
 واردات واكس�ن كرون�ا ب�ه كش�ور س�رعت 
گرفته است. روز گذشته ۵ ميليون دوز واكسن 
وارد كشور شده و امروز هم بناست تا 4 ميليون 
دوز ديگر وارد شود. با تأمين واكسن مورد نياز، 
واكسيناسيون هم سرعت مي گيرد. با تمام اينها 
وزير بهداشت بازگشايي مدارس و دانشگاه ها را 
منوط به ميزان واكسيناسيون مي داند. ماجراهاي 
پيرامون رمدسيوير هم همچنان ادامه دارد و از 
يك س�و ش�واهد علمي بر رد اثرگذاري آن بر 
بيماران كرونايي ارائه مي ش�ود و از سوي ديگر 
همچنان در نسخه پزشكان هست و مردم براي 
تهيه اين دارو راهي بازار سياه مي شوند. اين در 
حالي است كه يك عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس تأكيد مي كند:» رمدسيوير زيادي 
روي دست ما مانده و نمي دانيم چه كارش كنيم !«

 آمارهاي كرونايي كمي بهتر شده و از قرار گرفتن 
در شيب نزولي موج پنجم حكايت دارد، اما تجربه 
موج هاي قبلي نشان مي دهد چندان نمي توان به اين 
شيب نزولي دل بست. به خصوص با در پيش بودن 
فصل سرما و همچنين نزديك شدن ويروس المبدا 
به مرزهاي كشور، از همين حاال بايد براي موج ششم 
كرونا برنامه ريزي كنيم تا اين بار مانند موج پنجم 
غافلگير نشويم و فوتي هاي روزانه در كشور به باالي 
۷۰۰ نفر نرسد. طبق آمار 24 ساعته كرونايي تا روز 
۱۳ شهريور ۱4۰۰ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، 2۰ هزار و 4۰4 بيمار جديد مبتال به 
كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۳ هزار و 4۷۹ 

نفر از آنها بستري شدند. 

مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۵ ميليون و 
۱۰۳ هزار و ۵۳۷ نفر رسيد. در همين زمان، ۵۱۵ 
بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان به ۱۱۰ هزار و ۶4 نفر رسيد. ۷ هزار و 
۷44 نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند.  در حال حاضر 24۶ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۱44 شهر در وضعيت نارنجي و ۵۸ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند. 
 رمدسيوير باد كرد !

حاشيه هاي رمدس��يوير اما تمام شدني نيست و با 
وجود اظهارات برخي افراد همچون مصطفي قانعي 
در رد اين دارو از سوي س��ازمان جهاني بهداشت، 
رمدسيوير همچنان تجويز مي شود و بازار سياه آن 

هم برچيده نشده است. 
سيد مس��عود خاتمي، عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اسالمي در خصوص كمبود 
دارو به ويژه رمدسيوير به ايلنا گفت:» كمبودي در 
بحث دارو پيش نيامده چه كسي اينها را گفته است؟ 
در خصوص رمدس��يوير اختالف خودشان دارند و 
اتفاقاً اين دارو زيادي روي دس��ت ما مانده است كه 
نمي دانيم با آنچه كار كنيم، احتماالً رمدسيوير را 
صادر كني��م.« نماينده گلپايگان و خوانس��ار بيان 
كرد:» يك دكتر بي خودي دارو تجويز مي كند و مردم 
مي روند بازار و البته دوست دارند، در بازار بگردند. اگر 
به بيمارستان دولتي بيايند رمدسيوير را بايد رايگان 
به مردم بدهند، اما مردم دوست دارند كه بروند بخش 
خصوصي. ما ضامن ناز و كرشمه مردم نيستيم!« وي 
ادامه داد:»چرا مردم به بخش خصوصي مي روند كه 

يك دكتر دارويي را كه هنوز ثابت نش��ده، برايشان 
نسخه كند كه مجبور شوند  بروند چند ميليون قرض 

بگيرند و دارو تهيه كنند؟«
عضو كميس��يون بهداش��ت همچنين اف��زود:»از 
يك طرف از س��وي س��تاد كرونا گفته مي شود كه 
رمدس��يوير فايده ندارد و ميليون ها دوز در كشور 
موجود اس��ت و از يك طرف هم مردم نس��خه در 
دس��ت دارند و در خيابان ها س��رگردان هستند، 
اينها مصيبتي است. البته اين دكترها هستند كه 
نسخه هايي مي نويسند كه هنوز اثبات نشده و مردم 
را به اشتباه مي اندازند، در واقع بيشتر برمي گردد به 

