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خبر گزارش

اخذ مالیات از صاحبان 
خانه های خالی در تابستان

و  � مدیریــت  ســازمان  سرپرســت  ایســنا: 
برنامه ریزی اســتان تهران از عملیاتی شدن اخذ 
مالیات از صاحبان خانه های خالی در ســه ماهه 

دوم سال جاری خبر داد.
نعمت اهللا ترکی در تشــریح روند اخذ مالیات 
از خانه های خالی با اشــاره به اینکه بیش از ۲۰ 
درصد از خانه های خالی کشور یعنی حدود ۵۰۰ 
هــزار واحد خالی در اســتان تهران قــرار دارند، 
افزود: متأســفانه به دلیل دسترسی نداشــتن به 
منابــع اطالعــات و برخی چالش هــای قانونی، 
امــکان دریافــت مالیات از صاحبــان این امالک 
امکان پذیر نبود. او افزود: قطعا با اجرائی شــدن 
قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه های 
خالی اجرای این قانون در ســه ماهه دوم ســال 

۱۳۹۹ عملیاتی خواهد شد.

اخطار پلیس آگاهی ناجا 
به گردانندگان شرکت های هرمی

شــرق: معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری  �
پلیس آگاهی ناجا درباره فعالیت و فریب جوانان 

به گردانندگان شرکت های هرمی هشدار داد.
ســرهنگ محمدرضــا اکبــری با اشــاره به 
طــرف  از  صورت گرفتــه  کالهبرداری هــای 
شرکت های هرمی اظهار کرد: پلیس آگاهی ناجا 
فعالیت این گونه شــرکت ها را در سطح شهرها و 

فضای مجازی به  دقت زیر نظر دارد.
او با بیان اینکه با اشراف اطالعاتی و همکاری 
مناســب مردمی ســرنخ های خوبی از فعالیت 
مخفــی و زیر زمینــی مجرمــان دریافت شــده 
اســت، تصریح کــرد: کارآگاهان پلیــس آگاهی 
در حال بررســی گزارش های مردمی هســتند و 
درباره شناســایی و دســتگیری به موقع اعضا و 
سرشاخه های شــرکت های هرمی اقدام خواهند 
کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس معاون مبارزه 
بــا جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهــی ناجا در 
پایان از هم وطنان خواست به وعده های دروغین 
کالهبرداران مبنی بر یک شــبه پولدارشدن توجه 
نکنند و موارد مشــکوک را در اسرع وقت با مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

هشدار پلیس فتا به مبلغان دروغین 
داروهای کرونا در فضای مجازی

شــرق: معاون اجتماعی پلیــس فتا ضمن  �
هشــدار به مبلغــان دروغین داروهــای درمان 
کرونا در فضای مجازی گفت: هیچ گونه سایت 
فروش دارو به صورت آنالین در فضای مجازی 
نداشــته و نخواهیم داشت و اگر کسی بخواهد 
از ایــن فضا سوءاســتفاده کنــد و دارو یا روش 
درمانی خاصی را بدون مجوز وزارت بهداشــت 
اعــالم کند بــا او برخورد می شــود. ســرهنگ 
پاشایی با اشــاره به شروع کرونا و کنترل فضای 
مجازی از اواخر ســال ۹۸ به منظور جلوگیری 
از تخلفات و سوءاســتفاده ها، گفت: مواردی از 
دستگیری متخلفان و معرفی به مرجع قضائی 
را داشته ایم، کسانی هم بودند که داروی قطعی 
درمان کرونا یا شــیوه درمان کرونارا اعالم کرده 
بودنــد. وی افــزود: الزم اســت یــادآوری کنم 
داروخانــه آنالیــن در فضای مجــازی نداریم و 
تاکنون هیچ گونه مجــوزی در این زمینه صادر 
نشــده است و فروش دارو صرفا در داروخانه ها 
انجام می شــود. متأســفانه این افراد یک سری 
مجوزهــا را هــم اعــالم می کنند کــه دروغین 
اســت و ما قطعــا با آنهــا برخــورد می کنیم. 
معاون اجتماعی پلیس فتا بــا بیان اینکه هیچ 
گونه ســایت فروش دارو به صــورت آنالین در 
فضای مجــازی نداشــته و نخواهیم داشــت، 
گفت: تاکنون داروخانه آنالین نداشــته ایم و اگر 
کســی بخواهد از این فضا سوءاســتفاده کند و 
داروی خاص یــا روش درمانی خاصی را بدون 
مجوز وزارت بهداشــت اعالم کند با او برخورد 
می شود. پاشایی افزود: تمام موارد الزم از سوی 
سیستم آموزشی و بهداشتی کشور اطالع رسانی 
می شــود، هموطنان به این موارد توجه کنند و 
بــه تبلیغات و اطالعات ارائه شــده خارج از این 

چارچوب ترتیب اثر ندهند.

