
وقت�ي از محروميت خوزس�تان و ش�هرها و 
روس�تاهايش صحبت مي كنيم، ي�اد »فقر« 
و »نب�ود آب« در اين مناط�ق خواهيم افتاد 
و تصاوي�ر بياباني ش�كل و خانه ه�اي كپري 
در ذهنم�ان ش�كل خواه�د گرف�ت، ام�ا 
محروميت فقط مربوط به اين موارد نمي شود، 
مش�كالت برخي از س�اكنان خوزس�تان به 
جايي رس�يده كه حتي از مسيرهاي جاده اي 
اس�تاندارد نيز بهره مند نيس�تند، به همين 
دليل س�اكنان ش�هرهاي خوزس�تان عالوه 
بر بحران آبي و س�اير مش�كالت ديگري كه 
تجربه مي كنن�د، جان خود و عزيزانش�ان را 
نيز در اين جاده هاي مرگ از دست مي دهند 
و طعم محروميت را از همه جهت مي چشند. 

تصادف زنجي��ره اي اخير در بهبه��ان همه ما را 
در ش��وك فرو ب��رد. از يك ط��رف خودروهايي 
كه همديگ��ر را مچاله ك��رده  و از ط��رف ديگر 
خانواده هايي كه عزيزانش��ان را در اين تصادف 
از دست داده بودند، موجب تأثر همه شد. پس از 
آن رئيس پليس راهور از بي كيفيتي خودروهاي 
داخلي انتقاد كرد و از بازنشدن كيسه هاي هواي 
خودروها در اين تصادف هولناك خبر داد. كيفيت 
خودروهاي داخلي ضعيف است و هيچ جايي براي 
دفاع ندارد، اما ناايمني جاده ها نيز مسئله ديگري 
اس��ت كه نبايد از آن غافل شد؛ مس��ئله اي كه 
خانم بيك پور، جهادگر س��اكن در آبادان به آن 
اشاره مي كند و مي گويد: »اكثر راه هاي جاده اي 
خوزستان، نور ندارد و در كنار ساختار ناايمن اين 
جاده ها هر چند روز يكبار ش��اهد حادثه اي تلخ 
در اين جاده ها هستيم كه در اثر آن خانواده هاي 
زيادي داغ عزيزش��ان را ديده  و كودكان زيادي 

يتيم شده اند.«
او ادام��ه مي دهد: »تصادف زنجي��ره اي بهبهان  
رسانه اي شد، اما تصادف هاي زيادي در خوزستان 
اتف��اق مي افتد كه هيچ كس درب��اره آنها حرفي 
نمي زند. دليل اين تصادف ها هم كاماًل مشخص 
اس��ت، اما متأس��فانه هيچ كس ب��راي حل اين 

مشكالت قدمي برنمي دارد.«
بي تفاوتي مسئوالن براي حل مشكالت جاده اي

بيك پ��ور ب��ه بي تفاوتي مس��ئوالن ب��راي حل 
مشكالت جاده اي اشاره مي كند و مي گويد: »وقتي 
به مسئوالن راهداري و شهرداري آبادان مراجعه 
مي كنيم و درباره نبود ن��ور در جاده ها صحبت 
مي كنيم، مي گويند ما روشنايي سيار گذاشته ايم، 

اما سرقت شده است! متأسفانه در اكثر اين جاده ها 
هيچ تير برقي وجود ندارد و برخي از مس��ئوالن 
براي رفع تكليف چراغ هاي سيار قرار مي دهند 
كه اين چراغ ه��ا به دليل فقر و اعتياد، از س��وي 
سارقان برداشته مي شود. سؤال ما اين است كه 
ساير شهرها براي روشنايي جاده اي خود چه كار 
كرده اند كه ما نمي توانيم آن كار را انجام دهيم و 

مانع سرقت چراغ ها شويم؟«
بيك پور با بيان اينكه فقط مركزيت شهر آبادان 
روش��نايي دارد و مابقي راه ها هيچ نوري ندارد، 
مي گويد: »اكث��ر جاده هاي آب��ادان هيچ نوري 
ندارد، خرخره، مدن، البوعبادي، سادات، مالكه، 
دلگه، سيحان، ابوشانك، تنگه و قفاس كه جاده 
كنار آن مع��روف به جاده قفاس اس��ت، نه نور و 
نه زيرساخت مناس��بي به لحاظ جاده اي ندارد. 
همين مشكالت در مسير سيدحكيم، رسمتيه، 

