
»7/5 میلی�ون ش�هريه  مدرس�ه اي اس�ت كه 
به اي�ن رقم هزينه كت�اب،  روپوش و س�رويس 
رفت و آمد هم اضافه مي ش�ود، اما اين مدرس�ه 
به يك شرط روي ش�هريه تخفیف مي دهد، در 
صورتي كه دانش آموز بیش�تري ب�راي ثبت نام 
معرفي كنید و آنها در مدرس�ه ثبت نام كنند.« 
اين گ�زارش مادري اس�ت ك�ه پس�رش را در 
كالس دوم ابتداي�ي ي�ك مدرس�ه غیردولتي 
در منطق�ه 13ته�ران ثبت ن�ام ك�رده اس�ت.

 بعد از رسيدن اين گزارش به »جوان«، بررسي هايي 
انجام ش��د كه طي آن مشخص ش��د اين روند در 
تع��داد ديگري از م��دارس غيردولت��ي در مناطق 
مختلف تهران از جمله مناطق 6 و 17  و  مهرش��هر 
كرج نيز در جريان اس��ت. يعني والدي��ن در ازاي 
پركردن تعداد بيشتري از كالس هاي درس مدارس 
غيردولتي حائز دريافت تخفيفاتي در شهريه و ساير 
هزينه هاي تحصيل فرزندانشان مي شوند. مدارس 
غيردولت��ي در حالي الگوي ليبرال��ي فعاليت هاي 
هرمي را براي پرك��ردن صندلي كالس هاي درس 
خود برگزيده اند كه آموزش و پ��رورش دلخوش به 
كاهش هزينه هايش تم��ام ظرفيت هاي وزارتخانه 

را براي توسعه آنها بسيج كرده است. به طوري كه 
اعتبار 30ميلياردي صندوق حمايت از مؤسس��ان 

مدارس غيردولتي يكي از اين حمايت هاست. 
بنا به گفته مجتبي زيني ون��د معاون وزير و رئيس 
س��ازمان مدارس غيردولتي، اين صن��دوق قبل از 
مهرماه براي پرداخت بخشي از هزينه بيمه معلمان 

فعاليت مي كند. 
  توقع يا الزام قانونی،  كدام بازدارنده است؟!

عالوه بر اين گزارش هاي رسيده از تخلفات مدارس 
غيردولتي در فرآيند ثبت نام، اخذ ش��هريه و حتي 
تخلفات تربيتي اين مدارس بارها از سوي مديران 
ارشد وزارتخانه يا تكذيب شده يا وعده داده شد كه 
پيگيري مي ش��ود. به طوري كه يكي از نمونه هاي 
اين تخلفات به عنوان  يكي از بندهاي اس��تيضاح 
اعالم وصول ش��ده وزير آموزش و پرورش است.  با 
وجود اين زيني وند معتقد است، نبايد به خاطر ۴0، 
۵0مدرسه دانه درشت، مدارس ديگر تحت الشعاع 
قرار گيرند؛ تاكنون 3۲ مدرس��ه در بحث ش��هريه 

تخلف كرده اند كه برخورد شده است. 
در حال حاضر بالغ بر 13هزار مدرسه غيردولتي در 
كشور فعاليت مي كنند كه اين رقم با افزوده شدن 

1۲۴مدرس��ه غيردولتي فقط در ش��هر تهران نيز 
بيشتر مي شود كه گستردگي آنها طيف وسيع تري 
از تخلفات را شامل خواهد ش��د. با اين حال وزارت 
آموزش و پرورش مبناي حمايت خ��ود از مدارس 
غيردولت��ي را اينط��ور عنوان كرده اس��ت: »توقع 
داريم مدارس غيردولتي براس��اس قانون حركت 
كنند كه البته اينگونه نيز هست، اما اگر مدرسه اي 
تخلف كند با جديت برخورد مي شود و ما در شوراي 
نظارت مركزي پشتيبان شوراي نظارت استان ها و 
مناطق هستيم.« از ابتداي سال 9۵ كه سال تصويب 
اليحه تأسيس و اداره مدارس غيردولتي بود، تعداد 
قابل توجهي از تخلفات در حوزه مدرسه داري بخش 
خصوصي دس��ت كم در رسانه ها منتش��ر شد، اما 
آموزش و پرورش كمتر واكنش به آنها نشان داد يا 

