
در حالي ك�ه وزي�ر ج�وان دول�ت دوازدهم از 
پيشرفت 80درصدي در ش�بكه ملي اطالعات 
خبر مي دهد، اما اظهارات كارشناسان ارتباطات 
و فناوري اطالعات و حتي مس�ئوالن ش�وراي 
عالي فضاي مجازي نش�ان مي دهد كه ش�بكه 
ملي اطالعات همچن�ان در حد يك پاورپوينت 
است و بعد از س�پري شدن 14س�ال از مصوبه 
الزام راه اندازي ش�بكه ملي اطالع�ات هنوز از 
اي�ن ال�زام قانون�ي و امنيت�ي خبري نيس�ت. 
پاي صحبت هاي محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات كه مي نش��ينيد، همه 
چيز خوب اس��ت و در حوزه اجرايي ش��دن شبكه 
ملي اطالعات به عنوان مهم ترين زيرساخت فضاي 
مجازي كشور پيشرفت 80 درصدي داشته ايم؛ اما 
وقتي پاي صحبت هاي كارشناسان و حتي مسئوالن 
حوزه فضاي مجازي مي نشينيد، متوجه مي شويد 
شبكه ملي اطالعات فعالً در حد يك پاورپوينت است. 
عباس آسوشه، معاون مركز ملي فضاي مجازي هم 
درباره آخرين وضعيت پيشرفت پروژه شبكه ملي 
اطالعات و گزارشي كه وزارت ارتباطات در اين باره 
به مجلس و مركز ملي فضاي مجازي ارائه كرده است، 
مي گويد:»گزارشي كه از وزارت ارتباطات به دست ما 
رسيده يك پاورپوينت و فايل ارائه است و يك گزارش 

رسمي فني و داراي ابعاد پروژه اي نيست.«
 تشخيص ما اين بود!

واكنش وزير به اعتراض مركز ملي فضاي مجازي 
در قبال ارائه يك پاورپوينت براي بررسي پيشرفت 
80درصدي ش��بكه ملي اطالع��ات اينگونه بوده 
است:»تش��خيص ما اين بود كه گزارش مربوط به 
پيشرفت شبكه ملي اطالعات در همين حد كافي 
است.« البته آنطور كه آسوشه مي گويد در نهايت 
وزير قانع مي شود، گزارش تكميلي مربوط به شبكه 
ملي اطالعات را ارائه دهند.  از نگاه وي بررسي اين 
ادعا كه 80درصد س��ند تبيين الزامات شبكه ملي 
اطالعات انجام ش��ده است كار س��اده اي نيست و 
زمان بر است، اما آسوشه اميدوار است اين ادعا واقعاً 
محقق شده باشد.  وي با تأكيد بر اينكه شبكه ملي 
اطالعات به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي 
كشور شناخته مي ش��ود، تصريح مي كند:»شبكه 
ملي اطالعات ش��امل خدمات محتوايي، خدمات 
دولت الكترونيك، خدمات س��المت الكترونيك، 
خدمات تجارت الكترونيك و امثالهم نيست؛ بلكه 

اين خدمات بر بس��تر ش��بكه ملي اطالعات ارائه 
مي شوند.« 

با وجود اين ظاهراً در گزارش اولي��ه اي كه وزارت 
ارتباطات ارائه كرده است، گاهي اقدامات مربوط به 
بحث دولت الكترونيك نيز وجود دارد و راجع به آن 
نيز بحث شده است! معاون مركز ملي فضاي مجازي 
در اين باره احتمال مي دهد اشتباهاتي در اين زمينه 

صورت گرفته كه بايد اصالح شود. 
 اقدامات نامحسوس!

معاون مركز ملي فضاي مجازي ب��ا تأكيد بر اينكه 
ش��بكه ملي اطالعات زيرس��اخت ارتباطي فضاي 

مجازي است، خدمات اين شبكه را به چهار دسته 
تقسيم بندي مي كند؛ نخست خدمات ارتباطي به 
اين معني كه ش��بكه ملي اطالعات، ارتباطي براي 
شبكه هاي مختلف از جمله اينترنت باشد؛ خدمت 
دوم مربوط به خدمات پايه كاربردي مي ش��ود كه 
ش��امل خدماتي مانند موتورهاي جس��ت وجوگر، 
ايميل ملي، پيام رسان هاي بومي، خدمات ابري و ديتا 
سنتر خواهد بود. اينها خدماتي هستند كه جزيي از 
شبكه ملي اطالعات محسوب مي شوند و اگر وجود 
نداشته باشند، در فضاي مجازي نمي توان انتظار يك 

جريان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشيد. 

