
دادس�تان تهران با اعالم جزئيات عفو 50 هزار 
نفري محكومان گفت: بخش قابل توجهي از زنان 
سرپرست خانوار و محكوماني که حبس باالي 
20 سال دارند هم مشمول عفو اخير مي شوند. 
عباس جعفري دولت آبادي با اشاره به گستردگي 
عفو 50 هزار زنداني به مناس��بت چهلمين س��ال 
پيروزي انقالب اسالمي جزئيات آن را اعالم كرد و 
گفت: محکوميت محکومان به حبس تا شش ماه 
كه به هر علت تاكنون اجرا نش��ده باشد، مشروط 
بر اينکه فاقد ش��اكي يا مدعي خصوصي باشند يا 
بتوانند حداكثر تا ۱5 اسفند ۱۳۹۷ رضايت شاكي 

را تحصيل كنند، مشمول عفو خواهند شد.. 
وي در ادام��ه توضيح داد: باقيمان��ده محکوميت 
محکوم��ان به حب��س تا يک س��ال، س��ه چهارم 
محکوميت محکومان به حبس بيش از يک سال 
تا پنج سال، دو سوم محکوميت محکومان به حبس 
بيش از پنج سال تا ۱0 سال، يک دوم محکوميت 
محکومان به حبس بيش از ۱0 س��ال تا ۲0 سال 
مشروط بر اينکه حداقل يک سال حبس را تحمل 

كرده باشند، مورد عفو قرار مي گيرند. 
دادس��تان تهران اف��زود: باقيمان��ده محکوميت 
محکومان به حبس بيش از ۲0 سال براي مردان در 
صورتي كه حداقل ۱۲ سال و براي زنان در صورتي 
كه حداقل ۱0 س��ال حبس را تحمل كرده باشند 
)كه بيشتر در جرائم مرتبط با موادمخدر است( و 
باقيمانده محکوميت محکومان به حبس ابد براي 
مردان در صورتي كه حداقل ۱5 سال و براي زنان 
در صورتي كه حداقل ۱۲ سال تحمل حبس كرده 

باشند هم مشمول عفو اعالم شده، قرار مي گيرد. 
جعفري دولت آبادي اضافه كرد: باقيمانده محکوميت 
حبس كليه محکوم��ان جرائم غيرعمدي از قبيل 
تصادف��ات، باقيمانده محکوميت حب��س )غير از 
حبس ابد( زناني كه به حکم قانون سرپرس��تي يا 
حضانت فرزندانش��ان را برعهده دارند، در صورتي 
كه حداقل يک پنجم حبس را تحمل كرده باشند و 
نيز باقيمانده محکوميت حبس محکومان ايثارگر و 
خانواده معظم شهدا )پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، 
خواهر( كه به داليل مختلف در زندان به سر مي برند، 
به ش��رط آنکه در محکوميت حبس بيش از پنج 
سال، حداقل يک پنجم و در محکوميت به حبس 

ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس كرده باشند هم 
از ديگر موارد عفو به مناسبت چهلمين سال  گشت 
انقالب اسالمي است.  باقيمانده محکوميت حبس 
بيماران صعب العالج يا العالج كه مراتب بيماري 
آنان تا قبل از پاي��ان دوره محکوميت مورد تأييد 
كميسيون پزش��کي قانوني قرار گيرد و باقيمانده 
محکوميت حبس محکومان مرد باالي ۷0 س��ال 
تمام و زنان باالي ۶0 س��ال تمام به استناد اسناد 
سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به 

تأييد پزشکي قانوني به شرط آنکه در محکوميت 
حبس بيش از پنج س��ال، حداقل يک پنجم و در 
محکوميت به حبس ابد، حداقل پنجم سال تحمل 
حبس كرده باشند، بخش ديگري از دايره مشموالن 

عفو بود كه دادستان تهران به آن اشاره كرد. 
دادس��تان تهران ادامه داد: باقيمانده محکوميت 
حبس يا جزاي نقدي اتباع بيگانه كه به جرم ورود 
يا اقام��ت غيرمجاز محکوم ش��ده اند، محکوميت 
محکومان به جزاي نقدي تا ۱0 ميليون ريال كه به 

