
ورود به هر كار بر زمين مانده؛ اين رويكردي 
است كه بسيج و س�پاه از ابتداي انقالب طي 
كرده ان�د و ح�اال در دهه چه�ارم انقالب اين 
عرصه اعتياد و آس�يب هاي اجتماعي اس�ت 
كه روي زمي�ن مان�ده و مي توان�د تهديدي 
براي آينده كش�ور و انقالب به ش�مار  آيد. از 
همين رو روز گذش�ته بزرگتري�ن مركز ترك 
اعتي�اد به ن�ام »مرك�ز بازپ�روري صيانت و 
اش�تغال زايي ش�هيد زيادي�ان« ب�ا حضور 
سردار غالمحسين غيب پرور رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين، سردار محمدرضا يزدي 
فرمانده س�پاه محمد رس�ول اهلل )ص( تهران 
ب�زرگ و س�ردار اس�كندر مؤمن�ي دبيركل 
س�تاد مبارزه با مواد مخدر و به همت قرارگاه 
جواداالئمه سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران 
بزرگ افتتاح ش�د. همچنين طي مراس�مي، 
كلنگ زني ف�از دوم اي�ن مركز انجام ش�د و 
قرار اس�ت تا پاي�ان هفته پذي�رش معتادان 
متجاه�ر در اي�ن مرك�ز ص�ورت گي�رد. 
آم��ار و ارقام اف��راد معت��اد و خانواده هايي كه به 
طور مستقيم و غير مس��تقيم درگير اين آسيب 
اجتماعي هس��تند به يك��ي از نگراني هاي امروز 
جامعه تبديل ش��ده اس��ت. اعتياد از آن دست 
آسيب هاي اجتماعي است كه مي تواند چرخه اي 
از آس��يب هاي ديگر را ايجاد كند به گونه اي كه 
مطابق آمارها 55 درصد جدايي ها به دليل اعتياد 
همس��ر رخ مي دهد و گرفتار شدن در دام اعتياد 
مي تواند زير بن��اي برخي ديگر از آس��يب هاي 
اجتماعي نيز به ش��مار بياي��د. درمان هاي ترك 
اعتياد ني��ز هنوز جاي��گاه مناس��بي ندارند و در 
روش هاي كنوني ترك اعتياد احتمال بازگشت 
معتادان به چرخه اعتياد درصد بااليي را به خود 
اختصاص داده است و يكي از زيربنايي ترين داليل 
بازگشت معتادان به چرخه اعتياد فقدان دوره هاي 
بازپروري و اشتغال افرادي است كه اعتيادشان را 
ترك مي كنند. همه اينها به معناي آن است كه در 
اين زمينه خأليي وجود دارد،  خأليي كه ورود نهاد 

مردمي همچون بسيج و سپاه را مي طلبد. 
 هرجا كه الزم باشد بسيجيان خدمتگزار مردمند

فرمانده س��پاه محمدرس��ول  اهلل)ص( در مراسم 
افتتاح »مرك��ز بازپروري صيانت و اش��تغال زايي 
شهيد زياديان« با بيان اينكه هدف سپاه حضور در 
محله هاي محروم و آس��يب ديده و كمك به ترك 
معتادان متجاهر است درباره اين مركز ترك اعتياد 
گفت: »اين مركز به وسعت 250 هكتار و با ظرفيت 
500 نفر در ش��ش پارك راه  اندازي ش��ده است و 
آمادگي افزايش ظرفيت آن تا 5 هزار نفر را دارد.« 

به گفته وي پارك هاي اين مركز شامل بخش هاي 
سم زدايي اوليه، سم زدايي ثانويه، روان درماني، 

حرفه آموزي، اش��تغال و جامعه پذيري اس��ت و 
امروز پارك سم زدايي اوليه افتتاح مي شود. 

