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هفته گذشــته فاجعه جنجالی و 
پرحاشیه ای در مشهد رقم خورد. اتفاقی 
تلخ در فوتبال ایران و لبنان که به رغم 
اعالم قبلی از ورود زنان به اســتادیوم 
برای تماشای بازی ممانعت و مقاومت 
و اعتراض آنها در این مورد با اســپری 
فلفل مواجه شد. موضوعی که تا امروز با 
حواشی زیادی روبه رو بوده و البته هنوز 

مقصران این اتفاق شناسایی نشده اند. 
همه چیز باید حول فرهنگ 

رضوی باشد
در هفتــه اخیــر بســیاری از 
چهره های سرشناس اعم از بازیگران، 
فوتبالیست ها، هنرمندان و چهره های 
سیاســی و اجتماعی نســبت به این 
موضوع واکنش نشان دادند. در همین 
راستا برخی از چهره های سیاسی هم 
درصدد توجیه کردن اتفاق پیش آمده 
برآمدنــد و در این میــان توجیه های 
عجیب و جالبی هم از برخی مسئوالن 

شنیده شد. 
استاندار خراسان رضوی در رابطه 
با اتفاق پیش آمده برای زنان حاضر در 
اســتادیوم اعالم کرد: باید حرمت امام 
هشتم در این شهر حفظ شود. بنابراین 
اگر بحثی در ارتباط با موضوعات مختلف 
مطرح می شود، به دلیل لزوم حفظ این 
حرمت است و نمی توان آن را به دستور 

شخص خاصی مرتبط دانست.
به گفته یعقوبعلی نظری تصمیماتی 
که در خصوص بازی تیم های ملی فوتبال 
ایران و لبنان گرفته شــده بود، استانی 
نبوده و حضور تماشــاگران به تصمیم 
ستاد ملی کرونا انجام شده و تعیین تعداد 
و ترکیب تماشاگران نیز بر عهده وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال بود. آنچه به 
استان مربوط می شد، برگزاری مسابقه بر 
اساس تصمیمات اتخاذشده بوده است.

او همچنین اضافه کرد: در رسانه ها 
می خواهند حواشــی ورزشــگاه امام 
رضا)ع( را به نماینده ولی فقیه در استان 
نسبت دهند، درحالی که ایشان اصالً در 

آن  مقطع در استان حضور نداشت.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه 
برگزاری مســابقه تیم ملی فوتبال در 
مشهد مقدس حسن ختام بازی های 
این تیم قبل از حضور در جام جهانی بود، 
گفت: برگزاری این مســابقه در مشهد 
به منظور برخــورداری تیم های ملی 
فوتبال ایران و لبنان از یک فیض معنوی 

انجام شد.
او همچنین معتقد است همه اموری 
که در این اســتان برگزار می شود باید 
حول فرهنگ رضوی رقم بخورد و باید 
حرمت امام هشتم در این شهر حفظ شود 
و به دلیل عدم رعایت الزاماتی که تصمیم 

گرفته شد، اتفاقاتی رخ داد.
واکنش هــا  بــه ســخنان عجیب 

استاندار آن قدر گســترده بود که آنتن 
صداوسیما هم به آن پرداخت. در یکی از 
برنامه های صداوسیما مجری با اشاره به 
صحبت های استاندار خراسان رضوی 
گفت: وقتی به صورت دختران سرزمینم 
اسپری فلفل می زدید به فکر حرمت امام 
رضا بودید؟ بگذارید امام رضا)ع( برای 

مردم بماند!
مجری ادامه داد: ظاهراً اســتاندار با 
رئیس جمهور هماهنگ نیســت زیرا 
رئیس جمهور دستور پیگیری مسئله 

را داده است. 
خشونت در مشهد به دلیل 

نداشتن بلیت رخ داد!
دیروز وزیر کشور نیز در مورد حادثه 
مشهد گفت: بسیاری از تماشاچیان اصاًل 
بلیت نداشــتند و هدف آن ها این بوده 
اســت که به زور وارد ورزشگاه شوند به 
همین دلیل موضوع به خشونت کشیده 

