
اين بار نوبت به چشم بادامي ها رسيده تا جنگ 
تجاري س�ايبري  را كه پيش از اين امريكا آغاز 
كرده بود، آنها ادامه دهند. كره جنوبي كه ابتدا 
از صادرات دارو ب�ه ايران به دلي�ل تحريم هاي 
امريكايي امتناع ورزيده بود و بعد واردات لوازم 
خانگ�ي و قطع�ات آن را محدود ك�رد، حاال در 
جنگ تج�اري در زمي�ن امريكا و غ�رب گامي 
ديگر برداشته است. شركت سامسونگ كاربران 
ايران�ي را در دسترس�ي ب�ه برنامه ه�اي پولي 
»گلكس�ي اس�تور« محدود كرده است و سال 
گذشته هم اين ش�ركت كره اي ضمانتنامه هاي 
گوشي هاي خود را در ايران و عرصه بين المللي 
طوري طراحي ك�رده بود كه اگ�ر كاربري، يك 
نرم اف�زار ايراني روي گوش�ي نصب ي�ا از بازار 
اپليكيش�ن هاي ايران�ي اس�تفاده كن�د، اين 
گوش�ي از گارانتي خارج مي ش�ود. اي�ن ماجرا 
ب�ا نامه ن�گاري وزارت ارتباطات با اين ش�ركت 
كره اي اصالح ش�د، ام�ا رون�د خصومت ورزي 
اين شركت در راستاي خوش�ايند امريكايي ها 
همچنان ادامه دارد؛ اين بار محدوديت كاربران 
در دسترسي به نرم افزارهاي »گلكسي استور« 
اعمال ش�ده اس�ت، اتفاقي كه پيش از اين هم 
براي كاربران گوش�ي هاي تلفن هم�راه اپل رخ 
داد. ح�اال محمدجعفر نعن�اكار، مديركل دفتر 
حقوقي س�ازمان فناوري اطالعات ايران از ساز 
و كارهاي قانوني براي مقابله با اين اقدام شركت 
سامس�ونگ س�خن مي گويد؛ س�از و كارهايي 
نظير كاهش س�هم 53 درصدي اين ش�ركت از 
بازار ايران يا رجيس�ترنكردن گوشي هاي اين 
برند كه همگ�ي در حد گمانه مطرح مي ش�ود!

وقتي دو دس��تي بيش از نيمي از بازار تلفن همراه 
كشور را به يك ش��ركت خارجي واگذار مي كنيم، 
بايد چشم انتظار تاوان اين اش��تباه هم باشيم. به 
خصوص در شرايطي كه چشم بادامي هاي كره اي 
برخالف معاهدات بين المللي براي خوشايند امريكا 
حتي حاضر نيستند به ما دارو بفروشند، با اين همه 
سياستگذاري اشتباه در كنترل بازار تلفن همراه و 
چيدن تمام تخم مرغ ها در يك س��بد موجب شده 
تا هر روز با گربه رقصاني برندهاي خارجي فعال در 
حوزه گوشي تلفن همراه مواجه باشيم. توليد ملي 
در حوزه گوشي هاي تلفن همراه هم حاال آنچنان به 
حاشيه رفته كه ديگر حتي نامي از برندهاي ايراني 
به گوش نمي رسد؛ برندهايي همچون جي ال ايكس 
با تمام حرف و حديث هايي كه درباره مونتاژ بودن 

آن به گوش مي رسيد، اما حاال در عمل در بازار هيچ 
سهمي ندارد. به س��راغ فروشگاه هاي اينترنتي كه 
مي رويد متوجه مي شويد بساط گوشي هاي ايراني 
به طور كامل از بازار برچيده ش��ده است. در چنين 
ش��رايطي مردم به جز خريد برنده��اي غيرايراني 
گزينه اي ندارند و برندهاي غيرايراني هم هر روز يك 

داستان تازه دارند. 
  ادامه جنگ تجاري در فضاي مجازي 

شهريور سال 96 براي نخستين بار اپليكيشن هاي 
ايراني نظير اس��نپ و تپس��ي براي كاربران ايراني 
از س��وي ش��ركت اپل تحريم ش��د؛ تحريمي كه 
وزير ارتباط��ات در واكنش به آن گف��ت: »مذاكره 
مي كنيم.« اي��ن ماجرا ادامه پيدا ك��رد و تا همين 
حاال بسياري از نرم افزارهاي ايراني براي نصب روي 

