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حداقلتا ۶ماهآیندهبایدرعایتپروتکلهایبهداشتیراادامهدهیم
ریی��س جمهور گف��ت :باید حداقل تا ش��ش ماه آین��ده رعایت
پروتکله��ای بهداش��تی را ادامه دهیم تا واکس��ن برس��د و روند
واکسیناس��یون انجام شود .اگر ما رعایت نکنیم و وارد موج چهارم
ش��ویم یعنی باید بسیاری از کسبوکارها تعطیل شوند.به گزارش
ایس��نا ،حجت االس�لام و المس��لمین حس��ن روحانی در جلسه
س��تاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینک��ه امروز نزدیک به یک
س��ال از آغاز پاندمی کرونا میگ��ذرد ،اظهار کرد :از همه آنانی که
دس��تاندرکار ای��ن اقدام بزرگ برای مقابله با کرونا بودند تش��کر

میکنم .البته این روند کاهش��ی معنایش این نیست
که شرایط مطلوب است .االن هم مرگ  ۷۰تا  ۸۰نفر
باز هم زیاد اس��ت .یک وقتی ممکن است این رقم به
چهار یا پنج نفر برس��د و ما بگوییم این روند مطلوب
شده اما االن چنین نیست.وی افزود :ما نباید به خاطر
کاهشی شدن روند ابتال پروتکلهای بهداشتی را کمتر رعایت کنیم
و رفتوآمد خانوادگی و دورهمیها را افزایش دهیم.روحانی تاکید
ک��رد :اگر رعایت نکنیم این ویروس جهشیافته ممکن اس��ت ما

قربانی گرد وخاک

را ه��م مبتال کند و نگرانی جدید ما این اس��ت که در
برخی استانها افرادی در سن پایین هم مبتال به کرونا
شدهاند .در حالی که قب ً
ال بیماری بیشتر به افراد مسن
مرتبط بود.رییس جمهور گفت :ما باید حداقل تا شش
ماه آینده هم همین رعایت پروتکلهای بهداش��تی را
ادامه دهیم تا واکس��ن برسد و روند واکسیناسیون انجام شود .اگر
ما رعایت نکنیم و وارد موج چهارم ش��ویم یعنی باید بس��یاری از
کسبوکارها تعطیل شوند.
مهران فاطمی :بر اساس پردازش تصاویر
ماهوارهای ،مهمترین منابع برخاست و انتشار
گرد و خاک در منطقه سیس��تان ،بسترهای
خشکیده هامونهای پوزک ،صابری و شرق
هامون هیرمند اس��ت ،البته سایر مناطق نیز
در تولید گرد و غبار نقش دارند اما سهم آنها ناچیز است

چگونه میتوان گرد و خاکهای گسترده در سیستان و بلوچستان را کنترل کرد؟

آفتاب یزد _ یگانه شوقالش�عرا :اس��تان سیستان و بلوچستان
سالهاست که درگیر مشکالت معیش��تی زیادی است .یکی از این
مش��کالت که اتفاقا س��ابقه دیرینهای دارد معضل گرد و خاک این
اس��تان است که باعث خس��ارتها و بیماریهای زیادی شده است.
امس��ال هم این استان درگیر بادهای ش��دید و گرد و غبار ناشی از
آن شد .ما در این نوشته ضمن توضیح خود معضل ،به چرایی آن و
راه حلهای کاهش صدمات پرداختیم.

حس��ین آخانی :در محیطهای بیابانی این
اس��تان مواجه هستیم با خودروهای آفرودی
که عمدتا کار قاچاق سوخت انجام میدهند.
این ماش��ینهای آفرود برای اینکه از چشم
نیروه��ای امنیت��ی دور باش��ند در بیراههها
حرکت میکنند .مسیر این ماشینها ثابت نیست و مرتب
متغیر است

