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اجتماعي

وطن امروز شماره 1274

آژیر

باز هم آتشسوزی در مدارس

آتشس��وزی در مدرس��ه ش��هرک چ��وکای
رضوانشهر ،به دلیل اتصال سیم برق سقف کتابخانه
مدرسه به وقوع پیوسته اس��ت .عمران حسنزاده،
مدیرکل نوس��ازی مدارس اس��تان گی�لان درباره
آتشسوزی این مدرسه به فارس گفت :مدرسهای
که دچار آتشسوزی شده ،در سال  53-54احداث
شده است و به دلیل قدمت ساختمان و فرسودگی
س��ی م برق ،آتشسوزی رخ داده اس��ت .وی افزود:
آتشسوزی به دلیل اتصال سیم برق سقف کتابخانه
مدرسه به وقوع پیوسته است .به گفته حسنزاده،
این مدرسه ش��بانهروزی دارای  90دانشآموز پسر
است که  70دانشآموز از خوابگاه استفاده میکردند
و البته هیچ صدمهای به دانشآموزان وارد نش��ده و
تنها یکی از کارکنان خوابگاه که کمکرسانی کرده،
دچار آس��یب جزئی شده اس��ت .وی با بیان اینکه
سیستم گرمایشی این خوابگاه استاندارد بوده ،بیان
داش��ت :سیستم گرمایشی این مدرسه شوفاژ بوده
است .مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن اظهار
داشت :با مدیران آموزش و پرورش گیالن هماهنگی
کردیم و دانشآموزان به مدرسه شبانهروزی که در
کمتر از  5کیلومتری این مدرسه قرار دارد و ظرفیت
پذیرش این دانشآموزان را دارد ،انتقال مییابند.

کالهبرداری زن شیاد
به بهانه ازدواج موقت

رئیس پلیس فتای اس��تان البرز از دستگیری
کالهبردار اینترنتی که ب��ا وعده ازدواج موقت در
فضای مجازی پسران جوان را فریب میداد ،خبر
داد .س��رهنگ نیکنام ،رئیس پلیس فتای استان
البرز با تش��ریح جزئیات این خبر به ایسنا گفت:
کارشناس��ان این پلیس در پی رصد س��ایتها و
ش��بکههای اجتماعی به صفحهای برخوردند که
در آن دختر جوانی با دادن مش��خصات ظاهری،
سن ،ارسال شماره تماس و شماره حساب با وعده
ازدواج موقت از افراد جوان کالهبرداری میکرد.
نیکنام افزود :ماموران پلیس فتا با بررسیهای
فنی و با اس��تفاده از ش��یوههای نوین پلیس��ی،
شناس��ایی فرد مذکور را در دستور کار خود قرار
دادند و س��رانجام مخفیگاه وی را شناس��ایی و با
هماهنگی مراجع قضای��ی و تحت نظر قرار دادن
محل اختف��ای وی ،متهم را ط��ی یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
به گفته رئیس پلیس فتای استان البرز ،متهم در
بازجوییهای ماموران در ابتدا منکر جرم خود شد اما
در مواجهه با مدارک موجود به ناچار لب به اعتراف
گش��ود و اذعان داش��ت که مدتی پی��ش با هدف
کالهبرداری از جوانان از طریق فضای مجازی با آنها
ارتباط برقرار کرده و پس از جلب اعتماد مخاطبان
از آنها کالهبرداری میکرده است .نیکنام ادامه داد:
متهم با دادن شماره حساب خود از کاربران سایت
میخواست تا در ازای ازدواج موقت مبالغی وجه نقد
از 100تا  300هزار تومان به حساب وی واریز کنند
و پس از دریافت مبلغ درخواستی روابط اینترنتی را
با طعمههای خود قطع میکرد.

