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سازمان اداری و استخدامی کشور:

اين نوزاد را تا بزرگي دنبال كنيد!

فيلم يك نوزاد كه از سوي شهروندان از درون سطل زباله پيدا ميشود،
در شبكههاي اجتماعي دست به دست شد .پيگيري بزرگشدن اين
نوزاد در بزرگي و رصد او در سنين جواني ميتواند درس عبرتي براي
ساير سقطها و ساير كممحليها به نوزادان باشد.
آنطور كه مصطفي اقليما ،رئيس انجمن علم��ي مددكاري اجتماعي
ايران خبر داده هيچ كشوري در دنيا آمار دقيقي از تعداد كودكان رها
شده ندارد ،چراكه بسياري از اين موارد پنهان هستند .مطابق آمار مورد
تأييد وزارت بهداشت و سازمان پزشكي قانوني ساالنه بيش از  ۴۰۰هزار
سقط جنين رخ ميدهد.
س��ه روز پيش در ش��هرك وليعصر تهران ( منطقه  ) 18مردم نوزادي
را از درون س��طل زبال��ه پيدا كردند .مطاب��ق ويدئو اي��ن ماجرا كه به
سرعت دست به دست شد ،نوزاد درون كيسهاي مشكي قرار داشت و
خوشبختانه زنده ماندهبود .افرادي كه نوزاد رها شده را در سطل زباله
پيدا كردند ،بالفاصله پليس را در جريان كار قرار دادند و نوزاد در نهايت
به امدادگران اورژانس تحويل دادهشد.
رئيس اورژانس تهران درباره اين اتفاق توضيح داد :س��ه روز پيش يك
نوزاد تاز ه متولدشده در سطل زبالهاي در نزديكي يك بيمارستان واقع
در نازيآباد ،خيابان شيرمحمدي پيدا شد.
يحيي صالح طبري در ادامه عنوان كرد :بالفاصله پس از تماس مردمي
با اورژانس ،يك دستگاه موتور آمبوالنس به محل مراجعه كرد و نوزاد
را تحويل بيمارستان داد.
حرمت شرعي و قانوني سقط جنين ب ه كنار ،همزمانی انتشار و دست به
دست شدن این خبر در هفته جمعیت هم که مشکوک به نظر میرسد
به کنار ،اما اين اقدام از جهات مختلف درخور بررسي است .اين نوزاد
در آينده ميتوان��د در جايگاهي قرار گرفته و گره از برخي مش��كالت
مردم و پدر و مادر خودش باز كند .اين گرهگشاييها را برخي هر ساله با
رهاكردن نوزادان از آيندگان ميدزدند.

فقط ۳درصد مردان ايراني هيچ
عامل خطري در شيوه زندگي ندارند

پژوهشه�ا نش�انگر وضعي�ت نامناس�ب سلامت
م�ردان و تماي�ل نداش�تن ب�ه اصلاح اي�ن رون�د اس�ت.