طره بخاخ و صيادويه نيز مشاهده مي شود.«
اي��ن خان��م جهادگر ب��ه تأخي��ر در رس��يدن 
آمبوالنس هاي آبادان هن��گام وقوع حوادث نيز 
اشاره مي كند و مي گويد: »جاده ها وضعيت خوبي 
ندارد، نور هم نيست، اگر يك نفر تصادف كند و با 
آمبوالنس تماس گرفته شود نيز آمبوالنس خيلي 
دير مي آيد، همه اين موارد دست به دست هم داده 
تا افراد زيادي در اين جاده ها جانشان را از دست 
دهند.« او به ضعف هاي زيرس��اختي جاده هاي 
آبادان اشاره مي كند و مي گويد: »مسير جاده اي 
از اول خرخره تا قفاس، محل حادثه خيزي به نام 
چهارراه س��ادات دارد كه معروف به جاده مرگ 
شده است؛ اين محل خط كش��ي ندارد، پل عابر 
پياده اي هم نگذاشته اند، به همين دليل هفته  و 
ماهي نيست كه اينجا تصادف نشود و خانواده اي 

به عزاي عزيزش ننشيند.«
بيك پور با بي��ان اينكه پيگيري ه��اي متعددي 
براي حل مش��كالت جاده اي صورت گرفته اما 
همچنان مسئوالن اقدامي انجام نداده اند، اظهار 
مي دارد: »شهرداري آبادان كه كاري برايمان انجام 
نمي دهد. مردم به دهي��اري و راهداري مراجعه 
كرده اند، اما فايده اي نداشته است، به همين دليل 
از دوستاني كه در تهران مي شناختيم خواسته ايم 

تا از شهرداري تهران براي ما كمك بگيرند. «
 نبود روش�نايي در جاده، پدر خانواده را 

به كشتن داد
در همين رابطه حمزه باوي، س��اكن روس��تاي 
سادات شهرس��تان آبادان به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »سال 1382 بود كه شب هنگام، پدرم 

در مسير جاده آبادان - قفاس با دوچرخه به سمت 
محل كار مي رفت، اما متأسفانه به دليل نبود نور 
كافي، راننده خودرو او را نمي بيند، با او تصادف 

مي كند و موجب فوتش مي شود.«
آن طور كه باوي مي گويد، در سال 1382 يعني 
همان س��الي كه پ��درش فوت ك��رده، كالس 
دوم ابتداي��ي بوده اس��ت و بعد از نب��ود پدر بار 
چرخان��دن زندگي به دوش برادر 18 س��اله اش 
افتاده است. اين خانواده ش��ش نفره بعد از فوت 
پدر، بي سرپرست مي شوند و سال هاي سختي را 

پشت سر مي گذارند. 
او درباره جاده مرگ مي گويد: »عرض اين جاده 
باريك است و اس��تاندارد نيست. اين جاده هيچ 
نوري ن��دارد و خيلي ها در اين مس��ير كش��ته 
شده اند. مس��ئوالن و حتي نمايندگان آبادان در 
مجلس هم اين مس��ئله را مي  دانند و اعالم هم 
كرده اند، اما هيچ كار مؤثري براي حل اين مشكل 
انجام نشده اس��ت. البته در اين سال ها بخشي از 
جاده را در دس��ت اقدام ق��رار داده اند، اما بخش 
عمده آن رها شده و هنوز هم اين جاده همچنان 

حادثه ساز است.«
آن طور كه مشخص است، جاده مرگ تنها خانواده 
باوي را به عزا ننشانده است. خانواده هاي ديگري 
نيز داغ عزيز ديده اند و مشخص نيست مسئوالن 
بعد از قرباني ش��دن چند نفر ديگر در اين جاده، 

دست به كار خواهند شد!
 داغ از دست دادن فرزند در جاده مرگ

خانم دريس نيز يكي ديگر از افرادي اس��ت كه 
پسرش را در جاده مرگ از دست داده و درخواست 
رسيدگي به مشكالت جاده اي آبادان را دارد. او 
در اين باره به خبرنگار »جوان« مي گويد: »سال 
گذشته بود كه پسرم به قصد خريد از خانه بيرون 
رفت، اما چند دقيقه نگذشته بود كه همسايه ها 
خبر تصادف او را به من دادند. هنوز آن صحنه از 
جلوي چشمم كنار نمي رود كه ماشين، پسرم را 
پرت كرده   و بدن بي جان پسرم خرد شده بود. چند 
نفر ديگر بايد در اين جاده بميرند تا مس��ئوالن 

فكري براي ما كنند؟!«
او ادامه مي دهد: »روستاي ما در مجاورت جاده 
اس��ت و وقتي بخواهيم از اين جاده عبور كنيم، 
هيچ پل عابرپياده اي وجود ندارد، خط كشي شده 
هم نيس��ت و دس��ت اندازي هم ندارد. از طرفي 
نور در جاده نيس��ت و وقتي اهالي روس��تا قصد 
عبور از اين جاده را داش��ته باشند، خودروهايي 
كه با س��رعت از جاده عبور مي كنند به سختي 

