
روز گذش�ته اگرچه تعداد فوتي هاي كرونا از 
ركورد 162 نفر كمتر بود، اما با مرگ 141 بيمار 
كرونايي باز هم به اندازه سقوط يك هواپيما، 
فوت بيماران مبتال به ويروس كوويد 19 ثبت 
شد. طبق اعالم وزارت بهداشت، استان هاي 
خوزستان، كردستان، آذربايجان هاي غربي 
و شرقي، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوي 
و كرمانش�اه در وضعيت قرمز و اس�تان هاي 
اصفهان، هم�دان، زنجان، كرمان، خراس�ان 
ش�مالي و كهگيلويه و بويراحمد در وضعيت 
هش�دار قرار دارن�د. در ته�ران هم ب�ا موج 
فزاينده ابتالي ميانس�االن و جوانان به كرونا 
مواجهي�م. وضعيت ابت�ال و ش�يوع كرونا در 
كش�ور به گونه اي اس�ت ك�ه دكت�ر عليرضا 
مرداني، عضو كميته كش�وري كرونا با اشاره 
ب�ه افزاي�ش م�وارد ابت�ال، بس�تري و فوتي 
ناش�ي از ويروس كرونا، از دولت خواست در 
بازگشايي هاي انجام ش�ده تجديد نظر كند تا 
بتوان دوباره كنترل اوضاع را در دست گرفت. 
تاخت و تاز كرونا در كشور همچنان ادامه دارد. 
طي 2۴ ساعت گذشته 2 هزار و ۵۴۹ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ شناسايي شدند كه يك هزار 
و ۶2۱ مورد از آنها بس��تري شدند. حاال مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به 2۳۰ هزار و 2۱۱ 

نفر رسيده است. 
همچني��ن با م��رگ ۱۴۱ بيم��ار كوويد۱۹ هم 
مجموع جان باختگان اين بيم��اري به ۱۰ هزار 
و ۹۵۸ نفر رسيد. با نگاهي به سير مرگ و ميرها 
و ميران ابتالها و بستري مبتاليان به كوويد ۱۹ 
مي توان دريافت روند كنترل بيماري از دس��ت 

خارج شده اس��ت و روز به روز به آم��ار بيماران 
نيازمند بستري و همچنين بيماران در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري افزوده مي شود. كانون هاي 
اصلي تجمعات مردم كالنش��هر تهران همچون 
ناوگان حمل و نقل عمومي درست شبيه روزهاي 
قبل از كرونا شلوغ است و دولت و شهرداري هيچ 
تدبيري ب��راي اجراي طرح ه��اي فاصله گذاري 
اجتماعي در اين ناوگان ندارند. از س��وي ديگر 
بازگشايي تمامي مشاغل با هر ريسك و خطري 
موجب شده تا تعداد افرادي كه ناگزيرند از خانه 
بيرون بياين��د هم آنچنان زياد باش��د كه تراكم 
جمعيت در درون ناوگان حمل و نقل عمومي را 
با شرايط كنوني گريز ناپذير مي كند. بازتاب اين 
ش��رايط را مي توان در آمار مبتاليان و بستريان 
كرونايي مشاهده كرد. همانگونه كه سيما سادات 
الري، س��خنگوي وزارت بهداش��ت از افزاي��ش 
قابل توجه موارد ابتال و بستري در استان تهران 

خبر داد. 
 تخت هاي مخصوص بيماران كرونا در مرز 

اشغال صد در صدي
تهران پاشنه آشيل كنترل شيوع كرونا در كشور 

بود، اما حاال اوضاع پايتخت اصاًل خوب نيست. 
علي ماهر ،معاون برنامه ريزي س��تاد فرماندهي 
عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران 
با هشدار نسبت به افزايش تصاعدي آمار مبتاليان 
به كرونا طي دو هفته اخير و به ويژه سه روز اخير 
مي گويد: »  افزايش ميزان ابتال از يك س��طحي 
باالتر در كنار خستگي مفرط و فرسودگي كادر 
درمان، منجر به افزايش بسيار شديد مرگ و مير 

