
»ميرعلي اش�رف عب�داهلل پوري حس�يني« 
ك�ه در فاصله س�ال هاي ۹۲ ت�ا ۹۸ و به مدت 
هفت سال مدير سازمان خصوصي سازي بود، 
عماًل نتوانس�ت به تعهدات خود عمل كند. در 
دوران او، خصوصي س�ازي هاي بدون ضابطه 
و افسارگس�يخته، مش�كالت بس�يار زيادي 
را ايجاد ك�رد؛ واگذاري ه�اي رانتي ب�ه افراد 
خاص كه منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي، 
افزايش بيكاري و حيف و ميل بيت المال ش�د 
و عالوه بر مش�كالت اقتصادي براي بسياري 
از كارگران واحدهاي واگذار ش�ده، مشكالت 
امنيتي نيز به وجود آورد. روز گذش�ته جلسه 
دوم دادگاه پوري حس�يني برگ�زار ش�د. 

روز گذش��ته دومي��ن جلس��ه رس��يدگي ب��ه 
اتهامات پوري حس��يني، رئيس پيشين سازمان 
خصوصي سازي به رياست قاضي جواهري برگزار 
شد.  در ابتداي جلسه قاضي جواهري از نماينده 
دادستان خواس��ت به ادامه قرائت كيفرخواست 

بپردازد. 
نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در مورد 
اش��كاالت مربوط به قرارداد منعقده بين سازمان 
خصوصي سازي و قربانعلي فرخزاد گفت: » متهم 
درباره نحوه واگ��ذاري به فرخ��زاد مي گويد كه 
معاونت واگذاري، مدير واگ��ذاري و بقيه اعضاي 
هيئت عامل به همه كس��اني كه براي آشنايي با 
سهام در حال فروش سازمان، مراجعه مي كردند 
مجموعه ماشين س��ازي را پيش��نهاد مي دادند، 
اما به دليل شرايط نامناس��ب شركت هيچ كس 
حاضر به خريد س��هام آن نمي شد و فرخزاد تنها 
كسي بود كه قيمت مورد نظر سازمان را پذيرفت. 
همچنين متهم درباره علت عدم برگزاري مزايده 
گفت در فروش سهام وكالتي سازمان، الزامي به 
برگزاري مزايده نيس��ت و فروش مذاكره اي براي 
سازمان قابل قبول بود. اين در حالي است كه الزام 

به برگزاري مزايده وجود داشته است. «
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، محمد هادي 
باللي با بيان اينكه »حسب دستورالعمل واگذاري 
سهام، مي بايست تشريفات خاصي از جمله گروه 
مذاكره كننده، اخذ مجوز از هيئت واگذاري و ساير 
موارد رعايت مي ش��د كه انجام نگرديد«، اظهار 
داشت: »حسب ماده ۳ دس��تورالعمل واگذاري، 
در صورت تصويب مشتريان استراتژيك و مديران 
منصوب آنها بايد ش��رايطي مثل پنج سال سابقه 
فعاليت در زمينه بنگاه م��ورد واگذاري، تخصص 
و توان مالي، اقتص��ادي و حرفه اي متناس��ب با 
فعاليت بنگاه و عدم سوء پيشينه را داشته باشند، 
ليكن خريدار قربانعلي فرخزاد در مصاحبه خبري 
اظهار داشته من س��رمايه گذار و مالك هستم نه 
مديرعامل. نامبرده داراي تحصيالت پنجم ابتدايي 
و بنا به اظهارات خودش دالل معامله آهن است!«

نماين��ده دادس��تان تصري��ح كرد: »ش��ركت 
ماشين س��ازي تبري��ز توليدكنن��ده محصوالت 
اس��تراتژيك، انحص��اري و داراي ام��الك و 
مس��تغالت فراواني بوده است و بنگاه استراتژيك 
محسوب مي شده كه پيشنهاد آن را بايد سازمان 
خصوصي سازي به هيئت واگذاري ارائه مي كرد كه 

اين كار هم انجام نشد. «
وي ادامه داد: »شركت ماشين سازي تبريز تا قبل 
از واگذاري حدود ۳۰ نوع ماشين ابزار توليد كرده 
كه توليد تقريباً تمامي آنها با ليس��انس و مجوز 

كشور هاي خارجي چك و اسلواكي، آلمان و تايوان 
صورت گرفته است. شركت مزبور با سابقه اي بالغ بر 
۴۸ سال تاكنون مبادرت به توليد و توزيع بيش از 
1۰۰ هزار ماشين ابزار در كشور كرده است و داراي 
صادرات به كشور هاي آلمان، اتريش، عراق، تركيه، 
سودان، سوريه و برخي كشور هاي آفريقايي بوده 
و داراي برند ارزشمندي است. در حالي كه دارايي 
نامشهود شركت كه همان دانش فني، ليسانس 
و مجوز ه��اي مأخوذه و عالمت تجاري اس��ت در 

قيمت گذاري اين گروه لحاظ نشده است. «
 واگذاري دشت مغان به بدهكار بانكي!