شده است!
احمد وحیدی در جمع خبرنگاران 

افزود: ابتدا بحــث این بود که این دیدار 
بدون حضور تماشــاچیان برگزار شود 
اما بعد با نظر ســتاد ملی مقابله با کرونا 
مجوز حضور حدود ١٠ هزار تماشاچی 
در ورزشگاه داده شد که بلیت ها نیز بر 
این اساس فروخته شد. به دلیل حضور 
حجم زیادی از تماشاچیان در ورزشگاه، 
عده ای از عالقه مندان پشت درها تالش 
داشتند بازور وارد ورزشگاه شوند و برخی 
هم با استفاده از افشانه به  دنبال پراکنده  
کردن عالقه مندان بودند تا این ازدحام 

باعث شکستن در و ایجاد حادثه نشود.
وحیدی ادامــه داد: هجوم و حضور 
عالقه مندان به ورزشــگاه منجر به این 
حادثه شد که برخی بدون داشتن بلیت 
و کارت دعوت های فاقد هولوگرام که از 
روی کارت رسمی کپی شده بود، بدون 
در نظر گرفتن ظرفیت ها وارد ورزشگاه 

شدند.
وزیر کشــور در بخــش دیگری از 
سخنانش درباره حضور زنان در ورزشگاه 
مشهد گفت: در ورزشگاه مشهد شرایط 
برای پذیرش بانوان فراهم نبود و قرار شد 
تا با انتقال این دیدار به تهران شــرایط 
حضور زنان هم فراهم شود اما فدراسیون 
به دلیل حضور تیم فوتبــال لبنان در 
مشهد اعالم کرد امکان این انتقال وجود 
ندارد و نهایتاً دیدار در مشهد برگزار شد.

او با بیان اینکه 4 هزار بلیت توسط 
مسئوالن ورزش مشهد خارج از ضابطه 
فروخته شــد، تصریح کــرد:  قرار نبود 
خانم ها برای دیدن مسابقه به ورزشگاه 
بروند و تنها ٩ نفــر از آن ها با تهیه بلیت 
قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که این 

موضوع مشکوک و دارای ابهام است.

دولت درگیر نوشتن گزارش 
است، نه پیدا کردن مقصر

بعــد از این فاجعه مســئوالن قول 
پیگیری و شناسایی افرادی که به زنان با 
اسپری فلفل حمله کرده بودند را دادند، 
اما به رغم گذشت بیش از ١٠ روز، حتی 
یک نفر هم معرفی نشده است. کاربران 
شــبکه های مجازی در واکنش به این 
ماجرا در اکانت های خود نوشته اند که 
اگر نیروهای اطالعاتــی و امنیتی اراده 
کنند، در عرض یک روز می توانند آمران 
و عامالن را شناسایی و دستگیر کنند اما 
چطور شده است که باوجود فیلم های 
گرفته شده با تلفن های همراه و محدود 
بودن افرادی که در آنجا حضور داشته اند 
هنوز کسی مقصران حادثه را پیدا نکرده 

است؟
ســخنگوی دولت هم روز گذشته 
اعالم کرد که هنوز این افراد شناسایی 
نشده اند. به گفته علی بهادری جهرمی 
متأسفانه در برنامه ریزی و هم در مدیریت 
اجرایی مســابقه فوتبال ایران و لبنان 
کوتاهی هایی انجام  شده است. در همین 
راستا هم رئیس جمهور به وزیر کشور 
دستور داده اند که این موضوع را پیگیری 
و گزارشــی از قصورها و مقصران آماده 

کنند. 
  مشهد هم باید تابع 
قوانین کشور باشد

نماینده مرودشت استان فارس در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به حادثه 
پیش آمده در مشهد گفت: مسئله ای که 
می توانست به راحتی و بدون مشکل حل 
شــود امروز تبدیل به چالش و معضلی 
برای نظام شده است؛ چطور می توانیم 

برای مسئولین در ورزشگاه ها جایگاه 
تعبیه کنیم، آیا نمی توانستیم برای بانوان 

نیز جایگاهی تعبیه کنیم؟
جالل رشیدی کوچی ادامه داد: حق 
ورود زنان به استادیوم های ورزشی نه 
غیرقانونی و نه غیرشرعی است نمی دانم 
چرا وقتی بــه موضوعاتی که مربوط به 
حوزه بانوان اســت می پردازیم عده ای 
موضع می گیرند و حرف های ناصواب 

و نامربوط می زنند. 
این نماینده مجلــس گفت: جای 
تأسف دارد که برخی این مسئله را بیان 
می کنند که اصاًل بلیتی فروخته نشده 
است وقتی سامانه باز است و محدودیت 
جنسی برای خرید بلیت نیست یعنی 
هم زنان و هم مــردان می توانند بلیت 
بخرند چطور ٩نفر توانســته اند بلیت 

بخرند اما بقیه نتوانستند؟
رشــیدی کوچی تأکید کرد: لزوماً 
همه بانوانی که جلوی در استادیوم بودند 
افراد ضدانقالب و علیه نظام نبودند این ها 
افراد عادی بودند که می خواستند از حق 
شهروندی شان استفاده کنند و مسابقه 
فوتبال ببیند. این گونه رفتارها با بانوان 
درست نیست اینکه توهم توطئه بزنیم 
و بگویم که این ها اصاًل چادری نبودند و 
از عمد چادر سرشان کردند این رفتارها 
و گفتارها علیه جامعه زنان، زشت است.

