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 کمیسیون امنیت ملی پروژه آبی گاپ 
در ترکیه را بررسی کرد

گاپ؛ تهدید آبی خاورمیانه
شهروند| بحث بر ســر سدسازی های ترکیه به 
کمیسیون امنیت ملی ایران هم کشیده شد؛ پروژه  
بزرگ آبی که به اســم »گاپ« معروف شده و برای 
کشورهای همســایه مثل آتش زیر خاکستر است. 
صحبت از سدســازی هایی اســت که  در دهه 70 
میالدی آغاز شــد و حاال بناست بر پایه آن عالوه بر 
8 ســد بزرگی که روی رودهای دجله و فرات بسته 
شده،  ۲۲ ســد و ۱۵ نیروگاه در جنوب شرق ترکیه 
ساخته شــود. پروژه GAP تا همین جایی هم که 
پیش رفته به صورت غیرمســتقیم باعث خشکی 
تاالب های دو کشــور ســوریه و عراق و به تبع آن 
بروز ریزگــرد در جنوب ایران شــده و حاال دعوا بر 
سر ادامه این سدســازی ها باال گرفته است. هفته 
گذشته وقتی نمایندگان 43 کشور ازجمله ترکیه 
برای شرکت در اجالس بین المللی مقابله با غبار وارد 
تهران شدند، اعتراض رئیس جمهوری ایران را نسبت 
به این سدســازی ها بدون در نظر گرفتن شــرایط 
کشورهای همسایه شــنیدند. اما رضا تکین، سفیر 
ترکیه در اجالس از پروژه گاپ دفاع کرد و گفت: »با 
احداث این ســدها ما ابزار الزم برای مدیریت آب را 
داریم و می توانیم حتی در شرایط خشکسالی آب را 
رهاسازی کنیم و آب کافی به کشورهای پایین دست 
بفرســتیم تا آن را برای نیازهای خودشان استفاده 

کنند.«
دیروز اما یــک عضو کمیته امنیــت آب ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از بررسی 
پروژه آبــی گاپ در ترکیه در ایــن کمیته خبر داد 
و گفت: »کمیته امنیت آب کمیسیون به ارزیابی و 
تحلیل پروژه آناتولی بزرگ به اصطالح گاپ در ترکیه 
با حضور دستگاه هایی همچون وزارت نیرو، محیط 
 زیســت و ســازمان های مرتبط با آب و سدسازی 

پرداخت.« 
علیرضا رحیمــی در گفت وگو با ایســنا پروژه 
گاپ را تهدید آبــی بزرگی برای خاورمیانه در حوزه 
ژئوپلیتیک و محیط  زیست دانست که نشانه ای قوی 
از برتری جویی و سلطه طلبی منطقه ای از طریق آب 
به همراه دارد. به گفته او، با توجه به وضع خشکسالی 
در سال های اخیر در ایران و پروژه های سدسازی و 
آبیاری تعریف شده در برنامه های پنجم و ششم باید 
منابع آبی کشور از مدیریت کارآمد برخوردار باشد 
تا طرح ها و پروژه ها در حوزه آب با اثربخشی بیشتر 
و سرعت عمل بهتری انجام شود.در پروژه گاپ ۲۲ 
ســد و ۱۵ نیروگاه پیش بینی شــده که در جنوب 
شرق ترکیه 8 سد بزرگ و متوسط ازجمله آتاتورک 
در رودخانه فرات و ایلیس سو در دجله احداث شده 
است. در دو دهه گذشته ۲3 میلیارد دالر مجموعه 
هزینه پروژه گاپ شــده که هدف گذاری آن تأمین 
۲۵ درصد از منابــع آب و ۲0 درصد از مجموعه برق 
مورد نیاز ترکیه اســت. تاکنون تنهــا ۲۱ درصد از 
طرح های مربوط به آبیاری و 74 درصد از طرح های 
برق آبی پروژه GAP به بهره برداری رســیده است و 
کنترل گروه تروریســتی داعش بر بخش هایی از 
عراق و سوریه به تشدید و وخامت وضع بهره برداری 
از آب دجله و فرات افزوده اســت. به گفته رحیمی، 
براساس بررســی های کارشناسان محیط  زیست 
وزارت نیــرو، در صورتی که پــروژه گاپ با احداث 
۲۲ سد بهره برداری شود، حدود ۵/۶ میلیون هکتار 
از اراضی ســوریه  و عراق به بیابان تبدیل می شود و 
بخش جنوبی کشورمان مشخصا هورالعظیم به لحاظ 
زیست محیطی متاثر می شــود و ورود ریزگردها از 
کشورهای منطقه ای که با بیابان زایی مواجه شده اند، 

