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حاکمیت بر سر راه نقدینگی

روز گذشته ،آیین نامه اجــرایــی قانون مــبــارزه با
پولشویی از ســوی معاون اول رئیس جمهور به
دستگاه های مختلف ابالغ شد .آیین نامه ای که
تکالیف متعددی را برای دستگاه های مختلف در
زمینه راه انــدازی سامانه های نظارتی در بخش
های مختلف اقتصادی تعیین کرده است .قانونی
که اصالحات آن حدود یک سال پیش در مجلس
تصویب شد و  15دی ماه به تایید مجمع تشخیص
مصلحتنظامرسید.ابالغاینآییننامهدرشرایطی
استکهطیماههایاخیر،سهاتفاقجدیددرعرصه
شفافسازیاطالعاتاقتصادیمردمونظارتبرآن
ها صورت گرفته است و توجه به آن ها نشان می دهد
تا چه اندازه فرصت ها برای شفاف سازی اقتصادی
از دســت رفته اســت و اکنون چه میزان از طریق
شفاف سازی اقتصادی می توان به اصالح برخی
فرایندهای غلط در اقتصاد امید داشت.
▪ثـــبـــات نــســبــی بــــــازار ارز بـــا نــظــارت
بر تراکنشهای بانکی

با گذشت بیش از یک سال از تغییر رئیس کل
بانک مرکزی و تالش اثرگذار همتی در مدیریت
بازار ارز و ثبات نسبی در این بازار ،مشخص شد
که تا چه اندازه نظارت بر تراکنش های ریالی در
مدیریت بازار ارز موثر است .به گونه ای که چندی
پیش وی با اشاره به این که تقویت کنترل بر ریال
و تراکنش های آن  -که به طرز غیراصولی و بدون
نظارت در جریان بود -بر مدیریت بازار ارز موثر
بود ،اعالم کرد :پول شویی آشکار از طریق چک
های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته
بــازان انجام می شد که خوشبختانه این روند
متوقف شده است .این در حالی است که پیش
از این کارشناسان بر ضرورت مدیریت تراکنش
های بانکی و اصالح رویه های بانکی و نظارت
بر جریان نقدینگی برای جلوگیری از سوداگری
در بازارهایی از جمله بازار ارز تاکید داشتند و
اکنون مشخص می شود که چگونه مدیریت بر این
تراکنش ها ،ثبات نسبی بازار ارز را رقم زده است.
▪کشف  24هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

آمارهای مسئوالن سازمان امور مالیاتی نشان
می دهد که طی سه سال اخیر 24 ،هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی حساب های
بانکیشناساییشدهاست.ایناتفاقدرشرایطی
است که با ظرفیت های فنی و زیرساختی شبکه
بانکی که سال هاست ایجاد شده ،امکان نظارت
بر این حساب ها پیش از این نیز فراهم بوده است.
شناسایی این رقم و اقدام به بررسی حساب های
بانکی با گردش بیش از پنج میلیارد تومان نشان
می دهد که چه میزان بررسی حساب های بانکی
می تواند برای احیای منابع عمومی موثر باشد.
▪حــذف یارانه ثروتمندان ایــن بــار به کمک
حساب های بانکی

