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ي�ن  تر نگيز ا بر
واگذاري هايي كه 
طي س�ال هاي گذش�ته توس�ط هيئت واگذاري 
سازمان خصوصي سازي كشور اتفاق افتاده است، 
ماجراي فروش بزرگ ترين كشت و صنعت ايران به 
قيمت متري 6 هزار و 500 تومان است! اين معامله دو 
سال پيش اتفاق افتاده است و يك شركت خصوصي 
تنها با پرداخت تنها 6 درصد از قيمت قرارداد مالك 
شركت كشت و صنعت دشت مغان شد و بنا شد تا 
مابقي را نيز در اقساط ۹ ساله پس از دو سال تنفس 
پرداخت كند. نگين استرتژيك كشاورزي ايران 27 
هزار هكتار وسع دارد و ۱7 روستا و حتي فرودگاه 
شمالي ترين شهر يعني پارس آباد را در درون خود 
جاي داده است. حق آبه اي ساالنه معادل مصرف سه 
ماه تهران، 20 ميليون متر مربع زمين كشاورزي و 
نيم ميليون درخت ميوه، دانشگاه جامع علمي - 
كاربردي، جوان ترين و پر ظرفيت ترين كارخانه قند 
ايران، بيش از ۱5 هزار رأس دام سنگين، كارخانه 
لبنيات، فناوري بذر و خوراك دام، آب اختصاصي از 
سد هاي ارس از ديگر امكاناتي است كه در اين نقطه 
استراتژيك قرار گرفته است. اين سرزمين از منظر 
امنيتي هم نقطه اي استراتژيك به شمار مي رود و 70 
هزار هكت�ار از مناطق م�رزي اي�ران و جمهور ي 
آذربايجان در دشت مغاني است كه حاال دولت از آن 
هيچ سهمي ندارد! اين ماجرا و حواشي آن و امضاي 
طومار اعتراض مردم منطقه با بيش از ۱0 هزار امضا و 
ارسال اين طومار به قوه قضائيه موجب ورود رئيس 
دستگاه قضا به اين پرونده شده است. حاال آيت اهلل 
سيد ابراهيم رئيسي در هفدهمين سفر استاني اش 
به اس�تان اردبيل براي روشن ش�دن ماجراي اين 
معامله عجيب شش فرمان صادر كرده است؛ ارائه- 
فهرست كليه اراضي، اموال و دارايي هاي شركت 
احصا و گزارش كارشناسي آن، كارشناسي و ارزش 
گذاري- اموال و دارايي هاي شركت، به طور شفاف، 
اظهار نظر هيئت داوري به دور از فشارها و با در نظر 
گرفتن مصالح ملي و بيت المال، در خصوص تأييد يا 
ابطال قرارداد فعلي واگذاري براساس حق و عدل، 
ارائه پيوست تخصصي كشاورزي و امنيتي قرارداد 
واگ�ذاري، تس�ريع در اظهار نظ�ر نهاي�ي هيئت 
مستشاري ديوان محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
و در نهايت نظارت دقيق سازمان بازرسي كل كشور 
در تمامي مراحل نس�بت به رعايت قانون ش�ش 
فرماني است كه بناست تا وضعيت واگذاري دشت 
مغ�ان ب�ه بخ�ش خصوص�ي را روش�ن كن�د. 
ماجراي واگذاري ش��ركت كشت و صنعت مغان به 
قيمتي معادل نصف تا يك هشتم قيمت اصلي آن هم 
با شرايط پرداختي 6 درصد در زمان قرارداد و مابقي 
از دهم قسط با دو سال تنفس موضوعي است كه با 
واكنش هاي متعددي مواجه شد. اروجعلي محمدي، 
مدير عامل سابق كشت و صنعت مغان در اين رابطه 
گفت: » اين فروش دقيقاً به مانند آن است كه اسب را 
به قيمت نعلش بفروشند«.  حاال رئيس دستگاه قضا 

ش��خصاً به اين پرونده ورود پيدا كرده و هفدهمين 
سفر استاني آيت اهلل رئيسي به اردبيل بود تا در ديدار 
با مردم و مس��ئوالن منطقه ماجرا را از نزديك مورد 

