
خانواده خرمي پور ش�امل مهدي خرمي پور، 
محمد خرمي پور، معصومه خرمي پور، منيره 
خرمي پور، محمدحسين زنديه، محمد زنديه، 
ش�هرام تيموري و حميدرضا مصطفي تحت 
مديري�ت محم�د خرمي پ�ور ب�راي واردات 
كاالهاي اساسي سه شركت را تأسيس كردند 
و با اس�تفاده از بح�ران ارزي در س�ال ۹۶ و 
اختالف نرخ ارز دولتي با آزاد ۱۵۰ميليون دالر 
ارز دولتي دريافت و س�پس اق�دام به فروش 
ارز دولت�ي مي كردند. اكنون پس از افش�اي 
موضوع همگ�ي از كش�ور متواري ش�دند و 
فقط محمدحس�ين زنديه هنگام خ�روج از 
كشور دستگير شد. اين س�ؤال مطرح است 
كه ۱۵۰ ميليون دالر به واسطه چه زد و بندي 
اخذ ش�ده اس�ت؟ اي�ن پرون�ده در مجموع 
۱7متهم دارد كه ۱۰ متهم آن متواري  هستند. 
حجت االس��ام محمد موح��دي آزاد ديروز در 
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات ۱۷متهم ارزي 
گفت: اين متهمان متواري به يكي از كشورهاي 
همسايه گريخته اند. البته وكاي تسخيري اين 

متهمان در دادگاه حضور دارند. 
 ۱7 متهم و 3 شركت

وي از محم��د خرمي پ��ور، مه��دي خرمي پور، 
ش��هرام تيموري، محمدرضا مصطفي، معصومه 
خرمي پور، منيره خرمي پور، عليرضا عامري، بابك 
حسيني، محمد زنديه و محمد وكيلي به عنوان 

متهمان متواري ياد كرد. 
ديگر متهمان حقيقي اين پرونده به گفته مسعود 
ش��اه  محمدي نماينده دادس��تان تهران شامل 
تيمور عامري بركي، عليرضا عامري بركي، مكيه 

س��لطاني، كاظم نجفي فراهاني، محمدحسين 
زنديه، محمد حسين وكيلي، اميد صابرخياباني، 
محمد زنديه و سيدحميدرضا مصطفي هستند. 
نماينده دادستان افزود: شركت هاي دلفين آبي، 
دكاتجارت آتي و كش��ت و صنعت سبز سبحان 
سه متهم حقوقي اين پرونده هستند كه متهم به 
اخال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق 

عمده ارز به ميزان يك ميليون دالر مي باشند. 
  ۱۵۰ ميليون دالر به بهانه روغن

شاه محمدي ادامه داد: با توجه به بحران ارزي در 
سال هاي ۹۶ و ۹۷ و همچنين سياستگذاري هاي 
نادرس��ت دولت در عرص��ه مديري��ت بحران و 
تداوم رويه نادرس��ت، فرصت براي سوءاستفاده 
سودجويان از منابع مالي عمومي و جيب مردم 
فراهم شد و پرونده حاضر درخصوص سوء جريان 
يكي از شبكه هاي دريافت ارز دولتي كه موجب 
تاطم بازار ارز و خروج منابع ارزي از كشور شده، 
فراهم شد.  نماينده دادستان با بيان اينكه فساد 
به صورت خانوادگي صورت گرفته است، گفت: 
متهمان تحت مديريت محم��د خرمي پور براي 
وارد كردن كاالهاي اساسي اقدام به تشكيل سه 
ش��ركت كردند و به بهانه واردات كاالي اساسي 
روغن اقدام ب��ه دريافت ارز دولت��ي مي كردند. 
آنها پس از دريافت ۱۵۰ ميليون دالر از صرافي 
خرمي پور با كمك فردي به نام محمد وكيلي كه 
كارمند بانك مركزي مقيم امارات بود، اقدام به 

فروش ارز مي كردند. 
  از مديران حراست تا صمت

وي با اشاره به كيفرخواستي كه در پرونده سال 
گذش��ته مربوط به قربانعلي فرخزاد بود، اعام 

