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سرنوشت زيست محيطي مناطق آزاد، تجربه اي زنده براي سواحل مكران است 
اكوسيستم  شكننده دروازه طاليي كشور 

س�واحل مكران به دروازه طاليي كش�ور 
معروف اس�ت كه به س�وي درياهاي آزاد 
گشوده مي ش�ود. سرزميني س�احلي در 
جنوب ش�رقي اي�ران كه در ط�ول خليج 
عمان تا جن�وب غربي ايالت بلوچس�تان 
پاكستان گس�ترده اس�ت. جنوب شرقي 
كشور در حال پوس�ت انداختن است. فقر 
دارد پا پس مي كش�د؛ تصوي�ر محروميت 
منطقه به تن�دي در حال تغيير اس�ت، اما 
توس�عه، بدون در نظر داش�تن مخاطرات 
زيس�ت محيطي مي توان�د در دراز م�دت 
آسيب رساني گسترده اي بر جاي بگذارد. 
 مك��ران منطقه اي زر  خيز اس��ت و توس��عه 
اين منطقه به فرصت، س��رمايه، انس��جام و 
هماهنگي بسيار بااليي نياز دارد. اين منطقه 
بكر مرواريدي پنهان  اس��ت كه بايد مسائل 
زيس��ت محيطي و اقتصادي اش ب��ه موازات 
يكديگر پيش رون��د. در واقع قب��ل از پايان 
مطالعات محيط زيستي نبايد توسعه مكران 

شروع شود. 
در سال ۹۶ پهنه بندي فضايي از سوي سازمان 
حفاظت محيط زيست براي مكران انجام شد 
كه توان اكولوژيك منطقه را مطالعه و مناطق 
حساس و اكوسيستم هاي شكننده در آب و 
خشكي و محل اس��تقرار صنايع را مشخص 
كرد. يعني قرار شده مشخص شود كه با توجه 
به شرايط زيست محيطي و اقليمي، چه نوع 

صنايعي براي اين منطقه انتخاب شود. 
ب��ه تعبي��ر محيط زيس��ت باي��د بدانيم در 
منطقه اي كه خش��ك، داراي گ��رد و غبار و 
تغييرات اقليم در آن بسيار اثرگذار است، چه 
نوع صنايعي از لحاظ ملي، زيس��ت محيطي 
مناس��ب و مقرون ب��ه صرفه اس��ت. با توجه 
ب��ه فرصت هاي بي بدي��ل س��واحل مكران، 
فرصت هاي سرمايه گذاري هاي سبز و سازگار 
با محيط زيس��ت در اين منطقه بايد در نظر 

گرفته شود. 

  نگران�ي از توس�عه مك�ران ب�دون 
مطالعات زيست محيطي

رعاي��ت ضوابط زيس��ت محيطي در بازيافت 
كش��تي ها، آب ش��يرين كن ها، انرژي ه��اي 
فرصت ه��اي  مي توان��د  تجديد پذي��ر 
س��رمايه گذاري س��ازگار با محيط زيست در 
سواحل مكران را فراهم كند تا برخالف توسعه 
غيرمحيط زيس��تي مناطق آزاد به خصوص 
سواحل قشم و چابهار به سرنوشت آنها دچار 
نشود.  در روزهاي اخير معاون محيط زيست 
دريايي سازمان محيط زيست هم با اشاره به 
اينكه در فاز دوم مطالعات مكران، ۱۹ پروژه 
متفاوت در كنار هم مطالعه مي شوند، نسبت 
به ش��تاب زدگي در اجراي امور توس��عه اي 
مكران ابراز نگراني كرد و گفت: نگرانم قبل از 
پايان مطالعات فاز دوم، توسعه مكران را شروع 
كنند، البته فاز دوم به دليل تعلل در تخصيص 

اعتبارات، به آينده موكول شد. 
پروين فرش��چي ب��ا اش��اره ب��ه پيش بيني 
استقرار ۲۱ صنعت در منطقه مكران در مورد 
شتاب زدگي در شروع ساخت و سازها در اين 
منطقه هش��دار داد و افزود: بديهي است كه 