او خاطرنشان کرد: شهر مشهد هم 
شهری از ایران است و باید تابع قوانین 
جمهوری اسالمی ایران باشد اگر مجوز 
برای حضور بانوان صادرشــده بود چه 
کسانی می توانند مجوز را لغو کنند و بعد 
هم این نوع برخورد را با زنان ما داشــته 
باشند. قطعاً جریاناتی پشت این موضوع 
بودند که کار به اینجا رســیده است و 
فشارهای بوده است و افرادی بودند که 
توانایی این را داشــتند که این برنامه را 

علی رغم اعالم قبلی کنسل کنند.
اتفاقات مشهد تعمدی بود

روز گذشته معاون رئیس جمهوری 
در امور زنــان در این مورد گفت: به نظر 
می رســد نوعی تعمد در اتفاق مشهد 
رخ داده اســت. به گفته انسیه خزعلی، 
این واقعه ناگوار بود و می شــود گفت 
عالوه بر بدسلیقگی و بی تدبیری، به نظر 
می رسد نوعی برنامه ریزی غیرهوشمند 
و یا نوعی تعمد از سوی برخی مسئولین 
در کار بود.او افزود: که افراد مختلفی در 
این موضوع دخیل بودند. به طورقطع از 
مهم ترین سیاست های دولت مردمی، 
حفظ احتــرام و کرامت زنان اســت. 
رئیس جمهوری در مــورد این موضوع 
و خدشه دار شدن احترام بانوان خیلی 
حساسیت نشان داد و بسیار متأثر شد و 
خیلی سریع دستور پیگیری داد. اآلن هم 
به طور مکرر پیگیر جمع بندی و معرفی 
مسببان و اعمال غلط هستیم. بخشی 
از ایــن کار غیردولتی اســت و بخش 
مرتبط با دولت نیز مدیریت مناســب 

باسیاست های دولت را نداشته است.
او همچنین عنوان کرد که برخی از 

خطاها در مورد این اتفاق کاماًل مشهود 
اســت. برای مثال انتخاب آن ورزشگاه 
مناســب نبود و اینکه عنوان می شود 
به خاطر کرونا بوده، قابل قبول نیست. 
خزعلی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
همه این موضوعات ســهوی نیست. 
فقط هم مسئله زنان نبوده است. بحث 
شیوه نامه های بهداشتی و تکمیل شدن 
ورزشگاه هم بوده است. برخورد با خانم ها 
در این بی مدیریتی بیشــتر بود چراکه 
قشر آسیب پذیر هستند. چند ماه پیش 
ورود بانوان به ورزشگاه را داشتیم که هم 
حرمت آن ها حفظ شد و هم توهینی به 
آن ها نشد. ما نمونه های این ها را داشتیم 

و حاال چرا باید این مسئله پیش بیاید.
معــاون رئیس جمهــوری در امور 
زنان تصریح کرد: امیدوارم این موضوع 
عامدانه نباشد اما شواهد نشان می دهد 
که همه آن ســهوی نبــوده و حداقل 
بی تدبیری است و قطعاً شأن زن ها باید 

