
س�خنگوي قوه قضائي�ه در نشس�ت خبري 
خ�ود درب�اره تجم�ع مس�المت آميز مردم 
اصفهان گف�ت كه ش�عور م�ردم آن منطقه 
دش�منان را عصباني كرد و متأسفانه افرادي 
تحت تأثير دش�منان در تجمع مردم، دس�ت 
به اغتش�اش زدن�د. وي از آزادي اي�ن افراد 
خبر داد و اعالم كرد كه خس�ارت كشاورزان 
هم جبران خواهد ش�د. س�خنگوي دستگاه 
قض�ا درم�ورد پرونده هاي تعاون�ي اعتباري 
وحدت و ش�ركت يونيك فاينان�س، پرونده 
كالهب�رداري ۱۲ ه�زار ميلي�اردي، موضوع 
نام�ه رهبر انق�الب در م�ورد پرون�ده احمد 
عراقچ�ي و نبود مانع�ي ب�راي ورود ايرانيان 
خارج از كش�ور هم توضيح�ات مفصلي داد. 
ذبيح اهلل خدائيان در نشست خبري ديروز خود 
در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه در رابطه 
با اعتراض��ات اصفهان چه تع��داد از معترضان 
بازداشت و به دستگاه قضايي معرفي شده اند، 
گف��ت: در ارتباط ب��ا تجمع مردم در اس��تان 
اصفه��ان الزم مي دان��م كه بگوي��م مردم حق 
دارند چنانچه خواسته يا مطالبه اي را دارند به 
اطالع مسئوالن برس��انند و خواسته هاي خود 
را مطرح كنن��د. همين تجمع مس��المت آميز 
و شعور مردم آن منطقه دش��منان را عصباني 
كرد و متأسفانه افرادي تحت تأثير دشمنان در 
تجمع و صفوف مردم نفوذ پيدا كردند و دست 

به اغتشاش زدند. 
وي با تأكيد بر تمايز ميان مردم و اغتشاشگران 
اظهار ك��رد: اغتشاش��گران متأس��فانه اقدام به 
سلب امنيت و تخريب اموال مردم كردند و مانع 
طرح صحيح خواسته مردم شدند. در پي ايجاد 
اغتش��اش توسط اغتشاش��گران، مردم اصفهان 
وارد عمل ش��دند و با كمك ني��روي انتظامي به 
آن خاتمه دادند و طبيعتاً تعدادي در اين راستا 

دستگير شدند. 
سخنگوي دس��تگاه قضا تعداد بازداشت شدگان 
اغتشاشات اصفهان را حدود ۱۳۰ نفر اعالم كرد و 
گفت: برخي از اين افراد پس از بازداشت بالفاصله 
آزاد ش��دند و بقيه نيز كه براي آنه��ا قرار تأمين 
صادر شده بود، روز گذشته اكثر آنها آزاد شدند. 
جز افرادي كه ممكن اس��ت اقدام به تيراندازي 
كرده باشند يا جرم آنها به نحوي است كه ممكن 
است قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، بقيه 
افراد با قرار تأمين كفالت و وثيقه آزاد شده يا در 

جريان آزادي هستند. 
خدائيان با بيان اينكه مسئله آب فقط اختصاص 
به استان اصفهان ندارد، گفت: چندين سال است 
كه با خشكسالي مواجه هس��تيم و در برخي از 
اس��تان هاي ديگر نيز كمب��ود آب داريم. زماني 
كه سطح آب پش��ت س��د ها كاهش پيدا كرده، 
طبيعي است مسئوالن بايد اولويت بندي كنند 
و در آنجايي كه الزم است آب آشاميدني تأمين 
ش��ود، طبيعتاً اين امر بر تأمين آب كشاورزي يا 

آب صنعتي اولويت دارد و م��ردم عزيز بايد اين 
را مد نظر ق��رار دهند؛ چراكه نمي دانيم در آينده 
بارشي داريم يا خير.  وي تصريح كرد: اگر بنا باشد 
بالفاصله آب رهاس��ازي ش��ود، ممكن است در 
آينده با كمبود آب آشاميدني مواجه شويم.  البته 
دولت نيز بايد به خواس��ته مردم توجه كند و در 
جايي كه الزم است جبران خسارت شود. دولت 
مبالغي را ب��ه اين امر اختص��اص داده و قطعاً به 
خواسته كشاورزان توجه مي شود و خسارت آنها 

