
رئيس جمه�ور يک ب�ار ديگر راه�ي غرب و 
جنوب غربي کشور شد تا از مناطق سيل زده 
استان هاي خوزستان، لرستان و ايالم بازديد 
کند. حسن روحاني در اين سفر که به منظور 
بررس�ي وضعيت مناط�ق س�يل زده و روند 
امدادرساني صورت گرفت با حضور در ميان 
مردم س�يل زده اين اس�تان ها تأکيد کرد که 
»دولت با همه ت�وان و تا پايان کار بازس�ازی 
در کنار مردم مناطق س�يل زده خواهد بود.«

لشکر سيالب و ويراني هايش هنوز بساطش را از 
استان هاي غرب و جنوب غربي کشور جمع نکرده 
اس��ت. در اين ميان بهنام س��عيدي، سخنگوی 
سازمان مديريت بحران کشور با اشاره به سامانه 
بارشی جديدی که از بعدازظهر شنبه وارد کشور 
شده به مردم توصيه کرد به دليل احتمال برف، 
کوالک و مه غليظ از س��فرهای غيرضروری به 

شمال و شمال غرب کشور بپرهيزند. 
10 ميليون نفر از سيل متأثر شدند

بر اس��اس گزارش دفتر نمايندگی يونيسف 

در ايران، س��يل های ويرانگر در س��ه چهارم 
اس��تان های ايران بي��ش از 10ميليون نفر 
را تحت تأثير ق��رار داده که از اي��ن تعداد 2 
ميليون نفر در معرض آس��يب ش��ديد قرار 
گرفته اند و 500 هزار نفر نيز از خانه هايشان 
آواره ش��ده اند. نيمی از اين افراد را کودکان 
تشکيل می دهند. عالوه بر اين، بيش از هزار 
مجموعه بهداشتی و هزار مدرسه هم تخريب 
شده يا به  شدت آس��يب ديده اند. در نتيجه 
100هزار کودک از مدرسه محروم مانده  اند و 
هزاران نفر نيز به مراقبت های بهداشتی اوليه 

دسترسی ندارند.
مرتضي سليمي، رئيس س��ازمان امداد و نجات 
با تشريح جزئيات امدادرس��انی به سيل زدگان 
در روزه��ای اخير گف��ت: »به ۶02 ه��زار نفر از 
هموطنان امدادرسانی و به بيش از 2۹0هزار نفر 

اسکان اضطراری داده شده  است.«
به گفته رئيس سازمان امداد و نجات، امدادرسانی 
در ايالم، گلس��تان، خوزستان، خراسان رضوی، 

خراسان شمالی، کرمان، سيستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و لرستان ادامه دارد.

موق�ت  مس�کن  اج�اره  پرداخ�ت   
آسيب ديدگان از سوي دولت

به منظور نظارت بر روند امدادرساني ها و همچنين 
بررسي شرايط، حس��ن روحاني، رئيس جمهور 
روز ش��نبه براي دومين بار به مناطق سيل زده 
استان هاي غربي و جنوب غربي کشور سفر کرد. 
روحانی در جلسه ش��ورای هماهنگی مديريت 
بحران اس��تان لرس��تان ضمن اب��راز اميدواری 
برای  بازسازی واحدهای مسکونی در کوتاه ترين 
زمان گفت: »ل��وازم زندگی آس��يب ديدگان از 
سيل بايد سريع تر و در حد متعارف تأمين شود. 
تمام امکانات دولتی و عمومی در خدمت اسکان 
موقت و مناسب باشد. دولت اجاره مسکن موقت 

آسيب ديدگان را پرداخت خواهد کرد.«
وي همچنين به تشکيل هيئت بلندپايه از اساتيد 
و متخصصان برای بررس��ی س��يل و سيالب در 
ايران اشاره و تأکيد کرد: »گزارش علمی و ملی 

س��يالب های اخير طی ش��ش ماه ارائه خواهد 
شد.« روحاني با اشاره به پيوستگی و محبت بين 
مردم، ارتش، سپاه و بسيج عنوان کرد: »همانند 
سال های دفاع مقدس همه در اين حادثه کنار 

