
خالقي�ت جم�ع دانش�جويي در راه ان�دازي 
يك س�ايت با هدف بس�ط ش�فافيت نش�ان 
مي دهد ك�ه ش�هرداري، پلي�س راهنمايي و 
رانندگ�ي به خص�وص در بخش ع�دم خالفي 
و جرائ�م رانندگ�ي و اداره مالي�ات در ص�در 
درخواس�ت هاي زي�ر مي�زي ق�رار دارن�د. 
نكت��ه جالب اين اس��ت كه س��ال گذش��ته نيز 
ش��هرداري به عن��وان يك��ي از چهار دس��تگاه 
ناراضي تراش از س��وي دي��وان عدال��ت اداري 
معرفي شد كه بيشترين ش��كايات مردمي را به 
خود اختصاص داده بود. افزون بر اين، براساس 
گزارش وضعيت سامانه انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات نيز شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران 

از جمله دستگاه هايي هستند كه به رغم تأكيد 
فراوان و گزارش هاي مختل��ف به عنوان غايبان 
بزرگ سامانه دسترسي آزاد به اطالعات شناخته 
مي شوند. اين گزارش هاي مردمي درباره فساد و 
رشوه مي تواند گامي بسزا و مهم در بسط شفافيت 

و نظارت بيشتر باشد. 
 اگر در يكي از ادارات و سازمان هاي دولتي مجبور 
به دادن رشوه شديد يا از شما زيرميزي درخواست 
شد، حتي اگر آن رش��وه را نپرداختيد، مي توانيد 
آن را بدون اينكه هويت تان فاش شود، در سايت 
»زيرميزي« گزارش كنيد. اگر كارمندي از شما 
زيرميزي نخواست هم مي توانيد به عنوان نمونه 

برخورد حرفه اي و قانوني گزارش كنيد. 

  ايده اي براي رفع خرده فسادها
اي��ن اق��دام ابت��كار ي��ك گ��روه دانش��جويي 
اس��ت كه با هدف ارائ��ه گزارش خرده فس��ادها 
و ني��ز تخمي��ن مي��زان بيش��ترين آلودگي در 
 ادارات و نهاده��اي مختل��ف س��ايتي را ب��ه نام 
zirmizi. org راه اندازي كردند كه در آن بدون 
افشاي هويت افراد، خاطرات و گزارش هاي دريافت 
رش��وه و ارائه آن بارگذاري مي ش��ود. هرچند كه 
چنين سايتي به ظاهر تفريحي و بي اهميت جلوه 
مي كند، اما بي شك ارائه گزارش هاي مردمي در 
آن مي تواند س��رنخي خوب  باش��د تا باتوجه به 
سبقه برخي نهادها و س��ازمان ها، نقطه معلومي 
براي شفافيت در بحث فس��اد قرار گيرد.  مطابق 

آنچه در اين س��ايت از آمار ارائه شده در خصوص 
درخواست هاي زير ميزي نشان مي دهد، شهرداري 
داراي بيشترين آمار درخواست رش��وه را دارد و 
پس از آن اين مدال بر گ��ردن پليس راهنمايي و 
رانندگي و اداره ماليات مي افتد. جالب تر اين است 
كه گزارش زير ميزي هاي پرداخت ش��ده نش��ان 
مي دهد كه عدم خالفي و جرايم رانندگي در صدر 
پرداخت هاي مردمي است و پس از آن اين مدال 
به بخش تسريع در رسيدگي پرونده و صدور مجوز 

ساخت و ساز تعلق مي گيرد. 
  صدر نشيني دستگاه هاي ناراضي تراش 

براي دريافت رشوه 
اين آمار در حالي است كه پيشتر از اين نيز شهرداري 
يكي از همان چهار دستگاه و نهاد ناراضي تراش از 
س��وي ديوان عدالت اداري معرفي شده بود كه در 

صدر بيشترين شكايات مردمي است. 
چنانچ��ه نارضايتي از رف��ت و آمد ه��اي اداري 
در نهادها و س��ازمان هايي همچون ش��هرداري، 
پيچيدگي هاي خاص موج��ود در اين نهادها كه 
استعداد ايجاد سردرگمي را دارند، بوروكراسي هاي 
پيچيده و مالل آور و رشوه خواري هرچند اندكي 
از كارمنداني كه مستقيم و مؤثر با مردم در ارتباط 
هستند، باعث شده تا حجم نارضايتي و شكايات 
از اين برخي دستگاه ها از جمله شهرداري افزايش 
پيدا كند و ب��ه اصطالح نهاده��اي ناراضي تراش 

