرونده ايران اير تور هم صادر شده و به ديوان 
عالي كشور رفته است و ايراداتي به آن گرفته شده 

كه به زودي اصالح و نهايي خواهد شد.«
 ورود به پرونده 2 وزير

وي با اشاره به اتهامات فساد اقتصادي كه به عباس 
آخوندي نسبت داده شده است، گفت: »نسبت به 
فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضائيه ورود كرد و 
بررسي هاي جدي انجام داده است. در اين حوزه دو 
پرونده داريم؛ يك پرونده مربوط به شاكيان به اين 
شخص بوده كه كيفرخواست آن صادر شده است 

و در نوبت رسيدگي قرار داد.«
اس��ماعيلي درب��اره پرونده تش��كيل ش��ده در 
دادستاني در خصوص پرونده انتشار فايل صوتي 
وزير امور خارجه گفت: »دراين ارتباط پرونده اي 
در دادس��راي عمومي و انقالب تهران تش��كيل 
شده اس��ت و تيم تخصص��ي از مرج��ع قضايي، 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پيگيري 
اين پرون��ده را بر عهده دارن��د. برخي از متهمان 
ممنوع الخروج شده اند و ۲۰ نفر كه در اين فرآيند 
ايفاي نقش داشتند، احضار ش��دند و تحقيقات 

خوبي در اين زمينه انجام شده است.«
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محرز: با توليد واكسن كروناي ايراني ديگر به واردات واكسن نياز نداريم

توليد ۱۹۷ ميليون دوز واكسن كرونا تا فروردين سال آينده

شبيخون قضا به  فساد داخل دستگاه
سخنگوي قوه قضائيه از دستگيري و شناسايي وكال و كارمندان قضايي مجرم خبر داد

روز گذشته فاز اول 

زهرا چيذري
واكس�ن   گزارش  2 تولي�د 

كووايران بركت به 
صورت رسمي آغاز به كار كرد. آنطور كه رئيس 
س�ازمان غذا و دارو مي گويد، ظرفيت توليد 
۱۹۷ ميليون دوز واكس�ن كرون�ا تا فروردين 
س�ال آينده در كش�ور ايجاد شده اس�ت. با 
دس�تيابي به چنين حجمي از توليد ايران از 
واردات واكسن بي نياز مي شود. حاال به گفته 
مع�اون بهداش�ت وزارت بهداش�ت مع�اون 
ام�روز  بهداش�ت،  وزارت  بهداش�ت 
واكسيناس�يون افراد ۸۰ س�ال به ب�اال تمام 
مي ش�ود و با احتس�اب 2۶ ه�زار و ۹۰۰ تيم 
واكسيناسيون، در آينده اي نزديك پتانسيل 
تزري�ق روزانه ي�ك ميليون دوز واكس�ن را 
خواهيم داش�ت. با تمام اينه�ا خطر ويروس 
افريقايي بيخ گوشمان است؛ ويروسي كه وزير 
بهداش�ت به صراح�ت از آن ه�راس دارد و 
واكس�ن هاي كنوني روي آن اثرگذار نيست. 
با پاندمي كرونا واكس��ن اين بيماري ديگر يك 
كاالي سالمت نيست و به كااليي استراتژيك و 
حتي ابزاري سياسي تبديل شده به گونه اي كه 
۸۵ درصد از واكسن كروناي توليد شده در دنيا در 
هفت كشور مصرف شده است. همين مسئله هم 
دستيابي به واكسن وطني را به ضرورتي اجتناب 
ناپذير تبديل كرد و ما توانستيم به توليد واكسن 

ملي كرونا دست يابيم. 
   ظرفيت توليد ۱۹۷ ميليون دوز واكسن 

كرونا
محمدرضا شانه ساز، رئيس س��ازمان غذا و دارو 
در مراسم رونمايي از اولين محصول توليد شده 
واكسن كووايران بركت با اش��اره به سابقه ۱۰۰ 
ساله كشور در توليد واكس��ن گفت:» در شرايط 
نابرابر و تحريم توانستيم خودمان را به جمع چهار 
تا پنج كش��ور برتر دنيا برسانيم. به اين منظور تا 
فروردين س��ال آينده در كف توليد تنها توسط 
پنج شركت در كش��ور برآوردمان اين است كه 
ظرفيت توليد ۱۹۷ ميليون دوز واكسن كرونا را 