چتر بازکالهبرداران برای زائران
ِ

علی تهرانیفرد :در ش��رایطی که بازار
کاسبی کالهبرداران ،سارقان ،جیببرها
و افراد ش��یاد برای سرکیس��ه کردن و
اخاذی از مردم و ش��هروندان حس��ابی
داغ اس��ت و دس��تگاههای انتظامی در
آستانه نوروز  93نسبت به افزایش انواع
کالهبرداریها هشدار میدهند ،به نظر
میرسد در میان تمام اخباری که درباره
افزایش برخی از جرائم در رس��انهها و
توس��ط مدیران مرتبط اعالم میشود،
یک ن��وع کالهب��رداری فراگیر و مهم
نهتنها در تحلیلها و اخبار رسانهها بلکه
از نگاه افکارعمومی جامعه هم مغفول
مانده است؛ کالهبرداریای که این بار
زیر پرچم مقدس��ات و سوءاستفاده از
اش��تیاق زائران «عتبات عالیات» انجام
میشود .این روزها همزمان با باال گرفتن
تب سفرهای نوروزی و ثبتنام تورهای
گوناگون گردشگری از متقاضیان ،تعداد
دیگری از تورها هم به صورت ویژه برای اعزام زائران به
عتبات عالیات فراخوانهایی را اعالم کردهاند ،بسیاری
از این تورها با مجوز رس��می از سازمان حج و زیارت
فعالیت میکنند اما برخی دیگر نهتنها مجوز ندارند،
بلکه از شرایط روز جامعه و اشتیاق زائران سوءاستفاده
کرده و به دنبال اهداف خود برای کالهبرداری و اخاذی
از مردم و زائران هس��تند ،موضوعی که برای مدیران
س��ازمان حج و زیارت به خوبی مشخص شده است و
نس��بت به برخی کالهبرداریها در آستانه عید نوروز
هشدار دادهاند.
■■حواس زائران ششدانگ جمع باشد
این در حالی اس��ت که به تازگی س��ازمان حج و
زی��ارت طی اطالعیهای خطاب به زائران عتبات اعالم
کرده است« :متقاضیان اعزامهای نوروزی از اعتماد به
افراد سودجو که از احساسات مذهبی سوءاستفاده کرده
و با اخذ مبالغ باال وعده اعزام زائران به عتباتعالیات در
این ایام را میدهند ،خودداری کنند».
■■مشت نمونه خروار است
ه��ر زمان ک��ه بحث کالهب��رداری و اخ��اذی در

جامعه مطرح میشود ،تمام ذهنها بالفاصله به سمت در رس��انهها منتشر شده ،آمده اس��ت« :اعضای یک
کالهبرداریهای مرس��وم در جامع��ه و در بحث نقل باند به بهانه اعزام افراد به س��فرهای زیارتی دست به
و انتق��االت یا خرید و فروش ی��ک جنس میرود اما کالهبرداری ۹۰۰میلیون تومانی در قم زدند ».براین
بسیاری از افراد نسبت به این موضوع غافل هستند که اس��اس ،مدتی قبل مأموران پلیس آگاهی استان قم
یکی از شگردهای کالهبرداران
در جری��ان کالهبرداری اعضای
برای اخاذی از مردم ،سوءاستفاده یک ن�وع کالهب�رداری فراگیر و مهم یک ش��بکه قرار گرفتند که به
از شرایط ویژهای است که ممکن نهتنها در تحلیلها و اخبار رس�انهها بهان��ه زیارت عتب��ات عالیات و
است یک فرد یا یک گروه در آن بلکه از ن�گاه افکارعمومی جامعه هم حج عمره میلیونها تومان پول
قرار داشته باش��د ،بحث زیارت مغفول مانده اس�ت؛ کالهب�رداریای ب��ه جی��ب زده بودند .ب��ا اعالم
یکی از همین موارد اس��ت که ک�ه این ب�ار زی�ر پرچم مقدس�ات و این گزارش ،تیم��ی از مأموران،
متاسفانه در ماههای گذشته به سوءاستفاده از اشتیاق زائران «عتبات تحقیقات خود را در این زمینه
مراتب شاهد انتش��ار اخباری از
آغ��از کردند تا اینک��ه موفق به
عالیات» انجام میشود
کالهبرداری ،مال مردم خوری،
شناسایی متهم اصلی این پرونده
اخذ هزینههای باال و حتی در مواردی فروش تورهای شدند .کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر
زیارتی غیرواقع به مردم بودهایم .مصداق بارز این گفتار کردند .متهم بعد از دستگیری خود را بیگناه دانست
خبرهایی اس��ت که در ماههای گذشته منتشر شده اما وقتی ش��واهد و مدارک را علیه خ��ود دید لب به
است.
اعتراف گشود و به کالهبرداری میلیونی اعتراف کرد.
■■کالهبرداری ۹۰۰میلیونی از  ۱۱۰۰زائر
به گفته این متهم ،این گروه از طعمههای خود به بهانه
در یک��ی از همی��ن خبرهای��ی ک��ه مدتی پیش اع��زام به عتبات عالیات 800ه��زار تومان و برای حج

