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معــاون آموزش ابتدایــی وزیر آموزش و پرورش ،نحوه آغاز ســال
تحصیلی جدید در مناطق قرمز ،زرد و ســفید را اعالم کرد و گفت:
تصمیمگیری نحوه فعالیت مدارس در مناطق زرد با شورای مدارس
و در چارچوب ضوابط اعالمشده از سوی آموزشو پرورش است.
به گزارش فارس ،رضوان حکیمزاده با اشاره به مشخص نبودن زمان
شروع سال تحصیلی آینده ،اظهار کرد :آخرین تصمیم گرفت ه شده
این اســت که مدارس در سال تحصیلی آینده یعنی از  15شهریور
بهصورت مجازی شروع شود اما اگر شرایط بهگونهای باشد که ستاد

ملی کرونا اجازه برگزار شدن کالس را بدهد ،مشکلی
با برگــزاری حضوری مدارس نداریم و حتماً کالسها
را دایر خواهیم کرد و به خانوادهها اطمینان میدهیم
که نگران آموزش فرزندانشــان نباشند .حکیمزاده با
بیان اینکه شــرایط مختلفی برای بازگشایی مدارس
پیشبینیشده است ،گفت :بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده ،برقراری
کالس و آموزش در مناطق قرمز صرفاً بهصورت مجازی و از طریق
شبکه شاد و آموزشهای تلویزیونی ،در مناطق زرد بهصورت ترکیبی

اجتماعی

و بهصورت ترکیب مجازی و حضوری و با تصمیمگیری
شورای مدرســه و در مناطق سفید بهصورت حضوری
اســت .البته مناطق سفید مناطق عشایری و روستایی
کمجمعیت خواهند بود که تعداد دانشآموزان یکرقمی
اســت و امکان رعایت فاصله اجتماعی در این مدارس
و کالسها وجود دارد .شــورای مــدارس در چارچوب ضوابطی که
ش و پرورش اعالم میکند ،امکان ایجاد خالقیت یا انتخابهای
آموز 
مناسب با شرایط منطقه را در برگزاری کالسهای درس دارد.

معاون اول قوه قضائیه:

عدالت الکترونیکی از اهداف اصلی دستگاه قضاست

حجتاالسالم اژهای در برنامه «بدون توقف» ،با اشاره به اینکه عدالت
الکترونیکی از اهداف اصلی دستگاه قضاست ،تصریح کرد :قوه قضائیه
به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت میکند تا
مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادســرا ،دادخواست و الیحه
بدهند و یا ابالغیه و احکام خود را دریافت کنند.
حجتاالسالم «غالمحسین محسنی اژهای» در پاسخ به این سؤال که
«شما وظائف قوه قضائیه و کارهایی که باید در گذشته انجام میشده
در قالب ســند تحول گنجاندهاید» یادآور شد :در تحول هم اصالح و
هم رسیدن به وظائف وجود دارد ،این موارد جدا از هم نیستند اینکه
با روند عادی حرکت کنیم ،تحول نیســت ،اما اگر با سرعت و با یک
اقدام فوقالعاده حرکت کنیم ،اســم آن تحول است ،اینکه اقدامات را
ســریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم ،تحول است.
سند تحول را نوشتیم ،برنامهریزی آن را هم انجام داده و زمان را هم
در نظر گرفتیم ،اگر در این زمانبندی به آن اهداف برسیم تحول است
و اگر سریعتر و به صورت میانبر حرکت کنیم ،تحول اتفاق افتاده است.
وی همچنیــن در خصوص اینکــه «آیا مرکز وکالی قــوه قضائیه
و مشــاوران که زیر نظر قوه قضائیه است نســبت به کانون وکال که
وابســتگی کمتری دارد ،جانبدارانهتر عمل میکند و اقدامات کانون
وکال بیشتر به نفع مردم است» گفت :واقعیت خارجی این موضوع قابل
مشاهده است .شما پروندههایی که در سالهای گذشته کانون وکال در
آن وکالت کردهاند و یا مرکز وکال آنها را انجام دادهاند بررسی کنید
و ببینید کدام آنها بهتر است .بررسی و تحقیقی که ما در سالهای
مختلف انجام دادهایم ،نشان میدهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق
نیفتاده است اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتیهایی وجود داشته
باشد ولی اینکه بگوئیم آن یکی وابستهتر به قوه قضائیه است و حقی
از مردم ضایع کرده است ،این درست نیست.
حجتاالســام اژهای همچنین اظهار کرد :تمام پروندههای مردم به
قوه قضائیه میآید ،اگر خدای ناکرده ما یک قوه قضائیه جانبدار داشته
باشیم ،این قابل تحمل نیســت .تنها بحث وکالت نیست ،در چنان
وضعی همه چیز خراب میشد .ما اعتقاد داریم هم آن وکیل ،هم آن
قاضی و هم آن مدیری که ســوگند یاد میکند ،وظایف خود را باید
به طور بیطرفانه انجام دهد .یکی از تحوالتی که ما دنبال آن هستیم،
اعتماد بیشــتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضائیه به
شدت و با سرعت به سمت هوشــمند کردن امور حرکت میکند تا
مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادســرا ،دادخواست و الیحه
بدهند یا ابالغیه و احکام خود را دریافت کنند ،البته تا زمانی که دولت
الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دســتگاهها با یکدیگر لینک
نشوند نمیتوان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد.
معاون اول قوه قضائیه با اشــاره به اینکه عدالت الکترونیکی از اهداف
اصلی دستگاه قضاست ،تصریح کرد :این طرح قبال هم بوده ،اما االن
زیرساختهای آن ایجاد شــده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است،
البته دولت الکترونیک در نظام ما عقبماندگیهایی دارد و این موارد
از گذشــته بوده اســت ،ولی در حال حاضر به سمت هوشمندسازی
حرکت میکنیم و قوه قضائیه نیز از خیلی از دستگاهها در این زمینه
جلوتر است .مدتهای زیادی در مورد اینکه پیشگیری از وقوع جرم
چیست و در زمینه فهم آن و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و
چه کسی باید آن را پیگیری کند ،اختالف وجود داشت .خوشبختانه