بيماران كرونا در سطح كشور خواهد شد.«

وي با تأكيد بر فرس��ودگي ش��ديد كادر درمان 
مي افزايد:» در كنار ظرفي��ت محدود تخت هاي 
بس��تري و بخصوص تخت هاي ويژه كه در حال 
حاضر درصد بااليي از آنها اشغال شده، هم اكنون 
با فرسودگي و خس��تگي مفرط پرسنل درمان 
نيز روبه رو هستيم، پرس��نلي كه از اسفندماه در 
حال ارائه خدمت  بوده و فرصتي براي بازتواني و 
ريكاوري خود نداشته اند.« از نگاه وي اين مسئله 
طبيعتا به فرس��ودگي و تضعيف سيستم ايمني 
بدن كادر و پرس��نل درمان منجر ش��ده و از اين 
طريق در معرض خطر باالتري نيز قرار مي گيرند. 
عالوه بر اين فرسودگي كادر درمان روي كيفيت 
ارائه خدمات هم تأثير گذاشته و منجر به افزايش 

مرگ و مير بيماران مي شود. 
پيم��ان صابريان، رئيس اورژان��س تهران هم در 
نشس��ت خبري اش از ابتالي ۱2۰ تن از پرنسل 
اورژانس به كرونا خبر داد و افزود:» نيروهاي ما 
به صورت 2۴ ساعته در خدمت رساني هستند و 

ساعت كاري آنها بسيار باال رفته است.«
با پر ش��دن ظرفي��ت تخت هاي بيمارس��تاني 
مخص��وص بيم��اران كرونا بايد چال��ش فقدان 
تخت براي بستري بيماران بد حال را هم به ديگر 
چالش هاي بيماران مبتال به كوويد ۱۹ اضافه كرد. 
در روزهاي گذشته هم ايرج حريرچي، معاون كل 
وزارت بهداش��ت از به هم خ��وردن تعادل ميان 
بيماران بستري و بيماران ترخيصي سخن گفته 
بود و اينكه افزايش بيماران موجب شده تا روند 
بستري ها از روند ترخيص بيماران پيشي بگيرد 
كه اين مسئله منجر به بروز چالش كمبود تخت 

براي بستري خواهد شد. 

 موج جديد افزايش درص�د ابتال در بين 
ميانساالن و جوانان

حاال معاون برنامه ريزي ستاد فرماندهي عمليات 
مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران با تأكيد 
بر اينكه تخت هاي بيمارستاني ما به سرعت در 
حال پر شدن اس��ت، مي گويد: » با تكميل يك 
به يك بيمارس��تان ها و به خص��وص تخت هاي 
ويژه، بيماران به ساير بيمارستان ها ارجاع داده 
مي شوند. ولي ظرفيت ها محدود است و به زودي 
با اشغال تخت صد در صد بخش هاي ويژه مواجه 

خواهيم شد.«
ماهر با اشاره به اينكه رعايت پروتكل ها از سوي 
مردم به بهبود شرايط و كاهش آمار ابتال و مرگ 
و مي��ر كمك زي��ادي مي كند، تأكي��د مي كند: 
»متأسفانه تعداد بيماران بدحال به شدت افزايش 
پيدا كرده و خصوصاً با موج جديد افزايش درصد 
ابتال در بين ميانساالن و جوانان روبه رو هستيم 

كه علت آن در دست بررسي است.«
 لزوم بازنگري در بازگشايي  ها

مسعود مرداني، عضو كميته كشوري كرونا هم با 
اشاره به افزايش آمار ابتال، بستري و فوتي ناشي 
از كرونا در كشور، از دولت مي خواهد تا در روند 
بازگش��ايي ها تجديدنظر كند. از ن��گاه وي اين 
تجديد نظر در مقابله با كرونا بسيار كارساز خواهد 
بود. مرداني تصريح مي كند:» به عنوان مثال چه 
لزومي دارد كالس زبان و پيانو بازگشايي شود؟ 
مهدكودك ها چرا بايد بازگشايي شوند؟ برخي از 
اين بازگشايي ها بسيار لجام گسيخته بود كه بايد 

محدود شوند.«
به گفته وي همچنين در اس��تان هايي كه آمار 
بيش��تري دارند بايد مق��ررات جدي تري براي 
پذيرش مس��افرين اعمال ش��ود، اكن��ون به هر 
اس��تاندار به عنوان رئيس كميت��ه كروناي آن 
اس��تان اختيار داده ش��ده تا در مورد چگونگي 
پذيرش مس��افر تصميم گيري كند. بر اس��اس 
آخري��ن آمار، ۶۰ درصد كس��اني كه ب��ه تهران 
بازگشتند و به كرونا مبتال شدند، حتماً مسافرتي 

در يك ماه اخير داشتند. 
اين متخصص بيماري هاي عفوني ب��ا تأكيد بر 
نقش مثبت ماسك در پيشگيري از شيوع بيماري 
پيش��نهاد مي دهد ماس��ك با كمترين قيمت و 
حتي در صورت امكان راي��گان در اختيار مردم 
قرار داده شود؛ چراكه عالوه بر آنكه هزينه مالي 
برايشان نخواهد داشت، تشويق به زدن ماسك 

