4

editorial@iran-newspaper.com

بازنشســتگان را حمايــت كنيــد :هموطــن محترمــي
در تماس با ســتون ســام ايــران اظهار داشــتند كه چند
سالم
شــب پيش ســخنان رئيسجمهوري را در صدا و ســيما
ايران
شــنيدم امــا اصــاً از بازنشســتگان و مســتمري بگيــران
صحبتــي نكردنــد .چــه اشــكال دارد كــه در بودجــه 96
حقــوق مســتمري بگيــران و بازنشســتگان را افزايــش
تلفن تماس :دهــد .آخــر دوره دولت قبل تعــداد زيادي را اســتخدام
 88769075كردند .شــما بايد بازنشســتگان را حمايت كنيد .پاســخ
رئيسجمهوري در مورد تورم هم روشــن نبود اگر تورم
كاهش پيدا كند چرا قيمتها افزايش پيدا ميكند؟ چرا
يارانهها را قطع ميكنند؟ من هنوز حقوق زير يك ميليون تومان ميگيرم.
ســهام عدالت :آقاي صفري اظهار داشــتند كه ميخواستم در مورد سهام
عدالت كه در دولت قبل به مردم داده شــده مطلبي چاپ نماييد تا بدانيم
نتيجه آن چه شد .آيا جاي اميدواري هست يا خير؟
 ثبتنام خودرو :خانم مهدي خاني عنوان كردند كه كرمان موتور قرار بود
ثبتنــام خودرو هيونداي را از ســاعت  8صبح هجدهــم ديماه آغاز كند در
حالي كه امروز مراجعه كرديم ميگويند تعداد  50نفر را قبل از تاريخ اعالم
شــده ثبتنام كردهاند و اين غيرقانوني اســت و با اين شرايط ما نميتوانيم
ثبتنام و خودرو خود را تا قبل از عيد دريافت كنيم .لطفاً رسيدگي كنيد.

رئیس کمیته عمران شــورای شــهر تهران جزئیات
الــزام موتورســیکلتها را برای دریافــت آرم طرح
ترافیک ساالنه تشریح کرد.
اقبال شــاکری با اشــاره به خبر الزامی شــدن دریافــت آرم طرح ترافیک
ســاالنه برای موتورســیکلتهای پایتخت به ایســنا گفت :در هنگام بررســی
تعرفههای طرح ترافیک در کمیســیون حمل و نقل و عمران شــورای شــهر
تهران برای نخستین بار پیشنهاد شد که برای ساماندهی موتورسیکلتهای
پایتخــت ،تمهیــدات ویژهای برای ســال  96اتخاذ شــود.وی در تشــریح این
برنامههــا گفت :بــر همین اســاس همــه موتورســیکلتهای پایتخت برای
ورود به محدوده طرح ترافیک باید نسبت به اخذ آرم طرح ترافیک ساالنه
اقدام کنند .براین اساس باید همه موتورسیکلتها برگه معاینه فنی داشته
باشند.وی ادامه داد :همچنین مقرر شد که موتورسیکلتها عوارض ساالنه
خود را نیز پرداخت کنند؛ به طوریکه موتورسیکلتهای انژکتوری  10درصد
عوارض یک خودرو ،موتورســیکلتهای کاربراتوری  20درصد عوارض یک
خــودرو و موتورهــای برقی نیز از عوارض معاف هســتند که ایــن برنامهها از
سال  96اجرایی خواهد شد.
وی با اشــاره به اســتقبال پلیس راهور و معاونت حمل و نقل شــهرداری
تهــران از این مصوبه گفت :پلیــس در حال حاضر اقدام به اعمال قانون به
صــورت فیزیکی میکند ،اما با اجرایی شــدن این برنامه ،دوربینهای شــهر
تهران رصد موتورسیکلتها را بر عهده میگیرند.وی با بیان اینکه همچنین
ســتاد معاینه فنی شــهر تهران دو خط از مراکز خود را در پنج مرکز به بحث
معاینــه فنــی موتورســیکلتها اختصــاص داده اســت گفــت :امیدواریم با
اجرایی شدن این طرح موتورسیکلتهای پایتخت سامان بیابند .وی افزود:
این طرح در کمیســیون حمل و نقل و عمران شــورای شــهر تصویب شده و
برای تصویب نهایی بزودی در صحن شورای شهر قرائت میشود.