معاون اول قوه قضائیه:
کانون وکال مىگوید همین تعــداد وکیل کفایت مىکند
اما احســاس ما این بود که اگر چنانچه وکیل کافیســت
و دسترسى آســان اســت چرا بعضی از این دستمزدها و
حقالزحمه وکال آن قدر باالست .اما این احساس کافى نبود
و نیاز به یک بررسى علمى و کار کارشناسى بود ،لذا از وکال،
مردم و برخى از حقوقدانانى که در این زمینه کار کردهاند،
مشورت گرفتیم .اعتقاد ما این است که هنوز هم جا دارد تا
با تحصیلکردگان جدید بتوانیم وکال را زیادتر کنیم
از دوره قبل در این مورد اهتمام الزم انجام و الیحه آن به مجلس برده
شــد .اژهای همچنین عنوان کرد :اگرچه زمان آن به علت اختالف در
شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
طوالنی شد ،اما در نهایت این موضوع اجرایی و شورای عالی پیشگیری
از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه تشکیل شد .یکی از مباحث مهم
این قانون حقوق عامه است ،تعریف حقوق عامه نیز سالهای گوناگون
موضــوع مورد اختالف بود و االن نیز این اختالف نظر وجود دارد ،اما
االن این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است ،آئین نامه
آن نوشته و زیرساختهای آن آماده شده و سپس برنامهریزی و حاال
اجرایی شده است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که
بررسی کنیم آیا موردی هست که یک وزیر ،مسئول ،وکیل یا خود قوه
قضائیه وظیفهای را که بر عهده داشته انجام نداده و این مورد به ضرر
مردم تمام شده باشد ،گفت :در سال گذشته و در سال جاری به حقوق
عامه ورود بیشتری داشتهایم و میخواهیم با اقدامات تحولی با سرعت
به سمت جلو حرکت کنیم .البته قوه قضائیه در این موضوع به کمک
دستگاههای مختلف ،مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمیتواند
در این مورد یک تحول عظیم ایجاد کند.
حجتاالسالم «محسنى اژهاى» با تاکید به اینکه تهیه سند تحول در
ت به مردم است ،گفت:
راســتای ایجاد شفافیت ،اعتمادسازی و خدم 
قصد ما در قوه قضائیه این است که دسترسى مردم به عدالت را ارزانتر،
آسانتر و سریعتر کنیم.حجتاالسالم «غالمحسین محسنى اژهاى»
عنــوان کرد :یکى از ارکان نظام و قواى مهم نظام قوه قضائیه اســت
که در طول چهار دهه گذشــته نقش برجستهاى در زمینه استیفاى
حق مظلوم از ظالم ،ایجاد امنیت ،تحقق عدالت و گسترش آن داشته

