
 پس از صدور مجوز اضطراري مصرف واكسن 
كووايران بركت امروز هم نوبت واكسن پاستور 
اس�ت تا مجوز اضطراري مص�رف را دريافت 
كند، واكس�ني كه به گفته وزير بهداشت ۶۲ 
درصد يعني شش برابر واكسن آسترازنكاي  
انگليسي در برابر واريانت هاي جديد ويروس 
كرونا اثر بخش�ي دارد. واكس�ن انگليس�ي 
آس�ترازنكا  روي گون�ه آفريق�اي جنوب�ي و 
برزيلي تنها ۱۱ درصد اثر دارد و بر اين اساس به 
تعبير سخنگوي سازمان غذا و دارو اثر بخشي 
واكسن پاستوكووك، فراتر از انتظار، مطلوب 
و حتي قابل توج�ه اس�ت. اداره دارو و غذاي 
امريكا )FDA( حداقل كارايي يك واكس�ن 
موفق عليه كرونا را ۵۰ درصد اعالم كرده است. 
كرونا همچنان در ح��ال تاخت و تاز اس��ت. در 
24 س��اعت منتهي به روز دوش��نبه ۳۱ خرداد 
۱4۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۰ هزار و 4۸۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه هزار و 2۵۹ نفر از آنها 

بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳ ميليون 
و ۱۰۵ هزار و ۶2۰ نفر رس��يد. در همين زمان، 
۱۳۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۸۳ هزار و 
۱۰۱ نفر رسيد. تا كنون 2 ميليون و۷۶۰ هزار و 

22۹ نفر از بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. ۳ هزار و 2۵۸ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در 
حال حاضر 22 شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۵ 
شهر در وضعيت نارنجي، 2۵۱ شهر در وضعيت 

زرد قرار دارند. 
  برگ برنده اثربخش�ي واكس�ن در برابر 

سويه هاي جديد
ش��يوع س��ويه هاي جديدي از ويروس كرونا در 
نقاط مختلف دنيا نگراني هايي را ايجاد كرده است. 
طي روزهاي گذش��ته، مالديو و ميانمار مواردي 
از ابتال به س��ويه هاي نگران كنن��ده ويروس كه 
پيش از اين در بن��گالدش، هند، اندونزي، نپال، 
س��ريالنكا، تايلند و تيمور شرقي تأييد شده بود، 
گزارش كرده اند. همچنان كه در برخی مناطق 
جهان نيز س��ويه جديد كرونا به سرعت در حال 
گسترش است. در كشور ما هم در برخي استان ها 
سويه هاي جديد شناسايي ش��ده اند. در چنين 
شرايطي واكس��ني كه اثرگذاري بيشتري روي 
س��ويه هاي جديد دارد ب��ه نوعي ب��رگ برنده 
كشورهاي سازنده واكسن به ش��مار مي رود. به 
گفته وزير بهداشت واكسن ايراني پاستوكووك 
چيزي حدود ۶2 درصد در برابر سويه هاي جديد 
 )FDA( كرونا اثربخشي دارد. دارو و غذاي امريكا

حداقل كارايي يك واكسن موفق عليه كرونا را ۵۰ 
درصد اعالم كرده است. 

  اثربخش�ي فرات�ر از انتظ�ار در براب�ر 
سويه هاي آفريقايي و برزيلي

سعيد نمكي، وزير بهداشت با بيان اينكه امروز در 
نقطه اي ايستاديم كه دولت بعدي ديگر چيزي به 
اسم واكسن دغدغه اش نخواهد بود، افزود:» ما از 
اول زمستان عالوه بر تأمين نياز داخل مي توانيم 

صادر كننده باشيم.«
وزير بهداشت با اشاره به فعاليت مجموعه بركت 
و تزريق واكسن كووايران از هفته آينده تصريح 
كرد:» امروز نيز واكس��ن پاس��تور اجازه مصرف 
اضطراري مي گيرد. مژده دهم كه واكسن پاستور 
روي گونه آفريقاي  جنوب��ي و برزيلي اثرگذاري 
خوبي دارد، در حالي كه واكس��ن آس��ترازنكاي 
انگليس ۱۱ درصد اثر گذار اس��ت، ولي واكس��ن 
پاستور ۶2 درصد بر اين جهش ها اثر دارد و اين 
مژده بزرگي است. ان شاء اهلل روز شنبه با حضور 
سفيرمان در روسيه، واكسن اسپوتنيك ايراني را 