اسکان موقت همراه بیماران
در یک هتل تهران

شــهردار منطقه 12با اشاره به ساخت همراهسرا در قلب تاریخی
تهران طی سال آینده گفت :اسکان همراهان بیماران در منطقه
 12فعالً در یکی از هتلها به صورت موقت انجام میپذیرد.
عابد ملکی با اشاره به فعالیت همراه سرای منطقه  12گفت:
همراه بیمارانی که شــرایط خاصی داشــته باشند با تأیید مددکار
بیمارستانهای منطقه در این همراه سرا ساکن میشوند.
وی بیــان اینکــه در حــال حاضر ســاختمان جداگانــهای برای
ایــن موضــوع در نظــر نگرفتهایــم و پیــش بینــی ایــن موضــوع
براســاس بودجه مصوب ســال آینده اســت ،گفت :امســال سال
اولی بود که این طرح آغاز شد و به همین منظور درباره سکونت
همراهــان بیمــاران با هتلی در خیابان اللــه زار به صورت موقت
هماهنگیهــای الزم صورت گرفته تا در ســال آینــده پذیرای این
افراد در ساختمان جدید باشیم.
شهردار منطقه  12با بیان اینکه در این منطقه 15 ،بیمارستان
فعال هســتند ،اظهارکــرد :برخی از این بیمارســتانها تخصصی
هستند و مراجعان شهرستانی زیادی دارند از اینرو با آغاز فصل
ســرما طرح اسکان را آغاز کردیم و تاکنون نیز بازتاب های خوبی
از این طرح دریافت کردهایم.
بنا براعالم ســایت شهرنوشــت ،ملکــی تصریح کــرد :تاکنون
همراهان بیماران از 2شــب تا  2هفته در محل این همراه ســرای
موقت منطقه حضور داشتهاند.

تأیید شهادت محیطبان پارک ملی « بمو »
توسط بنیاد شهید

مصوبه مجلس ،سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد

همسان سازی حقوق  2/8میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی

سیدحسینقاآنی

بـــه گفتـــه کارشناســـان امـــروز بیـــش
از  60درصـــد از بازنشســـتههای
تأمیـــن اجتماعـــی ،حداقـــل حقـــوق
و مســـتمری را دریافـــت میکننـــد
بـــه گونـــهای کـــه بیشـــتر آنها بـــا این
ملبـــغ کـــه رقمـــی معـــادل 900هزار
تومـــان میشـــود زندگی را با ســـختی
مـــی گذرانند تـــا جایـــی کـــه خیلی از
آنهـــا معتقدنـــد در شـــرایط کنونـــی و
بـــا توجه بـــه وضعیـــت اقتصـــادی و
افزایـــش هزینههـــا نبـــض معیشـــت
آنهـــا بـــد مـــی زنـــد و حقـــوق بیشـــتر
بازنشســـتهها تناســـبی بـــا میـــزان
افزایـــش قیمتهـــای حامـــل انرژی
ماننـــد بـــرق و آب و گاز و هزینـــه های
درمانـــی نداشـــته و شـــمار زیـــادی از
بازنشســـتگان تأمیـــن اجتماعـــی بـــا
داشـــتن چند ســـر عائله به دشـــواری
مـــاه را بـــه پایـــان میرســـانند.
آنهـــا میگوینـــد6 :ســـال پیـــش
مســـئوالن وقـــت ســـازمان تأمیـــن
اجتماعـــی بـــرای همسانســـازی

حقـــوق بازنشســـتگان طرحـــی را اجرا
کردنـــد امـــا بهدلیـــل تأمیـــن نشـــدن
بودجه و منابع مالـــی آن اجرای اولیه
همســـان ســـازی حقوق بازنشستگان
نیمـــه کاره باقی مانـــد و از آن زمان به
بعـــد بیش از حـــدود  2میلیون و 800
هزار نفر از بازنشســـتگان هر ســـال به
امیـــد آن کـــه حقوقشـــان بـــا اجرای
ایـــن طـــرح ترمیـــم و افزایـــش یابـــد
منتظـــر تصمیم و اقدامـــات جدی تر
مســـئوالن ســـازمان تأمین اجتماعی
هستند .
بازنشســـتگان انتظار دارنـــد با اجرای
فرمولـــی مشـــخص و در چارچـــوب
محاســـبات بیمـــهای یکبـــار بـــرای
همیشـــه حقـــوق بازنشســـتگان
تأمیـــن اجتماعـــی را نســـبت به دیگر
بازنشســـتگان کشـــوری منطقی ارتقا
و افزایـــش داد امـــا آنچـــه تاکنـــون
موجـــب توقـــف اجـــرای ایـــن مطالبه
شـــده کمبود اعتبـــار و عدم تخصیص
بودجـــه بـــوده اســـت .زیرا بنابـــر گفته
مدیرعامل ســـازمان تأمین اجتماعی
بودجـــه مـــورد نیـــاز اجـــرای طـــرح

