
پليس تقريباً هر از چندگاهی يك بار اعالم مي كند، 
فالن م�دل خاص از ماش�ين را به دلي�ل رعايت 
نك�ردن اس�تانداردها ش�ماره گذاري نمي كند، 
اما همان مدل خاص از ماش�ين پ�س از چند روز 
ش�ماره گذاري مي شود! روز گذش�ته هم رئيس 
پليس راهور ناجا گفت:»پراي�د و آردي نبايد در 
جاده ها تردد كنند.« بايد از پليس پرسيد، دقيقًا 
مخاطب اين »نبايد« كيست؟! كسي غير از خود 
پليس اس�ت؟! جز پليس كس�ي مي تواند مانع 
تردد خودروها در جاده ها شود؟! واضح است كه 
خير! اما هيچ موقع اين تهديدها محقق نمي شود؛ 
تهديدهايي كه خالي از منطق هم نيستند. آمار 
كشته هاي سرنش�ينان پرايد مؤيد اين است كه 
اين خودرو وسيله نقليه نيست، ارابه مرگ است. 
ولي باز هم توليد و شماره گذاري مي شود. اينقدر 
اين نط�ق »ش�ماره گذاري نمي ش�ود« از جانب 
پليس تكرار ش�ده و دقيقاً برعكس عمل ش�ده 
كه اذهان عمومي جامعه تصور مي كند  پليس با 
اين »بايدها و نبايدهاي تريبون�ي« ظاهراً در پي 
سهم خواهي است و پس از ستاندن سهم مجدداً 
اقدام به شماره گذاري مي كند، وگرنه معني ندارد 
هر از چندگاهي ادعايي مط�رح و در عمل دقيقًا 
برعكس آن عمل شود. هرچند اين چيزي كه در 
افواه افتاده منطبق بر واقع نيست، ولي  اي كاش 
پليس براي رف�ع اتهام از خود هم كه ش�ده يك 
بار با اجراي مر قانون جلوي ش�ماره گذاري هاي 
خودروهاي فاقد ايمني را بگي�رد و مانع از تردد 
ارابه هاي مرگ ش�ود تا باالخره س�يكل معيوب 
چرخ�ه توليد خ�ودروي بي كيفي�ت و پرقيمت 
يك جا قطع ش�ود؛ در غير اين صورت هميش�ه 
بايد اي�ن وضعيت را تحمل كرد و آمار كش�ته ها 
بيش�تر و اتهام ها به نهاد خدوم پليس بيشتر از 
پيش مي ش�ود، آن هم به خاطر س�هل انگاري و 
خيانت خودروسازها و ساير نهادها غير از پليس!

   
رئي��س پلي��س راه��ور ناج��ا روز گذش��ته گفت: 
خودروسازها ارابه مرگ توليد مي كنند و »پرايد« و 

»آر دي« نبايد در جاده ها تردد كنند. 
س��ردار هاديان فر با بيان اين مطل��ب كه 92درصد 
تصادفات به عامل انساني برمي گردد، به بيمه مركزي 

اش��اره كرد  و بيان داشت: بيمه مركزي حاضر است 
براي هر جانباخته 260تا 310ميليون پرداخت كند، 

اما كاهش كشته ها در دستور كارش نباشد. 
  چه كسی مانع توليد جنس بنجل است؟

چندين سال اس��ت كه توليد خودروي بي كيفيت 
توسط دو خودروس��از انحصاري كش��ور موجبات 
دردسر بسياري را فراهم آورده است، اما در عمل گويا 
هيچ شخص و نهادي نيست تا جلوي اين دردسر را 
بگيرد؛ دردسري كه حتي به كشته شدن چندين هزار 

نفر در سال هم منجر مي شود، اما گويا كسي نگران 
اين قتل ها نيست، نه قوه قضائيه و نه پليس و نه ساير 
نهادهاي نظارتي. خودروسازها هم كه خودشان باعث 

و باني اين وضعيت  هستند. 
هر ازچندگاهی نيست كه در خبرها نخوانيم فالن 
مدل ماش��ين به دليل رعايت نكردن استانداردها از 
جمله نداشتن كيسه هوا و توليد دود بيش از حد ديگر 
شماره گذاري نخواهد شد. كثرت اين ادعاها به راحتي 
با يك جست وجوي ساده در اينترنت قابل دريافت 