جامعه پزشكي.« 
وي در خصوص نظارت بر عملكرد وزارت بهداشت 
و احتمال تحقيق و تفحص از عملكرد اين وزارتخانه 
گفت: »به صورت مستمر با وزارتخانه در اين رابطه 
ارتباط داشتيم و پيگيري و نظارت داشته و داريم. 
نظارت بر عملكرد وزارت بهداش��ت هم به صورت 
جدي مطرح است مرتب هم مسئوالن را در فشار 
گذاش��تيم تا واكسيناس��يون جدي دنبال ش��ود. 
همچنين تحقيق و تفحص از وزارت بهداش��ت در 

برنامه ما هست.«
  بازگش�ايي دانش�گاه ها منوط ب�ه ميزان 

واكسيناسيون 
بهرام عين اللهي وزير بهداشت در خصوص وضعيت 
واكسيناسيون دانشجويان تأكيد كرد:» تا كنون همه 
اساتيد دانشگاه ها كه اغلب در سنين باال هستند، 
واكسينه شده اند و واكسيناسيون دانشجويان نيز از 

هفته آينده انجام مي شود.«
به گفته وي بسته به ميزان واكسيناسيون، بازگشايي 

نيز عملياتي خواهد ش��د تا دانشگاه ها به وضعيت 
عادي و كالس هاي حضوري بازگردند. 

وزير بهداش��ت با اشاره به برنامه گس��ترده تأمين 
واكس��ن ب��ا واردات و حماي��ت از تولي��د داخلي 
تصريح كرد:»بعد از تأمين و توزيع واكسن، انتظار 
مي رود مردم و مس��ئوالن نيز ياريگر ما در تسريع 

واكسيناسيون باشند.«
  افزايش واردات واكسن 

تاكنون ۱۹ ميليون و 2۹۷ هزار و ۵۸2 نفر دوز اول 
واكسن كرونا و ۹ ميليون و 4۰۷ هزار و ۳۱۱ نفر نيز 
دوز دوم را تزريق كرده اند. بر اين اس��اس مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به 2۸ ميليون و 

۷۰4 هزار و ۸۹۳ دوز رسيده است. 
مهرداد جمالي ارونقي، معاون فني و امور گمركي 
گمرك ايران با اشاره به ورود ۵ ميليون دوز واكسن 
كرونا در روز گذشته  گفت: طي 24 ساعت آينده نيز 

4 ميليون دوز واكسن كرونا وارد كشور مي شود. 
به گفته وي اين واكسن ها از نوع سينوفارم چيني 
است كه با ورود آن مجموع واردات واكسن كرونا به 

4۰ ميليون دوز خواهد رسيد. 
ب��ا واردات اين واكس��ن ها وقف��ه رخ داده در روند 
واكسيناسيون برطرف مي ش��ود و مراكزي كه به 
دليل نداشتن واكسن دس��ت از كار كشيده بودند، 

دوباره فعال مي شوند. 
 كار انقالبی در واردات واكسن

در همين رابطه وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي گفت: به لطف خدا حركتي انقالبي در دولت 
انجام شده و واكسن به مقدار كافي از روز پنج شنبه 
در حال واردشدن  به كشور است و اين مقدار واكسن 
در طول تاريخ بيماري كرونا، بي نظير بوده و تا آخر 
شهريور و مهر ماه نيز روند واردات واكسن به كشور 
ادامه دارد.  بهرام عين اللهي ادامه داد: در بازديدهايي 
كه از اس��تان هاي مختلف داشتيم، مردم به خوبي 
در واكسيناسيون مشاركت داشتند و صحنه هايي 
خلق ش��ده كه بع��د از دوران دف��اع مقدس كمتر 
در كش��ور مش��اهده مي ش��ود. به عنوان نمونه در 
اهواز، حس��ينيه اي بود كه براي واكسيناس��يون 
در نظ��ر گرفته ش��ده بود و در اين حس��ينيه، 24 
ساعته اقدام به تزريق واكسن كرونا مي شد و همه 
نيروهاي حس��ينيه از نيروهاي عاشق اهل بيت و 
امام حس��ين)ع( بودند و با كمك يكي از نيروهاي 
بهداشتي، واكسيناس��يون به نحو احسن در حال 
انجام بود يا برخي ورزشگاه ها با كمك بسيج جامعه 
پزشكي براي واكسيناسيون اختصاص يافته بود و 
در سفر دو روز اخير به استان هاي شمال غربي نيز 