نيز در چارچوب قانون جبران خواهد شد. 
 چند پرونده كالهبرداری

خدائيان با بيان اينكه پرونده ديگري كه در شعبه 
چهارم رسيدگي به جرائم اقتصادي با مسئوليت 
قاضي صلواتي منجر به صدور حكم شد، پرونده 
ش��ركت يونيك فاينان��س اس��ت، تصريح كرد: 
مرتكبان اين پرون��ده از طري��ق عضو گيري در 
شركت هاي هرمي وجوه زيادي را از مردم گرفته 
بودند. اين پرونده هم به حكم نهايي منجر شد و 
چند نفر محكوميت ها و حبس هاي طويل المدت 
پيدا كردند. از جمله محسن درخشان فرزند علي 
به ۲۰ سال حبس و جزاي نقدي، مجيد فريدي 
فرزن��د محمد به پنج س��ال حب��س و مصطفي 
الماسي به پنج س��ال حبس و هركدام به جزاي 

نقدي و رد مال محكوم شدند. 
س��خنگوي ق��وه قضائي��ه ادام��ه داد: پرون��ده 
كالهبرداري ش��بكه اي ديگر هم به س��رانجام 
رسيد و در اين زمينه عليرضا برخوردار كاشاني 
فرزند قاسم به ۱۵ س��ال حبس و جزاي نقدي و 

رد مال محكوم شد. رد مال يك ميليون و ۳۰۰ 
ه��زار يورويي هم بخش��ي از حكم اي��ن پرونده 
است. مجيد اسكندري فرزند عيسي هم به اتهام 
مش��اركت در كالهبرداري شبكه اي به ۱۵ سال 
حبس و جزاي نقدي و ۱۰ نفر ديگر هم به حبس 

از يك تا ۱۰ سال محكوم شدند. 
خدائيان به پرونده تعاون��ي اعتباري وحدت هم 
اشاره كرد و گفت: اين پرونده از جمله پرونده هاي 
كثيرالشاكي بود كه افراد زيادي متضرر شده بودند 
و خوشبختانه با مديريت خوبي كه در دادسراي 
عمومي و انقالب تهران صورت گرفت، نس��بت 
به جمع آوري ام��وال اين تعاوني اقدام ش��د و با 
كمك بانك مرك��زي طلب بي��ش از ۹۹ درصد 
افراد متضرر پرداخ��ت گرديد. متهم اين پرونده 
به نام س��يد جعفر طباطبايي فرزند س��يد علي 
به اتهام اخ��الل در نظام اقتصادي به ۲۲ س��ال 
حبس و جزاي نقدي و رد اموال ناش��ي از جرم 

محكوم شد. 
وي در پاسخ به سؤالي در مورد آخرين وضعيت 
پرونده كالهبرداري ۱۲ هزار ميلياردي كه متهم 
آن به تازگي به كشور مس��ترد شده است، گفت: 
وي و همدستانش حدود ۸۲ ميليون دالر، حدود 
۱۲ ميليون يورو، ۱۲ ميليون يوآن چين و ۱۳۸ 
ميليون روبل روس��يه دريافت و از استرداد آنها 
هم خودداري كرده بودند. اين ش��خص به كشور 
مسترد شد و پرونده در جريان است. اميدوارم هر 
چه سريع تر بقيه متهمان هم دستگير شوند و به 

سزاي عمل خودشان برسند. 

 درباره پرونده عراقچی
خدائيان در رابطه با موض��وع نامه رهبر انقالب 
در مورد پرون��ده احمد عراقچي ه��م گفت: هر 
زماني كه مقام معظم رهبري دستوري خطاب به 
دستگاه  قضايي صادر كردند، هميشه در اجراي 
قانون آن تأكيد داشتند. در اين مورد هم به همين 
شكل، تأكيد شده بر اجراي قانون و اينكه حقي از 
محكوم عليه تضييع نشود. منتها در اين پرونده 
خاص محكومين تقاضاي اعاده دادرسي موضوع 
ماده ۴۷۴ را كردند. پرونده در اعاده دادرسي در 
ديوان عالي كشور مطرح مي شود و ما منتظريم با 
توجه به اعاده دادرسي كه صورت گرفته، ديوان 

عالي كشور چه تصميمي را اتخاذ مي كند. 
 8 متهم در كرسنت

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري 
در مورد پرونده كرسنت هم گفت: بخش ديگری 
از پرونده كه مفتوح ش��ده بود با كيفرخواست به 
دادگاه ارسال ش��ده و حدود هش��ت نفر هم در 
اين پرونده متهم هس��تند. اته��ام اين متهمان، 
تباني در معامالت دولتي و اخذ و پرداخت رشوه 
اس��ت كه اين پرونده در جريان است، البته اين 
پرونده اي اس��ت كه ام��روز هم در دس��تور كار 
دولت و مسئوالن عالي رتبه قرار دارد و از جوانب 
مختلف در حال بررسي اس��ت.  سخنگوي قوه 
قضائيه تأكيد كرد: اميدوارم با صدور حكم در 
اين پرونده، متهمان، مرتكبان و كساني كه در 
سوء استفاده و ايجاد خسارت براي كشورمان 

