
بازهم عده اي با وعده هاي خارج از عرف و خارج 
از چارچوب بانك مركزي، اقدام به فريب مردم 
و جذب س�رمايه هاي مردمي كردن�د! 91هزار 
س�رمايه گذار، ۶هزار و ۳۶شاكي، گردش مالي 
۶0هزار ميلي�ارد توماني خروج�ي ۳5۳جلد 
كيفرخواست متهمان پرونده تعاوني هاي البرز 
ايرانيان و وليعصر است. اين افراد با اعمال نفوذ 
و البته تكيه بر افراد صاحب نفوذ توانس�ته اند 
اقدامات غيرقانوني خ�ود را پيش ببرند. بعد از 
نااميدي از كالنشهرها به دليل ارتباط با برخي 
مسئوالن استاني در سه استان كرمانشاه، ايالم و 
همدان به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. جعل 
امضاي معاون بانك مركزي، اسناد، مهر، سربرگ 
و تابلوي مؤسسه شگردهاي متهمان براي جذب 
سرمايه بيشتر بوده است و به رغم هشدارهاي 
بان�ك مرك�زي و مراج�ع انتظام�ي متهمان 
تا ثانيه هاي قبل از دس�تگيري ه�م كماكان با 
دورزدن به اقدامات خ�ود ادامه مي دادند؛ اين 
متهمان حتي به بازار مسكن هم رحم نكردند و 
با ورود به آن به اميد نوسان سازي در اين حوزه 
درصدد عوايد حاصل از آن بودند. جابه جايي ارز 
در خارج از كشور، اعطاي تسهيالت غيرقانوني 
كالن به دوس�تان و آش�نايان بدون هيچ گونه 
بازپرداخ�ت و نيز اعطاي تس�هيالت به برخي 
مقامات و مس�ئوالن اس�تاني از ديگ�ر موارد 
موجود در متن كيفرخواست متهماني بود كه 
در ردي�ف اول و دوم متهم به اخ�الل عمده در 
نظام اقتصادي كشور و افساد في االرض هستند. 
ماجرا برمي گردد به اقدامات غيرقانوني متهمان در 
جهت راه اندازي مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري! 
افراد صاحب نفوذي كه با ش��گردهاي مختلف از 
جعل امضا گرفته تا سند، سربرگ و مهر مؤسسات 
غيرقانون��ي راه اندازي كردند و بع��د از نااميدي از 
راه اندازي اين شعبات در تهران و ساير كالنشهرها، 
به استان هاي ضعيف تر روي آوردند تا با استفاده از 
افراد صاحب نفوذ به فعاليت هاي خود اقدام به فريب 

مردم و جذب سرمايه هاي مردمي كنند. 
 گردش مالي ۶0 هزار ميليارد توماني 

طبق اظهارات اوليه قاضي صلواتي در شروع دادگاه، 
گردش مالي تعاوني البرز ايرانيان از تيرماه سال ٩١ 
تا آذر ٩٦، ٤٣هزار ميليارد تومان و از ارديبهشت 
٩٤تا اسفند ٩٦ گردش مالي تعاوني وليعصر ١٧هزار 
ميليارد تومان بوده است. كل سرمايه  گذاران اين 
تعاوني  ها ٩١ هزار نفر هستند كه ٦هزار و ٣٦ نفر از 

سرمايه گذاران براي شكايت مراجعه كرده اند. تعهد 
باقيمانده تعاوني البرز ايرانيان هزار و ٤00ميليارد و 
تعهد باقيمانده تعاوني وليعصر ٢٥0ميليارد است.  
به گفته وي از س��وي بانك مرك��زي، بانك هاي 
تجارت و كش��اورزي به ترتي��ب  ٧00ميليارد و 
٦٣0ميليارد توم��ان به عنوان بان��ك عامل براي 
بازپرداخت بدهي هاي تعاوني البرز ايرانيان خط 

اعتباري ايجاد كرده است. 
اميرحسين آزاد، حس��ن قرياني، مهدي بهرامي 
حسن آبادي از جمله متهمان اين پرونده هستند. 
اتهام متهم��ان ردي��ف اول و دوم اخالل عمده در 
نظام اقتصادي كشور با علم به مؤثربودن اقدامات 
و افس��اد في االرض بوده، اما متهم رديف سوم اين 

