
ه�م اكن�ون 16 دانش بني�ان كش�ور در ح�ال 
توليد هواپيماي س�بك و ايرتاكسي هستند و 
ايران يكي از20 توليد كننده هواپيماي س�بك 
دنياست. دو دانشگاه كشور هم به بحث ساخت 
هواپيماهاي سبك و فوق سبك ورود كرده و قرار 
است بهمن ماه تاكس�ي هوايي در فرودگاه هاي 
كوچ�ك راه ان�دازي ش�ود. امس�ال همچنين 
برخ�ي ش�ركت هاي دانش بنيان توانس�ته اند 
بخش هاي�ي از هواپيما همچون مل�خ، موتور و 
بخش هاي الكترونيكي آن  را بومي سازي كنند. 

سازمان هواپيمايي كشوري سال گذشته مجوز توليد 
قطعات و تجهيزات هواپيما و نيز ساخت هواپيما و 
هلي كوپتر را به 16شركت دانش بنيان صادر كرد. 
اين شركت ها تا پيش از دريافت مجوزهاي مربوطه، 
سال ها در زمينه توليد قطعات هواپيما در پارك هاي 
علم و فناوري تجربه كسب كردند و امسال با توليد 
بخش هاي مهم از جمله موت��ور، ملخ و الكترونيك 

هواپيمايي به خودكفايي رسيده اند. 
  فرودگاه هاي كوچك و مسافت هاي اندك

محققان صنعت ه��وا و فضا معتقدن��د راه اندازي 
ايرتاكسي ها در بسياري از فرودگاه هاي كشور بايد به 
 شكل جدي دنبال  شود، به اين دليل كه شركت هاي 
هواپيمايي به خاطر غيراقتصادي ب��ودن پرواز در 
مسيرهاي هوايي كوتاه، خدماتي در اين زمينه ارائه 
نمي دهند. براي مثال اختص��اص يك خط هوايي 
براي پرواز در مسافت هاي زير 300كيلومتر بين دو 

شهر اقتصادي نيست. 
 در اين  ميان وجود ايرتاكسي ها نه  تنها نقش مهمي 
در جابه جايي مس��افران دارد، بلكه براي مس��افر 
و همچنين ش��ركت هاي مج��ري و فرودگاه هاي 
كوچك و كم ترافيك صرفه اقتصادي قابل توجهي 
دارد. در واق��ع وج��ود فرودگاه ه��اي كوچ��ك و 
كم ترافيك، به  صرفه نبودن سفر با خطوط هوايي 
بزرگ و ايجاد اشتغال از داليل مهم براي راه اندازي 

ايرتاكسي هاست. 
  س�اخت هواپيم�اي فوق س�بك بومي در 

اصفهان
اكنون تمام شرايط استفاده از هواپيماهاي سبك در 
فرودگاه هاي كوچك كشور مهياست و توليد هواپيما 
هم از سوي دانش بنيان ها فراهم شده و در نتيجه قرار 
شده است بهمن ماه ايرتاكسي ها در كشور شروع به 

فعاليت كنند. 
براساس آمارها ۹0درصد فرودگاه هاي كشور داراي 
حداقل ترافيك هوايي هستند يا اصالً ترافيك هوايي 
ندارند، بنابراين استفاده از هواپيماهاي فوق سبك 
و س��بك مي تواند درآمدهاي هوانوردي در حوزه 

فرودگاهي را از كما خارج كند. 
سال گذشته طراحي و ساخت نخستين هواپيماي 
فوق سبك در ايران به وسيله محققان دانشگاه آزاد 
خميني شهر به اتمام رس��يد. طراحي هواپيماي 

تك سرنشين فوق س��بك در شش مرحله طراحي 
مفهومي، طراحي نمونه اوليه، طراحي اجزا، ساخت 
نمونه نخستين، انجام پرواز و ساخت نمونه پروازي 

موفق به دريافت استانداردهاي پروازي شد. 
  توليد هواپيماي سبك ايراني در اراك

اواخر آبان ماه هم يك شركت دانش بنيان دانشگاه 
صنعتي اراك موفق شد دانش ساخت هواپيماهاي 
سبك را با تأمين قطعات مورد نياز و راه اندازي مركز 
تحقيق و توسعه صنعت هوانوردي استان مركزي 

بومي سازي كند. 
س��اخت اين هواپيماها در قالب تفاهمنامه معاون 
علمي و فن��اوري رياس��ت جمهوري با س��ازمان 
هواپيمايي كشور و شركت فرودگاه هاي كشور در 
خصوص توسعه صنعت هوانوردي عمومي منعقد 

شده است. 
طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك و فوق سبك 
تا وزن ۹هزار كيلوگرم با مش��اركت فرودگاه اراك، 
دانشگاه صنعتي اراك و فعاالن صنعت هوانوردي 