قطع درخت و تبدیل سرویس بهداشتی به مغازه شاهکار آقای مالک

کلکسیون تخلفها در پاساژ گوهری

حفظ فضای سبز ،درختان و باغهای پایتخت از
اولویتهای مدیریت شهری تهران است ،به گونهای
که شورای شهر تهران در دور پنجم مدیریت خود
همواره با برگزاری جلسههای فوق العاده در روزهای
سهشــنبه حتی در روزهای کرونایی پایتخت به
بررسی پروندههای کمیسیون ماده  ۷پرداخت تا
موضوع باغ بودن یا نبودن پالکهای ثبتی تهران را
به سرانجام برساند .در کنار تالش مدیریت شهری
برای حفظ درختان و فضای سبز شهری همواره از
گوشه و کنار شهر خبرهایی به گوش میرسد که
برخی از شهروندان به هر شکل ممکن به دنبال
تخریب فضای ســبز و از بین بردن درختان برای
تغییر کاربری زمینهای خود هستند.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،تا بــه امروز تخلف از
بین بردن فضای ســبز و قطع درختان را بیشتر
در پالکهای مســکونی و باغها شاهد بودیم ،اما
شکل تازهای از این تخلف پا در پاساژهای پایتخت
گذاشته است و برخی از مالکان پاساژها به تخریب
فضای سبز داخل محیط تجاری اقدام کردند .یکی
از این پاســاژها که مالــک آن به قطع درختان و
از بین بردن فضای ســبز داخل پاساژ اقدام کرده
است ،مالک پاساژ گوهری واقع در کوچه زواریان
در اللــه زار نو اســت .مالک پاســاژ گوهری با
سوء استفاده از تعطیالت کرونایی نوروزی پایتخت
با بستن درب پاساژ به قطع  ۴اصله درخت اقدام
و بعد از تخریب باغچه موجود کف مجتمع تجاری
را کاشــی کرد .یکی از کسبه پاســاژ در تشریح
جزئیات قطع درختان پاساژ گوهری از سوی مالک
گفت« :در پاســاژ گوهری  ۴اصله درخت با سن
باال وجود داشــت که ارتفاع آنها به باالی پشت
بام میرسید ».این کسبه افزود« :مالک پاساژ در
تعطیالت نوروز با بســتن درب پاساژ درختان را
قطع کرد و در پاسخ اعتراض ما گفت ،مالکم و به
شما ارتباطی ندارد .سن درختان موجود در پاساژ
گوهری باالی  ۳۰سال بود که مالک برای تغییر
کاربری پاساژ به قطع آن و از بین بردن باغچه اقدام
کرد».مالک پاساژ گوهری در کنار قطع درختان
و از بین بردن باغچه میانی پاســاژ دست به دیگر
تخلفهایی در زمان تعطیالت نوروزی زده بود که
یکی از آنها تغییر کاربری یکی از سرویسهای
بهداشــتی این پاساژ و تبدیل آن به مغازه جهت
اجاره بود .از دیگر تخلفهای مالک پاساژ گوهری
در اللــه زار نو ایجاد مانع با نصب میلههای آهنی
است تا کسبه نتوانند اجناس مورد نیاز کارگاههای