گوشي هاي اپل هر از چندگاه بايد راهي پيدا كنند و 
پس از مدت كوتاهي غيرفعال مي شوند. اين موضوع 
اگرچ��ه چالش هايي را ب��راي كارب��ران ايراني اين 
برند ايجاد كرده اس��ت، اما به گفته وزير ارتباطات 
سهم اپل از بازار تلفن همراه ايران 11درصد است، 
اما چش��م بادامي ها و به خصوص ش��ركت كره اي 
سامس��ونگ بخش اعظم بازار تلفن همراه كشور را 
در اختيار دارند؛ سهم 53 درصدي. با چنين سهم 
بزرگي از ب��ازار تلفن همراه كش��ور، جنگ تجاري 
مجازي اين شركت كره اي به نفع امريكا مي تواند به 

كاربران ايراني گوشي هاي اين برند آسيب بزند. 
تبعيض ناعادالنه بين كارب��ران ايراني و غيرايراني 
ب��راي اس��تفاده از خدم��ات سامس��ونگ، يكي از 
تبعات اين اقدام شركت كره اي است. عالوه بر اين 

توسعه دهندگان اپليكيشن ايراني كه محصوالت 
خود را در »بازار گلكسي« مي گذاشتند و حتي در 
خارج از ايران فروش داش��تند نيز كسب و كارشان 

تحت الشعاع قرار مي گيرد. 
  ابزاره�اي قانون�ي ب�راي مقابله ب�ا اقدام 

سامسونگ 
شركت سامسونگ بنا دارد امكان خريد نرم افزارهاي 
پولي »گلكس��ي ماركت« را كه تا پي��ش از اين به 
صورت ريالي ب��راي كاربران ايران��ي ممكن بود، از 
دسترس خارج و محدود كند كه اين شركت اعالم 
ك��رده از اوايل اس��فندماه اين تصمي��م را اجرايي 
مي كند.  محمدجعفر نعناكار، مديركل دفتر حقوقي 
سازمان فناوري اطالعات ايران در پاسخ به سؤالي 
درباره واكنش اين وزارتخانه به اقدام شركت كره اي 
سامس��ونگ با تأكيد بر داش��تن ابزار قانوني براي 
مقابله با اين ش��ركت مي گويد:»سامس��ونگ 53 
درصد بازار ايران را در اختيار دارد كه اگر نخواهد با 
ايران همكاري كند، اين بازار مي تواند بين صاحبان 
برندهاي ديگري مانند ش��يائومي، ه��واوي و آنر 

تقسيم شود.«
بنا به تأكيد وي از س��وي ديگ��ر وزارت ارتباطات 
مي تواند رواديد كارمندان كره اي سامسونگ كه در 
ايران فعاليت مي كنند را تمديد نكند چراكه وزارت 
ارتباطات در كميته اشتغال اتباع خارجي عضو است 
و در اين كميته هر شخص خارجي كه بخواهد در 
حوزه فناوري اطالعات مشغول به كار شود بايد مجوز 

فعاليت از وزارت ارتباطات دريافت كند. 
نعناكار با اشاره به سياست ممانعت از رجيستركردن 
بخش��ي از گوش��ي هاي رده ب��االي سامس��ونگ 
مي افزايد:»براي آنكه قشر متوس��ط جامعه از اين 
تصميم ضربه نخورد، مي توان جلوي رجيس��تري 
گوش��ي هاي رده باال كه قيمت بااليي دارند و براي 
دهك هاي باالي جامعه تعبيه شده را گرفت و آنها را 

به استفاده از ساير برندها سوق دهيم.«
مديركل دفتر حقوقي س��ازمان فناوري اطالعات 
ايران در عي��ن حال تأكيد كرد:»س��عي مي كنيم 
نرم افزارهايي كه كاربران نياز دارن��د را از بازارهاي 
ديگر اپليكيش��ن، تهيه كرده و در اختيارشان قرار 

دهيم.«
فهرست اقدامات وزارت ارتباطات عليه سامسونگ 
در حد گمانه زني است. همچنان كه اين شركت هنوز 
به نامه دفتر حقوقي سازمان فناوري اطالعات پاسخ 
نداده اس��ت و هنوز هم وقتي در خيابان و فضاهاي 
شهري قدم مي زنيد مي توانيد تبليغات اين شركت 

كره اي را بر در و ديوار شهر ببنيد. 
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به گفته سخنگوي دستگاه قضا با دستگيري ابربدهكار بانكي و ابطال واگذاري يك شركت، بيش از 4 هزار ميليارد تومان به بيت المال بازگشته است

بازگشت 4000 ميليارد تومان به بيت المال فقط از 2 پرونده

ادامهجنگتجاريسايبريامريكاييدرزمينكرهجنوبي
مديركل حقوقي سازمان فناوري اطالعات از ساز و كارهاي قانوني براي مقابله با اقدامات سامسونگ مي گويد