تشدید خواهد شد.
در  پژوهشــی از ســوی هیــأت حسابرســی 
زیست محیطی و توســعه پایدار درباره پروژه گاپ 
با اشــاره به این که حدود 90درصد آب رود فرات از 
خاک ترکیه و ۱0درصد مابقی آن در سوریه تأمین 
می شود، آمده اســت:  »به لحاظ جغرافیایی، عراق 
خشک ترین کشور بســتر دجله و فرات محسوب 
می شــود و به نوعی دجله و فرات نبض تپنده این 
کشور محســوب می شــوند؛ به طوری که بیش از 
8۵درصد آب شیرین مصرفی کشور عراق از دجله 
و فرات تأمین می شــود. از ســوی دیگر، ترکیه به 
واسطه برخورداری از موقعیت مطلوب جغرافیایی 
و بهره منــدی از رودهای متعــدد، از میزان ذخایر 
نسبتا مطلوبی برخوردار است و در گامی رو به جلو، 
این کشور در جهت بهره مندی هر چه بیشتر منابع 
آبی مذکور اقدام به احداث سدهای متعددی کرده 
است.«  براســاس این پژوهش، ترکیه ۲8 درصد از 
ذخایر آب شیرین داخلی خود را مدیون آب های دو 
رودخانه بین المللی دجله و فرات است که مسلما باید 
قوانین رودهای بین المللی برای استفاده از آنها اعمال 
شود. این درحالی است که ترکیه در دهه های اخیر 
با احداث ســدهایی روی این دو رودخانه و به ویژه 
فرات ســبب بروز اعتراضاتی در دو کشور سوریه و 
عراق شده است. پروژه GAP چنان به محیط  زیست 
آسیب می رساند که حتی محافل زیست محیطی در 
داخل ترکیه هم در مخالفت با آن دست به اعتراضاتی 
زدند، چرا که این پروژه جدای از ایجاد خشکسالی 
و ریزگرد در عراق، ســوریه و ایران، در داخل خاک 
ترکیه منجر به زیــر آب رفتن و محــو برخی آثار 

باستانی و کوچ اجباری برخی اقوام خواهد شد.

دیروز در قوچان و در مألعام اتفاق افتاد

اجرای حکم شالق برای 7 زندانی

شهروند| اجرای حکمی قضائی در مألعام این بار 
در قوچان؛ شهری ۱74هزارنفری در خراسان رضوی 
که دیروز 7 نفر از »نزاع گران در مألعام« این شهر و در 
بین جمعی از مردم، ۵0 ضربه شالق را تحمل کردند. 
»علی آذری« دادستان قوچان در مراسم اجرای این 
حکم شالق قوچان از ادامه داربودن چنین احکامی 
در روزهای آینده هم سخن گفت: »با توجه به افزایش 
نزاع های گروهی در سطح شهر و با هدف پیشگیری، 
حکم شــالق تعدادی از محکومان ایــن پرونده ها 
به زودی در مألعام اجرا خواهد شد. اجازه نخواهیم داد 
برخی با بروز اینگونه ناهنجاری ها به آبروی شهرستان 
که شهری با فرهنگ و تاریخ کهن است، لطمه وارد 
کنند.«  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان 
قوچان درباره اتهام این افراد هم پیش از اجرای حکم 
توضیحاتی را بیان کرد: »متهمان این پرونده حدود 
4مرحله و در نقاط مختلف با یکدیگر درگیر شــده 
بودند که درنهایت 7 نفر دستگیر شده از آنها به یک  
سال حبس تعلیقی، 74ضربه شالق که ۵0 ضربه آن 
در مألعام اجرا و ۲4 ضربه شالق تعلیق محکوم شدند. 
سه نفر از متهمان این پرونده نیز متواری هستند و 
تحت پیگرد قرار دارند همچنین یک نفر از این افراد 
که جزو اراذل و اوباش شهرســتان اســت، عالوه بر 
مجازات های فوق به یکی از شهر های جنوبی کشور 
تبعید شده است.« او در ادامه از »سطح بندی ارذل و 
اوباش قوچان« هم سخن گفت: »در حال حاضر کلیه 
اراذل و اوباش قوچان بسته به نوع جرایم شناسایی 
و سطح بندی شده اند که حدود 70 نفر هستند و در 

