
در حالي كه رسانه ها منتظرند بدانند سرنوشت 
س�لطان وس و كالهبرداري 12ميليون و 500 
هزار توماني شركت هاي ارزش افزوده از او به 
كجا رسيد، وزير جوان دولت يازدهم ترجيح 
داده در اين رابطه سكوت كند تا شايد ابهامات 
فراواني كه درباره ماجراي »شايان« در افكار 
عمومي شكل گرفته با سكوت خبري درباره 
اين كالهب�رداري بزرگ فروك�ش كند، اما به 
نظر مي رس�د بعد از تبليغات گسترده درباره 
كالهبرداري شركت هاي ارزش افزوده، وقت 
آن رس�يده كه آق�اي وزير درب�اره ماهيت و 
مجوزه�ا و ش�ركاي اصلي اين ش�ركت ها به 
مردم توضيح بدهد. از همه مهم تر اينكه مردم 
دنبال آن هستند بدانند كارگر ساختماني كه 
تنها باب�ت هزينه پيامك ه�اي ارزش افزوده 
350هزار تومان در ماه پول پرداخت مي كرده و 
متوجه هم نشده كه چه كاله گشادي بر سرش 
مي گذارند، كيست؟ شايد همين كنجكاوي ها 
باش�د كه موجب ش�ده صفحه اينس�تاگرام 
ش�ايان يا »ش�مس الدين كريم�ي منفرد« با 
تنها 17پست، 11هزار و 300 دنبال كننده پيدا 
كرده اس�ت! دنبال كنندگاني كه مي خواهند 
بدانن�د آي�ا ش�ايان س�لطان وس اس�ت يا 
بازيگر س�ناريوي س�تاره مربعي انتخاباتي!
ش��ركت هاي ارزش اف��زوده چيس��تند و از كجا 
مي آيند؟ شايد پاسخ به اين س��ؤال را بتوان در 
اطالعيه تشكلي با عنوان »انجمن صنفي خدمات 
ديجيتال اتاق بازرگاني تهران« رديابي كرد كه در 
واكنش به كد دستوري وزير ارتباطات براي پايان 
وس اين گونه پاس��خ داده اند: »صنعت خدمات 
ديجيتال و ارزش اف��زوده يكي از ش��فاف ترين 
صنايع در كشور اس��ت كه تمامي سرويس هاي 
آن پس از تأييد وزارت ارشاد و اپراتور هاي كشور 
فعال شده و ريال به ريال درآمد شركت هاي آن 
توسط اپراتورهاي كشور و تحت نظارت سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي محاس��به 
شده كه به ش��ركت هاي ارائه دهنده سرويس و 
محتوا پرداخت مي شود. به طوري كه تا امروز همه 
مشتركان مي توانستند سرويس هاي فعال خود 
و هزينه آن را در اپليكيشن هاي اپراتور ها مانند 
»همراه من« و »ايرانسل من« و در قبوض خود يا 
از طريق سامانه #۶*۸۰۰* مشاهده كرده و هم 
اكنون نيز همه اطالعات درآمدي شركت ها براي 
مردم در دسترس قرار گرفته است كه مطمئناً در 

كمتر صنعتي چنين امكاني وجود دارد.« 
در اي��ن اطالعي��ه س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباطات راديوي��ي به عنوان نماين��ده دولت و 
صادركننده پروان��ه فعالي��ت اپراتورهاي تلفن 
همراه معرفي ش��ده كه در س��ال هاي ۱۳۹۶ و 
۱۳۹۷ مجموعاً قريب ب��ه ۵۰۰ميليارد تومان از 
محل ارائه اين خدمات از طريق اپراتور هاي تلفن 

همراه كشور درآمد داشته است. 