آنها را مي بينند و همين مس��ائل منجر به وقوع 
حادثه هاي تلخ مي شود.«

خانم دريس كه داغ دلش براي از دس��ت دادن 
پسر جوانش تازه شده، با بغض مي گويد: »پسرم 
26 سال داشت و فقط هش��ت ماه از ازدواجش 
مي گذشت، خيلي از همسايه هاي ما هستند كه 
فرزندان كوچك داشتند و جانشان را در همين 

جاده مرگ از دست داده اند.«
 پاس�كاري هاي مس�ئوالن براي فرار از 

مسئوليت
در همي��ن رابطه، سيداس��ماعيل بني هاش��م، 
دهيار روس��تاي س��ادات به تالش هايش براي 
حل مشكالت جاده اي آبادان اشاره مي كند و به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »ما مكاتبات زيادي 
را با اداره برق، اداره راهداري و حتي ش��هرداري 
آبادان انجام داده ايم. اخيراً نيز به اداره راهداري 
رفتيم و در پاسخ مطالبات ما گفتند اين جاده از 
محدوده اداره راه خارج است و بايد از شهرداري 
پيگيري كنيد! ما مجدداً به ش��هرداري مراجعه 
كرديم، اما آنها مي گويند اين جاده جزو خدمات 
اداره راهداري اس��ت و اينكه وظيفه خط كشي 
و نور جاده برعهده ما باش��د، بخشنامه اي ابالغ 
نشده است. در اين ميان نيز اداره برق توپ را در 
زمين راهداري مي اندازد و مي گويد مس��ئوليت 

استانداردسازي جاده برعهده آنهاست!«
 اول تش�هد بخوانيد و بعد از جاده مرگ 

عبور كنيد
سيدعلي موسوي، افسر نيروي انتظامي آبادان نيز 
در اين رابطه به خبرنگار »جوان« مي گويد: »در 
كنار ناايمن بودن جاده نزديك به روستاي سادات، 
برخي از كمپرسي ها به صورت غيرقانوني از پشت 
جاده خاكبرداري مي كنند و اين خاك وارد جاده 
مي شود، به همين دليل با كمي بارندگي در اين 
خاك شور، لغزنده و چسبناك مي شود و احتمال 

وقوع حادثه را چندين برابر مي كند.«
او ادامه مي دهد: »اين جاده هي��چ نوري ندارد و 
خط كشي هم نشده است. هر راننده و عابرپياده اي 
هنگام عب��ور از آن ابتدا بايد تش��هد را بخواند و 
سپس از آن عبور كنند، زيرا كه زنده ماندن آنها 
بعد از عبور از اين ج��اده مرگ گاهي غيرممكن 

مي شود!«
 روش�نايي جاده ج�زو الزام�ات ايمني 

نيست!
خبرنگار »جوان« علت استانداردسازي نكردن 
ج��اده آبادان - قف��اس به خصوص در قس��مت 
روستاي س��ادات را از مهندس مهران خاويزي، 
رئيس راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي آبادان 
جويا شده اس��ت. او در اين ب��اره مي گويد: »اين 
مسئله در شوراي ترافيك ش��هر نيز مطرح شد، 
قس��متي از اين جاده در حريم ش��هر است كه 
مربوط به ش��هرداري مي ش��ود و ادامه جاده در 

حوزه راهداري است.«
او با بي��ان اينكه ب��ه زودي قرار اس��ت اقدامات 
استانداردس��ازي از س��وي اداره راهداري انجام 
شود، ادامه مي دهد: »برنامه هايي در اين خصوص 
درنظر گرفته ايم. در قسمت ابتدايي جاده مرمت 
انجام داده ايم و اين كار تا 10 كيلومتر ديگر نيز 
ادامه پيدا خواهد كرد. در چن��د روز آينده و در 
بخشي كه مربوط به حوزه كاري راهداري است، 
خط كشي و كارهاي ديگري جهت ايمني جاده 

انجام خواهد شد.«
خاويزي وج��ود نور در ج��اده را ج��زو الزامات 
ايمني نمي دان��د و اظهار م��ي دارد: »در تعريف 
ايمن��ي جاده، روش��نايي جزو الزامات نيس��ت. 
بايد چراغ هاي جلوي خودرو به گونه اي باش��د 
كه رانن��ده فاصله 100 ال��ي 150 متري مقابل 
خود را ببين��د. بنابراين »روش��نايي« مربوط به 
ارتقاي ايمني جاده محسوب مي شود و با توجه به 
اعتباري كه براي اين كار درنظر گرفته مي شود، 
پس از كارهاي ايمني به س��راغ كارهاي ارتقاي 

ايمني خواهيم رفت.«
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سازمان جهاني بهداشت:

اوميكروناحتماالًباعثپايانكرونادراروپاميشود

پيچ و خم احداث جاده  استاندارد در خوزستان
رئيس راهداري آبادان: روشنايي جاده از الزامات ايمني نيست!