است، اما اينها فقط يا الاقل بيشتر يك ادعاست، چون 
در عمل هيچ ماشيني نبوده است كه صرفاً به دليل 

شماره گذاري نشدن از رده توليد خارج شده باشد. 
آلودگي بيش از حد زيس��ت محيطي ك��ه دچار آن 
هستيم و باعث كش��ته ش��دن چندين هزار نفر به 
صورت غيرمس��تقيم و مستقيم در س��ال مي شود 
و تصادفات ج��اده اي كه به دليل اس��تاندارد نبودن 
ماشين ها باعث كشته شدن چند 10 هزار نفر به طور 
ساالنه در جاده هاي ايران مي ش��ود، تنها بخشي از 
خسارات زيانبار عدم نظارت بر روند انحصارگرايانه 

خودروسازهاي داخلي است. 
دو نهاد مه��م نظارتي در اين رابط��ه يعني پليس و 
قوه قضائيه هم در عمل »تريبون درماني« مي كنند. 
يعني هر از چندگاهي اعالم مي كنند شماره گذاري 
نمي كنيم و فالن خودرو نبايد توليد شود،اما هيچ اتفاق 
خاصي نمي افتد و همان خودروها توليد مي شوند و 

وسيله قتاله شهروندان ايراني مي شوند. 
وضعيت اي��ن تريب��ون درماني به حدي رس��يده 
اس��ت كه افكار عمومي ديگر اين قبيل حرف ها كه 
»اين م��دل خاص از خ��ودرو ديگر ش��ماره گذاري 
نمي شود« را نه تنها جدي نمي گيرد بلكه به اين نتيجه 
رس��يده  اندكه نهاد اعالم كننده اين قبيل اظهارات 
دنبال سهم خواهي اس��ت كه پس از ستاندن سهم، 

مجدد همان سيكل معيوب را ادامه مي دهد. 
   از مواضع تهمت پرهيز كنيد

اين اتهامات به پليس نمي چسبد، اما اين وضعيت هم 
درست نيست. باالخره يك جايي بايد اين روند معيوب 
اصالح ش��ود و حاال كه خودروس��ازها  از سودهاي 
ميلياردي توليد خ��ودرو بي كيفي��ت نمي گذرند، 
الاقل و  اي كاش پليس با اه��رم قهري و با همكاري 
دس��تگاه قضايي مانع توليد آلت قتاله اي به اس��م 
خودرو شوند. اين تدبير فوايد بسياري دارد كه اولين 
و دم دستي ترين آن رفع اتهام از نهادهاي مسئول در 
اين رابطه است. واقعاً كسي غير از پليس با همكاري 
مدعي العموم نمي تواند و اين قدرت را ندارد كه جلوي 
تردد خودروها در خيابان ها را بگيرد. برخورد قهري 
با خودروساز انحصارگر و قطع چرخه معيوب توليد 
خودروي بي كيفيت قطعاً حمايت تام افكار عمومي را 
هم در پي دارد و بي شك يك خواست عمومي است 

كه چندين سال ناديده گرفته شده است. 
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رشوه 10ميلياردي در پرونده بانك سرمايه
به ادعاي يكي از متهمان پرونده بانك سرمايه، مبلغ ١٠ميليارد و ٧٠٠ميليون تومان رشوه  به حساب رئيس دفتر يكي از رؤساي ادوار مجلس  پرداخت شده است

افسران صنعت هسته اي منتظر فراخوان دولت  از كشاورزي و آب و فاضالب 

ظن بد به یک تهدید خوب پلیسی!
پليس بارها اعالم كرده است مدل خاصی از خودروها را شماره گذاری نخواهد كرد؛ اين ادعا هيچ گاه عملی نشده است

به ادعاي يكي از 

نيره ساري 
متهم�ان پرونده   گزارش  2

بانك س�رمايه، 
مبلغ ١٠ميليارد و ٧٠٠ميليون تومان به حساب 
رئيس دفتر يكي از رؤساي ادوار مجلس كه از 
مح�ل رش�وه ب�وده، پرداخت ش�ده اس�ت

