اخبار

رئیس قوه قضاییه:

بسیاری از مشکالت کارشناسیها بدون اصالح قانون هم رفع میشود

اعمالقانونیکمیلیونو ۱۰۰هزارخودرو
درطولاجرایمنعسراسریتردد

رئی��س پلیس راه��ور ناجا از اعم��ال قانون
یکمیلی��ون و صد ه��زار خ��ودرو در طول
اجرای  ۱۲روزه طرح منع تردد سراسری خبر
داد .سردار سیدکمال هادیانفر ،رئیس پلیس
راهور ناجا در تش��ریح عملکرد پلیس راهور
در اجرای طرح مصوبه س��تاد ملی مقابله با
کرونا با موضوع منع تردد بین استانی ،گفت:
از تمام��ی هموطنان عزیز که با س��عه صدر
و مش��ارکت حداکثری خ��ود پلیس راهور را
در اج��رای طرح ملی منع ت��ردد که مصوبه
س��تاد ملی مقابله با کرونا بود یاری کردند،
تشکر و قدردانی میکنیم و امیدواریم هرچه
زودتر شاهد قطع زنجیره انتقال این ویروس
در سطح کشور باش��یم .وی افزود :در طول
 ۱۲روز اج��رای ط��رح ف��وق در محورهای
اصلی شاهد کاهش چش��مگیر تردد بودیم،
بهطوری که در آزادراه رش��ت _ قزوین ۸۰
درصد ،چال��وس  ۸۴درصد ،تهران  -قم ۷۱
درصد و محور کاشان  -اصفهان  ۵۸درصد
کاهش تردد را داشتیم .هادیانفر اضافه کرد:
میانگین تردد در محورهای ش��مالی کشور
(هراز ،فیروزکوه و چالوس) شاهد کاهش ۶۲
درص��دی بودیم و در کل کش��ور با کاهش
 ۳۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
روبهرو بودیم.وی ادامه داد :نیروهای پلیس
راه��ور در  ۱۴۲۲نقطه بهصورت فیزیکی در
کل کشور استقرار داشتند و تعداد  ۱۹۱۰تیم
ب��ا  ۱۲۸۴۰نفر نیروی پلی��س در این طرح
بهصورت ش��بانهروزی انجام وظیفه کردند.
رئیس پلیس راه��ور ناجا اظهار کرد :در این
ط��رح تعداد  ۶۹۰ه��زار و  ۷۲۸دس��تگاه از
خودروها از مس��یرهایی که من��ع تردد اجرا
میش��د ،بازگردانده ش��دند و به تعداد ۷۱۹
ه��زار و  ۵۰۳دس��تگاه خودرو تذکر لس��انی
توس��ط عوامل پلیس راهور داده شده است.
وی اش��اره ک��رد :در کنار اس��تقرار فیزیکی
مأموران ،از تعداد  ۱۲۹دس��تگاه دوربینهای
جادهای و  ۸۶۸دستگاه دوربینهای شهری
بهصورت سیستمی نسبت به کنترل و پایش
تردد خودروهای بومی و غیربومی اس��تفاده
شد.به گفته رییس پلیس راهور ناجا بیشترین
کاهش تردد به ترتیب اولویت ،استان گیالن
 ۵۹درص��د ،مازن��دران  ۵۸درص��د ،قزوین،
تهران و البرز  ۵۲درصد و خراس��ان رضوی
ب��ا  ۵۰درصد بودن��د.وی در خصوص علت
افزایش ت��ردد پالکه��ای غیربومی در دو
اس��تان گیالن و مازندران نیز گفت :تعدادی
از رانندگان قبل از اج��رای طرح ممنوعیت
تردد به این دو استان سفر کرده بودند.
آزمون دفتریاری وکال  ۲۶شهریور
برگزار میشود