هر علت تاكنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزاي 
نقدي كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در 
زندان به سر مي برند، شامل باقيمانده محکوميت 
محکومان به جزاي نقدي ت��ا ۷00 ميليون ريال، 
دو سوم محکوميت محکومان به جزاي نقدي بيش 
از ۷00 ميليون ريال تا ۲ ميلي��ارد ريال، يک دوم 
محکوميت محکوم��ان به جزاي نق��دي بيش از 
۲ ميليارد ري��ال تا 5 ميليارد ريال، مش��مول عفو 
مي شوند.  دادستان تهران تأكيد كرد: محکومين 
به حبس و جزاي نقدي كه حبس آنها مشمول عفو 
قرار گرفته باشد، محکوميت قطعي جزاي نقدي 
آنان و كليه محکومان به ش��الق هاي تعزيري نيز 

مشمول عفو مي شوند. 
جعفري دولت آب��ادي درباره ش��رايط عفو گفت: 
نداشتن بيش از دو فقره س��ابقه محکوميت مؤثر 
كيفري، عدم ارتکاب جرم عمدي جديد مستوجب 
مجازات درجه يک تا پن��ج موضوع ماده ۱۹ قانون 
مجازات اسالمي مصوب يکم ارديبهشت ۱۳۹۲ در 
ايام تحمل حبس در حال اجرا يا در زمان مرخصي 
اعطايي، نداشتن مدعي خصوصي يا جلب رضايت 
وي يا جبران ضرر و زيان يا ترتيب پرداخت خسارت 
مدع��ي خصوص��ي و زيان ديده )اعم از اش��خاص 
حقيقي و حقوقي( تا قبل از پايان دوره محکوميت از 

شرايط مشمول شدن اين عفو مي شود. 
وي همچني��ن درباره كس��اني كه مش��مول عفو 
نمي ش��وند، گفت: محکومان قاچاق مس��لحانه يا 
عمده موادمخدر )منظور از قاچاق عمده موادمخدر، 
بيش از ۱00 كيلوگرم ترياک و ملحقات آن و بيش 
از دو كيلوگرم هروئين و روان گردان ها و ملحقات 
آن است(، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنيتي 
كه محکوميت آنها بيش از يک سال باشد، آدمربايي 
در صورت عدم گذشت شاكي، اسيدپاشي، تجاوز 
به عنف، داير كردن مركز فس��اد و فحشا، سرقت 
مس��لحانه يا مقرون به آزار يا سرقت سارقيني كه 
ميزان محکوميت حبس آنان بيش از پنج س��ال 
باشد، اختالس، ارتشا، كالهبرداري، جعل اسکناس 
و ضرب س��که تقلبي، پولش��ويي، اخالل در نظام 
اقتصادي كشور، قاچاق مش��روبات الکلي، قاچاق 
كاال و ارز سازمان يافته، حرفه اي و عمده از جمله 

استثنائات عفو است. 
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بي توجهي به سرمايه گذاري براي دوران پيري و استفاده از پنجره جمعيتي ايران صداي کارشناسان را درآورده است

ايران جوان را قبل از پير شدن دريابيد !

زنانسرپرستخانواروحبسابديهاهمعفوميشوند
دادستان تهران جزئيات و شرايط عفو 50 هزار نفري محكومان به مناسبت جشن 40 سالگي انقالب اسالمي ايران را اعالم کرد 