حال کار برروی آنها هستیم.«
تماشاگران محدود

تصاویر منتشرشده از اجرای حکم شالق در مألعام 
نشان می دهد که شــهروندان قوچانی به هر دلیلی 
استقبال زیادی از این مراسم نداشتند و غیر از مقامات 
رســمی و نظامی، تعداد کمی از مردم به تماشــای 
این مجازات نشستند؛ موضوعی که در گفت و گوی 
»شهروند« با تعدادی از ساکنان شهر قوچان هم تأیید 
می شود. »حسین« مسئول یک دفتر مهندسی در این 
شهر خبر را از کانال های تلگرامی شنیده است: »تازه 
دفتر کارم را راه انداختم و فرصتی برای بیرون رفتن 
نداشتم. اگر سرم شلوغ نبود بسته به پیشینه حکم 
شاید برای تماشــا می رفتم. در شهری مثل قوچان 
که کوچک است بسته به نوع جرم امکان دارد مردم 
برای تماشا بیایند ولی گروهی هم معتقدند که برای 
آبروی شهر خوب نیست.« در این بین تعداد دیگری 
از شــهروندان قوچانی به  طور کلی از اجرای چنین 
حکمی در شهرشان بی خبرند و آن طور که می گویند 

رغبتی برای تماشای درد دیگران هم ندارند.
»اعمال مجازات 

در جلوگیری از جرایم نقش موثری ندارد«
اگر چه بعضی از حقوقدانــان »اراذل و اوباش« را 
اصطالحی بدون تعریف دقیــق حقوقی می دانند 
و معتقدند در بعضــی موارد می تواند زمینه ســاز 
نادیده گرفتن حقوق شهروندی و انسانی متهمان یا 

متخلفان شود، اما همچنان این اصطالح در ادبیات 
رســمی به کار گرفته می شود و حکم های مختلفی 
درباره آنها اجرا می شود تا به گفته بعضی از مقامات 

قضائی »هیمنه آنها شکسته شود«.
»عبدالصمد خرمشــاهی« حقوقــدان و وکیل 
دادگســتری در این باره معتقد اســت کــه عنوان 
مجرمانه ای به نام »اراذل و اوباش« در قانون تعریف 
نشده است. او در توضیح این موضوع به »شهروند« 
می گوید: »درباره این موضوع پیش از این صحبت های 
زیادی شده است. فی نفسه عنوان مجرمانه ای به اسم 
اراذل و اوباش نداریم و نمی توانیــم فردی را با اتهام 
شرور یا اراذل شالق بزنیم مگر این که یکی از عناوین 
مجرمانه قانونی دیگر توسط متهم انجام شده باشد 
که باید مطابق با آیین دادرسی کشور و قطعیت جرم، 
حکم آنها اجرا شود. این بحثی در چارچوب قوانین 
قضائی و حقوق شهروندی است.« خرمشاهی درباره 
فلسفه مجازات و تاثیرگذاری اجرای احکام تنبیهی 
در مألعام هم می گوید: »باید ببینیم هدف از مجازات 
چیســت و این کار با چه نیتی انجام می شــود. در 
این خصوص ماحصل کالم این است که افراد متخلف 
باید مطابق قانون محاکمه و مطابق قانون مجازات 
شوند؛ به این دالیل که عدالت اجتماعی رعایت شود، 
جلوی قانون شکنی ها و اعمال مجرمانه گرفته شود 
و... اما در چند دهه اخیر ثابت شده که اِعمال مجازات 
نمی تواند در متوقف کردن و جلوگیری از جرایم نقش 
موثری داشته باشد البته شاید در کوتاه مدت و مقطعی 
تاثیری داشــته باشد اما مســلما در طوالنی مدت 
این مجــازات آن هم به صــورت علنی نه تنها باعث 
تنبیه مجرم و برگشــت او به جامعه نمی شود بلکه 
آســیب های این اتفاق باعث متجری شــدن متهم 
مي شود، به گونه ای که دیگر چیزی به نام اعتبار و آبرو 
برای آنها نمی ماند و به همین دلیل امکان برگشت به 
جامعه و تطبیق با هنجاری های اجتماعی عمال از بین 
می رود.« این وکیل دادگستری معتقد است که بیش 