نقش داشتند به سزاي عملشان برسند. 
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استاندار تهران: در ۲ هفته اخير ۲ هزار دانش آموز كرونا گرفته اند كه از متوسط ابتالي كشوري كمتر است

اين بار آلودگي هوا مدارس را مجازي كرد !

خسارتکشاورزاناصفهانیدرچارچوبقانونجبرانمیشود
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با تجمع مردم در استان اصفهان

تأكيد كرد كه مردم حق دارند مطالبات خود را به اطالع مسئوالن برسانند 

هر چن�د نگران�ي از 

زهرا چيذري 
ابتالي دانش آموزان   گزارش  2

ب�ه كرون�ا همچنان 
پابرجاست، اما اين بار آلودگي هوا مدارس تهران 
را مجازي كرد! بر اساس مصوبه كميته اضطرار 
آلودگي هواي استان تهران با توجه به پايداري 
هوا و احتمال افزايش ش�اخص آاليندگي براي 
ام�روز و ف�ردا، تعطيل�ي مهده�اي ك�ودك و 
غير حضوري ش�دن م�دارس در تمامی مقاطع 
براي شهرستان هاي تهران، قرچك، پاكدشت، 
ش�د.  خواه�د  اج�را  پيش�وا  و  ورامي�ن 
در دو هفته اي كه از بازگشايي مدارس مي گذرد 
تاكنون ۲ هزار دانش آموز تهراني كرونا گرفته اند 
كه از نگاه استاندار تهران از متوسط سطح ابتالي 
عمومي پايين تر و نگران كننده نيس��ت ! با وجود 
اين وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد 
مقابله با كرونا با اشاره به اينكه تصميم گيري براي 
واكسيناس��يون دانش آموزان زير ۱۲ سال هنوز 
نهايي نشده، بر برپايي مدارس به شكل تركيبي از 

آموزش حضوري و مجازي تأكيد كرد. 
تنه��ا دو هفت��ه از حض��ور دانش آم��وزان س��ر 
كالس هاي درسي پس از دو سال كرونا مي گذرد 
كه اينبار عالوه بر نگراني از ابتالي دانش آموزان به 
كرونا و آمار و ارقامي كه در اين رابطه وجود دارد، 
آلودگي هوا هم مزيد بر علت شده و موجب شد 
تا با تصميم كميته اضطرار آلودگي هواي استان 
تهران، مدارس اين اس��تان در روزه��اي پاياني 
هفته به صورت مجازي برگزار شود. از سوي ديگر 
استاندار تهران از ابتالي ۲ هزار دانش آموز تهراني 
به كرونا طي دو هفته اخير خبر مي دهد. آماري 
كه هر چند از ن��گاه وي با در نظ��ر گرفتن آمار 
۲ميليوني دانش آموزان چندان معنادار نيست، 
اما ابتالي روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ دانش آموز به كرونا 
نگران كننده به نظر مي رس��د! به خصوص اينكه 
دنيا نگران سويه جديد كرونا يعني اميكرون است 
و اگر اين سويه به ايران هم برسد احتمال ايجاد 

موج جديدي از كرونا محتمل خواهد بود. 

  مصوبات كميته اضطرار آلودگي 
روز گذشته كميته اضطرار آلودگي هوا با رياست 
ملكي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
تهران و حضور مهدي پيرهادي و س��وده نجفي 
از اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران، منصور 
درجاتي مدير كل مديريت بحران استان تهران 
و س��عيد محمودي مدي��ر كل محيط زيس��ت 
استان تهران در محل استانداري تهران تشكيل 
جلسه داد. ملكي در تشريح مصوبات اين جلسه 
گفت: »همانند مصوبات جلسه قبلي همه موارد 
اعالم شده در جلسه قبل براي روزهاي چهارشنبه 
و پنج شنبه هفته جاري اجرايي خواهد شد. به اين 
ترتيب كنت��رل دقيق تر خودروه��اي فاقد برگه 
معاينه فني و جلوگيري از ت��ردد اين خودروها 
اجرايي خواهد ش��د. همچنين ممنوعيت تردد 
شبانه كليه خودروهاي گازوئيلي و جلوگيري از 
انجام كليه فعاليت هاي عمراني كه موجب تشديد 

