
22 آبان م�اه روز سرنوش�ت ش�هر تهران 
است،  ش�هري كه در يك س�ال و دوماه دو 
ش�هردار را به خود ديده و سه شنبه همين 
هفت�ه ق�رار اس�ت ش�وراي پنجم ش�هر 
تهران براي س�ومين بار ش�هردار منتخب 
خود را به ساختمان ش�هرداري در بهشت 
بفرس�تد. هرچن�د بناس�ت ت�ا پنج گزينه 
نهايي شوراي شهر يعني رسول كشت پور، 
عباس آخوندي، پيروز حناچي، سيد كامل 
تقوي نژاد و غالمرضا انصاري برنامه هايشان 
را براي تصدي بر پس�ت ش�هرداري تهران 
به ش�ورا ارائ�ه دهند، اما ش�واهد نش�ان 
می دهد گزينه نهايي ش�هرداري تهران از 
مدت ها قبل انتخاب ش�ده اس�ت. درست 
همزم�ان ب�ا اس�تعفاي عب�اس آخون�دي 
وزي�ر راه و شهرس�ازي دول�ت دوازدهم !

با انتخاب محمد علي نجفي به عنوان شهردار 
كالنش��هر تهران اين تصور در عموم به وجود 
آمد كه ش��وراي ش��هر پنجم به جاي آنكه بر 
اولويت هاي اجرايي كالنش��هر تهران متمركز 
شود، ش��ورايي سياست زده اس��ت. حاال اما با 
مش��خص ش��دن پنج گزينه نهايي شهرداري 
تهران اعضاي شوراي شهر پنجم پايتخت نشان 
دادند از كمترين شم سياس��ي هم برخوردار 
نيس��تند؛ چراكه تنها ذره اي ش��م سياسي و 
آينده نگري حزبي كافي اس��ت تا هر كس��ي 
دريابد عب��اس آخوندي به دلي��ل عملكردش 
در وزارت راه و شهرس��ازی مدي��ری ناكارآمد 
اس��ت. ضمن آنكه مرد پرحاشيه ای هم است. 
اين گزينه كه به ناكارآمدي و پرحاشيه بودن 
ش��ناخته مي ش��ود، با جلب 11 رأي از آراي 
اعضاي شوراي شهر پايتخت اگرچه جايگاه دوم 

را در پنج انتخاب نهايي براي صندلي شهردار 
تهران به خود اختصاص داده اما محتمل ترين 
گزينه براي تصدي اين پست به شمار مي آيد؛ 
چراكه زمزمه بازنشسته بودن رسول كشت پور 
با وجود داشتن آراي بيش��تر از همين حاال به 
گوش مي رسد و بخشي از س��ناريوي ماهرانه 
اعضاي ش��وراي پنجم را افش��ا كرده اس��ت؛  
س��ناريويي كه پرده نخس��ت آن با انتخاب و 
استعفاي نجفي آغاز شد و در پرده هاي بعدي به 
انتخاب افشاني، تصويب قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان و حاش��يه هاي آن براي شهردار 
تازه و در نهايت استعفاي آخوندي و انتخابش 
به عنوان يك��ي از چهره هاي مورد نظر اعضاي 
شورا براي تصدي پست شهرداري تهران چيده 
شد تا در نهايت فردي را به ساختمان مركزي 
شهرداري تهران در بهشت بفرستند كه يكي از 
افراد مورد وثوق دولت باشد و عماًل شهرداري 

را هم دولتي كنند. 
 يك سال و 3 شهردار

 يك سال و دو ماه براي قرار گرفتن دو مدير در 
رأس كالنش��هري چون تهران نشان مي دهد 
يا ش��وراي ش��هر پنجم پايتخت نمي داند چه 
مي كند يا مجري س��ناريويي از پيش تعيين 
ش��ده اس��ت كه مي توان��د تبعات س��نگيني 
را براي ش��هري ب��ا 13 ميليون نف��ر جمعيت 
به وجود بياورد. همه چيز اما حساب شده جلو 
رفت. گزينه ابتدايي ش��هرداري تهران بعد از 
ش��هرداری محمد باقر قاليب��اف، محمدعلي 
نجفي بود. او در اول شهريور ماه 96 با شروع به 
كار رسمي شوراي شهر پنجم به عنوان شهردار 
جديد ته��ران انتخاب و در پنجم ش��هريور با 
دريافت حكم از وزارت كشور، رسماً به عنوان 
ش��هردار كار خ��ود را آغاز كرد، ام��ا مديريت 