رونمايي مي كنيم.«
كيانوش جهانپور، رئيس مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت و سخنگوي سازمان 
غذا و دارو ه��م در پيامي در حس��اب توئيتري 
خود درب��اره اثر بخش��ي ۶2 درصدي واكس��ن 
پاس��توكووك در مقابل واريانت ه��اي مختلف 

وي��روس كرونا در كوب��ا  نوش��ت:»واريانت هاي 
كرون��اي فعل��ي در كوب��ا، ۵۰ درص��د واريانت 
آفريقاي جنوبي و نيم ديگ��ر واريانت نيويوركي 
است كه تأثير واكسن ها بر آنها كم است، چنان 
كه واكسن آسترازنكا  در مقابل اين دو واريانت، 
حدود ۱۰ درصد تأثير دارد؛ بنابراين اثر بخش��ي 
واكسن پاس��توكووك، فراتر از انتظار، مطلوب و 

حتي قابل توجه است.«
احس��ان مصطفوي، مدير كارآزمايي باليني فاز 
۳ واكسن كروناي توليد مش��ترك ايران و كوبا 
هم درباره آخرين وضعيت واكسن پاستوكووك 
گفت:» آخري��ن تزري��ق دوز دوم واكس��ن 
پاس��توكووك در 24 هزار نفر داوطلب هش��ت 
شهر كشور به پايان رسيد و ديروز ۳۰ خرداد ماه 

آخرين تزريق در شهر بابل صورت گرفت.«
به گفته مصطف��وي دو هفته بع��د از تزريق دوز 
دوم حد ايمني مطلوب حاصل مي شود و ميزان 
اثربخش��ي كانديداي واكس��ن در پيشگيري از 
فرم هاي عالمت دار و شديد در افرادي كه واكسن 
دريافت كردند، در مقايسه با كساني كه واكسن 
دريافت نكرده اند، در يك بازه زماني حدوداً دو تا 

سه ماهه مورد بررسي قرار مي گيرد. 
  جشن ملي ساخت واكسن كرونا

نمكي در توضيح آخرين وضعيت واكس��ن هاي 
ايراني كرون��ا گفت:»روز يك ش��نبه مرحله اول 
كارآزماي��ي باليني واكس��ن عزيزان م��ان را در 
مجموعه سپاه و بيمارستان بقيه اهلل آغاز مي كنيم. 
واكس��ن رازي فاز اول را به زيباي��ي طي كرد و 
دارد فاز دوم را تمام مي كند. واكس��ن مجموعه 
سيناژن هم در حال طي فاز دوم است. همچنين 
واكسن هاي ديگري هم هست كه دارد يكي يكي 
پيش مي رود. ما شش تا هفت پلتفرم را به صورت 
همزمان پيش مي بريم.« وي افزود:»اميدواريم تا 
پايان شهريور معلمان و گروه هاي ريسك پذير، 
گروه هاي نظامي و انتظامي كه با مردم بيش��تر 
در تماس هس��تند و تمام گروه هاي پر ريس��ك 
را بعد از تزريق واكس��ن به گروه هاي باالي ۶۰ 
سال، بيماران خاص و صعب العالج كه ۸۵ درصد 
از مرگ ها را تش��كيل مي دهند، س��راغ تزريق 
واكسن به س��اير گروه ها مي رويم. بر اين اساس 
اميدواريم تا پايان پايي��ز كل جمعيت هدف در 
كشور واكسينه شوند و بتوانيم زنجيره انتقال را 
قطع كنيم؛ با واردات واكسن كه قراردادهايي را 
داريم و در كنار آن با واكسن هاي توليد داخلي.«

نمكي تأكيد كرد:» اكنون به پديده اي رسيديم 
كه بايد برايش جشن ملي گرفت و آن هم ساخت 
واكسن كرونا است. روزي كه ما اقدام به ساخت 
كرديم، خيلي ها مسخره كردند، اما غير از صحبت 
با خارجي ها كه واكسن تحت ليسانس و انتقال 
دانش فني داش��ته باش��يم، همه متخصصين را 

جمع كرديم.«
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جهاد كشاورزي و شهرداري براي حفظ ريه هاي تنفسي تهران همكاري مي كنند