 درآمد وزارت ارتباطات از ارزش افزوده 
اسداهلل عباسي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس هم 
با تأكيد بر اينكه بسياري از سرويس هاي خدمات 
ارزش افزوده و ديگر كسب و كارهاي نوين توسط 
جوانان خالق راه اندازي شده، تصريح كرد:» قانون 
بايد در حوزه مرتبط با خدمات ارزش افزوده و ديگر 
فعاليت هاي ديجيتالي صراحت داشته باشد و در 
چارچوب ش��وراي عالي فضاي مجازي با تدوين 
دستورالعمل هاي مناس��ب از سوءاستفاده هاي 
احتمالي در حوزه تجارت الكترونيك و كس��ب و 

كارهاي نوين جلوگيري شود.«
به گفته وي بس��ياري از خدم��ات ارزش افزوده 
اپراتوري به وزارتخانه ارتباطات مربوط مي شود. 
بدين معنا كه عالوه ب��ر اپراتورهاي فعال در اين 
حوزه بخش��ي از درآمدي حاصل از فعاليت اين 
مش��اغل نيز ب��راي وزارتخانه ارتباط��ات لحاظ 

مي شود. 
 پاسخ هاي متفاوت به يك استعالم 

جالب تر از هم��ه اينكه ب��ا وجود مان��ور وزارت 
ارتباط��ات روي ش��ركت هاي ارزش اف��زوده به 
عنوان كالهب��ردار و مطالبه حق الن��اس، با يك 
كد دستوري س��اده #۸۰۰* شما مي توانستيد 
عضويت ت��ان را در ش��ركت هاي ارزش اف��زوده 
اس��تعالم كنيد و در صورت عضويت ناخواسته 
در اين ش��ركت ها مانع ادام��ه تحميل هزينه به 
خود باشيد. با وجود اين بعد از اعالم كد دستوري 

#۶*۸۰۰* از س��وي آقاي وزي��ر آن هم با تيتر 
»شب تلخ كالهبرداران« اتفاقات ديگري رخ داد 
كه نشان داد، حاشيه هاي ماجراي ارزش افزوده از 

متنش پررنگ تر است. 
به دنبال ك��د دس��توري اعالم��ي محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ميليون ه��ا مش��ترك ايران��ي #۶*۸۰۰* را 
ش��ماره گيري كردند، اما برخي كارب��ران تلفن 
همراه كه بيش از يك بار اين استعالم را انجام داده 
بودند كه هر بار با نتيجه اي متفاوت مواجه شدند 
و اعداد متفاوت��ي از كالهبرداري ب��ا وس به آنها 
اعالم شد كه مستندات آن را در اختيار »جوان« 
گذاشته اند. از سوي ديگر اسنادي وجود دارد كه 
نشان مي دهد شايان منفرد كه نام اصلي اش چيز 
ديگري است، بازيگر سناريوي ستاره مربع هاست 
و ماجراي كالهب��رداري  ۱2ميليون و ۵۰۰هزار 
توماني ش��ركت هاي ارزش اف��زوده از اين فرد با 

واقعيت همخواني ندارد. 
 شايان بازيگر سناريوي وزير

اسنادي در اختيار »جوان« قرار گرفته كه نشان 
مي دهد ظاهراً  تمام مبلغي كه بابت خدمات ارزش 
افزوده از اين فرد كسر شده به يك ميليون تومان 
هم نمي رسد. از سوي ديگر وي در طول اين سه 
سال چند بار خدمات ارزش افزوده خطوط تلفن 
همراهش را لغو كرده اس��ت و اين يعني شايان 
با اس��تعالم خدمات ارزش افزوده آشنايي داشته 

است. در كنار تمام اينها حتي اگر تصور كنيم تمام 
اسنادي كه به دست ما رسيده صحت ندارد، تنها با 
تكيه بر عقل و منطق مي توان اثبات كرد، پرداخت 
هزينه ۳۵۰ هزار توماني در ط��ول ماه تنها براي 
خدمات وس آن هم از سوي يك كارگر ساختماني 
با هيچ منطقي سازگار نيست و نمي توان پذيرفت 
فردي با برخورداري از سالمت عقل سه سال فقط 
به ازاي خدمات ارزش اف��زوده ۳۵۰ هزار تومان 
پرداخته و متوجه نش��ده كه اين مبلغ هنگفت با 