آلودگي هوا مي شود، اجرايي مي شود.«
وي ادام��ه داد:»جلوگي��ري از روش��ن مان��دن 
اتوبوس ها و ميني بوس ها در پايانه هاي مسافربري، 

نظارت ويژه براي جلوگيري از س��وزاندن زباله، 
استقرار پايگاه هاي س��يار فوريت هاي پزشكي، 
اورژانس، هالل احمر با جانمايي مناطق آلوده تر 
و پرترددتر به منظور كاهش زمان دسترسي به 

پايگاه ها از ديگر مصوبات اين جلسه است.«
به گفته ملكي همچنين تمامی مهدهاي كودك 
در شهرس��تان هاي تهران، قرچك، پاكدش��ت، 
ورامين و پيشوا تعطيل خواهند بود و مدارس نيز 
در تمامی مقاطع براي روزهاي امروز چهارشنبه 
و ف��ردا پنج ش��نبه در شهرس��تان هاي تهران، 
قرچك، پاكدشت و ورامين و پيشوا به صورت غير 
حضوري برگزار مي شوند.  معاون استاندار تهران 
ادامه داد:»تعطيلي موق��ت واحدهاي صنعتي، 
كارخانه ها و مراكز مؤثر در تشديد آلودگي هوا، 
استفاده از س��وخت مايع در نيروگاه ها و صنايع 
مجاور كالنش��هرها ممنوع خواهد بود و شركت 
ملي گاز ايران موظف است براي تعمير سوخت 
گاز مورد نياز نيروگاه ها و ساير واحدهاي متصل 
به شبكه گاز رساني كه فعاليت آنها در اين شرايط 

ضروري است، برنامه ريزي كند.«

  ۲ هزار ابتالی دانش آموزی  در ۲ هفته
نگراني از ابت��الي دانش آموزان ب��ه كرونا هم با 
حضوري شدن كالس هاي درسي هم همچنان 

ادامه دارد. 
محس��ن منصوري، اس��تاندار تهران در جلسه 
ستاد مقابله با كروناي استان تهران آمار ابتالي 
دانش آموزان به كرونا در دو هفته اخير را حدود 

۲هزار نفر اعالم كرد. 
به گفته وي جمعيت دانش آموزي ما در سطح 
استان تهران بيش از ۲ميليون نفر است،بنابراين 
متوسط ابتالی دانش آموزان ما در سطح استان 
تهران پايين تر از متوس��ط ابت��ال عموم مردم 

است. 
اس��تاندار تهران افزود:» به طور متوس��ط روزي 
حدود ۱۰۰ ت��ا ۱۵۰ نف��ر در ي��ك جمعيت ۲ 
ميليوني به كرونا مبتال شده اند كه اين ميزان ابتال 
در مقايسه با جمعيت دانش آموزان استان عدد 
بااليي نيس��ت،بنابراين نبايد طوري آمار را بيان 
كنيم كه باعث نگراني مردم باشد، ولي قرار شد 
مسئله بررسي شود كه اگر نگراني وجود داشت، 

تصميم جديدي اعمال مي شود.«
 حضور يك�ي دو روزه دانش آم�وزان در 

مدرسه
احمد وحيدي، وزير كش��ور و فرمان��ده قرارگاه 
عملياتي ستاد ملي مقابله با كرونا درباره آخرين 
تصميم ها در خصوص حض��ور دانش آموزان در 
مدارس با اشاره به واكسينه شدن دانش آموزان 
باالي ۱۲ س��ال و بررسي واكس��ينه شدن زير 
۱۲ ساله ها گفت:» طبق ابالغ س��تاد ملي كرونا 
دانش آموزان يك ي��ا دو روز در هفته به صورت 
حضوري با رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي در 
مدارس حاضر می ش��وند و بقيه روزها به صورت 

مجازي برگزار مي شود.« 
وي در عين حال تأكيد كرد:» وضعيت نابسامان يا 
وضعيت جديدي را در خصوص بازگشايي مدارس 
نداش��تيم و گزارش��اتي از آثار س��وء بازگشايي 

مدارس به ما نرسيده است.«

  ۱۶۵ نماينده مجلس در بيانيه اي خطاب به رئيس جمهور خواستار 
افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي شدند. 