بعد از هش�دار رهبر انقالب در خصوص کاهش 
جمعي�ت مهندس�ي ش�ده در کش�ور، جامعه 
نسبت به اين مسئله حساس ش�د و خانواده ها 
فرزندآوري را جدي گرفتند و در سايه بهانه هاي 
پزشكي و مس�ائل اقتصادي، مهاجرت و توزيع 
نامناسب و کارشكني کارفرمايان، الگوي جمعيت 
را اندکي متحول کردند، ام�ا در اين ميان بودند 
افراد و جريان هايي که رشد سينوسي جمعيت 
و روند کاهش�ي بعد از افزايش�ي آن را يك امر 
طبيعي مي دانستند و کاهش غيرمنطقي جمعيت 
را در تعري�ف پنج�ره جمعيتي ج�ا مي کردند. 
ش�هال کاظمي پ�ور، جمعي�ت ش�ناس و جزو 
پيش قراوالن جريان يادش�ده ب�ود. وي اخيراً 
نسبت به بي توجهي به کارکرد پنجره جمعيتي 
در کشورمان هشدار داده و خواستار استفاده هر 
چه سريعتر از اين پنجره به نفع امنيت اقتصادي 
ش�ده اس�ت. به گفته او س�ال 1415 کشورمان 
س�الخوردگي باالي 20 درصد جمعيت را تجربه 
خواهد کرد که از االن بايد فكري براي آن کرد. 
۱۲ سال است ايران در دوران پنجره طاليي جمعيت 
به سر مي برد و سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها در 
دوره اي كه پنجره جمعيتي باز است، بسيار حساس 
و كليدي است و با توجه به اينکه حدود ۷0 درصد 
جمعيت كشور بين ۱5 تا ۶5 سال قرار دارند، اين 
شرايط مي تواند يک جهش اقتصادي در ايران ايجاد 
كند. براي اين مسئله هم تجربه معجزه اقتصادي در 
كشورهاي جنوب شرقي آسيا در استفاده از پنجره 

طاليي جمعيت را مي توان مثال زد. 
 کاه�ش جمعيت و ن�رخ بي�كاري باالتر از 

ميانگين جهاني!
طبق اعالم س��ازمان بين المللي كار ميانگين نرخ 
بيکاري در جهان حدود 5/ ۸ درصد است و براساس 
آخرين آمار، نرخ بيکاري ايران در سال ۱۳۹5 حدود 
۴/ ۱۲ درصد بود كه بيش از ميانگين جهاني است. 
از سوي ديگر چنانچه ماهيت رشد اقتصادي كشور 
همانند سال قبل باشد، تا سال ۱۴00 نه تنها شاهد 
كاهش بيکاري نخواهيم بود، بلک��ه روند افزايش 
بيکاري را در س��ال هاي پيش رو خواهيم داش��ت. 

طبق برآورده��ا براي اينکه وضعي��ت نرخ بيکاري 
جاري بيشتر نشود بايد س��االنه حدود ۶۸5 هزار 
شغل در كشور ايجاد ش��ود. اين در حالي است كه 
وضعيت بازار كار كش��ور به روشني نشان مي دهد 
سياست گذاري هاي بازار كار ايران تاكنون توفيق 
الزم را نداش��ته اس��ت.  از طرفي به نظر مي رس��د 
دولت زير فشار عملکرد خود در عرصه هاي جهاني ، 
پولي و بانکي به آخرين مسئله اي كه فکر مي كند 
بهره ب��رداري از پنج��ره جمعيتي اس��ت. عالوه بر 
اينکه با جابه جايي دايره سن جواني سعي مي كند 
در معادالتي ك��ه يک مؤلفه آنها جوانان هس��تند 

تغييراتي ايجاد كند. 
 عقب نش�يني نظريه پ�ردازان کاه�ش 

جمعيت
شهال كاظمي پور، جمعيت ش��ناس و عضو هيئت 
علمي دانشگاه تهران، از جمله مدافعان نظريه پنجره 
جمعيتي بود كه هرگونه واكنش سريع به كاهش 
جمعيت را غيرعلمي و تغيير الگ��وي فرزندآوري 
خانواده ها را غيرضروري مي دانست. وي به تازگي 
در گفت و گو با رسانه ها با بيان اينکه سال ها است 
پنجره جمعيتي در كشور ايجاد شده و مي توان از 
آن براي ش��کوفايي اقتصادي استفاده كرد، گفت: 

اما متأسفانه از فرصت بهره وري سهم فعال استفاده 
كافي نمي شود.  وي درخصوص پنجره جمعيتي كه 
چندين سال است در ايران ايجاد شده است، گفت: 
كشورهايي كه روند گذار جمعيتي را طي مي كنند 
اغلب با اين پديده مواجه مي شوند.  در برخي كشورها 
شاخص هاي جمعيتي برابر با هم كاهش يا افزايش 
مي يابد اما در كشورهايي كه شاخص هاي جمعيتي 
با فاصله از يکديگر كاهش و افزايش داشته باشند، 