محسوب شوند. 
افزون بر مورد فوق، نكته ديگر اين است كه چندي 
پيش نيز گزارش وضعيت پاسخگويي در سامانه 
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات نشان مي داد 
كه همان دس��تگاه هاي ناراضي ت��راش از جمله 
ش��هرداري جزو غايبان ارائه گزارش در س��امانه 
مذكور هستند.  در نهايت اينكه اين سايت مي تواند 
ايده و محك خوبي براي سنجش ميزان فساد در 
دستگاه هاي اداري كشور باشد و همچنين رصد 
دقيق گزارش هاي تك تك افراد از خاطرات ارائه 
رشوه نيز بي ش��ك گامي در جهت كاهش فساد 
و بس��ط ش��فافيت قرار گيرد، البته اگر ترسي از 
شفافيت وجود نداشته باشد و اراده اي براي از بين 

بردن آن از سوي مسئوالن وجود داشته باشد. 
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توليد مواد مخدر در افغانستان به 9 هزار تن رسيد

دادستان كل كشور گفت: هركسي در هر جايگاه و مقامي و هر 
زماني اگر پول و مال نامشروعي به دست آورده باشد، به لحاظ 
موازين شرعي و قانوني حتمًا بايد آن را به بيت المال برگرداند. 
 حجت االسالم والمسلمين منتظري در حاشيه بازديد از دادسراي 
جرايم رايانه ای خواستار تأمين امنيت دسترسي به فضاي مجازي با 
نظارت مسئوالن امنيتي و اطالعاتي به منظور كاهش جرايم آن شد 

و گفت: بايد راه ارتكاب جرم در فضاي مجازي مسدود شود. 
وي با اشاره به كمبود نيرو و امكانات در دستگاه قضايي، تأثير آن بر 
حوزه رو به گسترش جرايم رايانه اي و فضاي مجازي را كاماًل مشهود 
دانس��ت و افزود: كمبود نيرو و امكاناتي كه در دس��تگاه قضايي و 
دادستاني وجود دارد، در دادسراي جرايم رايانه ای هم كاماًل مشهود 
اس��ت و به همين دليل ورودي و خروجي پرونده در اين دادسرا با 
وجود همه تالشي كه همكاران ما انجام مي دهند، اصاًل متناسب با 

نيرو و امكانات اين مجموعه نيست. 
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه گزارش جامعي از مشكالت و 
كمبودهاي دادسرای جرايم رايانه اي تهيه و به رياست قوه قضائيه 

هم ارائه خواهد شد، تأكيد كرد: يكي از مهم ترين مشكالت موجود 
در مواجهه با جرايم فضاي مجازي در دسترس نبودن سرورهاست، 
به طوري كه بين 60 تا 70 درصد اين جرايم در فضايي مانند تلگرام 
خارج از دسترسي ما براي رسيدگي اس��ت و در واقع آزاد گذاشتن 
چنين فضايي كه داراي قابليت وقوع جرايم متعدد اس��ت، به بهانه 

لزوم آزاد بودن فضاي مجازي منطقي و قابل قبول نيست. 
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سؤالي درباره چهارشنبه 
آخر سال گفت: ما دلمان نمي خواهد شادي مردم در اين مراسم با 
حوادث تلخي همراه شود،  اما دستگاه قضايي و ضابطين نيز قطعاً با 

متخلفان در اين زمينه برخوردی جدي خواهند كرد. 
  دادستان كل كشور در پاس��خ به سؤالي مبني بر اظهار نظر خود در 
رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن و جوسازي هاي صورت 
گرفته مبني بر اينك��ه با كليت اين موضوع مخالف هس��تيد، بيان 
داش��ت: با اصل قضيه مخالفتي نداريم و هركس��ي در هر جايگاه و 
مقامي و هر زماني اگر پول و مال نامشروعي به دست آورده باشد به 
لحاظ موازين شرعي و قانوني حتماً بايد آن را به بيت المال برگرداند.  