در ادامه رس��يدگي به پرونده بانك س��رمايه، پاي 
شخصيت ها به ميان آمد! هنوز دادگاه به اتمام نرسيده 
بود كه خبري با عنوان »رد پاي يك روحاني در پرونده 
بانك س��رمايه« در فضاي مجازي دست به دست 
شد. طبق ادعاي يكي از متهمان اين پرونده، مبلغ 
10ميليارد و 700 تومان به حساب رئيس دفتر يكي 

از رؤساي ادوار مجلس ريخته شده است. 
هجدهمين جلسه رسيدگي به پرونده مديران بانك 
سرمايه، صبح )چهارشنبه( با ادامه رسيدگي به پرونده 
ياسر ضيايي، قائم مقام وقت بانك سرمايه در شعبه سوم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران اقتصادي 
برگزار شد. جلس��ه اي كه حكايت از پرداخت رشوه 
به رئيس دفتر يكي از رؤس��اي ادوار مجلس داشت.  
در ابتداي جلسه نماينده سازمان بازرسي با اشاره به 
اظهارات نماينده دادستان كه جلسه گذشته گفته بود 
براي ضيايي درخواست تخفيف كرده ايم، تصريح كرد: 
ضيايي هيچ گاه اقدام به خودفروشي نكرد. تا زماني كه 
اسناد احصا نشد، ضيايي هيچ گاه قبول نكرد كه تخلف 
كرده است. او مي دانست ما در تحقيقات به دنبال چه 
مواردي هستيم در نتيجه مديريت مي كرد و هرجا  هم 

كه به ما كمك كرد ما به بن بست رسيديم. 
    قاضي: مستند حرف بزنيد

قاضي مس��عودي مقام گفت: البته آقاي ضيايي 

و س��اير متهمان بايد بدانند تمام اين وجوه بايد 
به نفع دولت برگردانده شود و شما نبايد بگوييد 
پول ها را به اشخاص بازگردانده ايد. آقاي ضيايي 
و ساير متهمان فكر نكنند اطالعات دادگاه پايين 
اس��ت. رئيس دادگاه خطاب به ضيايي گفت: ما 
به اندازه كافي اطالعات داريم، حتي از كس��اني 
ك��ه اسم ش��ان را نبرده ايد؛ پس صادق باش��يد و 
مس��تند حرف بزنيد و تنها در صورتي مي توانيم 
به متهمان كمك كنيم كه صداقت داشته باشند. 
ش��ما با س��ن كم در هيئت مديره بانك سرمايه و 
پتروشيمي ها حضور داشتيد و با سازمان يافتگي 
هم وارد شديد. از كساني كه اين چينش را انجام 

دادند، اطالع داريم. هركس هم كه باشد از رئيس 
)وقت( مجل��س تا برادر ديگران را اس��م بياوريد، 
اگر اس��م نمي آوريد ما مي گوييم، اطالعات خود 
را ارائه دهيد. ش��ما ديروز 10درصد فس��ادها را 
گفتيد و 90درصد را پنهان كرديد. ما تمام مطالب 
پيراموني را براساس مس��تندات به طور كامل به 

دست آورده ايم. 
   رش�وه ميلياردي به حس�اب رئيس دفتر 

ادوار مجلس 
در ادامه جلسه رس��ول قهرماني نماينده دادستان 
افزود: ضيايي در جلسه گذشته مواردي را توضيح 
داد كه ما وظيفه داشتيم درخواست تخفيف بدهيم، 

اما ما شخصي را به نام جابر بيرقي شناسايي كرديم. 
آقاي ضيايي اين شخص كيست؟ شما در قير نقش 
داشتيد. در شركت تحريرگران اطلس هم شما و آقاي 
تركمان حضور داشتيد. آن شخص كه آقاي خاني از او 
به عنوان ناظر ياد كرد، همان فردي است كه ضيايي 
پرداختي هاي گسترده اي به او داشته است و من به 
زودي در دادگاه ويژه روحاني��ت عليه او اعالم جرم 
مي كنم. اين فرد منشأ اين پرداخت ها را يا مي دانسته 
يا نمي دانسته اس��ت. اين دريافتي ها از منشأ رشوه 
است. س��ريعاً بايد پول ها را برگرداند. متهم ضيايي 
اعالم كرده مبلغ 10 ميليارد و 700ميليون تومان 
به آقاي درويش.ن رئيس دفتر يكي از رؤساي ادوار 
مجلس از محل رشوه بوده است، بنابراين بايد هر چه 

