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دستور رئیس قوهقضاییه برای
پاالیش زندانیان تا پایان سال ۹۸

رئیس قوه قضاییه دستور داد حداکثر تا پیش
از پــایــان ســال  ،۹۸ضمن پــاالیــش زنــدانــیــان
وضــعــیــت بالتکلیفها ،آزادی مــشــرو طهــا و
همچنین اعطای مرخصی پایان حبس مشخص
شــود .به گ ــزارش میزان،رئیس دستگاه قضا
صبح دی ــروز درآســتــانــه گــرامــی داشــت روز زن
در بازدید از ندامتگاه شهر ری (زنــان) دستور
پیگیری وضعیت زندانیان بالتکلیف را صادر
کرد .آیتا ...رئیسی ،در بدو ورود در کارگاههای
خیاطی ،معرق ک ــاری و قالی بافی ندامتگاه
شهرری حضور یافت و به صورت چهره به چهره
با مددجویان به گفت وگو پرداخت و از مشکالت
آ نهــا اطــاع یافت .رئیس قوه قضاییه در این
بازدید باحضور در جمع قضات و دادیاران زندان
دستور داد حداکثر تا قبل از پایان ســال ۹۸
ضمن پاالیش زندانیان وضعیت بالتکلیفها،
آزادی مشروط ها و همچنین اعطای مرخصی
پایان حبس مشخص شود.
وی در این بازدید از وضعیت سابقه مددجویان
و جرایم و اتهامات آنها پرس و جو کرد و ضمن
استماع صحبتهای آ نهــا ،از آ نهــا خواست
تا تقاضاهای خود را بنویسند و بــرای بررسی
ارسال کنند .وی همچنین هیئت قضایی را که
به همراه خود به زندان زنان قرچک آورده بود،
مأمور کرد که به تهران برنگردند و در زنــدان به
بررسی وضعیت زندانیان و مستحقان تخفیف
و عفو بپردازند و گزارش آن را هم به فوریت به حوزه
ریاست قوه قضاییه اعالم کنند.همچنین طی
روزهای گذشته نیز در زمینه برنامه های تحولی
ریاستقوهقضاییهوسیاستهایکاهشجمعیت
کیفری و در اجرای دستورالعمل ساماندهی امور
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری تعداد  ۶۰نفر
زندانیان زن ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی
از
ِ
پایانحبس(زنانیکهباقیماندهحبسآنهاکمتر
از چهار ماه است) آزاد شدند .

پرداخت  1500میلیارد تومان
وام گرهگشایی به مددجویان
کمیته امداد تا پایان سال
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت
کمیته امـــداد ام ــام خــمــیــنــی(ره) از پــرداخــت
هزار و  500میلیارد تومان وام گر هگشایی به
مددجویان کمیته امداد تا پایان سال خبر داد.
مجید باجالن درباره اولویتهای پرداخت وام در
این صندوق گفت :وامهای صندوق قرضالحسنه
امداد والیت با اولویت توانمندسازی ،اشتغال،
تامین ،تعمیرات مسکن ،ودیعه مسکن و وامهای
گرهگشایی و ضــروری پــرداخــت مـیشــود .در
بخش کارگشایی با توجه به شرایط اقتصادی
که در کشور وجود دارد مقداری اعتبارا تمان
را افزایش دادهایــم و چیزی حدود هزار و 200
میلیارد تومان وا مه ــای کارگشایی پرداخت
کردهایم که فکر میکنم تا پایان سال به 1500
هزار میلیارد تومان نیز برسد.

فرصت ثبتنام در کنکور ۹۹
تمدید شد
فرصت ثبتنام در آزمون سراسری سال  ۹۹تا
روز یک شنبه  ۲۷بهمن  ۹۸تمدید شد .سازمان
سنجش در اطالعیهای از تمدید مهلت ثبتنام در
آزمون سراسری سال  99خبر داد ،بر این اساس
فرصت ثبتنام تا روز یک شنبه  27بهمن تمدید
شد« .پیش از این آخرین فرصت ثبتنام در آزمون
سراسری سال  99تا تاریخ  24بهمن  98اعالم
شده بــود ».متقاضیان باید به نشانی www.
 sanjesh.orgمراجعه و برای ثبتنام در آزمون
سراسری سال  99اقدام کنند.