فرمان��ده س��پاه محمدرس��ول اهلل )ص( تهران 
بزرگ با بيان اين كه تمام تالش ما در اين مركز 
بازگش��ت معتادان به جامعه بر اساس مراحل و 
استانداردهاي الزم است، ابراز اميدواري كرد در 
اين مسير اقدامات سپاه پروتكل جديدي را ايجاد 

كند كه قابل ارائه در دنيا باشد. 
وي تأكيد كرد: »وظيفه ما در دوره اي از زمان دفاع 
از انقالب اسالمي و ايجاد امنيت در جنگ بود، در 
دوره ديگر تأمين و تزريق واكسن فلج اطفال و در 
دوره اي دفاع از مردم در خارج از كش��ور و هرجا 
كه الزم باشد بسيجيان خدمت به مردم خود را 

سرلوحه كار خود قرار مي دهند.«
 95 درصد مردم سالمند هستند

رئيس سازمان بس��يج مستضعفين در افتتاحيه 
مركز بازپروري صيانت و اش��تغال زايي ش��هيد 
زياديان مخرب ترين آس��يب  انقالب را موضوع 

اعتياد دانس��ت و افزود: »هرچند ام��روز اعداد 
اعتياد در كش��ور به وضعيت بحراني نرس��يده 
اس��ت، اما روند فزوني آن را نبايد ناديده گرفت. 
خوش��بختانه ۹5 درصد جمعيت كش��ور سالم 
هستند و تنها پنج درصد جمعيت به اعتياد مبتال 
هستند، لذا بايد برنامه هاي خود را در دو بخش 
اساسي شامل پيشگيري و صيانت انجام دهيم.«

رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين با اشاره به 
ورود اين سازمان در حوزه پيشگيري افزود:» در 
بخش مقابله هم با دو حوزه مواجه هستيم. يك 
معتاد متجاهر يا ماده ۱۶ ك��ه در مأل عام اقدام به 
مصرف مواد مخدر مي كنن��د و ديگري معتادان 
ماده ۱5 هس��تند كه توس��ط مراكز ترك اعتياد 
كنترل مي شوند، لذا براي مقابله با معضل اعتياد 
با همكاري ستاد مبارزه با مواد مقرر شد تا در هر 

استان مشابه چنين مركزي را تأسيس كنيم.«
بنا به تأكيد رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين 
مديريت درمان اعتياد در اي��ن مراكز متفاوت از 

ساير مراكز ترك اعتياد است. غيب پرور تصريح 
كرد:» ما در اين مركز و مراكز مشابه تنها به دنبال 
ترك اعتياد افراد نيستيم، بلكه به دنبال صيانت و 
آموزش آنها تا مرحله اشتغال هستيم و اگر معتادان 
موفق به ترك اعتياد شوند، من قول مي دهم كه 
در اشتغال به آنها كمك كنيم و معتقديم اين افراد 

بايد نان بازوي خود را بخورند.«
به گفته وي قرار اس��ت در اين مركز ضمن ترك 
اعتياد و سم زدايي اوليه مهارت، آموزش و شغل 
معتادان هم مورد حمايت قرار گيرد. غيب پرور با 
تأكيد بر لزوم ورود ساير دس��تگاه ها و نهاد هاي 
متول��ي ازجمله دس��تگاه قض��ا ب��راي مقابله با 
توزيع كنندگان مواد مخ��در، آمادگي نيرو هاي 
بسيج براي همكاري با دس��تگاه قضا براي رفع 

معضل اعتياد در جامعه را اعالم كرد. 
 رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين در ادامه با 
اش��اره به وضعيت معتادان م��اده ۱5 در مراكز 
وابسته به سازمان بهزيستي از وضعيت اين مراكز 

انتقاد و براي كمك به آنها اعالم آمادگي كرد. 
غيب پ��رور، خاطر نش��ان كرد:»جامع��ه امروز 
مطالبه گر شده است و مسئوالن و متوليان مراكز 
ماده ۱5 بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند. در 
اين موضوع بايد به صورت جدي وارد شويم و اگر 

اقدامي نكنيم كشور لطمه مي خورد.«
 طرحي براي جذب معتادان در اجتماع

سردار اس��كندر مؤمني، دبيركل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نيز در اين مراسم با تأكيد بر اراده ملي 
براي مبارزه با مواد مخدر گفت:»توليد ناخالص 
ملي كشور ما در حوزه مواد مخدر ۱۱/7 درصد 
اس��ت. ما در منطقه اي زندگ��ي مي كنيم كه در 
آن دشمنان سعي در ترويج و گسترش اعتياد و 
موادمخدر دارند. در سال 2000 و 200۱ توليد 
مواد مخدر 200 ت��ن بود، اما هم اكنون ش��اهد 
افزايش 50 درصدي اين مي��زان به ۱0 هزار تن 
هس��تيم. همچنين در حال حاضر سرانه توليد 
مواد مخدر در كشور افغانستان نسبت به گذشته 

