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سرویسهای بهداشتی زیاد نیست؟

تکذیب

رد ادعای یک نماینده مبنی بر دخالت سعودیها در بازار ایران

قاچاق 3/5میلیون سکه صحت ندارد

مریم شکرانی -شــهروند| «بگم بگمهای»
ســکه و دالر باال گرفته اســت و در این میان گاهی
ادعاهایی مطرح میشــود که هیــچ منطق و پایه
عقالنی ندارد .یکی از این بگــم بگمها ادعای جواد
کریمی قدوســی ،عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس اســت که گفته :در
 2ماه گذشــته 3میلیون و 500هزار سکه از کشور
جمعآوری و به سلیمانیه عراق فرستاده شده است.
احمد انارکیمحمدی ،عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس دهم اما ،در واکنش به این ادعا به «شهروند»
میگویــد« :ادعــای خــروج 3میلیونو500هزار
قطعه ســکه از ایران صحــت ندارد و از آن دســته
ادعاهای جنجالی و بیپایه و اســاس ســکه و دالر
برای خبرسازی است ».او با بیان اینکه در آخرین
نشســت ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در هفته
گذشته حضور داشته اســت و هیچ گزارشی مبنی
بر خروج این حجم بزرگ طال و حتی مقادیر کمتر
وجود نداشته است ،ادامه میدهد :من نمیدانم آقای
قدوسی این ادعا را براساس چه سند و مدرکی بیان

داشته است ،اما یک دو دوتا چهارتای ساده هم نشان
میدهد قاچاق طال از ایران در شرایط فعلی اصال به
صرفه نیست و وقتی سکه در بازار ایران با داللبازی
این همه گران شــده و قیمت آن غیرواقعی است،
قاچاق آن به خارج از ایران که برای قاچاقچی سراسر
ضرر است!
این ادعاهای عجیب بازار سکه و دالر در شرایطی رخ
میدهد که عدهای تالش میکنند نوسانات این بازار را
به عوامل خارجی و بیرون از بازارهای مالی ربط بدهند.
گفتنی است کریمی قدوســی ،عضو کمیسیون
امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلــس گفته
بود :ســعودیها بــرای جنــگ اقتصــادی علیه
ایران در ســلیمانیه عــراق قــرارگاه زدنــد و آنها
 13نفــر را مامــور کردنــد کــه در بــازار تهــران
هرچــه ســکه و دالر آوردنــد ،خریــداری کنند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس همچنین گفته اســت این افــراد ماموریت
داشتند هرچه سکه و دالر در بازار تهران بوده را حتی
20درصد باالتر از قیمت هم خریداری کنند.

