
در بحبوح�ه بحران كرونا امس�ال دوب�اره با 
كمي بارش مواجه شده ايم. آن طور كه رئيس 
مركز مل�ي خشكس�الي و مديري�ت بحران 
س�ازمان هواشناس�ي خبر داده، بارش هاي 
جوي نسبت به سال گذشته 41 درصد كاهش 
داشته و بحران آب جدي است. اين بحران در 
برخي مناطق و ش�هرهايي همچون پايتخت 
جدي تر هم هس�ت. در چنين شرايطي براي 
آنكه در كن�ار بحران كرونا ب�ه بحران كم آبي 
هم دچ�ار نش�ويم،  از همين حاال باي�د براي 
مديريت مصرف آب فكري كرد. ماجرا زماني 
جالب تر مي ش�ود ك�ه بداني�م 4۷ درصد از 
مصرف آب ش�رب پايتخت توس�ط 5 درصد 
از مش�تركان مصرف مي ش�ود؛ مش�تركاني 
ك�ه در خانه هاي الكچري مناطق يك تا س�ه 
زندگي مي كنند و آبي ك�ه در مناطق پايين و 
متوسط براي ش�رب و مصارف بهداشتي هم 
در مضيقه اس�ت صرف پر كردن استخرهاي 
شخصي اين متمولين باالشهر نشين مي شود. 

هر چند يكي دو سال قبل بارش هاي جوي خوبي 
در كش��ور رخ داد، اما كم آب��ي و كاهش نزوالت 
جوي چالشي است كه تقريباً همه ساله گريبانگير 
كشور مي ش��ود و امسال هم انگار آس��مان با ما 
س��ر ناس��ازگاري گذاش��ته و در حالي كه چند 
روزي بيشتر تا پايان ارديبهش��ت يعني يكي از 
پرباران ترين ماه هاي سال باقي نمانده، با كاهش 
41 درصدي بارش باران در كشور مواجه بوده ايم. 
كاهش نزوالت جوي از يك سو و مديريت مصرف 
و توزيع آب تصفيه شده از سوي ديگر كشور و به 
ويژه كالنش��هرهايي همچون تهران را در مسير 

بحران آب قرار داده است. 
 كاهش 41 درصدي بارش ها

آنط��ور ك��ه اح��د وظيف��ه، رئيس مرك��ز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
خبر مي دهد از ابتداي س��ال آبي جاري تاكنون 
در كشور 127/1 ميليمتر بارش داشته ايم. اين 
ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت كشور حدود 

۸7 ميليمتر - 41 درصد - كمتر است. 
وي در ادامه ب��ا بي��ان اينكه ب��ارش در تمامي 
اس��تان هاي كش��ور كمت��ر از نرم��ال گزارش 
شده است، مي افزايد:» شدت كم بارشي در برخي 
از استان ها بسيار بيشتر از ساير نقاط است. براي 
مثال بارش ها در استان سيس��تان و بلوچستان 
۸2درص��د، در اس��تان هرم��زگان ۸۶درصد و 
در اس��تان كرمان ۶۵ درصد كمت��ر از ميانگين 

بلند مدت گزارش شده اس��ت. ميزان بارش ها از 
ابتداي مهر ماه تاكنون در استان هاي پربارشي 
مانند گيالن و مازن��دران ني��ز به ترتيب حدود 
2۳ و 17درصد كاهش داشته اس��ت. از س��ويي 
ديگر اوضاع در نوار ش��رقي كش��ور بدتر اس��ت 
و اس��تان هاي گلس��تان ۳۸ درصد، سمنان ۳۹ 
درصد، خراس��ان رضوي 47 درصد، خراس��ان 
جنوبي 4۶ درصد و خراس��ان شمالي ۳۶ درصد 

كم بارشي داشته اند.«
وظيف��ه درب��اره وضعي��ت بارش ه��ا در تهران 
مي گويد:»از ابتداي س��ال آبي تاكنون در تهران 
211/4 ميليمتر بارش داش��تيم كه اين ميزان 
نس��بت به نرمال 44 ميليمتر كمتر اس��ت. اين 
يعني در اين استان با كاهش 17 درصدي بارش ها 

مواجه هستيم.«

 1400 بدترين سال آبي در كشور
رئيس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي س��ال آبي 14۰۰- 1۳۹۹ 
را يكي از بدترين سال هاي آبي در ايران توصيف 
مي كند و مي گويد:» گاهي اوقات در كش��ور ما 
كم بارشي در پاييز و زمستان با بارش هاي بهاره 
جبران مي ش��ود، اما متأس��فانه در اين فصل نيز 
بارش خاصي نخواهيم داشت. هر چند كه اوضاع 
در ارديبهش��ت ماه بهتر بود، ام��ا طي فروردين 
برخي از اس��تان هاي ايران هيچ بارشي دريافت 