خود را به راحتی جا بــه جا کنند و در ادامه نیز
مالک با جایگذاری و نصب دربهای آهنی مسیر
تردد برخی از راه پلههای پاساژ را قطع کرده بود.
زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سالمت
محیط زیســت و خدمات شــهری شورای شهر
تهران در واکنش به قطع درختان پاساژ گوهری در
الله زار نو با تأکید بر اینکه رویکرد شــهرداری و
شورای شــهر تهران همواره بر حفظ و گسترش
فضای ســبز شهری است ،گفت «:با وجود تأکید
بر حفظ فضای سبز شــهری باز هم شاهد قطع
درختان و از بین بردن فضای ســبز در برخی از
پاساژها هستیم .در محیط پر تراکم محدوده الله
زار وجود درختان میتواند بسیار ارزشمند باشد ،با
بررسی نقشههای هوایی و رصد به موقع بر اساس
گزارشهای واصله مشخص شد  ۴اصله درخت با
محیط بن  ۶۰ ،۴۰ ،۳۰و  ۱۰۰از سوی مالک پاساژ
گوهری قطع شده است .پرونده به دلیل مساحت
 ۲۴۹۰متری پاســاژ به کمیســیون ماده ۱۰۰
ارجاع داده شده است که بررسی آن هفته آینده
در دســتور کار قرار میگیرد».رئیس کمیسیون
سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای
شــهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا حکمی
در انتظار مالک پاســاژ گوهری در الله زار است،
گفت« :به دلیل آن که  ۴اصله درخت قطع شده
جریمه به صورت نقدی و غرس دو برابر محیط بن
درختان قطع شده در انتظار مالک است».مهدی
موسوی شهردار ناحیه یک منطقه  ۱۲شهرداری
تهران هم در تشریح جزئیات تخلف مالک پاساژ
گوهری گفت «:مالک پاساژ گوهری با سوء استفاده
از تعطیالت عید با بستن درب پاساژ به قطع  ۴اصله
درخت اقدام کرد .مالک پاساژ در ابتدا منکر قطع
درختان شد که با بررسی نقشههای هوایی وجود
درختان محرز شد که در بازه تعطیالت نوروز قطع
شدهاند » .این شکل اقدام مالک پاساژ گوهری در
قطع درختان زنگ خطر جدی برای شهرداری و
شورای شهر تهران است که در سال پایانی فعالیت
شورای شهر پنجم میتواند به یکی از چالشهای
این نهاد بدل شــود و حاال خبر رسیده است نوع
برخورد و عملکرد مالک پاساژ گوهری با کسبه و
سنگ اندازی او در فعالیت کاسبان پاساژ گوهری
موجب شد جمعی از کسبه این پاساژ در نامهای
سرگشاده از دادســتان تهران درخواست ورود به
ماجرا کردند تا بدین وسیله در سال جهش تولید
موانع موجود بر سر فعالیت آنها برداشته شوند.

و وظائف قابل توجهى در قانون براى آن در نظر گرفته شــده اســت،
على رغم اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب که
مورد نظر قضاى اسالم و مجموع وظائف قوه قضائیه است فاصله داریم
و اگر بخواهیم این مسیر را سریع و خوب طی کنیم نمىتوانیم با اقدام
معمولى جلو برویم و نیاز است با یک اقدام فوقالعاده قدمهایى برداریم
تا هم به اهداف اصلی نظام برسیم و هم عقبماندگىها را جبران کنیم.
اژهای با اشاره به اینکه اگر کسی نمیتواند وکیل بگیرد یا توان مالی را
نداشت چطور میتوانیم به او کمک کنیم ،اظهار کرد :ما میخواهیم
حق مردم را زود بستانیم ،وقتی مىخواهیم به مردم خدمت کنیم باید
از حقوق فردى و اجتماعى آنها دفاع جدى داشته باشیم و دسترسى
آنها را به عدالت ارزانتر و آسانتر کنیم و حق آنها را زودتر بستانیم.
این یکى از مســائل مهمی است که در ســند تحول دیده شده و ما
یکى از محورها و مسائلى که در آن عقبماندگى داشتیم این بود که
چگونه به مردم کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم که در این ســند
دیده شده است.
اژهاى در ادامه در خصوص لزوم دسترسی راحت مردم به عدالت گفت:
االن یک مرکز وکال و یک کانون وکال داریم .در سال قبل تعداد زیادى
از حقوقدانان که آمادگى داشتند و مىتوانستند تحت عنوان وکالت به
میدان بیایند ،براى آنها آزمونى برگزار شد .نکته مهم این بود مردم یا
باید وکیل داشته باشند یا اطالعات حقوقی ،لذا برای این کار گفتیم
چند تا وکیل در کشور داریم ،آیا اگر وکیل کمتر داشته باشیم مردم
دسترسی آسانتر پیدا میکنند یا وکیل مورد نیاز داشته باشیم؟ وقتی
وکال بیشــتر باشند دسترسی آسانتر است و هزینه پائین میآید .در
سنوات گذشته در این حجم وکیل نداشتیم و پارسال اجازه آزمون به
مرکــز وکال داده و تعدادی وکیل اجازه اخذ کردند و کانون وکال هم
انتخابات برگزار کرد .در سند تحول ،اولویت ما خدمت آسانتر و سریع
به مردم و کمک گرفتن به مردم و اعتماد به آنهاست.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد :کانون وکال مىگوید همین تعداد وکیل
کفایت مىکند اما احساس ما این بود که اگر چنانچه وکیل کافیست و
دسترسى آسان است چرا بعضی از این دستمزدها و حقالزحمه وکال
آن قدر باالست .اما این احساس کافى نبود و نیاز به یک بررسى علمى
و کار کارشناسى بود ،لذا از وکال ،مردم و برخى از حقوقدانانى که در
این زمینه کار کردهاند ،مشورت گرفتیم .اعتقاد ما این است که هنوز
هم جا دارد تا با تحصیلکردگان جدید بتوانیم وکال را زیادتر کنیم.وی
در پایان با اشاره به اینکه در گذشته یک سری امتیازاتی به برخی از
قضات داده شده بود ،تصریح کرد :مثال قاضی بازنشسته یا منفک نیاز
به آزمون وکالت نداشت و بالفاصله با مراجعه به کانون وکال میتوانست
پروانه وکالت بگیرد ،یا برخی از نمایندگیهای حقوقی در دستگاهها
همین طور بودند که در این زمینه در حال کار و بررســی هســتیم.
چرا وقتی وکالی جوان هستند که میتوانند با حقالزحمه کمتر کار
کنند از آنها اســتفاده نکرده و برای عدهای رانت ایجاد کنیم ،لذا این
رانتها را کم میکنیم .در جلسه اخیر مرکز کارشناسان آقای بهادری
جهرمی تقاضایی آورده بود که کانــون وکال به افراد امتیاز میدهد،
اشتباه نیست ولی اگر کار صحیحتر است باید کار صحیح تر را انجام
دهیم ،حتما دستگاه قضایى و قانون اساسى براى وکیل احترام قائل
است و وکیل و کارشناس الزم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید
ساماندهى شود.