در كشور ايجاد كنيم.«
معاون وزي��ر بهداش��ت در ادامه با بي��ان اينكه 
۱۶ برنام��ه توس��ط ۱۲ ش��ركت در كش��ور در 
زمينه واكسن در حال اجرا اس��ت، خاطر نشان 
كرد:»به زودي در زمينه توليد واكس��ن در دنيا 
جزو كش��ورهاي برتر خواهيم شد. همچنين در 
كنار واكس��ن امروز مي توانيم صادر كننده تمام 

اقالم مرتبط با ويروس كرونا باشيم.«

مينو محرز،  محقق اصلي پروژه و مس��ئول تيم 
نظارت بر فاز مطالعات باليني واكسن كوو ايران 
بركت با اش��اره به اينكه با توليد واكسن كروناي 
ايران��ي ديگر به واردات واكس��ن از كش��ورهاي 
خارجي نياز نداريم، افزود:» اين واكسن به زودي 
به بازار مي آيد و از نظر اثربخشي و مصونيت تمام 

فاكتورهاي الزم را دارد.«
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام )ره ( 
هم در اين مراسم گفت:» با توجه به اينكه از اثرات 
مرحله يك و دو آزمايشي مطمئن شديم، توليد 
انبوه آن را آغاز و در ارديبهش��ت ماه حدود يك 
ميليون دوز واكس��ن را توليد  خواهيم كرد و در 

اختيار وزارت بهداشت قرار خواهيم داد.«
وي با بيان اينكه خط دوم واكس��ن ك��وو ايران 
بركت در تيرم��اه وارد مدار خواهد ش��د، اظهار 
داش��ت:»همچنين در تيرم��اه قادر ب��ه توليد و 
تحويل ۱۰ تا ۱۲ ميليون دوز واكسن خواهيم بود 
كه اين رقم تا مرداد به ۲۰ ميليون و تا شهريور به 
رقمي بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون دوز خواهد رسيد.«

به گفت��ه س��يد رض��ا مظهري، مدي��ر اجرايي 
طرح واكس��ن »كوو ايران بركت«، قرار است تا 
واكسيناسيون عمومي با واكسن كوو ايران بركت 
پس از اعالم نتايج فاز سوم و ارائه مجوزهاي الزم 
توسط وزارت بهداشت، در خرداد ماه سال جاري 

آغاز شود. 

   پتانسيل تزريق يك ميليون دوز واكسن 
در روز

عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
هم با تأكيد بر اينكه در تمام دنيا، واكسيناسيون 
كرونا اولويت اول ق��رار گرفته اس��ت، افزود:» به 
تعداد الزم واكس��ن براي افراد باالي ۸۰ ساله در 
اختيار دانشگاه ها قرار گرفته و هم اكنون بيش از 
۴۰ دانشگاه به س��امانه اي كه براي ثبت نام افراد 
باالي ۸۰ س��اله طراحي ش��ده، وصل شده اند كه 
خوش��بختانه در حال حاضر ۵۴ هزار نفر در اين 
سامانه ثبت نام كرده اند.« به گفته رئيسي بر اساس 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، همه دستگاه هاي 
دولتي و غير دولتي و نظامي و غيرنظامي موظف 
هس��تند، فضاها را در اختيار س��تاد ق��رار دهند.  
سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا خاطرنشان 
كرد:» جلسه اي هم با سازمان بسيج داشتيم و براي 
اعزام نيرو جهت ثبت نام افراد اعالم آمادگي كردند. 
در هر مركز تجم��ع، چهار تيم واكسيناس��يون 
حضور خواهند داش��ت كه تزريق واكسن توسط 
دانشجويان پزشكي و پرستاري و كادر درمان دوره 