مهار ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم پايتخت 

اثربخشي 6 برابري پاستوكووك ايراني 
نسبت به آسترازنكاي انگليسي

نمكي: بايد براي ساخت واكسن كرونا جشن ملي بگيريم

از س�ه س�ال قبل 

عليرضا سزاوار
تاكنون س�اخت و   گزارش  2

حري�م  در  س�از 
پايتخت ممنوع شده اس�ت، اما اين س�اخت و 
س�ازها همچنان ادامه دارد. مناطق با ارزش�ي 
همچون لواس�ان، كن و فر ح�زاد از مهم ترين 
بخش هاي حريم پايتخت است كه هنوز مورد 
تاخت و تاز سودجويان قرار مي گيرد. از آنجايي 
كه متولي اصلي حفظ اراضي و باغات در حريم 
شهرها، جهاد كشاورزي است، به همين منظور 
بي�ن جه�اد كش�اورزي و ش�هرداري تهران 
تفاهمنامه حفظ حريم تهران تهيه و نهايي شد. 
يكي از مهم ترين وظايف دولت و شهرداري  ها حفظ 
حريم شهري و جلوگيري از گسترش شهر است. 
اين قضيه در خصوص پايتخت با حساس��يت هاي 
بسيار بااليي دنبال مي شود. گسترش حريم شهرها 
مش��كالت زيادي را ك��ه مهم ترين آنه��ا افزايش 

حاشيه نشيني است، به دنبال دارد. 
 جنگل ه�ا و فض�اي س�بز، بزرگ تري�ن 

قرباني
ش��هرداري به تنهايي از پس حفاظ��ت از حريم 
پايتخ��ت برنمي آيد. انبوه س��اخت و س��ازهاي 
غيرمجاز در حريم تهران، گواه همين مدعاست. 
شهرداري تهران از دل طرح جامع شهري كه در 
سال ۸۶ به تصويب رسيد، دو طرح كه يكي طرح 
تفصيلي شهر تهران بود و ديگري طرح راهبردي 
حريم شهر تهران  استخراج كرد، اما نتوانست بر 

ساخت و سازهاي اطراف شهر غلبه كند. 
حريم شهر تهران حدود هزارو2۰۰ كيلومتر است 
كه ۱۱ منطقه از پايتخت را ه��م دربر مي گيرد. 
حدود ۸۱ درصد حريم ش��هر تهران شامل پهنه 
حفاظت و مراقبت يعني مراتع، جنگل ها، فضاي 
س��بز و درختكاري اس��ت. همچنين ۱۹ درصد 
باقيمانده از اين حريم هم ش��امل محدوده هاي 

صنعتي و پهنه شهري است. 
 تجربه خوبي در حريم نداشتيم

ش��وراي ش��هر پنجم در خصوص حف��ظ حريم 

پايتخت به ق��دري ضعيف بود ك��ه عضو هيئت 
رئيسه شوراي شهر تهران در اين خصوص اعتراف 
كرد» تجربه خوبي در حريم نداش��تيم و نه تنها 
ساخت و ساز در بخش هايي همچون كن، فرحزاد 
و حتي لواس��انات كه جزو حريم ما بوده متوقف 

نشده كه به راحتي در حال انجام است.«
زهرا نژادبهرام در نشست تخصصي »حريم باغ، 
الگوي حفاظت فعال در حريم ش��هر تهران« در 
خصوص ميزان حفظ حريم تهران مدعي ش��د 
»با توجه به اينكه دس��ت ما در حريم باز نيست 
و با مجموعه تقسيمات سياسي متفاوتي روبه رو 
هس��تيم، چطور مي توانيم س��از و كار اداري را 
تعيين كرده ك��ه طراحي، مديريت، س��اخت و 

سرمايه گذاري  مشخص داشته باشيم؟«
 دست همكاري با جهاد كشاورزي

طبق قانون متولي اصلي حفظ اراضي و باغات در 
حريم شهرها، جهاد كش��اورزي است، به همين 
دليل ش��هرداري تنها با همكاري با اين دستگاه 
مي تواند از هر گونه ساخت و س��از غير مجاز در 

زمين هاي كشاورزي جلوگيري كند. 

