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احتمال حذف امکان خرید سربازی برای مشموالن قوت گرفت

خبر
 ۳فوتی جدید کرونا در کشور

هزار و ۹۳۲بیمار کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند
و متاسفانه ۳۷بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
وزارت بهداشــت دیروز در اطالعیهای نوشت :از روز
یکشــنبه تا دیروز دوشنبه ۲۰دی هزار و ۹۳۲بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد
که ۲۹۸نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور بــه  ۶میلیــون و ۲۰۸هزار و
۳۳۷نفر رســید .در این مدت ۳۷ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جانباختگان
این بیماری به ۱۳۱هزار و ۹۱۵نفر رســید .تا کنون
۶میلیون ۵۳هزار و ۲۴۱نفر از بیماران ،بهبودیافته و
یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .هزار و ۶۹۲نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

پیگیری «فروش کارت واکسن
بدون انجام واکسیناسیون» از طریق
نهادهای امنیتی

سرپرســت مرکز روابــط عمومی و اطالعرســانی
وزارت بهداشت با انتشار توییتی از پیگیری موضوع
فروش کارت بدون انجام واکسیناســیون توســط
نهادهای امنیتی خبر داد .محمد هاشمی در توییت
خود نوشــت :موضوع فــروش کارت بــدون انجام
واکسیناســیون از مدتها قبل در دستور کار وزارت
بهداشــت بوده و از طریق نهادهای امنیتی در حال
پیگیری اســت .ضمن تاکید بر تعداد بســیار اندک
کارتهای صادرشده ،بهمحض نهایی شدن بررسیها،
نتیجه برخورد با متخلفان اطالعرسانی میشود.

مرگ خاموش جان ۶۲نفر را گرفت

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان تهران گفت :در
هشــتماهه ســال جاری ۶۲مورد فوت ناشــی از
مسمومیت با گاز منواکسید کربن به مراکز پزشکی
قانونی اســتان تهران ارجاع شــدهاند .دکتر مهدی
فــروزش افزود :گاز  COگازی اســت ســمی که از
احتراق ناقص کربن به وجود میآید که رنگ و بوی
خاصی ندارد و بــه همین دلیل آن را قاتل خاموش
مینامند .وقتی  COوارد سیســتم تنفسی شخصی
شــود بالفاصله بــا گلبولهای قرمز شــخص وارد
واکنش شــده و باعث میشــود تا اکسیژن کمتری
به اعضای بدن برســد که اولین عوارض این مسئله
در ابتدا ســوزش چشــمها و پس از ســپری شدن
زمانی بین یک الی دو ســاعت بسته به غلظت گاز
کربن مونواکســید موجود در مکان فرد احســاس
خوابآلودگی و احساس خستگی مفرط میکند .او
گفت :در این حالت اعضای بــدن گِزگِز کرده و اگر
بدن شــخص حساس باشــد دچار خونریزی بینی
میشود .اگر شــخص سعی کند سرپا بایستد دچار
ســرگیجه به همراه حالت تهوع شده و چشمها در
این حالت اغلب سیاهی میرود .در ادامه ممکن است
شخص دچار بیهوشی شود .فروزش افزود :افرادی که
در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز
قرار میگیرند ابتدا احساس کرختی و خوابآلودگی
میکنند و درصورتیکه هرچه سریعتر مکان را ترک
نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و
درنهایت خفگی میشوند.
کودکان ،سالمندان ،افراد باسابقه بیماریهای قلبی
– ریوی و افراد با مبتال به بیماریهای خونی بیشتر
از ســایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز
 COمیشوند.

هاللاحمر به بیماران نیازمند
وام میدهد

ایســنا  -سرپرســت ســازمان داوطلبان جمعیت
هاللاحمــر از تأمین اعتبار ۳۰۰میلیارد ریالی برای
اعطای وام به بیماران نیازمند خبر داد .وحید سلیمی
دراینباره گفت :با توجه به افزایش هزینههای درمانی
و با پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان داوطلبان
جمعیت هاللاحمر که تسکین آالم بشری در جامعه
و افزایش اثربخشــی خدمات حمایتــی به بیماران
نیازمند و معســر جزوی از رســالت ،وظایف ذاتی و
مأموریتهای آن محسوب میشود ،مبلغ ۳۰میلیارد
تومــان را برای بیماران کمبضاعت و دارای شــرایط
خاص در نظر گرفته شد.
او با بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر
بر اســاس دســتورالعمل اجرایی جز  ٢-٢بند «و»
تبصره ماده ١٦قانون بودجه سال جاری ،برای اعطای
تسهیالت به بیماران نیازمند در هر یک از استانها،
اعتباری مجزا اختصاص داده است ،گفت :این مبلغ
به شکل وام و با نرخ سود چهار درصد و با بازپرداخت
حداکثر ۵ساله به این افراد اعطا خواهد شد.

