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در ش�رايطي كه بازار غ�ذا و خوراكي ها عماًل به 
حال خود رها شده و نظارتي بر آن نيست، رئيس 
پژوهش�كده تغذيه اي�ران از ورود و اس�تفاده 
از آنزيم ه�ا و طعم دهنده هاي�ي ب�ا سرمنش�أ 
حيوان�ات ح�رام گوش�تي مانن�د خ�وك خبر 
مي دهد. ب�ه گفته وي ح�دود 2 ه�زار افزودني 
غذايي با منشأ نامش�خص وارد كشور مي شود. 
ماجراي خوراكي هاي ناس��الم كم بود كه حاال بايد 
خوراكي هايي با منشأ غير حالل را هم به اين فهرست 
اضافه كنيم. منبع اين خبر هم كاماًل موثق اس��ت. 
اين بار رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي است 
كه نس��بت به واردات مواد اوليه صنعت غذايي به 
 مانند طعم دهنده ها، آنزيم ها و موارد ديگر با منشأ 
نامشخص هشدار مي دهد. رسول كدخدايي با بيان 
اينكه در حوزه ذبح و صيد نظارت هاي كافي وجود 
دارد، مي افزايد: مشكلي اصلي در تركيباتي است كه 
به عنوان افزودني در فرآوري مواد غذايي اس��تفاده 
مي ش��ود. اينها از خارج از كش��ور وارد مي ش��ود و 
روي منش��أ آنها، هيچ نظارتي نيست و هيچ قانوني 
كه دستگاه هاي نظارتي و حاكميتي به استناد آن 
تعيين منشأ بكنند، وجود ندارد. در اين زمينه صرفاً 
به گزارش هاي تأمين كننده اكتفا مي شود در حالي 

كه اين گزارش  ها هميشه قابل اعتماد نيست. 
   پنيرهايي با آنزيم پنير خوكي 

راه يافتن غذاهاي حرام مانند خرچنگ و البس��تر 
به منوي برخي از رس��توران ها داس��تان جديدي 
نيس��ت. كنس��رو خرچنگ و صدف يا سوسيس و 
كالباس هايي با گوش��ت خوك را ه��م راحت تر از 
آنچه كه فكر كنيد از بس��ياري از سوپرماركت هاي 
سطح شهرهاي بزرگ مي توان تهيه كرد اما چنين 
غذاهايي مشتري هاي خاص خودشان را دارند. در 
برابر اين اما خوراكي هايي مانند پنير يا فرآورده هايي 
از جمله سوسيس و كالباس، آبميوه و رب از جمله 
خوراكي هايي اس��ت كه همه مردم از آن استفاده 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه ب��ه گفته رئيس 
پژوهشكده علوم و صنايع غذايي طعم دهنده هايي 
كه در تمامي صناي��ع غذايي مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد با منشأ نامش��خص وارد كشور مي شوند. 
وي به طور مثال درباره آنزيمي كه براي توليد پنير 
استفاده مي ش��ود، مي گويد: آنزيمي كه در صنعت 
پنيرسازي استفاده مي شود به عنوان يك ميكروب 
بايد در محيطي كشت شود كه اين محيط در اكثر 
موارد محيط غيرحالل مانند خوك اس��ت، چراكه 
براي توليدكنندگان مهم نيس��ت اين آنزيم در چه 
محيطي به عمل آمده و عمل جداسازي را نيز انجام 

نمي دهند. 
بنا به تأكيد رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي 
دنياي غرب هيچ الزامي براي ح��الل يا غيرحالل 
ب��ودن اين محصوالت ن��دارد، در حال��ي كه وقتي 

ميكروب در اين محيط كش��ت ش��ود و تبديل به 
آنزيم شود، بخش��ي از محيط غيرحالل نيز همراه 

آن خواهد بود. 
   ابزاري براي بررسي حالل بودن نداريم 

 به گفته كدخدايي 50 درصد مواد غذايي كش��ور 
وارداتي است كه بخشي از آن به صورت مواد غذايي 
خام و بخش ديگ��ر به صورت مواد اوليه به كش��ور 
وارد مي شود. اين در حالي اس��ت كه از بُعد حالل 
بودن روي م��واد اوليه نظارت نمي ش��ود. عالوه بر 
اين در كشور هيچ ابزاري وجود ندارد كه منشأ اين 

افزودني ها مورد بررسي قرار بگيرد. 
رئيس پژوهش��كده علوم و صنايع غذايي در مورد 
منش��أ واردات طعم دهنده ها و مواد اوليه مي گويد: 
طيف وسيعي از كشورها اقدام به صادرات مواد اوليه 
مي كنند و مواد اوليه از مبدأ تا مقصد، مس��يرهاي 
مختلفي را طي مي كنند به گونه اي كه ممكن است 
بدون اينكه متوجه باش��يم از رژيم صهيونيس��تي 
واردات ص��ورت بگي��رد و بعد از دس��ت به دس��ت 