چنين مراكزي فعال بودند. 
وزير بهداشت تأكيد كرد: برنامه ما اين است كه هيچ 
كسي در صف واكس��ن، منتظر نماند و اين يكي از 

معضالت است كه مردم در صف و ناراضي باشند. 
 وي با اشاره به كمبود پرسنل و امكانات در سيستم 
اداري موجود گفت: مثل هم��ه كارهاي ديگر كه 
مردم قهرمان و شهيدپرور به ما كمك كردند، انتظار 
داريم كه در واكسيناس��يون نيز به ما كمك كنند 
تا بتوانيم به سرعت، ش��اهد تحقق واكسيناسيون 

عمومي باشيم.
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پژوهشگران اصفهاني براي نخستين بار در ايران به فناوري ساخت استخوان مصنوعي قابل استفاده براي انسان دست يافتند

ساخت استخوان به همت محققان اصفهان

نماينده مجلس: رمدسيوير روي دستمان مانده !
برخی پزشكان نسخه هايي مي نويسند كه هنوز اثبات نشده و مردم را به اشتباه مي اندازند

 براي نخستين بار 

عليرضا سزاوار
در كشور، محققان   گزارش  2

دانشگاه اصفهان 
پس از س�ه س�ال آزمايش موفق به س�اخت 
اس�تخوان مصنوعي ش�دند. اين فن�اوري، 
بيم�اران گرفتار پوكي اس�تخوان، س�رطان 
استخوان، ضايعات استخواني و تصادفات را از 
جراحي ه�اي متع�دد بي ني�از مي كن�د. 

براساس آمارهاي انجمن ارتوپدي كشور فقط در 
سال گذشته بيش از ۸۰ هزار جراحي استخوان 
در كشور انجام شده است. نبود استخوان مصنوعي 
موجب طوالني تر ش��دن دوران نقاهت بيماران 
مي شود و در موارد حاد هم واردات نمونه خارجي 

استخوان پيچيدگي هاي زيادي دارد. 
 دردسرهاي جراحي پروتز

در حال حاضر بس��ياري از اف��رادي كه جراحي 
ارتوپ��دي انجام مي دهند ب��راي جوش خوردن 
استخوان آسيب ديده مجبور به برداشتن بخشي 
از استخوان قسمت ديگري از بدن خود و پيوند 

زدن آن به نقطه آسيب ديده هستند. 
ضمن اينكه در بخش عمده اي از جراحي ها هم 
از پروتز استفاده مي شود. ساختار پروتزها هم به 
شكلي است كه ماندگاري چند ساله و طوالني 
مدت داشته باش��ند. گاهي اوقات استخواني 
كه به پروتز وصل ش��ده دچار مشكل مي شود 
و عملكرد پروتز را دچ��ار اختالل مي كند. در 
اين م��وارد بايد عم��ل تعويض مج��دد پروتز 
انجام ش��ود كه براي بيمار دردسرهاي زيادي 

به همراه دارد. 
اين مش��كالت فقط ب��ا اس��تخوان مصنوعي 
برطرف مي شود كه تاكنون به دليل نبود آن 
در داخل كش��ور، دس��تيابي به آن هم بسيار 
سخت بود، اما محققان اصفهاني بر اين مشكل 

غلبه كردند. 

   سوغات شوم حوادث رانندگي و حوادث 
ناشي از كار

 ساخت اس��تخوان مصنوعي از س��وي محققان 
رشته بيومكانيك محقق شده كه زيرشاخه اي از 

مهندسي پزشكي محسوب مي شود. 
حوادث رانندگي و حوادث ناشي از كار مهم ترين 
ايجادكننده هاي ضايعات استخواني براي بيماران 
هس��تند. برخي از اين ضايعات ب��ا جراحي هاي 
س��اده ارتوپدي ترميم مي شوند، اما برخي ديگر 
حتي با جاگ��ذاري پروتز هم درمان نمي ش��وند 
و بايد اقدامات جراحي هاي پيش��رفته روي آنها 
صورت بگيرد. سرطان ها، تومورها و بيماري هاي 
مادرزادي هم براي درمان ضايعات اس��تخواني 