آمار بیماران کرونا به ۲۵۵ هزار نفر رسید
۱۵ استان 

در وضعیت قرمز و هشدار
شرق: سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۱۸۸  �

بیمار کووید۱۹ در کشــور طی شــبانه روز گذشته 
خبــر داد. سیماســادات الری، ســخنگوی وزارت 
بهداشت، روز گذشــته درباره آخرین آمار مبتالیان 
بــه کرونــا از ظهر جمعه تــا روز شــنبه گفت: از 
دیروز تا امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دوهزارو ۳۹۷ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزارو ۷۳۹ 

نفر از آنها بستری شدند.
او ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۲۵۵هزارو ۱۱۷ نفر رســید. همچنین متأسفانه 
در ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱۸۸ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۲هزارو ۶۳۵ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه 
تاکنون ۲۱۷هــزارو ۶۶۶ نفر از بیماران بهبودیافته 
یــا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. همچنین 
ســه هزارو ۳۳۸ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.
الری تصریح کرد: تاکنون یک میلیون و۹۴۷هزارو 
۱۱۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام 

شده است.
وی ادامه داد: استان های خوزستان، آذربایجان 
شــرقی، خراســان رضوی، هرمزگان و خراســان 
شــمالی در وضعیت قرمز قــرار دارند. همچنین 
اســتان های تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوب، 
مازندران،  اصفهان،  زنجان،  کهگیلویه وبویراحمد، 
گلستان و ایالم هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

کرونا و جوانان
بر اســاس خبری که روز گذشــته منتشــر شد، 
نتایج اولیه یــک مطالعه جدیــد در ایتالیا حاکی 
از آن اســت که در بیش از ۸۰ درصــد از جوانان 
آلوده به کروناویروس، عالئمی از بیماری مشاهده 
نمی شود. به گزارش ایسنا، نتایج اولیه این تحقیق 
نشان می دهد در بیش از ۸۰ درصد افراد ۲۰ سال و 
جوان تر، پس از آنکه به کروناویروس جدید آلوده 

می شوند، عالئمی از بیماری ظاهر نمی شود.
بررســی متخصصان علوم پزشــکی در ایتالیا 
نشــان می هد بیش از ۸۰ درصد از جوانان آلوده 
بــه کروناویروس جدید، از ناقالن خاموش بیماری 
بــه حســاب می آینــد. در این مطالعــه محققان 
ایتالیایــی ارزیابی کردند چه میــزان از افراد آلوده 
بــه کروناویــروس جدیــد، عالئمــی از بیماری را 
از خــود بــروز می دهنــد. آنان اطالعــات مربوط 
به پنج هــزارو ۴۸۴ نفر را کــه در ارتباط نزدیک با 
افراد آلوده به کروناویروس جدید بودند، بررســی 
کرده اند. از این تعداد، ابتالی حدود دوهزارو ۸۲۴ 
نفر در بررسی های آزمایشگاهی تأیید شد. بررسی 
اطالعات نشــان داد از میان دوهزارو ۸۲۴ نفر فرد 
آلــوده به کروناویروس، تنهــا ۸۷۶ نفر، حدود ۳۱ 
درصد، عالئمی از بیماری را از خود نشــان دادند. 
همچنین بررسی سن مبتالیان حاکی از آن بود که 
در ۸۱.۹ درصد از افراد ۲۰ سال و جوان تر، عالئمی 
از بیمــاری پس از آلوده شــدن بــه کروناویروس 
مشاهده نشده اســت. همچنین در میان افراد ۸۰ 
ســال یا بیشتر، فقط در ۳۵.۴ درصد از افراد آلوده 

عالئمی از بیماری مشاهده نشده است.
عزا و عروسی در تاالرها ممنوع

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
تهران بزرگ تأکید کرد برگزاری مراســم عروسی و 

