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ددستچين
ستچين

رشد۷۱درصدی
کمکهایمردمی
در دوران کرونا
علیرضا عسگریان،
معاون مشارکتهای
مردمی کمیته
امداد به مهر گفت:
کمکهای مردمی
در شرایط اقتصادی
فعلی و همزمان با
شیوع ویروس کرونا
نه تنها کاهش پیدا
نکرده بلکه افزایش
یافته و فراتر از
تصور ما بوده است.
با توجه به میزان
کمکهای مردمی
در  ۹ماهه سال
 ۱۴۰۰و مقایسه آن
نسبت به زمان مشابه
سال گذشته شاهد
رشد  ۷۱درصدی
کمکهای مؤمنانه
بودهایم.

جامعه

خبر

اقامه نماز باران
در دیار کریمان
مسجد تاریخی امام
خمینی(ره) کرمان
دوشنبه میزبان مردمی
بود که نماز طلبباران را
به امامت حجتاالسالم
والمسلمیناحمد
شیخبهایی از استادان
حوزه علمیه کرمان و امام
جمعه موقت این شهر
اقامه کردند .به گزارش
ایرنا ،امام جمعه موقت
کرمان در خطبههای
نماز باران با اشاره به نیاز
این استان به بارندگی
گفت :برخالف آنچه
گاهی در جامعه تبلیغ
میشود ،برای رفع کمآبی
و خشکسالی ،خواندن
نماز باران و دعا کردن
همراه با اقدامات الزم
برای جبران خشکسالی
با یکدیگر باید صورت
گیرد .وی با بیان اینکه
مردم باید به وظیفه خود
در صرفهجویی و هدر
ندادن آب عمل کنند،
تأکید کرد :مسئوالن نیز
باید برای حل مشکالت
ناشی از خشکسالی
و استفاده صحیح از
منابع آبی در کشاورزی
و صنعت برنامهریزی
و بهصورت جهادی کار
کنند.

◾حتی یک ریال حقوق و مزایا نخواهم گرفت
به گــزارش پایگاه اطــاعرســانــی جمعیت
هــا لاحــمــر ،پیرحسین کولیوند رئیس
جمعیت هاللاحمر در جلسه شورای عالی
این جمعیت اظهار کرد :شرایط زندگی من بهگونهای
است که میتوانم زندگیام را اداره کنم .هاللاحمر نهاد
عامالمنفعه است و در این نهاد یک ریال حقوق و مزایا
نخواهم گرفت.

مج
ت
ب
ی
ش
ا
ک
ر
دبیر کل جمعی ی
انقالب است جانبازان
المی

محمود مصدق در تجمعات
اع ــت ــراض ــی اخ ــی ــر نــســبــت به
سیاستهای آبــی ،کشاورزان
اصفهانی و شهرکردی هم صف
خــود را از اغتشاشگران جدا
کردند .کاری که مردم معترض
در ماجرای «افزایش قیمت بنزین» و پویش «نه
به گرانی» در آبــان  98و دی مــاه  96انجام داده
بودند .مردم میخواهند در چارچوب قانون و به
صــورت مسالمتآمیز صــدای خــود را بــه گوش
مسئوالن برسانند.
ب ــراس ــاس اص ــل  ۲۷قــانــون اس ــاس ــی ،تشکیل
اجتماعات و راهپیماییها ،بدون حمل سالح به
شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد ،آزاد است.
حتی اصل  26قانون اساسی هم بر این موضوع
تأکید میکند .با وجود این به نظر میرسد در ذیل
این قانون ،سازوکار مشخصی برای بیان اعتراض
به شیوه مسالمتآمیز و مدنی مشخص نشده و
شاید به همین دلیل است عدهای نفوذی پس از
شکلگیری بعضی از اعتراضات میخواهند از آب
گلآلود ماهی بگیرند و با بستن راهها و آتش زدن
اموال عمومی و ...آب به آسیاب دشمن بریزند.
بــه دنــبــال ح ــوادث دی مــاه  96مــوضــوع تعیین
مکانهایی برای اعتراضهای مردمی در فضای
رس ــانـ ـهای جــامــعــه مــطــرح شــد و حــتــی ش ــورای
اســامــی شهر تــهــران در هــمــان مــاه مصوبهای
بــا عــنــوان «الـ ــزام ش ــه ــرداری تــهــران بــه تعیین
مــکــان مــنــاســب بـ ــرای اجــتــمــاعــات اعــتــراضــی
شــهــرونــدان» را گــذرانــد و کــمــی بــعــد یعنی در
خــرداد 97هیئت دولت طرح پیشنهادی وزارت
کشور را بــرای تعیین محلهای مناسب بــرای
تجمعات گرو ههای مختلف مردمی در تهران و
شهرستانها تصویب کرد .اما در ادامه ،مصوبه
دولــت بهدنبال شکایت ســه شهروند از سوی
دی ــوان عــدالــت اداری مغایر بــا اصــل  27قانون
اساسی شناخته و ابطال شد و مصوبه شورای
شهر هم توسط هیئت تطبیق فرمانداری تهران
رد شد.
بــا ایــن همه تعیین س ــازوک ــاری مشخص بــرای
اعتراضات و تجمعات مدنی ،کموبیش بین تمام
جریانهای سیاسی و اجتماعی کشور طرفدارانی
دارد .بــه هــمــیــن دلــیــل تــا شهــا بـ ــرای تعیین
مکا نهایی ب ــرای اعــتــرا ضهــای مسالمتآمیز
مردم ادامه یافت تا جایی که جمعی از نمایندگان
مجلس اواخــر ســال  98طرحی را در ایــن زمینه
تهیه کردند که حتی در نوبت رسیدگی در صحن
علنی مجلس قرار گرفته بود اما عمر مجلس دهم
برای بررسی آن کفاف نداد.
امــا آیــا مجلس یــازدهــم و دولــت سیزدهم بــرای
مقابله با سوءاستفاد هها از اعترا ضهای بحق
مردم راهکاری دارند؟