هم قرار داشتند.«
رئيس جمهور همچنين با حضور در شهرستان 
پلدختر ضم��ن بازديد از اين منطقه س��يل زده 
و گفت وگو با م��ردم اين شهرس��تان در جريان 
روند امدادرسانی، رفع مشکالت و ميزان و نحوه 
امدادرسانی به مردم اين مناطق قرار گرفت و بر 
ضرورت اتخاذ اقدامات الزم در جهت بازگش��ت 
هرچه زودتر روند زندگی ع��ادی به اين منطقه 

تأکيد کرد.
روحانی در بازديد از روستای چم مهر  برای حل 
هرچه سريع تر مشکالت اين بخش، وزير کشور 
را مأمور کرد و گفت: »دولت تا اتمام بازس��ازی 
خرابی ها و جبران خسارات در کنار مردم مناطق 

سيل زده خواهد بود.«
 بازسازي مناطق ويران شده با فرماندهي 

وزير کشور 
رئيس جمهور در جمع مردم سيل زده پلدختر 
با اش��اره به تالش ها و ايثارگری ه��ای ارتش، 
بس��يج، س��پاه، دولت، ملت ايران و همچنين 
اس��تان های معين سراسر کش��ور برای کمک 
به مردم آس��يب ديده پلدختر تصريح کرد: »در 
اينجا اعالم می کنم مس��ئوليت بازسازی تمام 
مناطق ويران ش��ده با فرماندهی وزير کش��ور 
است و دس��تور می دهم که پلدختر، معموالن 
و روستاهای آسيب ديده که خسارات سنگينی 
ديده اند در اولويت برنامه ها قرار گيرند و قرارگاه 
بازسازی و س��ازندگی زمينه های الزم را برای 

شما مهيا کند.«
روحاني از کمپ اس��کان اضطراری بخش��ی از 
سيل زدگان اس��تان خوزس��تان در ورزشگاه 
تختی اهواز نيز بازديد کرد. وي در جريان سفر 
به استان خوزس��تان از مناطق سيل زده شهر 
اهواز و مسير رودخانه های کرخه، کارون و دز به 

صورت هوايی بازديد کرد.
روحاني از روستای سيل زده شوره از توابع بخش 
ماژين در استان ايالم هم بازديد کرد و در جريان 
روند امدادرس��انی، اس��کان موقت و چگونگی 
خس��ارت های وارده به من��ازل، باغ ه��ا، محل  
نگهداری دام و طيور و زمين های کشاورزی اين 

روستا و روستاهای همجوار آن قرار گرفت.
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مصادره دولتي کاهش آمار مهاجرت نخبگان 

شالق تعرفه هاي پزشكي بر پشت مردم

2/5 میلیون سیل زده چشم انتظار آغاز بازسازی
روحاني در لرستان: دولت با همه توان و تا پايان کار بازسازی در کنار مردم مناطق سيل زده خواهد بود

علم�ي  معاون�ت 

نيلوفر اماني
رئيس جمه�ور طي   گزارش  3

اقدامي سياست هاي 
ضد ايراني ترامپ و شرايط حاکم بر اقتصاد ارزي 
کشور را که منجر به کاهش 27 درصدي مهاجرت 
دانشجويان ايراني به امريکا ش�ده است، به نام 
خود س�ند زد. اين در حالي اس�ت ک�ه اين نهاد 
دولتي به تازگي براي اثبات ادعاهاي خود مبني 
بر کاه�ش مهاجرت نخب�گان رصد آم�ار اداره 
مهاجرت امريکا را در صدر برنامه هاي خود قرار 
داده اس�ت. تاکنون س�اير نهادهاي اطالعاتي و 
آماري کشور روند کاهشي مهاجرت نخبگان از 

کشور را تأييد نکرده اند. 
س��ال ها اس��ت معاون��ت علم��ي و فن��اوري 
رئيس جمهور و بنياد ملي نخبگان به خاطر آمار 
باالي مهاجرت نخبگان تحت فشار افکار عمومي 
و جامع��ه نخبگاني کش��ور هس��تند و اين نهاد 
جايي بين انکار و تکذي��ب از يک طرف و تعديل 
آمارها با تحليل هاي شاذ از سوي ديگر سرگردان 
است. در عين حال که حوالي اين دو اداره برنامه 
عملياتي براي کاه��ش مهاجرت ها وجود ندارد 
و در عمل براي اج��راي برنامه هاي خود در برابر 
شرايط سياسي و اقتصادي جامعه در مقام انفعال 
قرار دارد.  مسلم است که حفظ سرمايه انساني 
بسيار دشوارتر از حفظ سرمايه هاي مالي و مادي 