نيازمند استخوان مصنوعي هستند. 
ساخت نخس��تين اس��تخوان مصنوعي ايراني 
از س��ال ۹۷ با همكاري دانش��گاه هاي اصفهان 
و پلي تكنيك به مس��ئوليت فن��ي دكتر خندان 
و دكتر ش��يخ بهايي و با همكاري دكتر حسين 

اكبري اقدم، دكت��ر رضا ش��كراني و دكتر زهرا 
ترك پورآغاز و در سال گذشته وارد مرحله تست 
حيواني شد. در نهايت با ورود به مرحله انساني و 
صدور مجوز مراكز ذيصالح و ثبت اختراع و تأمين 

شدن بودجه، اين دستاورد مهم محقق شد. 
  دس�تيابي محققان به فرمول داربس�ت 

استخواني
دكتر رضا شكراني در خصوص مراحل دستيابي 
به اين اختراع به خبرگزاري صدا و س��يما گفت: 
پيش از اين، نقص هاي استخواني وسيع كه ناشي 
از سرطان ها و شكستگي هاي استخواني بود، با 
برداشتن بافت استخوان از جاي ديگر بدن ترميم 
مي شد كه به مشكالتي، چون عفونت، ناهماهنگي 
ناحيه پر و برداشت ش��ده و وارد شدن خدشه به 

زيبايي بدن بعد از جراحي منجر مي شد. 
وي افزود: محققان اصفهاني با استفاده از پرينتر 
س��ه بعدي و با توليد داربس��ت هاي استخواني 
توانس��تند اين مش��كالت را برطرف كنند و در 

حقيقت، داربس��تي براي تش��كيل سلول هاي 
استخواني خود فرد براي ترميم و درمان بيماري 
به دست آمد.  استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: 
تيم پژوهشي ما مدت هاي طوالني روي ساختار 
اس��تخوان انس��اني تحقيق و آزمايش كردند تا 
در نهايت فرمول مناس��بي براي توليد داربست 
استخواني به دست آورند. ما از روش هاي متعددي 
براي دست يافتن به اختراع خود استفاده كرديم 
كه در استخوان هاي مصنوعي وارداتي هم وجود 
ندارد. در اين محصول جديد از پروتئين انساني 
استفاده شده و در نتيجه مشكل شكستگي بافت 

استخواني در عملكرد ماده از بين رفته است. 
  معجزه اي براي بيماران مسن

ش��كراني با بيان اينكه در دنيا س��ه روش براي 
ترميم ضايعات اس��تخواني وج��ود دارد، گفت: 
روش اول اتوژن اس��ت ك��ه از اس��تخوان بيمار 
براي ترميم ضايعه كمك گرفته مي شود. تحمل 
جراحي و درد طوالني از عوارض اين روش است. 
روش ديگر آلوژن است كه از جسد، استخوان را 
براي ترمي��م به كار مي گيرند، اي��ن روش، خطر 
انتقال آنتي ژن ها را به  همراه دارد.  روش س��وم 
هم اس��تفاده از زيس��ت ماده يا همين استخوان 
مصنوعي است كه محققان جوان كشور با استفاده 
از تجارب ديگر كشورها و آزمايش هاي مفصل در 
دانشكده هاي فني و دانش��گاه علوم پزشكي به 
آن دست يافتند.  گفتني است بيماراني كه سن 
بااليي دارند و دچار آسيب استخواني مي شوند، 
مجبور به تحمل چندين عم��ل جراحي ارتوپد 
هستند. برداشتن اس��تخوان از بخشي از بدن و 
پيوند آن به ناحيه آس��يب ديده، براي افرادي با 
سن باال مناسب نيس��ت. به همين دليل درصد 
قابل توجهي از اين بيماران معموالً دچار عوارض 
دراز مدت چنين جراحي هايي مي شوند در حالي 
كه اس��تخوان مصنوعي مي تواند مش��كل اين 

بيماران را برطرف كند. 

 مدير كل توانمندسازي زنان و خانواده بهزيستي كشور درباره ارائه 
خدمات به خانواده ه��اي داراي فرزند چندقلو گفت: در س��ال ۱4۰۰ 
مستمري از ۹۰۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت 

مي شود. 
------------------------------------------------

 با دستور وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي، سامانه مردم ويژه دريافت 
طرح ها و ايده هاي شهروندان در اين وزارتخانه راه اندازي شد. 

