
سخنگوي قوه 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

در  قضائي�ه 
نشس���ت 

خبري خود درباره آخرين وضعيت پرونده 
رئيس سابق هالل احمر، اثرات اجراي قانون 
كاهش حبس تعزي�ري، تازه ترين وضعيت 
پرونده ه�اي خودرويي و وضعي�ت پرونده 
فردي كه مسئول خصوصي سازي بود، سخن 
گف�ت و از ش�روع جلس�ات دادگاه جرائم 
داد.  خب�ر  م�اه  آب�ان  از  سياس�ي 
غالمحسين اس��ماعيلي روز گذشته در سي و 
چهارمين نشس��ت خبري خود با بيان اينكه 
امروز قوه قضائيه نماد صالبت، قوت و اقتدار نظام 
و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي مردم است، 
گفت: » به همين جهت دشمن تصميم گرفته 
اين نقطه قوت را آماج حم��الت ناجوانمردانه 

جنگ رسانه اي خويش قرار دهد.«
  بازنگري در وضعيت زندانيان

سخنگوي دس��تگاه قضا در پاس��خ به سؤالي 
پيرامون اث��رات اجراي قان��ون كاهش حبس 
تعزي��ري اظهار داش��ت: » اين قانون��ي كه در 
ماه هاي پاياني مجلس قبل به تصويب رسيد، 
در ابتدا داراي طرحي خام و نپخته بود كه با ورود 
دستگاه قضايي اين طرح اصالح و موجب شد 
آن طرح اوليه جمعي از نمايندگان مجلس كه 
وسعت عجيب و غريبي در مورد كاهش مجازات 
مجرمين داش��ت، اصالح ش��ود و ضابطه مند 

گردد.«
وي تصريح كرد: »عملياتي شدن اين كاهش 
مجازات حبس ناظر بر جرائم قابل گذش��ت 
از ناحيه ش��اكي خصوصي، جرائم سبك و 
كم اهميت و اثربخش��ي به گذش��ت شاكي 
خصوصي در جرائم غيرقابل گذش��ت مانند 
برخ��ي س��رقت ها و كالهبرداري هاس��ت؛ 
بنابراين كماكان اين كاهش مجازات حبس 
ش��امل مرتكبين جرايم خش��ن و سازمان 
يافته و جرائمي كه ش��اكي خصوصي دارند 
و آن شاكي خصوصي پيگير حق خود است، 

نمي شود.«
اس��ماعيلي گفت: » ت��ا امروز بي��ش از ۱۰۰ 
هزار پرون��ده در اجراي قان��ون كاهش حبس 
تعزيري م��ورد بازنگري قرار گرفته اس��ت. در 
اين بازنگري ها جمع��ي از زنداني ها با كاهش 
مجازات، آزاد شدند. همچنين ميزان مجازات 
جمعي از زندانيان تقليل پيدا ك��رد و زودتر از 
موعد حكم قبلي از زندان آزاد شدند. عالوه بر 
اينها تعدادي از كس��اني كه محكوم به حبس 
بودند و هنوز حكم حبسش��ان اجرا نشده بود 
با بازنگري پرونده هايش��ان مشمول مجازات 

جايگزين حبس شدند و از ورود آنها به زندان 
جلوگيري شد. علي ايحال قانون مزبور و نحوه 
اجراي آن، اثر بسيار خوبي در كاهش جمعيت 

كيفري زندان ها داشت.«
   هنوز حكم قطعي نشده

اسماعيلي در ادامه در پاسخ به سؤالي پيرامون 
آخرين وضعيت پرونده رئيس سابق هالل احمر 
گفت: » دادگاه بدوي به پرونده مزبور رسيدگي 
و رأي خود ر اصادر كرده است و پرونده در فرايند 
تجديد نظرخواهي است. از آنجايي  كه هنوز حكم 
قطعي صادر نش��ده از بيان جزئيات اتهامات و 
ميزان محكوميت معذور هستم و بعد از قطعيت 