>آخرین اخبار گرد و خاک در سیستان و بلوچستان

معاون فنی و ش��بکه ایستگاههای هواشناسی سیستان و بلوچستان
گفت :وزش باد ش��دید و گردوغبار گسترده پس از حاکمیت  ۲روزه
در این اس��تان پایان یافت و هماینک ش��رایط جوی  ۱۲ایس��تگاه
هواشناسی منطقه در حالت عادی است .محمود دیانتی در گفتوگو
ب��ا ایرنا اظهارداش��ت :همانطور ک��ه انتظار میرف��ت از اواخر وقت
دیشب با کاهش سرعت وزش باد در سیستان و بلوچستان از غلظت
ذرات گردوغبار در هوای ش��هرهای استان کاسته شد .وی افزود :در
ش��بانه روز گذش��ته به واس��طه نفوذ گرد و غبار گسترده از مناطق
مرکزی کشور تمامی ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی سیستان و
بلوچستان درگیر پدیده گردوغبار گسترده بودند البته در شمال ،نوار
شرقی و مناطق غربی استان وزش باد شدید و گردوخاک نیز جریان
داش��ته است .معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی سیستان
و بلوچس��تان ادامه داد :بر اس��اس خروجی نقش��ههای پیشیابی و
مدلهای جوی وزش باد در س��واحل تا روز یکش��نبه ادامه دارد که
این شرایط سبب مواج ش��دن دریا و افزایش قابل توجه ارتفاع موج
میش��ود .وزش باد و گرد و خاک که از روز پنجش��نبه بس��یاری از
مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته همچنان وضعیت آلودگی
در چهار شهرستان زابل ،هامون ،ایرانشهر و چابهار در سطح خطرناک
قرار دارد.بر اساس اطالعات سامانه پایش کیفی هوای سازمان محیط
زیست شاخص کیفیت هوا در شهرهای زابل ،ایرانشهر و چابهار ۵۰۰
واحد و در کوه خواجه در شهرستان هامون نیز این شاخص به ۳۵۲
واحد رسید شرایطی که بر اساس راهنمای کیفیت هوای این سامانه،
در ش��رایط خطرناک قرار دارد و مردم نباید هیچ فعالیتی در خارج
از منزل داش��ته باش��ند .بر اس��اس گزارشهای مردمی و مسئوالن
محلی استان کرمان ،شدت وزش باد در مسیرهای ارتباطی مشترک
سیس��تان و بلوچستان با این استان به حدی بود که مسیر زاهدان-
کرمان برای س��اعاتی بسته شد .س��امانه پایش کیفی هوای سازمان
محیط زیست اعالم کرد که ساعت  ۱۰:۰۰روز جمعه میزان آالینده
 ۱۰میکرون ذرات معلق در هوای زابل حداقل به  ۵۰۰واحد معادل
 ۳.۲برابر حد مجاز رسید و شرایط کیفی هوا را برای تمام گروههای
سنی «خطرناک» کرد.
>مراجعه ۱۳۰نفر به مراکز درمانی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مراجعه  ۱۳۰بیمار تنفسی ،قلبی
و چشم بر اثر وزش باد و گرد وخاک شهرستان زابل استان سیستان
و بلوچستان به مراکز درمانی و بهداشتی خبر داد .مجتبی خالدی در
گفتگو با ایرنا با تشریح آخرین وضعیت سوانح جوی بر اساس هشدار
شماره  ۶۹و  ۷۰سازمان هواشناسی از  ۲۹دی تا ساعت هشت صبح
روز چه��ارم بهم��ن  ۹۹افزود :وزش باد و گرد و خ��اک که از دو روز
گذشته بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فراگرفته ،وضعیت
آلودگی در شهرستانهای زابل ،هامون ،ایرانشهر و چابهار را در سطح
خطرناک قرار داده بود .وی اعالم کرد :وزش ش��دید باد در زابل و بم
ادامه دارد و بر پایه دادههای ارسالی از  eocدانشگاههای علوم پزشکی
تا کنون اختاللی در عملکرد حوزه سالمت گزارش نشده است.
>بادهای  120روزه

در این خصوص دکتر مهران فاطمی اقلیم شناس به آفتاب یزد گفت:

اجتماعی

«کشور ایران به دلیل استقرار در کمربند خشک و نیمهخشک جهان
و همجواری با بیابانهای وس��یعی از کشورهای همسایه همیشه از
سیس��تمهای گرد و غباری منطقهای و فرامنطقهای متاثر میشود.
در این میان منطقه سیس��تان از دیدگاه سیارهای در حد فاصل بین
سیستمهای جوی حارهای و جنب حارهای است که بر اثر تقابل فشار
و حرارت بین این دو سیس��تم گردشی ،بادهای شدیدی در منطقه
شکل میگیرد».
وی در ادام��ه گف��ت « :بادهای  ۱۲۰روزه سیس��تان و بلوچس��تان
بهخصوص در ش��مال این استان بسیار معروف است و در همه جای
دنیا به عنوان یک مقوله خاص هواش��ناختی قلمداد میشود .وقتی
در ش��مال منطقه میزان فش��ار باال و در جنوب ،فش��ار پایین باشد،
هوا از منطقه پرفش��ار به منطقه کمفش��ار حرکت میکند و از آنجا
ب و اراضی خش��ک
ک��ه میدان باد یا همان مس��یر حرکت باد ،تاال 
اس��ت موجب خیزش گرد و خاک میشود .تاثیر این بادها در برخی
س��الها شدید و در برخی سالها کمتر است که بهطور قطع میزان
ت و اراضی سیستان در شدت
آبدار بودن تاالب هامون و رطوبت دش 
گرد و غبار منطقه تاثیر مستقیم دارد .در سالهایی که بستر هامون
خش��ک بوده ،پدیده گرد و خاک نیز ش��دیدتر بوده اس��ت » .او در
ادامه افزود« :خشکسالیهای اخیر ،تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش
جهانی درمنطقه به عنوان مهمترین عامل طبیعی پدیده گرد و غبار
ب��وده و برخی عوامل دیگر از قبیل خش��کاندن تاالبهای منطقه و
نابودی آنها ،درصد پایین پوشش گیاهی دربرخی مناطق مستعد گرد
و غبار ،س��اخت سدهای بزرگ توس��ط کشور ترکیه ،توسعه ناپایدار
ناش��ی ازمس��ئله جنگ و ویرانیهای منطقه خاورمیانه بر ش��دت و
وس��عت پدیده گرد و غبارافزوده و باعث گسترش آن بر اکثر مناطق
ایران گردیده اس��ت .بر اساس پردازش تصاویر ماهوارهای ،مهمترین
منابع برخاست و انتشار گرد و خاک در منطقه سیستان ،بسترهای
خش��کیده هامونهای پوزک ،صابری و شرق هامون هیرمند است،
البته س��ایر مناطق نیز در تولید گرد و غبار نقش دارند اما سهم آنها
ناچیز است .گردوغبار ناشی از این بادها بهصورت افقی تا دریای عمان
و در موارد اس��تثنایی تا دریای عرب گسترش مییابد ،عالوه بر این
پراکنش گرد و غبار ناشی از این بادها بهصورت عمودی نیز تا ارتفاع
 10کیلومتری از سطح زمین نیز منتشر میشود».
>راهکارهایعملی

این کارشناس در مورد چگونگی رفع این آسیبهای اقلیمی گفت:
« مدیریت تاالب ها ،انجام الیروبی ،تعریض کانالهای اصلی منتهی
به تاالبهای بینالمللی هامون ،اقدامات اصالحی و برداشتن بندهای
کنترل آب برای هامون صابری به طوری که در کمترین زمان ممکن
آب به منظور افزایش پوش��ش گیاهی و کنترل گرد و غبار به نقاط
حس��اس هدایت گردی��ده و موجبات چرخ��ش اکولوژیکی تاالب و
افزایش تولید گیاهی را فراهم آورد از جمله اقداماتی اس��ت که باید
در دس��تور کار قرار گیرد .باید با دیپلماس��ی ق��وی و تعامالت موثر
بینالملل��ی در ح��وزه آب از جمل��ه ثبت تاالب هام��ون به عنوان
ذخیرهگاه زیس��ت کره در یونسکو و پارک مرزی صلح و ...به گونهای

عمل گردد تا توجهات بینالمللی به این مسئله افزایش یابد .با ثبت
هامون در قامت ذخیرهگاه زیست کره مرزی اعتبارات بینالمللی برای
مدیری��ت ت��االب افزایش یافته و موضوع ح��ق آب هامون با جدیت
بیشتری دنبال میشود» .
>آفرودها موجب ناپایداری خاک میشوند