کارشناس دیالیز اداره پیوند وزارت بهداشت خبر داد

افزایش  8برابری بیماران دیالیزی

گ�روه اجتماع�ی :ح��دود  24هزار
هشدار
بیمار کلیوی کشور در حالی گیرنده
خدمات دیالیز هستند که نرخ رشد جمعیت بیماران
دیالیزی حتی از نرخ رش��د جمعیت کشور هم پیشی
گرفته و به اذعان مدیران وزارت
بهداشت نرخ رشد جمعیت این
بیماران هش��ت برابر نرخ رش��د
جمعیت کش��ور اس��ت.حمید
رجالنی ،کارش��ناس دیالیز اداره
پیوند و بیماریهای خاص وزارت
بهداشت با بیان این مطلب به ایسنا گفت :در حالی که
نرخ رشد جمعیت کش��ور  1/3درصد است ،نرخ رشد
جمعیت دیالیز کش��ور حدود  10درصد؛ یعنی حدود
 8برابر نرخ رشد جمعیت کشور است .بنابراین باید در
ارتباط ب��ا خروجی بیماران دیالیزی از وضعیت دیالیز
به «پیوند کلیه» بس��یار کار شود .البته این امر نیاز به
ب و هوا
آ 

بازگشت بارندگی در روزهای آخر سال

تا پایان س��ال ج��اری ش��اهد ورود
سامانههای بارشی به کشور خواهیم
ب��ود و ب��ر همین اس��اس ت��ا پایان
سال خورش��یدی در بیش��تر نقاط
کش��ور بارندگ��ی خواهیم داش��ت.
محمداصغری ،کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به
ورود س��امانه بارش��ی پرقدرت به کشور ،گفت :این موج
بارندگی دوشنبه نیمه غربی را در برمیگیرد و پیشبینی
میشود تهران سهشنبه بارانی ش��ود .وی درباره شرایط
جوی در سطح کش��ور با اش��اره به ورود سامانه بارشی
پرقدرت به کش��ور اظهار داش��ت :این موج بارندگی به
تدریج استانهای ایالم ،چهارمحالوبختیاری ،کهگیلویه
و بویراحمد ،بوش��هر و ف��ارس را دربر میگیرد .به گفته
این کارشناس سازمان هواشناسی؛ تا پایان سال جاری
شاهد ورود سامانههای بارشی به کشور خواهیم بود و
بر همین اساس تا پایان سال خورشیدی در اکثر نقاط
کشور بارندگی خواهیم داشت.

عمره 2میلیون تومان پول میگرفتند
و بعد از آن ب��ه آنها وعده رزرو بهترین
هتل در عراق و عربس��تان را میدادند.
برای همین مالباختهها فریب خورده و
این مبلغ را در اختیار ما قرار میدادند.
این م��ورد تنها یک نمون��ه از انواع
کالهبرداریهایی بود ک��ه در ماههای
گذش��ته در پوش��ش سوءاس��تفاده از
اش��تیاق زائ��ران انجام ش��ده اس��ت،
کالهبرداریهایی که تنور فعالیت آنها
در آس��تانه ایام خاص مانند عید نوروز
حسابی داغ میشود و هر بار با شگرد و
روش خاصی به میدان میآیند.
■■وعدههای پ�رزرق و برق ،زائران
کماطالع
اما به باور امید رحمتی ،کارشناس
اجتماعی ،یکی از دالیل رشد و افزایش
این نوع از کالهبرداری هزینههای باالی
س��فر به عتبات و مراکز زیارتی است و
به همین دلیل زمانی که کالهبرداران و افراد شیاد با
وعدههای پر زرق و برق وارد میدان فعالیت میشوند،
بس��یاری از متقاضیان که از ش��یوهها و ش��گردهای
کالهبرداری در حوزه زیارتی اطالع ندارند ،به راحتی
اطمین��ان میکنند و مبالغ هنگفتی را در اختیار این
افراد قرار میدهند .به باور این کارش��ناس اجتماعی،
افراد شیاد در حوزه تورهای زیارتی غیر مجاز ،با ظاهری
آراس��ته و بدون هیچ تردیدی وارد عمل میش��وند تا
جای��ی که تعدادی از متقاضیان با تصور اینکه س��فر
زیارتی است و متولیان آن هم افرادی آراسته هستند،
به راحتی اطمین��ان میکنند و همین موضوع نقطه
ضعف بسیاری از متقاضیان سفر به عتبات در مواجه
شدن با تورهای غیرمجاز است .رحتمی در پایان تاکید
کرد :اطالعرس��انی درباره مشخصات تورهای زیارتی
مجاز و غیرمجاز از سوی سازمانهای مسؤول و اعالم
اسامی ش��رکتهای طرف قرارداد با س��ازمان حج و
زیارت به صورت مس��تمر و از سوی دیگر هوشیاری و
آگاهی مردم میتواند تا حد زیادی از جوالن افراد شیاد
در این فضا جلوگیری کند.