رونق اقتصادي و اشتغالزايي در مكران واجب 
است و به لحاظ امنيتي توسعه اين منطقه بايد 
مورد توجه قرار گيرد، اما ش��تابزدگي برخي 
در انجام توسعه ما را نگران مي كند. اين همه 
سال اس��تان سيستان و بلوچس��تان ناديده 
گرفته شده و حاال كه قرار است به توسعه آن 
توجه شود،  بهتر است تا قبل از پايان مطالعات 
هيچ طرحي انجام نشود.  س��ال گذشته هم 
معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه 
تالش مي كنيم تا سند توسعه مكران متفاوت 
از تجربه عسلويه مصوب شود، گفت: اكنون 
در عس��لويه ديگر چيزي به نام خليج نايبند 
كه منطقه حفاظت شده اس��ت، وجود ندارد 
و منطقه عسلويه به دليل نداشتن مطالعات 
زيس��ت محيطي يك��ي از آلوده ترين مناطق 

توسعه اي ايران به شمار مي رود. 
حناچي با اذعان بر اينكه در تصميم گيري ها 
بايد به خواس��ته هاي محلي توج��ه كنيم و 
برايش زمان صرف كنيم، گفت: در عسلويه، 
سرمايه گذاران جلوتر از دولت به منطقه رفتند 
و س��رمايه گذاري در آن منطقه را در دست 
گرفتند. به همين دليل بايد از ابزارهاي دولت 

براي توسعه متوازن منطقه استفاده كنيم. 
  در انتظ�ار هم�كاري وزارت نف�ت و 

سازمان مناطق آزاد
اواخر سال ۹۶ هم رئيس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، توس��عه صنعتي در عسلويه را 
با توسعه محيط زيست همگام ندانست و آن 
را موجب تخريب محيط زيس��ت اين منطقه 
دانست.  عيسي كالنتري همچنين از تالش و 
برنامه ريزي براي كاهش مشكالت آاليندگي 
و زيس��ت محيطي عس��لويه خبر داد و گفت: 
در شهرستان عسلويه ش��اهد آاليندگي هاي 
گسترده اي بر اثر فعاليت صنايع هستيم و بايد 
تالش شود تا محيط امني براي زندگي مردم در 
اين منطقه ايجاد شود.  رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست خاطر نش��ان كرد: وزير نفت با 
پذيرش شرايط منطقه از نظر زيست محيطي 
براي رفع اين مش��كالت و بهبود فضاي اين 
منطقه متعهد شده و قول داده است و تالش 
مي شود كه زمينه بهبود اوضاع فراهم شود.  از 
س��وي ديگر معضالت شديد زيست محيطي 
مناط��ق آزاد موجب ش��د تا كالنتري س��ال 
گذش��ته با امض��اي تفاهمنام��ه اي، تكليف 
محيط زيستي اين مناطق را مشخص كند.  وي 
در مراسم امضاي تفاهم با سازمان مناطق آزاد 
گفت: نبود شفافيت در مسائل زيست محيطي 
مش��كالتي را براي محيط زيست مناطق آزاد 
ايجاد كرده و در اين شرايط هم حوزه اقتصاد، 
هم حوزه محيط زيست و در نهايت كل كشور 
متضرر مي ش��ود.  پيرو تأكيدات رهبر معظم 
انقالب بر توسعه سواحل مكران، نمايندگان 
مجلس در جريان تصويب اليحه برنامه ششم 
توس��عه، م��وادي را در اين زمين��ه تصويب 
كردند. دولت هم مكلف به استقرار و احداث 
زيرس��اخت هاي نظامي، فرهنگي، رفاهي و 
ساماندهي گردش��گري در اين منطقه شده 
كه با مالحظات زيس��ت محيطي بايد در اين 

رابطه اقدام كند. 