به 50 برابر رسيده است.«
وي با بيان اينكه منشأ بسياري از جرائم در كشور 
اعتياد است، گفت:» از ميان معتادان كل كشور، 
حدود 50 تا ۶0 هزار معتاد متجاهر هستند كه 
اين تعداد معتاد موجب نا آرامي و سلب امنيت در 

جامعه و افزايش جرائم خواهند شد.«
به گفته دبيركل ستاد مبارزه بامواد مخدر بيش 
از 50 درصد معتادان كش��ور شاغل هستند. وي 
تصريح كرد:» طرحي كه توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و بسيج براي ساماندهي معتادان 
متجاهر و مهارت آموزي آنها در حال انجام است، 
مي تواند حمايتگرانه باشد تا بعد از ترك اين افراد 

بتوانند جذب اجتماع شوند.«
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وزير آموزش و پرورش: مناقشه آموزش و پرورش 30 ساله است و در اين مناقشه سياست بر اقتصاد غلبه دارد

مالحظاتسياسيبهانهبطحاييبرايدفاعازخصوصيسازي

بزرگ ترين مركز ترك اعتياد كشور به همت بسيج افتتاح شد
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل: مي خواهيم الگوي جديدي از ترك اعتياد و بازپروري معتادان را به جهان معرفي كنيم

سردار غيب پرور:  اگر معتادان موفق به ترك اعتياد شوند، قول مي دهيم در اشتغال به آنها كمك كنيم
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كمبود مدير 
آموزشی اين 
روزها بي�ش از پي�ش گريبانگي�ر آموزش و 
پرورش شده است. اين در حالی است كه اين 
وزارتخانه ب�رای عب�ور از گردن�ه آموزش و 
پرورش اقتصادی، ني�از مبرم به متخصصين 
دارد. پ�رورش  و  آم�وزش  اقتص�اد 
دس��ت كم در چهار دهه اخير بدن��ه آموزش و 
پرورش در براب��ر اعمال مديري��ت غيرآموزش 
و پرورش��ي مقاومت كرده اس��ت. به بيان ديگر 
فرهنگيان همواره ترجيح داده اند مديرانش��ان 
در تمام س��طوح آموزش و پرورش��ي باشند تا 
غيرآموزش و پرورش��ي، اما الزامات اداره مالي 
آموزش و پرورش در سال هاي اخير مجبورشان 
كرده به مديري��ت مالي يا به عبارتي س��ازمان 
برنامه اي ت��ن بدهن��د، آن ه��م در فضايي كه 
مجموع��ه آموزش و پ��رورش هرگ��ز در جهت 
تربيت مدير آموزشي و پرورش��ي و اقتصاددان 
اين حوزه اقدامي نك��رده اس��ت. نتيجه اينكه 
اخيراً دولت براي اداره آموزش و پرورش مديران 
اقتصادي را به مديران فرهنگي ترجيح داده است. 
اين در حالي اس��ت كه همانطور كه فرهنگياني 
كه از وزير تا مدير مدرس��ه پس��ت مي گرفتند، 
نمي توانستند امور اقتصادي آموزش و پرورش 
را رتق و فتق كنند. در ح��ال حاضر هم مديران 
اقتصادي تحميلي دولت ب��ه آموزش و پرورش 
گاهي الزامات آموزش و تربي��ت را پاي مصالح 

اقتصادي قرباني مي كنند. 
 دوراه�ي دولت�ي آم�وزش و پ�رورش 

اقتصادي يا اقتصاد آموزش و پرورشي؟!
به هر رو، روز گذشته در شرايطي كه مديريت هاي 
آموزش��ي و اقتصاد آموزش به فصل مش��ترك 
تخصصي نرسيده اند، اولين همايش ملي اقتصاد 
آموزش و پرورش در دانشگاه عالمه طباطبايي 
برگزار شد. در اين همايش از سوي برخي مديران 
كشور اظهاراتي بيان شد كه نشان مي دهد اين 
مديران به اين نتيجه رسيده اند كه بين تدريس 
و كالس داري، اداره مدرسه و اداره ابعاد مختلف 