بررسی وضعیت مردم سرپل ذهاب پس از گذشت سه سال از زلزله

نمایندهمجلس:ماکارهاینیستیم!

ســاعت  ۲۱و  ۴۸دقیقــه و  ۱۶ثانیه یکشــنبه
 ۲۱آبان  ۱۳۹۶بود که گســلی پر انرژی در ۱۱
کیلومتــری عمق زمین بخــش ازگله آن چنان
جنبید که زلزلهای ویرانگر به بزرگی  ۷.۳ریشتر
چندین اســتان غربی کشور را به لرزه درآورد؛ به
شکلی که تمام خانهها را با خاک یکسان کرد.
به گــزارش برنــا؛ قریب به سهســال از لرزیدن
ســرپلذهاب میگذرد و هنوز سر بعضی گذرها،
کانکسها یادآور شــبهولناک حادث ه هستند.
تعدادی از کانکسنشینهای آن روزها بعد از دوسال
و نیمکانکسنشینی ،زیر سقفهای نیمهکاره پناه
بردهاند و خیلیها هــم هنوز در کانکس زندگی
میکننــد به گونهای که دیروز اســماعیل نجار،
رئیس مدیریت بحران کشــور اعالم کرد در حال
حاضر حدود  ٦٥٠کانکس در سرپل ذهاب وجود
دارد که افراد در آن زندگی می کنند .در این رابطه
این سوال پیش می آید آیا کانکس نشینان افرادی
هستند که اجاره نشــین بوده و پس از دریافت
رهن و اجاره خود ،باز هم به این امر مبادرت می
کنند و اصوال کانکس نشینی شامل کدام دسته از
زلزله زدگان است؟ از سوی دیگر این سوال مطرح
اســت که پول های اهدایی مردم به سلبریتی ها
در کجــا خــرج شــده کــه همچنان شــاهد
کانکس نشین هستند؟
>ازشنیدنکانکسنشینیمردمدلگیرشدیم

مهدی عیســی زاده ،نماینده مجلس شــورای
اســامی با ابراز تاســف از کانکس نشینی مردم
ســرپل ذهاب گفت :باعث تاســف است پس از
چندسال هنوز مردم این منطقه در کانکس زندگی
میکنند و سرپناهی برای خود ندارند .کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی باید به این منطقه
ســفر میکرد و از نزدیک شرایط را مورد بررسی
قرار میداد تا اگر تخلفی در زمینه ساخت مسکن
شکل گرفته با آن برخورد قضایی صورت میگرفت.
باتوجه به اینکه ما در کمیسیون اجتماعی ،اوضاع
و احوال طبقات پایین جامعه را دنبال میکنیم از
شنیدن اینکه هنوز مردم این منطقه کانکسنشین
هستند بسیار دلگیر شدیم به همین دلیل حتما
از کمیســیون عمران و اقتصاد مجلس پیگیری
میکنیم که چرا تا این لحظه این مشــکل حل
نشــده اســت .باتوجه به اینکه در قصر شیرین
هوا در تابســتان بســیار گــرم و در زمســتان
بسیار سرد است مردم قطعا نمیتوانند در کانکس