همسانســـازی حقـــوق بازنشســـتگان
و مســـتمری بگیـــران تحـــت پوشـــش
ایـــن ســـازمان  6تـــا  8هـــزار میلیـــارد
تومان برآورد شـــده اســـت .ســـید تقی
نوربخـــش در ایـــن بـــاره میگویـــد:
درصورتـــی ایـــن ســـازمان میتوانـــد
حقـــوق بازنشســـتگان و مســـتمری
بگیـــران را در بخشهـــای مختلـــف
در قالـــب طـــرح همسانســـازی بـــه
عدالـــت نزدیـــک کنـــد کـــه دولـــت
بـــار مالـــی آن را نیـــز تأمیـــن کنـــد اما
دیـــروز نماینـــدگان مجلـــس شـــورای
اســـامی با مصوبهای ســـازمان تأمین
اجتماعی را مکلف به همسانســـازی
حقـــوق بازنشســـتگان و مســـتمری
بگیـــران کردند.
همچنیـــن بـــه گـــزارش خبرگزاری
خانـــه ملـــت ،نمایندگان درنشســـت
علنـــی نوبـــت عصـــر دیـــروز
(چهارشـــنبه 22 ،دی مـــاه) مجلـــس
شـــورای اســـامی در جریان بررســـی
مـــواد ارجاعـــی الیحـــه برنامه ششـــم
توســـعه کل کشـــور بـــا مـــاده  13ایـــن
الیحـــه بـــا  161رأی موافـــق 42 ،رأی

نیم نگاه

ëëبــه گفــــــــــــــــــــته
کارشـــــــــــــــــناسان
اقتصادی امـــــــــروز
بیــش از  60درصــد از
بازنشستههای تأمین
اجتماعــی ،حداقــل
حقــوق و مســتمری
را دریافــت میکنند
به گونهای که بیشــتر
آنها بــا ایــن مبلغ که
رقمی معــــــادل900
هزار تومان میشــود
زندگــی را با ســختی
می گذرانند .

مخالـــف و  6رأی ممتنـــع از مجمـــوع
 232نماینـــده حاضـــر در جلســـه
موافقـــت کردنـــد.
براســـاس بند (ج)ماده  13سازمان
تأمیـــن اجتماعـــی موظـــف اســـت،
درطول برنامه همسانســـازی حقوق
بازنشستگان و مســـتمریبگیران را به

ترتیـــب زیر انجـــام دهد:
 -1همســــــــــــــــــانسازی حقـــوق
بازنشستگان حســـب نسبت نخستین
مســـتمری دریافتی با سقف پرداختی
در زمان برقراری مســـتمری به طوری
که مســـتمری هیچ بازنشستهای کمتر
از نســـبت فوقالذکر نباشـــد.

پنجم اسفند ماه صورت می گیرد

سفر هیأت ایرانی به «ریاض» برای مذاکره درباره حج امسال

در پــی لغــو اعــزام بــه حج تمتــع بهدلیــل لغــو روابط
دپیلماتیک عربستان با ایران در یک سال گذشته دیروز
قاضی عســگر نماینــده ولی فقیه در امور حــج و زیارت
خبــر داد مقدمــات الزم بــرای شــرکت در مذاکــرات دو
جانبه با مسئوالن حج عربستان درباره حج سال 1396
فراهم میشود.
به گزارش «ایران» ،هر چند جزئیات بیشتری درباره
ترکیب هیأت اعزامی ایران مشخص نشده ،اما هرسال،
نمایندگانــی از وزارت امور خارجه ،ســازمان هواپیمایی
و امــور بینالملــل بعثــه رهبــر معظم انقــاب ،رئیس
ســازمان حــج و زیــارت را در مذاکــرات حــج همراهــی

میکنند .عربســتان سال گذشــته برای انجام مذاکرات
حــج بــا ســفر نماینــدگان بعثــه رهبــر معظــم انقالب
مخالفــت کــرده بود.نماینده ولــی فقیه در امــور حج و
زیــارت اعــام کــرد :هیــأت ایرانی در پاســخ بــه دعوت
عربســتان 5 ،اســفند به این کشــور ســفر خواهد کرد.به
گــزارش روابــط عمومــی بعثه مقــام معظــم رهبری،
حجتاالســام والمســلمین ســیدعلی قاضی عســکر
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود :انشاءاهلل
در همــان تاریخی که مقامات عربســتان اعالم کردهاند
هیأت ایرانی برای مذاکره به کشور عربستان سفر خواهد
کرد.