وزارت آموزش و پرورش تفاوت قائل شوند. 
ب��ه بي��ان ديگ��ر زمين��ه اداره اقتص��ادي 

آم��وزش و پ��رورش س��رانجام مدي��ران 
دولت��ي را در زمين��ه كمبوده��اي تخصص��ي 
 در اي��ن ح��وزه مجب��ور ب��ه اعت��راف ك��رد. 
چنانچه جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور 
و رئيس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور با 
بيان اينكه چرا 40 سال اس��ت براي واحد هاي 
آموزش��ي، مدير تربيت نمي كنيم، گفت: اينكه 
بس��ياري از ادارات آموزش و پرورش و مدارس 
مش��كل مديريت دارند، به اين دليل اس��ت كه 
مديريت يك تخصص و معلمي تخصص ديگري 

است. 
وي ادامه داد: مناقشات در آموزش و پرورش ۳0 
سال اس��ت ادامه دارد كه به طور مثال به بخش 
حدود مداخل��ه و تصدي در بخ��ش غيردولتي 
مي توان اش��اره كرد حتي وجه سياس��ي هم بر 

مباني اقتصادي پررنگ تر بوده است. 
 عبور از مرزهاي سوسياليسم آموزشي 

رئيس سازمان اداري و استخدامي به نامه اي كه 
در زمان مديريت خودش در آموزش و پرورش 
به نجفي، وزير وقت آموزش و پرورش نوش��ته 
بود، اش��اره كرد و ادام��ه داد: در آن زمان مدير 
مياني آموزش و پرورش بودم و در نامه ام نوشتم 
كه چرا به استان لرستان در آن روز پايين ترين 
س��رانه و به تهران و اصفهان باالترين س��رانه را 

اختصاص مي دهند. گفتم كجاي عدالت اس��ت 
كه براي هر دانش آموز لرستاني ۳ هزار تومان و 
براي دانش  آموز اصفهاني و تهراني ۳ برابر هزينه 
مي كنيم. تعريف روش��ني از آم��وزش رايگان 
نداريم و برداشت پاس��خ وزير وقت اين بود كه 
اگر دنبال اين ايده برويم، متهم به سوسياليست 
بودن مي ش��ويم.  وي با بيان اينك��ه نحوه اداره 
آموزش و پرورش داراي اشكاالتي جدي است، 
تصريح كرد: اگر مي خواهيم مناقشات در حوزه 
سياستگذاري از بين برود بايد تصميمات بزرگي 
اتخاذ كنيم، حتي اگر چند وزير را قرباني كنيم 
بايد جسارت به خرج دهيم. البته اميدوارم وزير 

آموزش و پرورش سال ها فعاليت كند. 
س��يدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش، 
در حالي كه با دست خالي از برنامه براي تربيت 
نيروي متخصص در حوزه هاي مديريتي دستگاه 
تعليم و تربيت در جلسه حاضر شده بود با تأكيد 
بر توجه به آموزش و پ��رورش، اصالح روش ها 
و اينك��ه اعتبارات را ب��راي فعاليت هاي اولويت 
باالتر در نظر بگيريم، گف��ت: اقتصاد آموزش و 
پ��رورش از مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي اس��ت. 
بنابراين اولين مانعي كه دس��ت نياز به س��مت 
دانشگاهيان دراز مي كنيم، اين است كه مفهوم 
علم اقتص��اد آموزش و پرورش ج��ا بيفتد. مثاًل 

منظور از خدمات آموزشي، واگذاري آموزش به 
بخش خصوصي نيست. آموزش عمومي وظيفه 
اصلي و اساس��ي تمام دولت هاس��ت و خدمات 
آموزشي به اين معناست كه با كيفيت باالتري 

خدمات آموزشي ارائه دهيم. 
 متهم س�ازي وزي�ر ب�راي پوش�اندن 

بي برنامگي 
وزير آموزش و پرورش در عين حال كه در دوره 
مديريت خ��ود هيچگاه برنام��ه اي براي تربيت 
نيروي مورد نياز آموزش و پرورش و لزوم توسعه 
رشته هاي تخصصي مورد نياز در دانشگاه هاي 
تربيت مدرس و فرهنگيان ارائه نداده، در حالي 
فرصت همايش اقتصاد آموزش و پرورش را صرف 
دفاع از خصوصي سازي كرد كه در عمل تعريف 
اقتصاد آموزش و پرورش را در خصوصي سازي 