زير چرخ خودروهاي بدون بيمه نرويد!
براي ايجاد نظم اجتماعي و كمتر شدن ريسك خطرات مصدومان تصادفات رانندگي بدون ارائه 

بيمه نامه رايگان درمان نمي شوند!

تصادفي ها دوباره به كف خيابان بازخواهند گشت؟!

ش�ايد براي ش�ما هم اتفاق بيفتد؛ تنها 
كسري از ثانيه براي وقوع يك حادثه و 
تصادف كافي است. تا همين چند سال 
پيش مصدومان حوادث رانندگي خيلي 
وقت ها آنق�در كف خياب�ان مي ماندند 
تا بميرن�د. حاال ه�م انگار دس�ت هاي 
پش�ت پرده اي در ت�الش هس�تند ب�ا 
توس�ل به بهانه ه�اي مختل�ف دوباره 
چال�ش روي زمي�ن مان�دن مصدومان 
تصادف�ات رانندگ�ي را باز گردانن�د. 
ي�ك روز اين بهان�ه با بده�ي بيمه ها و 
پرداخت نكردن سهم وزارت بهداشت 
از حق بيمه ش�خص ثالث جور مي شود 
و حاال بخش�نامه تازه وزارت بهداشت 
كه بر اساس آن هزينه درمان مصدومان 
تصادف�ات در صورت فق�دان بيمه نامه 
ش�خص ثالث از س�وي مقصر حادثه )يا 
فرار خ�ودروي مقص�ر( آزاد محاس�به 
مي شود. جالب اينجاست كه رئيس اداره 
بودجه وزارت بهداشت هدف اين كار را 
برقراري نظم اجتماعي عنوان مي كند. 
خيل��ي وقت ه��ا در ح��وادث ترافيك��ي 
مصدومان همراهي ندارند تا مراحل اداري 
و مالي بيمارستان را برايشان انجام دهد و 
حال و روز خودشان هم به گونه اي نيست 
كه عهده دار چنين كاري باش��ند. همين 
مسئله هم در گذشته تبعات زيادي را براي 
بيماران تصادفي موجب شد. سال ۱384 
اما چالش هاي درماني مصدومان حوادث 

ترافيكي با بيمه هاي تجاري و عدم تأمين 
هزينه هاي م��ردم و مصدوم��ان، مجلس 
و دولت را بر آن داش��ت تا در قالب برنامه 
چهارم توسعه مصوبه اي را به رأي بگذارند 
كه درمان مصدوم��ان ترافيكي به صورت 
رايگان انجام و منابع موردنياز آن از محل 
۱0درصد بيمه سرنش��ين، ش��خص ثالث 
و مازاد تأمين ش��ود. حاال از يكسو بيمه ها 
بد عهدي مي كنن��د و از س��وي ديگر هم 
وزارت بهداش��ت براي اجرايي نكردن اين 

دستورالعمل دنبال بهانه است. 
  دستور العملي ديگر براي تنگناي 

بيشتر 
رئيس اداره بودج��ه معاونت درمان درباره 
دستورالعمل اخير وزارت بهداشت مبني 
بر لزوم ارائه بيمه نامه شخص ثالث از سوي 
مقصر تصادف براي دريافت رايگان خدمات 
مربوط به درم��ان مصدوم��ان تصادفي و 
محاسبه آزاد اين خدمات در صورت عدم 
ارائه بيمه نامه اينگونه توضيح مي دهد: ما با 
حجم زيادي از موتورسواران و ماشين هايي 
در س��طح كش��ور روبه رو هس��تيم كه به 
هيچ عنوان خودش��ان را بيمه نمي كنند. 
اي��ن در حاليس��ت كه اي��ن افراد بس��يار 
پرخطرند، به ويژه موتورسواران. بنابراين 
ما به بيمارستان ها اعالم كرده ايم كه براي 
ايجاد نظم اجتماعي و كمتر شدن ريسك 
خطرات، اينگونه افراد حتماً بيمه داش��ته 
باشند و به بيمارس��تان ها هم گفته ايم كه 