------------------------------------------------
 رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي گفت: در س��ال 
تحصيلي جاري بيش از ۱4۶ ميليون كتاب در ۹۹4 عنوان درسي براي 

۱۵ ميليون دانش آموز در سطح كشور توليد شده است. 
------------------------------------------------

 عضو شوراي شهر تهران از برنامه شوراي ششم جهت تحقق برنامه 
دولت براي ساخت يك ميليون مس��كن خبر داد و گفت: زمان صدور 

پروانه كوتاه مي شود و ساخت و ساز در تهران سرعت مي گيرد. 
------------------------------------------------

 سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تأكيد كرد: تا آذر ماه بايد 
همه ش��ركت ها در حوزه توزيع و تأمين دارو اطالع��ات مربوطه را در 

سامانه تيتك كه مربوط به اصالت دارو است، ثبت كنند. 
------------------------------------------------

 يكي از نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود 
مي گويد: ذرات كليدي آالينده هوا در كره زمين در طول سال گذشته 
ميالدي )2۰2۰( كه محدوديت هاي قرنطينه اي در جهان اعمال شد به 

ميزان بي سابقه اي كاهش يافته است. 
------------------------------------------------

 معاون بيمه و خدمات سالمت س��ازمان بيمه سالمت ايران گفت: 
كمتر از ۱۰ درصد مطب هاي خصوصي در كالنشهر تهران طرف قرارداد 

بيمه ها هستند. 
------------------------------------------------

 سازمان تأمين اجتماعي اعالم كرد كه در راستاي توسعه سرويس هاي 
غيرحضوري و بهره برداري از ابزارهاي الكترونيكي در فرآيندهاي ارائه 
خدمت به مخاطبان اين سازمان، سرويس غيرحضوري و الكترونيكي 
احراز مراتب اش��تغال به تحصيل فرزندان ذكور و باالي ۱۹ سال سن 
بيمه ش��دگان و مس��تمري بگيران ) بازنشس��ته و از كارافت��اده كلي( 

راه اندازي شده است. 
------------------------------------------------

 مدير عشاير استان تهران از توزيع پنل خورشيدي ميان ۱2۵ خانوار 
عشايري استان تهران در آينده نزديك خبر داد. 

------------------------------------------------
 رئيس دانش��گاه فني و حرف��ه اي گفت: ۶۱۰ ميلي��ارد ريال اعتبار 
در قالب اسناد خزانه جهت به روز رس��اني، كارگاه ها و آزمايشگاه ها و 
توس��عه امور زيربنايي و تعميرات ضروري به دانشگاه فني و حرفه اي 

اختصاص يافت. 
------------------------------------------------
 رئيس سازمان آموزش  و پرورش استثنايي از آغاز سنجش سالمت 
جسماني و آمادگي تحصيلي پيش دبستاني ها و نوبت گيري ۹۶ درصد 
نوآموزان بدو ورود به دبس��تان در برنامه سنجش سالمت جسماني و 

آمادگي تحصيلي  خبر داد. 

مطالبات جانبازان پرداخت شد
مع�اون تعاون و ام�ور اجتماع�ي بنياد ش�هيد و ام�ور ايثارگران 
از پرداخ�ت كام�ل مطالب�ات مع�وق جانب�ازان مش�مول 
م�اده 3۸ قان�ون جامع خدمات رس�اني ب�ه ايثارگران خب�ر داد. 
محمود پاكدل با اشاره به بيانيه مشترك اول بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بنياد 
شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيرو هاي مسلح گفت: بر اساس توافق 
صورت گرفته فايل محاسباتي مبالغ متعلقه از سال تصويب قانون يعني 
سال ۱۳۹۱ تا سال ۱4۰۰ توسط ستاد كل نيرو هاي مسلح منطبق با 

قوانين مربوطه تهيه و در موعد مقرر تحويل بنياد شد. 
وي افزود: پس از تهيه فايل محاسباتي، پرداخت هاي بنياد شهيد و امور 
ايثارگران و س��ازمان تأمين اجتماعي نيرو هاي مسلح )ساتا( از تاريخ 
اجراي حكم حالت اش��تغال جانبازان و همچنين مبالغ پرداخت هاي 
علي الحساب در دو مرحله در س��ال ۱۳۹۹ از مجموع مطالبات كسر و 