دستور سراسری برای
جمعآوری معتادان

ایسنا  -ســخنگوی ناجا از دســتور سراسری برای
جمعآوری معتادان متجاهر سراسر کشور با همکاری
دیگر دســتگاههای مربوطه خبر داد .سردار مهدی
حاجیان در نشست خبری ،درباره جمعآوری معتادان
متجاهر در سطح شهرها گفت :جمعآوری معتادان
متجاهر برای پلیس کار ســهلی است ،اما نگهداری
و بازپــروری آنان ســخت اســت و نیازمند تأمین
زیرساختهای کارآمد است.
در این خصوص دســتگاههای زیادی مسئولاند .او
ادامه داد :سردار اشتری ،فرمانده کل نیروی انتظامی
نیز دستوری سراسری برای کل کشور صادر کردند
که جمعآوری معتادان متجاهر در سراســر کشــور
انجام شود ،البته الزم است دستگاههای مختلف نیز
پایکار بیایند و زیرساختها را تأمین کنند.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| طرح خرید ســربازی ایــن روزها در
مجلس در حال چکشکاری اســت و بر اســاس
اظهارات نمایندگان تا سال آینده به صحن علنی
میرســد .بر اساس این طرح و آنگونه که رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی به
آن اشارهکرده ،در صورت موافقت مجلس ،امکان
خرید ســربازی برای مشــموالن حذف و خرید
سربازی تنها شــامل حال غایبین میشود .این
طرح در شــرایطی است که در سالهای گذشته
بارها کارشناســان بر مصائب ســربازی اجباری
اشــاره و بر لزوم حرفهای شــدن نظام سربازی
تأکید داشــتهاند .واقعیت آن اســت که دنیا در
حال فاصله گرفتن از ســربازی عمومی و نزدیک
شدن به تشــکیل ارتشهای حرفهای است و در
این شــرایط تنها چندین کشور معدود ،سربازی
اجباری دارند .جالب اینکه در عراق و افغانســتان
که در ســالهای گذشته درگیر جنگ بودند هم
سربازی اجباری نیست .وحید جالل زاده ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در
خصوص آخرین تغییرات حوزه سربازی میگوید:
هر دوره در مجلس شــورای اسالمی در ارتباط با
ســربازی یک اتفاقاتی افتاده است که هماکنون
ما در مقام ارزیابی بعضــی از آنها را خیلی نافع
موضوع ســربازی نمیدانیم .او در ادامه میگوید:
یکطرف موضوع ســربازی ســتاد کل نیروهای
مسلح است چون محل سربازی نیروهای نظامی
و انتظامی اســت اما قانون نظاموظیفه متعلق به
مجلس شورای اسالمی است؛ وقتی مجلس قانونی
را مصــوب کرده االن هم میتواند خودش اصالح
کند؛ البته ما نه در این موضوع ،در همه موضوعات
وقتی در مجلس طرح میشود تمام دستگاههای
ذیربط دعوتشده و نظرات کارشناسیشان اخذ
میشود .جالل زاده با بیان این مطلب که نزدیک
به ۲۵جلســه با حضور دســتگاههای ذیربط و
همچنین ســتاد کل در کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی تشکیلشده ،میافزاید :در حال
بررسی پیشــنهادهای همکاران هستیم؛ چراکه
موضوع ،حســاس و مهم بوده و وقت بیشتری از
ما گرفته است .او در خصوص جزییات موجود در
طرح مدنظر میگوید :این طرح تکلیف غایبین را
مشخص میکند و اینکه منبعد چگونه باید بحث
ســربازی را پیگیری کرد؛ موضوع حقوق ،بحث
مشموالن و ایرانیان خارج از کشور نیز مطرحشده
و همه این موارد در قالب یک طرح آمده اســت
که در کمیســیون هر هفته یک جلسه پیرامون
این موضوع تشــکیل میشود .رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان
میکند :خرید ســربازی برای مشموالن سربازی