است. عالوه بر اينکه اين کار يک اقدام مشترک و 
سيستماتيک است که مجموعه اقتصاد، دانش، 
امنيت شغلي، فراهم بودن زمينه هاي پژوهشي و 
مطالعاتي و درآمدزايي را در بر مي گيرد. بنابراين 
کامالً مشخص است که دست کم با شرايط کنوني 
اقتصاد حفظ س��رمايه هاي انساني کشور بسيار 
دشوار اس��ت، اما اينکه معاونت علمي و فناوري 
رئيس جمهور اين امر را هدفي تحقق يافته توصيف 
مي کند و براي اثبات اثربخش��ي برنامه هايي که 
فقط خودش از آن خبر دارد به آمارهاي جهاني 
و داده هاي کشورهاي مقصد اس��تناد مي کند، 

جاي تأمل دارد. 
 مصادره ب�ه مطل�وب اق�دام ضدايراني 

امريکا
اوايل هفته جاري و براي بار س��وم در يک س��ال 
گذش��ته معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور 
کاهش آمار مهاجرت دانشجويان ايراني به امريکا 
را به نفع خود مصادره کرد؛ موضوعي که از ديد 
رسانه ها دور نماند و با واکنش جامعه دانشگاهي 

رو به رو شد. 
خبري که شنبه گذشته از سوي معاونت علمي 
و فناوري رئيس جمهور منتشر شد به اين شرح 
است: » بر اساس گزارش اداره مهاجرت امريکا، 
تع��داد درخواس��ت هاي پذيرش دانش��جويان 
ايراني در دانش��گاه هاي اياالت متح��ده امريکا، 

2۷ درصد کاهش يافته است.«  بر اساس گزارش 
اداره مهاجرت امريکا، تعداد درخواست پذيرش 
دوره هاي تحصيالت تکميلي دانشجويان ايراني 
در دانشگاه هاي امريکا در سال تحصيلي 2015، 
۳ هزار و 220 درخواست بود که اين عدد در سال 
201۶ به 2 هزار و ۶50 درخواست رسيده است. 
همچني��ن در س��ال 201۷ اين درخواس��ت ها 
به 2 هزار و 200 عدد رسيده اس��ت که اين رقم 
کاهش محسوسي يافته است. بر همين اساس، 
درخواست هاي پذيرش در دانشگاه هاي اياالت 
متحده امري��کا از پاييز 201۷ ت��ا پاييز 201۸، 

2۷ درصد کاهش داشته است. 
بر اس��اس اين گزارش، اين کاهش درخواس��ت 
پذيرش در دانش��گاه هاي اياالت متحده امريکا 
تنها به ايران اختصاص ندارد بلکه درخواست هاي 
پذيرش دانش��جويان کش��ورهاي عضو اتحاديه 
اروپا 1۳ درصد، عربستان سعودي ۶ درصد، ژاپن 
۶ درصد و ساير کش��ورها نيز ۴ درصد نسبت به 

سال قبل، کاهش يافته است.«
 جبر سياسي به کمک بي برنامگي داخلي 

آمد 
گزارش معاونت علمي رئيس جمهور در شرايطي 
منتشر مي شود که اواخر پاييز سال ۹۶ امريکا با 
خروج از پيمان جهاني سازمان ملل متحد براي 
بهبود مديريت بين المللي مهاجران و پناهندگان، 

محدوديت هاي شديدي براي مهاجرت ايرانيان از 
سراسر دنيا به اين کشور را در نظر گرفت. بنابراين 
بخش قابل مالحظه اي از آمار ارائه شده از سوي 
معاونت علمي رئيس جمهور ناظر به آغاز اعمال 
محدوديت هاي دولت ترامپ عليه ايرانيان و يک 
جبر سياسي است. مضاف بر اينکه شرايط متزلزل 