سومين خدمت مربوط به شبكه ملي اطالعات به 
خدمات امنيت مربوط مي ش��ود. به اين معني كه 
امنيت به عنوان يك س��رويس بايد در شبكه ملي 
اطالعات ارائه شود. خيلي از دستگاه هاي ما امروز 
مشكالت امنيتي عديده اي دارند و اين تنها وقتي 
حل و فصل مي شود كه شبكه ملي اطالعات، امنيت 
را به عنوان خدمت ارائه دهد.  چهارمين دس��ته از 
خدمات ش��بكه ملي اطالعات كه در سند تبيين 
الزامات به تفصيل راجع به آن بحث ش��ده اس��ت، 
خدمات پايش و رصد براي س��رويس ها و خدماتي 

است كه روي شبكه شكل مي گيرند. 
آسوشه با اش��اره به بحث پيام رس��ان هاي بومي و 
موتورهاي جست وجو گر بومي تصريح مي كند:»چند 
درصد از جس��ت وجوهاي ما در فضاي مجازي در 
موتورهاي جست وجوي ملي اتفاق مي افتد يا چند 
درصد از پيام هايي كه بين مردم جابه جا مي شود در 
پيام رسان هاي بومي در جريان است؟ براي پاسخ اين 
سؤاالت بايد ديد، آيا گزارش پيشرفت 80 درصدي 
تكاليف سند الزامات ش��بكه ملي اطالعات واقعي 
است يا اينكه بايد كمي در آن تأمل كرد.« وي معتقد 
است: اين گونه س��رويس ها هنوز پيشرفت جدي 
نداش��ته اند؛ خدمات امنيتي هم آنطور كه بايد به 
دستگاه ها ارائه نشده است. در حالي كه اين خدمات 
جزو سرويس هاي اساس��ي و حياتي در زيرساخت 
شبكه ملي اطالعات محسوب مي شود. معاون ملي 
مركز فضاي مجازي تأكي��د مي كند:»اقداماتي كه 
انجام داده شده محس��وس نبوده و در شأن شبكه 

ملي اطالعات نيست.«
 پژمانفر:وزير ارتباطات اصلي ترين مخالف 

شبكه ملي اطالعات
پيش از اين نيز حجت االس��الم نصر اهلل پژمانفر، 
رئيس كميته فضاي مجازي كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اس��المي با تأكيد بر اينكه وزير 
ارتباطات اصلي ترين مخالف شبكه ملي اطالعات 
است، گفته بود:»وزارت ارتباطات نه تنها توجهي 
به اين تهديدات ندارد بلكه با عدم س��اماندهي و 
ايجاد شبكه ملي اطالعات، كشور را در يك باتالق 
غيرقابل بازگشت قرار مي دهد. در حالي كه اگر به 
سمت راه اندازي شبكه ملي اطالعات مي  رفتند، 
ام��روز نرم افزارهاي حس��اس و حتي كس��ب  و 
كارهاي اينترنتي م��ردم در معرض تهديدهاي 

خارجي قرار نمي گرفت.«
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طبق گفته نماينده دادستان اگر خوش خدمتي مديران ناكارآمد بانكي به امثال هادي رضوي وحسين هدايتي  نبود، فساد به اين حجم در بانك سرمايه رخ نمي داد

خوش خدمتي مو سفيد هاي بانكي به متهمان كالن اقتصادي 

همه خروجي شبكه ملي اطالعات در يک پاورپوينت!
معاون مركز ملي فضاي مجازي:  به رغم ادعاي پيشرفت 80 درصدي، اقدامات شبكه ملي اطالعات محسوس 