ديده صورت مي گيرد.«
رئيس��ي با تأكيد ب��ر اينكه طي همي��ن هفته با 
رسيدن واكس��ن، واكسيناس��يون ۷۵ ساله ها را 
شروع مي كنيم، توضيح داد: »تعداد ۷۵ ساله هاي 
ما حدود ۹۶۰ هزار نفر هستند. بعد از آن به سراغ 

۷۰ تا ۷۵ س��اله ها مي رويم كه ب��االي ۲ ميليون 
نف��ر هس��تند.« وي اف��زود:» به دنبال تس��ريع 
واكسيناسيون گروه س��المندان هستيم. هر تيم 
واكسيناسيون در هر مركز تجميع مي تواند روزانه 
بيش از هزار واكسن تزريق كند كه با احتساب ۲۶ 
هزار و ۹۰۰ تيم واكسيناسيون، اين پتانسيل را در 
آينده خواهيم داشت كه روزانه يك ميليون دوز 

واكسن تزريق شود.«
   نمكي: از ويروس آفريقايي جنوبي هراس 

دارم 
حتي با تسريع واكسيناسيون، ورود موتاسيون هاي 
جديد ويروس كرونا به كشور نگران كننده است. 
سعيد نمكي وزير بهداشت در اين باره گفت»تقريباً 
از دام ويروس انگليسي گريختيم و معتقدم ويروس 
انگليسي سير نزولي خواهد داشت، اما بايد مراقب 
باش��يم كه دوباره خيز جدي��دي رخ ندهد.« وي 
در ادامه با تأكيد بر اينك��ه وارد يك فاز جديدي 
شده ايم، افزود:»چند موتاسيون جديد وارد كشور 
شده است كه ويروس هندي را در برخي استان ها 
ش��اهد هس��تيم و همين طور ويروس آفريقاي 
جنوبي نيز در برخي از مناطق كش��ور مش��اهده 

شده است.«
نمك��ي تصريح كرد:» م��ن از وي��روس هندي به 
اندازه ويروس انگليس��ي وحش��ت ن��دارم، اما از 
ويروس آفريقايي جنوبي هراس دارم و از همكاران 

درخواست دارم، مراقب باشند.«
وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه مسافرت ها عامل 
بروز موج چهارم بوده اس��ت، به ش��يوع ويروس 
هندي و آفريقايي در برخي از مناطق و استان هاي 
كشور اش��اره كرد و افزود:» با توجه به فرا رسيدن 
عيد سعيد فطر، الزم اس��ت كه مراقبت هاي الزم 

صورت بگيرد.«
نمكي ب��ه برنام��ه واكسيناس��يون اش��اره كرد 
و گفت:» واقعي��ت اي��ن اس��ت كه واكس��ن را از 
ارديبهشت سال ۹۹ لحظه به لحظه رصد كرديم 
و قرار ب��ر اين بود كه قب��ل از عي��د ۴/۵ ميليون 
دوز واكس��ن داش��ته باش��يم كه به دليل برخي 
بدعهدي هاي طرف هاي ق��رارداد با تأخير انجام 
شد، اما خوش��بختانه اكنون راه باز شده و واكسن 
دارد مي رسد. بايد به خوبي اين موضوع را مديريت 
كنيم تا اين اقدام بزرگ و بي بديل را به يك تهديد 

براي آبروي نظام سالمت تبديل نكنيم.«
وي افزود:» س��امانه اي را براي اي��ن كار تعيين 
كرديم. روزهاي اول نارس��ايي و اشكاالتي بود، 
اما اكن��ون مقتدرتر و س��نجيده تر از قبل داريم 