محمد اسماعيل مطلق ،رئيس دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت
غذايي كش��ور گفت :حدود  ٥٤درصد از مردان باالي  ١٨سال كشور
دچار چاقي و اضافه وزن و حدود  ٢٥درصد از آنان داراي فشار خون باال
هستند .همچنين حدود  ١٩درصد از مردان باالي  ٢٥سال داراي چربي
خون باال بوده و حدود  ١٠درصد از ديابت رنج ميبرند.
وي اظهار تأسف كرد كه با افزايش سن ميزان شيوع فشار خون باال در
بين مردان روند افزايشي دارد كه با توجه به باال رفتن سن جامعه بايد
نگاه وي ژهاي به اين معضل ش��ود .اين مش��كالت هم در حوزه سالمت
جسمي و هم در حوزه سالمت روان در اغلب كشورهاي جهان و ايران
قابلتأمل و ريشهيابي است.
مطلق اظهار داشت :سند ملي س�لامت مردان ايران در زماني بيش از
دو سال توسط دفتر س�لامت جمعيت ،خانواده و مدارس و جمعي از
استادان برتر دانشگاهها و نمايندگان حوزههاي مرتبط و دستگاههاي
ذينفع تدوين و در سومين جلسه كميسيون دائمي ذيل شوراي عالي
سالمت و امنيت غذايي مطرح ش��ده و با انجام بازنگري روي آن ،براي
ارائه در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي آماده ميشود.
وي گفت :فقط  ۳درصد مردان ايراني هيچ عامل خطري در شيوه زندگي
خود براي ابتال به بيماريهاي مزمن غيرواگير از قبيل س��كته قلبي و
مغزي و سرطانها ندارند .پژوهشها نشانگر وضعيت نامناسب سالمت
مردان و تمايلنداشتن به اصالح اين روند است.
در همين رابطه سيد جليل حس��يني ،رئيس مركز تحقيقات سالمت
مردان و بهداش��ت باروري نيز در اين نشس��ت گفت :مردان به داليل
متعددي همچون هراس از پزش��كي و مش��غله كاري كمتر به مراكز
بهداشتي مراجعه میکنند و عالئم بيماري را ناديده ميگيرند كه اين
مسئله باعث افزايش عوارض بيماري و خطر مرگ و مير در آنها ميشود.
وي اظهار داش��ت :در مراكز بهداش��تي درماني كش��ور به طور عموم
فشارخون ،قد و وزن ،آزمايشات الزم براي تشخيص زودهنگام سرطان
روده ،رحم ،پستان و ساير عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير براي زنان
در قالب بستههاي خدمتي ارائه ميشود ،ولي متأسفانه براي مردان به
طور مشخص بسته خدمتي تعريف نشدهاست.
حس��يني تصريح كرد :نقاط ضعف بس��ياري در زمينه سالمت مردان
وجود دارد كه بايد با برنامهريزي دقيق ،هوشمندانه و وسيع با همكاري
همه سازمانها مرتفع شود و تصويب سند سالمت مردان ايران ميتواند
راهگشاي برخي از اين مشكالت باشد.

 ۷۰درصد تجهيزات پزشكي
در كشور توليد ميشود

رئي�س هيئ�ت انجم�ن توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان
تجهيزات پزش�كي با اش�اره ب�ه ظرفي�ت توليد داخل�ي گفت:
 ۷۰درص�د تجهي�زات پزش�كي در كش�ور تولي�د ميش�ود.

مجيد روحي با اشاره به همهگيري كرونا و وقوع بحران در سراسر جهان
و ايران گفت :اين دوره زماني براي ما آزمايش فعاليت در دوره بحران
بود .وي با بيان اينكه همچنان ش��رايط جهان و منطقه بحراني است،
گفت :جنگ اوكراين و تحريمهاي سياسي عليه ايران همچنان شرايط
ما را خاص و ملزم به فعاليت در اين شرايط كردهاست.
روحي با اشاره به پيام رهبري براي امسال گفت :حمايت از شركتهاي
دانشبنيان ميتواند بسياري از نيازهاي كشور را رفع كند.
وي در ادامه با اش��اره به فاصله تعداد تختهاي پزش��كي در كشور با
ميانگين جهاني گفت :تعداد تختهاي پزش��كي اي��ران ميانگين1/7
براي هر هزار نفر است كه شاخص جهاني آن  3/1است؛ يعني ايران نياز
دوبرابري به تختهاي پزشكي دارد و بايد با برنامهريزي و خوداتكايي
نيازهاي كشورها را مرتفع كنيم.
روحي با اش��اره به ظرفيت توليد داخلي گف��ت ۷۰ :درصد تجهيزات
پزشكي در كشور توليد ميشود.
وي كمبود نقدينگي در حوزه تجهيزات در حوزه سالمت را بزرگترين
مشكل دانست و گفت :برخي از مواد اوليه بيش از يك سال در گمرك
منتظر ترخيص ميماند كه دردسرساز شدهاست.