آزم��ون دفتر ی��اری روز جمع��ه مورخ ۲۶
ش��هریور رأس س��اعت  ۹صبح در کانون
س��ردفتران و دفتری��اران اس��تان مربوطه
برگزار خواهد شد.بر این اساس اطالعیهای
توس��ط اداره کل امور اس��ناد و سردفتران
س��ازمان ثب��ت اس��ناد و ام�لاک کش��ور
ص��ادر گردید ،متن اطالعیه به ش��رح ذیل
است:با عنایت به اینکه آزمون کتبی جذب
دفتری��اری ،روز جمعه مورخ  ۲۶ش��هریور
رأس ساعت  ۹صبح در کانون سردفتران و
دفتریاران استان مربوطه برگزار خواهد شد،
لذا متقاضیان��ی که در اجرای ماده  ۳قانون
دفاتر اس��ناد رس��می و کانون سردفتران و
دفتریاران از ناحیه سران دفاتر اسناد رسمی
بعنوان دفتریار اول ی��ا دفتریار دوم معرفی
ش��ده اند الزم اس��ت از تاریخ  ۱۳شهریور
لغایت  ۲۰ش��هریور ب��ا مراجعه ب��ه درگاه
الکترونیکی مؤسس��ه معین اداره به نشانی
اینترنتی WWW.SAAZMOON.
 COMنس��بت به ثبت نام و دریافت کد
رهگیری اقدام نمایند .کارت ورود به جلسه
آزمون دفتریاری از تاریخ  ۲۳شهریور لغایت
 ۲۵شهریور با کد رهگیری ،از طریق سایت
مذکور قابل دریافت خواهد بود.

گ�روه اجتماع�ی :غالمحس��ین محس��نی
اژهای در خصوص هوشمندس��ازی ارجاع و
س��اماندهی زمان فرایند کارشناسی گفت:
کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی
دارد و بس��یاری از احکام قضات بدون نظر

کارشناسی صادر نمیشود .به گزارش «عصر
ایرانی��ان» حجتاالس�لام والمس��لمین
غالمحسین محس��نی اژهای در هشتمین
جلس��ه س��تاد راهبری اجرای س��ند تحول
قضایی که به منظور بررسی هوشمندسازی
ارجاع و س��اماندهی زمان فرایند کارشناسی
برگزار ش��د ،اظهار کرد :کارشناسی در آرای
قضایی نقش مس��تقیمی دارد و بسیاری از
احکام قضات بدون نظر کارشناس��ی صادر

فعال شدن گسلها با فرونشستهای زمین؛

ت میشود
مصرف آبهایهای زیرزمینی و حفر چاههای عمیق منجر به فرونشس 

گ�روه اجتماعی :رئیس زمینشناس��ی فرهنگس��تان علوم
ب تهران از طریق آبهای زیرزمینی و حفر
میگوید ،تامین آ 
چاه عمیق منجر به ایجاد فرونشستها و فعال شدن گسلها
میش��ود .به گزارش «عصر ایرانیان» مه��دی زارع رئیس
زمینشناسی فرهنگستان در خصوص بحران آب در تهران
گفت :برای تامین آب شهر تهران دیگر منابع سطحی و آب
سدها پاسخگو نیستند و از آبهای بازیافتی که وارد لولهکشی
میشود برای تامین آب استفاده میکنند که البته یک نسبتی
بین آب بازیافت و تصفیه ش��ده و آب تازهای که از س��دها
آمده و یک باالنس برقرار میکند و در شبکه وارد میکنند.
وی با بیان اینکه بر اس��اس پیشبینی سازمان هواشناسی
در ابتدای پاییز و شروع س��ال آبی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱همچنان
این دوره کمآبی که از سال گذشته شروع شده ادامه خواهد
داش��ت افزود :بحران آب منجربه مهاجرت مردم به اطراف
تهران نیز میشود .زارع به افزایش جمعیت در غرب و جنوب
شرق تهران اشاره کرد و گفت :رشد جمعیت در این مناطق
به دلیل مهاجرت اس��ت .آمارها نشان میدهد غرب تهران
حدود  ۴درصد در سال افزایش جمعیت دارد زیرا ساکنان این
مناطق که از استانهای اطراف تهران میآیند به دلیل شرایط
اقتصادی نمیتوانند در پایتخت ساکن شوند به همین دلیل
به اطراف تهران مهاجرت میکنند و از طرفی مصرف کننده
آب هم اضافه میشود .رئیس زمینشناسی فرهنگستان علوم
عن��وان کرد :االن در س��ال  ۱۴۰۰تهران  ۱۳و نیم میلیون
نفر جمعیت دارد اما منابع آبی آن نسبت زمانیکه منابع آبی
کفاف جمعیت را میداد افزایش پیدا نکرده اس��ت .از طرفی
مس��ئوالن س��عی کردند برای تامین آب جمعیت تهران با
ساختن سدهای جدید مثل سد ماملو و سدهای دیگری که
در اطراف تهران درس��ت کردهاند و ی��ا انحراف آب از تمام
منابع موجود به س��مت شهر تهران و اطراف تهران جبران
کنند .به گفته وی در پنج دهه گذشته ما با گرم شدن هوا و