ایران رتبه هشتم تولید «داروهای
بیوتک» جهان را دارد
معاون تولید و تجاریسازی ستاد توسعه زیست
فــنــاوری کشور از رتبه هشتم ایــران در تولید
داروهای بیوتک دنیا خبر داد .به گزارش تسنیم،
محسن دهنوی ،تصریح کرد« :در حوزه داروهای
بیوتک در چند سال گذشته ،بسیار عالی عمل
شده است و ایران به نوعی صادرکننده دانش در
این حوزه است؛ به طوری که هم اکنون رتبه دوم
تولید داروهای بیوتک در آسیا و رتبه هشتم در
جهان را به خود اختصاص داده است .همچنین
در حوزه نانو ،محصوالت زیادی تولید شده است.
این موضوع از آن نظر اهمیت دارد که به تازگی
کارایی بسیاری از مواد اولیه دارویــی با تغییر
شکلشان به صورت نانو ،افزایش یافته است».

سرانههردانشآموزبرایپیشگیریازآسیبهایاجتماعی

فقط 2300تومان!

طبق اعالم آموزش و پرورش  30درصد دانش آموزان به خدمات فوری توانمندسازی نیازمندند
محمد جواد رنجبر /روز به روز شاهد افزایش
آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان
هستیم و از آن سو ،بودجه پیشگیری از این
آسیب ها نیز بسیار ناچیز است!
بــه گــــزارش خـــراســـان ،بــر اســـاس تحقیق
هــای انــجــام گــرفــتــه ،انــحــرافــات اخــاقــی،
خشونت ،دخانیات و بزهکاری بــه ترتیب
بیشترین مــوارد آسیب های اجتماعی را در
میان دانش آمــوزان تشکیل می دهد .ترک
تحصیل ،فــرار از مــدرســه ،اعتیاد ،سرقت،
تشکیل گروه های معارض و وندالیسم و…
نیز از دیگر آسیب های اجتماعی است که روز
به روز در حال گسترش میان دانش آموزان
اســت به طــوری که معاون وزارت آمــوزش و
پرورش در این زمینه گفته است ۳۰« :درصد
دانشآموزان به شدت نیاز به توانمندسازی
اجتماعی دارند».
با وجــود ایــن در الیحه بودجه ســال  99کل
کشور که اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس در حال بررسی اســت ،بــرای برنامه
پیشگیری از آسیب هــای اجتماعی دانش
آمــوزان 33 ،میلیارد و  500میلیون تومان
اختصاص یافته است .این برنامه شامل نظام
مراقبت های اجتماعی دانش آموزان با پیش
بینی 29میلیارد و 258میلیون تومان بودجه،
ارائه خدمات توانمند سازی به دانش آموزان
در معرض خطر با پیش بینی دو میلیارد و
 71میلیون تومان بودجه و نیز پیشگیری از

آسیبهای اجتماعی به دانش آموزان و والدین
با پیش بینی دو میلیارد و  170میلیون تومان
بودجه است.در الیحه بودجه سال  1398کل
کشور نیز برای برنامه پیشگیری از آسیب های
اجتماعی دانش آموزان  31میلیارد و 300
میلیون تومان پیش بینی شده بود که امسال
ایــن رقــم دو میلیارد و  200میلیون تومان
افزایش یافته است.
با احتساب آمار  14میلیون و  600هزار دانش
آمــوز در سال تحصیلی  ،98-99سرانه هر
دانش آموز در برنامه پیشگیری از آسیب های
اجتماعی دانش آموزان در الیحه بودجه سال
 1399کل کشور ،حــدود دو هــزار و 295
تومان است که این رقم ،برای جمعیت مهم و
تأثیرگذاری که آینده کشور به آن ها بستگی

