
چرا در مي�ان متهم�ان اقتص�ادي دادگاه هاي 
ويژه اقتص�ادي و احكام ص�ادره در اين دادگاه 
هيچ يك از مسئوالن فعلي وجود ندارند؟! مگر 
مي ش�ود فس�ادي رخ داده باش�د و فقط چند 
تاجر غيرمسئول مجرمان آن باشند؟! باالخره 
كس�ي ك�ه ارز را گرفت�ه و نا بجا خرج ك�رده و 
باعث اخالل در نظام پولي – مالي ش�ده از يك 
جايي و از يك ش�خصي ارز را اخذ كرده اس�ت. 
به عبارتي االن »ارزگيرن�ده« به جزاي اعمالش 
رس�يده، اما آن طرف »ارزدهن�ده« از محاكمه 
و مج�ازات گريخته اس�ت؛ خصوصًا كه منش�أ 
فس�ادهاي اخير ارز دولتي و رانت ناشي از اين 
ارز دولتي بوده اس�ت، پس چرا هيچ مس�ئول 
دولتي تاكنون محاكمه و محكوم نشده است؟!
اينها پرس�ش هاي اين هفت�ه روزنامه »جوان« 
است كه سخنگوي دس�تگاه قضا به آنها پاسخ 
داد. به اعتقاد حجت االس�الم محس�ني اژه اي 
پرون�ده بان�ك س�رمايه، بان�ك مرك�زي و 
پرونده هايي چ�ون گمركات و صم�ت از همين 
حي�ث هس�تند. وي در م�ورد متهم�ان ارزي 
اينگونه پاسخ داد كه در صورت اثبات تباني در 
بخش تخصي�ص و پرداخت تأمين ارز از س�وي 
دس�تگاه دولتي برخورد صورت خواهد گرفت. 
حجت االس��ام محس��ني اژه اي در يکصد  و  سي  و 
 شش��مين  نشس��ت خبري توضيحاتي را در مورد 
عفو گسترده ارائه كرد و با بيان اينکه اين عفو، عفو 
معياري اس��ت، گفت: اعام رأفت اسامي، فرصت 
مجدد به محکومان و كمک به خانواده زندانيان با در 
نظر گرفتن مصالح فردي و جمعي از جمله اهداف 

اين عفو گسترده است. 
اژه اي با اشاره به اينکه اين عفو استثنائاتي دارد، ادامه 
داد: در اين تطبيق ها چون عجله مطرح است تا افراد 
تعيين تکليف شوند، ممکن است فرد يا خانواده آنها 
بگويد مشمول استثنائات نيست و اين را از طريق 

مركز ۱۲۹ يا دفتر ما اعام كنند. 
    عفو  فقط يك بار

معاون اول دستگاه قضا هشداري هم به محکومان 
عفو داد و بيان داش��ت: مش��موالن عفو بدانند كه 
اگر بعد از عفو، مرتکب جرم يا خافي ش��وند ديگر 

مشمول عفو نخواهند شد. 
نکته ديگري كه اژه اي به آن اشاره كرد اين بود كه 
عدد دقيقي در مورد مشموالن عفو نمي توان ارائه 
كرد و اين گونه نيست كه 50 هزار نفر از زندان آزاد 
شده باشند.  وي در اين باره توضيح داد: كساني قرار 
بوده به زندان بروند كه طبق اين دس��تورالعمل به 
زندان نمي روند. تعداد قابل توجهي از مش��موالن 
عفو، آزادي آنها به جلو افتاده اس��ت. تعداد ديگري 
جريمه نقدي داشتند كه در صورت عدم پرداخت 

به زندان مي رفتند، اما مجازات نقدي آنها بخشيده 
ش��ده و به زندان نمي روند. بخش ديگري مجازات 
شاق داشتند كه اجرا نمي شود و عده اي ديگر هم 
شاكي خصوصي دارند كه در زمان تعيين شده بايد 

رضايت بگيرند. 
 صدور كيفرخواست حسين فريدون 

اژه اي درباره انتقاد نمايندگان از طوالني شدن پروسه 
رسيدگي به پرونده حس��ين فريدون و رسيدگي 
سريع به اين پرونده گفت: پيش از نامه نمايندگان 