جلو مي رويم.«

از سوي رئيس كميته امداد

روش هاي پرداخت زكات فطريه اعالم شد
دفات�ر و پايگاه ه�اي كميت�ه ام�داد در مس�اجد، مصلي  ه�ا و 
مراك�ز برگزاري نم�از عي�د فط�ر، مراك�ز نيك�وكاري و روش هاي 
غير حض�وري ب�راي درياف�ت زكات فطريه پيش بيني شده اس�ت. 
سيدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد با تبريك فرا رسيدن عيد سعيد 
فطر و آرزوي قبولي طاعات و عبادات مردم روزه دار  افزود: با توجه به ابالغ 
وزارت كشور به استانداران، به منظور برپايي نماز عيد فطر در سراسر كشور 
با رعايت شيوه نامه هاي بهداش��تي، پايگاه هاي كميته امداد در مساجد، 
مصلي ها و مراكز برگزاري نماز عيد فطر براي جم��ع آوري زكات فطريه 

نمازگزاران مستقر مي شوند. 
وي با بيان اينكه ميزان زكات فطريه از س��وي مراجع عظام تقليد اعالم 
شده است، ادامه داد: دفاتر كميته امداد در سراسر كشور و مراكز نيكوكاري 

آماده جمع آوري زكات فطريه شهروندان هستند. 
بختياري با اع��الم روش هاي غير حضوري پرداخ��ت زكات فطريه  تأكيد 
كرد: شماره گيري از طريق كد دستوري #۵*۸۸۷۷* به منظور دريافت 
وجوهات زكات فطريه پيش بيني شده و مردم عزيز مي توانند از طريق تلفن 

گوياي ۰۹۶۸۸۷ نسبت به پرداخت فطريه اقدام كنند. 
وي با اشاره به اينكه س��ايت كميته امداد به آدرس EMDAD. IR آماده 
دريافت زكات فطريه مردم اس��ت، ش��ماره كارت هاي كميته امداد براي 

پرداخت زكات فطريه از سوي مردم را به شرح زير اعالم كرد:
شماره كارت ۹۸۳۳- ۵۰۰۵- ۹۹۷۹- ۶۰۳۷ )ويژه فطريه عام(

شماره كارت ۸۱۱۵- ۵۰۰۶- ۹۹۷۹- ۶۰۳۷ )ويژه زكات فطريه سادات(
شماره كارت ۶۴۰۷- ۵۰۰۷- ۹۹۷۹- ۶۰۳۷ )ويژه كفاره غير عمد(

شماره كارت ۴۶۶۶- ۵۰۰۸- ۹۹۷۹- ۶۰۳۷ )ويژه كفاره عمد(
رئيس كميته امداد تأكيد كرد: اپليكيشن هاي بله- بام- سكه- ايوا و سنا نيز 
بخش دريافت زكات فطريه را براي مشتركان خود فعال كرده اند و مردم با 
مراجعه به اين اپليكيشن ها نيز مي توانند زكات فطريه خود را پرداخت كنند.  
بختياري خاطر نشان كرد: مديران كميته امداد در استان ها و شهرستان هاي 
مختلف آمادگي دارند زكات جمع آوري شده را با رعايت موازين شرعي در 

اسرع وقت در اختيار خانواده هاي نيازمند قرار دهند. 

حسین سروقامت

مردم، ناظران فراموش شده
 شوراي شهر

ش��وراي اس��المي ش��هر، نهادي اس��ت 
حاكميتي كه مرج��ع تصميم گيري براي 
شهرداري هاس��ت. اعض��اي آن منتخبان 
آراي بيش از ۵۶ ميليون واجدين شرايط 
رأي دادن در سال جاري خواهند بود. اين 
نهاد ب��راي انجام وظاي��ف تخصصي خود 
و تصميم گيري براي ش��هرداري نيازمند 
داشتن س��ازوكاري اداري اس��ت. از همه 

مهم تر، شوراهاي شهر و روستا داراي بودجه هستند. 
با عنايت به اينكه بودجه ش��هرداري توسط ش��وراي شهر همان شهر 
تصويب مي شود س��ؤالي كه مطرح مي شود، اين اس��ت كه چه كسي 