کم شدن بارش مواجه بودیم ،بنابراین این افزایش متوسط
دما که مسئله همه کشورهاست منجر به ایجاد بحرانهایی
اجتماعی می شود .درده ه  ۱۴۰۰-۱۴۱۰باید به این سمت
برویم که به دالیل مختلف از جمله مسئله آب ،مسئله زلزله
و مسائل دیگر اجتماعی ،رشد جمعیت در استان تهران (نه
فقط در ش��هر تهران) باید به صفر برسد و در واقع جمعیت
بای��د مهاجرت معکوس پیدا کند نه اینکه با س��اختن انواع
مسکنهای ارزانقیمت ،مردم باز دوباره تشویق شوند که به
سمت تهران و اطراف تهران بیایند که این کار بسیار چالش
برانگیز است زیرا اگر  ۱۳میلیون جمعیت به سمت  ۲۰میلیون
جمعیت برود ،در منابع تغییری ایجاد نشده و برای تامین آب
باید به دنبال انتقال آب برویم .زارع در خصوص خشکسالی
مناطق جنوب شرقی کشور گفت :مناطق جنوب شرقی مثل
سیس��تان و بلوچستان و مناطق کرمان ،یزد ،بخشهایی از
اس��تان اصفهان و سمنان در س��ال  ۱۴۰۰حتی یک قطره
بارندگی هم نداش��ت و میزان بارندگی در س��ال آبی که در

آن ق��رار داریم صفر بود .و بهطور کلی در مناطق خش��ک،
بارندگی در خیلی از این نواحی کمتر از  ۲۰۰میلیمتر در سال
است ،و جز مناطق کام ً
ال خشک محسوب میشوند .رئیس
زمینشناسی فرهنگستان علوم با بیان اینکه مناطق خشک
مهاجرفرست هستند و همین موضوع به خصوص در مناطق
مرزی مشکل امنیتی ایجاد میکند ،زیرا منطقهای که خالی
از جمعیت می شود باید به وسیله سرباز امنیت را برقرار کند
و این امر هم مس��تلزم هزین ه و شکلگیری جمعیت است.
وی زندگی در مناطق خشک را از چالشهای بزرگ کشور
و در واق��ع چالشهای کالن و مل��ی میداند که آباد کردن
و تابآور کردن و برقراری ش��رایط حداقلی که مردم بتوانند
در آن مناطق زندگی کنند بس��یار دش��وار است .برای مثال
سیستان و بلوچستان یک بخش نزدیک به ساحل در ساحل
مکران دارد که میتواند توسعه منطقهای و معقول پیدا کرده
و جمعیت در آن نواحی س��کونت داشته باشد .زارع در مورد
منابع آب��ی که در حال حاضر آب ته��ران را تأمین میکند