كشور هم در حال انجام است. 
 س��تاد توس��عه فناوري هاي فضايي و حمل ونقل 

پيشرفته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
نيز از مؤسسان طرح راه اندازي تاكسي هاي هوايي 
است كه طبق اعالم اين ستاد قرار بود تا پايان مهرماه 
امسال، فعاليت تاكسي هاي هوايي در آسمان كشور 

آغاز شود كه تا بهمن ماه به تأخير افتاده است. 
  همكاري براي راه اندازي تاكسي هوايي

منوچهر منطقي، دبير س��تاد توسعه فناوري هاي 
فضايي و حم��ل  و نقل پيش��رفته معاونت علمي و 
فن��اوري در گفت وگو با خبرگزاري دانش��گاه آزاد 
با تأكي��د بر اينكه جاي��گاه ايران از نظ��ر فناوري و 
تكنولوژي هاي الزم براي راه اندازي تاكس��ي هاي 
هوايي در ميان كش��ورهاي صاحبن��ام اين حوزه 
قابل توجه است، گفت: »اجراي طرح تاكسي  هوايي 
نياز به طراحي يك برنامه منسجم و تصويب برخي 
قواني��ن دارد، لذا ب��ا توجه به تع��داد فرودگاه هاي 
كم ترافيك در كش��ور و فرودگاه هاي��ي كه عمدتاً 
پروازي در آن انجام نمي ش��ود، كميته مشتركي با 
شركت فرودگاهي و س��ازمان هواپيمايي كشوري 
تش��كيل داده ايم و معتقديم ش��ركت فرودگاهي، 
مركز علوم و فنون هوايي و معاونت علمي از جمله 

نهادهايي هس��تند كه در اين زمين��ه مي توانند با 
همكاري يكديگر اس��تفاده از تاكسي هاي هوايي 
در كشور را تسهيل كنند. همچنين امكان كنترل 
تمام فرودگاه ها توسط ش��ركت فرودگاه ها وجود 
دارد و س��ازمان هواپيمايي نيز مي تواند در زمينه 
حمل و نقل و هوانوردي عمومي، قوانين و مقرراتي 

را تسهيل كند.«
  جزو 20 كشور اول جهان

به گفته منوچهر منطقي، »ايران از نظر استفاده از 
هواپيماهاي كوچك در ميان 40 تا 50 كشور اول 
جهان قرار دارد اما از نظر ساخت اين نوع هواپيماها 
جزو ۲0كشور اول اس��ت. سازنده هاي مختلفي در 
كشور فعال بودند كه در زمينه ساخت هواپيماهاي 
كوچك فعاليت مي كردند اما از آنجا كه بازاري براي 
عرضه ساخته هاي آنها وجود نداشت، عموماً فعاليت 
آنها متوقف شده بود. اين در حالي است كه اكنون در 
دانشگاه هاي كشور طراحان و سازنده هاي توانمندي 
حضور دارند كه به صورت حرفه اي فعاليت مي كنند، 
از اين  رو برنامه ريزي كرده ايم با راه اندازي خطوط 
ايرتاكسي، ساخت برخي قسمت ها و تجهيزاتي را 
كه پيش از اين وارداتي بود به محققان و متخصصان 

شركت هاي دانش بنيان بسپاريم.«
  گذر از مرحله نمونه سازي

وي با اعالم اينكه برخي ش��ركت هاي دانش بنيان 
توانس��ته اند بخش هايي از هواپيما همچون ملخ، 
موتور و بخش هاي الكترونيكي آن  را بومي س��ازي 
كنند، گفت: »بايد اين نكته را مدنظر داش��ت كه 
بومي سازي بدون وجود بازار براي عرضه، مفهومي 
ندارد. در واقع زماني اين صنعت رشد پيدا مي كند 
كه تاكس��ي هاي هواي��ي راه اندازي ش��ود. در اين 
صورت خودبه خود توليد هواپيما باال مي رود و نياز 
و درخواست براي توليد بيشتر مي شود، البته براي 
توليد تاكسي هاي هوايي پروژه هايي طراحي شده 
اس��ت اما برخي از اين پروژه ها در حد نمونه سازي 
هستند و برخي مرحله نمونه سازي را گذرانده اند و 
اكنون با دريافت مجوزهاي الزم طراحي تاكسي هاي 

هوايي را آغاز كرده اند.«
  3هزار خلبان، آماده پرواز

گفتني است براي تسهيل در انجام پرواز تاكسي هاي 
هوايي بايد از انجام تشريفات تجاري كه در ايرالين ها 
استفاده مي ش��ود، پرهيز ش��ود. به طور نمونه اين 
سيستم حمل و نقل، سيستم پذيرش مسافر خاص 
خود را داشته باشد كه اكنون قوانين و زيرساخت هاي 
اين بخش ها نيز در حال آماده ش��دن است تا پرواز 