بالل��ي در خصوص ش��ركت كش��ت و صنعت و 
دامپروري مغان نيز گفت: »دش��ت مغان دشتي 
وس��يع و حاصلخيز اس��ت كه ۳۰ درصد آن در 
ايران و ۷۰ درص��د آن در جمه��وري آذربايجان 
است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هكتار برآورد 

شده است. «
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ش��ركت كش��ت و صنعت 
و دامپروري مغ��ان بزرگ ترين بن��گاه اقتصادي 
خاورميانه و مهم ترين مجموعه كشت و صنعت از 
ميان 11 مجموعه كشت و صنعت در كشور است، 
گفت: »اين ش��ركت حدود ۷ درص��د از كل مواد 

غذايي زنجيره غذايي كشور را شامل مي شود. «
نماينده دادس��تان تصريح ك��رد: » در تاريخ دوم 
م��رداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضي، مزايده ش��ركت 
كش��ت و صنعت مغان انجام مي پذيرد و طي آن 
سازمان خصوصي سازي اعالم مي كند كه شركت 
توسعه بازار سرمايه تهران برنده اول مزايده شركت 
كشت و صنعت مغان شده است، اما از آن جهت كه 

برادران صرافان كه از بدهكاران كالن بانكي بودند 
در زمره سهامداران ش��ركت توسعه بازار سرمايه 
تهران محسوب مي شدند هيئت دولت در تاريخ 
۲۳ مهر ۹۷ مصوب كرد كه واگذاري شركت كشت 
و صنعت مغان پس از اعالم نظر وزارت اطالعات 

صورت گيرد. «
باللي ادامه داد: » سازمان بازرسي كل كشور نيز به 
موضوع فوق الذكر ورود كرد و طي نامه اي به وزير 
اقتصاد اعالم نمود كه هيئت واگذاري س��ازمان 
خصوصي سازي بايد نسبت به اهليت خريداران 
شركت كشت و صنعت مغان و همچنين ارزيابي 
مجدد اموال اين شركت اقدامات مقتضي را صورت 
دهد. همچنين وزارت اطالعات نيز اعالم داشت 
كه با توجه به قرائن موجود مبني بر پنهان كاري در 
ذينفع اصلي خريدار شركت كشت و صنعت مغان 
كه از بدهكاران كالن بانكي است، لذا اقتضا دارد 
تعليق فرآيند واگذاري و ارزيابي مجدد و واگذاري 
مجدد شركت كشت و صنعت مغان در دستور كار 

قرار گيرد. «
نماينده دادس��تان اظهار كرد: »به رغم همه اين 
توصيفات، سازمان خصوصي س��ازي صرفاً برنده 
اول مزايده شركت كش��ت و صنعت مغان را كنار 
گذاش��ت و پس از حدود پنج ماه از تاريخ مزايده 
يعني در تاريخ ۲ دي ۹۷ ب��دون ارزيابي مجدد و 
با همان قيمت قبل، ش��ركت مزبور را به نفر دوم 

مزايده واگذار كرد. «
وي گفت: »ش��ركت شيرين عس��ل و دامپروري 
آذربايج��ان خ��اوري يكي از ش��ركت هاي برنده 
دوم مزايده شركت كش��ت و صنعت مغان، بالغ 

بر ه��زارو۲۰۰ ميليارد بدهكاري ب��ه بانك ملت 
داشته است كه اين موضوع صرفاً با يك نامه تأييد از 
يك شعبه بانك ملت، حل شده تلقي شد. بنابراين 
در واگذاري دوم شركت كشت و صنعت مغان كه 
در دي ماه ۹۷ صورت گرفت اوالً ارزيابي مجدد از 
دارايي هاي شركت صورت نگرفت و صرفاً بر مبناي 
ارزيابي قبلي اقدام به واگذاري ش��د، ثانياً اهليت 
برنده دوم مزايده كه شركت كشت و صنعت مغان 
به او واگذار ش��ده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش 
قيمت هاي صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نيز در 
واگذاري مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان 
رئيس عامل وقت خصوصي سازي همه اين موارد 

را ناديده گرفت. «
 ش�ركت س�وددهي كه بع�د از واگذاري 

زيان ده شد
باللي با اشاره به اينكه مشخص نيست سود سهام 
شركت مغان در سنوات قبل از واگذاري چگونه در 
زمان واگذاري محاسبه شده است، گفت: »حسب 
گزارش سازمان بازرسي اين شركت از سال ۹۰ تا 
سال ۹6 به غير از سال ۹۵ سودده بوده و پس از قرار 
گرفتن در ليست واگذاري زيان سنواتي مشاهده 
مي شود. شركت در سال ۹۳ سوددهي قابل تأملي 
داشته و يكباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعيت نابساماني 
به دليل سوءمديريت مديران شكل مي گيرد. اين 
ش��ركت قبل از مزايده آخر، چه��ار نوبت عرضه 
ناموفق داشته است، در نتيجه اگر مقدمات واگذاري 
فراهم بود متقاضيان بالقوه در اولين عرضه مراجعه 
مي كردند؛ چراكه خري��داران خصوصي واقعي به 
دنبال كسب منفعت هستند و دنبال شركت هاي 