پرونده متهم به معاونت در اخالل عمده است.  طبق 
متن، كيفرخواس��ت اين متهمان پس از تأسيس 
هر ش��عبه اي بالفاصله مهر و س��ربرگ مؤسسه 
البرز ايرانيان را ساخته و در اختيار مديران شعبه 
قرار مي دادند. به طور مثال، نامه  اي از سوي آقاي 
رحماني زاده مديرعامل تعاوني الب��رز ايرانيان به 
قائم مقام بانك مركزي زده مي شود تا مجوزهاي 
الزم را براي ادغام مؤسسه البرز ايرانيان با مؤسسه 
فردوسي اخذ كنند و بعد معلوم مي شود كه امضاي 
آقاي رحماني زاده توس��ط متهمان جعل ش��ده 

است. 
 ارتباط با صاحب نفوذان استاني

نماينده دادستان درباره اعمال نفوذ برخي از افراد 

گفت: مكاتباتي وجود دارد كه نشان مي  دهد، برخي 
افراد توانسته اند با اعمال نفوذ كارهاي اين مؤسسه 
را پيش ببرند، در مقطعي فريدون همتي كه اكنون 
استاندار هرمزگان است با رحماني ارتباط داشته و 

مكاتباتي با هم در اين خصوص انجام داده اند. 
اميرحس��ين آزاد، متهمي است كه طبق آنچه در 
متن كيفرخواست قرائت شد، ظاهراً به افراد صاحب 

نفوذ استاني متصل بوده است. 
در بخشي از متن كيفرخواس��ت به نقل از يكي از 
متهمان آمده اس��ت: به عنوان مثال دوست آقاي 
همتي از افراد ذي نفوذ در وزارتخانه اي بود و ما از 
طريق او به مراجع انتظامي فشار مي آورديم يا اينكه 
در اس��تان ايالم برادرزاده فردي از مسئوالن به ما 
معرفي شده بود، تا با ما در مؤسسه فعاليت داشته 
باشد و همه اينها باعث  شد كه ما بتوانيم از اين افراد 

در جهت اعمال نفوذ خود استفاده كنيم. 
 اعطاي تسهيالت غيرقانوني كالن

پرداخت سود خارج از سيس��تم، حساب سازي با 
دستور مديريتي، صدور ضمانتنامه هاي غيرقانوني 
و ص��وري، خريد و ف��روش امالك ب��دون رعايت 
تشريفات، وصول وجه خارج از سيستم به اشخاص 
حقيقي، جابه جايي ارز در خارج از كشور، اعطاي 
تسهيالت غيرقانوني كالن به دوستان و آشنايان 
بدون هيچ گونه بازپرداخت و نيز اعطاي تسهيالت 
به برخي مقامات و مسئوالن استاني بخش ديگري 

از عناوين اتهامي اين متهمان بود. 
حيف و مي��ل ام��وال و تجمل گراي��ي موضوع 
ديگري بود كه براي متهمان اين پرونده وجود 
داشت. بسياري از سپرده هاي مردم توسط اين 
افراد صرف مصارف غيرضروري شده بود؛ مثاًل 
سرمايه گذاري براي خريد يك واحد آپارتمان 
در كش��ور ام��ارات و پرداخ��ت ٣00ميلي��ون 
پيش پرداخ��ت و عدم تواناي��ي پرداخت الباقي 
معامله از جمل��ه نمونه هاي اي��ن حيف و ميل 
است. همچنين خريد خودرو هاي لوكس چند 
صد ميليوني و ميلياردي به طور همزمان براي 
مصارف شخصي خود و خانواده، خريد مبلمان 
خانگي و اداري چند صد ميليوني، خريد منازل 
مس��كوني در جا هاي مختلف، اجازه خانه هاي 
لوكس با مبالغ چند ص��د ميليوني براي برخي 
مديران و سفر به خارج، خريد ساعت، ادكلن و 
امثال آن با هزينه هاي چند ١0ميليوني و انجام 
معامالت ربوي نمونه هايي از حيف و ميل اموال 

مردم توسط اين متهمان بوده است. 
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در ۲/5 سال اول طرح تحول سالمت، فقط در حوزه سازمان تأمين اجتماعي، هزينه هاي درمان دو برابر 5۲ سال گذشته شد