مصائب سربازی اجباری

اص ً
ال موضوعیت ندارد؛ امــا برای آنها که غایب
بوده و سنشــان از یک عددی گذشــته -بهطور
مثال فرض کنید فردی  ۵۵ساله و مشمول غائب
است -برای آنها «احتماالً» این موضوع در طرح
جدید مطرح میشــود اما برای مشموالن جدید
بههیچعنوان بحث خرید سربازی وجود ندارد .او
میگوید :ممکن است برای ایرانیان خارج از کشور
و کســانی که بیش از ۲۰سال مقیم آنجا بوده و
اص ً
ال تابعیت آن کشــور را داشته اما میخواهند
شناسنامه ایرانی هم داشته باشند و برگشت هم
به ایران نخواهند داشت و… برای آنها بحث خرید
سربازی مطرح شود؛ اما برای مشموالن جدید که
هرسال دارد اعالم میشود خرید سربازی مطرح
نیست.
خرید خدمت سربازی عادالنه نیست
این اظهارات در شرایطی است که پیشازاین امیر
دریاداردوم ،غالمرضــا رحیمیپور خرید خدمت
ســربازی را ناعادالنه عنوان کرده بود .او گفته بود
که ستاد کل نیروهای مسلح بهطورکلی با خرید
سربازی موافق نیست زیرا این اقدام نتایج مؤثری
نداشته است .رحیمیپور با اشاره به سابقه اجرای
قانون خرید سربازی در سال  96گفته بود :خرید
ســربازی در این ســال با دو هدفگذاری انجام
شد؛ نخســت اینکه از تعداد غایبان کاسته شود
که متأسفانه تعداد غایبان در چند سال گذشته
مضاعف شــد و بیشتر از پیشبینیها بود ،یعنی
غیبت مشموالن سربازی توسعه یافت .این مقام
مسئول یادآور شــد :در وهله دوم نیز اجرای این
موضوع باید عادالنه باشد ،درحالیکه خرید خدمت
ســربازی عادالنه نیســت لذا به همین دو دلیل
گفتهشده ،ســتاد کل نیروهای مسلح موافق این
طرح نیست .بر این اساس از اظهارات عنوانشده
ارزیابی میشود که هم ستاد کل نیروهای مسلح و
هم مجلس تا این جای کار در خصوص عدم خرید

اولین دلیل مرگ:
تغذیه نامناسب

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه اعالم کرد:
۱۰عامــل از ۱۹عامل مــرگ در بیماریهای
غیرواگیر مربوط به تغذیه اســت .به گزارش
ایسنا ،زهرا عبداللهی در وبینار ضرورت توجه
به تغذیه کارکنان گفت :بیماریهای غیرواگیر
علت ۶۰درصــد مرگها در جهان و ۷۶درصد
مرگها در ایران اســت .این وضعیت در تمام
کشورهای با درآمد باال ،متوسط و پایین ازجمله
در ایــران که درآمد متوســط دارد ،یکروند
افزایشــی دارد .او با اشــاره بــه اینکه الگوی
غذایی نامناسب اولین ریسک فاکتور و اولین
دلیل مرگهاست ،ادامه داد :در یک مطالعه که
در ۱۹۵کشور توسط ۱۳۰محقق از ۴۰کشور
جهان انجام شــد ،رژیم غذایی نامناســب با
۱۱میلیون قربانی اولین عامل خطر مرگ در
جهان شناختهشده و یکپنجم مرگها را در
جهان داراســت .او افزود :در سال  ۲۰۱۷ایران
۲۹۹هزار مورد مرگ داشته است که این رقم
در ســال ۲۰۴۰میالدی به حــدود ۸۰۰هزار
مورد میرســد که ۳۹۰هزار مورد آن ناشی از
بیماریهای غیر واگیــر خواهد بود .مدیرکل
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،گفت:
بار اقتصادی ناشــی از بیماریهای غیرواگیر
ســاالنه معادل ۴۴۶هزار میلیارد تومان یعنی
معادل سه درصد تولید ناخالص ملی ()GDP
و هزینه غیرمســتقیم این بیماریها معادل
 ۲۳۸.۲هزار میلیارد تومان در کشــور خواهد
بود .عبداللهی گفت :آخرین مطالعه سال ۱۴۰۰
در گروه سنی  ۱۸تا ۶۵سال نشان میدهد که
یکسوم جمعیت فعال کشور دارای کلسترول
باال۴۰ ،درصد آقایان و ۳۶درصد خانمها دارای