هم مي شوند. 
مرداني تأكيد مي كن��د: » تا فرا رس��يدن پاييز 
مش��كلي به ن��ام آنفلوآن��زا در كش��ور نداريم. 
 H1N1 آنفلوآنزاي خوك��ي همان آنفلوآن��زاي
است كه توصيه مي كنيم مردم براي پاييز امسال 
اقدام به تزريق اين واكسن كنند. خبر خوبي كه 
براي مردم داريم، اين است كه در تالش هستيم 
در صورت موافقت شوراي عالي بيمه تمام افراد 
باالي ۶۰ سال، بيماران مزمن و افراد در معرض 
خطر بتوانند با دفترچه بيمه واكسن آنفلوآنزا را 
دريافت كنند؛ البته اين موضوع فعاًل در دس��ت 

بررسي هاي بيشتر قرار دارد.«
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در 3 استان ايالم، مركزي و قم حتي يك زنداني مهريه هم وجود ندارد
كاهش 50 درصدي زندانيان غيرعمد 

درخواست بازنگري در بازگشايي ها
پيشي گرفتن موارد بستري از ترخيصي هاي كرونا چالش كمبود تخت بيمارستاني را به وجود آورده است

 به بركت همياري 

عليرضا سزاوار
خيري�ن ب�ه ويژه   گزارش  2

كت  ر مش�ا
چش�مگير آنها در گلريزان ه�اي مجازي ماه 
رمضان، جمعي�ت زنداني�ان غيرعم�د از12 
هزارو۵۷6 نفر در اس�فند س�ال گذشته به۵ 
ه�زارو9۷3 در تيرم�اه كاه�ش ياف�ت. 
توجه مسئوالن قضايي استان هاي ايالم، مركزي 
و قم به بخشنامه كاهش جمعيت كيفري زندان ها 
در قبال بدهكاران غيربزهكار هم موجب ش��ده 
تا جمعيت زندانيان مهريه اين استان ها به صفر 

برسد. 
 كمك هاي چشمگير خيرين

م��اه رمضان امس��ال در راس��تاي ت��الش براي 
آزاد س��ازي زندانيان نيازمند جرائ��م غير عمد و 
با توجه به عدم امكان برگزاري مراس��م جش��ن 
گلري��زان به خاطر كرونا، به همت س��تاد مردمي 
رسيدگي به امور ديه، جذب كمك هاي خيرين 
از طريق گلريزان هاي رسانه اي، مجازي و تلفني 
انجام شد.  مشاركت مردمي به زندانيان غيرعمد 
در كنار كمك هاي خيرين ثابت ستاد ديه در ماه 
رمضان امس��ال افزايش چش��مگيري داشت. به 
طوري كه طبق آمارهاي س��تاد ديه كشور بيش 
از 2هزار تراكنش واريزي با مبال��غ كالن در ماه 

رمضان ثبت شده است. 
شهريور ماه س��ال قبل هم رئيس قوه قضائيه در 
اجراي بند ۶۴ سياس��ت هاي كلي برنامه ششم 
توس��عه و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و 
قانون مجازات اس��المي در زمينه حبس زدايي، 
»دس��تورالعمل س��اماندهي زندانيان و كاهش 

جمعيت كيفري زندان ها« را ابالغ كرد. 
 حمايت رؤساي دادگستري از زندانيان مالي

اين دستور العمل تأكيد كرده بود، قرار هاي تأمين 
كيفري از نوع كفالت و وثيقه تا حد امكان به نحوي 
صادر شود كه متهم فرصت كافي جهت معرفي 

كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد. 

در گام��ي بلندتر بهم��ن ماه هم دس��تورالعمل 
نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي از سوي 
رئيس قوه قضائيه ابالغ ش��د.  اين دستورالعمل 
سازمان زندان ها را موظف كرد تا با بررسي سوابق، 
مشخصات دقيق و اسمي زندانياني را كه به لحاظ 
عج��ز از پرداخت به ش��اكي در زندان هس��تند، 
به صورت ماهانه به تفكيك هر اس��تان و با ذكر 
جزئيات براي رؤس��اي كل دادگستري استان ها 
جهت نظارت بر امور اينگونه زندانيان ارسال كند. 
اين دستورالعمل با توجه به مباني شرعي و قانوني 
مبني بر منع بازداشت بدهكاران مالي معسر و با 
هدف جلوگيري از بازداشت محكوميني كه قادر 
به اداي دين خود نيستند، صادر شد و خوشبختانه 