نماینــده ولی فقیــه در امور حج دربــاره اینکه هیأت
ایرانی در چه تاریخی به عربســتان ســفر میکند ،گفت:
هیــأت ایرانــی  5اســفند بــه عربســتان ســفر میکنــد و
امیدواریم بتوانیم مواضع خود را در این دیدار تشــریح
و به نتیجه مشخص دست پیدا کنیم.
قاضی عســکر درباره اینکه وزارت خارجه کشورمان
اعــام کــرده اســت کــه حــج تمتــع امســال صــورت
نمیگیــرد ،افــزود :فعالً هیــچ چیز قطعی نیســت و ما
زمانی که شرایط فراهم شود در مراسم حج حضور پیدا
خواهیم کرد اما بدون شک مشکالتی وجود دارد که باید
حل شود.

روایت وزیر بهداشت از آخرین ناهار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت :

آیت اهلل هاشمی گفتند نگذاریم شرایط به عقب برگردد

وزیــر بهداشــت،درمــان و آمــوزش پزشــکی با تشــریح
آخرین دیدارش با آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی گفت :
ایشان در آخرین روز زندگی همچنان نگران رفاه مردم
و رسیدگی به فقرا و محرومان بودند.
ســید حســن هاشــمی پــس از مراســم تشــییع پیکر
توگــوی
آیــتاهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی در گف 
اختصاصی با ایرنا افزود :روز یکشنبه ( 19دی ماه جاری)
مــن پس از جلســه بــا وزیــر ورزش و جوانــان ،در وزارت
بهداشــت ،در حــال رفتــن به بیمارســتان لقمــان برای
افتتاح چند طرح درمانی ،از جمله تعدادی تخت ICU
بودم که آیتاهلل هاشــمی تماس گرفتند و بنده را برای
ناهار دعوت کردند.
وی ادامــه داد :بــا توجــه به اینکــه قبالً بــرای ناهار از
طرف آقای ناطق نوری دعوت شــده بودم ،جلسه ناهار
بــا آقای ناطق نــوری را به زمان دیگری موکــول کردم و
پس از افتتاح چند طرح درمانی در بیمارستان لقمان در
ساعت یک و نیم بعد از ظهر ،ناهار در خدمتآیتاهلل
هاشمی بودم.وزیر بهداشت گفت :این نخستین بار بود
که ناهار را دو نفری با آیتاهلل هاشمی صرف میکردم
و تاکنون ســابقه نداشت که ایشــان بنده را برای ناهار به
صــورت خصوصی دعوت کننــد ،در این دیــدار بیش از
یک ساعت دو نفری با هم صحبتهای زیادی داشتیم
که شاید اکنون زمان گفتن همه این صحبتها نباشد.
وی افزود :ایشــان نســبت به برخی مســائل جاری و
آینده کشور بخصوص مسائل مربوط به رفاه اجتماعی
و توجــه بــه فقــرا و محرومــان صحبــت کردنــد و تأکید
کردنــد کــه در دور آینــده دولت با توجه بــه اینکه روابط
بینالملــل ایران بــا کشــورهای دنیا بهتر خواهد شــد و
شــرایط اقتصادی دولت هم مناســبتر میشــود ،باید
آرزوهای بر زمین مانده درباره محرومان و نیازمندان را
حتماًمحقق کنیم.
وزیر بهداشت ادامه داد :یک بخش مهم از فرمایش
آیتاهلل هاشمی این بود که نباید اجازه دهیم شرایط به
گذشــته برگردد ،که اگر برگشــت هم ایران و هم انقالب
فرصتــی بــرای بازســازی نخواهد داشــت و بایــد حتماً
تالش کرد همین مســیری که آغاز شــده با رفع معایبی
که داریم ،ادامه پیدا کند.
وزیــر بهداشــت دربــاره شــناخت خــود از آیــتاهلل
هاشــمی به خبرنگار ایرنا گفت :شــناخت من از ایشان،
این اســت کــه ایشــان انســان آزادیخواهی بودنــد که در
بیانات و نوشــته هایشــان هم این نگاه مشــهود اســت،
ایشــان در ســن  30و چنــد ســالگی کتــاب امیرکبیــر را
نوشــتند و نگاهشان به کشور یک نگاه آرمانخواهانه بود