◾

◾«خزر» در معرض تهدید
اص ــغ ــر ع ــب ــدل ــی ،عــضــو هــیــئــت علمی
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید
بهشتی به تسنیم میگوید :دانشمندان
پیشبینی کردهاند تا پایان قرن حاضر آب دریای خزر
بین  9تا  18متر پایین میرود! که اگر پیشبینی کاهش
عمق محقق شود بخشهای زیــادی از شمال و شرق
دریای خزر خشک میشود.

انتخاب مکانهایی برای اعتراضهای مدنی
قابل دفاع است ،چون موجب تفکیک معترضان
از عدهای آشوبگر میشود و برای جامعه مفید
است اما نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد؛
چرا که گاهی اوقات تعداد معترضان خیلی کم
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◾اُفت  50تا  70درصدی یادگیری علوم پایه
علیرضا کمرئی ،مــعــاون وزی ــر آم ــوزش و
پرورش به ایسنا گفت :باوجود نمرات باالی
کسب شده در امتحانات غیرحضوری دو
سال گذشته ،میزان یادگیری بسیاری از دانشآموزان
در  ۲۰ماه وقفه فعالیتهای حضوری ،در همه دروس
بهویژه دروس علوم پایه  ۵۰تا  ۷۰درصد اُفت کرده است.

است یا برخی از اعتراضها حتم ًا باید جلو
سازمان موردنظر باشد .وقتی مردم به عملکرد
وزارتخانهای معترض هستند نمیتوان به آنها
گفت بروید در فالن محل که از آن وزارتخانه
دور است اعتراض کنید؛ چون در این صورت

◾چه بالیی بر سر سازمان تأمین اجتماعی میآید؟
علی دهقان کیا ،رئیس کانون بازنشستگان
تأمین اجتماعی استان تهران به میزان
گفت :همین االن سازمان تأمین اجتماعی
حــدود  53هــزار میلیارد تومان با بهره  35درصــد به
بانک رفــاه بدهکار اســت .این مسئله نشان میدهد
در بلندمدت چه بالیی بر سر سازمان تأمین اجتماعی
خواهد آمد.

اعتراض مردم انعکاس پیدا نمیکند .بنابراین
به نظر میرسد در بررسی و تصویب طرح یا
الیحه مربوط به این موضوع نباید عجله کرد.
باید مدلی پیدا کرد که انواع اعتراضها را پاسخ
دهد.