كيفرخواست پرونده حس��ين فريدون دوم بهمن 
صادر شده است و به زودي و شايد اوايل اسفندماه 
دادگاه اين فرد برگزار  شود.  بخش ديگري از اظهارات 
محسني اژه اي در مورد پرونده بانک سرمايه بود كه 
در اين باره اظهار داشت: اين پرونده داراي متهمان 
زيادي است. پرونده تعدادي كيفرخواست خورده و 
تعدادي هم در دادسراست. حکم اين سه تن در حال 
انشا، امضا و تأييد است كه احتماالً هفته آينده تايپ 
و امضا مي شود و آن را اعام مي كنيم.  عجيب بودن 
وثايق ۱0 ميليارد توماني متهمان سؤال ديگري در 
رابطه با متهمان بانک سرمايه بود كه معاون اول قوه 
قضائيه درباره آن گفت: اگر احس��اس شود كه اين 

مبلغ از منشأ خافي تهيه شده بايد برخورد شود. 
 چرايي محكوم نشدن مسئوالن دولتي

چرايي محکوم نشدن مسئوالن دولتي در دادگاه هاي 
ويژه اقتصادي و ب��ه نوعي گريخت��ن ارزدهنده از 
محکمه و رسيدن به جزاي اعمال ارزگيرنده سؤال 
اين هفته روزنامه »جوان« از س��خنگوي دستگاه 
قضا بود.  وي در اين باره بيان داش��ت: پرونده هايي 
كه در برخي گمركات بودند، صمت و بانک سرمايه 
همگي از مسئوالن بودند، اما در رابطه با ارز، گاهي 
فردي مي آيد ارزي مي گيرد و موظف است كااليي 
وارد كند، اما اين كار را انج��ام نمي دهد. اگر جايي 
تباني ش��ده باش��د يا تخلف در مرحله تخصيص و 
پرداخت تأمين ارز صورت گرفته باش��د، برخورد 

انجام مي شود. 
 لزوم بازنگري در مورد كانون هاي وكال

ورود قوه قضائيه به پروسه اعطاي پروانه وكالت سؤال 
ديگري بود كه اژه اي درباره آن گفت: كس��اني كه 
بدون آزمون وارد كار وكالت مي شوند بايد قانون آن 
تغيير كند و آزمون هاي بيشتري برگزار شود. البته 
كانون وكا ادعا مي كند تعداد وكاي كشور متناسب 
با پرونده هاست. بنده اعتقاد دارم قانون بايد تغيير 
كند و بازنگري در خصوص كانون هاي وكا انجام 
شود.  معاون اول قوه قضائيه همچنين در خصوص 
آخرين وضعيت پرونده متهمان محيط زيس��ت و 
اينکه آيا كاووس سيدامامي سركرده اين متهمان 
اس��ت، گفت: پرونده در حال بررسي است و پس از 

پايان رسيدگي، جزئيات را مي توان اعام كرد. 
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بدهي سازي سياسي براي فرار از خدمت!

كشيدن دندان هم اشرافي شد!

 اژه اي: با تباني دستگاه هاي دولتي  در تخصيص ارز  
برخورد  مي كنيم

پاسخ سخنگوي دستگاه قضا به سؤال »جوان« درباره چرايي محكوم نشدن مسئوالن دولتي در دادگاه هاي اقتصادي