حذف یارانه ثروتمندان در ماه های اخیر مجدد
در دستور کار قرار گرفته است و این بار معترضان
به شرط دادن مجوز بررسی حساب های بانکی
خود ،اجازه اعتراض به حذف یارانه را دارند .البته
تراکنش های بانکی اشخاص نیز برای شناسایی
درآمــد آن ها در ایــن دور بررسی حــذف یارانه
ثروتمندان مدنظر است .شاید همین توجه نصفه
و نیمه به ضرورت بررسی حساب های بانکی است
که موجب شده است حذف یارانه ثروتمندان این
بار به صورت جدی تر اجرایی شود.این سه اتفاق
مثبت که هر کدام بار مهمی از دوش منابع عمومی
کشور برمی دارد و فرصت اختصاص منابع به
قشرهای نیازمند را فراهم می سازد ،نشان می
دهد که تا چه اندازه اقتصاد ایران ،فرصت نظارت
بر قلب فعالیت های اقتصادی را از دست داده
است .همه می دانیم که هر فعالیت اقتصادی،
ردپــای خــود را در نقل و انتقال پــول نشان می
دهد و در همه جای دنیا با وجود همه آزادی های
اقتصادی مختلف ،حاکمیت بر سر راه نقل و
انتقال پول نشسته واین فرایند را به دقت رصد می
کند تا حقوق عمومی را از چنگ فراریان مالیاتی و
افرادی که اقدام به پول شویی می کنند ،بستاند.
اکنون با ابــاغ آیین نامه مبارزه با پــول شویی
فرصت مناسبی ایجاد شــده اســت تا مجموعه
حاکمیت و دستگاه های نظارتی بر روند نقل و
انتقاالت بانکی نظارت جدی تری داشته باشند
و بتوانند ضمن مهار سوداگری در عرصه های
مختلف اقتصاد ،مسیر گردش نقدینگی را نظارت
پذیر کنند .مسیری که نظارت پذیری آن به سالم
سازی اقتصاد کمک بسیار شایانی خواهد کرد.
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در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری

حرف مردم

توکلی:تبعیضبهنفعفرزنداناستادانعلومپزشکیرامتوقفکنید

رئــیــس هیئت مــدیــره ســازمــان م ــردم نهاد
دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای
به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار رفع
تبعیض به نفع فرزندان استادان علوم پزشکی
و لغو مجدد مصوبه کمیسیون خاص وزارت
بهداشت شد.به گزارش ایرنا «،احمد توکلی»
روز سهشنبه در نامهای به رئیس دیوان عدالت
اداری خواستار رفع تبعیض به نفع فرزندان
اســتــادان علوم پزشکی و لغو مجدد مصوبه
کمیسیون خاص وزارت بهداشت شد.
لغو این مصوبه که در روزهــای گذشته با نظر
موافق وزیران علوم ،بهداشت و درمان و رئیس
دانشگاه آزاد نیز همراه بود ،به دستور شعبه
چهل وپنجم دیــوان عدالت اداری به صورت
موقت متوقف شد.
مصوبه مــذکــور کــه مغایر بــا دستورالعمل
اجرایی مصوبه  ۷۳۵شــورای عالی انقالب
فرهنگی است ،به  ۱۳۴نفر از افراد باقی مانده
از فــرزنــدان اعضای هیئت علمی و مدیران
دانشگاه آزاد اجــازه میدهد در رشتههای
پزشکی با رتبه باال تر از رشته قبولی خود ادامه
تحصیل دهند.
بر همین اساس رئیس هیئتمدیره دیدهبان
شفافیت و عدالت در روزهـــای گذشته در
نامهای به «علی اکبر والیتی» ریاست هیئت
امنای دانشگاه آزاد موضوع را متذکر شد.
در نامه احمد توکلی خطاب به «محمدکاظم
بهرامی» رئیس دیــوان عدالت اداری آمده
است« :هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی
در تصمیمی تبعیضآمیز با نادیده گرفتن
دستورالعمل اجرایی مصوبه  ۷۳۵شورای
عــالــی انــقــاب فرهنگی ،ب ــدون صالحیت
قانونی ،ضوابط تــازه ای بــرای نقل و انتقال
و تغییر رشــتــه فـــرزنـــدان اعــضــای هیئت
علمی ،وضع میکند؛ بر اساس این ضوابط
غیرقانونی ،دانشگاه آزاد به تغییر رشته و انتقال
 ۱۳۴نفر از فرزندان هیئت علمی به رشته
هــای پزشکی ،داروســـازی و دنــدان پزشکی
اقــدام میکند .این افــراد اکنون در دانشگاه
آزاد مشغول به تحصیلاند که اسامی برخی
از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان
آنها دیده میشود».توکلی افزود :معاون علوم
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی طی دو نامه به
تاریخ هفتم و چهاردهم مهرماه  ۹۷از معاون
آموزشی وزارت بهداشت اجــازه میخواهد
برخالف دستورالعمل اجرایی  ۷۳۵شورای
انقالب فرهنگی و مطابق رویــه غیرقانونی
ســال  ۱۳۹۶دانشگاه آزاد ،از  ۲۵۴نفر از
فرزندان اعضای هیئت علمی که در شهریور
 ۱۳۹۷در رشته دام پزشکی پذیرفته شدهاند،
در رشتههای باالتر ،ثبت نام کنند .نکته حائز
اهمیت ایــن اســت که در میان ایــن گــروه نیز
نام فرزندان برخی مقام ها دیده میشود .در
واقــع تعارض میان منافع شخصی برخی از
اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی و
منافع مربوط به جان مردم ،به نفع معدودی از
دانشگاهیان رفع شد.در این نامه آمده است:
معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در
کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن
وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج
به داخل ،مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر
میکند .این جواز ،طی نامه نوزدهم اسفندماه
 ۹۷ب ــرای اج ــرا بــه دانــشــگــاه آزاد اسالمی
ابالغ میشود .البته این اقــدام نیز از حیطه
صالحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده
است.رئیس هیئتمدیره دید هبان شفافیت