همچنین حسین آخانی کارشناس محیط زیست در این باره به آفتاب
یزد گفت « :سیستان و بلوچستان درواقع از دو مشکل عمده در این
زمینه رنج میبرد .یک آنکه این استان در غربیترین بخش منطقهای
اس��ت که تحت تاثیر بادهای موس��می قرار میگیرد و این استان با
یک موج سنگین گرد و غبار به خصوص در تابستان مواجه میشود
که این بادها معروف هس��تند به بادهای  60روزه .در فصل تابستان
در قسمتهای شرقیتر بارانهای شدیدی میآید که این بارانها به
ایران نمیرس��ند ولی بادهای ناشی از آن مناطق ایران را تحت تاثیر
قرار میدهد و ما با گس��ترش گرد و خاک مواجه میشویم .مشکل
دوم در این استان آن است که این منطقه یکی از خشکترین مناطق
کش��ور است و طبیعی اس��ت که حتی در فصل زمس��تان با گرد و
خاکهایی با منشا بیابانی روبه رو شود .منشا هر دوی این ریزگردها
تقریبا یکس��ان اس��ت .زیرا باد فقط این ریز گرده��ا را در زمانهای
مختلف در هوا پخش میکند .این منش��ا چیزی نیس��ت جز از بین
رفت��ن تاالبهای آن منطقه ،ای��ن تاالبها عمدتا در دو حوزه اصلی
وجود دارند یکی هامون که دریاچه هامون بعد از خشک شدن تاالب
آن جا به یکی از مهمترین کانونهای ریز گرد تبدیل ش��ده اس��ت.
تاالب دیگر در جازموریان اس��ت .این دو مس��بب عمده ریزگردهای
منطقه هستند منتهی در این اس��تان کانونهای فرعی دیگری هم
وجود دارد مثال در جنوب سیس��تان و بلوچستان هم مناطق بسیار
خشک وجود دارد که با مشکل ریزگرد مواجه است و میتوان گفت
حوضچههای کوچکتری هم وجود دارد که به دلیل خشک شدن به
منشا ریز گردها تبدیل شده اند .ضمن اینکه نباید گرد و خاکهایی
که از خارج از اس��تان هم منش��ا میگیرند را کتم��ان کرد .تنها راه
منطقی این اس��ت که به نحوی به زنده شدن باتالقها کمک کنیم
و به نظر میرس��د هر راه دیگری عمال امکان پذیر نیس��ت زیرا روی
زمین را که نمیتوان پوشاند .زمین وقتی که خشک شود به خصوص
در محیطه��ای تاالبی در زمان وقوع باد ایجاد مش��کل میکند .یک
مشکل بسیار عمده در این استان که نادیده گرفته میشود این است
که در محیطهای بیابانی این اس��تان مواجه هس��تیم با خودروهای
آفرودی که عمدتا کار قاچاق سوخت انجام میدهند .این ماشینهای
آفرود برای اینکه از چش��م نیروهای امنیتی دور باشند در بیراههها
حرکت میکنند .مس��یر این ماش��ینها ثابت نیست و مرتب متغیر
است .این ماشینها باعث ناپایداری خاک میشوند .زمانی که تاالبها
احیا بشوند طبیعی است که خیلی از این ماشینها عمال نمیتوانند
در ای��ن محیطها حرکت کنن��د .اما باز هم این خط��ر را نمیتوان
نادیده گرفت .به نظر من دولت باید در جهت فقر زدایی این منطقه
تالش کند .همچنین باید انتقال س��وخت از ایران به نحوی مدیریت
ش��ود که مردم محبور به روی آوردن به انتقال س��وخت به صورت
قاچاق نباشند .متاسفانه مش��کالت زیادی برای احیای این تاالبها
وجود دارد» .

وعده کار در منزل شیوه جدید مجرمان سایبری برای کالهبرداری از شهروندان

رئی��س مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرایم
س��ایبری پلیس فتا از ش��یوه جدید کالهبرداری
مجرم��ان س��ایبری از هموطنان پرده برداش��ت.
س��رهنگ عل��ی محم��د رجب��ی رئی��س مرکز
تشخیص و پیش��گیری از جرایم سایبری پلیس
فتا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار
کرد :مجرمان س��ایبری با تبلیغ جذب همکار در

س��ایتهای آگهی اینترنتی به صورت دور کاری
یا کار در منزل س��عی میکنند تا با اس��تفاده از
اطالعات حس��اب و کارت بانکی جرایم خود را به
قربانی فریب خورده منتسب کنند.
وی اف��زود :حس��ابداری ،مدیرف��روش ،بازاریابی
اینترنتی مشاغل پیشنهادی مجرمان است ،پس
قبل از شروع همکاری با افرادی که پیشنهاد کاری

به شما میدهند بیشتر از گذشته تحقیق کنید.
س��رهنگ رجبی تصریح کرد :اگر فردی به شما
پیش��نهاد کار در منزل را داد ،ابتدا س��ابقه فرد را
بررسی کنید اینکه آیا او یا شرکتش دارای سابقه
کاری مناس��ب بوده یا خیر .بهتر این است که از
افراد درخواست کننده کار رزومه کاری بخواهید
تا برایتان مش��خص شود که در گذشته این افراد