ادارات درحال تهیشدن از نخبگان است!
گزارش یک

زهرا چيذري

«نظ�ام اداري كش�ور از نخب�گان خال�ي
شدهاست»؛ نخبگانی که اگرچه نظام فرسوده
و خویشاوندس�االر اداری م�ا پذی�رای آن�ان
نیست و زمینههای رشد و تعالی آنها را فراهم
نمیکند ،در برخی کش�ورهای دیگر برای آنها
فرش قرمز پهن کردهاند تا این سرمایه انسانی
ارزشمند را از کش�ور خارج کنند و در خدمت
خود بگیرند .این در حالی اس�ت ک�ه اگر نظام
اداری کشورمان توان استفاده از توانمندی آنها
را داشت ،امروز بسیاری از نخبگان خارج نشین
در خدمت آبادانی و پیش�رفت کش�ور بودند.
يك�ي از نتايج اي�ن ادعا ،فروريخت�ن متروپل
آبادان اس�ت و یک�ی دیگر ماجرا ش�دن بازی
تیم ملی با کانادا .س�اختار رئيس و مرئوس�ي
و خويشاوندس�االري ش�كل گرفته در برخي
ادارات موج�ب ش�ده ت�ا بعض ًا «حق�ه» جاي
«نخبه» را بگي�رد و نخبگاني ك�ه هيچ چيز را
با علم و تخصص مبادل�ه نميكنند ،نتوانند در
ساختاري قرار بگيرند كه به جاي نخبهساالري
و شايستهس�االري ب�ه دنب�ال باال نش�اندن
رانت و حقه اس�ت .خروجي چنين ساختاري
ميش�ود فاجعههاي�ي نظي�ر فروريختن برج
متروپل آبادان؛ برجي كه نه فقط استانداردهاي
ساخت و ساز در آن رعايت نشدهاست ،بلكه در
تخلفي آشكار سه طبقه اضافي بر فراز اين برج
ساخته ش�دهبود و در پس نظارتهاي صوري
مهندسان و عدم پيگيري تخلفات ساختماني
از س�وي ش�هرداري ،اين ب�رج ف�رو ريخت!

نظام اداري ما  100س��اله شده است اما به تعبير
ميثم لطيفي ،رئيس س��ازمان اداري استخدامي

كشور نظام اداري ما ،خودرويي نيست كه بتوان با
هل دادن آن را روشن كرد ،بلكه قطار فرسودهاي
است كه  ۱۰۰سال اس��ت روي يك ريل حركت
ميكند و مسير آن به س��ختي عوض ميشود و
بايد سعي كنيم كه حركت اين قطار را مديريت
كنيم تا از ريل خارج نشود و بتواند مسافران خود
را به مقصد برس��اند .نظامي كه ساختار رئيس و
مرئوسي ،خويشاوندس��االري و پروسه طوالني
براي دس��تيابي ب��ه جايگاهي شايس��ته و حتي
روشهاي سنتي و گاه س��ختگيرانه گزينش در
آن موجبش��ده تا به گفته رئيس سازمان اداري
اس��تخدامي كش��ور در وضعيت خالي شدن از
نخبگان قرار گيرد و به نظامي خس��ته و فرسود
تبديل شود كه نه فقط خروجي مناسبي ندارد،
بلكه فجايعي نظير متروپل آبادان از خروجيهاي
اين نظام كهنه و فرسوده و خالي از نخبهساالري و
شايستهساالري است.
نخبگاني كه در نظام خويشاوندساالر اداري
نميگنجند
نظام رئيس و مرئوسي شكل گرفته در ساختارهاي
اداري ما ،اين س��اختارها را نخبهگريز كردهاس��ت.
نخبگان تنها از افراد تراز اول علمي حرف ش��نوي
دارند و در نظام كهنه و فرسوده اداري ،سالها زمان
الزم است تا فردي به جايگاهي متناسب با توانمندي
خود دست يابد و بتواند منشأ اثر شود.
از سوي ديگر در ساختارهاي اداري ما گاهي بحث
گزينش افراد بر پاي��ه توانمنديه��اي علمي آنها
اتفاق نميافتد و ش��يوههاي سنتي و گاه سليقهاي
در گزينش موجب ميشود حتي نخبگاني همچون
سردار ش��هيد حاج قاسم س��ليماني هم در مرحله
گزينش رد شود.