در همين راستا س��رانجام روز گذشته مديركل 
حريم شهرداري تهران از تهيه تفاهمنامه اي بين 
سازمان جهاد كشاورزي استان تهران و اداره كل 
حريم ش��هرداري تهران براي مقابله با ساخت و 
سازهاي غير مجاز در محدوده حريم شهر تهران 

خبر داد. 
مدير كل حريم شهرداري تهران در اين جلسه با 
بيان اينكه شهر تهران داراي هزارو۳2۰ كيلومتر 
مربع حريم اس��ت، گفت: حريم ش��هر تهران به 
عنوان ريه هاي تنفسي پايتخت از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت و همواره حف��ظ و صيانت از آن 
در برابر ساخت و س��ازهاي غيرمجاز مورد توجه 
ش��هرداري تهران در اين دوره مديريت شهري 

بوده است. 
عليرضا صادقي  افزود: از آنجايي كه حريم تهران 
در ۱۱ منطقه ش��هرداري تهران قرار دارد، ما به 
عنوان يكي از نهادهاي متولي درصدد هستيم تا 
از طريق نگهداشت و حفظ حريم به بهبود كيفيت 
زندگي و حفاظت از محيط زيست كمك كرده و با 
ايجاد ظرفيت هاي گردشگري شامل تفرجگاه هاي 

طبيعي و تاريخي از توسعه افسارگسيخته شهر 
تهران جلوگيري كنيم. 

 طرحي كه از روي كاغذ فراتر نرفت
چشم انداز طرح راهبردي حريم شهر تهران اين 
بود كه حريم پايتخت براي رفاه جمعيت ساكن 
در داخل شهر تهران ساماندهي شود؛ يعني تهران 
بايد از يك كالنشهر بزرگ و نابسامان به يكي از 
شهرهاي مطرح غرب آسيا تبديل مي شد. ارتقا ي 
سطح وحدت و يكپارچگي اين كالنشهر در كنار 
اس��تقرار جمعيت، فعالي��ت و همچنين ارتقا ي 
س��طح ايمني و امني��ت اجتماعي در گس��ترده 
حريم پايتخت، ارتقاي شأن شهر تهران به عنوان 
پايتخت اي��ران و يك ش��هر اداري و مهم جهان، 
ارتقاي كيفيت فضاي طبيعي شهر تهران، ارتقاي 
كيفيت فضاي زندگي شهري و روستايي در حريم 

تهران از اهداف حفظ حريم پايتخت بود. 
تاكنون اين چش��م انداز ام��ا از روي كاغذ فراتر 
نرفته است؛ چراكه شوراي شهر اراده اي براي حفظ 
حريم تهران و مقابله با ساخت و سازهاي مناطق 
اطراف تهران نداشته و تمركز خود را بيشتر روي 

نامگذاري خيابان ها هدر داده است. 
ماده ۸ قان��ون منع ف��روش و ارائ��ه خدمات به 
ساختمان ها و ساخت وساز غير مجاز هم تصريح 
كرده كه تمامي دس��تگاه هاي اجراي��ي نبايد به 
س��اختمان هايی كه ب��دون مجوز و ب��ه صورت 

غير مجاز ساخته مي شوند، خدمات ارائه كنند. 
در واقع عرضه خدمات در حوزه هاي آب، برق، گاز 
و مخابرات مشروط به استعالم از شهرداري هاست 
و بدون استعالم، هيچ دس��تگاهي حق ندارد به 
ساخت و ساز غيرمجاز خدمات رساني كند. طبق 
قانون جهاد كش��اورزي بايد با هم��كاري ديگر 
دستگاه ها از هر گونه س��اخت و ساز غير مجاز در 

زمين هاي كشاورزي و باغي جلوگيري كند. 
از آنجاي��ي هم كه كنت��رل وضعيت س��اخت و 
سازهاي داراي پروانه ساخت بر عهده شهرداري ها 
اس��ت به همين علت هيچ  گونه كوتاهي از سوي 

شهرداري ها پذيرفتني نيست. 

 رئيس جمعيت هالل احمر با اش��اره ب��ه اينكه اعتبارات س��ازمان 
داوطلبان هالل احمر با حمايت نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ برابر رشد داشته، بر ضرورت تدوين 
آيين نامه به منظور اس��تفاده از اين اعتبارات ب��راي تأمين هزينه هاي 

داروی كشور تأكيد كرد. 
 مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي ستاد كل نيروهاي مسلح 
از ارائه آموزش به 4۷ هزار سرباز عالقه مند در حوزه مهارت كشاورزي 

خبر داد. 
 عضو ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: استفاده از كلر در آب استخرها 
بهترين ماده ضد عفوني كننده ويروس كرونا است و مردم در اين زمينه 

نگراني نداشته باشند. 
 مدير واحد مديريت تجهيزات شركت مترو تهران اعالم كرد: استفاده 
از تجهيزات برقي پيشرفته ايراني در خط ۷ مترو تهران براي نخستين بار 