حتماً كپي بيمه نام��ه را در حوزه بيماران 
تصادفي دريافت كنند. بر اين اساس مردم 
بعد از دريافت خدمات و در زمان ترخيص، 
كپي بيمه نامه را هم باي��د ارائه كنند. وي 
معتقد است وزارت بهداشت با اين بخشنامه 

به دنبال نظم اجتماعي است!
رضايي با بيان اينكه ماشين ها و موتورهايي 
كه بيش��تر تصادف مي كنند و پرخطرند، 
اكث��راً بيمه نام��ه ندارند، تأكي��د مي كند: 
اين اقدام نوعي زمينه س��ازي اس��ت براي 
اينكه اگر بيم��ه ايران و س��اير بيمه هاي 
تجاري پولمان را ندادند، مطابق بيمه نامه 
صورتحس��اب ها را به مردم دهيم تا از آنها 

پولشان را دريافت كنند. 
  بخش�نامه اي كه قرار اس�ت اجرا 

نشود
بر اساس آيين نامه اجرايي ماده ۹۲ قانون 
برنامه چهارم توس��عه، وزارت بهداش��ت 
مكلف شده است كه نسبت به درمان فوري 
و بدون قيد و ش��رط مصدومان س��وانح و 
حوادث رانندگي در خدمات بهداش��تي و 
درماني اقدام كنند. همچنين در اين ماده 
اعالم شده كه به منظور تأمين منابع الزم 
ب��راي ارائه خدمات ف��وق، ۱0 درصد حق 
بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط 
شركت هاي بيمه تجاري وصول و به حساب 
درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت نزد 
خزانه داري كل واريز و هزينه هاي درمان 
تمامي مصدوم��ان ترافيكي، ج��اده اي و 

رانندگي از محل وجوه واريز ش��ده به اين 
حساب و ساير منابع موجود پرداخت شود. 
توزيع اين منابع نيز بر اساس عملكرد هر 
يك از س��ازمان هاي بيمه گر پايه توس��ط 
وزارت بهداشت هر ش��ش ماه يكبار انجام 

خواهد شد. 
تا همين چند وقت پيش هم انگار مشكل 
خاصي در اي��ن زمينه وجود نداش��ت، اما 
اواخر سال گذش��ته بود كه اختالف ميان 
وزارت بهداش��ت و بيمه ه��اي تجاري به 
خصوص بزرگ تري��ن بيمه تجاري دولتي 
يعني بيمه ايران براي مصدومان تصادفات 
دردسر ساز شد. به رغم دستور صريح قانون 
مبني بر لزوم واريز ۱0 درصد از حق بيمه  
شخص ثالث، سرنشين و مازاد به حساب 
وزارت بهداشت از سوي بيمه هاي تجاري، 
ماه هاس��ت ك��ه مطالبات بيمارس��تان ها 
پرداخت نشده و در حال حاضر حجم اين 
مطالبات ب��ه هزار و ۲00 ميلي��ارد تومان 
رس��يده اس��ت. بخش عمده اي��ن مبلغ، 
يعني 800 ميلي��اردش متعل��ق به بيمه 
ايران اس��ت. اين بده��ي 800 ميلياردي 
موجب شد تا وزارت بهداشت تهديد كند 
از مصدوم��ان ح��وادث ترافيكي كه تحت 
پوشش بيمه ايران هس��تند، پول دريافت 
مي كند و درمان آنها ديگر رايگان نخواهد 
بود. اين در حالي اس��ت كه شركت بيمه 
ايران با 3۲ درصد بيش��ترين سهم بازار را 
دارد و ساير ش��ركت هاي خصوصي باقي 
بازار را در اختيار دارند و مخاطب اصلي اين 

تهديد مردمند. 
رضا رضايي، رئي��س اداره بودجه معاونت 
درمان وزارت بهداش��ت با اش��اره به عدم 
وصول مطالبات بيمارستان ها براي درمان 
مصدوم��ان ترافيكي از س��وي بيمه هاي 
تجاري مي گويد: در صورت��ي كه بيمه ها 
به ويژه بيمه »ايران« نس��بت به پرداخت 
مطالبات وزارت بهداشت اقدام نكنند، جز 
دادن فاكتور تجهيزات پزش��كي و دارو به 
بيمه گذاران اين بيمه ه��ا جهت اخذ پول 
از ش��عب بيمه در سراسر كش��ور چاره اي 