دارد ،اصال کافی نیست.همچنین پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی به ویژه در دانش آموزان
باید بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای
کشور مورد توجه متصدیان کشور قرار گیرد.
▪نامه به رئیس مجلس

رئیس انجمن مــددکــاران اجتماعی ایــران
در گفت و گو با مهر با اشــاره به این که یکی
از ارگا نهایی که میتواند در پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی نقش داشــتــه باشد،
آموزش و پرورش است ،اظهار کرد :در صورتی
که با برنامههای پیشگیرانه و اختصاص اعتبار
ویژهای در مدارس بتوانیم از بروز آسیبهای
اجتماعی جلوگیری کنیم ،امنیت جامعه نیز
تضمین خواهد شد.

خسارت ۸۰میلیارد دالری کرونا برای گردشگری جهانی
تازه ترین برآوردها حاکی است که خسارت
وارد شــده به صنعت گردشگری جهانی به
دنبال شیوع ویــروس کرونا به  ۸۰میلیارد
دالر میرسد .مرکز اطالع رسانی اقتصادی
هوشمنددرتارنمایخودگزارشیدربارهشیوع
کرونا در چین در سال جاری میالدی منتشر
کرده که نشان دهنده افزایش زیان های وارد
شده به صنعت گردشگری دنیاست.
این مرکز خاطر نشان می کند که نگرانی های
فزاینده از این ویروس در آینده نزدیک پایان نمی
یابد و همین موضوع باعث می شود تا بسیاری
از گردشگران زمــان سفر خــود را بــرای مدت
نامشخصی به تاخیر بیندازند.همین موسسه
اقتصادی پیش بینی کــرده است که وضعیت
گردشگری چین همچنان مبهم خواهد بود و
صنعت گردشگری این کشور دست کم تا سه
ماهه دوم سال  ۲۰۲۱میالدی بهبود نخواهد
یافت.کشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی
نیز زیان کالنی را متحمل خواهند شد .شمار

گردشگران چینی به این کشورها برای مدت
طوالنی بین  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهش خواهد
یافت و میزان خسارت وارد شده به کشورهای آ
سه آن به هفت میلیارد دالر خواهد رسید.کره
جنوبی هم در گزارشی آورده است که در سال
جــاری میالدی نزدیک به  ۱۵درصــد از شمار
مسافران چینی کم خواهد شد که خسارتی
معادل دو میلیارد دالر به صنعت گردشگری این
کشور وارد خواهد کرد.این مرکز تصریح کرد:
سارس در سال  ۲۰۰۲میالدی در چین شیوع
پیدا کرد و در مــاه مــارس سال  ۲۰۰۳بود که
چین هشدارهای مسافرتی را لغو کرد  ،اما یک
سال پس از این زمان بود که صنعت گردشگری
چین به تدریج بهبود یافت.این موسسه برآورد
کرده ،کشورهای آ سه آن که جزو محبوب ترین
مقصدها برای گردشگران چینی محسوب می
شوند ،خسارات شدیدی از شیوع این ویروس
متحمل خواهند شد.براساس این گزارش  ،زیان
های وارد شده به گردشگری اروپــا و آمریکا با

درنظر گرفتن این که چینی ها فقط  ۴درصد از
کل مسافران آن ها را تشکیل میدهند  ،سنگین
نیست.شمار پــروازهــای خارجی چین در ماه
ژانویه( ۱۱دی تا 11بهمن) امسال به دنبال
شیوع کرونا تا  ۱۴درصد کاهش یافت و برای ماه
هایمارسوآوریل(11اسفندتا 11اردیبهشت
 )۹۹تا  ۵۰درصد کاهش را نشان می دهد.