جنجال

یکی از اخبــار روزهای گذشــته قرارداد
تعمیر و نگهداری ســرویسهای بهداشتی
حــرم مطهــر امــام(ره) بــود .آنچه در
این مــورد جلب نظــر میکــرد رقم یک
و نیممیلیــاردی ایــن قرارداد برای ســال
 97بــود کــه کمــی نامتعــارف بــه نظر
میرســید و به همیــن دلیل بــا انتقاداتی
مواجه شد.
روز گذشــته روابطعمومــی شــهرداری
حرم مطهر امام (ره) طــی جوابیهای تالش
کرد به انتقادات پاســخ دهد .این جوابیه با
قانونی خواندن این قــرارداد و تاکید بر این
که در ســالهای گذشته هم مشــابه این
هزینهها برای حرم صرف شده است ،متذکر
شــد« :این قرارداد با توجه به وسعت۷۵۰
هکتاری محدوده شــهری تحت پوشــش
شامل  10ســایت بزرگ با موضوع تعمیر،
نگهــداری و نگهبانــی از  1700چشــمه
ســرویس بهداشتی منعقد شــده است که
در ایــام 12ماهــه ســال و علیالخصوص
مراســمات خاص در ایام ویژه ســال مورد
بهرهبرداری شهروندان عزیز قرار میگیرد .با
انعقاد قرارداد مذکور تعداد  500نفر نیروی
انسانی بهصورت مســتقیم و غیر مستقیم
مشــغول به کار شــدهاند .با یک محاسبه
بسیار ساده بهصورت ماهانه 61هزار تومان
برای هر چشمه سرویس بهداشتی که شامل
هزینههــای تأمین نیروی انســانی ،تعمیر،
بازســازی ،نگهداری ،نگهبانی و خریداری
اقالم مصرفی هزینه میگردد که ...بســیار
متعادل است».
البته بــه نظــر میرســد روابطعمومی
مربوطه در محاسبات اشــتباه کرده باشد.
مبلغ یکونیم میلیارد تومان را اگر به 1700
چشمه سرویس بهداشتی برای  12ماه سال
اختصاص دهیــم ،عدد 73هــزار تومان به
دست میآید.
در عین حال اگر به رابطه  1700چشــمه
سرویس بهداشتی با  500نفر نیروی انسانی
هم نگاه کنیم ،اینگونه به نظر میرســد که
هر  3.4چشمه سرویس بهداشتی یک نفر را
مشــغول به کار کرده که باز هم منطقی به
نظر نمیرسد .طبق استانداردهای موجود،
هر  50نفر به یک ســرویس بهداشتی نیاز
دارند و  1700ســرویس به  85هــزار نفر
خدمات خواهد داد .عددی که مطمئنا تنها
در روزهای خاصی از ســال زائر حرم مطهر
خواهند بود و در بقیه ایام ســال همانطور
که دیده شــده ،تمام ســرویسها باز و در
دسترس نیست.
هزینههــای در نظر گرفته شــده منطقی
باشد یا نه ،باید از مسئوالن محترم مجموعه
بابت پاسخگویی تشــکر کرد .در عین حال
توقع میرود از این شفافســازی و نظارت
استقبال کنند.

آیت وکیلیان -شــهروند| بحث
فیلترینگ تلگرام همچنــان موضوع داغ
رسانهها ،نهادهای دولتی ،قضائی و کاربران
شبکههای اجتماعی است .موضوعی که بعد
از فیلترینگ هر بار در ابعاد جدیدی مطرح
شده است؛ مرحله بعد از فیلترینگ وارد فاز
جدیدی مبنی بر بستن فلیترشکنها هم
شد ،اما تا به امروز هیچگاه عملی نشده است.
تا اینکه هفته گذشــته دادستان اصفهان
در اظهارنظری اعالم کرد که اســتفاده از
فیلترشــکن پیگرد قانونی دارد .این خبر
بازتاب گسترده و انتقادات زیادی را به همراه
داشــت .با وجود انتقادات گسترده نسبت
به این نوع سیاســتگذاری در مورد اعمال
مجرمانهبودن اســتفاده از فیلترشکن ،این
مســأله در یکی از استانها منجر به احضار
ادمینهای کانالهای تلگرامی در اصفهان
شده اســت .یک وکیل دادگستری از قول
یکی از همســران افراد احضار شده ،عالوه
بر اینکه از احضار تعــدادی از ادمینهای
کانالهای تلگرامی به مجتمع قضائی این
شهر خبر داده ،گفته باید تعهد بدهند که
در تلگــرام کار نکنند و فعالیــت خود را به
پیامرسان سروش ببرند و اگر نیایند،حکم
جلب برایشان صادر میکنیم .اکنون مسأله
اینجاست که آیا شیوه جذب مخاطب در
پیامرســانهای داخلی ازجمله سروش به
همین شیوه اعمال زور است .موضوعی که
از مدیران سروش آن را پیگیری کردیم.