ترحیم در تاالرهای پذیرایی ممنوع است.
ســرهنگ نــادر مرادی گفــت: پیــرو تأکیدات 
ریاســت جمهوری در جلسه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا و نیز تأکیدات مقام های استانی درخصوص 
عدم برگزاری مراســم های عزا و عروسی، مجوزی 
از ســوی پلیــس اماکــن بــرای برگــزاری چنین 
مراسم هایی صادر نشده و به عبارتی دیگر برگزاری 
این مراسم ها فعال و تا اطالع بعدی ممنوع است. 
در همین راســتا، اگر پلیس با مواردی از برگزاری 
مراســم عــزا و عروســی در تاالرهــای پذیرایــی 
مواجه شــود، برابر مقررات با این تخلف برخورد

خواهد کرد.
تیــر   ۱۸ چهارشــنبه  روز  رئیس جمهــوری 
در جلســه هیئــت دولــت دراین باره گفتــه بود: 
«بــه وزارت بهداشــت اختیار داده ایــم که مراکز 
پرجمعیــت که پروتکل هــا را رعایــت نمی کنند، 
تعطیل کنند. مراسم عروسی و عزا تا اطالع ثانوی 
تعطیل است». او صبح روز گذشته در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیــز گفته بود: «تجمعات به 
طور کلی در وضعیت امروز غیرقابل قبول اســت. 
چه عزا چه عروســی، چه ســمینار چه جشنواره؛ 
همه اینها مضر است». او همچنین روز گذشته نیز 
در اظهارنظری مشابه گفته بود:«کماکان ضروری 
اســت مردم از حضور در اجتماعات، دورهمی ها، 
مراســم عروســی و عزا و مکان های سرپوشــیده 

پرهیز کنند».

محمد باقرزاده: پس از آتش ســوزی یا ریزش هر ســاختمان ناامن در تهران 
بالفاصله مســئوالن شــهری از تعداد بــاالی تذکر به ســاختمان و همچنین 
بی توجهی مالک به ایمن سازی می گویند؛ سناریویی تکراری که البته پاسخ گوی 
انتقادات و همچنین جان های گرفته شده در این ساختمان ها نیست. می  گویند 
به پالســکو حدود ۴۰ بار و به کلینک ســینااطهر یا همان «سینامهر شمیران» 
چهار بار اخطار داده شــد امــا هیچ کدام از این اخطارها مانــع از جان باختن 
ده ها شــهروند و آتش نشان نشــد. آتش سوزی تازه کلینیک ســینااطهر البته 
بار دیگر موضوع ایمنی ســاختمان های تهران را خبرســاز کرد و حاال یکی از 
پرســش های جدی به چرایی معرفی نکردن ساختمان های ناامن برمی گردد؛ 
حدود چهار سال پیش و پس از فروریختن پالسکو شورای شهر از لزوم پایش 
ساختمان های تهران و معرفی مکان های ناامن حتی بر روی نقشه های آنالین 
گفت ولی تاکنون این امر نه تنها محقق نشده که حتی بر تعداد ساختمان های 
ناامن هم افزوده شــده است. آمار و ارقام اعالم شده از زبان مسئوالن مختلف، 
متفاوت اســت امــا به نظر می آید براینــد از وجود حدود ۲۰هزار ســاختمان 
ناامن در تهران حکایت دارد که وضعیت نزدیک به ۷۰۰ مورد بحرانی اســت. 
ایمنی سازی ساختمان های تهران در چه مرحله ای است و آیا باالخره شرایطی 
فراهم می شود که مردم بتوانند وضعیت ایمنی هر ساختمان را بررسی کنند؟
شناسایی ۱۰۰ ساختمان مسکونی و درمانی قرمز و نارنجی در پایتخت
یکــی از پایش های جدی ایمنی ســاختمان های تهران بــه دوران پس از 
حادث پالســکو برمی گردد که وضعیت چندده هزار ساختمان بررسی شد. در 
آن دوره حتی شــورای شهر پیشنهاد داد که وضعیت هر ساختمان در سامانه 
آتش نشانی منتشر شود که البته این موضوع تاکنون محقق نشده. تازه ترین خبر 
درباره شناسایی ســاختمان های ناامن به توضیحات دیروز مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران برمی گردد که وضعیت صد 
ســاختمان ناایمن را بین نارنجی و قرمز دانســت. «مهدی داوری» که با ایسنا 
سخن می گفت، دراین باره توضیح داد: «در روزهای گذشته سازمان آتش نشانی 
تهران اعالم کرد که قصد دارد صد ســاختمان شــاخص تهــران را که ناایمن 
هســتند، شناسایی کند که خوشبختانه در بازرســی های الزم این اقدام انجام 
شد و قرار اســت که اقدامات الزم در این زمینه انجام شود. وضعیت این صد 
ســاختمان بین نارنجی و قرمز اســت». او درباره سن و همچنین کاربری های 
این ســاختمان ها هم گفت: «در میان این ساختمان ها کاربری های مسکونی، 
مرکز درمانی، تجاری و... مشاهده می شوند. همچنین در میان این ساختمان ها 
قدمت  متفاوتی دیده می شــود؛ به طوری که شــاید ســاختمان های ۵۰، ۳۰ یا 
۱۰ســاله  نیز در میان آنها وجود داشته باشد». وضعیت این صد ساختمان چه 