سريع تر اين پول برگردانده شود. 
در اينجا بود كه رئيس دادگاه از متهم ضيايي پرسيد: 
اين 10 ميليارد و 700 از كجا تأمين شد و به چه كسي 
داديد؟! ضيايي پاسخ داد: به امثال هدايتي پرداخت 
شده و چك در وجه آقاي درويش نوري رئيس دفتر 

يكي از رؤساي مجلس بوده است. 
يكي ديگر از نكات جالب توج��ه در دادگاه ديروز به 
دفاعيات پرويز احمدي مربوط مي شد. متهمي كه 
ادعا داشت، نجومي بگير نيست و حقوق 60ميليوني 
پيش��نهادي را رد كرده و تنها 15ميليون دريافتي 
داشته است. اين در حالي است كه نماينده سازمان 
بازرسي در رد اين ادعا گفت: آقاي احمدي سه ماه 
سرپرس��ت و عضو هيئت مديره بانك سرمايه بوده 
كه هم حقوق و هم پ��اداش می گرفته كه جمع آن 

103ميليون تومان در سه ماه بوده است. 
ادامه برگزاري اين دادگاه به هفته آتي موكول شد. 

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. 
-----------------------------------------------------

  ميالد گودرزي نوشت: طراحي ها، شبكه ها، شخصيت ها، درام ها، 
تعليق ها، قهرمان ها، ضدقهرمان ها و دركل قصه هايي در پرونده بانك 
س��رمايه وجود داره كه به تصوير كشيدنش��ون ميتون��ه جذاب ترين 

اثرهنري رو خلق كنه!
-----------------------------------------------------

  سيدصادق حسيني توئيت كرد: چگونه 1۴هزار ميليارد تومان 
س��رمايه فرهنگيان در صندوق ذخيره از بين رفت؟ يعني براي وزراي 
آموزش و پرورش، حفاظت از سرمايه فرهنگيان در حد هيچ هم نبوده 

است. 
-----------------------------------------------------
  مرجان حاج رحيمي توئيت كرد: رس��يد كارت ملي هوشمندم 
رو گم كردم. كار بانكي ديگه نمي تون��م انجام بدم. رفتم دفتر خدمات 
الكترونيك شهر گفت هيچ كار نمي تونه بكنه. ايميل سايت ثبت احوال 

و كارت ملي هم خرابه!
-----------------------------------------------------

  سيده راضيه حسيني با انتشار اين عكس توئيت كرد: خانم 
س��يمين رضايي، داور بين الملل��ي تنيس روي ميز، ب��راي حضور تو 
المپيك 2020 انتخاب ش��د؛ يعني اولين داور محجبه  تاريخ المپيك. 
 زنان قهرم��ان ايراني پرچ��م حجاب رو ت��و دنيا، ه��ر روز پرافتخارتر 

بلند ميكنن. 
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ميزان با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: با دستور 
رئيس حوزه قضايي لواسانات گيت ورودي شهرك باستي لواسان كه 

مانع تردد عموم افراد شده بود، جمع آوري شد. 
-----------------------------------------------------
  نويد كمالي توئي�ت كرد: انگليس��ي ها از ت��رس توقيف قانوني 
-HMS Mo »نفتكش  هاي قانون شكن خود آنها را با اسكورت ناو 

trose« از تنگه هرمز خارج مي كنيد! كسي نيست به اين بريتانيايي ها 
بگويد شما كه از سيلي ايران و ايراني مي ترسيد چرا شيطنت مي كنيد 

و با طناب امريكايي ها به چاه مي رويد؟!
-----------------------------------------------------