مصرف ماهانه تلفن همراهش همخواني ندارد!
جالب اينجاست وقتي به صفحه اينستاگرام وي 
نيز سر مي زنيد، متوجه مي شويد كه اين جوان با 
۱۷ پست ۱۱هزار و ۳۰۰   فالوور دارد!  فالوورهايي 
كه به يك باره و بعد از ماجراي جنجالي اليو وزير و 
به اشتراك گذاري فيلم وي با عنوان سلطان وس 
به صفحه شايان اضافه ش��ده اند، اما حاال شايان 
با هشتگ وس، س��تاره مربع و وزير ارتباطات و 
جهرمي پست گذاشته اس��ت. جالب اينجاست 
كامنت هاي مردم پاي پس��ت هاي سلطان وس 
به دنبال ابهام زدايي از اين س��ناريو هس��تند؛ به 
گونه اي كه يك كاربر نوش��ته »يه اسكرين شات 
از ۱2ميليون كه ارزش افزوده از ش��ما كسر شده 
پس��ت كن« و ديگ��ري اين كامنت را گذاش��ته 
اس��ت »چه طوري هر م��اه ۳۵۰ ازت ميگرفتن 
نمي فهميدي اصاًل دروغه«! حاال قضاوت راست 

يا دروغ ماجرا با شماست. 
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نهادهاي مختلفي مسئول كاهش آلودگي هستند، اما در سايه بي نظارتي ابرآلودگي بيشتر از قبل بر سر شهروندان سنگيني مي كند

جاي خالي مدعي العموم در كاهش آلودگي هوا

»شايان« بازيگر ستاره مربع هاي انتخاباتي
مستنداتي به دست »جوان« رسيده كه نشان مي دهد پروپاگانداي وزير ارتباطات 

حول و حوش خدمات ارزش افزوده خالف واقع است

پ�س از تش�كيل 

عليرضا سزاوار
معاون�ت حق�وق   گزارش  2

عامه در دادستاني 
كل كش�ور و تأكيد مقامات قضاي�ي بر اينكه 
هواي پ�اك هم يكي از مصادي�ق حقوق عامه 
است، برخورد قضايي با تخلفات در اين حوزه 
ب�ه ح�د كاف�ي ص�ورت نگرفت�ه اس�ت. 
در س��ال گذش��ته ۱۳روز هواي پاك، ۱۹۵روز 
سالم و 2۷ روز ناس��الم براي گروه هاي حساس 
داشته ايم، اما امسال 2۵روز پاك، ۱۷۷روز سالم، 
۳4 روز ناسالم براي گروه هاي حساس و يك روز 
ناسالم هم براي همه گروه ها داشتيم. در مجموع 
امسال تعداد روزهاي آلوده به نسبت سال گذشته 

افزايش داشته است. 
 اولين گام در 9 سال قبل

نخستين بار در س��ال ۱۳۸۹ بود كه مدير وقت 
دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل ايران 
از ارسال ش��كايت خانواده هاي متوفيان ناشي از 
آلودگي هوا به مراجع قضايي توسط دادستاني كل 
كشور خبر داد؛ در واقع امكان طرح شكايت براي 
خانواده هاي قربانيان ناشي از آلودگي هوا وجود 
دارد، ولي اينكه اين شكايت مصداق جرم است يا 
خير، جاي بحث و بررسي دارد و تشخيص آن با 
دادگاه و قاضي است.  در كالنشهرها به خصوص 
تهران، ضعف اساسي سيستم حمل و نقل عمومي، 
از رده خارج بودن و آاليندگي خودروها  و مصرف 
باالي خودروهاي ساخت داخل، استانداردنبودن 
موتورسيكلت ها و شمار باالي اين وسيله، وجود 
صنايع آالينده در شهرك هاي صنعتي نزديك تر 
به شهرها، كاهش فضاهاي سبز و نابودي جنگل ها 
و روشن نبودن مسئوليت نهادهاي مختلف در اين 
زمينه از داليل اصلي افزايش ش��اخص آلودگي 

