
در پي شدت گرفتن ش�يوع كرونا در كشور و 
افزايش مرگ، ابتال، بستري و بيماران بدحال 
كروناي�ي در كش�ور، رهبر معظ�م انقالب در 
جلسه س�تاد ملي مقابله با كرونا از نيروهاي 
داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح براي 
حضور در ميدان مقابله با كرونا دعوت كردند. 
حاال اقشار مختلف مردمي و به ويژه بسيجيان 
براي لبيك ب�ه اين دعوت رهب�ري به ميدان 
آمده اند. در اين ميان بس�يج جامعه پزشكي 
با طرح حاج قاسم س�ليماني به ميدان مقابله 
با كرون�ا آمده اس�ت. فرمانده س�تاد مقابله 
با كرون�ا در كالنش�هر تهران هم با اش�اره به 
برگزاري جلسه اي با سپاه و مساجد، از بسيج 
امكانات مس�اجد و پاي كار آم�دن نيروهاي 
داوطلب بسيجي و مس�اجد خبر داد. بر اين 
اساس بناست مساجد به كانون ساماندهي و 
انجام بهينه خدم�ات جهاد گونه براي تحقق 
منويات مقام معظ�م رهبري تبديل ش�وند. 

وضعيت شيوع كرونا در برخي مناطق كشور فوق 
قرمز است. طي 24 ساعت منتهي به روز دوشنبه 
آمار فوتي هاي كرونا بار ديگ��ر صعودي و 337 
مرگ جديد ثبت ش��د تا مجم��وع جانباختگان 

كرونا در كشور به 32 هزار و ۹۵3 نفر برسد. 
در همين زمان ۵هزارو۹۶۰ بيمار جديد كرونايي 
در كش��ور شناسايي ش��دند كه با احتساب آمار 
قبلي، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كش��ور به 
۵74 هزار و ۸۵۶ نفر رس��يد. تا كنون 4۵۹ هزار 
و 2۵۰ نفر از بيماران كروناي��ي بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند و حال 4هزارو۹۸2 

نفر از بيماران كوويد ۱۹ وخيم است. 
در حال حاضر تقريباً تمام نقاط كشور در وضعيت 
قرمز ي��ا نارنجي ق��رار دارند. به گفته مس��عود 
يونسيان اس��تاد رش��ته اپيدميولوژي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران، ميزان تلفات كرونا در ايران 
را نسبت به تلفات دنيا در دو هفته اخير، بيشتر 
است. وي تصريح كرد:» از نظر تعداد مرگ و مير 
بيم��اران كرونايي در كش��ور، ۱2 درصد تلفات 
مربوط به دو هفته اخير اس��ت، ام��ا در دنيا ۶/۵ 
درصد آمار مرگ و مير در اين مدت اتفاق افتاده 
و نسبت تلفات ما به دنيا بيشتر است.« به گفته 
وي در تعداد موارد بيماري رتبه ۱3، مرگ و مير 
رتبه ۱۰ و در تس��ت ابتال به كرونا رتبه ۱۸ دنيا 
را داريم، اما از نظر نسبت تست به جمعيت رتبه 
۱۱۸ دنيا را به خود اختصاص داده ايم كه بسيار 

پايين تر از ميانگين جهاني است. 
  بسيج جامعه پزشكي با طرح حاج قاسم 

به ميدان آمد
در اين ش��رايط بحراني، رهبر معظم انقالب در 
جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به حضور 

پر شمار نيروهاي داوطلب در ماه هاي اول شيوع 
بيماري و خدمات مؤثر آن��ان همانند كمك به 
پرستاران، ضدعفوني كردن دستگاه ها و معابر، 
راهنمايي خانواده ها و كمك به افراد س��المند، 
استمرار اين فعاليت ها را مورد تأكيد قرار دادند 
و از نيروهاي داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و 
صالح خواس��تند بار ديگر وارد ميدان شوند. در 
پي اين فراخوان سازمان بسيج جامعه پزشكي 
كشور با تش��كيل قرار گاه حاج قاسم سليماني 
وارد ميدان شد. دكتر ش��اهين محمد صادقي 
رئيس سازمان بس��يج جامعه پزشكي با تأكيد 
بر اعالم آمادگي دوباره س��ازمان بسيج جامعه 
پزش��كي براي مقابله با گس��ترش اين ويروس 
منحوس و قطع زنجي��ره انتقال آن به »جوان« 
مي گويد:»پيرو فرمان مق��ام معظم رهبري در 
روزهاي اول شيوه كرونا در كشور و با مشاركت 
دهها نفر از اساتيد دانشگاه هاي بزرگ كشور و 
براساس ش��واهد علمي و تجربي، طرح مقابله 
با ويروس كوويد۱۹ با نام ش��هيد حاج قاس��م 