از توجه به تنبیه، باید زمینه اجرای جرم برداشته شود 
چراکه بعضی آسیب های اجتماعی جوانان را به سمت 
قانون شکنی سوق می دهد: »قبل از تنبیه و اجرای 
حکم، باید زمینه ایجاد جرم برداشته شود. بسیاری 
از آسیب های اجتماعی باعث می شود که جوانان ما 
خواه ناخواه به سمت قانون شکنی پیش بروند. تجربه 
نشــان می دهد که در طول تاریخ و در تمام جوامع، 
مجازات فی نفسه تاثیرگذار نبوده است. اگر قرار بود 
مجازات در کشور ما تاثیرگذار باشد، چرا االن این همه 
اجرای احکام بیشتر می شود یا چرا تالش می شود که 
قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را حذف کنند؟ 
قطعا این مجازات ها نه تنها تاثیرگذار نیست بلکه با 
توجه به گسترش شبکه های اجتماعی، انتشار این 
تصاویر و فیلم ها ممکن است باعث گسترش خشونت 
در بین جوانان شود. دســتگاه قضائی باید به نوعی 
برخورد کند که شخص مجرم، متنبه و اصالح شود و 
هدف مجازات باید همین باشد که نشان دادن چنین 
تصاویری نه تنها هیچ تأثیر مثبتی ندارد بلکه تبلیغ 
خشونت خواهد شد. برخورد انتقام جویانه و خشن از 

نظر دادرسی های نوین جایگاهی ندارد.« 
 »اجرای حکم یک مجرم 

در مألعام حیثیتش را از بین می برد«
»محمد کاظمی«، نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس شورای اسالمی اگرچه می گوید که 
اجرای چنین احکامی در مألعام باعث از بین رفتن 
حیثیت و آبروی متهمان می شــود اما معتقد است 
که درباره متعرضان به »نوامیس« و کسانی که رعب 

 و وحشت برای مردم ایجاد می کنند، می تواند تأثیر 
مثبت و پیشگیرانه داشته باشد: »دادستان با طرح 
موضوع در شــورای تأمین اســتان اجرای حکم در 
مألعام را پیشنهاد می دهد و چنین احکامی مخالفتی 
با قانون ندارد. معموال اجرای این احکام در شــورای 
تأمین استان مطرح می شــود و به عنوان یک اقدام 
امنیتی و پیشــگیرانه صورت می گیرد، چون لحاظ 
نکردن موانع امنیتی خود می تواند باعث ایجاد مشکل 
شود.« این حقوقدان در گفت و گو با »شهروند« ادامه 
می دهد: »یک وقتی حادثه ای اتفاق می افتد، جرمی 
و جنایتی در مألعام مثال تعرض به نوامیس که امنیت 
روانی شهروندان را به مخاطره می اندازد، اجرای علنی 
اقدام پیشگیرانه به حساب می آید چون ممکن است 
مانع از ایجاد موارد مشابه شود و جنبه پیشگیرانه برای 
افرادی با چنین نیت هایی داشــته باشد. در هر حال 
آبروی افراد مهم است. یک فرد با جرم ساده و اجرای 
علنی حکم، حیثیتش در یک شهر از بین می رود و 