انجام مي شود. 
 رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات با اشاره به چندين قرن سابقه 
حضور ايرانيان در بازس��ازي و توس��عه حرم مطهر پ��در و فرزند امام 
رضا)ع( گفت: هم اكنون هفت پروژه با ه��دف ارتقاي رفاه حال زائران 
و با همت خيران و كارگران و مهندس��ان ايران��ي در حرم كاظمين در 

حال اجراست. 
 رئيس س��ازمان زندان ها گفت: كاركنان زندان ها صرفاٌ يك نگهبان 
نيس��تند، بلكه ما زندانبان را يك آم��وزگار، يك مرب��ي و يك احياگر 

مي دانيم. 
 معاون امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري در توئيتي از تصويب 

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در دولت خبر داد. 

4 هزار طرح اشتغالزايي
 با يك قرارگاه جهادي در كميته امداد

ام�داد،  كميت�ه  در  جه�ادي  ق�رارگاه  ي�ك  تش�كيل  ب�ا 
4 ه�زار ط�رح اش�تغالزايي و كارياب�ي ايج�اد مي ش�ود و 
ب�راي ۵ ه�زار مددج�و فرص�ت ش�غلي ايج�اد خواه�د ش�د. 
قرارگاه مشترك جهادي »ش��هيد صالحي« با حضور مدير كل كميته 
امداد استان تهران، سرهنگ جعفر مخلق آذر، مسئول بسيج سازندگي 
تهران ب��زرگ و جمعي از مدي��ران و مس��ئوالن دو مجموعه و فعاالن 
عرصه جهادي استان تهران، فعاليت خود را با هدف استفاده از تجميع 

ظرفيت ها به منظور اشتغالزايي با رويكرد راهبري شغلي آغاز كرد. 
س��يدابوالفضل پرپنچي، مدير كل كميته امداد استان تهران در آيين 
افتتاح قرارگاه »ش��هيد صالحي«  گف��ت: در جهت عمل ب��ه منويات 
مقام معظم رهبري و ش��عار س��ال ۱4۰۰ مبني بر توليد، اشتغالزايي 
و مانع زدايي ه��ا بتوانيم در كاه��ش فقر خانواده هاي نيازمند و اقش��ار 
آس��يب پذير گام برداريم.  وي افزود: اين قرارگاه با ه��دف هم افزايي و 
همكاري الزم براي خدمات به نيازمندان و تعامل دو طرفه در مشاركت ها 
و مسئوليت هاي اجتماعي با هدف اشتغالزايي مددجويان تحت حمايت 
و ساير اقشار نيازمند، پيرو تفاهمنامه كميته امداد استان تهران و سپاه 
محمد رسول اهلل تشكيل شده است.  پرپنچي بيان كرد: با تشكيل اين 
قرارگاه، 4 هزار طرح اش��تغالزايي، راهبري ش��غلي و كاريابي ايجاد و 
راه اندازي مي شود و در همين جهت براي ۵ هزار مددجو فرصت شغلي 
ايجاد خواهد شد.  مدير كل كميته امداد استان تهران ادامه داد: ۳ هزار و 
۵۰۰ آموزش كسب و كار با رويكرد مهارت آموزي و ايجاد شغل و راهبري 
شغلي، 2 هزار مورد شناسايي، هدايت، نظارت و ارزيابي طرح هاي راهبري 
شغلي، تشكيل و راه اندازي مراكز نيكوكاري كارآفريني، حمايت از اجراي 
طرح هاي نوآورانه و دانش بنيان، بازاريابي و فروش محصوالت توليدي، 
تأمين و بهسازي فضاي كس��ب و كار، توس��عه همكاري با جهادگران 

كارآفرين نيز از ديگر برنامه هاي اين قرارگاه است. 
وي با بيان اينكه اشتغالزايي با ارائه مشاوره شغلي و سنجش توانايي ها، 
مهارت ها و عالقه من��دي مددجويان محقق مي ش��ود، عن��وان كرد: 
اميد اس��ت با همت عالي دو مجموعه اقدامات شايس��ته اي در جهت 

توانمندسازي نيازمندان شناسايي شده انجام شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

مورد عجيب خريد و فروش رأي 
 در انتخابات شوراها!