(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی بصورت فشرده)

نوبت اول

شماره مجوز در سامانه ستاد2099091523000016 :
مناقصه گزار  :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه یزد -شماره مجوز1399 / 6330 :

موضوع مناقصه
مناقصه واگذاری حجمی /
زمانی اداره امور سوختگیری
هواپیمایی منطقه یزد

مبلغ تضمین شركت مهلت دریافت اسناد از
زمان جلسه
مبلغ برآورد اولیه (ریال) در فرآیند ارجاع كار سامانه ستاد از تاریخ چاپ
توجیهی
آگهی نوبت اول تا تاریخ
(ریال)
12/390/174/399

620/000/000

99/11/09
ساعت 18

99/11/14
ساعت 10

مهلت بارگذاری
پاكات در سامانه
ستاد تا تاریخ
 99/11/19ساعت
18

تاریخ بازگشایی تاریخ بازگشایی
پاكات الف و ج
اولیه پاكات
99/11/20
ساعت 8

99/11/25
ساعت 10

متقاضیان می توانند بعد از انتشار این آگهی از تاریخ  99/11/05نسبت به دریافت اسناد این مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت (ستاد) اقدام نمایند .الزم به ذكر
اس�ت كلیه مراحل این مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكات از طریق درگاه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد .تلفن تماس 035-36232039 :
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی  ،در سایت مذكور ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند.
• تضمین شركت در فرایند ارجاع كار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه ( به غیر از تضامین صادره توسط پست بانك ) ارائه گردد.

شرایط متقاضیان :

 -1اعضای هیئت مدیره شركت پیمانكاری باید تركیبی از تخصص های عملیاتی  ،ایمنی و آتش نشانی  ،فنی و كنترل كیفیت باشند.
 -2اساسنامه شركت پیمانكاری باید موید ارتباط رسته كاری پیمانكار با وظایف محوله باشد.
 -3ارائه تصویركلیه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت و تصویر ثبت آگهی شركت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
و كد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است .ارائه گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز الزامی می باشد.
 -4دارا بودن و ارائه گواهینامه تایید صالحیت كار معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
 -5دارا بودن و ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
 -6احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی HSE
 -7احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی كیفی (حداقل  50امتیاز)
 -8اولویت در شرایط یكسان با انتخاب پیمانكاران بومی و استانی و همچنین بكارگیری نیروهای بومی و استانی با اولویت محل سكونت نزدیكتر در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی می باشد.
 -9كلیه مستندات ارائه شده اصل و یا برابر اصل باشد.
 -10قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد(خرید كاالی خارجی كه مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می باشد)
 -11تكمیل و بارگذاری كلیه مستندات ارزیابی كیفی مطابق توضیحات مشروحه برگ راهنما درج شده در سامانه ستاد مورد تاكید و الزامی می باشد.
 -12كلیه پیمانكاران می بایست حداقل تا  48ساعت قبل از بارگذاری پاكات صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
تاریخ چاپ نوبت دوم 1399/11/06 :
تاریخ چاپ نوبت اول 1399/11/05 :

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقـــه یزد

در ح��وزه ب��ازار کار فعالیت داش��تهاند یا صرف
کالهب��رداری به عن��وان کار در منزل به س��راغ
ش��ما آمده اند .به گفته رئیس مرکز تشخیص و
پیش��گیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ،اگر
فردی عنوان کرد که به تازگی وارد این کار ش��ده
حتم��ا موارد احتیاطی را رعایت ک��رده و از دادن
اطالعات بانکی به او پرهیز کنید.