و در شأن يك كار ملي نيست

دفاعي�ات هادي 

نيره ساري 
رضوي و احس�ان   گزارش  2

دالوي�ز ب�ه پايان 
رسيد. دو نفر ديگر از 400متهم بانك سرمايه 
به همراه وكالي خود در هش�ت جلسه چهار 
س�اعته دادگاه دفاعي�ات خ�ود را ب�ه پايان 
رساندند. قصه محاكمه متهمان بانك سرمايه، 
بعد از بررس�ي پرونده حسين هدايتي، هادي 
رضوي و احسان دالويز به سر منشأهاي اصلي 
رس�يد. مديران بانكي! مو سفيدهاي نااليق و 
ناكارآمد كه حتي بانك مركزي رأي به س�لب 
صالحيت برخي از اين مديران داده بودند. طبق 
گفته نماينده دادستان، اين افراد در قياس با 
تس�هيالت گيرن�دگان مس�تحق س�رزنش 
بيشتري هستند و اگر آنها نبودند قطعًا تاراج 
س�رمايه معلمان به اي�ن حج�م رخ نمي داد. 
هادي رضوي از جلس��ه دادگاه رفت. قبل از آن 
قاضي مس��عودي مقام خطاب به دو متهم رديف 
اول پرونده بانك سرمايه گفت: بارها به شما تذكر 
دادم كه صداقت را رعايت كنيد و ما مي دانيم كه 
اين پولش��ويي ها كجا رفته است و در آينده تمام 
موارد روشن مي شود. ش��ما هم مي دانيد پول ها 
را براي چه گرفته ايد، م��ن اينجا از گفتن برخي 

مطالب معذورم، اما بعداً به شما پاسخ مي دهم. 
قص��ه بان��ك س��رمايه در دادگاه هش��تم ب��ه 
سرمنشأهاي اصلي رس��يد. افرادي كه در قبال 
خوش خدمت��ي خود به امثال حس��ين هدايتي، 
هادي رضوي و محمد امام��ي ميلياردها تومان 
دريافت كردند، در دادگاه روز گذشته به رياست 
قاضي مسعودي مقام، كيفرخواست هشت متهمي 

كه همه آنها مديران بانكي بودند، قرائت شد. 
 آن 8 مدير بانكي 

محمدرضا خاني )مديرعامل و عضو هيئت مديره 
وقت بانك س��رمايه(، محمدعلي ه��ادي )عضو 
هيئت مديره وقت بانك س��رمايه(، بهمن خادم 

)عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه(، مهرداد 
باقري )عضو هيئت مديره وقت بانك س��رمايه(، 
ياسر ضيايي ش��يركاليي )قائم مقام وقت بانك 
س��رمايه(، خيراله بيرانوند )مدي��ر عامل و عضو 
هيئت مديره وقت بانك سرمايه(، پرويز احمدي 
)سرپرست بانك و رئيس هيئت مديره وقت بانك 

سرمايه( و عليرضا حيدرآبادي پور )مديرعامل و 
عضو هيئت مديره وقت بانك س��رمايه( از جمله 
اين متهمان بودند كه از طريق پيگيري نامتعارف 
و فشار به زير دستان نقش مستقيمي در پرونده 
داشتند.  افرادي كه بين سال هاي 92 تا 95، در 
قبال دريافت هاي ميلي��اردي، ملك و خودروي 

لوكس، 14 ه��زار ميليارد تومان پول و س��رمايه 
معلمان را به تاراج دادند. ساير متهمان نيز به جاي 
هزينه كرد تسهيالت در توليد و اشتغال، اين وام ها 
و تسهيالت را صرف مصارف شخصي و خريد ملك 
و خودروهاي ميلياردي كردند. طبق گفته نماينده 
دادستان اگر ناكارآمدي اين مديران نااليق نبود، 
قطعاً ميزان فساد به اين حجم انجام نمي گرفت. 
مديراني كه حت��ي برخي از آنان از س��وي بانك 