سليماني تهيه و ارائه شد.«
وي درب��اره چند و چون فعاليت ه��اي اين طرح 
اينگونه توضيح مي دهد:» اين طرح با مشاركت 
هزاران نفر از نيروهاي فني و تخصصي بسيجي 
برنامه ريزي شده و به مرحله اجرا خواهد رسيد 
و در آن بيماران به صورت فع��ال و بنا به تمايل 
خود در منزل يا نقاهتگاه هاي تجهيز شده، تحت 
مراقبت  هاي بهداش��تي و درماني قرار مي  گيرند 
و به جاي قرنطينه گسترده كشور كه ضررهاي 
فراوان آن به اقتصاد و معيش��ت مردم خصوصاً 
در روزهاي تحريم  هاي ظالمانه احس��اس شده، 
موضوع قرنطينه هوشمند از طريق ردگيري اين 

ويروس انجام خواهد شد.«
محمد صادقي ب��ا تأكيد بر اينكه ط��رح ابداعي 
بسيج جامعه پزشكي با نام حاج قاسم سليماني در 
راستاي كمك به اجراي بهتر سياست  هاي وزارت 
بهداشت به عنوان متولي كنترل اين بيماري در 
كش��ور تهيه و معرفي ش��ده، مي افزايد:» برآورد 
هزينه اجراي اين طرح به نسبت هزينه هايي كه 

اين پديده منحوس بر اقتصاد كشور وارد كرده نيز 
بسيار اندك و ناچيز است.«

  100 مس�جد ته�ران كانون س�اماندهي 
خدمات جهادي كرونا

عليرضا زالي، فرمانده س��تاد مقابله ب��ا كرونا در 
كالنش��هر ته��ران هم با اش��اره به جلس��ه اي با 
مسئوالن س��پاه و مس��اجد گفت:» قرار شد از 
مساجد و امكانات آنها به عنوان كانون ساماندهي 
و انجام بهينه خدمات جه��اد گونه براي تحقق 

منويات مقام معظم رهبري استفاده شود.«
به گفته وي در جلسه س��تاد مقابله با كرونا قرار 
ش��د از ۱۰۰ مس��جدي كه امكان بهداش��تي و 

درماني دارند، استفاده بهينه شود. 
همچنين به پيشنهاد س��تاد تبليغات اسالمي، 
هيئت ها و حسينيه ها در طرح مقابله جهادي با 

كرونا از مساجد پشتيباني خواهند كرد. 
زالي افزود: » خيري��ن و گروه هاي جهادي براي 
كمك مؤمنان��ه ب��ه آس��يب ديدگان همكاري 
تنگاتنگ خواهند داشت و هماهنگي هاي الزم 
انجام شده اس��ت و از خيزش مردمي و از كمك 

داوطلبانه مردمي استفاده خواهد شد.«
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران با 
اشاره بر افزايش آزمايش هاي اطرافيان بيماران 
كرونايي بر لزوم شناس��ايي بيماران در محالت 
تهران تأكي��د ك��رد و افزود: » ام��روزه برخي از 
محله ها در تهران مي تواند كانون انتشار بيماري 
كرونا باشد. در شهر تهران 3۵4 محله وجود دارد 
كه بايد يك برنامه ريزي و ترس��يم تقشه اي در 
حوزه بهداش��تي و درماني با محوريت مس��اجد 
و كمك نيروهاي بس��يجي و داوطلب داش��ته 
باشيم. همچنين مساجد نقاط معروف و شناخته 
شده اي در محله ها محسوب مي شود و ما بايد از 

اين ظرفيت به خوبي استفاده كنيم.«
زالي تأكيد كرد: » بايد محله ها را به خوبي از نظر 
انتشار بيماري كرونا و ديگر مسائل آسيب شناسي 
كنيم. عالوه بر اين آموزش همگاني بايد بهتر از 
گذش��ته انجام شود و امروزه س��ازمان بهداشت 
جهاني تأكيد جدي به موضوع آموزش همگاني 

دارد.«
به گفته وي با كمك مراقبان بهداشت، فهرست 
بيماران با تست كروناي مثبت در اختيار بسيج و 

نيروهاي داوطلب قرار مي گيرد. 
همچنين خيرين در زمينه كمك به شناس��ايي 
خانوارهاي آس��يب پذير اقدامات خوبي را انجام 
داده اند و بسته هاي حمايتي به اين خانواده هاي 

كم برخوردار داده مي شود.
زالي ادامه داد: » ما نيروه��اي جهادي را به طور 
منطقي توزيع كني��م و با تجهي��زات حفاظتي 
كامل در جايگاه مش��خص كاره��اي محوله را 

انجام دهد.«

| روزنامه جوان |  شماره 6057 

884984403سرويس اجتماعي |  1442 ربي��ع االول   10  |  1399 آب��ان   6 سه ش��نبه 

نماينده دادستان خطاب به امامي: قيرها را پس بده، ملك ها را پس بگير!