باید دادستان ها دقت زیادی به خرج دهند.«
اخبار خبرگزاری های رســمی از افزایش اجرای 
احکام قضائــی در مألعام حکایــت می کند. هفته 
گذشته هم حکم مشابه یک متهم در خیابان خیام 
مالیر اجرا شد. »عباس نجفی« دادستان مالیر درباره 
اتهام فرد مذکور گفته بود: »این مجرم با هویت معلوم 
حدودا 30ساله،  سال گذشته بعد از ظهر روز شهادت 
امام جعفر صــادق)ع( از خلوتــی خیابان قائم مقام 
سوءاســتفاده و خانمی را که دارای یک گالری بوده، 
تعقیب کرده اســت. ســپس به عنوان خریدار وارد 
مغازه شده و با سوءاستفاده از خلوتی فضا و با تهدید 
چاقو، این خانم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده 
است. این مجرم به ۲ ســال حبس تعزیری، اجرای 
74 ضربه شــالق در مألعام و ۲ سال تبعید به یکی 
از شهرستان های شرقی کشــور محکوم شده بود.« 
کاظمی که نمایندگی مردم مالیر در مجلس شورای 
اسالمی را برعهده دارد به اجرای این حکم هم اشاره و 
از آن دفاع می کند: »اخیرا در مالیر هم چنین کاری 
صورت گرفت که مــن آن را تأییــد می کنم چون 
تعرض آشکاری به یکی از نوامیس بود. اگر این افراد 
در مألعام ارعاب و وحشت ایجاد کرده باشند، اجرای 
علنی حکم آنها می تواند جنبه پیشــگیرانه داشته 

باشد.«
بحث و نظــر درباره اجــرای احــکام در مألعام، 
مدت هاست که به یکی از موضوعات بحث برانگیز در 
ایران تبدیل شده و در کنار منتقدان جدی، موافقانی 
هم دارد و به نظر نمی آید در کوتاه مدت این منتقدان 

و موافقان به نقطه مشترکی برسند.

گزارش

  دادستان قوچان: حکم شالق برای تعدادی دیگر از محکومان نزاع به زودی در مألعام اجرا خواهد شد
  خرمشاهی، حقوقدان در گفت وگو با »شهروند«:  اعمال مجازات به صورت علنی برگشت متهم به جامعه را ناممکن می کند

روي خط خبر

 چهارمین دور مرمت 
گنبد مخروطی قابوس آغاز شد

ایسنا| مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس از 
آغاز مرمت این بنا برای رفع خطــر اضطراری از آن 

خبر داد. 
جاوید ایمانیان با اشــاره به خریــداری و نصب 
داربســت های مخصــوص گنبــد »ُرک« )گنبد 
مخروطی( ســه دوره مرمت این بنــای جهانی را 
یادآوری کرد و گفت: »برای نخستین بار در دهه ۲0 
و با بستن داربســت چوبی مرمت گنبد مخروطی، 
تعمیر کتیبه، صفه قاعده و اصالحات درونی این بنا 
انجام شــد، پس از آن بار دیگر داربستی در دهه40 
برای مرمت بام گنبد در قســمت داخلی و خارجی 
بنا زده شد و در دوره سوم نیز در سال ۱38۵ مرمت 
گنبد »ُرک« انجام شــد.«  او با بیان این که درحال 
حاضر نیز برای چهارمین بار پس از گذشت ۱۱ سال 
با همــکاری و حمایت معاونت میــراث فرهنگی 
ســازمان، دفتر امور پایگاه های سازمان و مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گلستان آغاز شده اســت، اضافه کرد: »در این دوره 
مرمت ۱700 شــاخه داربســت مخصوِص بنای 
جهانی گنبد قابوس خریداری و نصب شد تا براساس 
پایش ها، انجام هرگونه عملیات حفاظت اضطراری، 
محــدوده بام بنا شــامل پاکســازی پارازیت های 
گیاهی، پاکسازی گلسنگ ها، سمپاشی، بندکشی 
و استحکام بخشی شــکاف ها، استحکام بخشی و 
پوشش نهایی آجرهای ناپایدار گنبد »ُرک« بنا در این 
دوره انجام شود.« ایمانیان در ادامه با اشاره به این که 
رشد ریشه گیاهان و علف های هرز تهدید جدی برای 
بام بناست، چون هر ســال تجدید می شوند، ادامه 
داد: »دانه های آنها در بین درزها و شــکاف ها باقی 
می ماند یا توسط حشــراتی مانند مورچه به پشت 
آجرها و البه الی بندهای آجرها حمل می شــود و 
با کمترین بارندگی در محیطی مناســب شروع به 
رشــد می کنند.« مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد 
قابوس همچنین با اشاره به پوشیده شدن بخشی از 
بام گنبد با گل  سنگ ادامه داد: »بخشی از پاکسازی 
در مرمت رفع خطر اضطراری این گنبد نیز شامل 
برداشتن و زدودن الیه ی گل سنِگ زنده ای است که 
با فشار دست و ابزار مکانیکی به راحتی از سطح جدا 
می شوند.« به گفته او، بعد از پاکسازی و علف زدایی 
سطح گنبد و برداشتن گل ســنگ های زنده برای 
جلوگیری از پیشرفت علف ها و رشد مجدد آن ها، 
البه الی شکاف ها، بندها و سطح آجرها سم  پاشی 
)سم رنداب( می شود. ایمانیان از مهمترین مشکالت 
بام گنبد قابوس را تخریب بنِد آجرها به دلیل رشد 
گیاهان و تاثیرات عوامل محیطــی در طول زمان 
دانست و گفت: »این شکاف ها محل مناسبی برای 
نفوذ رطوبت و دانه  های گیاهان و حشرات به پشت 
آجرهاست که بعد از پاکسازی آنها با تزریق پریمال 
۱0 درصد به پشــت شــکاف ها استحکام بخشی 