مؤثر هم بود. 
 بيشترين زندانيان مهريه در فارس

در همين راستا روز گذشته مديرعامل ستاد ديه 
كشور با اشاره به موجودي زندانيان جرائم غيرعمد 
گفت: با مساعدت هموطنان عزيز به ويژه مشاركت 
چشمگير آنها در گلريزان هاي مجازي ماه رمضان 

جمعيت زندانيان از۱2هزارو ۵۷۶ نفر در اسفند 
سال گذشته به۵ هزارو۹۷۳ مديون مالي و بدهكار 
ديه ناشي از تصادف رانندگي يا حوادث كارگاهي 

كاهش يافته است. 
س��يد اس��داهلل جواليي اف��زود: هم اكن��ون از 
جمع۵هزارو ۹۷۳ نفري زندانيان مالي ناش��ي از 
جرائم غيرعمد در كشور، بدهكاران مهريه با تعداد 
۹۶2 محكوم نزديك به ۱۶ درصد آمار را به خود 
اختصاص داده اند.  استان فارس با ميزباني از ۱۰۴ 
محبوس در صدر فهرس��ت زندانيان مهريه قرار 
گرفته و در ادامه استان هاي تهران با ۹۸ محكوم 
و اصفهان با ۹۷ بدهكار در شمار پرجمعيت ترين 

استان ها به شمار مي آيند. 
 3 استان ركورد شكن

مديرعامل ستاد ديه كش��ور با تقدير از اقدامات 
ارزنده برخي از اس��تان ها در توجه به بخشنامه 
ارسالي از س��وي رئيس قوه قضائيه گفت: در اين 
اقدام كه با هدف كاهش حداكث��ري زندانيان و 
پيشگيري جدي در امر ورود بدهكاران صداق به 

زندان ها انجام گرفته مسئوالن قضايي استان هايي 
نظير ايالم، مركزي و ق��م كه همواره توصيه هاي 
اعم مراجع عظ��ام تقليد مبني بر ع��دم توجيه 
حبس در قبال بدهكاران غيربزهكار را سرلوحه 
اقدامات خود قرار داده اند، قابل توجه است كه امروز 

جمعيت زندانيان مهريه را به صفر رسانده اند. 
وي ادام��ه داد: در همي��ن راس��تا چهارمحال و 
بختياري تنها يك زنداني مهريه و اس��تان هايي 
چون سمنان و اردبيل نيز فقط دو بدهكار ناشي از 

تعهدات مهريه دارند. 
 مساعدت كرونايي

جواليي تأكيد كرد: در كاهش زندانيان غيرعمد 
به نصف جمعيت موجود نباي��د از حمايت هاي 
دس��تگاه قضا و عنايت ويژه رؤساي دادگستري 
اس��تان ها در اعطاي مرخصي ايام كرونا و تمديد 
آن در قبال بدهكاران غيربزه��كار نيز غافل بود. 
در سايه همين همكاري و به نوعي استمهال در 
راس��تاي رفع موانع احتمالي يا رقم محكوم به به 
حداقل ممكن رسيد يا از ورود دوباره بسياري از 

افراد به حبس پيشگيري شد. 
مديرعامل س��تاد ديه كش��ور با تشريح وضعيت 
زندانيان جرائم غيرعمد در كشور اظهار كرد: هم  
اكنون تعداد۵ هزارو ۹۷۳ نفر به دليل ناتواني در 
تأمين ديون در بند حضور دارند كه ۱۸۵ نفر از اين 
افراد بابت ناتواني در تأمين ديات ناشي از حوادث 
كارگاهي يا س��وانح رانندگي گرفتار بند شده و 
الباقي كه جمعيتي مشتمل بر۵ هزارو۷۸۸ زنداني 
هستند به علت صدور چك، تعهد مهريه يا عجز در 

پرداخت نفقه در بند حضور دارند. 
جالب اينجاس��ت كه در اجراي مق��ررات ماده ۵ 
»نظارت بر محكومان مالي« مبني بر جدا سازي 
زندانيان داراي محكوميت مالي از ديگر محكومان 
كيفري، سازمان زندان ها مطابق قانون با همكاري 
دولت در اس��رع وقت زمينه نگهداري و اشتغال 
محكوم��ان مالي را در خ��ارج از زن��دان هم بايد 

فراهم كند. 