بسيج با طرح »حاج قاسم« عليه كرونا
رئيس بسيج جامعه پزشكي در گفت وگو با »جوان«: در طرح »شهيد حاج قاسم سليماني« 

هزاران نفر از نيروهاي فني و تخصصي بيماران كرونايي را در منازل يا نقاهتگاه ها تحت مراقبت هاي پزشكي قرار مي دهند

امامي ب�ا تطميع 

عليرضا سزاوار
رئي�س صن�دوق   گزارش  2

ذخيره فرهنگيان 
ضمانتنامه هاي كالن دريافت و از اين طريق به 
صورت انبوه قير از كشور خارج مي كرد. امامي 
متوجه مي ش�ود كه رئيس صن�دوق ذخيره 
فرهنگيان و همسرش نسبت به دريافت هديه 
نقطه ضع�ف دارند. امامي 11 س�فر فرانس�ه، 
فنالن�د و امريكا را براي غندالي و همس�رش 
فراه�م مي كند. خ�ودرو لكس�وس، خانه در 
نياوران و جواه�رات مختلف از ديگر هداياي 
امامي براي رسيدن به ضمانتنامه هاي قير بود. 
روز گذشته هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به 
اتهامات محمد امامي و س��اير متهمان مرتبط با 

وي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. 
 تس�هيالت 510 ميلياردي براي شركت 

200 هزار توماني
رئي��س دادگاه در ابت��داي جلس��ه ضمن اعالم 
رس��ميت عنوان كرد: »درجلس��ه قبل نماينده 
دادس��تان بخش��ي از مطال��ب را پيرام��ون 
ضمانتنامه ه��اي بانك��ي در باب ش��ركت هاي 
متقاضي بيان كردند و در اين جلس��ه نيز ادامه 

مطالب را بيان مي كنند.«
نماينده دادستان با بيان اينكه پنج شركت اسمي از 
امامي و فرزام راد با مديران بي بضاعت و بي شناسنامه 
و س��رمايه 2۰۰ هزار توماني ح��دود ۵۱۰ ميليارد 
تومان تس��هيالت گرفتند، گف��ت: » خانمي كه در 
ساختمان ها نظافت مي كرده و يك آقايي كه پيك 
موتوري بوده، امامي با استفاده از اين افراد شركت 

تأسيس كرده و در حد كالن قير گرفتند.«
 دلم تنگ شد برگشتم!

رس��ول قهرماني افزود: » قي��ر در اختيار آقايان 
قرار گرفت و از كش��ور خارج كردن��د و در تاريخ 
سر رسيد، چك ها برگش��ت خوردند و زماني كه 
پيگيري به عمل آمد، مشخص شد ضمانت خواه  ها 
يكي پيك موتوري و ديگري بي بضاعت بوده است. 
بعد از رديابي هاي فراوان اطالع پيدا كرديم مدير 
فراري يكي از اين ش��ركت ها از م��رز عراق وارد 
ايران شده اس��ت، اين فرد را احض��ار كرديم، در 
حالي كه انتظار داشتيم با يك فرد متمول مواجه 

شويم، فهميديم كه پيك موتوري بوده است. از او 
پرسيديم چطور به خارج رفته است، گفت به من 
پول داده  و گفته اند به خارج برو و چون پول هايم 
تمام شده و دلم براي زن و بچه ام تنگ شده است، 

به ايران برگشتم.«
قهرماني ادامه داد: » ش��ركت نفت پاسارگاد از 
فروشندگان معتبر قير است. اين شركت، شركت 
هرمز پاسارگاد را تأسيس مي كند.  در حالي كه 
بايد قير در بورس عرضه شود، اين شركت قير را از 
خودش مي خريده و امامي هم مشاور مديرعامل 

نفت پاسارگاد شده بود!«
 قيرها را بده، ملك خودت را بگير

وي افزود: » بقيه ضمانتنامه ها را بررسي كرديم 
و متوجه شديم پول ها توسط مهدي محمدي)از 
زيردس��تان امامي( ب��ه صرافي ها رفت��ه كه اين 
پول ها هم ناشي از فروش گندم و گوشت بوده كه 
تبديل به ارز مي شود و از كشور خارج شده است. 
قير ها هم از كش��ور خارج و با قيمت باال فروخته 
شده است. حال گاهي آقاي امامي ژست وصول 
مطالبات به خود مي گيرد و اعالم مي كند ملكم 
را بدهيد تا پولم را پرداخت كنم. آقاي امامي شما 
اگر مي خواهيد وصول مطالبات داشته باش��يد، 
قير ها را پ��س بدهيد؛ ما ملك ه��ا را به خودتان 