مانده طلب مشمولين تا پايان تيرماه ۱4۰۰ محاسبه و تعيين شد. 
معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: حسب 
موافقت رئيس جمهوري و همكاري هاي سازمان برنامه و بودجه مبلغ 
مطالبات ايثارگران تأمين و مبلغ ريالي آن در اختيار بنياد شهيد و امور 

ايثارگران قرار گرفته و همه مطالبات پرداخت و تسويه شده است. 
پاكدل در مورد س��ؤاالت جانب��ازان و آزادگان در خص��وص متفاوت 
بودن مبالغ پرداختي خاطر نش��ان كرد: مجموع مطالبات بر اس��اس 
احكام محاسبه شده از سوي ستاد كل نيرو هاي مسلح از سال ۱۳۹۱ 
تا ۱4۰۰ ب��وده و پرداختي ها با رعاي��ت تاري��خ از كارافتادگي كلي و 
اجراي قانون حالت اش��تغال بنياد انجام شده است كه در اين محاسبه 
دريافتي هاي ايثارگران از بنياد و س��اتا از س��ال ۱۳۹۱ تاكنون لحاظ 
شده اس��ت،بنابراين با توجه به موارد ف��وق كه با لح��اظ رتبه، ميزان 
تحصيالت، سال مجروحيت، سرباز يا بسيجي بودن، عائله تحت تكفل و 
همچنين زمان اجراي ماده ۳۸ قطعاً مانده مطالبات هر فرد با افراد ديگر 
متفاوت خواهد بود ضمناً مطالبات تعداد محدودي از ايثارگران طي دو 
مرحله علي الحساب پرداختي در سال گذشته تسويه و در مرحله سوم 
هيچ مطالبه اي براي پرداخت نداشته اند.  وي در پايان تصريح كرد: پس 
از ثبت پرداخت ها فايل محاسباتي، مجموع دريافتي ها و پرداختي ها 
و باقيمانده نهايي مطالبات جهت اطالع و رؤيت ايثارگران مشمول در 

اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها قرار خواهد گرفت. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

مدرسه قانون و قانون گذاري
 برگزار مي شود

دوره آموزشي مدرسه قانون و قانون گذاري با همكاري مشترك مركز 
آموزش و نوآوري پژوهشگاه قوه قضائيه و پژوهشكده شوراي نگهبان 

برگزار مي شود. 
دوره آموزش��ي » مدرس��ه قانون و قانون گذاري « روزهاي سه شنبه، 
چهارشنبه و پنج شنبه ۱۶ ش��هريور تا هفتم مهر ماه امسال با تدريس 

اساتيد برجسته حقوق عمومي و حقوق اساسي برگزار خواهد شد. 
مباني فقه��ي – حقوقي نظ��ام قانون گذاري در جمهوري اس��المي با 
تدريس آيت اهلل عب��اس كعبي و دكتر علي به��ادري جهرمي، نظارت 
شرعي بر قوانين و مقررات با تدريس آيت اهلل محمدعلي مدرسي يزدي 
و محمدعلي فراهاني، آسيب شناس��ي فرايند قانون گذاري مبتني بر 
سياست هاي كلي نظام قانون گذاري با تدريس دكتر عباس كدخدايي 
و دكتر س��يد حجت اله علم الهدي، آش��نايي با پاي��گاه و نرم افزارهاي 
مربوط به اس��ناد حقوقي و قانوني با تدريس دكتر محمدرضا اصغري 
و معناشناسي و روش شناسي تنقيح قوانين و مقررات با تدريس دكتر 

مهدي مهدي زاده از جمله موضوعات اين دوره آموزشي است. 
اصول و فنون قانون گذاري توسط دكتر باقر انصاري، تفسير قانون توسط 
دكتر محمد بهادري جهرمي، نظام حقوقي حاكم بر فرايند قانون گذاري 
با تدريس سيد مجتبي حسيني پور و دكتر محمدهادي راجي، دادرسي 
اساسي بر مصوبات مجلس شوراي اسالمي توسط محمد ابوالحسني و 
دكتر هادي طحان نظيف، نظارت بر مقررات با تدريس دكتر ابوالفضل 
درويشوند و جايگاه صالحيت هاي مراجع واضع هنجار و سلسله مراتب 
هنجارها توس��ط حامد نيكونهاد از ديگر موضوعاتي است كه در دوره 
آموزشي مدرسه قانون و قانون گذاري تدريس خواهد شد.  عالقه مندان 
براي شركت در اين دوره آموزشي مي توانند ۱۱ تا ۱۵ شهريور ماه جاري 
با مراجعه به نشانی اينترنتي https://evnd. co/Mmpwk نسبت به 

نام نويسي اقدام كنند. 
در انتهاي اين دوره آموزش��ي به ش��ركت كنندگان گواهينامه رسمي 

اعطا خواهد شد.