و عــدالــت تصریح کــرد :مرکز پژوهشهای
مجلس شـــورای اســامــی پــس از اط ــاع از
ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده ،موضوع را به
ریاست کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری
گزارش میکند .رئیس کمیسیون مزبور از وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخواست
میکند با توجه به این که دانشگاه آزاد اسالمی
خارج از اختیارات و صالحیت قانونی خود ،با
وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی
قانونی عمل کرده ،مصوبه کمیسیون موارد
خاص را لغو کند.
توکلی خاطرنشان کرد :معاون آموزشی وزیر
بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی نیز پس
از توجه به غیرقانونی بــودن تصمیم قبلی،
طی نامه شماره  ۵۰۰/۵۲۰مورخ یازدهم
شهریورماه  ۹۸مصوبه قبلی کمیسیون خاص
را که خودش به دانشگاه آزاد ابالغ کرده بود،
لغو می کند.
در این نامه آمده است :لغو منصفانه این مجوز
موجب شد این تبعیض درسال  ۱۳۹۷صورت
نگیرد ،اما سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت
بازگرداندن  ۱۳۴دانشجوی دام پزشکی را
که سال  ،۱۳۹۶در دوره مدیریت جدید ،در
رشتههای پزشکی و دندان پزشکی مشغول
شــد هانــد نیز از آقــای والیتی ریاست هیئت
امنای دانشگاه آزاد مطالبه کرد .در این اوان،
متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا
به دانشگا ههای دولتی ،به دست دید هبان
رسید که قــرار بود به امضای وزیــران علوم و
بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و
برای تصویب ،تقدیم شورای انقالب فرهنگی
شود .برای آن که این تبعیض ناروا لباس قانون
نپوشد و به امسال و سالهای بعد سرایت نکند،
دید هبان با وزیــران مربوط و رئیس دانشگاه
آزاد ،تماس گرفت و آنها با قاطعیت مخالفت
کردند و بحمدا ...پیشنهاد امضا نشد.
رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت
در این نامه بیان کرد :درست زمانی که این
تالش شفافساز و عدالت خواهانه در شرف
تکمیلبودباشکایتجمعیازذینفعانامتیاز
طلب دادرس ،شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت
اداری ،دادنــام ـهای را صــادر کــرده اســت که
متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون
آموزشی وزارت بهداشت  ،درمــان و آموزش
پزشکی است .به عبارت دیگر از رفع تبعیض
جلوگیری شد تا ظلم مــورد بحث فعال ادامه
یابد.توکلی یادآور شد :از عجایب روزگار این
است که شکایت ،روز شانزدهم مهرماه  ۹۸به
شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد ،رأی صادر
و دادنامه تنظیم شده است .این سرعت کار
بینظیر نشان از چه دارد؟
وی در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت
اظهار کرد :در روزهایی که رئیس جدید قوه
قضاییه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض،
شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین
رأیــی نه تنها به آبــروی دیــوان عدالت آسیب
میزند ،بلکه مخل آن امیدواری نیز میشود.
رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت
تصریح کــرد :ســازمــان مــردم نهاد دید هبان
شفافیت و عدالت مصرانه از شما میخواهد که
مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی
و در عین حــال غیرقانونی شوید.دید هبان
شفافیت و عدالت همچنان برای بازگرداندن
آن  ۱۳۴دانــشــجــو کــه ظرفیت متعلق به
دانشجویان مستعدتر را غصب کرد هاند ،به
رشته خودشان ،پافشاری خواهد کرد.