می شوند.«
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مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه 3 میلیون و 300 هزار نفر 
از جمعیت پنج میلیون و 300 هزار نفري استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعي 
هســتند؛ از پرداخت ماهیانه 340 میلیارد تومان حقوق به ۵00 هزار نفر بازنشسته 

استان اصفهان خبرداد.
علی اصغر دادخواه در نشست خبری که بمناسبت هفته تامین اجتماعی در جمع 
خبرنگاران برگزار شده بود، با اشــاره به اینکه ۶۵ درصد از جمعیت استان اصفهان 
تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: ۵00 هزار نفر در سطح 
استان اصفهان بازنشسته تامین اجتماعي، یک میلیون و 90 هزار نفر بیمه پرداز اصلی 

و 800 هزار نفر بیمه شده اجباری هستند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشســتگان از اردیبهشــت ماه سال جاری 
اعمال شــده اســت، گفت: ۲3۵ هزار پرونده در رابطه با بازنشستگان تحت پوشش 
تشکیل شده اســت و ماهیانه 340 میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان پرداخت 
می شود. دادخواه یادآور شــد: ۲3 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری می گیرند که رشد 
۲4 درصدی را نشان می دهد،  همچنین 0.۵ بیمه اجباری رشد داشته و به دلیل رکود 
اقتصادی شاهد رشد در بیمه بیکاری هستیم که امیدواریم با ایجاد تحول اقتصادی با 

افزایش رشد بیمه شدگان اجباری روبرو شویم.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه سازمان تامین 
اجتماعی به ســمت خدمات نوین مانند ایجاد پرونده هــای الکترونیکی و پرداخت 
متمرکز حقوق مستمر حرکت کرده است، عنوان کرد: ۱0۲ هزار کارفرما با ما قرارداد 
دارند به عبارت دیگر ۱0۲ هزار کارگاه در اســتان اصفهان وجود دارد که دیگر بدون 
مراجعه و با استفاده از اینترنت امور خود را انجام می دهند و  اصفهان در این موضوع 
رتبه اول را در کشور را دارد. دادخواه اذعان داشت: در آینده نزدیک نسخ الکترونیک 
کلید خواهد خورد و بایگانی هایی اختصاص داده شــده به صورت سیســتمی ثبت 
خواهد شد، کلیه شعب فیبر نوری داشــته و تمامی زیرساخت های انجام این اتفاق 