زندگی کنند بنده به عنوان عضوی از کمیسیون
اجتماعی حتما این موضوع را پیگیری میکنم».
او با اشاره به سرانجام کمکهای میلیاردی که برای
کمک به مردم این منطقه جمع آوری شد ،گفت:
«مجلس میتواند بر تمام پولهایی که از صندوق
دولت خارج میشــود نظارت داشته باشد اما ما
نمیتوانیم نظارتی بر کمکهای مردم به یکدیگر
داشته باشیم برای مثال ما نمیدانیم مردم چقدر
به سلبریتیها کمک کردند و اینکه آیا این پولها
در سرپل ذهاب هزینه شد؟ سرانجام پولهایی که
مردم کمک کردند را باید از کمیسیون اقتصادی
مجلسپرسید».
>ماکارهاینیستیم

جعفر قادری ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به کانکس نشینی مردم
ســرپل ذهاب گفت« :اینکه بعد از گذشت چند
ســال از زلزله هنوز مردم این منطقه در کانکس
زندگی میکنند اصال قابل توجیه نیســت و باید
هرچه ســریعتر فکری به حال اسکان دائم آنها
کرد .من نمیدانم متولیان امر چگونه میخواهند
کوتاهی خود را توجیه کنند و چه جوابی دربرابر
مردم ســرپل ذهاب دارند ».این نماینده مجلس
شورای اسالمی با اشــاره به سرانجام کمکهای
مردمی به مردم کرمانشاه گفت« :اطالع دقیقی
از میزان مبلغی که جمع شــد ندارم اما معتقدم
جمع آوری کمکها نباید به این شــکل باشــد
یعنی هرکســی که کمک جمع آوری می کند
باید تحت نظارت نهادی این کار را انجام دهد تا
میزان جمعآوری پولها و نحوه خرج کردن آنها
مشخص شود .نیاز است در مجلس قانونی تصویب
شود تا کمکهای مردمی هم تحت کنترل قرار
گیرد و بدین ترتیــب اعتماد مردم لطمه نبیند.
در حال حاضر در زلزله ســرپل ذهاب مشخص
نیســت پولهایی که از اینور و آنور جمع کردند
چگونه هزینه شــد ».او با اشــاره به کمکهایی
که توســط هالل احمر جمع آوری شــد ،گفت:
«اطالعی ندارم چه مقدار پول جمع آوری شــده
و پولها کجا خرج شدهاند اما قاعدتا باید نظارت
و کنترل صورت گیــرد .اطالعی ندارم االن که با
شــیوع ویروس کرونا روبه رو هســتیم مردم در
کانکس و چادر چگونه زندگی میکنند و از آنجایی
که کارهای نیستیم نمیتوانیم خبر خوشی به آنها
بدهیم».
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دستورجهانگیریبرایتسریعپرداختوامازدواجواشتغالزاییجوانان
چندی پیش وزیــر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانــان در نامهای از دولت
درخواست کرده بود تا پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان با سرعت بیشتری انجام شود ،روز
گذشته معاون اول رئیسجمهور طی نامهای به رییس بانک مرکزی دستورداد جهت تسریع
در پرداخت وام ازدواج و امهال وام های ازدواج و اشتغالزایی جوانان در شرایط بحران کرونا
اقدامات الزم صورت گیرد/.ایلنا
جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 11 :میلیون و  954هزار و
 944نفر
تعداد فوتی ها 546 :هزار و  720نفر
تعداد بهبود یافتگان 6 :میلیون و  902هزار
و  360نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۴۸ :هزار و  ۳۷۹نفر
تعداد فوتی ها ۱۲ :هزار و  ۸۴نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۶۹۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز  153 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان 3 :میلیون و  97هزار و 84
نفر
تعداد فوتی ها 133 :هزار و  972نفر