شهري وي تنها هفت ماه دوام آورد و در تاريخ 
۲3 اسفند 1396 از س��مت خود استعفا كرد. 
نجفي دليل اس��تعفاي خ��ود را بيماري اعالم 
كرد. ش��هردار بعدي محمدعلي افش��اني بود؛ 
چه��ره اي كه اگرچ��ه به اصالحات منتس��ب 
است، اما چندان دولتي ش��ناخته نمي شود و 
شايد همين مس��ئله هم موجب شد تا حضور 
وي در شهرداري تهران با اصالح قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان مصوب سال 86 مصادف 
شود. پس از چانه زني هاي بسيار سرانجام اين 
قانون ش��هردار تازه ته��ران را از صندلي اش 
پايين كش��يد. افش��اني نهايتاً ت��ا ۲6 آبان ماه 
فرصت دارد از بهشت خارج شود! همين ماجرا 
هم ش��وراي ش��هر را واداش��ت تا از فهرستي 
13 نفره كه محسن هاش��مي را ه��م در خود 
داش��ت رأي گيري كند و به فهرستي پنج نفره 
براي تصدي پست شهرداري برسد؛ پنج  نفري 
كه بناس��ت برنامه هاي خود را ارائ��ه كنند و 

محسن هاشمي هم در ميان آنها نيست!
 نام�ه اس�تعفا ي�ا مت�ن ش�هادت نامه 

ليبرالي 
با قطعي ش��دن قرار گرفتن افش��اني در دايره 
ش��مول قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
 اس��تعفايي در دولت رقم خورد؛  استعفايي كه 
كمي بعدتر و با انتشار فهرست افراد مورد نظر 
شوراي شهر براي تصدي پست شهردار تهران 
دليل اصلي اش روش��ن ش��د. عباس آخوندي 
وزير راه،  مسكن و شهرس��ازي دولت دوازدهم 
10 شهريور ماه نامه استعفايش را رسانه اي كرد؛ 
 نامه اي كه بيشتر به شهادتنامه مشي ليبرالي 
وي شباهت داش��ت به خصوص وقتي نوشت:  
من بر اين اعتقاد هستم كه سه اصل پايبندي 
به قانون،  احترام به حق��وق مالكيت و اقتصاد 

بازار رقابت��ي را در هيچ ش��رايطي نبايد زير پا 
گذاش��ت. كارنامه عملكرد آخوندي در وزارت 
مس��كن، راه و شهرس��ازي آنچنان خالي بود 
كه مجلس دوازدهم را وادار به اس��تيضاح وي 
كرد هر چند در نهايت نمايندگان اس��تيضاح 

را پس گرفتند. 
 بازنشس�ته اي به جاي بازنشس�ته اي 

ديگر!
 رسول كش��ت پور گزينه ديگر ش��وراي شهر 
براي تصدي پس��ت ش��هردار تهران است كه 
از قضا با 14 رأي بيش��ترين آراي ش��ورا را هم 
با خود همراه كرده اس��ت. وي سال گذشته، 
تنها س��ه ماه پس از روي كار آم��دن نجفي به 
عنوان ش��هردار منطقه۲ تهران منصوب شد. 
كشت پور 1۲ شهريور امسال همزمان با تصويب 
قانون منع به كار گيري بازنشستگان در اقدامي 
پيش دستانه به دليل مشمول شدن اين قانون، 
استعفاي خود را تقديم افشاني، شهردار تهران 
كرد تا از قانون مصوب مجلس تبعيت كند، اما 
افشاني با اس��تعفاي وي موافقت نكرد و حاال 
سرليست چهره هاي منتخب شورا براي تصدي 

پست شهردار است!
خودش درباره بازنشستگي اش اينگونه توضيح 
داده:  بنده در س��ال 9۲ با 31 س��ال و سه  ماه 
بازنشس��ت ش��دم كه در ادامه و ب��ا توجه به 
۲0 درصد جانب��ازي به دي��وان عدالت اداري 
شكايت كردم و بر اساس رأي ديوان تا سه سال 

و شش ماه ديگر بازنشسته مي شوم. 
 گزينه هايي براي رد گم كردن!

