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رویداد

توضيحات شهرداری ابهام ها را برطرف نكرد

 یک ونیم میلیارد هزینه 
سرویس های بهداشتی زیاد نیست؟

یکی از اخبــار روزهای گذشــته قرارداد 
تعمير و نگهداری ســرویس های بهداشتی 
حــرم مطهــر امــام)ره( بــود. آن چه در 
این مــورد جلب نظــر می کــرد رقم یک 
و نيم ميليــاردی ایــن قرارداد برای ســال 
97 بــود کــه کمــی نامتعــارف بــه نظر 
 می رســيد و به هميــن دليل بــا انتقاداتی

 مواجه شد. 
روز گذشــته روابط عمومــی شــهرداری 
حرم مطهر امام )ره( طــی جوابيه ای تالش 
کرد به انتقادات پاســخ دهد. این جوابيه با 
قانونی خواندن این قــرارداد و تاکيد بر این 
که در ســال های گذشته هم مشــابه این 
هزینه ها برای حرم صرف شده است، متذکر 
شــد: »این قرارداد با توجه به وسعت750 
هکتاری محدوده شــهری تحت پوشــش 
شامل 10 ســایت بزرگ با موضوع تعمير، 
نگهــداری و نگهبانــی از 1700 چشــمه 
ســرویس بهداشتی منعقد شــده است که 
در ایــام 12ماهــه ســال و علی الخصوص 
مراســمات خاص در ایام ویژه ســال مورد 
بهره برداری شهروندان عزیز قرار می گيرد. با 
انعقاد قرارداد مذکور تعداد 500 نفر نيروی 
انسانی به صورت مســتقيم و غير مستقيم 
مشــغول به کار شــده اند.  با یک محاسبه 
بسيار ساده به صورت ماهانه61 هزار تومان 
برای هر چشمه سرویس بهداشتی که شامل 
هزینه هــای تأمين نيروی انســانی، تعمير، 
بازســازی، نگهداری، نگهبانی و خریداری 
اقالم مصرفی هزینه می گردد که ...بســيار 

متعادل است.«
 البته بــه نظــر می رســد روابط عمومی 
مربوطه در محاسبات اشــتباه کرده باشد. 
مبلغ یک ونيم ميليارد تومان را اگر به 1700 
چشمه سرویس بهداشتی برای 12 ماه سال 
اختصاص دهيــم، عدد 73هــزار تومان به 

دست می آید. 
در عين حال اگر به رابطه 1700 چشــمه 
سرویس بهداشتی با 500 نفر نيروی انسانی 
هم نگاه کنيم، این گونه به نظر می رســد که 
هر 3.4 چشمه سرویس بهداشتی یک نفر را 
مشــغول به کار کرده که باز هم منطقی به 
نظر نمی رسد. طبق استانداردهای موجود، 
هر 50 نفر به یک ســرویس بهداشتی نياز 
دارند و 1700 ســرویس به 85 هــزار نفر 
خدمات خواهد داد. عددی که مطمئنا تنها 
در روزهای خاصی از ســال زائر حرم مطهر 
خواهند بود و در بقيه ایام ســال همان طور 
که دیده شــده، تمام ســرویس ها باز و در 

دسترس نيست. 
هزینه هــای در نظر گرفته شــده منطقی 
باشد یا نه، باید از مسئوالن محترم مجموعه 
بابت پاسخگویی تشــکر کرد. در عين حال  
توقع می رود از این شفاف ســازی و نظارت 

استقبال کنند.

یادداشت

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـكل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662
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اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری روز گذشته در مراسم افتتاح پروژه توسعه فوالدسازی 
و نورد پيوسته سبا در شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: مهمترین هدف آمریکایی ها در مقطع فعلی 
زمينگير کردن اقتصاد ایران و آسيب جدی است تا زندگی را برای مردم سخت کنند و دامنه نارضایتی ها 
توسعه پيدا کند و به اهداف خود دست پيدا کنند. متاسفم که یک عده منتظرند ببينند چطور می توانند 

ملت را غارت کنند، ولی ما حتما آنها را به موقع ادب خواهيم کرد.  