راه هاي خوزستان به »جاده مرگ« مشهور شده  است. »جوان« در گفت و گو با مردم، مسئوالن، نيروي انتظامي و جهادگران بومي 
وضعيت ناايمن جاده هاي اين استان را مورد بررسي قرار داده است

مدير اروپايي س�ازمان جهاني بهداش�ت خب�ر داد كه ممكن 
اس�ت س�ويه اوميكرون باعث پاي�ان كرون�ا در اروپا ش�ود. 
هانس كالج، مدير اروپايي س��ازمان جهاني بهداشت گفت: سويه 
اوميكرون، همه گيري كرونا را وارد مرحله جديدي كرده و ممكن 

است كه اين سويه، باعث پايان كرونا در اروپا شود. 
وي كه با خبرگزاري فرانسه مصاحبه مي كرد با اشاره به اين موضوع 
كه اوميكرون تا ماه مارس )اسفند ماه( 60 درصد از جمعيت اروپا را 
مبتال خواهد كرد، گفت: »اين احتمال وجود دارد كه منطقه )اروپا( 

در حال حركت به سوي نوعي پايان همه گيري است«. 
اين مقام سازمان جهاني بهداش��ت اظهار داشت: »زماني كه موج 
كنوني اوميكرون سرتاسر اروپا را در نوردد، به لطف واكسيناسيون و 
همچنين با توجه به ايمني كه مردم به دليل ابتال به كرونا به دست 
آورده  و همچنين به دليل كاهش ابتالي فصلي، يك ايمني جهاني 

براي چند هفته و چند ماه حاصل خواهد شد«. 
وي ادامه داد: »بنابراين ما پيش بيني مي كني��م كه يك دوره آرام 
پيش از بازگشت احتمالي كوويد در پايان سال داشته باشيم، اما هيچ 

ضرورتي وجود ندارد كه همه گيري بار ديگر بازگردد«. 

سويه اوميكرون كه تحقيقات نشان داده، به طور كلي، شدت بيماري 
در آن از سويه دلتا كمتر بوده اين اميد را ايجاد كرده كه كرونا از يك 
همه گيري در حال تبديل شدن به يك بيماري قابل مديريت نظير 
آنفلوآنزاي فصلي است.  كالج در ادامه سخنانش گفت: »صحبت هاي 
زيادي درباره تبديل شدن همه گيري كرونا به يك بيماري محدود 
است، اما اين زماني روي خواهد داد كه بتوان پيش بيني كرد درباره 
كرونا چه اتفاقي خواهد افتاد، اما اين ويروس بارها ما را شگفت زده 

كرده و بايد در اين باره بسيار محتاط باشيم«. 
گفتني است س��ازمان جهاني بهداش��ت نيز چند روز پيش اعالم 

كرد در صورتي كه نرخ فعلي ابتال به س��ويه اوميكرون كرونا ادامه 
داشته باش��د، بيش از نيمي از جمعيت اروپا ظرف دو ماه آينده به 
اين بيماري مبتال مي ش��وند. مدير امور منطقه اي سازمان جهاني 
بهداشت در يك كنفرانس مطبوعاتي ديگر هشدار داده بود كه سويه 
اوميكرون داراي يك موج جديد غرب به ش��رق است كه در حال 
درنورديدن سراسر اروپا است.  كالج در جمع خبرنگاران گفت: »با 
اين نرخ ]ابتال[، »مؤسسه سنجش و ارزيابي سالمت« پيش بيني 
مي كند بيش از 50 درصد جمعيت منطقه ظرف ش��ش تا هشت 
هفته آتي به اوميكرون مبتال خواهند شد.« منطقه اروپايي تحت 
نظر سازمان جهاني بهداشت 53 كشور و منطقه را كه برخي از آنها 
در آس��ياي مركزي واقع ش��ده اند، در بر مي گيرد. سازمان جهاني 
بهداشت در 5 آذر 1۴00 طي جلس��ه اي در ژنو با انتشار بيانيه اي 
رسماً سويه اوميكرون را معرفي كرد و اين سويه جديد را در رده هاي 
نگران كننده )Variant of Concern( در كنار سويه هاي آلفا، بتا، 
دلتا و گاما قرار داد. سازمان جهاني بهداشت در اين بيانيه نيز به تمام 
كشورهاي جهان توصيه كرد تا با افزايش نظارت و بررسي ژنتيكي 

سويه به درك بهتر سويه جديد كمك كنند. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

88 مدير در مهم ترين گمرك و فرودگاه
کشور نمك گير کروز شدند!