رئیس پلیس راهور خبر داد

ایست پلیس به هوو ،اسکانیا و فراز

فرهنگس��ازی دارد .وی با تاکید بر لزوم انجام اقدامات
جدی در زمینه «پیشگیری» و «فرهنگسازی پیوند» در
زمینه بیماریهای کلیوی ادامه داد 50 :درصد بیماران
دیالیزی از دو بیماری «فش��ار خون» و «دیابت» رنج
میبرند .بنابراین با اطالعرسانی،
کنترل و درمان بموقع و موثر این
دو بیماری میتوان ورودیهای
بیماران دیالی��زی را کاهش داد.
بنابراین باید در زمینه مس��ائل
پیشگیری ،درمان مناسب دیابت
و فشار خون و گس��ترش فرهنگ پیوند از خویشاوند
و پیوند از جس��د فعالیت زیادی صورت گیرد .رجالنی
افزود :در چنین شرایطی هر چه در زمینه دستگاه ،دارو،
پزشک کار ش��ود باالخره این رشد حدود 10درصدی
روزی م��ا را زمینگیر کرده و نخواهد گذاش��ت به ارائه
خدمت مناسب و شرایط ایدهآل درمانی برسیم.
قضایی

شرایط مرخصی محکومان در نوروز

رئی��س ق��وه قضائیه ب��ا صدور
بخشنامهای ش��رایط بهرهمندی
محکومان از تسهیالت مرخصی
را در ای��ام ن��وروز اع�لام ک��رد.
ب��ه گ��زارش «وطن ام��روز» در
بخشهایی از این اطالعیه آمده است :به مناسبت
فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار
مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و
به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی
و اخالق��ی زندانیان و نیز برق��راری روابط عاطفی
بین زندانیان و اعضای خانواده آنها بهویژه در ایام
نوروز ،مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت
شرایط و دریافت تأمین مناسب  15روز مرخصی
داده ش��ود .گفتنی است ،جزئیات کامل این خبر
و ش��رایط و نحوه دریافت مرخصی محکومان در
ایام نوروز در س��ایت  www.dadiran.irقرار
داده شده است.

نما

گروه اجتماع�ی :از ورود خودروهای
راهور
پرخطر همانند فراز ،هوو و اس��کانیا
جلوگیری میکنیم .به گزارش «وطن امروز» ،س��ردار
اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور در نهمین همایش
رؤس��ای پلی��س راهنمای��ی و
رانندگی گفت :آموزش همگانی،
اطالعرسانی و کار فرهنگی برای
کاهش تخلف��ات و تصادفات در
دستور کار پلیس راهور قرار دارد
ضمن اینکه تعامل با دستگاههای
دخیل نیز در دستور کارمان قرار دارد .موضوع ترافیک
با شعار و فعالیت تنها یک دستگاه حل نمیشود و باید
یک راهحل عمومی برای رفع آن پیدا کرد .رئیس پلیس
راهور با اشاره به اینکه در سه سال گذشته خودروسازان
را ملزم به نصب کنیس��تر ،ترمز ضد قفل و کیسه هوا
کردیم ،افزود :در حال برداشتن گامهایی برای افزایش