سیدحسن موسوی چلک با اشاره به تحصیل
بیش از  14میلیون دانــش آمــوز در کشور،
افزود :هیچ ساختاری مانند آموزش و پرورش
نداریم که همزمان با گروه زیادی از مخاطبان
مانند والدین ،دانش آموزان و اولیای مدرسه
در ارتباط باشد.
وی از ارسال نامه به رئیس مجلس خبر داد و
گفت :به عنوان یک تشکل غیردولتی که در
خصوص آسیبهای اجتماعی نیز فعالیت
داریم در نامهای از رئیس مجلس درخواست
کردیم که بودجه بخش آسیبهای اجتماعی
را افزایش دهد ،چرا که در غیر این صورت با
مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد.
رئیس انجمن مــددکــاران اجتماعی ایــران
افــزود :باوجود تدوین برنامه ششم توسعه و
اسناد باالدستی که در همه آن ها توجه ویژه به
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مورد تاکید
قرار گرفته ،انتظار میرود مجلس سکوت نکند
و در کمیسیو نهای مربوط دربــاره افزایش
اعتبارات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی،
اقدامات ویژهای را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد :برنامه پیشگیری باید
بر اساس ارتقای سالمت روان جامعه تدوین
شــود کــه متأسفانه در ایــن خصوص غفلت
شــده اســت چــرا که اگــر مجلس فکری برای
افزایش بودجه آسیبهای اجتماعی نکند به
راحتی سرمایههای اجتماعی خود را از دست
خواهیم داد.

5
از میان خبرها

آغاز به کار سامانه نت سنج پالس
با پیغام خطا!
محمد جــواد رنجبر /سامانه نت سنج پالس
بــرای سنجش کیفیت اینترنت در حالی پنج
شنبه شب رونمایی شد که ساعاتی بعد با نمایش
پیغام خطا ،امکان استفاده از آن وجود نداشت!به
گزارش خراسان ،محمد جواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات پنج شنبه شب در
صفحه توئیتر خود نوشت« :اولین بار در جهان!
برای این که اپراتورها کیفیت اینترنت بهتری
بهتون بدهند،سایت نتسنجپالس رو راهاندازی
کردیم.میتونید وضعیت پــوشــش وکیفیت
وشکایات مــردم رو ببینید.به هــمــراه روزانــه
هدیه یکسال اینترنت رایــگــان به  ۵۰نفر از
مشارکتکنندگان در نظارت بر سامانه وشبکه!»
وی همچنین در توئیت دیگری با انتشار تصویری
از یک خروجی از «نتسنجپالس» در محدوده
سیدخندان تهران ،نوشت« :همه خیابان ها و
کوچهها و جادهها و روستاها رو گام به گام اومدیم،
شش هزار سنجه اندازهگیری کیفیت -آنالین-
گذاشتیم؛ شکایات و نظرات شما رو هم منعکس
کردیمتادیگهکیفیتیکجعبهسیاهنباشه».برای
بررسی این سامانه طی روز گذشته چندین نوبت
به آن ( )netsanjplus.irمراجعه کردیم که با
نمایشپیغام«درفراخوانیسرویسمشکلیپیش
آمده است .لطفا مجدد تالش نمایید ،».استفاده
از آن امکان پذیر نشد! سامانه ای که فعال در کمتر
از  24ساعت ،در دسترس نیست!

 3۰دقیقه پیاده روی آرام حداکثر
زمان دسترسی به داروخانه
سخنگوی سازمان غــذا و دارو با بیان ایــن که
دسترسی عادی هر فردی به داروخانه حداکثر
با  ۳۰دقیقه پیاده روی آرام در همه مناطق
شهری کشور مهیاست ،افــزود :داروخانههای
شبانه روزی باید حریم داشته و از یکدیگر فاصله
منطقی داشته باشند.کیانوش جهانپورافزود:
دسترسی عادی هر فردی به داروخانه حداکثر با
 ۳۰دقیقه پیاده روی آرام در همه مناطق شهری
کشور مهیاست و در مناطقی که تراکم پزشک
بیشتر بوده قاعدتا تعداد داروخانهها بیشتر و
دسترسی نیز راحتتر است.