اضافــهوزن و ۵۱درصد جمعیت تحرک بدنی
کافی ندارند .او با بیان اینکه ایرانیان ۹.۷گرم
در روز یعنــی دو برابر مقدار توصیهشــده که
مصرف روزانه ۵گرم نمک است ،بیشتر نمک
مصرف میکنند ،بیان داشت :با افزایش مصرف
ســبزی و میوه ،کاهش مصرف روغن ،کاهش
اســید چرب اشــباع و افزایش تحرک بدنی
و کنترل وزن شــاهد کاهــش  ۲۷درصدی
غیبت در کار ،کاهش ۲۶درصدی هزینههای
مراقبتــی و کاهش ۳۲درصــدی هزینههای
ناتوانی و معلولیت ناشی از بیماریها خواهیم
بود .او اشــتغال حدود ۸.۵میلیون کارمند در
دســتگاههای مختلف را مورداشــاره قرار داد
و ادامه داد :بر اســاس بند ۸مصوبه شــورای
عالــی ســامت و امنیت غذایی در اســفند
۹۴دستگاههای اجرایی مکلف به تدوین برنامه
عملیاتی بهبود وضعیت سالمت کارکنان خود
بر اساس بسته پایه خدمات سالمت کارکنان
دولت که مسئولیت تهیه آن به وزارت بهداشت
محول شده است ،هستند .مدیرکل دفتر بهبود
تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،تشکیل کمیته
راهبــردی بهبود تغذیه کارکنان متشــکل از
نمایندگان دســتگاههای اجرایی ،ابالغ بسته
اجرایی تغذیه کارکنان ،تدوین برنامه عملیاتی
بهبود تغذیه کارکنان در هر دستگاه اجرایی،
برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت در
زمینه تغذیه سالم ،اجرای دستورالعمل تغذیه
در غذاخوریهــا ،پایــش و نظارت بر کیفیت
تغذیه در غذاخوریها و پایش اجرای برنامه از
طریق دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی (ساغ)
را خواستار شد.

سربازی مشموالن اتفاقنظر دارند.
سربازی اجباری ،اتالف منابع انسانی است
کارشناسان نیز خرید سربازی را ناعادالنه عنوان
میکنند و بر ضرورت اصالح رویه فعلی در موضوع
سربازی تأکید دارند .مهدی مجبوری یکی از این
افراد اســت .او ســربازی اجباری را موجب اتالف
منابع انســانی و همچنین افزایــش هزینههای
دولت عنوان میکند و میگوید :گاهي ســربازي
اجباری به ضرر نيروهاي نظامي يك كشور تمام
میشود .به گفته او هزينه سربازی اجباری براي
نيروهای نظامي روی کاغذ كم است ولي سربازی
اجباري هزینههای ديگری به جامعه وارد میکند
كه از هزينه سربازی اختياري بيشترند .مجبوری
همچنین با ارائه راهکارهایی در این زمینه میگوید:
لزومی ندارد که امریه فقط مختص نهادهای دولتی
باشد ،هر شرکت خصوصی هم باید بتواند نیروهای
موردنیاز خود را از مشمولین سربازی جذب کند.
او معتقد است که جذب سرباز بهعنوان یک نیروی
کار با قیمت مناسب برای بخش خصوصی همانند
یک یارانه تلقی میشود .اگر بخش خصوصی بتواند
این نیروی کار ارزانقیمت را جذب کند هم برای
بخش خصوصی مفید خواهد بود و هم برای خود
سرباز .استفاده نکردن از پتانسیل سربازان اسراف
است.
ناکارآمدی سربازی اجباری
سعید اســامی بیدگلی ،اســتاد دانشگاه عالمه
طباطبایــی نیــز دراینباره میگویــد :دو دلیل
عمده وجــود دارد که دنیا در حال فاصله گرفتن
از ســربازی عمومی اســت .یکــی از این دالیل
ناکارآمدی و آسیبهایی است که سیستم سربازی
اجباری دارد .دلیل دیگر هم این اســت که بهکل
مســئله نظامی فیزیکی در دنیــا در حال حاضر
اهمیت کمتری نســبت به  50-40ســال پیش
دارد ،هر چه تکنولوژیهای بهروزتر شــود ارتش