بيستمين نشست 

عليرضا سزاوار
خبري سخنگوي   گزارش  2

ب�ا  قوه قضائي�ه 
حضور خبرنگاران روزگذشته در حالي برگزار 
شد كه  غالمحسين اسماعيلي در اين نشست 
ب�ه موضوعات�ي همچ�ون بازگش�ت ام�وال 
بده�كاران به بيت الم�ال، تب�ادل يك مجرم 
آلماني با يك فرد ايراني، برگزاري دادگاه طبري 
تا پايان س�ال، وضعيت رئيس سابق جمعيت 
هالل احم�ر، ماج�راي نف�وذ در انتخاب�ات و 
شفاف ش�دن وضعي�ت وكال صحب�ت ك�رد. 
روزگذشته غالمحسين اسماعيلي درباره آخرين 
وضعيت ابربدهكار بانكي گفت: »اين فرد مجموعه 
بدهي اش حدود 4هزار ميليارد تومان است كه ما 
حدود 3هزار ميليارد تومان را در فرآيند تحقيقات 
اوليه مقدماتي شناس��ايي كرديم و حدود 3هزار 
ميليارد تومان از بدهي او به بانك تس��ويه ش��د. 
پرونده مراحل تحقيقاتي خود را مي گذراند و تالش 
مي كنيم قبل از صدور كيفرخواست مابقي مطالبات 
از محل اموال اين شخص به بانك برگردانده شود.« 
س��خنگوي قوه قضائيه اقدام ديگر اين دستگاه را 
در رابطه با گروه صنعتي ايران ترانسفو اعالم كرد 
و گفت: »در پي واگذاري اين گروه صنعتي شاهد 
بروز مشكالتي در اين مجموعه بوديم كه با ورود 
قوه قضائيه و دادسراي تهران خريدار اين مجموعه 
از خصوصي سازي اوالً اهليت الزم را نداشت و ثانياً 
ميليون ها دالر وجوه پرداختي را از محل تسهيالت 
بانكي اين ش��ركت خارج كرده بود ك��ه اين فرد 
دستگير و واگذاري فسخ و مقرر شد، اين شركت 
از طريق بورس به خريداران واگذار شود كه  تنها 
در اين اقدام حدود هزار ميليارد تومان به بيت المال 

بازگشت.«
 مبادله به سود ايران

س��خنگوي قوه قضائيه درباره ماجراي مبادله دو 
زنداني ميان ايران و آلمان گف��ت: »براي يكي از 
شهروندان ايراني ما كه فعاليت هاي تجاري انجام 
مي داد تحت عن��وان دورزدن تحريم ها پرونده اي 
تشكيل ش��د و برخالف ضوابط بين المللي تحت 
تعقيب امريكا قرار گرفت كه اين شهروند در آلمان 
با درخواست امريكا دستگير ش��د و  امريكايي ها 
اصرار داش��تند اين فرد را به امريكا منتقل كنند، 
اما تالش وزارت خارجه و ق��وه قضائيه بر اين بود 
كه اين شهروند بايد به ايران بازگردد. تبعه آلماني 
هم كه مدت ها قبل در ايران دس��تگير شده بود، 
به لحاظ اينكه از يك س��ري از مناطق ممنوعه و 
غيرمجاز عكس��برداري و فيلمبرداري كرده بود، 

بازداشت و در دادگاه به س��ه سال حبس محكوم 
شد كه در يك فرآيند قضايي ابتدا تبعه ايراني روز 
يك شنبه وارد كشور شد و روز دوشنبه تبعه آلماني 

را آزاد كرديم.«
  از طبري تا پيوندي

اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده طبري هم 
گفت: »تحقيقات در اين پرونده تقريباً تمام شده 
است. آنچه از دادسرا گزارش دادند، حتماً قبل از 
پايان سال دادسرا تصميم نهايي خود را مي گيرد. 
پيش بيني هاي الزم انجام شده در صورتي كه در 
روزهاي اول اسفند منتهي به صدور كيفرخواست 
شود قبل از پايان سال جلسات دادگاه آغاز مي شود. 
قطعاً در اسفند كار تحقيقات دادسرايي در بخشي 

كه امكان تكميل آن است، تكميل خواهد شد.«
وي همچنين در خصوص دس��تگيري علي اصغر 
پيون��دي، رئيس س��ابق جمعي��ت هالل احمر و 
جزئيات اين پرونده گفت: »بخشي از پرونده منتهي 
به صدور كيفرخواست ش��د، اما دادگاه تحقيقات 
دادسرا را ناقص دانست و پرونده را اعاده كرده كه 
افراد ديگري تحت تعقيب ق��رار گرفتند و عده اي 
آزاد ش��دند. در دو بخش هالل احمر و دانش��گاه 
شهيد بهش��تي پرونده در جريان و تحقيقات در 
حال انجام است و به زودي با رفع نواقص به دادگاه 

برمي گردد.«
 ماجراي نفوذ در انتخابات

وي در مورد نفوذ و كالهب��رداري برخي افراد در 
انتخابات هم گفت: »اينك��ه برخي ادعا مي كنند 
ذي نفوذند با اينكه باشند متفاوت است. تاكنون 
به ادعا رسيده ايم، ولي به صاحب نفوذ نرسيده ايم! 