و آرمانگرا بودند.آیتاهلل هاشمی پرهیز از دروغ ،حسد
و ریا را در انس با قرآن در زندان آموخت.
هاشمی ادامه داد :آیتاهلل هاشمی به امت واحده
اســام خیلی امیدوار بود و اهتمام داشــت ،حیف شــد
آقــای هاشــمی از جمع مــا رفت ،اگر چه ممکن اســت
ســاده لوحــی باشــد امــا آرزو میکنــم،رفتن ایشــان به
این شــکل که واقعاً یک شوک در جامعه بود ،حوادثی
را مشــابه زمان بعد از شــهادت آیتاهلل بهشتی شکل
دهد .زیرا آلودگیهای ما خیلی زیاد شــده اســت ،اما از
فضــل و رحمت خدا ناامید نیســتیم ،اگر آن همگرایی
و صداقتی که آن زمان داشــتیم ،اتفاق بیفتد ،پایههای
نظــام و انقالب مســتحکم میشــود و ایران پیشــرفت
میکند.
انقالبیون،افرادخناسراازخودشاندورکنند
وی اضافــه کرد :منظورم این اســت ،آنهــا که در این
انقالب هم ریشــه هســتند ،اختالفات را کنــار بگذارند و
افراد خناس را که بینشان نفوذ کردهاند از خودشان دور
کنند و اول از همه به خودشان نگاه کنند و بعد انگشت
اتهام را به سمت دیگران بگیرند.
وزیــر بهداشــت گفت :انقالبیونــی که امروز کشــور را
در دســت دارند ،یکبار دیگر باید پاالیشی در خودشان و
هم در اطرافیانشان انجام دهند که بتوانند راه حضرت
امــام(ره) ،راه شــهید بهشــتی و راه آیــتاهلل هاشــمی
رفسنجانی را ادامه دهند.
باورکنیم،مرگنزدیکاست
هاشمی افزود :نباید فراموش کنیم که نقطه اتکایی
بعــد از خداوند داریم و آن رهبری اســت که باید محور
وحــدت همــه امت اســامی باشــد ،امیدواریــم همه از
رأس تا قاعده ،یک بار دیگر به اعمالمان فکر کنیم .البته
مردم باالتر از قاعده هستند ،مردم پاکتر و شریفتر از
همه مسئوالن هستند ،اما همه باید باور کنیم که مرگ
نزدیکتر از هر چیزی به ماست.
وی گفت :در رفتن آیتاهلل هاشــمی و در نوع مرگ
این عزیز ،حتماً حکمتی نهفته است که برای مسئوالن

برگزاري جشنواره «ابنسينا» در دانشگاه آزاد اسالمي

دوميــن دوره انتخــاب كتــاب ســال دانشــگاه آزاد
اســامي با عنوان «جايزه ابنسينا» از سوي معاونت
دانشــجويي -فرهنگي دانشــگاه آزاد اســامي برگزار
ميشــود.دكتر كــرماهلل دانشفر -دبير جشــنواره -با
اعــام ايــن خبر گفــت« :جايــزه ابنســينا» بــا هدف
ترويــج فرهنــگ كتابخوانــي و ارزشهــاي اخالقــي
و انســاني و ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه و تشــويق

دانشــجويان نويســنده ،اســفند امســال بــه ميزبانــي
دانشــگاه آزاد اســامي واحد علوم و تحقيقات تهران
برگــزار خواهد شــد.بهگفته وي ،آثار شــركتكنندگان
بايــد در محورهــاي علوم انســاني و اجتماعي ،فني و
مهندســي ،علوم پزشــكي ،بخش ويژه -آثــار تأليفي
بــا موضوع امــام خميني(ره) -و بخــش پاياننامهها
باشد .اعضاي هيأتهاي علمي و دانشجويان مقاطع