هواي شهرها به شمار مي روند. 
 پرونده ناموفق سراج

سازمان بازرس��ي تنها نهادي است كه با بازرسي 
مستمر، بازرس��ي فوق العاده يا بازرسي موردي 
مي توان��د به راحتي به منابع آالين��ده هوا احاطه 
داشته باشد و نقش به سزايي در كاهش الودگي 

هوا ايفا كند، اما طي س��اليان گذش��ته با وجود 
افزايش چشمگير آلودگي هوا، اين نهاد كارنامه 

خوبي از خود به جا نگذاشته است. 
هر چند ناصر س��راج، رئيس پيش��ين س��ازمان 
بازرسي كل كش��ور در رابطه با ورود اين سازمان 
به اين حوزه چندي پيش خبر داده بود، در تهيه 
گزارش هاي مربوط به آلودگي هوا به سه قوه براي 
كاهش آلودگي هوا پيشنهاد هايي به دستگاه هاي 
مربوطه داده و براي آنها ضمانت اجرايي در نظر 
گرفته بوديم كه س��ازمان ها و وزارتخانه ها ملزم 
به انجام آنها بودن��د كه خوش��بختانه تهيه اين 
گزارش ها نتيجه مثبتي داشتند. به عنوان مثال 
الزامي شدن معاينه فني يكي از نتايج گزارش هاي 

سازمان بازرسي كل كشور است. 
 دستاورد در حد جلسه

دادستان كل كش��ور مي تواند نسبت به تضييع 
حقوق مردم در اي��ن ح��وزه ورود و حتي اعالم 
جرم كند. اگرچه دادستان كل كشور به موضوع 
آلودگي هوا ورود كرده، اما اين ورود بيشتر جنبه 
تشكيل جلسات هماهنگي و ستادي داشته است. 
اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه در پرونده 

مربوط به گروه هاي واردات قطعات خودرو كه در 
آلودگي هوا نقش داشته است، دادستاني به عنوان 

مدعي العموم شاكي بوده است. 
 اقدام داغ معاونت اجتماعي

يكي ديگر از نهادهاي قضايي كه حس��ب وظيفه 
ذاتي خود به اي��ن موضوع ورود ك��رده، معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائيه 
اس��ت. ورود اين نهاد قضايي حس��ب اختياراتي  
صرفاً جنبه پيش��گيرانه دارد. تازه ترين نمونه آن 
هم پايان مازوت سوزي و آاليندگي نيروگاه طوس 

مشهد در سه شنبه بود. 
بناب��ر اع��الم كارشناس��ان س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت استان خراس��ان رضوي سوخت 
مازوت اين نيروگاه در مجاورت كالنشهر مشهد 
به تنهايي مع��ادل كل منابع آالينده متحرك در 
سطح مشهد، توليد آاليندگي داشته است؛ ضمن 
اينكه اس��تفاده از اين س��وخت در نيروگاه فاقد 
تأييد سازمان ملي استاندارد بوده و از طرفي اين 
نيروگاه در محدوده حريم شهر و مناطق مسكوني 
واقع و آاليندگ��ي آن اثر مس��تقيمي بر زندگي 

شهروندان داشت. 