دادنامه توضيحات تكميلي ارائه مي شود.«
   پرون�ده رئيس خصوصي س�ازي در 

دادگاه
اس��ماعيلي در ادامه و در پاس��خ به سؤالي در 
خصوص آخري��ن وضعيت پرون��ده فردي كه 
مسئول خصوصي سازي بوده است و همچنين 
آيا مجدداً روند خصوصي سازي ها مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت، گفت: »پرونده فرد مذكور به 
دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقيقات انجام 
ش��ده از ناحيه دادسرا اش��كاالت و نواقصي را 

مالحظه كرد و پرونده براي رفع نقص به دادسرا 
بازگشت و اخيراً دادسرا رفع نقص كرده و پرونده 
به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به 
زودي تعيين وقت خواهد شد و در دادگاه مورد 

رسيدگي قرار مي گيرد.«
سخنگوي قوه قضائيه خاطر نش��ان كرد: »در 
موضوع خصوصي سازي ها ورود قوه قضائيه يك 
ورود كامالً جدي بوده است و قله آن هم در سفر 
استاني رياست قوه قضائيه به استان اردبيل بود. 
هم در موضوع خصوصي س��ازي و هم حمايت 
از صنايع و كارخانجات چه در موضوع كش��ت 
و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبالن 
قوه قضائيه در اين س��فر ورود پيدا كرد كه يك 
ورود كاماًل تخصصي، همه جانبه و توأم با ارائه 

راهكار و پيشنهادات بود.«
  هم�ه ب�ا ه�م نشس�تند و حرف هاي 

تخصصي زده شد
وي تأكيد كرد: » در فرايند خصوصي س��ازي، 
بايد متوليان امر حرف مقامات استاني و دست 
ان��دركاران و بخش هاي نظارتي را بش��نوند و 
تصميم بگيرند، اما اي��ن انجام نش��ده و ما در 
اردبيل، هم سازمان خصوصي سازي، هم ديوان 

محاسبات، هم بازرسي كل كشور، هم استاندار، 
هم مقامات محلي استان و هم دانشگاهيان و 
صاحبنظران و مردم منطقه را ك��ه در ارتباط 
با موضوع كش��ت و صنعت مغان كه يك علقه 
خاصي نس��بت به اين ش��ركت دارن��د، با هم 
جمع كرديم. همه با هم نشستند و حرف هاي 

تخصصي زده شد.«
  اولوي�ت دادن ب�ه پرونده ه�اي 

كثيرالشاكي
سخنگوي دس��تگاه قضا در پاس��خ به سؤال 
خبرنگار مي��زان پيرام��ون آخرين وضعيت 
پرونده هاي خودرويي گفت: » متأسفانه يكي 
از گرفتاري ه��اي ما وضعيت ش��ركت هاي 
خودرويي متعددي اس��ت كه ثبت نام هايي 
از مردم انج��ام داده و كالهب��رداري كرده  و 
نتوانس��ته اند به موقع به تعهدات خود عمل 
كنند. اين پرونده ها ش��كات متعددي دارد؛ 
برخ��ي از اي��ن پرونده ه��ا مانند »ش��ركت 
مفت��اح نورد« ه��زارو۶۰۰ ش��اكي دارند؛ يا 
پرونده »عظيم خ��ودرو« داراي هزارو۸۰۰ 
ش��اكي اس��ت؛ پرونده »رامك خودرو« نيز 
ش��كات متع��ددي دارد. متأس��فانه اينه��ا 
كالهبرداري هاي س��نگيني انجام دادند. با 
دستور رياس��ت قوه قضائيه مبني بر اولويت 
دادن ب��ه پرونده ه��اي كثيرالش��اكي، اين 