شکست تلخ شاگردان ویلموتس مقابل بحرین
تیمملی فوتبال کشورمان در هفته سوم از
دور مقدماتی جا مجهانی  2022قطر در
مقابل بحرین شکست خورد و از صدر جدول
به رتبه سوم سقوط کرد .بازیکنان تیمملی
کشورمان پس از دو دیدار برابر هنگکنگ
و کامبوج و کسب حداکثر امتیازات در این
بازیها ،به منامه رفتند تا سومین دیدار خود
را برگزار کنند .تک گل این دیدار را «حردان»
از روی نقطه پنالتی در دقیقه  65به ثمر
رساند .در ادامــه بازی،تالشهای ایــران به
خصوص در دقایق پایانی برای جبران این
گل فایدهای نداشت تا با همان نتیجه یک بر
صفر ،نخستین شکست ایــران با مربیگری
«ویلموتس» در بحرین رقم بخورد .بازیکنان
تیمملی کشورمان در نیمه نخست ،بازی
قابل قبولی از خودشان به نمایش نگذاشتند و
هرچند در نیمه دوم ،بازی را تهاجمیتر شروع
کردند اما بحرینیها با یک پنالتی که در نیمه

دوم گرفتند ،دروازه بیرانوند را باز کردند و در
نهایت به پیروزی رسیدند .نکته جالب این
است که ایران در سالهای اخیر شکستهای
بسیار کمی را در مقدماتی جام جهانی تجربه
کرده بود .آخرین باخت تیم ملی به سه سال و
 11ماه قبل بازمیگردد؛ جایی که شاگردان
کارلوس ک ـیروش در تهران به ازبکستان
باختند تا کارشان برای صعود به جام جهانی
سخت و سختتر شود.شایان ذکر است که
هواداران بحرینی در زمان پخش سرود ملی
کشورمان رفتار توهینآمیزی داشتند و از
همان دقایق ابتدایی به دنبال متشنج کردن
فضای ورزشگاه و به حاشیه کشاندن بازی
بودند .اکنون در جــدول گــروه  Cمقدماتی
جامجهانی  2022قطر ،عراق با  7امتیاز در
رده نخست ،بحرین با  7امتیاز در رده دوم و
تیم ملی کشورمان با  6امتیاز در رده سوم قرار
گرفته است.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••در خصوص تراکنش های بانکی مطلب
نوشته بودید که کاغذ آن هزینه زیادی در بر
دارد .بهتر است تراکنش ها تا  20هزار تومان
بدون چاپ کاغذ باشد .با این روش فکر کنم
 30درصد کاغذ کمتر مصرف شود.
••حــاال کــه مشکل فــریــده حــل نشده لطفا
مجدد داستان اورا چاپ کنید تا ان شاءا...
مشکل اش حل شود وبتواند خانواده اش
را پیدا کند.
••چرا با روح و روان مردم بازی می کنید؟ آن
هایی که از چوب درخت کاغذ درست می
کنند می دانند از چه چوبی و از چه درختی و
به چه صورت کاغذ درست کنند .بعد ندادن
قبض ها رو به بهانه محیط زیست حذف
کردند و هر قدر می توانند هزینه های اضافی
با پیامک می فرستند .حدود سه ماه هر ماه
 20هزارتومان بابت شرکت در مسابقه روی
قبض تلفن کم می کنند در صورتی که اگر
قبض کاغذی می دادند متوجه می شدم االن
هم چند ماهه هیچ قبض آب و برق و گازی
نیامده در صورتی قبال مرتب می آمد.
••از راهکارهای مبارزه بابدحجابی می توان به
تعدد و افزایش مد و الگوهای ایرانی و اسالمی
به خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک داخلی
با نظارت های جــدی ،جلوگیری از واردات
پوشاکبانمادفرهنگمنحطغربیوسرانجام
پخش تبلیغات بازرگانی آن ها در رسانه ملی
باقیمت های مناسب وتخفیف دار اشاره کرد.
••جای تاسف است که روزنامه ای که داعیه
فرهنگ دارد،پــرازکــلــمــات و اصطالحات
خارجی است .پیشنهاد می کنم ستونی را
به معادل فارسی واژگان خارجی پرکاربرد
اختصاص دهید.
••کارت ملی برای دخترم درخواست دادم.
چهار ماه گذشته نیامده .رفتم میگم ایشون
جزو اولین ها هستند .شما گفتید این ها
زودتــر می آیند .می گویند تا شش ماه هم
طول می کشد .پس این چه تکنولوژی است
که این قدر عقب مانده است.
••باسالم و احترام به آقــای رئیسی حامی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