كرد: اين افراد با تهيه اسناد مجعول اقدام به ثبت 
سفارش واردات كاالهاي اساس��ي مانند روغن 
خام كرده و تمام ش��ماره حس��اب ها متعلق به 
خود افراد و محمد وكيلي اس��ت. كاظم فراهاني 
به عنوان دالل وزارت صمت در ثبت س��فارش 
ارز بوده و چون با ش��فيعي )از مديران صمت( و 
خرمي ها آشنايي داش��ته به عامري )از مديران 
سابق حراس��ت بانك مركزي( متصل مي شود. 
بنابراين محمد و مهدي خرمي  به واسطه فراهاني 
به عامري مراجعه كرده و در صرافي ثامن مربوط 

به عامري انتقاالت صورت مي گرفت. 
  محاكمه مجرم۵۴ ميليون يورويي

شاه محمدي تصريح كرد: بستگان محمدحسين 
زنديه همگي از كشور فرار كردند و تنها اين متهم 
آن هم هنگام خروج از كش��ور دستگير شد و در 
جريان تحقيقات از دفتر اسناد مجعول و مهر هاي 
شركت هاي خارجي كشف شد كه آنها با استفاده 

از اين اسناد اقدام به واردات مي كردند. 
در ادامه دادگاه قاضي موحد با بيان اينكه از ۱۷ 
متهم ۱۰ تن تنها متواري هستند، از تيمور عامري 
بركي خواس��ت كه از خود دفاع كند. عامري هم 
خود را كارمند بازنشس��ته بانك مركزي معرفي 
كرد كه از ۱۴ شهريور سال گذشته در بازداشت 

به سر مي برد. 
وي افزود: من داراي كارشناس��ي رش��ته علوم 
بانكي هس��تم و پرون��ده ديگري در اين ش��عبه 
داش��تم كه براس��اس آن به ۲۰ س��ال حبس و 
پرداخت مبلغ ۵۴ميليون يورو محكوم شدم. من 
۱۰ سال است كه صرافي دارم و ۳۰ سال در بانك 
مركزي فعاليت داشته ام و هيچ شاكي  نداشتم. در 

صرافي ارز خود را مي فروختم و بدون اينكه نامه 
بنويسم و از بانك اجازه بگيرم هيچ ارزي جابه جا 

نشده است. 
  پسر بي گناه در تركيه!

قاضي موحد گفت:آيا با ارزي ك��ه گرفتند كاال 
وارد كردند؟

متهم عامري پاسخ داد: از صرافي من هيچ ارزي 
اخذ نشده است. 

قاضي موح��د اظهار كرد: مدعي العموم از ش��ما 
شاكي است، پسرتان عليرضا عامري كجاست؟

متهم عامري گفت: او در تركيه است و مي ترسد 
كه به ايران بيايد. 

قاضي موحد گفت: اگر تخلف��ي نكرده، بگوييد 
بيايد تا تبرئه شود. 

قاضي موحد پرسيد: محمد شهادت را مي شناسيد 
و آيا او را تأييد مي كنيد؟

متهم عامري گفت: به دليل دروغ هايي كه گفته از 
او راضي نيستم، اما يك سال كارمند من بود. 

قاضي موحد با اشاره به اظهارات محمد شهادت 
بيان كرد: آقاي شهادت اظهار كرده كه فرم شركت 
دكا تجارت و دلفين آبي را ابتدا عليرضا عامري از 
محمد وكيلي دريافت مي كرده و سپس در صرافي 
توسط آقاي شهادت تايپ مي شده و پس از آن به 

مهدي و محمد خرمي پور داده مي شده است. 
متهم عامري گفت: من اين كار ها را انجام نداده ام 

و قبول ندارم. 
متهم عامري گف��ت: من تحريم دول��ت امريكا 
هس��تم و تم��ام زندگي م��ن در زم��ان تحريم 
روي هوا بود، م��ن فقط يك ش��ب ۴۰ ميليون 
دالر ارز آورده ام و مي توانيد مس��تندات آن را از 
بانك مركزي بگيريد، ميزان ارز هايي كه من به 
صرافي ام وارد كرده ام، بسيار باال بوده و ميليارد ها 