زيان ده نيستند. «
وي با اشاره به عدم رعايت تشريفات شكلي مزايده 
گفت: »ارتكاب تخلف و تعدي ب��ه قانون در روند 
واگذاري به جهت نقض قانون برگزاري مناقصات 

مشخص است. «
 ايران ايريتك هم در دام پوري حسيني

نماينده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات 
و اي��رادات صورت گرفت��ه در واگذاري ش��ركت 
بين المللي مهندسي ايران ايريتك اشاره كرد و با 
تشريح ويژگي ها و مشخصات شركت مزبور اظهار 
داشت: »شركت بين المللي مهندسي ايران ايريتك 
به عنوان يك پيمانكار عموم��ي عهده دار اجراي 
پروژه هاي بزرگ عمران��ي در حوزه هاي مختلف 
در كشور اس��ت و بومي س��ازي صنعت فوالد در 
كشور از دستاوردهاي شركت مزبور مي باشد. اين 
شركت در زمره 1۰۰ شركت برتر ايران محسوب 

مي شود. «
بالل��ي ادام��ه داد: »ش��ركت ايريت��ك در زمره 
ش��ركت هاي دانش بني��ان اس��ت، اما در فرايند 
واگذاري، شركت مزبور ذيل بنگاه هاي گروه يك 

قرار گرفت كه اين امر جاي سؤال دارد. «
نماينده دادس��تان تصريح ك��رد: » در نامه اي كه 
معاون سازمان ايميدرو به متهم آقاي پوري حسيني 
به عنوان رئيس عامل وقت سازمان خصوصي سازي 
مي نويسد قيد مي شود كه شركت ايريتك در حال 
حاضر پروژه ها و قرارداده��اي مهمي را در زمينه 
فوالد و در راس��تاي افزايش توليد فوالد كش��ور 
در دس��ت دارد،بنابراي��ن ضروري اس��ت فرايند 
واگذاري و خصوصي سازي اين شركت تا تابستان 
۹6 به تعويق بيفتد، اما به اين درخواس��ت معاون 
ايميدرو از سوي متهم آقاي پوري حسيني توجهي 

نمي شود. «
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زنجيره انتقال ويروس كرونا قطع شده اما بيماري ادامه دارد

اعالم وضعيت نارنجي در تهران از شنبه

واگذاري بنگاه استراتژيك به دانش آموخته پنجم  ابتدايي!
مشكالت امنيتي خصوصي سازي هاي پوري حسيني بيشتر از مصائب اقتصادي اش نباشد، كمتر نيست

» زنجي�ره انتق�ال 

زهرا چيذري 
ويروس كرونا اكنون   گزارش  2

قطع شده اما اين به 
منزله پايان اين بيماري نيس�ت.« اي�ن را مينو 
محرز، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد. به 
گفته وي ادامه رون�د موج�ود و رعايت هر چه 
بيشتر پروتكل هاي بهداشتي توسط مردم سبب 
قطع زنجيره كرونا براي هميشه خواهد شد، اما 
اگر بع�د از محدوديت هاي دو هفت�ه اي رعايت 
پروتكل ها سس�ت ش�ود همان آش و كاسه در 
انتظار مردم خواهد بود. وضعي�ت تهران هم از 
قرمزي خارج شده و زير چتر رنگ نارنجي فرو 
رفته است. بر اين اس�اس بناست از شنبه هفته 
آينده صاحبان واحدهاي صنفي به جز گروه هاي 
سه و چهار به شرط رعايت دس�تورالعمل هاي 
بهداشتي مغازه هاي خود را باز كنند. با وجود اين، 
فرمانده عمليات مديريت مقابله با بيماري كرونا 
در كالنشهر تهران با تأكيد بر شرايط ناپايدار و 
شكننده استان تهران در خصوص بيماري كوويد 
۱۹ معتقد است: » بايد با متانت حساب شده و با 
كني�م.« اليه بندي ش�ده حرك�ت  برنام�ه 

طي ۲۴ ساعت منتهي به روز چهارشنبه 1۳ هزار 
و 6۲1 بيم��ار جديد مبتال به كوويد1۹ در كش��ور 
شناسايي شدند كه ۲ هزار و ۲۴6 نفر از آنها بستري 
هس��تند.   مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به 
۹۸۹ هزار و ۵۷۲ نفر رسيد. متأسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۳6۲ بيمار كوويد1۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۴۸ هزار و ۹۹۰ نفر رس��يد. ۵ه��زارو۸۲۸ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين 

بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 6۸۸ هزار 
و ۵۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. تا كنون 6 ميليون و ۲1۲ هزار و 
6۹۴ آزمايش تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام 
شده است. در حال حاضر 6۴ شهرستان در وضعيت 
قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجي و 1۰6 شهرستان در 

وضعيت زرد قرار دارند. 
  قطع زنجيره انتقال كرونا

مينو محرز، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا با قدرداني 
از مش��اركت خوب مردم در رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداش��تي و اجراي طرح محدوديت هاي كرونايي 
گفت: » زنجيره انتقال وي��روس كرونا اكنون قطع 
شده اس��ت، اما اين به منزل��ه پايان اي��ن بيماري 
نيس��ت.« وي در عين حال با ابراز نگراني از پايان 
محدوديت هاي دو هفت��ه اي اف��زود:» ادامه روند 
موجود و رعايت هر چه بيشتر پروتكل هاي بهداشتي 
توسط مردم سبب قطع زنجيره كرونا براي هميشه 
خواهد شد.« محرز با تأكيد بر اينكه مردم نبايد با 
توجه به كاهش موقت بيم��اري و آمار مرگ و مير 
فكر كنند كه ويروس كرونا از بين رفته، گفت:» اگر 
پروتكل ها را رعايت نكنيم همان آش و همان كاسه 
خواهد بود.« به گفت��ه اين متخصص بيماري هاي 
عفوني آمار مراجعه به مراكز درماني، ابتال، بستري 
و انتقال بيماري كرونا به ديگران به حدود 6۰ درصد 
كاهش يافته است، زيرا به عنوان مثال اگر تا 1۰ روز 
پيش روزانه حدود ۳۰ بيمار به مراكز درماني مراجعه 

مي كرد اين رقم به شش نفر رسيده است. 
عضو ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه مراجع 
مختلف در سطح كش��ور حكايت جدي از كاهش 
بيماري كرون��ا دارد، در خص��وص ادامه تعطيالت 

توسط دولت براي هفته آينده نيز گفت: » با توجه 
به برخي عوارض اج��راي اين ط��رح در خصوص 
مشكالت اقتصادي، بيكاري و آثار رواني آن موافق 
ادام��ه تعطيالت نيس��تم، اما مواف��ق ادامه اعمال 
برخي محدوديت ها از قبيل تعطيلي رستوران ها، 
باشگاه هاي ورزشي و مكان هايي هستم كه موجب 

تشكيل تجمعات مردمي مي شود.«
  زالي: كاه�ش آم�ار در ته�ران مربوط به 

محدوديت ها نيست 
عليرضا زالي، فرمانده س��تاد عملي��ات مديريت 
بيماري كرونا در تهران معتقد است:» تقليل آمار 
در استان تهران مربوط به اعمال محدوديت هاي 
طرح هوشمند مديريت كرونا نيس��ت، اما بايد از 
همه مردم تهران كه همكاري و تعامل شهروندي 
بسيار مناسبي در اجراي اين طرح داشتند، قدرداني 
كنم.« وي افزود:» آثار محدوديت هاي اعمال شده 
در ريتم شهري قابل مش��اهده است. به شكلي كه 
تا ح��دود ۳۰ درصد تراكم در ش��هر كاهش پيدا 
كرده است و ۳۰ درصد نيز شاهد كاهش تراكم در 

حمل و نقل عمومي هستيم.« 
فرمانده عمليات مديريت مقابل��ه با بيماري كرونا 
در كالنشهر تهران با تأكيد بر اينكه شرايط استان 
تهران ناپايدار و شكننده است، افزود:» بايد با متانت 
حساب شده و با برنامه اليه بندي شده حركت كنيم. 
تهران از روز شنبه در وضعيت نارنجي است، اما برخي 
محدوديت ها همچون جلوگيري از برگزاري مراسم 
آييني و محدوديت حضور كارمن��دان در ادارات و 
همچنين منع تردد شبانه ادامه خواهد داشت. البته 

تعدادي از محدوديت ها كاسته خواهد شد.«
وي ادام��ه داد: » بس��ياري از مق��االت بين المللي 

تأكيد دارند كه تجمعات خانگ��ي يكي از باالترين 
موارد سرايت بيماري اس��ت. فصل سرما و افزايش 
شب نش��يني ها را داريم. بي ترديد اين مورد نقش 
مهمي در وضعيت شهر تهران دارد.بنابراين از همه 
ش��هروندان درخواس��ت مي كنيم كه در خصوص 
برگزاري دورهمي ها و تجمعات شبانه دقت كافي 
داشته باشند.«  عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا با عنوان اين مطلب كه در شهرهاي 
نارنجي فقط فعاليت گروه هاي ش��غلي سه و چهار 
ممنوع است، گفت: » در اين دو گروه شغلي، بيشتر 
كسب و كارها مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند 
به جز مراكزي مانند پاساژهاي سرپوشيده، تاالرهاي 
مراسم، سينماها و برخي از اماكن فرهنگي و مذهبي 
كه امكان تجمع در آنها وج��ود دارد.« به گفته وي 
نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه روند بستري هاي 
بيماران كرونايي در 16۰ شهر قرمز )سطح هشدار 
۳(، كاهشي بوده اس��ت. در حال حاضر 6۴ شهر در 
وضعيت قرمز باقي مانده اند و مابقي شهرها نارنجي 
شده اند.  س��خنگوي س��تاد ملي مبارزه با كرونا، با 
عنوان اين مطلب كه ش��هرهاي اردبيل، مش��هد، 
بجنورد، زاهدان، ش��يراز، قزوين، ياسوج، گرگان، 
رشت و س��اري هنوز در وضعيت قرمز قرار دارند، 
گفت:» تهران و بسياري از مراكز استان ها از وضع 