خبر
آغاز بارش برف و باران در نیمی از کشور

فیزیکی به معنای توپ و تانک و تفنگ و ســرباز
ارزش کمتری خواهند داشت .وی میگوید :خود
نهادهای نظامی هم به این نتیجه رسیدهاند که با
توجه به باال رفتن ســطح تحصیالت جوانان ،کار
ساده خواســتن از سربازان در واقع موجب اتالف
بیشتر منابع میشود .پس به همین دلیل اخیرا ً
پروژههایی تعریف کردهاند و از قابلیت تحصیلی
جوانان برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
ضرورت استفاده از مهارتهای جوانان در
دوره سربازی
در ایــن خصوص محمدعلی زلفیگل ،وزیر علوم
پیشازاین اعالم کرد که ســربازی دانشــجویان
دکتــری حــذف نمیشــود و دانشآموختگان
دکتری از ســال آینده میتوانند بهجای سربازی
روی طرحی کار کنند که مشــکلی از مشکالت
جامعه را حل کند .اینکه برای اســتفاده بهینه از
توانمندیهای فارغالتحصیالن دکتری ،این افراد
بهجای اعزام به خدمت ســربازی میتوانند طرح
پسادکتری را بگذرانند .طرحی را زیر نظر استادی
ارائه دهند؛ درصورتیکه این طرح به تأیید ستاد
کل نیروهای مســلح برسد ،بهعنوان پسا دکتری
روی آن طرح کار کننــد و این فعالیت بهعنوان
جایگزین دوره ســربازی افراد لحاظ میشــود.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،نماینده سابق مجلس
دراینباره میگوید :حرفهای شدن نظام سربازی
در ایران ،طرح بسیار خوبی هم بود .در این پروژه
۱۰ساله قرار بود ،هرســال ۱۰درصد سربازی در
ایران حرفهای شود؛ زیرا فقط چند کشور در دنیا
سربازی اجباری دارند .عالقهمندان نیز میتوانند
بهصورت پیمانی در مدت پنج ســال و به شکل
انتخابی باشــند .این خدمت هم وقفه اساسی در
زندگی مردم است .او میگوید :واقعیت این است
که طرحهای توسعهای در کشور ،طرحهایی است
که نیاز به مهارت دارد .ما با ضعف مهارت در کشور
روبهروییم .مسئله این است که ستاد کل نیروهای
مســلح ،نیاز به خدمت ســربازی را تحت عنوان
نیازهایعملیاتی،امنیتیوانتظامیتعریفمیکند
و حرفه مشــموالن در آن گنجانده نمیشود .اگر
این مشــموالن به کار حرفهای بپردازند ،خارج از
حوزه ستاد کل قرار میگیرند؛ درصورتیکه از ابتدا
سرباز بهعنوان نیروی امنیتی ـ انتظامی تعریفشده
است که باید در خدمت مأموریتهای ستاد کل
باشد .موضوع ناکارآمدی سربازی اجباری یکی از
موضوعاتی است که در دهههای گذشته بارها به
آن اشــاره و بر ضرورت اصالح این شرایط تأکید
شده است .بااینوجود تا اینجای کار ،اراده جدی
در راستای همگون کردن تصمیمات دراینباره بین
نهادهای مرتبط وجود نداشته است.