افزود:دو س��د کرج و لتیان عمدت ًا برای تأمین آب تهران در
دهه  ۴۰س��اخته شد .بعد از انقالب هم روند سدسازی ادامه
پیدا کرد که س��د الرو و ماملو در ش��رق تهران نمونههایی
از آن اس��ت .کنترل آبهای سطحی و استفاده از منابع آب
زیرزمینی که باید توسط حفر چاه عمیق از آنها استفاده کرد
روشهای تامین آب تهران هس��تند .رئیس زمینشناسی
فرهنگس��تان علوم با اش��اره به اینکه فرونشتها ناشی از
مصرف آبهایهای زیرزمینی و حفر چاههای عمیق است
اظهار کرد :س��االنه حدود  ۴۰سانتیمتر در مناطق غرب و
جنوب شرق تهران فرونشست داریم .چنین آماری را داریم
که رکورددار است تعدادی از چاههای عمیق مجاز و یکسری
هم غیرمجاز هستند .آمارهایی که در مورد چاههای غیرمجاز
وج��ود دارد از  ۳تا  ۴هزار چاه تا اعداد خیلی بیش��تر هم در
استان تهران اعالم شده است .وی در خصوص بارور کردن
ابرها برای تامین آب ادامه داد :این روشها به لحاظ علمی
ممکن است ولی در حقیقت مشکلی را حل نمیکند .کاری
که االن میش��ود برای تامین آب انجام داد این اس��ت که
همین آبی که در آبهای زیرزمینی اس��ت دوباره باال آورده
تصفیه کرده و دوباره استفاده کرد که این کار هم چالشهای
مختلف��ی دارد .زارع با بیان اینکه فرونشس��تها میتواند
موجب تحریک گسلها هم شود افزود :فرونشست زمین در
حد زلزلههای کوچک میتواند گسلهایی که از همان منطقه
عبور میکنند را تحریک کند وحتی میتواند موجب تحریک
گسلها برای ایجاد زلزلههای بزرگ هم بشود .به این معنی
که گسلهایی که در منطقه هستند و اگر قرار بوده  ۲۰۰سال
دیگر این گسل فعال شده مث ً
ال پنج سال دیگر فعال شده و
موجب زلزله میشود .رئیس زمینشناسی فرهنگستان علوم
تاکید کرد :همه چیز در طبیعت به یکدیگر مرتبط اس��ت و
با تغییراتی که ما درطبیعت ایجاد میکنیم دست به بحران
آفرینی میزنیم که عواقب بسیاری دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛

دستگیری  ۲۸۸نفر از محکومان فراری و سارقان مسلح در طرح کاشف

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دس��تگیری
 ۲۸۸نفر از محکومان فراری ،قاتلین ،سارقین
مس��لح ،متجاوزان ،کالهبرداران و زورگیران
با اجرای طرح کاش��ف خب��ر داد .به گزارش
«عصر ایرانیان» طرح کاش��ف پلیس آگاهی
تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی
فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ و س��ردار
علیرض��ا لطفی رئیس پلی��س آگاهی تهران
بزرگ برگزار شد .س��ردار رحیمی در حاشیه
ای��ن طرح با بی��ان اینکه با اجرای س��ومین

مرحله از طرح کاشف ۲۸۸ ،نفر از محکومان
فراری ،قاتلین ،سارقین مس��لح ،متجاوزان،
کالهبرداران ،زورگیر دس��تگیر ش��دند ،بیان
کرد ۱۸۷ :نفر از این افراد دارای سوءسابقه و
در گذشته مرتکب تخلف شده بودند .فرمانده
انتظامی تهران بزرگ با اش��اره به انهدام ۵۷
باند در طرح کاش��ف  ۳افزود ۱۰ :باند سرقت
از منازل و اماکن ۹ ،باند جعل و کالهبرداری
و همچنی��ن  ۲باند که اقدام ب��ه قتل و آدم
ربایی میکردند منهدم و اعضای آن دستگیر

شدند .وی گفت ۱۵ :محکوم فراری با بیش
از  ۳هزار و  ۵۰۰س��رقت دس��تگیر شدند و
هزاران قلم اموال سرقتی مردم در این مرحله
از طرح کشف شد .رحیمی بیان کرد :در حوزه
پلیس امنیت اقتصادی  ۴۴۸هزار انواع دارو،
 ۱۳هزار الستیک قاچاق ۶ ،هزار و  ۲۰۰قلم
انواع لوازم الکترونیکی ۵ ،هزار و  ۴۰۰قطعه
لوازم یدکی صنعت��ی ۱۶۰ ،هزار ثوب پارچه
و یکهزار و  ۲۱۴دس��تگاه ماینر کشف شد.
فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ افزود :ارزش

کش��فیات این طرح  ۶۰میلی��ارد تومان بود
ضمن اینکه  ۷۰شرکت سوری هم با مدارک
مختلف شناس��ایی ش��دند که با سوءاستفاده
از ارز  ۴۲۰۰تومانی ب��رای واردات کاالهای
اساسی در سال گذشته  ۹۰۰میلیون دالر ارز
دریافت کردند اما و این ارز ها برای کاالهای
اساس��ی و  ...بوده که  ۹۰۰میلی��ون دالر از
سال گذش��ته دریافت کرده بودند و تا امروز
 ۲۰۰نفر از افراد تاس��یس کننده ش��رکتها
دستگیر ش��دند .وی با بیان اینکه در همین