نداريم. 
در براب��ر اي��ن اظهارت ام��ا محمدمهدي 
اعاليي، معاون توس��عه مديري��ت و منابع 
ش��ركت س��هامي بيمه ايران ب��ا انتقاد از 
رس��انه اي كردن ماجرايي كه م��ا بين دو 
دس��تگاه دولتي يعني بيمه ايران و وزارت 
بهداش��ت بايد حل و فصل ش��ود، تأكيد 
مي كن��د: وزارت بهداش��ت طب��ق قانون 
مكلف به پذيرش بي قيد و شرط و رايگان 
مصدومان تصادفات رانندگي است و قطعاً 
هر تصميم و عملي مغاير با آن خالف قانون 

است. 

زهرا چيذري 
   گزارش  يك

نما | محمود محمدتبریزی

88498440سرویس اجتماعي

از س��ال قبل بود ك��ه زمزمه هاي س��ونامي 
بازنشس��تگي در آموزش و پ��رورش و نياز به 
ج��ذب 300 هزار معلم مطرح ش��د. به گفته 
رئيس مرك��ز برنامه ري��زي نيروي انس��اني 
وزارت آموزش  و پ��رورش س��ال ۱3۹۶ ت��ا 
۱400 ب��ازه زماني خاصي بوده ك��ه به اندازه 
۱5 سال گذش��ته، آموزش و پرورش خروجي 
بازنشس��تگي خواهد داش��ت. از سوي ديگر 
گفته مي شود دقيقاً طي همين چند سال نيز 
آموزش و پرورش با افزايش دانش آموزان مواجه 
است كه همين بر ضرورت حل معضل كمبود 

نيرو مي افزايد. 
امسال نيز به رغم گذشت يكسال از بازه زماني 
تعيين شده مجدداً اسفنديار چهاربند بر اين 
نكته تأكيد كرده اس��ت كه تا س��ال ۱40۱ 
حدود 350 هزار نفر از فرهنگيان بازنشس��ته 
خواهند ش��د. نكته جالب اين اس��ت كه در 
همين رابطه معاون سازمان آموزش وپرورش 
استثنايي هم از سونامي بازنشستگي معلمان 
اين بخش خبر داده و گفته است: ساالنه 800 
نفر در اين سازمان ش��رايط بازنشستگي پيدا 
مي كنند و اين سازمان ۲3 هزار نفر نيرو دارد 
كه از امسال با سونامي بازنشستگي نيرو هاي 

اين سازمان مواجهيم. 
طن��ز تلخ ماجرا اينجاس��ت كه س��يد محمد 
بطحايي، وزير آموزش و پرورش مهر تأييد بر 
اين معض��ل زده و ضمن تأيي��د كمبود نيرو 
به دليل خروج نيروي انس��اني از س��ال ۹7، 
گفته اس��ت بايد از روش هاي مختلفي براي 
تأمين نيروي انساني در سال تحصيلي آينده 
و سال هاي بعد اس��تفاده كنيم تا مشكالتي 
براي نظام آموزش و پرورش كشور ايجاد نشود.  
در مقابل قطعي��ت اين اظهارات مس��ئوالن 
آموزش و پرورش و هش��دار نس��بت به اعالم 
نياز نيروي انس��اني، برنامه ريزي براي مواجه 
با اين مش��كل نكت��ه مغفول مانده اي اس��ت 
كه دراين باره به ذهن مي رس��د و همواره هم 

گوشزد مي شود. 