اولين تاكسي در كشور از بهمن ماه شروع شود. 
يكي از مهم ترين امكاناتي ك��ه هوانوردي عمومي 
ايجاد مي كند، كمك به اشتغال كشور است. بيش 
از 3هزار خلبان در كش��ور تحت  آم��وزش و حدود 
هزارو400 تا هزارو 500 نفر فارغ التحصيل رش��ته 
خلباني هستند و با استفاده از هواپيماهاي سبك 

مي توان فرصت هاي شغلي زيادي ايجاد كرد. 
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معاون ستاد كرونای تهران: دستيابي به اهداف مان در كاهش آمار بيماري به همراهي مردم در محافل خصوصي و جمع هاي كوچك تر بازمي گردد

مقابله با كرونا در محافل خصوصي

ايران به باشگاه توليدكنندگان هواپيما پيوست
براي نخستين بار دانش بنيان هاي ايراني موفق به بومي سازي قطعات مهم و توليد هواپيماهاي سبك شدند

با شناسايي 14 هزار 

زهرا چيذري 
و 51 بيمار جديد   گزارش  2

مبتال به كوويد 1۹، 
آمار مبتاليان كرونا در كش�ورمان با ش�تاب 
بيشتري به يك ميليون نفر نزديك مي شود. 
يك روز مانده به يك هفتگي محدوديت هاي 
گس�ترده كروناي�ي در كش�ور، آخرين آمار 
فوتي هاي كرونايي نسبت به روزهاي اخير با 
كاهش نسبي مواجه بود و گزارش 24ساعته 
وزارت بهداشت از فوت 406بيمار كرونايي در 
فاصله ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه حكايت 
داشت. با وجود اين به نظر مي رسد نمي توان 
اين آمار كاهشي را با اعمال محدوديت هاي 
جديد مرتبط دانست. به گفته كارشناسان امر 
همچون اي�رج حريرچی، مع�اون كل وزارت 
بهداش�ت اثرگ�ذاري اقدامات�ي همچ�ون 
محدوديت ه�اي اخير ب�ر م�رگ و ميرهاي 
كرونايي يك ماه تا 40 روز زمان مي برد. با اين 
همه كاهش فوتي هاي كرونايي به زير 450 نفر 
پس از حدود 20 روز مرگ هاي باالي 450مورد، 
اگر تداوم يابد اميدواركننده است. خبر خوب 
ديگر اينكه كاهش ترددها و افزايش نظارت ها 
و اجراي طرح محدوديت هاي ويژه كرونايي به 
كاه�ش 48درص�دي فوتي ه�اي ناش�ي از 

تصادفات منجر شده است. 

روز گذش��ته پ��س از نزديك ۲0روز نخس��تين 
روزي بود كه آم��ار جان باختگان كرونايي كاهش 
محسوس داشت. آمار مبتاليان جديد شناسايي 
ش��ده اما ركورد تازه اي از موارد ابتال را ثبت كرد. 
طي ۲4س��اعت منتهي به روز جمعه هفتم آبان 
ماه، 14 هزار و 51 بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ 
در كشور شناسايي شدند كه ۲هزار و ۲45 نفر از 
آنها بستري هستند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 

كشور به ۹۲۲ هزار و 3۹۷ نفر رسيد. 
طي همي��ن زم��ان، 406 بيمار كووي��د1۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به 4۷ هزار و ۹5 نفر رسيد. 5هزارو860 نفر 
از بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 640 هزار 
و 65 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند.  استان هاي تهران، اصفهان، قم، 
آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، 
لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمح��ال و بختياري، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند. 
استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و 
بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند. 
  تأثير تجمع�ات خصوصي در گس�ترش 

ويروس
دكتر نادر توكلي، معاون درمان ستاد كرونای استان 
تهران درباره ارزيابي روند اجراي محدوديت هاي 
كرونايي در اس��تان تهران، گفت: »تاكنون روند 
مناسبي طي شده است، در ساعات صبح همچنان 
مش��كالتي وجود دارد ام��ا از بعد از ظه��ر به بعد 
محدوديت ها به خوبي اعمال مي شود. در صورت 
ادامه دار شدن اين روند قطعاً توفيقات بيشتري به 
دست خواهيم آورد.« وي افزود: »همين كه مشاغل 
و كس��ب و كارهاي غيرضروري تعطيل ش��دند و 
محدوديت هاي تردد شبانه نيز اعمال شده است، 
آنچه در تهران رصد مي كنيم، شرايط خوب اعمال 
محدوديت هاس��ت، البته فراموش نكنيم بخش 
عمده دستيابي به اهدافمان در كاهش آمار بيماري 
به همراهي مردم در محافل خصوصي و جمع هاي 
كوچك تر بازمي گردد.« معاون درمان ستاد كرونای 
استان تهران با اشاره به شلوغي وسايل نقليه عمومي 
به ويژه همزمان با ساعت تعطيلي كارمندان تصريح 
كرد: »بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در جهان 
كه با كشور ما هم مطابقت دارد، بيشترين موضوع 
تأثيرگ��ذار در آمار، تجمع��ات كوچك خصوصي 
است، البته مابقي عوامل هم مؤثر هستند اما اگر 
بخواهيم ترددها به ش��كل كامل كنترل ش��وند، 
بايد محدوديت هاي س��خت تري اعمال كرد كه 
اين موضوع هم تبعات اقتصادي خ��ود را دارد. در 
كل به نظر مي رس��د محدوديت هاي جديد روند 