اعطای تسهیالت نوسازی تاکسیهای با
فرسودگی باال زودتر از موعد مقرر

معاون فنی و بهرهبرداری سازمان مدیریت
و نظارت بر تاکسیرانی تهران از نوسازی
بیش از ۳۵۰۰تاکســی از ابتدای ســال
جــاری خبــر داد .علی محتشــمی پور
معــاون فنی و بهرهبــرداری با اعالم این
خبر افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون
تعداد دو هزار و ۸۴۶متقاضی با استفاده
از تســهیالت بانکی اقدام به نوســازی
ناوگان فرسوده و تعداد ۸۳۶متقاضی نیز
بهصورت نقدی خودروی جایگزین خود
را گرفته و طبق برنامهریزیهای صورت
پذیرفته بیش از دو هزار و ۱۰۰متقاضی
نیز پــس از تکمیل پرونده بانکی خود تا
پایان ســال جاری و یا ابتدای سال آتی
خودرو دریافت میکنند .او اضافه کرد :در
حال حاضر تاکسیرانان به دو شیوه نقدی
و روش استفاده از تسهیالت ۹۰میلیون
تومانی صندوق کارآفرینی امید میتوانند
نسبت به شروع فرآیند نوسازی خود اقدام
کنند.
معــاون فنــی و بهرهبرداری ســازمان
تاکســیرانی تهران با تشــریح جزییات
اســتفاده از طرح نقدی گفــت :در این
طرح متقاضیان پس از ثبتنام در سامانه
نوسازی ناوگان توسط شرکتها در دفاتر
هماهنگی نسبت به ارائه درخواست خرید
خودرو بهصورت نقدی اقدام میکنند.
پس از صــدور کد رهگیــری و دریافت
پیشفاکتــور از نمایندگیهای شــرکت
ایرانخودرو نیز اقدام به واریز وجه کرده
و این در حالی اســت که تا زمان تحویل

خودروی جایگزین میتوانند با تاکســی
فرسوده خود فعالیت کنند.
علــی محتشــمی پــور معــاون فنی و
بهرهبــرداری با اعالم این خبــر افزود :از
ابتدای سال جاری تاکنون تعداد دو هزار
و ۸۴۶متقاضی با اســتفاده از تسهیالت
بانکی اقدام به نوســازی ناوگان فرسوده
و تعداد ۸۳۶متقاضی نیز بهصورت نقدی
خودروی جایگزین خود را گرفته و طبق
برنامهریزیهای صورت پذیرفته بیش از
دو هزار و ۱۰۰متقاضی نیز پس از تکمیل
پرونده بانکی خود تا پایان سال جاری و یا
ابتدای سال آتی خودرو دریافت میکنند.
او اضافه کرد :در حال حاضر تاکسیرانان
به دو شــیوه نقدی و روش اســتفاده از
تســهیالت ۹۰میلیون تومانی صندوق
کارآفرینی امید میتوانند نسبت به شروع
فرآیند نوسازی خود اقدام کنند.
معــاون فنــی و بهرهبرداری ســازمان
تاکســیرانی تهران با تشــریح جزییات
اســتفاده از طرح نقدی گفــت :در این
طرح متقاضیان پس از ثبتنام در سامانه
نوسازی ناوگان توسط شرکتها در دفاتر
هماهنگی نسبت به ارائه درخواست خرید
خودرو بهصورت نقدی اقدام میکنند.
پس از صــدور کد رهگیــری و دریافت
پیشفاکتــور از نمایندگیهای شــرکت
ایرانخودرو نیز اقدام به واریز وجه کرده
و این در حالی اســت که تا زمان تحویل
خودروی جایگزین میتوانند با تاکســی
فرسوده خود فعالیت کنند.

رئیس بهزیستی معاونان و مدیرانش را ممنوع المصاحبه کرد!
تسنیم  -با تصمیم حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور ،معاونان
و مدیران ســتادی این ســازمان از هر گونه مصاحبه با رسانهها و
خبرنگاران ممنوع شــدند .پنجم آبان امسال بود که مراسم تکریم
وحید قبادی دانا رئیس سابق سازمان بهزیستی و معارفه علیمحمد
قادری رئیس جدید ســازمان بهزیستی کشور با حضور حجتاهلل
عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و سکان این
سازمان حمایتی به قادری سپرده شد .سازمان بهزیستی یکی از دو
نهاد حمایتی در کشور محسوب میشود که گروههای از افراد جامعه
ازجمله معلوالن ،زنان سرپرست خانوار ،کودکان و شیرخواران و  ...از

این سازمان خدمات دریافت میکنند .همچنین تعدادی از مددجویان
نیز بهصورت مستقیم تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و ماهیانه
مســتمری دریافت میکنند که این توضیحات نشان از گستردگی
طیف افراد مراجعهکننده به این سازمان را دارد .همچنین علیمحمد
قادری رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور در مراسم معارفه خود
تأکید کرد :که در فرایند خدمترسانی به گروههای مختلف مرتبط
با سازمان بهزیستی از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهد کرد ،اما
با گذشــت بیش از دو ماه و علیرغم پیگیری متعدد رسانهها برای
دریافت اخبار از این سازمان در ارتباط با خدمات ارائهشده به جامعه