احضارادمینهایکانالهایتلگرامی
پیام درفشــان ،وکیل دادگستری دیروز
از احضار تعــدادی از ادمینهای کانالهای
تلگرامیبهمجتمعقضائیشهراصفهانخبر
داد .این وکیل دادگســتری که وکالت یکی
از ادمینهای احضارشده را برعهده دارد ،به
«اعتمادآنالین» گفت« :از شورایعالی فضای
مجازی در یک مقطعی تاکید میکردند که
بیایید کانالهای خود را ثبــت کنید و ما از
شما حمایت میکنیم .این افراد هم براساس
اعتمادی که در آن زمان بــه دولت تدبیر و
امید داشتند ،رفتند و اطالعات شخصی خود
را ثبت کردند .اتفاقا وزیر ارشــاد در آن زمان
از عملکرد این ادمینها که تالش داشــتند
براساس قانون یک کســبوکار راهاندازی
کنند ،اســتقبال و از ادمینهای کانالهای
تلگرامیدرجلسهایتقدیرکردند .اینوکیل
دادگستری در ادامه افزود :حتی حمایتها
در آن زمان بهحدی بود که گفتند بهعنوان
یککسبوکارثبتشدهبهشماواممیدهیم
و به دلیل کار فرهنگی که انجام میدادند از
آنها تشــکرکردند .درفشــان ادامه داد :اما
االن به نظر میرســد افرادی که در آن زمان
شهروندانقانونمداربودندوکانالخودراثبت
کردهاند،درحالقربانیشدنهستند.
ازشیرینیپذیریتاکیکپزی
وکیل یکــی از ادمینهــای کانالهای
تلگرامی در اصفهان با اشــاره به پیامی که
چند ماه پیش برای ادمینها ارســال شده

است،گفت :یکروزپیامازنهادهایامنیتی
میآید که فعالیت در تلگرام جرم است و با
شــما برخورد میشــود ،روز دیگر تماس
میگیرند و احضاریه میفرستند و ادمینها
را به مجتمع قضائی اصفهان فرامیخوانند.
درفشــان در ادامه بیان کرد :چهارشــنبه
گذشــته تماس گرفتند و ایــن خانم را به
مجتمع قضائی اصفهان احضار کردند .در
ادامه پیگیریها متوجه شدیم زنان دیگری
که کانالهای شیرینیپذیری ،کیکپزی
یا موضوعات مربوط به هنــر و زنان دارند،
هم احضار شدهاند .این وکیل دادگستری
در ادامــه تاکید کرد :ایــن کانالهایی که
ادمینهای آنها به مجتمع قضائی اصفهان
احضار شــدهاند ،کامال محتوایی با مفاهیم
خانواده و روز دارند و به مباحث سیاســی
ارتباطی ندارند ،حتــی فعالیت مدنی هم
ندارند و تنها کار فرهنگی و آموزشی انجام
میدهند.
تعهدبدهنددرتلگرامفعالیتنکنند
درفشــان درباره افرادی که براســاس
پیگیریها احضار شــدهاند ،گفت :موکل
من با افراد زیادی ارتباط نــدارد و تنها با 9
نفر از زنانی که محتوای کانال آنها هم مانند
خود او اســت ،مرتبط بوده و گفته میشود
از روز سهشــنبه احضاریههایی برای آنها
فرستادهاند .این وکیل دادگستری در ادامه
با بیان اینکه با مــوکل من به دلیل اینکه