واكاوي قرار دهد. 
   ابهامات ي�ك واگ�ذاري و 6 فرم�ان براي 

شفاف سازي 
آيت اهلل رئيسي در جلسه احياي حقوق عامه در حوزه 
خصوصي سازي شركت كشت و صنعت مغان با اشاره 
به اينكه واگذاري شركت كشت و صنعت مغان براي 
مردم شهر مغان و استان اردبيل به يك دغدغه تبديل 
شده، گفت:» هيچكسي در اهميت اجراي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي و رفع تصدي گري از دولت ترديدي 
ندارد و همه معتقد به شأن نظارتي دولت هستند، اما 
واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نبايد به 
معناي رها كردن آن شركت ها و بخش خصوصي مالك 
شركت ها باشد، بلكه بايد در راستاي توانمندسازي آنها 

جهت رونق توليد تالش صورت گيرد.«
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد:» در واگذاري شركت 
كشت و صنعت مغان نسبت به موضوع كارشناسي، 
هيئت واگذاري، نح��وه مزايده و فرآين��د واگذاري 
ابهامات و سؤاالتي وجود دارد كه قابل بررسي است.«

آيت اهلل رئيسي افزود:» نحوه واگذاري شركت كشت 

و صنعت مغان در هيئت مستشاري ديوان محاسبات 
مطرح است و مجلس نيز تحقيق و تفحص از آن را 
دنبال مي كند؛ سازمان بازرسي كل كشور نيز نظريات 

خود را در رابطه با اين واگذاري ارائه مي كند.«
به گفته رئيس قوه قضائيه تصميم گيري در رابطه با 
شركت كشت و صنعت مغان و تعيين تكليف واگذاري 
آن، بايد با پيوست هاي امنيتي و اقتصادي و پيوست 
جهاد كشاورزي همراه باشد. همچنين در اين فرآيند 
بايد در خصوص داشته هاي شركت، كارشناسي دقيق 
و شفاف صورت گيرد و ارزش گذاري هاي مرتبط با آنها 

به صورت روشن انجام گيرد. 
آيت اهلل رئيسي بيان داشت: » هيئت داوري سازمان 
خصوصي سازي همچنان كه از نامش بر مي آيد بايد 
در قضيه واگذاري صورت گرفته در شركت كشت و 
صنعت مغان با استناد به اس��ناد و ادله داوري كند و 
تحت فشار هيچ مقام و مسئولي قرار نگيرد و در اين 
فرآيند گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور، ديوان 
محاسبات، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و 

مسئوالن محلي را مورد استناد قرار دهد.«
در اين جلسه موضوع واگذاري شركت كشت و صنعت 
مغان از طريق بورس نيز مطرح شد كه اگر در همان 
ابتدا اين واگذاري از طريق بورس انجام مي شد شايد 

مسائلي كه االن پيش آمده به وقوع نمي پيوست. 
   تخلف متوليان اجراي قانون 

آيت اهلل رئيس��ي با اش��اره به نقش تعاوني ها در رفع 
مشكالت مصرف و مس��كن و موارد مشابه، متذكر 
شد: »هرگز قابل قبول نيس��ت تعاوني يك سازمان 
يا دستگاه با تغيير غيرمجاز كاربري اراضي ملي اقدام 
به زمين خواري كند و وزارت تع��اون و اتاق تعاون و 
دستگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه موظف به برخورد با 

اين تخلفات هستند«. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه مردم كوچك ترين 
فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداري را تحمل نمي كنند 
و قانون شكني ادارات و س��ازمان هاي دولتي بايد به 
صورت مضاع��ف پيگيري و برخورد ش��ود، تصريح 
كرد: » دليل اينكه برخي اشخاص جرئت مي كنند 
تخلف كنند، اين اس��ت كه برخي متوليان حفظ و 
اجراي قانون خودشان تخلف مي كنند و متجاسر به 

قانون هستند.«
آيت اهلل رئيسي به دستگاه هاي اجرايي نيز تذكر داد 
كه نسبت به تذكرات و هشدار هاي نهاد هاي نظارتي 
توجه داشته باشند و ادامه داد: » در پرونده واگذاري 
مسئله دار شركت كشت و صنعت مغان سازمان هاي 
نظارتي در زمان خودش نس��بت به قيمت گذاري و 
بحث صالحيت متقاضيان تمليك هشدار داده و اعالم 
خطر كرده  بودند، اما مسئوالن امر به اخطار ها توجه 
نكردند و امروز شاهد بروز مشكالتي در اين شركت 
هستيم كه براي مردم گره ذهني ايجاد كرده است. «