موضع صريحي اتخاذ كرد. 
  نظارت بر مدارس غیردولتی رد شد   

واگذاري مدرس��ه با دانش آموزان به صورت يكجا، 
تغيير برنامه درسي، رعايت نكردن استانداردهاي 
تربيتي مانند اختالط و رعاي��ت نكردن حجاب در 
مدارس محرم سازي نشده، تدريس معلمان كنكور 
و كمك آموزشي مرد در دبيرستان هاي دخترانه، 

تكميل كادر آموزش��ي و تربيتي خ��ارج از فرآيند 
گزينش آموزش و پرورش تع��دادي از اين تخلفات 
هستند كه آموزش و پرورش ترجيح داده تنها بخش 
مربو ط به ش��هريه ها را پيگيري كند و هر سال در 
آستانه بازگشايي مدارس آماري از برخورد با مدارس 
متخلف را اعالم كند. در حال��ي كه همان تخلفات 

شهريه نيز به صورت گسترده ادامه دارد. 
اين امر نشان مي دهد، بسياري از اين تخلفات از نظر 
مديران ارشد اين وزارتخانه اساساً تخلف نبوده و به 
جبران كسري هزينه هاي مدارس مي ارزد.  در فرآيند 
تصويب اليحه مذكور، فقدان سازوكار نظارتي الزم و 
كارآمد بر مدارس غيردولتي بود كه در قانون مصوب 
مجلس  با اضافه شدن نمايندگان نهادهاي حاكميتي 
به تركيب ش��وراي سياس��تگذاري، برنامه ريزي و 
نظارت بر مدارس غيردولت��ي، اين دغدغه تا حدي 
پوشش داده ش��د. اين بند با بخش ديگري كه طي 
آن شوراي سياستگذاري مدارس غيردولتي موظف 
شد تا گزارش ساالنه ارزيابي عملكرد اين مدارس را 
به كميسيون آموزش مجلس ارائه كند و راه اندازي 
س��امانه ثبت تخلفات و ش��كايات مدارس و مراكز 
غيردولتي تكميل شد تا عملكرد اين مدارس شفاف تر 

شده و نظارت بر آنها نيز دقيق تر شود. 
  كلی تبلیغ كرديم 500هزار تومان تخفیف 

گرفتیم!
به رسميت ش��ناختن رويكرد انتفاعي در مدارس 
غيردولت��ي همراه ب��ا گنجاندن امتي��ازات مالي و 
تسهيالت بانكي براي مؤسسان مدارس غيردولتي 
موجب مي ش��ود برخي با انگيزه هاي مادي � و نه 

تربيتي � وارد عرصه مدرسه داري شوند. 
از سوي ديگر در حالي مسئوالن آموزش و پرورش 
مدعي پيگيري سياست »مشاركت دادن مردم در 
اداره امور« و نه »خصوصي سازي« آموزش و پرورش 
هس��تند كه تعريف دقيق��ي از مفهوم مش��اركت 
»مردم��ي« و تف��اوت آن با خصوصي س��ازي ارائه 
نكرده اند و بنابراين مرز ميان اين دو مفهوم حتي در 
اسناد باالدستي حوزه تعليم و تربيت روشن نيست. 
اين ابهام عالوه بر ايج��اد تقابل ها ميان منتقدان و 
مسئوالن آموزش و پرورش، موجب مي شود محدوده 
مج��از فعاليت بخ��ش غيردولتي و م��ردم در امور 

آموزش و پرورش نيز در هاله اي از ابهام بماند. 
در جري��ان تهيه اين گ��زارش، م��ادر ديگري به 
»جوان« مي گويد: من و چند مادر ديگر تعدادي 
دانش آموز را به مدرسه معرفي و كلي تبليغ كرديم 
براي مدرسه كه فقط ۵00هزار تومان به ما تخفيف 
دادند. البته گفته بودند مي��زان تخفيف به تعداد 
دانش آموزاني اس��ت كه جذب مدرسه مي كنيم، 

اما اينطور نشد. 
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تجهيزات پزشكي معطل اختالف سليقه مديران بهداشتي

دغدغه هاي پوشكي معلوالن، بيماران و سالمندان

جذب گلدکوئیستی در مدارس غیردولتی!
آموزش و پرورش براي كاهش هزينه ها رسماً دست به دامن فعالیت هاي لیبرالي شده است 