البته اين موضوع كالهبرداري اس��ت نه ارتش��ا، 
ولي وصف مجرمانه دارد و رسيدگي مي كنيم كه 
تاكنون ۲۰ نفر شناسايي و برخي با قرار آزاد شده اند 
و حدود چهار تا پنج نفر در بازداش��ت هستند، اما 
به ارتباط اي��ن مدعيان با نه��اد نظارتي انتخابات 
نرسيده ايم البته در اين زمينه فردي از استانداري 

نيز بازداشت شده است.«
 وضعيت وكال بايد شفاف شود

اسماعيلي در مورد عام المنفعه شدن كانون وكال و 
عدم بارگذاري اطالعات و ماليات هاي آنها براساس 
مصوب��ه اخي��ر دولت گف��ت: »براس��اس قوانين 
معتقديم، وكال بايد ماليات بپردازند و حق الوكاله 

بايد شفاف بوده و درج شود.«
در اليحه بودجه 99 كه هنوز نهايي نشده، حكمي 
پيش بيني ش��ده كه وكال باي��د در درگاهي كه تا 
تيرماه راه اندازي مي شود مبالغ دريافتي خود را در 
قراردادهاي شان ثبت كنند و ما به دنبال اين هستيم 

وكال شفافيت در قراردادهايشان داشته باشند.
 10 سال حبس براي طاق باز و بياني

س��خنگوي قوه قضائيه درباره اح��كام مربوط به 
فعاالن محيط زيس��تي در دادگاه تجديدنظر هم 
گف��ت: رأي پرونده متهمان موس��وم ب��ه پرونده 
محيط زيس��ت از نظر ما يك پرون��ده اقدام عليه 
امنيت ملي است كه رأي نهايي آن صادر و قطعي 
ش��ده اس��ت. »مراد طاق باز« و »نيلوفر بياني« به 
جرم همكاري با امريكا به 1۰سال حبس و رد وجوه 

دريافتي از دولت امريكا محكوم شده اند.
به گفته اسماعيلي، »در اين پرونده »هومن جوكار« 
به جرم همكاري با دولت امريكا به هش��ت س��ال 

حبس، »طاهر قديريان« به جرم همكاري با دولت 
امريكا به هشت سال حبس، »سام رجبي« تبريز به 
جرم همكاري با دولت امريكا به شش سال حبس، 
»سپيده كاشان دوست« به جرم همكاري با دولت 
امريكا به شش سال حبس، »اميرحسين خالقي 
حميدي« به جرم جاسوسي به شش سال حبس 
و »عبدالرضا كوهپايه« به جرم اجتماع و تباني به 
قصد اقدام عليه امنيت كشور به تحمل چهار سال 
حبس محكوم شدند كه محكوميت آنها در دادگاه 

تجديد نظر هم قطعي شده است.«
 امير آلماني ليدر اغتشاشات آبان از تركيه 

بازگردانده شد
اسماعيلي افزود: جمعي از عناصر اصلي اغتشاشات 
آبان در اس��تان هاي مختلف شناس��ايي ش��دند، 
كساني كه اموال عمومي و دولتي از جمله بانك ها، 
پمپ بنزين، پاس��اژ ها و اماكن متعلق به مردم را 
به آتش كش��يدند و تخريب كردند و امنيت مردم 
را مورد خدش��ه قرار دادند، شناس��ايي شدند و تا 
االن به پرونده هاي اين افراد رسيدگي شده است 
و متناس��ب با اعمال مجرمانه آنه��ا مجازات هاي 
قانوني در نظر گرفته شده است. هم در تهران، هم 
اصفهان، هم شيراز و هم خوزستان عناصر متعددي 
از اغتشاشگران اصلي شناسايي و محاكمه و حكم 

بدوي صادر شده و در فرآيند تجديدنظر است. 
وي به يك نمونه از پرونده هاي تهران اشاره كرد و 
گفت: يكي از پرونده هاي رسيدگي شده در تهران 
كه اصطالحاً از زبان خودش��ان مشهور به پرونده 
امير آلماني است. باند تبهكاري كه هم سابقه اعمال 
مجرمانه داش��تند و هم در همين مقطع مرتكب 
سرقت مسلحانه و از اراذل و اوباش بودند. بانك و 
پمپ بنزين آتش زدند و از اقدامات خالفكارانه شان 
فيلمبرداري و براي ش��بكه هاي خارجي ارس��ال 
كردند و بعد از احساس خطر از كشور خارج شدند و 
به تركيه رفتند كه با پيگيري هاي مجدانه از تركيه 