نكردند.«
وي با بيان اينك��ه در چنين ش��رايطي به دليل 
كاهش بارش و ذوب برف، ذخيره آبي در مناطق 
كوهس��تاني به ش��دت كاه��ش پي��دا مي كند، 
مي افزايد:» اي��ن وضعيت ما را در ش��رايط تنش 

آبي قرار خواهد داد و كاه��ش بارش ها مي تواند 
حتي روي تأمين آب ش��رب نيز اث��رات خود را 

نشان دهد.«
وظيفه با تأكيد بر اينكه كمبود آب جدي است، 
تصريح مي كند:»در حال حاضر نياز آبي كش��ور 
نس��بت به گذشته بيش��تر شده اس��ت و بايد از 
به صرفه ترين راهكارها ب��راي آبياري زمين هاي 
كشاورزي استفاده كرد. ما بايد در اين شرايط به 
مسئله پايداري س��رزمين توجه كنيم و بي مهابا 
از آب هاي زيرزمين��ي اس��تفاده نكنيم؛ چراكه 
مشكل فرونشست زمين در كشور بسيار جدي 
اس��ت و مي تواند س��رزمين را از شرايط زيستي 

خارج كند.«
  مصرف 4۷ درصد از آب توسط 5 درصد 

از مشتركان 
در ش��رايط بحراني وضعيت بارش ها در كش��ور 
مديريت نادرست توزيع و مصرف آب و پر شدن 
استخر خانه هاي الكچري پولدارها مي تواند بيش 

از قبل چالش برانگيز باشد. 
پيش از اين، مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب 
استان تهران، درباره آمار مصرف آب مشتركين 
پايتخت  گفته بود: » 2۰ درصد مش��تركين شهر 
تهران به صورت متوسط و كمي بيشتر از متوسط 
مصرف مي كنند، 1۵ درصد پرمصرف هستند و 
۵ درصد كه ش��امل مناطق 1، 2 و ۳ شهر تهران 
مي شود، بسيار پرمصرف هستند. ۶۰ درصد مردم 

نيز كم مصرف هستند.«
به گفته وي و به استناد آمار 47 درصد از ميزان 
مصرف آب بخش خانگي از س��وي مش��تركان 
مناطق يك تا سه ش��هر تهران مصرف مي شود 
و به عبارت دقيق تر 47 درص��د آب مصرفي در 
بخش خانگي از س��وي ۵ درصد از مش��تركان 

مصرف مي شود. 
س��اكنين مناطق يك تا س��ه ته��ران به طور 
متوسط س��رانه مصرف 4۳۰ ليتر آب به ازاي 
هر نفر را دارند در حالي كه در برخي از مناطق 
جنوب شرقي اين كشور سرانه مصرف آب تنها 
1۵ ليتر به ازاي هر نفر است. اين مسئله از سوي 
ديگر نش��ان مي دهد پولدارها س��هم بيشتري 
از ياران��ه دولتي در حوزه آب و ب��رق را به خود 

اختصاص مي دهند. 
حاال در بحبوحه بحران كرونا اگر مصرف آب در 
كشور مديريت نش��ود، بحران كم آبي مي تواند 
بحران هاي بهداشتي نظير كرونا را جدي تر كند 
و دود اين آتش در چشم الكچري نشينان مناطق 

باالي شهر هم خواهد رفت. 
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بحرانآبباكاهش41درصديبارشها
1400-  1399 بدترين سال آبي در ايران است

گزارش مشورتي سياسي  براي رد يك مصوبه قانوني
ادامه از صفحه اول

1- سياس��ت هاي كل��ي 
انتخابات در سال 1۳۹۵ 
ابالغ و مسئوليت »تعرف 
و اعالم« معيارها و شرايط 
الزم براي تشخيص رجل 
سياسي، مذهبي و مدير و 
مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري را در بند 
۵- 1۰ صراحتاً بر عهده شوراي نگهبان قرار داد. در 
بند 2- 1۰ نيز بر لزوم »شناسايي اوليه« وجود آنها 
در مرحله ثبت نام »به شيوه هاي مناسب قانوني و 
متناسب با هر انتخابات« تصريح كرد. در طول اين 
پنج س��ال از الزم االجرا بودن اين سياست ها، نه 
حتي يك نفر اين لزوم »تعريف و اعالم« از سوي 
شوراي نگهبان را مغاير هيچ قانوني قلمداد كرده و 
نه دولت براي »شناسايي اوليه« وجود اين شرايط 

كوچك ترين اقدام مناسب قانوني انجام داد!
2- شوراي نگهبان در سال 1۳۹۶ يعني يك سال 
پس از ابالغ سياس��ت ها، متن��ي را در اجراي بند 
۵- 1۰ از سياست ها تصويب و ابالغ كرد كه بتواند 
تفسيري حداقلي از مفاهيم كلي مذكور در اصل 
11۵ قانون اساسي ارائه دهد؛ اقدامي كه گامي به 
سمت افزايش شفافيت و قابليت پيش بيني فرايند 
احراز صالحيت از سوي اين ش��ورا بود. آن زمان 
برخي از حقوقدانان و سياس��يون آن متن را نقد 
كرده و همچنان كلي دانستند و آن را غير كافي در 