با اين مقدمه كه نيازهاي انبوه آموزش و پرورش 
به معلم را با توجه به سونامي خروج نيرو بايد 
با روش هاي منطقي و مناسب پاسخ داد، چند 

سؤال به ذهن مي رسد: 
اول اينك��ه آيا آموزش و پ��رورش در نظر دارد 
همچنان مثل قبل براي تأمين نيروي موردنياز 
خ��ود، راه  حل هاي��ي همچون ب��ه  كارگيري 
معلم��ان حق  التدري��س، س��رباز معلمان و 
آموزگاران بازنشسته را به كار ببندد؟ آيا اساساً 
اين راه حل كمكي به تأمين نيروي مورد نياز 

كرده است؟!
همچنين اس��تفاده از معلمان حق  التدريسي 
كه همواره نسبت به عدم بهره مندي از حقوق 
و مزاي��ا و معوقات خود گالي��ه دارند، راهكار 
درستي مي تواند باشد؟ در همين راستا ميزان 
كيفيت ارائه شده از س��وي معلمان بي انگيزه 
چه ميزان براي نهاد آموزش و پرورش اهميت 

دارد؟
دوم، با روند فعلي پذيرش اندك در دانش��گاه 
فرهنگيان و س��هميه هاي اختصاص يافته به 
آموزش وپرورش در آزمون هاي اس��تخدامي 
آيا مي توان از طريق فوق كس��ري معلمان را 

پاسخ داد؟!
در نهايت اينكه آموزش و پرورش الزم اس��ت 
باالخره در اين مقطع با ق��رار گرفتن در اوج 
س��ونامي فقدان ني��روي انس��اني و افزايش 
دانش آموزان، به صورت رس��مي از برنامه ها و 
تدابير خود براي جبران اين كمبودها بگويد؛ 
چراكه اگر براي جبران اين كمبود قرار باشد 
سن بازنشستگي با افزايش روبه رو شود، قطعاً 
فرهنگيان باي��د از اين تصميم مطلع ش��وند 
ت��ا برنامه ريزي هاي مادي و معن��وي خود را 
منطبق با اين تصميم كنند. اگر هم سناريوي 
ديگري ب��راي مواجه با اين س��ونامي در نظر 
آموزش و پرورش اس��ت، بايد ضم��ن در نظر 
گرفتن شرايط موجود آن را با فرهنگيان مطرح 
كنند؛ اگر هم كه وزارتخانه برنامه اي ندارد كه 

هيچ، به همين منوال ادامه دهد !

رئيس  كل دادگس�تري استان تهران ضمن 
اش�اره به اتمام بدوي رس�يدگي به جرائم 
انتخاباتي استانداران و فرمانداران گفت: براي 
يكسري ديگر از متهمان حقوق هاي نجومي 
كيفرخواست صادر شده و پرونده هايشان 
ت�ازه از دادس�را ب�ه دادگاه آم�ده اس�ت. 
غالمحسين اسماعيلي درباره آخرين وضعيت 
پرونده متهمان اغتشاشات دي سال ۹۶ اظهار 
كرد: در ارتباط با پرونده هاي اغتشاشات دي ماه 
۹۶، براي تعدادي از متهمان حكم صادر شده و 

تعدادي هم در نوبت رسيدگي است. 
رئيس كل دادگستري استان تهران اضافه كرد: 
بين حكم هاي صادره، هم رأي به محكوميت 
و هم برائت وجود دارد.  اس��ماعيلي در پاسخ 
به س��ؤال ديگري در خص��وص پرونده جرائم 
انتخاباتي استانداران و فرمانداران در انتخابات 

س��ال ۹۶ هم اظهار ك��رد: رس��يدگي بدوي 
به پرون��ده مقاماتي كه در انتخابات رياس��ت 
جمهوري س��ال ۹۶ مرتكب جرم شدند، تمام 
شده و فعالً پرونده در تجديدنظر مطرح است. 