از سوي ديگر با جايگزيني نظام خويشاوندساالر و
ارجحيت رابطههاي خويشاوندي در برخي ادارات
به جاي نظام نخبهساالر موجبشده تا اين ساختار
بيمار خود به خ��ود مانع از حض��ور و نقشآفريني
نخبگان ش��وند و در نتيجه خاليشدن نظام اداري
كشور از نخبگان و جايگزيني آن را با حجم زيادي از
حقهها شاهد باشيم.
فقدان بس�تر حضور و ش�كوفايي در نظام
اداري براي نخبگان
بحث خاليش��دن نظام اداري از نخبگان ،نكتهاي
اس��ت كه دكتر ميثم لطفي ،رئيس سازمان اداري
اس��تخدامي كش��ور هم به آن اذعان دارد .وي در
نشست همانديشي با نخبگان و صاحبنظران استان
ن با اشاره
زنجان در نظام اداري ،در دانش��گاه زنجا 
به مش��كالت حوزه نظام اداري ،نبود بستر و فضاي
مناسب براي حضور و شكوفايي نخبگان را از جمله
مشكالت مهم اين حوزه عنوان كرد و افزود« :مشكل
ما در نظام اداري نبود عرصه براي خودش��كوفايي
انسانهاي نخبه است».
از نگاه معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان اداري و
استخدامي كشور ،طراحي شغل ما به نحوي نيست
كه تأمينكننده نياز ما باشد به عنوان مثال بسياري
از اساتيد و نخبگان با وجود درآمد پايين در تدريس،
در شغلهاي خود باقي ميمانند چون اين شغل براي
آنها اقناعكننده است ،اگر چه قطعاً در شغلهاي ديگر
به درآمدهاي باالتري دست مييابند.
قطار فرس��وده  100س��اله تعبير ديگري است كه
رئيس سازمان اداري استخدامي كشور در توصيف
شرايط كنوني نظام اداري بر آن تأكيد دارد .لطفي با
تأكيد بر اينكه نبايد فراموش كنيم كه نظام اداري ما،
خودرويي نيست كه بتوان با هل دادن آن را روشن

كرد ،تصريح كرد«:نظام اداري يك قطار فرسودهاي
است كه  ۱۰۰س��ال اس��ت روي يك ريل حركت
ميكند و مسير آن به سختي عوض ميشود».
از نگاه وي بايد س��عي كنيم كه حركت اين قطار را
مديريت كنيم تا از ريل خارج نشود و بتواند مسافران
خود را به مقصد برساند.
رئيس س��ازمان اداري و استخدامي كشور ،به
نتيجهگيري از يك مقاله به نام «فرمان صدور»
اش��اره كرد و افزود«:بر اس��اس اين مقاله اگر
افراد ش��رايط همديگر را درك نكنند ،قطعاً با
يكديگر دچار تعارض ميش��وند و فرمانهايي
كه بسترهاي آن مشخص نباشد ،قطعاً افراد را
دچار تناقض و تعارض ميكند .به طور مثال اگر
يك مدير به كارمند خود اكيدا ً دستور مرخصي
بدهد براي آن كارمند ش��بهه و ذهنيت بيكار
شدن ايجاد ميشود».
ايدههايي كه مجال رشد نمييابد
به گفته مع��اون رئيسجمه��ور در نظ��ام اداري و
استخدامي ،گاهي بعضي از مشكالت ما اين است كه
قبل از ورود به محيط اداري ،ايدههاي بسيار خوبي
داريم ،ولي بعد از ورود به محيط نظام اداري با انبوهي
از مسائل مواجه هستيم.
لطيفي رويكرد خود را ايجاد دولت هوشمند عنوان
كرد و اظهار داشت«:به دنبال ايجاد دولت هوشمند
هس��تيم و آرزوي من اين است كه اين اتفاق بيفتد
و هر روز در سازمان مش��غول كار روي اين موضوع
هستيم و معاونت هوشمندسازي دولت در راستاي
نيل به اين هدف ايجاد شده است».
رئيس سازمان اداري اس��تخدامي با تأكيد بر اینکه
مس��ائل حوزه عمومي مطلقاً تكرشتهاي نيست،
تصريح كرد«:با وجود اينكه امروز صدمين سالگرد
تأس��يس نظ��ام اداري نوين در كش��ور اس��ت ،اما
متأسفانه در  ۱۰۰سال گذش��ته ،نظام اداري ما به
شدت تكساحتي عمل كردهاست».
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه
به عنوان نمونه برنامه و بودجه به طور تاريخي دست
اقتصاددانان بودهاست و سازمان اداري استخدامي هم
كه از اين منظر اص ً
ال وضعيت مناسبي ندارد ،اظهار
داشت«:بعد از گذش��ت  ۱۰۰سال ،همچنان جاي
سؤال اس��ت كه دانش جامعهشناسي ،روانشناسي
اجتماعي ،زبان فارسي و مهندس��ي صنايع در آن
جايي نداشته و خأل آنها بسيار مشاهده و احساس
ميشود».
لطيفي ب��ا تأكيد بر اينكه همه رش��تهها براي حل
مس��ائل اين حوزه به م��ا كمك ميكن��د ،تصريح
كرد«:اگر براي حل مشكالت و مسائل نظام اداري
تكس��احتي عمل كنيم به ش��دت دچار مش��كل
ميشويم».
راهكار نجات نظام اداري
نظام اداري اگر از چالشهايي همچون تكساحتي
ب��ودن ،فق��دان عرصههاي رش��د و تعال��ي ،عدم
اقناعكنندگي براي نخبگان و فرس��ودگي نجات
يابد ،قطعاً ميتواند نخب��گان را به خود جلب كند
و ورود نخبگان به عرصههاي اداري نجاتبخش اين
ساختار از ريل فرسودگي و ديگر چالشهاست ،اما
قبل از هر چيز بايد براي ساختار خويشاوندساالري
حاكم بر آن فكري كرد.

