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فتاح در پاسخ به سیاست روز:
۱۷ کارمند امداد به خاطر دخالت 

 در انتخابات اخراج شدند
تا درس عبرت شود

هر چند نشس��ت خب��ری رئیس س��ازمان 
گزارش رسانه

گروه جامعه
کمیته امداد امام خمینی)ره( باید پر باشد از 
خدم��ات و کارهای صورت گرفته اما نزدیک 
انتخاب��ات هر چقدر تالش کنی نمی توانی س��ازمان های مرتبط و 
نامرتبط را نبینی که درگیر انتخابات ش��ده اند، البته پرویز فتاح با 
سابقه سیاسی خود و همچنین قرار گرفتن در لیست جمنا بر این 
حواشی سیاسی می تواند بالقوه بیفزاید ولی بخشنامه تند و تیزش 
کار را یکس��ره کرده اس��ت. بر همین اس��اس برای رفع ابهامات در 
نشس��ت خبری از فتاح پرسیدیم برای اینکه کارکنان کمیته امداد 
فک��ر نکنند که بخش��نامه کاری فرمالیته بوده و ب��ه اعتماد مردم 
خدش��ه ای وارد نشود، و اینکه کاندیدا نتوانند از ضعف محرومین و 
دادن وعده های عجیب و غریب برای اخذ رای سوء اس��تفاده کنند 
چه کردید؟ بر همین اساس فتاح به سیاست روز گفت: برای اینکه 
بخش��نامه جدی گرفته شود در انتخابات مجلس 17 کارمند امداد 
به خاطر دخالت در انتخابات اخراج ش��دند. البته متأس��فانه س��ال 
گذش��ته 97 تن از کارکنان کمیته امداد علی رغم هشدارهای داده 
ش��ده تخلف و در انتخابات دخالت کردند که ما سریعاً حکم اخراج 
این افراد را ابالغ کردیم ولی افراد بس��یاری وساطت کردند و نهایتاً 

17 تن از این کارکنان اخراج شدند.
وی در ادامه پاسخ خود با اشاره به دستورالعمل ابالغی اخیر خود 
مبنی بر ممنوعیت ورود کارکنان کمیته امداد به موضوعات سیاسی 
و انتخابات پیش رو گفت: ما به ش��دت مراقبت می کنیم که کمیته 
امداد در جناج بندی های سیاس��ی وارد نش��ود چراکه معتقدیم این 
کمیته فراجناحی است؛ از این رو اخیراً دستورالعمل سختگیرانه ای 
را مبنی بر ممنوعیت ورود به مس��ائل جناحی صادر کردیم که این 
ابالغیه به حدی تند است که حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

هم از من خواست تا اندازه ای آن را تلطیف کنیم.
رئیس کمیته امداد خاطرنش��ان کرد: ما اجازه نخواهیم داد تا 
کسی با سوءاستفاده از نام کمیته امداد امام خمینی)ره( از جناح 
سیاس��ی حمای��ت و جانبداری کند. وی با اع��الم خبر اخراج 17 
کارمند این کمیته به دنبال دخالت در انتخابات از مخالفت ظریف 

با بستن دفاتر خارجی کمیته امداد خبر داد.
فت��اح ادامه داد: در س��ال جاری برای اولین ب��ار بحث صدقه 
پیامک��ی را کلید زدیم که با همکاری اپراتورهای موبایل، تا امروز 
بی��ش از یک میلیون نفر از ای��ن امکان برای پرداخت صدقه خود 
اس��تفاده کرده ان��د. وی گفت: م��ا معتقدیم که ب��ا بهره مندی از 
روش های مدرن و به روز، عالوه بر تس��هیل در پرداخت نیکوکاری 

خّیری��ن، هزینه ه��ای ب��االی قبل��ی همچ��ون هزین��ه نگهداری 
صندوق های صدقات و... کاهش می یابد.

فتاح ابراز امیدواری کرد که در روزهای پایانی سال، با کمک 
خیرین بتوانند دل مس��تمندان و مستضعفان را در سراسر کشور 
ش��اد کنند و با برنامه ریزی های انجام شده کمک های مردمی در 
قالب جشن نیکوکاری را تا پیش از شب عید به دست خانواده های 

تحت پوشش این کمیته برسانند.
وی با اشاره به افزایش 20درصدی مشارکت های مردمی، آن را 
نشانه ای از افزایش اعتماد عمومی به این کمیته دانست و با تشکر از 
حمایت های دولت و مجلس شورای اسالمی درخصوص بودجه سال 
آتی و تخصیص بودجه در سال جاری گفت: تا امروز 96 درصد بودجه 
سال 95 کمیته امداد ابالغ شده و در حال اقدام است، به این ترتیب 
یکی از دس��تگاه هایی که در س��ال جاری دولت و سازمان مدیریت 
توجه به آن داش��ته کمیته امداد بوده و با معاون اول رئیس جمهور 
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم درخصوص تحقق چهار 

درصد بودجه این نهاد حمایتی مکاتباتی شده است.