 همه 
 در جریان
 شرایط کشور باشند
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مریم شكرانی- شــهروند|  »بگم بگم های« 
ســکه و دالر باال گرفته اســت و در این ميان گاهی 
ادعاهایی مطرح می شــود که هيــچ منطق و پایه 
عقالنی ندارد. یکی از این بگــم بگم ها ادعای جواد 
کریمی قدوســی، عضو کميســيون امنيت ملی 
 و سياســت خارجی مجلس اســت که  گفته:   در

 2 ماه گذشــته 3 ميليون و 500 هزار سکه از کشور 
جمع آوری و به سليمانيه عراق فرستاده شده است. 
احمد انارکی محمدی، عضو کميســيون اقتصادی 
مجلس دهم اما، در واکنش به این ادعا به »شهروند« 
می گویــد: »ادعــای خــروج 3ميليون و500 هزار 
قطعه ســکه از ایران صحــت ندارد و از آن دســته 
ادعاهای جنجالی و بی پایه و اســاس ســکه و دالر 
برای خبرسازی است.«  او با بيان این که در آخرین 
نشســت ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در هفته 
گذشته حضور داشته اســت و هيچ گزارشی مبنی 
بر خروج این حجم بزرگ طال و حتی مقادیر کمتر 
وجود نداشته است، ادامه می دهد: من نمی دانم آقای 
قدوسی این ادعا را براساس چه سند و مدرکی بيان 

داشته است، اما یک دو دوتا چهارتای ساده هم نشان 
می دهد قاچاق طال از ایران در شرایط فعلی اصال به 
صرفه نيست و وقتی سکه در بازار ایران با دالل بازی 
این همه گران شــده و قيمت آن غيرواقعی است، 
قاچاق آن به خارج از ایران که برای قاچاقچی سراسر 

ضرر است!
این ادعاهای عجيب بازار سکه و دالر در شرایطی رخ 
می دهد که عده ای تالش می کنند نوسانات این بازار را 
به عوامل خارجی و بيرون از بازارهای مالی ربط بدهند. 
گفتنی است کریمی قدوســی، عضو کميسيون 
امنيت ملــی و سياســت خارجی مجلــس گفته 
بود: ســعودی ها بــرای جنــگ اقتصــادی عليه 
ایران در ســليمانيه عــراق قــرارگاه زدنــد و آنها 
13 نفــر را مامــور کردنــد کــه در بــازار تهــران 
 هرچــه ســکه و دالر آوردنــد، خریــداری کنند.

عضو کميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی 
مجلس همچنين گفته اســت این افــراد ماموریت 
داشتند هرچه سکه و دالر در بازار تهران بوده را حتی 

20 درصد باالتر از قيمت هم خریداری کنند.

محمود صادقی رئيس فراکســيون شفاف سازی و 
سالم ســازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شــورای 
اســالمی در نشســتی که با عنوان »فســاد، معضل 
فراجناحی جمهوری اســالمی« برگزار شــد، گفت:   
»در  سال 94، قانون نحوه رسيدگی به دارایی مقامات 
و کارگزاران کشــور تصویب شد و قوه قضائيه به عنوان 
مجری این قانون مکلف به تدوین آیين نامه های اجرایی 
آن طی 6ماه شــد اما تا به امروز و با گذشــت سه سال 
خبری از اجرای این قانون نيست. در مثالی دیگر ماده 
29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که 
در پایان  سال نخســت، اجرای برنامه سامانه حقوق و 
دستمزد مدیران را تأسيس و این قانون را اجرا کند اما 
تا به امروز و پس از گذشت سه ماه خبری از اجرای این 

قانون نيست.«
او ادامه داد: »در این زمينه من مکررا با رئيس دستگاه 
مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی است، 
تماس گرفتم و پيگير اجرای آن شدم اما آقای انصاری 
می گوید که سامانه مربوطه را راه اندازی کردند اما برخی 
از دستگاه ها به ویژه مجلس شــورای اسالمی که خود 
یکی از نهادهای ناظر بر فساد است، از بارگذاری اسناد 

و مدارک خودداری کرده اند. همچنين من درباره اجرای 
تکليفی که برعهده کميسيون برنامه و بودجه قرار دارد 
و براساس آن باید ساالنه گزارش حسابرسی مجلس را 
اعالم و منتشر کند، نامه ای به رئيس مجلس نوشته ام 
اما هنوز حتی خبری از حسابرســی  سال 95 مجلس 