رئيس دستگاه قضا از هيئت داوري خصوصي سازي 
خواست تحت تأثير فشار هيچ مقامي قرا ر نگيرد و بر 

عدل و حق در مورد اين واگذاري رأي صادر كند. 
   تالش براي راه اندازي نساجي سبالن 

آيت اهلل رئيسي همچنين در هفدمين سفر استاني 
خود به طور سرزده از كارخانه نساجي سبالن بازديد 
كرد. در پي نيمه تعطيل شدن كارخانه نساجي سبالن 
اردبيل به دليل عدم پايبندي بانك به تعهداتش پس 
از تمليك كارخانه و طرح شكايت مديران و كارگران 
اين مجموعه عظيم توليدي و صنعتي به دس��تگاه 
قضا، دادگستري استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و 
بررسي مجدد پرونده ورشكستگي و تملك كارخانه 
شد كه مورد موافقت رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. 
اين كارخان��ه در حالي كه براي اش��تغال 6 هزار نفر 
ظرفيت دارد تنها با 10 درصد ظرفيت خود و اشتغال 

600 نفر فعاليت دارد. 
رئيس قوه قضائيه در جريان اين بازديد، پاي حرف ها 
و درددل هاي مديران و كارگران اين كارخانه كه به 
دليل عدم پايبندي بانك به تعهداتش به حالت نيمه 
تعطيل درآمده نشست. وي با ابراز تأسف از فعاليت 
اين كارخانه تنها با 10 درصد ظرفيت خود به استاندار 
و رئيس دادگستري اس��تان اردبيل تأكيد كرد كه 
مديريت اين كارخانه را در رفع موانع و مش��كالتش 
ياري دهند تا همه بخش هاي اين واحد عظيم صنعتي 
با تمام ظرفيت به چرخه توليد بازگشته و در كوتاه ترين 
زمان ممكن با جذب نيروي كار مورد نياز خود، رونق 

دوباره پيدا كند. 
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مرگ هاي روزانه كرونايي از 200 نفر عبور كرد

فساد بانکی در نساجی سبالن  و مفت فروشی مغان  در تور عدالت
6 دستور رئيس دستگاه قضا برای شفاف سازی معامله مغان

در نخس�تين جمعه از پاييز ۹۹ آم�ار فوتي هاي 
كرونا دوباره از 200 نفر عبور ك�رد،  اما در چنين 
شرايطي هم همچنان جاده هاي منتهي به سواحل 
شمالي كشور همچون تمام آخر هفته هاي ديگر 
يك طرفه ش�د! بگذريم از اينكه طي اين هفت 
ماه و به رغم موافقت رهبري براي برداشت يك 
ميليون ي�ورو از صندوق ذخي�ره ارزي تنها 27 
درص�د از اين مبلغ به دس�ت وزارت بهداش�ت 
رس�يده و مابقي آن معلوم نيست، كجاس�ت!؟ 
عالوه بر اين با وجود آنك�ه بهترين زمان تزريق 
واكس�ن آنفلوآنزا در حال س�پري شدن است، 
هنوز هيچ خبري از توزيع واكسن در داروخانه ها 
نيست تا عوارض همزماني كرونا و آنفلوآنزا بيش 
از اين م�ردم و نظام درم�ان را دچار چالش كند. 
طي 2۴ ساعت منتهي به ۴ مهر 1۳۹۹ و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳ هزار و ۵6۳ بيمار 
جديد مبتال به كوويد1۹ در كش��ور شناس��ايي 
شد كه يك هزار و ۷0۸ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به ۴۳۹ هزار 

و ۸۸2 نفر رس��يد. در همين زم��ان، 20۷ بيمار 
كوويد1۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 2۵ هزار و 222 نفر 
رسيد. همچنين ۴هزارو2۳ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارن��د. تا روز گذش��ته ۳6۹ هزار و 
۸۴2 نفر از بيماران بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. اس��تان هاي تهران، اصفهان، 
قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، 
قزوين، لرستان، اردبيل، خوزس��تان، كرمانشاه، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، 
خراسان ش��مالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز 
قرار دارند. استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهار 
محال و بختياري، هرمزگان، فارس و گلستان نيز 