رئيس  كل دادگستري اس��تان تهران درباره 
آخرين وضعيت پرون��ده متهمان حقوق هاي 
نجوم��ي نيز گفت: ب��راي بخش عم��ده اي از 
پرونده هايي كه در دادگاه مطرح رسيدگي بود، 
رأي صادر شده و پرونده افرادي كه به حكمشان 
اعتراض داشتند، در مرحله تجديدنظر است. 
البته بين آراي صادره برائت هم داشتيم.  اين 
مقام مس��ئول در دادگستري اس��تان تهران 
گفت كه در ماه هاي پاياني سال ۹۶ هم براي 
يكسري ديگر از متهمان حقوق هاي نجومي 
كيفرخواست صادر شده و پرونده هايشان تازه 

از دادسرا به دادگاه آمده است.  

كميت�ه رجيس�تري از شناس�ايي تخلف 
خ�الف  اظه�اري ۴ه�زار دس�تگاه تلفن 
همراه در س�امانه ثبت گوش�ي مس�افري 
خب�ر داد و اع�الم ك�رد: اي�ن گوش�ي ها 
حداكثر تا 3۰ روز آينده قطع خواهد ش�د. 
كميت��ه راهبري ط��رح رجيس��تري )همتا( 
در اطالعيه اي با اش��اره به شناس��ايي تخلف 
خالف  اظهاري 4 هزار دس��تگاه تلفن همراه 
در سامانه ثبت گوشي مسافري اعالم كرد: با 
توجه به بررسي هاي صورت گرفته، متأسفانه 
مشاهده شده برخي از متقاضيان در اعالم برند 
و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشي هاي 
مس��افري خالف اظهاري داش��ته و حقوق و 
عوارض گمركي متناسب با برند و مدل تلفن 
همراه خود را پرداخت نكرده اند.  گفتني است 
مطابق اين اطالعيه در صورت مسجل شدن 

خالف اظهاري در س��امانه ثبت گوش��ي هاي 
مسافري از ثبت شناس��ه تلفن همراه مذكور 
ممانعت به عمل  آمده و هزينه پرداخت شده 
نيز تحت هيچ عنواني به شخص عودت داده 
نخواه��د ش��د. همچنين خالف اظه��اري از 
مصاديق ب��ارز تخلفات گمركي محس��وب و 
مطابق با قوانين گمرك جمهوري اس��المي 
ايران با آن برخورد مي ش��ود.  همچنين اين 
اطالعيه مي افزايد: تمامي اف��رادي كه قصد 
خريد تلفن هم��راه نو را دارند، دقت داش��ته 
باشند، چنانچه در متن پيامك استعالم اصالت 
متوجه شدند تلفن همراهي كه قصد خريد آن 
را دارند به صورت مس��افري وارد كشور شده، 
از خري��د آن صرف نظر كنند يا از فروش��نده 
 )IMEI( بخواهند در فاكتور فروش شناسه

گوشي را درج و قيد كند.

   ظفرنژاد با بيان اينكه باز هم س��تاد احياي درياچ��ه اروميه به فكر 
مديريت سازه اي است و از طرح انتقال آب صحبت مي كند، گفت: حتي 

صحبت كردن از انتقال آب از درياچه وان خطرناك است. 
    دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش گفت: نمي ت��وان زمان 
امتحانات پايان س��ال را از خرداد ماه به زمان ديگري موكول كرد، اما 

مي توان در طول خردادماه تاريخ امتحانات را تغيير داد. 
    مردم بنگالدش با تميز كردن خيابان هاي پايتخت اين كشور، در 

گينس ركورد جديدي را به ثبت رساندند و جهاني شدند. 
    عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: تعويق سازمان 
برنامه و بودجه در اعالم تعرفه ها پذيرفتني نيست و اگر سازمان برنامه 
و بودجه تا پاي��ان فروردين از انج��ام تكاليف قانوني اس��تنكاف كند، 

كميسيون بهداشت پيگيري خواهد كرد. 
    هيئ��ت عمومي دي��وان عدال��ت اداري دس��تورالعمل وزارت كار 
در خصوص قطع مق��رري بيمه بيكاري به دلي��ل تأخير 45 دقيقه اي 

مقرري بگيران، ثبت حضور و غياب را ابطال كرد. 
    رئيس كل دادگستري استان گلستان از صدور بيش از 3 هزار و ۲00 