فقط سود حاصل و كارمزد آن بوده است. 
نماينده دادستان پرسيد: شما در بانك چه كاره 

بوديد و چه شد كه سرمايه تان آنقدر زياد شد؟
متهم عامري پاسخ داد: من مدير حراست بانك 

مركزي بودم. 
  خانه لوكس و خودرو با حقوق وزارت كار

قاض��ي موح��د پرس��يد: ام��وال و دارايي هاي 
فرزندانتان چيست؟

متهم عامري پاس��خ داد: عليرضا يك دس��تگاه 
آپارتمان در خيابان ناهيد دارد و قبل از رفتنش 
به تركيه يك خودرو بيش از ۱۰۰ ميليون تومان 

خريداري كرد. 
قاضي موح��د گفت: همان عليرضاي��ي كه به او 
براس��اس وزارت كار حق��وق مي داديد، چگونه 
توانسته است ماش��ين ۱۰۰ ميليوني و خانه در 

خيابان ناهيد بخرد؟
متهم عامري گف��ت: آنها بي��رون از صرافي هم 
كار انجام مي دادن��د، اما من يك پدر هس��تم و 
سابقه من روشن است، آيا بايد به خاطر فرزندانم 

محاكمه شوم؟
به گفته قاضي موحد، ادامه جلس��ه رسيدگي به 
پرونده فساد ارزي در ساعت ۱۳ شنبه ۲۵ آبان ماه 
در شعبه اول دادگاه ويژه جرائم و مفاسد اقتصادي 

برگزار خواهد شد. 
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عمده حوادث كار به خاطر باال بودن تقاضا در بازار كار و نبود امنيت شغلي گزارش نمي شود!

روزي5نانآوردرحوادثكارميميرند

اخالل روغني  150ميليون دالري يک خانواده !
باند خرمي پور – عامري به بهانه واردات روغن ۱۵۰ميليون دالر ارز دولتي گرفتند، روغني نياوردند 

و حاال از ۱7متهم ۱۰ نفر فراري هستند

در روايات متواتر 

زهرا چيذري
كارگران و كساني   گزارش  2

كه در پي به دست 
آوردن روزي حالل باش�ند، »مجاهد« در راه 
خدا توصيف ش�ده اند، اما تنها در شش ماهه 
نخست امسال تراژدي هميشگي حوادث كار 
8۹8 كارگر را در حين انجام كار به كام مرگ 
فرو برده و همين تعداد خانواده را بي سرپرست 
يا بدون نان آور كرده اس�ت و اين سرآغازي 
اس�ت بر قصه هاي تل�خ ديگري ك�ه در اين 
خانواده ها شكل مي گيرد و آنها را با آسيب هاي 
اجتماع�ي و چالش هاي ناش�ي از فقر روبه رو 
مي كند. اين در حالي است كه الاقل بخشي از 
حوادث ناش�ي از كار قابل پيشگيري است و 
مي توان تبعات آن را كاهش داد. در حالي كه 
آمار افرادي كه بر اثر حوادث كار جان خود را 
از دست داده اند، در مقايس�ه با مدت مشابه 
سال گذشته 7/۴درصد افزايش يافته است. 

شايد ساده انگارانه باش��د اگر حوادث كار را تنها 
از منظر يك حادثه فيزيكي نگاه كنيم. حوادث 
كاري كه گاهي منج��ر به بروز صدم��ه و از كار 
افتادگي فرد مي ش��ود و گاهي وقت ها هم حتي 
كارگر را به گام مرگ فرو مي برد. خيلي وقت ها 
با رعاي��ت برخي نكات ايمني قابل پيش��گيري 
است و گاهي وقت ها بروز بسياري از اين حوادث 
نشانه اي از فقدان س��از و كارهاي نظارتي كافي 
اس��ت، اما حوادث كار چ��ه منجر ب��ه مرگ يا 
مصدوميت و نقص عضو ش��ود، آغازي است بر 
تراژدي هاي غم انگيزتري كه بعد از اين در انتظار 
خود فرد يا خانواده اوس��ت؛ چراكه بس��ياري از 
اين حادثه ديدگان نان آور يا سرپرست خانواده 
هس��تند و مرگ يا از كار افتادگي آنها به معناي 