پيروز حناچي،  سيد كامل نقوي نژاد و غالمرضا 
انصاري گزينه هاي ديگر شهرداري تهران اما 
با عنايت به آرايش��ان به نظر نمي رسد چندان 
شانسي براي تصدي اين پست داشته باشند. به 
خصوص اينكه رفتار شوراي پنجم در يك سالي 
ك��ه از فعاليتش��ان مي گذرد نش��ان مي دهد 
دستورالعمل هايش��ان را از دولت مي گيرند و 
همين امر موجب شده اس��ت تا ش��وراي شهر 
پنجم هويت مستقلي نداشته باشد. وادادگي 
۲1 عضو شوراي شهر به دولت تا جايي است كه 
حاضر نيس��تند به هيچ قيمتي تركيب شان به 
هم بخورد. حاال شورا مانده و انتخاب شهرداري 
كه بايد بيشترين همس��ويي را با دولت داشته 
باشد. دولت هم نشان داده شهرداري مستقل 
را برنمي تابد به همين خاطر هم تهران مي ماند 
و شهردار ليبرالي كه معتقد است اقتصاد بازار 

رقابتي را به هيچ قيمتي نبايد زيرپا گذاشت. 
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 غولي كه مي رود و غول هايي كه خواهند آمد
براساس تازه ترين مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، از سال آينده ۸۵ درصد ظرفيت كل آموزش عالي خارج از فرآيند كنكور سراسري پذيرش مي شود

بهشت فروشي شوراي شهر پنجم!
شواهد نشان می دهد گزينه نهايي شهرداري تهران از مدت ها قبل انتخاب شده است

براس�اس تازه ترين مصوبه شوراي سنجش و 
پذيرش دانش�جو، از س�ال ۹۸ به بعد حداقل 
۸۵ درصد ظرفيت كل آم�وزش عالي صرفًا از 
طريق س�وابق تحصيلي و »خ�ارج از فرآيند 
كنكور سراس�ري« پذيرش مي ش�ود. اكنون 
اين پرسش مطرح است، تضميني وجود دارد 
كه پذيرش از س�وابق، مافياي ديگري ايجاد 
نكند؟ آيا اين مصوبه هم به سرنوش�ت قانون 
حذف كنكور مصوب سال۸۶ دچار مي شود؟

از س��وي ديگر براي گزينش برخي از رشته هاي 
غير معروف فقط س��وابق تحصيلي مد نظر است. 
اين تصميم از س��وي سازمان س��نجش است و 
تصميم داخلي دانشگاه هم نيست، اما دانشجويان 
مي توانند براي رش��ته هاي پر طرفدار هم كنكور 
بدهند كه معني اش بازگشت به همان ريل فرسوده 
سابق اس��ت. جالب اينكه دانش��گاه ها هم از اين 
تصميم ناراضي اند؛ چراكه نتيجه مطلوبي نخواهد 

داشت و كيفيت ورودي ها را پايين مي آورد. 
 پيش بيني اشتباه دبير شورا

ادعاي محقق ش��دن حذف كنك��ور با 85درصد 
ظرفيت دانش��گاه ها، در حالي است كه مي توان 
گف��ت  از تعبير »روغ��ن ريخته را ن��ذر امامزاده 

كردن« براي اين استدالل استفاده كرده اند. 
در واق��ع در نظ��ر گرفت��ن مجم��وع ظرفي��ت 
دانشگاه هاي غيردولتي و شهريه اي )آزاد، علمي 
كارب��ردي، غيرانتفاع��ي، پيام ن��ور، پرديس ها و 
واحدهاي بين المللي( با ظرفيت دانش��گاه هاي 
دولتي نوعي آمارسازي است. زيرا بسياري از اين 
دانشگاه ها با صندلي هاي خالي و بدون متقاضي 
مواجه هستند و عماًل نبايد به  عنوان تالش براي 

حذف كنكور گزارش شوند. 
جالب اينكه رئيس س��ازمان س��نجش چندي 

پي��ش گفته ب��ود كه » عدم ام��كان اس��تفاده از 
س��وابق تحصيلي مانعي در حذف نهايي كنكور 
اس��ت.« حال آنكه رئيس مركز سنجش وزارت 
آموزش وپرورش با اش��اره به اينكه روح حاكم بر 
قانون س��نجش و پذيرش دانشجو حذف كنكور 
است، اعالم كرده بود كه »سوابق هر سه سال دوره 