 احداث 3000 واحد مسکونی روستایی
توسط سپاه در سال جاری

رئی��س کمیته ام��داد در ادامه در پاس��خ به س��ؤال یکی از 
خبرن��گاران درخصوص همکاری این کمیته با س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی برای ساخت مس��کن خانواده های تحت پوشش 
کمیته امداد و همچنین همکاری با بنیاد برکت گفت: در تابستان 
سال جاری در قراردادی که با سپاه پاسداران منعقد شد مقرر شد 
تا سپاه 5400 واحد مسکونی روستایی را در 6 استان مرزی کشور 
احداث کند که تا پایان امس��ال 3000 واحد مسکن روستایی به 

متقاضیان و واجدین شرایط، واگذار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه س��پاه، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و 
آستان قدس رضوی هزینه ای بابت ساخت مسکن از کمیته امداد 
دریافت نمی کنند، افزود: بحمداهلل واحدهای احداث ش��ده از نظر 
کیفیت و سرعت ساخت قابل قبول بوده اند و متأسفانه مشکالتی 
از جمله اخذ مجوزهای ساخت، موانعی هستند که سرعت احداث 
مسکن را کند کرده اند. فتاح ادامه داد: کمیته امداد و بنیاد برکت 
زی��ر نظر دفت��ر مقام معظم رهب��ری فعالیت می کن��د و ما نقاط 
مورد نیاز برای ساخت مس��کن را به این بنیاد معرفی می کنیم و 

همکاری تنگاتنگی با این بنیاد داریم.

حقوق کارکنان را پیش از مستمری مددجویان ندادیم
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادامه این نشس��ت در 
پاس��خ به سؤالی مبنی بر چرایی به تأخیر افتادن عیدی افراد تحت 
پوش��ش این کمیته گفت: من در بدو ورودم به کمیته امداد عنوان 
کردم تا زمانی که مستمری افراد تحت پوشش امداد پرداخت نشود، 
حقوق کارکنان کمیته امداد به حسابشان واریز نخواهد شد و تا امروز 
نیز حت��ی یک بار هم اجازه ندادیم حق��وق کارکنان امداد پیش از 

مستمری خانواده های تحت پوشش، واریز شود، حتی در ماه جاری 
نیز موفق ش��دیم مس��تمری مددجویان را پرداخت کنیم و این در 
حالی است که هنوز کارکنان کمیته امداد حقوق خود را نگرفته اند.

وی درخص��وص چرای��ی پرداخت عیدی کارکن��ان، پیش از 
عیدی مس��تمری بگیران نیز افزود: درخصوص عیدی نیز، عیدی 
کارکنان رس��می ما توس��ط دول��ت پرداخت می ش��ود و ما هیچ 
دخالت��ی در آن نداریم ولی براس��اس قول مس��اعد آقای نوبخت، 
امیدواریم هرچ��ه زودتر مبلغ عیدی مددجوی��ان که معادل یک 
ماه مس��تمری آنها اس��ت و چیزی در حدود 107 میلیارد تومان 
می ش��ود، در اختی��ار ما قرار گی��رد و ما هرچه س��ریع تر عیدی 

مستمری بگیران را پرداخت کنیم.

افزایش مستمری مددجویان از فروردین
فتاح در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره افزایش مس��تمری 
مددجوی��ان امداد نیز گفت: منش��أ مس��تمری مددجویان، منابع 
دولتی اس��ت و برای افزایش این مبلغ نیازمند قانون هس��تیم که 
خوشبختانه دولت در بودجه 96 با افزایش این مبلغ موافقت کرد 
و مس��تمری مددجویان را معادل 20 درص��د حداقل پایه حقوق 
قرار داد که با احتس��اب ح��دود 900 هزار تومان به عنوان حداقل 
پای��ه حقوق، به طور متوس��ط به هر خانواده تحت پوش��ش امداد 
حدود 180 هزار تومان به عنوان مس��تمری اختصاص می یابد که 
این رقم برای خانواده های یک و دو نفره کمتر از این مبلغ و برای 

خانواده های با جمعیت باالتر، بیش از این مبلغ خواهد بود.
رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده، مستمری جدید از فروردین ماه به حساب خانوارهای 

تحت پوشش کمیته امداد واریز خواهد شد.

پیشنهاد جدید دولت برای خرید ساختمان سوهانک
فتاح درباره س��رانجام ساختمان س��وهانک نیز گفت: ما مبلغ 
1000 میلیارد تومان روی این س��اختمان ارزش گذاری کرده ایم و 
تا امروز نیز چند توافقنامه با امضای چند تن از وزرا منعقد کرده ایم 
ولی چون هنوز هیچ پولی بابت این س��اختمان رد و بدل نش��ده و 
نمی توان با صراحت انجام این معامله را رسمی دانست. وی اضافه 
کرد: حتی صبح امروز )دیروز( نیز نامه ای از س��وی دولت مبنی بر 
پیشنهاد جدیدی برای معامله این ساختمان به دستمان رسید که 

بررسی ها و پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد.

صندوق قرض الحسنه امداد ضامن مددجویان می شود
رئی��س کمیته امداد در ادامه درخصوص فعالیت صندوق امداد 
نیز گفت: در حال حاضر بانک مرکزی مجوز احداث 50 شعبه به این 
صندوق داده است و ما 31 صندوق در مراکز استان ها احداث کردیم 
ولی با توجه به سیاست کاهش هزینه ای امداد قصد توسعه شعب این 
صندوق را نداریم و قصد داریم تا با روش های مدرن و نوین، خدمات 

خود را با هزینه کمتری در اختیار مددجویان قرار دهیم.