 بهمن حوري زاد، روانش��ناس دانش��گاه كس��را با بيان اينكه سبك 
فرزند پروري آسان گير و بدون نظارت مي تواند بيشترين آسيب را وارد 
كند، خاطر نشان كرد: باورهاي غلطي مانند اينكه بايد كودك را تنبيه 
كرد، محروم كردن و بدرفتاري با فرزند و تضاد بين والدين در مجموع 

فضاي مسمومي در خانواده ايجاد مي كند. 
  مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه از كاهش ۱۰ سانتي متري 
تراز درياچه نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: كم شدن 

تراز آب درياچه اروميه در اين موقع از سال طبيعي است. 

توضیح قوه قضائیه 
درباره خبر رشوه دانیال زاده به فريدون

سه  ش�نبه در جريان رس�يدگی به پرون�ده اكبر طبری، رس�ول 
داني�ال زاده از خود دفاع ك�رد ك�ه در توضيحات وی با اش�تباه 
يك�ی از خبرن�گاران حاض�ر در جلس�ه، موض�وع محكومي�ت 
وی ب�ه پرداخ�ت رش�وه ب�ه حس�ين فري�دون نق�ل ش�د. 
خبرگ�زاری ق�وه قضائي�ه اين موض�وع را اص�الح كرده اس�ت. 
در حالی كه بر اساس رأی دادگاه، رسول دانيال زاده در پرونده قضايی 
حسين فريدون به اتهام پرداخت رشوه محكوميت قطعی دارد، سه  شنبه 
در جريان رسيدگی به اتهامات رسول دانيال زاده در پرونده اكبر طبری، 
از خود در اين زمينه دفاع كرد كه در توضيحات وی با اش��تباه يكی از 
خبرنگاران حاضر در جلسه، موضوع محكوميت وی به پرداخت رشوه 
به حسين فريدون نقل شد، نه عبارت دقيق دفاعيات متهم دانيال زاده؛ 
بدين وسيله ضمن عرض پوزش از مخاطبان گرامی و متهم دانيال زاده، 

بدين شكل تصحيح می شود:
»رسول دانيال زاده كه در اين پرونده به مشاركت در تشكيل شبكه در 
امر ارتشا، پرداخت رشوه به اكبر طبری از طريق واگذاری چند پالك 
ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ ميليارد رشوه به حميد عليزاده بازپرس وقت 
ش��عبه ۱۵ كاركنان دولت و پرداخت رش��وه به اكبر طبری به ميزان 
۱۸۳ ميليارد و 2۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال متهم اس��ت، در بخشی 
از اظهاراتش در هفتمين جلسه دادگاه گفت: در سال ۹۵ )اتهام( اينكه 
بنده به حس��ين فريدون رشوه دادم )مطرح ش��د( اما تصاويری كه در 

جلسه دادگاه پخش شد، مربوط به اين پرونده نبود.« 

بیل  گیتس و كالنتري علیه جمعیت ايراني !
آخرين گزارش هاي وزارت بهداش��ت از وضعيت بحراني جمعيت در 
كشورمان حكايت دارد. شاخص رش��د جمعيت كشور به كمتر از يك 
درصد رسيده است و اگر در ۳۰ سال آينده همين روال باشد و حمايت 
از ازدواج و فرزندآوري دنبال نشود، ما در سال ۱۴2۰ يكي از كشورهاي 

پير دنيا خواهيم بود. 
ركورد داري ايران در س��ريع ترين كاهش نرخ فرزن��د آوري در جهان 
موضوعي  اس��ت كه حتي مليندا گيتس، همس��ر بيل گيتس معروف 
كه به عنوان يكي ازس��ردمداران و مروجين كاه��ش جمعيت در دنيا 
شناخته مي ش��ود، به آن اذعان كرده است و با اش��اره به سياست هاي 
تحديد جمعيت در كشورمان سياست هاي جمعيتي ايران را اينگونه 
توصيف مي كند»جايي كه بزرگ ترين كارخانه توليد وسايل پيشگيري 

از بارداري در جهان، در دهه ۹۰ در آن برپا شد«. 
در چنين شرايطي و در حالي كه در بازنگري سياست هاي جمعيتي و 
قرار گرفتن وضعيت رشد جمعيت جامعه در لبه پرتگاه و سقوط، جاي 
هيچ گونه ترديدي وجود ندارد، عيسي كالنتري رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در مصاحبه اي با روزنامه اطالعات، افزايش جمعيت را 
منوط به حفظ منابع تجديدپذير اعالم مي كند و مي گويد:» اگر افزايش 
جمعيت را منوط به از دست دادن منابع تجديدپذير كنيم، كار درستي 
نيس��ت، اما اگر بگوييم افزاي��ش جمعيت خواهيم داش��ت ولي منابع 
تجديدپذير را حف��ظ مي كنيم و اين منابع قرباني نمي ش��وند، در اين 