مثبتي دارند.«
 پيش�نهاد شناور ش�دن س�اعات كاري 

كارمندان
وي با تأكيد بر اينكه موضوع شناور شدن ساعات 
كاري كارمندان پيش��نهاد بسيار خوبي در جهت 

كنترل شلوغي وسايل نقليه عمومي و ترددهاست، 
اظهار كرد: »زماني كه مرحله ب��ه مرحله افراد در 
محل كار حاضر ش��وند، به كنترل ت��ردد كمك 
مي كند. اكنون در رفت و آمد صبحگاهي تغييري 
ايجاد نش��ده اس��ت، زيرا كس��به و بازاري ها كه 
مشاغلشان تعطيل شده عموماً س��اعت ۹ يا 10 
صبح مغازه ها را باز مي كردند كه اكنون هم تعطيل 
هستند، بنابراين تغييري در اوج ترافيك صبحگاهي 
نداشتيم و شناور كردن ساعت كار تا حدي شرايط 

را بهتر مي كند.«
وي در خصوص طرح محله محور مقابله با كرونا، 
بيان كرد: »فرآيندهاي اجرايي طرح در اس��تان 
تهران به تازگي آغاز شده است، البته پيش از اين در 
مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران تا 
حدودي اجرا شده بود و به نظر مي رسد طرح بسيار 
كمك كننده است. اين طرح شامل شامل سه بخش 
نظارتي، حمايتي و مراقبتي است كه بخش حمايتي 
از همه مهم تر است تا پس از بيماريابي بتوانيم بيمار 
را تحت رس��يدگي و حمايت قرار دهيم و فرآيند 

قرنطينه و جداسازي او را آغاز كنيم.«
توكلي با بيان اينكه در استان تهران 105بيمارستان 
در حال خدمت رساني به مبتاليان كرونا هستند، 
اف��زود: »خوش��بختانه در اين يك هفت��ه كه از 
آغ��از محدوديت ها مي گ��ذرد، رون��د مراجعه به 
بيمارستان ها افزايش��ي نبوده و تقريباً روند ثابتي 

داشته است.«
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا با توجه به سرد 
شدن هوا روند ابتال به ويروس آنفلوآنزا آغاز شده 
است يا خير، گفت: »تا حدي مي توان ميان كرونا 
و آنفلوآنزا تفاوت قائل ش��د، چون عالئم آنفلوآنزا 
شروع حادتري دارد كه اين موضوع برخالف آغاز 
بيماري كروناست. نگراني فعلي ما همزمان شدن 
بروز آنفلوآنزا و كروناس��ت. در هر حال همچنان 
خواهش ما از مردم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
است تا به موازات محدوديت ها بتوانيم با ويروس 

كرونا مقابله كنيم.«
 تعطيلي ادارات دولتي

جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور هم در رابطه با محدوديت ه��اي كرونايي 
گفت: »بنا بر اين بود كه در شرايط قرمز، حداكثر 
تا يك س��وم كاركنان در محل كار حضور داشته 

باش��ند و مديران مي توانند كمتر از يك س��وم از 
كاركنان خ��ود را هم س��ازماندهي و به كارگيري 
كنند. با توجه به توفيقاتي كه در هفته نخس��ت، 
پيش آمد و نگراني هايي كه همكاران ما در وزارت 
بهداشت و درمان و وزارت كش��ور از تردد وسايل 
حمل ونقل عمومي به ويژه مترو در صبح ها داشتند، 
رئيس جمهور دس��تور داد براي كمك به اجراي 
اين طرح، فق��ط كاركنان��ي در اداره حضور يابند 
كه باالترين مقام دس��تگاه، حضور آنها را ضروري 

تشخيص دهد.«
به گفت��ه وي اصل بر اين اس��ت ك��ه هفته آينده 
ادارات تعطيل هستند، مگر كاركناني كه حضور 
آنها  با تش��خيص باالترين مقام دستگاه، ضروري 
تشخيص داده شود.  به گفته رئيس سازمان اداري 
و استخدامي كشور در حال حاضر بيش از 450شهر 
وضع زرد، نارنجي يا قرمز دارند.  بر اين اساس مقرر 
شده دوشنبه هر هفته، وزارت بهداشت متناسب با 
نسبت مبتاليان در هر 100 هزار نفر، وضع هر شهر 
را مشخص كند و با توجه به وضع اعالمي شهرها، 
محدوديت ها از روز شنبه با وضع جديد اين شهرها 