شدن هاي بسيار به ايران برسد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا آنزيم ها و مواد اوليه 
با منشأ نامشخص و احياناً غيرحالل مي تواند حالل 
بودن يك محصول غذايي را تحت الشعاع قرار دهد، 
مي گويد: من در جايگاه فقهي قرار ندارم كه در اين 
مورد حكم بدهم. ما پژوهش هاي خود را رس��انه اي 
مي كنيم تا به گوش فقها برسد و آن گاه آنها نظر خود 
را طبق دس��تاوردهاي ما ارائه مي كنند و مشخص 
مي شود اين فرآورده ها حالل هستند يا حرام. در برابر 
اين موضوع خبرنگار اجتماعي »جوان« با سازمان غذا 
و دارو تماس گرفت تا پاسخ مسئوالن اين سازمان را 
هم در برابر اين نكات بش��نود و منعكس كند اما به 
دليل جلسه و در دسترس نبودن مديران اين سازمان 
بخش پاسخ هاي مسئوالن در اين زمينه خالي ماند. 
 از پدافن�د غيرعام�ل تا تغيي�ر خلق و خو 

باغذاي حرام
لقمه حالل يكي از مهم ترين تأكيدات دين اسالم 
است و اگر غذاي غيرحالل بر سر س��فره ما بيايد، 

بر روي كردار، رفت��ار و اخالق تأثي��ر مي گذارد. از 
سوي ديگر غذاهاي حالل به لحاظ سالمت بسيار 
قابل اعتمادتر هستند به همين خاطر هم هست كه 
»حالل« به يك برند جهاني تبديل ش��ده و حتي 
غيرمسلمان ها به دليل س��المت اين خوراكي ها به 
دنبال مصرف آن هستند. اين در حالي است كه به 
گفته رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي ايران 
به عنوان يكي از بزرگ ترين كشورهاي جهان اسالم، 
از گردش مالي 2 هزار ميليارد دالري صنعت غذاي 
حالل سهم ناچيزي در حدود 300 تا 400 ميليون 
دالر دارد. دكت��ر س��يدضياء الدين مظهري، مدير 
گروه تغذيه دانش��گاه آزاد واحد عل��وم و تحقيقات 
در گفت وگو با »ج��وان« درباره اث��ر خوراكي هاي 
حرام بر انسان مي گويد: بديهي است وقتي حيواني 
با مواد نجس پرورش يابد طبيعت��اً در خوي او نيز 
اين مس��ئله نفوذ ك��رده و به طور غير مس��تقيم به 
مصرف كننده نيز منتقل مي شود. اين  عضو سابق 
هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با تأكيد 
بر فوايد دس��تورات دين مبين اسالم مي افزايد: نه 
فقط انرژي بلكه نيروي دفاعي و مغز و فكر ما هم از 
غذايي كه مي خوريم تأمين مي شود. بنابراين لقمه 
ما صددرصد بر مس��ائل روح و روان مان تأثيرگذار 
اس��ت به گونه اي كه افرادي ك��ه از غذاهاي حالل 
و متنوع اس��تفاده مي كنند، حليم ت��ر و مهربان تر 
هستند و كمتر حالت تهاجمي دارند تا كساني كه 
غذاهاي غيرحالل مصرف مي كنند.   كدخدايي نيز 
با بيان اينكه در بعد پدافند غيرعامل موضوع حالل 
بودن غذا، حائز اهميت اس��ت، مي گويد: بخشي از 
واردات ناآگاهانه است، اما دش��منان ما آگاهانه از 
طريق ص��ادرات غذاهاي غيرحالل ب��ه ايران، وارد 
می شوند تا اخالقيات، ارزش هاي ديني و فرهنگي 
را تحت الشعاع قرار دهند و بداخالقي ها را كه يكي از 
پديده هاي اين روزهاي جامعه است، ترويج دهند. 
   فضوالت حيوانات در خوراكي هاي قاچاق

محص��والت و خوراكي ه��اي قاچ��اق ه��م براي 
خودشان در سفره مردم كش��ور ما جا باز كرده اند. 
اين خوراكي ها هم در همه جا توزيع مي شوند از زير 
ميز برخي س��وپرماركت ها گرفته تا دست فروشان 
مترو و كن��ار خيابان.  اين در حالي اس��ت كه بنا به 
تأكيد رئيس پژوهش��كده عل��وم و صنايع غذايي، 
محصوالت غذايي قاچاق ممكن است از محصوالت 
دامي غيرحالل توليد شده باشد. كدخدايي با اشاره 
به واردات برخي كاالهاي قاچاق  مانند ردبول تقلبي 
با منشأ اس��پرم گاو مي گويد: بررسي ها نشان داده 
كه مواد غذايي قاچاق كه حتي گاهي از كشورهاي 
اسالمي وارد ش��ده اند، منش��أ غيرحالل داشته و 
نمي توان آنها را مصرف كرد. به گفته وي از گوشت و 
خون گرفته تا حتي فضوالت حيوانات در محصوالت 