برزیل

تعداد مبتالیان :یکمیلیون و  674هزار و
 655نفر
تعداد فوتی ها  66 :هزار و  868نفر

ستون سبز

تنها پستاندار خزر
در حال انقراض

به گفتــه مدیر کل دفتر زیســت بومهای
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیســت،
فوک خزری که تنها گونه پستاندار دریای
خزر بوده به دالیل مختلف در حال انقراض
اســت .به گزارش میزان ،داوود میرشــکار
گفت :فــوک خزری ،تنها گونه پســتاندار
دریای خزر است که متاسفانه بر اثر عوامل
بســیاری مانند بیماری ها ،صید و شــکار،
آلودگی آبها و تغیرات اقلیمی در شرایط
نابودی قرار دارد .فوکها در قسمت شمالی
دریای خزر که هوا ســردتر است ،زادآوری
میکنند و تولههای خود را بر روی یخها به
دنیــا میآروند.این روزها که بر اثر تغییرات
اقلیمی ،زمین گرمتر شــده و یخها زود آب
شــده یا تردد یخ شــکنها باعث شکسته
شــدن یخها میشــود ،پهنههای زادآوری
خــزری کاهــش یافته اســت .همچنین
دست خوردگی سواحل باعث میشود این
موجودات محلی برای اســتراحت نداشته
باشــند که در مرگ آنها تاثیر گذار است.
اخیرا الشــه یک فوک خزری در ســواحل
رودسر پیدا شد و از آنجایی که مدت زمان
زیادی از مرگ گذشــته بــود ،علت مرگ
مشــخص نشد .در گذشــته نیز تولههایی
در این ســاحل تلف شــده اند که نشــان
میدهد فضای مناسبی برای زادآوری وجود
نداشته است.
این مقام ارشد در سازمان حفاظت محیط
زیست افزود :یکی از سازمانهای مردم نهاد
به نام «مرکــز امداد و نجات فوک خزری»
سالهای سال اســت که همپای همکاران
ما در ســازمان محیط زیســت برای حفظ
اینگونه تالش میکنند .به عنوان مثال این
افراد تالش میکنند از طریق آموزش جوامع
محلی ،مدارس ،کارشناسان ،صیادان ،زنان
خانه دار در ســه استان ســاحلی ،اینگونه
جانوری بــا ارزش را به مردم معرفی کنند.
همچنین به صیادان آموزش داده اند که اگر
اشتباهی این گونه در تور گرفتار شد ،آنها
را رهــا کرده و در صورت نیــاز برای تیمار
آنها اقدام کنند.
میرشکار با اشــاره به اهمیت مرکز امداد و
نجات فوک خزری گفــت :اولین مرکز در
جزیره آشوراده در استان گلستان ایجاد شد.
همچنین تا دو هفتــه آینده ،دومین مرکز
امداد و نجات فوک خزری در استان گیالن
ایجاد میشود .در کشورهای همسایه مانند
روسیه و قزاقستان نیز دو مرکز با راهنمایی
و هدایت ســازمان مردم نهــاد جمهوری
اسالمی ایران ایجاد گردیده است.