هدف سازمان در این مدت با دژ محکمی در سازمان روبرو شدهاند.
این در حالی اســت که اخیرا ً نیز با تصمیم ویژهای از ســوی حوزه
ریاست سازمان بهزیستی ،معاونها و مدیران این سازمان از هرگونه
مصاحبه با رسانهها ممنوع شدهاند و جالبتر اینکه شخص رئیس
سازمان بهزیستی نیز حاضر به مصاحبه با رسانهها نبوده و نیست!
درحالیکــه این روزها طرح جمــعآوری معتادان متجاهر در قالب
«قرارگاه آسیبهای اجتماعی» در پایتخت کلید خورده و سازمان
بهزیستی نیز بهعنوان یکی از دستگاهها در اجرای این طرح قرار دارد،
اما مسئوالن این سازمان حاضر به اطالعرسانی در این زمینه نیستند.

ایرنا  -کارشناس سازمان هواشناسی گفت :در پی ورود سامانه
بارشی به کشور در غرب و شمال غرب کشور ،با کاهش دما،
بارش برف و باران مواجه هستیم و این شرایط بهتدریج به
نیمی از کشور گسترش پیدا میکند .فریبا گودرزی گفت:
انتظار مــه ،لغزندگی و کاهش دید بهویــژه در جادههای
کوهســتانی ،کاهش دما ،احتمال آســیب به ماشینآالت
کشاورزی ،اختالل در عملیات عمرانی و احتمال تأخیر در
پرواز را در پی ورود این سامانه پیشبینی میشود .کارشناس
سازمان هواشناسی افزود :منطقه اثر اعالمی برای این سامانه،
از امروز در اســتانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
غرب کردستان ،کرمانشــاه ،ایالم و لرستان خواهد بود .او
افزود :امروز فعالیت سامانه بارشی در کردستان ،کرمانشاه،
ایالم ،لرستان ،شمال و شرق خوزستان ،غرب چهارمحال و
بختیاری ادامه خواهد داشت .به گفته گودرزی ،بارندگیها
روز سهشنبه به ارتفاعات استانهای تهران ،البرز ،قزوین و
زنجان هم کشیده خواهد شــد .او گفت :بر اساس هشدار
سازمان هواشناسی الزم است سفرهای غیرضروری کاهش
پیدا کند و به همراه داشــتن تجهیزات زمستانی و سوخت
کافی در ســفر الزامی اســت .همچنین احتیاط در صعود
به ارتفاعات ،عدم فعالیتهــای عمرانی مانند بتنریزی و
جوشکاری ،مدیریت در مصرف انرژی توصیه میشود.

تکلیف آموزش حضوری
در دانشگاهها مشخص شد

باشــگاه خبرنگاران  -ســخنگوی وزارت علوم گفت :ستاد
ازســرگیری آموزش حضوری تاکید بر اجرای مصوبه ستاد
کرونا مبنی بر بازگشایی حضوری دانشگاهها از بهمن دارد.
محمدرضا آهنچیان گفت :ستاد ازسرگیری آموزش حضوری
تاکید بر اجرای مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر
بازگشایی دانشگاهها از نیم سال دوم  ۱۴۰۱ -۱۴۰۰دارد .او
میگوید که در حال حاضر حدود ۵۰درصد دانشجویان در
دانشگاهها حضور دارند و بر اساس مصوبه امروز ستاد بنا شد
از بهمن ۱۴۰۰آموزش دانشگاهها با همکاری و هماهنگی
استانداران در ۳۱استان کشــور حضوری شود .سخنگوی
وزارت علــوم تاکید کــرد :حضوری شــدن آموزشهای
۱۰۰درصدی در تمام اســتانهای کشــور به جلســات
مشترک بین دانشــگاههای استانی و استانداریها بستگی
دارد .آهنچیان درباره دریافت کارت واکســن از دانشجویان
برای حضور در دانشگاهها گفت :دانشجویانی میتوانند در
کالسهای حضوری شرکت کنند که حتماً واکسینه شده
باشند .در مصوبه قرارگاه عملیاتی که در ۱۴دی برگزار شد
وزارت بهداشت دستور داده که دانشجویان در زمان ورود به
دانشــگاه حتماً کارت واکسن در اختیار خود داشته باشند.
ســخنگوی وزارت علوم میافزاید :تاکید ستاد ازسرگیری
آموزشهای حضوری این است که تمام دانشجویان بهویژه
مقطع کارشناســی حتماً در دانشگاه بهصورت حضوری از
ترم بهمن آموزش ببیند ،اما ازآنجاییکه نسبت دانشجویان
کارشناســی به نسبت تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای
کشــور یکسان نیست خود دانشــگاهها باید در این زمینه
تصمیمگیریکنند.