مركزي رد صالحيت شده بودند. 
 شيوه خوش خدمتي 

طبق آنچه در كيفرخواس��ت قرائت شد، اكثر اين 
مديران بانكي تجربه 30س��اله در ح��وزه بانكي 
داشتند. افرادي كه در سمت هاي متفرقه و مختلف 
بانكي بودند، اما به واسطه مبالغ كالن هزينه شده 
توسط متهمان پرونده بانك سرمايه مثل حسين 
هدايتي، هادي رضوي و محم��د امامي به درجه 
مديريتي در بانك سرمايه رس��يدند. در كنار اين 
مهم، به رغم اينكه بانك ها بايد به حس��ن اجراي 
تسهيالت نظارت كنند، اما در نتيجه فقدان نظارت 
همين مديران، اكثر تس��هيالت اعطاي��ي غير از 
مصرف اصل��ي كه ح��وزه توليد و اش��تغال بوده، 
هزينه شده است.  در اصل متهمان با هزينه هاي 
ميلي��اردي براي رس��يدن به جاي��گاه مديريتي 
بانكي هاي ريش س��فيد، مس��ير برداش��ت هاي 
غيرمتع��ارف خ��ود از بان��ك س��رمايه را هموار 
مي كردند. مدي��ران بانكي كه عمدتاً موس��فيد 
محسوب مي ش��وند، در قبال خوش خدمتي به 
متهم��ان ميلياردها تومان پ��ول گرفتند و روند 
اخذ تسهيالت را تسهيل كردند. امايي كه در اين 
ميان وجود دارد و بايد به آن اشاره شود، مستثني  
كردن يكي از اين مديران به نام ياسر ضيايي است. 
قائم مقام وقت بانك سرمايه كه از قضا جوان ترين 
مدير اين مجموعه بوده است. طبق گفته نماينده 
دادستان ضيايي به دليل همكاري در اين پرونده، 

شايسته برخورداري از تخفيف معرفي شد. 

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. 
-----------------------------------------------------

 اسحاق جهانگيري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: فرصتي 
دس��ت داد تا در مترو تهران با هموطنانم همسفر شوم. گاليه مردم از 
شلوغي مترو قابل درك است. توسعه حمل و نقل  عمومي از جمله مترو 
بايد به صورت جدي دنبال شود تا شاهد آسايش بيشتر شهروندان در 
سفرهاي درون شهري باشيم. دولت به رغم محدويت هاي مالي از اين 

مهم حمايت كرده و مي كند. 
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ايمنا با انتشار اين عكس توئيت كرد: گرماي شديد 
چراغ راهنمايي و رانندگي را در اهواز ذوب كرد! تصوير در اهواز دماي 
هوا به نزديكي 50 درجه رسيده و براساس اعالم استانداري فردا شعب 

بانك ها نيز تعطيل هستند. 
-----------------------------------------------------

 محمد باقرزاده با انتشار اين عكس توئيت كرد: مدام تأكيد مي كنند 
كه معلوليت، محدوديت نيست؛ ش��عاري براي فرار از مسئوليت. مليحه 
نظيري  از كودكي به هنر عالقه داشته، اما هنرستان اردبيل زيرزمين بود و 
او با ويلچر امكان رفتن نداشت. به سختي درس خواند، ارشد روانشناسي 

گرفت، اما كدام كار براي يك معلول؟او البته از محدوديت ها گريخت. 
-----------------------------------------------------

 مهدي خاكي فيروز توئيت كرد: انتشار اسناد محرمانه در قانون، 
جرم انگاري ش��ده اند. ولي اطالق عنوان محرمانه به مكاتباتي كه الزم 
است مردم از آن مطلع باشند، در هيچ قانوني منع نشده است. اگر يك 
مقام حكومتي، همه تصميم هاي خود را محرمانه اعالم كند، چه كسي 

و چگونه مي تواند به او اعتراض كند؟
-----------------------------------------------------

  مجتبي فتحي با انتشار اين عكس توئيت كرد: شوهر شكايت كرده 
و خواستار منع اشتغال زن در دفتر معاينه فني خودرو شده. گفته محيط كار 
زوجه مردانه  است، شغلش خالف حيثيت اجتماعي و خانوادگي و منجر به 
اخالل در وظيفه تربيت فرزند ميشه . دادگاه تجديدنظر، با كلي فكت حق كار 

و انتخاب شغل را از حقوق بنيادين بشر خواند و رأي به نفع زن داد. 
-----------------------------------------------------

 نما با انتشار اين عكس توئيت كرد: پيا كلمپ زن آلماني كه در 
نبود كمك هاي دولتي به صدها پناهجو سرگشته در مديترانه كمك 

كرده بود، امكان دارد در ايتاليا به 20 سال حبس محكوم شود. 
-----------------------------------------------------

  علي كريمي با انتش�ار اي�ن عكس توئيت كرد: درخواس��ت 
رهاسازي پنبه تراريخته تأييد نشد. براساس استعالم به عمل آمده از 
سازمان هاي ذي ربط تاكنون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
نظر خود را براي مصرف خوراكي روغن اعالم نكرده، بنابراين اين كميته 