راستا  ۲۰۰نفر از افرادی که اقدام به تأسیس
ش��رکتهای ص��وری میکردند ،دس��تگیر
ش��دند ،گفت :از این اف��راد میلیاردها تومان
اموال کشف شده و پرونده در دست رسیدگی
است .رحیمی همچنین از شناسایی یک باند
 ۲۰نفره و دستگیری اعضای آن خبر داد که
 ۶نف��ر از آنها از عوام��ل اصلی زمینخواری
بوده و با جعل مهر بس��یاری از سازمانها و
با سندس��ازی اقدام به زمینخواری و فروش
زمینها میکردند.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :قارچ
س��یاه ویروسی نیس��ت و از فردی به فرد دیگر منتقل
نمیشود؛ بلکه بر اس��اس کاهش سطح ایمنی در پی
مصرف برخی داروها یا وضعیت فرد ،وارد بدن میشود.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،سیدعلیرضا ناجی ،رئیس
مرکز تحقیقات ویروسشناس��ی دانش��کده پزش��کی
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به دریافت یک میلیون
و ۶۳۰هزار دوز واکس��ن مدرنا که توسط ژاپنیها دور
ریخته ش��د ،اظهار کرد :تمامی واکسنهای وارداتی از
اس��پانیا معدوم شد و ش��رکت مدرنا نیز تمام تولیدات
کارخانه اس��پانیایی را متوقف ساخته است .ناجی ادامه

قارچ سیاه از فردی به فرد دیگر منتقل نمیشود
داد :تا کنون گزارشی مبنی بر عوارض واکسن تزریق
شده نداشتیم و  ۱۸۰هزار نفر از مردم ژاپن این واکسن
را دریاف��ت کرده و هنوز عارضهای را گزارش ندادهاند.
وی با بیان اینکه منبع آلودگی هنوز مشخص نیست،
تصریح کرد :در حال حاضر تهیه ظروف شیش��های با
کیفیت برای ذخیره سازی واکسن بسیار با مشکل رو
به رو ش��ده و شاید منبع آلودگی مربوط به شیشههای
بی کیفیت بوده اس��ت .ناجی درباره س��ویههای جدید
کرونا نظیر "المبدا" یا قارچ سیاه در کنار "دلتا" اظهار
کرد :س��ویه المبدا خاستگاهی از کش��ور پرو دارد که
در س��ال  ۲۰۲۰شناسایی شده اس��ت و چند کشور از

جمله همسایههای ایران ژنوم این ویروس را شناسایی
و ثبت کردهاند .عضو کمیته علمی س��تاد ملی مقابله
با کرونا خاطرنش��ان کرد :کش��ورهای ترکیه ،قطر و
هندوس��تان این ژنوم را شناس��ایی کردهاند و مطمئنا
تعداد آنها بیش از این هاست .ناجی خاطرنشان کرد:
این نگرانی وجود دارد که المبدا وارد کش��ورمان شود
چراکه در هر صورت واریانتها وارد میشوند اما مسئله
مهم ،مقابله با آن هاست .وی خصوصیات این سویه را
تغییرات ژنتیکی و گریز از ایمنی دانست و خاطرنشان
ساخت :مطالعات جدید نش��ان داده است که مقاومت
آن نس��بت به واکس��نهای مدرنا و فای��زر بین  ۲و ۳

دهم برابر شده است .ناجی گفت :قارچ سیاه نیز قارچی
جدید نیست و در خاک وجود دارد و وارد بدن میشود؛
از جمله افرادی که سیستم ایمنی آنها ضعیف شده به
این بیماری مبتال میگردند .مثل افرادی که عضوی را
پیوند کرده و یا مبتال به  HIVهستند .وی ادامه داد:
این قارچ در سینوس ،ریه و مغز شروع به رشد میکند
و متاسفانه تهاجم باالیی دارد و درمان آن نیز مشکل
است.ناجی تصریح کرد :این قارچ ویروسی نیست و از
فردی به فرد دیگر منتقل نمیش��ود؛ بلکه بر اس��اس
کاهش س��طح ایمنی در پی مص��رف برخی داروها یا
وضعیت بدن ،وارد جسم فرد میشود.