يك نفر ۱۵۰ هزار تومان پول مي دهد و ديگري دست و دلبازتر است 
و 3۰۰ هزار تومان خرج مي كند! نفر ديگر اما، نرخ 3۰۰ هزار توماني را 
انتخاب كرده تا نظر همه را به خود جلب كند؛ خريد و فروش رأي، آن هم 
در روز روشن را مي گويم! برخي از نامزدهاي انتخابات شوراي شهر براي 
نشستن بر صندلي شوراها، دست به جيب شدند و با اجير كردن چند 
نفر، به مردم پول دادند تا از آنها رأي بخرند. آنها از مشكالت معيشتي 
مردم سودجويي كردند و با وعده پول ، يك انتخابات ناسالم را رقم زدند. 
فيلم هاي منتش��ر ش��ده در فضاي مجازي حاكي از آن است كه برخي از 
سردس��ته هاي خريد و فروش رأي به نامزد خاص براي انتخابات شوراي 
ش��هر، به مردم وعده واريز پول داده اند، برخي از آنها پول را واريز كردند و 
برخي ديگر اما فقط رأي گرفتند و هيچ پولي ندادند! در يكي از اين فيلم ها 
مشخص است كه پول ها توس��ط يك خودروي پژو پارس در اطراف يك 
پارك پرداخت مي شده كه غالباً بعد از رأي دادن نيز هيچ پولي نمي دهد! 
هر چند گفته مي شود كه برخي از اين افراد دستگير شده اند، اما مشخص 
نيست چند خودروي ديگر و چند نفر ديگر در اين زمينه تخلف كرده اند و 

هيچ فيلمي از آنها ضبط نشده است تا قانون با آنها برخورد كند. 
 خريد و فروش رأي شوراي شهر، از خرمشهر تا چالوس!

در همين رابطه، يكي از كاربران فض��اي مجازي با نام عباس مدحجي در 
صفحه شخصي خود نوشت: »بررس��ي ها از خريد و فروش گسترده رأي 
در انتخابات خرمشهر حكايت دارد؛  روندي كه بنيان آن از چند سال پيش 
گذاشته ش��د و به طرز عجيبي و به تدريج همزمان كه نرخش را افزايش 
دادند ، حساسيت جامعه را هم بدان كاهش دادند، جالب كه در اين دوره از 

سوي اغلب اطياف و گرايش ها مورد استفاده قرار گرفت.«
كاربر ديگري به نام »آق قلندر« نيز درباره تخلف در انتخابات شوراي شهر 
شهريار نوشت: »امسال در انتخابات شوراي شهر محلمون، كلي رأي خريد 
و فروش شد. كسي كه رأي خريده، دزدي ميكنه، اختالس ميكنه، به پاي 

جمهوري اسالمي نوشته ميشه. مجلس به داد مردم و نظام برس.«
بعضي از كاربران ش��بكه هاي اجتماعي ني��ز در فضاي مج��ازي ادعاي 
دستگيري يكي از نامزدهاي ششمين دوره شوراي اسالمي شهر چالوس را 
به اتهام خريد و فروش رأي منتشر كردند. البته علي ادبي فيروزجايي، رئيس 
دادگستري چالوس در اين رابطه گفت: »هيچ نامزدي دستگير يا بازداشت 
نشده است و افراد دستگير شده هم سردسته هاي گروه هاي تبليغاتي برخي 
نامزدها هستند كه بر اساس گزارش هاي مردمي و نيز سركشي بازرسان 
ستاد پيشگيري از جرائم و تخلفات تبليغات انتخاباتي شناسايي و پس از 

تشكيل پرونده روانه زندان شدند.«
او ادامه داد: »بر اساس بررسي هاي اوليه، متهمان داراي سابقه تخلف در 
اين زمينه بودند و به هنگام دستگيري هم از آنان مقاديري وجه نقد هم 
كشف شد، ضمن اينكه خودروهايشان نيز برابر قانون توقيف و به پاركينگ 
منتقل شده است.« »تخلفات خريد و فروش رأي در شهرستان هاي تهران 

نيز مشاهده شده و در حال رسيدگي است. «
 احمد نادري، رئيس هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روستاي استان تهران در اين رابطه گفت: »گزارش هايي از خريد 
و فروش رأي در برخي از شهرس��تان هاي اين اس��تان ارائه شده است.« 
همچنين فرماندار پرديس از دستگيري 4۵ نفر از عوامل خريد و فروش 
آراي انتخابات شوراي شهر در اين شهرستان خبر داد و گفت: »تعدادي 