می شــود؟ آن طور که داوري دراین باره توضیح داد: «فعال قصد آتش نشــانی 
دادن اخطار نیست و قرار است در جلسه هایی که با مسئوالن این ساختمان ها 
برگزار می شود، با همکاری یکدیگر این ناایمنی ها برطرف شود و بنابراین در این 

شرایط بحث پلمب مطرح نیست».
از سامانه پایش چه خبر؟

همین دیروز «مهدی داوری»، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران پس از 
اعالم شــرایط خطرناک صد ساختمان در تهران اعالم کرد: «فعال قصد نداریم 
نام این ساختمان ها را منتشر کنیم». این اظهارات در حالی است که ۱۹ بهمن 
ســال ۹۵، «اقبال شــاکری»، رئیس وقت کمیته عمران شورای شهر تهران از 
اعالم عمومی فهرست ساختمان های ناامن تهران خبر داد اما پس از گذشت 
بیش از ســه سال همچنان خبری از این فهرست نیست. این خواسته البته در 
شــورای پنجم شهر تهران هم بارها مطرح شده و حتی به مصوبه هم رسیده 
اســت. برای مثال همین هفته پیش رئیس کمیته شــفافیت و شهر هوشمند 
شــورای شهر تهران مدعی شــد که «شهرداری تهران ســال گذشته ملزم به 
ایجاد سامانه پایش ساختمان های شهر شده بود». «بهاره آروین» دراین باره با 

اشــاره به اینکه سال گذشته شورای شهر تهران مصوبه الزام راه اندازی برخط 
پایش ایمنی ساختمان های شهر تهران را به شهرداری تهران ابالغ کرد، گفته 
بود: «براســاس این طرح شهرداری ملزم شــده بود این سامانه را چهار ماهه 
راه اندازی کند». او که چند روز پس از حادثه آتش ســوزی کلینیک سینا اطهر 
ســخن می گفت، درباره این ســامانه گفته بود: «طبق پیگیری های انجام شده 
مشخص شد نسخه اول این سامانه به کمیسیون های ذی ربط ارائه شده است 
و تالش خواهیم کرد تا پایان تابستان اطالعات ۳۳ هزار ساختمان ارزیابی شده 
را به اشتراک بگذاریم تا شهروندان از مشخصات این ساختمان ها مطلع شوند 
و بتوانند با کلیک روی نقشــه تهران به آن دسترسی پیدا کنند. تالش خواهیم 
کرد تمام اطالعاتی را که ســازمان آتش نشانی در این سامانه منعکس کرده، 
بارگذاری کنیم؛ به ویژه ســاختمان هایی که جزء ساختمان های ناایمن شناخته 
شده اند». این سخنان آروین به معنای انتشار لیست میزان ایمنی ساختمان های 
شــهر تهران تا پایان تابســتان امسال اســت که اگر محقق شــود، بخشی از 
نگرانی های شهروندان از بین خواهد رفت؛ چراکه پیش از ورود به هر پاساژ یا 

ساختمان، می توان وضعیت ایمنی آن را در این سامانه بررسی کرد.