کارشناسان: افزايش دوباره تعرفه هاي پزشکي نه الزم است و نه کشش دارد

6 هزار شاكي در پرونده هزار توي البرز ايرانيان
جلسه اول دادگاه متهمان پرونده تعاوني هاي البرز ايرانيان و وليعصر با ۳5۳جلد كيفرخواست 

با گردش مالي ۶0هزار ميليارد توماني به اتهام افساد في االرض برگزار شد

اگرچ�ه براس�اس 

زهرا چيذري
باي�د   گزارش  2 قان�ون 

تعرفه هاي پزشكي 
همه ساله پيش از شروع سال جديد اعالم تا 
سال نو با تعرفه هاي جديد آغاز شود، اما اين 
قانون تقريب�اً هيچ گاه اجرايي نش�ده و همه 
ساله اعالم تعرفه هاي پزشكي سال جديد يا 
همان م�زد درمان ت�ا ماه هاي اوليه س�ال به 
تعويق مي افتد؛  امري كه موجب مي ش�ود تا 
برخي پزش�كان و مراكز درماني خودش�ان 
دست به كار تعيين تعرفه هاي تازه شوند و در 
اين مي�ان بيماراني كه ناگزيرند به پزش�ك 
مراجعه كنند و در برابر اين افزايش خودسرانه 
سر تعظيم فرود  آورند. امس�ال هم به سنت 
سال هاي قبل با وجود اينكه يك هفته بيشتر 
تا پايان سال باقي نمانده است، هنوز خبري از 
تعرفه ها نيس�ت. اگر چه وزير بهداشت قول 
داده تا پايان س�ال ميزان رش�د قيمت مزد 
درمان را اعالم مي كند. اينها را بگذاريد كنار 
اظهارنظر برخي از كارشناسان حوزه اقتصاد 
س�المت و برخ�ي نماين�دگان مجل�س كه 
معتقدند، تعرفه هاي درمان در س�ال 9۳ و با 
اجراي طرح تحول س�المت آنق�در افزايش 
يافته كه ديگر نيازي ب�ه افزايش مزد درمان 
نيست؛  موضوعي كه سال گذشته هم مطرح 
ش�د، اما در نهايت تعرفه هاي پزشكي طبق 

معمول با افزايش همراه بود. 
روزشمار سال ٩٧ هم رو به پايان است، اما هنوز 
تكليف رشد مزد درمان در سال ٩8 معلوم نيست. 

سعيد نمكي، وزير بهداش��ت درمان و آموزش 
پزشكي وعده داده تا پايان سال تعرفه هاي ٩8 را 
اعالم كند، اما به رسم همه ساله شايد هيچ كس 
انتظارش را هم نداش��ته باش��د تعرفه ها زودتر 
از ارديبهش��ت سال آينده اعالم ش��ود. در كنار 
گمانه زني ها براي ميزان افزايش مزد درمان در 
سال آينده برخي از صاحب نظران حوزه اقتصاد 
سالمت و برخي از اعضاي خانه ملت معتقدند، 
تعرفه هاي پزشكي سال ٩8 نبايد رشدي داشته 
باشد. اصلي ترين اس��تدالل اين افراد هم يكي 
اس��ت، »س��ال ٩٣ تعرفه هاي درمان رش��دي 
١٢0درصدي را تجربه كرد؛ رش��دي كه تا چند 
سال نياز به افزايش دوباره مزد درمان را مرتفع 
مي كند.« اما موافقان افزايش تعرفه هاي پزشكي 
هم استدالل هاي خودشان را دارند؛  موافقاني كه 
حتي در ماه هاي گذش��ته در پي آن بودند تا در 
پي تغيير شرايط اقتصادي تعرفه هاي پزشكي را 
در همين س��ال ٩٧ براي بار دوم افزايش دهند. 
اين ماجرا با تغيير وزير بهداش��ت و حواشي اين 
ماجرا به سرانجام نرسيد. بگذريم از اينكه خيلي 
وقت ها پزشكان براي رشد مزد درمان به دنبال 
بخشنامه هاي رسمي نيستند و برخي گزارشات 

اين مسئله را اثبات مي كند!
 وعده وزير

»با توج��ه به اينكه س��ال ٩8 از نظ��ر اقتصادي 
سال نسبتاً سختي است، همكارانمان در بخش 
خصوصي هم اين را مي دانند كه نبايد به دنبال 
سودهاي كالن باش��ند.« اين آخرين اظهارنظر 
وزير بهداش��ت درباره تعرفه هاي پزشكي سال 