مديريت ش�هري 

نيلوفر اماني
پايتخ�ت دوران    تحليل

را  پرحاش�يه اي 
مي گذراند؛ حواش�ي اي كه طع�م غالب آنها 

سياست است و نه خدمت. 
اگرچه تمام اركان دولت و جريان هاي نزديک به 
آن اين روزها تاش مي كنند در كاهش هزينه هاي 
دولت با آن همکاري كنند و مقاصد ديگري براي 
كس��ب درآمد بيابند و در اين مسير از خير جيب 
مردم به عنوان در دسترس ترين گزينه نمي گذرند، 
اما شوراي شهر تهران در اين رابطه ابتکار عمل را 
در دست دارد و عاوه بر تاش براي گران كردن 
زندگي در پايتخت براي اينکه ناتواني خود در اداره 
شهر با منابع محدود و بدون كمک هاي دولت را 
جبران كنند اتهام زني اقتصادي به مديريت شهري 
قبلي را نيز در دس��تور كار ق��رار داده تا از فرصت 
محدوديت منابع نهايت استفاده را براي تخريب 
چهره جريان سياس��ي رقيب ببرد غافل از اينکه 
مبناي قضاوت مردم غوغاس��االري و خبرسازي 
نيست.  به هر رو بعد از اينکه باالخره اعضاي شوراي 
شهر تهران براي رقم بدهي ش��هرداري به توافق 
رسيدند،  انتصاب آن به دوران شهرداري محمدباقر 

قاليباف را رسانه اي كردند. 
در نهايت نيز قاليباف شهردار اسبق تهران در برنامه 
تلويزيوني بدون توقف درباره اظهارات مطرح شده 
از سوي مديريت ش��هري تهران )اعضاي شوراي 
ش��هر تهران و ش��هرداري تهران( درباره بدهي 
54هزار ميليارد توماني شهرداري به مديريت شهر 
در دوره چهارم اظهار كرد: اي��ن موضوع را كامًا 

تکذيب مي كنم. 
وي تصريح كرد: اين رقم 54هزار ميليارد توماني 
كه مديريت شهري فعلي به مديريت شهري قبلي 

نسبت مي دهد، يک دروغ بزرگ است و بنده آن را 
تکذيب مي كنم و در واقع هر كسي كه نخواهد كار 

كند و بخواهد در قدرت بماند بايد دروغ بگويد. 
شهردار اسبق تهران تصريح كرد: اين افراد، براي 
ماندن در قدرت عاوه بر اينکه بايد دروغ بگويند 
بايد ذلت هم بپذيرند و زدوبند كنند و در واقع چون 
كشور و جامعه نياز به كار دارد اين افراد مي آيند و 

بهانه هاي بيخودي مي گيرند. 
قاليباف بيان كرد: وقتي ش��وراي چهارم تمام شد 
ما گزارش هايي را در خصوص مي��زان بدهي ها و 
اموال شهرداري تهران به ش��وراي چهارم داديم و 
اين موضوع به صورت مصوبه شورا درآمد كه ميزان 
بدهي هاي ش��هرداري چقدر است و در نهايت نيز 
اين مصوبه به ش��وراي پنجم ارائه شد و هم اكنون 
نيز اسنادش موجود است.  وي تصريح كرد: در آن 

مصوبه ميزان بدهي هاي شهرداري تهران ۱6هزار 
ميليارد تومان بود كه از آن رق��م ۱4هزار ميليارد 
تومان مربوط به طلب ش��هرداري از دولت اس��ت 
كه اين موضوع در دوره آقاي نجفي، شهردار وقت 
تهران نيز تأكيد شد عاوه بر اينکه بايد دولت دهم 
يک ميليارد دالر براساس مصوبه مجلس و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به ش��هرداري مي داد كه 
اين موضوع نيز محقق نشد.  شهردار اسبق تهران 
درباره اموال شهرداري تهران تصريح كرد: متأسفانه 
عنوان شده كه اين اموال فروخته شده است كه اين 
حرف ها، حرف هاي درس��تي نيست؛ چراكه همه 
موارد اموال نقد و غيرنقد در شهرداري تهران ثبت 
شده است و دارايي ها و اموال و زمين هاي شهرداري 
تهران در دوره گذش��ته نس��بت به زمان مديريت 
قبل دو برابر افزايش يافته ب��ود كه اين موضوع در 

صورت جلسه شوراي شهر تهران در دوره گذشته 
هم آمده است.  اظهارات قاليباف با واكنش شديدي 
از سوي اعضاي شوراي ش��هر مواجه شد از جمله 
محسن هاش��مي، رئيس شوراي ش��هر كه ضمن 
درخواست از صدا و سيما براي فرصت پاسخگويي به 
گفته هاي شهردار اسبق تهران، از قاليباف خواست 