پرونده ها در اولويت قرار گرفته اند.«
  جلس�ات دادگاه جرائم سياس�ي در 

آبان ماه
اسماعيلي با بيان اينكه جلسات متعدد دادگاه 
پرونده عظيم خودرو تاكنون انجام شده است، 
افزود: » فردا)چهارش��نبه( هم جلس��ه بعدي 
دادگاه آن برگزار مي ش��ود. دادگاه پيش بيني 
مي كند طي دو الي س��ه جلس��ه آينده تا قبل 
از مهرماه اين پرونده به ص��دور حكم منتهي 
شود. پرونده مفتاح نورد نيز تاكنون چند جلسه 
آن تشكيل ش��ده و براي بعد از پرونده عظيم 
خودرو در آبان ماه تعيين وقت شده است. پرونده 
»رامك خودرو« هم براي آبان ماه تعيين وقت 
شده است. برنامه ما اين است كه طي مهرماه و 
آبان ماه سرنوش��ت اين پرونده هاي خودرويي 
كثيرالشاكي در دادگاه كيفري يك استان تهران 

مشخص شود.«
وي در نهايت تأكيد كرد: » ان ش��اءاهلل در آبان 
ماه ما اولين جلس��ات مربوط به رس��يدگي به 
پرونده هاي جرم سياسي را كه با كيفرخواست از 
دادسرا به دادگاه ارجاع شده شاهد خواهيم بود 
و اين بيانگر اين است كه قوه قضائيه اين اراده 
را دارد كه همه ام��ور را در چارچوب ضوابط و 

مقررات قانوني رسيدگي كند.« 

 روز گذش�ته 

زهرا چيذري 
  گزارش  دو

يك بار ديگر 
آمار فوتي هاي 
كرونا باالي 200 نفر رفت تا پاييز و زمس�تان 
س�ختي كه پيش از اي�ن درباره اش هش�دار 
مي دادند، به وقوع بپيوندد. به خصوص اينكه با 
تأخير در تأمين ارز واردات واكسن آنفلوآنزا 
زمان طاليي براي تزريق اين واكسن در حال از 
دست رفتن است و فاجعه همزماني دو اپيدمي 
كرونا و آنفلوآنزا ش�رايط پيش رو را غير قابل 
پيش بيني مي كند. در عين حال بس�ياري از 
مسئوالن از رئيس جمهور گرفته تا سخنگوي 
دولت عامل جهش دوباره كرونا را كاهش رعايت 
مسائل بهداشتي عنوان مي كنند و حتي روز 
گذشته وزير بهداشت اعمال مجازات  مربوط به 
تخلفات اداري كارمندان در ايام كرونا را ابالغ 
كرد. در اين ميان اما كمتر كسي به داليل شيب 
كاهشي رعايت پروتكل ها اشاره داشته است، 
اما انگار معاون كل وزارت بهداشت اين دليل 
را بهتر از س�اير مس�ئوالن كش�ور متوجه 
شده است، وقتي مي گويد:»متأسف هستيم 
كه بگوييم با قيمت 1200- 300تومان، تهيه 
 ماس�ك ب�راي بس�ياري از م�ردم مق�دور 

نيست.« توصيه آقاي معاون ترغيب مردم به 
اس�تفاده از ماس�ك پارچ�ه اي اس�ت. 
با شناسايي 3 هزار و ۶۷۷ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به ۴۵3 هزار و ۶3۷ نفر رسيد. از اين 
تعداد يك هزار و ۸۴۷ نفر از آنها بستري شدند. 
در طول ۲۴ ساعت منتهي به ۷ مهرماه، ۲۰۷ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۵ هزار و 
۹۸۶ نفر رسيد. تا كنون 3۷۸ هزار و ۷۲۷ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۴هزارو۷۹ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. عالوه بر اين همچون روزهاي 
گذشته همچنان سرتا سر نقشه كشورمان با 3۰ 
استان در وضعيت قرمز و هشدار بحراني است. 