بودجه خود شوراي شهر را تأييد مي كند و نهاد ناظر بر آن كيست؟
براي بررسي صحيح پاسخ اين پرسش الزم است كه به قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

سال ۱۳۷۵ مراجعه اي داشته باشيم. 
در م��اده ۸۰ اي��ن قانون وظايف ش��وراي اس��المي ش��هر در ۳۴ بند 
تشريح شده است. پاسخ پرس��ش اين يادداش��ت در بند ۱۲ اين ماده 
اس��ت. در اين بند يكي از وظايف شوراي اسالمي ش��هر اين گونه ذكر 
شده اس��ت: »تصويب بودجه، اصالح و متمم بودج��ه و تفريغ بودجه 
ساالنه شهرداري و مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت 
آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر«. 
يعني تصويب بودجه ش��هرداري و تصويب بودجه خود شوراي شهر از 

جمله وظايف شوراي اسالمي شهر است. 
نهاد ناظر بر پيشگيري از فساد در رابطه با بودجه شوراي شهر كجاست؟ 
پاسخ در بند ۳۱ ماده ۸۰ صدراالشاره است كه در آن ذكر شده »شورا 
موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت 
اطالع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي 

شهرستان و استان ارسال كند«. 
 در واقع دو نهاد ناظر بر بودجه مصوب ش��وراي شهر توسط خودشان 
تعريف شده است: اول اطالع عموم مردم و فشار افكار عمومي در صورت 

خبط و خطا، دوم شوراي شهرستان و استان. 
مي توان اينگونه استنتاج نمود كه قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصالحات 
بعدي آن، به صورتي كاماًل مردم نه��اد از مرحله ايجاد و انتخاب و رأي 
دادن به اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر تا نظارت بر عملكرد شوراي 
اسالمي شهر را به عموم مردم سپرده تا بدين ترتيب عملكرد منتخبان 
خود را رصد نمايند.  تعبير انتشار براي اطالع عموم در اين بند قانوني 
حاكي از وظيفه شوراي شهر در نشر عمومي اين اطالعات و به رسميت 
شناختن حق آگاهي عمومي است.  رسالت رسانه هاي جمعي ايجاب 
مي نمايد با نش��ر صحيح اين اطالعات، اهل ف��ن را آگاه نمايند. بدين 
ترتيب مي توان مطمئن بود كه عملكرد شوراي شهر در اتاقي شيشه اي 
و به صورت ش��فاف و قابل ديد انجام مي ش��ود و بهترين گزينه براي 
پيشگيري از هر گونه رانت و فساد در حوزه امور شهري، ايجاد شفافيت 
است. چيزي كه شهروندان و شهرها به  خصوص در فضاي كنوني به آن 

نياز دارند و ظرفيت حقوقي- قانوني آن نيز موجود است. 
 مردم حق دارند به اش��خاصي كه در چارچوب قوانين موجود، برنامه 
منسجم خود را براي اداره شوراي اسالمي ش��هر و ايجاد شفافيت در 
نحوه عملكرد آن ارائه مي نمايند، رأي بدهند و آگاه نمودن مردم با حقوق 

خويش، خدمتي سترگ از جانب رسانه هاي گروهي است. 

اگر در ديده مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبيني
طبع آدميزاد اس�ت؛ اگر به چيزي عالقه مند ش�د، بدي آن را 

نمي بيند!
ملت ها نيز اينگونه اند. . . دوست ندارند عيوب خود را ببينند. 

گويا بيگانگان به انجام اين كار سزاوارترند!
گروه مش�اوران دانش�گاه هاروارد در س�ال ۱۳4۱ براي انجام 
مأموريتي به ايران آمده، هنگام عزيم�ت ارزيابي خود را از 2۰ 

چالش برنامه ريزي در ايران ارائه نمودند. 
همه را كه نه، اما برخي از آنها را مي شمارم. 

