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   مديركل دفتر پيشگيري در برابر آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش 
و پرورش از شناسايي دانش آموزان داراي اختالل مصرف مواد مخدر در 

مدارس خبر داد. 
   كانون تربيت اسالمي با صدور بيانيه اي اعالم كرد: تفسيرهاي غلطي 
از سند تحول و انطباق آن با برنامه سكوالر 2030 يونسكو بيان مي شود 
و تالش هاي موذيانه براي احياي نمادهاي غربي نظير پيش��اهنگي در 

نشريات آموزش و پرورش به چشم مي خورد. 
   ر ئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور، نشان اين جامعه را به امير 
دريادار سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

اهدا كرد و وي عضو افتخاري جامعه خيرين مدرسه ساز كشور شد. 
   رئيس سازمان پزش��كي قانوني با بيان اينكه كشته هاي تصادفات 
در حين انتقال از 10ب��ه 6/4 درصد كاهش يافته گفت: آمار مجروحان 

تصادفات در شش ماهه امسال 7/2 درصد افزايش يافت. 
   يك جراح لثه گفت: رعايت نكردن بهداش��ت دهان و دندان عامل 
اصلي است برای اينكه ميكرو ارگانيسم ها  در محيط عفوني قرار گيرند. 
عامل دوم در اين خصوص  ميزبان مستعد است. عامل سوم، مواد غذايي 
است. اگر فرد مسواك نزند، تغذيه مناس��ب هم نداشته باشد و عادات 

موضعي مضر نيز داشته باشد، مستعد بيماري لثه مي شود. 
   مدير آم��وزش از راه دور وزارت آموزش و پ��رورش از تمديد مهلت 
ثبت نام در م��دارس و مراكز آموزش از راه دور تا 15 آبان امس��ال  خبر 

داد. 
   وكيل دو نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: ما هم 
شنيده ايم دادگاه رسيدگي كننده براي متهمان پرونده سفارت عربستان 

حكم صادر كرده است، اما چيزي به ما ابالغ نشده است. 
   معاون پيشگيري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران از 
اتحاديه اصناف خواست كه صدور جواز كسب را مشروط به طي كردن 

دوره هاي آموزش ايمني از متقاضيان كند. 
   يك متخصص فارماكوتراپي نس��بت به تداخ��الت دارويي و ايجاد 
مسموميت هشدار داد.  دكتر علي خوارزم كيا اظهار كرد: آنتي هيستامين 
براي بزرگس��االن و افرادي كه دچار آلرژي و س��رماخوردگي هستند، 

مصرف مي شود و براي اطفال زير دو سال ممنوع است. 

با ورود به دوران پسابرجام، اشتياق غول هاي 
داروسازي دنيا براي حضور در بازار 80 ميليوني 
كشورمان موجب شد تا رقابت شديدي ميان 
شركت هاي بزرگ و چند مليتي دارويي صورت 
بگيرد. اين در حالي اس�ت كه به ب�اور برخي 
فعاالن داخلی ح�وزه دارو باي�د در ارتباطات 
دارويي ب�ا كش�ورهاي ديگر احتياط ش�ود؛ 
چراكه ما در دوراني زندگي مي كنيم كه برخي 
دولت ه�ا اس�تفاده از غ�ذا و دارو را به عنوان 
اس�لحه مج�از دانس�ته اند و در البراتوارهاي 
ضدانس�اني خ�ود ب�ه پ�رورش ميكروب ها و 
ويروس هاي آزمايش�گاهي مشغول هستند. 
گاهي وقت ها دارو از نان شب هم واجب تر مي شود 
و رگ حيات برخي افراد به مص��رف يك دارو بند 
اس��ت. اينجا چون پاي مرگ و زندگ��ي در ميان 
اس��ت، افراد حاضرن��د دار و ندارش��ان را بدهند تا 
خودشان يا عزيزانشان زنده بمانند. همين مسئله 
هم موجب ش��ده تا مافيايي جدي در ح��وزه دارو 
شكل بگيرد؛ مافيايي كه براي سود بيشتر بسياري از 
واقعيت ها  را درباره اثربخشي داروها پنهان مي كند و 
حتي در برخي موارد مافياي دارويي خودش دست 
به كار توليد ويروس مي شود تا دارويش را هم بسازد 
و بفروشد. چنين ماجرايي، حكايتي است كه براي 
بسياري از ويروس ها نظير زيكا و حتي ايدز مطرح 
مي شود و اس��ناد نيز براي اثبات چنين ادعاهايي 