محرومان .تمنا دارم با وضعیت فعلی ،دوماه
مانده وقــت اجــاره منزل تمام بشه دستور
بفرمایید سهم پدیده را به ما بدهند تا منزلی
رهن کنم .من سرپرست خانوارم ،شوهرم
بیکار بود ارثــی باقی نگذاشته از طرفی از
شش سال پیش که فوت کرده یارانه ما وصل
نشده به شدت در مضیقه هستیم و آبرومند.
دست سوی کسی جز خدا دراز نکردیم.
••نصب سرعت گیرهای پالستیکی و شب
نماهای وسط خیابان یک رانت است که افراد
خاصی وارد کننده آن هستند .آن قدر کسی
جلوی این تخلفات را نگرفت که نصب شب
نماها به داخل کوچه ها هم کشیده شده است
و نتیجه آن هدر رفتن بیت المال و خسارت
زدن به خودروهای هم وطنانمان است.
••من یک عشایرهستم که دامــداری های
زیــادی از همسایگان من را آتش زده اند و
هیچ سازمانی پاسخ گو نیست وممکن است
در آینده تعداد بیشتری را تخریب کنند.
مسئوالن محترم قبل ازاین که کار به جای
حساس برسد اقدام جدی بکنید.
••واقــعــا جــای تعجبه مــا شــش ساله یارانه
نداریم و جایی نیست اعتراض کنیم ،اما
کسانی که ثروتمندند و یارانه شون قطع شده
می توانند اعتراض کنند!
••این چه صرفه جویی در کاغذ است که اکثر
مــردم در پرداخت قبض تلفن کالفه شده
اند زیرا عده ای تلفن همراه ندارند یا وارد
نیستند.
•• خانم ساراحلم زاده که به ورزشگاه رفتین
شماحتی دربرداشتن اولین قدم به سوی
ورزشــگــاه قربانی شدین حتمانبایدنفس
نکشی کــه قربانی بــاشــی حــاال بــه عنوان
دخترمسلمان بگین کدام احکام وحدیث
خداوندآفریدگار را که بــرای زن مسلمان
نازل کردن درورزشگاه یادگرفتین و به قول
معروف چندکیلوچاق شدین!
••امیدوارمتیمملیفوتبالکشورمانبا این
ش مستقیم
ی خوبو درخشاناخیر 
بازی ها 
جــواز صعود بهجامجهانی(۲۰۲۲قطر)