خوراكي قاچاق استفاده مي شود. 
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ناتوانی آزمايشگاه های ايران از بررسی حليت مواد غذايی

 2 هزار ماده اوليه و افزودني
 با منشأ مشكوك و غير حالل در خوراكي ها

خشونت كليپ هاي مجازي تهديدي براي امنيت واقعي
انتشار كليپ هاي اراذل و اوباش، آرامش رواني جامعه را تحت الشعاع قرار مي دهد

امواج فض�اي مجازي اي�ن بار حام�ل تصاويري 
از اراذل و اوباش اس�تان مازندران هس�تند كه 
با اعمال خش�ونت و بي�ان الف�اظ ركيك امنيت 
عموم�ي را تهدي�د كرده ان�د. مس�ئله اي ك�ه 
اين روزه�ا از س�وي مراجع قضاي�ي و انتظامي 
با عن�وان مجرمانه افس�اد في االرض در دس�ت 
پيگيري است و از زواياي ديگري نيز مورد توجه 
جامعه شناس�ان و آسيب شناس�ان اجتماع�ي 
قرار گرفته اس�ت، به طوري كه زمينه هاي بروز 
اين ناهنجاري ها بحث روز محافل علمي اس�ت. 
س��رعت و دقت در انتقال پيام ها و اخب��ار و مخابره 
حوادث و رويدادها مشخصه فضاي مجازي و شبكه اي 
است كه بر امواج آن س��وار است. رويدادهايي كه از 
طريق شبكه هاي مجازي به سمع و نظر افراد جامعه 
مي رسد اغلب تم اجتماعي دارند و متعلق به اليه هاي 
دروني تر جامعه اند كه از چشم رسانه هاي جمعي و 
نهادهاي نظارتي و انتظام��ي دور مي مانند. اين بار 
نيز امواج فضاي مجازي حامل تصاويري از اراذل و 
اوباش استان مازندران هستند كه با اعمال خشونت 
و بيان الفاظ ركيك امنيت عمومي را تهديد كرده اند؛ 
مسئله اي كه از س��وي مراجع قضايي و انتظامي با 
عنوان مجرمانه افساد في االرض در دست پيگيري 
است.  از س��وي ديگر و جدا از س��رعت و صداقت و 
داش��تن همزمان مؤلفه هاي چندگانه در رساندن 
اخبار و پيام ها به وسيله فضاي مجازي، بهره برداران 
از اين فضا به دليل ناآگاهي در انتشار تصاوير و اخبار 
مالحظات اجتماعي را در نظ��ر نمي گيرند و بدون 
پيش بيني دايره اثرگذاري اين اخبار اقدام به انتشار 
آنها در فضاي مجازي مي كنند. اين مسئله در مورد 
اخير باعث ايجاد رعب و وحشت عمومي در استان 

مازندران و ميان افراد جامعه شده است. 
   قدرتنمايي كه در مأل ع�ام نبوده اما علني 

شده!
از طرفي به محض فراگير شدن تصاوير اراذل و اوباش 
استان مازندران و متأثر ش��دن افكار عمومي از آن، 
عوامل انتظامي و قضايي كشور براي اطمينان بخشي 
به مردم براي برخورد با چنين هنجارش��كني هايي 
وارد گود شده و به مدد رسانه ها از تالش شبانه روزي 
خود براي دستگيري و مجازات اين افراد مي گويند. 
سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي كشور 

روز گذشته و در پاسخ به سؤالي درباره فيلمي كه در 
آن برخي از اشرار اقدام به قدرتنمايي و بيان الفاظ 
ركيك كرده بودند، گف��ت: چندي پيش فيلم هايي 
در ش��بكه هاي مجازي از تع��دادي از اوباش پخش 
ش��د كه اين فيلم ها مربوط به قبل است و بسياري 
از افراد حاضر در آنها شناس��ايي و دستگير شده اند 
و پرونده ش��ان در مراجع قضايي اس��ت. وي با بيان 
اينكه برخي از اين افراد نيز فراري هستند و در آينده 
دستگير شده و به سزاي اعمالشان خواهند رسيد، 
خاطرنشان كرد: البته اين افراد در محيط خصوصي 
اقدام به اين كار كرده و قدرتنمايي  شان در مأل عام 
نبوده اما با توجه به اينكه سبب وحشت مردم شده 
و اقدام خالف قان��ون انجام دادند، ب��ا آنها برخورد 
خواهيم كرد.  فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه 
ما در سال هاي گذش��ته كمترين تحرك را از سوي 
اين افراد داشته ايم، خاطرنش��ان كرد: در سال هاي 
اخير با تعداد زيادي از اراذل و اوباش برخورد شده و 
ما اجازه قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي شهروندان 