ادامه تالش مجلس برای تعیین سازوکار  برگزاری اعتراضهای مسالمت آمیز مردمی
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◾

◾کمیسیون شوراها بررسی میکند
مــحــمــد حــســیــن آص ــف ــری ،نــایــب رئــیــس دوم
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به این پرسش قدس میگوید:
همانطور که اصول  26و  27قانون اساسی تأکید
کرده ،تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون
حمل ســاح بـه شــرط آنکه مخل مبانی اســا م
نباشد ،آزاد اســت ،مجلس شــورای اسالمی هم
معتقد است اگر گروهها و جریانهایی در جامعه
به فعالیت نهاد ،وزارتخانه یا سازمانی اعتراض
دارند و یا به موضوعاتی مانند بیکاری ،گرانی ،آب،
آلودگی هوا و موارد اینچنینی معترض هستند،
نمیشود آنان را از حقوق مدنیشان محروم کرد.
مردم باید اعتراضشان را به گوش مسئوالن کشور
برسانند و کسی نباید جلو آنها را بگیرد.
وی از اینکه اعــتــرا ضهــای مــردمــی کــه در این
ســالهــا انــجــام میگیرد بــه دلیل فــراهــم نشدن
سازوکارهای مشخص و عدم صدور مجوز ،سبب
سوءاستفاده برخی از جــریــا نهــای مشکلدار
میشود ابــراز تأسف کــرد و گفت :ایــن موضوع
سبب مـیشــود انتقادهای مــردم بهدرستی به
اطــاع مسئوالن نرسد و در نهایت هم بگوییم
همه اینها اغتشاشگر هستند .اغتشاشگر کسی
است که آشوب بهپا میکند و اموال عمومی را از
بین میبرد و کسانی را که به صــورت قانونمند
اعتراض میکنند نباید اغتشاشگر دانست و جلو

اعتراضشان را گرفت .بر این اساس کمیسیون
امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی را در این
زمینه در دســت بررسی دارد که بر اســاس آن،
استانداریها باید برای تشکیل تجمعات مجوز
بدهند ،محلهایی را برای اعتراضهای مردمی
مشخص کنند و امنیتشان تأمین شود .گروهها،
احــزاب و انجمنها هم باید مسئولیت تجمع
درخواستیشان را بپذیرند تا از ایــن تجمعات
سوءاستفاده نشود.
آصفری با اشــاره به اینکه کلیات طرح یاد شده
در کمیسیون متبوعش مطرح شــده و االن در
کمیته مــربــوط در حــال بــررســی اســت ،تصریح
میکند :به هرحال تعیین سازوکاری مشخص
بــرای اعــتــراضهــای قانونی مــردم در دستور کار
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس قرار
دارد .البته به باور بنده این طرح باید به فوریت
بررسی و تصویب نهایی شود چون هم میتواند به
اجرایی شدن اصل  27و  26قانون اساسی کمک
کند و هم جلو کسانی را که از اعتراضهای مردم،
علیه نظام سوءاستفاده میکنند بگیرد.
آصفری با بیان اینکه این طرح در راستای طرح
نمایندگان دوره دهم مجلس است ،در پاسخ به
این پرسش که محدوده اعتراضهای مردمی باید
تا کجا باشد و چقدر باید تحمل شود ،میگوید:
اوال ًاعتقاد داریم امور مردم باید بهگونهای توسط
دستگا هها و مسئوالن پیگیری شــود که نیازی
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به برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی مردم
نباشد .اما کوتاهیهای مسئوالن سبب میشود
گاهی ایــن مــوارد را ببینیم امــا اینکه چقدر این
اعــتــراضهــا جــا دارد بــایــد گفت اعــتــراضهــا به
عنوان مطالبهگری مــردم باید توسط نهادهای
نظارتی دنبال شود و از مسئوالن هم بخواهند
به اعتراضهایی که خواست مردم است و جنبه
قانونی دارد ،پاسخگو باشند.

◾

◾دولت یک الیحه جامع و مانع به مجلس بدهد

مــحــمــود عـ ــبـ ــاسزاده مــشــکــیــنــی ،ســخــنــگــوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اسالمی هم در پاسخ به قدس میگوید:
موضوع تجمع و راهپیماییهای اعتراضی مردم
در آییننامه اجــرایــی قانون قبلی احــزاب آمده
بــود که در آن به نحوه دریــافــت مجوز و شرایط
بــرگــزاری تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی
اشــاره میشد .البته آن آییننامه که در هیئت
دولت وقت تصویب و ابالغ شده بود ،اشکاالت
زیادی داشت ضمن اینکه بسیار سختگیرانه
بــود یعنی شرایطی را قید ک ــرده بــود کــه خیلی
سخت در یک جا جمع میشد تا متقاضی بتواند
مجوز برپایی یــک راهپیمایی را دریــافــت کند.
مثال ًدر آن قید شده بود فقط احــزاب میتوانند
تقاضای تجمع یــا راهپیمایی کنند .در حالی
کــه شاید یــک تشکل صنفی و یــا یــک سازمان