منحصر و محدود كرده است. 
مضاف��اً اينك��ه در خصوصي س��ازي ني��ز در 
دس��ترس ترين گزين��ه يعني خري��د خدمات 
و واگ��ذاري مدرس��ه را برگزي��ده، در حالي كه 
مي توانس��ت خدمات تأليف و انتظ��ار كتب يا 
خدمات نوس��ازي و تجهيز م��دارس را واگذار 
كند، ام��ا از آنجا ك��ه ب��راي اين منظ��ور بايد 
زيرساخت هايي فراهم ش��ود كه در حال حاضر 
نيس��ت و او به رئيس جمهور و مديران  سازمان 
برنامه قول داده كه دولت نتيجه اداره اقتصادي 
آموزش و پرورش را در همين دولت ببينند، سراغ 

واگذاري ها و خصوصي سازي ها نمي رود. 
در نهاي��ت نيز منتق��دان خ��ود را تكنوكرات و 
سياسي كار معرفي كرد و گفت: بخش عمده اي 
از سياستگذاران كشور برداش��ت غلطي از اين 
مفه��وم دارند و به مح��ض اينكه اس��م اقتصاد 
آموزش و پرورش بيان مي ش��ود، صرفه جويي 
در هزينه هاي آموزش و پرورش و اختصاص آن 
به س��اير بخش هاي جامعه به ذهن مي آيد، اين 
موضوعي است كه تكنوكرات ها در ذهن آموزش 
و پرورشي ها وارد كرده اند.  بطحايي با بيان اينكه 
در سال هاي گذشته تصميماتي گرفته شده كه 
با اقتصاد آموزش و پرورش كام��اًل بيگانه بوده 
و آثار زيانباري به همراه داش��ته است، گفت: از 
ذكر مصاديق به علت اينكه برچسب سياسي به 

اظهاراتم زده نشود، اجتناب مي كنم. 

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

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

 بهاره توئيت زد: تاريخ جهان و به خصوص عراق و سوريه به من ياد 
داده ملتي كه امروز در مقابل تروريست ها يكپارچه نايستد و سينه سپر 
نكند، حتماً فردا، تك تك به زانو افتاده و گردن زده خواهد ش��د. پس 
همگي محكم ترور را محكوم كنيم چون تفكي��ك ترور خوب و بد در 

جهان واقعيت وجود ندارد. 
-----------------------------------------------------

  جواد پارس�ا توئيت كرد: قدرت استراتژيك يعني: شما با هزينه 
ميليون دالري يه كنفرانس بين المللي عليه ما راه اندازي مي كنيد و آخر 
دست خالي مي مانيد و ما با يه گروه واتس اپ كل دولت نامشروع شما 

رو به حالت آماده باش درمي آوريم. 
-----------------------------------------------------

 محمد عسگري توئيت كرد: يه عده از مسئوالن تا ديروز يه خونه 
هم نداشتن، االن كاخ و زمين دارن! پرچم رفع محروميت از مستضعفين 
رو به اهتزاز دربياريد؛ مگر اميرالمؤمنين نفرمود هيهات كه شب رو با 
شكم س��ير صبح كنم در حالي كه در اطرافم گرسنه اي باشه. آخرين 

سخنراني السيد عباس الموسوي پيش از ترور به دست اسرائيل.
-----------------------------------------------------

 ريحانه با انتشار اين عكس توئيت كرد: رهبر انقالب: عزيزان شما 
در خزانه گرانبهاي شهادت الهي، شخصيت شان همچنان حاضر و ناظر 
است. اين زندگي مي گذرد؛ اما آن كسي برد كرده كه رفتن او از اين دنيا، 
براي مردم و دين و تاريخ و كشورش دس��تاوردي داشته باشد. چنين 

انساني است كه خداي متعال او را از مالئكه هم باالتر دانسته. 
-----------------------------------------------------

 رحيم زيادعلي توئيت كرد:  كدخدا ب��اوران به دروغ گفتند با برجام 
سايه جنگ را دور كرديم، در دفاع از  FATF توجيه آوردند، بهانه از دشمن 
مي گيريم و اكنون وقيحانه درباره حادثه تروريستي زاهدان مي نويسند: »در 