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد

آغاز رسيدگي به پرونده مافياي دارو در مرداد
س�خنگوي جديد
گزارش 2
ق�وه قضائيه ضمن
عليرضا سزاوار
هم�دردي با مردم
آبادان و تأكيد بر رسيدگي بدون اغماض به اين
پرونده ،بر پيشگيري از وقوع اينگونه حوادث از
سويدستگاههايمتوليتأكيدكرد.تاريخدقيق
برگ�زاري دادگاه پرونده مافي�اي دارو ،آخرين
تحوالت پرونده احمدرضا جاللي و رسيدگي به
پرونده وزير س�ابق نفت از ديگر اخبار نشست
خب�ري س�خنگوي دس�تگاه قض�ا ب�ود.

مس��عود ستايشي روز گذش��ته در نشست خبري
خود با تش��كر از اعتماد رئيس قوه قضائیه نسبت
به انتخاب وي به عنوان س��خنگوي دس��تگاه قضا
گفت :پي��ش از اين هفت س��خنگو در اين جايگاه
خدمترس��اني كردند و اميدوارم بنده نيز در اين
س��مت بتوانم پاس��خگوي مطالبات بحق و دقيق
اصحاب رسانه باشم.
ق�ول برخورد قاط�ع با متخلف�ان پرونده
آبادان
س��خنگوي دس��تگاه قضا در خصوص ترور يكي
از فرماندهان س��پاه در تهران گفت :طي روزهاي
گذشته شهيد و فرمانده عزيزي را از دست داديم و
شاهد بوديم دشمنان قسم خورده جمهوري اسالمي
ايران ذات ش��رارتبار خودشان را نش��ان دادند .به
مدعيان دروغين حقوق بش��ر اع�لام ميكنيم كه
قطعاً كساني كه مرتكب اين جنايت شدند به سزاي
عملشان ميرسند .وي با اش��اره به حادثه ريزش
ساختمان متروپل در آبادان بيان كرد :طبق آخرين
گزارش دريافتي از اين حادثه ،متأسفانه تعداد ۱۰نفر
از هموطنان ساكن شهرستان آبادان فوت كردهاند
و تعدادي هم مصدوم ش��دند؛ اين حادثه تلخ را از
طرف رئيس قوه قضائيه و خدمتگزاران در مجموعه
قوه قضائيه به همه شهروندان آباداني تسليت عرض
ميكنم .ستايش��ي خطاب به ش��هروندان آباداني