تغيير پيدا كند. 
  كاه�ش 48درصدي فوتي هاي ناش�ي از 

تصادفات 
سرهنگ عين اهلل جهاني، معاون اجتماعي پليس 
ناجا نيز با قدرداني از مردم ب��راي رعايت مقررات 
محدوديت هاي ويژه كرونايي گفت: »بر اس��اس 
آمارها، بي��ش از 85درصد مردم، اي��ن مقررات و 

محدوديت ها را رعايت مي كنند.«
به گفت��ه وي آزادراه ته��ران- ق��م در اين هفته 
در مقايس��ه با هفته پي��ش از آغاز اج��راي طرح 
محدوديت هاي وي��ژه كرونايي، 8۲درصد كاهش 
ت��ردد داش��ته اس��ت. در آزادراه رش��ت- قزوين 
۷8درصد، ج��اده هراز 50درص��د، جاده چالوس 
83درصد و در مجموع در سطح كشور، 40درصد 

كاهش تردد داريم. 
سرهنگ جهاني با اشاره به اينكه كاهش ترددها 
و افزايش نظارت ها و اجراي طرح محدوديت هاي 
ويژه كرونايي به كاهش 48درصدي فوتي هاي ناشي 
از تصادفات منجر شده اس��ت، افزود: »31درصد 
تصادفات جرحي و 64درصد تصادفات خسارتي 

كاهش يافته است.«

 مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران گفت: در صورتي كه 
دولت كمك نكند، ناوگان اتوبوسراني پايتخت در سال1400 زمينگير 

مي شود. 
  رئيس بنياد مستضعفان همزمان با تعطيلي دو هفته اي اصناف به 
دليل اوج گيري ش��يوع كرونا، اعالم كرد: اين بنياد اجاره بهاي امالك 

تجاري خود را در آذر ماه دريافت نمي كند. 
  مسئول سازمان بسيج حقوقدانان تهران بزرگ گفت: در راستاي ارج 
نهادن به فداكاري هاي كادر درمان، وكالي ما خدمات حقوقي و مشاوره 

حقوقي صلواتي به كادر درمان ارائه مي كنند. 
  وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه سند۲030 هيچ راهي در نظام 
تعليم و تربيت ندارد، گفت: همه ِدين و تعهد ما به سند تحول بنيادين 

است. 
  مس��ئول اداره مامايي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي با تأكيد بر عوارض خطرناك زايمان ه��اي زودرس و تهديد 
سالمت نوزادان نارس، اظهار كرد: طي چندين ابالغيه به بيمارستان ها 
تأكيد شده كه از تولد نوزادان نارس و زايمان هاي پيش از موعد اجتناب 
ش��ود و در اين راستا با بيمارس��تان ها و پزش��كاني كه مفاد ابالغيه را 
رعايت نكنند، برخورد مي شود. در همين رابطه فلوشيپ پرنياتولوژي 
بيمارستان شهداي تجريش به والدين هشدار داد دخالت در تاريخ تولد 
نوزاد ممكن است منجر به بروز عوارض ماندگار، ناتواني و حتي مرگ 

در نوزاد شود. 
  سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكس��يراني شهر تهران از 
انجام تبليغات روي تاكسي هاي پايتخت با هدف ارتقاي درآمد رانندگان 

تاكسي طي هفته هاي آينده خبر داد. 
  دادستان تهران گفت: تاكنون گزارشي از تخلفات و معرفي مؤسسات 

متخلف بورسي به دادستاني تهران ارائه نشده است. 
  رئيس انجمن مامايي ايران با انتقاد نسبت به تصميم اخير سازمان 
ثبت احوال در مورد تاريخ تولدهاي الكچري، گفت: تصميم اخير انجام 

شده از نظر علمي غلط است. 

مجلس مقابل قانوني شدن
 دوباره فيش هاي نجومي بايستد

خرداد سال 13۹5 بود كه با انتشار فيش هاي حقوقي مديران بيمه مركزي 
ايران، رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانك رفاه كارگران و مسئوالن و 
مديران چند سازمان دولتي ديگر در دولت يازدهم، افكار عمومي براي بار 
اول با اين پديده  شوم مواجه شد. اين موضوع بازتاب گسترده اي در رسانه ها 
و در ميان مردم داش��ت. به دنبال اين اتفاق عالوه بر استعفاي چند نفر از 
مديران صنعت بيمه، بانك ها و مؤسس��ات اقتصادي ديگر، نام اشخاصي 
مانند حسين فريدون، برادر رئيس جمهور دولت يازدهم نيز هم در جريان 