برخي ايده ها چه شگرف و دوست داشتني اند؛ يكي همين ايده كه 
انسان ها چهار گونه اند: 

نخس�ت آنان كه وقتي هستند، هس�تند. وقتي نيس�تند، هم 
نيستند. 

حضور آنان مبتني بر فيزيك است. با لمس جسماني، قابل فهمند 
و تنها هويت جسمي دارند. 

دوم آنان كه وقتي هستند، نيستند. وقتي نيستند، هم نيستند. 
م�ردگان متح�رك؛ آدم ه�اي بي ش�خصيت بي اعتب�ار. . . 
خودفروختگاني كه هويت خود را واگذار كرده اند. عجبا كه مرده 

و زنده آنان يكي است!
سوم آنان كه وقتي هستند، هستند. وقتي نيستند، هم هستند. 
آدم هاي معتبر باش�خصيت. . . انسان هاي سرش�ار از حضور كه 

همواره در خاطرها مي مانند و در نبودشان هم اثرگذارند!
چهارم آنان كه وقتي هستند، نيستند. وقتي نيستند، هستند. 

وقتي زنده اند، مست حضورشان هستيم و بعد از مرگ نرم  نرمك 
دركشان مي كنيم!

باشكوه ترين، قدرتمندترين و شگفت انگيزترين آدم ها!
شما مسحور كدام گونه ايد؟
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گلپايگاني:
مسير ايجاد گودهاي 

پرخطر و رها شده مسدود شد
معاون شهرس�ازي و معماري ش�هرداري تهران از ابالغ اصالحيه 
»مصوب�ه ارتقای ايمن�ي تخري�ب و گودبرداري هاي س�اختماني 
ش�هر تهران« با هدف پيش�گيري از ايجاد گودهاي پر خطر و رها 
شدگي عمليات ساخت و ساز، به مناطق بيست ودوگانه خبر داد. 
به گزارش معاونت شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران، عبدالرضا 
گلپايگاني با بيان اينكه اليحه »اصالح مصوب��ه ارتقای ايمني تخريب 
و گودبرداري هاي س��اختماني ش��هر تهران« به منظ��ور جلوگيري از 
حوادث تخريب وگودبرداري در عمليات س��اختماني و چاره انديشي 
براي گودهاي رهاشده، تهيه شده است، گفت: افزايش تقاضاي احداث 
زيرزمين در ساخت و سازهاي شهري به منظور تأمين كاربري هاي مورد 
نياز به ويژه پاركينگ و به تبع آن انجام عمليات گودبرداري بيش از حد 
معمول از يك طرف و بي توجهي مالكين به انجام تمهيدات الزم جهت 
اجراي گود ايمن و بعضاً رها كردن ملك در مرحله گودبرداري، از طرف 
ديگر، معضالت زيادي را براي شهر و شهروندان ايجاد كرده است، ضمن 
اينكه عدم رعايت نكات ايمني و فني در تخريب بناهاي قديمي، باعث 
بروز حوادثي در اين زمينه شده است.  وي ادامه داد: بروز حوادث متعدد 
ناشي از تخريب و گودبرداري، موجب شد تا معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران نسبت به بررسي ميداني موضوع و آسيب شناسي مصوبه 
»ارتقاي ايمني تخريب و گودبرداري هاي س��اختماني ش��هر تهران« 
مصوب سال ۹۱ اقدام كند. بررسي هاي ميداني و مطالعات نظري انجام 
ش��ده نش��ان داد كه اين مصوبه در زمينه هاي فني، حقوقي و زيست 
محيطي، اشكاالت و كاس��تي هايي دارد و امكان عملياتي شدن آن به 