قرمز خارج شده اند.«
رئيسي درباره محدوديت هاي تردد هم گفت:»  تردد 
در شهرهاي قرمز و نارنجي همچنان با محدوديت 
روبه رو اس��ت و پيش��نهاد اعمال منع تردد داخل 
شهري از ساعت ۲1 تا ۴ صبح را حتي در شهرهاي 
نارنجي داده ايم كه روز شنبه در ستاد ملي مقابله با 

كرونا تصميم گيري خواهد شد.«

 مجري خط ۳ متروي تهران در تش��ريح آخري��ن اخبار اين خط، از 
افتتاح ايستگاه اقدسيه و بهره برداري از پست برق قلعه مرغي تا پايان 

سال جاري خبر داد. 
 س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران اعالم كرد: محدوديت فعاليت 
مجموعه هاي ورزشي شهرداري كه با مصوبه س��تاد ملي كرونا از روز 

شنبه اول آذرماه آغاز شده بود، در هفته آينده نيز ادامه خواهد يافت. 
 كمال عليپور خنك��داري، نماينده مجلس با انتقاد نس��بت به روند 
تخصيص بودجه به ساختار مديريت بحران كشور خاطر نشان كرد: چرا 
بايد بودجه مديريت بحران كشور با رديف اختصاصي مصوب شود، اما 
در اختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور باشد؟! اكنون براي تأمين 
كوچك ترين ملزومات مديريت بحران بايد منتظر بازديد و تأييد سازمان 

برنامه و بودجه كشور بود. 
 مدير كل دفتر خدمات تخصصي سازمان بيمه سالمت ايران گفت: 
آزمايش اختصاصي بيماران مبتال به ايدز در تعهد سازمان بيمه سالمت 
اس��ت و در س��ال ۹۸ حدود ۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از سوي 

سازمان بيمه سالمت براي اين آزمايش ها هزينه شد. 

حسين سروقامت

چند بار افتتاح
 براي نخستين نيروگاه زباله سوز كشور!

اواخ�ر آذر م�اه ق�رار اس�ت رئيس جمه�ور نخس�تين ني�روگاه 
زباله س�وز ش�مال كش�ور را ب�راي دومين ب�ار افتت�اح كن�د! 
اي�ن ني�روگاه ام�ا هن�وز نيم�ه كاره اس�ت و ش�هروندان و 
كارشناس�ان خواس�تار تكميل ش�دن اي�ن پ�روژه ناتم�ام 
هس�تند و از دولت تقاض�ا دارن�د از افتتاح نمايش�ي پرهيز كند. 
ساخت نيروگاه زباله سوز نوشهر با هدف فرآوري و توليد در سال 1۳۹۰ در 
زميني به مساحت حدود ۲ هكتار در منطقه پلنگ چال نوشهر آغاز شد و 
براي ساخت آن 11۲ ميليارد تومان هزينه شده كه ۲6 ميليارد تومان آن از 

محل سفر مقام معظم رهبري و بقيه از محل اعتبارات ملي تأمين شد. 
با وجود آنكه يك دهه از ش��روع به س��اخت نيروگاه زباله سوز نوشهر 
مي گذرد و به رغم آنكه يك بار آزمايشي افتتاح شد و چندين مسئول ملي 
و فرا استاني در آن عكس يادگاري گرفتند، هنوز نيمه كاره مانده است؛ 

ضمناً وعده مالي نوبخت نيز براي نيروگاه هم محقق نشده است. 
مردادماه امس��ال رئيس س��ازمان برنامه و بودجه درخواس��ت اعتبار 
براي تكميل نيروگاه زباله سوز نوشهر را ۳۵ ميليارد تومان اعالم كرد و 
گفت كه اين موضوع را در دولت مطرح خواهم كرد و سعي مي كنيم تا 

اعتبارات مورد نياز براي تكميل اين پروژه تأمين شود. 
البته پيمانكار خارجي هم در پي تحريم ها و عدم ارسال برخي تجهيزات 
صرف نظر كرد. با اين حال اصرار متوليان امر براي افتتاح ناقص پروژه تا 