 تأخير در تأمين ارز واكسن آنفلوآنزا 
در ش��رايط بحراني كنوني يك��ي دو هفته اي 
مي شود كه گروه هاي حس��اس چشم انتظار 
واكسن آنفلوآنزا هس��تند تا مبادا همزماني دو 
بيماري دردسرساز شود. حاال سعيد نمكي، وزير 
بهداشت درباره واكس��ن آنفلوآنزا و تأخير در 
خريد و توزيع آن گفت: » اولين محموله واكسن 

آنفلوآنزا به دست ما رسيد و زنان باردار، گروه هاي 
پرخطر و پرسنل بهداشت و درمان در اين مرحله 
واكسن را دريافت مي كنند. عدم تأمين به موقع 
ارز و همچنين مشكالتي كه براي خريد واكسن 
و دارو وجود دارد، سبب شد با تأخير اين واكسن 
را دريافت كنيم، به گفته وي در اين مرحله يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفر واكسن آنفلوآنزا دريافت 
مي كنند و در مرحله بعدي، واكسن براي ديگر 

گروه هاي پرخطر تأمين مي شود. 
  شرايطي مانند روزهاي اسفند و حتي بدتر

نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كروناي 
استان تهران شرايط پايتخت را از منظر شيوع 
كرونا اينگونه توصي��ف كرد:» م��ا هم اكنون 
در ش��رايطي مانند روزهاي اسفند و حتي در 
روزهايي بدتر از آن روزها ق��رار داريم؛ با توجه 
به اينكه در آن زمان بيمارستان ها خالي بودند و 
اكنون بيمارستان ها خدمات غير كرونايي را نيز 

به صورت كامل ارائه مي دهند.«
   پاييز و زمستان سخت

ايرج حريرچ��ي، معاون كل وزارت بهداش��ت 
در خص��وص وضعيت كرونا در كش��ور گفت: 
»متأسفانه در تهران و اكثر استان هاي كشور 
وضعيت قرمز و هشدار وجود دارد و ماه هاست 

كه آمار مرگ و مير ناشي از كرونا سه رقمي شده 
و اكنون نيز با ش��يب فزاينده، مرز ۱۷۰ مرگ 

روزانه را رد كرده است.«
معاون كل وزارت بهداش��ت با تأكيد دوباره بر 
اينكه پاييز و  زمستان سختي را در پيش داريم، 
گفت:» تمام مردم از كودك تا س��المند، بايد 

پروتكل ها را صددرصد رعايت كنند.«
حريرچي تصريح كرد:» در ح��ال حاضر افراد 
جوان نيز درگير بيماري مي شوند و اين بيماري 
ديگر تهديدي براي رده سني خاصي نيست. 
حتي ديده شده در جوان تر ها عوارض عميق و 

وخيمي نيز گزارش شده است.«
معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه بيماران 
كرونايي پس از بهبودي تا ماه ها عوارض شديدي 
را تجربه خواهند ك��رد، گفت: » گاهي ممكن 
است عوارض با فرد باقي بماند، مثالً ممكن است 
در دراز مدت عوارض قلبي ديده ش��ود و بايد 

اقدامات دراز مدتي را تدوين  و اجرايي كنيم.«
در چنين ش��رايطي بديهي است امكاني براي 
جريمه متخلفان هم وجود ندارد، به همين خاطر 
هم وزير بهداشت دستورالعمل تخلفات كرونايي 
كارمندان ادارات را ابالغ كرد تا ش��ايد ضمانت 

اجرايي برايش وجود داشته باشد. 

تأخير در تأمين ارز عامل تأخير در واردات واكسن آنفلوآنزا

آغاز پاییز سخت کرونایی با 207 فوتی 

كاهش حبس تعزيري با بازنگري ۱۰۰ هزار پرونده
به گفته سخنگوي دستگاه قضا نحوه اجراي قانون كاهش حبس تعزيري اثر بسيار خوبي در كاهش جمعيت كيفري زندان ها داشت

حسین سروقامت قبر الكچري داريم يا نداريم ؟!
چن�د وقتی می ش�ود موض�وع قبره�ای الكچ�ری در رس�انه ها 
دست به دست می شود، اما عضو شوراي شهر تهران خريد و فروش 

قبرهاي الكچري را به كل تكذيب كرد.
سال گذشته افشا ش��د كه قيمت قبور در برخي نقاط خوش آب و هواي 
بهشت زهرا با دسترسي خوب، بس��يار باال رفته و قبر ها با مبالغي حدود 
۲۰۰ ميليون تومان هم فروخته مي شود. روز گذشته يكي از اعضاي شوراي 