آينده اس��ت. نمكي در ادامه با تأكيد بر رعايت 
انصاف در تعيين تعرفه ها براي ممانعت از زيان 
انباشته خسارت تأكيد كرد:»در اين زمينه يك 
تيم كارشناسي از وزارت بهداشت، انجمن هاي 
پزشكي و نظام پزشكي كار مي كنند و اميدواريم 

كه در اسرع وقت عدد و ارقام تعرفه درآيد.«
  رشد هزينه هاي درمان دو برابر 5۲ سال 

گذشته!
در بحبوحه چالش هاي تعيين تعرفه هاي سال 
آينده، كم نيستند افرادي كه معتقدند تعرفه هاي 
پزشكي ٩8 نبايد رش��دي داشته باشد. محسن 
ايزدخواه، پژوهش��گر حوزه اقتصاد سالمت در 
گفت وگو با مهر با اشاره به افزايش ١٢0درصدي 
تعرفه پزشكان به واس��طه طرح تحول سالمت 
مي گويد:»رشد سرس��ام آور تعرفه پزشكان در 
سال ١٣٩٣، عواقب بسياري سنگيني داشت. در 
٢/٥ سال اول طرح تحول سالمت، فقط در حوزه 
سازمان تأمين اجتماعي، هزينه هاي درمان دو 

برابر ٥٢سال گذشته شد.«
ايزدخواه معتقد اس��ت:»بايد به سمت كاهش 
تعرفه هاي پزشكان حركت كنيم.« از نگاه وي، 
طبق محاسبات كارشناس��ي حداقل تا دو سال 
آينده با توجه به افزايش شديد تعرفه هاي پزشكي 
در اجراي طرح تحول سالمت، هيچ گونه افزايشي 

در اين بخش توجيه اقتصادي ندارد. 
 تورم براي پزشكان هم هست

بشير خالقي، عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »جوان« 
 در واكنش به اين ماجرا تأكيد مي كند:»همانگونه 

كه به دليل تورم حقوق هم��ه كاركنان افزايش 
مي يابد، همين تورم براي پزشكان نيز هست و 
آنها هم براي مخارج خودشان با افزايش قيمت ها 
مواجه هس��تند، بنابراين بايد مزد درمان هم به 

تناسب تورم افزايش يابد.« 
خالقي با تأكيد بر س��ودجويي برخي پزش��كان 
مي افزايد:» من هم قبول دارم برخي پزش��كان 
حكيم نيستند و تنها به دنبال مسائل مالي هستند 
كه در قشر پزش��ك از اين موارد كم نيست، اما 
برخي از پزشكان مانند پزشكان عمومي نه جايي 
استخدام مي شوند و نه با هزينه هاي فعلي توانايي 
تأس��يس مطب دارند و اگر هم مطب تأس��يس 
كنند با تورم مواجه  هس��تند و قش��ر عظيمي از 
اينها وضعي��ت درآمدي خوب��ي ندارند، عدالت 
حكم مي كند اين پزشكان پاكدست و صالح تاوان 

سودجويي برخي از پزشكان را ندهند.«
 بيمه ها ورشكست مي شوند

حيدر عابدي ديگر عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس ش��وراي اسالمي نظري متفاوت 
دارد. وي با اين استدالل كه بخش اعظم افزايش 
هزينه ها به تأمي��ن اجتماعي و بيمه س��المت 
برمي گردد، مخالف افزايش تعرفه هاس��ت؛ زيرا 
معتقد است اين سازمان هاي بيمه گر ديگر تحمل 
افزايش تعرفه ها را نخواهند داشت و ورشكست 
مي شوند. وي با اشاره به اينكه در اين چند سال 
اخير تعرفه اعم��ال جراحي در بيمارس��تان ها 
افزايش زيادي داشته است، مي افزايد:»اندكي 
تغييرات تعرفه در بخش سرپايي متناسب با تورم 

مي تواند مشكل را تا حدي حل كند.«

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

 س�يدامير س�ياح توئيت كرد: جناب آذري جهرم��ي، االن كه 
صادرات غيرنفتي معادل كل واردات  ش��ده، ن��رخ آزاد ارز بايد در حد 
نيما باشد، اما كانال هايي در تلگرام با شايعه س��ازي و تحريك تقاضا، 
مانع كاهش نرخ  ارز مي ش��وند. ارزش پول ملي هم حق الناس است با 
درخواست از دورف يا هر روش اطالعاتي كه بلديد جلوي سوءاستفاده 