ارائه شده است. 
  صنعتي كه تا حد زيادي خودكفاست

حاال و ب��ا رف��ع ش��دن تحريم ه��ا، نخس��تين 

ش��ركت هايي كه براي س��رمايه گذاري در ايران 
اق��دام كردند، ش��ركت هاي داروي��ي بودند. اين 
در حالي اس��ت كه  هانس هوگرزس��ل پروفسور 
»گلوبال هلس« در دانش��گاه گرونينگن و رئيس 
س��ابق بخش داروهاي اساس��ي WHO گفته 
بود: »ايران يك صنعت دارويي به خوبي توس��عه 
يافته دارد كه تا حد زيادي خودكفاس��ت.« وي 
افزود: »اين صنعت، صنعتي بسيار عمومي است 
و آنها دستورالعمل هاي عمومي بسيار قوي دارند. 
. . از اين رو وقتي شما به در دسترس بودن داروها 
نگاه مي كني��د به رغم تحريم ها، آنه��ا معموالً به 
خوبي مديريت مي كنند.« ريچارد برگ استورم، 
مديرعام��ل فدراس��يون صناي��ع و اتحاديه هاي 
دارويي اروپا هم در اين باره گفته بود: نيروي كار 
تحصيلكرده ايران ش��ركت هاي داروساز جهاني 
مشتاق به ايجاد تأسيسات تحقيقاتي يا تأسيسات 
توليد دارو را ج��ذب مي كن��د. وي در اين رابطه 
اقرار كرده بود: »ايران بازار بس��يار جالبي از نظر 
چش��م انداز تجاري اس��ت... من چندين شركت 
مي شناس��م كه به فرصت هاي سرمايه گذاري در 

آنجا چشم دوخته اند.«
  هجوم شركت هاي چند مليتي دارويي 

با وجود اين، اما دوران پس��ابرجام بيشتر از آنكه 
ايران را در بهره گيري از تكنولوژي و فناوري هاي 
غرب كامياب كن��د،  فضايي ب��راي بهره برداري 
ش��ركت هاي چند مليت��ي داروي��ي فراهم كرد. 
س��يد روح  اهلل حس��يني، مدير عام��ل يك��ي از 
ش��ركت هاي توليد و پخش دارو درب��اره هجوم 

شركت هاي خارجي براي س��هم  خواهي از بازار 
مصرف دارو در ايران معتقد اس��ت: ما در دوراني 
زندگ��ي مي كنيم ك��ه برخي دولت ها اس��تفاده 
از غ��ذا و دارو را به عنوان اس��لحه مجاز می دانند 
و در البراتوارهاي ضدانس��اني خ��ود به پرورش 
ميكروب ها و ويروس هاي آزمايشگاهي مشغول 
هستند.  وي تصريح مي كند: » ناگهان يك بيماري 
ناشناخته در يك كشور ظاهر مي شود و دهها نفر 
جان خود را ظرف چند روز از دس��ت مي دهند و 
بعد از زهر چش��م گيري از يكديگر، همه چيز را 
از اذهان عمومي پاك مي كنند، اين ويروس هاي 
جهش يافته و ميكروب هاي تغيير ژنتيكي داده 
ش��ده از كجا آمده اند و چگونه دوب��اره همه چيز 
در فراموشي فرو مي رود؟ اينها همه گوشه هايي 
از باج خواهي هاي مافيايي، مانورهاي ويروسي و 
ميكروبي و آزمايش هاي خطرن��اك دوران ما به 

حساب مي آيند.« 
اين فعال ح��وزه دارو تأكيد مي كن��د: »به هيچ 
وجه صالح نيست كه براي ايجاد ارتباط با برخي 
كشورها، در چنين دوراني، بازار سالم و امن دارويي 
كش��ور عزيزمان ايران را به عن��وان حق الزحمه   

ديپلماتيك به اغيار هديه كنيم. 
از نگاه حس��يني بايد ب��راي تصميم گيري هاي 
كالن مربوط به بازار دارو به حقوق ش��ركت هاي 
داروسازي ايراني احترام بيشتري گذاشته شود. 
به طور مثال مي توانند از مديران اين شركت هاي 
استقالل آفرين براي مشاركت در تصميم گيري ها 
دعوت به عم��ل آورن��د و اقداماتي را ك��ه براي 

اس��تقالل صنعت دارو تهديد محسوب می شود، 
متوقف كنند. 