تیرماه ب�ود كه ابالغی�ه وزارت بهداش�ت به 
بیمارستان ها و مراكز درماني از آينده پرتنش 
تجهیزات پزشكي خبر مي داد. اين بخشنامه 
درباره اس�تفاده مجدد از تجهیزات پزشكي 
اتاق عمل بود ك�ه با واكنش منفي بس�یاري 
از پزش�كان و اهالي س�المت مواجه شد. آن 
روزها هن�وز س�قوط ارزش ريال به ش�رايط 
فعلي نرسیده بود، اما مسئوالن از پشت پرده 
ماجرا خبر داش�تند كه با ابالغ دستورالعمل 
»فرآوري مجدد ايمن وس�ايل پزش�كي« به 
اس�تقبال تحريم ها رفتند. اما حاال بخشنامه 
جديد وزارت بهداشت و س�ازمان غذا و دارو 
و ح�ذف بس�یاري از تجهیزات پزش�كي از 
فهرس�ت دريافت ارز دولتي چالش زا ش�ده 
اس�ت. از يك س�و برخي تجهیزات پزشكي 
سرمايه اي همچون دستگاه هاي MRI همین 
حاال هم بیش از حد نیاز در كشور وجود دارند 
و از س�وي ديگر وجود برخي اق�الم همچون 
پروتز سینه در فهرس�ت تجهیزات پزشكي 
مشمول دريافت ارز دولتي اين ابهام را ايجاد 
مي كند، آيا تنها تجهیزات پزش�كي ضروري 
هس�تند كه ارز دولت�ي مي گیرن�د؟ در كنار 
اي�ن تش�تت در تصمیم گیري درب�اره اقالم 
مش�مول ارز دولتي موجب ش�ده تا برخي از 
تجهیزات پزش�كي در گمرك معطل بمانند. 
تغييرات متعدد سياس��ت هاي ارزي دولت براي 
وزارت بهداشت و حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
چالش زا شده اس��ت به گونه اي كه آنها ناگزيرند 
هر از چندگاهي سياست هايش��ان را متناس��ب 
با اين سياس��ت ها تغيير دهند. مطابق با آخرين 
سياس��تگذاري در اين ح��وزه برخالف ش��عار 
حمايت از توليد داخلي و سياست الزام به مصرف 
داروهاي داخلي در مراكز درماني با ابالغ رئيس 

س��ازمان غذا و دارو در نامه اي با امضاي اسحاق 
جهانگيري خريد ملزومات و تجهيزات پزشكي 
به دليل شرايط ضروري در كشور از تصويب نامه 
ممنوعيت خريد كاالهاي خارجي داراي مشابه 
توليد داخل مستثنی شد. اما در عين حال وزير 
بهداش��ت از اختصاص 3/۵ميلي��ارد دالر براي 
تأمين دارو و تجهيزات پزش��كي خبر مي دهد؛  

۵ميليارد دالر ارز ۴۲00 توماني. 
  فقط ضروري ها 

رضا مسائلي، مش��اور وزير و مديركل تجهيزات 
پزش��كي وزارت بهداش��ت با اش��اره ب��ه تغيير 
سياس��ت هاي ارزي مي گويد:  با تصميماتي كه 
اتخاذ ش��د، كاالها يا تجهيزات پزش��كي را كه 
مصارف غيرضرور داش��تند از ح��وزه تخصيص 
ارز خارج كرديم و كاالهاي پزشكي غيرضروري 
با نرخ آزاد تأمين ارز مي شدند. براساس مصوبه 

16مرداد امس��ال، دولت ارز را به ج��ز در موارد 
ضروري، آزاد اعالم كرد و فقط ملزومات پزشكي 
ضروري مش��مول دريافت ارز از سيستم بانكي 
شدند و دستگاه هاي پزشكي از فهرست دريافت 

ارز خارج شدند. 
مش��اور وزير بهداش��ت با بيان اينكه در ساختار 
اداره كل تجهيزات پزشكي يك گروه تأمين ارز 
داريم و يك سامانه الكترونيك هم ايجاد كرديم 
كه كمبودها و نارسايي ها را از طريق دانشگاه ها 
پايش  كند، افزود: نتيجه پايش ه��ا در اداره كل 
تجهيزات پزشكي به صورت روزانه رصد مي شود 
و براي كمبودها و نارسايي ها به صورت موردي 
اقداماتي انجام مي دهيم. در عين حال يك گروه 
ارز، گمرك، تعرفه هم ايج��اد كرديم كه به طور 
اختصاصي دو مأموري��ت مديريت ارز، گمركات 
و تعرفه و مديري��ت و كمبودها را انجام مي دهد. 