به گفته وی این صندوق عالوه بر اعطای وام به عنوان ضمانت 
اخ��ذ وام مددجویان از بانک های دیگر نی��ز به خانواده های تحت 

پوشش این کمیته ارائه خدمات خواهد داد.

بدهی وزارت راه به کمیته امداد
رئیس کمیته امداد در پاس��خ به سؤال دیگری درباره حدود 
140 ه��زار مس��کن مهر فاقد متقاضی در کش��ور ک��ه وزیر راه و 
شهرس��ازی از آن خب��ر داده بود، گفت: حدود ی��ک ماه پیش ما 
در کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��المی مذاکره ای با وزیر 
مس��کن داشتیم و مقرر ش��د تا 4000 واحد مسکن مهر براساس 

محل مورد نیاز کمیته امداد به ما واگذار شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به مطالبه ای که کمیته امداد 
از وزارت مس��کن در واگ��ذاری یک قطعه زمین بزرگ داش��ت و 
طوالنی شدن مذاکرات برای اخذ این مطالبات، مقرر شد تا وزارت 
مس��کن به جای پرداخت بدهی خود، 10 هزار واحد مس��کن مهر 
را به کمیته امداد واگذار کند که امیدواریم تا چند ماه آینده این 

14000 واحد مسکن مهر در اختیار کمیته امداد قرار گیرد.

درباره تاریخی  بودن امالک در اختیارمان علم غیب نداریم
فتاح در پاسخ به سؤالی درخصوص تعداد امالک کمیته امداد 
که در دسته امالک تاریخی طبقه بندی می شوند نیز گفت: در زمان 
حی��ات امام خمینی)ره( تعدادی امالک به عنوان پش��توانه کمیته 
امداد و ایتام در اختیار این کمیته قرار گرفت که مس��ائل حقوقی 

خود را دارند ولی ما در این خصوص مراقبت زیادی داریم.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال تعدادی خانه  و امالک قدیمی 
در اختی��ار کمیته امداد ق��رار دارد که همه آنه��ا جزو خانه های 
تاریخی محس��وب نمی ش��وند لذا ما حتماً اگر نام��ه یا تذکری از 
س��وی شهرداری و یا س��ازمان میراث فرهنگی به دستمان برسد، 
طب��ق آن عم��ل خواهیم کرد، ول��ی قطعاً علم غی��ب نداریم که 

کدام یک از این امالک جزو امالک تاریخی هستند.
رئیس کمیته امداد افزود: مطمئن باش��ید اگر ساخت وسازی 
در این امالک هم انجام گرفته حتماً با مجوزهای رسمی و قانونی 

بوده است.

مخالفت ظریف با بستن دفاتر خارجی کمیته امداد
فت��اح درخص��وص دفاتر خارج��ی کمیته ام��داد و اینکه آیا 
تصمیمی برای بستن این دفاتر خارجی اتخاذ شده یا خیر، گفت: 
در حال حاضر نیروهای ایرانی دفاتر خارج از کش��ور کمیته امداد 
به حدود انگشتان دست رسیده است و هیچ پولی از ایران به این 
دفاتر اختصاص داده نمی ش��ود ولی حتی اگر ما هم بخواهیم این 

دفاتر را ببندیم مخالفت هایی با این امر وجود دارد.
رئیس کمیته امداد در پایان خاطرنش��ان کرد: به عنوان مثال 
در یکی دو مورد قصد بس��تن دفاتر خارجی را داشتیم که وزارت 

خارجه و شخص آقای وزیر به جد مخالفت کردند.
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ارائه کارت هوشمند سالمت رایگان است
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد این سازمان از بیمه شدگان 
و بازنشس��تگان ب��رای پروژه ح��ذف دفترچه ه��ای کاغذی هیچ 

هزینه ای دریافت نمی کند.
به گزارش پویا؛ درپی تماس تلفنی عده ای سودجو با بیمه شدگان 
و مستمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت های 
درمانی برای ارائه کارت هوش��مند سالمت در ازای دریافت وجه یا 

اعمال تخفیفات ویژه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی اعالم 
کرد که این شرکت ها به هیچ وجه مورد تایید این سازمان نیست و 

بیمه شدگان فریب سوء استفاده کنندگان را نخورند.
در روزه��ای اخیر در برخی از اس��تان ها ع��ده ای با ادعای 

ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و به بهانه ارائه کارت هوشمند 
درمان، از بیمه ش��دگان و بازنشستگان تقاضای وجه کرده اند در 
حالی که این س��ازمان از بیمه شدگان و بازنشستگان برای پروژه 

حذف دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

»مادران آسمانی« تجلیل می شوند
طرح مادران آس��مانی با مشارکت ستاد مردمی طرح 
مادران آس��مانی با هدف زنده نگاه داش��تن یاد ش��هدا و 
همچنین تکریم منزلت و جایگاه مادران ش��هدا که همواره 
اس��طوره ایثار و الگوی اس��تقامت و صب��ر بوده اند، برگزار 
می گردد و در این راستا اعضای انجمن اسالمی با سرکشی 
و تکری��م م��ادران ش��هدا در روز مادر، به نیاب��ت از فرزند 
شهیدش��ان این روز را به ایشان تبریک گفته و هدیه ای را 