 نمك گير كردن پزشكان 
شركت هاي داروس��ازي چند مليتي براي ورود 
به بازار 80 ميليوني ايران، مس��يرهاي متفاوتي 
پيش رو دارند. در كنار ورود و سرمايه گذاري اين 
شركت ها، بسياري از دفاتر نمايندگي شركت هاي 
دارويي در ايران، سال هاست كه با نمك گير كردن 
پزشكان و تقبل هزينه س��فرهاي خارجي براي 
شركت در س��مينارها يا هديه و پورسانت به آنها 
داروهايشان را به بيماران ايراني تحميل مي كنند 
و حتي موجب شكل گيري قاچاق دارو مي شوند. 
س��يد مهدي س��جادي، دبير انجمن داروسازان 
ايران در اين باره مي گوي��د: »هر روز داروخانه ها 
با بيماراني مواجه مي ش��وند كه نسخه به دست 
درخواست دارويي را دارند كه در ليست داروهاي 
رسمي كشور ثبت نشده اس��ت و اين به آن معنا 
است كه بيمار به دنبال دارويي است كه به صورت 
قانوني و سراس��ري در كش��ور توزيع نمي شود و 

طبيعتاً داروخانه نيز قادر به تأمين آن نيست.«
وي تأكيد مي كند: » اغلب اوقات، داروهايي كه در 
ليست رسمي دارويي كشور وجود ندارد، از مسير 
قاچاق وارد كش��ور و در ش��بكه هاي غير قانوني 
توزيع دارو نظير ناصر خس��رو به بيماران تحويل 
داده مي ش��ود. مگر در ش��رايطي كه دارو توسط 
ش��ركت هاي فوريتي و تك نسخه اي تأمين شود 
كه به دليل زمان بر بودن فرايند تهيه دارو از طريق 
آنها، بيمار ناخواسته به سمت بازارهاي غيررسمي 

سوق داده مي شود.«
به گفته س��جادي، داروخانه هاي سراسر كشور، 
تنها داروهاي ثبت شده در ليس��ت رسمي را در 
اختيار دارند و صرفاً اين دارو ها را توزيع مي كنند. 
اين درحالي است كه داروهاي خارج از ليست، از 
سوي تعداد محدودي از پزشكان براي بيمار نسخه 
مي ش��وند و اين موضوع به خودي خود مي تواند 

مشوق قاچاق باشد. 
از ن��گاه دبير انجمن داروس��ازان اي��ران، چرخه 
داروهاي قاچاق در كش��ور نياز به بازبيني دقيق 
دارد. در اين چرخه، بايد داروهاي مورد تقاضاي 
پزش��كان بازبيني ش��ود و آنها را بر اساس نوع و 
ميزان تقاضا دس��ته بندي كرد. وي معتقد است، 
راهكار كاهش تقاضاي چني��ن داروهايي توجيه 
پزش��كان نس��بت به كيفيت داروه��اي موجود 
اس��ت تا چنين داروهايي را نسخه نكند، يا اينكه 
نظام دارويي كشور، مس��ير تأمين قانوني چنين 

داروهايي را تسهيل و ضابطه مند كند. 
 نس�خه هايي ك�ه ب�ه ناصرخس�رو ختم 

مي شود
با تمام اينها اما همچنان ه��ر روز تعداد زيادي از 
بيماران نسخه به دس��ت در ميان داروخانه هاي 
شهر سرگردانند تا دارويي را تهيه كنند كه پزشك 
خارج از فهرست دارويي كشور تجويز كرده است 
و در اين بين خيلي وقت ها راهشان به سمت ناصر 

خسرو كج مي شود. 

  ش�هردار تهران روز گذش�ته در جلسه شوراي 
شهر درباره توطئه ها و تهمت هاي سازمان يافته 
در خصوص واگذاري امالك، سكوت چند هفته اي 
خود را شكست و با بيان اينكه تخلف 2 هزار و 200 
ميلياردي اصالً وجود نداشته،  اعالم كرد كه دستور 
لغو معامله 3۶ مورد تخلف را در ابتداي كار دادم و 
دستورات الزم را براي برخورد با متخلفان صادر 
و همكاري با قوه قضائي�ه را هم كتباً اعالم كردم. 
 روز گذشته در جلسه شوراي ش��هر تهران قرار بود 
احمد حكيمي پور، مسبب افشاي نامه امالك نجومي 
نطق پيش از دستور داشته باشد كه اين نطق صورت 
نگرفت و اعضاي ش��ورا به بيان نقطه نظرات خود در 
خصوص امالك واگذاري شده اقدام كردند. در ادامه 
اين جلسه شهردار تهران گفت: در شهرداري تهران 
بيش از 250 مأموريت داريم كه درنگ در هر كدام از 
اين مأموريت ها باعث مي شود در لحظه عكس العمل 
ايجاد ش��ود. محمدباقر قاليباف، با بيان اينكه رقم 
2هزار و 200  ميلياردي وجود خارجي ندارد، گفت: 
از مردم عذرخواهي مي كنم كه تا زمان اعالم گزارش 
دادستان، آزرده خاطر شدند، اما مردم تهران بدانند 
جرم و تخلفي صورت نگرفته است.  وي افزود: هيئت 
بازرسي با احكام مشخص آمد و به اين نتيجه رسيده 
بود كه بايد از افرادي براي تكميل گزارش��ش سؤال 
كند، از اين رو هنوز گزارش را ننوشته بود و بازرسي 