اقتصادي نيز بر آمار يادشده مؤثر بوده است. 
بر اي��ن اس��اس برنامه رس��انه اي اي��ن معاونت 
کارکردي معکوس يافته است و نوعي فرار به جلو 

تعبير مي شود. 
عالوه ب��ر اينکه تنها نه��اد در دس��تگاه اجرا که 
مأموريت مستقيم در رابطه با حفظ سرمايه هاي 
انس��اني و نخبگاني دارد بايد پاس��خ دهد که آيا 
کاهش آمار مهاجرت دانشجويان ايراني به امريکا 
به معني کاه��ش آمار مهاجرت دانش��جويان و 
نخبگان ايراني از کشور به ساير کشورها است؟ 
يا چطور دانش��جويان ايراني براي رس��يدن به 
دانش��گاه هاي امريکايي و کانادايي محلي به نام 
کشور س��وم را انتخاب مي کنند و از اين طريق 
با پوش��ش تبعه اي خود قانون مهاجرت ترامپ 

را دور مي زنند؟
عالوه بر اينکه بايد ديد بهره وري نخبگان مانده 
در کش��ور در طول س��ال هاي 2015 تا 201۸ 
چقدر بوده است. اين س��ؤاالت در پس آمارهاي 

اداره مهاجرت امريکا پنهان نمي شوند. 

اع�الم ب�ه موق�ع 

زهرا چيذري
تعرفه هاي پزشکي   گزارش  2

براي نخس�تين بار 
طي ساليان گذش�ته به جاي آنکه با استقبال 
جامعه پزش�کي مواجه ش�ود با اعتراض آنها 

مواجه شده است!
 طب��ق مصوب��ه هيئ��ت وزي��ران در آخري��ن 
جلسه س��ال ۹۷، بنا ش��د تا تعرفه ه��ا در بخش 
دولتي به طور ميانگين 10 و در بخش خصوصي 
1۳ درصد رشد داشته باشد،  اما انگار اين ميزان 
رشد مزد درمان نظر پزش��کان را تأمين نکرده و 
آنها خواستار افزايش بيشتر تعرفه هاي پزشکي 
هستند و اعتراض ش��ان را در قالب نامه هايي از 
سوي نظام پزشکي شهرس��تان هاي مختلف به 
سازمان نظام پزشکي کشور اعالم مي کنند. اين 
در حالي اس��ت که  برخي کارشناس��ان اقتصاد 
س��المت با افزاي��ش تعرفه هاي پزش��کي براي 
س��ال ۹۸ مخالف بودند. دليل اين مخالفت هم 

رشد هيجاني 120 تا ۳00 درصدي تعرفه ها طي 
گام سوم طرح تحول اعالم مي شد. از آن گذشته 
ش��رايط اقتصادي جامعه کشش افزايش بيشتر 

تعرفه هاي پزشکي را ندارد. 
تعرفه هاي پزشکي و افزايش مزد درمان يکي از 
چالش هاي هر ساله نظام سالمت است.  با اعالم 
ميزان رشد مزد درمان پيش از آغاز سال گمان 
مي رفت اين چالش امس��ال براي نخس��تين بار 
پيش از آغاز حل و فصل شده باشد، اما انگار اعالم 
به موقع تعرفه هاي درمان فرصت بيشتري براي 
اعتراض به ميزان رش��د تعرفه ها را به پزش��کان 
داد. حاال تقريباً روزي نيس��ت که ب��ا مصاحبه، 
نامه  نگاري و اعتراضات پزش��کان به ميزان رشد 
تعرفه ها درقالب هاي گوناگون مواجه نباش��يم. 
اعتراض پزش��کان به رش��د 10 تا 1۳ درصدي 
تعرفه ها در حالي است که همين ميزان افزايش 
قيمت در حوزه سالمت هم مي تواند در شرايط 
اقتصادي کنوني سبد سالمت خانوار را کوچکتر 

کند،  سبدي که مدت هاس��ت کوچک شدن آن 
آغاز شده است. 