 وي تصريح كرد: هيچ فردي كه معتقد به موازين قانوني است با اصل 
اين قضيه مخالف نيست و بنده نيز مخالف نيستم،  منتها با طرحي كه 
در مجلس مطرح است به لحاظ اشكاالتي كه در آن ديده ام، مخالف 
هستم آن هم نه با كل طرح، بلكه با مواردي كه عمدتاً به اجراي اين 

طرح برمي  گردد. 
منتظري افزود: اگر اين طرح ب��ا تغييرات مختصر يا بدون تغييرات 
تبديل به قانون شود بنده به عنوان فردي كه مسئوليتي در اجراي اين 
قانون دارم، عنوان مي كنم كه اين قانون غير قابل اجرا خواهد بود، 
بنابراين اين آمادگي را دارم كه در مجلس يا كميسيون مربوطه كه 
طرح در آن مطرح شده حضور يافته و اشكاالت وارده را تبيين كنم. 
  دادستان كل كش��ور خاطرنش��ان كرد: بنابراين برخي جوسازي 
نكنند و ما نيز تابع جوسازي ها نيستيم و حرفمان را بر اساس منطق 
مي زنيم و افرادي كه منطق پذير هستند نيز جلسه تشكيل دهند و 

ما داليلمان را بيان مي كنيم. 
وي تأكيد كرد: اين طرح با اين كيفيت قابليت اجرا ندارد، مگر اينكه 

اشكاالت آن برطرف شود و سپس آن را اجرايي كنند. 

دادستان كل كشور: اموال نامشروع بايد به بيت المال بازگردد

90 درصد گردش مالی مواد مخدر در غرب است!

 4 دستگاه ناراضي تراش  در صدر گزارشات از رشوه
 به ابتكار يك گروه دانشجويي سايتي راه اندازي شده كه گزارشات مردمي را از دريافت و پرداخت رشوه 

بدون فاش شدن نام منتشر مي كند

 بيش از3 هزار و700 شهيد مبارزه با مواد مخدر 
و 2 ميليون و 800 هزار معتاد و درگيري بيش 
از 10 ميليون خانواده با اعتي�اد ماحصل قرار 
گرفتن كشورمان در مسير ترانزيت مواد مخدر 
جهان اس�ت و بنا به تصريح دبير كل سازمان 
ملل اي�ران به تنهايي چهار برابر كش�ورهاي 
ديگر انواع مواد مخدر كشف مي كند، اما رشد 
50 درص�دي خري�د و ف�روش مواد مخدر در 
فضاي مجازي و همچنين افزايش 25 درصدي 
آمار اعتياد زنان خطرات تازه اي است كه همه 
كش�ورهاي جهان را تهديد مي كن�د. جالب 
اينجاست كه با وجود گردش مالي 90 درصدي 
خريد و فروش مواد مخدر در كشورهاي غربي 
تاكنون هي�چ س�رنخي از تج�ار مواد مخدر 
از س�وي س�ازمان ملل ارائه نش�ده اس�ت. 
ساالنه چند هزار تن مواد مخدر در افغانستان 
توليد و به سمت كش��ورهاي خارجي ترانزيت 
مي شود، يكي از  كش��ورهاي قرباني در مسير 
ترانزيت ايران است. به همين خاطر هم هست 
كه بيشترين تبعات اين ترانزيت مرگ، ايران را 
درگير مي كند و در مسير مبارزه با مواد مخدر 
و بستن مسير عبور اين مواد از كشور به سوي 
ديگر كش��ورها و حتي كش��ورهاي اروپايي و 
امريكا كشورمان تالش هاي بي شائبه اي انجام 
داده و تاكن��ون3 هزار و 700 ت��ن از نيروهاي 
مرزبان��ي ناج��ا در مرزهاي ش��رقي كش��ور 
در راه مبارزه ب��ا قاچاقچيان م��واد افيوني به 
شهادت رسيده اند؛ شهدايي كه خيلي هايشان 

گمنامند. 

  رش�د 50 درصدي فروش مواد مخدر در 
فضاي مجازي 

حاال آنطور كه عبدالرضا رحماني فضلي مي گويد 
توليد مواد مخ��در در افغانس��تان افزايش يافته 
و به 9 هزار تن رسيده اس��ت. وزير كشور تأكيد 
مي كند: ف��روش مواد مخدر در فض��اي مجازي 
طبق آمارهاي جهاني ۵0 درصد رش��د داش��ته  
است و همچنين اعتياد زنان بر اساس همين آمار 
۲۵ درصد افزايش نش��ان مي دهد كه همه اينها 

خطرات جدي براي تمام كشور ها دارد. 
وي مي افزايد: در ديدار با معاون دبير كل سازمان 
ملل در رابطه با موضوع��ات منطقه به خصوص 

افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان كه بحث 
و تبادل نظر ص��ورت گرفت. در اي��ن ديدار قرار 
شد سازمان ملل همكاري بيشتري با جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان كشوري كه پيشاني مقابله 
و مبارزه با مواد مخدر است، داشته باشد. به گفته 
وزير كشور در اين ديدار در خصوص اجراي طرح 
معيشت جايگزين و توسعه پايدار در افغانستان 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رحماني فضلي 
درباره جزئيات اين ط��رح مي گويد: اين طرح را 
ايران و افغانستان تهيه كردند و سازمان ملل هم 
بايد نماينده تام االختيار خود را معرفي كند تا آن 
را اجرايي كنيم كه قرار شد اين كار از طرف آنها 

زودتر انجام شود. 
رحماني فضلي ب��ا بيان اينكه طب��ق گفته هاي 
معاون دبيركل سازمان ملل، ايران به تنهايي چهار 
برابر ساير كشورها انواع مواد مخدر كشف مي كند 
كه از جمهوري اس��المي ايران به دليل اقدامات 
انجام ش��ده تقدير و تش��كر كردن��د، مي افزايد: 
همكاري هاي س��ه جانب��ه ايران، افغانس��تان و 
پاكس��تان كه مورد نظر معاون دبيركل سازمان 

ملل هم بوده بايد تقويت شود. 
به گفت��ه وي س��ازمان ملل ق��ول داده حمايت 
بيش��تري در زمينه هاي سياس��ي، مق��ررات و 
قوانين، تجهيزات و كمك هاي اطالعاتي در سطح 
بين المللي داشته باشد. وزير كش��ور با تأكيد بر 
اينكه سازمان ملل تاكنون هيچگونه كمك مالي 
براي مبارزه با مواد مخدر به ايران نداش��ته است، 
مي افزايد: ما از آنها كمك مالي نخواستيم، اما در 
انتظار كمك هاي اطالعاتي داريم كه بحث مهمي 
در زمينه مقابله و مبارزه اس��ت.  رحماني فضلي 
تصريح مي كند: در زمينه پولش��ويي نيز همواره 
توصيه مي كنند اقدامات مربوط به پولش��ويي را 
اجرا كنيم كه جمهوري اس��المي اي��ران در اين 
رابطه اقدامات خوبي داش��ته اس��ت، اما سؤال ما 
اين است كه با توجه به اينكه بيش از 90 درصد 
گردش مالي مواد مخدر در سيستم هاي كشورهاي 
غربي انجام مي شود، اگر درست مي گويند بايد در 
اين كشورها جلوي اين گردش مالي را بگيرند و 
سرنخ هاي افرادي كه از فروش و توليد مواد مخدر 
تجارت مي كنند به ما بدهند، اما تاكنون اطالعات 

يك مورد هم ارائه نشده است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

عليرضا وهاب زاده با انتشار اين عكس توييت كرد 
كپرنشينان پول ندارند، خانه، آب آشاميدني، راه، رفاه، تغديه مناسب و. . . 
ندارند؛ اما دل بزرگي دارند. آنقدر كه دخترك خوراكي اهدايي را با بزغاله 

تقسيم مي كند. ثبت از وحيد مالمير عكاس تيم كمپين نذر مهرباني

واكنش ها به استيضاح وزرا: 
حسين ابراهيمي: نميخواد نماينده مردم باشيد، اما آخرت خودتونو 

به دنياي البيجاني نفروشيد!
س�عيد بيابانكي: علي ربيعي با تك ماده از بيكاري جان س��الم به در 

برد. . . 
حميد حاجي پور: يكي از نمايندگان به وزير رفاه مي گه شما كه مدعي 
هستين خونتون جنوب شهر بوده االن بفرماييد كجا زندگي مي كنين؟ 
اين سؤال را بايد از تك تك مسئوالن نظام پرسيد كجا و با چه كيفيتي 
زندگي مي كنيد؟ بچه هاتون كجا تحصيل مي كنن؟ چه شغلي دارن؟ از 

كدوم كشور تابعيت گرفتن؟ و. . . 
احسان رستگار: آقاي الياس حضرتي به عنوان مدافع ويژه و با وقت 
وزير راه، مي خ��واد از آقاي آخوندي بعد از اتمام س��خنراني وزير دفاع 

كنه؟! تعجب كردم واقعاً قابل دفاعه ايشون؟!