عبرت آموز است .امیدوارم همه عبرت بگیریم و ببینیم
که فرصت خدمت همیشــگی نیســت ،مثل ابــر بهار از
دست میرود و باید برای رفاه مردم شریف اقدام کنیم،
مردمی که صحنههای باشکوهی را برای بدرقه آیتاهلل
هاشمیآفریدند.
وزیر بهداشــت اضافه کرد :با بدرقه باشــکوه مردم،
قدر و منزلت آقای هاشمی بهعنوان یک روحانی صالح
و مخلــص نــزد مردم شــریف ایــران بعد از چهــار دهه
کار اجرایی و مسئولیت مســتقیم در عالیترین سطوح
مشــخص شــد ،هیچ کس شــاید باور نداشــت که قدر و
منزلت ایشــان در قلــب مردم با هر فکــر و جریانی این
قدر عزیز اســت.وی گفت :در بدرقه مردم ،صحنههای
باشــکوهی از قدرشناســی از کسانی که به اســام و ایران
خدمت کردهاند،رقم خورد .انتظار این است که گرمای
ایــن قدرشناســی در ســرمای زمســتان گم نشــود .همه
مسئوالن کشور باید از این مسائل درس بگیرند و بدانند
که میشــود همه مردم و همه انرژیهای متراکم شــده
را زیــر پرچــم انقــاب جمع کــرد و از این همــه انرژی و
توان برای ســاخت کشــور و تداوم انقالب و راه شهیدان
استفاده کرد.
میراثآیتاهللهاشمیرفسنجانیچهبود؟
هاشمی درباره میراث آیتاهلل هاشمی گفت :اصل
جمهوری اســامی ایران و انقالب اسالمی میراثآقای
هاشمی رفسنجانی است که یکی از شاگردان امام راحل
بــود ،هم ایشــــــــــــــــــــــان و هم رهبر معظــم انقالب و
شــهید مطهری و آیتاهلل مهدوی کنی ،کســانی بودند
کــه در برپایــی انقــاب نقــش داشــتند و البتــه مرحــوم
آیتاهلل طالقانی و از نظر من دکتر علی شریعتی و همه
روحانیــت مبــارز و دانشــگاهیان مبارز در ایــن راه نقش
داشتند.
وی گفت :انقالب اســامی میراث آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی و همــه ایــن عزیــزان اســت امــا نگرانیــم
کــه ایــن انقــاب آن طور کــه امام راحــل و ایــن عزیزان
میخواســتند،نتواند طی طریق کند و از گزندآسیبها
مصون نباشد ،البته با بودن رهبر معظم انقالب و نسل
اول انقــاب بایــد امیدوار بود .چون ایــن افراد هرگز از پا
نخواهنــد ایســتاد تا زمانی که همــه را زیر خیمه انقالب
جمــع ببینند.هاشــمی ادامــه داد :بــه هــر حــال گاهــی
غفلت ،منیــت و گاهــی خودخواهی و نفــوذ افرادی که
هــم ریشــه نیســتند و چــون در انقــاب و جنگ نقشــی
نداشــتهاند،گاهی ارزان میفروشند و کاری میکنند که
نتوانیــم واقعیــات را ببینیــم و در اصلــی و فرعی کردن
مسائل انقالب دچار تفرقه شویم.

كارشناســي ارشــد و دكتــري كــه داراي آثــار تأليفــي،
ترجمــه يا پاياننامــه مرتبط با محورهــاي موضوعي
جايزه كتاب ســال هستند ،ميتوانند آثار خود را تا 15
بهمن به دبيرخانه جايزه كتاب سال ارسال نمايند.
عالقهمنــدان بــراي كســب اطالعــات بيشــتر
ميتواننــد بــه ســايت جايـــــزه كتاب ســال به نشــاني
 www.ebnesina.srbiau.ac.irمراجعه كنند.

گزارش
خبری

زهرا کشوری

 -2ترمیـــم حداقـــل پرداختـــی
بازنشســـتگان تـــا پایـــان ســـال دوم
اجـــرای برنامـــه بـــه میـــزان حداقل
حقـــوق بازنشســـتگان کشـــوری
بـــــــــــــــــــــــــراساس تبصـــره ایـــن
الیحه؛مســـتمری بازنشستگان کمتر از
 30روز به تناســـب ترمیم خواهد شد.