پنجره جمعيتي ايجاد مي شود. 
كاظمي پور با بيان اينکه در حال حاضر برخالف 
دهه شصت مواليد كشور روندي كاهنده را پيش 
گرفته است، تصريح كرد: در سال هاي اخير مرگ 
و مير همچنان رو به كاهش است و نسل دهه ۶0 
كه با عنوان انفجار جمعيت عنوان مي شد، به مرور 
در حال بزرگ ش��دن و حركت به سوي پيري در 
دهه هاي آينده هستند. متأس��فانه در سال هاي 
اخير با كاهش ب��اروري روب��ه رو بوده ايم و پيري 
جمعيت در حال ش��کل گيري است.  وي تصريح 
كرد: جمعيت فعال به افرادي گفته مي ش��ود كه 
ظرفيت بااليي ب��راي فعاليت ه��اي اجتماعي و 
اقتصادي داشته باشند و ميانگين سني اين افراد 

نيز ۱5 تا ۶۴ سال است. 

  17 س�ال ديگر پنج�ره جمعيتي بس�ته 
مي شود

اين جمعيت شناس با بيان اينکه پنجره جمعيتي 
معموالً حدود ۳0 سال در كشورها به طول مي انجامد 
و اين فرصت از سال ۸5 در كش��ور شروع و تا سال 
۱۴۱5 ادام��ه خواهد داش��ت، عنوان كرد: س��ال 
۱۴۱5 كشور از پنجره جمعيتي خارج و به سمت 
سالخوردگي مي رود  و سهم جمعيت فعال نيز پس 

از آن سال به سمت كاهش خواهد رفت. 
وي گفت: با ادامه روند كنوني و حركت به س��وي 
س��الخوردگي، جمعيت سالمند كش��ور به باالي 
۲0 درصد خواهد رس��يد.  وي با بيان اينکه پنجره 
جمعيت��ي فرصتي ب��راي ش��کوفايي اقتصادي و 
رشد كشورها محسوب مي شود، عنوان كرد: همه 
كش��ورهايي كه  اين دوره زماني را تجربه كرده اند 
به خوبي از آن اس��تفاده ك��رده و در حال حاضر به 
شکوفايي اقتصادي رسيده اند. كشور ژاپن نيز يکي 
از آنها است كه در اين فاصله زماني توانست با فعاليت 
اقتصادي رش��د كند.  كاظمي پور با اشاره به اينکه 
منظور از ش��کوفايي اقتصادي آن اس��ت كه وقتي 
حجم باالي��ي از جمعيت فعال باش��ند، مي توانند 
فعاليت اقتصادي داشته و موجب رشد و پيشرفت 

كشور شوند. 
 تنفس مصنوعي به جواني ايران

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه متأسفانه در ايران 
با وجود گذش��ت ۱۲ س��ال از اين فرصت، استفاده 
آنچناني براي بهره وري از آن نشده است، خاطرنشان 
كرد: متأسفانه تاكنون استفاده درست و مفيدي از 
اين فرصت نشده اس��ت. آمار باالي بيکاري و عدم 
بهره وري از افراد شاغل موجب ادامه بهره وري از اين 
پنجره جمعيتي شده است.  با اين حساب مي توان 
گفت تهديد تحديد جمعيت با از دست رفتن فرصت 
پنجره جمعيت براي رسيدن به امنيت اقتصادي، 
 امروز بيش از گذشته مطرح است. مگر اينکه عده اي 
دانسته يا نادانسته بخواهند اين پنجره را براي مدت 
بيشتري باز نگهدارند تا باالخره توسعه اقتصادي را با 
تغييرات آن مطابقت دهند و در اين مسير مؤلفه هاي 