دام چرخه خونين و باطل انتقام نخواهيم افتاد!«ننگ بر اين وادادگي.
-----------------------------------------------------
 مهدي مهرپور توئيت زد: قرار است حقوق ها براي ۹8، 20درصد 
اضافه شود. 20درصد افزايش براي كسي كه ۱0ميليون تومان حقوق 
مي گيرد، يعني 2ميليون تومان اضافه پرداخت، اما براي كسي كه يك 
ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي گيرد زير 250هزار تومان! اين يعني 

عين عدالت! آيا طرح نمايندگان مجلس و دولت مزخرف نيست؟!
-----------------------------------------------------
 عيسي ش�فائي توئيت كرد: هفته نامه انگليس��ي اكونوميست: 
نشستي كه براي منزوي كردن ايران بود، مايه شرمساري امريكا شد. 

ترامپ، تا زنده اي بس است همين شرمساري ات.
-----------------------------------------------------
  آرش زمان پور توئيت كرد: از كي تا حاال توي شهرداري كرمان 
پروژه هاي شهري بدون مسابقه به يك طراح داده ميشه؟ زمان استاندار 
پيشين جناب آقاي رزم حسيني حداقل با سر و صدا مهندسين شهر 
مسابقه اي برگزار شد. ولي حاال بي سر و صدا پروژه طراحي ميدان آزادي 

و. . . رو دادن به كسايي كه دوست داشتن. 
-----------------------------------------------------

 عليرضا جلولي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اوج سادگي و 
خلوص را مي شود در چهره آفتاب سوخته و زحمتكش شان ديد. واقعاً از 
همه بيشتر پاي كار اسالم و انقالب اسالمي هستند. عزاداري شب شهادت 

حضرت زهرا )س(، روستاي مختاران، خوسف، بيرجند، ۱۹ بهمن ۹7.
-----------------------------------------------------

 حاج سعيد با انتشار اين عكس توئيت كرد: شهداي سانچي2۳، 
شهداي پالسكو22، گل هاي پرپر اتوبوس دانشجويان 8، شهداي پاسدار 
مدافع وطن27 اين خيلي خوبه ملتي بوديم براي سانچي اشك ريختيم، 
براي پالسكو عكس پروفايل عوض كرديم، براي دانشجوها انتقاد كرديم  
و همدردي كرديم، ولي اين پاسدارهاي وطن چه غريبانه، بي ريا و بدون 

هياهوي شوآف دنياي مجازي پر كشيدن.
-----------------------------------------------------

  علي سيستاني توئيت كرد: اگر توي جاده زاهدان- خاش رانندگي 
كنيد چيزي كه به چش��م مياد. خودروهاي قاچاق سوخت هستن كه 
بدون پالك با سرعت تردد ميكنن! به خاطر معيشت مردم منطقه از اين 
كار چشم پوشي مي شه! كه علتشم كم كاري دولت در اشتغالزايي براي 

مردمه! تروريسم از همين موقعيت براي ضربه زدن استفاده كرد!
-----------------------------------------------------

  فاطمه بني اسدي با انتشار اين عكس توئيت كرد: يه سؤال  مگه 
تو كشور اسالمي، نبايد ذبح اسالمي باشه؟  پس اين مرغ با اين كله چي 

ميگه؟! منتظر توضيح روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي هستيم!