  رئيس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران گفت: 
راه اندازي ش��ماره واحد امدادي يا SOS از ديگر مصوبات اين سازمان 
بود. به طوري كه بر اساس اين مصوبه به تدريج الزم است شماره هاي 
۱۲۵، ۱۱۰و ۱۲۳ با يكديگر ادغام ش��وند و ش��ماره واح��د امدادي با 
محوريت سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران اعالم شود. 

  ناصر رضايي پور، متخصص طب ايراني با تأكيد بر اينكه بايد در ايام 
آلودگي هوا از خوردن غذاهاي دير هضم و سنگين خودداري كرد، گفت: 

خوردن غذاهاي سبك مثل سوپ و آش ساده توصيه مي شود. 
 رئيس كل دادگستري استان تهران از حوزه روابط عمومي دادگستري 
خواست تا با برگزاري شايس��ته ديدار هاي مردمي و پيگيري مكاتبات 
مراجعان، در راستاي برنامه هاي س��ند تحول قضايي گام هاي الزم را 

بردارد. 
  سازمان بيمه س��المت ايران، با پنج صندوق بيمه اي بيمه شدگان 
بسياري را تحت پوشش خود داشته و در حال حاضر بيش از ۴۰ ميليون 
نفر در جامعه از خدمات اين بيمه در بخش سرپايي و بستري استفاده 

مي كنند. 
  نادر ممتازمنش، فوق تخصص خون كودكان گفت:هرگز نبايد به بهانه 
سياهي دندان يا يبوست از دادن شربت آهن به كودكان صرفنظر كنيم، 
چون اين فقر آهن فقط كم خوني و مشكالت جسمي ايجاد نمي كند، 

بلكه باعث مشكالت يادگيري، ذهني و رفتاري در آنها نيز مي شود. 
  معاون پرستاري وزير بهداشت از نهايي شدن پرونده شهادت ۶۶ نفر 
از پرس��تاران در دوران كرونا خبر داد و گفت: موضوع تبديل وضعيت 
نيروهاي پرس��تاري و فوق العاده خاص با ضريب ۳ در حال پيگيري و 

اجراست. 

۱۳۰پايگاهبرايجذب
ايرانيانخارجازکشور

ما نزديك به ۱3۰ پايگاه جذب در داخل كش�ور داريم كه ايرانيان 
خارج از كش�ور را جذب مي كنند. نزديك به ۵۰   دانشگاه  كشور 
آمادگي پذي�رش را با كمك وزارت عل�وم و وزارت خارجه دارند. 
روز گذشته نشست كارگروه تخصصي علوم و فناوري هاي نوين شوراي 
عالي ايرانيان خارج از كشور درباره جذب متخصصان ايراني خارج از 
كشور و همكاري با آنها برگزار شد. اين جلسه به ميزباني معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري، مسائل مربوط به حوزه مهاجرت، برنامه ها 

و راهكارهاي مراجع مربوط بررسي شد. 
رئيس مركز تحقيقات بين المللي علم و فناوري گفت: در دولت جديد، 
برنامه منس��جمي در حال طراحي اس��ت تا با ايرانيان خارج از كشور 
همكاري داشته باشيم و در هفت كارگروه تعيين شده اند كه كارگروه 
علم و فناوري زيرمجموعه معاونت علمي و فناوري شكل گرفته است. 
ما از سال ۱۳۹۵ برنامه اي را در معاونت علمي براي همكاري با ايرانيان 
نخبه خارج از كشور طراحي كرديم و ذيل اين برنامه پلتفرمي وجود 
دارد كه ايرانيان خارج از كشور اگر بخواهند به دانشگاه هاي ايران آمده 
و مشغول به تدريس شوند يا در ش��ركت هاي دانش بنيان مشغول به 
كار شوند يا اصاًل ش��ركت هاي دانش بنيان را ايجاد كنند يا اگر قصد 
سخنراني يا برگزاري وركشاپ يا كارگاه هاي مختلف داشته باشند. اين 
برنامه به ايرانيان خارج از كشور كمك خواهد كرد تا با كمك مراجع 
علمي از جمله دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان ذيل 

يك برنامه منسجمي ارتباط بگيرند. 
مهدي قلعه نوي افزود: ما نزديك به ۱۳۰ پايگاه جذب در داخل كشور 
داريم كه ايرانيان خارج از كش��ور را جذب مي كنند كه از اين ۱۳۰ تا، 
نزديك به ۵۰ تا از آنها از دانشگاه هاي خوب كشور هستند كه آمادگي 
اين پذيرش را با همراه��ي وزارت علوم و وزارت خارج��ه دارند و اين 
برنامه در حال اجرا است. در نشستی كه ديروز برگزار شد نيز ما موانع 
را بررس��ي كرديم و با وزارتخانه هاي مختلف و نهاده��اي درگير اين 
موضوع، مشكالت را بررسي كرديم، موانع را ليست كرديم و ان شاءاهلل 
در جلس��ات با وزير امور خارجه و رئيس جمهور محترم موانع را سعي 