در وضعيت هشدار هستند. 
   ابهام در سرنوشت دو س�وم يك ميليارد 

يوروي كرونا
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت 

و درمان مجلس شوراي اسالمی درباره سرنوشت 
يك ميلي��ارد دالري كه به دس��تور رهبر انقالب 
براي هزينه كرد در امور كرونا از صندوق توس��عه 
ملي برداشت ش��د، مي گويد:» بنده در اين رابطه 
نزديك ب��ه يك ماه پي��ش نام��ه اي 10 بندي به 
رئيس جمهور نوشتم و علت كوتاهي دستگاه هاي 
دولتي در كمك به بخش بهداشت و درمان كشور 
از جمله عدم تخصيص يك ميليارد دالر صندوق 

توسعه ملي را جويا شدم.«
به گفته وي بر اس��اس قانون سازمان برنامه بودجه 
وظيفه تخصيص اعتبار به تمامي دستگاه ها از جمله 
بخش بهداش��ت و درمان را بر عهده دارد و مسئله 
عدم تخصيص نيز بايد از سوي اين سازمان پيگيري 
ش��ود، ولي از آنجا كه مجلس قانوناً هيچ اختياري 
مبني بر نظارت بر سازمان هاي زير نظر معاونت هاي 
رياست جمهوري ندارد، نمي توان سؤال يا استيضاح 
و برخوردي با رئيس سازمان برنامه و بودجه داشت 
و مجلس تنها قادر به تحقيق و تفحص از س��ازمان 
برنامه و بودجه است كه اين مكانيزم عالوه بر اينكه 

ماه ها طول مي كشد، در نهايت نيز نتيجه مشخصي 
نخواهد داشت. 

رئيس كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به نامه 
محرمانه مجدد خود ب��ه رئيس جمهور مي افزايد:» 
تنها جوابي كه دفتر رئيس جمهور به م��ا داده اين 
اس��ت كه »رئيس جمهور به رئي��س بانك مركزي 
تأكيد كرده است كه اولويت اختصاص ارز به تأمين 

دارو باشد«. 
   فعالً از واكسن آنفلوآنزا خبري نيست 

با تمام هشدارها و نگراني ها درباره خطرات هم زماني 
كرونا و آنفلوآنزا همچنان خبري از توزيع واكس��ن 
آنفلوآنزا حتي براي گروه هاي پر خطر هم نيست. تنها 
جايي كه اين واكسن را تحويل گرفته مجلس بود كه 
با حواشي ايجاد شده آنها هم واكسن را پس داند. حاال 
هم محسن زهرايي، رئيس اداره بيماري هاي قابل 
پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت با اشاره به تأمين 
1/۵ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا براي شبكه هاي 
بهداشتي در مرحله اول، مي گويد:» پس از تحويل 

واكسن، كار توزيع آن نيز آغاز مي شود.«

كبري فرشچي 
  گزارش  2

حسین سروقامت

تاراج آب با استخرهاي الكچري 
روزي ۱/2 ميليارد تومان يارانه بابت پر شدن 

استخر خانه هاي الكچري صرف مي شود
طبق آماره�ا تقريباً نيم�ي از مصرف آب ش�رب پايتخ�ت متعلق به 
مناطق ۱ تا 3 اس�ت. محاس�به ميزان يارانه دولت�ي در تأمين هر متر 
مكعب آب، اين نكته را نش�ان مي ده�د كه در هر روز ي�ك ميليارد و 
225 ميليون تومان از بيت المال صرف پر شدن آب استخرهاي مناطق 
مرفه نشين پايتخت و آبياري فضاي سبز خانه هاي شمال تهران مي شود. 
به گفته رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران، ميانگين مصرف آب 
شرب هر شهروند تهراني ۹1 متر مكعب در سال يا معادل 2۵0 ليتر در روز 
است. آمارهاي كميته محيط زيست شوراي شهر نشان مي دهد كه حدود 10 
درصد از ساكنان پايتخت از آب شرب تصفيه شده براي پر كردن استخر هاي 

خود استفاده مي كنند. 
   عمر يكساله يك قانون

درصد بااليي از خانه هاي شمال پايتخت نه تنها استخر كه سونا، جكوزي و 
آبنما هم دارند كه حجم بااليي از آب تصفيه شده شهري را مي بلعند. 