حفظ شود. 
 استانی با اختیارات 
یک کشور مستقل

اگر نگاهی به اتفاقــات رخ داده در 
خراسان رضوی و شهر مشهد بیندازیم 
و روی ســابقه آن کمی بیشتر تمرکز 
کنیم متوجه می شویم که این استان 
در بســیاری از موارد سختگیری های 
عجیب وغریبی داشته است. از لغو کردن 
و اجازه ندادن برگزاری کنســرت های 
خوانندگان تا سلب بسیاری از آزادی ها 
و تفریحات جوانان و موضوعات دیگری 
همچون دوچرخه سواری و ورود زنان به 
استادیوم فوتبال. اما سؤال این است که 
اگر این استان هم بخشی از کشور است 
چرا مسئوالن استان می توانند به این 
راحتی مقابل هر پدیده ای که مخالف 
میل آن هاست بایستند؟ چرا عده ای از 
افراد می توانند بدون ترس و با خشونت 
زنــان را از حقی که دریافــت کرده اند 
محروم کنند و شناســایی نشوند؟ در 
شــبکه های مجازی تصویر چند نفر 
به عنوان افرادی که در این حادثه نقش 
داشته اند منتشر شــد اما آن هایی که 
باید به آن توجه کنند هیچ کدام به این 
موضوع رســیدگی نکردنــد و همین 
موضوع باعث شده تا خشم مردم بیشتر 
شود. امید که پیگیری ها به نتیجه برسد 
نه اینکه مثل موارد دیگر شــامل مرور 

زمان و فراموشی شود. 

اظهارات ضدونقیض مقامات درمورد فاجعه استادیوم مشهد ادامه دارد؛

دریغ از معرفی یک آمر یا عامل!

خبر
گزارش بسیار مهم نهاد اقلیمی سازمان ملل 
منتشر شد و هشــدار داد دنیا ســه سال بیشتر 
فرصت ندارد تا برای جلوگیری از فروپاشی اقلیمی، 
تحولی اساسی در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری 

ایجاد کند.
آنتونیو گوتــرش دبیرکل ســازمان ملل در 
ابتــدای ارائه ایــن گــزارش گفــت مقابله با 
گرمایش»بی سابقه« کره زمین مسئله »وعده های 
توخالی« دولت ها و شــرکت ها است. او گفت به 
عبارت ساده آن ها »دروغ« می گویند درحالی که 

دنیا به سمت فروپاشی اقلیمی می رود.
 انتشار جامع ترین گزارش دنیا 

در مورد گرمایش کره زمین
به گزارش انتخاب، این گزارش جامع ترین و 
تازه ترین ارزیابی دانشمندان در سراسر دنیا درباره 
گرم شدن کره زمین است که هیأت بین دولتی 

تغییرات اقلیمی سازمان ملل منتشر کرده است.
این گزارش نگه داشــتن افزایش دما زیر ١/۵ 
درجه، هدف پیمان پاریس، را »دور از دسترس« 
خواند و حتی زیر دو درجه را »چالشــی بزرگ« 
دانست و هشــدار داد با روال فعلی، دنیا به سمت 
۲/۳ سانتی گراد افزایش دما تا پایان قرن حرکت 

می کند.
انتشار این گزارش بیش از 4۸ ساعت به دلیل 
اختالف نظر دانشــمندان و ١٩۵ دولت  عضو به 
تأخیر افتاد. مذاکره کننــدگان دو هفته مجازی 
و غیرعلنی مشــغول گفتگو برای نهایی کردن 

متن و خالصه این گزارش بوده اند.گزارش های 
اقلیمی این هیأت اهمیت زیادی دارند چون مبنا 
و چارچوبی را مشخص می کنند که دولت ها برای 
جلوگیری عوارض ویرانگر گرم شدن کره زمین 

باید در پیش بگیرند.
این گــزارش صدهــا صفحــه ای محصول 
کار هزاران دانشــمند در سراســر دنیا در طول 
هشت ســال اســت اما چهل صفحه »خالصه 
برای سیاست گذاران« محل اصلی اختالف بین 
کشورهای ثروتمند و کشورهای کمترتوسعه یافته 

است.
بر اساس پیمان پاریس، برای اینکه گرمایش 
زمین آثار مخرب و غیرقابل کنترل نداشته باشد، 
باید افزایش دما تا سال ۲٠۳٠، در مقایسه با دما 
پیش از انقالب صنعتی- کمتر از ۵/١ درجه سانتی 
گراد بماند. گزارش  سازمان ملل جای تردید باقی 
نمی گذارد برای رســیدن به این هدف تغییرات 

بنیادی و سرمایه گذاری عظیم نیاز است.
 وقت آن رسیده کشورها 

به وعده های خود عمل کنند
یکی از نکات دشوار مذاکرات، میزان کمک مالی 
به کشورهای درحال توسعه بود به نحوی که بتوانند 

در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود 
تغییر و تحول  اساسی ای ایجاد کنند که برای کند 

شدن روند گرمایش زمین ضروری هستند.
برخی ارزیابی هــا به این نتیجه رســیده اند 
برای اجرای تغییرات الزم، بعضی کشــورهای 
درحال توسعه باید سالی حتی چند تریلیون دالر 