اعالم جزئیات طرح ترافیک
در سال آینده

برنا  -رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای شهر
تهران گفت :ظرفیت زیستمحیطی هسته مرکزی شهر و
تعداد خودروهایی که میتواند پذیرا باشد باید تعیین شود،
اگر این ظرفیت مشخص شود بیشتر از آن تعداد مجوز داده
نخواهد شد .سیدجعفر تشکری هاشمی ،رئیس کمیسیون
حملونقل و ترافیک شورای شهر تهران ،درباره فروش مازاد
طرح ترافیک بهصورت روزانه ،گفت :باید برای تعیین ظرفیت
محدود طرح ترافیک ارزشیابی دقیقی انجام دهیم .او با اشاره
به اینکه ظرفیت زیستمحیطی هسته مرکزی شهر و تعداد
خودروهایی که میتواند پذیرا باشد باید تعیین شود ،ادامه
داد :اگر این ظرفیت مشخص شود بیشتر از آن تعداد مجوز
داده نخواهد شد .تشکری هاشمی با بیان اینکه سازوکارهای
صدور مجوز روزانه طرح ترافیک باید تغییر کند ،اضافه کرد:
طبقات خاصی که نیازمند مجوز هستند مانند بیماران خاص،
معلوالن و جانبازان ،افرادی که شغلشان درون محدوده است
باید مدنظر قرار دهیم .رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک
شورای شهر تهران افزود :مبلغی برای ورود به محدوده طرح
ترافیک از مردم طی  ۴۰سال گذشته دریافت میشد که این
مبالغ باید صرف بهبود کیفیت آمدوشد در شهر تهران شود؛
بهعنوانمثال صرف توسعه حملونقل و ترافیک و  ...شود .او
با بیان اینکه مردم باید بدانند پولی که بابت طرح ترافیک
پرداخت میکنند مســتقیماً صرف بهبود ترافیک شهری
خواهد شــد ،ادامه داد :در کمیسیون حملونقل و ترافیک
شورای شــهر تهران تمام تالش خود را میکنیم که طرح
برای سال  ۱۴۰۱اصالح شود.

حجم آب دریاچه ارومیه کاهش یافت

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با بیان
اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به دو میلیارد و ۷۳۰میلیون
مترمکعب رسیده اســت ،گفت :حجم آب این دریاچه در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،نزدیک به دو میلیارد
مترمکعب کاهشیافته است .یاسر رهبردین با بیان اینکه
وســعت دریاچه ارومیه نیز به دو هــزار و ۲۷کیلومترمربع
رسیده است ،اظهار داشت :متاسفانه وسعت دریاچه ارومیه
نیز در همیــن مدت بیش از یک هزار و ۴۰۰کیلومترمربع
کاهش را نشــان میدهد .او با اعــام اینکه هماکنون تراز
دریاچه ارومیه یک هزار و ۲۷۰متر و ۶۵ســانتیمتر است،
بیان کرد :این میزان در مدت مشــابه ســال گذشته یک
هزار و ۲۷۱متر و ۲۵سانتیمتر بود که نشاندهنده کاهش
 ۶۰سانتیمتری اســت .مدیرعامل شرکت آب منطقهای
آذربایجانغربی افزود :تراز دریاچه ارومیه در دیماه ســال
جاری با اول مهر همین ســال یکسان است و با وجود آغاز
فصل بارشها تغییری نداشته اســت .او با بیان اینکه تراز
دریاچه ارومیه با میزان اکولوژیک نزدیک به چهار متر فاصله
دارد ،گفت :امید است با بهرهبرداری از طرحهای انتقال آب
به دریاچه ارومیه ،نگین آبی آذربایجان جانی دوباره بگیرد.