اين جنجال ها مطرح شد. 
زماني كه اين موضوع مطرح شد دو نگاه نسبت به اين فيش ها وجود داشت؛ 
عده اي معتقد بودند اين حقوق هاي اعالمي مطابق قانون است و اگر اتفاقي 
نيز افتاده، قانون داراي اشكال است كه چنين فرصتي را براي فرصت طلبان 
فراهم آورده است، عده اي هم مس��تند به تبصره  ماده۷6 قانون مديريت 
خدمات كشوري اظهار داشتند كه چنين موضوعي خالف صريح اين ماده 

است. در اين ماده آمده است: 
»حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و 
وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و 
صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد 

سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد« 
تا اينجاي كار موافقان قانوني بودن فيش هاي نجومي اس��تدالل درستي 
دارند، زيرا طبق اين ماده حداقل و حداكثر حقوق افراد ساالنه توسط هيئت 
دولت تعيين مي شود.   اما آنچه مخالفان فيش هاي نجومي به آن استناد 
مي كنند تبصره  اين ماده است. در اين تبصره آمده است: »سقف حقوق ثابت 
و فوق العاده مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي 

مستمر تجاوز كند.« 
با وجود اين تبصره و بررسي هاي فيش هاي نجومي مشخص مي گردد ميزان 
حقوق هاي ناخالص برخي از مديران ارشد بيش از سقف مجاز معين توسط 
قانون و مصوبه هيئت دولت است.  در آن زمان كه بحث فيش هاي نجومي 
مطرح شد يكي از روزنامه هاي منتسب به جريان اصالحات در خصوص 
قانوني بودن اين حقوق ها نوشت كه اين حقوق ها به استناد مصوبه اي كه 
در اواخر دولت دهم با امضاي معاون اول رئيس جمهوري وقت، محمدرضا 

رحيمي به تصويب هيئت وزيران رسيده، قانوني است!
اين اظهارات در حالي گفته شد كه در مرداد ۹۲ در ابتداي دولت يازدهم 
طبق بخشنامه اي به امضاي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، 
اجراي تمام مصوبات دولت دهم از تاريخ يك خرداد 13۹۲ به بعد، جهت 
بررسي بيشتر اين تصميمات تعليق شده بود. دولت وقت پس از بررسي هاي 
الزم طي بخشنامه هايي به شماره  10۷3۹3 مورخ ۹۲/5/15 و بخشنامه 
شماره 10۷3۹4 مورخ ۹۲/5/15 و بخشنامه  ديگر در همان زمان، توقف 
موقت اجراي مصوبات دولت دهم را ك��ه خالف قانون نبودند رفع و اجازه 

اجراي آنها را خطاب به وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان ها صادر كرد. 
در اين راستا شجاعي، دادستان ديوان محاسبات وقت طي مصاحبه اي نيز 
بيان كرده بود: پرداخت هاي بااليي كه انجام شده بر اساس بخشنامه  دولت 
دهم بوده اس��ت و از س��ال۹0 الزم االجرا بود، اما اعمال نمي شده و مجوز 

اعمال آن در سال ۹3 صادر شده  است. 
همچنين رئيس كميسيون اصل۹0 و برخي از نمايندگان، خبر از پيگيري 
اين موضوع در ديوان محاس��بات دادند و سال ۹5 از سمت بهارستان هم 
بيان شد پرونده 3۹۷ نفر كه اضافه دريافتي داشته اند، بررسي شده و مبالغ 
غيرمتعارف دريافتي توس��ط آنان كه حدود ۲3ميلي��ارد تومان بوده، به 
بيت المال بازگشته است.  اما آنچه اكنون باعث تعجب شده است اقدام اخير 
دولت دوازدهم در خصوص قانوني كردن مجدد پديده حقوق هاي نجومي 
است.  اخيراً هيئت وزيران در جلسه ۹۹/8/۲8 به پيشنهاد معاونت حقوقي 
رئيس جمهور و به استناد اصل 138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
حذف سقف حقوق بازنشستگان )هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي 

بود( را ابالغ كرد. 
مطابق اين مصوبه آيين نامه اجرايي بندهاي )الف( و )ب( تبصره )1۲( ماده 

واحده قانون بودجه سال 13۹۹ كل كشور به شرح زير اصالح مي شود:
1- در ماده )۲(، عبارت »و حداكثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق 

بازنشستگي« حذف مي شود. 
۲- تبصره ماده )۲( حذف مي شود. 