دو هفته ديگر جاي سؤال دارد. 
ارديبهش��ت امس��ال، معاون عمراني اس��تاندار مازندران كناره گيري 
متخصصان چيني در ساخت نرم افزار مورد نياز زباله سوز نيروگاه نوشهر 

را دليل تأخير در افتتاح اين پروژه زيست محيطي اعالم كرد. 
خوش��بختانه در حال حاضر اين نرم افزار كه كارك��رد مديريتي براي 
بخش هاي مختلف زباله س��وز را انج��ام مي دهد با شبيه س��ازي آن از 
نيروگاه زباله س��وز تهران توس��ط متخصصان داخلي ساخته شد و در 

انتظار نصب قرار دارد. 
روز گذشته شهردار نوشهر كه به نوعي كارفرماي نيروگاه زباله سوز نيز 
محسوب مي شود، با بيان اينكه نيروگاه هنوز راه اندازي نشده است، گفت: 
»آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري سال قبل از نيروگاه بازديد 
كرد و زماني كه توليد آزمايشي نيروگاه شروع شد، نوبخت آن را بازديد و 

افتتاح آزمايشي كرد و براي تكميل آن وعده اعتباري داده بود.«
علي اماني با بيان اينكه همچنان منتظر دريافت اعتبار س��فر نوبخت 
هستيم، افزود: »۲۵ ميليارد تومان براي نيروگاه وعده داده شده بود كه 

هنوز محقق نشده است.«
وي تأكيد كرد موقعي به عنوان كارفرما يا ش��ريك پ��روژه رضايت به 
افتتاح خواهم داد كه نيروگاه بتوان��د در ظرفيت واقعي فعاليت كند و 

بتواند روزانه ۲۰۰ تن زباله را بسوزاند. 
شهردار نوشهر با عنوان اينكه به سوزاندن يك گرم كمتر زباله رضايت 
نخواهم داد، عنوان كرد: » در حال حاضر بر اس��اس برنامه، پروژه پيش 
نمي رود و اميدواريم تا روز افتتاح به ظرفيت كامل برسد و روبان آن بريده 
شود، اما تصورم غير از اين است. اين نيروگاه در ليست افتتاح قرار دارد در 
حالي كه اكنون با ظرفيت 1۰ درصد مشغول فعاليت است. زماني نيروگاه 
را تحويل خواهم داد كه به اين ظرفيت برسد و كاري به تشريفات و برنامه 

افتتاح ندارم و زماني اين كار را مي كنم كه زباله اي دفن نشود.«
ناگفته نماند ساخت نخستين نيروگاه زباله سوز شمال كشور با هدف 
فرآوري ۲۰۰ ت��ن زباله توليدي شهرس��تان هاي نوش��هر، چالوس و 
كالردش��ت و توليد حدود سه مگاوات برق در س��اعت در سال 1۳۹۰ 
كلنگ زني شد. بنا به وعده مسئوالن وقت قرار بود حداكثر طي دو سال 
به بهره برداري برسد. در ضمن نيروگاه موظف است زباله هاي تلنبار و 

دپو شده ۳۰ ساله اخير را هم بسوزاند. 
شمارش معكوس براي افتتاح نخستين زباله سوز شمال كشور شروع 
شده است، اما كارشناس��ان و صاحبنظران عقيده دارند مسائل فني و 
تخصصي نيروگاه را نبايد فداي تش��ريفات و افتتاح زودهنگام كرد. در 
واقع زماني اين نيروگاه به مرحله واقعي افتتاح خواهد رسيد كه عالوه 
بر تحقق ظرفيت كامل، هيچ گونه آاليندگي نداش��ته باشد و تأييديه 

محيط زيست و دستگاه هاي ذيربط را هم دريافت كند.

»اليزابت كوبل�ر راس« روانپزش�ك امريكايي – سوئيس�ي 
در كتاب »پيرامون م�رگ و مردن« مي نويس�د آدمي وقتي 
خبردار مي شود كه به بيماري العالجي ]نظير كوويد ۱۹[ مبتال 

شده است، از پنج مرحله گذر مي كند:
۱(انكار: »ممكن نيست چنين اتفاقي براي من بيفتد.«

۲(  خشم: »لعنت بر اين شانس؛ آخر چرا من؟«
3(چانه زني: »تو را به خ�دا. . . الاقل اجازه ب�ده تولد نوه ام را 

ببينم!«
4(افس�ردگي: »من كه مي ميرم، پس چرا خودم را به زحمت 

بيندازم؟«
5(پذيرش: »من كه نمي توانم با مرگ بجنگم، اما مي توانم خود 

را براي آن آماده كنم.«
تئوري كوبلر واقعيت محض هم كه باشد، باز از نوع گزارش دادن 
است؛ مهمتر از آن مسئوليت ما در همدردي، ساده پنداري، 
دلداري و گذر س�ريع از مراحل نخس�ت و رسيدن به مرحله 

پذيرش است. 
با همنوردي عبور از گردنه ها سهل تر مي شود!
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همه ايتام
 تا 1400  داراي حامي مي شوند 