تشخيص داد بايد از 50 ، 60 نفر سؤال كند. 
   تخلف امالك تخلف آيين نامه بود  

شهردار پايتخت با اشاره به اظهارات دادستان تهران 
بيان كرد: دادس��تان تهران گفتند در واگذاري هاي 
انفرادي، مجموعاً 45 مورد تخلف محسوب مي شود 
و فرمودند تخلف هم تخلف شكلي است. يعني تخلف 
از آيين نامه است. به عنوان مثال اگر شهرداري تهران 
حق داشته اس��ت كه اين را به مزايده نگذارد، قانون 
گفته است موافقت شهردار را مي خواهد ممكن است 
به مزايده گذاشته اند، اما دستور كتبي مزايده شهردار 
را نگرفته اند. به عبارت ديگر در مجموعه 27 هزار و 

600 واگذاري، 45 مورد تخلف صورت گرفته نه جرم. 
همان روز كه اين را به من گفتند 36 مورد از اينها را 
متوقف و لغو كردم. هيچ كدام از امالك را به كس��ي 
واگذار نكردند و اين را همان روز خدمت دادس��تان 
نوشتم و نامه آن را هم به دادس��تان ارائه كردم.  وي 
افزود: در بخش تخلفات تعاوني درباره 150 نفری كه 
دادستان گفت، تعدادي از اينها بيشتر از دستورالعمل 

تخفيف گرفته اند، كه آن تعداد 19 نفر است. 
   دستور پيگيري دادم 

شهردار تهران همچنين گفت: هيچ كدام از اعضاي 
محترم شوراي اسالمي شهر تهران از امتياز مسكن و 

واگذاري كه به بقيه داده شده، برخوردار نشده اند. 
وي با بيان اينكه خواهش من از قوه قضائيه اين است 
كه بقيه سير قضايي پيگيري شود، تصريح كرد: البته 
به هيئت تخلفات شهرداري ابالغ كردم، تخلفاتي كه 
دادستان گزارش داد  در داخل شهرداري   رسيدگي 
شود تا مش��خص ش��ود همان تعداد محدودي كه 
تخلف كرده اند، چه كس��اني بوده اند. در نهايت هر 

چه قوه  قضائيه گفت، فصل الخطاب اس��ت كه آن را 
دنبال می كنيم. 

  م�را تخريب كنيد، چ�ه كار به خان�واده ام 
داريد؟!

قاليباف در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: 
اينكه دادستان به نقل از بنده فرمودند، من در جريان 
نبودم، بابت 19 نفري است كه ميزان تخفيف شان 
باالتر بوده است. اما بنده تأكيد كردم چه در جريان 
باشم و چه نباشم، مس��ئوليت برگردن بنده است، 
ولي وضعيت اينگونه نيست كه در جريان كار امالك 
نباشم. شهردار تهران گفت:  مرا تخريب كنيد، چه كار 
به خانواده ام داريد؟ عكس پسر ديگري را مي گذارند و 
مي گويند آن كسي كه 8 هزار ميليارد دزدي كرده و به 

انگليس پناهنده شده، پسر قاليباف است!
   دنيا مالي: قاليباف مجرم است !

رئيس كميس��يون حمل و نقل شوراي شهر تهران، 
در واكنش به گزارش ش��هردار ته��ران در خصوص 
واگذاري امالك از عملكرد شهردار تهران دفاع كرد 

و گفت: قاليباف مجرم اس��ت كه نس��بت به توسعه 
شهر تهران اقدام كرده اس��ت و من هر روز و شب به 
مظلوميت اين فرد فكر مي كنم. احمد دنيا مالي افزود: 
در روزهاي اولي كه اين موضوع واگذاري مطرح شده 
بود، از قاليباف خواستم كه در اين خصوص توضيح 
دهد، اما ش��هردار تهران گف��ت: از آنجايي كه ابعاد 
مختلف شفاف نيست، در اين مورد سكوت مي كند؛ 
چراكه بايد نامه يك كارش��ناس س��ازمان بازرسي 
بررسي شود و دستگاه قضايي در حال پيگيري اين 
موضوع است و هر حكمي كه از سوي دستگاه قضايي 

داده شود، شهرداري آن را مي پذيرد. 
   سخنگو: هر چه دروغ بلد بوديد گفتيد !