امنيتي موازنه جمعيت در دنيا را ناديده بگيرند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 هانيه با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش نوشت: در فکر 
نوش��تن چند خط در مورد نقش ميراث فرهنگى در پروژه هاى مرتبط 
با صنايع، جانمايى جاده ها، س��دها و پروژه هاى انتقال آب بودم كه اين 
دو عکس را هم ديدم. تصاويرى از س��رقت گچبري هايى يک آتشکده 
در استان سيس��تان و بلوچس��تان. غلوآميز نيس��ت اگر بگويم يکى از 
ناشفاف ترين بودجه ها و تأمين اعتبارات را سازمان ميراث فرهنگى دارد. 
-----------------------------------------------------
  محس�ن با گالي�ه از بي برنامگي وزارت جهاد کش�اورزي و 
سازمان محيط زيست در اينستاگرامش نوشت: ايران براى نشان 
دادن رابطه معنادار سيل با فرسودگى خاک و بيابانزايى بهترين نمونه 
جغرافيايى است. در يک نمونه اس��تان گلستان از دهه ۶0 كه تخريب 
جنگل هايش شروع شد تعداد سيل ساالنه اش تا س��ال قبل از ۱۴ به 
۱۹0مورد رسيد. يکى از مناطقى كه بيشترين آمار را در تخريب پوشش 
جنگلى داشته، يا استان كرمان رتبه دوم سيل را دارد، به خاطر گسترش 

بيابانزايى و برداشت بي رويه از آب هاى زيرزميني اش. 
-----------------------------------------------------
  مجيد در اينس�تاگرامش با گالي�ه از انبوه يادداش�ت هاي 
بي مفهوم مديران تأمين اجتماعي در سايت اين سازمان نوشت: 
فقط براي لحظاتي خود را جاي بيمه شده بخت برگشته اي قرار دهيد 
كه بعد از كلي پاسکاري و تکريم! در شعبه هاي تأمين اجتماعي براي 
دسترسي به سوابق بيمه اي خود به سايت تأمين مراجعه كرده است و 
با ديدن يادداش��ت هاي پرمغز برخي مديران اين سازمان نمي داند كه 
آيا آدرس سايت تأمين را درست وارد كرده يا مثاًل به اشتباه وارد سايت 

صداوسيماي خراسان رضوي شده است!
-----------------------------------------------------

  ناصر کرمي با انتشار اين عكس توئيت کرد: تصويري از سيل 
۱۹۴۱ در مکه. در آن سيل حتي حجراالسود هم به زير آب رفت. سيل 
يک رخداد نرمال اقليمي است و هميشه و همه جا آمده است و خواهد 
آمد. وقوع آن لزوماً نشانه تغيير شرايط اقليمي نيست و نبايد خودمان را 

فريب دهيم كه از اين پس باران هاي فراوان در راه است. 
-----------------------------------------------------

  کاظم با استقبال از خبر افزايش اردوهاي جهادي توئيت زد: 
معاون فرهنگي وزارت بهداشت از برگزاري هزار و ۱00 اردوي جهادي 
در كمتر از دو سال خبر داده، به گفته تاج فرد، تعداد متخصصان حاضر 
در اردو هاي جهادي از ۶00 نفر به ۳ هزار نفر رس��يده است. به عنوان 
يک جهادي كوچک معتق��دم كه اين وزارتخانه بايد هرچه س��ريع تر 
كلينيک هاي مناطق محروم را هم به تکنس��ين هاي متخصص مجهز 

كند تا به نتيجه رضايت بخش برسيم. 
-----------------------------------------------------

  هوابرد با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: پرتاب 
ماهواره ناهيد ۲ نيازمند موشک ماهواره بر سيمرغ است. ماهواره اي كه 
از نظر ابعاد و وزن، مش��ابه ماهواره پيام است و احتماالً به همين دليل 
از دس��تور پرتاب كنار رفت، چراكه ماهواره بر س��يمرغ هنوز نيازمند 
تغييراتي جزئي است تا ريسک پرتاب ها با آن كاهش بيابد. ريسکي كه 
در پرتاب پيام روي ناخوش آن بروز كرد. بنابراين برنامه ريزي براي تکرار 

چنين پرتابي چندان معقوالنه به نظر نمي رسيد. 
-----------------------------------------------------

  ثمين با انتشار اين عكس توئيت زد: چند شهروند مريواني در 
حال گرم كردن و غذا دادن به سگي گرسنه در اين هواي سرد هستند. 

چنين عکس هايي واقعاً خستگي را از تن بيننده به در مي كند. 