اظهارات خود را اصاح كند. 
وي با بيان اينکه پرهيز از هزينه هاي غيرضروري 
و تش��ريفاتي، افزايش بهره وري، توسعه حمل 
و نقل عموم��ي، ترميم آس��يب هاي اجتماعي، 
كاهش آالينده هاي زيست محيطي و نوسازي 
بافت فرس��وده از جمل��ه اولويت ه��اي بودجه 
۹۸ است، گفت: در ش��رايط انقباضي مالي تنها 
راهکار جلوگيري از روزمرگي و ركود در توسعه 
شهر اس��ت و بايد كاري بکنيم با حذف رانت ها 
و موازي كاري ها و س��وءمديريت ها به مطالبات 
مردم پاسخ درس��تي دهيم.  به اعتقاد هاشمي، 
سال ۹۸ س��ال قضاوت مردم در مورد عملکرد 
مديريت شهري و ليست اميد خواهد بود و نتيجه  
قضاوت م��ردم در آراي  انتخابات مجلس ديده 
خواهد شد.  عاوه بر اين ش��ديدترين واكنش 
به گفته هاي قاليباف از سوي محمود ميرلوحي 
يکي از اعضاي ش��وراي ش��هر بيان شد. وي كه 
به تازگ��ي در دادگاه كيف��ري كاركنان دولت با 
ش��کايت قاليباف به جرم توهين و نشر اكاذيب 
محکوم شده است خواستار اقدام قضايي عليه وي 
شد و از شهردار كنوني تهران نيز خواست ليست 
بدهي هاي مديريت ش��هري را بدون ماحظه 
منتشر كند.  گفتني است واكنش ها به اظهارات 
قاليباف و تهديد به افشاگري در مورد جزئيات 
بدهي دوره قبلي مديريت شهري از سوي اعضاي 

شوراي شهر همچنان ادامه دارد. 

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. 
-----------------------------------------------------

 راضيه جباري با انتش�ار اين عكس توييت كرد: شبکه سه يه 
مسابقه پخش كرده به اسم عصرجديد كه كامًا نسخه ايراني و داغون تر 
گات تلنته! آقاي احس��ان عليخاني واقعاً اين حد كپي الزم بود؟! مدير 
محترم شبکه سه اينقدر واجب بود همچنين برنامه اي روي آنتن شبکه 

باشه؟!
-----------------------------------------------------

  س�ازمان مردم نهاد هابيليان توييت كرد: مجلۀ اش��پيگل 
آلمان در گزارش��ي به اظهارات تکان دهنده اي از اعضاي جداش��ده 
گروهک منافقين اش��اره مي كند و نوشته است: بس��ياري از زنان و 
مردان عجيب و غريب اين گروه سه مرتبه در هفته تمرين بريدن گلو 
با چاقو، شکستن دست، درآوردن چشم از حدقه و پاره كردن دهان 

انجام مي دهند. 
-----------------------------------------------------

 حميد حاجي پور با انتشار اين عكس توييت زد: اينجا روستاي 
»داغ كندي« آذربايجان شرقي است كه معلم اين كانال را براي رفت و 

آمد دانش آموزانش حفر كرده است. 
-----------------------------------------------------

 فاطمه مهرابي توييت كرد: تبليغ ولنتاين، سرچش��مه تو اشاعه 
باورهاي مس��يحي و س��ودهاي تج��اري كان داره، طوري كه تو اين 
روز فقط تو اي��ران، ميليون ها دالر صرف خري��د و فروش اقام مربوط 
به ولنتاين مي ش��ه؛ كاالهايي كه اغلب، توليد غرب بوده و سود زيادي 

نصيب اونا مي كنه.
-----------------------------------------------------

  ابراهي�م توييت ك�رد: اخيراً هيئ��ت وزي��ران تخصيص حدود 
7هزار م. ت به كش��اورزان خس��ارت ديده را تصوي��ب كردند. ۱- چرا 
بايد ريسک يک ش��غل دراين كش��ور از جيب بيت  المال پوشش داده 
ش��ود؟ ۲- اين پول ها دقيقاً به كدام نهادهاي فعال در حوزه كشت يا 
كشاورزان مي رسد؟ 3- مگر عدم موفقيت همين گروه در گراني ها تأثير 