نیز به همین مناسبت به ایشان اهدا خواهند کرد.
حام��د عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اس��المی 
دانش آم��وزان در این ب��اره گف��ت: ارتقای س��طح انگیزه و 
تعلق نوجوان نس��بت ب��ه جبهه حق در تقاب��ل تاریخی با 
جبهه باطل، ارتقای س��طح نگرش و تعلق نوجوان نس��بت 
ب��ه انقالب اس��المی و بیداری اس��المی در جهان معاصر، 
ارتقای س��طح انگیزه، نگرش و اهتمام نوجوان نس��بت به 
پیگیری آرمان های ملی، جهانی و تمدنی انقالب اسالمی، 
گرامیداشت مقام شهدا و زنده نگاه داشتن یاد و نام ایشان، 
ترویج روحیه ایثار و ش��هادت از طریق ایجاد انس و الفت 
بین جوان دانش آموز و شهدای انقالب و گرامیداشت مقام 

مادران معظم شهدا از اهداف مهم این طرح می باشد.

»سرطان مری« و چای داغ
معاون وزیر بهداش��ت با اشاره به اینکه علت 35 درصد 
س��رطان ها چاقی است، درباره مصرف چای داغ که یکی از 
مهمترین عوامل خطر بروز سرطان مری است، هشدار داد.

رضا ملک زاده افزود: هرس��اله 3355 هزار نفر به خاطر 
ابت��ال به س��رطان مری در جه��ان جان خود را از دس��ت 
می دهند که 90 درصد از این میزان س��هم کشورهای در 

حال توسعه است.
وی با اشاره بر اینکه این نوع از سرطان بیشتر در میان 
مردان دیده می ش��ود، عنوان ک��رد: فقط در ایران و چین، 

زنان بیشتر از مردان به این بیماری مبتال می شوند.
مل��ک زاده گفت: مص��رف چای داغ، تری��اک، قلیان و 
دخانیات، عدم مصرف سبزیجات و میوه جات کافی، مصرف 
آب آش��امیدنی ناسالم، عدم تحرک کافی و چاقی مفرط و 
عدم رعایت بهداشت دهان و دندان مهمترین عوامل خطر 
بروز س��رطان مری هستند. وی با اش��اره به اینکه چای با 
گرمای بیش از 70 درجه می تواند بافت مری را با مشکالت 
فراوان روبه رو کند، گفت: مردم با تغییر رژیم غذایی خود و 
نخوردن نوشیدنی های داغ می توانند در جلوگیری از ایجاد 

این بیماری نقش مؤثری داشته باشند.

سپاه ارتباطی با اسنپ ندارد
مدیر شرکت تاکسی های اینترنتی اسنپ با بیان اینکه 
جلسات متعددی را با مسئولین ذیربط داشتیم گفت: آنها 
ه��م تاکنون از لحاظ امنیت��ی ما را تایید کردند، ما با همه 

مراجع همکاری کردیم و همه ملزومات را رعایت کردیم.
شهرام شاهکار در گفت و گو با سیاست روز افزود: برخی 
نرم افزار ویز را که هفته گذش��ته با دستور دادستانی فیلتر 
شد را به اس��نپ ارتباط می دهند این در حالیست که این 
نرم افزار اصال متعلق به شرکت اسنپ نیست بلکه متعلق به 
شرکت گوگل بود و فقط بعضی از رانندگان از این نرم افزار 

برای پیدا کردن مسیرشان استفاده می کردند.
مدیر ش��رکت تاکس��ی های اینترنتی اس��نپ در ادامه 
درخصوص شایعاتی که در مورد سرمایه گذاران و وابستگی 
این شرکت به سپاه مطرح می شود با تکذیب این اظهارات از 
شرکت ایرانسل به عنوان سرمایه گذار این شرکت یاد کرد.

وی با بیان اینکه کس��ی به م��ا نگفته که فرایندتان را 
تغیی��ر دهید و کامال آمادگی تغیی��ر فرایند را داریم اظهار 
کرد: با اداره اماکن هم در حال تعامل هستیم که صالحیت 
رانندگانم��ان را تایی��د کنند هر نوع تعامل��ی که به بهبود 

خدمات ما کمک کند انجام می دهیم.