گرفتاري خانواده در ورطه فقر است. نكته قابل 
تأمل اينجاست، آمار و ارقام موجود حوادث كار 
براي كارگاه هايي است كه طبق قانون كار فعاليت 
مي كنند، اما بنا ب��ه تأكيد عل��ي خدايي، عضو 
كارگري شوراي عالي كار بسياري از كارفرمايان 
مانع از گزارش شدن حوادث كار كارگاه هايشان 
مي شوند و به همين خاطر عمده حوادث كار به 
اطاع وزارت كار نمي رس��د. با وجود تمام اينها 
بنابر اعام پزشكي قانوني در نيمه نخست سال 
جاري، 8۹8 نفر در ح��وادث كار جان خود را از 
دس��ت داده اند كه اين رقم در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال قبل آمار تلفات كه  8۳۶ نفر بود؛ ۷/۴ 

درصد بيشتر شده است. 
 مرگ روزانه ۵ نفر در راه كسب روزي 

در ش��ش ماهه اول س��ال ج��اري از كل تلفات 
حوادث كار 8۹۰ نفر مرد و هشت نفر زن بودند. 

براي درك بهتر تعداد حوادث كاري منجر به فوت 
با يك ضرب و تقسيم ساده دستتان مي آيد، در 
شش ماهه نخست امسال روزانه حدود پنج نفر 
در هنگام كار جانشان را از دست داده اند كه علت 
۳۹/۴ درصد تلفات حوادث كار سقوط از بلندي 
اس��ت. در اين مدت ۳۵۴ نفر به دليل سقوط از 
بلندي، ۲۳۲ نفر به دليل اصابت جس��م سخت، 
۱۴۰ نفر به دليل برق گرفتگي، ۷8 نفر به دليل 
سوختگي، ۴۳ نفر به دليل كمبود اكسيژن و ۵۱ 
نفر به س��اير داليل ديگر جان خود را در حوادث 

كار از دست داده اند. 
 رابطه بين معضل اشتغال و گزارش نشدن 

حوادث كار
علي خدايي رئيس كانون ش��وراهاي اس��امي 
كار استان تهران با بيان اينكه عمده حوادث كار 
به خاطر باال بودن تقاضا در بازار كار به نس��بت 

عرضه، نبود امنيت شغلي، نبود تشكل كارگري 
درون كارگاه، توسط كارگران گزارش نمي شوند، 
مي گويد: »زماني كه حادثه كار گزارش نمي شود، 
نمي توانيم ارزيابي دقيقي از ميزان شيوع هر يك 
از آنها داشته باش��يم يا تعداد كلي حوادث كار را 
گزارش دهيم، پس در نتيج��ه نمي توانيم براي 
مقابله با آنها برنامه داش��ته باش��يم. مي خواهم 
بگويم كه چون نمي دانيم و اين نوك قله اس��ت 
و باقي آن زير آب است، پس عمق فاجعه بسيار 

بيشتر است.«
وي نق��ش وزارت كار را در اي��ن مي��ان پررنگ 
مي بيند و مي گويد:»بازرسي وزارت كار در عمل 
تعطيل است. آن قس��مت از وزارت كار كه بايد 
ايمني كارگاه ها را بررس��ي كند و هشدار دهد و 
جلوي احتماالت خطاي انساني را بگيرد، كارش 
را درس��ت انجام نمي دهد. از اين رو اگر معادن 
حادثه خيز را فاكتور بگيريم، مي بينيم كه صنايع 
اعم از صنايع س��نگين يا س��اختماني، باالترين 
آمار حوادث را دارند. كارگاه هاي ساختماني در 
حالي معموالً ۵۰ تا ۶۰ درص��د حوادث كار را به 
خود اختصاص مي دهند ك��ه نه در اعماق زمين 
بلكه روي سطح زمين و بيخ گوش بازرسان كار 