كبري فرشچي 

پرداخت5تا20درصدمنافعفساد
بهمخبرانفساد

نمايندگان مجل�س اخيراً طرح�ي را ب�ا 94 امضا درب�اره حمايت و 
تشويق مطلعان مفاس�د اداري و اقتصادي تدوين و به هيئت رئيسه 
پارلم�ان تقديم کرده ان�د. اين طرح ش�امل 11 ماده مي ش�ود که در 
آن تش�ويق هاي نق�دي و ارتقاي ش�غلي ب�راي افرادي که مفاس�د 
اقتص�ادي و اداري را اط�الع دهند، پيش بيني ش�ده اس�ت. مطابق 
اين طرح از جمله م�وارد تش�ويقي پرداخت وجه نق�دي معادل دو 
ماه حقوق ف�رد در زمان پرداخ�ت و پرداخ�ت پنج ت�ا 20 درصد از 
مناف�ع مكتس�به ناش�ي از فس�اد گ�زارش ش�ده، خواه�د ب�ود. 
در مقدمه اي��ن طرح نيز ب��روز و گس��ترش فس��اد اداري و اقتصادي در 
ساختارهاي موجود هر كشوري يکي از مسائل و مشکالت معرفي شده كه 
همواره يکي از مطالبات مردم و اهداف دولت هاست. افزون بر اين، حمايت 
مؤثر و مستمر از افش��اگران و گزارش دهندگان فساد اداري و اقتصادي و 
ايجاد عوامل انگيزشي و تشويقي در اين خصوص كمک شاياني در زمينه 
كسب مصاديق و گلوگاه هاي فساد به نهادهاي رسيدگي كننده و نظارتي 
مي كند.  در اين طرح، »فساد« هرگونه فعل يا ترک فعلي توسط هر شخص 
حقيقي يا حقوقي تعريف ش��ده كه به صورت فردي، جمعي يا سازماني 
صورت  گيرد كه عمداً با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا 
غيرمستقيم براي خود يا ديگري يا ضرر و زيان به اموال، منابع يا سالمت 
و امنيت عمومي يا جمعي از مردم وارد كند. مواردي نظير رش��ا، ارتش��ا، 
اختالس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا واقعيت يا اختيارات اداري، سياسي، 
امکانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت هاي غيرقانوني از منابع عمومي و 
انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاي غيرقانوني، جرم، تخريب يا 

اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي. 
در تعريف مطلعان نيز آمده كه كليه اشخاص مش��مول اين قانون، اعم از 
اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و تشکل هاي مردم نهاد )سمن ها( 
مبارزه با فساد و رسانه خواهد ش��د كه به صورت داوطلبانه اقدام به ارائه 
گزارش از مفاسد مي كنند )مفاسدي كه در باال ذكر شد(. همچنين مرجع 
رسيدگي نيز با توجه به ماهيت فعل ارتکابي يا ترک فعل صورت گرفته، 
حسب مورد تش��خيص داده خواهد ش��د. )مرجع قضايي قانون ارتقاي 
سالمت نظام اداري و مقابله با فساد، ديوان محاسبات كل كشور، سازمان 

بازرسي كل كشور(
عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي مطلعان و 
حتي فراهم آوردن موجبات تغيير هويت، فراهم آوردن موجبات انتقال 
ش��غلي فرد مطلع، حس��ب مورد بي آنکه به حقوق وي لطمه وارد كند و 
همچنين جبران صدمات و خسارات جسمي و مالي از جمله حمايت هايي 

است كه در اين طرح براي افراد مطلع در نظر گرفته شده است. 

طوفانتافتههايجدابافته
عليهانتقادرئيسجمهور!

ماجرا از چند روز پيش و سخنراني رئيس جمهور در جلسه علني مجلس 
براي رأي اعتماد به سعيد نمکي، وزير بهداشت آغاز شد. در اين مراسم 
حسن روحاني در س��خنراني اش ضمن بيان پيشرفت هاي پزشکي و 
دستاوردهاي انقالب در حوزه بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي با 
ادبياتي كه براي بسياري از مردم نا آشنا نيست، انتقاداتي را از جامعه 
پزشکي مطرح كرد،  انتقاداتي كه بسياري از پزشکان خودشان هم به 
آن اذعان دارند. يکي از اين انتقادات تجويزهاي بي رويه دارويي بود كه 
روحاني از آن به زينت النسخه تعبير كرد. انتقاد ديگر روحاني به جامعه 
پزشکي تفکر حاكم بر برخي از اعضاي اين جامعه مبني بر »تافته جدا 
بافته دانستن« خود از س��اير اعضاي جامعه است كه رئيس جمهور با 
اش��اره به آن از دانشکده هاي پزشکي خواس��ت تا با تحول در آموزش 