شركت كروز انبوهي از سكه هاي طال و خودرو را بين مديران 
بزرگ ترين گمرک جنوب كشور و فرودگاه امام پخش كرده بود

در سومين جلسه از دادگاه شركت كروز مشخص شد كه اين شركت به 
265 نفر از مديران و كاركنان ارشد گمرک شهيد رجايي )بزرگ ترين 
گمرک جنوب كشور(، سكه  و خودرو سمند رشوه داده است. از اين افراد 
67 نفر پست هاي مديريتي داشته اند. همچنين اين شركت به 21نفر از 
مديران ف�رودگاه امام خميني هم خودروهاي گ�ران قيمت داده بود. 
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شركت كروز، ديروز در شعبه۴ 
دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در ابتداي 
جلسه نيز قاضي از نماينده دادستان خواست در جايگاه قرار بگيرد و ادامه 

كيفرخواست را قرائت كند. 
 بازي با اسناد در گمرک

نماينده دادس��تان درباره عناوين اتهامي يكي از متهمان گفت: سيد نويد 
طاهري از سال ۹1 در شركت كروز مشغول به كار شد و سال ۹8 مسئول 
حمل و لجستيك اين شركت شد و كار هاي ترخيص كاال را انجام مي داد. 
براساس اقارير متهمان، فرايند پرداخت رشوه به كاركنان گمرك از سوي 
طاهري انجام مي شد.  اميرفوالدي افزود: سيد نويد طاهري در رابطه با علت 
پرداخت رشوه به كاركنان گمرك گفته اس��ت كه پرداخت هديه عالوه بر 
اينكه عرف بوده به دليل مراوده زياد با گمرك، اگر هديه پرداخت نمي شد، 
كار ها با تأخير روبه رو بود. البته طاهري گفته كه قاچاق كاال از س��وي وي 
انجام  نشده و تمام كاال ها بر اساس نياز خودروساز ثبت سفارش انجام مي شد. 
چندين سال است كه ثبت سفارش در سامانه گمرك با ارسال تصوير ثبت 
مي شود و به اصل بودن اسناد توجه نمي شود. اسناد هم از سوي واحد خريد 
خارجي تهيه مي شد.  نماينده دادس��تان گفت: طاهري در اعترافات خود 
گفته در مواردي وزن كاال با اسناد ثبت س��فارش اختالف داشت و مجبور 
به ترخيص فوري كاال بوديم. بنابراين مبالغ��ي را به  عنوان هديه پرداخت 
مي كرديم. در مواردي نيز هديه ها به  صورت قطعات خودرو داده مي شد. 
متهم نويد طاهري در رابطه با قاچاق سازمان يافته گفته است كه پروفرم هاي 
اسناد خريد كاال قبالً از سوي شركت هاي خارجي ارسال شده و در دسترس 
شركت بود. براي انجام ثبت سفارش از همان فايل ها استفاده مي شد. فقط 
اعداد و وزن كاال تغيير مي كرد. مهر هاي شركت هاي خارجي نيز در اختيار 

شركت كروز بوده است. 
 رشوه به 265 نفر از مديران و كاركنان گمرک

به گفته دادستان، اين متهم در پاسخ به اين سؤال كه آيا گمرك از جعلي 
بودن اسناد خبر داشته هم گفته كه من در جريان مراودات شركت با گمرك 
نبودم، اما به دليل اينكه كاال ها ترخيص مي ش��دند، به نظر مي رس��د كه 
گمرك اسناد را قبول مي كرده است.  نماينده دادستان با اشاره به تحقيقات 
انجام شده از شركت كروز گفت: اسنادي به دست آمده كه نشان مي دهد اين 
شركت رشوه هاي كالني به مديران گمرك پرداخت كرده است. همچنين 
سيد نويد طاهري در س��ال ۹3 به 6۷ نفر از مديران گمرك شهيد رجايي 
رشوه داده است. اين رشوه ها شامل سكه هاي تمام بهار آزادي، نيم سكه، ربع 
سكه و كارت هديه بود. همچنين ليستي مبني بر پرداخت رشوه به 1۹8 نفر 

از كاركنان گمرك در سال ۹8 به تأييد طاهري رسيده است. 
قاضي صلواتي خطاب به نماينده دادستان گفت: مواردي از ليست رشوه 

پرداختي به كاركنان گمرك همراه سمت آنها را قرائت كنيد. 
نماينده دادستان در ادامه ليستي از كارمندان و مسئوالن وقت گمرك از 
جمله جانشين سالن گمرك فرودگاه امام خميني، ارزياب در خروج گمرك 
تهران، جانش��ين گمرك فرودگاه امام خميني، مسئول انبار هاي گمرك 
فرودگاه امام خميني و رشوه هاي دريافتي از سوي اين افراد را قرائت كرد. 