نداشت؟پس چرا تشويق؟
-----------------------------------------------------

 محمد اكبرزاده با انتشار عكس تشييع شهداي ترور نوشت: 
داس تکفير، گل از ريش��ه بچيند؟ هرگز! كفر بر سينه  توحيد نشيند؟ 
هرگز! بذر غيرت، سر خاك ش��هدا مي كاريم پاسخ شيعه همين است 

كه: صاحب داريم.
-----------------------------------------------------

 مينا ورش�وچي توييت كرد: دولت دهم يک قان��ون خوب را بد 
عمل كرد، اما تصميم مهمي در زماني بحراني ب��ود كه هزينه آن را به 
كمک حمايت حاكميت پرداخت ك��رد. طرح قانون يارانه ها در بحران 
سال ۸۸ تصميم سختي بود. امروز تصميم سخت حذف يارانه انرژي و 

ارز دولتي است. 
-----------------------------------------------------

 جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توييت زد: اين كه روزنامه 
اصاح طلب سازندگي تيتر زده پرايد 45ميليون تومان، منظورش انتقاد 

بوده يا معرفي دستاورد و كارنامه  تکراري اصاح طلبان؟!
-----------------------------------------------------

 علي قله�ك با انتش�ار اي�ن عكس تويي�ت ك�رد: از لحاظ 
دست نوشته  سمت چپ!

-----------------------------------------------------
 هاني هاشمي توييت كرد: چرا گوسفندان داخل را قاچاق كردند تا 
گوسفند از خارج وارد كنند! اين چه عاقه اي است كه اين تفکر حاكم به 
واردات داره؟ از مربي تيم ملي تا كارشناس محيط زيست از خارج وارد 
مي كنند در حالي كه همه چيز در داخل موجود است. از نخبه و مدير و 

كارشناس و مربي گرفته تا ميوه و سبزيجات و گاو و گوسفند.

عليرضا سزاوار

 فرماندار تهران با اش��اره به اينکه قانون ش��وراي اجتماعي در بحث 
مجتمع فوريت هاي اجتماعي بس��يار خوب و جامع است، گفت: اين 
قانون به خوبي اجرا و عملياتي نش��ده و در صورتي كه به نحو احس��ن 
اجرايي ش��ود، يکي از قوانين مه��م و تأثيرگذار كاهش آس��يب هاي 

اجتماعي است. 
 رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
گفت: سهميه كنکور مدال آوران برنز و عضويت در باشگاه دانش پژوهان 

جوان حذف نشده است. 
 مديركل دفتر مطالعات و رفاه اجتماع��ي وزارت رفاه گفت: از ميان 
۲ميليون نفر از خانوارهايي كه نس��بت به عدم دريافت بسته حمايتي 
خود ثب��ت اعتراض داش��ته اند، فقط به يک ميليون نفر بس��ته كمک 

معيشتي داده مي شود. 
 سخنگوي انتقال خون گفت: سه استان سمنان، مازندران و يزد به 
ترتيب با شاخص هاي 46 در هزار، 40 در هزار و 36 در هزار، بيشترين 

آمار اهداكننده به ازاي هزار نفر جمعيت را به خود اختصاص داده اند. 
 دبير اجرايي سومين همايش چشم پزشکي با اشاره به ارائه تازه ترين 
دس��تاوردهاي حوزه علوم بينايي در اين همايش گفت: س��لول هاي 

بنيادي در درمان بيماري هاي چشمي كاربردهاي زيادي دارد. 
 رئيس كميسيون سامت ش��وراي ش��هر گفت: اگر پيمانکاران به 
وظايف خود عمل نکنند، سپرده آنها ضبط و بدهي ها از محل سپرده 