  مهدي باقري با انتش�ار اي�ن عكس توئيت كرد: س��خنگوي 
دولت: كار انگليس در توقي��ف نفتكش ايران راهزن��ي دريايي بود. از 
طريق ديپلماتيك در پي مقابله با اين موضوع هستيم. پ. ن: مذاكره 
با راهزن؟!يعني دزدا ديپلمات ش��دن؟ يا ديپلماتا دزد شدن؟ آيا شما 
جز التماس ديپلماتيك كاري بلد نيستيد؟ يا عزت كشور براتون مهم 

نيست؟
-----------------------------------------------------

  رضا عابدي گنابادي با انتشار اين عكس توئيت كرد: يكي از 
دوستانم كه پزشك است در جنوب كشور اين عكس را فرستاده و ميگه: 
گاهي در تابستان و در دماي 50درجه اي به شبكه برق رساني فشار مياد 
و اوقاتي از شبانه روز برق نداريم. به همين دليل بيرون درمانگاه ويزيت 

مي كنم. درود بر اين پزشكان شريف. 
-----------------------------------------------------

  فريد ابراهيمي توئيت كرد: دولت با پيش��نهاد تش��كيل كميته 
تعيين سقف اجاره بها مخالفت و بحث تعيين سقف اجاره به كلي منتفي 
شد. تعيين سقف اجاره مسكن توسط دولت نه به تحريم ربط داره، نه 
دالر، نه ترامپ، نه برجام، نه كوفت و نه زهرمار. مس��ئله فقط اينه كه 

روحاني و دولت اشرافي او درد مردم را نه مي بينند و نه مي فهمند!
-----------------------------------------------------

  وحيد حاجي پور توئيت كرد: اين تصوير مقاصد نفت خارج شده 
از تنگه هرمز را نشان مي دهد. بيشتر نفت به شرق آسيا مي رود و بخش 
ديگري هم از باب المندب، راهي كانال س��وئز و اروپا مي ش��ود. روزانه 
17ميليون بشكه نفت از اين تنگه خارج مي شود كه سهم اروپا حداقل 

۴ميليون بشكه در روز است. 

زهرا چيذري

   ش��هردار تهران گفت: امكان پرداخت وام به خانواده ها براي خريد 
دوچرخه در حال بررسي و عملياتي شدن است. 

   استاندار تهران گفت: متأسفانه قاچاق كودك از كابل و عراق به تهران 
برنامه ريزي شده است كه بايد جلوي اين اقدام گرفته شود. 

   رئيس سازمان اورژانس كشور با اش��اره به غرق شدگي 567نفر در 
محيط هاي آبي از اول فروردين تا 1۴تير 139۸ در سطح كشور گفت: 

3۸3 نفر از اين افراد جان خود را از دست داده اند. 
   نايب رئيس كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس با بيان اينكه 
ساماندهي دستياران تخصصي پزشكي بايد به وسيله معاونت آموزشي 
وزارت بهداشت صورت گيرد، گفت: با هماهنگي هاي وزارت بهداشت 
كميته اي براي حل و پيگيري مشكالت اين افراد در كميسيون بهداشت 

مجلس تشكيل شد. 
  اردوان مجيدي پژوهش��گر تعليم و تربيت گفت: هميشه آموزش 
و پرورش گرفتار اجرايي زدگي و سياس��ت زدگي بوده اس��ت؛ درصد 
عظيمي از انرژي يك وزير يا كادر اجرايي رده باالي وزارتخانه به جاي 
اينكه در امور راهبردي تحول تعليم و تربيت صرف شود، در حوزه هاي 
اجرايي، تأمين معيشت كاركنان، تأمين منابع مالي و نظاير آن صرف 

شده است. 
   مديرعامل و سخنگوي سازمان هموفيلي ايران در رابطه با كمبود 
داروهاي هموفيلي در استان قزوين گفت: در حال حاضر زنجيره تأمين 

دارو بسيار معيوب است و قزوين هم سنبل نبود اين زنجيره است. 
   رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت 
گفت: ميانگين زمان رضايت گيري از خانواده ها چهار تا ش��ش دقيقه 
محاس��به ش��ده اس��ت، اما در ايران براي اينكه خان��واده اي راضي به 
اهداي عضو شود، زمان رضايت گيري، بين شش تا 90 ساعت به طول 

مي انجامد. 
   بسيج جامعه زنان كشور طي بيانيه اي بر لزوم توجه هر چه بيشتر 
مس��ئوالن بر وضعيت حجاب و عفاف تأكيد كرده و مجدانه خواستار 

حمايت از قوانين حجاب و عفاف در جامعه شده است. 