را به آنان نخواهيم داد. 
   م�رز تهديد و فرص�ت فضاي مج�ازي در 

پيگيري آسيب هاي اجتماعي 
البته گفته هاي سردار اشتري بخش هاي قابل توجه 
بس��ياري دارد كه يكي از آنها شناسايي و برخورد با 

افرادي است كه اقدام به توزيع اين فيلم ها مي كنند. 
اين مقام مس��ئول در نظر نگرفته است كه نگفتن و 
نديدن و نشان ندادن اين تصاوير و فيلم ها به معناي 
نبودن آنه��ا در جامعه نيس��ت و اين ابه��ام را باقي 
گذاشته است كه چرا دستگاه هاي اجرايي در حوزه 
انتظامي اساس��اً عملكرد رسانه اي فضاي مجازي را 
كمك براي نظارت و كنترل هنجارشكني ها قلمداد 
نمي كنند.  همچني��ن گفته هاي فرمان��ده نيروي 
انتظامي كشور بنا به ماهيت وظيفه خود و مجموعه 
متبوعش برخوردهاي ثانوي��ه با چنين پديده هايي 
اس��ت اما عللي در پيدايش اين آسيب ها در جامعه 
وجود دارند كه نگاه علمي مي تواند در ريش��ه كني 
آنها مؤثر باشد. از سوي ديگر بعد از فروكش التهاب 
اجتماعي و واكنش هايي كه به دنبال آن خواهد بود 

شايد مطالعه ريشه اي اين عوامل مؤثرتر باشد. 
   مردودي سياستگذاري هاي اجتماعي 

عباس محمدي اصل، جامعه ش��ناس و عضو هيئت 
علمي دانش��گاه عالم��ه طباطبايي در اي��ن باره به 
»جوان« مي گوي��د: فراتر از برخورده��اي قضايي 
و انتظام��ي بايد قابليت هاي موج��ود در جامعه كه 
زمينه ساز بروز اين رفتارها مي شود را پيگيري كنيم.  
وي اين قابليت ها را به دو دس��ته تقسيم مي كند و 
مي افزايد: يك دسته عواملي اس��ت كه اين افراد را 

هدايت مي كنند ك��ه از اين طريق ايجاد وحش��ت 
كرده و به اهداف مش��خصي برس��ند. قابليت دوم، 
به جامعه اي بر مي گردد ك��ه آمادگي برخورد با اين 
ناهنجاري ها را ندارد. به بيان ديگر يك دسته سوق 
دهنده ها به س��مت بروز و نمايش اين رفتار اس��ت 
و يك دسته افرادي هس��تند كه آموزش هايي براي 
مواجهه و مش��اهده اين رفتار و هنجارشكني ها در 

فضاي عمومي يا فضاي مجازي نديده اند. 
اين جامعه ش��ناس براي برخورد مؤث��ر با علل بروز 
اين آس��يب هاي رفتاري و اجتماعي روش��ن شدن 
داليل زيربنايي هر دو دسته را اولويت برمي شمرد و 
خاطرنشان مي كند: شرايط فرهنگي مناسبي براي 
استفاده از ابزارهاي ارتباطات نوين فراهم نشده است 
و به درس��تي ياد نگرفته ايم چگونه از آنها استفاده 
و در صورت مش��اهده آس��يب با آن برخورد كنيم. 
وي ادامه مي دهد: سياس��تگذاري هاي فرهنگي در 
اس��تفاده از اين ابزارها و چگونگ��ي راه   حل يابي در 
موارد سوءاستفاده يك تير و دو نشان است كه عوامل 
موجود در هر دو دست ياد شده را محدود مي كند. 

   محيط مصون و محيط آسيب زا!
محمدي اصل يادآور مي شود: مشاهده اين رفتار در 
فضاي مجازي تصادفي و برون زاس��ت و مسائل آنها 

هم ثانوي است و نياز به راه حل يابي دارد. 
اين اس��تاد دانش��گاه رفتار اين اف��راد را در نمايش 
خش��ونت و الابالي گري خ��ود نيز اينط��ور تحليل 
مي كند: معم��والً در چنين اف��رادي روحياتي مثل 
قانون شكني، طغيان گري و سركشي قابل مشاهده 
اس��ت و اين برمي گردد ب��ه زمينه ه��اي تربيتي و 
محيطي. عالوه بر اين اعتي��اد، انحرافات رفتاري و 

تحصيالت پايين نيز در اين افراد ديده مي شود. 
وي اضافه مي كند: تا زماني كه سياستگذاري در اين 
حوزه صورت نگيرد يا سياست هاي موجود بازنگري 
نش��ود نمي ت��وان روي محدود ك��ردن زمينه هاي 
انحرافي حس��اب كرد. از س��وي ديگر در جامعه اي 
كه يك چهارم سرپرس��تان خانوارها بيكار باشند، 
آمار زنان سرپرس��ت خانوار در حال افزايش باشد و 
در عين حال مديريت ظرفيت هاي جمعيت جوان 
ناقص باش��د، بروز و ظهور اين رفتار چندان دور از 
انتظار نيس��ت. به بيان ديگر در حال حاضر محيط 

آسيب زا و آماده بروز اين ناهنجاري ها است. 