نيست.«
صادقی در ادامه با اشــاره به رواج فســاد شبکه ای 
در کشــور، گفت:   »درباره فساد شــبکه ای مصادیق 
مشخصی در کشــور وجود دارد؛ ازجمله این مصادیق 
طرح درخواست تحقيق و تفحص از شهرداری تهران 
بود که در این موضوع کامال با فســاد شبکه ای درگير 
شدیم. در رســيدگی به این طرح رانت ها و رشوه های 
بسياری داده شــد که ازجمله آنها می توان به اعطای 
هولوگرام تغيير کاربری به ارزش یک ميليارد تومان به 
یکی از اعضای کميسيون عمران و بعضا دریافت کارت 
پول های پنج ميليون تومانی از سوی برخی نمایندگان 
مجلس اشــاره کرد. این موارد براســاس گزارش های 
کارمندان مجلس به دســت آمده است. در این زمينه 
برای تغيير کاربری ســندهایی در دست دارم اما برای 

کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد.«

رد ادعای یک نماینده مبنی بر دخالت سعودی ها در بازار ایران

قاچاق 3/5میلیون سکه صحت ندارد
از کارت 5میلیونی تا هولوگرام یک میلیاردی

تالش برای دیه ای برابر
سلحشوری  پـروانه 
رئيــس فراکســيون زنان 
مجلس شــورای اسالمی از 
برای  آماده شــدن طرحی 
تســاوی دیه زن و مرد خبر 
داد و گفت: به زودی امضاهای این طرح جمع آوری و 
به هيأت رئيسه تقدیم می شــود. او در ادامه گفته؛ با 
توجه به رویکردهای قرآنی، تالش ما این است که دیه 
زن و مرد مساوی شــود و در این راستا با جمعی از 
علمای دین و متخصصان امر و همچنين شــورای 
مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رئيس جمهوری در 
امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح 

را آماده کرده ایم.

می خواهیم دانشجویان تبرئه شوند
نیلــی  محمــود 
احمدآبادی،رئيــس 
دانشگاه تهران، درباره صدور 
احکام سنگين برای برخی از 
دانشــجویان در جریــان 
ناآرامی های دی ماه گفت: ما از خدایمان اســت که 
دانشجویان تبرئه شوند و نهایت ســعی مان را هم 

می کنيم، ولی باقی کار به قوه قضائيه بر می گردد. 

پرداخت معوقات افزایش حقوق
تقی نوربخش  ســید 
مدیرعامل ســازمان تامين 
اجتماعــی، دربــاره زمان 
پرداخت معوقــات افزایش 
حقــوق گفــت: افزایــش 
مســتمری ها در دولت20 اردیبهشت ابالغ و در ماه 
خرداد حقوق ها همراه با افزایش ها پرداخت شــد. 
مابه التفاوت حداقلی بگيــران را پرداخت کرده ایم و 
مابه التفاوت ســایر ســطوح را در 10 روز اول مرداد 
پرداخت خواهيم کــرد. همچنين وام چهارميليون 
تومانی از ابتدای مرداد از طریق بانک رفاه پرداخت 
می شــود. افرادی که قبال وام گرفته اند شــامل این 
تســهيالت نمی شــوند و افــرادی کــه حقوق و 

دستمزدشان پایين تر است در اولویت قرار دارند.

 موضوع بنیاد تعاون سپاه را 
سیاسی نکنید

محسن هاشمی رئيــس 
شورای شهر تهران در مورد 
اطالعيه بنياد تعاون ســپاه 
مبنی بــر عــدم بدهی به 
شهرداری تهران گفت :الزم 
نيســت صحبت کنيم، چرا که اعداد و ارقام بدهی و 
طلب مشخص است و شهرداری تهران مدعی طلب از 
یکی از ارگان های وابســته به این تشکيالت است و 
گزارشی داده و حاال در آن سمت می گویند که بدهی 
ندارند و باید شهردار تهران بنشيند و بررسی های الزم 
را انجام دهد. اجازه دهيد بيش از این صحبت نکنيم و 

این مسأله به موضوع سياسی بدل نشود.