خواهيم داد.«
 كودتاي معلم

نماينده دادس��تان تصريح كرد: » اما يك عنصر 
هميشه با امامي بوده و حتي قبل از رئيس حوزه 
مديرعامل بانك بودن نيز ب��ا امامي همراه بوده 
اس��ت. او مجيد زاهدي اس��ت. امامي به زاهدي 
كه مهره اصلي ب��ود BMWX3 و خانه داد. پس 
از تحقيقات مفص��ل زاه��دي را در همان خانه 
بازداش��ت كرديم و پول هاي زيادي در حساب 
خواهر همسر دوم خود داشته است. بعد از آقاي 
بخشايش، مدير عامل وقت بانك هم فردي به نام 
درخشنده مدير عامل مي شود و تالش مي كند 
تا بانك را سامان دهد، اما درخش��نده را بركنار 
مي كنند و آقاي غندالي)رئيس صندوق ذخيره 
فرهنگيان( كودتا كرده و خودش سرپرست بانك 
سرمايه مي شود، در حالي كه اصاًل صالحيت فني 

نداشته است؛ چراكه وي معلم بوده است.«

 هداياي روز پدر و مادر
قهرماني ادامه داد: » امامي تالش مي كند تا تمامي 
اركان را با خود هماهنگ كند،بنابراين از شعبه تا 
هيئت مديره را چينش مي كن��د و در ابتدا نقاط 
ضعف غندالي و همسر دوم ايش��ان را شناسايي 
مي كند و متوجه مي شود كه اينها به هدايا نقطه 
ضعف دارند،بنابراين يك س��فر به فرانسه براي 
غندالي و همسرش فراهم مي كند، سپس غندالي 
به ايران باز مي گردد و جلسه تشكر برگزار مي كند. 
در اينجا رسماً آشنايي آنها بيشتر مي شود و سپس 
امامي به س��راغ اهداي هدايا در روز هاي مختلف 
مي رود؛ از جمله آنكه در روز پ��در براي غندالي 
هدايايي و در روز مادر نيز براي همسرش جواهر 
مي گيرد. تاكنون ۱۱ سفر را فهميده ايم كه امامي 

براي غندالي و همسرش فراهم كرده است.«
 گفت وگو با مأمور اطالعاتي امريكا

وي اظه��ار ك��رد: » امام��ي وع��ده مي دهد كه 
مي خواهم شما را به امريكا ببرم و بايد به سفارت 
امريكا در فنالند برويد و وي��زا بگيريد. اين جاي 
س��ؤال دارد كه چرا فنالن��د؟ به هرحال غندالي 
و همس��رش س��ه س��فر به فنالند مي روند و در 
سفارت امريكا مصاحبه مي شوند، خانم شاماني 
به فرزندش پيام مي دهد كه)امريكايي ها( دكتر 
را)غندالي( شناخته اند. خانم شاماني در وزارت 
اطالعات گفت حتي يك ش��ب يكي از مأموران 
س��فارت امريكا به البي هتل آمد و با غندالي به 

زبان فارسي صحبت كرد.«
 تزئينات خانه از دانمارك

نماينده دادستان خاطر نشان كرد: » در تولد خانم 
شاماني هداياي نفيسي داده مي شود و امامي به 
غندالي لكسوس مي دهد و در برج بام نياوران دو 
ملك به نام وي مي ش��ود كه ملك طبقه ششم 
قباًل به نام حاجيان بوده است. ملكي در ديزين به 
غندالي داده شده كه كاغذ ديواري آن از دانمارك 

آمده و قاشق و چنگالش از امارات.«
قهرمان��ي ضم��ن قدرداني از مس��اعدت پليس 
اينترپل ناجا براي دستگيري حيدرآبادي عنوان 
كرد: » آتيه صبا شركتي است كه حيدرآبادي در 
آنجا مديرعامل بود و در آنجا نيز ضمانتنامه هايي 
از بانك س��رمايه مي گيرند. فرزام به امامي پيام 

مي ده��د ب��راي يك��ي از ش��ركت هاي كاغذي 
۱۰۰ميليارد ضمانتنامه نياز است كه حيدر آبادي 
براي آنها فراهم مي كند و بعداً هم به كمك آنها 

مديرعامل مي شود.«
 فساد خود قهرماني است!