چگونه طالق والدین
به کودک آسیب می زند؟
محققان در بررس��ی های جدید خود هشدار
دادند :کودکان��ی که در حین جدایی یا طالق
والدین شاهد درگیری و مشاجره آنان با یکدیگر
هس��تند ،بیش��تر احتمال دارد دچار ترس از
رهاش��دگی ش��وند.به گزارش ایسنا ،محققان
همچنین تاکید کردند :حتی اگر کودک با یکی
از والدین یا هر دو آنان احساس نزدیکی داشته
باشد ،این احساس ترس می تواند سالمت روان
وی را در آین��ده تضعیف کند.در این بررس��ی
محققان با  ۵۶۰کودک  ۹تا  ۱۸ساله مصاحبه
کردند .همچنین والدین و معلمان آنان تحت
مصاحبه قرار گرفتند .ابتدا از کودکان پرسیده
شد که درگیری و مشاجره بین والدین چقدر
مکرر بوده و به چه شدت بوده است؟ سپس از
کودکان پرسیده شد چقدر احساس می کنند
که بین والدینش��ان گیر افتاده اند -به عنوان
مثال ،توسط یکی از والدین از آنان خواسته می
شود پیامی را به دیگری منتقل کنند .در پایان
این پرسش مطرح شد که آیا والدین از یکدیگر
ن��زد ک��ودک بدگویی می ک��رده اند.محققان
آمریکایی اظهار داشتند :قرار گرفتن در معرض
درگیری و مشاجره می تواند ترس فرزندان از
اینکه توسط یک یا هر دو والدین طرد شوند ،را
پیش بینی کند.
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کالنتری چند ساعت میتواند فرد را در بازداشت نگه دارد؟

مطابق با قانون کالنتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت
ش�ود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمیتوان بیش از زمانی مش�خص او را در
بازداشت نگه داشت.برابر قانون آیین دادرسی کیفری کالنتریها و ضابطین قضایی حداکثر
 ۲۴ساعت میتوانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آنها موظف هستند که
در طول این  ۲۴ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.

کرونا خبر
جهان

=تعداد مبتالی�ان  ۹۸ :میلی�ون و ۷۵۰
هزار و  ۱۰۳نفر
=تع�داد فوتی ها  :دو میلیون و  ۱۱۶هزار
و  ۴۳۸نفر
=تعداد بهب�ود یافت�گان  ۷۰ :میلیون و
 ۹۳۶هزار و  ۷۵۰نفر
ایران

=تع�داد مبتالیان  :ی�ک میلیون و ۳۶۷
هزار و  ۳۲نفر
=تعداد فوتی ها  ۵۷ :هزار و  294نفر
=تعداد مبتالیان دیروز  ۶ :هزار و  207نفر
=تعداد فوتی های دیروز  69 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان  ۲۵ :میلیون و  ۳۹۰هزار
و  ۴۲نفر
=تعداد فوتی ها  ۴۲۴ :هزار و  ۱۷۷نفر

قضایی
مدیرکل زندانهای استان تهران:

ریشه بسیاری ازرفتارهایمجرمانه

عدمآموزشمهارتهای
زندگیاست

به منظور بررسی راههای گسترش زمینههای
پای��ش قضای��ی و تعیی��ن تکلی��ف متهمان
بالتکلیف ،جلس��های بین مدیرکل زندانهای
استان تهران و معاون دادستان در امور زندانها
برگزار ش��د.به گزارش ایلنا ،س��ید حشمت اله
حی��ات الغی��ب مدی��رکل زندانهای اس��تان
تهران با تقدیر از تالش ش��بانه روزی مجموعه
کارکن��ان و تعامل خ��وب مراجع قضایی و نیز
تاکیدات ریاس��ت س��ازمان زندانها بر اجرای
طرح پایش زندانیان گفت :ریش��ه بس��یاری از
رفتارهای پرخاشگرانه و مجرمانهعدم آموزش
مهارتهای اساس��ی زندگی در جامعه اس��ت.
بزهکاری ریش��ه روانشناختی دارد و سرمنشاء
آن را بای��د در خان��واده و اطرافی��ان مج��رم
جس��تجو کرد ،از این رو الزم است رویکرد ما
ب��ه بزه از نگاه مجرمانه ب��ه نگاه بیماری تغییر
کند که نیاز به آموزش و حمایت روانشناختی
دارد.
وی همچنی��ن گفت :تالش ما بر این اس��ت
نقش روانشناسان و مددکاران را پررنگتر کرده،
با برگ��زاری کالسهای آم��وزش مهارتهای
اساسی زندگی و بهره گیری از اساتید مجرب،
در ابت��دا مهارت نه گفت��ن را به خصوص بین
مددجویان کانون اصالح و تربیت که در س��ن
نوجوانی و مستعد آموزش هستند ترویج دهیم.
حیات الغی��ب افزود :هر چ��ه در جامعه و نیز
زندان ها ،مداخالت روانشناسی و درمانگرانه را
گسترش دهیم ،به طور حتم ،شاهد کاهش وقوع
جرم و جمعیت کیفری خواهیم بود و همزمان
با پیشبرد طرح پایش ،موضوع اصالح و تربیت
بر اس��اس آموزش ،مقوله مهمی اس��ت که در
زندانهای استان تهران اجرا میگردد .در ادامه
این جلس��ه ،حجت االسالم فیروزجایی معاون
دادس��تان در امور زندانها نیز به بیان گزارشی
از اجرای موفقیتآمیز طرح پایش در اس��تان
تهران پرداخته ،راههای گس��ترش زمینههای
اعطای تخفیف��ات قانونی و قضایی مورد بحث
و بررسی قرار گرفت .بنا به این گزارش ،با پایان
جلسه که پنج س��اعت ادامه داشت ،مدیرکل
زندانهای اس��تان تهران از بخشهای مختلف
کان��ون اص�لاح و تربیت نیز بازدی��د به عمل
آورده ب��ا مددجوی��ان به گفتگ��و پرداخته ،در
خصوص درخواستهایش��ان دستورات الزم را
صادر نمود.