داير شده اند.«
كارفرمايان و مسئوالن تمامي واحدهاي موضوع 
ماده 8۵ قانون كار، مكلفند براس��اس مصوبات 
شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و 
سامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل 
و امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده 
و چگونگي كاربرد وس��ايل فوق الذكر را به آنان 
بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي 
و بهداشتي نظارت كنند، اما آيا كارفرمايان بدون 
نظارت و بازرسي مستمر وزارت كار زير بار اجراي 

اين مصوبه و مصوبات ديگر اين حوزه مي روند؟

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. 
-----------------------------------------------------
 يك كانال خبري فيلمي را از كودكان مناطق محروم منتشر 
كرده و نوشته اس�ت: نگاه خيريه بازي در مناطق محروم كشور، با 
شيادي خاصي آميخته شده. گزارش هاي بسياري اين روزها از خيريه 
بازاني كه به مناطق محرومي مانند سيس��تان و بلوچس��تان مي روند 
شنيده و ديده شده. كس��اني كه با يك كفش، كتاب و كوله پشتي به 
اينجاها مي روند عكس هايشان را مي گيرند و شبكه هاي اجتماعي شان 
را با اين عكس ها پر مي كنند و بعد ك��ه خوب فخر، تكبر، خوبي و خير 
فروختند، به خانه هايش��ان برمي گردند. حاال حرف راس��ت را از زبان 
بچه ها بش��نويد. مي گويند همان كيف و كفش را هم به ما نمي دهند. 
مي آيند اينجا با ما عكس مي گيرند و وعده فردا و پس فردا مي دهند و 
ديگر هيچ پيدايشان نمي شود. يا مثًا وقتي عكس شان را گرفتند، كيف 
و كفش هاي خيريه بازي شان را جمع مي كنند مي برند روستاي پايين تر 
و همان داستان را تكرار مي كنند. وقتي دولت از انجام وظيفه ذاتي اش 
باز مي ماند، جا براي جوالن دهي كركس��ان به ظاهر خير حس��ابي باز 
مي شود تا از اين بساط بي عدالتي كه از قضا خودشان كم و بيش مسبب 

آن هستند، نام و ننگي كسب كنند. 
-----------------------------------------------------

 رضايي اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: جلد شماره اخير 
 اشپيگل تسخير شده توسط پول: چرا سرمايه داري انسان ها رو غمگين 

مي كنه؟ 
-----------------------------------------------------

  محمدعلي عزيزجعف�ري توئيت زد: رانت، تبعيض و فس��اد، 
اصلي ترين موانع ش��كوفايي توانمندي هاي جوانان اس��ت و اعتراض 
به بي عدالتي ها حق مسلم آنهاس��ت. جوانان انقابي را جمع كوچك 
نشماريد و دستكم نگيريد. جناب رئيس جمهور اگر در مسير مبارزه با 
بي عدالتي ها كاري نمي كنند، الاقل كارهايي كه ديگران انجام مي دهند 

را تخريب نكنند. 
-----------------------------------------------------

 عادل بركم با انتشار اين عكس نوشت: همسرم گفته بود براي 
كاس اولش كتاب قصه بگيرم. با كتاب ه��اي عجيب و غريبي مواجه 
شدم، از داستاني كه بدبختي را به اميد رسيدن شاهزاده سوار بر اسب 
بر كودك تحميل مي كرد تا عناوين سخيف. حتي داستاني كه ظاهراً 
عواقب دوست ناباب را ش��رح مي دهد، ولي در عمق آن خودكشي در 
مواقع سختي يك راه حل است! آقاي صالحي وزارتخانه شما دقيقاً چه 
كار مي كند؟ بعد از اعدام و...  در كتاب كودكان، حاال شاهد تشويق به 

خودكشي هستيم آن هم به عنوان راه حل!
-----------------------------------------------------
 حسام علوي توئيت زد: آيا مي دانيد ستاد اجرايي فرمان امام به 
تنهايي ۱۵هزار شغل در استان كرمانشاه ايجاد كرده است؟! آيا ميدانيد 
رئيس جمهور روحاني اعتقاد دارد جوان ها خودشان بايد شغل پيدا كنند 
وگرنه بي عرضه هستند؟! آيا ميدانيد طبق قانون رئيس جمهور وظيفه 

ايجاد شغل دارد؟! آيا ميدانيد، همون بهتر ندانيد!