   مجري طرح پيمايش ملي خانواده در كشور از تدوين بخشي از محتواي 
اين طرح به عنوان اصلي ترين مرحله طرح پيمايش ملي خانواده خبر داد. 
مرضيه ابراهيمي گفت: تا كنون بخشي از اين محتوا آماده و چندين جلسه 
شوراي سياستگذاري و علمي نيز تشكيل شده است. عالوه بر اين با اعالم 
فراخواني كه صورت گرفته اس��ت، كارهاي جذب اس��اتيد داراي تجربه 

كارهاي مرتبط با طرح و پژوهشگران اين حوزه انجام شده است. 
   عضو كميسيون آموزش مجلس گفت: امروز 
وزارت آموزش و پرورش توانمندي برنامه ريزي 
و تصميم گيري براي گسترش نوع و كيفيت 
توسعه مدارس غيردولتي را عمالً از دست داده 
است و دچار انفعال و فعاليت هاي غيرهدفمند 
شده است. عباس مقتدايي اظهار داشت: اين 
وزارتخانه موانع و مش��كالت مالي دارد كه با 
كمك مجلس توانست سال گذشته مجوزي را 

اخذ كند كه بر اساس آن مي توانست زمين هاي خود را تغيير كاربري دهد و از 
محل اين تغيير كاربري ها ميلياردها تومان به دست آورد ولي متأسفانه به جهت 
اينكه آموزش و پرورش توانمندي چنين فعاليت ها و بنيه الزم را ندارد، نتوانست 

از اين ظرفيتي كه پديد آمده بود، كوچك ترين بهره را ببرد. 
   دبير كارگروه مديريت و مشاركت سياسي - اجتماعي زنان معاونت امور 
زنان و خانواده با بيان اينكه حذف زنان از مراكز تصميم گير خام نگري است، 
تصريح كرد: اگر تنها از زنان توقع داشته باشيم كه تابع تصميم گيري هاي 
انجام ش��ده باش��ند و امكان مش��اركت را براي آنان فراهم نكنيم، زنان از 
تصميم گيري هاي انجام ش��ده پيروي نمي كنند. كبري روشنفكر افزود: 
زنان نيمي از جمعيت كش��ور را تش��كيل مي دهند. بنابراين دست كم در 
زمينه برنامه ريزي براي مسائل مربوط به خود بايد مشاركت داشته باشند، 
عالوه بر آن در حوزه سرنوش��ت عمومي كش��ور نيز تصميم گيري كنند، 
چراكه قانونگذاري و برنامه ريزي هم شامل زنان و هم مردان مي شود. نگاه 
زنانه، نگاه متفاوتي اس��ت كه ويژگي هاي خاص خود را دارد. حضور زنان 
در مراكز تصميم گير مانند مجلس شوراي اسالمي موجب دقيق تر شدن 

برنامه ريزي ها مي شود. 
   خليل اهلل بابالو، رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور 
وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه معلمان ايراني حاضر در امارات 
فعاًل مشكلي ندارند، گفت: اماراتي ها وديعه اي از سرپرستي ايران در امارات 

دريافت كردند كه عرف دادگاه است. 
   سرپرست دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان از اجراي 
بيمه ازدواج در 9 هزار و 500 شعبه بيمه ايران خبر داد و گفت: بيمه ازدواج 
از ابتداي بهمن  ماه اجرايي شده است و متقاضيان مي توانند براي استفاده از 
اين خدمات اقدام كنند. غالمعلي ابراهيمي سوته ادامه داد: بيمه حمايتي 
پنج مورد را در خدمات خود قرار داده است كه شامل برخي مراحل در قبل و 
بعد از مراسم ازدواج، مانند هزينه مراسم، جهيزيه، بيمه مهريه و هديه اوليه 
فرزند است. سرپرست دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان 
افزود: هر فرد براي اس��تفاده از اين خدمات بايد تا قبل از 10 سال ماهانه 
50هزار تومان، بعد از 10 س��ال ماهانه 100 هزار تومان، 15 س��ال به باال 
ماهانه 150 هزار تومان و از 20 سال به باال ماهانه 200 هزار تومان پرداخت 

كند و حداقل مدت سرمايه گذاري پنج سال است. 
   رئيس كل سازمان نظام پزش��كي بازگشت اختيار تعرفه گذاري به اين 
سازمان را مطالبه اي بر زمين مانده خواند و بر لزوم آسيب شناسي در زمينه 
وارد نشدن برخي مباحث حوزه سالمت در قانون برنامه ششم توسعه تأكيد 
كرد.  دكتر عليرضا زالي به وجود برخي ابهام ها در زمان طرح برنامه ششم 
توسعه و امكان تمديد برنامه توسعه پنجم براي يك سال ديگر اشاره و اظهار 
كرد: بنابراين موضوع بازگشت اختيار تعرفه گذاري به سازمان نظام پزشكي 

كماكان به عنوان يك مطالبه جامعه پزشكي بر زمين است. 