صورت از نظر من اشكالي ندارد.«
كالنت��ري، در حالي درب��اره افزايش جمعيت نظر مي دهد و ش��رط و 
ش��روط مي گذارد كه بخش مهمي از ش��رط حفظ منابع تجديد پذير 
با سازمان متبوعش بوده، اما با بي تدبيري هاي صورت گرفته با از بين 
رفتن منابع تجديد پذير و بحران آب و بحران فرسايش خاك و پيشروي 
كوير در كش��ور مواجه بوده ايم. با نگاهي به پيش��ينه عملكرد رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور مي بينيم، كالنتري را بيشتر به 

حاشيه هايش مي شناسند. 
وي در قامت يك مدافع تمام عيار محصوالت تراريخته با تغيير سياست هاي 
دولت به سمت حمايت از محصوالت تراريخته جاي معصومه ابتكار،  رئيس 
سابق سازمان حفاظت محيط زيس��ت و از مخالفان كشت تراريخته ها را 
گرفت و با ورودش به س��ازمان با تغيير تركيب اغلب مديران و به سكوت 
كش��اندن افراد باقي مانده، س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت را از حيطه 
اصلي فعاليت هايش خارج كرد و عملكرد وي مورد انتقاد ش��ديد فعاالن 
محيط زيست است. مرگ دهها هزار پرنده در ميانكاله طي يك ماه، مجوز 
شكار 2۰۰ هزار پرنده تنها در استان تهران و مالچ پاشي هاي غير كارشناسي 
دشت هاي جنوب يا همكاري با صنايع و معادن براي تخريب زيستگاه ها 
تنها بخش��ي از كارنامه غير قابل قبول عملكرد كالنتري در محيط زيست 
اس��ت. در نهايت اينكه بايد گفت آقاي كالنتري اگر منابع تجديد پذير ما 
در معرض خطر قرار گرفته اند، مشكل از عملكرد شما و سازمان شماست 
و شمايي كه نتوانسته ايد براي حيات وحش و محيط زيست برنامه ريزي 
مناسبي داشته باشيد، بهتر اس��ت برنامه ريزي در حوزه هاي استراتژيكي 

همچون جمعيت را به صاحب نظران اين عرصه واگذار كنيد!

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت
تزريق ۷ هزار میلیارد تومان

 از منابع غیر نقد شهرداري به مترو 
مع�اون حم�ل و نق�ل ترافي�ك ش�هرداري ته�ران گف�ت: 
تاكن�ون مبل�غ ۷ ه�زار ميلي�ارد توم�ان ام�الك ش�هرداري 
ته�ران جه�ت اختص�اص ب�ه توس�عه خط�وط مت�رو ته�ران 
و س�اير حوزه ه�اي حم�ل و نق�ل صورتجلس�ه شده اس�ت. 
س��يد مناف هاش��مي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
با تأكيد بر اينكه توس��عه خطوط مترو يكي از ضرورت هاي مهم براي 
پايتخت است، عنوان كرد: در نتيجه تمام بدنه شهرداري به همراه دولت 

بايد با همكاري يكديگر تحقق اين امر مهم را ميسر كنند. 
وي افزود: خوش��بختانه در چند ماه اخير در حوزه تأمين منابع مالي 
اتفاق��ات خوبي رخ داده اس��ت. در حال حاضر معاون��ت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران براي به نتيجه رس��اندن اوراق مشاركت در 
حال پيگيري سه مسير متفاوت است.  معاون شهردار تهران در خصوص 
آخرين وضعيت اوراق مش��اركت ش��ركت مترو از س��ال ۹۷ تا كنون 
اين گونه توضيح داد: خوشبختانه پس از پيگيري هاي فراوان اميدواريم 
تا چند روز آتي اوراق مشاركت س��ال ۹۷ به حساب شركت مترو واريز 
شود.  معاون شهردار تهران با اش��اره به اينكه اوراق مشاركت سال ۹۸ 
شامل يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است، گفت: مبلغ يك هزار ميليارد 
تومان از اين عدد متعلق به مترو تهران است كه در حال رايزني با بانك 
رفاه براي پذيرش ترهين و نيز عامليت انتش��ار اوراق توسط اين بانك 
هستيم.  وي افزود: هفته گذشته اين موضوع در بانك رفاه به تصويب 