خرج کنند، بسیار بیشتر ازآنچه تصور می شد.
کشــورهای توســعه یافته و ثروتمنــد که 
به وعده های مالــی خود طبق پیمــان پاریس 
عمل نکرده اند بخصــوص آمریکا دربــاره اکراه 
نشان می دهند درحالی که کشورهایی مثل چین 

می خواهند این کمک ها دقیقه روشن شود.
کشورهای درحال توسعه می گویند کشورهای 

ثروتمند که خود مهم ترین تولیدکنندگان گازهای 
کربنی بعد از انقالب صنعتی بوده اند، اکنون با اعمال 
محدودیت های اقلیمی در عمل راهی را که خود 
پیموده اند برای کشورهای دیگر می بندند و آن ها را 
وادار به پرداخت تاوان گازهای گلخانه ای می کنند 

که کشورهای ثروتمند درگذشته تولید کرده اند.
یکی دیگر از دشواری های گفتگوها این است 
که دنیا چطور ســریع و وســیع به سمت توقف 

استفاده از سوخت های فسیلی برود.
دانشمندان و فعاالن محیط زیست می گویند 
کنار گذاشتن سوخت های فسیلی مهم ترین راه 
مقابله با گرمایش زمین است و حواله دادن مشکل 
به آینده و راه حل هایی که فناوری آن فعاًل موجود 
نیســت مثل جذب کربن از هوا، فقط سرپوش 

گذاشتن بر مسئله است.
انرژی های تجدیدپذیر و تولید محلی و کوچک 
انرژی بجای تولیــد مرکزی انــرژی و انتقال به 
دوردست، از مهم ترین تغییراتی هستند که باید در 

تمام دنیا با سرعت به اجرا درآیند.
گزارشی در مورد نابودی زمین 

ایــن بخــش ســوم از تازه تریــن ارزیابی 
سرنوشت ساز سازمان ملل از گرمایش زمین است 

و حساس ترین آن، چون به سیاست ها، سرمایه 
مالی و فناوری هایی می پردازد که برای کاستن 

قابل مالحظه از تولید گازهای کربنی الزم است.
قسمت اول گزارش که تابستان پارسال منتشر 
شد به شواهد علمی پرداخت و به این نتیجه رسید 
فعالیت بشــر باعث تغییراتی در اقلیم شده که 
درصدها و هزاران ســال گذشته بی سابقه بوده و 
برخی از این تغییرات دیگر گریزناپذیر و برگشت 

ناپذیرشده اند.
گزارش دوم که ماه پیش منتشر شد و زیر سایه 
حمله روسیه به اوکراین گم شد به این نتیجه رسید 
که ویرانی سیستم آب وهوایی به سرعت و شتاب در 
جریان است و فقط شانس اندکی برای پیشگیری 
از فروپاشــی فاجعه بار اقلیمی مانده است. این 
گزارش هشدار داد که عوارض گرمایش زمین بدتر 
و شدیدتر از آن است که پیش بینی می شد و اگر 
افزایش دما به دو درجه برسد، بسیاری از راهکارها 

بیهوده و استقامت اقلیمی ناممکن می شود.
در این گزارش گرم شــدن کره زمین عامل 
افزایش خشک ســالی، گرمای شدید، سیل، باال 
آمدن آب دریاها و آتش سوزی جنگل ها دانسته 

شد.
هیأت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل 
در ســال ١٩۸۸ برای ارزیابی علمی اقلیم زمین 
تشکیل شد. این هیأت هر ۶ تا ۷ سال یک گزارش 
جامع منتشــر می کند. گزارش اخیر ششمین 

ارزیابی جامع است.

 سازمان ملل نسبت به گرمایش زمین هشدار داد: 

یا اآلن یا هیچ وقت، دنیا سه سال بیشتر فرصت ندارد

استاندار خراسان رضوی: 
همه اموری که در این استان 

برگزار می شود باید حول 
فرهنگ رضوی رقم بخورد 

و باید حرمت امام هشتم 
در این شهر حفظ شود و به 
دلیل عدم رعایت الزاماتی 

که تصمیم گرفته شد، 
اتفاقاتی رخ داد

معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان: به نظر می رسد 

موضوع مشهد سهوی 
نیست. فقط هم مسئله 
زنان نبوده است. بحث 

شیوه نامه های بهداشتی 
و تکمیل شدن ورزشگاه 
هم بوده است. برخورد با 

خانم ها در این بی مدیریتی 
بیشتر بود چراکه 

آسیب پذیر هستند
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ریحانه جوالیی
پیشنهاد »افزایش یک ماهه سال 