آدرســش تغییر کرده بود ،تلفنی صحبت
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کردند ،توضیــح داد :به موکلم گفتهاند که
برای ارایه توضیحاتی به آدرســی که اعالم
کردهاند ،مراجعه کند .ایشــان پرسیدهاند
مشکلی هست یا شــاکی داشــتهام .به او
گفتهاند حکم دادستان است ،باید به اینجا
بیاییدتابیشترصحبتکنیم.اودربارهتعداد
ادمینهایی که به مجتمع قضائی رفتهاند،
گفت :همســر یکی از این زنان روز شنبه
به محل احضاریه رفته و بــه او گفتهاند که
استفادهازفیلترشکنجرماستوهمسرتان
چرا درحال فعالیت در تلگرام است ،باید به
اینجا بیایند و تعهد بدهنــد که در تلگرام
فعالیتنکنند.
شرطفعالیت :ورودبه«سروش»!
ایــن وکیــل دادگســتری ادامــه داد:
همسرشان گفتهاند که ایشــان مسافرت
هستند .آنها گفتهاند که حتما باید خودشان
حضور پیدا کنند و تعهد بدهند که در تلگرام
کار نکنند و فعالیت خود را به پیامرســان
سروشببرندواگرنیایندحکمجلببرایشان
صادر میکنیم .درفشــان در ادامه توضیح
داد :همسر ایشــان گفتهاند که همسرم از
فیلترشکن اســتفاده نمیکند و تلگرام در
آپدیت جدید بدون فیلترشکن باال میآید.
آن مامور هم به او گفته است که من مامور و
معذورم و صرفا باید موضوع را پیگیری کنم و
حکم از باال آمده است.
تعهد احضارکنندگان به این سمتوسو
که در تلگرام کار نکنند و فعالیت خود را به
پیامرسان سروش ببرند و اگر نیایند حکم
جلب برایشــان صادر میکنیم ،موضوعی
بــود کــه آن را در گفتوگــو بــا مدیران
پیامرسان در میان گذاشتیم و در آن شیوه
و سیاستگذاری جذب مخاطب و فالوور را
از آنان پرسیدیم .سیدمیثم سیدصالحی که
تلفن خود را جواب نداد و فرد پاسخدهنده
اعالم کرد که علیرضا عیوضی ،مدیر روابط
عمومی پاسخگوی سواالت مورد نظر است.
عیوضی در پاســخ به این ســوال خبرنگار
«شــهروند» که در اصفهــان و از قول یک
وکیل دادگستری احضارکنندگان را مجبور
کردهاندکه یا فعالیت خود را به پیامرســان
سروش منتقل کنند یا از ادامه فعالیت منع
خواهندشد،گفت«:بهتراستنخستگفته
همین وکیل به صورت ســند در رسانهها
منتشر شود ،در آن صورت ما نیز پاسخ این
پرسش را خواهیم داد ».عیوضی در ادامه و
در پاســخ به اینکه شیوه و سیاستگذاری
جذب مخاطب از ســوی ســروش به چه
صورتی است ،بیان کرد« :چنانچه مدعای
وکیل مورد بحث منتشر شد ،ما نیز به این
پرسش پاسخ خواهیم داد ».خورشاد ،مدیر
پروژه پیامرسان ســروش نیز یکی دیگر از
افرادی بود که همین سوال را از او پرسیدیم
که اذعان کرد« :این سواالت را از مدیرعامل
بایدبپرسید!»