پزشکي اين نگاه را اصالح كنند. 
در حجم سخنراني رئيس جمهور براي گرفتن رأي اعتماد وزير بهداشت 
از مجلس تنها دو مفهوم » تافته جدا بافته  و زينت النسخه« مفاهيمي 
انتقادي و منفي درباره جامعه پزشکي بود. آن هم در شرايطي كه وي در 
ميان صحبت هايش تأكيد كرد » البته در ميان همه اقشار ممکن است 
افراد كمي هم داشته باشيم كه همه ويژگي هايشان مطلوب نباشد اما اين 
قشر مورد احترام جامعه ما بوده است.« با تمام اينها همين دو عبارات طي 
روزهاي اخير اعتراضات گسترده جامعه پزشکي را در پي داشته تا جايي 
كه پزشکاني كه معتقدند شأنشان با اين سخنان روحاني خدشه دار شده 
خود در خطابه ها،  بيانيه ها و اظهار نظرهايشان گاه خطوط قرمز احترام 
به جايگاه رياست جمهوري كشور را رد كرده اند. روز گذشته نيز پزشکان 
از طريق شبکه هاي اجتماعي فراخوان راه اندازي طوفان توييتري دادند، 

 طوفاني با هشتگ » تافته جدا بافته«  و » روحاني خجالت!« 
شايد رئيس جمهور مي توانست از ادبياتي نرم تر در بيان انتقاد از جامعه 
پزشکي اس��تفاده كند اما با بازخواني ادبيات روحاني مي توان دريافت 
رئيس جمه��ور در برابر منتقدان دولت ادبيات ب��ه مراتب تندتر از اين 
داش��ته اما منتقدان هرگز با چنين رويکردي با وي مواجه نش��ده اند. 
»بزدل سياسي«  خواندن منتقدان و حواله دادن آنها » به جهنم« بخشي 
از ادبيات رئيس جمهور در مواجهه با انتقادات عليه دولت بوده است » كم 
عقل« ، » بي شناسنامه« ، » افراطي«،» خشونت طلب«،  » خود رأي«  هم 
از جمله مفاهيم و اصطالحاتي است كه رئيس جمهور منتقدان دولت 
را با آن توصيف كرده اس��ت، اما در برابر چنين ادبياتي هيچ گاه صداي 
هيچ يک از اقشار و اصناف جامعه بلند نشده است. اين بار رئيس جمهور 
با بياني به مراتب لين تر از ادبيات هميشگي اش در كنار حجم انبوهي از 
تعريف و ستايش جامعه پزشکي بخشي از انتقادات مطروحه از اين قشر 
را كه بسياري از پزشکان خودشان نيز بر آن اذعان دارند بيان كرده و دو 
عبارت » زينت النسخه«  براي تجويزهاي غير ضروري داروها و » تافته 
جدا بافته«  را درباره پزشکان به كار برده است؛  موضوعي كه حاال بيش 
از يک هفته است به داغ ترين بحث محافل پزشکان تبديل شده و انواع 
و اقسام يادداش��ت هاي اعتراض آميز،  قرائت بيانيه هايي تند در صحن 
مجلس از سوي نمايندگان پزشک و حاال راه انداختن طوفان توييتري و 

هشتگ سازي پزشکان عليه رئيس جمهور را در پي داشته است. 
همه اينها را ك��ه كنار يکديگر بگذاري��م مي توانيم دريابي��م به غير از 
ماجراي تجويزهاي غير ضروري و هزينه سازي هايي كه برخي پزشکان 
بر بيمار و نظام س��المت تحميل مي كنند انگار به راس��تي اين قشر از 
جامعه خود را تافته ج��دا بافته مي دانند كه اگ��ر اينگونه نبود از ميان 
سخنان سراسر مثبت رئيس جمهور در روز رأي اعتماد وزير بهداشت و 
در بين آن همه تجليل از جامعه پزشکي و خدمات آنها جمله انتقادي 
روحاني را نمي گرفتند و اين چنين طوفاني را   عليه رئيس قوه مجريه 
به راه نمي انداختند، رئيس جمهوري كه در طرح تحول سالمت تاكنون 

بيشترين امتياز را به پزشکان داده است. 