حسین سروقامت

اعالم كرد :آبادانيهاي عزيز با شما همدرد و در غم
شما شريك هستيم .قول ميدهيم بر اساس آخرين
تأكيدي كه دادستان كل كش��ور و رئيس سازمان
بازرسي كل كشور و ساير مقامات عالي قوه قضائيه
در اجراي دستور رئيس دستگاه قضا داشتهاند ،با هر
كسي كه در اين فرآيند مرتكب تخلف و جرم شده با
قاطعيت و بدون هيچ اغماضي برخورد شود.
سخنگوي دستگاه قضا بيان كرد :تأكيد داريم كه
فرآيند پيش��گيري ب ه عنوان يك اصل مهم ،براي
دستگاههاي اجرايي مدنظر باشد تا بار ديگر شاهد
بروز چنين حوادثي نباشيم.
پرونده زنگنه در دادگاه كيفري يك
ستايش��ي در پاس��خ س��ؤالي در خصوص آخرين
وضعيت پرونده وزير س��ابق نف��ت (زنگنه) گفت:
اين پرون��ده در دادگاه كيفري يك اس��تان تهران
مطابق موازين قانوني در حال رسيدگي است و فرد
مورد نظر نيز در دادگاه حضور يافتهاست و فرايند
رسيدگي ادامه دارد .به محض حصول نتيجه و اتخاذ

تصميم در دادگاه مربوطه و قطعيت آن نتيجه اعالم
خواهد شد .سخنگوي قوه قضائيه افزود :در خصوص
استعالم اتهامات اين فرد نيز بحث كارشناسي به طور
كامل صورت گرفته و در روزهاي آينده نيز جلسات
بعدي تشكيل و نتايج حاصله اعالم خواهد شد.
مبادلهاي در كار نيست
اين مقام عالي دستگاه قضا در خصوص اجراي حكم
اعدام احمدرضا جاللي و مبادله اين شخص با حميد
نوري هم اظهار كرد :فرآيند رس��يدگي به اتهامات
احمدرضا جاللي به پايان رسيده و در خصوص اين
شخص حكم شرعي و قانوني از دادگاه صالح صادر
شدهاست .پرونده در مرحله اجراي رأي است و به
صراحت اعالم ميكنم كه مسئله مبادله اين شخص
مطرح نيست .در اين مرحله بحث اينكه چه زماني و
چگونه حكم اين فرد اجرا ميشود ،مطرح است كه
تصميمگيري درباره اين موضوع با دادستان مربوطه
و مسئول اجراي حكم است.
وي افزود :ش��رايط حميد نوري تحتتأثير القائات

گروهك منفور منافقين و با انگيزه سياس��ي است.
حتي حق دسترسي به وكيل را از وي سلب كردهاند،
در حالي كه داش��تن وكيل جزو حقوق مس��لم در
دادرسيها است .وضعيت حميد نوري وخيم است.
دوم مرداد ،زمان محاكمه مافياي دارو
ستايشي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت
پيگيري ايران در رابطه با اس��داهلل اس��دي گفت:
بازداشت ،تعقيب و صدور حكم جزايي اين شخص
جاي سؤال دارد .اين ش��خص ديپلمات جمهوري
اسالمي ايران اس��ت و براساس طراحي كه از پيش
تعيين ش��ده بازداشتش��ده كه مغاير با مقررات
بينالمللي است.
وي اظهار داشت :اعتراضات رسمي از طريق ايران
مطرح شده و تذكرات مختلفي به بلژيك ،اتريش و
آلمان داده شدهاست .فرايند دادرسي اسداهلل اسدي
را غير قانوني و ناعادالنه ميدانيم ،زيرا اين شخص
هم از ابتداييترين حقوق بيبهره است .نيابتي در اين
راستا داده شده و انتظار داريم تعويق رخ ندهد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده
مافياي دارو و پرونده «اكتووركو» كه ارزهاي دولتي
دريافت كردهبودند هم گف��ت :پرونده مورد بحث
دوم مرداد سال جاري در دادگاه كيفري يك استان
تهران در شعبه پنجم تحت رس��يدگي قرار دارد و
فرايند رس��يدگي در جريان است .جلسه دادرسي
دوم مرداد سال جاري برگزار خواهد شد و اگر فرد
يا افرادي مرتكب جرم شدهباشند و مجرميت احراز
شود برخورد قاطع و قانوني انجام خواهد شد.
جايي براي هنجارشكني نيست
ستايشي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت
پرونده زني (مونا حيدري) كه توسط همسرش به
قتل رسيد و سر بريده او در انظار عمومي و تصاوير
اين واقعه در فضاي مجازي به نمايش گذاشته شد،
گفت :با توجه به اينكه اولياي دم فع ً
ال مطالبه قصاص
نكردند ،پرون��ده در دادگاه كيف��ري  ۲در جريان
رسيدگي قرار دارد.
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«پروفس�ور ويليام اس�ترانگ» رياضي�دان امريكايي خاطره
جالبي از «پروفسور ويليام فلپس» اس�تاد برجسته دانشگاه
ييل امريكا دارد.
روزي پروفسور فلپس داشت اطراف دانشگاه قدم ميزد كه با
پيرزن ريزنقشي مواجه شد .پيرزن گفت:
 پروفسور! سخنراني ديشب شما عالي بود ،اما البد جنابعاليبراي اظهارنظر پيرزني چون من پشيزي ارزش قائل نيستيد!
پروفسور فلپس كاله از س�ر برداشته ،س�ري به احترام فرود
آورده ،گفت:
 -خانم! من مرده تحسينم...
دوستان! هر انساني تا حد زيادي شبيه پروفسور فلپس است.
ش�ما با تحس�ين ،حداقل  10كار مهم ميكنيد .ب�ه مخاطبتان
اهميت میدهید ،او را از درس�تي كارش مطمئ�ن ميكنيد .او
را به تالش وا میدارید ،از تنبلي باز ميداريد .ش�ادماني وي را
برمیانگيزانید ،انگيزهاش را قويتر ميكنيد.
استعدادش را شكوفا میکنید ،رفتار ارزشمندش را ميستاييد.
عالقهتان را آشكار میکنید و به ايجاد صميميت ميافزاييد!
 ...اين ارزش امتحان كردن ندارد؟!