متوسطه در كنكور 98 اعمال خواهدشد.«
 اكنون اما مش��خص ش��ده كه س��خن اين مقام 
آموزش و پرورش، از رئيس سازمان سنجش كه 
دبير »شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو« هم 

هست، معتبرتر بود. 
 در حسرت عدالت آموزشي

در صورتي كه مالك پذيرش، س��وابق تحصيلي 
دانش آم��وزان باش��د، در ه��ر س��ال بي��ش از 
هزار دانش آموز با معدل ۲0 در هر گروه تحصيلي 

موفق ب��ه اخذ ديپل��م مي ش��وند. چنانچه تمام 
اين هزار نفر متقاضي رش��ته هاي پ��ر طرفدار در 
دانشگاه هاي برتر باش��ند، امكان پذيرش تمامي 

اين دانش آموزان وجود ندارد. 
از طرف ديگر آموزش و پرورش به دانش آموزان 
فرصت داده چنانچه نمره و معدل شان در هر پايه 
تحصيلي پايين باش��د، امكان شركت مجدد در 
آزمون و اصالح و جبران نمرات پايين فراهم شود. 
در چنين شرايطي تراكم دانش آموزان با معدل باال 

و۲0 به چندين برابر يك سال خواهد رسيد. 
سؤاالت امتحاني آموزش و پرورش چه به صورت 
آزمون هاي مس��تمر و چه آزمون ه��اي پاياني از 
اس��تاندارد، ضرايب دش��واري و پايايي يكساني 
برخوردار نيستند. در نتيجه باتوجه به ضعف اين 

آزمون ها عدالت آموزشي هم برقرار نيست. 

 كنكورهاي متعدد در راه است !
مكانيزم پذي��رش و انتخاب دانش��جو توس��ط 
دانش��گاه ها هم از ابهامات بزرگ اس��ت؛ چراكه 
هر كدام از دانشگاه هايي كه متقاضيان بيشتري 
دارند، شرايط و امتحانات خاصي را براي انتخاب 
دانشجويان ش��ان در نظر خواهند گرفت كه در 
نتيجه دانش آموزان به جاي يك كنكور در سال 
مجبور خواهند شد به تعداد دانشگاه و رشته مورد 
تقاضاشان آزمون هايي با شرايط مختلف داشته 
باشند.  تجمع داوطلبان در گروه علوم تجربي در 
سال هاي اخير مشكالتي را ايجاد كرده و بيش از 
60 درصد شركت كنندگان از گروه علوم تجربي 
نشان مي دهد هدايت تحصيلي به صورت كامل 
در آموزش و پرورش شكست خورده و اين نهاد از 
پس اين امر مهم برنيامده است. حال آنكه آموزش 
صحيح هدايت تحصيلي، زيربناي آموزش عالي 

مدرن و عدالت آموزشي است. 
 غيبت مكانيزم هاي عادالنه

به طور كل��ي مي توان گفت كه فلس��فه بنيادين 
آموزش و پرورش كش��ف و شناسايي استعدادها 
و هدايت آنها در مسير درس��ت است. انتظار اين 
نيست كه همه دانش آموزان به دانشگاه راه يابند. 
بلكه دانش آموزان بايس��تي متناس��ب با عاليق، 
ويژگي هاي شخصيتي، فرصت ها و ظرفيت هاي 
موجود در مسيرهاي شغلي مناسب قرار بگيرند. 

 بنابراين چنانچه زمينه سازي، معرفي و تواناسازي 
افراد براي انواع مسيرهاي شغلي )اعم از ورود به 
بازاركار، ادامه تحصيل و كارآفريني( انجام شود، 
در مجموع رقابت براي قبولي در رش��ته هاي پر 
طرفدار به هيچ وجه قابل حذف نيست و بايستي 
مكانيزم منطقي و مؤثري براي انتخاب و پذيرش 

دانشجو وجود داشته باشد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 همزمان با حلول ماه ربيع االول، هش�تگ ش�يعه انگليسي 
در واكنش به خرافه گويي ها داغ شد
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نداشته باشه و معاذاهلل هتك حرمت بشه. امثال تفكراتي مثل  داعش در مقابل 

بدعت هايي به وجود آمد كه پيروان  شيعه انگليسي مروج آنها بودند. 
  يالثارات الحسين: جريان  شيعه انگليسي با سوءاستفاده از احساسات 
حزن آلود هيئتي ها در پايان دو ماه عزاي سيدالشهدا)ع( به خرافات  اول 
ربيع، عيدالزهرا، بي بندوباري به نام رفع القلم، بدعت دهه  محس��نيه، 
مشكي پوشي تا هشتم ربيع و ساير بدعت ها، پروبال مي دهد، در حالي 