کافیست کمی تصاویر حوادث 
درحـــاشیه

سوشیانت آسمانی
رخ داده در چهارش��نبه آخ��ر 
س��ال را در س��الهای گذشته 
ورق بزن��ی، تصاوی��ر به ق��دری دردناک اس��ت که 
نمی توانی آنها را در حد مرور کردن هم تماشا کنی، 
هر س��اله هزاران بار این تصاویر در رسانه های کشور 
ب��رای مردم مرور می ش��ود و باز....ان��گار برخی ها تا 
خودش��ان تجرب��ه نکنند باور نمی کنن��د که ممکن 
است این اتفاق برایش��ان رخ دهد، اما امسال عزمی 
به پا ش��ده عزمی به حرمت خون ش��هدای پالسکو 

که شاید بتوان مانعی برای این حوادث ایجاد کرد.
اما نکته مه��م، توجه به این اس��ت که قربانیان 
حوادث چهارشنبه آخر سال تنها افرادی نیستند که با 
مواد محترقه و خطرناک سروکار دارند بلکه شهروندانی 
که ناظر حوادث خطرناک چهارشنبه آخر سال بودند 
نی��ز در موارد متعددی دچار مرگ، مصدومیت، قطع 
عضو و نابینایی شده اند. بنابر آمار اعالم شده از سوی 
مسئوالن در حوادث آخرین چهارشنبه سال 94 سه 
نفر،  س��ال 93 س��ه نفر، س��ال 92، 9 نفر و سال 91 
نوزده نفر جان خود را از دس��ت دادند و چند صد نفر 
نیز طی این سالها دچار مصدومیت شدند، مصدومینی 
که بین آنها ده ها نفر دچار قطع عضو شدند یا بینایی 

خود را از دست دادند.
با وجود اینکه آمارها سال به سال نشان  ازکاهش 
جان باختگان و مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال 
اس��ت اما با این حال همچنان ش��اهد حوادث تلخ و 
مرگبار در روزهای منتهی به آخر سال و در چهارشنبه  
آخر سال هستیم و متأسفانه امسال آمار قربانیان این 
حوادث رو به افزایش است. شامگاه هفتم اسفند همین 
امسال هم در نخستین حادثه مرگبار، دو جوان حین 
س��اختن مواد محترقه در شهر س��قز جان خود را از 
دس��ت دادن��د. در حادثه مرگبار دیگری که ش��امگاه 
20 اسفندماه جاری در محله شهریار اردبیل به وقوع 
پیوست، هفت نفر جان خود را از دست دادند و چهار 
نفر نیز دچار مصدومیت ش��دند؛ بی احتیاطی، تهیه و 
تولید مواد محترقه دست س��از س��بب انفجار در یک 

منزل مسکونی علت اولیه این حادثه اعالم شد.
قربانی��ان حوادث چهارش��نبه آخر س��ال تنها 
اف��رادی نیس��تند که با م��واد محترق��ه و خطرناک 
س��روکار دارند بلکه ش��هروندانی ک��ه ناظر حوادث 

خطرناک چهارش��نبه آخر س��ال بودند نیز در موارد 
متعددی دچار مصدومیت، قطع عضو شده یا بینایی 
خود را از دست داده اند، سال گذشته یک مرد چهل 
و پنج س��اله در رباط  کریم بر اثر صدای انفجار مواد 

محترقه دچار ایست قلبی شدو جان باخت.
مدیر اجرایی صنف رنگ فروش��ان تهران با اشاره 
به خط��رات ادغام م��واد محترقه و اکلیل و س��رنج 
می گوید: اس��تفاده از این مواد به هیچ عنوان توصیه 
نمی شود، در موارد بسیاری افراد هنگام ادغام این دو 
ماده به دلیل ش��رایط نامناس��ب محیط و عدم اطالع 
از واکنشهای شیمیایی دچار حادثه می شوند، برخی 
گمان می کنند فقط این م��واد به هنگام عمل کردن 
و پ��س از پرت��اب دچار جرقه و انفجار می ش��وند در 
صورتی که ممکن است هنگام فعل و انفعاالت این دو 
ماده جرقه، انفجار و اشتعال به وجود بیاید، این مواد 

از مقدار کم تا زیاد آنها می تواند خطرآفرین باشد.
ام��ا نکته قاب��ل تامل این اس��ت که متاس��فانه 
مراس��می که در حال حاضر در آخرین چهارش��نبه 
س��ال و با عنوان جشن »چهارشنبه س��وری« برگزار 
می شود، تفاوت قابل توجهی با مراسم سنتی و اصیل 
خود دارد. برخی از مراسم هایی که در حال حاضر در 
قالب و طرحی جدید برگزار می ش��وند، در گذشته به 

صورتی متفاوت برگزار شده است.
اس��ماعیل آذر پژوهش��گر ادبی��ات گفت: آیین 
آتش افروزی یک رس��م قدیمی اس��ت ک��ه در زمان 
ایرانیان باستان برگزار می شد. ایرانیان باستان حدود 
یک هفته مانده به سال جدید، بر پشت بام خانه خود 
آتش روش��ن می کردند و بر این باور بودند که ارواح 
درگذش��تگان آنها در واپسین روزهای سال به پشت 
بام خانه هایش��ان می آیند. بر همین اساس آتشی را 
در آنج��ا به پا می کردند ت��ا فروهرها راه خود را گم 
نکنند. از س��وی دیگر، از برافروختن آتش به عنوان 
نمادی برای مژده دادن رس��یدن گرما و پایان یافتن 
سرما اس��تفاده می کردند و بطور همزمان خانه های 
خود را پاک و پاکی��زه می کردند و به عبارتی کاری 

شبیه خانه تکانی امروزی را انجام می دادند.
اج��رای بعض��ی از آیین های س��نتی، گاهی با 
خرافات و خرافه گرایی در میان افراد همراه می شود 
و در ای��ن می��ان آیی��ن آتش افروزی نیز از فلس��فه 

خرافات به دور نمانده است.