تكميل كمربند سبز تهران تا 3سال آينده

مدير عامل س�ازمان بوستانها و فضاي سبز ش�هرداري تهران از
تكميل ۵۰هزار هكتار كمربند سبز تهران تا سه سال آينده خبر داد.

علي محمد مختاري ،مدير عامل س��ازمان بوس��تانها و فضاي س��بز
ت گرفته در حوزه فضاي سبز
شهرداري تهران با اشاره به اقدامات صور 
در سال گذشته اظهار كرد :در سال  ۵۷تعداد كل پاركهاي محلهاي و
فرامنطقهاي در تهران  ۷۵بوستان بود و مساحت كل فضاي سبز شهر
تهران  ۴۲۰هكتار بود .در دهه اول انقالب فعاليت گستردهاي صورت
نگرفت و در سال  ۶۵تعداد بوستانها به  ۱۲۳رسيد .تعداد پاركها در
سال  ۹۹به  ۲هزار و  ۳۰۰رس��يد و اكنون تعداد بوستانها به  ۲هزار و
 ۳۲۳رسيدهاست .وي با بيان اينكه فعاليت ما در دو بخش درونشهري
و برونشهري اس��ت ،گفت :در بخش برونش��هري قبل از انقالب سه
بوستان جنگلي به ميزان  ۲هزار هكتار داشتيم و جنگل كاريهاي قبل
از انقالب تبديل به بوستان شدند .اكنون اين جنگلكاريها به  ۴۱هزار
هكتار رسيدهاست.
مدير عامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهرداري تهران تصريح كرد:
ظرف سه سال با كمك ش��هروندان تهراني  ۵هزار هكتار جنگلكاري
انجام ميشود تا برنامه  ۵۰هزار هكتار زمين كمربند سبز تهران تكميل
شود .در سال گذشته  ۲۳بوس��تان منطقهاي و فرامنطقهاي در تهران
ساخته و هشت باغ در سال گذش��ته تملك و تبديل به پارك شد و در
حال حاضر تملك  ۲۱باغ ديگر نيز در دستور كار قرار دارد.
مختاري با اشاره به سرانه فضاي سبز هر فرد گفت :سرانه فضاي سبز
از یک متر كه قبل از انقالب وجود داشت به  ۱۶متر رسيدهاست ،اما در
مناطق  ۸ ،۱۲ ،۱۷ ،۱۱ ،۱۰ ،۷سرانه فضاي سبز كمتر از  ۱۰متر است.
مدير عامل سازمان بوستانها و فضاي س��بز شهرداري تهران با اشاره
به فضاي س��بز خيابان وليعصر هم گفت :ظرف پنج سال  ۴هزار اصله
چنار كهنسال از اطراف شهر مش��هد جمعآوري و در خيايان وليعصر
كاشته شد .ضمن اينكه هفت بوستان ويژه بانوان در تهران وجود دارد
و پنج بوستان ويژه ديگر نيز در دستور كار است .همچنين  ۲۷بوستان
ويژه مادران و كودكان در دستور كار است .مختاري با اشاره به هزار و
 ۲۵۰هكتار فضاي سبز تهران گفت :اين هزار هكتار جنگلكاري فضاي
سبز اطراف تهران است و برخالف آنچه در فضاي مجازي منتشر شده
بوستانهاي تهران نيست .در  ۱۲پادگان درختكاري انجام شدهاست.
همچنين در سال جاري  ۳۸پروژه را در دستور كار خود قرار دادهايم.
ساماندهي دستفروشان و احداث مسجد در اطراف بوستانها از جمله
اقدامات ديگري است كه آنها را اجرايي خواهيم كرد.