کیس��ه هوای خودروها هس��تیم ضمن اینکه از ورود
خودروهای پرخطر همانند فراز ،هوو و اسکانیا جلوگیری
کردیم .افراد باید بدانند اگر خودرویش��ان دارای نقص
اس��ت اصول را بپذیرند و آن نقصها را رفع کنند .در
کشورهای اروپایی اگر خودرویی
دارای ایراد باشد خودروساز ابتدا
از مشتریانش عذرخواهی کرده
و تم��ام عیبه��ا را رفع میکند
ام��ا وقتی در کش��ور میگوییم
خودروی��ی دارای نقص اس��ت،
خودروساز به جای رفع نقص ،مدعی میشود تولیداتش
بهترینها روی کره زمین اس��ت .وی با اشاره به اینکه
طرح کاهش  40درصدی تصادفات و تلفات رانندگی
به دولت ارائه ش��ده ،تاکید کرد :با معاون برنامهریزی
رئیسجمهور نیز صحبتهای مقدماتی را انجام دادهایم
و مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است.
بیمه

نیمکت

برخورد با تعطیلی زودهنگام مدارس

چنانچه توافقی بین مدیران مدارس و
اولیا جهت تعطیلی زودهنگام مدارس
یا تغییر در برنامههای آموزشی صورت
بگی��رد ،خالف مقررات بوده و با افراد
خاطی برخورد میش��ود .سیدرحیم
میرش��اهولد ،مدیرکل ارزیابی ،عملکرد و پاسخگویی به
ش��کایتهای آم��وزش و پرورش درب��اره اینکه برخی از
مدارس بر اس��اس درخواس��ت اولیا ،هفته آینده برنامه
آموزشی نخواهند داش��ت اما مدارس باز است ،به ایسنا
گفت :اولیا نمیتوانند چنین درخواستی از مدیران مدرسه
داشته باشند و چنانچه توافقی بین مدیران مدارس و اولیا
جهت تعطیلی زودهنگام مدارس یا تغییر در برنامههای
آموزش��ی صورت بگیرد ،خالف مقررات ب��وده و با افراد
خاطی برخورد میش��ود .وی تاکید ک��رد :طبق تقویم
رس��می کش��ور ،مدارس تا  28اسفند دایر بوده و نهتنها
مدیران حق تعطیلی مدارس را ندارند بلکه دانشآموزان
نیز باید تا آخرین روز از غیبت غیرموجه خودداری کنند.

دردسرهای حذف بیمه تکمیلی

ح��ذف بیمه تکمیلی در ش��رایط
کنونی آسیبزاست و باعث میشود
پرداختها از جیب مردم به سرعت
افزایش پیدا کند .علیرضا زالی ،رئیس
کل س��ازمان نظام پزش��کی ایران
درباره اینکه گفته میشود بیمه تکمیلی در کشورمان
به نوعی همان بیمه پایه است و تنها پول اضافی از مردم
گرفته میشود ،به مهر گفت :اینطور که عنوان میکنند،
نیس��ت .زیرا بیمه پایه به اندازه کافی از خدمات متنوع
بیمهای برخوردار نیست و الجرم ،مردم برای استفاده از
خدمات درمانی به بخش خصوصی مراجعه میکنند .به
گفته رئیس کل س��ازمان نظام پزشکی ایران در واقع،
بستر الزم برای حذف بیمه تکمیلی از خدمات بیمهای
و درمانی میس��ر نیست و این کار نه تنها به ساماندهی
بیمه پایه کمک نخواهد کرد ،بلکه منجر به اختالف بین
بخش خصوصی و دولتی خواهد شد و موجی از نگرانی
در بین مردم را ایجاد خواهد کرد.

تدارکات برای سالمت در نوروز

فشار هزینههای درمان بر مردم

کوتاه و گویا

منبع :هفتسیب

سردار سیروس فتحی ،فرمانده انتظامی شرق
استان تهران از انهدام باندی که با استفاده از اسید
س��کههای  25تومانی را به  500تومان تبدیل و
روانه بازار میکردند خبر داد.
علیاکبر خبازها ،مدیر کانون عالی بازنشستگان
و مستمریبگیران تامین اجتماعی استان تهران از
تقاضای افزایش 33درصدی حقوق بازنشستگان
براساس نرخ تورم خبر داد.