عملیاتی خواهد شد و منتظر دستور العمل تهران هستیم.
وی اضافه کرد: از اســفند 9۵ نیمی از دفترچه های بیمه حذف شــده و برخی از 
بیمارستان ها دیگر برگه ای از دفترچه باز نمی کنند،  یک سوم بار مراجعه مردمی به 
درمانگاه ها و بیمارســتان های ملکی بوده و حدود 700 هزار دفترچه کاهش یافته 
اســت. دادخواه توضیح داد: ۱.۵ میلیون دفترچه در این مدت دیگر صادر نشــده و 
امیدواریم تا پایان ســال 9۶ صدور دفترچه را پایان داده و در سطح استان اصفهان 
دفاتر به صورت الکترونیک صادر می شــود. وی گفت: در اســفند ماه سال گذشته 
۲۲ میلیون نسخه الکترونیک در سطح کشــور صادر شده است که باعث شده یک 
میلیون و ۵00 دفترچه بیمه درمانی مجددا صادر نشود. مدیر کل تامین اجتماعی 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته ۱70 هزار بازرسی از کارگاه های کمتر از 
۵0 نفر در استان شده است، گفت: درصدد هستیم این امر در کارگاه های باالی ۵0 

نفر نیز اجرایی شود. دادخواه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان 
خدماتی است، گفت: یکی از اقدامات مفید سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته 
جلوگیری از تعطیلی کارگاه های کوچک و بزرگ با همکاری استانداری است. وی با 
اشاره به فعالیت های انجام شده برای کمک به اشتغال پایدار یادآور شد: ۱80 کارگاه 
در کمیسیون های تخصصی مصوب شــد تا تأمین اجتماعی به آن ها کمک کند تا 

بتوانند ادامه فعالیت دهند.
دادخواه خاطر نشــان کرد: ذوب آهن باید ماهانه ۱۲ میلیارد تومان برای ۱8 هزار 
کارگر ثابت و پیمانکار به شعب تامین اجتماعی حق بیمه دهد اما مقرر شده تامین 
اجتماعی از این مجموعه برای مدت شــش ماه تنها چهار میلیارد تومان حق بیمه 
دریافت می کند. وی گفت: عــالوه بر ذوب آهن تامین اجتماعی بــه احیاي دوباره 
شرکت پلی اکریل نیز کمک کرد و از مهرماه تمام واحدهای پلی اکریل فعال می شود 
و کارگران در صورت فراهم شدن مواد اولیه دوباره به کار خود باز مي گردند. دادخواه 
گفت: 9۶ درصد درآمد تامین اجتماعی از محل بیمه دریافتی بیمه شــدگان تامین 
می شود و ماهانه 370 میلیارد تومان به تامین اجتماعی واریز می شود. بزودی بازرسی 
الکترونیکی را در سازمان اجرایی می کنیم.معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی 
استان اصفهان نیز در این نشست خبری در سخنانی با بیان اینکه حدود ۵0 برنامه 
عملیاتی برای امسال پیش بینی شده است، گفت: به زودی بازرسی الکترونیک را در 
سازمان اجرایی می کنیم؛ به این صورت که بازرسان با تبلتی که در دست دارند می 

توانند اثر انگشت و عکس بگیرند و به طور مستقیم با شعب ارتباط داشته باشند. 
عبدالرسول آقاهادی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در سه بخش حرکات 
بسیار مثبتی انجام داد، افزود: خدمات غیر حضوری برای کارفرمایان، بیمه کارگران 

برای کارفرمایان و ابالغ الکترونیک از اقدامات ارزنده سازمان است. 
وی بخشودگی جرایم را دیگر اقدام مثبت تامین اجتماعی دانست و خاطر نشان 
کرد: بخشودگی جرایم تا تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال جاری اعمال و به شعب ابالغ 

شد که کمک شایانی به دامنه فعالیت کارفرمایان کرد. 