كه در اساسي ترين مسئله دين، يعني  واليت منحرف است. 
 محمدامين ميرزايي: سيدصادق شيرازي گفته همت كنيد و از طريق 
 دهه محسنيه شعائر فراموش شده اسالم را زنده كنيد! كسي كه اولويت 
جامعه اسالمي و جهان اس��الم را درك نمي كند و زمينه را براي ايجاد 
اختالف بين مسلمانان فراهم مي كند، جزو كارمندان سفارت انگليس 

به حساب مي آيد، ولو عبا و عمامه داشته باشد. 
صادق پارس�ا:  از نزديك با افراد فرقه منحرفه  ش��يعه انگليسي آشنا 
هستم. اس��تعداد غريبي در برپايي جريان تكفير با پرچم شيعه دارند. 
افرادي متعصب، تندرو، خش��ن، بدبين، بي منطق، خودبرتربين، اهل 
تمسخر و كم تقوا. چند عنوان از دين را پررنگ كرده اند و آن را شعار خود 

ساخته اند. بسيار نزديك به اخباري گري.

خبرنگار گاردين فاش كرد: منبع آگاهي كه به او گفته بود، بودجه 
شبكه معاند »ايران اينترنشنال« از سوي محمد بن سلمان و رئيس دفتر 

او، سعود القحطاني تأمين مي شود، جمال خاشقجي بوده است. 

 

نظرسنجي اربعيني ايسپا در توئيتر:  رضايت از مرزها و نارضايتي 
از ارز به روايت اينفوگرافي.

كمال لطف�ي توئيت كرد: تو مراس��م خطبه خوني ح��رم امام رضا، 
متوجه شدم حاج قاسم سليماني به صورت غيرمحسوس بين خدام در 
كورترين نقطه وايساده تا در دسترس عكاسان، خبرنگاران و... نباشه كه 
كوچك ترين خللي در مراسم به علت توجه ويژه به ايشون ايجاد نشه. 

 

توئيت ورزشي توسط كاربري به نام رانر: دور مقدماتي المپيك ۲0۲0؛ 
ايران هشت، لبنان صفر از نگاهش قدرت، صالبت، غيرت و جديت ميباره. 

 

عليرضا وهاب زاده با انتشار اين عكس  نوشت:  سلبريتي محترم 
!ميدونيد كمبود دارو چند وقته اتفاق افتاده؟ پيش از تحريم امريكا، ما 
چهار ساله براي سوءمديريت و طرح تحول سالمت دچار مشكالت مالي 
در حوزه دارو هستيم. دولت سعي داره مشكالت رو گردن تحريم بندازه، 
اما صنعت دارو چند ساله دچار تحريم داخليه و بي پولي و ورشكستگيه.

تصوير ارسالي كاربران مجازي:  بليت هواپيماي مشهد - تهران به 
قيمت 600 هزار تومان! 

توئيت نوبخت درباره دروغ جديد پمپئو: آيا با تحريم فروش هواپيماي 
مسافربري به ايران مي خواهند امنيت مسافران ايراني را افزايش دهند؟!

عب�اس آخون�دي وزي�ر 
مستعفي راه كه صرف نظر 
از كارنام�ه عملكردش به 
واس�طه رفتاره�اي خاص 
و پر حاش�يه اش حت�ي ب�ا 
خبرن�گاران ب�ه عن�وان 
منفورترين چه�ره چه در 
مي�ان اصولگراي�ان و چه 
اصالح طلب�ان ش�ناخته 
مي ش�ود  با 11 رأي دومين 
اقبال شهردارشدن است

نيره ساري

كبري فرشچي
  گزارش  یک

جنگل زير تيغ سياست
جنگل هاي هيركاني تنها يك درصد از خاك كشور را دربرمي گيرند، اما 
ميراثي جهاني محسوب مي شوند. طبق پژوهش هاي مؤسسه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع در طول 10 س��ال اخير، حداقل 15درصد از س��طح 

جنگل ها كم شده است. 
از سال ها پيش برخي از متخصصان حوزه محيط زيست و جنگلداري كه از 
مشكالت هيركاني باخبر بودند، با ايده توقف بهره برداري از اين جنگل ها، 