سيد محمدرضا اصنافي با انتشار اين عكس توييت كرد: چقدر 
خوبه هر كي طراحي كرده و هر كي زده اونجا؛ دمش گرم!

 سارا موسوي توييت كرد:      سوئد با ۲0 هزار مورد آزار جنسي و 67۱۵ 
تجاوز نهايي در سال رتبه اول تجاوز جهان )6۸ نفر در هر ۱00 هزار نفر( 

را دارد. منبع: اداره پيشگيري از جرائم سوئد. 

انتشار مكرر اخبار دروغ در صفحات مجازي برخي خبرنگاران باعث شد 
تا فعاالن رسانه اي در فضاي مجازي با هشتگ خبرنگار دروغگو نيست، از 

اين افراد اعالم برائت كنند. 
سيد راضيه حسيني: شرافت خبرنگار به بازگو كردن حقايقي هست كه 
صاحبان ثروت و قدرت نمي خوان ديده بشه. خبرنگاري كه براي تأمين منافع 

سياسيون به مردم و جامعه دروغ ميگه، شرافتش رو به حراج گذاشته. 
روح اهلل: َقلم بزرگ ترين س��الِح كش��تار افكار عمومي نيست، چون 

خبرنگاردروغگو نيست ! مگه نه؟!
عطيه همت�ي: خبرنگار صداي مردم اس��ت. خاك توي دهانمان اگر 

روزي دروغ بگوييم. هركس دروغ گفت خبرنگار نيست!
حسين كازروني:  فرقي نيست بين سم ريختن تو سرچشمه آب شهر 

و دروغ گفتن يك خبرنگار

 س�ادات بانو توييت كرد: ش��اهزاده ويليام نوه ملكه انگلستان براي 
سومين بار در طول هفت س��ال زندگي مشتركش صاحب فرزند شد. به 
طور ميانگين هر دو سال يك فرزند. . . اما اينجا طرف تا دوتا فيلم اتوبوسي 

بازي ميكنه، مصاحبه ميكنه كه من به بچه و ازدواج فكرم نمي كنم.

عليرضا سزاوار

نيره ساري
  گزارش  یک

  رئيس مركز برنامه ريزي و پژوهش كميته امداد گفت: اعتبار تغذيه 
كودكان زير پنج سال و مادران باردار و شيرده دچار سوءتغذيه در بودجه 

سال آينده كميته امداد 30 درصد افزايش پيدا مي كند. 
  مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران گفت: خط يك متروي 

تهران پنج شنبه آخر سال رايگان است. 
  معاون امور توانبخشي بهزيستي استان تهران از معرفي معلوالن براي 

اشتغال در ادارات و سازمان هاي دولتي خبر داد. 
  سخنگوي شوراي ش��هر تهران، ري و تجريش گفت: بر اساس لغو 
مصوبه برج باغ ها، ش��هرداري تهران مجوزي را براي ساخت وس��از در 

باغات ارائه نمي دهد. 
  رئيس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي گفت: هيچ 

بليت چارتري از ابتداي تابستان سال 97 فروخته نخواهد شد. 
  در پنجاه و سومين جلسه علني شوراي شهر تهران، اعضاي شورا به 

تغيير نام خيابان نفت به مصدق رأي مثبت دادند. 
  رئيس اداره اطالع رس��اني آموزش و پرورش شهرستان هاي استان 
تهران با بيان اينكه همه مدارس شهرس��تان هاي استان تهران تا روز 
۲۸ اسفند ماه داير است، گفت: با مديراني كه مدارس را تعطيل كنند، 

برخورد مي شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2

  خبر

 ارائه تصوير خشن از مردم ايران
 با گزارش هاي سوگيرانه هدفمند

آمار و ارقام و نتايج نظرسنجي هاي مؤسسات بين المللي همچون گالوپ 
هر از چند گاه منتشر مي شد و جرياني رسانه اي در پي انتشار اين آمار راه 
مي افتد. چندي پيش هم مؤسسه نظر سنجي گالوپ نتايج يك نظرسنجي 
جديد درباره مردم ايران را منتش��ر كرد؛ نظر س��نجي اي كه بر اساس آن 
ايرانيان عصباني ترين مردم دنيا هستند و نيمي از مردم كشور هم عصباني 