در سال ۹۴ به دليل شرايط بحراني آب، شوراي چهارم شهر به استفاده آب 
تصفيه شده در استخر انشعاب هاي خانگي اعتراض كرد. درنتيجه شركت آبفا 
از شوراي تأمين استان مجوز ممنوعيت استفاده بيش از حد انشعاب خانگي 
آب را گرفت و ميزان آب مصرفي منازل رصد مي شد، اما اين ممنوعيت فقط 

براي همان سال بود. 
آمارهاي كميته محيط زيست شوراي شهر نش��ان مي دهد كه 20 درصد 
مشتركين شهر تهران به صورت متوسط و كمي بيشتر از متوسط مصرف 
مي كنند، 1۵ درصد پرمصرف هستند و ۵ درصد كه شامل مناطق 1، 2 و ۳ 
شهر تهران مي شود، بسيار پرمصرف هستند. 60 درصد مردم نيز كم مصرف 

هستند. 
   پر مصرف هاي الكچري نشين

ميزان مصرف روزانه آب استان تهران معادل 1/۳ برابر درياچه چيتگر است. 
آنطور كه خبرگزاري فارس اعالم كرده مثاًل در تاريخ 2۵ ش��هريور و ظرف 
تنها يك روز معادل ۳ ميليون و ۴۳1 هزار متر مكعب آب در تهران مصرف 
شده است. با توجه به اينكه ۳۸ درصد از ميزان مصرف آب در استان تهران 
به بخش خانگي و شرب تعلق دارد، ساكنين پايتخت در مدت يك روز يك 

ميليون و۳0۴ هزار متر مكعب آب مصرف كرده اند. 
به منظور محاسبه ميزان مصرف آب مشتركين پر مصرف ابتدا بايد ميزان 
مصرف اين خانوارها مشخص شود. به استناد آمار، ۴۷ درصد از ميزان مصرف 
آب بخش خانگي مرتبط با استفاده پر مصرفين است كه در مناطق 1 تا ۳ 
شهر تهران ساكن هستند. يك حساب س��ر انگشتي مشخص مي كند، پر 
مصرف هاي الكچري نش��ين در يك روز 612 هزار و ۷۷6 متر مكعب آب 

مصرف مي كنند. 
   يارانه استخر و فضاي سبز

جالب اينكه هزينه تأمين و انتقال ه��ر متر مكعب آب در پايتخت معادل 
2 هزار و ۷00 تومان برآورد مي ش��ود. اين در حالي ا س��ت كه به صورت 
ميانگين، آب با قيمت ۷00 تومان براي هر متر مكعب فروخته مي شود. در 
حقيقت هر دولت براي فروش هر متر مكعب آب نزديك به 2 هزار تومان 

يارانه مي پردازد. 
در نتيجه حاصلضرب مقدار يارانه دولتي در تأمي��ن هر متر مكعب آب در 
ميزان مصرف مناطق 1 تا ۳ تهران، اين نكته را روش��ن مي سازد كه در هر 
روز يك ميليارد و 22۵ ميلي��ون تومان از بيت المال ص��رف پر كردن آب 
استخرهاي مناطق مرفه نش��ين تهران و آبياري فضاي سبز اين واحدهاي 

مسكوني مي شود. 
   تركيب سوء مديريت و اسراف

با اينكه شرايط اس��تاندارد مصرف آب در جهان براي هر نفر در روز چيزي 
حدود 100 تا 1۵0 ليتر است و در شرايط بحراني اين رقم تا كمتر از ۵0 ليتر 
نيز كاهش مي يابد، بررسي ها نشان مي دهد، در شهر تهران در شرايط بحراني 
كنوني نيز مصرف بي رويه آب رواج دارد و هر ش��هروند به صورت ميانگين 
روزانه 2۵0 ليتر آب شرب مصرف مي كند. اين البته همه ماجرا و حكايت تلخ 
بحران آب در شهر تهران نيست و سوء مديريت متوليان منابع نيز بر اسراف 
محض اين منابع در بسياري از خانه هاي مسكوني دامن زده است؛ عالوه بر 
اسراف، سوءمديريت هم باعث شده است مصرف آب تهراني ها بيش از حد 
باشد.  اين مهم را مي توان از سخنان قابل تأمل رئيس كميته محيط زيست و 
خدمات شهري برداشت كرد كه اخيراً در هفتاد و ششمين جلسه اين شورا 
در رابطه با مصرف بي رويه آب در پايتخت گفت: » مس��ئله آب در تهران به 
گونه اي است كه ما براي تأمين منابع آب شرب به شهروندان، حفظ ميراث 
طبيعي شهر تهران و صيانت و ماندگاري از فضا هاي سبز شهري، چاره اي 
جز جراحي هاي بزرگ نداريم ت��ا بتوانيم ضمن كنترل وضعيت به تثبيت 