خبر
رییس کمیته امداد:

مهاجرتروستاییان
باعث حاشیه نشینی میشود

رییس کمیت��ه امداد از کم��ک  ۷۳۰میلیارد
تومان بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی در
ایام کرونا و ساخت مسکن خبر داد.به گزارش
ایلن��ا ،مرتضی بختی��اری در مراس��م امضای
تفاهم نام��ه همکاری بین کمیت��ه امداد امام
خمینی و بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی
برای س��اخت ده هزار واحد مسکن محرومان
در شهرها و روس��تاهای کمتر از  ۲۵هزار نفر
گفت :کمیته امداد در ساخت مسکن محرومان
س��ابقه طوالنی دارد و در زمانی که آقای فتاح
در کمیته امداد حضور داش��تند ،این اقدامات
انجام ش��ده و ما هم ادامه خواهی��م داد.وی با
اش��اره به کمک های بنیاد در ایام کرونا گفت:
بیش از  ۷۳۰میلیارد تومان برای کرونا تاکنون
بنیاد مس��تضعفان هزینه کرده اس��ت.رییس
کمیته امداد امام خمینی خاطرنشان کرد :بنیاد
مستضعفان هر اقدامی که در ایام کرونا چه در
قالب حمایت از محرومان و چه در تهیه تبلت
برای مددجویان کمیته امداد انجام ش��د ،برای
مددجویان بهزیستی نیز انجام شده است.وی
ادامه داد :این تفاهم نامه نیز سه جانبه بین ما
و بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن است .اولویت
ما روستاییان هستند تا از مهاجرت روستاییان
جلوگیری ش��ود ،چراکه مهاجرت روستاییان
باعث حاشیه نشینی می شود.

گزارش کوتاه

ایجاد انحراف در ازدواج
برای دریافت وام ازدواج

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان با اظهار نگرانی از تبعات منفی مصوبه
کمیس��یون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت
وام ازدواج  ۱۰۰میلی��ون تومان��ی به دختران
کمتر از  ۲۳س��ال و پسران کمتر از  ۲۵سال،
گفت :مطابق با آمارس��نجی سال جاری این
معاونت ،سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن
فراهم بودن تمامی شرایط اقتصادی ،مسکن و
اش��تغال از نظر پسران  ۲۶سالگی به بعد و از
نظر دختران  ۲۴سالگی به بعد است ،بنابراین
چنی��ن تفکیک��ی در پرداخ��ت وام ازدواج به
کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد.محمد
مهدی تندگویان در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه رویکرد کاهش سن ازدواج رویکرد خوبی
اس��ت اما این مهم از طریق تفکیک سنی در
پرداخت وام ازدواج امکان پذیر نیست ،اظهار
کرد :بحث ما این نیست که چرا وام ازدواج را
افزایش میدهند چراکه این معاونت از اعطای
تس��هیالت بیشتر به جوانان استقبال میکند
اما آنچه حائز اهمیت اس��ت ع��دم انجام کار
کارشناسی ،مطالعه ،آمارسنجی و مبنا و دالیل
منطقی برای پرداخت وام ازدواج  ۱۰۰میلیون
تومانی به پسران کمتر از  ۲۵سال و دختران
کمتر از  ۲۳س��ال اس��ت .این اعداد و رقمها
ی تصمیم گیری
بر چه مبنا ،اساس و مطالعها 
میشوند؟ وی ادامه داد :آیا نمایندگان نسبت
به تبع��ات این تصمیم گیری کار مطالعاتی و
آماری انجام دادهاند که اکنون به س��مت اجرا
میروند؟
>نگرانی از انحرافات