گفتني اس��ت اين مصوبه مخالف صريح تبصره  ماده ۷6 قانون مديريت 
خدمات كشوري است. اين اقدام دولت يعني مديران مي توانند هر حقوقي 

با هر مقدار را از دستگاه خود دريافت كنند. 
گفتني است مطابق اصول 85 و 138 قانون اساسي نبايد مصوبات هيئت 

دولت با روح قوانين عادي در تعارض باشد. 
اميد است رئيس مجلس شوراي اسالمي با آگاهي از قوانين الزم االجراي 
فعلي، اين موضوع را در هيئت  بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين 
كه تحت نظر وي فعاليت مي كند  به دقت بررس��ي كند و جلوي قانوني 
شدن مجدد فيش هاي نجومي را كه معلوم نيس��ت اين دفعه با چه ارقام 

سرسام آوري مواجه شود، آن هم در ماه هاي پاياني دولت، بگيرد. 
*پژوهشگر حقوق عمومي

حسين سروقامت

حرفه ها پيوندي استوار با مسئوليت هاي اجتماعي دارند، لذا اگر 
روحاني هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد، شايسته است:

در انطباق گفتار و رفتار خويش بكوشيد. از امر به معروف، نهي 
از منكر، ارشاد و صيانت از دين خدا غفلت نورزيد. اخالقمدار 
باش�يد و به جذب حداكثري و دف�ع حداقل�ي روي آوريد. از 

تندروي و كندروي پرهيز كرده، تعادل را رعايت كنيد. 
با افتخار خود را خدمتگزار مردم بدانيد. با مستمندان حشر و 

نشر كرده، از ارتباط با سرمايه داران بپرهيزيد. 
منبر را به مجالس رس�مي محدود ك�رده، از فضاي گفت وگو و 

ارتباط دوسويه به ويژه با جوانان بهره ببريد. 
ديگران را بر خود مقدم بداريد. صف خود را از صف مردم جدا 
نكنيد تا مردم با شما احس�اس بيگانگي نكنند. تحمل پذيري 

خود را باال ببريد. در پويش هاي اجتماعي شركت كنيد. 
سنگ صبور مردم باش�يد و در جهت حل مش�كالت آنان دل 

بسوزانيد. 
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نيابت قضايي ايران به 6 كشور 
 براي بازداشت عامالن ترور سردار سليماني

بازپرس ويژه رسيدگي كننده به پرونده ترور سردار شهيد سليماني 
از تش�كيل كميته تعقيب و رديابي متهمان پرونده ترور س�ردار 
شهيد س�ليماني و همراهان ايشان در دادس�راي تهران خبر داد. 
نشست پيگيري و بررس��ي ابعاد حقوقي ترور سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني و همرزمان ايشان در دادگستري استان تهران با حضور جمعي 
از مسئوالن قضايي برگزار شد.  مسعود ستايشي، قائم مقام رئيس كل 
دادگستري استان در اين نشست عنوان كرد: با نگاه عالمانه و مقتدرانه 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در جهت برخورد با كساني كه اين 
ظلم را مرتكب شدند، همراه هس��تيم تا در انجام يك محاكمه وزين و 
مقتدرانه روبه روي اين افراد قرار گيريم.  وي ضمن قدرداني از دادستان 
تهران خطاب به بازپرس ويژه رس��يدگي كننده به پرونده ترور سردار 
شهيد سليماني خاطرنشان كرد: اهتمام جنابعالي بر اين استوار باشد 
كه در هر آنچه انجام مي دهيم، رعايت جامع شرايط و حقوق بين المللي 
و داخلي مدنظر باشد.  ستايشي با تأكيد بر لزوم نقش آفريني بيشتر در 
عرصه بين المللي از حيث حقوقي اظهار كرد: خواهش��م اين است كه 
در حوزه دانشگاه در زمينه حقوق بين الملل، عزيزان هر چه مي توانند 

بيشتر نقش آفريني كنند تا بتوان از نظرات آنها بهره برد. 
سيداشرفي، بازپرس ويژه رسيدگي كننده به پرونده ترور سردار شهيد 
سليماني نيز در ادامه اين نشست ضمن قدرداني از حمايت هاي مديريت 
دادگستري استان تهران بيان كرد: از همان روز هاي ابتدايي رسيدگي 
به اين پرونده شروع و اين امر به دادسراي ويژه امور بين المللي )ناحيه 
۲0( محول شد و تحت مديريت دادستان تهران تحقيقات پيش رفت. 
بازپرس ويژه رسيدگي كننده به پرونده ترور س��ردار شهيد سليماني 
خاطرنشان كرد: با دستور رياست قوه قضائيه هيئت مستشاري وظيفه 
جمع آوري داليل و مستندات را عهده دار بودند. در ادامه مشخصات 45 
نفر از متهمان امريكايي كه در اين امر نقش داشتند ارائه شد و نسبت 
به صدور حكم بازداش��ت بين المللي متهمان از طريق سازمان پليس 
بين الملل اقدام الزم صورت پذيرفت اما متأسفانه به دليل فضاي سياسي 
حاكم از صدور حكم بازداشت بين المللي متهمان امتناع كردند، ولي با 