حداقل هاي موجود بپردازيم.«
   فرسودگي 40 درصد از شبكه

سيد آرش حسيني ميالني افزود: » ميانگين مصرف آب شرب هر شهروند 
تهراني ۹1 متر مكعب در سال يا معادل 2۵0 ليتر در روز است و از سوي ديگر، 
حدود 10 درصد از شهروندان تهراني از آب شرب تصفيه شده براي پر كردن 

استخر هاي خود استفاده مي كنند.«
سخنان اين عضو شوراي شهر تهران در رابطه با اينكه 10 درصد شهروندان 
تهراني آب شرب تصفيه شده شهر را براي پر كردن استخر هاي خانه خود 
مصرف مي كنند، به قدري عجيب و نگران كننده است كه پرداختن به آن از 
سوي مسئوالن و نيز پاسخگويي آنها به افكار عمومي براي مماشات در اين باره 

تا كنون بسيار ضروري است. 
در همين زمينه رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري تأمين منابع 
آبي شهر تهران را موضوعي حياتي و مربوط به امنيت ملي دانست و تأكيد 
كرد: » تهران ۹ هزار كيلومتر خطوط انتقال آب شرب دارد كه ۴0 درصد آن 

فرسوده است.«
در واقع بخش عمده اي از يارانه هاي دولتي به جيب اقش��ار پردرآمد رفته و 
صرف موارد غيرضروري همچون استخرهاي الكچري مي شود. در حقيقت، 
ساكنين مناطق 1 تا ۳ تهران در حالي سرانه مصرف ۴۳0 ليتر آب به ازاي هر 
نفر را دارند كه در برخي از مناطق جنوب شرقي اين كشور سرانه مصرف آب 

تنها 1۵ ليتر به ازاي هر نفر است. 

عزل و نصب يك روزه، هيچ ديده يا شنيده ايد؟
علي بن ابيطالب كه جرج جرداق از او به صداي عدالت انساني 
تعبير مي كند، ابواالسود ُدوئلي، عالم بزرگ بصره را به عنوان 
قاضي كوفه منص�وب كرد. وي به مس�جد رفت و ب�ه امر قضا 
مشغول شد. ساعتي بعد حضرت كس�ي را روانه مسجد كرد و 

او را فراخواند. 
ابواالسود، متحير از اين فراخوان پر شتاب، از جا برخاست و به 
دارالحكومه رفت. حضرت به محض ديدن وي فرمود از اين پس 

تو ديگر قاضي شهر كوفه نيستي!
او كه مات و مبهوت مانده بود، گفت خيانت كرده ام يا جنايت  كه 

هنوز ساعتي نگذشته، اين ِسَمت را از من پس مي گيري؟
حضرت فرمود هيچكدام؛ از كنار مس�جد مي گذشتم، ديدم با 
متهم خويش در حالي كه صداي تو بلندت�ر از صداي وي بود، 

گفت وگو مي كردي!
تمام؛ قلم اينجا رسيد و سر بِشكست. . . 
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علیرضا سزاوار