 دادگاه هاي اميدبخش
از ديگر اقدامات مؤثر قضايي در كاهش آلودگي 
هوا، نظارت بر قطعات خودروهاس��ت. در همين 
رابطه اخي��راً دو پرونده در دادگاه ويژه مفاس��د 
اقتصادي مطرح شد.  تخلفات گروه خودروسازي 
عظ��ام پرون��ده اي اس��ت كه ب��ه زع��م قاضي 
رسيدگي كننده متهمان آن در آلودگي كالنشهرها 
تأثير به سزايي داشتند. در اين پرونده متهمان كه 
مديران يك شركت بزرگ خودروسازي هستند، 
اقدام به واردات قطعات بنزين سوز به جاي گازسوز 
كردند و برخ��ي مأموران گمرك ه��م با دريافت 

رشوه چشم بر اين تخلف بستند. 
پرون��ده دوم هم مرب��وط به رامك خ��ودرو بود. 
متهمان اين پرونده ب��ه اتهام تباني با س��ازمان 
اس��تاندارد و در نهايت معرفي كم سوخت بودن 
يك مدل خ��ودروي وارداتي در ح��ال محاكمه 
هس��تند. ناگفته نماند كه در ح��ال حاضر بيش 
از ۵۰۰ شركت توليد قطعات خودرو در زنجيره 
صنعت خودروسازي كش��ور فعاليت مي كنند و 

احتماالً امثال رامك خودرو كم نيست. 
 اندر خم يك كوچه

شهرداري تهران هم با اجراي طرح جديد ترافيكي 
بر مش��كل آلودگي تهران افزوده اس��ت كه اين 
موضوع را خود اعضاي شوراي شهر اعالم كرده اند.  
اما انگار كسي و نهادي نيست كه با اين تخلفات 
كش��نده مقابله جدي كند. در س��ال هاي اخير 
نهادهايي كه به هر جهت با آلودگي هوا در ارتباط 
بوده اند، تقصير را به گ��ردن يكديگر انداخته اند. 
اختالفات سازمان محيط زيست، شهرداري تهران 
و دولت به اضافه نداشتن برنامه جامع و منسجم 
براي كاهش آلودگي هوا و نبود فرهنگسازي در 
جامع��ه در اين زمين��ه بيش از پي��ش اثر منفي 
گذاشته اس��ت.  بر اس��اس برنامه چهارم توسعه 
كشور سازمان محيط زيست بايد به گونه اي عمل 
مي كرد كه در آخرين سال اجراي اين برنامه يعني 
سال ۸۸ كيفيت هواي تهران به شرايط مطلوب 
مي رسيد! اما يك دهه پس از آن مشكل كاهش 

كه نيافته هيچ، تشديد هم شده 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. 
-----------------------------------------------------

 هاتف خالدي با انتش�ار اين دو اسكرين ش�ات نوشت: بخش 
بزرگي از داستان شيلي و بوليوي همين است. داستان تاريخي استعمار 
قدرت هاي امپرياليستي براي بهره گيري از منابع كشورها. كاري كه الاقل 
دو سه قرن است امريكا و اروپا با جنوب جهاني مي كنند. اين توئيتر شركت 
تسالست. نوشته ليتيوم كه ماده اصلي باتري خودروهاي اين شركت است 
نه در معادن سنگي كه در درياچه ها و شورابه هايي كه عمدتاً در بوليوي 
و شيلي يافت مي شوند، استخراج مي ش��ود. تصوير دوم هم، تصويري از 
گزارش خود سي ان ان است. از اس��تثمار و به كار گيري كودكان زير سن 
قانوني در جمهوري كنگو براي استخراج كوبالت. يكي ديگر از منابع اصلي 
ساخت باتري ها. خودروهاي برقي به ظاهر پاك، به قيمت كودتا و درگيري، 
به قيمت سرنگوني حكومت هاي مشروع در امريكاي جنوبي و به قيمت 

نيروي كار كودكان آفريقايي، در خيابان هاي اروپا و امريكا راه مي روند. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري با انتشار اين نمودار نوشت: وقتي طرح مسكن 
ملي اعالم شد، سرچ اين عبارت در گوگل اوج گرفت، اما ظاهراً بعد از 
اينكه مردم ش��رايطش رو خوندن يا شنيدن جست وجو به شدت افت 