برگشتند و بازداشت شدند. 
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: در بررسي 
س��وابق يكي از آنها كه مش��هور به امي��ر آلماني 
اس��ت، معلوم ش��د كه س��ابقه خروج غيرقانوني 
از كش��ور به كش��ورهاي مختلف دارد و مدتي در 
كمپ پناهندگان در آلمان بوده اس��ت و در كمپ 
پناهندگان آلمان با عناصر وابسته به گروهك نفاق، 

مالقات ها و همكاري هايي داشته است. 
اس��ماعيلي تصريح ك��رد: اين فرد و اي��ن تيم در 
حوادث آبان ماه ميدان داري و اين اغتشاش��ات را 
سردمداري كردند و اين جناياتي كه مردم شاهد 

بودند را رقم زدند. 

كبري فرشچي 

 معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه در 
سال تحصيلي 98 توانسته ايم 36هزار و 444 كودك بازمانده از تحصيل 

را جذب كنيم، گفت: امسال پيك نوروزي نداريم. 
  وزير بهداشت گفت: تمام آزمايش هايي كه در طول دوران مراقبت 
از دانشجويان قرنطينه شده انجام داده بوديم، منفي بود و نشان از عدم 
آلودگي آنها به ويروس كروناي جديد بود و با گواهي سالمتي كه به آنها 

اهدا كرديم، به كانون خانواده هاي خود بر بازگشتند. 
  معاون امور عمراني اس��تانداري تهران گف��ت: محدوده هاي طرح 
ترافيك و زوج و فرد تهران براي سال آينده تغييري نخواهد كرد و ميزان 

نرخ عوارض هم براساس نرخ تورم افزايش خواهد يافت. 
  معاون امور عمراني اس��تانداري تهران گفت: در اي��ام نوروز كرايه 

هيچ يك از وسايل حمل و نقل عمومي افزايش نخواهد يافت. 
  متخصص ريه با بيان اينكه ژنتيك مهم ترين عامل ايجاد بيماري آسم 
است، گفت: هواي آلوده، استرس، سيگار، چاقي، بوها و عطرها از جمله 

علل ايجاد يا تشديد كننده اين بيماري هستند. 
  معاون تحقيقات وزير بهداشت س��رطان مثانه را يكي از شايع ترين 
سرطان ها در جهان برشمرد و گفت: با تالش محققان سرطان مثانه در 

افراد سالم 1۰ سال زودتر شناسايي مي شود. 
  مديركل امور آموزش هاي شهروندي معاونت اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران گفت: 5 هزار شهروند تهراني در كارگاه هاي كمپين 

موتورسوار خوب مشاركت داشتند. 
 محمود مير لوحي عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه 8۰۰ 
شكايت از شهرداري طي چهار س��ال گذشته به محاكم قضايي ارسال 
شده است، گفت: شهردار تهران بايد فهرست اين شكايات و نتايج آن را 

به شوراي شهر اعالم كند. 
  فرمانده يگان حفاظ��ت وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري گفت: 1۲۰سايت متخلف در حوزه ميراث فرهنگي مسدود 
شده و اخطاريه قانوني نيز به ۲ هزار و 7۰۰ نفر كه موجب تخريب ميراث 

فرهنگي شده اند، ابالغ شده است. 
  محسن آقاجاني ش��ورايار منطقه17 تهران با انتقاد از ناتمام ماندن 
پروژه ملي راه آهن تهران � تبريز گفت: اين پروژه از منطقه 17 مي گذرد 

و اكنون تبديل به تهديدي براي منطقه شده است. 
  سيدمرتضي مصطفوي، متخصص تغذيه با تأكيد بر مصرف روزانه 
لبنيات گفت: مي توانيم يك ليوان ماست را به جاي يك ليوان شير يا دو 

ليوان دوغ را به جاي يك ليوان شير استفاده كنيم. 
  سيد مرتضي صفوي، متخصص تغذيه، درباره »اثرات كم خوني در 
بروز بيماري ها«، اظهار داشت:كم خوني باعث بي حالي، ضعف و كاهش 

توان بدني، كاهش هوش، حافظه و ضعف اعصاب مي شود. 
  عباس مسجدي آراني، رئيس سازمان پزش��كي قانوني به آمارهاي 
ارجاعي به كميس��يون مركزي پزش��كي قانوني پرداخت و گفت: در 
9ماهه امسال ۲۲ هزار و 598 پرونده در كميسيون ها به نتيجه رسيده 
است كه اين پرونده ها شامل پرونده هاي قصور پزشكي، پزشكي قانوني 
و روان پزشكي قانوني اس��ت كه در مقايس��ه با 9 ماهه سال 97 رشد 

5درصدي را نشان مي داد. 