ام�داد  كميت�ه  مردم�ي  مش�اركت هاي  توس�عه  مع�اون 
گف�ت: ب�ا اج�راي ط�رح »اي�ران مهرب�ان« ت�ا س�ال آين�ده 
هم�ه ايت�ام و فرزن�دان محس�نين داراي حام�ي مي ش�وند. 
عليرضا عس��گريان به تش��ريح جزئيات طرح ايران مهربان پرداخت و 
افزود: ح��دود 1۴1 هزار فرزند يتيم نيازمند در كش��ور تحت حمايت 
كميته امداد قرار دارند كه از اين تعداد ح��دود ۴ هزار نفر فاقد حامي 
هستند.  وي همچنين تعداد فرزندان محسنين تحت حمايت امداد را 
بيش از 1۸۰ هزار نفر اعالم كرد و ادامه داد: حدود 6 هزار نفر از فرزندان 

محسنين نيز بدون حامي هستند. 
وي با اظه��ار اميدواري براي ج��ذب يك ميليون حام��ي جديد براي 
كودكان نيازمند كشور تا سال 1۴۰۰ خاطر نشان كرد: در صورت تحقق 
اهداف طرح ايران مهربان، يك ميليون حامي جديد به خانواده حاميان 
امداد مي پيوندند كه عالوه بر ايتام و محسنين بدون حامي، مي توانيم 

فرزندان نيازمند در سراسر كشور را تحت پوشش خدمات درآوريم. 
معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد كه در مراسم اهداي 
۷1۵ سري جهيزيه به نوعروسان استان كهگيلويه و بويراحمد سخن 
مي گفت، اظهار كرد: در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار نفر حامي در قالب 
طرح اكرام، حمايت از ايتام و محسنين را برعهده دارند.  به گزارش پايگاه 
اطالع رساني كميته امداد، وي تأكيد كرد: كميته امداد با اجراي طرح 
»ايران مهربان« بر آن است تا تعداد حاميان را تا سال آينده به دست كم 
1/۵ ميليون نفر برس��اند كه در صورت تحقق اين امر، ميزان س��رانه 

پرداختي به ايتام ماهانه به حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسيد. 

عليرضا سزاوار

نوشداروي واكسن آنفلوآنزا
باالخره با قيمت نجومي رسيد!

بهترين زمان براي تزريق واكسن آنفلوآنزا 
از نيمه شهريور تا نيمه مهر ماه است

روز گذش�ته باالخره واكس�ن آنفلوآن�زا در داروخانه ه�ا توزيع 
ش�د. س�يد حيدرمحمدي، مدي�ر كل دارو و مواد تح�ت كنترل 
س�ازمان غ�ذا و دارو از عرض�ه واكس�ن آنفلوآنزا س�ه ظرفيتي 
در داروخانه ه�اي منتخ�ب ب�ا ثب�ت ك�د ملي اف�راد خب�ر داد. 
همراه داش��تن كارت ملي براي ثبت كد ملي در سامانه تيتك توسط 
داروخانه الزامي اس��ت.  داروخانه ه��اي منتخب ته��ران براي عرضه 
واكسن1۳ آبان، ۲۹ فروردين، ۲۲ بهمن، ايثار، شهيد كاظمي، هالل 

احمر مركزي و شماره ۲ و هالل احمر شهرري هستند. 
به گفته وي، با توجه به اينكه اين محموله جديد واكسن آنفلوآنزا با ارز 
نيمايي وارد شده است، قيمت آن براي مصرف كننده، 1۹۲ هزار تومان 
خواهد بود.  سرپرست س��ازمان تداركات پزشكي هم از توزيع واكسن 

آنفلوآنزا در داروخانه مركزي جمعيت هالل احمر خبر داد. 
واكس��ن آنفلوآنزا در حالي در روزهاي نيمه آخرين م��اه پاييز توزيع 
مي ش��ود كه بر اساس توصيه هاي پزش��كي بهترين زمان براي تزريق 
واكس��ن آنفلوآنزا براي ايجاد ايمني نس��بت به اين بيم��اري، از نيمه 
ش��هريور ماه تا نيمه مهر ماه است و تأكيد مي ش��ود تزريق واكسن در 
فصول سرد س��ال تأثير چنداني ندارد.  اين موضوعي است كه روزنامه 
جوان در مهرماه در گزارشي با عنوان»واكسن آنفلوآنزا نوشداروي سال 

كرونايي!« درباره آن هشدار داده بود. 
حاال در ش��رايطي كه از همان ماه هاي ابتدايي ش��يوع كرونا در كشور 
پزشكان درباره فاجعه هم زماني كرونا و آنفلوآنزا هشدار مي دادند و بر 
تزريق واكسن آنفلوآنزا براي افراد بيماران خاص، كودكان و زنان باردار 
و سالمندان تأكيد داشتند، واكسن آنفلوآنزا در نيمه آذر ماه و آن هم با 