در ادامه جلسه دادگاه امامي به دستور قاضي در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: » آنچه گفته شد همه 

دروغ است و شبكه فساد خود قهرماني است!«
قاضي هم خطاب به امامي گف��ت: » اگر داليلي 
داريد كه اتهام��ات را رد مي كند، ارائه دهيد. در 
جلس��ه قبل گفتيد مدارك را ارائه مي دهيد، اما 
ارائه نداديد؛ بعد از ظهر آن روز گفتيد مدارك را 
ارائه مي دهيد، چند روز گذشته است، اما مدارك 

را ارائه نداده ايد.«
امامي گفت: » االن موقعش نيست!«

قاضي گفت: »پس چه زماني موقعش است، اگر 
توضيحي در باب ضمانتنامه نداريد، در چه بابي و 

چه موضوعي مي خواهيد صحبت كنيد؟!«
 شما سناريو ننويس

اين مته��م گفت: » ش��ما ب��ه صحبت هاي من 
مي پريد، من در س��ال ۹۵ بازداشت شدم. شما 
اگر بدانيد مرا بر اي چه بازداشت كرده اند، امشب 

خوابتان نمي برد!«
قاضي خطاب به اين متهم گفت: »ش��ما سناريو 

ننويس، نمي تواني روند دادگاه را به هم بزني.«
امامي هم گفت كه از دادگاه مي خواهم تا وكيلم 
دفاع كند و بنده در جلس��ه بع��د دفاعيات خود 
را بيان كنم.  وكيل امامي هم ب��ه جايگاه آمد و 
گفت: » آقاى قهرمانى گزارش سازمان بازرسى 
را يكبار قرائت كند؛ چراك��ه مى خواهيم ببينيم 
نگاه سازمان بازرسى به اقداماتى كه دادسرا جرم 
دانسته، چه بوده اس��ت. آيا نظام بانكى مى تواند 
براى خود سود و مبلغى را لحاظ كند كه هيچ گاه 

به دست موكل نرسيده است؟«
در ادامه اين جلس��ه دادگاه وكيل بانك سرمايه 
در جاي��گاه ق��رار گرفت و گف��ت: » اي��ن افراد 
اهليت و ظرفيت دريافت تس��هيالت نداشته اند 
و اركان اعتباري بانك ها رعايت نش��ده و مصوبه 
هيئت مديره مبن��اي پرداخت تس��هيالت قرار 

گرفته است.«

  رئيس شوراي شهر تهران گفت: دولت به تعهدات خود در سال هاي 
گذشته به درستي عمل نكرده است، اما اخيراً اجازه انتشار هزارو۵۰۰ 
ميليارد اوراق مشاركت براي توسعه حمل و نقل عمومي را داده است، 
اما شهرداري نتوانسته است وثيقه هاي الزم را براي آزادسازي اين پول 

فراهم كند. 
 متخصص مغز و اعصاب با اشاره به آسيب كرونا به مغز گفت: عالئم 
بيماري كرونا مي تواند خود را با عالئم عصبي مانند سردرد، سرگيجه، 
گيجي، منگي، اختالل شناختي، درگيري اعصاب مركزي، محيطي و 

عضالت نشان دهد. 
  ملك فاضلي، عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس شوراي اسالمي 
گفت: متأسفانه در بحث نوارهاي تس��ت قندخون، مشكلي كه وجود 
دارد بحث قاچاق معكوس نوارهاي وارداتي به كشورهاي همسايه است. 
دليل آن هم به اين موضوع بازمي گردد كه به منظور حمايت از بيماران 
ايراني، واردات نوارهاي تست قند خون با ارز دولتي انجام مي شود و اين 
اختالف قيمتي كه به اين شكل به وجود مي آيد، انگيزه فرصت طلبان 
را براي انتقال نوارهاي تست قند خون به خارج كشور تحريك و بساط 

كمبودهاي داخلي را گسترده مي كند. 
 متخصص تغذيه با اش��اره به اينكه ويروس كرونا طبعي سرد دارد، 
گفت: براي مقابله با اين بيماري، مصرف مواد غذايي كه طبع گرم دارند، 
مانند سير، دارچين، زنجبيل، رازيانه، زيره و تركيب سياه دانه و عسل 

پيشنهاد مي شود. 
 س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني ش��هرداري تهران گفت: عالئم 
مسموميت با گاز كربن مشابه عالئم سرماخوردگي و ويروس كرونا است 

و افراد در ابتدا احساس تنگي نفس و آبريزش بيني مي كنند. 
 صداي نگراني ها درباره خطر انقراض زنبور وحشي به گوش سازمان 
محيط زيست رسيد و در پي آن اين سازمان برداشت عسل از كندو هاي 
زنبور هاي عس��ل وحش��ي را غيرقانوني اعالم كرد. همچنين عيسي 
كالنتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره تبليغ زنبور عسل 
وحشي توسط يكي از سلبريتي ها در فضاي مجازي اظهار كرد: سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از حركت هنرمندان و سلبريتي ها در راستاي 
حفظ محيط زيست و حفاظت گونه هاي وحشي استقبال مي كند، اما 

رفتار آنان نبايد به ضد حيات وحش تبديل شود. 
 مديركل اداره امور نام نويسي و حساب هاي انفرادي سازمان تأمين 
اجتماعي با اش��اره به اينكه از ابتداي خردادماه ب��راي تمديد دفترچه 
درماني ديگر نياز به مراجعه حضوري نيست و از طريق راه هاي مختلف 
فقط استحقاق سنجي مي شود، گفت: اين اقدام مراجعه 3۸ ميليون بيمه 

شده را به شعب تأمين اجتماعي كاهش داده است. 