فرونشستها
در کمین کاخ جهانی گلستان

آیا ساخت و سازها بافت تاریخی تهران را میبلعد

ســاخت و ســازهای غیرقانونــی ،فرونشســتهای زمین
را بــه 100متــری کاخ جهانــی گلســتان رســاند« .مهــدی
ت وگــو با روزنامه
معمــارزاده» یکی از کارشناســان ارشــد میراث فرهنگی در گف 
ایــران ،گودبرداری و پاساژســازیهای غیرقانونی در بــازار تهران و بافت تاریخی
پایتخت را مهم ترین دلیلی دانســت که فرونشســت و ترک را به جان بســیاری
ازآثــار شــناخته شــده شــهر از جمله «مســجد امام» «عمــارت مســعودیه» و...
انداخته است و کاخ گلستان را هم تهدید میکند.
کاخ گلســتان در دوم تیرماه  ۱۳۹۲خورشــیدی و در ســی و هفتمین اجالس
ســاالنه کمیته میراث جهانی ســازمان یونســکو در پنوم پن ،پایتخت کامبوج به
عنوان میراث بشــری از سوی یونسکو به ثبت رسید .کـــــــــــاخ گلستان با قدمتی
 440ساله متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است.
پیش از معمارزاده هم «رجبعلی خســروآبادی» مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری تهران نسبت به فرونشست بازار تهران هشدار داد .او
گفت« :حدود  ۱۰روز پیش زمین در بازار تهران دوبار فرونشست ،اتفاقی که پیش
از این هم در نقاط مختلف تهران رخ داده بود ،اما به نظر میرسد بازار تهران به
عنوان قلب تاریخی این کالنشهر در حال هشدار دادن است و زمینش دیگر توان
نگهداری این همه برج و پاساژ را ندارد».
خســرو آبــادی این فرونشســتها در بافت تاریخــی را زلزلهای قبــل از زلزله
بزرگ تهران دانست و گفت« :با وجوداین هر روز مجوز ساخت و سازهای جدید
داده میشــود».او اعتقاد دارد باید متولیان حوز ه شهری بخصوص سازمان آب
ط زیســت وضعیت قناتهــای منطقه در زیر بــازار و منطقه
و فاضــاب و محیــ 
تاریخی تهران را بررســی کنند.به گفته خســروآبادی منطق ه بازار تهران در طول
دســت کم  ۱۰ســال گذشــته ،بیــش از پیــش شــاهد تخریبهــا ،گودبرداریها و
ساختوســازهای فراوان بوده اســت ،مهم ترین نمونه آن سرای دلگشاست ،یا
ساخت پاساژ مریم در داالن تاریخی بازار .او گفت ۶« :سال پیش حمامی که در
توگو با ایسنا ،گفت:
این محدوده بود فرونشست تا این پاساژ باال بیاید».او درگف 
«شــهرداری برای گودبرداری ایســتگاه متــرو خط  15خــرداد از میراث فرهنگی
تهران استعالم نگرفت.
ساختپاساژدربازارتاریخیتهرانممنوعاست
بــه گفته مهدی معمارزاده براســاس قانون مصوب ،ســاخت پاســاژدر بازار
تاریخی تهران ممنوع اســت اما االن بازار تهران به یک پاساژ بزرگ تبدیل شده
اســت .به اعتقاد او وقتی قانون صریح و شــفاف ســاخت پاســاژ در این محدوده
را ممنــوع اعالم میکنــد اما اتفاق میافتد یعنی کســانی در میــراث فرهنگی و
شهرداری راه را برای انجام این فعالیتها بازکردهاند.
او خشک شدن قناتها را هم نتیجه ساخت و سازها و گود برداریهـــــــــایی
می داند که همه مسیرها ومسیلهای آبی را برای تغذیه خاک از بین برده است.
معمــارزاده میگویــد« :این قناتها در طول ســالهای طوالنی آب داشــتهاند و
هیچ مشــکلی برای بازار نداشتند اما با مســدود کردن راههای تغذیه قنات آنها
خشک شدند».او گود برداریهای غیرمنطقی در بافت تاریخی را باعث کاهش
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بــا گذشــت کمتر از  7ماه از شــهادت یکــی از محیطبانان پــارک ملی بموی
شــیراز به دســت شــکارچیان متخلف و صدور حکم قصاص از سوی دادگاه