 شالقي بر پشت مردم 
چه ميزان رشد در مزد درمان پزشکان را راضي 
مي کند؟ ش��ايد نتوان به س��ادگي اين سؤال را 
پاسخ داد، اما برخي زمزمه ها از مطالبه پزشکان 
براي رش��د ۷0 درصدي تعرفه ها خبر مي دهد؛ 
امري که اصغر دالوندي، رئيس کل سازمان نظام 
پرستاري در واکنش به آن مي گويد:»زماني که 
حداقل حقوق يک کارگر يک ميليون و 500 هزار 
تومان است و نسبت به سال گذشته اش بين ۳0 
تا ۳5 درصد افزايش يافته چطور مي توان توقع 
داشت تعرفه هاي پزشکي ۷0 درصد افزايش پيدا 
کند؟« بنا به تأکيد وي در ح��ال حاضر بيمه ها 
در حال ورشکستگي هس��تند و توانايي پوشش 
جامعه هدفشان را ندارند و شانه خالي کرده اند. با 
اين شرايط افزايش تعرفه اي که جامعه پزشکي 

توقع دارد، شالقي بر پشت مردم است. 

سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس 
هم معتقد است:» امس��ال ش��وراي عالي بيمه 
بر اس��اس وضعيت اقتص��ادي کش��ور اقدام به 
تعرفه گذاري کرده است، در حال حاضر فشارهاي 
اقتصادي بر جامعه وارد شده و الزم است پزشکان 
با درک اين موضوع باري از دوش مردم بردارند.« 
حيدرعل��ي عابدي تأکي��د مي کند: »با توجه به 
شرايط اقتصادي موجود امکان افزايش تعرفه ها 

وجود ندارد.« 
 اتاق فرمان اعتراض!

با تمام اينها ام��ا نگاهي به نامه  ه��اي اعتراضي 
نوشته شده از س��وي نظام پزش��کي شهرهاي 
مختلف به رئيس س��ازمان نظام پزشکي کشور 
براي اعتراض به تعرفه هاي درمان حکايت از آن 
دارد که ماجراي اعتراض پزشکان به ميزان رشد 
تعرفه ها اعتراض قاطبه جامعه پزش��کي نيست 
بلکه اعتراض گروه خاصي است که از اتاق فرماني 

خاص هدايت مي شود. 

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

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 مريم توانا توئيت کرد: کسی که به لياقت بهره مند شدن از محضر 
امام زمان رسيده باش��ه، نيازی به ظهور جسمانی حضرت نداره، بلکه 
به واسطه ارتقای نفسانی خودش از ايشان بهره ميبره. اين ما هستيم 
که در غيبتيم و بايد به س��مت امام حرکت کنيم، وگرنه حضرت قائم 

هميشه حاضرند.
-----------------------------------------------------
 علی قلهکی توئي�ت ک�رد: مطالبه گری از همين ش��بکه های 
اجتماعی باعث شفافيت در مورد آريا زند )سرپرست برج ميالد( شد 

و رفت.
-----------------------------------------------------

 علی رضا وهاب زاده با انتشار اين عکس توئيت کرد: اين حال 
و روز يک نوزاد سيل زده در منطقه خسرج اس��ت. دوستانی که عازم 
مناطق سيل زده هستند، پماد دفع حشرات و کرم ضدخارش، پشه بند 
نوزاد رو فرام��وش نکنن. واقعاً به اندازه اقالم بهداش��تی و خوراکی در 

اولويت هست، اما به اون توجه نمی شه.
-----------------------------------------------------
 محمد باقرزاده توئيت کرد: مسجد »سوپر الکچری« ايران مال 
در حالی افتتاح ش��د که پرونده تخلفات 210 ه��زار مترمربعی آن از 
10ماه پيش در کميس��يون ماده 100 منتظر صدور حکم است. اعطا 
نماينده شورا در اين کميسيون قباًل گفته  بود: رويه است که تا صدور 
رأی، ساخت متوقف شود که درباره  ايران مال نشد و به لحاظ حقوقی 

جای اما و اگر دارد.
-----------------------------------------------------

 بروا با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: ب��ه لطف مادرم حضرت 
زهرا)س( و با کمک دوس��تم و خواهرش، ش��کالت ها و کارت هايی را 
که آماده کرده بوديم برای نيمه ش��عبان، بين دوستان آلمانی پخش 
کرديم. س��عی کرديم به افراد متفاوتی بس��ته ها را بديم، ولی بيشتر 
به جوونهاش��ون. اميد که حضرت زهرا)س( اين هديه را ازمون قبول 