در تهران دست کم ۲۰ هزار ساختمان ناامن وجود دارد که شرایط ۷۰۰ مورد خطرناک است ولی نام آنها منتشر نمی شود

ناامن های بی نشان
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� فکر می کنید که حتی اگر به 
شبه دموکراتیکی  وضع  سمت 

نیز حرکت کند، اوضاع بدتر شود؟
ما در ایران دموکراســی یا شبه دموکراسی نداریم 
بلکه یک سری مراســم انتخاباتی داریم. مجلسی بر 
ســر کار آمده که به دور از شــعارهای مدنی است. 
گروه هایی نیز خیز برداشــته اند که پــروژه را به زعم 
خــود کامل کنند. اما همه ایــن تالش ها و تقالها در 
دل انبوه مشــکالت داخلی و خارجی است. باید دید 
در سال های پیش رو این خیز تا چه اندازه موفق بوده 

یا نبوده است.
 در جایی از گفت وگوهای پیشــین خود به این  �

نکته اشــاره کرده اید که ایران نیاز دارد به ســمت 
شکلی از سوسیال دموکراســی حرکت کند. از این 
حیث، شما توســعه ایران را ضرورتا ذیل ساخت 
سیاســی سوســیال دموکراتیک ممکن می دانید یا 

اینکه راه توسعه بدیلی نیز می توان متصور بود؟
در این بــاره باید بــه دو نکته توجه داشــت. اینکه 
باید دید به این ســمت در حرکت هستیم؟ پاسخ بنده 
منفی اســت؛ اما اگر بپرســیم که خوب است به این 
ســمت حرکت کنیم؟ پاســخ بنده مثبت خواهد بود. 
بنده یک حرف بنیادی دارم؛ مبنی بر اینکه هر انسانی 
تنها به این خاطر که انســان اســت، بایــد از امکانات 
اولیه ای مانند ســرپناه، غذا و... برخوردار باشــد. اینها 
جزء حقوق اولیه و بنیادین هر انســانی اســت. وقتی 
نیز می گویم که ما نیاز داریم رگه های سوسیالیستی را 
در اجتماع و اقتصاد خود تســری دهیم، یک وجهش 
در همین جاســت. وجه دیگرش نیز بــه تاریخ مندی 
خــود مــا بازمی گردد کــه در آن به ســر می بریم. به 
ایــن معنی که مردم ما آن قدر آســیب دیــده و دچار 
فقــر بوده و آســیب های اقتصادی بــه آنها صدمات 
روحی، ذهنی و حتی سیاسی وارد کرده که نیاز دارند 
در جایــی نوعی تضمین پیدا کننــد. این تضمین نیز با 
اســت. می گویم  امکان پذیر  رگه های سوسیالیســتی 
رگه های سوسیالیســتی؛ چراکه نمی خواهم آن را به 
یک سوسیالیسم گســترده بدل کنم. همین که بتوانیم 
ساختاری از دولت و سامانی از اجتماع فراهم آوریم تا 
انسان ها این اطمینان را داشته باشند که وقتی تالش 
می کنند، برای امرار معاش و نان شــب خود، نیازمند 
نبوده و برای تأمین ســرپناه اولیه احساس درماندگی 

تــالش  وقتــی  نکننــد. 
می کننــد بدانند که چنین 
تضمین  برایشان  حقوقی 
شــده اســت. از اینجا به 
بعد بخشــی از اقتصاد را 
بازار  دســت  به  می توان 
یــا تعاونی ها و... ســپرد. 
پس اوال شــرط اینکه هر 
رشــد  بخواهد  انســانی 

کرده و نوعی اســتعال در وجــوه فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی، ادبی و... داشته باشد، باید تضمینات اولیه ای 
را بر زندگــی اش حاکم کنیم و پاســخ گوی مطمئنی 
برای نیازهایش باشــیم؛ یعنی از فالکت، درماندگی و 
رنج دور باشد. ثانیا وضعیت امروز جامعه از ما چنین 
درخواســت روشــنی دارد. در نتیجه مــا نمی توانیم 
کار را بــه بازاری بســپاریم کــه در ایــران به  صورت 
لجام گسیخته عمل می کند. اینکه صرفا به ُحسن نیت 
الیگارشی های مالی یا خیرخواهی بعضا نصفه ونیمه 
یــا کمک های مردمــی تکیه کنیــم، فایــده چندانی 
ندارد. این در شــأن آدم ها نیســت و ســامان مناسبی 
هم نیســت. در نتیجه بر این عقیــده ام که حرکت به 
ســمت نوعی نظام عادالنه بازتوزیع ثروت با رویکرد 
رفاهی، هم الزمه تاریخی ماست و هم شرایط بشری 
ایجاب می کند که با سوسیالیسم پیوند بیشتری برقرار 
کنیم. برخی از سوسیالیســم به خاطر تجربه شوروی 
و... می ترســند؛ درحالی که سوسیالیسم در وهله اول 
و ابتدا به ســاکن، یک امر اقتصادی-اجتماعی است. 
بنده حتی به نوع رقیق شده آن باور دارم. سوسیالیسم 
مدنظــر بنده نه گدا  پرورانه اســت و نه مغایرتی دارد 
که انســان ها بتوانند از اموال خود به شــکل مناسبی 
برخــوردار باشــند. در نتیجه باید بــرای زندگی مردم 