نمابر05137009129 :

رابرایششمینباربگیرد!
••عـــزل پــنــج قــاضــی فــاســد خـــوب اســت
ا نشـــاءا ...فکری هم درب ــاره قاضی های
بیحوصله و بی دقت بشود.
••می خواستم از مسئوالن بپرسم اصال از
عملکرد شرکت واقعا کار گشای الیت تحقیق
شود که این پول هایی را که از مردم می گیرن
کجا هزینه میشه؟
•• کدوم خانواده رو دیدید که با گرفتن زن
دوم خانواده به فنا نرفته .درست است که
خالف شرع وقانون نیست اما باعث به فنا
رفتن افراد خانواده می شود.باروح وروان
خانواده موقعی بازی می شود که پدر زن دوم
می گیرد و تازه صد مشکل پیش میاد که فقط
برید سری به داخل زندگی شان بزنید .به
خدا مشکالت بیشتر می شود.
••حریفان تیم های ملی اسپانیا وآلمان رو
درنظر بگیرن بعد ازبیرو تعریف کنن،بی
خود این پسر رو بزرگش نکنن .افتضاح ژاپن
یادمان نرفته ونمی ره.
••روزنــامــه هــای حزبی جفت شــون قدرت
طلب اند وگرنه کسی که بخواد خدمت کنه
فقط تبلیغ یک عده ای رو نمی کنه.مصلحت
اندیشی هم نمی کنه.حرف دل مــردم رو
میزنه و برای پیگیریش تالش می کنه.
••امثال کیهان تاکی می خواهند مردم را ...
فرض کنند؟!
•• خراسان عزیز اگر می تونی این پیام مرابه
گوش آقــای رئیسی برسون ،من ازایشون
خواهش وتمنادارم به داد من و زن های
امــثــال مــن برسید کــه بــه دلــیــل نداشتن
پــدریــابــرادر و نــبــودپــول ،هــدف خشونت و
وحشی گری شوهر قرارمی گیرند .آقای
رئیسی چشم امیدما به امثال شما و پلیسه.
لطفا این جور مردها رو کاری کنیدکه حساب
کار دست شان بیاید.
••برنامه مافیا که از شبکه سالمت پخش
می شه ارزش های اخالقی و دینی و حتی
عقالیی رو به انحطاط و لجن می کشه و قبح
ضد ارزش ها رو می ریزه.