شهر هم وجود سلطان قبر و هم وجود قبرهاي الكچري را تكذيب كرد. 
عواملي مثل همجواري با غسالخانه و بخش اداري، قديمي بودن، برخورداري 
از فضاي سبز، سر نبش بودن، دسترسي به خيابان هاي اصلي، همجواري 
با مترو، نزديكي به انشعابات آب و برق، دكه تنقالت و گلفروشي از داليل 

قيمت باالي برخي قبرهاي بهشت زهرا عنوان شده است. 
   قيمت هاي نجومي فاز 1 و 2

گزارش ها نشان مي دهد قيمت قبور در فاز يك بهشت زهرا شامل قطعات يك 
تا ۱۱۲ كه در زمره قطعات قديمي با دسترسي آسان تر و قدري سرسبزتر به 
شمار مي آيند، بسيار باالست. در برخي از نقاط خوش آب وهوا كه دسترسي 
خوبي هم دارد، قبر ها ب��ا مبالغي حدود ۲۰۰ ميلي��ون تومان هم فروخته 
مي شوند. البته مشتريان اگر بخواهند اين قبر دو طبقه يا سه طبقه شود، بايد 

براي هر طبقه هم هزينه اي حدود ۲۰ ميليون تومان پرداخت كنند. 
قيمت قبور در فاز ۲ هم )ش��امل قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۸( نجومي است. در 
فاز ۲ بهش��ت زهرا قيمت قبر ها از ۵۰ ميليون شروع مي شود و به حدود 
۱۰۰ميليون تومان مي رسد. البته همان طور كه گفتيم قيمت ها براساس 
مالك هاي عجيب و غريبي تعيين شده اند كه البته مورد تأييد مسئوالن 

بهشت زهرا نيست. 
   ماجراي قبرهاي خانوادگي جداست

عضو شوراي ش��هر تهران روز گذشته با اش��اره به اينكه قبر الكچري در 
بهشت زهرا)س( نداريم، گفت: » البته مقبره هاي خانوادگي در بهشت زهرا 
وجود دارد كه قيمت آن كاماًل متفاوت با س��اير قبور است. اين مقبره ها 
اتاق و تجهيزات دارند و به صورت خانوادگي درخواست براي دفن صورت 

مي گيرد.«
حسن خليل آبادي با بيان اينكه پس از تأسيس بهشت زهرا قسمت شمالي 
آن از سمت اتوبان عالمه عسگري و قسمت شرق آن از جاده قديم قم اضافه 
شد و در حال حاضر اكثر دفن ها در همين قسمت شرقي انجام مي گيرد، 
افزود: » حداكثر تعداد طبقات در قبرهاي بهشت زهرا)س( پنج طبقه است 
و قيمت قبرها نيز براساس مصوبات شوراي شهر و نه خارج از اين مصوبه 
دريافت مي ش��ود. به عبارتي مي توان گفت كه پول زمين قبر از خانواده 
متوفيان دريافت نمي شود و هزينه اخذ شده بابت كفن و دفن، خودروي 

حمل متوفي و خدمات و نگهداري بهشت زهرا)س( است.«
   جو سازي شده است

وي تصريح كرد: » البته سازمان بهشت زهرا)س( در حال حاضر مقبره جديد 
نمي فروشد و مقبره هاي كنوني مربوط به قبل است.«

عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي ش��هر تهران در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا در شرايط كرونا محل جداگانه اي براي دفن مبتاليان 
كرونايي انجام مي گيرد، گفت: » در حال حاض��ر كه نيازي به اين قضيه 
نبوده است؛ چراكه تغسيل و تدفين براساس پروتكل هاي ستاد مقابله با 
كرونا انجام گرفته است، ولي اگر آنها ابالغي داشته باشند حتماً اين اقدام 

صورت مي گيرد.«
وي درباره فعاليت فردي تحت عنوان سلطان قبر گفت: » به نظرم در اين 
زمينه جو درست شده است. اين فرد واسطه قبر براي قبرستان هاي متروكه 
بود كه دستگير شد. البته مدتي بعد آن را آزاد كردند و اكنون فردي تحت 