ب��ه گفت��ه آذر؛ برخی از اعراب براس��اس یک باور 
خراف��ی، در گذش��ته معتق��د بودن��د که ی��وم االرباع 
)چهارشنبه( نحس است و نحوست آن با روشن کردن 
آتش خنثی می شود. به همین دلیل به شادی و پایکوبی 

می پرداختند تا در آن روز اتفاق شومی رخ ندهد.
در جریان استفاده برخی از نوجوانان و جوانان از 
مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال، آرامش شهروندان 
در اثر آلودگی های صوتی و پیامدهای استفاده از مواد 
آتش زای پرخطر س��لب می شود؛ همچنین اثر مخرب 
مواد مذکور بر محیط زیس��ت آسیب های بسیاری را 

متوجه طبیعت و فضای محیط زیست می کند.
این پژوهش��گر ادبیات گفت: در فرهنگ غنی و 
آداب و رس��وم ما ایرانیان، کاری ک��ه ناراحتی و آزار 

دیگران را به دنبال داشته باشد، وجود نداشته است.
وی اف��زود: در واقع اموری ک��ه منجر به رنجور 
ش��دن عده ای ش��ود، در نگاه افراد با ه��ر عقیده و 

بینشی، غیرقابل پذیرش است.
آذر اظهار داش��ت: وقوع حادثه های چهارشنبه 
آخر س��ال که هم س��ازندگان و ه��م اطرافیان فرد 
حادثه آفری��ن را به رنج و س��ختی می ان��دازد، هیچ 

لطفی نمی تواند داش��ته باش��د. بدون ش��ک صدای 
مهیب ش��لیک بمب ها و اسلحه های بزرگ در جنگ 
برای هیچ کسی خوش��ایند نیست و آلودگی صوتی 
موادی از قبیل نارنجک های دست ساز و دیگر وسایل 

منفجره، نیز برای کسی خوشایند نخواهد بود.
این پژوهشگر ادامه داد: در روزگار کهن، آیین و 
مراس��می بنام »چهارشنبه سوری« و آن هم با شکل 

و مدل امروز آن وجود نداشته است.
چنین کارهایی عالوه بر سلب آرامش شهروندان، 
منجر به تلفات جانی و مالی فراوانی می شود که گاهی 
اوقات قابل جبران نخواهد بود. اتفاقات ناگواری که بر 
اثر بی احتیاطی افراد در شب چهارشنبه آخر سال رخ 
می دهد، جای ش��یرینی یک شب خوب را، خاطرات 

تلخ و افسوس و استرس می گیرد.
تفاوت آیین س��نتی آتش افروزی در فرهنگ ما 
ایرانیان و مراسمی که در حال حاضر، در چهارشنبه 
آخر س��ال به اجرا در می آی��د، بیانگر ایجاد فاصله و 
ش��کاف  میان این دو مراسم اس��ت. چنین شبی را 
می توان به ش��یوه همان رس��م اصلی برگ��زار کرد. 
آتش��ی برای م��ژده دادن پایان س��رمای زمس��تان 

روشن کرد و به شادی در کنار سایر اعضای خانواده 
پرداخت. خوردن آجیلی که در برخی از ش��هرهای 

کشور مرسوم است هم خالی از لطف نیست. 
اما امسال دانش آموزان دبیرستانی با اجرای یک 
ایده ن��و و خیرخواهانه، بجای ترق��ه، برای کودکان 

معلول نیازمند ویلچر خریدند.
نویدی مس��ئول روابط عمومی این مرکز خیریه 
گفت: عده ای از دانش آموزان دبیرس��تانی در ش��هر 
مش��هد، مبلغ��ی را که ب��رای خرید م��واد محترقه 
و وس��ایل آت��ش زا در نظر گرفته بودن��د، به یکی از 
خیریه های ش��هر مشهد اختصاص دادند. وی افزود: 
این مرکز خیریه که از افراد معلول و ناتوان جسمی 
و ذهنی نگهداری می کند، مبلغ اهدایی دانش آموزان 
را ص��رف خرید ویلچر برای دو ت��ن از کودکانی که 

مددجوی این مرکز به شمار می روند، کرد.
مس��ئول روابط عمومی این مرکز خیریه اظهار 
داشت: به بهانه چهارشنبه آخر سال، مراسم یادبودی 
برای شهدای آتش نش��ان حادثه پالسکو و با حضور 
دانش آموزان و همچنین تعدادی از آتش نشانان شهر 

مشهد برگزار خواهیم کرد.
نویدی ادامه داد: این مراسم یادبود با مشارکت 
دانش آموزان دبیرس��تانی 10 مدرسه در شهر مشهد 
برگزار می ش��ود و در پایان مراسم طوماری مبنی بر 
برگزاری مراسم چهارشنبه پایان سال بدون استفاده 

از مواد محترقه به امضای دانش آموزان می رسد.
باع��ث  یک س��و  از  طرح��ی  چنی��ن  اج��رای 
فرهنگ س��ازی در می��ان نس��ل نوج��وان و جوان و 
یادآوری آیین های س��نتی و ملی می شود و از طرف 
دیگر دانش آموزان، تشویق به مشارکت در امور خیر 
و نیکوکاری می ش��وند. ش��یوه متف��اوت و عجیب و 
غریب مراسم چهارشنبه آخر سال، با وجود تذکرات 
و هش��دارهای فراوان عوامل اورژانس و آتش نشانی 