 توزيع خودرو بين مديران فرودگاه
قاضي صلواتي گفت: در واقع 21 نفر از مس��ئوالن گمرك ف��رودگاه امام 
خميني رشوه دريافت كرده اند.  نماينده دادستان با تأييد اين موضوع گفت: 
مثاًل به مسئول در  گمرك شهيد رجايي يك عدد خودروي سمند، معاون 
فني گمرك امام خميني يك دستگاه خودروي ساندرو و به معاون مسافري 

گمرك امام خميني يك دستگاه مزدا 3 داده  شده است. 
اميرفوالدي در رابطه با اتهامات رديف هشتم پرونده هم گفت: سعيد رنجبر 
از سال ۹2 به عنوان كارمند در شركت كروز مشغول به كار شده و سال ۹3 
مسئول ترخيص كاال از گمرك بوده است. وي براي ترخيص كاال ها از گمرك 

از اسناد مجعول استفاده مي كرد. 
رنجبر در پاسخ به اين سؤال كه چرا ش��ركت در ثبت سفارش كلي گويي 
داشته، گفته است شايد شركت قصد داش��ت درگير تعرفه هاي گوناگون 
نشود.  در ادامه جلسه، نماينده دادستان به ديگر تخلفات كروز پرداخت و 
گفت: زماني كه اختالف ارز در خارج از كشور با ارز داخلي زياد بود، شركت 
براي خارج كردن ارز از كشور ارزش كاال ها را بيشتر اعالم مي كرد. زماني هم 
كه اختالف ارز كم بود، قيمت كاال ها را كم اعالم مي كرد كه تعرفه كمتري 
پرداخت كند. اين كار در سال هاي ۹6 و ۹۷ از سوي رئيس سالن مسافربري 

فرودگاه امام انجام  شده است. 
 رئيس سالن مسافربري فرودگاه در جريان بود!

نماينده دادس��تان ادامه داد: رنجبر در رابطه با اينكه خروج ارز از كشور از 
سوي چه كساني انجام مي ش��د هم گفته كه خروج ارز از سوي كاركنان و 
پرسنل شركت در قالب مسافري انجام مي شد. آقاي گودرزي، رئيس سالن 

مسافربري فرودگاه امام هم از آن اطالع داشته است. 
رنجبر درباره ميزان رشوه به كاركنان فرودگاه امام هم گفته كه به كرم خاني، 
معاون گمرك فرودگاه امام 30 س��كه بهار آزادي، طاهري معاون گمرك 
فرودگاه امام 25 سكه بهار آزادي و به جانشين سالن فرودگاه امام، كارشناس 
در  خروج گمرك فرودگاه امام، كارش��ناس بازبيني گمرك فرودگاه امام و 
مديركل گمرك فرودگاه امام هم ۴0 سكه رشوه پرداخت شده است. متهم 
دليل پرداخت رشوه را تس��ريع در انجام كار ها و نمك گير كردن مديران 
گمرك اعالم كرده است.  پس از اين توضيحات، در نهايت قاضي صلواتي 

ختم جلسه دادگاه را اعالم كرد. 

يكي از كارگزاران مأمون، وي را س�خت در انديشه ديد. علت 
را پرسيد. خليفه گفت هر كه را بر كاري گماردم، پس از چندي 

لغزيده، ملك و مملكت را به باد داد!
كارگزار گفت دانايان براي انتخاب كبوتر نامه بر، سراغ نژاد اصيل 
كبوتر مي روند. . . خليفه نيز عام�الن خويش را از خانواده هاي 

اصيل برگزيند، تا بدين بليه مبتال نشود!
چو بش�نيد خسرو از آن ش�اد گش�ت /  روانش ز انديشه آزاد 

گشت
دوس�تان! اين داس�تان همه عصرهاس�ت. اصالت توي خون 

آدم هاست؛ نه خريدني است، نه تظاهر كردني!
اصالت سر سفره پدر و مادر بزرگ شدن است. نجابت داشتن و 

خود را ارزان نفروختن است. 
با اصالت است كه آدمي آقازاده! مي شود. دنبال رانت نمي رود و 

به مغازه اي كوچك در جنوب شهر تهران بسنده مي كند!
با اصالت است كه آدمي كمال رجايي فرزند رئيس جمهور شهيد 

محمد علي رجايي مي شود!