نيز تاكنون درخواست رهاسازي پنبه تراريخته را تأييد نكرده است. 
-----------------------------------------------------

  محمد جاللي فر نوشت: بد  حجاب بود، ازم خواست تو درس كمكش 
كنم، پذيرفتم. ازش خواهش كردم اون چند روز تو دانشگاه چادر سر كنه. 
قبول نكرد بعد چند روز با چادر اومد، كمكش كردم، ولي چادر س��رش 
موند. گفتم چرا چادر رو برنميدارين؟ گفت: ديگه ماشيني بوق نميزنه بگه 

برسونمت. مرد 40 ساله بهم متلك نميندازه، خيلي راحت شدم. 

ناصر احمدبيگي*

 سخنگوي كميسيون آموزش مجلس گفت: مديران مدارس از تمركز 
اقدامات در وزارت آم��وزش و پرورش زجر مي كش��ند و براي اقدامي 
كوچك در روستايي دور بايد از وزارتخانه دستور بگيرند بنابراين نياز به 

تفويض اختيار و تمركززدايي وجود دارد. 
 شهردار منطقه 11 تهران گفت: اجراي طرح انضباط شهري از هفته 

آينده پيرامون تئاتر شهر و خيابان ولي عصر )عج( آغاز مي شود. 
 استاندار تهران گفت: 1/5ميليون دالر معادل 17هزار ميليارد تومان 

در راستاي ارائه تسهيالت در مناطق روستايي اختصاص يافته است. 
 حس��يني، سرپرس��ت جديد وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
آموزش  و پرورش يك لشكر اقتصادي خفته است، گفت: در حوزه تعليم 
و تربيت به ويژه در جايي كه فعاليت اقتصادي وجود دارد، سازمان بايد 

شيشه اي باشد. 
 سخنگوي سازمان تعزيرات از جريمه 19۶ ميليارد و 500 ميليوني 
متخلفان در طرح ضيافت ماه مبارك رمضان سخن گفت و افزود: بيشتر 
خودروسازان با رايزني و مصالحه در حال انجام تعهداتشان جهت جلب 

رضايت مشتريانشان هستند. 
 معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري گفت: 
حدود 4 هزار مدرسه در روس��تاهايي س��اخته ايم كه اكنون خالي از 

سكنه هستند. 
 حسن نوري سخنگوي كميسيون قضايي مجلس به سازوكار پذيرش 
در آزمون وكالت انتق��اد كرد و گفت: ارزان كردن ب��ازار وكالت بايد به 

عنوان هدف در اصالح قانون وكالت مدنظر باشد. 
 عضو كميته اجرايي بسيج ملي كنترل فش��ارخون گفت: از ابتداي 
بسيج ملي كنترل فشار خون در كشور تاكنون فشار خون 7 ميليون و 

314 هزار و 250 نفر ثبت شده است. 
 سرپرست مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي بهزيستي و تأمين 
اجتماعي، از اتمام فرآيند تدوين شيوه نامه واگذاري اين مراكز به بخش 

خصوصي واجد شرايط و ارسال اين شيوه نامه جهت اجرا خبر داد. 
 رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه سازمان نقشه برداري در مورد فرونشست زمين در بخش هايي 
از پايتخت هشدار داده است، گفت: در حال حاضر 200 گودال پرخطر 

در تهران وجود دارد. 

پرسش هاي بي پاسخ پيرامون پيوند سر
با توجه به پيشرفت هاي اخير در حوزه پزشكي و پيوند اندام، پيش بيني 
مي شود در آينده اي نزديك پيوند س��ر يا تن نيز امكان پذير شود؛ بدين 
معني كه س��ر يك فرد به تن فرد ديگر يا برعكس پيوند زده خواهد شد. 
براي مثال تن فردي كه دچار سكته مغزي ش��ده با سر فردي كه تن آن 
مبتال به سرطان است، پيوند زده خواهد شد و نتيجه اين پيوند انساني با 
هويت مشترك از دو انسان قبلي خواهد بود. هر چند انجام اين نوع پيوند، 
برخالف پيوند ساير ارگان ها با پيچيدگي هاي خيلي زيادي همراه خواهد 
بود، ولي با توجه به تالش هايي كه توسط متخصصين اين حوزه در حال 
انجام است، ادعاي انجام موفقيت آميز آن طي آينده نزديك وجود داشته 
و انتش��ار اخباري درباره انجام اين عمل، پرس��ش هاي قابل توجهي را از 
جنبه هاي مختلف اخالقي، اجتماعي، حقوقي و شرعي پديد آورده است 
كه بايد مدنظر قرار گرفته و تبعات احتمالي آن پيش بيني ش��ود. شايد 