از تلگرام را بگيريد. 
-----------------------------------------------------

 سيدزهرا عبداللهي توئيت كرد: روز دوشنبه كه برخي نمايندگان 
دچار درگيري لفظي و مش��اجره ش��دند، جمعي از دانش آموزان يك 
مدرسه نيز مهمان مجلس بودند. ناظم آن مدرسه مي گويد، از ديروز هر 
بار پشت بلندگو مي روم بچه ها شروع به داد و بيداد مي كنند و اسم آن 

را مجلس بازي گذاشتند!
-----------------------------------------------------

 امين اسدي با انتشار اين عكس توئيت كرد: آفرين به جوانان كه 
انحصار چهار كشور غربي را شكستند. جوانان شازندي موفق به توليد 
كاتاليست SAC500 شدند كه تا به حال در انحصار كشورهاي امريكا، 
انگليس، فرانسه و آلمان بود. از اين محصول براي توليد پليمر P100 كه 

ماده اوليه توليد لوله هاي تحت فشار است، استفاده مي شود. 
-----------------------------------------------------

 ح.سليماني با انتشار اين عكس توئيت كرد: آقاي يونسي مشاور 
رئيس جمهور از جهانگيري خواسته تا به وزارت راه »دستور« بدهد، به 
بهانه اجراي ابالغيه به كارگيري اهل س��نت در پست هاي مديريتي، 
به افراد مدنظر خودش، پس��ت مديريت و معاون��ت بدهند... اين همه 

شايسته ساالري زيبا نيست؟!
-----------------------------------------------------

 حسين پور توئيت كرد: حقيقت ماجراي كمك به نيازمندان عراقي 
اين است كه كميته امداد در عراق و خيلي از كشورها، از طريق شعب 
فعالش اقدام به جمع آوري صدقات و هداياي مردمي آن كشورها و توزيع 
آن بين نيازمندان مي كند. امسال فقط در كشور عراق، يك ميليون دالر 

توسط كميته امداد امام خميني)ره( جمع آوري شده است. 
-----------------------------------------------------

 سيدحسين حسيني توئيت كرد: ديروز توي طرح ديدم از اين 
شيوه براي پوشاندن پالك خودرو اس��تفاده مي كنن. اينا همون هايي 
هستن كه تا يه جا حرف ميش��ه، ميگن بله. همه مسئوالن دزد شدن 
مملكت رو فس��اد گرفته خب خود تو هم كه همين قدر زورت رسيده 

دزديدي ديگه! عكس پالكشو دارم منتشر كنم؟ يا بدم به پليس؟
-----------------------------------------------------

 فاطمه مهربان به مناس�بت روز ايثار و شهادت با انتشار اين 
عكس توئيت كرد: عالم محضر شهداس��ت، اما ك��و محرمي كه اين 
حضور را دريابد و در برابر اين خأل ظاهري خود را نبازد؛ زمان مي گذرد 
و مكان ها فرو مي ش��كنند، اما حقايق باقيست. سيد شهيدان اهل قلم 

مرتضي آويني.
-----------------------------------------------------

 احمد دستاران با انتشار اين عكس توئيت كرد: ديشب مديران 
ارشد ش��هرداري، همراه خانواده، از طرف ش��هردار دعوت بودن برج 
ميالد. مراسم قدرداني پايان سال بوده ظاهراً! دلفيناريوم، بازديد از برج، 
حسن ريوندي، شام و. . . نهايتاً هم بسته عيدي بهشون اهدا شده، انگار 

شهرداري فقط براي حقوق كارگرش پول نداره. 
-----------------------------------------------------

 حس�ين مش�تي توئيت كرد: هنوز اينس��تاگرام رو كامل نصب 
نكردي، برات پيامك مياد: »مشترك گرامي شما 8٥درصد حجم بسته 

اينترنت خود را مصرف كرده ايد.«
-----------------------------------------------------

 آرين با انتشار اين عكس توئيت كرد: گيالن، الهيجان، روستاي 
سرچشمه.