دبير كل سازمان جهاني بهداشت در ديدار وزير بهداشت كشورمان از
عملكرد ايران در مقابله با كرونا به ويژه تكرقمي شدن موارد مرگ و مير
روزانه بيماري و گسترش واكسيناسيون عليه كرونا تجليل كرد و گفت:
پوشش واكسيناس��يون كرونا در ايران در س��طح ايدهآل قرار دارد .وزير
بهداشت هم در اين ديدار گفت :تحريمهاي ناجوانمردانه امريكا و استكبار
جهاني عليه ايران ،مانع موفقيتهاي كشورمان در كنترل كرونا نشد.
شهردار تهران گفت :برخي موضوعات مهم در كالنشهر تهران نظير
آلودگي هوا ،تخلفات مربوط به ساختوساز و صيانت از حريم شهري را
نيازمند ورود و اعمال اراده دستگاه قضایي ميدانيم.
مدير كل امور تربيت��ي وزارت آموزش و پرورش گف��ت :با توجه به
آمارهاي موج��ود در زمينه آس��يبهاي اجتماعي ،وض��ع مدارس از
دانشگاهها هم بدتر است.
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به فعاليت همراهسراها گفت :تالش
ميكنيم تا پيش از آغاز فصل س��رما همراهسراهاي جديد در پايتخت
افتتاح شود.
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در اطالعيهاي
اعالم كرد :به اطالع كليه اتباع افغانستاني فاقد مدرك كه تاكنون موفق
نشدند در طرح شناس��ايي اتباع افغانس��تاني حاضر در كشور شركت
كنند ميرس��اند ،ضمن مراجعه به دفاتر پيش��خوان و پرداخت مبلغ
 ۲۷۰هزار ريال براي هر نفر جهت ثبتنام در طرح مذكور اقدام كنند.
اين اطالعيه ميافزايد :به منظور ارائه خدمات بهتر در مراحل ثبتنام،
تس��هيل در روند كار و برقراري ارتباط دوطرفه ،واتساپ شماره تلفن
 ۰۹۹۱۲۷۰۷۴۸۳آماده اخذ هرگونه پيش��نهاد و نظرات شما اتباع و
مهاجرين خارجي است.
يك فعال حوزه جمعيت با اشاره به آسيبهاي تكفرزندي گفت :پدر
و مادر تكفرزند در دوره ميانسالي ،دچار اندوه و افسردگي ،بيارزشي و
دچار «سندروم آشيانه خالي» ميشوند.
شهردار منطقه  ۱۳گفت :فاز دوم مس��ير تندرستي پارك جنگلي
سرخهحصار در نيمه نخست سال جاري به بهرهبرداري خواهد رسيد.
فاطمه عليآبادي ساكن شهرس��تان بم و مددجوي كميته امداد با
راهاندازي كارگاه توليد ظروف سراميكي ،توانست زمينه اشتغال  ۱۶نفر
از بانوان سرپرست خانوار را فراهم كند.