اجراي سياست هاي كلي قلمداد كردند. 
۳- پس از كوتاهي پنج س��اله دول��ت در اجراي 
تكاليف قانوني خود به منظور آماده سازي مقدمات 
الزم ب��راي اجراي سياس��ت هاي كل��ي، مجلس 
شوراي اسالمي متني را در قالب طرح به منظور 
در نظر گرفتن شرايط ثبت نام كانديداهاي رياست 
جمهوري در دستور كارخود قرارداد كه طي چند 
ماه فرايند تصويب اين متن، هم متن آن در اختيار 
نمايندگان دولت و حقوقدانان و س��اير نهادهاي 
مرتبط بود و هم اظهار نظرهاي عمومي يا رسمي 
متعددي در خصوص اي��ن متن در رس��انه ها يا 
كميسيون مربوطه در مجلس صورت گرفت. متن 
مذكور پس از تصويب از سوي مجلس با ايراداتي 
از سوي ش��وراي نگهبان و همچنين هيئت عالي 
نظات بر حس��ن اجراي سياس��ت هاي كلي نظام 
مواجه شد كه در دو مرحله رفت و برگشت تقريباً 
تمامي ايرادات به اس��تثناي يك ايراد اساسي بر 
طرف شد؛ ايرادي كه از سوي هيئت عالي نظارت 
مجمع مطرح شده و »تعريف و اعالم« معيارها را 

در صالحيت شوراي نگهبان مي دانست، نه مجلس 
شوراي اسالمي!

در چنين شرايطي دقيقاً براي اجراي بند ۵- 1۰ 
از سياس��ت هاي كلي نظام چه راهكار حقوقي اي 
متصور بود؟ دولتي كه كوتاهي مي كند، مجلسي 
كه پس از پنج سال به صرافت اجراي سياست ها 
مي افتد و مجمع��ي كه مصوب��ه اصلي ترين نهاد 
قانونگذاري كشور را »شيوه متناسب قانوني« براي 
تعريف شرايط احراز اوليه شرايط نمي داند! گويي 
همه چيز دست به دست هم داده براي اجرا نشدن 
سياست هاي كلي نظام، حتي از سوي هيئت عالي 

نظارت بر اجراي سياست ها!
شوراي نگهبان راهكار مد نظر هيئت عالي نظارت 
را پذيرف��ت و در اج��راي آن نيز خ��ود را به متن 
مصوب مجلس شوراي اسالمي وفادار نگه داشت؛ 
راهكاري كه هر چند از منظر حقوقي مي توانست 
محل تأمل باشد، اما به نظر تنها راهكار باقيمانده 
براي اجرايي شدن اين دو بند از سياست هاي كلي 
انتخابات پس از پنج سال توقف اجراي آن و پروسه 
يك س��اله درگيري كليه نهادهاي عالي كشور با 

موضوع بود. 
ارجاع اين مصوبه از سوي رئيس جمهور حقوقدان 
به معاون��ت حقوقي رئيس جمهور، بهانه اي ش��د 
تا بع��د از پنج س��ال از ابالغ سياس��ت هاي كلي 
انتخابات، نهاد رياست جمهوري و معاونت حقوقي 
آن به خاطر بياورد، اين سياس��ت هاي كلي ابالغ 
 شده و بنا بوده اقداماتي در راستاي آن انجام گيرد. 
بگذريم از اينك��ه اصل و نامه اي��ن گزارش هرگز 
منتشر نشد و صرفاً توضيحاتي پيرامون آن ارائه 
شد، اما اصل ورود اين معاونت جالب توجه تر بود. 
اين توضيح مفهوم »حقوقدان دولتي« را به معناي 
خاص كلمه روشن كرد و نشان داد چگونه ممكن 
اس��ت يك نهاد حقوقي، در عي��ن حقوقي بودن 
اظهار نظري بدون رعايت بي طرفي و با جانب گيري 

سياسي داشته باشد:
1-  اولين محور از گزارش معاونت حقوقي، ادعاي 
ورود نهاد »ناظ��ر« به »اجرا« اس��ت كه به دليل 
ممنوعيت ورود ب��ه صالحيت ديگ��ران ممنوع 
برشمرده شده اس��ت. صرف نظر از بي توجهي به 
ماده ۸ قانون انتخابات كه نظارت بر تمامي مراحل 
اعم از »مرحله ثبت نام« را به صورت استصوابي بر 
عهده شوراي نگهبان دانسته و نهاد مجري مكلف 
اس��ت وفق قانون دقيقاً با شرايط اعالمي از سوي 
نهاد ناظر اقدام نمايد  و صرف نظر از آنكه هم نص 
سياست هاي كلي نظام و هم نظر مكتوب و مصرح 