خودپرس�تي اداري و نگرش »م�ا بهتر از ش�ما كار مي كنيم«، 
بيماري جلس�ه بازي براي كاهش بار مس�ئوليت، كلي گويي و 
فقدان جزئيات در برنامه ها، بيان اميد و آرزو به جاي هدف در 
برنامه، اهميت روابط شخصي، ابهام در واگذاري مسئوليت ها، 
دوس�تي و رفاقت به جاي روابط رس�مي، وجود همزيستي به 

جاي همكاري و. . . 
دوستان! من دارم مي ترسم. ما واقعاً اينگونه ايم؟
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اشتغال 80 درصدي زندانيان در 1400
ب�ه گفت�ه رئي�س س�ازمان زندان ه�ا ق�رار اس�ت امس�ال ۸۰ 
درص�د محكومي�ن داراي ش�رايط مش�غول ب�ه كار ش�وند. 
محمد مهدي حاج محمدي با حضور در زن��دان مركزي همدان بيان 
داشت: برنامه ريزي شده است تا در سال جاري با ايجاد اشتغال، فرصت 
فراگيري مهارت شغلي براي تعداد بسيار زيادي از زندانيان فراهم شود تا 
عالوه بر تأمين بخشي از هزينه هاي زندگي خانواده خود، پس از رهايي از 
زندان نيز انگيزه و مهارتي براي اشتغال داشته باشند.  وي اظهار داشت: 
بيكاري براي مددجويان زندان ها سم و به عنوان يكي از عوامل بزهكاري 
شناخته شده است.  حاج محمدي با اشاره به اينكه امسال به عوامل و 
علل بزه��كاري مي پردازيم، عنوان كرد: خان��واده زندانيان در معرض 
لغزش و آسيب اجتماعي قرار دارند، ما آنها را تنها نمي گذاريم؛ چراكه 

غفلت ما ممكن است آنها را به زندانيان آينده تبديل كند. 
وي خاطر نش��ان كرد: تالش داريم با حمايت از خانواده زندانيان مانع 
ورود آنها به چرخه بزهكاري شويم.  رئيس سازمان زندان ها و اقدامات 
تأميني و تربيتي گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تالش 
داريم تا در س��ال ۱۴۰۰، زمينه اش��تغال ۸۰ درصد محكومين واجد 

شرايط در زندان ها فراهم شود. 

نماي نزديک

اولين محموله انبوه واكسن ايراني كرونا رسيد
اولين محموله واكس��ن ايراني كرونا به ميزان ۳۰۰ هزار دوز رونماي��ي و آماده تحويل به وزارت 
بهداشت شد.  محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در آيين رونمايي از محموله واكسن 
ايراني كرونا گفت: زحماتي كه همكارانم در اين ۱۵ ماه گذشته در بخش هاي مختلف ستاد اجرايي 
فرمان امام كشيدند قابل توصيف نيست؛ عمده مديران ستاد، ۱۵ ماه است كه حتي يك روز نيز 
به مرخصي نرفته اند.  وي افزود: سايتي كه براي توليد واكسن كرونا راه اندازي شده به بزرگ ترين 
كارخانه توليد واكسن در منطقه تبديل خواهد شد.  وي با اشاره به تجهيزات كارخانه توليد واكسن 
ستاداجرايي تأكيد كرد: در اين مجموعه قادر به توليد واكس��ن هاي DNA و ساب يونيت و هر 
واكسن پيشرفته و پيچيده ديگري هس��تيم.  مخبر افزود: به جز كوو ايران بركت از شش مسير 
ديگر مانند mRNA، DNA مزانشيم  و ساب يونيت توليد واكسن كرونا را دنبال مي كنيم و همگي 
اين شش پلتفرم تست هاي حيواني را پشت سر گذاشته و به مرحله تست انساني رسيده اند و به 
محض اينكه واكسن mRNA توسط وزارت بهداش��ت تأييد شود، آن را نيز توليد مي كنيم.  وي 
گفت: ما در ارديبهشت ماه يك ميليون واكسن توليدشده را تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد 
كه زمان بندي مصرف آن توسط خود وزارت بهداشت تعيين مي شود، در خردادماه ۳ تا ۴ ميليون 
دوز، در تيرماه ۱۰ تا ۱۲ ميليون دوز، در مردادماه ۲۰ ميليون و تا شهريور ماه حداقل ۳۰ ميليون 