تندگویان افزود :اکنون نگران ایجاد مشکالت
انحرافی نس��بت به س��ن ازدواج هس��تیم به
طوری ک��ه ب��رای دریاف��ت وام ازدواج ۱۰۰
میلیون تومان��ی ش��اهد ازدواج و طالقهای
صوری باشیم .متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین
دس��تورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان
وام ازدواج همچن��ان ش��اهد بیتوجه��ی
به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین
مس��ائلی به مراتب مهمت��ر از افزایش اعداد و
ارقام وام ازدواج اس��ت .معاون ساماندهی امور
جوان��ان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد:
آیا نمایندگان مجلس نسبت به تبعات حاصل
از ای��ن تفکی��ک در پرداخ��ت وام ازدواج کار
کارشناسی ،مطالعه و پایشی انجام دادهاند؟ از
کدام دس��تگاه مرتبط درباره این موضوع نظر
کارشناسی اخذ شده است؟ .تورم و مشکالت
اقتصادی مربوط به اش��تغال و مس��کن سن
نمیشناس��ند ،پس چگونه ما برای پرداخت
وام ازدواج تفکیک سنی قائل شدهایم؟ درباره
تبع��ات اجتماعی ای��ن تصمیم چ��ه نهادی
پاسخگو خواهد بود؟.
>عدم توجه به تجرد قطعی و دهه شصتیها

ب��ه گفته تندگوی��ان ،از جمل��ه نکاتی که در
ای��ن تصمیم به آن توجه نش��ده ،بحث تجرد
قطعی و ع��دم توجه به بخش��ی از متولدین
دهه  ۶۰است که همچنان به دلیل مشکالت
اقتصادی مج��رد ماندهان��د و در این تصمیم
گی��ری نیز عمال تس��هیالت کمتری دریافت
میکنن��د.وی همچنی��ن ای��ن را ه��م گفت
که ب��ر چه مبنایی پس��ری که س��ال آینده
وارد  ۲۶س��ال و دخت��ری که وارد  ۲۴س��ال
میشود نمیتواند از وام ازدواج  ۱۰۰میلیونی
بهرهمند ش��ود؟ .منطق این تصمیم چیست
و چه پاس��خی در قبال این جوانان داریم که
همانند س��ایر جوانان تحت تاثیر همین فشار
تورم و مش��کالت اقتصادی جامعه هستند؟.
میتوان گفت پس��ران اگ��ر بخواهند حداقل
ادامه تحصیل را تا مقطع کارشناس��ی پیش
ببرند و سپس به سربازی بروند ،با فراهم بودن
تمام ش��رایط ،در حوالی  ۲۶سالگی اقدام به
ازدواج میکنن��د بنابراین برای کاهش س��ن
ازدواج نیازی به تفکیک سنی در پرداخت وام
ازدواج نیس��ت ،یا باید سدهای مدرک گرایی
را شکس��ت و به روند خدمت س��ربازی توجه
بیشتری کرد .
> وام ازدواج در سال  ۱۴۰۴به  ۵۰۰یا ۷۰۰
میلیونمیرسد؟

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان تصریح ک��رد :نمایندگانی که برای
سال  ۱۴۰۰پرداخت وام ازدواج  ۱۰۰میلیون
تومانی را وعده دادهاند ،برای سالهای ۱۴۰۳
و ی��ا  ۱۴۰۴رق��م وام ازدواج را ت��ا چه اندازه
افزایش میدهند؟ .آیا با چنین شیب افزایشی
که شروع شده است ،چهار سال بعد این رقم
ب��ه  ۵۰۰ی��ا  ۷۰۰میلیون تومان میرس��د؟
آیا ش��بکه بانکی ما نس��بت به ای��ن اعداد و
ارقام ت��اب آوری دارد؟ دریافت و بازپرداخت
آن ب��رای جوان��ان چگون��ه خواه��د ب��ود؟
اگر ه��دف نهایی ما معطوف به بحث خانواده
و فرزندآوری اس��ت ،نیازی به افزایش و تغییر
اع��داد و ارقام وام ازدواج نیس��ت بلکه باید به
س��مت اعطای مش��وقهای دائمی در بحث
خان��واده و فرزندآوری پی��ش برویم چراکه با
تمرکز به بحث فرزندآوری میتوانیم به شکل
گیری خانواده پایدار کمک کنیم.