5/5ميليونخانوارتكنفره
آسيبزاومولودآسيب

آمار افرادي كه به صورت انفرادي زندگي مي كنند، 5/5 ميليون نفر است 
و نسبت به گذشته افزايش داشته اند. نگاهي اجمالي به شرايط جامعه 
نيز بيانگر افزايش بيشتر اين خانوارهاي تك نفره و زندگي هاي انفرادي 
است.   اگرچه روند رشد خانوارهاي تك نفره در ايران نسبت به بسياري 
از نقاط جهان به طور قابل مالحظه اي كمتر است، اما بايد وضعيت امروز 
ايران را با فرهنگ و شرايط خودمان مقايسه كنيم تا به تحليل درستي 
از اين ماجرا برسيم. اينكه چه شد جامعه ايراني از خانواده گسترده به 
خانواده موزائيكي، خانواده هسته اي و حاال خانواده تك نفره يا همان 

زندگي مجردي رسيده است!؟
مدرنيته امكان و بس��تري را فراهم كرده كه افراد به راحتي بتوانند به 
صورت تك نفري زندگي كنند و مسير زندگي را پيش ببرند. خانوارهاي 
تك نفره در بافت جامعه هميش��ه در معرض آسيب هاي بيشتري قرار 
مي گيرند چراكه خيلي وقت ها خود اين خانوارهاي تك نفره محصول 
يك آس��يب هس��تند.  به جز دانش��جوياني كه به طور موقت زندگي 
انفرادي را تجربه مي كنن��د و اغلب به خان��واده بازمي گردند و دوباره 
عضوي از خانوار مي شوند. اغلب كس��اني كه انفرادي زندگي مي كنند 
و به داليلي نظير طالق يا فوت همسر تنها ش��ده اند. بعضي ديگر هم 
فرزندان خانواده هايي هستند كه به داليل مختلف زندگي مجردي را به 
زندگي در كانون خانواده ترجيح داده اند. در اينجا دوباره با خانواده هايي 
نابس��امان مواجهيم كه اعضاي آنها مهارت زندگي در كنار يكديگر را 
ندارند يا فرزندان خانواده نتوانسته اند در زمان مقتضي ازدواج كنند و 
تشكيل خانواده بدهند.  مسئله ازدواج و افزايش خانوارهاي تك نفره هم 
از اهميتي زيادي برخوردار است. به بيان ديگر اگر طالق يكي از داليل 
مهم اجبار افراد براي زندگي انفرادي است، به تعويق افتادن ازدواج هم 
يكي از داليل مهم ديگر بروز اين پديده است. دختران و پسران مجردي 
كه با عبور از سن ازدواج و نياز به استقالل ناگزير مي شوند از زندگي در 

كنار خانواده جدا شده و به اين شكل به استقالل برسند. 
از ه��ر زوايه اي ب��ه خانوارهاي تك نفره ن��گاه كنيم با آس��يب مواجه 
مي شويم؛ آسيب هايي كه از يك سو موجب شكل گيري اين خانوارها و 
روي آوردن افراد به زندگي مجردي شده اند و آسيب هايي كه افراد مجرد 

و خانوارهاي يك نفره را تهديد مي كند. 
پايان اين ماجرا تراژديك ترين بخش آن است. زندگي در انزوا وقتي به 
دوران ميانسالي و سالمندي برس��د چالش هاي بيشتري را براي افراد 
ايجاد مي كند چراكه در اين سنين، افراد بيش از دوران جواني نيازمند 
همراهي و حتي مراقبت هستند.  پديده زندگي مجردي و خانوارهاي 
تك نفره، بيانگر آس��يب هاي اجتماعي موج��ود در اليه هاي گوناگون 
جامعه است و افزايش آن هشداري جدي به مسئوالن و مديران جامعه، 

اما آيا اين هشدار هم مانند ساير هشدارها جدي گرفته نمي شود؟

خودروسازانبازهم
درحالدورزدنقانونهوايپاك

خودروس�ازان تنها يك ماه فرص�ت دارند تا خودروه�اي خود را 
براس�اس قانون هواي پاك به اس�تاندارد يورو5 ارتق�ا دهند، اما 
با وجود مهلت يك س�اله هن�وز اقدامي در اين زمين�ه نكرده اند. 
معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست به نقل از رئيس 
سازمان متبوع مي گويد كه اين قانون مجدد به تعويق نخواهد افتاد. 
براس��اس ماده4 قانون هواي پ��اك قرار ب��ود از ابتداي س��ال 98 فروش 
خودروهاي يورو4 ممنوع شود و خودروسازان پيش از اقدام به فروش نسبت 
به دريافت مجوزهاي آاليندگي و استانداردهاي يورو5 اقدام كنند، اما بنابر 
درخواست خودروسازان اجراي اين قانون تا سال 99 به تعويق افتاد و اكنون 
خودروس��ازان تنها يك ماه براي دريافت مجوزهاي يورو5 فرصت دارند و 
تعدادي از محصوالت خود را نيز براي سال آينده پيش فروش كرده اند كه  