 نشانه های عبور از بحران 
در شمال و جنوب ايران

ادامه از صفحه اول
انتقال اتكاي درآمدي از نفت به ماليات و دانش بنيان ها هم در همين 
ايام تحريمي به وقوع پيوسته است: درآمد مالياتي 1۴1 هزار ميليارد 
توماني در س��ال ۹۸، در مقايسه با سال گذش��ته با ۳0 درصد افزايش 
همراه بوده اس��ت. در عين حال ديوان محاسبات هم گفته است 210 
هزار ميليارد تومان ماليات معوقه وجود دارد كه اين رقم هش��ت برابر 
بودجه عمراني و نصف كل بودجه كشورمان است. اخذ ماليات پلكاني 
از پردرآمدها و صاحبان خانه هاي خالي هم نش��ان مي دهد كه تنها با 
ماليات مي توان بخش بزرگي از مشكالت اقتصادي، شايد همه مشكالت 
اقتصادي را حل كرد. دانش بنيان ها هم با جهشي خيره كننده در سال 
گذش��ته ۹0 هزار ميليارد تومان آورده مالي داشته اند.  تحريم خوب و 
قابل دفاع نيس��ت، اما اراده ايراني رس��ماً تحريم را لوث، بي خاصيت و 
تبديل به فرصت مغتنم كرده است. اين بي خاصيتي و تبديل به فرصت 
شدن ديگر فقط در انديشكده هاي امريكايي به زبان و نوشته نمي آيد، 
بلكه رصد موشكافانه اتفاقات داخلي هم به آن مهر تأييد مي زند. ادامه 
روند اصالح ساختارهاي فس��اد و مبارزه با مفت خرها و مفت فروش ها 
از جيب مردم، دركنار جوش��ش اقتصادي از درون كه در يكي دو روز 
گذشته نمونه هاي جدي آن در شمال و جنوب كشور محقق شد، هم 
دوران گذار از تحريم ها را تسريع مي بخشد و هم درد ناشي از جراحي 
اقتصادي را كمتر مي كند. »فسادزدايي« و »تأكيد بر داخل« در كنار باور 

مسئوالن به اين دو مهم، نقشه راه عبور از پيچ تاريخي كنوني است. 

   عضو شوراي شهر تهران از ساماندهي بيش از 10 هزار دستفروش 
جهت پيشگيري از انتقال كرونا و بهبود وضعيت اقتصادي دستفروشان 

در پايتخت خبر داد. 
   دبير انجمن شركت هاي پخش دارو گفت: 2۵ روز است كه واكسن 
آنفلوآنزا وارد انبارهاي ش��ركت هاي پخش دارو شده است. اخبار ديگر 
حكاي��ت از آن دارد كه واكس��ن آنفلوآن��زا هنوز تحوي��ل داروخانه ها 

نشده است. 
   فرماندار تهران از ثبت نام ۴۳ هزار دانش آموز اتباع در مدارس با اخذ 

نامه از فرمانداري در سال تحصيلي جاري خبر داد. 
   مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران با بيان آنكه تصفيه 
خانه درياچه شهداي خليج فارس هر سال دو بار با هدف انجام فرآيند 
گندزدايي تعطيل مي شود، عدم فعاليت اين تصفيه خانه را مطابق يك 

برنامه از پيش تعيين شده دانست. 
   رئيس پليس اماكن تهران بزرگ گفت: بر اس��اس نظر س��تاد ملي 

مبارزه با كرونا بازگشايي صنوف تعطيل به زمان ديگري موكول شد. 
   وزير آموزش و پرورش در گردهمايي مشترك مديران كل آموزش و 
پرورش و معاونان سوادآموزي استان ها، با تأكيد بر اينكه سواد آموزي 
يك نياز اجتماعي است از مديران سازمان نهضت سواد آموزي خواست 
تا پس از ۴1 سال از تاسيس اين سازمان، با مرور تجربيات ارزنده اين 
نهاد و تحوالتي كه در ميزان با س��وادي انجام ش��ده و پاسخگويي به 
نيازهاي جديد، مأموريت هاي س��ازمان را بررسي و در صورت لزوم در 

آن بازنگري كنند. 
   مدتي اس��ت فعاليت » سمن س��راها « در ش��هر تهران آغاز شده، 
فعاليتي جديد كه به علت نو بودنش ابهامات، سؤاالت و شبهات زيادي 
را ايجاد كرده است، برخي نگران هستند كه مبادا تشكيالت موازي با 
سراي محله يا شوراياري در محالت ايجاد شده و برخي ديگر نيز نگران از 
فربه تر شدن نيروي انساني شهرداري هستند؛ رئيس ستاد توان افزايي و 
حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران معتقد است سمن 
سرا تنها يك ساختمان براي برگزاري جلسات سازمان هاي مردم نهاد 

است و نه چيزي بيشتر. 
   سازمان هواشناسي با صدور هشداري از نفوذ سامانه بارشي به هفت 
استان كشور و بارندگي گاهي رگبار و رعد و برق و كاهش دما حدود ۴ 

تا ۷ درجه سلسيوس و مواج شدن دريا خبر داد. 
   معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري و رئيس كميته 
انتقال محكومان از مبادله دو محكوم ايراني و تاجيكستاني در مرز دو 
كشور و انتقال يكي از محكومان ايراني از قزاقستان به كشور خبر داد. 