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: برخي اعضاي 
شورا تنها به رس��انه هاي بيگانه گوش مي  دهند و 
توجه مي كنند.  رضا تقي پور عن��وان كرد: دو ماه 
اس��ت كه هر چه بلد بوديد، انجام داديد. هر چه 
داشتيد در اختيار رس��انه ها گذاشتيد. در انتشار 
دروغ و افترا و ش��ايعه كوتاهي نكردي��د، آيا چيز 
ديگري بل��د بوديد كه نكرده باش��يد؟  همچنين 
رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه از ابتداي س��ال 95 يك نگاه 
سياسي بر شوراي ش��هر حاكم شده است، گفت: 
برخي مي خواهند چرخ هاي شهر نچرخد.  پرويز 
س��روري اظهار داش��ت: از ابتداي دوره چهارم با 
چالش هايي مواجه بوديم، ولي توافق نانوشته اي 
صورت گرفت كه ش��ورا را درگير مسائل سياسي 
نكنيم. وي افزود: از ابتداي س��ال 95 ش��اهد آن 
هس��تيم يك نگاه سياس��ي كه از بيرون هدايت 
مي ش��ود، بر شورا حاكم شده اس��ت و استراتژي 
آن اين اس��ت كه لحظه به لحظه موضوعات غير 
اجتماعي در س��ر راه مديريت شهري قرار بگيرد. 
س��روري اضافه كرد: ب��ه دنبال اين هس��تند كه 
همانطور كه س��انتريفيوژها نچرخيد، چرخ هاي 
ش��هر هم نچرخد؛ مي خواهند هيچي نچرخد و 

فقط پول تو جيب بعضي ها بچرخد !

دستور قاليباف  براي رسيدگي به تخلفات  در واگذاري امالك
شهردار تهران در جلسه شوراي شهر: مرا تخريب كنيد، چه كار به خانواده ام داريد؟!

 شركت هاي چند مليتي  ويروس  مي سازند 
 تا  دارو  بفروشند!

گزارش »جوان« از همدستي خطرناك پزشكان با مافياي دارو

نيلوفر اماني

ثبت نام اربعين تمديد شد 
 معاون س�ازمان حج و زيارت با بيان اينكه طبق برنامه ريزي هاي 
قبلي،  سامانه سماح تا 22 آبان كار ثبت نام زائران را انجام مي داد، 
اما به دليل استقبال زائران اربعين اين زمان تا 28 آبان تمديد شد. 
حميد محمدي درباره تمديد زمان ثبت نام از زائران اربعين گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي قبلي قرار بود كه تا تاريخ 22 آبان از زائران مشتاق سفر 
به راهپيمايي اربعين ثبت نام به عمل آيد و سامانه سماح در اين زمان 

به كار خود پايان دهد. 
وي افزود: به دليل اس��تقبال زائران و درخواس��ت تمديد اين زمان و 
همچنين با توجه به اينكه 12 دفتر و چهار كنسولگري عراق در ايران 
زمان صدور روادي��د خود را تا 28 آبان اعالم ك��رده بودند، ما هم زمان 

ثبت نام در سامانه سماح را تا 28 آبان تمديد كرديم. 
    ثبت نام 735 هزار نفر در سامانه سماح

معاون سازمان حج و زيارت خاطر نش��ان كرد: تا اين لحظه 735 هزار 
نفر در سامانه س��ماح ثبت نام كرده اند، ضمن اينكه اين سامانه توسط 
2هزار و 300  دفتر زيارتي در سراسر كشور پشتيباني مي شود و زائران 
ثبت نام كرده در اين سامانه بايد براي تحويل مدارك خود به اين دفاتر 

مراجعه كنند. 
     اعالم آدرس تلفن هاي صلواتي اربعين 

مكان 200 تلفن  صلواتي در مس��ير پياده روي اربعين در طول مس��ير 
نجف به كربال جهت بهره ب��رداري زائران عزيز اعالم ش��د. اين اماكن 
عبارت است از ميدان ثوره العش��رين، عمود 202، عمود 285، عمود 
707، عمود 829، عمود 1120 كه زائران اربعين مي توانند از اين امكان 