رسيد و پيگيري هاي الزم در اين خصوص در جريان است. 
هاشمي با اشاره به اينكه اوراق مشاركت سال ۹۹ مبلغ ۳ هزار ميليارد 
تومان است، عنوان كرد: تا كنون اقدامي در اين خصوص توسط دولت 
صورت نگرفته است، زيرا وزارت كشور در حال تفكيك و مشخص كردن 

سهم اتوبوسراني و مترو از اين عدد است. 
معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با اش��اره به فرصت هاي 
خوبي كه ساخت مجتمع هاي ايستگاهي و نيز زون هاي TOD )اختصاص 
درآمد هاي شعاع ۳۰۰ متري ايستگاه هاي مترو به توسعه خطوط( ايجاد 
مي كند، گفت: خوشبختانه در حال حاضر تمام مناطق شهرداري تهران 
هم��ت و اراده كافي براي همكاري با ش��ركت مترو جه��ت تحقق اين دو 
منبع درآمدي را دارند.  مناف هاشمي با اش��اره به اينكه در حوزه غير نقد 
نيز تالش هايي براي تأمين منابع مالي صورت گرفته است، اظهار كرد:  در 
صورتي كه تنها ۵۰ درصد از مبلغ امالك غير نقدي كه شهرداري تهران قول 
آن را به معاونت حمل و نقل و ترافيك داده است، محقق شود نه تنها تمام 
بدهي هاي متروي تهران تسويه مي شود؛ بلكه روند توسعه خطوط با سرعت 
بيشتري پيش مي رود، زيرا ما نيز معتقديم هر چهار دستگاه TBM موجود در 
زير زمين پايتخت به عنوان سرمايه هاي شهر بايد فعال باشند.  وي گفت: در 
حال حاضر دو دستگاه TBM در اسالمشهر و بخش توسعه جنوبي خط شش 
فعال است، يك دس��تگاه بايد در خط ۱۰ به كار گرفته شود و يك دستگاه 
ديگر نيز بايد در خطوط انشعابي فعاليت خود را آغاز كند.  معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه شركت مترو در سال هاي اخير 
تالش هاي زيادي را براي جذب سرمايه گذار از بخش خصوصي جهت آغاز 
خط ۱۰ انجام داده است، اظهار كرد: در حال حاضر مباحث مربوط به صندوق 
تأمين مالي به نتيجه نهايي نرسيده است، اما در صورتي كه منابع مالي كه 
شرح آن مطرح شد، محقق شود امكان ادامه عمليات اجرايي توسعه خطوط 
۶، ۷ و ۴ و حتي آغاز عمليات اجرايي خط ۱۰ و خطوط انشعابي وجود دارد. 
اميدواريم بتوانيم از ظرفيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در مناطق 2، ۵ 

و 22 كه در مسير خط ۱۰ قرار دارند براي توسعه خط ۱۰ استفاده كنيم. 

»يك ميلي�ارد و 600 ميلي�ون دالر پول بلوكه ش�ده اي�ران در 
لوكزامبورگ توسط دادگاه آزاد شد. يكي از وكالي ايران امريكايي 

بود. . .«
اگر چند خبر داغ در بهار كرونايي اخير به گوشتان خورده باشد، 

قطعاً يكي از آنها همين است. 
فارغ از اينكه اصل خبر چقدر در خش�نودي ايرانيان مؤثر است 
كه البته هست؛ حضور وكيل امريكايي نيز در اين پرونده خالي 

از لطف نيست!
يك ضرب المث�ل زيباي ع�رب مي گويد: »الفضل ما ش�هدت به 
االعداء«؛ فضيلت آن است كه دشمن را نيز به شهادت وادار كند!

وقتي عظم�ت و حق مداري ملتي بزرگ از يك س�و ب�ا انصاف و 
روح حرفه اي گري از س�وي ديگر توأم مي شود، نتيجه اي چنين 

درخشان دور از انتظار نيست!
هرچند اعت�راف مي كنم ك�ه در رفت�ار آزادمنش�انه آن وكيل 

امريكايي نيز يك ظرفيت مسئوالنه نهفته است:
»جانب حق را بگير، هرچند به سود دشمنت باشد« !
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كبري فرشچي 

يک پالسكوي ديگر
 براي بیداري مسئوالن!

حادثه تلخ كلينيك سينا اطهر در تجريش با ۱۸ كشته و دهها نفر زخمي 
اولين و آخرين حادثه از اين دست حوادث نيست و نخواهد بود. 