خودرو و مبالغي وجه نقد نيز توقيف شده است.«
 آراي تعدادي از متخلفان باطل خواهد شد

ميثم مهديار، رئيس هيئت نظارت شهرستان پرديس درباره رسيدگي به 
تخلفات مربوط به برخي از اعضاي شوراي شهر اين شهرستان و ابطال رأي 
آنها به خبرنگار »جوان« مي گويد: »طبق قانون، آرايي كه با خريد و فروش به 
دست مي آيد، جزو آراي باطله محسوب مي شود. با توجه به اسناد، مدارك، 
فيلم، صوت و بازجويي هايي صورت گرفته از دستگير شدگان، مشخص 

است كه برخي از افراد به دنبال خريد و فروش آرا بوده اند.«
او در پاسخ به اين س��ؤال كه با توجه به تمام اين مدارك و پيگيري ها، آيا 
منتخبان شوراي ش��هر پرديس كه تخلف آنها احراز شده، آرايشان باطل 
خواهد شد، مي گويد: »قطعاً هيئت نظارت بر شهرستان پرديس در بررسي 
ش��كايات، تمام اين موارد را مدنظر قرار مي دهد و حتماً آراي تعدادي از 
متخلفان باطل خواهد شد. تخلفات احراز شده، اما بايد اين موارد در استان 

و هيئت نظارت مركزي كشور نيز به تأييد برسد.«
 ضرورت نظارت دقيق تر براي انتخابات شوراي شهر

هنوز از يادها نرفته كه پيش از شروع انتخابات نيز برخي از كانديداهاي 
شوراي شهر با برپايي برنامه تبليغاتي در رستوران، باغ ها و پذيرايي ناهار 
و شام و همچنين پخش هدايا، رأي دهندگان را تطميع كردند تا انتخاب 
شوند!  به اس��تناد مواد ۳۳ و ۹4 قانون انتخابات رياست جمهوري و نيز 
مواد ۶۷ قانون تشكيل شوراها و ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي تطميع رأي دهندگان و خريد و فروش رأي جرم بوده و با مجرمين 
برخورد قانوني صورت مي گيرد، اما ضروري است تا نظارت بر انتخابات 
به حدي برسد تا شاهد كاهش اين دس��ته از تخلفات علني باشيم و نه 

افزايش آنها. 

دكتر فرجي دانا، رئيس اسبق دانشگاه تهران مي گويد ۲7 آذر 
بود و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه. 

دكتر سيد جعفر ش�هيدي در جلس�ه هيئت رئيسه دانشگاه 
دست بلند كرد. 

اس�تاد كم حرفي بود و قطره چكاني س�خن مي گفت. ]درخت 
دانش چو بار گيرد، دامنه سخن جمع شود.[

ساكت شديم تا ايشان حرف بزند؛ به تعبير سعدي: »در محافل 
دانشمندان نشستي، زبان از سخن ببستي.«

آهسته گفت خوشحال شديم؛ وقتي انقالب پيروز شد و بحث 
وحدت حوزه و دانشگاه به ميان آمد. خيال كرديم مدرك گريزي 
حوزه به دانشگاه س�رايت مي كند و انضباط دانشگاه به حوزه؛ 
مالحظه كنيد كار بالعكس ش�ده. . . مدرك گرايي دانشگاه به 

حوزه راه يافته و بي نظمي حوزه به دانشگاه! 
استاد مي گويد و همكاران مي خندند؛ خنده بر مسئوليت هاي 

فراموش شده!
خنده تلخ من از گريه غم انگيزتر اس�ت  كارم از گريه گذشته 

است، بدان مي خندم.
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جاماندگان از امروز براي ثبت سفارش
 كتب درسي اقدام كنند

ثب�ت س�فارش كت�اب درس�ي دانش آم�وزان مي�ان پاي�ه ك�ه 
پي�ش از اي�ن ت�ا ۲۲ خردادم�اه تعيي�ن ش�ده بود، ب�راي ي�ك 
ب�ازه زماني پن�ج روزه از اول تا پنج�م تيرماه تمديد شده اس�ت. 
سامانه فروش و توزيع مواد آموزش��ي ثبت نام براي دانش آموزان دوره 
ابتدايي پايه هاي دوم تا شش��م و دوره اول متوس��طه پايه هاي هفتم و 
هشتم و دوره دوم متوسطه پايه هاي يازدهم و دوازدهم كه به هر دليل 