تضمینی وجود داشته باشد.
 درواقع می تــوان مدلی بومی از دولت رفاه در  �

ایراِن امروز به دســت داد؟ ظرفیت های نهادی و 
اندیشگی آن وجود دارد؟

دولت رفاه در بســیاری از کشــورها البته با مبانی 
متفاوتی اتفاق افتاد. آن کشــورها واجد یک اقتصاد 
کارا بودنــد کــه آن اقتصــاد کارا در خدمــت مهار 
لیبرالیســم اقتصادی لجام گســیخته قرار می گرفت. 
درواقــع به خاطــر آنکه بتوانند آن را مهــار کنند، به 

وضعیت پات شدگى
دولت رفــاه روی آوردند. 
البتــه معتقــدم کــه در 
شــکل گیری  امکان  ایران 
دولــت رفاه بــه آن معنا 
شــاهدش  غرب  در  کــه 
و هســتیم، وجود  بــوده 
که  به این خاطــر  نــدارد؛ 
اقتصاد ما، اقتصاد ســالم 
و سرشاری نیست. دولت 
در ایران همواره پول نفت را از آِن خود کرده، مقداری 
از آن را میــان مردم پخش کــرده و بخش زیادی از 
آن نیــز صــرف خاصه خرجی ها و... می شــود. مراد 
من از سوسیالیســم رقیق این نیســت. اکنون آن قدر 
زیرســاخت های ما آسیب دیده هســتند که بخشی از 
توان دولت باید صرف ترمیم این زیرساخت ها بشود. 
ممکن است با استفاده از بخشی از امکان های دولت 
و نهادهــای اقتصادی و سیاســی مانند تشــکل های 
کارگری، برخــی نهادهای حقوقی کــه تضمین های 
اولیــه را رعایــت کننــد، نظارت بــر امــور مالی که 
در جامعه جاری و ســاری باشــد، بتوان به ســمت 
سوسیالیســم مدنظر حرکت کرد و گام برداشت؛ اما 
اینکه دولت بخواهد از پول نفت حاتم بخشی کند، به 

معنای سوسیالیسم نخواهد بود. این روند باز ما را به 
وابستگی به نفت و رانت های اقتصادی برمی گرداند؛ 
اما وقتی ســازمان های اجتماعی و کارگری داشــته 
باشــیم، آن وقت سوسیالیســم در خود جامعه نفوذ 
کرده و در آنجا پایگاه مناسب خود را تشکیل می دهد. 
این را نمی شود به یک امر موهبتی که از سوی دولت 

در نظر گرفته می شود، تقلیل داد.
 به عنوان پرسش پایانی، آیا به وضعیت ایران  �

در پرتو درکی امیدوارانه می نگرید یا آن را مستعد 
تالطم  می دانید؟

وضعیــت کنونــی در ایران به خاطــر تناقض ها و 
تعارض هــای ذاتی که دارد، چــه در داخل و چه در 
مواجهــه با جهان، متغیر اســت امــا همه بحث من 
این اســت که این گذار ما گذار خیلی مطمئنی نیست. 
یعنی آن امید عملی که شــما به آن اشــاره می کنید، 
نوید یــک گذار مطمئن را به مــا نمی دهد؛ اما به این 
معنا نیز نخواهد بود که وضع به همین منوال خواهد 
ماند. اما از طرفی، یک دوگانگی ساده نیز برقرار نیست 
که وقتی وضع کنونی تحول یابد، حتما به وضع بدیل 
و مثبتی نائل خواهیم شد. ما در آینده نزدیک، مسائل 
بنیادین و جدی در پیش داریم. اگر بتوانیم آنها را حل 

کنیم، شاید گام هایی را برداریم.