كرد! اين نمودار نمايي از شرح قصه اس.
-----------------------------------------------------
  رسول ش�كري نيا با اشاره به دس�تگيري همزمان كاركنان 
متخلف ثبت توئيت زد: دستگاه قضايي يكي از گلوگاه هاي فساد در 
سازمان ثبت اسناد و امالك را شناسايي و تعدادي از مرتكبان دستگير 
كرد. اقدامي هوش��مندانه، درست و بس��يار مهم كه منجربه قطع يد 
مفسدان اقتصادي خواهد شد. محاكمه فوري متجاوزان به امالك، اموال 

و منابع طبيعي متعلق به بيت المال و مردم ضروري است. 
-----------------------------------------------------

  كانال خبرگزاري دانش�جو اين متن را منتش�ر كرد: كاركنان 
نهاد رياست جمهوري به اندازه مجموع سه وزارتخانه در مهرماه حقوق 
گرفتند! طبق جديدترين گزارش خزانه داري كل كشور از پرداختي هاي 
خزانه در مهرم��اه ۹۸ ميزان تخصيص حقوق به كاركنان نهاد رياس��ت 
جمهوري به اندازه مجموع س��ه وزارتخانه بوده است. نكته جالب اينكه 
نهاد رياس��ت جمهوري از برخي وزارتخانه ها، همچون وزارت بهداشت و 
فرهنگ، سهم بيشتري از خزانه داشته است. در انتهاي جدول، سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور قرار 
دارند. حقوق پرداختي به كاركنان معاونت علمي رئيس جمهور حدود 2۶۰ 
ميليون تومان بوده. برخي پرداخت ها نيز نامش��خص بوده است. مثاًل به 
نهاد رياست جمهوري در رديف ۳۳۳۱، معادل 2۵ ميليون تومان پرداخت 

شده است كه نوع پرداخت آن مشخص نيست. 
-----------------------------------------------------

  مليحه ابراهيمي اين توئيت و عكس را بازنشر كرد: نوروز به 
رغم سيل بي سابقه، گردش��گران به ديدار از اماكن شيراز ادامه دادند، 
اما آيا قابل تصور بود كه BBC وسط سيل نوروز تيتر بزند: »شيراز زير 
آب، گردشگران همچنان مشتاق«؟ خير. چرا؟ چون وظيفه اين خبر، 
 BBC تلطيف حس وحشت مخاطبان و اضطراب زدايي است و  وظيفه

افزايش حس اضطراب و وحشت ايرانيان. 
-----------------------------------------------------

  عيس�ي ش�فاهي با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: روزنامه 
همش��هري به بهانه كاهش هزينه ها ابتداي س��ال ۱۰۰ نفر را تعديل 
كرد! بخش هاي مختلف همش��هري از قبيل  ضمائم، محله، استان ها 
تعطيل شد! قراردادهاي پرسنل از ساالنه به سه ماهه تغيير پيدا كرد! 
جمع زيادي از اين پرسنل آذرماه در خطر اتمام كار هستن! حاال فيش 

حقوقي مي بينيم ۱۹ميليون اضافه كار؟!
-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتشار اين عكس نوشت: نوشته پشت يك اتوبوس 
تو اروپا: چاقو اسماعيل را نكشت، آتش ابراهيم را نسوزاند، نهنگ يونس 

را نخورد، دريا موسي را نبلعيد »با خدا باش تا نگهبانت باشد.«

 قائم مقام رئيس كميته امداد امام خميني)ره( گفت: 2۰ تا 2۵ درصد 
تهراني هاي نيازمند و زير خط فقر تحت پوش��ش كميته امداد استان 

تهران هستند. 
 در حال��ي كه پزش��كان توصيه مي كنن��د در روزهاي آلوده س��ال 
شهروندان كمتر فعاليت بدني داش��ته باشند، شهردار تهران در هواي 