قيمتي 1۹۲ هزار توماني به دست مردم رسيده است. 
پيش از اين وزير بهداشت درباره تأخير در تأمين واكسن آنفلوآنزا گفته 
بود:» عدم تأمين به موقع ارز و همچنين مش��كالتي را كه براي خريد 
واكس��ن و دارو وجود دارد، موجب شد تا واكس��ن آنفلوآنزا به موقع به 
دست مردم نرسد.« حاال واكسن به دست مردم رسيده است، اما ماطبق 
با توصيه هاي پزش��كان از جمله توصيه هاي س��ال هاي قبل چهره ها و 
مسئوالن وزارت بهداشت، زماني واكسن در دسترس عموم قرار گرفته 
كه با عنايت به زمان دو هفته اي تا يك ماهه اثربخش��ي واكسن، تزريق 
آن نمي توان��د چندان تأثيري در س��المت و پيش��گيري از ابتال به اين 
بيماري داشته باشد، اما واكسن با هزينه اي نزديك به ۲۰۰ هزار تومان 
در داروخانه هاي منتخب توزيع شده و با عنايت به نگراني مردم نسبت 
به بيماري كرون��ا و آنفلوآنزا، جمعيت زيادي داوطلب تزريق واكس��ن 
خواهند بود؛ واكسني كه در حال حاضر بيشتر جنبه تجاري و پر كردن 
جيب شركت هاي وارد كننده را دارد تا اينكه بر سالمت و پيشگيري از 

همه گيري آنفلوآنزا اثر داشته باشد!

انفعال مسئوالن فضاي مجازي 
در برابر خفقان حاكم در اينستاگرام

اينستاگرام پست هاي مربوط به ترور شهيد فخري زاده را حذف كرد! 
اين نخستين باري نيست كه اين شبكه اجتماعي به رغم شعارهايش 
درب�اره آزادي بيان، در راس�تاي خوش�ايند ارباب�ان امريكايي و 
صهيونيس�تي اقدام به حذف پس�ت هاي كاربران در محكوميت 
ترور اقدام مي كند. سال گذشته هم پس از ترور شهيد حاج قاسم 
سليماني، اين شبكه اجتماعي تمامي پس�ت هاي با تصوير يا واژه 
»قاسم سليماني« و حتي برخي اكانت ها را به طور كلي حذف كرد. 
اين اقدامات ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام در حالي در ماجراي ترور 
شهيد فخري زاده تكرار شد كه وزارت ارتباطات در برابر اقدامات سال 
گذشته اين ش��بكه اجتماعي نيز موضعي منفعالنه داشت و مسئوالن 
اين وزارتخانه س��ال گذش��ته براي پيگيري اين اقدام ضدآزادي بيان 
اينستاگرام قول داده بودند. امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات در اين 
باره گفته بود: »در پاسخ به اقدامات اينستاگرام در حذف مطالب كاربران 
ايراني رويكرد منفعالنه نخواهيم داشت و تالش مي كنيم اين دوگانگي و 

ماهيت تروريسم فضاي مجازي را آشكار كنيم.« 
با وجود اين اما هيچ اتفاقي طي 11ماه گذش��ته رخ نداد. حاال با حذف 
هزاران پس��ت از صفحات كاربران ايراني اينس��تاگرام كه داغدار ترور 
دانشمند شهيدشان هس��تند، وزير ارتباطات و س��اير مسئوالن اين 
وزارتخانه ترجي��ح داده اند حتي در اين باره اظهار نظري هم نداش��ته 
باشند، ش��ايد براي اينكه در برابر انفعال و كم كاري خود در حاكميت 
اينترن��ت و فضاي مجازي پاس��خي ندارند. همچنانك��ه كم كاري اين 
وزارتخانه براي حمايت و معرفي اپليكيشن هاي وطني جايگزين موجب 
شده تا اينستاگرام در خأل پلتفرم هاي ايراني به پلتفرم ملي ۴۰ميليون 
ايراني تبديل شود.   حاال با حذف پست هاي انزجار يا ابراز اندوه از ترور 
قهرماني همچون حاج قاسم س��ليماني و حاال شهيد فخري زاده، هيچ 
مسئولي الاقل اين اقدام را محكوم نكرده و هيچ موضع گيري خاصي را 
از سوي مديران فضاي مجازي كشور شاهد نيستيم. آيا چنين انفعالي 

عزت ملت ايران را زير سؤال نمي برد؟ 
تا كي بايد پلتفرم هاي امريكايي و صهيونيس��تي به جاي پلتفرم هاي 
وطني محل حضور و فعاليت مردم كشورمان باشد و در برابر ساده ترين 
واكنش م��ردم داغديده اي ك��ه براي از دس��ت دادن يك��ي از مفاخر 
كشورشان سوگواري و اقدامات تروريستي را محكوم مي كنند، اينگونه 

صدايشان را در گلو خفه كند.

مريم زاهدي
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