مي كنيم برطرف كنيم. 
وي تصريح كرد: ايرانياني كه در خارج از كشور درحال تحصيل يا كسب 
و كار در حوزه علم و فناوري هستند طبيعتاً به دليل دوري از ايران با 
محيط علم و فناوري ايران كمتر آشنا هستند، تبليغاتي كه عليه ايران 
در خارج از كشور انجام مي شود ما يك نگراني را در دل ايرانيان خارج از 
كشور ايجاد مي كند كه ما در فاز نخست سعي كرديم، اعتماد ايرانيان 
را جلب كنيم. در فاز دوم نيز سعي كرديم موانع و مشكالت را برطرف 
كنيم. به عنوان مثال بسياري از ايرانيان خارج از كشور مشكل سربازي 
دارند ما با همكاري س��تاد كل نيروهاي مس��لح كه در جلسه ديروز 
نماينده  آنها حضور داشتند مشكل سربازي را به نحو بسيار خوبي حل 
كرديم، يعني ايرانياني كه خارج از كشور هستند به راحتي مي توانند به 
مجموعه هاي دانشگاهي و شركت هاي دانش بنيان بيايند و در كنار اين 

فعاليت هاي علمي مشكل سربازي خود را نيز حل كنند. 
قلعه نوي تصريح كرد: بخش��ي از حوزه علم و فناوري دانشگاه ها است 
و ما با كمك وزارت علوم مكانيزمي ايجاد كرديم كه خارج از ظرفيت 
جذب اس��اتيد دانش��گاه، بتوانيم يك ظرفيت آزادي را براي ايرانيان 
خارج از كشور كه عالقه مند به حضور در دانشگاه هاي ايران و تدريس 
دارند، جلب كرديم و سهميه  اضافه تري را براي آنها گرفته ايم. در حوزه 
پژوهشكده ها و پژوهشگاه ها و ش��ركت ها يا شركت هاي دانش بنيان 
نيز به همين شكل است، يعني س��عي كرديم ظرفيت اين حوزه را با 

حمايت هاي محدود مالي معاونت علمي افزايش دهيم. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

دهنکجيساختمانهايناايمن
بهايمنسازي!

اخطار براي 3۵۰۰سازه ناايمن پايتخت كارساز نشد 
»وج�ود 3۵۰۰ س�اختمان پرخطر در ته�ران«، »۱۲۹ س�اختمان 
مش�ابه پالس�كو در تهران وجود دارد« و » وجود ح�دود ۴ هزار و 
۴۷۰ هكتار بافت ناايمن در شهر تهران« همه اين خبر ها و خبر هاي 
مشابه نشان از آبستن بودن شهر تهران به حوادث مختلف در دور 
و نزديك دارد. با اين حال آمار هاي متفاوتي از س�وي مس�ئوالن 
بخش هاي مديريت ش�هري و دس�تگاه هاي متول�ي در خصوص 
س�اختمان هاي ناايمن مطرح مي ش�ود كه نقطه عطف همه موارد 
مطرح شده از فوريت رسيدگي و ايمن سازي ساختمان هاي نا ايمن 
شهر تهران خبر مي دهد تا بار ديگر ش�اهد حادثه ناگواري مانند 
حادثه پالس�كو و حوادث مشابه نباش�يم. اكتفا كردن به اخطار و 
تذكر ديگر جوابگو نيس�ت و با يد اقدام اساس�ي از سوي مالك يا 
مالكان و دس�تگاه هاي متول�ي همچون مديريت ش�هري صورت 
گيرد تا س�رعت ايمن س�ازي افزايش يابد، در اين زمين�ه نياز به 
اقدام به عمل اس�ت كه مس�ئوالن بايد آن را مد نظر ق�رار دهند. 