عليرضا سزاوار

20 سال حبس و شالق در انظار عمومي 
براي كالهبرداران دومان توكان

پرونده دومان توكان با 186 شاكي بعد از برگزاري چهار جلسه علني 
دادگاه به مرحله اعالم صدور حكم رس�يد. حكم قطعي چهارمتهم 
اين پرونده صادر ش�د و پرون�ده متهم فراري ني�ز همچنان مفتوح 
اس�ت. احكام قطعي صادر شده از هش�ت تا 20سال حبس است كه 
عالوه بر اين ش�الق در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات 
دولتي هم در اين احكام وج�ود دارد. همچنين دادگاه به اس�ترداد 
وجوه س�رمايه گذاران مالباخته و ضبط تمام�ي اموالي كه متهمان 
از طريق خالف قانون به دس�ت آورده اند، حكم صادر كرده اس�ت. 
وعده پرداخت س��ود ميليون��ي نامتع��ارف و تبليغات متن��وع از طريق 
پيامك هاي انبوه باعث ش��د تا اواس��ط دي ماه پرون��ده اي ۶0 جلدي با 
پنج  متهم و ۱8۶ شاكي روبه روي قاضي صلواتي در دادگاه ويژه پرونده هاي 
اقتصادي قرار گيرد. ماجراي شركت سرمايه گذاري دومان توكان با فعاليت 
بدون مجوز آغاز مي شود كه با ارسال پيامك در حجم گسترده براي افراد 
مختلف اعطاي سود هاي بي نظير را تبليغ مي كرد و از اين طريق جذب 
س��رمايه فراواني را براي خود رقم زده بود. متهمان اي��ن پرونده از تاريخ 
۱۱اسفند ۹۳ تا ۱7اسفند ۹۶، 8۳0فقره قرارداد براي جذب سرمايه هاي 
اقتصادي منعقد كرده بودند. اعضاي اين باند پنج نفره ۳ميليارد رش��وه 
پرداخت كردن��د و متهمان در ط��ول مدت فعاليت خ��ود گردش مالي 
500ميليارد توماني داشتند.  متهمان اين پرونده به ترتيب، دومان سهند، 
رش��يد جباري، مهدي ذكايي، احسان حديدس��از به اتهام مشاركت در 
اخالل عمده در نظام اقتصادي و مشاركت در كالهبرداري شبكه اي و ندا 
مختارزاده، متهم به معاونت در كالهبرداري شبكه اي و معاونت در اخالل 
عمده بودند كه البته متهم رديف پنجم همچنان فراري است. بررسي اين 
پرونده از اواسط دي ماه با ۱8۶ شاكي به رياست قاضي صلواتي به صورت 

علني آغاز شد و روز گذشته به اعالم احكام قطعي رسيد. 
بر اساس حكم صادره، دومان سهند، فرزند اصغر مديرعامل شركت دومان 
توكان به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي و مشاركت در 
كالهبرداري شبكه اي به تحمل 20سال حبس، ۳0 ضربه شالق در انظار 

عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم شد. 
همچنين رشيد جباري، فرزند محمد رئيس هيئت مديره شركت دومان 
توكان به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي و مشاركت در 
كالهبرداري شبكه اي به تحمل ۱8 سال حبس، 25 ضربه شالق در انظار 
عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي، مهدي ذكايي فرزند يحيي 
معاون حقوقي شركت دومان توكان به اتهام مشاركت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادي و مش��اركت در كالهبرداري شبكه اي به تحمل ۱5 سال 
حبس، 25 ضربه شالق در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات 
دولتي، احسان حديدساز فرزند محمدعلي جانشين مديرعامل و رئيس 
واحد جذب شركت به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي و 
مشاركت در كالهبرداري شبكه اي به تحمل هشت سال حبس، 20ضربه 
ش��الق در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم 
شدند.  بر اس��اس رأي صادره، دادگاه به اس��ترداد وجوه سرمايه گذاران 
مالباخته و ضبط تمامي اموالي كه متهمان از طريق خالف قانون به دست 
آورده اند هم حكم صادر كرده اس��ت.  گفتني اس��ت پرونده در مورد ندا 

مختار زاده ديگر متهم پرونده مفتوح است. 

 سخنگوي سازمان غذا و دارو در واكنش به اظهاراتي مبني بر تكذيب 
توليد اس��نك از ذرت حيواني گفت: گزارش مبسوط نمونه هاي تست 
شده از مواردي كه از ذرت حيواني در توليدشان استفاده كرده بودند، 
آماده است و موارد آلودگي ميكروبي و حتي بعضاً آلودگي شيميايي يا 
موارد ديگر هم در آن مشاهده شده كه موارد تفصيلي آن ارائه مي شود. 
  معاون توس��عه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد استان تهران 
از جمع آوري تمامي صندوق هاي بزرگ فلزي صدقات تا پايان س��ال 

۱400 خبر داد. 