رئيس س�ازمان بس�يج س�ازندگي کش�ور 
از ب�رگ��زاري ب�زرگ تري�ن روي��داد 
حرکت هاي جه�ادي با حض�ور نمايندگان 
گروه ه�اي جهادي، مس�ئوالن کش�وري و 
لشكري از امروز به مدت س�ه روز خبر داد. 
دكتر محمد زهرايي اظهار داشت: اين رويداد 
ب��زرگ در دو عرص��ه مجمع عال��ي گروه هاي 
جهادي و جشنواره ملي جهادگران با هم افزايي 
نهادها و دستگاه هاي اجرايي از امروز تا جمعه 

۲۶ بهمن ماه در دو برنام��ه جداگانه در تهران 
برگزار خواهد شد. 

وي با اش�اره به ب�رگ�زاري ن�خ�ستين مجم�ع 
ع�ال�ي گ�روه هاي ج�هادي اف�زود: ب�ه منظ�ور 
واگ��ذاري بيش از پي��ش اختيارات ت�رس��يم 
ه�دف، سياستگ�ذاري و اج�راي حركت هاي 
ج�ه�ادي به گروه ه��اي ج�ه��ادي و پ�س از 
برگزاري انتخابات شهرستاني و سپس استاني، 
نخس��تين مجمع عالي گروه ه��اي جهادي ب�ا 

ح�ض�ور بيش از ۴00 ج�ه�ادگر به نمايندگي 
از ۱۱ هزار گروه جهادي براي برگزاري انتخابات 
در م�جتم���ع سي�دالش��هداي آبع�لي برگزار 

مي شود. 
زهرايي ادامه داد: در اي�ن مجم�ع با برگ�زاري 
انت�خابات بين ج�هادگران، مسئوالن كميته ها 
و ك�ارگ�روه هاي م�ج�م���ع براي هدايت اين 
حركت عظيم خدمت رساني انتخاب خواهند 
شد.   رئيس سازمان بسيج سازندگي همچنين 

با اشاره به اس��تقبال مردمي در ارسال بيش از 
۳ هزار و 500 اثر به جشنواره جهادگران گفت: 
در دومين گام از اين رويداد، دومين جشنواره 
ملي جهادگ��ران ب��ه منظور تقدي��ر از تالش 
جهادگ��ران در عرصه هايي مانن��د راهبردي، 
عمراني، فرهنگ و ادب، كشاورزي و رسانه در 
روز جمعه۲۶ بهمن م��اه در مجتمع فرهنگي 
۱۳آبان )النه سابق جاسوس��ي امريکا( تهران 

برگزار خواهد شد. 

 غالمحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در خصوص معرفي 
رئيس جديد قوه قضائيه گفت: رئيس جديد قوه قضائيه ان ش��اءاهلل تا 
پايان امس��ال و قبل از آغاز سال جديد معرفي مي ش��ود و كار خود را 

آغاز مي كند. 
 سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت: بيماران بهتر است براي اطالع از 
قيمت نهايي دارو به سامانه اطالعات دارويي سازمان غذا و دارو مراجعه 

كرده و تخلفات را به سامانه ۱۹0 گزارش دهيد. 
 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي خبر داد: بنا نداريم تا 
چهارسال آينده كتاب هاي درسي را تغيير دهيم. كوكب خانم و تصميم  

كبري هم به كتاب درسي بازنمي گردند!
 پس از ثبت اعتراض جاماندگان بس��ته حمايتي دولت، قرار اس��ت 
مسئوالن وزارت رفاه از امروز به مدت يک هفته وضعيت اين خانوارها را 

بررسي و چنانچه مستحق دريافت بسته باشند، براي شان واريز كنند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  

   قضايي

مجمع عالي گروه هاي جهادي سراسر کشور برگزار مي شود
  بسيج