هنوز اقدامي براي ارتقاي استانداردها انجام نداده اند. 
براس��اس آخرين آمار سازمان حفاظت محيط زيس��ت از 1۰۰خودرويي 
كه مجوز سازمان محيط زيست را دارند، 48 مدل يورو 4 هستند. مسعود 
تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ، در 
گفت و گو با ايسنا ضمن بيان اينكه خودروس��ازان براي ارتقاي استاندارد 
خود به يورو 5 بهانه س��وخت را مي آورند و مي گويند كه با سوخت يورو4 
نمي توانند خودروي يورو 5 توليد كنند، اظهار كرد: اين مسئله در واقع بهانه 
خودروسازان براي تمكين نكردن به قانون است. در حال حاضر در برخي 
از كشورهاي دنيا مانند اس��تراليا، مكزيك و شيلي خودروي يورو 5 توليد 

مي شود در حالي  كه سوخت آنها يورو 4 است. 
وي ادامه داد: طي آخرين جلسات با خودروسازان تأكيد كرديم كه سازمان 
حفاظت محيط زيست به هيچ عنوان ديگر از قانون كوتاه نمي آيد چراكه آنها 
براي ارتقاي استانداردها يك سال زمان داشتند و ما نمي خواهيم كه بيش 

از اين اجراي اين ماده از قانون هواي پاك به تعويق بيفتد. 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه 
خودروسازان تالش مي كنند، قانون عقب بيفتد و آن را اجرا نكنند، اما در 
عين حال فشار زيادي از نظر رواني و سياسي براي ارتقاي استانداردها روي 
آنهاست، تصريح كرد: در سايت هاي پيش فروش خودرو اعالم كرده اند كه 
خودروها با استانداردهاي روز تحويل داده مي شود چراكه تمام تالش خود 
را براي متقاعدكردن س��ازمان حفاظت محيط زيست در زمينه به تعويق 
انداختن اس��تاندارد خودروها خواهند كرد. اين در حالي است كه رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده است اين قانون مجدد به تعويق 

نخواهد افتاد. 
به گفته تجريشي حداقل شش ماه زمان نياز است تا خودروسازان بتوانند 
استانداردهاي خود را به يورو5 ارتقا دهند، با وجود اين هنوز برنامه اي در 
اين زمينه به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نداده  اند، اما اعالم كرده اند 
كه مراحل ارتقاي استانداردها را گذرانده اند و خودروهاي پيش فروش شده 

را با استانداردهاي يورو 5 تحويل مي دهند. 
وي در ادامه گفت: از نظر من خودروسازان تالش مي كنند تا اين قانون در 
سال آينده نيز اجرايي نشود. تصميم گيري در اين مورد بستگي به ميزان 
پافشاري سياستگذاران كشور به كاهش آلودگي هوا و اجراي قانون هواي 

پاك دارد. 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در پايان ضمن 
اشاره به اينكه به گفته خودروسازان در اين صنعت به خودكفايي رسيده ايم، 
بنابراين آنان نمي توانند تحريم ها را براي عدم ارتقاي اس��تانداردها بهانه 
كنند، گفت: به نظرم اگر خودروسازها اراده كنند، به طور قطع مي توانند به 
استاندارد يورو 5 دست يابند، اما مسئله اي  كه وجود دارد هزينه تمام  شده 
براي خودروهاي توليدي اين شركت هاست؛ بنابراين موضوعات اقتصادي 

و سوددهي، دغدغه اصلي آنهاست !
 از اولين خودروي تمام برقي ايراني رونمايي شد 

در همين رابطه روزگذش��ته همزمان ب��ا برگ��زاري يازدهمين همايش 
موتورهاي درونسوز و نفت از اولين خودروي تمام برقي ايراني رونمايي شد.  
فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران خودرو در يازدهمين همايش موتورهاي 
درونسوز از خودروي تمام برقي ايراني رونمايي كرد و گفت: در نظر داريم در 
سال جديد توانمان را در ساخت خودروها تقويت كنيم و برنامه هاي جديدي 
براي ساخت خودرو داريم.  مقيمي افزود: يازدهمين همايش درونسوز در 
حال برگزاري است و تالش مان تماماً در حوزه داخلي سازي خودرو مي باشد 
و نقشه راهمان كاماًل مشخص است.  مديرعامل ايران خودرو بيان كرد: 3۰ 
درصد محصوالت با موتور EF7 پايه گاز در سال آينده وارد بازار خواهد شد.  
مقيمي افزود: در نظر داريم مخازن سي ان جي را سبك سازي كنيم تا توان 
موتور افزايش يابد كه پيشرفت اين كار نياز به سرمايه گذاري اوليه دارد تا 