بحث  وکيليان- شــهروند|   آیت 
فيلترینگ تلگرام همچنــان موضوع داغ 
رسانه ها، نهادهای دولتی، قضائی و کاربران 
شبکه های اجتماعی است. موضوعی که بعد 
از فيلترینگ هر بار در ابعاد جدیدی مطرح 
شده است؛ مرحله بعد از فيلترینگ وارد فاز 
جدیدی مبنی بر بستن فليترشکن ها هم 
شد، اما تا به امروز هيچ گاه عملی نشده است. 
تا این که هفته گذشــته دادستان اصفهان 
در اظهارنظری اعالم کرد که اســتفاده از 
فيلترشــکن پيگرد قانونی دارد. این خبر 
بازتاب گسترده و انتقادات زیادی را به همراه 
داشــت. با وجود انتقادات گسترده نسبت 
به این نوع سياســت گذاری در مورد اعمال 
مجرمانه بودن اســتفاده از فيلترشکن، این 
مســأله در یکی از استان ها منجر به احضار 
ادمين های کانال های تلگرامی در اصفهان 
شده اســت. یک وکيل دادگستری از قول 
یکی از همســران افراد احضار شده، عالوه 
بر این که از احضار تعــدادی از ادمين های 
کانال های تلگرامی به مجتمع قضائی این 
شهر خبر داده، گفته باید تعهد بدهند که 
در تلگــرام کار نکنند و فعاليــت خود را به 
پيام رسان سروش ببرند و اگر نيایند،حکم 
جلب برایشان صادر می کنيم. اکنون مسأله 
این جاست که آیا شيوه جذب مخاطب در 
پيام رســان های داخلی ازجمله سروش به 
همين شيوه اعمال زور است. موضوعی که 

از مدیران سروش آن را پيگيری کردیم.

احضار ادمين های کانال های تلگرامی 
پيام درفشــان، وکيل دادگستری دیروز 
از احضار تعــدادی از ادمين های کانال های 
تلگرامی به مجتمع قضائی شهر اصفهان خبر 
داد.  این وکيل دادگســتری که وکالت یکی 
از ادمين های احضارشده را برعهده دارد، به 
»اعتمادآنالین« گفت: »از شورایعالی فضای 
مجازی در یک مقطعی تاکيد می کردند که 
بيایيد کانال های خود را ثبــت کنيد و ما از 
شما حمایت می کنيم. این افراد هم براساس 
اعتمادی که در آن زمان بــه دولت تدبير و 
اميد داشتند، رفتند و اطالعات شخصی خود 
را ثبت کردند. اتفاقا وزیر ارشــاد در آن زمان 
از عملکرد این ادمين ها که تالش داشــتند 
براساس قانون یک کســب وکار راه اندازی 
کنند، اســتقبال و از ادمين های کانال های 
تلگرامی در جلسه ای تقدیر کردند.  این وکيل 
دادگستری در ادامه افزود: حتی حمایت ها 
در آن زمان به  حدی بود که گفتند به عنوان 
یک کسب وکار ثبت شده به شما وام می دهيم 
و به دليل کار فرهنگی که انجام می دادند از 
آنها تشــکر  کردند. درفشــان ادامه داد:   اما 
االن به نظر می رســد افرادی که در آن زمان 
شهروندان قانونمدار بودند و کانال خود را ثبت 

کرده اند، درحال قربانی شدن هستند.
از شيرینی پذیری تا کيک پزی 

وکيل یکــی از ادمين هــای کانال های 
تلگرامی در اصفهان با اشــاره به پيامی که 
چند ماه پيش برای ادمين ها ارســال شده 

است، گفت:   یک روز پيام از نهادهای امنيتی 
می آید که فعاليت در تلگرام جرم است و با 
شــما برخورد می شــود، روز دیگر تماس 
می گيرند و احضاریه می فرستند و ادمين ها 
را به مجتمع قضائی اصفهان فرامی خوانند.  
درفشــان در ادامه بيان کرد: چهارشــنبه 
گذشــته تماس گرفتند و ایــن خانم را به 
مجتمع قضائی اصفهان احضار کردند. در 
ادامه پيگيری ها متوجه شدیم زنان دیگری 
که کانال های شيرینی پذیری، کيک پزی 
یا موضوعات مربوط به هنــر و زنان دارند، 
هم احضار شده اند. این وکيل دادگستری 
در ادامــه تاکيد کرد: ایــن کانال هایی که 
ادمين های آنها به مجتمع قضائی اصفهان 
احضار شــده اند، کامال محتوایی با مفاهيم 
خانواده و روز دارند و به مباحث سياســی 
ارتباطی ندارند، حتــی فعاليت مدنی هم 
ندارند و تنها کار فرهنگی و آموزشی انجام 