اين حال تحقيقات روند خود را طي كرد. 
سيداشرفي بيان كرد: نيابت قضايي به ش��ش كشوري كه پايگاه هاي 
امريكايي ها در آنجا مس��تقر هس��تند، تنظيم و ارس��ال ش��د و اخيراً 
مطلع شديم كه دولت عراق پاسخ اين نيابت را آماده كرده و در مسير 
ديپلماتيك در حال ارس��ال است.  بازپرس ويژه رس��يدگي كننده به 
پرونده ترور سردار شهيد سليماني اذعان كرد: در حال حاضر درصدد 
تنظيم نيابت قضايي خطاب به دس��تگاه قضايي امريكا هستيم و قصد 
داريم دستگاه قضايي امريكا را در معرض امتحان قرار دهيم تا ببينيم به 

رسيدگي به اتهامات متهمان مي پردازند يا نه.  
وي در ادامه س��خنان خود گفت: با توجه به اينك��ه برخي متهمان در 
كشور هاي همس��ايه تردد دارند، كميته تعقيب و رديابي متهمان در 

سطح دادسراي تهران در اين خصوص تشكيل شده است. 
 سيداشرفي در بخش پاياني س��خنان خود عنوان كرد: در حال حاضر 
مرحله تحقيقات را به پايان مي رسانيم و در مرحله صدور قرار نهايي و 

كيفرخواست قرار داريم.  
در ادامه نشست دكتر صفايي، استاد حقوق بين الملل با تأييد و تقدير 
از اقدامات صورت گرفته، زواي��اي پيگيري ها در خصوص پرونده ترور 
سردار شهيد گرانقدر اسالم را بيان نمود و نقطه نظرات و ديدگاه هاي 
حقوقي از ابعاد مختلف را در اين خصوص شرح داد و ابراز اميدواري كرد 
اين اقدامات به عنوان نقطه عطفي در تاريخ دستگاه قضايي جمهوري 

اسالمي ايران در زمينه اقدامات بين المللي ثبت شود. 

سالي 5 تن سرب در حلق ميانكاله!
ب�ر اس�اس ط�رح پژوهش�ي بين الملل�ي نوس�انات دري�اي 
خ�زر، س�االنه ح�دود 5ه�زار و 600كيلوگ�رم س�رب وارد 
ت�االب ميانكال�ه مي ش�ود ك�ه اث�رات بس�يار خطرناك�ي 
ب�ر گونه ه�اي گياه�ي و جان�وري اي�ن حوض�ه آب�ي دارد. 
مدت هاست درياي خزر درگير مشكالت زيست محيطي زيادي شده 
به طوري كه عوارض آن دامن زيستگاه هاي اطراف به خصوص تاالب 
ميانكاله را هم گرفته است.  نوسانات تراز آب درياي خزر از جمله عوامل 
مهم در بروز اين مشكالت است كه طي س��ال هاي گذشته با دخالت 
انسان با شدت بيشتري نمايان شده اس��ت. بر اساس گزارشي از مركز 
ملي مطالعات تحقيقات درياي خزر طي سال۲01۹ نسبت به ۲018 
متوسط تراز آب درياي خزر حدود 13سانتيمتر كاهش يافته كه اين 

نوسان بر گونه هاي زيستي منطقه تأثير بسيار زيادي داشته است. 
نكته اي ك��ه وجود دارد اين اس��ت ك��ه وقتي كاهش س��طح تراز آب 
درياي خزر را داريم، خشكي بيش��تر و در اين شرايط زمينه براي نفوذ 
ش��كارچيان غيرمجاز به اين منطقه فراهم مي شود كه سرب ناشي از 

شكار آنها مي تواند صدمات جدي را بر منطقه وارد كند. 
در واقع شليكي كه اين شكارچيان براي شكار پرندگان انجام مي دهند، 
تأثير بسيار بدي روي تاالب ميانكاله دارد. برآوردي كه سازمان حفاظت 
محيط زيست انجام داده، نش��ان مي دهد طي 30سال گذشته ميزان 
س��ربي كه وارد آب تاالب ميانكاله و خليج گرگان ش��ده حدود هزار و 
800تن تخمين زده شده است.  رويه ورود سرب هم به اين شكل است 
كه اگر طول ۷0كيلومتري تاالب ميانكاله را در بخش هاي جنوبي در 
نظر بگيريم، معم��والً در فواصل ۲00 متر تا ۲00متر يك ش��كارچي 
مي نش��يند و هر كدام ه��م معموالً 50ش��ليك انج��ام مي دهند. اين 
50شليك 1/5كيلوگرم سرب را وارد محيط تاالب مي كند. حاال با توجه 
به طول ۷0كيلومتري تاالب يعني 5هزار و 600 كيلوگرم)حدود شش 

تن( سرب ساالنه وارد خليج گرگان و تاالب ميانكاله مي شود. 
سرب يك عنصر بسيار خطرناك اس��ت و اگر وارد زنجيره غذايي شود 
مي تواند هم به جانوران، هم گياهان و هم انسان ضررهاي بسيار مهلكي 
وارد كند. اين هم از نكاتي است كه پسروي سطح تراز آب خزر به همراه 

داشته و بايد مورد توجه جدي مسئوالن قرار گيرد. 

حسن راستي بروجني* 
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