عنوان سلطان قبر نداريم.«
وي گفت: » بهشت زهرا سازماني ۶۰۰ تا ۷۰۰ هكتاري است كه داراي 
فضاي سبز، تأسيسات، س��الن هاي مختلف، فروش��گاه و اداره است 
كه نگهداري همه اين ملزومات و تجهيزات هزينه بر اس��ت. بنابراين 
وجهي كه از خانواده متوفيان دريافت مي ش��ود، در همين زمينه نيز 

خرج مي شود.«
   قبرهاي 800 ميليوني

سال گذشته بود كه ش��ايعه فروش قبر هاي ميلياردي در بهشت زهراي 
تهران سروصداي زيادي به پا كرد. ماجرا از اين قرار بود كه آگهي هايي در 

سايت هاي اينترنتي درباره فروش قبر هاي وياليي منتشر شده بود. 
ش��ايعه اي كه البته دالل هاي بهش��ت زهرا آن را تأيي��د نمي كنند و 
مي گويند كه در قيمت ها اغراق شده است و قيمت ميلياردي را تأييد 
نمي كنند.  آنها مي گويند حداكثر قيمت اين قبر ها ۸۰۰ ميليون تومان 
است و البته خريد و فروش اين مقبره ها در دفاتر اسناد رسمي انجام 
مي شود و بعد از پرداخت پول بابت خريد اين مقبره ها به شما برگه اي 

مانند سند داده مي شود. 
البته پاي خريد و فروش قبر به آگهي هاي اينترنتي هم رسيده اس��ت 
و اگر به س��ايت هاي خريد و فروش اينترنتي سري بزنيد، آگهي هايي 
مي بينيد كه پيش��نهاد معاوضه قب��ور مي دهند يا اينكه در گذش��ته 
قبر هايي خريده اند و حاال كه قيمت ها ب��اال رفته، اقدام به فروش آنها 

مي كنند. 
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  رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با بيان اينكه وزارت بهداشت 
نهايت تالش خود را به كار گرفته است تا واكسن آنفلوآنزا به موقع و قبل ازفرا رسيدن فصل 
سرما در اختيار مردم قرار گيرد، گفت: واكسن آنفلوآنزا به طور رايگان در اختيار گروه هاي 

پرخطر قرار مي گيرد. 
  رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره سرانجام خريد اتوبوس 
و ميني بوس براي پايتخت اظهار داشت: آقاي حناچي اعالم كرد كه در مهر اولين سري از 

اتوبوس  و ميني بوس هاي توليد داخل تحويل شهرداري داده مي شود. 
  معاون دفتر بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت با اشاره به آمار بيماري هاي قلبي و 
عروقي و مرگ و مير ساالنه آن در كشور، در عين حال نسبت به كاهش مراجعات پزشكي 

براي بيماري هاي غيرواگير در دوران كرونا هشدار داد. 
  رئيس شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه حادثه پالس��كو و كلينيك سينا، بر احساس 
ناايمني شهروندان دامن زده است، گفت: مديران شهرداري با بيانيه، تكذيب و اقدامات 

كليشه اي در برابر حوادث برخورد نكنند. 
  سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۲۶۰ هزار 
فقره پرونده در سازمان تعزيرات حكومتي مورد رس��يدگي قرار گرفته كه 3۰۰ ميليارد 

تومان محكوميت صادر شده است. 
  معاون فني و توسعه سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري تهران از اضافه 

شدن چهار دستگاه ربات آتش نشان به اين سازمان خبر داد. 
  مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران با اشاره به اينكه نمي توانيم براي شلوغي 
مترو در شرايط كرونا اقدام خاصي انجام دهيم، گفت: شهروندان بايد سفرشان با مترو را 

مديريت كنند؛ چراكه امكان فاصله گذاري در مترو نيست. 
  رئيس س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي كش��ور از تحصيل ۱۶ هزار دانش آموز با 

آسيب ديدگي شنوايي در كشور  خبر داد. 
  فرمانده ي��گان حفاظت س��ازمان محيط زيس��ت از نق��ض حكم اع��دام محيط بان 

همداني - موميوند - در ديوان عالي كشور خبر داد. 