صورت كامل فراهم نشده است. 
 معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران تصريح كرد: با توجه به 
نتايج بررس��ي ها، اصالح مصوبه مذكور به منظور تدوين سازوكارهايي 
با هدف ارتقای ايمني و پيش��گيري از رهاشدن عمليات ساختماني در 
مرحله گودبرداري، ساماندهي گودهاي رهاش��ده و همچنين ارتقای 
ايمني گودبرداري هاي سطح شهر تهران ضرورت داشت، لذا بازنگري 
كلي در مفاد اين اليحه طي جلس��ات متعدد كارشناسي و مديريتي با 
حضور نمايندگان اداره كل معماري و ساختمان به عنوان متولي تدوين 
اليحه، اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و ص��دور پروانه، مركز حقوقي 
شهرداري تهران، اداره كل تدوين قوانين و امور شورا، سازمان مشاور فني 
و مهندسي، سازمان پيش��گيري و مديريت بحران و همچنين سازمان 
نظام مهندسي استان تهران و كميسيون هاي تخصصي شوراي اسالمي 
شهر تهران در دستور كار قرار گرفت و نهايتاً در تاريخ ۸ مرداد ۱4۰۰ به 

تصويب شوراي اسالمي شهر تهران رسيد. 
گلپايگاني، چاره انديشي براي پيشگيري از رهاشدن عمليات ساختماني 
در مرحله گودبرداري با اخذ برنامه زمان بندي اجراي طبقات زيرزميني و 
اخذ تضامين مالي و تعهدات الزم از ذينفع پروژه درگودهاي با خطرزياد و 
بسيار زياد، چاره انديشي براي معضل گودهاي رهاشده موجود در سطح 
شهر تهران و تعيين سازوكار ساماندهي آنها، الزام به محدود كردن تعداد 
طبقات زيرزمين و در نظرگرفتن مسائل زيست محيطي از قبيل حفظ 
قنوات و آب هاي زيرزميني در طرح تفصيلي به منظور كاهش ريس��ك 
رهاشدگي گودها، الزام صاحب كار پروژه به تعبيه سامانه هاي پايش گود 
در گودهاي با خطر بسيار زياد مطابق ضوابط مبحث هفتم مقررات ملي 
ساختمان، شفاف سازي مسئوليت مدني و قضايي صاحب كار پروژه در 
عمليات ساختماني و الزام به كارگيري اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصالح 
در كليه فرآيندهاي تخريب و گودبرداري طب��ق ضوابط مبحث هفتم 
مقررات ملي س��اختمان را از مهم ترين محورهاي اين اصالحيه عنوان 
كرد.  وي ادامه داد: حذف كليه روابط مهندسي و فني ارائه شده در تعيين 
اهميت گود در مصوبه سال ۱۳۹۱ و ارجاع موضوع به ضوابط ارائه شده در 
بند ۷- ۳- ۳- 4 مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان درخصوص تعيين 
ميزان خطر گود، اس��تفاده از ضوابط ذكر شده در مبحث هفتم مقررات 
ملي ساختمان در مسائل فني از قبيل تعيين سطح خطر گود و تعيين 
پروژه هايي كه شناس��ايي ژئوتكنيكي در آنها الزامي است، حذف كليه 
روابط مهندسي و فني ارائه شده در تعيين اهميت گود در مصوبه سال 
۱۳۹۱ و ارجاع موضوع به ضوابط ارائه شده در بند مربوطه مبحث هفتم 
مقررات ملي ساختمان درخصوص تعيين ميزان خطر گود، سيستمي 
شدن كليه فرم ها و كاربرگ هاي مربوط به تخريب و گودبرداري در قالب 
سامانه مهندسين شهرداري و سامانه ناحيه محوري و حذف پيوست هاي 
مصوبه سال ۱۳۹۱، تعيين تكليف موضوع ايمن سازي با روش نيلينگ از 
نظر رضايت مجاورين و عدم آسيب به تأسيسات شهري و تأكيد بر تأمين 
انواع پوشش هاي بيمه اي براي اشخاص حقيقي و حقوقي متعهد در پروژه 

را از ديگر محورهاي اصلي مصوبه مذكور است. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران افزود: اميدواريم با اجراي 
دقيق »مصوبه ارتقای ايمني تخريب و گودبرداري هاي ساختماني شهر 
تهران« كه اكنون به مناطق ش��هرداري تهران ابالغ شده است، شاهد 
افزايش ايمني در تخريب و گودبرداري ها و تعيين تكليف گودهاي رها 

شده در سطح شهر باشيم. 

معين آذری |  ايسنا