عليرضا سزاوار

 مديرعامل سازمان بيمه سالمت با اش��اره به اينكه بيش از ٥٥ درصد 
اعتبار اختصاص يافته به بخش دولت��ي را از اختصاص ٥00ميليون يورو 
به حساب خاصي براي دانش��گاه ها واريز كرديم، گفت: اينكه دانشگاه ها 

مطالبات شركت هاي دارويي را نداده اند، نظارت آن بر عهده ما نيست. 
 رئيس ستاد اجراي س��ند تحول آموزش و پرورش گفت: برنامه سال ٩8 
آموزش و پرورش مبتني بر مباني سند در حال نهايي شدن است و تا دهه سوم 

فروردين با امضاي وزير آموزش و پرورش به تمامي استان ها ابالغ مي شود. 
 مرتضي ضامني مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور از 
اقدامات حمايتي و خدماتي به تاكسيرانان و رانندگان حمل و نقل عمومي 
كش��ور خبر داد و گفت: تفاهمنامه  اي مابين اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور و ش��ركت عامل توليد روغن موتور ماشين براي توليد و 
توزيع اين محصول به نرخ مصوب دولتي جهت تاكسيرانان و رانندگان 

حمل و نقل عمومي منعقد شد. 
 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و مشاركت هاي مردمي از 

اصالح الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز غيردولتي خبر داد. 
 معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش گفت: در سال آينده 
در تالش هستيم فعاليت هاي تربيتي را به دل مدرسه ببريم و به مدارس 
واگذار كنيم و در حوزه ستاد هم بر سياستگذاري براي توسعه و ترويج 

فرهنگ اقامه نماز تمركز خواهيم كرد. 
 قائم مقام معاون حمل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران درخصوص 
اعتبار آرم طرح ترافيك ٩٧ گفت:طرح ترافيك ٩٧ تا ابتداي تابستان 

سال آينده اعتبار دارد. 
  امسال ٤00 مسجد پايتخت با كمك و حمايت مركز فعاليت هاي ديني 

و قرآني شهرداري تهران، ميزبان مراسم معنوي اعتكاف خواهند بود. 
  محمود ميرلوحي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي 
شهر تهران با اشاره به اجازه شوراي پنجم براي احداث ٦٢ برج باغ در 
تهران گفت: مشخصات كامل اين برج باغ ها روي سايت شفافيت قرار 

مي گيرد و بيشتر اين باغات در منطقه يك است. 

چون رئيس جمهور وقت ندارد
مردم سوار مترو نشوند !

سرانجام بخشي از خط ش�ش مترو پايتخت به طول 9كيلومتر از 
ايستگاه دولت آباد تا ميدان شهدا براي روزشنبه آماده افتتاح است؛ 
اما افتتاح نمي شود! تنها به اين دليل، قرار بود با حضور رئيس جمهور 
افتتاح ش�ود و ايش�ان هم ح�اال حاالها در دس�ترس نيس�تند. 
به گفته مديرعامل شركت مترو، براي افتتاح خط شش از رئيس جمهور 
دعوت رسمي ش��ده و از آنجايي كه هفته آينده رئيس جمهور در سفر 
استاني است، از حضور ايشان در مراس��م بهره برداري خبري نيست و 
مترو فعاًل افتتاح نمي شود !جالب اينكه مديرعامل مترو، راه اندازي اين 
بخش را كه حاضر و آماده هم هس��ت به زماني نامعلوم موكول كرده و 
گفته است: »به نظر مي رس��د بتوانيم در فروردين ماه اين ٩كيلومتر را 
توسط رئيس جمهور به بهره برداري برسانيم و منتظر اعالم زمان از سوي 

دفتر رئيس جمهور هستيم.«
محله دولت آباد در شمال شهرري و جنوب شرق تهران سال هاست كه 
حسرت يك ايستگاه مترو را دارد؛ ايستگاهي كه مي تواند جمعيت انبوه 
و متراكم جنوب ش��رق را به نقاط مهم پايتخت برساند، اما معطل يك 

افتتاح طرح آماده بهره برداري مانده است. 
اين نخستين بار نيست كه بي تدبيري مسئوالن، مردم را نااميد كرده 
است. بيمارستان شهيد جليل ياسوج هم پروژه ديگري بود كه ١١سال 
پس از كلنگ زني، در سال جاري تكميل شد و هربار افتتاح آن به ماه بعد 
موكول مي شد تا اينكه اوايل زمستان امسال، قاضي زاده هاشمي، وزير 
بهداشت وقت به همراه معاون وزير راه و شهرسازي در سفري به ياسوج 