بازپروري و بازاجتماعي كردن 
معتادان متجاهر

سوء مصرف و وابستگي به موادمخدر يكي 
از قديمي ترين موضوعات قابل رديابي در 
زندگي بشر بوده كه نوع آن در جوامع تغيير 
كرده است. صرف نظر از مبارزه با تجارت و 
قاچاق موادمخدر، امروزه به دليل گسترش 
س��وء مصرف ش��اهد معتادان متجاهر در 
شهر هستيم كه مي طلبد جهت مبارزه با 
اين پديده مذم��وم اجتماعي نيز اقداماتي 

نه فقط با جنب��ه مبارزه اي بلكه با رويكرد اصالحي داشته باش��يم.   در 
اين راستا، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱37۶/۰۸/۱7 در يك نگاه 
جرم شناس��انه معتادان متجاهر را به عنوان بيمار دانسته و در راستاي 
اصالح و درمان مراكز بازپروري ماده ۱۵ و ۱۶ را پيش بيني كرده است. 
بر اساس ماده ۱۵ معتادين به صورت خود معرف اقدام به ترك در مراكز 
مجاز مي نمايند و گواهي درمان دريافت مي نمايند و چنانچه تجاهر به 
اعتياد ننمايند، از تعقيب كيفري معاف مي باشند. معتاداني كه مبادرت 
به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند، اّما بر اساس ماده ۱۶ معتادان 
به مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو م��اده )4( و )۸( فاقد گواهي 
موضوع ماده )۱۵( و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت 
يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري 
مي شوند، مراكزي كه متأسفانه در كشور ما چندان به آنان اهميت داده 
نشده اس��ت؛ هرچند كه ايجاد ماده ۱۶ مي تواند در بازپروري معتادين 
متجاهري كه وضعيت خطرآفريني براي امنيت جامعه دارند و اصالح 

معتادين متجاهر نقش بسزايي را ايفا نمايد. 
يكي از مراكز ماده ۱۶ بازپروري و نگهداري معتادان كه پس از تصويب 
اصالحيه قانون مب��ارزه با مواد مخدر در تهران تأس��يس ش��د، مركز 
نگهداري و بازپروري سروش بود. اين مركز اكنون يكي از هفت مركز 
نگهداري كه به عنوان مركز نمونه با ظرفيت ۶۰۰ مددجو است و از ابتدا 

با همت و همكاري نيروي انتظامي تأسيس شده است. 
مركز سروش به رغم تمامي كاستي ها و كمبود بودجه با بهره گيري از 
مُتدهاي به روز علمي از جمله وجود پزش��ك مستقر بهره مي برد؛ باال 
بودن نظافت و پاكيزگي، بندهاي متعددي براي قرنطينه، وجود مددكار 
اجتماعي كه پل ارتباطي مددجو و خانواده هاست، وجود روان شناس و 
تشكيل پرونده شخصيت و وضعيت روحي و رواني از ديگر ويژگي هاي 
اين مركز به شمار مي رود.  در اين مركز به اشتغال مددجوها هم توجه 
شده و كارگاه خياطي مركز، اكنون توليد كننده بخشي زيادي از ماسك 
پايتخت است، كارگاه جوشكاري، پرورش شترمرغ، ساخت گلخانه براي 
توليد صيفي جات و گياهان دارويي ديگر واحدهاي موجود براي اشتغال 
مددجويان است. بازديد هفتگي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ جناب سرهنگ عبدالوهاب حسنوند و بازديد ماهانه رئيس پليس 
تهران بزرگ و گسترش مركز نيز نش��ان از اهتمام پليس تهران به اين 