تشکری هاشمی خبر داد؛

یک عضو کمیس��یون حمل و نقل ش��ورای شهر تهران
از بازنگری در مدل طرح ترافیک برای س��ال آینده خبر
داد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،جعفر تشکری هاشمی
در حاش��یه هفتمین جلسه ش��ورای شهر تهران در جمع
خبرن��گاران درباره تغییر در طرح ترافیک گفت :امس��ال
در میانه راه هس��تیم و امکان تغیی��رات نداریم اما حتما
برای س��ال آینده با دیدگاه کنترل آلودگی هوا و ترافیک
در محدوده مرکزی شهر ،نظم و انضباط در رفت و آمد و
اطمینان بخشی به مردم و کسانی که کار اضطراری در

مدل طرح ترافیک سال آینده تغییر پیدا میکند

محدوده مرکزی دارند ،طرح ترافیک را در مدل بازنگری
ش��دهای مدنظر قرار خواهیم داد.وی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا قیمت طرح ترافیک تغییر خواهد کرد؟
گفت :قیمتها متناس��ب با ش��رایط خواهد بود و ممکن
اس��ت نیاز به افزایش نباش��د ،کما اینکه االن به نتیجه
جدی رسیدیم که برای برخی از موضوعات کاهش نرخ
در نظر بگیریم از جمله نرخ عوارض ساختمانی که منجر
به بیمیلی شهروندان در این زمینه شده است ،باید برخی
جاها منفی و کاهشی باشد و برخی جاها متناسب با نرخ

تورم تصمیم گیری شود.عضو شورای شهر تهران ادامه
داد :یکی از مشکالت جدی شهر تهران موضوع ترافیک
و آلودگی هواست و البته تاثیرات کرونا و تردد شهروندان
در حوزه حمل و نقل اس��ت .با توجه به مش��خص شدن
کمیسیونهای  ۶گانه شورا به سرعت موضوعات حمل و
نقل در کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای
شهر تهران مطرح و تصمیمات جدیدی اخذ خواهد شد.
قطع ًا کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران
با بخش ه��ای مختلف و مراکز علمی و دانش��گاهی و

کارشناسان ارتباطات تنگاتنگی را برای حل موضوعات
حمل و نقلی خواهد داش��ت.وی تاکید ک��رد :بی تردید
توسعه ش��بکه حمل و نقل عمومی ،نوسازی و بازسازی
وس��ایل حمل و نق��ل عمومی مورد توجه ق��رار خواهد
گرفت .شبکه حمل و نقل عمومی به خصوص در غرب
تهران و همچنین نیمه جنوبی تهران باید مورد توجه قرار
بگیرد که تقاضا در این بخش بس��یار باالست .بهزودی
تصمیمات جدیدی در حوزه نوسازی و بازسازی در حوزه
حمل و نقل اخذ خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

علیرضا کاظمی از افزای��ش روزهای ثبتنام
مدارس از  ۲به  ۵روز در هفته خبر داد و گفت:
در سال تحصیلی آینده آموزش دانشآموزان
ب��ه ص��ورت ترکیب��ی از آموزش مج��ازی و
حض��وری خواهد ب��ود .ب��ه گزارش «عصر

روزهای ثبتنام مدارس از  ۲به  ۵روز در هفته افزایش یافت
ایرانیان» علیرضا کاظم��ی در خصوص آغاز
سال تحصیلی و ارائه آموزشها از اول مهرماه
گفت :آموزش دانشآموزان امسال به صورت
ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری خواهد
ب��ود .سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پرورش

ادام��ه داد :بیش از  ۱۰۰ه��زار کالس زیر ۱۵
دانشآم��وز داری��م و  ۵۰درصد مدارس ما نیز
کمتر از  ۷۵دانشآم��وز دارند که این مدارس
و این کالسها میتواند به صورت حضوری و
با رعایت شیوه نامههای بهداشتی برگزار شود.
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اخبار
آخرین جزئیات از مهلت معرفی
مشموالن وظیف ه اخراجی خارج از
کشور