افزايش جرايم رانندگي
از اجراي قانون تا تأمين كسري بودجه!

 روز گذشته در ش��رايطي اس��حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، 
مصوبه هيئت وزيران درباره جريمه هاي تخلف��ات مربوط به حمل و نقل 
و عبور و مرور در تمامي نقاط كش��ور و مناطق آزاد تج��اري – صنعتي را 
ابالغ كرد كه هنوز اما و اگر هاي زيادي بر اين مصوبه وجود دارد و جامعه به 
هيچ عنوان افزايش جرايم را بهترين راه براي پايين آوردن ميزان تخلفات 
نمي داند. در همين راس��تا و در حالي كه انتقادها نس��بت به مصوبه دولت 
درباره افزايش نرخ جرايم رانندگي ادامه دارد، جانشين فرمانده ناجا اعالم 
كرده اين مصوبه از نيمه اسفند امسال اعمال مي شود اما نمايندگان مجلس 

ضمن مخالفت با اين تصميم مي گويند كه موضوع را پيگيري مي كنند. 
حدود يك م��اه پيش بود ك��ه هيئت دولت ب��ه  پيش��نهاد وزارتخانه هاي 
دادگستري، كشور و راه و شهرسازي و نيز نيروي انتظامي و به استناد مواد 
21 و 22 قانون رس��يدگي به تخلفات رانندگي بخش��ي از كدهاي جرائم 
رانندگي را اصالح و ابالغ كرد تا پس از طي مراحل قانوني اجرايي ش��ود. 
بر اس��اس اين مصوبه، نرخ جرائمي همچون عبور از چراغ قرمز، س��بقت 
غيرمجاز در راه هاي دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز )بيش از 30 كيلومتر 
بر ساعت( در كالنشهرها و مراكز استان ها و جاده هاي بين شهري و مناطق 

آزاد تجاري و صنعتي تا 200 هزار تومان افزايش يافت. 
همچنين نرخ جرائمي همچون انجام حركات نمايشي مانند دور زدن در جا 
يا حركت موتورس��يكلت روي يك چرخ، حركات مارپيچ، حركت با دنده 
عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به 150ه��زار تومان و عبور از محل ممنوع، 
استفاده از تلفن همراه، عدم رعايت مقررات حمل بار و عبور وسايل نقليه 
غيرمجاز از خطوط ويژه به 100 ه��زار تومان افزايش يافته اس��ت. البته 
رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني نيز 400 

هزار تومان جريمه دارد. 
متأس��فانه با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه و ركودي كه بر بازار حاكم 
است در حال حاضر و با هر تصميمي كه از طرف دولتمردان گرفته مي شود 
فشار مضاعفي به مردم وارد مي شود و افزايش نرخ جرايم رانندگي در صدر 

آنها قرار دارد. 
اروپايي ها معتقدند »جريمه« يعني »قيمت گذاشتن بر روي تخلف«. به 
همين خاطر آنها جريمه را جزو آخرين انتخاب در تصميم گيري هاي شان 
قرار مي دهند. با اين تفاسير بي شك هيچ يك از ش��هروندان ايراني هم با 
تخلفات رانندگي موافق نبوده و اعتراض به جرايم به معني آزاد گذاشتن 
دست متخلفان نيست. اما در شرايطي كه از تابلوهاي راهنمايي و رانندگي 
گرفته تا جاده ه��ا و خيابان ها و چراغ هاي هش��دار دهنده دچار مش��كل 
هس��تند و دولت، نرخ تورم را 12درصد اعالم كرده، افزايش صددرصدي 
برخي جرايم راهنمايي و رانندگي با توجيه كاهش تخلفات محلي از اعراب 

نداشته و جاي دفاع ندارد. 
اما مردم معتقدند دولت قبل از هر چيز با افزايش جرايم به دنبال درآمدزايي 
است زيرا اگر به صرف باال بردن نرخ جرايم مي شد ميزان تخلفات را پايين 

آورد، پس چرا طي سال هاي اخير اين اتفاق رخ نداده؟
هم اكنون وقتي هر يك از ش��هروندان برگه عدم خالفي خود را مي بيند با 
تعجب به آن نگاه مي كند، يعني نمي توان كسي را يافت كه اعتراضي به اعداد 
و ارقام اين برگه نداشته باشد. اين مسئله نشان مي دهد هنوز سيستم هاي 
جريمه كننده چه مأمور راهنمايي و رانندگي باشد و چه دوربين هاي ثبت 

تخلفات، نتوانسته اند طوري عمل كنند كه مردم اقناع شوند. 
البته در كنار اين سيس��تم ناكارآمد، جايي هم ب��راي اعتراضي كه بداني 
به نتيجه خواهد رس��يد وجود ندارد. ب��ا اين اوضاع و اح��وال وقتي مردم 
مي شنوند كه باز هم جرايم، آن هم با يك تناس��ب غير قابل قبول افزايش 
يافته، حق دارند بپرسند آيا واقعاً دولت به دنبال استقرار قانون در جاده ها و 

خيابان هاست يا ترميم كسري بودجه خود از راه تخلفات رانندگي؟

نيلوفر اماني 
   گزارش  ۲

بیژن يانچشمه 

 خلف وعده روحاني براي تحقق فايناس مترو
 در ديدار با رئيس جمهور چين 
مترو به فايناس نرسيد !