مركز است. 
* مدير مركز بازپروري و ترك معتادين ماده 16 سروش

حسين سروقامت

مهرماه ۹۹ آلوده ترين مهر در 5 سال اخير
عوارض آلودگي صنايع

 براي كاهش آلودگي هوا هزينه نمي شود
بر اساس اطالعات ش�ركت كنترل كيفيت هواي تهران، اولين ماه 
پاييز ۹۹ آلوده ترين مهر، طي پنج س�ال اخير بوده است. تهران از 
ابتداي پاييز در اكثر روزها آلوده بوده و در اين ش�رايط كرونايي، 
ذرات معلق هم ريه هاي مردم را نش�انه گرفته اس�ت. نبود امكان 
تهويه مناس�ب طبيعي ه�واي تهران، در طول س�ال ب�ه ويژه در 
فصول س�رد عامل بالقوه اي براي تش�ديد آلودگي هوا محسوب 
مي شود. س�ازمان هواشناس�ي هم با صدور هش�دار زرد رنگ از 
پايداري هوا و سكون نسبي جو در روز هاي آينده خبر داده است 
كه موجب افزاي�ش غلظت آالينده ها در ش�هرهاي تهران، اراك، 
كرج و اصفهان مي ش�ود. همه اين اتفاقات ناگ�وار در حالي اتفاق 
مي افت�د كه مدارس و دانش�گاه ها عم�اًل تعطيل هس�تند و رفت 
و آم�دي از اين حيث به ش�هر تحميل نمي ش�ود. با وج�ود تداوم 
آلودگي و آاليندگي مش�خص نيس�ت هزاران ميلي�ارد عوارض 
اخذ ش�ده از صنايع آلوده كننده در كجا و چگونه هزينه مي شود ؟
 در مهر ماه سال جاري ش��اخص كيفيت هواي تهران براي گروه هاي 
حساس جامعه ناس��الم و آلوده بود. مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران با اع��الم اينكه پايتخت ب��ه علت دارا ب��ودن انبوه منابع 
متحرك و ثابت پتانسيل بااليي براي توليد و انباشت حجم انبوهي از 
آالينده هاي هوا دارد، گفت: نبود امكان تهويه مناس��ب طبيعي هواي 
تهران، در طول سال به ويژه در فصول سرد عامل بالقوه اي براي تشديد 
آلودگي هوا محسوب مي شود. حسين شهيدزاده با بيان اينكه كه طي 
ماه هاي س��رد، به تعداد روزهاي آلوده افزوده مي ش��ود، تصريح كرد: 
يكي ديگر از عوامل تشديد آلودگي هوا در روزهاي سرد سال، افزايش 
ميزان مصرف گاز طبيعي و اقدام برخي صنايع و نيروگاه هاي بزرگ در 
جايگزيني سوخت هاي سنگين به جاي گاز طبيعي است كه منجر به 
افزايش گوگرد دي اكسيد در برخي روزها به  ويژه در مناطق مجاور اين 

واحدهاي آالينده مي شود. 
 هشدار نسبت به افزايش آلودگي در 4 كالنشهر كشور

سازمان هواشناسي با صدور هشدار زرد رنگ آورده است: پايداري هوا و 
سكون نسبي جو از صبح پنج شنبه )۸آبان ماه( تا اواخر وقت يك شنبه 
)۱۱ آبان ماه( موجب افزايش غلظت آالينده ها در ش��هرهاي تهران، 

اراك، كرج و  اصفهان مي شود. 
 در حالي كه صنايع و منابع آلودگي همچن��ان به فعاليت هاي مخرب 
خود ادامه مي دهند، مشخص نيست هزاران ميليارد پول اخذ عوارض 
آاليندگي صنايع كه بايد براي رفع آلودگي و آاليندگي هزينه ش��ود، 

كجا خرج مي شود؟
بر اس��اس تبصره يك ماده 3۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صنايع و 
واحدهايي كه در فهرست آالينده محيط زيست قرار مي گيرند، موظف 
هستند كه يك درصد از قيمت فروش خود را به عنوان عوارض آاليندگي 
پرداخت كنند و طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد كه از ابتداي امسال 
بخشي از درآمد حاصل از عوارض آاليندگي كه پيش از اين به طور كامل 
به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي شد در دو سهم ۶۵ درصدي 
و 3۵ درصدي به ترتيب به حساب سازمان شهرداري ها و دهياري ها و 
صندوق محيط زيس��ت اختصاص داده ش��ود. در اين خصوص رئيس 
فراكسيون محيط زيست مجلس با بيان اينكه بايد 3۵درصد سهم عوارض 
آاليندگي به صندوق ملي محيط زيست واريز شود، گفت: مشخص نيست 
طي سال هاي گذشته اين مبالغ چطور در شهرداري ها هزينه شده است. 
س��ميه رفيعي به مهر گفت: بنابراين اگر ش��هرداري ها بر اساس قانون 
موظف ش��ده اند براي كاهش آاليندگي صنايع بخشي از وجوه عوارض 
را دريافت كنند و اقداماتي در جهت بهبود ش��رايط زيس��ت محيطي 
داشته باشد، اين اقدامات بايد منوط بر نظارت سازمان محيط زيست، 
به عنوان تنها نهاد متولي حفاظت از محيط زيست باشد و محيط زيست 
هم با تعيين چارچوب هاي اجرايي، نحوه هزينه كرد و تعيين سياست و 