دوز واكسن كرونا تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

علیرضا رحیمي / كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري

كوشا مهشيد فالح  | ميزان

در جلسه ديدار با اصحاب رسانه 
روحانی: تصور اينکه امريکا با مذاكره
دوست ما می شود ساده لوحی است 

مدير مسئول »جوان«: از مذاكره با غرب
 هيچ نتيجه ای حاصل نمی شود

رئيس جمهور وظيفه و رس�الت اصلی رس�انه   ها و اصحاب رس�انه 
را بي�ان حقايق و واقعيت   ه�ا به مردم دانس�ت و گفت: رس�انه   ها 
بايد در برابر س�ياه نمايی و حتی سفيدنمايی بايس�تند و واقع گرا 
باشند و در روزهای سخت با بيان واقعيت   ها به مردم اميد بدهند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر رياست جمهوری، دكتر روحانی 
عصر ديروز در ديدار جمعی از اصحاب رس��انه با اشاره به تعامل دولت 
با رس��انه ها  اظهار داشت: تالش دولت بر اين اس��ت كه رفتار و تعامل 
مناسبی با رسانه   ها داشته باش��د، به گونه ای كه به ابزار رسانه راحت تر 
دسترسی داشته باشند. از آزادی كامل برای بيان حقايق برخوردار بوده 

و داده های الزم در اختيارشان قرار بگيرد. 
رئيس جمهور با اشاره به دستاوردهای مهم و تاريخی دولت در مذاكرات 
برجام و برداش��ته ش��دن تمام قطعنامه های ش��ورای امنيت و خارج 
ش��دن از ذيل بند هفتم منشور س��ازمان ملل و همچنين پايان دادن 
به پرونده مطالعات ادعايی )PMD( ، اظهار داش��ت: علت اينكه مردم 
واقعيت های دولت يازدهم و دوازده��م را در اين زمينه   ها نمی دانند به 
خاطر سياه نمايی   هايی است كه رسانه های قدرتمند در خارج از كشور 

و برخی در داخل انجام داده اند. 
رئيس جمهور فلس��فه مذاكره و گفت وگو بين كشور  ها را تأمين منافع 
مشترک دانست و گفت: اينكه تصور شود با مذاكره با امريكا، اروپا و يا 
هر كشور ديگری آنها به دوست ما تبديل می شوند، ساده لوحی است. در 
مذاكرات، هر كشوری بر مبنای منافع خود، فعاليت می كند و بنا نيست 
اگر با كشوری مذاكره می كنيم آن كشور بر مبنای اعتقادات و اصول ما 

عمل كند، لذا در مذاكرات بايد به دنبال منافع مشترک باشيم. 
 برجام صددرصد به نفع كشور بود

رئيس جمهور با بيان اينكه توافق هس��ته ای برجام صد در صد به نفع 
كشور بود، گفت: البته ممكن است به همه آنچه مدنظر داشتيم نرسيده 
باش��يم، اما قطعاً بيش از ۸۰ درصد انتظارات برآورده ش��ده است. به 
گونه ای كه بعد از برجام و در سال ۹۵ باال  ترين رشد اقتصادی جهان را 
داشتيم و تورم در مواردی تك رقمی شد و محال است كه اين دستاورد 

بزرگ در تاريخ مستور بماند. 
روحان��ی افزود: ترام��پ اين توافق را زير پا گذاش��ت و باعث ش��د كه 
فشارهای زيادی به كشور تحميل شود و تأسف آور اين است كه عده ای 
به جای اينكه بگويند امريكا و ترامپ جناي��ت كردند به دولت تهمت 