کنند. 
-----------------------------------------------------

 نظيم توئيت کرد: سرمايه های ژاپن! به نقل از مرتضی حيدری 
همکارم به نقل از مرحوم نوربخش، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک 
مرکزی در سفر ژاپن از آنها خواستم خزانه پشتوانه پولی خود را به 
ما نشان دهند. رفتيم در س��اختمان بلندی طبقه شصت و چندم 
وارد سالن شديم. گروه زيادی از افراد مسن مشغول مطالعه بودند. 
نوربخش ادامه داد ب��ه مترجم گفتم مثل اينکه درس��ت ترجمه 
نکردی، منظور من پش��توانه طال و جواهرات بود. مسئول ژاپنی 
جواب داد پشتوانه های خزانه و کش��ور ما تجربه های همين افراد 

مسن است.
-----------------------------------------------------

 زينب  با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: زوج جوانی برای 
همدردی با س��يل زدگان، عالوه بر اينکه هزينه برگزاری جشن 
عروس��ی خود را به هموطنان س��يل زده اهدا کردن��د، در کارت 
دعوت عروسی از بستگانشان خواسته اند تا هدايای عروسی را به 
حساب  هالل احمر]۹۹۹۹[ واريز و تصوير فيش واريزی را برای  

آنها ارسال کنند.
-----------------------------------------------------
 احس�ان رأفتی توئيت کرد: هر روس��تايی که می رفتيم، اولين 
چيزی که درخواس��ت می کردند  برق بود. می گفتند برق نداريم. شبا 
خيلی ترسناک می شود. گوشی هايمان شارژ ندارد، نمی توانيم از بقيه 
باخبر بشيم. بگوييد ما برق می خوايم. نمی دونم داشتم فکر می کردم 
از اين همه کمک مردمی نمی ش��د به هر کمپ يه موت��ور برق امانت 

داده بشه؟!
-----------------------------------------------------

 سيدعلی اکبری توئيت کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس 
از 25 کشور دنيا اس��ير گرفتيم که عليه ما جنگيده بودند، اما اکنون 
پس از ۴0 سال از عمر بابرکت انقالب از 25 کشور دنيا نيروی جهادی 

داوطلبانه برای کمک به سيل زدگان خوزستان آمده اند.
-----------------------------------------------------

 هانی هاشمی با انتشار اين عکس توئيت کرد: دکتر معن الجربا؛ 
شهروند عربس��تان، دبيرکل جنبش الکرامه و از چهره های سرشناس 
مخالف آل س��عود خودروی خود را به نمايندگی از ملت عربستان و در 
قدردانی از ملت ايران و کمک به س��يل زدگان در کمپي��ن اهل وفاء به 

فروش گذاشتن.

نيره ساري 

 علی درويشی يک کارش��ناس گرد و غبار با تأکيد بر اينکه با منتقل 
شدن گل والی از طريق س��يالب اخير زمينه ايجاد کانو ن های ثانويه 
گرد وغبار به وجود آمده است، گفت: در صورت گرمای هوا، اين کانون ها 

فعال خواهند شد.
 عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزی مجلس از تشکيل کميته 
ويژه برای نظارت بر روند احيای مراتع، جنگل ها و اجرای عمليات فنی 

و مهندسی در حوزه رودخانه ها خبر داد.
 معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش از صدور 
بخشنامه ای برای حل مش��کل فرهنگيان دارای س��نوات غيررسمی 

خبر داد.