 ايمن سازي الك پشتي در ش��هر تهران با توجه به تراكم ساختمان ها 
و مراكز پر تردد در حالي صورت مي گيرد كه پايتخت ۱۳ ميليوني هر 
لحظه آبستن حوادثي اس��ت. از زلزله گرفته تا سيل و آتش سوزي در 
كمين اين شهر است. در اين زمينه سخنگوي سازمان آتش نشاني اعالم 
كرد از اين تعداد ساختمان بازديد شده ۱۲۹ ساختمان در دسته بسيار 
پرخطر قرار گرفته اند و فقط هم ساختمان هاي اداري و تجاري نيستند 
و انواع ساختمان در آنها ديده مي شود و قديمي هستند. تعدادي از ۳۳ 
هزار در دو سال گذشته تش��كيل پرونده دادند، دستورالعمل گرفتند 
و اقدامات ايمني انجام دادن��د و حتي برخي از آنه��ا تأييديه دريافت 
كردند، اما تعداد ساختمان هايي كه ايمن سازي ها را انجام داده اند بسيار 
كم است و با اين همكاري هاي كوچك نمي توان انتظار داشت كه شهر را 
ايمن كنيم. مالكان و مسئوالن بايد پاي كار بيايند و مهم تر از همه بايد 

خأل هاي قانوني رفع و الزام آور شوند. 
 جالل ملكي معتقد اس��ت اگر مالك يك ساختمان نا ايمن اخطار ها را 
جدي نگيرد، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. در صورتي كه در كش��ور هاي 
ديگر در صورت نداشتن تأييديه ايمني بيمه ها در صورت بروز حادثه 
به ساختمان ناايمن تعهدي نخواهند داشت يا ماليات هاي سنگين از 
ساختمان هاي نا ايمن دريافت مي شود، چون اگر حادثه اي رخ دهد بايد 
هزاران ليتر آب و هزينه هاي بس��يار ديگري انجام شود. بايد به نحوي 
باشد تا كسي كه ساختمان ايمني دارد، هزينه كمتري نسبت به مالك 

ساختمان نا ايمن پرداخت كند. 
وي با اش��اره به اينكه اخطار هاي صادر ش��ده توس��ط ش��هرداري و 
آتش نشاني الزامي را به وجود نمي آورد، بيان كرد: بايد دستگاه قضا در 
اين زمينه كمك كند. بعضي از دستگاه ها در سال هاي گذشته پاي كار 
آمده اند كه يكي از آنها وزارت بهداشت است. بعد از حادثه بيمارستان 
سينا اطهر وزارت بهداش��ت به مراكز و زير مجموعه هاي نا ايمن خود 

اخطار ها را مي دهد و بايد اين اتفاق در تمام دستگاه ها رخ دهد. 
ساختمان پالسكو در آينده نزديك افتتاح خواهد شد، ولي دهن كجي 
س��اختمان هاي نا ايمن به ايمني ادامه دارد. در تهران حدود ۴ هزار و 
۴۷۰ هكتار بافت ناايمن وجود دارد كه تعداد زيادي س��اختمان هاي 
مهم و پر تردد ب��ا كاربرهاي گوناگ��ون را دربر گرفته اس��ت. اين بافت 
حدود ۷ درصد مساحت ش��هر تهران را تش��كيل و حدود ۲۰ درصد 
جمعيت پايتخت در خود جاي داده اس��ت. در اي��ن خصوص به گفته 
زهرا شمس احسان، عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران براي حل اين 
مشكل قانوني بايد اين موضوع در اولويت قرار گيرد تا همچون فاجعه 
كلينيك سينا اطهر تكرار نش��ود. در ماه هاي اخير شهرداري تهران و 
دادستاني همكاري س��ابق را نداش��ته اند و بالغ بر ۵ هزار ابالغيه براي 
س��اختمان هاي در خطر مورد بي توجهي قرار گرفته است. همچنين 
مهدي چمران، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران معتقد است مباحثي 
در خصوص ساختمان هاي ناايمن مطرح شده است و پيگيري ها ادامه 
دارد و شهرداري فقط مي تواند به ساختمان هاي ناايمن اخطار دهد. وي 
عقيده دارد متأسفانه تعداد ساختمان هاي ناايمن زياد است و نبايد فقط 
به اخطار كفايت كرد و بايد فراتر رفت و كار اصولي و علمي انجام شود 

كه بتوانيم اين مشكل حل كنيم. 