استفاده كنند. 
    فعاليت ۱200 نيروي پليس در عمليات ترافيكي اربعين

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با اش��اره به استقرار 500 تيم 
خودرويي و موت��وري در عمليات ترافيكي اربعين امس��ال گفت: هزار 
و 200 نفر از مأموران پليس راهنمايي و رانندگي عمليات ترافيكي را 

كنترل خواهند كرد.
  اعزام 2 هزار نيروي داوطلب هالل  احمر به مراسم اربعين

 سيدعلي مرعشي رئيس مركز پزشكي حج و زيارت هالل احمر از اعزام 
بيش از دو هزار نيروي داوطلب جهت كمك به زائران حسيني در امر 

بهداشت، درمان و امدادرساني طي ايام اربعين خبر داد. 

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

     پاسخ به جوان
روابط عمومي شهردار منطقه 19 در پاس��خ به پيام مردمي با  موضوع 
درخواست نصب صداگير در بزرگراه ش��هيد تندگويان كه در روزنامه 
جوان به چاپ رسيده است، اعالم كرد: احتراماً در پاسخ به پيام مردمي با 
موضوع نصب صداگير براي كاهش سر و صداي بزرگراه شهيد تندگويان 
به استحضار مي رساند، براساس گزارش معاونت حمل و نقل و ترافيك 
منطقه 19 تراز صوتي در بزرگ��راه تندگويان باالتر از حد اس��تاندارد 
مناطق مسكوني بوده و با توجه به كارشناسي هاي به عمل آمده نياز به 
نصب ديوار صوتي مورد تأييد است. بر همين اساس پس از تخصيص 
بودجه و اعتبار، اين موضوع با رعاي��ت اولويت بندي در برنامه اجرايي 

سال هاي آتي قرار خواهد گرفت.

تنفس مصنوعي براي نجات دولت
جلسه رأي اعتماد مجلس به سه تعويضي دقيقه نودي كابينه يازدهم 
كه هر سه در حوزه فرهنگي و اجتماعي بودند با خود اين حوزه ها فاصله 
زيادي داشت و بيشتر از اينكه دفاع از وزرا و برنامه هايشان باشد، شبيه 
جنگ براي فتح خاكريزي بود كه جزو برنامه هاي روحاني در انتخابات 
سال 92 بود. وي در جريان انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري، رفع 
حصر از س��ران فتنه را يكي از برنامه هاي خود عنوان كرده بود و با اين 

وعده توانست رأي اصالح طلبان را به سبد خود بريزد. 
اگرچه در تحقق اين وعده ناكام ماند و وع��ده اي ورای خط قرمز نظام 
داده بود، با اين حال رئيس دولت ترجيح داده است در ماه هاي پاياني 
عمر دولت و با نگاهي كه يك لحظه هم از صندوق آرا برداشته نمي شود، 

دست كم خاكريز عبور از خط قرمز فتنه را فتح كرده باشد. 
زيرا براساس نگاه حاكميت، افراد منتس��ب به فتنه نبايد در رأس امور 
قرار بگيرند يا در قوا مسئوليت يا مديريتي داشته باشند، اما رأي آوردن 
فخرالدين دانش آشتياني به عنوان وزير آموزش و پرورش در حالي كه 
عضو حزب منحله مش��اركت بوده و بنا به گفته يكي از نمايندگان در 
جريان فتنه 88 سابقه بازداشت داشته، يعني گام برداشتن برای عبور 
از خط قرمز نظام و شكس��تن تابوي فتنه و ورود اين ف��رد به كابينه تا 
حدودي ناكامي روحاني را در تحقق وعده رفع حصر جبران مي كند و 
به دنبال آن دلجويي از اصالح طلبان در آستانه انتخابات بهار آينده هم 

به شمار مي رود. 
از سوي ديگر نوع دفاع رئيس جمهور از وزرا در جمع نمايندگان مجلس 
دهم از زواياي مختلف قابل توجه بود. مجلسي كه جزو دولت دوست ترين 

گونه هاي مجلس در سال هاي فعاليت خود است. 
روحاني كه انتظار مي رفت در سخنانش اطميناني براي پيگيري فساد 
8 هزار ميلياردي رخ داده در صندوق ذخيره فرهنگيان وجود داش��ته 
باشد، نه تنها از اين مسئله به سرعت گذشت بلكه گفت: »من كاري به 
اين ندارم اگر يك فسادي در گوشه اي است؛ انگار براي بعضي ها باال و 
پايين كردن فساد لذت بخش است، اگر يك دستگاهي وامي داده و آن 
پول به بدهي معوق تبديل شده نمي دانم چرا بعضي رسانه ها خوش شان 
مي آيد بدهي معوق را اختالس بگوين��د. انگار بعضي ها توجه دقيق به 