11تبصره براي اعطاي مجوز به يك تخلف 
بع�د از تأکي�د چن�د باره ب�ر تخل�ف زا ب�ودن اخ�ذ جريم�ه در 
برخ�ورد ب�ا تخلف�ات س�اختماني، رئي�س دي�وان عدال�ت 
اداري اينب�ار در نام�ه اي ب�ه وزي�ر کش�ور خواس�تار فع�ال 
ش�دن کارگ�روه اص�الح قان�ون م�اده 100 ش�هرداري ب�راي 
نهاي�ي ک�ردن پيش نوي�س مربوط ب�ه اصالح اي�ن قانون ش�د. 
ساخت وس��ازهاي بي رويه و تج��اوز به حريم رودخانه ها و مس��يل ها در 
سيل اخير بهانه اي شد تا بار ديگر تکرار مکررات شود:»ماده 100 قانون 
شهرداري ها ناکارآمد و تخلف زاست«. اين را رئيس ديوان عدالت اداري 
گفته اس��ت که پيش از اين نيز دقيقاً بر تخلف زا ب��ودن ماده 100 قانون 
شهرداري ها اش��اره کرده بود. وي اينبار در راس��تاي تسريع براي نهايي 
شدن يک قانون، ضمن نامه اي به وزير کشور خواهان فعال شدن کار گروه 
اصالح قانون ماده 100 شهرداري براي نهايي کردن پيش نويس مربوط به 
اصالح اين قانون شد. قانوني که بازوي شهرداري ها براي کنترل، پيشگيري 
و برخورد با تخلفات ساختماني محسوب مي ش��ود و قانوني که براي پر 
کردن صندوق ش��هرداري از محل تخلفات ساختماني با زير پا گذاشتن 
حقوق عامه شده است. فارغ از انتقاداتي که به نگاه درآمدي شهرداري ها 
در راستاي احکام کميسيون ماده 100وجود دارد، اما موضوع قابل اهميت 
اين اس��ت که مگر جريمه مي تواند صورت قانون به خود بگيرد؟ هرچند 
که به استناد توضيحات ديوان عدالت در پايان سال ۹۷ صدها هزار رأي 

تأييدشده تخريب وجود دارد که بالاجرا باقي مانده است!
اعتقاد به ناکارآم��دي و تخلف زا ب��ودن تبصره هاي م��اده 100 قانون 
ش��هرداري ها و لزوم اصالحات اساس��ي در آن باعث شد، سال گذشته 
کارگروهي مرکب از نمايندگان وزارت کش��ور، دي��وان عدالت اداري، 
شوراي عالي استان ها و شهرداري هاي کالن شهرها براي اصالح ماده 100 
قانون شهرداري و تبصره هاي آن تشکيل ش��ود و پيش نويسي را تهيه  
کنند. پيش نويسي که نهايي نشده و به مسير قانون نرسيده است. سيل 
اخير و خرابي هاي ناشي از ساخت و ساز در بستر هاي ناايمن باعث شد 
تا رئيس ديوان عدالت اداري با ارسال نامه اي براي وزير کشور خواهان 
فعال شدن کار گروه اصالح قانون ماده 100 شهرداري براي نهايي کردن 

پيش نويس مربوط به اصالح اين قانون شود. 
 وقتي قانون جريمه مي گيرد

هرچند در اين نامه تأکيد شده »همه بايد مطمئن باشند نتيجه تخلف 
ساختماني تخريب بناس��ت«، اما در نقطه مقابل اکنون همه مطمئن 
هستند نتيجه تخلف ساختماني، جريمه است! فارغ از انتقاداتي که به 
نگاه درآمدي شهرداري ها در راستاي احکام کميسيون ماده 100وجود 
دارد، اما موضوع قابل اهميت اين است که مگر جريمه مي تواند صورت 

قانون به خود بگيرد؟ 
موضوعي که دقيقاً در 11 تبصره براي يک ماده به شرح و تفصيل بيان 
ش��ده اس��ت. يعني ماده اي قانوني که به جاي برخورد با تخلف، با اخذ 
جريمه، تخلف را به شکل قانون در مي آورد و نه تنها خود گلوگاه فساد و 

بي قانوني مي شود، بلکه منبع درآمدي هم محسوب مي شود! 
 بازگشت شهرداري به قانون!