هيئت عالي نظارت بر حس��ن اجراي سياست ها 
به صورت ش��فاف اين تكليف را متوجه ش��وراي 
نگهبان دانسته است، س��ؤال آن است كه آيا اصل 
اظهار نظر معاونت حقوقي در اين محور و خصوصاً 
در محورهاي آتي مغاير همين اصل عدم مداخله 

در صالحيت ساير نهادها نيست؟
2- معاونت حقوقي با مداخله روشن در محتواي 
مصوبه شوراي نگهبان، آن را مغاير برخي از اصول 
قانون اساس��ي اعالم كرده اس��ت. به بي��ان ديگر 
معاونت حقوق��ي از نهاد صيانت كننده و مفس��ر 
قانون اساس��ي ايراد گرفته كه مصوبه آن، مغاير 
قانون اساسي است. در حقيقت معاونت حقوقي 
خود را هم مفس��ر و معيار تفس��ير قانون اساسي 
و هم ناظر ب��ر مصوبات ش��وراي نگهبان از حيث 
عدم مغايرت با قانون اساسي قلمداد كرده است! 
برداشتي كه كاماًل مغاير با اولين نكته اعالمي خود 

در نقد عملكرد شوراي نگهبان است. 
۳-  س��ومين بند از اظهار نظر معاون��ت حقوقي، 
مصوبه ش��ورا را مغاير بند 2- 1۰ از سياست هاي 
كلي انتخابات اعالم نموده و مدعي شده بايد حتماً 
به واسطه قانون مصوب مجلس اين اقدام صورت 
مي گرفته اس��ت؛ يعني دقيقاً همان تفسيري كه 
مؤي��د ض��رورت ورود دولت در طول پنج س��ال 
گذش��ته به اين موضوع و ل��زوم تنظيم اليحه اي 
در اين راستاس��ت كه به نوعي اعتراف بر كوتاهي 
در انجام وظايف قانوني بوده و از س��وي ديگر نيز 
صراحتاً اين برداشت پس از اقدام مجلس، از سوي 
هيئت عالي نظارت مغاير سياست هاي كلي نظام 
اعالم شد و مجدداً نشانگر مداخله معاونت حقوقي 
در صالحيت هيئت عالي نظ��ارت و نتيجتاً مغاير 

اولين بند از گزارش خود معاونت حقوقي است. 
4- معاونت محترم حقوقي در بن��د ديگري اقدام 
شوراي نگهبان را مغاير اصل شفافيت و دسترسي 
مردم ب��ه اطالعات دانس��ته و مدعي ش��ده اند با 
توجه به نزديك��ي ابالغ مصوبه به زم��ان ثبت نام 
)كه نقد بجايي به نظر مي رسد و ناشي از كوتاهي 
مفرط دولت و مجلس در پنج سال گذشته است( 
نامزدهاي انتخابات عمالً امكان برنامه ريزي و اطالع 
از محتواي مصوبه را در زمان مناس��بي نداشتند. 
صرف نظر از اقدامات دولت در ابالغ مصوبه تغيير 
نرخ بنزين و صدها اقدام مش��ابه كه در آنها كاماًل 
اين حق شفاف و مذكور در بند »چ« منشور حقوق 
شهروندي ابالغي خود دولت رعايت شده بود! سؤال 
اينجاست كه گزارشي كه خود ناقد عدم شفافيت 
و اطالع رساني اس��ت، چرا هنوز اصل آن منتشر 

نشده و صرفاً مي توان از اخبار و مصاحبه ها اطالعي 
اجمالي از محتواي آن كسب كرد؟

۵-  در بن��د آخر نيز ابالغ اي��ن »مصوبه« را مغاير 
شيوه ابالغ »قانون« در قانون اساسي و قانون مدني 
اعالم كرد كه نشان داد ضعف مفرط دانش حقوقي 
يا نگاه حقوقي در تنظيم گزارش تا حدي اس��ت 
كه ضروري اس��ت تفاوت »مقررات الزم االجرا« 
يا هم��ان »مصوبه« با »قانون« ب��ه معناي خاص 
در درس مقدمه علم حقوق از سوي نويسندگان 
گزارش بازخواني شود و به اين معاونت يادآوري 
شود آيا تمامي مقررات الزم االجرايي كه از سوي 
بخش هاي مختلف دولت اع��م از هيئت وزيران و 
وزارتخانه ها در طول اين هش��ت سال مسئوليت 
دولت ابالغ شده مطابق اصل 12۳ قانون اساسي 
و ماده ۵ قان��ون مدني بوده اس��ت؟ و آيا اساس��اً 
رئيس جمهور محترم به همين اصل و ماده پايبند 
بوده و تمامي مصوب��ات مجلس را پس از تصويب 