504

حاشيه نشينان
 بيمه رايگان سالمت مي شوند 

معاون بيمه و خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت از برقراري پوشش 
بيمه اي مناطق محروم حاشيه شهرها به صورت رايگان خبر داد. 
مهدي رضايي درباره برقراري پوش��ش بيمه اي براي حاشيه نش��ينان 
ش��هرها گفت: ح��دود 2020 منطق��ه در كش��ور با عنوان حاش��يه 
ش��هرها شناس��ايي كرديم كه اين مناطق كم  برخوردار بوده و داراي 
محدوديت هاي نسبي هستند. يكي از خدمات مهم مورد نظر براي اين 
افراد، حوزه سالمت است كه گام اول دستيابي راحت به خدمات با بيمه 

كردن افراد محقق مي شود.  
وي افزود: به  رغم اينكه در قوانين باال دس��تي تمهيداتي انديش��يده 
شده بود كه اين افراد مي توانس��تند خود را بيمه كنند، اما متأسفانه از 
خدمات استفاده نكرده بودند. يكي از ويژگي هاي طرح اين است كه ما 
به صورت فعال به مناطق مي رويم و افراد فاقد بيمه را با كمك س��اير 
دستگاه هاي اجتماعي يا امدادرسان شناس��ايي مي كنيم و در همان 

محل افراد را تحت پوشش بيمه مي بريم. 
وي گفت: در گام دوم با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي براي اين 
افراد در آن نقطه  حاش��يه اي پزشك محله و پزش��ك خانواده تعيين 
مي كنيم تا بتوانند حداقل خدمات را دريافت كنند و سپس بتوانند با 

ارجاع پزشك خانواده در سطوح بعدي هم خدمت دريافت كنند. 
رضايي تأكيد كرد: اين طرح كش��وري است و در محالت كم برخوردار 
اجرايي مي شود. در پايتخت نيز 2۴3 محله كم برخوردار براي برقراري 

پوشش بيمه افراد درنظر گرفته شده است.
 از جمعيت افراد بيمه نشده كشور آمار متفاوتي ارائه مي شود؛ پيش بيني 
ما اين است كه بين 6 تا 8 ميليون نفر فاقد بيمه، جزو همين جمعيت 
حاشيه نشين شهرها باش��ند.  وي اعالم كرد: اين افراد هم مانند ساير 
بيمه شدگان با داش��تن يك كد ملي بيمه مي شوند. اتباع رسمي نيز با 
داشتن شماره اي كه وزارت كشور در اختيارشان گذاشته است مشمول 
برقراري بيمه رايگان خواهند بود. طرح م��ورد نظر با همكاري وزارت 
كشور و اس��تانداري ها صورت مي گيرد و هر فردي كه از سوي وزارت 

كشور به رسميت شناخته شود، بيمه خواهد شد.  
وي با اشاره به اينكه افراد مشمول در طرح كاماًل رايگان بيمه خواهند 
شد، اظهار كرد: اين افراد بر اس��اس قواعد بيمه پايه فرانشيز پرداخت 
مي كنن��د، يعني در بخ��ش بس��تري 10 درصد و در بخش س��رپايي 

30درصد پرداخت فرانشيز خواهند داشت. 

بيمه نصف کارگران ساختماني 
آجر شد

400 هزار كارگر فصلي در صف بيمه مانده اند
حدود 400 ه�زار نف�ر از كارگران س�اختماني و فصل�ي همچنان 
چش�م انتظار اقدامات مجلس و دولت هس�تند تا بتوانند از بيمه 
برخوردار ش�وند. اين اف�راد به دليل ماهيت شغلش�ان در س�ال 
چندين ماه بيكار مي مانند تا با تغيير فصل و رونق س�اخت و ساز 
بتوانند گذران زندگي كنند. اگر روزي كار باش�د و سر كار بروند، 
ناني براي س�فره زن و بچ�ه خواهن�د آورد، در غي�ر اين صورت 
بايد از جيب بخورن�د يا منتظر كمك هاي مراكز حمايتي باش�ند. 