می زنند كه ناكارآمد بوده است. 
دكتر روحانی ادامه داد: از ۳/۵ سال اخير بيش از چهار سال قبل كه در 
آن شاهد دستاوردهای بزرگی بوديم راضی هستم چرا كه در اين مدت 
شاهد مقاومت و ايستادگی مردم در كنار مقام معظم رهبری و دولت 
در برابر جنگ اقتصادی دش��من بوديم و اين در تاريخ بی نظير است. 
رئيس جمهور با اشاره به مشكالت ناش��ی از بيماری كرونا و دشواری 
تأمين واكس��ن، گفت: به رغم تمام مش��كالت و س��ختی   ها با تالش 
شبانه روزی واكس��ن خريداری كرده و وارد می كنيم و تا پايان دولت 
همه گروه های پرخطر واكسينه خواهند شد و بی ترديد اگر تحريم نبود، 

گروه های بيشتری را می توانستيم واكسينه كنيم. 
رئيس جمه��ور در پايان ضرورت حضور پرش��ور و گس��ترده مردم در 
انتخابات را مورد تأكيد ق��رار داد و گفت: همه وظيف��ه داريم مردم را 
به حضور در پای صندوق رأی دعوت كنيم و در اين راس��تا اميدواريم 
س��ختگيری   ها و برخی رفتار  ها به گونه ای نباش��د ك��ه انتخاب مردم 
محدود ش��ود و مردم بتوانند در ميان كانديدا  ها اف��راد مورد نظر خود 

را انتخاب كنند. 
 گزارش وزير ارشاد از رشد رسانه ها

دكتر سيد عباس صالحی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در ابتدای اين 
ديدار با ارائه گزارشی از وضعيت رسانه ای كش��ور، گفت: امروز شاهد 
توس��عه كمی و كيفی رسانه   ها در كش��ور هس��تيم و تعداد نشريات، 
خبرگزاری   ها و پايگاه های خبری از حدود ۶ هزار در سال ۹۲ به بيش 
از ۱۳ هزار رسانه در سال ۱۴۰۰ رسيده است. ضمن اينكه با گسترش 
فرصت های فناورانه مخاطبان بيشتری به رسانه های مجازی دسترسی 

يافته اند. 
حجت االس��الم محمود دعايی، مدير مس��ئول روزنامه اطالعات نيز با 
قدردان��ی از صبر و تالش های دول��ت تدبير و اميد، گف��ت: به دولت و 
شخص رئيس جمهور خسته نباش��يد می گويم و از خداوند برايتان در 
مقابل تحمل و س��عه صدر  ی كه در هشت سال گذشته داشتيد، اجر و 

ثواب مسئلت دارم. 
در ادامه اين مراسم مدير مسئول روزنامه همش��هری با اشاره به لزوم 
تأمين واكسن كرونا، گفت: موضوع واكسن برای مردم حياتی است و 
بايد صدای واحدی از دولت در زمينه تأمين واكس��ن شنيده شود. اگر 
مانعی در اين زمينه وجود دارد به مردم اطالع رس��انی ش��ود. مسئول 
سايت خبری » الف « نيز خواستار ارائه ارزيابی از روند مذاكرات وين و 
مذاكرات گذشته هسته ای شد. مدير خبرگزاری خبرآنالين نيز با اشاره 
به اينكه كار رسانه ای در دولت خيلی دشوار شده است، گفت: متأسفانه 

بخش   هايی از دولت به هيچ عنوان با فضای رسانه همراه نبودند. 
 غرب با انقالب اسالمی مشكل ماهيتی دارد

مدير مسئول روزنامه جوان نيز در س��خنانی با انتقاد از روند مذاكرات 
هسته ای و سياست خارجی دولت  گفت: غرب با انقالب اسالمی مشكل 
ماهيت��ی دارد، لذا معتق��دم از مذاكره با غرب هي��چ نتيجه ای حاصل 

نمی شود. 
مدير مسئول روزنامه شهروند نيز اهميت رسانه را مورد تأكيد قرار داد 
و گفت: دنيای امروز، دنيای رسانه   ها است و بی توجهی به رسانه زيان 

سنگينی به همراه خواهد داشت. 