دغدغه های سالمندان به استناد آمار
دانه هاي درشت عرق بر پيشاني پرچينش نشسته است و چمشان 
كم س�ويش را تنگ تر مي كند تا بهتر بتواند جلوي�ش را ببيند. با 
دس�تاني لرزان دنده را ع�وض مي كند و دوباره دودس�تي فرمان 
پرايد دس�ت چندم�ي را ك�ه صندلي هاي�ش سال هاس�ت از كار 
افتاده و موت�ورش همچ�ون موتور ت�وان پيرمرد لن�گ مي زند، 
مي چس�بد. مسافركش�ي با اين ماش�ين دس�ته چندم و كم جان 
نان دان�ي اش اس�ت. از دغدغه هاي�ش ك�ه مي گوي�د، درس�ت 
ش�بيه همان دغدغه هايي اس�ت كه در نظرس�نجي مركز ايسپا 
فهرس�ت ش�ده اند. دغدغه تورم و گران�ي و جور نب�ودن دخل و 
خرج، دغدغه اجاره خانه و دغدغه بي�كاري فرزندانش كه بنا بود 
عص�اي روزگار پيري اش باش�ند، اما ح�اال نان خ�ورش مانده اند. 
اگرچه بناست سالمندي، دوران اس��تراحت و بازنشستگي افراد باشد 
و در بسياري از كشورهاي دنيا برنامه هاي تأمين اجتماعي به گونه اي 
است كه س��المندان سال هاي پايان عمرش��ان را بدون دغدغه مالي و 
با فراغ بال به اس��تراحت و گردش و تفريح مي گذرانند و در كش��ور ما 
بسياري از سالمندان با موي سپيد، قد خميد و چهره اي تكيده آنچنان 
دغدغه امرار معاش دارند كه در دوران بازنشس��تگي هم ناگزير از كار 
هستند. پيمايش ملي ايسپا در سال هاي 139۴ و 1392 نشان مي دهد، 
مهم ترين عوامل ايجاد فشار رواني بر سالمندان كشور در درجه نخست 
تورم، گراني و هزينه هاي زندگي، دوم گراني مسكن و اجاره خانه و سوم 
نگراني درباره پيداكردن ش��غل مناس��ب براي خود يا يكي از اعضاي 
خانواده است. بيماري خود يا اعضاي خانواده و نگراني درباره سالمت 

شخصي در درجات بعدي اهميت قرار دارند. 
   دغدغه نان، مسكن، شغل

 سال 93 بود كه تعداد سالمندان 65 س��ال به باال از تعداد كودكان كمتر 
از پنج سال پيشي گرفت. بر اين اس��اس پريسا طاهري، رئيس سابق اداره 
سالمندان وزارت بهداشت مي گويد: پيش بيني مي شود تا سال 2050 اين 
تعداد از ش��مار كودكان زير 1۴سال پيش��ي بگيرد. در ايران ۸/2درصد از 
جمعيت را سالمندان تشكيل مي دهند. در كشور ما تعداد افراد 60سال به 
باال با تعداد كودكان كمتر از چهار سال برابر است، اما آمار باالي سالمندان 
در كش��ورمان در حالي اس��ت كه بنا به تأكيد طاهري طبق بررسي هاي 
صورت گرفته، 70/۸درصد سالمندان متأهل ، 26/6درصد بيوه و مطلقه، 
9درصد تنها زندگي مي كنند و 36 درصد حقوق بازنشس��تگي مي گيرند، 
اما در مقابل درصد بسياري از سالمندان حقوق و بيمه دريافت نمي كنند و 
دچار سوءتغذيه هستند، همچنين ۸9درصد از سالمندان واكسن دريافت 
نكردند و حاال هم نظرسنجي مركز ايسپا نشان مي دهد، مهم ترين عواملي 
كه براي پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي كشورمان فش��ارهاي رواني ايجاد 
مي كند و آنها را در معرض تنش هاي روحي قرار مي دهد، عواملي از جنس 
دغدغه هاي مالي و اقتصادي است و در رأس آن تورم و هزينه هاي زندگي، 
گراني مسكن، اجاره خانه و پيدا كردن شغل قرار دارد. پيدا كردن شغل براي 
سالمندان در حالي يك دغدغه رواني به شمار مي رود كه انتظار مي رود، در 
سنين سالمندي مادربزرگ ها و پدربزرگ هاي كشورمان بازنشسته شده و 
دوران آرامش و استرحت شان را سپري كنند، اما به دنبال دغدغه هاي مالي 