همه جور كلكسيونر – مجموعه دار – ديده بوديم، االاّ اين جور. 
مجموعه دارها سراغ مدال ، فندك، سكه، تمبر و اسكناس مي روند؛ او صاف رفته بود 

سراغ خودش!
دس�تم را گرفت و بُرد توي اتاقي بزرگ كه دهها قاب عكس خودش را گرداگرد آن 

روي ديوارها نصب كرده بود!
چهره او در هر قاب متمايز از ساير قاب ها بود. 

يكي با ريش و سيبيل و موي فرفري، دومي با سيبيل چنگيزي بدون موي سر و ريش، 
س�ومي با ريش پروفس�وري، ديگري با كاله پهلوي، بعدي بدون موي سر و ريش و 

سيبيل، آن يكي با كاله شاپو، ديگري با موي بلند و ريش بدون سيبيل و. . . 
پس از بازديد پرسيدم: تمام اينها درست؛ خودت كدامي؟!

دوستان؛ مِن متعهِد مسئول نس�خه اي منحصر به فرد است. در تعهد و مسئوليت 
كسي كه با همه سليقه ها جمع شود، بايد ترديد كرد!

پاسخ سازمان محيط زيست به گزارش »جوان«

4۰ ميليارد دالر همان ۱۰ هزار ميليارد تومان است!
ب�ه دنب�ال انتش�ار گ�زارش »بي خب�ري 40 ميلي�ون دالري در محيط زيس�ت « 
درتاريخ 30 ش�هريور 1399 مع�اون محيط زيس�ت دريايي و تاالب های س�ازمان 
حفاظ�ت محيط زيس�ت توضيحات�ي را ب�ه دفت�ر روزنام�ه ارس�ال كرده اس�ت. 
متن توضيحات سازمان حفاظت محيط زيست به گزارش »جوان« به شرح زير است:

طبق بند »و« تبصره ۶ ماده واح��ده قانون بودجه س��ال ۱3۹۹ از محل عوارض فروش 
كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پس��ماند مخرب محيط زيست مي شود تا سقف 
۱۰ هزار ميليارد ريال براي بازيافت پس��ماندهاي اين كاال ها و فعاليت هايي نظير ايجاد 
تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي 

پيش بيني شده است. 
الزم به توضيح است، اين منابع مالي پس از طي مراحل قانوني به صورت اعطاي تسهيالت 
و كمك براي مديريت و ساماندهي پسماند اختصاص داده مي شود كه اين ۱۰ هزار ميليارد 
ريال با اولويت استان هاي ساحلي كش��ور هزينه خواهد شد.بنابراين در همايش مجازي 
بين المللي اقيانوس غرب آسيا، اعتبار در نظر گرفته شده معادل سازي و با واحد دالر كه در 

اجالس هاي بين المللي مرسوم است، اعالم گرديد. 
از اين رو بودجه ۴۰ ميليون دالري معادل ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل بند»و« تبصره ۶ 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱3۹۹ است و درج خبري با عنوان » بي خبري ۴۰ ميليون 

دالري در محيط زيست« در سايت جوان آنالين صحت ندارد. 
شايان ذكر است، بر اساس دستور جلسه كارگروه ملي مديريت پسماندها مورخ ۹۹/۶/۲۶، 
موضوع جلسه در زمينه مديريت پسماندهاي پزشكي و همچنين سازماندهي مديريت 
پسماندهاي دريايي بوده است كه گزارش كامل آن در سايت سازمان حفاظت محيط زيست 