ای��ن روزها بس��یاری از مش��موالن خدمت
وظیفه عمومی که به سن قانونی رسیدهاند،
دغدغههایی درباره قوانین و مقررات خدمت
س��ربازی دارند ک��ه در ای��ن مطلب تالش
میش��ود درباره خروج از کش��ور مشموالن
وظیفه و میزان س��نی که احتی��اج به مجوز
از س��ازمان وظیفه عمومی ندارد توضیحاتی
ارائه ش��ود.مطابق قوانین و مقررات خدمت
وظیفه عمومی ،هر فرد ذکوری که به س��ن
مشمولیت یا همان  ۱۸سالگی نرسیده باشد،
ب��دون نیاز به اخذ مج��وز از وظیفه عمومی
میتواند از کش��ور خارج ش��ود .ب��ه عنوان
مث��ال متولدی��ن  ۰۴/۰۵/۱۳۸۲از تاری��خ
 ۰۱/۰۵/۱۴۰۰مش��مول خدم��ت وظیف��ه
محس��وب میش��وند و خروج از کشور آنها
ت��ا تاری��خ  ۰۱/۰۵/۱۴۰۰نیاز ب��ه مجوز از
س��ازمان وظیفه عمومی ندارد و برای خروج
از کش��ور باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه
مراجعه کنند .در همین راس��تا دانشآموزان
و دانشجویانی که در خارج از کشور سکونت
دارند نیز سواالتی را درباره میزان مهلتی که
خود را باید در صورت اخراج ،ترک تحصیل
و ...به وظیفه عمومی معرفی کنند دارند.این
دسته از مش��موالن وظیفه بدانند که ظرف
مدت یک س��ال از تاریخ فراغ��ت ،اخراج یا
ترک تحصیل ،باید خود را به وظیفه عمومی
معرفی کنند تا با مشکل مواجه نشوند.
تشکیل کمیته تخصصی اجتماعی و
معیشت ستاد ملی کرونا

اولین جلس��ه کمیت��ه تخصص��ی اجتماعی
و معیش��ت س��تاد ملی کرونا در کمیس��یون
اجتماع��ی مجل��س برگ��زار ش��د .کمیت��ه
تخصص��ی اجتماع��ی و معیش��ت س��تاد
مل��ی کرونا ،به ریاس��ت ولی اس��ماعیلی در
کمیس��یون اجتماع��ی مجلس و ب��ا حضور
وزیر تعاون ،معاونین وزارت کش��ور ،آموزش
و پرورش ،فرهنگ و ارش��اد ،کمیته امداد و
س��ازمان اجتماعی وزارت کش��ور تشکیل و
اولین جلس��ه آن برگزار ش��د .همچنین قرار
اس��ت این کمیته ه��ر دو هفته یک بار یک
جلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اس�لامی برگزار کند.بر اساس این گزارش،
ولی اس��ماعیلی ،رییس کمیسیون اجتماعی
مجلس و عضو جدید س��تاد مل��ی کرونا در
جلسه روز شنبه ( ۶ش��هریورماه) درخواست
تشکیل کمیته تخصصی اجتماعی و معیشت
س��تاد ملی کرونا را داد که مخبر معاون اول
رئیس جمهور دستور موافقت را صادر کرد.
کمیسیون آموزش نحوه بازگشایی
مدارس را بررسی میکند

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

دستگیری قاضی قالبی در مقابل
دادگاه

رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دس��تگیری قاضی قالب��ی در مقابل یک
مجتمع قضایی خبر داد .هوشنگ کاکاوند با
اش��اره به اجرای طرح کاشف و در خصوص
کش��فیات پلیس آگاهی اظهار کرد :در یک
م��ورد فردی که خ��ود را در مقابل دادگاه به
عنوان قاض��ی معرفی ک��رده و با مهرهای
تقلبی ،اقدام به کالهبرداری میکرد دستگیر
شد .رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران
بزرگ با اش��اره به دس��تگیری دو نفر که در
میدان فردوس��ی اقدام به فروش دالر تقلبی
میکردند ،افزود :با دستگیری این دو متهم
از آنها  ۱۴۳قطعه ارز  ۱۰۰دالری کشف شد.
کاکاوند همچنین گفت :یک باند چهار نفره
دیگر هم ک��ه در بازار بزرگ تهران اقدام به
س��رقت از مغازهها کرده بودند منهدم شدند
که که دو نیس��ان پوش��اک از آنها کشف و
ضبط شد.