تحصیلی« رد شد
سخنگوی وزارت 
پــرورش  موزش و آ
گفت: پیشنهاد افزایش 
سال تحصیلی زمانی 
مطرح شــد که نگران 
استقبال کم از آموزش حضوری بودیم، اما با استقبال 
رضایت بخش دانش آموزان، دیگر نیازی به افزایش 
زمان در برنامه هفتگی مدارس و ســال تحصیلی 

وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، صادق ستاری فرد گفت: طبق 
قانون بازگشایی مدارس، شروع سال تحصیلی اول 
مهر و پایان آن اواخر اردیبهشــت پیش بینی شده 
است. همچنین در این قانون آمده است که آزمون ها 
باید در خردادماه برگزار شود، لذا هرگونه تغییر در این 
بازه زمانی، باید به تصویب مجلس شورای اسالمی یا 

ستاد ملی مقابله با کرونا برسد.
    

 شناسایی 164 بیمار
 مبتال به سرخک در کشور

معاون بهداشــت 
شــت  بهدا رت  ا ز و
درخصــوص شــمار 
مبتالیان به ســرخک 
گفــت: تاکنون حدود 
١۶4 نفر در کشور به این بیماری مبتال شده اند، لذا 
هرکسی که روند واکسیناسیون سرخک را تکمیل 
نکرده، حتماً به مراکز بهداشــت در سراسر کشور 

مراجعه کند.
به گزارش ایرنا، کمال حیدری درخصوص شیوع 
سرخک در کشــور، گفت: در کشور همسایه مان 
افغانستان بیماری سرخک شایع شد و از طرفی، با 
توجه به مسائل سیاسی کشور افغانستان و مهاجرت 
عده زیادی از شهروندان افغانستانی به کشورمان و 
پراکندگی آن ها در نقاط و شهرهای مختلف، برای 
ما دغدغه ایجاد کرده اســت، زیرا در اســتان های 
مختلف مواردی از این بیماری گزارش شد و به دلیل 
حساســیتی که در مورد این بیماری وجود دارد، 

به طور ویژه به آن پرداختیم.
    

 زندانی شدن 1499 مرد ایرانی
 به دلیل مهریه در 1400

رئیس هیئت امنای 
ستاد دیه گفت: در سال 
گذشته ١4٩٩ مرد به 
دلیل عــدم پرداخت 
مهریــه روانــه زندان 
شدند.به گزارش مهر، سید اسداهلل جوالیی افزود: 
محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه هرکدام به 

ترتیب با ١4٩٩ و ۶۷۷ محبوس شدند.
    

استاندار تهران: 
بسیاری از سرقت های خرد 
توسط معتادان انجام می شود

اســتاندار تهــران بابیــان اینکه بســیاری از 
ســرقت های خــرد 
توســط معتــادان 
متجاهر انجام می شود 
اعالم کــرد: عملیات 
جمــع آوری معتادان 

به طورجدی در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، محسن منصوری خاطرنشان 
کرد: بسیاری معتادان متجاهر، متکدیان و کودکان 
کار نیاز به نگهداری دارند اما جمع آوری و نگهداری 
معتادان متجاهــر در اولویت قــرار گرفت چراکه 
بسیاری از سرقت های خرد توسط معتادان متجاهر 

انجام می شود.
    

 درخواست مهاجرت بیش از
 4 هزار پزشک در 1400

سخنگوی سازمان 
نظام پزشکی گفت: در 
سال ١4٠٠ نزدیک به 4 
هزار پزشک درخواست 
گوداستندینگ برای 

مهاجرت به سایر کشورها کرده اند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، رضا الری پور 
اعالم کرد: بیشترین درخواست گوداستندینگ 
مربوط به شهریور ١4٠٠ و بیشترین درخواست 
گواهی برای مهاجرت از ســوی پزشکان عمومی 

بوده است.
گوداســتندینگ یا حســن انجــام کار برای 
متقاضیان کار در کشورهای دیگر صادر می شود. 
بنابر آمارهای سازمان نظام پزشکی، در سال های ٩۲ 
تا ٩4 تعداد متقاضیان برای گوداستندینگ پزشکان 

در سال به ۶٠٠ نفر هم نمی رسیده است.

از گوشه و کنار