تالش برای دیهای برابر

پـروانه سلحشوری
رئیــس فراکســیون زنان
مجلس شــورای اسالمی از
آمادهشــدن طرحی برای
تســاوی دیه زن و مرد خبر
داد و گفت :به زودی امضاهای این طرح جمعآوری و
به هیأترئیسه تقدیم میشــود .او در ادامه گفته؛ با
توجهبهرویکردهایقرآنی،تالشماایناستکهدیه
زن و مرد مساوی شــود و در این راستا با جمعی از
علمای دین و متخصصان امر و همچنین شــورای
مشورتیفقهیوحقوقیمعاونترئیسجمهوریدر
امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح
راآمادهکردهایم.

میخواهیم دانشجویان تبرئه شوند

محمــود نیلــی
احمدآبادی،رئیــس
دانشگاه تهران ،درباره صدور
احکام سنگین برای برخی از
دانشــجویان در جریــان
ناآرامیهای دیماه گفت :ما از خدایمان اســت که
دانشجویان تبرئه شوند و نهایت ســعیمان را هم
میکنیم،ولیباقیکاربهقوهقضائیهبرمیگردد.

پرداخت معوقات افزایش حقوق

ســید تقی نوربخش
مدیرعامل ســازمان تامین
اجتماعــی ،دربــاره زمان
پرداخت معوقــات افزایش
حقــوق گفــت :افزایــش
مســتمریها در دولت 20اردیبهشت ابالغ و در ماه
خرداد حقوقها همراه با افزایشها پرداخت شــد.
مابهالتفاوت حداقلیبگیــران را پرداخت کردهایم و
مابهالتفاوت ســایر ســطوح را در  10روز اول مرداد
پرداخت خواهیم کــرد .همچنین وام چهارمیلیون
تومانی از ابتدای مرداد از طریق بانک رفاه پرداخت
میشــود .افرادی که قبال وام گرفتهاند شــامل این
تســهیالت نمیشــوند و افــرادی کــه حقوق و
دستمزدشانپایینتراستدراولویت قراردارند.

موضوع بنیاد تعاون سپاه را
سیاسی نکنید

محسن هاشمی رئیــس
شورای شهر تهران در مورد
اطالعیه بنیاد تعاون ســپاه
مبنی بــر عــدم بدهی به
شهرداری تهران گفت :الزم
نیســت صحبت کنیم ،چرا که اعداد و ارقام بدهی و
طلبمشخصاستوشهرداریتهرانمدعیطلباز
یکی از ارگانهای وابســته به این تشکیالت است و
گزارشی داده و حاال در آن سمت میگویند که بدهی
ندارندوبایدشهردارتهرانبنشیندوبررسیهایالزم
را انجام دهد .اجازه دهید بیش از این صحبت نکنیم و
اینمسألهبهموضوعسیاسیبدلنشود.

از کارت 5میلیونی تا هولوگرام یکمیلیاردی

محمود صادقی رئیس فراکســیون شفافسازی و
سالمســازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شــورای
اســامی در نشســتی که با عنوان «فســاد ،معضل
فراجناحی جمهوری اســامی» برگزار شــد ،گفت:
«درسال  ،94قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات
و کارگزاران کشــور تصویب شد و قوهقضائیه بهعنوان
مجریاینقانونمکلفبهتدوینآییننامههایاجرایی
آن طی 6ماه شــد اما تا به امروز و با گذشــت سهسال
خبری از اجرای این قانون نیست .در مثالی دیگر ماده
 29قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که
در پایانسال نخســت ،اجرای برنامه سامانه حقوق و
دستمزد مدیران را تأسیس و این قانون را اجرا کند اما
تا به امروز و پس از گذشت سهماه خبری از اجرای این
قانوننیست».
او ادامه داد« :در این زمینه من مکررا با رئیس دستگاه
مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی است،
تماس گرفتم و پیگیر اجرای آن شدم اما آقای انصاری
میگویدکه سامانه مربوطه را راهاندازیکردند امابرخی
از دستگاهها بهویژه مجلس شــورای اسالمی که خود
یکی از نهادهای ناظر بر فساد است ،از بارگذاری اسناد

ومدارکخودداریکردهاند.همچنینمندربارهاجرای
تکلیفی که برعهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد
و براساس آن باید ساالنه گزارش حسابرسی مجلس را
اعالم و منتشر کند ،نامهای به رئیس مجلس نوشتهام
ی سال  95مجلس
اما هنوز حتی خبری از حسابرســ 
نیست».
صادقی در ادامه با اشــاره به رواج فســاد شبکهای
در کشــور ،گفت« :درباره فساد شــبکهای مصادیق
مشخصی در کشــور وجود دارد؛ ازجمله این مصادیق
طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
بود که در این موضوع کامال با فســاد شبکهای درگیر
شدیم .در رســیدگی به این طرح رانتها و رشوههای
بسیاری داده شــد که ازجمله آنها میتوان به اعطای
هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یکمیلیارد تومان به
یکی از اعضای کمیسیون عمران و بعضا دریافت کارت
پولهای پنجمیلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان
مجلس اشــاره کرد .این موارد براســاس گزارشهای
کارمندان مجلس به دســت آمده است .در این زمینه
برای تغییر کاربری ســندهایی در دست دارم اما برای
کارتپولسندیبرایاثباتوجودندارد».