هستند !
اما آيا چنين آماري مي تواند واقعي باشد؟ آيا به راستي نيمي از مردم ايران 
عصباني هستند؟ اصاًل هدف مؤسسه اي مانند گالوپ از نظر سنجي درباره 
ميزان عصبانيت مردم ديگر كشورها چيست و چرا هميشه در شاخص هاي 
اينچنيني كشورهاي در حال توسعه يا جهان سومي جزو ترين ها مي شوند 
و سهم كشورهاي توسعه يافته از شاخص هاي منفي اينچنيني ناچيز است 

و در عوض در شاخص هاي مثبت ركورددار مي شوند؟ 
اگر به سراغ آمار مراجعه به پزشكي قانوني و آمار نزاع ها در كشور مراجعه 
كنيم با وضعيت مناس��بي روبه رو نمي ش��ويم. با وجود اين، اما اين آمارها 
كاهشي بوده است. بر اساس گزارشات منتشر شده از سوي سازمان پزشكي 
قانوني در هشت ماهه سال گذشته ۴0۱ هزار و 33۵ مصدوم نزاع به مراكز 
پزشكي قانوني مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 9۴ 
كه آمار مراجعان ۴07 هزار و ۸93 نفر بود، ۱/6 درصد كاهش يافته است. 
همچنين روزبه كردوني، مدير كل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت 
رفاه با بيان اينكه در حوزه ها و شاخص هاي اجتماعي شاهد بهبود وضعيت 
هستيم، اظهار كرد: »ميزان نزاع منجر به معاينه در كشور در سال ۱39۴ 

نسبت به سال ۱39۱ كاهش ۸/6 درصدي را نشان مي دهد. «
چندي پيش هم س��خنگوي ني��روي انتظامي تأيي��د ك��رده بود، نزاع و 
درگيري ها در كشور در 9 ماه نخست س��ال ۱39۵ نسبت به مدت مشابه 
سال قبلش كاهش ۱9 درصدي داشته است. بديهي است كه نزاع به عنوان 
يكي از شاخص هاي عصبانيت به شمار مي رود و روند كاهشي اين آمار نه 
فقط نشان دهنده آن اس��ت كه ما عصباني ترين مردم جهان نيستيم، بلكه 

روند كنترل خشم در جامعه نيز به سمت مناسبي حركت مي كند. 
با تمام اينها نتايج منتشر شده از سوي اين مؤسسه با نگاهي خوشبينانه به 
دليل بومي نبودن شاخص هاي اين نظر سنجي نمي تواند معياري از جامعه 
ايران را ارائه دهد؛ از سوي ديگر اما با نگاه واقع بينانه به اين ماجرا نمي توان 
از سياسي و سوگيرانه بودن چنين نظرسنجي هايي چشم پوشيد؛ نتايجي 
سوگيرانه كه بيانگر بخشي ديگر از سناريوهاي اسالم هراسي و ارائه تصوير 
خشن از مردم خاورميانه است. با تمام اينها اما نمي توان از عوامل كاهنده 

آستانه تحمل همچون فقر و بي عدالتي اجتماعي هم چشم پوشي كرد. 

چشمه زالل به همت مترو به فاضالب پيوست !
ش��ركت حفاري متروي پايتخت ضمن آسيب رساندن به گذرگاه هاي 
آب چشمه علي و به تبع آن ورود آب چشمه به تونل مترو در يك اقدام 
غيرمنصفانه، آب حاصل از اين نشتي را با پمپ هاي چندگانه به جريان 

فاضالب شهري منتقل مي كند. 
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران در پنجاه و س��ومين جلسه شوراي 
شهر در تذكرات پيش از دستور خود گفت: »شركت متروي تهران در 

خصوص خشك شدن چشمه علي در شهر ري نقش داشته است. «
حسن خليل آبادي با بيان اينكه اين ميراث ارزشمند در سال ۱3۱3 به 
شماره ۲0۲ در فهرس��ت آثار ملي به ثبت رسيده است، اظهار داشت: 
» در مجاورت اين بناي تاريخي آثار ديگری از جمله باروي ري يا همان 
ديوار دفاعي در زمان جنگ و كتيبه فتحعلي شاه قاجار قراردارد كه البته 
به صورت جداگانه واجد ارزش شناخته شده و در سال ۱37۸ به ثبت 

رسيده است.«
وي افزود: »اين پكيج ارزشمند كه به تنهايي مقصد گردشگري تعداد 
زيادي از گردشگران داخلي و خارجي اس��ت، اكنون در معرض خطر 