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان خبرداد:
پرداخت ماهیانه 340 میلیارد تومان حقوق به 500 هزار نفر بازنشسته استان اصفهان

شهرستان65 درصد از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

خبر

شهروند| هنوز چند ساعتی از ثبت جهانی شهر 
تاریخی یزد نمی گذشــت که تصاویری از لودرهای 
تخریبگر در بافت تاریخی این شــهر منتشــر شد. 
یکشنبه شب درست در ساعاتی که مردم یزد از شوق 
ثبت شهر تاریخی شان در فهرست میراث یونسکو در 
خیابان شادی می کردند، تصاویری در فضای مجازی 
دست به دست می شد که نشان می داد در گوشه ای 
تاریک از محله قدیمی فهادان، لودرها مشــغول به 
کارند. چند ساعتی بعد از ماجرا، اما مدیرکل میراث 
فرهنگی این استان توضیحی درباره »آواربرداری از 
حســینیه ای ۱0ســاله« داد و از تن دادن به شایعه 
گله کرد. با این حال صبح دیروز باز هم تصاویری از 
عملیات لودرها در روز روشن در محله فهادان منتشر 
شد و جنجال ادامه پیدا کرد. در تصاویر منتشرشده، 
لودرها درحال گودبرداری از ســاختمان حسینیه 
دارالعباس بودند؛ عملیاتی که البته مجوز داشــته و 
قرار است برای بازسازی این حسینیه ادامه پیدا کند. 
این تصاویر اگرچه جنجال به پا کرد، اما نه می توان از 
ساخت وساز و تخریب ها در بافت تاریخی یزد که در 
این سال ها رخ داده چشم پوشید و نه می توان حضور 
لودرها را در بافت این شهر که حاال جهانی هم شده، 
نادیده گرفت. محله فهادان که انتشار عکس هایی از 
حضور لودرها در آن جنجال آفرین شده، هسته اولیه 
تشکیل دهنده بافت شــهری یزد به شمار می رود. 
این محله به عنوان بافت قدیمی یا تاریخی شهر یزد 
شناخته می شود. یکشنبه شب با انتشار نخستین 
تصاویر از تخریــب لودرها در خانه هــای تاریخی 
محله فهادان، فاطمه دانش یزدی، مدیر کل میراث 
فرهنگی استان یزد با انتشار پیامی، چنین توضیح 

داد:  »عکس و خبر منتشرشده مربوط به آواربرداری 
بنای حسینیه دارالعباس است که در ماه های گذشته 
پس از پیگیری و بررســی های کارشناســی مجوز 
بازسازی گرفته است.« او گفت:  »الزم به گفتن است 
که در ماه گذشــته نیز در زمان آواربرداری از بقایای 
ساخت وسازهای غیر اصولی این بنا شامل آشپزخانه 
و سرویس بهداشــتی بنا که کمتر از ۱0 سال عمر 
داشته است، با شیطنت و تصاویر گمراه کننده عده ای، 
شایعاتی مبنی بر تخریب عمده در بافت، در فضای 
مجازی منتشر شــد. به نظر می رسد پخش چنین 
تصاویر مبهم، گنگ و نامشخص در نخستین شب 
پس از پذیرش پرونده ثبت جهانی شــهر تاریخی، 
جز مرهمی برای آنان که از این رویداد دل آزرده اند، 
نباشد.« با این همه انتقاد فعاالن میراث فرهنگی این 
بود که این عملیات چرا درست در شب شادی مردم 
رخ داده و اصال چرا لودرها به بافت تاریخی شهر راه 
پیدا کرده اند؟ این نگرانی ها و حساســیت ها البته با 
توجه به سابقه تخریب های شبانه در بافت تاریخی 

شهر های مختلف، چندان غیرمنطقی نبود. 
مهدی زمان زاده، فعال میراث فرهنگی اســتان 
یزد در این باره به »شهروند« می گوید: »تخریب برای 
ساخت این بنا از یک ســال پیش آغاز شد. آن زمان 
فعاالن رسانه ای و میراث فرهنگی اعتراض کردند و 
تخریب متوقف شد اما درنهایت آنها مجوز گرفتند 
و کارشان را با اجازه اداره میراث فرهنگی یزد پیش 
بردند. آنها طرح را به کمیته فنی اداره میراث فرهنگی 
بردند و توانستند رضایت مسئوالن را به طریقی جلب 
کنند. حاال گفته می شود بازسازی این حسینیه در 

محله فهادان با مجوز انجام می شود.«

کمتر از 12 ساعت پس از ثبت جهانی شهر یزد اتفاق افتاد

جنجال حضور لودرها در محله تاریخی »فهادان«
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