پرداخت مي شود و پيمانکار در بلک ليست قرار مي گيرد. 
 معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها با بيان اينکه تا چند 
ماه گذشته ساخت هر كيلومتر مترو بالغ بر ۲50 ميليارد تومان هزينه 
داش��ت، گفت: اكنون اين هزينه در هر يک كيلومت��ر به 350 تا 400 

ميليارد تومان رسيده است كه نياز بيشتري به منابع را مي طلبد. 
 رئيس مركز تحقيقات ايدز در واكنش به خبري مبني بر توليد واكسن 
اچ آي وي از س��وي محققان ايتاليايي گفت: هنوز واكسن اچ آي وي كه 

به طور كامل مؤثر باشد، وارد بازار نشده است. 
 دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش با بي��ان اينکه معتقديم 
حذف آزمون سراسري براي ورود به ۸5 درصد رشته هاي دانشگاهي 
ش��روع خوبي اس��ت، اما قطعاً راه نهايي حذف كنکور نيس��ت، گفت: 
سازمان سنجش به هر دليلي پذيرفت كه سابقه تحصيلي را به رسميت 

بشناسد. 
 سازمان بهداشت جهاني اعام كرد: حدود نيمي از افراد با سنين ۱۲ تا 
35 سال يا به عبارتي ۱/۱ ميليارد نفر در جهان در معرض خطر مشکات 
شنوايي به دليل قرار گرفتن در معرض صداهاي بلند از جمله موسيقي هايي 

هستند كه از طريق دستگاه هاي صوتي شخصي گوش مي دهند. 
  مدير عامل صندوق بازنشستگی كشور از تخفيف 50 درصدی مراكز 

اقامتی تحت پوشش برای سفرهای بازنشستگان كشوری خبر داد. 
  هاشمي رئيس شورای شهر گفت: موتورسيکلت های برقی بايد در 
شهر تهران افزايش يابد و تسهيات الزم برای خريد اين موتورسيکلت  ها 

داده شود. 
   وزير آموزش و پرورش درباره هشدار دبير كل شورای عالی آموزش 
و پرورش مبنی بر وجود والدينی كه تحصيل فرزندانش��ان در خانه را 
به مدرس��ه ترجيح می دهند، گفت: بعضی از خانواده ها اعتماد الزم را 
به آموزش و پرورش جهت تعليم و تربيت به فرزندان ش��ان ندارند، از 
اين رو ما بايد برای حل اين مس��اله و ايجاد اعتماد در ميان خانواده ها 

تاش كنيم.

آقاي وزير، شما ذوق و شوق ايجاد كنيد!
وزير آموزش و پرورش سخناني در مورد نظام آموزشي بر زبان آورده كه 
مايه شگفتي است. از اين لحاظ كه وي پس از چندين دهه مديريت در 
سيستم آموزشي، به جاي جبران اشتباهات گذشته همچنان در رؤيا 

و خيال به سر مي برد. 
بطحايي با انتقاد از مدرسه گريز بودن دانش آموزان عنوان كرده »بچه ها 
بايد با ذوق، اشتياق و هلهله كنان به مدرسه بروند و به سختي از مدرسه 

خارج شوند!«
گويي ايشان بي اطاع است كه دانش آموزان ذوق و شوقي به سيستم 

آموزشي ندارند! 
وي كه چندين دهه سابقه مديريتي دارد، هنوز نمي داند كه هر نوجواني 

از آموزش مبتني بر حافظه محوري فراري است!
كودكان و نوجوانان به فضايي كه امکانات ورزش��ي و هنري براي آنها 
ندارد، نمي توانند عاقه مند شوند. بودجه  تربيت بدني و ارتقاي سامت 
آموزش و پرورش در س��ال گذش��ته حدود ۱۱0 ميليارد تومان براي 

كشوري ۸0 ميليوني با ۱3 ميليون دانش آموز است.
مواردي كه دانش آموزان به يادگيري آنه��ا در دنياي امروز نياز دارند؛ 
علوم زيستي )زيست شناسي و شيمي(، علوم دقيقه )فيزيک، رياضي و 
كامپيوتر(، زبان مادري )فارس و زبان هاي قومي(، زبان خارجي و علوم 
اجتماعي )تاريخ و جغرافياي ايران و جهان، اقتصاد و جامعه شناسي( و 