 حجت نظري عضو شوراي ش��هر تهران گفت: در تابستان زماني كه 
در مورد طرح جديد ترافيك تذكر داديم توجيه مديران حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري افزايش ازن به دليل تابش بيشتر نور خورشيد بود، 
ولي االن با كاهش دماي هوا نمي توان پذيرفت كه ازن مقصر آلودگي 

است. 
 مديرعامل شركت راه آهن ش��هري تهران و حومه از افتتاح رسمي 

ايستگاه مولوي تا پايان آبان خبر داد. 
 متخصص تغذيه با بيان اينكه حدود ۵ ميليون نفر در ايران مبتا به 
بيماري ديابت هستند، گفت: حدود نيمي از اين افراد از بيماري خود 

اطاعي ندارند. 
 رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: هزار و ۱۱۵ ميليارد ريال 

اعتبار باعوض به مناطق زلزله زده اختصاص يافت. 
 با رأي ديوان عدالت اداري و ابطال مقررات وضع شده ازسوي صندوق 
بازنشستگي كشوري، كسور حق جذب در حقوق بازنشستگي كاركنان 
شركت هاي واگذار شده دولتي لحاظ و در حقوقشان محاسبه مي شود. 
  معاون آموزشي، برنامه ريزي و مقررات دفتر آموزش متوسطه نظري 
گفت: از سال تحصيلي۱۴۰۰ - ۱۳۹۹، ادامه تحصيل دانش آموزاني كه 
در سال جاري موفق به اتمام تحصيات خود در نظام قديم نمي شوند، 
صرفاً از طريق تطبيق دروس آنان با نظام جديد آموزشي)۳- ۳- ۳- ۳( 

امكان پذير خواهد بود. 
 ش��هردار تهران با بيان اينكه ميزان خسارات زلزله در نقاط مختلف 
كشور بر اس��اس آناليز ركوردي ۱۴ ايستگاه ش��تاب نگار برآورد شده 
است، گفت: عاوه بر آن چهار ايستگاه ش��تاب نگار براي پايش امواج 
ورودي به شهر تهران راه اندازي شده است كه اين تعداد به ۲۲ ايستگاه 

افزايش مي يابد. 
 مديركل حراست س��ازمان بيمه سامت ضمن هش��دار نسبت به 
شيوه هاي جديد كاهبرداري با اس��تفاده از نام و اقدامات اين سازمان 
بيمه گر گفت: با توجه به اطاع رساني گسترده درباره »پوشش اجباري 
بيمه س��امت« براي افراد فاقد پوش��ش بيمه درماني، سودجويان از 
همين كلمه »اجباري« استفاده كرده و با افراد تماس گرفته و مي گويند 
پوشش بيمه سامت، اجباري ش��ده و بايد هزينه اي پرداخت كنيد تا 

بيمه شويد و اگر خودتان را بيمه نكنيد، يارانه شما قطع مي شود. 
 معاون توس��عه مديريت و منابع انساني وزارت بهداشت با اشاره 
به اينكه در حال حاضر ۴۴هزار تخت بيمارستاني در كشور در حال 
احداث است، گفت: در صورت ادامه روند تخصيص بودجه عمراني 
با همين آهنگ، ش��ايد حدود ۱۵سال طول بكش��د تا پروژه هاي 
پيش رو به بهره برداري برسد؛ آن هم به شرطي كه پروژه جديدي 

به دست نگيريم. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

جايزه مصطفي )ص( 
به 5 دانشمند جهان اسالم اعطا شد

س�ومين جايزه علمي و فناوري مصطفي)ص( به سه دانشمندان 
ايران�ي و دو دانش�مند تركي�ه اي جه�ان اس�الم اعط�ا ش�د. 
سومين دوره جايزه مصطفي)ص( با حضور سورنا ستاري معاون علمي 
و فناوري رياست جمهوري، عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم، 
علي اكبر صالحي رئيس س��ازمان انرژي اتمي و جمعي از برگزيدگان 