ابالغ كرده است؟
در حقيقت خالصه آنچه در اين روزها ش��اهد آن 
بوديم اقدام نهاد ناظر انتخابات براي اجرايي كردن 
سياست هاي كلي انتخابات در فرايند ثبت نام بود 
كه با توجه به ناكام ماندن مجلس از طي اين مسير 
و در همان امتداد صورت گرفت��ه بود؛ اقدامي كه 
در جهت رفع ايراد هيئت عالي نظارت بر حس��ن 
اجراي سياس��ت هاي كلي نظام نسبت به مصوبه 
مجلس بود و تكميل كننده راهي كه مجلس آغاز 
كرده بود. پس از ابالغ اي��ن مصوبه به نهاد مجري 
انتخابات، نهاد مجري با اخذ يك نظريه مشورتي 
حقوقي سفارش��ي، آن را دس��تاويزي براي عدم 
اجرا قرارداد و عماًل با اين گزارش سياس��ت هاي 
كلي انتخابات، نظر مجمع، نظر شوراي نگهبان و 
محتواي نظر مجلس شوراي اسالمي به نفع نظر 
دولت به عنوان نهاد مج��ري انتخابات همگي به 

كنار گذاشته شدند. 
با چنين تفاصيلي، آنچه در ميان اين »دعواهاي 
سياسي« با »ظاهر حقوقي« روي زمين مي ماند، 
حل مشكالت و آس��يب هاي حقوقي نظام است 
كه به بهانه رعايت نكردن س��ازوكارهاي شكلي 
و به واسطه اختالف نظر و برداش��ت و ديدگاه ها 
باعث ش��ده همچنان بعد از گذشت بيش از 11۰ 
س��ال از حاكميت قان��ون در كش��ور، احترام به 
»قانون« به فرهنگي همگاني در كشور به ويژه در 

ميان مقامات سياسي مبدل نشده باشد. 
* عضو هيئت علمي دانشكده حقوق 
دانشگاه تربيت مدرس

حسین سروقامت

مشاغلپرخطر
نوبتبعديواكسيناسيون

آماره�اي كرونا كمي س�ر به زير شده اس�ت. حاال به گفته س�يما 
س�ادات الري،  س�خنگوي وزارت بهداش�ت از قله م�وج چهارم 
كرونا عب�ور كرده اي�م و وضعي�ت نزول�ي شده اس�ت. 1۶ درصد 
بس�تري، 14 درص�د مرگ و مي�ر و ۲۶ درص�د بيماران س�رپايي 
در هفته جاري به نس�بت هفت�ه قبل كاهش پيدا ك�رده و كاهش 
بيماران س�رپايي نش�ان دهنده كاهش موج اس�ت. با تمام اينها 
همه چيز به رفت�ار اجتماع�ي م�ردم بس�تگي دارد. نمونه هايي 
از وي�روس هن�دي، آفريقاي�ي و برزيلي در چند اس�تان كش�ور 
مش�اهده ش�ده و هر گونه تجمع�ي از قبيل تجمع�ات انتخاباتي 
مي تواند ف�رش قرمزي بر س�ر راه موج ه�اي جديد كرونا باش�د. 
در 24 ساعت منتهي به روز جمعه 24 ارديبهش��ت 14۰۰ و بر اساس 
معيار هاي قطعي تش��خيصي، 1۰ هزار و 14۵ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۵4۵ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به 2 ميليون و 7۳2 هزار و 1۵2 نفر 
رسيد. در همين زمان 2۰2 بيمار كوويد1۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيماري به 7۶ هزار و 4۳۳ نفر رسيد.  تا كنون 
2ميليون و 1۹۶ هزار و 1۹7 نفر از بيماران بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند.  ۵ هزار و 4۶۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.  تا 
كنون 17 ميليون و 7۵۰ هزار و 14۹ آزمايش تش��خيص كوويد1۹ در 
كشور انجام شده است.  در حال حاضر 4۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

2۶۳ شهر در وضعيت نارنجي، 1۳۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
تا كنون يك ميليون و 71۳ هزار و ۶4۸ نفر دوز اول واكسن كرونا و ۳42 
هزار و ۹۵۰ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 

تزريق شده در كشور به 2 ميليون و ۵۶ هزار و ۵۹۸ دوز رسيد. 
  واكسيناسيون مشاغل پر خطر بعد از سالمندان 

سيما س��ادات الري، س��خنگوي وزارت بهداش��ت درباره ادامه روند 
واكسيناسيون در كشور گفت:»در فاز دوم به ثبت نام سالمندان رسيديم 
به ترتيب سنين ۸۰، 7۵، 7۰ و ۶۵ واكسينه مي شوند و بعد از آن افراد 
داراي بيماري زمينه اي 1۸ تا ۶۵ س��ال واكس��ينه مي شوند و سپس 
نوبت به مشاغل پر خطر مي رسد.« س��خنگوي وزارت بهداشت ادامه 
داد:»مشاغل پر خطر شامل معتادان متجاهر، كساني كه در محيط هاي 
عمومي فعاليت مي كنند، مثل كارمندان بانك ها و خبرنگاران هستند. 
سپس نوبت به عموم مردم مي رسد، اما براي اينكه برنامه ريزي شده كه 
در مهر مدارس و دانشگاه ها را بازگشايي كنيم، حتماً اولويت بندي براي 