لغت ها نمي كنند.«
اين در حالي اس��ت كه دولتي ها و در رأس آنها شخص رئيس جمهور 
نش��ان دادند از باال و پايين كردن فس��اد 3 هزار ميلياردي بيش از هر 
قشر ديگري لذت مي برند و وي در حالي از گم شدن 8هزار ميليارد در 
يك صندوق دولتي به بدهي معوق تعبير مي كند كه اين مبلغ خارج از 
ضابطه و قانون از جيب معلمان به 30 نفر داده شده است و پيش از اين 
و در پرونده منصور آريا نيز وي توانسته بود نزديك 3 هزار ميليارد از دو 
شعبه بانك صادرات در خوزستان بدون ضابطه وام بگيرد و اتفاقاً بدهي 
معوق هم نداشته و 900 ميليارد آن را برگردانده بود، با اين حال با حكم 
مفسد في االرض اعدام شد. آن هم با اين دليل كه آيا همه افراد كشور به 

اين امكان دسترسي دارند؟
در پرون��ده باب��ك زنجاني ني��ز بخ��ش قابل توجهي از جرائ��م وي به 
بدهي هاي معوقش به شركت ملي نفت مربوط مي شود. حاال چرا فساد 
8 هزار ميلياردي در دولت يازدهم با آن فسادها در باال و پايين كردن از 

استثنا برخوردار شده اند، جاي سؤال دارد. 
البته اين نوش��ته هرگز قصد مقايس��ه منكر با منكر را ن��دارد و هرگز 
نمي خواه��د به وس��يله يك فس��اد، فس��اد ديگ��ر را تبرئه كن��د، اما 
رئيس جمهور بايد بداند با وجودي كه توانست براي سه بازيكن دقيقه 
نودي دولتش از مجلس رأي اعتماد بگيرد، با اين حال برخورد دوگانه 
دولت با موضوعات و فرافكني ها و فرار به جلوهاي وي از چشم مردم و 

افكار عمومي و به ويژه مستضعفان جامعه دور نمي ماند. 

  گزارش 2

زهرا چيذري 
  گزارش یک

جوابيه وزارت علوم و پاسخ »جوان«
پي�رو درج خب�ري در همين صفح�ه و روز يك ش�نبه ب�ا عنوان 
»آفت بي برنامگ�ي در ماه ه�اي پاياني دولت ب�ه وزارت علوم هم 
رس�يد«، روابط عمومي وزارت علوم جوابيه اي را به دفتر روزنامه 
ارسال داشته است كه در ادامه به همراه پاس�خ »جوان« مي آيد. 
متن جوابيه وزارت علوم كه خطاب به مدير عامل روزنامه جوان نوشته 
شده، بدين شرح است: »عطف به مطلب مندرج در مورخ 95/8/9 آن 
روزنامه با عنوان »وزير علوم از ادغام دو دانشگاه پيام نور و جامع علمي 
كاربردي خبر داد«، لطف فرموده به منظور تنوير افكار عمومي، دستور 

چاپ هر چه سريع تر توضيحات زير را صادر فرماييد. 
همان طور كه از متن مطلب نيز بر مي آيد، جن��اب آقاي دكتر محمد 
فرهادي، وزير محت��رم علوم تحقيقات و فن��اوري در مصاحبه خود از 
انجام مطالعات مرتبط با طرح آمايش آموزش عالي س��خن گفته اند، 
ولي تيتر مطلب به گونه اي ارائه شده است كه گويي وزير محترم علوم از 
امري به وقوع پيوسته خبر مي دهند. از آن رسانه محترم انتظار مي رود 
با رعايت اصول حرفه اي خبرنويسي كه هماهنگي تيتر با متن از اصول 
بديهي و اوليه آن به ش��مار مي آيد، اصل اعتماد عمومي به رسانه ها را 