یاد ایام

برنامهریزی گسترده کالهبرداران برای سوءاستفاده در آستانه نوروز

نزاع  89هزار نفر را
به پزشکی قانونی کشاند

در  10ماه امسال تعداد مراجعانی که به دلیل
نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند
ب��ه  89هزار و  561نفر رس��ید .به گزارش «وطن
امروز» تعداد مراجعانی که در  10ماه نخست سال
به دلیل نزاع به پزش��کی قانونی مراجعه کردهاند
89هزار و  561مورد اس��ت .این رقم در مقایس��ه
با مدت مش��ابه سال قبل كه تعداد مراجعین نزاع
 90هزار و  892نفر ب��ود ،کاهش  1/5درصدی را
نشان میدهد .از تعدادكل مراجعان نزاع در  10ماه
امسال  59هزار و  175نفر مرد و  30هزار و 386
نفر زن بودند .این در حالی است که در مدت مشابه
سال قبل  60هزار و  641نفر از مراجعان به دلیل
ن��زاع ،مرد و  30هزار و  251نفر زن بودند .در دی
ماه امسال نیز آمار مراجعان به مراکز پزشکی قانونی
به دلیل نزاع با  2/3درصد کاهش نسبت به مدت
مشابه سال قبل به  7هزار و  32مورد رسیده است.

دوشنبه  19اسفند 1392

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی
سالمت
و تعال��ی خدم��ات بالین��ی وزارت
بهداش��ت چگونگ��ی ارائ��ه خدمات بیمارس��تانی به
گردشگران نوروزی را تش��ریح کرد .به گزارش«وطن
ام��روز» ،س��یداحمد تارا مدی��رکل دفت��ر مدیریت
بیمارس��تانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
با تش��ریح چگونگی ارائ��ه خدمات بیمارس��تانی به
گردش��گران نوروزی گفت :برای آن دسته از بیماران
دیالیزی كه قصد مسافرت و جابهجايي دارند از طريق
بخش دياليز با كارشناس بيماران خاص در دانشگاههاي
مقصد ،هماهنگیهای الزم صورت میگيرد و از فراهم
بودن محل دياليز و زمان آن اطمينان حاصل میشود.
به گفته تارا ،بیمارس��تانها در بازه زمانی  15اسفند
 92ت��ا  15فروردین  ،93بیماران دیالیزی را ترخیص

نمیکنن��د و در ص��ورت ترخیص از قبل نس��بت به
جابهجایی محل دیالیز ب��ا بخش بیماریهای خاص
دانش��گاه علوم پزش��کی مربوطه هماهنگی به عمل
میآورن��د .وی افزود :ب��ا توجه به هماهنگي و مكاتبه
با واحد اورژانس كشوري و همچنين برقراري سهميه
دارويي ويژه ايام نوروز نياز بيماران هموفيلي نیز در اين
ايام مرتفع ميشود ضمن اینکه تعداد زیادی از مراکز
درمانی در سراس��ر کشور در ایام تعطیالت آماده ارائه
خدمات درمانی الزم به بیماران هموفیلی هستند .تارا
ادامه داد :بيماران تاالس��مي و اماس با توجه به مزمن
بودن بيماري و گرفتن خدمات به صورت دورهای ،نياز
به دریافت دارو يا تزریق خون در ایام تعطيالت نوروز
ندارند و برنامهریزی خدمات مورد نظر در مراکز درمانی
برای قبل یا پس از تعطیالت انجام میشود.
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شاطر بامرام محله ما
امیررضا خسروی