ابتدايي ترين سؤاالت مطرح در اين خصوص شامل اين موارد باشد:
اگر بدن فرد با سر فرد ديگري به حيات بازگردد، از نظر حقوقي هويت 

فرد جديد هويت سر خواهد بود يا هويت تن؟
فرد جديد به كدام يك از خانواده ها تعلق دارد و آيا محارم فرد جديد، 

محارم سر خواهند بود يا محارم تن؟
آيا فرد جديد از والدين سر ارث خواهد برد يا از والدين تن؟ و همچنين 

وراث فرد جديد چه كساني خواهند بود؟
ديوني كه هر كدام از افراد قبل از پيوند بر ذمه داشتن آيا بر عهده فرد 

جديد خواهد بود؟
درصورت پيوند س��ر يك مرد به تن زن ديگر يا بالعكس آثار حقوقي و 

اخالقي و مسائل شرعي آن چگونه خواهد بود؟
قطعاً پاسخ به س��ؤاالت فوق و تعداد كثيري از س��ؤاالت ديگر در اين 
خصوص، احتياج به زمان زيادي خواهد داشت و بهتر است قبل از اينكه 
دانش پزشكي با سرعت پيشرفت زياد خود اين نوع پيوند را امكان پذير 
كند، نخبگان حوزه و دانشگاه حل و فصل مس��ائل مربوط به آن را در 

دستور كار خود قرار دهند. 
 * عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تخريب ۲۰ هزار متر از  ايران مال
ش�هردار منطق�ه ۲۲ اظه�ار ك�رد: از مجتم�ع »ايران م�ال« در 
قالب جريم�ه و عوارض رقم�ي ح�دود ۵00 ميلي�ارد تومان اخذ 
ش�ده و به حس�اب ش�هرداري تهران واريز ش�ده اس�ت. برخي 
قسمت ها تخريب ش�ده و تخريب بخش هايي هم باقيمانده است. 
علي نوذرپ��ور درخصوص س��رانجام اج��راي حكم مجتم��ع تجاري 
ايران مال كه از سوي كميس��يون ماده 100 داراي تخلفاتي شناخته 
شده بود، گفت: حكم در حال اجراس��ت و تنها اجراي يك بخش هايي 
از آن باقيمانده اس��ت.  وي گفت: اولين بخش از اجراي حكم موضوع 
جريمه اي بود كه اي��ن مجتمع بايد  پرداخت مي ك��رد و رقمي معادل 
300ميليارد تومان كه اي��ن عدد به صورت نقد از س��وي ايران مال به 

حساب شهرداري تهران پرداخت شد. 
نوذرپور خاطر نش��ان كرد: عالوه بر اين جريمه خود شهرداري منطقه 
22 هم در بررسي هايش براي اين مجتمع 200ميليارد تومان عوارض 
در نظر گرفته بود كه اين رقم هم از سوي مالك مجتمع پرداخت شده 
است.  شهردار منطقه 22 افزود: تا اين لحظه حدود 500 ميليارد تومان 
به حساب شهرداري مركز از سوي ايران مال پول واريز شده و موجب شد 
كل بودجه شهرداري منطقه 22 تا پايان سال از محل اين جريمه محقق 
شود.  نوذرپور گفت: در حكم صادرشده بخشي از اين مجتمع حدود 20 
هزار مترمربع كه به صورت خالف ساخته شده بود، بايد تخريب مي شد 
كه تخريب بخش عمده اي از آن انجام گرفت و بخش هاي كمي از آن 
باقيمانده است.  وي افزود: ايران مال موظف به تأمين پاركينگ هم شده 

بود كه اين اقدام هم آغاز شده و در دست انجام است. 
ش��هردار منطقه 22 افزود: يكي ديگر از وظايفي كه ايران مال به عهده 
داش��ت و بايد انجام مي داد، رفع تص��رف از زميني بود ك��ه به كارگاه 
س��اختماني تبديل ش��ده بود، اجرت المثل آن محاس��به و حدود سه 
ميليارد تومان دريافت شد.  نوذرپور گفت: فكر مي كنم تا دو هفته آينده 

كل حكم به اجرا خواهد رسيد. 