خبر

نگرانیدرموردشیوعطاعون
در چین وجود ندارد

بنابر اعالم ســازمان جهانی بهداشــت مورد
مشــکوک به طاعون خیارکــی در چین به
خوبی تحت کنترل قرار دارد و پرخطر تلقی
نمیشود.مقامات محلی در منطقه مغولستان
داخلی در چین روز یکشنبه پس از شناسایی
مورد مشــکوک به بیماری طاعون خیارکی
در یکی از بیمارستانهای این منطقه ،هشدار
صادر کردند.
به گزارش ایســنا ،پیش از این در ماه نوامبر
سال گذشــته نیز چهار مورد ابتال به طاعون
در این منطقه شناسایی شده بود«.مارگاریت
هریس» سخنگوی سازمان جهانی بهداشت
گفت :ما در حال نظارت دقیق روی شیوع این
بیماری در چین هســتیم و با مقامات چین
و مغولســتان همکاری نزدیک داریم.در حال
حاضر شرایط پرخطری احساس نمیشود اما
به دقت در حال بررسی اوضاع هستیم.
طاعون خیارکی بیماری بســیار عفونی است
که می تواند کشــنده باشد و بیشتر از طریق
جوندگان گسترش پیدا میکند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1901یعنی چه ستاد تنظیم بازار هر
روز نرخ جدید اعالم میکند از افزایش
 12درصدی تا  14درصدی قیمتها
خبر میدهند؟ مگر مردم چقدر تحمل
این گرانیها را دارند؟ ()4/14
 -1820پرونده دولت دوازدهم سیزده
ماه دیگر کال بسته میشود و به دولت
دیگری واگذار میشــود 7 .سال است
آقــای روحانــی رئیسجمهــور بوده
امیدواریم ایــن پرونده با خاطرهای بد
و نارضایتی مردم ختم نشود .رضایت
خداوند در رضایت مردم است)4/14( .
 -1808آه و ناله مســتاجران در این
شــرایط اقتصادی بلند اســت .راه و
چارهای هم ندارند که خودشــان را از
این منجالب و فشــار خانه به دوشی
نجــات دهند طرح مســکن ملی هم
تا درست بشــود زمان زیادی میبرد.
برخی صاحبخانههــای بیانصاف با
بیدردی و تکبر مســتاجران را جواب
میکننــد دولت محترم بــرای مردم
کاری کنید)4/14( .
 -1749کاج و ســایر درختــان در
بوستان منطقه شــریعتی در منطقه
 19قدمت زیادی دارند .اما مشــخص
اســت که آب کافی به آنها نمیدهند.
از شهرداری منطقه تقاضای رسیدگی
داریم)4/14( .
 -1741چــرا بایــد همــه چیز چند
برابر گران شــود؟ این اجحاف در حق
طبقات ضعیف است)4/14( .
 -1737من بازنشســته کــه اندکی
به حقوقم اضافه شــده تــوان تامین
هزینههــای زندگــی را نــدارم چون
قیمتها حداقل باید ســاالنه افزایش
مییافت .حاال هرچند روز یکبار .واقعا
وضعیت اسفباری شده است)4/14( .
 -1735در روزنامه شــما مطالبی از
آقای واعظی خواندم .خواســتم بگویم
در این چند سال چنان فشار اقتصادی
بــه مردم آمــده که بــاور کنید قابل
توصیف نیست .خیلی فشار به ما آمده.
از برخی مدیریتها هم راضی نیستیم.
مردم نســبت به مدیــران بیاعتماد
شدهاند)4/14( .
 -1516در کشــور همه باید یکدل و
همدل باشند تا بتوان مشکالت را حل
کرد .ما کارهای بزرگی انجام دادیم .اما
دشمنان هم دنبال بهانه هستند .باید
مراقب باشیم)4/14( .
 -1520به مجلســیها کــه به دولت
میتازند میگویم دنبال چه هستند؟
یکی مثــل احمدینــژاد بیاید خوب
میشود؟()4/15
 -1514آقای قالیباف و دارو دستهشان
چی از آقای ظریف میخواهند؟ آقای
ظریف خیلی زحمت کشــیده ،سعی
کرده اوضاع بینالملل را آرام کند .چرا
برخیها تندروی میکنند؟ ()4/15
 -1203من امروز  15تیر برای فروش
ســهام عدالت بــه بانکهــای عامل
مراجعــه کردم گفتند مــا  30درصد
ســهام را میخریم و میفروشیم یک
میلیون و هشــتصد تومان .یعنی 30
درصد سهام عدالت این قیمت است؟
()4/15
 -0143شــب گذشته اســتاد پنجه
طالیی جنــاب کیهان کلهر با ســاز
دلنوازش از کانال نماهنگ بینندگان
را بســیار شاد کرد .امید که این استاد
بیبدیل سالمت باشند)4/15( .
 -1725بدهــکاران بدحســاب؛ چرا
برخی ها در پرداخت بدهی های شان
بدحســاب اند؟ از قدیم گفته اند که
خوش حساب شریک مال مردم است.
متأســفانه بعضی ها هنگام بیماری یا
گرفتاری از دوســتان و آشنایان پول
قرض می گیرند ،اما هنگام بازگرداندن
بــا کلمات بازی می کنند و خود را به
نداری ،بدبختی و بیچارگی می زنند!
اینگونــه آدم ها باعث ســلب اعتماد
می شــوند و با دیــدن چنین افرادی
آن هایی کــه قصد خیرخواهانه دارند
از پول قــرض دادن بــه دیگران هم
خودداری می کننــد .نمونه اش یکی
از بدهکاران خــودرو َجک دارد اما در
پرداخت بدهی هایش که روی هم یک
میلیون تومان هم نمی شود ،کوتاهی
می کند! اکبر از تهران ()4/14
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