نفوذ به جنگل با پرش از قانون
قانون تنفس جنگل از اواخر سال ۹5 به اجرا گذاشته شد. بر اساس اين قانون 
هم هرگونه بهره برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل هاي كشور ممنوع 
است. اكنون اما اتفاقاتي در حال وقوع است كه بيانگر قرباني شدن بيشتر 

جنگل هاي شمال است. 
تازه ترين خبرها درباره جنگل هاي هيركان��ي از قوت گرفتن نفوذ به  اين 
جنگل ها حكايت دارد. به گفته علي محمد ش��اعري، عضو كميس��يون 
كش��اورزي مجلس »س��ازمان جنگل ها در حال فراهم كردن مقدمات 
برگزاري مزايده اي براي بهره برداري از درختان افتاده در جنگل هاست«؛ 
اتفاقي كه بدون شك با ش��رايط كنوني راه نفوذ به جنگل و تخريب آن را 
فراهم مي كند.  دقيقاً دو سال قبل پس از سال ها تالش قانون  طرح تنفس 
جنگل به تصويب رسيد و براي اينكه آسيب بيشتري به اين جنگل هاي 

باستاني نرسد، بهره برداري از درختان شكسته و افتاده هم ممنوع شد. 
البته به تازگي وجهه دلس��وزي براي صنايع چ��وب و كارگران آن هم به 
اس��تدالل حاميان ناديده گرفتن قانون تنفس اضافه شد. به همين دليل 
برخي مسئوالن سنگ صنايعي را به سينه مي زنند كه ناقوس ورشكستگي 
آنها س��ال ها قبل به خاطر ضعف مديريتي به صدا درآمده و آمار كارگران 
و توليدشان از س��ال ها پيش آب رفته بود، ضمن اينكه از مجلس هم خبر 
مي رسد كه قرار است اين ممنوعيت قرباني البي هاي سياسي شود و راه 

نفوذ به جنگل را دوباره باز كند. 
خارج كردن درختان شكسته و افتاده از جنگل و انجام اقدامات بهداشتي در 
جنگل، كاري ضروري است كه نمي توان انكارش كرد، اما شرايط حفاظت 
از جنگل هاي كشور به شكلي اس��ت كه اين اقدام راه تخريب بيشتر را باز 
مي كند.  تجربه نش��ان داده كه نظارت بر فعاليت بهره برداران در جنگل 
به درس��تي صورت نمي گيرد و س��ازمان جنگل ها توانايي الزم را در اين 
خصوص ندارد. به همين دليل برخي  بهره برداران، درختان سالم جنگل 
را نيز تخريب مي كنند تا آنها را هم بخش��كانند و به عنوان درختان بيمار  

از جنگل خارج كنند. 
 اين در حالي اس��ت كه تاكنون تحقيق جامعي نيز درباره حجم درختان 
شكسته و افتاده جنگل و ارزش اقتصادي آنها  صورت نگرفته و كم نيستند 
كارشناساني كه مقدار درختان افتاده و شكسته جنگل را ناچيز مي دانند 
و تأكيد مي كنند كه اين درختان نمي توانند نياز كارخانه هاي وابسته به 

چوب را فراهم كنند  . 
از سوي ديگر هم نمي توان هر درخت افتاده و شكسته اي را آفت محسوب 
كرد، چراكه اين درخت��ان به نوعي جامعه اي خرد را در جنگل تش��كيل 

مي دهند و براي بسياري از گونه هاي جانوري مفيد محسوب مي شوند. 
در شرايطي كه هنوز آمار دقيقي از تعداد و نوع درختان افتاده و پوسيده 
داخل جنگل وجود ندارد، عده اي از عبارت هايي مانند »وجود بيش از حد 
درختان افتاده« صحبت مي كنند تا بتوانند از اين طريق در زمان اجراي 

طرح تنفس هم وارد جنگل شوند. 
اكنون اين پرسش مطرح است كه وقتي هنوز هيچ پژوهش و تحقيق علمي  
در اين زمينه صورت نگرفته، چگونه و بر اساس چه معيار و شاخصي، آماري 

اعالم مي شود كه وجود بيش از حد درختان افتاده به زيان جنگل است؟
دلسوزي غيرمنطقي براي كارخانه هاي كاغذ و آفت زدايي نبايد بهانه اي 
براي نادي��ده گرفتن قانون تنف��س جنگل ها و نابودي بيش��تر هيركاني 

كشورمان شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

مهدي بلوريان| فارس