واكسينه شدن معلمان و اساتيد انجام مي شود.«
به گفته الري واكس��ن ها براي زير 1۸ سال نيس��ت و واكسيناسيون 
دانشجويان در قالب همان واكسيناس��يون جمعي »مرداد و تير ماه« 
خواهد بود. ابتدا بايد واكسيناسيون ۸ ميليون جمعيت در اولويت انجام 
شود. به واكسيناسيون دانشجويان به صورت واضح و شفاف به پرداخته 

نشده است و آنها جزو قشر جوان هستند. 
  پيشنهادات انتخاباتي وزارت بهداشت 

س��خنگوي وزارت بهداش��ت درباره روند برگزاري انتخابات رياس��ت 
جمهوري و تمهيدات وزارت بهداش��ت براي رعايت ش��يوه نامه هاي 
بهداش��تي هم گفت:» وزارت بهداشت پيش��نهادات را براي برگزاري 
انتخابات و تبليغات رياس��ت جمهوري داده اس��ت، ول��ي معموالً اين 
پيش��نهادات در قرارگاه ملي مبارزه با كرونا بررسي مي شود و در ستاد 
ملي نهايي و تصويب مي ش��ود، با اين وجود روند اعمال شيوه نامه هاي 
بهداشتي به ش��رايط بيماري هم بس��تگي دارد.« به گفته وي، وزارت 
بهداش��ت برنامه هايي را براي برگزاري ميتينگ هاي انتخاباتي داده و 

پيشنهاد اين بوده كه اين تبليغات حضوري نباشد. 

گمان مي كنيد ناب ترين ويژگي آدمي چيست؟
چه سؤال سختي؛ از آن دست س�ؤاالتي كه مي توان ساعت ها 

نشست و به پاسخ آن فكر كرد. 
اما ن�ه؛ عالمي فرزانه به ي�اري ما آمده، پاس�خي درخور به آن 

داده است. 
عالمه محمد تقي جعفري مي گويد »بايد بشوم« اساسي ترين 
عنصري است كه انس�ان را از ديگر موجودات متمايز مي كند. 
اگر ]بر فرض[ عمر جه�ان را ميلياردها برابر عمر واقعي اش در 
نظر بگيريم، باز تنها انسان است كه مي تواند آگاهانه و آزادانه 

به عنصر »بايد بشوم« دست يابد!
به بيان ديگر اين ناب ترين ويژگي آدمي اس�ت كه مي تواند با 
درك كامل، آگاهي فك�ري و آزادي عملي بگوي�د كه من بايد 
به عدالت دست يابم، قدرت انجام فالن كار را داشته باشم و از 

عهده بَهمان كار برآيم!
اكنون يك سؤال ساده؛ ما هرگز از اين ظرفيت بهره برده ايم؟
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فعالشدنسامانهنوبتدهيدرتمامي
واحدهايقضاييپايتخت

معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري كل استان تهران از 
فعال شدن سامانه نوبت دهي در تمامي واحد هاي قضايي در تهران خبر 
داد و گفت: در تالش هستيم با استفاده از فناوري، ورود ارباب رجوع را 

ضابطه مند كنيم. 
حس��ن بابايي، معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري كل 
استان تهران در نشست مش��ترك معاونان قضايي، رئيس كل محاكم 
تهران با ارائه گزارش��ي از عملكرد دادگستري در سال 1۳۹۹ گفت: با 