و تأمين معاش و مسكن سالمندان ما هم ناگزير از كارند. 
   جمعيت ٧٠درصدی بيكاران 

در بازه يك ساله منتهي به بهار 9۸، حدود ۸00هزار نفر به جمعيت در 
سن كار افزوده شدند، اما همزمان از جمعيت فعال ۴3هزار نفر كم شد 
تا نشان دهد، اميد افراد به كاريابي در بازار كار در حال افول است. طبق 
گزارش��ي كه مركز آمار از بازار كار ايران در فصل اول سال 9۸منتشر 
كرده، آخرين آمار ش��اغالن حاكي از اين اس��ت از جمعيت حدود ۸2 
ميليون نفري ايران، تقريباً ۴/ 2۴ ميليون نفر شاغل هستند. از اين  رو 
نسبت شاغالن به جمعيت كل كشور تقريباً معادل 30درصد است. به 
عبارت ملموس تر هر سه نفر ايراني، عالوه بر مخارج خودشان، مخارج 

هفت نفر ديگر را نيز مي پردازند. 
حاال آمار ايسپا نشان می دهد بخش مهمی از جمعيت شاغلی كه نان آور 

چند نفر ديگر هستند سالمندند.

محمدصادق فقفوری
  گزارش  یک

 مسئله تعديل يا 

نيلوفر اماني 
اخ�راج كاركنان   نگاه

س�ازمان ان�رژي 
اتمي در سال هاي ابتدايي فعاليت دولت يازدهم 
نخس�تين بار از س�وي پ�در ش�هيد مصطفي 
احمدي روشن اعالم ش�د. در آن زمان علي اكبر 
صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي با سوگند به 
قرآن، اين موضوع را يك تهمت خواند و مدعيان 
اي�ن ام�ر را ب�ه رفت�ار معاوي�ه اي مته�م كرد. 
اما در طول سال هاي اخير به اندازه اي شاهد براي اين 
ادعا ارائه شد كه جاي انكاري براي اخراج كاركنان 
اين سازمان باقي نگذاشت. اظهارات اخير فريدون 
عباسي رئيس سابق سازمان انرژي اتمي تازه ترين 
مستند اين پرونده است. وي طي گفت و گويي كه 
ويدئوي آن در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده، ادعا 
مي كند قائم مقامش در سازمان انرژي اتمي در زمان 
تصدي رياست اين سازمان حذف شده و مدتي به 

كشاورزي مشغول بوده اس��ت.  بعد از بتن ريزي در 
قلب رآكتورهاي هس��ته اي، قلع و قمع كاركنان، 
مديران و دانشمندان فعال در سازمان انرژي اتمي 
غمناك ترين داستان اس��ت كه به عرصه دانش و 
فناوري كشور تحميل شد.  مطرح شدن اين موضوع 
در آستانه گام سوم خروج كشورمان از برجام اهميت 
دوچندان يافته است. به بيان ديگر حال كه كشورمان 
به دنبال عهدشكني طرف هاي غربي، با از سرگيري 
غني سازي اورانيوم، خروج از برجام را عملياتي كرده، 
براي بازگشت به گذشته و جبران عقب ماندگي هاي 
شش سال اخير به اين افراد نياز دارد و فراخواندن آنها 
يك ضرورت است.  اغلب اين افراد به دليل راهبردي 
بودن تخصص شان در چتر امنيتي و اطالعاتي قرار 
دارند و امكان ورود به فعاليت هاي اقتصادي براي آنها 