مسائل روز و سبک زندگي است. 
سيستم آموزشي اي كه آقاي وزير و همفکرانش مديريت آن را برعهده 
داش��ته اند، در تمام اين قلمروها چه در محتوا و چه در روش آموزشي،   

كم بازده بوده است. 
آقايان همين حاال به جاي اينکه از وجود نخب��گان به عنوان معلم در 
مدارس اس��تفاده كنند به فکر اجراي طرح خريد خدمات آموزش��ي 
براي حل مشکل كمبود معلم، آن هم در مناطق محروم كشور هستند. 
طرح هايي كه اس��تعدادهاي انگشت ش��ماري را كه نظام آموزشي در 

مناطق محروم كشف مي كرد به حاشيه مي راند. 
استدالل آموزش و پرورش اين است كه براي اداره دولتي مدارس پول 
نداريم، پس بخش خصوصي بايد به اداره مدرسه وارد شود و از تربيت 

بچه هاي ما سود ببرد!
اگر اين دس��تاورد بزرگ آقاي وزير، يعني پيمانکاري كردن مدرس��ه 
گس��ترش يابد، يعني معلم خريد خدمت 5۸0 هزار توماني چند برابر 
مي شود. اين يعني كيفيت آموزش بچه هاي محروم دشتياري و بشاگرد 
پايين تر مي آيد. مدرسه هاي بيشتري سرد مي مانند. سرمايه داري رانتي 
آموزشي حاال به غير از س��لطنت در كنکور و مؤسسات مافيايي اش از 
طرف اداره مدرسه هم به مردم حمله مي كند. جالب اينکه حجم مدارس 

پولي امريکا امروز از ما كمتر است.
اكنون بيش��ترين امکانات آموزش��ي در اختيار مدارس خاص، يعني 
مدارس��ي كه متعلق به اف��راد بانف��وذ و ثروتمند اس��ت، ق��رار دارد. 
نابرابري هاي اجتماعي بين بچه هاي شين آباد و بچه هاي سعادت آباد 
هم از همين جا شروع مي شود. صداي اين بچه هاي مظلوم كه هر سال 

پشت كنکور تا خودكشي مي روند نيز همچنان بلند است. 
ش��ما با سياس��ت هاي به قول خودتان كاربردي، بهتري��ن كاربرد را 
براي درس خواندن بچ��ه پولدارها و ويراني را ب��راي بچه هاي مناطق 
محروم به ارمغان آورده ايد. برنامه هاي درس��ي هرگز صبر و حوصله و 
از خودگذشتگي و حداقل هاي زندگي را به دانش آموزان ياد نداده اند. 

افزايش معضات اجتماعي امروز خود مهر تأييدي بر اين ادعاست. 
در دو دوره كارزارهاي انتخاباتي سال ۹۲ و ۹6، در مناظره هاي اين دو 
دوره و به خصوص سال هاي اخير هرگز توسعه و بهبود آموزش و پرورش 

دغدغه  دولت نبوده است. 
آقاي وزير! دانش آموزان مدرسه  خود را دوست ندارند، چراكه مدرسه 
براي نيازهاي آنان و برحس��ب ش��رايط آنان تنظيم نشده و كودكان و 
نوجوانان ايام خوبي در آنجا سپري نمي كنند و درس زندگي نمي آموزند. 