روایت یک روز زباله گردی؛ از درآمدهای عجیب تا دردسرهای غریب

تجربهنگاریخبرنگارخراساناز یک روز زبالهگردی
نوید زنده روحیان  -آماده میشوم برای کاری
که هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم .ساعت 8
صبح است ،لباس و کفش های پاره ای را که از
قبل آماده کرده بودم میپوشم و با کیسه های
خالی به دست ،از خانه بیرون میآیم اما هنوز
درکی از شرایطی که در آن هستم ندارم تا این
که کنار پیادهرو ،اولین کیسه زباله را میبینم
و به سرعت پــاره اش می کنم و با دست تمام
محتویاتش را به هم می ریــزم .دستم کامال با
شیرابه های زباله خیس می شود و سر و صورتم
هم با عرقی که می ریزم .چند قوطی نوشابه و
جعبه پیتزا را برمیدارم ،داخل کیسه میاندازم
و دوبـــاره چشم می کشم دنبال کیسه های
زباله .هنوز درکم از شرایط عجیب و غریبی که
قرار است یک روز کامل آن را تجربه کنم کامل
نشده که سر همان کوچه دو سطل زباله بزرگ
شهرداری را می بینم .خیلی پر نیست و مگس
ها در آن حسابی جوالن می دهند .چند کارتن
و بطری نوشابه را داخــل سطل میبینم اما
دستم به آن ها نمیرسد ،جلوتر می روم و روی
پایه سطل می ایستم ،دوباره سعی میکنم اما
باز هم نمیشود ،مجبورم سرم را کامل داخل
سطل فرو ببرم و خم شوم تا دستم به زباله ها
برسد .در همین حال کامال متوجه می شوم کجا
ایستاده ام و حاال نامم از این سه مــورد خارج
نیست؛ کتفی  ،زباله گرد یا زباله دزد!
از بولوار صیادشیرازی مسیر را شروع کردهام،
ایــن ساعت از صبح زباله هایی که جلوی در
خانههاست به نسبت زیــاد اســت ،جعبه پیتزا،
بطریهایپالستیکیوقوطیهایفلزینوشابه
و قالپاق شکسته خودرو ،دشت اول من هستند.
از کوچه پس کوچه ها می گــذرم و وارد بولوار
پــیــروزی مـیشــوم ،در ایــن خیابان جعبه های
کوچک ،قطعات فلزی و پالستیکی لوازم یدکی
و انواع و اقسام فیلتر خودرو ،جلوی تعمیرگاه ها
ریخته شده است ،درنگ نمی کنم و همه را در
کیسه ام می اندازم .جلوی در یک سوپرمارکت،
سطل زباله بزرگ پالستیکی اش را باز می کنم و
کارتن های داخلش را بر می دارم ،صاحب مغازه
نزدیک می شود و میگوید :مظنه کارتن چند
است؟ جواب می دهم :دقیق خبرندارم ،کیلویی
هزار تومان .می گوید :تا دلت بخواهد کارتن دارم
و دیگر جایی برای نگه داشتن آن ها ندارم ،اگر
خودتیاکسدیگریهستکهخریداریدباقیمت
خوب می دهم که شما هم سود کنید .جوابی
می دهم و کیسه ای که حاال کمی پر شده را روی
دوشم میاندازم و به راهم ادامه می دهم.از چند

کوچه که می گذرم ،یک سطل بزرگ شهرداری
را می بینم اما انگار سطل های کوچکی که کنار
پیادهروی خیابان هاست ،پر و پیمان تر است.
نزدیک بولوار هنرستان جعبه های پالستیکی
میوه و سبزیجات بیشتر به چشمم می آید .جلوی
یکی از میوه فروشی ها چند کارتن بزرگ هست،
خم میشوم تا بــردارم اما صاحب مغازه خیلی
سریع جلویم ظاهر میشود و اجازه نمی دهد.
میگوید :خودمان این ها را میفروشیم اول
بپرساگرالزمنداشتیمبردار.جلوتردرحالجمع
کردن چند کارتن پاره از باغچه پیاده رو هستم
که خانمی صدایم میکند ،این اولین برخورد با
شهروندان در طول مسیر است ،تا این جا یا خیلی
معمولی از کنارم رد شده بودند یا در حد یک نگاه
سطحی و بعد رفته بودند دنبال کارشان؛ در
آن وضعیت با بی حوصلگی و شاید هم به دلیل
عصبانیت از کثیفی شیرابه های روی دستم،
خیلی سرد و بدون حرف زدن سرم را به سمتش
برمیگردانم ،از صندوق عقب خودرو دو کیسه
زباله بزرگ را برمی دارد و به دستم می دهد .با
لبخند رضایتی که بر لب دارد ،میگوید  :این ها
به دردت می خورد؟ از بین زباله های تر و خشکی
که درون نایلون هاست ،سه چهار پاکت سیگار،
یک اسپری خوشبو کننده  ،یک برس مو و یک
جعبه پاره کفش به دردم می خورد! داخل کیسه
می اندازم و مشغول ادامه زباله گردی می شوم.
▪وانت بار های خریدار ضایعات