در نهايت اين بيمارستان را افتتاح كردند. 
اواخر شهريورماه و در هفته دولت هم رئيس جمهور در حالي بيمارستان 
٣٢تختخوابي! ش��هر خوي را افتتاح كرد كه مردم همين شهرس��تان 
٢٥س��ال در انتظار افتتاح بيمارس��تان بزرگ آيت اهلل خويي بودند و 
رئيس جمهور حتي در سفرش يك بازديد هم از اين بيمارستان نداشت.  
خطوط ٦ و ٧ مترو تهران به بهانه ع��دم تكميل پروژه در حالي به روي 
مردم بسته شد كه دولت پروژه هاي زيادي را بدون تكميل نهايي افتتاح 
كرده اس��ت. در تازه ترين مورد يك فاز از س��ه فاز شهرك حمل و نقل 
تهران در حالي توسط وزير جديد راه و شهرس��ازي افتتاح شد كه در 
بخش ساختمان ش��ركت ها حدود ٧0 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و 

حتي مسيرهاي داخل شهرك هم هنوز خاكي است. 
از آن مهم تر اينكه پروژه هايي كه ع��دم راه اندازي آن يكروز در زندگي 
مردم اخالل ايجاد مي كند، همچون مترو؛ چرا بايد به وقت خالي در دفتر 
رئيس جمهور پيوند بخورد؟ به نظر هنوز وقتش نرسيده است كه هيچ 

پروژه اي بدون تظاهر و تبليغ براي مردم راه اندازي شود. 

رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور ضمن 
تش�ريح جزئيات ۴0هزار پ�روژه اي كه قرار 
اس�ت س�ال آينده ب�ه بهره برداري برس�د، 
گف�ت: ۲۴هزار نف�ر از گروه ه�اي جهادي در 
ايام عيد در مناطق محروم فعاليت مي كنند. 
محمد زهرايي، در حاش��يه نخس��تين كارگروه 
هماهنگي بسيج سازندگي كش��ور كه در محل 
وزارت كشور برگزار شد، اظهار كرد: طرح بزرگ 
پروژه هاي عمران��ي زودبازده نمادي در س��ال 
١٣٩8، نم��ادي از همگراي��ي و هم افزايي ميان 
دستگاه هاي اجرايي و خيرين، گروه هاي جهادي 

و بسيج است. 
وي افزود: جنس اين پروژه ها با توجه به دغدغه ها 

و نيازهاي مرتبط با مردم مشخص شده است. در 
آمايش و جانمايي اين پروژه ها از دس��تگاه هاي 
اجرايي كمك گرفتيم؛ يعني جانمايي اين پروژه ها 
توسط دستگاه هاي اجرايي صورت گرفته و بخش 
زيادي از منابع اعتباري توس��ط دس��تگاه هاي 

اجرايي تأمين مي شود. 
زهرايي تصريح كرد: اي��ن پروژه ها در ٢8 عرصه 
هس��تند كه برخي كوچ��ك و برخ��ي در طي 
يك سال به اتمام مي رسند. از ١٣ بهمن ماه شروع 
عملي��ات اجرايي اين پروژه ها آغ��از و تاكنون از 
٤0هزار پ��روژه، ١٦هزار پروژه با دس��تگاه هاي 
اجرايي مورد تفاهم قرار گرفته و بالغ بر ٥ هزار و 
٥00 پروژه به مرحله پيشرفت فيزيكي رسيدند 

و اميدوار هس��تيم در مناسبت هاي سال ١٣٩8 
به فراخور زماني و تع��داد پروژه ها و فراواني آنها 
در اس��تان ها با رويكرد آب، زيرساخت اشتغال، 
خانه نيازمندان و مددجويان و محرومان در نقاط 
مرزي و محروم كشور بتوانيم افتتاح مشترك اين 

پروژه ها را داشته باشيم. 
رئيس بسيج سازندگي كش��ور افزود: گروه هاي 
جه��ادي عرصه اي براي مديريت در كار س��ازي 
كش��ور هس��تند. در حال حاضر ١١هزار گروه 
جهادي در اين ٤0هزار پ��روژه عمراني فعاليت 