تالش قضات در سال گذشته وضعيت خوبي را داشتيم. 
معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري كل استان تهران خاطر 
نش��ان كرد: در برخي از حوزه ها نتايج مطلوبي حاصل شده از جمله در 
تجديد نظر 42 درصد و در شعب حقوقي ۸ درصد، كيفري دو ۳۰درصد، 
دادگاه انقالب 2۸ درصد و در مجموع در پايان سال ۹۹ تعداد 14 هزار 
فقره عملكرد مثبت داش��ته ايم.  وي افزود: در حال حاضر روند كاهش 
پرونده هاي مسن در مجتمع هاي قضايي شهيد بهشتي، مدني، مدرس و 
عدالت در وضعيت مطلوبي قرار دارد.  بابايي اظهار كرد: سامانه نوبت دهي 
در تمامي واحد هاي قضايي فعال شده و وضعيت كاري تمام شعب از لحاظ 
رسيدگي و پاسخگويي كامل مشخص شده و در تالش هستيم با استفاده 
از فناوري، ورود ارباب رجوع را ضابطه من��د كنيم و به وضعيت مطلوب 
برسانيم.  معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري كل استان 
تهران متذكر شد: با وجود باال بودن سرانه ارجاع پرونده به قاضي استان 
تهران نسبت به ساير استان هاي كشور و انتظار دادرسي دقيق و متقن 
در تالش هستيم به رغم وجود كمبود و مشكالت كادر قضايي را پيگيري 
و حل كني��م و در اين زمينه پاي��ش نيرو هاي قضايي در اس��تان تهران 
آغاز  شده و برخي از شعب غير فعال ش��ده و شعب بالتصدي تأمين نيرو 
و فعال خواهند شد.  وي گفت: در س��ال 1۳۹۹ آمار قابل قبول و خوبي 
داشتيم و اگر اين همت، تالش و همكاري به اين شكل ادامه پيدا كند، 
در سه ماهه اول س��ال 14۰۰ به موجودي معادل سال 1۳۹۰ خواهيم 
رسيد و اين برگ زرين و موفقيتي بزرگ براي دادگستري استان تهران 
خواهد بود.  بابايي افزود: در اسفندماه 1۳۹۹ برخالف عملكرد ماه پاياني 
در يك دهه اخير ب��راي اولين بار عملكرد مثبتي داش��تيم و همچنين 
موجودي پرونده هاي وارده و مختومه در اس��فندماه ۹۹ در مقايس��ه با 
اسفندماه ۹۸ افزايش چشمگيري داشته است و عملكرد مطلوب و مثبتي 
در كاهش آمار داريم.  معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري 
كل استان تهران اظهار كرد: تعداد شعب نامتعارف و باالي هزار فقره در 
استان تهران را به هفت شعبه كاهش داديم و در حال حاضر تنها چهار 
شعبه در شهريار، يك شعبه در رباط كريم و در شهر تهران فقط دو شعبه 

با موجودي باالي هزار فقره داريم. 

خط10مترو
1404بهبهرهبرداريميرسد

مدي�ر عامل ش�ركت مت�روي تهران با اش�اره ب�ه اينك�ه خط 10 
مت�رو طوالني ترين خط برون ش�هري متروي پايتخت محس�وب 
مي ش�ود، گفت: براس�اس پيش بيني ها بخش نخس�ت اين بخش 
يعن�ي از وردآورد تا ميدان كتاب تا س�ال 1404 افتتاح مي ش�ود. 
علي امام، مدير عامل شركت متروي تهران در مراسم احداث نخستين 
قطعه از خط 1۰ متروي تهران اظهار داشت: مطالعات چهار خط جديد 
۸، ۹، 1۰ و 11 آغاز ش��ده و خط 1۰ متروي تهران طوالني ترين خط 

برون شهري در متروي پايتخت محسوب مي شود. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر قطعات دستگاه حفار در اين محل قرار 
گرفته است، گفت: اميدواريم تا قبل از تابستان دستگاه را به عمق 1۸ 

متري منتقل كنيم و عمليات به سمت ميدان كتاب آغاز شود. 
مدير عامل شركت متروي تهران با اشاره به اينكه اميدواريم مطالعات 
نخست احداث چهار خط جديد تا پايان شهريور انجام شود، گفت: تمام 
موضوعات مختلف مانند پدافند غيرعامل، آب هاي س��طحي، مسائل 

زيست محيطي و مباحث ديگر در اين راستا مدنظر قرار گرفته است. 
وي خاطر نش��ان كرد: زمان بهره ب��رداري از 2۰ كيلومت��ر خط 1۰، 
حدفاصل وردآورد تا ميدان كتاب تا شهريور 14۰4 پيش بيني شده و 
هزينه 1۰۰ هزار و 7۰۰ ميليارد توماني براي بخش ساختماني و 2 هزار 
ميليارد توماني براي تجهيزات درنظر گرفته خواهد شد و پيش بيني ها 

صورت مي گيرد. 

داغآفتابري
بردلخريداراننماند

پس از حدود 10 م�اه از برگ�زاري دادگاه متهمان »پ�روژه آفتاب 
ري«، رأي نهايي اي�ن پرونده با بيش از 355 ش�اكي صادر ش�د. 
خردادماه سال گذشته بود كه جلسه رسيدگي به پرونده پروژه آفتاب 
ري در مورد فروش هر واحد آپارتمان به چندين نفر به رياست قاضي 
طاهرنژاد در دادگستري شهرري آغاز شد. اين پرونده چهار متهم دارد. 
بر اساس رأي دادگاه تجديد نظر، محمداكبر هاشم آبادي، متهم رديف 
اول پرونده، به اتهام انتقال مال غير، كالهبرداري و تحصيل مال از طريق 
نامشروع، به تحمل هشت سال و ۹ ماه حبس، جزاي نقدي و رد مال به 
هر يك از ش��كات محكوم شد. بر اس��اس رأي دادگاه، اين حكم قطعي 
است.  محمد مكرمي، نماينده دادستان، متهم رديف اول يعني محمد 
اكبر هاش��م آبادي را متهم به جعل و كالهبرداري از ۳۵۵ نفر و تحصيل 
مال از طريق نامشروع و سوء اس��تفاده از برخي امتيازات كرد. اين متهم 
41 س��اله به دليل عجز از وثيقه از اول آبان ۹۸ تاكنون در بازداشت بود. 
وي بدون مجوز اقدام به انتقال واحد هاي آپارتماني نموده و از ش��كات 