کریم آقا ،ش��اطر دوستداشتنی محل ما که
اون روزا  50س��الی از خدا سن گرفته بود یه مرد
ریشدار با چهرهای آفتابسوخته و صدایی قشنگ
بود .همیشه تو نانوایی آواز میخوند و با همه اهل
محل خوش و بش میکرد .حتی تابستونا با اینکه
نانوایی مثل تنور گرم میش��د خنده از رو لباش
کنار نمیرفت.
***
آدم سحرخیزی بود .همیشه صبحها از ساعت
 4یا  5بیدار میش��د ،میرفت س��مت نانوایی و
شروع میکرد به خمیر درست کردن .نمیدونم به
خاطر شاطر بودنش سحرخیز شده بود یا به خاطر
سحرخیز بودنش شاطریرو انتخاب کرده بود؟ اما
نانی که از تنور مغازه کریمآقا بیرون میاومد یه مزه
بهیادموندنیداشت.
***
 13س��الم بود که آقاجونم با کریمآقا صحبت
کرد و قرار ش��د من تعطیالت تابستان رو برم تو
نانوایی ش��اگردی کنم .اوایل ه��ر روز صبح خود
کریمآقا ساعت  4یا  5میاومد دنبالم که تا نانوایی
تنه��ا نباش��م .اون وقت صبح چه��ره من و بقیه
ش��اگردای کریم خوابآلود بود اما خود کریمآقا
برخالف ما بشاش و سرزنده بود و همیشه خودش
تنور رو روشن میکرد .تو دست گرفتن چونههای
خمیر چنان وسواسی داشت که انگار میخواد طال
بفروشه ،پس از اینکه وضو میگرفت و از درستی
ترازوش خیالش راحت میشد ،شروع میکرد به
چونه گرفتن اما بازم یه مقدار خمیر به چونه اضافه
میکرد .میگفت نون برکت خداست ،ما مسؤول
رسوندن این برکت دست مردمیم ،نباید حتی یک
ذره تو کارمون اش��تباه کنیم و گرنه حسابمون با
کرامالکاتبینه.
***
برای من جالب بود که همیشه نون اول تنور رو
یا با ما تو نانوایی به همراه ناهار و صبحانه میخورد
یا شب میبرد خونه خودش .هیچ وقت ندیدم اون
نون رو دس��ت مشتری بده .وقتی ازش دلیل این
کار رو پرس��یدم ،گفت« :ن��ون اول تنور یا خمیر
میش��ه یا یه کم زیادی برشته ،مردم پول میدن
برای نون سالم و تازه ».بعدش هم ابروهاش رفت
تو هم و به من با حالت هش��دار گفت « :امیرخان
نکنه من که نیستم این نون رو بدی به مشتریها!
خدا نمیبخشه مارو!»
هیچ وقت سهمیهای بودن آرد رو بهونه نکرد
تا خراب ش��دن نون مغازه رو توجیه کنه .هرچند
یاد ندارم نونش خراب ش��ده باشه .این اواخر هم
که آرد آزاد شده بود کیفیت نونش بهتر شده بود
و انگار خودش هم راضیتر بود ،مدام میگفت :به
این میگن آرد ،الهی شکرت که نون خوب دست
مردم میدیم ،خدایا از ما راضی باش.
***
خدا بیامرزتت کریمآقا ،شاطری مثل تو نمونه
اس��ت .تا وقتی که کار میک��رد هیچ کس نه به
پخ��ت نونش اعتراض کرد نه به ان��دازه اون .خدا
به زندگیاش برکت داد ،حاال هم ش��ک ندارم که
آمرزیده اس��ت ،آدمی خداترس و عادل و مردمدار
مثل اون کمتر این روزا پیدا میشه ،کاش یادم نره
که یه تابستون شاگرد کریمآقا بودم و بتونم مثل
اوستام انصاف رو رعایت کنم.
آواي شهر

عملیات ویژه برای تار ومار
موشهای موذی

ظرف  6ماه مشکل موش در تهران حل میشود
و مردم بهخوبی این موضوع را حس میکنند .رضا
قدیمی ،مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی مشاغل
شهرداری تهران با اشاره به جانوران موذی در شهر
تهران به فارس گفت :مبارزه با جانوران موذی در
دستور کار شهرداری تهران قرار دارد .وی با بیان
اینکه شرکت ساماندهی مشاغل حدود  20سال
تجربه مبارزه با جانوران مضر ش��هری را داش��ته
است ،افزود :مدتی این کار به ستاد محیطزیست
ش��هرداری واگذار شد اما دوباره این مسؤولیت به
شرکت ساماندهی منتقل شد .مدیرعامل شرکت
ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با تاکید بر این
موض��وع که روش مبارزه با م��وش باید بهصورت
تلفیقی انجام شود ،گفت :مسائل زیست محیطی
در این زمینه در نظر گرفته ش��ده است .قدیمی
اضافه کرد :باید پناهگاههای موشها گرفته شود و
زمانی که پناهگاه آنها را تخریب کنیم به صورت
مقطعی تهاجم آنها بیشتر میشود اما بعد از آنکه به
روی زمین آمدند با روشهای شیمیایی و فیزیکی
آنها را از بین میبریم .به گفته وی ،ظرف ش��ش
ماه مش��کل موش در تهران حل میشود و مردم
بهخوب��ی این موضوع را ح��س میکنند .قدیمی
بیان کرد :اصناف زبالهساز از قبیل اغذیهفروشها
و میوهفروشیها و رستورانها باید شهرداری را در
زمینه از بین بردن این جانوران مضر کمک کنند.