حوادث تلخ و ناگوار بسیاری را رقم زده است.
ب��ا توجه ب��ه ش��هادت آتش نش��انان در حادثه 
پالس��کو، امید می رود عده قلیلی که از حوادث تلخ 
چهارش��نبه آخر س��ال در س��ال های گذشته عبرت 
نگرفته ان��د، به حرم��ت ش��هدای آتش نش��ان و برای 
پاسداش��ت مقام آنها، با تحریم خرید و اس��تفاده از 
مواد محترقه و خطرناک، چهارشنبه بدون حادثه ای 

را برای جامعه بسازند.

 خیابان سرو تهران به نام آیت اهلل هاشمی
تغییر نام داد

در س��یصد و س��ی و هفتمین جلسه ش��ورای شهر 
تهران، تغییر نام خیابان سرو در منطقه 2 به نام آیت اهلل 

هاشمی تصویب شد.
به گزارش مهر، با پیشنهاد اسماعیل دوستی و موافقت 
هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران بررسی نامگذاری 
مکانی در ش��هر تهران با نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به 
صورت دو فوریتی در دس��تور کار ش��ورای اسالمی شهر 
تهران قرار گرفت. در این جلس��ه مجتبی ش��اکری گفت: 
5 معبر در ش��هر تهران برای نامگذاری به بزرگداشت نام 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی از سوی کمیسیون نامگذاری 

پیش بینی شده است.
همچنی��ن معصومه آب��اد نیز با بیان اینکه محس��ن 
هاشمی رفس��نجانی از نامگذاری محل��ی در تهران به نام 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تقدیر کرد گفت: آقای مرعشی 
پیش��نهادی مبنی بر نامگذاری محلی در منطقه 2 به نام 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ارائه کرد.
در ادامه مهدی چمران گفت: اگر قرار اس��ت نامی را 
زنده نگه داریم بهتر اس��ت مکانی را برای آن نام انتخاب 

کنیم که آن نام توسط مردم به کار برده شود.
 همچنین حکیمی پورگفت: بهتر اس��ت نام انتخاب 
شده تنها برای معبر باشد و میادین تغییر نام پیدا نکنند. 
در نهایت با رای تمامی اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
تهران خیابان س��رو در منطقه 2 ش��هرداری تهران به نام 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تغییر نام داد.
خداحافظـی پرایـد از نـاوگان گردشـی و خطـی 

تاکسیرانی
پیش��نهاد حذف پرای��د از ناوگان تاکس��یرانی مورد 

موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
به گزارش مهر، الیحه تعیین نرخ انواع تاکس��ی ها در 
س��ال 96 در سیصد و س��ی و هفتمین جلسه شورا مورد 
بررس��ی قرار گرفت. با توجه به اینکه بحث های پیرامون 
این الیحه در جلس��ه قبل شورا صورت گرفته بود اعضای 
ش��ورا به رای گیری در این زمینه پرداختند. بر این اساس 
و با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر تهران نرخ کرایه 
انواع تاکسی در سال 96، 10 درصد افزایش خواهد یافت. 
همچنین با موافقت اعضای ش��ورای اسالمی شهر تهران 
نرخ سرویس مدارس نیز به همین میزان یعنی 10 درصد 

افزایش در سال 96 را تجربه خواهد کرد.
در ادامه جلس��ه به پیش��نهاد رئیس شورای اسالمی 
ش��هر تهران مهدی چمران مقرر ش��د تاکسی هایی نظیر 
پراید که دارای حجم محدودی هس��تند و س��وار کردن 
س��ه نفر در صندلی عقب خودرو با مشقت همراه است به 
عنوان تاکسی خطی یا تاکسی گردشی استفاده نشوند که 
این پیش��نهاد مورد موافقت اعضای ش��ورا نیز قرار گرفت 
و به تصویب رس��ید. همچنین در این جلسه مقرر شد به 
میزان 20 درصد به نرخ مصوب کرایه تاکسی ها از ساعت 
23 لغای��ت 5 صبح افزوده ش��ود که این ام��ر نیز با رای 

موافق اکثریت اعضا به تصویب رسید.
در ادامه جلس��ه محسن سرخو نیز گفت: در افزایش 
نرخ کرایه ها رعایت حال ش��هروندان و مسافران می شود 
و این بس��یار خوب است اما باید در نظر داشت که بودجه 
حمایتی ش��هرداری برای تاکسیران ها که شامل نوسازی 
و نیز خدمات درمانی و رفاهی برای رانندگان اس��ت باید 
به صورت کامل تخصی��ص یابد. اینکه کرایه ها را افزایش 
ندهی��م و از طرفی هم این بودجه های حمایتی تخصیص 
داده نشود موجب مشقت و رنج تاکسیران ها خواهد شد.