آلوده شهروندان تهراني را تشويق به دوچرخه سواري كرد. 
 مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از ورود سامانه 
بارشي از روز جمعه به كش��ور و احتمال بارش برف و باران در مناطق 

زلزله زده در استان آذربايجان شرقي خبر داد. 
 امير ردائي عضو انجمن توليدكنندگان مكمل هاي غذايي با انتقاد از 
ورود قاچاق مكمل هاي غذايي به كشور گفت: واردات و قاچاق بي رويه، 

فرصت نفس كشيدن را به محصوالت داخلي نمي دهد. 
 معاون مش��اركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني)ره( گفت: 
در حال حاضر تعمير ۳۰ هزار واحد مسكوني در استان هاي سيل زده 
به پايان رسيده است، ولي ساخت مسكن براي سيل زدگان همچنان 

ادامه دارد. 
 سخنگوي كميس��يون قضايي مجلس از مخالفت اين كميسيون با 
انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائيه خبر داد و گفت: براساس مصوبه 
روزگذشته مقرر ش��د هيئتي براي نظارت بر سازمان زندان ها تشكيل 

شود. 
 رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران با اشاره 
به برنامه تفكيك سيس��تم دفع آب باران از فاض��الب گفت: به منظور 
جلوگيري از پديده فرونشست در شهر تهران، شهرداري در هنگام ارائه 
مجوز ساخت وساز بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهد و سازمان نظام 

مهندسي هم بايد به اين موضوع ورود پيدا كند. 
 سرپرست ستاد معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به درخواست 
شهرداري از پليس براي كاهش آلودگي هوا گفت: دوربين هاي مبادي 
ورودي كه توسط شهرداري نصب و آماده بهره برداري شده مجهز به كد 

تخلف معاينه فني نيست. 
 مدير كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با اشاره به 
اينكه خسارت ناشي از آلودگي هوا در تهران ساالنه معادل 2/۶ ميليارد 
دالر است، گفت: با احتساب جمعيت ۸/۷ ميليوني تهران، سهم هر نفر 

از اين خسارت برابر ۳۰۰دالر در سال است. 
 استاندار تهران با اشاره به عملكرد ضعيف برخي بانك ها در پرداخت 
تسهيالت براي ايجاد اشتغال پايدار روس��تايي در سطح استان تهران 
گفت: در ارزيابي انجام ش��ده غير از بانك توس��عه تعاون ساير بانك ها 

عملكرد ضعيفي داشتند. 
 رئيس دبيرخانه س��تاد كش��وري كنترل دخانيات وزارت بهداشت 
ضمن بيان عوارض ناشي از مصرف توتون و تنباكوي معطر، نسبت به 
وجهه تبليغاتي اين نوع از توتون ها انتق��اد كرد و گفت: وزارت صنعت 
در زمينه اجراي ممنوعيت توليد و مصرف توتون هاي معطر همكاري 

مناسبي ندارد. 
 رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي اس��تان تهران با اشاره به لزوم 
مشاركت شهروندان براي بازآفريني بافت هاي فرسوده در سطح استان 
تهران گفت: بايد تا پايان س��ال ۱4۰۰، ۶۳ محله از 4۰۰ محله استان 

تهران بازآفريني شود. 
 فرمانده قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان وظيفه گفت: بعد از 
2۶ آبان ماه عماًل سامانه سرباز ماهر راه اندازي مي شود و مقطع قبل از 

خدمت هم روي اين سامانه قرار مي گيرد. 
 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با اش��اره به اينكه در بيمه هاي 
اجباري محدوديتي براي تأمين اعتب��ار دفترچه ها وجود ندارد تأكيد 
كرد: براس��اس ميزان سابقه بيمه ش��دگان، دفترچه هاي درماني آنها 

اعتبار زده مي شود. 