جايزه مصطفي اعطا شد. 
پروفسور اوگور شاهين، اس��تاد ايمونولوژي در دانش��گاه ماينز آلمان 
از تركيه با اثر توس��عه و آزمايش باليني واكس��ن هاي درمان سرطان 
براساس MRNA براي هر بيمار به صورت فردي و پروفسور علي خادم 
حسيني عضو انجمن ش��يمي امريكا و اس��تاد راديولوژي و مهندسي 
شيمي و مهندسي زيس��تي دانش��گاه كاليفرنيا )UCLA( در ايران با 
اثر هيدروژل هاي نانو و بايو ساختار براي كاربرد هاي زيست-پزشكي 
به طور مش��ترك در حوزه علم و فناوري زيس��تي و پزشكي اين دوره 
از جايزه مصطفي)ص( به عن��وان برگزيدگان بخش اصلي و تخصصي 
معرفي و تقدير شدند.  همچنين در اين دوره در بخش برگزيدگان مقيم 
كشورهاي اسامي پروفس��ور »عمران اينان« از كشور تركيه همراه با 
پروفسور »حسين بهاروند« و پروفسور »محمد عبداالحد« از ايران به 

عنوان برگزيدگان معرفي شدند. 
پروفس��ور عمران اينان برگزيده جايزه مصطفي )ص( ۲۰۱۹ از كشور 
تركيه، رئيس دانشگاه كوك تركيه و عضو انجمن فيزيك امريكا، متولد 
 WHISTLER سال ۱۹۵۰ داراي اثر درك اثر متقابل موج و ذره حالت
در فضاي نزديك زمين و اتصال الكتروشيميايي بين تخليه رعد و برق و 
اتمسفر باال در حوزه فيزيك يونسفري و جوي است. همچنين پروفسور 
حسين بهاروند، استاد زيست شناسي و فناوري سلول هاي بنيادي در 
پژوهش��گاه رويان از ايران داراي اثر درمان پاركينسون و AMD چشم 
با سلول بنيادي اس��ت.  پروفس��ور محمد عبداالحد، برگزيده جايزه 
مصطفي)ص( ۲۰۱۹ از كشور هاي اسامي، عضو هيئت علمي دانشكده 
مهندسي برق و كامپيوتر در دانشگاه تهران، از ايران با اثر ترجمه رفتار 
سلول هاي س��الم و س��رطاني در حوزه الكترونيك )ش��يوه هاي نوين 

تشخيص و درمان سرطان( حوزه علم و فناوري نانو است. 
جايزه مصطفي هر دو سال يك بار به انتخاب برگزيدگان در حوزه هاي 
نانو، فناوري اطاعات، زيس��تي و پزش��كي، بخ��ش عمومي و بخش 

دانشمندان مقيم كشور هاي اسامي اعطا مي شود.

رئيس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران:
آمارهاي شهرداري درباره كاهش

آلودگي هوا ساختگي است
رئيس كميس�يون عمران و حمل و نقل شوراي ش�هر تهران گفت: 
آمارهاي معاون�ت حمل و نقل و ترافيك در خص�وص طرح كاهش 
آلودگي هوا س�اختگي ب�وده و اكن�ون نم�ود پيدا كرده اس�ت. 
محمد عليخاني درباره بازگشت مجدد آلودگي ها به تهران و بازنگري در 
طرح كاهش آلودگي هوا اظهار داشت: شوراي شهر نمي تواند در بازنگري 
طرح دخالتي داشته باشد. هرگونه بازنگري اعم از تغيير محدوده، ساعت 
طرح، روزهاي محدوده و محدوديت با ش��وراي ترافيك تهران است. 
شوراي ترافيك اين طرح را تصويب كرده است و خودش مي تواند، آن 
را بازنگري كند.  وي با اش��اره به اينكه شوراي شهر از ابتدا به اين طرح 
ايراداتي را وارد مي دانست، تصريح كرد: اگر شهرداري قبل از اينكه آن را 
در شوراي ترافيك به تصويب برساند در شورا مطرح مي كرد، ما نيز نظر 
كارشناسي خود را مي داديم و با همفكري  شايد برخي از اشكاالتي كه 