 بسياري از كارگران س��اختماني در صف انتظار بيمه هستند. بهانه اي 
كه براي قطع بيمه اين قشر گفته مي شود، نبود بودجه است. 50 درصد 
حوادث ناشي از كار مربوط به كارگران ساختماني است، پس بيمه اين 
افراد از اهميت بس��يار بااليي برخوردار اس��ت. به گفته اسعد صالحي، 
مش��اور كانون عالي انجمن هاي كارگري اصالح ماده 5 بيمه كارگران 
ساختماني در مجلس انجام نشده و سهميه جديد براي بيمه كارگران 

ساختماني به جايي نرسيده است. 
تورم و شرايط اقتصادي از رونق ساخت وساز كاسته است. كاهش صدور 
پروانه ساختماني و گراني مصالح و تورم مسكن كارگاه هاي ساختماني را 
كوچك وكوچك تر كرده است. بر اساس آمار در حال حاضر يك ميليون 
و 500 هزار كارگر ساختماني در كشور فعاليت مي كنند كه 800 هزار 
كارگر از اين تعداد زير پوشش بيمه هستند و قرار است با اصالح ماده5 
قانون بيمه كارگران ساختماني و تغيير سهم كارفرما در پرداخت حق 
بيمه و جبران كس��ري منابع، ۴00 هزار كارگر ديگر كه فعاًل در صف 

انتظار بيمه شدن هستند به خواسته  خود دست پيدا كنند. 
متأسفانه اين كارگران حتي در صورت داشتن بيمه نيز از مزاياي بيمه 
محرومند؛ چراكه آنها جزو دسته كارگران فصلي قرار مي گيرند. بيمه 
كارگران فصلي، فقط در زمان كار از سوي كارفرمايان پرداخت مي شود 
و در فصول بيكاري، سابقه بيمه به آنها تعلق نخواهد گرفت و آنها بايد 
خود را به شكل خويش فرما بيمه كنند؛ البته بيمه خويش فرما مشمول 

حمايت بيمه بيكاري نمي شود. 
اصالح ماده 5 بيمه كارگران ساختماني از آذر ماه سال 13۹۹ در دستور 
كار قرار دارد و حاال با گذشت يك سال با وجود تالش هاي كميسيون 
اجتماعي مجلس و اعمال اصالحات الزم و رفع ايرادات هنوز به صحن 

خانه ملت راه نيافته است. 
 منبع درآمد بيمه كارگران ساختماني از محل صدور پروانه هاي ساخت 
تأمين مي شود. ساخت و ساز در پايتخت روند نزولي به خود گرفته است. 
براساس اعالم مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت 
شهرسازي شهرداري تهران در ۹ماهه نخست امسال ۴هزار و 381مورد 

پروانه ساختماني در تهران صادر شده است. 
 حامد سليمي با مقايسه آمار صدور پروانه ۹ ماهه امسال با مدت مشابه 
سال گذش��ته  گفت: از ابتداي فروردين تا پايان آذر ماه امسال، ۴ هزار 
و 381 مورد پروانه ساختماني صادر شده كه اين آمار در مدت مشابه 
سال قبل، 5 هزار و 3۴۴ مورد بوده است. وي اعالم كرده است از لحاظ 
متراژ ساخت  و ساز نيز در ۹ ماه اول امسال، مجوز ساخت براي حدود 
۷ ميليون و 65 هزار مترمربع صادر شده؛ اين عدد در مدت مشابه سال 

گذشته حدود 8 ميليون و 38 هزار مترمربع بوده است. 
در ازاي صدور هر پروانه، 15 درصد هزينه به حس��اب سازمان تأمين 
اجتماعي واريز و بابت بيمه كارگران صرف مي ش��ود. س��ازمان تأمين 
اجتماعي ادعا مي كند اين 15 درصد كفايت 600هزار نفر بيمه ش��ده 
بخش ساختمان را نمي دهد؛ به همين دليل درخواست كرده تا منابع 

درآمدي در ماده 5 اصالح شود. 
 براس��اس مصوبه مجلس ك��ه در روزه��اي پاياني دي م��اه ۹۹ اعالم 
شد، س��هم 20 درصدي كارفرما در بيمه كارگران ساختماني در نظر 
گرفته شد. كارفرما موظف است 8 درصد از مزد هر كارگر به ازاي ساخت 
هر متر از ساختمان با يك دامنه ضريب مشخص به عنوان سهم خود 

براي پرداخت حق بيمه كارگر ساختماني پرداخت كند. 
سهم بيمه كارگران ارتباط مستقيم به هزينه ساخت دارد. در مناطق 
گران تر، هزينه سهم كارفرما براي پرداخت بيمه كارگر گران تر خواهد 
بود و اگر ساختمان در مناطق محروم تر ساخته شود يا هزينه ساخت 
كمتري داشته باشد، هزينه سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگر 
كاهش مي يابد. گره خوردن نان سفره كارگران به صنعت ساختمان در 
شرايط شكننده كنوني اين كارگران را سرگردان و درگير مشاغل كاذب 

ديگر كرده است تا شرمنده زن و بچه خود نشوند. 

  گزیده

علیرضا سزاوار

بیژن سوراني