مردمنهاد میخواست تجمع برگزار کند که در این
صورت تکلیف مشخص نبود .به یاد ندارم با آن
آییننامه ،بیش از چهار مورد مجوز برای برپایی
تجمع صادر شده باشد.
مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور سپس به
تغییر قانون«فعالیت احزاب و گروهای سیاسی»
در سال  1395و ابالغ آن توسط ریاست جمهوری
وقــت اشــاره میکند و میگوید :ما پیشنویس
قانون جدید احــزاب را تهیه کردیم و در اختیار
مجلس قــرار دادیــم که براساس یکی از بندهای
آن باید تکلیف شرایط درخواست و صدور مجوز
برای تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی مردم،
شرایط شروع و پایان تجمعات و راهپیماییها،
حقوق معترضان و شهروندان ،بحث نظم عمومی
و ...مشخص میشد .یعنی قانون جدید احزاب
این ظرفیت را دارد که در این زمینه یک آییننامه
اجــرایــی جامع و مانع داشته باشیم؛ بــرای این
منظور وزارت کشور میتواند طرح آن را به هیئت
دولت بدهد تا در آنجا بررسی و تصویب شود و
یا دولت در این زمینه الیحه به مجلس ارائه دهد
که به نظرم با توجه به اهمیت موضوع بهتر است
این کار در قالب الیحه انجام شود .در واقع دولت
متناسب با شرایط فرهنگی سیاسی کشورمان
یک الیحه جامع و مانع به مجلس بیاورد تا مورد
بررسی و تصویب قرار گیرد.
عباس زاده مشکینی با اشــاره به اینکه مجلس
از الیحه دولــت در مــوضــوع یــادشــده استقبال
م ـیکــنــد ،مـ ـیاف ــزای ــد :حــتــی دولـ ــت م ـیتــوانــد
درخواست فوریت بررسی و تصویب آن را بدهد و
ما هم قطعا ًاز آن استقبال میکنیم.
مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور ،با اشاره
به اینکه طــرح نمایندگان مجلس بــرای تعیین
سـ ــازوکـ ــاری مــشــخــص در خــصــوص تشکیل
تجمعات و اعتراضهای مردمی را ندیده است،
مـیافــزایــد :بــه هــرحــال اگــر دولــت در ایــن زمینه
طرحی تصویب نکند و یــا الیــحـهای نــدهــد ،آن
وقت مجلس مجبور است در قالب طــرح ،آن را
بررسی و تصویب کند .البته ما بیشتر عالقهمند
هستیم این موضوع در قالب الیحه مورد بررسی
قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد به
نتیجه رسیدن تالش مجلس و دولت در خصوص
تــعــیــیــن سـ ــازوکـ ــاری مــشــخــص بـ ــرای تشکیل
تجمعات و برگزاری اعتراضهای مردمی خواهیم
ب ــود ،مـیگــویــد :ایــن مطالبه ایــجــاد شــده است
چون شفافیت حق مردم و حق حاکمیت است،
بنابراین همه اینها باید کامال ًمشخص شوند تا
هم مردم تکلیفشان را بدانند و هم حاکمیت .از
این رو امیدواریم چنین مباحثی زودتر به نتیجه
برسند اما مجبوریم بر اساس سازو کار و آییننامه
مجلس حرکت کنیم.

علم و فناوری

گردشگری

بهداشت و درمان

مدرسه

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور:

«استخدام»بزرگترینخیانت
بهجوانوخالقیتاواست

مدیرعامل یک استارتآپ گردشگری عنوان کرد

اخاللدرصدور ویزا بهدلیل
پرداختنکردنقبضتلفن!

رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماران نادر ایران:

رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا:

به گــزارش ایسنا ،سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور در مراسم قدردانی از برترینهای کنکور
سراسری بزرگترین ویژگی جوانان را نوآوری آنان دانست
و گفت :استخدام بزرگترین خیانتی است که به جوان
و خالقیت او میشود .اگر میخواهیم نوآوری را به عمل
برسانیم ،باید به فکر کارآفرینی ،نوآوری و تحول باشیم و
بتوانیم نانی را بر سر سفرهای بیاوریم .غایت یک ذهن
بدون محدودیت و خالق ،چیزی فراتر از استخدام است.
خوشبختانه زیستبوم نوآورانهای در کشور ایجاد شده
تا جــوانــان به مسیر بــروز و شکوفایی خالقیتهایشان
رهنمون شوند.
بــایــد در مــســیــر کــمــک ب ــه ای ــن کــشــور گ ــام ب ــرداری ــم و
امیدواریم این مسیر برای جوانان عزیزمان هرچه بیشتر
روشن شود.

محمد نــصــری ،مدیرعامل یــک اســتــارتآپ گردشگری
در تشریح چالشهای پیش روی گردشگران سالمت به
تسنیم میگوید :در برههای در یک اتفاق جالب ،مسافر
انگلیس به صورت مکرر باوجود مراجعه حضوری و برقراری
تماس تلفنی موفق به ارتباط با سفارتخانه ایران نشده بود
که در نهایت با پیگیریها معلوم شد به خاطر پرداخت
نکردن قبض تلفن سفارتخانه ،تماس با سفارت ایران امکان
نداشت .همچنین با واگذاری بخش مربوط به انجام کارهای
صدور ویزا به یک شرکت پیمانکاری ،فعالیتهای روزانه
سفارتخانه در داخــل خــودرو ون در روب ـهروی سفارتخانه
انجام میپذیرفت!
حال آنکه به صــورت سامانهای و سیستماتیک میتوان
این فرایندها را انجام داد و با انجام بهروزرسانیهای الزم،
پاسخگوی نیاز گردشگران سالمت در سریعترین زمان بود.

رئیس هیئت مــدیــره بنیاد بــیــمــاران نــادر ای ــران بــا بیان
ایــنــکــه در ک ــش ــور ۳۵۵ ،گ ــون ــه ب ــی ــم ــاری ن ـ ــادر وج ــود
دارد کـ ــه «ا سا مای» ی ــک ــی از ای ـ ــن گ ــونــهه ــاس ــت،
گــفــت :ب ــر اسـ ــاس آمـ ــار س ــازم ــان جــهــانــی بــهــداشــت،
نــزدیــک بــه  ۶تــا  ۸هـــزار گــونــه بــیــمــاری نـــادر در جهان
وجود دارد.
ی ــاس ــر داوودی ـ ـ ـ ــان ادامـ ـ ــه داد :در ایـ ـ ــران  ۳۵۵گــونــه
بــیــمــاری نـ ــادر وجـ ــود دارد ام ــا ب ــرداش ــت مــا ای ــن اســت
ب ــه دلــیــل ژنــتــیــکــی بـ ــودن بــیــمــاریهــای ن ـ ــادر ،ت ــا ۵۰۰
گــونــه افــزایــش پــیــدا میکند و «ا سام ای» یکی از این
گونههاست.
داروی بــیــمــاران ا سا مای ب ـهشــدت گـ ــران و تــولــیــد آن
منحصر بــه چند کــشــور اســت پــس ض ــروری اســت ارز
و بــودجــه مــخــصــوصــی بـ ــرای آن در نــظــر گــرفــتــه شــود.

حسین کرمانپور ،رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا
در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشایی مــدارس میزان
مراجعات کودکان را به مراکز درمانی به سبب ابتال به کرونا
افزایش داده است ،به میزان گفت :در بیمارستانی که من
فعالیت دارم تاکنون با افزایش میزان مراجعه کودکان به
سبب کرونا مواجه نشدم ،اما از همکارانم در خصوص
ابتالی کودکان به این بیماری شنیدهام و همچنین میزان
ابتالی معلمان به کووید افزایش یافته و تعدادی از آنها با
بازگشایی مدارس دچار این بیماری شدند.
نباید گــول ایــن مــوضــوع را بخوریم کــه چــون واکسینه
شـ ــدهایـ ــم ب ــه ک ــرون ــا مــبــتــا نــم ـیشــویــم .چ ــه واکــســن
تــزریــق ک ــرده بــاشــیــم چــه نــکــرده بــاشــیــم ،ممکن اســت
نــاقــل ای ــن بــیــمــاری بــاشــیــم و مــوجــب گــرفــتــاری ســایــر
افراد شویم.

 ۳۵۵گونهبیمارینادر
در کشور وجود دارد

بازگشاییمدارس،آمارمعلمان
کرونایی را افزایش داد