رأي جايگزين حبس در اين استان طي سال گذشته خبر داد. 
    متخصص تغذيه گفت: ويتامين D در سالمت پوست و مو و سالمت 
دندان ها نقش مهمي دارد و كمبود  آن در كودكان سبب كاهش رشد 

آنها مي شود. 
    مسئول گروه تجهيزات پزش��كي دفتر خدمات تخصصي سازمان 
بيمه سالمت ايران اعالم كرد: بيمه شدگان تحت پوشش بيمه سالمت 
ايران براي دريافت هزينه لوازم و تجهيزات پزشكي از اين سازمان بايد 

مدارك كافي داشته باشند. 
    رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان با بيان اينكه درباره تسهيل 
ازدواج دختران دستگاه هاي متكفل امور زنان تا به  حال اقدامي انجام 
نداده اند، گفت: ما در تالشيم اين دستگاه ها را متوجه كنيم كه مطابق 

قانون در اين زمينه وظايفي برعهده دارند. 

بي برنامگي   در برابر سونامي بازنشستگي!

عليرضا سزاوار
   گزارش  دو

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. 

  
علي عليزاده با انتشار اين عكس در توييتر نوشت: آنان كه فرياد 
مي زنند عرب نمي پرستند نماد ۲00 هزار شهيد ايراني را آتش زدند و 
براي جيره اندك به ارتش بن سلمان پيوستند و عرب هاي سوري، صبح 
موشك باران، پرچم ايران را  به اهتزاز در آوردند؛ آريايي نه! ايراني هستيم 
و سرنوشتمان با برادران و خواهران عربمان در سوريه، لبنان عراق و يمن 

درهم تنيده است.  

 تقي دژاكام در توييتر خود نوشت: دوران بچگي و نوجواني ما هم 
گوگل بود، اما يك كمي ظاهرش فرق مي ك��رد، گوگل ما كتاب هاي 

حجيم، اما جذابي بود كه روش نوشته شده بود: دايره المعارف !

 توييت كبري آسوپار: كرباسچي كه به جرم فساد اقتصادي محكوم 
شد، مي گفتند مهم اين است كه براي تهران كار كرد، كار بكنند دزدي 
هم كردند مهم نيست! حاال س��ر خوابيدن امور شهرداري تهران و كار 
نكردن محمد علي نجفي مي گويند اگر كار نكرد، دزدي هم نكرد! دزدي 

نكنند كار هم نكردند مهم نيست ! خدايگان منطق !

 عمرتباه شده در توييتر خود نوش�ت: تحقير آميز ترين لحظه در 
پادگان اش��رف وقتي بود كه فهميدم خواهرهاي رده باال قبل از ديدار 
با نظاميان امريكايي تو اشرف حس��ابي آرايش مي كنند! بعداً شنيدم 

اتفاق هاي ديگه اي هم دراين ديدارها افتاده. 
 

  فاطمه محبي با انتش�ار اين تصوير نوش�ت: ف��روش كرم هاي 
سوخاري شده خوراكي ! شهر رن فرانسه مهد تمدن! ما فكر مي كرديم 
فقط چشم باداميا از اين آشغاال مي خورن؛ اگه عرضه داشته باشيم االن 

ميزنيم تو كار صادرات.  
 

 هاني هاشمي با انتش�ار اين تصوير در توييتر نوشت: ريشه 40 
سال ناكارآمدي اقتصادي در يك قاب.  

 

 يك كانال تلگرامي با انتشار اين سند مدعي شد: مصوبه هيئت 
وزيران دولت روحاني درباره كمك 50 ميليارد ريالي به روزنامه ايران با 

امضاي اسحاق جهانگيري )۱3۹۶/۱۱/۱8(  

نيره ساري

اتمام رسيدگي به جرائم انتخاباتي  برخی استانداران 

4 هزار گوشي مسافري تا يك ماه ديگر قطع مي شود

عکس: فرزاد منتي| تسنيم