طرحي با عنوان »طرح تنفس جنگل« ارائه دادند. 
بر اساس اين طرح كه در س��ال 95 به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد، قطع درختان شمال براي مصارف صنعتي و تجاري به مدت 10 
سال ممنوع اعالم شد تا جنگل فرصت زايش و پااليش دوباره داشته باشد.  
طي يك سال و نيم گذشته، معاونت امور جنگل هاي سازمان جنگل ها، 
هيچ گونه مجوزي براي برداش��ت از جنگل هاي هيركاني صادر نكرده و 
مدافعان هيركاني هم نفس راحتي كشيده اند، اما چندي پيش، علي محمد 
شاعري، نماينده نكا در مجلس، در نامه اي از وزير جهاد كشاورزي خواست 
تا اجازه برداشت درختان خشكيده و پوسيده در جنگل هاي هيركاني را 

صادر كند و آنها را در اختيار صنايع مربوطه قرار دهد. 
اين نامه خشم بسياري از فعاالن محيط زيست و متخصصان جنگل را 
برانگيخت. جالب اينكه اين نماينده از طرفداران سرس��خت استيضاح 
وزير جهاد كش��اورزي هم بود. اين وزارتخانه در واق��ع با عدم قاطعيت 
نتوانسته مخاطرات و تعرضات به جنگل هاي هيركاني را حل و فصل كند.  
جنگل خواري و قاچاق چوب، هميشه تحت تأثير مافياي عجيب و غريب 
صنعت و معدن بوده و دولت براي مقابله با آن، اقدام درخوري انجام نداده 

است. البته حريف شان هم نمي شود، اما حريف خودش كه مي شود! 
بر اين اساس انتظار مي رود سازمان جنگل ها صدور پروانه بهره برداري را كه 
تحت نظارت خودش است، متوقف كند.  آقاي شاعري مي گويد درختان 
افتاده بر زمين در جنگل هاي هيركاني حاوي آفت هس��تند و حتماً بايد 
جمع آوري شوند كه اين تفكر كاماًل اشتباه است، چراكه ميليون ها سال 
اين درختان روي زمين افتاده اند و به كود طبيعي تبديل و تجزيه شده اند 
تا خاك جنگل را غني كنند. از لحاظ علمي، درخت پوسيده و روي زمين 
خم ش��ده به هيچ وجه مخاطره اي براي جنگل ندارد.   سازمان جنگل ها، 
ابتداي امسال با اصرار شركت هاي بهره بردار منطقه در نامه اي به ادارات كل 
چهارگانه منطقه هيركاني از آنان خواست تا با بررسي هاي ميداني، آماري از 

ميزان درختان شكسته، افتاده و ريشه كن شده تهيه كنند. 
حال آنكه قرار بود بهره برداري و قاچاق چوب در جنگل هاي شمال متوقف 
شود تا جنگل براي مدتي نفس بكشد، اما با اجازه برداشت دوباره چنين 
چيزي عملي نمي شود، چون بهانه اي براي قاچاقچيان چوب و شركت هاي 
چو ب بري مي شود تا به راحتي و بدون مشكلي به كار خود ادامه دهند.  
اكوسيس��تم جنگل هاي ش��مال در حال حاضر، حال��ت خودتنظيمي 
و خودپااليي اش را از دس��ت داده و توان مقابله با آف��ات و بيماري ها را 
ندارد. همين وضعيت باعث شده در س��ال هاي اخير 15 درصد از سطح 

جنگل هاي خزري عماًل ناپديد شود. 

 رئيس پليس فتاي ناجا از طرح جدي��د وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات براي فيلترينگ هوش��مند محتواي مجرمانه در اينستاگرام 

خبر داد. 
 طرح بيمه كردن خانه هاي روستايي كه چندي پيش توسط معاون 
امور دهياري هاي س��ازمان شهرداري ها مطرح ش��ده بود به زودي به 

امضاي وزير كشور خواهد رسيد. 
 مديركل حمل و نقل و ترافيك اس��تانداري تهران گفت: مقرر شده 
يكي از شركت هاي خودروس��ازي، خط توليد و ويژه ش��بانه اي براي 
تاكسي ها در نظر بگيرد تا به سرعت ش��اهد ورود تاكسي هاي جديد و 

نوسازي ناوگان فرسوده باشيم. 
 عضو شوراي شهر تهران گفت: در حال حاضر 150 هزار خودرو بايد 
براي معاينه فني به مراكز مراجعه كنند و از پليس درخواست مي شود 