 در شرايطي كه آلودگي هوا تبعات بسياري را به شهر و شهروندان 
پايتخت تحمي�ل مي كن�د، برخ�ي اعضاي ش�وراي ش�هر از در 
اولويت قرار نگرفتن توس�عه مترو در دوران پس�ا برجام در ديدار 
رئيس جمهور چين با رئيس جمهور كش�ورمان انتق�اد كردند كه 
دولت، توس�عه يك�ي از خطوط مت�روي تهران را برخ�الف قولي 
كه داده ب�ود، در اولويت س�وم فاينان�س چين قرار داده اس�ت. 
 توسعه و احداث خطوط مترو عالوه بر صرفه جويي در سوخت مي تواند 
به عنوان اولوي��ت اول در كاه��ش آلودگي هوا و توس��عه حمل و نقل 
عمومي، كالنشهر ها را از تبعات آلودگي و معضالت آاليندگي هوا نجات 
دهد. بر اين اساس انتظار مي رفت در حالي كه دولت در پرداخت سهم 
خود در توسعه مترو كم كاري كرده و مترو از برنامه پنجم توسعه عقب 
مانده اس��ت در دوران پس��ا برجام مقدمات فايناس مترو را در اولويت 
كاري خود قرار دهد.  بنابه گفته كارشناسان صرفه جويي ۶ ميليون ليتر 
بنزين در هر روز در احداث دو خط ۶و ۷ مترو مي تواند ساالنه ۷ هزار و 
۷00 ميليارد تومان صرفه جويي ايجاد كند. براين اساس انتظار مي رود 
دولت براي تحقق اين صرفه جويي سهم خودش را در ساخت مترو بدهد 
يا حداقل در دريافت فاينانس هاي مترو بستر هاي الزم را فراهم كند. 
در اين زمينه ناصر اماني، معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري تهران 
در تشريح سياست هاي بودجه سال آينده اعالم كرد: »طرح بهره مندي 
پروژه هاي متروي تهران از فاينانس حداقل يك ميليارد دالري چين 

روي ميز رئيس جمهور است.«
   عقب ماندگي ۴2كيلومتري مترو از برنامه پنجم 

 رئيس كميته حمل و نقل ش��وراي ش��هر نيز در خص��وص پرداخت 
مطالبات ش��هرداري از س��وي دولت گفت: ركود در كشور وجود دارد 
و گريبان دولت و ش��هرداري را گرفته است.  محس��ن سرخو افزود: بر 
اس��اس برنامه پنجم توس��عه بايد در پايان برنامه 540 كيلومتر مترو 
ساخته مي شد، چراكه قرار است ش��هرداري ساالنه 30 كيلومتر مترو 
بسازد و اگر كمك هاي دولتي وصول ش��ود به برنامه پنجم توسعه در 
زمينه ساخت مترو نزديك تر مي شويم.  وي با بيان اينكه در جلسه اي 
مقرر ش��د كه منابع ارزي براي مترو در نظر بگيرن��د، گفت: در منابع 
ش��هرداري تهران حتماً بايد نقش سرمايه گذار خارجي مشخص شود 
چراكه در حال حاضر 42 كيلومتر از برنامه  س��ال هاي قبل در توسعه 

مترو عقب هستيم.
    خلف وعده رئيس جمهور براي فايناس مترو 

همچنين رئيس شوراي ش��هر پايتخت د رجلس��ه علني روز گذشته 
شورا گفت: هنگامي كه رئيس جمهور كش��ور چين به تهران آمد قرار 
بود نس��بت به حل فاينانس مترو اقدام شود ولي اين موضوع در رديف 
س��وم مذاكرات با رئيس جمهور چين قرار گرفت كه متأسفانه مهلتي 
براي بررسي فاينانس مترو نش��د.  مهدي چمران افزود: رئيس جمهور 
كش��ورمان قول داده بودند كه نس��بت به حل فاينانس مترو با حضور 
رئيس جمهور چين در كش��ور اقدام كنند كه اميدواريم هنگامي كه از 
پاريس برگشتند، اين موضوع را مجدداً پيگيري كنند.  در اين زمينه، 
رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
گفت: متأسفانه اخبار دريافتي حاكي از آن است كه دولت، توسعه يكي 
از خطوط متروي تهران را بر خالف قولي كه داده بود، در اولويت سوم 