ادامه از صفحه3

پاســاژ تجاری توحید در منطقــه ۱۹ به منظور 
تأمیــن امنیت جانی شــهروندان، رفــع مخاطرات 
احتمالــی وگــره ترافیکی تخریب شــد. به گزارش 
روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۹، علی توکلی، 
شهردار منطقه، با اشاره به قرارداشتن پاساژ توحید 
در مجــاورت بازار بزرگ احســانی و طرح تعریض 
خیابان شــکوفه گفت: با تخریب این پاساژ، ضمن 
تســریع در بازگشــایی ایــن معبر بعد از ۳۰ ســال 
انتظار، از وقوع اتفاقات مشــابه همچون ساختمان 
پالسکو و کلینیک سینااطهر که منجر به جان باختن 
تعدادی از همشــهریانمان شــد، پیشــگیری شده 
است. شهردار منطقه افزود: از آنجایی که تعدادی 
از کســبه این پاساژ حق سرقفلی داشته اند، بنابراین 
برای انجام و تحقق موضوع فوق سعی کردیم طی 
برگزاری جلســات مشــترک، به توافقات الزم برای 
هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 

مردمی شــهرداری تهران و اخذ مصوبه در راستای 
جذب ســرمایه گذار و انجام توافقات بهره مندی از 
واحدهای نوسازی شده بعد از تخریب پاساژ برسیم 
که جا دارد در این راســتا از آن دســته از کسبه ای 
کــه بــا شــهرداری منطقه همــکاری داشــته اند، 
تشــکر و قدردانــی کنیــم. توکلی به بنــد ۱۴ ماده 
۵۵ قانون شــهرداری ها درخصــوص رفع خطر از 
ســاختمان های واقــع در معابر عمومی اشــاره و 
تصریح کــرد: در همین راســتا، کمیتــه رفع خطر 
تشکیل و رأی بر تخریب ساختمان پاساژ صادر شد. 
به گفته او، در مکاتبات و گزارش های اعالم شــده از 

سوی دستگاه های مســئول و نظارتی، سازمان های 
مدیریت بحران و آتش نشــانی شــهرداری تهران و 
همچنین مؤسســه ژئوتکنیک و مهندســان مشاور 
دربــاره مخاطرات پاســاژ توحید، این مــکان فاقد 
ایمنــی و خطرآفرین بود و به دلیل داشــتن قدمت 
زیــاد و احتمال ریــزش، امکان بازســازی به هیچ 
عنوان وجود نداشــت. در همین راستا، با توجه به 
رأی کمیته رفــع خطر مبنی بر تخریب پاســاژ و با 
توجه به مســتندات مذکور، منطقــه اقدام به اخذ 
مصوبه شــورای تأمین شهرستان تهران و موافقت 
آن نهــاد با اجرای رأی کمیتــه رفع خطر و متعاقبا 

اخذ دســتور قضائی از دادســرای ناحیه ۳۷ تهران 
کرد. از ســوی دیگــر، فرماندهــی انتظامی پلیس 
راهــور فاتب نیز در مکاتبه با معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران، تقاضای تخریب این پاساژ 
را به دلیل گره های ترافیکی ایجادشده در محدوده 
داشته است. شهردار منطقه با اشاره به صدور سه 
مرحله اخطار به کسبه پاساژ از بهمن سال گذشته 
اظهار کرد: با تخریب و نوسازی پاساژ توحید، ضمن 
بازگشایی خیابان شکوفه و تسهیل تردد شهروندان، 
به ویــژه خودروهای امدادی، امنیت جانی کســبه، 
مراجعان و شــهروندان نیز تأمین شــد. او در پایان 
ضمن تشــکر از حضور فعال عوامل شهرداری این 
منطقــه و نیروهای یگان حفاظــت مرکز در اجرای 
رأی تخریب پاســاژ توحید یادآور شد: این پاساژ بعد 
از سال ها انتظار ســرانجام بامداد روز پنجشنبه ۱۹ 

تیر تخریب و مسیر برای تردد خودروها باز شد.

ثبت کارى بزرگ 
در تقویم مدیریت شهري منطقه 19