مريم زاهدي 
  گزارش  يک

كاركنان متخلف ثبت 
به صورت همزمان دستگير شدند

و  اس�ناد  ثب�ت  متخل�ف س�ازمان  كاركن�ان  از  تع�دادي 
ش�دند.  دس�تگير  همزم�ان  ص�ورت  ب�ه  كش�ور  ام�الك 
در ادامه اقدامات قوه قضائيه در زمينه سالم سازي و برخورد با متخلفان 
درون سازماني به صورت همزمان تعدادي از كاركنان متخلف سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور صبح روز گذشته دستگير شدند.  به گزارش 
خبرگزاري ميزان، ب��ا اقدامات صورت گرفته از س��وي مركز حفاظت 
اطالعات قوه قضائيه، صبح روزگذشته تعدادي از كاركنان سازمان ثبت 
كه مبادرت به تخلفات گسترده اي عليه منافع مردم مي كردند، دستگير 
شدند.  اقدام مذكور با هماهنگي و پيگيري رياست سازمان سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور صورت گرفته اس��ت.  بر اساس اين گزارش اخد 
رشوه هاي كالن، جعل و همكاري با افراد سودجو در جهت تصرف اموال 
عمومي يا خصوصي، سوء استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقيقي و 
حقوقي، ايجاد خلل و كاهش سرعت در فرآيند كار جهت اخذ رشوه هاي 

كالن از جمله تخلفات صورت گرفته توسط اين افراد بوده است.
-----------------------------------------------------

استاد علوم پزشكي بقيه  اهلل  )عج(
در جمع يك درصد دانشمند برتر جهان

در ت�ازه ترين رده بن�دي نظ�ام رتبه بن�دي ESI، يون�س پناهي 
عض�و هيئ�ت علم�ي دانش�گاه عل�وم پزش�كي بقيه  اهلل)ع�ج( 
در جم�ع ي�ك درص�د دانش�مند برت�ر جه�ان ق�رار گرف�ت. 
پناهي كه تاكنون بيش از 2۰۰مقاله در مج��الت بين المللي و حدود 
۱۳۰مقاله منطقه اي در موضوع��ات مختلف درماني به خصوص حوزه 
تحقيقات دارويي نوش��ته اس��ت، اظهار داشت: ش��اخص عملكرد هر 
فرد علمي را در دنيا از نظ��ر كيفي رتبه بندي مي كنند كه بر اس��اس 
رتبه بندي جهاني ESI در س��ال 2۰۱۹ بنده در فهرس��ت يك درصد 
دانشمند برتر جهان معرفي ش��ده ام. ميزان استفاده ديگر دانشمندان 
و ارجاعات و استنادات ديگر مقاالت علمي به مقاالت بنده اصلي ترين 
شاخصه امتيازدهي در نظام رتبه بندي ESI اس��ت.  وي با بيان اينكه 
تمركز مطالعات و تحقيقات ما روي داروي مورد نياز براي بيماران تحت 
درمان در بخش مراقبت هاي ويژه است، افزود: يكي از بخش هايي كه 
هم در انتخاب و هم در تجويز و مصرف دارو اهميت ويژه اي دارد، بخش 
مراقبت هاي ويژه يا همان ICU است و ما با توجه به تخصصي كه در اين 
حوزه داريم بيشتر مطالعات خود را روي داروهاي مورد نياز در اين بخش 
متمركز كرده ايم.  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل)عج( 
با بيان اينكه عدم كاربردي بودن مقاالت يكي از چالش هاي بخش هاي 
پژوهشي است، تصريح كرد: ازآنجا كه كشور ما با محدوديت هاي متعدد 
دارويي روبه روست، عمده مقاالت ما نيازمحور و كاربردي تأليف مي شود 
و همين امر باعث شده تا پژوهشگران و دانشمندان سراسر دنيا بيشتر 

به اين مقاالت كاربردي استناد كنند.