بتوانيم در آن به خوبي پيش برويم. 
اين اتفاقات در حالي است كه به گفته مس��ئوالن سازمان محيط زيست، 
خودروسازان زير بار اجراي قانون به منظور دسترسي به هواي پاك نمي روند 

و در حال خريدن زمان هستند. 

صدورشناسنامهفوري
برايشركتدرانتخابات

سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: شناسنامه فوري براي 
افرادي كه شناسنامه شان مفقود يا از بين رفته است، صادر مي شود. 
س��يف اله ابوترابي گفت: براي ش��ركت در انتخابات مجلس داش��تن 
كارت ملي يا كارت هوشمند ملي نياز نيس��ت.  وي افزود: مردم براي 
رأي دادن در انتخابات فقط بايد شماره كارت ملي و اصل شناسنامه را 
به همراه داشته باش��ند.  ابوترابي گفت: به همين منظور سازمان ثبت 
احوال كارگروهي را براي صدور فوري شناسنامه و حل مشكالت مردم 
تشكيل داده است.  وي اظهار داشت: ادارات ثبت احوال به همين منظور 
آماده ارائه شماره كارت ملي است و چنانچه افراد شناسنامه شان مفقود 
شده يا شناسنامه شان از بين رفته اس��ت تا امروز فرصت دارند نسبت 
به ارائه درخواست شناسنامه در ادارات ثبت احوال كشور اقدام كنند.  
سخنگوي سازمان ثبت احوال كش��ور گفت: در بازه زماني اول و دوم 
اسفند شناسنامه ها اين افراد صادر و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. 

۲ميليونپايتختنشينبيمهنيستند
مديركل بيمه سالمت استان تهران با بيان اينكه ۲ميليون نفر فاقد 
بيمه در اس�تان تهران پيش بيني مي ش�ود، گفت: در حال حاضر 
4 ميليون نفر در اس�تان تحت پوش�ش بيمه س�المت قرار دارند. 
سيدمحمد حسيني درخصوص تعداد پوشش بيمه همگاني در پايتخت 
افزود: در حال حاضر 4 ميليون نفر در استان تهران تحت پوشش بيمه 
سالمت قرار دارند كه از اين تعداد يك ميليون نفر بيمه رايگان هستند.  
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تمامي يك ميليون نفر استحقاق تحت 
پوشش بيمه رايگان بودن را دارند يا خير گفت: به طور حتم خير چراكه 
بس��ياري از آنها توانايي مالي پرداخت ماهانه 48 هزار تومان را دارند، 
يعني به طور متوسط روزانه حدود 1,3۰۰ تومان بايد براي سالمت خود 

هزينه كنند و اين در مقابل ساير هزينه ها بسيار ناچيز است. 
مدير كل بيمه سالمت اس��تان تهران تأكيد كرد: البته در ابتداي طرح 
نيمي از 4 ميليون نفر تحت پوشش بيمه همگاني رايگان بودند، اما بعد 
از رفع همپوشاني ها و اجراي طرح استحقاق س��نجي در نهايت تعداد 
بيمه شدگان رايگان استان تهران به حدود يك ميليون نفر رسيد.  وي 
با اش��اره به اينكه ۲ ميليون نفر فاقد بيمه در اس��تان تهران پيش بيني 
مي شود، گفت: با اجراي طرح پوشش اجباري بيمه همگاني كه از اواسط 
آبان ماه آغاز شد، تاكنون تنها 173 هزار نفر از افراد فاقد بيمه در سامانه 
ثبت نام كردند كه از اين تعداد ۲6 هزار نفر از بيمه رايگان برخوردار شدند.  
حس��يني افزود: البته اين تعداد پس از ثبت نام در سامانه و درخواست 
آزمون وسع، از سوي وزارت رفاه مشخص شد كه مي توانند تحت پوشش 
بيمه رايگان قرار گيرند.  وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر در تخت 
بيمارستان كسي بيمه نمي شود، گفت: بسياري از افراد از اين موضوع 
اطالع ندارند و به همين دليل ديرتر براي اينكه تحت پوشش قرار گيرند 
مراجعه مي كنند، اما ديگر نمي توانيم مانند گذشته كسي را روي تخت 

بيمارستان بيمه كنيم و روند بيمه حدود 1۰ روز به طول مي انجامد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