جدي قرار دارد.«
خليل آبادي كم آبي ش��ديد و در برخي مقاطع خش��ك ش��دن كامل 
چشمه علي را امري ناگوار دانست و گفت: »انعكاس خشك شدن آب 
اين چشمه در شبكه هاي اجتماعي و البته بازديد مكرر كميته ميراث 
فرهنگي و گردشگري شوراي شهر از اين اثر خبر از روزهاي تلخ براي 
مسافران نوروزي تهران در آس��تانه س��ال نو دارد با تحقيقاتي كه در 
خصوص چگونگي روند حفاري ش��ركت مت��رو در بخش جنوبي خط 
6 متروي تهران به عمل آمده است، متوجه ش��دم كه شركت حفاري 
مترو ضمن آسيب رساندن به گذرگاه هاي آب چش��مه علي و به تبع 
آن فرود آب چشمه به تونل مترو در يك اقدام غيرمنصفانه آب حاصل 
از اين نشتي را با پمپ هاي چندگانه به جريان فاضالب شهري منتقل 

مي كند.«
وي در ادامه تصريح كرد: »تمام حق آب چشمه علي متعلق به زمين هاي 
كشاورزي شهرك عاليين شهر ري است، با توجه به دوران خشكسالي و 
زير كشت رفتن ۴00 هكتار از اراضي اين منطقه صنعت اكسيژن ساز 
روزهاي آلوده تهران و دسترنج كشاورزان زحمتكش منطقه ۲0 رو به 
نابودي است. شركت مترو كارگاهي را كه به منظور تعبيه هواكش موزه 

فرش احداث كرده بود، جمع آوري كرده است.«
اواسط شهريور سال 9۵ خبر رسيد كه كارگاه مترو در فضاي بين برج 

طغرل و قبرستان ابن بابويه در حال تجهيز شدن است. 
در آن زمان نخس��تين دغدغه اي كه بايد ايجاد مي شد، بررسي طرح 
اين پروژه بود، اما در همان زمان هم خواس��ته و ناخواسته مترو خواب 
برج طغرل، قبرستان ابن بابويه، دژ رشكان و محوطه چشمه علي را به 

هم زده بود. 
سرانجام انتقاد ها باعث شد قطار شهري در تصميمي مهم به نفع بناهاي 
تاريخي ش��هر ري پا پس بكش��د و خط 6 خود را از فاصله حدود ۱۲0 
متري برج طغرل، چشمه علي و قبرستان ابن بابويه به حدود ۴00 متر 

آن طرف تر منتقل كند. 
اين آرامش بخش ترين خبر در طول يكي، دو س��ال گذشته براي آثار 
تاريخي شهرري بود تا اينكه خبرهايي از چشمه علي شهرري، بار ديگر 
ذهن ها را به س��مت تونل مترو و احتماالتي كه باعث تغيير مسير آب 
سفره هاي زيرزميني مي شد، كشاند. اين بار خبر رسيد كه آب چشمه 
علي شهرري خشك ش��د.  يكي از فاخرترين آثار تاريخي كشور ايران 
بدون شك چش��مه علي يا به نام قديمي س��ورنا در شهر ري است كه 

ديرينگي آن به ۸ هزار سال مي رسد. 

كبري فرشچي 

سرگرداني 10 ساله يك متقاضي تاكسي ون
علي اكبر ضيايي: م��ن مردي بيكار هس��تم و اهل شهرس��تان نافچ 
ش��هركرد. حدود ۱0 س��ال قبل خودروي پيكانم را فروختم و از طريق 
شركت تاكس��يراني شهركرد براي خريد ون تاكس��ي از طريق اتحاديه 
تعاوني هاي سراسري تاكسيراني كشور مس��تقر در تهران اقدام كردم. 
۴ ميليون تومان به حساب شركت تجارت مهرورزان افق واريز كردم تا 
شش ماه بعد ون را تحويل بگيرم و مابقي را كه ۲ ميليون تومان بود، موعد 
تحويل واريز كنيم. در اين ۱0 سال شركت نه حاضر به واگذاري ون است 
و نه س��پرده ام را پس مي دهد. وقتي براي درخواست كمك به نماينده 
شهرمان مراجعه كردم، او گفت كه خودش هم دو تاكسي ثبت نام كرده، 

اما دستش به جايي بند نيست! چرا كسي جوابگوي من نيست؟!