در مسیر یکی دیگر از کتفی ها هم هست  ،جوانی
حدود  18ساله  ،با یک شلوار ورزشی و پیراهن
قرمز چهارخانه که از کثیفی به سیاهی می زند.
کیسه ای که روی دوشش است ،دوبرابر کیسه
من حجم دارد .سر صحبت را با او باز می کنم.
بارت را کجا می فروشی؟معموال به وانتی هایی که از ابــتــدای بولوار
میگذرند ،به همان ها می فروشم.
شماره ای از آن ها نداری؟شماره را ذخیره ندارم اما همین که در بولوار
وکیل آبــاد باشم ،وانــت هــای عبوری بــارم را
میخرند.
بار را چند می فروشی؟اگر درهم باشد هزار تا هزار و  200تومان ،قبال
کهپتهایپالستیکیراتاهشتهزارتومانهم
می خریدند اما االن نه.
عرق می ریزم ،زبانم به سقف دهانم چسبیده،
حالم از بوی گندی که گرفته ام به هم می خورد،
هرچه به وزن کیسه اضافه مـیشــود ،قد من

هم خمیده تر می شود و فشار به کتف و شانهام
بیشتر،لباسمکامالبوگرفته،رویدستولباسم
شیرابه های زباله کامال دیده می شود؛ حس
خیلی بدی است .دیگر فرقی بین من و سطل
زباله نیست ،هردو یک بو را میدهیم .حاال ابایی
از تا کمر فرورفتن در سطل ها ندارم .فقط تمام
فکرم جمع کردن ضایعات بیشتر است و غرق
شدن در دنیای سخت و عجیب زباله گردها.از
کت و کول افتاده ام...ابتدای پل هاشمیه در
حاشیه بولوار وکیل آباد ،یک ربع منتظر میمانم
تا وانتی که آن جوان زباله گرد می گفت بیاید
و بار را بخرد اما خبری نیست.بی خیال وانت
بارها ،بارم را سوار خــودرو میکنم و به بولوار
توس می روم ،کیسه دیگری را برمیدارم ،به
سختی می توانم چند زباله به درد بخور پیدا
کنم .می گویند در توس ( 75سه راه دانش)
چند وقتی هست انبارهای ضایعاتی زیادی
رشد کرده و به نوعی بورس ضایعات مشهد شده
اســت....در یکی از همین انبارها را میزنم...
صــدا می زنــم ،یک نفر از اتاقک کوچکی که
بــاالی آن از ضایعات و کبوتر پر اســت ،بیرون
میآید .انبار ،پر از ضایعات ،زباله ،پالستیک و
کارتن است .کف انبار همه این زباله ها ریخته
شده روی هم .مات این همه زباله شدم و درفکر
عدد و رقم های آن هستم .ناگهان یک نفر صدا
زد :کیسه را بگذار روی باسکول .وزن یکی از
کیسه ها  10کیلوست .می گوید بارت  10کیلو
بود ،کیلویی  ،1500این هم 13هزار تومان،
دفعه بعدی بقیه اش را بگیر.میگویم :همه اش
کارتن و پالستیک است .پاسخ می دهد :در هم
است ،فقط اگر بطری نوشابه یا کارتن را جدا
کنی ،بیشتر می دهم .ما از همه بهتر می خریم،
میتوانی قیمت بگیری .حوصله دردسر ندارم،
پول را میگیرم و می آیم بیرون...از صبح که
به عنوان زباله گرد وارد شهر شدم تا االن که با
سر و وضع ژولیده و بوی زننده در حال رفتن به
خانه ام ،برایم بیشتر از یک روز گذشت ،خیلی
طوالنی ،خیلی سخت و خیلی عجیب و غریب
بود؛ کاری که تجربه کردنش برای درک وضعیت
زباله گردها و شرایط آن ها الزم بود ،حاال بهتر
می توانم در گزارش های آینده از معضالت و
مشکالتی که زباله گردها برای شهر و بهداشت
محیط زندگی شهروندان درســت می کنند،
بنویسم و عملکرد مسئوالن و متولیان در این
زمینه را بررسی و نقد کنم.

مشروح این گزارش را درسایت روزنامه به نشانی
 www. khorasannews.comبخوانید.