درج شده است. 
»جوان«: پاسخ سازمان محيط زيس��ت در حالي اس��ت كه در گزارش »جوان« از نحوه 
هزينه كرد اين بودجه پس از شش ماه انتقاد شده اس��ت، اما در جوابيه هم نسبت به اين 
موضوع سخني گفته نشده است. همچنين در گزارش »جوان« از سازمان محيط زيست 
به عنوان نهادي زحمتكش كه عم��اًل همه كار هاي مديريت پس��ماند را از اجرا گرفته تا 
نظارت انجام مي دهد، ياد شده است. به عبارتي س��ازمان محيط زيست مجري وظايفي 
شده كه قانونگذار انجام آن را بر عهده ديگر نهاد ها گذاشته است. دفتر مديريت پسماند ها 
هم تاكنون فقط از وضعيت پس��ماندها گاليه كرده و هيچ گزارشي از وضعيت مديريت 
پسماندها به خصوص در استان هاي شمالي و طرح ها و پروژه هاي مرتبط با تبديل پسماند 

به انرژي نداده است. 
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 كسري بودجه دستگاه ها 
نبايد از كيسه محيط زيست جبران شود

در پ�ي تصوي�ب ط�رح ي�ك فوريت�ي اختص�اص ي�ك درص�د 
از درآم�د ع�وارض آاليندگي ها ب�ه ش�هرداري ها و دهياري ها و 
حذف س�هم صن�دوق محيط زيس�ت، رئي�س س�ازمان حفاظت 
محيط زيس�ت ضمن مخالفت ش�ديد ب�ا اين طرح گفت: كس�ري 
بودجه دس�تگاه ها نبايد از كيس�ه محيط زيس�ت جبران ش�ود. 
عيسي كالنتري اظهار كرد: از نمايندگان ملت بايد سؤال كرد كه چرا 
تصميم به تصويب چنين طرحي گرفته اند؟ بر اس��اس قوانين موجود 
تمام يك درصد عوارض آاليندگي صنايع كه به حساب شهرداري ها و 
دهياري ها واريز مي شود بايد براي بهبود وضعيت محيط زيست صرف 
شود. طي سال گذشته برنامه هايي براي بهبود وضعيت محيط زيست 
داشتيم كه امكان اجراي آنها با بودجه عمومي وجود نداشت. از اين رو 
مقرر ش��د كه 3۵ درصد از يك درصد عوارض آاليندگي كه به حساب 

شهرداري ها و دهياري ها واريز مي شد، براي اين اقدام صرف شود. 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اش��اره به اينكه بخشي از اين 
عوارض آاليندگي كه به صندوق محيط زيست اختصاص يافته بود براي 
رفع آاليندگي صنايع، بهبود وضعيت پساب ها و فاضالب ها و مديريت 
پسماندها اختصاص يافته بود، گفت: حذف سهم محيط زيست از عوارض 
آاليندگي نشانگر هدف گذاري مجلس براي مخالفت با محيط زيست 
است. چنين چيزي در قانون نيامده است كه عوارض آاليندگي صرف 

حقوق كاركنان شهرداري ها و استانداري ها يا ساير نهادها شود. 
كالنتري افزود: طي چندين سال گذش��ته عوارض آاليندگي به جاي 
آنكه براي بهبود وضعيت محيط زيست صرف شود به علت كسري درآمد 
صرف حقوق پرسنل برخي دستگاه ها مي شد. اين گونه مشكالت مالي 

نبايد از كيسه محيط زيست هزينه شود. 
معاون رئيس جمه��وري ب��ا تأكيد بر اينك��ه ما مخالف حذف س��هم 
محيط زيست از عوارض آاليندگي هس��تيم، تأكيد كرد: اين مسئله را 
به كميس��يون هاي مربوطه اعالم مي كني��م. برنامه هاي پايش صنايع 
و جرائمي كه صادر مي ش��ود با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست 
است پس نبايد درآمد حاصل از جرائم آاليندگي صرف پاداش كارگران و 
كاركنان شهرداري شود و نسبت به محيط زيست بي تفاوت باشند و هيچ 
كمكي به آن نكنند. اين مسئله مغاير با هدف مجلس شوراي اسالمي در 

بهبود وضعيت محيط زيست است. 
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