 واژگونی اتوبوس در اتوبان بابایی
28 مصدوم به جا گذاشت

س��خنگوی آتش نشانی ش��هرداری تهران از عملیات 
صبح دیروز آتش نش��انان در اتوبان بابایی خبرداد و گفت: 
 درپی واژگونی یک اتوبوس بین ش��هری دست یک خانم 

زیر اتوبوس ماند و 27 نفر مصدوم شدند.
س��یدجالل ملکی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در 
مسیر شرق به غرب جاده پردیس ورودی بابایی خبر داد 
و اظهار کرد: س��اعت 8:23 دیروز این حادثه به س��امانه 
125 اعالم و به دنبال آن دو ایستگاه به محل حادثه اعزام 
ش��دند. وی افزود: آتش نش��انان در محل حادثه مشاهده 
کردند که یک اتوبوس بین شهری به دلیل ناتوانی راننده 
در کنت��رل واژگون ش��ده و از 45 مس��افر ای��ن اتوبوس 
تعدادی خارج و تعدادی در داخل این وس��یله حمل و نقل 

عمومی محبوس شده بودند.
س��خنگوی آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه 
متاس��فانه دست یکی از مسافران )خانم( زیر اتوبوس گیر 
ک��رده بود به همی��ن دلیل آتش نش��انان عملیات خود را 
س��ریعا آغاز کردند، گفت:  آتش نشانان در وهله اول دست 
خانم را از زیر اتوبوس خارج کردند و به دنبال آن شرایط 

خروج محبوس شدگان را فراهم کردند.
به گفته ملکی در این حادثه 22 زن و 6 مرد مصدوم 
ش��دند که 8 نفر آنها ب��ا آمبوالنس و یک نفر با هلیکوپتر 
ب��ه مراکز درمانی منتقل و برای بقیه به صورت س��رپایی 

مداوا صورت گرفت.
وی تاکید کرد که س��العت 10:12 صبح عملیات به 
پایان رس��ید و آتش نشانان پس از بازگرداندن اتوبوس به 

حالت اولیه محل را تحویل عوامل انتظامی دادند.

 رونمایی از کارت باشگاه رفاهی
بازنشستگان شهرداری

طی مراسمی و با حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی و 
بهره برداری کارکنان شهرداری تهران و سایر اعضای باشگاه 
رفاهی شمس شهریار از کارت »باشگاه رفاهی شمس« ویژه 

کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران، رونمایی شد.
در ای��ن مراس��م عبدالکری��م بابارضا با بی��ان اینکه 
با راه ان��دازی این باش��گاه تمام کارکنان و بازنشس��تگان 
شهرداری می توانند از امکانات رفاهی، تخفیفی و اعتباری 
ویژه برخوردار شوند، گفت: باشگاه رفاهی شمس شهریار با 
در اختیار داشتن سهام 16 شرکت کنترلی و غیر کنترلی، 
دارای حدود 68 هزار سهامدار می باشد که با احتساب سایر 
اعضای خانواده آنها ما باید به 400 هزار نفر خدمات رسانی 
کنیم. وی با بیان اینکه ما در دو حوزه بازرگانی و عمرانی 
وظایف مشخصی داریم که باید انجام دهیم، تصریح کرد: 
در نهایت تراز مالی شرکت و سوددهی آن را باید به نوعی 
مدیریت کنیم تا به سود تمام سهام دارانمان یعنی کارکنان 

و بازنشستگان شهرداری تمام شود.
بابارض��ا در ادامه افزود: ارائه خدم��ات برای افزایش 
رفاهی��ات کارکن��ان ش��هرداری از وظایف ما محس��وب 
می ش��ود. بارها اقدام به تهیه کاالهای اساس��ی مورد نیاز 

مردم آن هم با قیمتی پایین کرده ایم.

تحریم مواد محترقه در چهارشنبه سوری؛

جنون مرگ در پایان سال

ذخیره سازی اطالعات بر روی یک اتم
گروه��ی از محقق��ان بین الملل��ی روش جدی��دی را 
برای ذخیره س��ازی اطالعات بر روی ی��ک اتم واحد ابداع 
کرده اند. آنان به این منظور از خواص مغناطیسی اتم برای 

کدگذاری داده ها استفاده کرده اند.
کدگذاری داده ها ابتدا در سطح مولکولی صورت گرفته 

و بدین منظور آهن رباهای تک اتمی ابداع شده است.
همچنین برای تکمیل این فرایند از عنصر 67 جدول 
مندلیف یعنی هلیوم هم اس��تفاده ش��ده است. زیرا هلیوم 
ب��ا ت��ک الکترون هایی احاطه ش��ده که با ش��رایط میدان 

مغناطیسی مطابقت دارند.
اس��تفاده از ای��ن روش، مجموعه باثبات��ی را به وجود 
آورده که از قابلیت ذخیره س��ازی اطالعات برخوردار است. 
گروه تحقیقاتی اتم های هلیوم را در درون اکس��ید منیزیم 
فل��زی قرار داد و از این طریق مانع از جدایی مولکول ها از 

یکدیگر به علت تاثیرپذیری از دیگر الکترون ها شد.
ایجاد چنین وضعیت باثباتی ذخیره س��ازی اطالعات 
ب��ر روی تک اتم ها را برای مدت��ی طوالنی ممکن می کند. 
از این میدان های مغناطیس��ی ب��رای کدگذاری اطالعات 

باینری یا صفر و یک ها می توان استفاده کرد.