وجه اخذ كرده بود. 
متهم ردي��ف دوم اين پرونده ك��ه همچنان متواري اس��ت به ۸۸ فقره 
معاونت در كالهبرداري به مباشرت اكبر هاشم آبادي اقدام كرده است. 
نامبرده حتي اشخاص را ترغيب كرده كه در صورت مهيا كردن مشتري، 
پورسانت ميليوني پرداخت مي كند.  متهم رديف سوم هم با قرار قبولي 
وثيقه، متهم به 2۰ فق��ره معاونت در كالهبرداري به مباش��رت با اكبر 
هاشم آبادي است كه شكات را ترغيب به پيش خريد آپارتمان كرده است. 
به گفته نماينده دادستان، وي از مشاوران امالك بوده و اقدام به مبايعه نامه 
معارض كرده است و اقرار داشته كه مهر خود را در اختيار اكبر هاشم آبادي 
قرار داده است.  متهم رديف چهارم هم از مشاوران امالك بوده كه با قرار 
وثيقه، متهم به 1۹ فقره معاونت در كالهبرداري به مباشرت محمد اكبر 

هاشم آبادي است. 
يكي از حاش��يه هاي اين دادگاه مربوط به برگزاري محل آن بود. دادگاه 
رسيدگي به پرونده آفتاب ري، در نمازخانه دادگستري شهرستان ري 

برگزار شد كه بازتاب هاي خبري جالبي در زمان خود پيدا كرد. 
در تصاويري كه س��ال گذش��ته از اين دادگاه منتشر ش��ده، متهمان با 
لباس آبي و همچنين شاكيان كه تعداد زيادي هم هستند، در نمازخانه 
دادگستري شهر ري در كنار هم نشسته اند و فاصله گذاري اجتماعي در 
دوران كرونا طبق پروتكل هاي ابالغي ستاد ملي مقابله با كرونا، رعايت 
نشده بود.  اينكه چرا دادگستري ش��هر ري  با وجود شيوع بيماري كرونا 
در اس��تان تهران و افزايش آن در هفته هاي اخير، نس��بت به برگزاري 
دادگاه آفتاب ري در نمازخانه بدون رعايت فاصله گذاري اجتماعي اقدام 
كرده، سؤالي بود كه در نهايت هم از س��وي روابط عمومي دادگستري 
شهرستان ري بي پاس��خ ماند.  در هنگام برگزاري دادگاه و بعد از اتمام 
قرائت كيفرخواست، قاضي از نماينده شكات خواست توضيحات خود 
را مطرح كند.  نماينده شكات هم مدعي ش��ده بود  متهم با انجام مانور 
متقلبانه از جمله جعل سند رسمي اقدام به كالهبرداري كرده و همچنين 
با هولوگرام هاي تقلبي فعاليت هاي متقلبانه انجام داده اس��ت، بنابراين 
بحث بزه كالهبرداري محرز شده و آقاي هاشم آبادي هر واحد را به چند 
نفر فروخته است. متهم رديف دوم، هر واحد را به چند نفر فروخته است و 

اين چيزي جز كالهبرداري نيست. 
به گفته نماينده ش��كات، نامبرده عالوه بر تطميع افراد، بخشي از ثمن 
معامله نيز در حس��اب وي مي رفته و اگر گردش حساب وي را استعالم 
كنيد، متوجه خواهيد شد بنابراين بايد اتهام او مشاركت باشد نه معاونت.  
ناگفته نماند كه متهم رديف اول هم مدعي بود كه همه اتهامات وارده را 
قبول ندارد و از بين ۳۵۵ نفر شاكي، رضايت 12۰ نفر را اخذ كردم.  وقتي 
قاضي از متهم پرسيد پول هايي كه به دست آورديد، چه كار كرديد، متهم 
پاسخ داد: بخش اعظمي از پول در سه پروژه هزينه شد؛ زماني كه در پروژه 
آستانه مشكالتي را احساس كرديم، بناي پروژه استخر را چيديم. در پروژه 
جوادآباد نزديك به 2۰ تا 2۳ ميليارد تومان هزينه كرديم و مابقي پول ها 
نيز در پروژه استخر هزينه شد. برخالف ادعا هاي مطرح شده، من به كسي 

سند شش دانگ نشان نداده و اين اتهامات را قبول ندارم. 
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