به ياد ماندن مهم است؟ شايد!
تالش خيلي از نويس�ندگان، سياستمداران، س�لبريتي ها يا 
حتي كس�اني كه نس�لي از خود باقي مي گذارند، ب�راي به ياد 

ماندن است!
اما من كس�ي را س�راغ دارم كه با مدل�ي كام�اًل مبتكرانه در 

خاطره ها ماند. چطور؟ با من بمانيد. . . 
»جان اس�تفن آكواري« دونده تانزانيايي است كه در المپيك 

۱۹68 مكزيكوسيتي شركت كرده است. 
دونده ه�ا قرار اس�ت ۴۲ كيلومت�ر و ۱۵۰ مت�ر بدون�د، اما در 

۲۰كيلومتري ورزشگاه پاي راست او آسيب مي بيند. 
پايش را بانداژ مي كنند، درد مي كش�د، ام�ا ادامه مي دهد. . . تا 

سرانجام به عنوان نفر ۵۷ از ۵۷ دونده از خط پايان مي گذرد!
خبرن�گاري از اص�رار او در تم�ام كردن مس�ابقه مي پرس�د؛ 

مي گويد:
-  كشورم مرا ۵هزار مايل نفرستاده كه مسابقه را شروع كنم؛ 

فرستاده كه مسابقه را تمام كنم!
سكوت و انديشه. . . فقط و فقط!
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افزايشپوششبيمهاي
تجهيزاتتوانبخشي

وزير تع�اون، كار و رف�اه اجتماعي گف�ت: دو راهب�رد اصلي اين 
وزارتخانه كمك به تقويت توليدات داخلي تجهيزات توانبخشي و 
افزايش پوشش بيمه اي لوازم توانبخشي به ويژه لوازم مصرفي است. 
حجت اهلل عبدالملك��ي در بازديد از نمايش��گاه بين المللي تجهيزات و 
خدمات توانبخش��ي معلوالن گفت: كاهش هزينه هاي توليد داخلي 
و توس��عه پوش��ش بيمه اي در حوزه تجهيزات توانبخشي را با جديت 
پيگيري مي كنيم.  وي با اش��اره به اينكه در حوزه بيمه گري نيز تالش  
مي شود ميزان پوشش بيمه لوازم مصرفي افزايش يابد، تأكيد كرد: در 
سازمان هاي بهزيس��تي و تأمين اجتماعي در اين زمينه بررسي هاي 

كارشناسي انجام گرفته است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مسئله جدي براي افراد داراي معلوليت 
را خريد تجهيزات دانست و بيان كرد: در بودجه ۱۴۰۱دولت، پيشنهاد 
مي دهيم كه بخش قابل مالحظه اي از هزينه تجهيزات تأمين ش��ود. 
محدوديت هاي مالي در دولت وجود دارد، ولي در تالش هستيم بودجه 
سازمان بهزيستي را افزايش دهيم تا هم به افراد داراي معلوليت و هم 

رونق توليد اين صنعت كمك شود. 
عبدالملكي، يكي از اثرات برگزاري نمايش��گاه هايي مانند نمايش��گاه 
بين الملل��ي تجهيزات و خدم��ات توانبخش��ي معلولي��ن را حمايت 
از توليدكنن��دگان داخل��ي دانس��ت و تأكي��د ك��رد: توليدكنندگان 
داخلي مي توانند محص��والت خود را عرضه كنن��د؛ به هر حال بخش 
قابل مالحظه اي از بازار تجهيزات توانبخشي در اختيار واردكنندگان 
و توليدات خارجي اس��ت.  اگر توليدكنندگان داخلي بتوانند به خوبي 
محصول خود را عرضه و ارائه كنند، بخش قابل مالحظه اي از بازار را در 
اختيار مي گيرند.  وزير تعاون، كار ور فاه اجتماعي تصريح كرد: در اين 
نمايشگاه، محصوالتي با كيفيت باال عرضه شده در حالي كه بسياري از 
مردم از اين موضوع اطالعي ندارند.  وي از رسانه هاي گروهي خواست 
كه در اين نمايشگاه حضور يافته و محصوالت داخلي را معرفي كنند كه 

هم به توليد داخل و هم به جامعه افراد داراي معلوليت كمك شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: اگر توليد، افزايش يابد به 
طور خودكار، هزينه تمام شده كاهش پيدا مي كند و محصوالت ارزان تر 

در اختيار معلوالن قرار مي گيرد. 
عبدالملكي با اش��اره به اينكه بيش از يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در 
كش��ور داراي معلوليت هستند، خاطر نش��ان كرد: تالش داريم كه از 
طريق بودجه سنواتي و منابع ديگري كه مي توانيم جذب كنيم سازمان 
بهزيستي را در حوزه بهداشت و درمان و كمك معيشتي تقويت كنيم. 
ششمين نمايشگاه بين المللي تخصصي تجهيزات و خدمات توانبخشي، 
معلولين، سالمندان، جانبازان و صنايع پزشكي وابسته ۱۶ تا ۱۹ آذرماه 

سال جاري در مجتمع نمايشگاهي گفت و گو در حال برگزاري است.

بیژن يانچشمه
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