كتاب درسي خود را ثبت نام نكرده اند، از امروز فعال خواهد شد. 
امكان ثبت نام با كد ملي و اطالعات شناسنامه اي دانش آموز به شرط 
قبولي در آن پايه تحصيلي فراهم است و پرداخت ها به صورت اينترنتي 

و تنها از طريق سايت irtextbook. ir انجام خواهد شد. 
طبق اعالم مع��اون توس��عه منابع و پش��تيباني س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي تا كنون ثبت سفارش كتاب هاي درسي حدود ۹۰ 
درصد از دانش آموزان ميان پايه ابتدايي تا متوسطه دوم انجام شده و 
حدود ۱۰ درصد از آمار كل اين دانش آموزان براي ثبت سفارش اقدام 
نكرده اند.  محمد علوي تبار با بيان اينكه تقريباً استان ها بين دو تا ۱۰ 
درصد ثبت سفارش كتاب هاي درسي را انجام نداده اند، يادآور شد: همه 
استان ها در اين زمينه تالش هاي زيادي انجام داده اند، اما طبق آخرين 
آمارها، استان هاي خوزستان ۱۸/۷، خراسان رضوي ۱۸/۵، كهگيلويه و 
بويراحمد ۱4/4، اردبيل ۱۳/۷، خراسان شمالي ۱۳/۶، آذربايجان غربي 
۱۳/۶، گلستان ۱2/۵، قم ۱2/۳، هرمزگان ۱2/2، البرز ۱۱/4، مركزي 
۱۱/2، كرمان ۱۱/۱، فارس ۱۰/۱ درصد هنوز ثبت نام انجام نداده اند. 

وي در خصوص ثبت سفارش كتب ساير پايه هاي تحصيلي نيز گفت كه 
پس از پايان مهلت تمديد ثبت نام ميان پايه ها بالفاصله دانش آموزان 
ورودي پايه هاي اول، هفتم و دهم مي توانند از تاريخ ششم تيرماه، پس 
از ثبت نام در مدرسه با مراجعه به سامانه فروش و توزيع مواد آموزشي، 
سفارش كتاب درسي خود را ثبت كنند.  به گفته علوي تبار، از اواسط 
شهريورماه فرايند توزيع كتاب ها از استان به مدارس صورت مي گيرد. 
توزيع كتاب ها فقط از طريق مدارس انجام مي گيرد و امسال به دليل 

شرايط كرونايي در كشور از همكاري كتابفروشي ها بهره نمي بريم. 

حمايت »احسان«
 از بيماران صعب العالج و معلوالن

اجراي�ي  س�تاد  ب�ه  وابس�ته  احس�ان  بني�اد  هم�ت  ب�ه 
فرم�ان ام�ام در س�ال گذش�ته ب�ا هزين�ه 4۰۵ ميلي�ارد 
ري�ال، از بيم�اران صعب الع�الج و معلولي�ن حماي�ت ش�د. 
 سعيد سليماني، مدير عامل بنياد احسان اظهار كرد: با تشكيل قرارگاه 
جهادي سالمت در سال گذش��ته، بالغ بر 4۰۵ ميليارد ريال حمايت 
درباره بيم��اران صعب العالج، س��المندان و معلولين س��اكن مناطق 
كم برخوردار حمايت ش��د.  س��ليماني افزود: بي��ش از ۵۰ هزار بيمار 
صعب العالج، سرطاني و خاص در سال گذشته با حمايت بنياد احسان 
وارد چرخه درمان شده اند و در س��ال جاري نيز با افزايش اعتبار، اين 
حمايت چند برابر خواهد شد.  وي تصريح كرد: ستاد اجرايي فرمان امام 
برنامه بلندمدتي را براي كاشت حلزون گوش نوزادان دنبال مي كند و 
در قرارگاه سالمت با كاشت حلزون گوش ۵ هزار كودك داراي ضعف 
شنوايي، اين نعمت برايشان فراهم شد.   مدير عامل بنياد احسان خاطر 
نشان كرد: در پويش چرخ زندگي تاكنون به هزارو2۰۰ معلول جسمي 
و حركتي يا سالمندان نيازمند، ويلچر ا هدا شده است.  وي عنوان كرد: 
بنياد احس��ان همچنين با اعتباري به ارزش ۷ ميليارد ريال، خدمات 

درماني و دارويي در مناطق محروم كشور توزيع و ارائه كرده است. 

محیا حسیني