می دهند.
تعهد بدهند در تلگرام فعاليت نكنند

 درفشــان درباره افرادی که براســاس 
پيگيری ها احضار شــده اند، 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 می شود 
از روز سه شــنبه  احضاریه هایی برای آنها 
فرستاده اند.  این وکيل دادگستری در ادامه 
با بيان این که با مــوکل من به دليل این که 
آدرســش تغيير کرده بود، تلفنی صحبت 

کردند، توضيــح داد:   به موکلم گفته اند که 
برای ارایه توضيحاتی به آدرســی که اعالم 
کرده اند، مراجعه کند. ایشــان پرسيده اند 
مشکلی هست یا شــاکی داشــته ام. به او 
گفته اند حکم دادستان است، باید به این جا 
بيایيد تا بيشتر صحبت کنيم. او درباره تعداد 
ادمين هایی که به مجتمع قضائی رفته اند، 
گفت:  همســر یکی از این زنان روز شنبه 
به محل احضاریه رفته و بــه او گفته اند که 
استفاده از فيلترشکن جرم است و همسرتان 
چرا درحال فعاليت در تلگرام است، باید به 
این جا بيایند و تعهد بدهنــد که در تلگرام 

فعاليت نکنند.
شرط فعاليت:  ورود به »سروش«!

 ایــن وکيــل دادگســتری ادامــه داد: 
همسرشان گفته اند که ایشــان مسافرت 
هستند. آنها گفته اند که حتما باید خودشان 
حضور پيدا کنند و تعهد بدهند که در تلگرام 
کار نکنند و فعاليت خود را به پيام رســان 
سروش ببرند و اگر نيایند حکم جلب برایشان 
صادر می کنيم.  درفشــان در ادامه توضيح 
داد: همسر ایشــان گفته اند که همسرم از 
فيلترشکن اســتفاده نمی کند و تلگرام در 
آپدیت جدید بدون فيلترشکن باال می آید. 
آن مامور هم به او گفته است که من مامور و 
معذورم و صرفا باید موضوع را پيگيری کنم و 

حکم از باال آمده است. 
تعهد احضارکنندگان به این سمت وسو 
که در تلگرام کار نکنند و فعاليت خود را به 
پيام رسان سروش ببرند و اگر نيایند حکم 
جلب برایشــان صادر می کنيم، موضوعی 
بــود کــه آن را در گفت وگــو بــا مدیران 
پيام رسان در ميان گذاشتيم و در آن شيوه 
و سياست گذاری جذب مخاطب و فالوور را 
از آنان پرسيدیم. سيدميثم سيدصالحی که 
تلفن خود را جواب نداد و فرد پاسخ دهنده 
اعالم کرد که عليرضا عيوضی، مدیر روابط 
عمومی پاسخگوی سواالت مورد نظر است. 
عيوضی در پاســخ به این ســوال خبرنگار 
»شــهروند« که در اصفهــان و از قول یک 
وکيل دادگستری احضارکنندگان را مجبور 
کرده اند  که یا فعاليت خود را به پيام رســان 
سروش منتقل کنند یا از ادامه فعاليت منع 
خواهند شد، گفت: »بهتر است نخست گفته 
همين وکيل به صورت ســند در رسانه ها 
منتشر شود، در آن صورت ما نيز پاسخ این 
پرسش را خواهيم داد.« عيوضی در ادامه و 
در پاســخ به این که شيوه و سياست گذاری 
جذب مخاطب از ســوی ســروش به چه 
صورتی است، بيان کرد: »چنانچه مدعای 
وکيل مورد بحث منتشر شد، ما نيز به این 
پرسش پاسخ خواهيم داد.« خورشاد، مدیر 
پروژه پيام رسان ســروش نيز یکی دیگر از 
افرادی بود که همين سوال را از او پرسيدیم 
که اذعان کرد: »این سواالت را از مدیرعامل 

باید بپرسيد!« 

احضار و اجبار ادمين های آشپزی برای ترک تلگرام

 بفرمایید »سروش«
 دهانتان را شیرین کنید