كالنشهر تهران همواره آبس��تن حوادث مختلفي است كه هرازگاهي 
جان تعدادي از همشهريان را مي گيرد. بي دقتي و رعايت نكردن ضوابط 

و مقررات ايمني و فني علت اصلي حوادثي از اين دست است. 
متأس��فانه حادثه پالس��كو و تبعات آن هنوز گريبانگير بسياري است. 
خانواده هاي بسياري داغدار شدند و خسارت هاي مالي بسياري بر جا ماند 
و مسئوالن در خصوص رعايت مسائل ايمني بسيار سخن گفتند و هشدار 
دادند؛ هشدارهايي كه چندين ماه در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت، اما 
نه ما و نه مسئوالن از اين حادثه دلخراش درس عبرت نگرفتيم.  باز هم 
حادثه اي رخ داد و مسئوالن صف كشيدند تا مقصر و مقصران را شناسايي 

كنند. همانگونه كه مقصران حادثه پالسكو شناسايي شد!
متأسفانه تا حادثه اي از اين دست در گوشه و كنار كشور رخ مي دهد،  
مسئوالن با رسانه اي كردن سخنان خود سعي مي كنند تا ريشه مسائل 
و مش��كالت را پيدا كنند، ولي از اقدام و عمل خبري نيست. دهها تن 
از مس��ئوالن در رده هاي مختلف مديريتي دستور پيگيري اين حادثه 
را دادند. كمتر مسئولي گويا با صداي انفجار اين حادثه و كشته شدن 
همش��هريان، مس��ئوالن هم از خواب بيدار شده  اس��ت،  هر چند اين 
بيداري دوام نخواهد آورد و همچون حادثه پالس��كو،  حادثه سينا در 
تجريش بار ديگر نش��ان خواهد داد كه مسئوالن به صورت مقطعي به 
موضوعات خواهند پرداخت.  ساختمان هايي ناايمن و انبار هاي مملو از 
كاال كه در شرايط غير ايمن نگهداري مي شود و خبر از حوادث مهيب 
ديگري مي دهد.  متأسفانه دس��تگاه ها و مسئوالن مربوطه هيچگاه به 
سراغ ريشه يابي اين حوادث و پيش��گيري نرفته اند و غالباً در حركت 

الك پشتي در جا مي زنند. 
كم كاري و رعايت نك��ردن ضوابط و اصول ايمني و فن��ي به دليل نبود 

نظارت هاي سيستمي همچنان عادي جلوه داده مي شود. 
متأس��فانه مس��ئوالن در رس��انه فقط به دنبال پررنگ كردن سخن و 
وعده  هاي بي عمل خود هستند، نه كسي پيگير موضوعات مي شود و نه 
كسي پاسخگوي اين كم كاري و ناكارآمدي ها است.   پايتخت ما به دليل 
افزايش جمعيت و ساخت وساز هاي فشرده در سال هاي دور به شهر فاقد 
ايمني تبديل شده است، از آتش سوزي فضاهاي سبز گرفته تا انفجار و 
ريزش ساختمان ها، امري عادي شده اس��ت كه فقط جان مي گيرد و 
خسارت بر جا مي گذارد.  اصل پيشگيري در مديريت كشور ما فراموش 

شده است و بحران هايي از اين دست، هميشه حرف اول را مي زند. 
با وجود ضوابط و مقررات براي ايمني در س��ازه ها ، همواره بي دقتي و 

سهل انگاري سبب حوادثي مي شود كه بعضاً جبران ناپذير است. 
در كشور ما با بركناري يا جابه جايي مديران، دستور العمل ها هم مشمول 

گذر زمان شده و به دست فراموشي سپرده  مي شود. 
اينگونه حوادث نش��ان مي دهد در صورت وقوع زلزله يا حوادثي مانند 

سيل و آتش سوزي چقدر از رعايت مسائل ايمني فاصله داريم. 
دانشگاه ها متخصص تربيت مي كنند و ضوابط و مقررات هم كه وجود 
دارد،  و لي اين پيوستگي براي مديريت جامع پيشگيري از حوادث ديده  
نشده است. چرا بايد يك بي دقتي در يك سيستم خسارت هاي بسياري 
برجا بگذارد؟ چراها در اين زمينه بسيار است، ولي نمي توان براي اين 
كم كاري ها و ناكارآمدي ها پاس��خ در خور توجهي پي��دا كرد.  مديرت 
بحران در كشور ما كاالي لوكس��ي شده است كه مسئوالن به سراغ آن 

مي روند؛  البته تا زماني كه حادثه اي رخ نداده است. 
بايد از ايمني گف��ت البته درعمل؛» به عمل كاربرآيد، به س��خن داني 

نيست«!
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