بــرای قاتل ایــن محیطبان ،دیوان عالی کشــور نیز حکم قصــاص او را تأیید
توگو با «ایــران» در این
کــرد .مدیرکل محیط زیســت اســتان فــارس در گف 
بــاره گفت :ســه ماه قبل دادگاه بــرای متهم به قتل حکم قصــاص را صادر
کرد و حاال دیوان عالی کشــور نیز این حکم را تأیید کرده اســت .حمزه ولوی
همچنیــن افــزود :حــدود  10روز قبــل نیز ســرانجام بنیاد شــهید ،با بررســی
پرونده منوچهر شــجاعیان ،شــهادت ایــن محیطبان را مورد تأییــد قرار داد
و از این پس خانواده شــهید منوچهر شــجاعیان تحت پوشــش بنیاد شــهید
قرار میگیرند.منوچهر شــجاعیان محیطبان جوان پارک ملی بموی شــیراز
روز چهــارم تیرماه ســال جــاری ،به همراه یکی دیگــر از همکارانش در حال
گشــتزنی در منطقــه بودنــد بــا دو شــکارچی متخلف بــه نامهای حســین و
محمــد .ج مواجــه میشــود کــه اقدام به شــکار یــک رأس کل کــرده بودند.
منوچهــر شــجاعیان کــه هیچ ســاح گرمی هم بــه همراه نداشــت به قصد
توگــو و دســتگیری متخلفــان جلو مــیرود ،اما با شــلیک گلولــه یکی از
گف 
شــکارچیان از ناحیه ســینه و گلو به شــدت مجروح شده و از صخره به پایین
سقوط میکند.
پیکــر خونین و آســیب دیــده این محیطبان شــجاع با پیگیــری به موقع
ســازمان حفاظت محیط زیســت توســط یکی از بالگردهای ســپاه استان به
بیمارســتانی در شــیراز منتقــل شــد اما تالش پزشــکان برای نجــات جان او
بینتیجه ماند و چند ســاعت بعد این محیطبان به درجه شــهادت رســید.
ایــن رخــداد در حالی به وقوع پیوســت کــه یک روز قبلتر نیــز دو محیطبان
دیگــر بــه نامهای پرویــز هرمزی و محمــد دهقانی نیــز در منطقه حفاظت
شــده گنو در بندرعباس به ضرب گلوله شــکارچیان و اشــرار با سالح جنگی
به شــهادت رســیده بودند .منوچهر شجاعیان که  12سال خدمت در محیط
زیســت را در ســابقه خود داشت  39ساله و اهل ممسنی بود و از او دو فرزند
خردسال دختر و پسر به یادگار مانده است.
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رطوبت در زمین میداند که در نهایت به فرسایش خاک منجر میشود .به گفته
معمارزاده ساخت و سازها توان زمین در بازار تهران را به حدی رسانده که دیگر
تحمل وزن بناهای تاریخی را ندارند.
او سرنوشــت کاخ گلســتان ،عمــارت مســعودیه و مســجد امــام را مثــل کاخ
صاحبقرانیه سعدآباد دانست و کف سازیها و آسفالت کاریها را باعث مرگ
زمین اعالم کرد .او گفت« :همین که دور درختهای خیابان ولیعصر را ســنگ
فــرش می کنند هم غلط اســت بایــد یک فضای خاکی مناســب را برای تنفس
درخت خالی گذاشــت».او ممنوعیت ســاخت پاســاژ در بازار تهران را  20ســاله
اعــام کرد وگفت« :اما در تمام این ســالها بســاز و بفروشها در حال ســاخت
پاســاژ بودند».او ترکهای مسجد امام را یک نمونه از خسارت آشکار ساخت و
ســاز به میراث فرهنگی دانســت و گفت« :مرمت این مســجد دو سال است که
ادامه دارد».به گفته او ایوان جنوبی این مســجد ترک خورده اســت« :دهها بنا در
بازارتهرانترکخوردهاست.مسجدفخرالدولهوعمارتمسعودیهتنهادونمونه
مشــخص آن اســت».او خسارت وارده از سوی ساخت و ســازها و گودبرداریها به
بناهای شاخص تاریخی را تأیید کرد وگفت« :سرای حاج مال علی و حاجب الدوله
هم از این ترکها جان سالم به در نبرد».او فاصله فرونشستها تا کاخ جهانی
گلستان را 100متر عنوان کرد وگفت« :این همه بارگذاری و گودبرداری در سطح
تهران با ساختار توپوگرافی شهر سازگار نیست».