استانداردها بر شكل اجراي آن نظارت كند. 
رفيعي با بيان اينكه طبق قانون، سازمان شهرداري ها و دهياري ها بايد 
گزارشي در زمينه هزينه كردهاي ۱۰ ساله از محل اين اعتبارات ارائه 
مي داد، اظهار داشت: با اين وجود تا به حال چنين گزارشي ارائه نشده 
و نمي دانيم 3۰ تا 7۰ هزار ميليارد تومان پولي كه از محل اين قانون به 
حساب اين شهرداري ها واريز شده است در چه محلي هزينه شده است؛ 
آن طور كه از شواهد مشخص است، چه در كالنشهرها و چه در شهرهاي 
كوچك اقدامات قابل توجهي به منظور كاهش آاليندگي و بهبود كيفيت 

محيط زيست از محل اخذ اين عوارض صورت نگرفته است. 

وقتي محمد امين بود و هنوز شكوه وحي را حس نكرده بود، باز 
هم در جزيره العرب، بلكه در تمامي عالم احدي همچو او نبود!

عمار ياسر مي گويد من گوسفندان خانواده ام را به چرا مي بردم 
و او نيز به كار چوپاني مبادرت داشت. 

روزي به وي گفتم تاكنون »فخ« را ديده اي؟ عجب مرغزار پرثمر 
پهناوري است. . . سخن مرا تأييد كرد و قرار شد صبح روز بعد 

گوسفندانمان را براي چرا به فخ ببريم. 
آن روز من ب�ا اندكي تأخير به چراگاه رس�يده، با كمال حيرت 
ديدم كه گوس�فندانش را گوش�ه اي جمع كرده، مانع چريدن 

آنها شده است!
با تعجب پرس�يدم چ�راگاه زمين خداس�ت؛ چرا نگذاش�تي 
حيوانات بچرند؟ گفت چون با تو قرار داش�تم، نخواستم پيش 

از تو آنها را بچرانم!
آيا اجازه دارم از خودم چيزي بپرسم؟
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رئيس كميته امداد امام خميني )ره( خبر داد

توزيع ۲۷ ميليون غذاي گرم
 ميان نيازمندان 

رئيس كميت�ه امداد ام�ام خميني )ره( 
گف�ت: در قالب پوي�ش اي�ران همدل 
تاكن�ون 2۷ ميليون پرس غ�ذاي گرم 
طبخ و ميان نيازمندان توزيع شده است. 
سيد مرتضي بختياري اظهار كرد: در مرحله 
دوم پويش ايران همدل مانند مرحله اول 
اقدامات بزرگي انجام ش��د و بايد از مردم 
تش��كر كرد؛ چراكه در زمان هاي حساس 

هميش��ه در صحنه بودند.  وي با بيان اينكه در راس��تاي طرح اطعام 
حس��يني ۱۵ ميليون و ۸۸۵ هزار غذاي گرم طبخ و توزيع شده است، 
گفت: خانواده بزرگوار سردار سليماني اعالم كردند مردم نذورات خود را 
به كميته امداد اهدا كنند و كمك ها در راستاي اطعام و احسان حسيني 
ميان نيازمندان توزيع شود.  بختياري با بيان اينكه رقمي معادل 2۶۶ 
ميليارد تومان براي احس��ان و اطعام حسيني هزينه شده است، گفت: 
ارزش هر غذاي گرم، ۱۶ هزار و 7۰۰ تومان بوده است و همچنين 2 هزار 
و ۶۶7 آش��پزخانه در اين زمينه فعاليت كردند.  بختياري افزود: براي 
طبخ غذا در آشپزخانه ها ۸۰ هزار نفر به صورت افتخاري به نام شهداي 

كربال خدمت كردند. 
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( گفت: در قالب طرح اطعام مهدوي 
در ماه رمضان و اطعام حسيني و احسان حسيني در ماه محرم و صفر 
بيش از 27 ميلي��ون پرس غذاي گرم طبخ و توزيع ش��د كه ارزش آن 
42۸ ميليارد تومان برآورد شده است.  بختياري با بيان اينكه در 2 هزار 
و ۵۸۱ محله، يك ميليون و ۶۹۵ هزار بسته ارزاق غذايي در قالب طرح 
احسان حسيني توزيع شده است، گفت: ارزش هر بسته ارزاق ۱۸۵ هزار 
تومان بوده است.  وي با بيان اينكه در طرح احسان حسيني 3۰۶ ميليارد 
تومان كمك هاي نقدي و غير نقدي توس��ط مردم انجام  شد، گفت: در 
اين زمينه ۵7۱ ميليارد تومان مردم مش��اركت كردند كه از هر جهت 
قابل تقدير اس��ت. بختياري افزود: در مجم��وع كمك هاي مردمي در 
طرح اطعام  مهدوي و احس��ان و اطعام حس��يني هزار و ۱7۶ ميليارد 

تومان برآورد شده است. 

بيژن يانچشمه
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