فاينانس چين قرار داده است. 
احمد دنيامالي به »سما« افزود: مذاكرات را با دولت انجام داديم و معاون 
اول رئيس جمهور به ما قول دادند كه توسعه يكي از خطوط متروي شهر 

تهران را در اولويت قرار دهند اما متأسفانه اين اولويت لحاظ نشد. 
وي افزود: سه جدول اولويت پروژه هاي كلي از سوي دولت براي فاينانس 
چين پيش بيني شده است كه مترو در جدول نخست نبوده است و اين 

در حالي است كه پيشنهاد ما ذكر دو خط مترو در اين جدول بود. 
دنيا مالي با تأكيد بر اينك��ه دولت به ما قول داده ب��ود يكي از خطوط 
متروي تهران در اولويت فاينانس چين ق��رار گيرد، اظهار كرد: انتظار 
داشتيم در شرايطي كه دولت نتوانست مطالبات شهرداري را پرداخت 
كند، حداقل در موضوع توسعه خطوط مترو فرصت استفاده از فاينانس 

چين را ايجاد مي كرد.
 در حقيقت در دنيا حتي در كش��ورهاي پيش��رفته كه س��رانه باالي 
درآمدي دارند و مردم در رفاه اقتصادي هستند، دولت در بحث حمل و 
نقل عمومي سوبسيد مي دهد و به شدت تالش مي كند اين حمل و نقل 
عمومي را ارزان در اختيار مردم ق��رار دهد تا از هزينه هاي اضافه ديگر 
جلوگيري كند. بر اين اساس انتظار مي رود دولت در عمل بستر دريافت 
فايناس ها را براي توسعه حمل و نقل عمومي به خصوص مترو فراهم وبه 

تعهدات و وعده هاي خود عمل كند. 

مشاور اقتصادي وزير بهداشت خبر داد
 درخواست 60 شركت خارجي

 براي ساخت بيمارستان در ايران
 60 شركت خارجي براي سرمايه گذاري 
در س�اخت بيمارس�تان در كش�ور 
درخواس�ت داده اند و س�رمايه گذاري 
دو ش�ركت ك�ره اي و ي�ك ش�ركت 
اس�ت.  ش�ده  قطع�ي  ايتالياي�ي 
ابراهيم رئيسيون، مش��اور اقتصادي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعالم 
اين خبر گفت: بعد از اجرايي شدن برجام و 
لغو تحريم ها تاكنون بيش از ۶0 شركت خارجي از كشورهاي مختلف 
از جمله كره جنوبي، چين، ايتاليا و فرانسه براي سرمايه گذاري در حوزه 
سالمت ايران به خصوص بيمارستان سازي درخواست داده اند و قرارداد 

ساخت چهار بيمارستان تاكنون بسته شده است. 
وي اضافه كرد: ش��ركت سامسونگ قرار اس��ت يك بيمارستان بزرگ 
هزار تختخوابي در تهران بسازد، همچنين با شركت پسينا از ايتاليا نيز 
قرارداد ساخت يك بيمارستان بزرگ هزار تختخوابي در شرق تهران و 

دو بيمارستان 500 تختخوابي در رشت و نيشابور بسته شده است. 
رئيس��يون گفت: مذاكره با ش��ركت دوو كره جنوبي نيز براي ساخت 
بيمارس��تان مراحل نهايي را طي مي كند و به زودي قرارداد س��اخت 

بيمارستان با اين شركت نيز بسته مي شود. 
مشاور وزير بهداشت گفت: عمده عالقه شركت هاي خارجي براي ورود 
به بازار سالمت ايران براي ساخت بيمارستان و تحويل آن است كه به 
صورت ورود سرمايه و فاينانس، ساخت و تجهيز بيمارستان و تحويل 
آن به دولت انجام مي شود.  وي افزود: دولت به صورت اقساط و طي يك 
دوره مثاًل پنج ساله سرمايه اين شركت ها را بازپرداخت مي كند و عمدتاً 
بهره برداري از اين بيمارستان ها به عهده شركت سازنده خارجي نيست.  
وي گفت: عالقه وزارت بهداشت اين است كه شركت هاي خارجي كار 
بهره برداري و ارائه خدمات پزش��كي را نيز به عهده بگيرند اما تاكنون 
بيشتر ش��ركت هاي خارجي تمايلي براي تقبل كار بهره برداري و ارائه 
خدمات نش��ان نداده اند و بيشتر مايلند بيمارس��تان بسازند و تحويل 
دهند.  رئيس��يون افزود: حجم درخواست ۶0 ش��ركت خارجي بسيار 
زياد است و تاكنون با 15 شركت سرمايه گذار خارجي براي همكاري در 

ساخت مراكز درماني مذاكره شده است. 

محمدرضا هاديلو

زهرا چيذري 
   گزارش  يك