شما سکاندار هستيد، لطفاً چاره اي بينديشيد!
اگر تا پيش از اين 

زهرا چيذري 
بسياري از مردم با    سالمت

ه�زي�نه ه��اي 
سرس�ام آور دندانپزش�كي ترجي�ح مي دادند 
»دندان�ي ك�ه درد مي كن�د را بكش�ند و دور 
بيندازند«  ح�اال با افزايش چن�د برابري قيمت 
داروي بي حس�ي دندان به كش�يدن دندان هم 

نمي توان فكر كرد! 
همين چند روز پيش بود كه وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کي به مردم اطمينان داد با وجود 
تحريم ها و شرايط خاص كشور كمبود دارو نخواهيم 
داشت و افزايش قيمت داروها نيز جهشي نخواهد 
بود، اما سر زدن به بازار دارو و درمان موضوعي خاف 
ادعاي سعيد نمکي را نش��ان مي دهد.  نمونه اي از 
كمبود و افزايش چند برابري قيمت دارو را مي توان 
در داروه��اي بي حس��ي دندان مش��اهده كرد كه 

موجب شده تا دندانپزش��کان براي تهيه اين دارو 
به دردسر بيفتند.   البته كمبود داروهاي بي حسي 
دندان از جمله » كارپول«  كه يکي از اصليترين اين 
داروهاس��ت موضوع چندان تازه اي نيست و آنطور 
كه قاسم صادقي، رئيس اداره دندانپزشکي وزارت 
بهداش��ت مي گوي��د: »كارپول« دندانپزش��کي از 
شهريور ماه با كمبود مواجه شده است اما رها شدن 
اين ماجرا به حال خود موجب ش��ده تا كمبود اين 
دارو جدي تر از قبل خودنمايي كند. كارپول، داروي 
اساسي در خدمات دندانپزشکي به شمار مي رود و 

مانند داروي بيهوشي در جراحي است. 
در حال حاض��ر قيمت آزاد دارو به نس��بت قيمت 
مصوب دولتي شش برابر اس��ت و در حالي كه طي 
ماه هاي قبل كارپول با قيمت بسته اي 30 الي 40 
هزار تومان به دس��ت دندانپزشکان مي رسيد، هم 
اكنون با افزايش قيم��ت 50درصدي بايد اين مواد 

بي حسي را تهيه كرد و در بازار آزاد به قيمت 400 تا 
500 هزار تومان به فروش مي رسد. 

صادقي درب��اره عل��ت كمب��ود اي��ن دارو تأكيد 
مي كند:»متأسفانه همکاران ما در سازمان غذا و دارو 
و توليدكنندگان داخلي برنامه ريزي مناسبي براي 

تأمين ماده بي حسي دندانپزشکي نداشته اند.«
به گفته وي در جلس��ات اداره دندانپزشکي وزارت 
بهداشت با مسئوالن سازمان غذا و دارو و مدير وقت 
كارخانه توليد كننده و ساير ش��ركت ها قرار بود تا 
اوايل آبان ماه اين مشکات برطرف شود اما تاكنون 
به رغم وعده هاي شركت هاي توليدكننده، دارو به 

اندازه كافي وارد بازار نشده است. 
صادقي، قاچاق معکوس را يکي ديگر از داليل اين 
كمبود مي داند و معتقد اس��ت: »از آنجا كه قيمت 
كارپول توليد داخ��ل ارزان تر بوده قاچاق معکوس 

صورت گرفته است.«

به گفته رئيس اداره دندانپزشکي وزارت بهداشت 
وقتي كه تغييرات قيمتي و مسائل ارزي به وجود 
�مي آيد، تقاضا القايي زياد شده و در بازار كمبود 
ايجاد مي شود، مسئله اصلي عدم توليد مناسب 
داروي داخلي بوده است و مسئوالن سازمان غذا 
و دارو بايد مجوز اورژانسي براي واردات و تأمين 
آن مي دادن��د كه اين كار صورت نگرفته اس��ت، 
همچنين تدابيري براي مواقع بحراني انديشيده 

نشده است. 
صادقي با اشاره به جلسات برگزار شده ميان اين اداره  
با سازمان غذا و دارو مي افزايد:»به ما اعام كردند كه 
اوايل بهمن ماه اين مشکل رفع خواهد شد و تاكنون 
مشکات رفع نشده است. مسئوالن سازمان غذا و 
دارو در آخرين وعده خود اعام كردند كه با افزايش 
مراكز توزيع و اضافه شدن توليد كننده سوم به بازار، 

اين مشکل تا اوايل اسفندماه حل خواهد شد.«

نيره ساري
  گزارش  یک

علی شيربند| ميزان