اكنون به طرح كاهش آلودگي هوا وارد است، وجود نداشت. 
عليخاني با بيان اينكه پليس راهنمايي و رانندگي نيز ايراداتي به طرح 
كاهش آلودگي هوا وارد دانسته است، افزود: ما نيز برخي از آنها را قبول 

داريم، اما بايد در شوراي ترافيك تصويب شود. 
رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
ساختگي بودن آمارهاي معاونت حمل و نقل و ترافيك درخصوص طرح 
كاهش آلودگي هوا كه در صحن ش��وراي شهر ارائه شد، اظهار داشت: 
اين آمارها اكنون نمود پيدا كرده و از آلودگي هوا كم نش��ده است. ما 
معتقديم اين كاهش آلودگي هوا به دليل شرايط جوي آن مقطع سال 
بود و نبايد آن را به طرح كاهش آلودگي هوا نسبت مي داديم.  وي افزود: 
بعضي ها نمي خواستند اين مسئله را به دليل روابط با معاونت حمل و نقل 
بپذيرند و اگر آمارها درست بود، امروز نبايد شاهد آلودگي هوا مي بوديم. 
از ابتدا تأكيد كردم كه درس��تي اين طرح در پاييز و زمستان خودش 
را نش��ان مي دهد و ش��اهديم همان اتفاقاتي كه در گذشته مي افتاد، 
مج��دداً در حال تكرار اس��ت.  عليخاني با تأكيد بر اينك��ه اولويت ها و 
سياست هاي كميسيون عمران و حمل و نقل اصًا مورد توجه شهرداري 
قرار نگرفت، گفت: شهرداري به جاي آن نمايشي كه از سه شنبه هاي 
بدون خودرو در ش��هر تدارك ديد كه از اولويت ها و سياس��ت هاي ما 
نبود، بايد درباره مسئله آلودگي هوا و ترافيك كار جدي انجام مي داد، 
اگر تنها روي ساماندهي موتورس��يكلت ها متمركز مي شد و به سمت 
موتورس��يكلت هاي برقي پي��ش مي رفت، امروز به مراتب مش��كات 
كمتري داشتيم.  وي با تأكيد بر اينكه با اجراي طرح جدي ترافيك در 
حلقه دوم ترافيك شاهد افزايش آمار موتورسيكلت ها هستيم، افزود: 
طرحي كه به اس��م محدوده كاهش آلودگي هوا كار خود را آغاز كرد با 
افزايش موتورسيكلت ها نقض شده اس��ت. از طرفي آمارهاي ما نشان 
مي دهد مسافرت با مترو كاهش يافته و مردم نه تنها به سمت استفاده از 
حمل و نقل عمومي نرفته اند بلكه گرايش به موتورسيكلت و تاكسي هاي 

اينترنتي و خودروهاي شخصي بيشتر شده است. 

20 متر كابل در اداره برق غرب تهران 
پيدا نمي شود!؟

يك ش�هروند تهراني: پس از بارندگي چند روز قبل، برق ساختمان 
مس��كوني ما در خيابان اردالن حوالي خيابان كاش��اني پور قطع ش��د. 
كارشناسان اداره برق بعد از حضور، برق را به صورت موقت وصل كردند 
اما تأكيد كردند كه كابل برقي كه از چراغ برق خيابان به كنتور ساختمان 
وصل شده بايد عوض ش��ود. در حال حاضر بيش از ۱۰روز است كه در 
برق منطقه س��رگردان و از يك اتاق به اتاقي ديگر پاس داده مي شويم و 
مسئوالن اداره مدعي هستند كه موجودي انبار فقط ۹ متر كابل است و 
خود ما ملزم به تهيه كابل هستيم! آنها همچنين تأكيد دارند در صورت 

تكرار بارندگي، ساختمان ما به سرنوشت پاسكو دچار خواهد شد! 

رضا دهشيري |  جوان