محدودتر از ساير شهروندان است.
پيش تر مهندس حسين آبنيكي، رئيس سابق مركز 
توسعه س��ازمان انرژي اتمي درباره بيانيه سازمان 

انرژي اتمي در تكذيب خبر بيكار شدن دانشمندان 
هسته اي گفته بود: تيم مديريت ارشد شركت هاي 
غني سازي، سال 92 از سازمان اخراج شدند. عالوه 
بر اينها مديران مياني كه با اينها در ارتباط بودند از 
جمله تيم همكاران شهيد احمدي روشن را نيز از 

سازمان بيرون كردند. 
به گفته وي حتي شركت هايي هم كه در غني سازي 

5/3 و 20 درصدي نقش داشتند، تعطيل كردند. 
اين مدير سابق سازمان انرژي اتمي در جاي ديگري 
از اظهاراتش اذعان كرده بود: آقايان پاس��خ دهند 
مسئول غني س��ازي 20 درصد نطنز االن كجا كار 
مي كند؟ در س��ازمان ان��رژي اتمي اس��ت يا آب و 
فاضالب؟ جمعي كه از سال ۸3 تا 92 برنامه هسته اي 
كشور را پيش بردند االن كجا هستند؟ خود من االن 

در سازمان اوقاف مشاور هستم. 
آبنيكي با تأكيد بر اينكه بيانيه سازمان انرژي اتمي 
به هيچ وجه صحت ندارد، اظهار داشت: آقاي رئيس 

سازمان هميشه با قسم جالله تكذيب مي كنند، اما 
سند ارائه نمي دهند كه اين افراد االن در كدام بخش 

سازمان مشغول به كار هستند. 
در رابطه با  فعاليت های علمی دانشمندان داخلی 
در حوزه  فناوری های پيش��رفته از جمله هوافضا و 
انرژی اتمی گفته هاي فريدون عباسي رئيس سابق 
انرژي اتمي حائز اهميت اس��ت. وي گفت: اگرچه 
عنوان اخراج را از روي حذف كاركنان انرژي اتمي 
برداش��ته اند اما اين كار را به طور خزنده و با حذف 
مديران و معاونين و اطرافيان افراد شروع مي كنند و 

با ايجاد فشار رواني اقدام به حذف مي كنند. 
عباس��ي مي گويد: ادعاي قراردادي بودن نيروهاي 
تعديل شده هم بهانه است، زيرا تمام كاركنان انرژي 

اتمي قراردادي هستند. 
رئيس سابق انرژي اتمي تأكيد كرد: قائم مقام من در 
اين سازمان كه به علت توانايي هايش به اصرار من به 

سازمان آمده بود بعد از اخراج، كشاورزي مي كرد. 

پس از انتش��ار مطلبي در همين صفحه و در تاريخ سيزدهم خردادماه 
9۸ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه پاسخي را به دفتر روزنامه 

ارسال داشته است. 
متن پاسخ ارسالي به اين شرح است: ضمن تشكر از دقت نظر شهروند 
گرامي، در خصوص وضعي��ت اتوبوس  هاي  خط 35۸ )پايانه بيهقي – 
ابتداي فردوسي( اعالم مي دارد: بخش قابل توجهي از اتوبوس  هاي  تك 
كابين ش��اغل در خطوط، فرسوده و مي بايست نوس��ازي گردد كه در 
صورت اجرا شدن مصوبه هيئت محترم وزيران دو اختصاص اتوبوس نو 

از سوي دولت محترم به شهر تهران، اين امر محقق مي گردد. 
لذا در جهت رفاه حال شهروندان گرامي و تكريم ارباب رجوع، به عوامل 
مربوطه درخصوص به كارگيري از اتوبوس كمكي و حداكثري ناوگان در 
اين خط و نظارت بيشتر بر عملكرد اتوبوسرانان، اجراي دقيق زمانبندي 

و سرويس رساني مطلوب تر تذكر داده شد. 
جوان: با تش��كر از پيگيري و پاسخ ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران و 

حومه 