خودروهاي فاقد معاينه فني را جريمه كند. 
 مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني ش��هرداري ته��ران از برخورد با 

تاكسيرانان فاقد پروانه هوشمند از اول آذر ماه خبرداد. 
 معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش، از همكاري 
با انجمن  اوليا و مربيان براي آموزش كنترل خشم به والدين خبر داد و 
عنوان كرد: متأسفانه امروز اولين آسيبي كه در مدارس با آن مواجهيم 

»خشونت« است. 
 رئيس سابق شوراي شهر تهران گفت: شهرداري تهران نيازمند حضور 
مديري جهادي، اهل تالش و كار و دويدن است. بي شك مديري اشرافي 

نمي تواند شهردار خوبي براي پايتخت جمهوري اسالمي ايران باشد.

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

روز شمار »كند« اجراي احكام 
مفسدان اقتصادي 

نام اصلي وي »وحيد مظلومين« است، اما به سلطان سكه شهره است. 
هيچ كس جرئت تخطي از دستوراتش را نداشته است، چنانچه ساعت 
فعاليت، واريز و قيمت سكه را تعيين مي كرده  است. اصالً به همين دليل 

است كه وي را به نام سلطان سكه شناختند. 
مظلومين همان فردي است كه با ترفند هاي ماهرانه سه دهه اخالل در 
نظام اقتصادي رقم زده است. يكبار در دهه ۷0 و يكبار هم در سال هاي 
90 و 91 دستگير مي شود، اما در آن زمان مظلومين موفق مي شود با 
هماهنگي هاي انجام گرفته با بانك مركزي از اتهامات خود رهايي پيدا 
كند. ۲5 سال مداخله در بازار س��كه و ارز از حميد مظلومين 30 ساله 

دهه ۷0، فردي ماهر ساخته كه از تمامي گريز گاه هاي قانوني بگذرد. 
اما در نهايت به دنبال نوسانات بازار سكه و ارز در پاييز و زمستان 96، وي 
به همراه متهم ديگر اين پرونده به نام محمد اسماعيل قاسمي ملقب 
به محمد سالم دستگير مي ش��ود، باالخره به رغم اين همه سال تالش 
براي فرار از قانون، وحيد مظلومين يا همان سلطان سكه جزو مفسدان 
اقتصادي بود كه اواس��ط ش��هريور ماه 9۷ دادگاهش به صورت علني 
برگزار شد. در نهايت حكم وي اعالم و در مهرماه نيز در مرحله تجديد 
نظر خواهي تأييد ش��د. اكنون در اواس��ط آبان طبق گفته رئيس كل 

دادگستري تهران كمتر از يك ماه آينده اين حكم اجرا خواهد شد. 
در اين ميان يكي از نكات مه��م درباره احكام مفس��دان اقتصادي به 
استيجازه قانوني رئيس قوه قضائيه از رهبر معظم انقالب بر مي گردد كه 
رهبر انقالب اسالمي بعد از موافقت با پيشنهاد مطرح شده، بر دو واژه 
»سريع« و »عادالنه« در مورد مجازات مفسدان اقتصادي تأكيد داشتند.  
هر چند كه با نگاه به روند برگزاري دادگاه ها ناگفته پيداست قوه قضائيه 
عزم خود را جزم كرد تا با نابودي باند هاي سودجويي مانند همين باند 
فاميل  بازي وحيد مظلومين، اثبات كند به هيچ وجه حاضر به مماشات 
درباره تالطمات بازار كشور نيست و تالش خود را براي برقراري عدالت 
انجام خواهد داد، اما نبايد از برخورد سريع در زمينه اجراي احكام غافل 
شد؛ موضوعي كه همين وقفه باعث خواهد ش��د تا سايه واژه اي به نام 

»اعاده دادرسي« بر سر احكام سايه افكند. 
از س��وي ديگر بخش ديگري از پاس��خ به مطالبه گري مردم به عنوان 
يك حق شهروندي در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي ادامه روند 
رس��يدگي به اتهامات مفس��دان اقتصادي اس��ت كه تا حدي متوقف 
شده است. بي شك نبايد فراموش كرد افكار عمومي همچنان خواهان 

اعدام اين مفسدان اقتصادي در وسط ميدان آزادي بودند!

ابراهيم مشيريان