مي كنند. 
به گفته وي، پاسخگويي و شفافيت اصل و خط 
قرمز ما در اين پروژه هاست. كتابچه اي در پايان 

اين پروژه ها براي اطالع از نوع پروژه، زمان پروژه، 
مناب��ع اعتباري و كم��ك خيري��ن و گروه هاي 
جهادي و هم افزايي با دولت در اختيار مردم قرار 
مي گيرد تا مردم به شكل ملموس در جريان اين 
پروژه ها قرار گيرند.  وي در پاس��خ به اين سؤال 
كه در س��ال ١٣٩8 چند درص��د از اين پروژه ها 
به بهره برداري مي رسند، گفت: در سال ١٣٩8 
هر ٤0ه��زار پروژه را در مناس��بت هاي مختلف 
به بهره برداري مي رس��انيم. در اي��ام عيد هزار و 
١٦٧گروه جهادي در قالب ٢٤هزار نفر در مناطق 
محروم مشغول فعاليت مي شوند. اولين اقدام در 
اين ٤0هزار پروژه مناسب سازي منازلي است كه 
براي مددجويان بهزيستي و كميته امداد است. 

كمك 1۲ ميليارد توماني مردم استان تهران
 به »جشن نيكوكاري«

همراهي مردم با نيازمندان تا شب عيد
ب�از ه�م ب�ه پاي�ان س�ال نزدي�ك  ش�ديم و ح�س كم�ك ب�ه 
همن�وع در هموطنان ش�ور و ش�وقي به وج�ود آورده اس�ت. در 
اين خصوص مدي�ركل كميته امداد اس�تان تهران از آم�ار اوليه 
كمك ه�اي مردم�ي ب�ه جش�ن نيك�وكاري در س�ال 97 خب�ر 
داد و گف�ت: تاكن�ون بي�ش از 1۲ميلي�ارد توم�ان كم�ك ب�ه 
صورت نق�دي و غيرنقدي ثبت ش�ده اس�ت و م�ردم مي توانند 
همچنان كمك ه�اي خود را ب�ه مراكز كميت�ه امداد اه�دا كنند. 
اين روز ها با توجه به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم به خصوص 
اقشار كم درآمد سرپرست خانوار، مردم فهيم كشور به صورت خودجوش 
و با حمايت مراكز امدادي به داد افراد نيازمند جامعه مي رسند. در اين 
رابطه حميدرضا شيران، مديركل كميته امداد استان تهران با بيان اينكه 
جشن نيكوكاري از ماه ها قبل آغاز شده و همچنان كمك هاي مردمي 
ادامه دارد، افزود: عالوه بر برگزاري جش��ن نيكوكاري كه در روزهاي 
١٥، ١٦و ١٧اسفندماه برگزار شد، در قالب هاي ديگري از جمله جشن 
گلريزان، شوق ديدار و تأمين پوشاك ش��ب عيد كودكان نيازمند كه 
توسط ادارات كميته امداد در سراسر استان برگزار مي شود، كمك هاي 
مردمي دريافت مي شود و در اولين فرصت به دست نيازمندان مي رسد.  
وي با اشاره به اينكه جشن نيكوكاري امسال با شعار »عيدي براي همه« 
برگزار شد، ادامه داد: توزيع كمك هاي مردمي بين نيازمندان آغاز شده 
اس��ت و تالش مي كنيم تا پايان س��ال همه نيازمندان از اين كمك ها 
بهره مند شوند.  مديركل كميته امداد استان تهران به خانوارهاي تحت 
حمايت كميته امداد استان تهران اش��اره و بيان كرد: اكنون ٧0هزار 
خانوار با جمعيت ١٣0هزار نفري از خدمات كميته امداد استان تهران 
بهره مند مي شوند.  شيران ضمن قدرداني از حضور چشمگير مردم در 
جشن نيكوكاري امس��ال ادامه داد: كمك هاي مردمي نسبت به آمار 

اوليه سال گذشته بيش از ٤١درصد رشد داشته است. 
وي ضمن دع��وت از خيران و نيكوكاران براي كم��ك به نيازمندان به 
ويژه تأمين پوشاك شب عيد كودكان نيازمند گفت: خيران و مردم نوع 
دوست مي توانند با استفاده از كد دس��توري #0٢١*88٧٧*و تلفن 

ثابت ٧٣٥٥ كمك هاي خود را در اختيار كميته امداد قرار دهند. 
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