تأکيد رئيس ديوان عدالت اداري بر پيگيري اين موضوع در حالي است 
که تخلفات ساختماني رابطه مستقيم با جان و مال شهروندان دارد و الزم 
است تدابير جدي تر و با رويکردي جرم انگارانه اتخاذ شود. يعني از طريق 
وضع مجازات  هاي متناس��ب و اجراي آنها با متخلفان برخورد کيفري 
صورت گيرد؛ چراکه قانون بايد منتج به اين ش��ود که هيچ شهروندي 
اميد نداشته باشد با پرداخت جريمه از تخلف ساختماني او چشم  پوشي 

مي شود و مطمئن باشد نتيجه تخلف ساختماني تخريب بناست. 
سال گذشته بود که غالمحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان 
تهران نيز اشکال در قانون ماده 100 را کاماًل درست و به حق دانست و به 
دنبال آن تأکيد کرد گوش شنوايي براي اصالح قانون شهرداري ها به ويژه 
ماده ۹۹ و 100 وجود ندارد! حال بايد منتظر ماند تا ببينيم آيا شهرداري 

به قانون بازمي گردد و قانون در عمل اصالح مي شود يا خير؟

کبري فرشچي 
  گزارش  یک

 ارائه خدمات آنالين 
در کیوسك های هوشمند

ه�زار و 200 کيوس�ک مطبوعات�ی و گلفروش�ی ته�ران پ�س 
از س�اماندهی، هوشمند س�ازی ش�دند و در اي�ن کيوس�ک ها 
خدمات ش�هری همچون شارژ موتورس�يکلت و بليت حمل ونقل 
عمومی و س�اير خدمات ش�هری به ش�هروندان عرضه می شود. 
کيوسک های شهری در معابر شهری در حال حاضر خدماتی همچون 
فروش مطبوع��ات و گل را ارائ��ه می دهند. حاال مديرعامل ش��رکت 
ساماندهی صنايع و مشاغل ش��هر تهران اعالم کرده است، با توجه به 
پيشرفت های تکنولوژی و نياز مردم به ايجاد تغييرات در سطح شهر، 

کيوسک های فعلی تبديل به کيوسک های هوشمند خواهند شد. 
حميدرضا تحصيل��ی با بيان اينکه کيوس��ک هوش��مند پارامترهای 
خاصی دارد، اظهار داشت: اين کيوس��ک ها از نظر شکل و قيافه کاماًل 
با کيوس��ک های فعلی متفاوت اس��ت. همچنين چين��ش روزنامه در 
کيوسک های هوش��مند نيز متفاوت خواهد بود و ديگر دور کيوسک 
روی زمين ريخته نمی شود. وی افزود: از نظر تبليغاتی، تابلوهای باالی 
کيوسک های هوشمند، مانيتور هستند و از يک جای متمرکز راهبری 
می شوند. همچنين کيوسک های هوشمند حتماً آنتن وای فای خواهند 
داشت، ضمن اينکه مجهز  به  ATM )خودپرداز( خواهند بود. عالوه 
بر اين، دس��تگاه خريد و فروش بليت و انواع خدمات اينترنتی رايگان 
به مشتری دارند تا مش��تريان با يک کارت بتوانند خدمات را دريافت 
کنند. مديرعامل ش��رکت س��اماندهی صنايع و مش��اغل شهر تهران 
گفت: در صورتی که بتوانيم به ساماندهی موتورسيکلت ها ورود کنيم، 
در صورت توافق با سازمان محيط زيس��ت، تصميم داريم پايگاه شارژ 

موتورسيکلت ها را هم در همين کيوسک ها تعبيه کنيم.
وی خاطرنشان کرد: کيوسک هوشمند يک پديده خيلی جديد، شيک و 

امروزی است که اگر موفق شويم، در سطح شهر اجرايی خواهد شد.
تحصيلی اضافه کرد: سال هاست که کيوسک ها در کنار خيابان کاسبی 
می کنند و به نوعی امکان جم��ع آوری آنها وجود ن��دارد. از همين رو 
س��اماندهی آنها را در برنامه داريم. البته طرح نهايی را ش��ورای شهر 
بايد تصويب کند، يعنی حوزه خدمات ش��هری باي��د اليحه ای در اين 
خصوص به ش��ورای ش��هر ارائه دهد و در صورت تأييد ش��ورا، طرح 
عملياتی می شود. ساماندهی کيوسک ها و المان های شهری و تبديل 
آنها به تجهيزات به روز برای ارائه خدمات در شهر 10 ميليونی يک اقدام 
بجاست که بايد مديريت شهری متناسب با تغيير سيمای شهری انجام 

دهد و نيازهای شهروندان را تا حد ممکن برطرف کند.
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