نمیش��ود .رئیس قوه قضاییه تصریح کرد:
بخشی از نارضایتیها نسبت به اطاله دادرسی
و آرای ص��ادره ناش��ی از کارشناس��یهای
مسألهدار است که ریشه در ارجاعات نادرست
از سوی برخی قضات ،ضعف کارشناسی ها،
خالءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل
حقوقی دارد .محسنی اژهای با انتقاد از عدم
نظارت دقیق بر روند کارشناس��یها گفت:
بخشی از مشکالت با الزام قضات به تبیین

ش��فاف موضوع کارشناسیها ،تعیین زمان
برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر
فرایند کارشناسی قابل حل است .وی با تأکید
بر این که بسیاری از مشکالت کارشناسیها
را میت��وان ب��دون وضع یا اص�لاح قانون
رفع کرد ،متذکر ش��د که در ص��ورت لزوم
دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد
کرد .محس��نی اژهای با انتقاد از رانتی شدن
برخی کارشناس��ی ها ،اظهار داش��ت :وقتی

فرایند انجام یک کارشناسی طوالنی میشود
و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد،
باید حتم ًا از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان
مورد بازخواست قرار گیرد .رئیس قوه قضاییه
همچنین متذکر شد که مشکالت ناشی از
خالءهای قانونی را میتوان از طریق پیگیری
اصالح قانون مربوط به کارشناسان رسمی
برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این
موضوع را بررسی و پیگیری کند.
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کاظمی تأکید کرد :س��تاد ملی مقابله با کرونا
کلیات این طرح را تصویب کرده و قرار است
تفاهم نامهای بین کمیتههای س��تاد کرونا و
آموزش و پرورش تنظیم شود تا استانداردهای
الزم بهداش��تی تدوی��ن و تا پای��ان هفته به

مدارس ابالغ ش��ود.وی خاطرنش��ان کرد :در
آموزش مجازی تأکید ما اس��تفاده مدارس از
شبکه آموزش دانشآموزی یا همان شاد است،
اما مدارس میتوانند به نسبت فعالیتهای خود
از سامانههای دیگر آموزشی نیز استفاده کنند.

س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس درباره احتمال بازگشایی مدارس در
س��ال تحصیلی جدید گفت :قرار است این
موضوع در جلس��ات هفته آینده کمیس��یون
ی پور با اش��اره به
بررس��ی ش��ود .رضا حاج 
تصمیم گی��ری ها در خصوص بازگش��ایی
یا ادامه تعطیلی مدارس در ش��رایط کنونی
کرونایی کش��ور گفت :در این دوس��اله که
شاهد ش��یوع کرونا ویروس در کشور بودیم
کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس با
مسئوالن این حوزه اعم از وزارت خانه های
علوم ،آموزش و پرورش ،بهداش��ت و ستاد
ملی مقابله با کرونا در جهت حفظ س�لامت
دان��ش آم��وزان و دانش��جویان ،معلمان و
اس��اتید جلس��ات مختلفی را برگزار کرده و
بررس��ی های الزم را انجام داده اس��ت.وی
با بیان اینکه نتیجه این بررس��ی ها در سال
گذش��ته تحصیل��ی ،ممانعت از بازگش��ایی
م��دارس و جایگزینی آم��وزش از راه دور از
طریق فض��ای مجازی ب��ود ،تصریح کرد:
احس��اس می کن��م هنوز زیرس��اخت های
الزم برای آم��وزش حضوری آماده نش��ده
است ،هر چند معتقدم که آموزش ها باید به
صورت حضوری باشد.سخنگوی کمیسیون
آموزش مجلس با بیان اینکه متاس��فانه در
ش��رایط کنونی دانش آم��وزان ما به جهت
ش��یوع این ویروس مورد ظل��م قرار گرفته
اند ،خاطرنش��ان کرد :به هرش��کل آموزش
و پ��رورش این آمادگ��ی را دارد که کالس
ه��ا را به صورت حضوری برگزار کند.حاجی
پ��ور در پایان اضافه کرد :هنوز تصمیمی در
خص��وص بازگش��ایی مدارس اتخاذ نش��ده
اس��ت ،قرار اس��ت هفته آینده در کمیسیون
آم��وزش در خدمت مس��ئوالن ای��ن حوزه
باش��یم تا برای بازگش��ایی مدارس تصمیم
گیری شود.