خدشه دار نسازند.«
   پاسخ »جوان«

اوالً، روابط عمومي وزارت علوم در جوابيه خ��ود ما را به رعايت اصول 
حرفه اي خبرنويسي و تطبيق »تيتر« با متن رهنمون شده اند؛ ضمن 
سپاس از بذل توجه اين ارگان، محض اطالع ايشان به عرض مي رساند 
كه تيتر مطلب مورد بحث »آف��ت بي برنامگي در ماه هاي پاياني دولت 
به وزارت علوم هم رس��يد« بوده و در جوابيه رواب��ط عمومي به جوان 
»روتيتر« به جاي تيتر پنداشته شده است؛ و يقيناً  روتيتر با تيتر متفاوت 
است. ضمن اينكه با مراجعه به ابتدايي ترين كتب راجع به روزنامه نگاري 
و انتخاب تيتر،  اين نكته پيش پا افتاده فهميده مي شود كه يكي از اقسام 
تيتر و روتيتر، انتخاب تيتري استنباطي از خبر ذيل تيتر است، نه اينكه 
الزم باشد حتماً و االاّ و البد تيتر و روتيتر يك مطلب همان چيزي باشد 

كه در متن آمده است. 
ثانياً، اگر از اشتباه پنداشتن روتيتر به جاي تيتر در جوابيه وزارت علوم 
بگذريم، حتي روتيتر مورد بحث نيز بر خالف واقع درج نشده است؛ زيرا  
همان طور كه در متن گزارش »جوان« و قبل از آن در متن اخبار درج 
شده در خبرگزاري هاي مختلف آمده، آقاي فرهادي گفته است: »ادغام 
دانشگاه هاي پيام نور با علمي - كاربردي در حال مطالعه است«. به طور 
قطع، اولين مرحله از انجام هر كاري، مطالعه راجع به آن است؛ از طرف 
ديگر، با آغاز اولين مرحله يك عمل، مي توان از انجام شدن آن خبر داد. 
اين نكته واضح است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد كه اگر بنا بر ادغام 
اين دو دانشگاه با يكديگر نمي بود،  اساساً هيچ گاه مطالعه راجع به آن 
هم صورت نمي گرفت يا الاقل انجام مطالعه يك امر موهوم )ادغام اين 
دو دانشگاه( از جانب باالترين مقام وزارتخانه اعالم نمي شد، لذا چنين 
مي نمايد كه ادغام مورد بحث چندان هم موهوم نيست كه آقاي وزير 

خبر از آغاز اولين مرحله آن داده اند. 
ثالثاً، جمله روتيتر »وزي��ر علوم از ادغام دو دانش��گاه پيام نور و جامع 
علمي - كاربردي خبر داد«، ناظر به آينده اس��ت. اين روتيتر به عنوان 
مثال مي توانست اين گونه باشد: »وزير علوم: دانشگاه پيام نور با دانشگاه 
علمي - كاربردي ادغام شد«، يا تيترها و روتيترهاي ديگري كه گوياي 
يك امر محقق شده قطعي باشند، اما با مالحظه صورت گرفته،  روتيتر 
به گونه اي تنظيم شده كه ناظر به آينده است. لذا اين قسمت از جوابيه 
وزارت علوم كه »تيتر مطلب به گونه اي ارائه شده است كه گويي وزير 
محترم علوم از امري به وقوع پيوس��ته خبر مي دهند«، با نكات اولي و 

بديهي ادبيات و نگارش همخواني ندارد. 

رئيس سازمان ثبت احوال كشور: 

تمامي  كارت هاي ملي تا پايان سال 
97هوشمند مي شود 

مجموعه ثبت اح�وال بايد تكريم ارباب رج�وع و وحدت را الگوي 
خود قرار دهد تا بتواند خدمات را آن طور كه شايسته مردم است، 

انجام دهد. 
حميد درخشان نيا، رئيس سازمان ثبت احوال كشورگفت: اين سازمان 
با كسري هاي مالي  مواجه بود كه توانستيم در روزهاي گذشته بخشي 
از آنها را از طري��ق اعتبارات دولتي تأمين كني��م و اقداماتي را مدنظر 
گرفته ايم كه به زودي ش��اهد آنها خواهيم بود.  درخشان نيا بيان كرد: 
امروز در ثبت احوال شاهد پيشرفت هايی در زمينه  الكترونيكي شدن 
هستيم و اين كار بزرگي اس��ت كه شروع شده است و به دنبال تكميل 
آن هس��تيم به طوري كه هم اكنون حدود 200 هزار نقط��ه به پايگاه 
ثبت احوال متصل هستند و خدمات مي گيرند.  وي گفت: اگر بتوانيم تا 
پايان سال 97 كارت هاي هوشمند ملي را به تمام مردم تحويل دهيم، 
توانسته ايم گام بزرگي را در راستاي الكترونيكي شدن دولت برداريم 
كه با هماهنگي هاي انجام شده به دنبال آن هستيم بدنه كارت ملي را 

بومي سازي و وابستگي ها را به خارج از كشور كوتاه كنيم. 