قطع و وصل برق منطقه 6 هزينه مي تراشد
يك ش�هروند تهراني: قطع و وصل مكرر برق در دو روزگذشته در 
منطقه۶ تهران خيابان فاطمي موجب تحميل هزينه هايي از جمله از 
كار افتادن وسايل برقي و سوختگي اين وس��ايل شده است. گاهي در 
عرض چند ساعت چندين بار برق قطع مي ش��ود. مسئوالن اداره برق 

پاسخگويي مناسبي نمي كنند. 

ادامه از صفحه اول
عليرضا سزاوار

  تحليل
بنابراي��ن از جم��ع 
تلف��ات  هزين��ه 
»ان��رژي نيروگاه هاي كش��ور« و »ات��الف برق 
در ش��بكه توزيع« مبلغ 1۶ميليارد دالر ثروت 
ملي به هدر مي رود. جالب اينكه مصرف س��رانه 
نان در كش��ور معادل 115كيلوگرم در س��ال و 
مصرف سرانه شير در كشور هم به طور ميانگين 
70كيلوگرم در سال است؛ يعني اين مبلغ معادل 

هشت برابر مصرف يك سال نان و معادل حدود 
10 برابر مصرف س��االنه ش��ير در كشور است. 
اين در حالي است كه براساس آمارهاي سازمان 
جهاني خواربار و كش��اورزي مل��ل متحد )فائو( 
چيني ها با س��رانه مصرف س��االنه ۶0 كيلوگرم 
گوشت، تقريباً شش برابر ايراني ها مصرف دارند و 
چين سهمي 28درصدي در كل گوشت مصرفي 

جهان دارد. 
از سوي ديگر هيئت  وزيران در پاييز9۶ آيين نامه 

اجرايي صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان ها 
را تصويب كرد.

 براس��اس اين آيين نامه وزارت نيرو موظف بود 
تعرف��ه حامل هاي ان��رژي دس��تگاه هايي را كه 
موفق به اجراي اين ماده در زمان مقرر نش��وند 
براس��اس تبصره ماده )18( قانون اصالح الگوي 
مصرف انرژي محاسبه و اخذ نمايند. اتفاقي كه به 
گفته مركز پژوهش هاي مجلس رخ نداده است.  
ضمن اينكه وزارت نيرو درمورد ساختمان هاي 

تحت مالكيت اشخاص حقيقي هم موظف بود، 
بسته اجرايي الزم به منظور تشويق قانون اصالح 
الگوي مصرف انرژي را ظرف سه ماه پس از ابالغ 
مقررات مل��ي تهيه و به تصوي��ب هيئت وزيران 
برساند. اتفاقي كه هنوز پس از گذشت يك سال 
رخ نداده است.  به طور كلي ساختار وزارت نيرو 
به گونه اي است كه با مديريت هوشمندانه در اين 
نهاد مي توان ميلياردها دالر از سرمايه كشور را 

صرفه جويي كرد. 

نماي نزديک

  قاضي مسعودي مقام در جمع خبرنگاران:
*هشت جلسه چهار ساعته دادگاه براي آقايان رضوي و دالويز برگزار شد. 

*تمام مدارك و مستندات مورد استماع قرار گرفت و بازهم براي ارائه مدارك بيشتر مهلت داده شد. 
*در هيچ كجاي تاريخ نظام قضايي ايران اين ميزان اجازه دفاع داده نشده است. 

*رضوي مستنداتي مبني بر قراردادهاي خود با شركت ها ارائه داده كه استعالم خواهد شد. 
*زمان بازگشت حيدرآبادي حدود دو ماه است و كيفرخواست وي تغيير نمي كند، اگر غيابي حكم 

صادر شود، مي تواند واخواهي كند. 
*پرونده جديد پتروشيمي و جهانباني از متهمان بانك سرمايه به شعبه ما ارجاع شده است. 

*تا قبل از مردادماه رأي دادگاه پتروشيمي صادر مي شود. 
*پرونده امامي در مرحله تحقيقات مقدماتي است. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

اتالف انرژي در وزارت نيرو 8 برابر مصرف يك سال نان ايرانيان

وارده