بر اين اساس وزارت بهداشت در حوزه تجهيزات 
پزشكي ساختارش را هم نسبت به شرايط تحريم 

تغيير داده است. 
  ابهام در تعیین تجهیزات ضروري 

ام��ا در برابر اي��ن، اگر ب��ه س��راغ انجمن هاي 
پزش��كي برويد حكايت متفاوتي را مي شنويد. 
به طور نمونه رئيس انجمن چشم پزشكي ايران، 
خواس��تار تخصيص ارز دولتي براي تجهيزات 
پزشكي سرمايه اي است. محمود جباروند معتقد 
است: اختالف بين مس��ئوالن وزارت بهداشت 
و س��اير وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي دولتي بر 
سر قيمتگذاري تجهيزات پزشكي، باعث شده 
تا مراك��ز درماني دولت��ي و خصوصي در تأمين 
تجهيزات پزش��كي س��رمايه اي دچار مش��كل 

شوند. 
وي با تأكيد بر تأمين تجهيزات پزشكي سرمايه اي 
با ارز دولتي تصريح مي كند: تأمين اين تجهيزات 
با ارز آزاد، مشكل ساز خواهد شد و مراكز درماني 
دولتي و خصوصي، توان تأمين آنها را با توجه به 

تعرفه هايي كه مصوب است، ندارند. 
جباروند، با انتقاد از معطلي تجهيزات پزش��كي 
در گمرك كشور مي افزايد: واردكنندگان منتظر 
تصميم دولت براي تأمين ارز دولتي هس��تند، 
زيرا پرداخت مابه التفاوت ارز دولتي و آزاد براي 

شركت ها ممكن نيست. 
از س��وي ديگر قرارگرفت��ن پروتز س��ينه يا ژل 
تزريقي در فهرست تجهيزات و داروهاي مشمول 
درياف��ت ارز دولتي ابه��ام در ح��وزه نظارت بر 
اقالمي كه مش��مول ارز ۴۲00 توماني هستند 
را جدي تر از قبل مطرح مي كند؛ اينكه فهرست 
دارو و تجهيزات پزشكي مشمول ارز دولتي چقدر 
سليقه اي يا واقعي است و رانت و رانتخواري چقدر 

در اين ميان سهم دارد؟ 

در اين ستون پیام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم كرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر اين موارد هم به منزله تأيید 

يا رد محتواي هیچ كدام از آنها نیست. 

علي ابراهیمي توئیت زد: در اين وضعيت گراني خبر خوبي كه براي 
محرومان شنيدم ش��ارژ كارت يارانه مددجويان كميته امداد بود. در 
دوره هاي قبل بين 3۵ تا 130هزار تومان ب��ود كه به تعداد بُعد خانوار 
اين مبلغ اختصاص پيدا مي كرد. اين بار با توجه به افزايش قيمت اقالم 
غذايي قرار است ۲0درصد افزايش  يابد. كميته امداد بايد در بازه هاي 

منظم تري به داد اين افراد برسد. 

گلناز بهش�تي با انتش�ار اين عكس توئی�ت زد: محققان گفتن 
۲۵درص��د مردم دني��ا فعاليت بدن��ي كافي ن��دارن. به پيش��نهاد ما 
و برنامه ه��اي مدرس��ه دانش آموزان اس��تثنايي فرزندم، مس��ابقات 
دوچرخه س��واري برگزار ش��د. مس��ابقات در اصل اس��تعداديابي هم 
هست و اميدوارم تربيت بدني استان كرمان هم مشاركت كنه. اين بار 

دانش آموزان استثنايي پيشگام شدند. 

احمد توئی�ت زد: من در يك هنرس��تان كار مي كن��م. معاون وزير 
آموزش و پرورش گفته تا حاال نرخ ثبت ن��ام فني و حرفه اي و كاردانش 
به 33درصد رسيده اس��ت و نيازي نيس��ت بچه ها را مجبور كنيم به 
رشته هاي فني بروند. اكنون باالتر از سقف مورد انتظار در فني، ثبت نام 
انجام داده ايم. چه اون زمان كه مجبور مي كردن و چه امروز متأسفانه 
اين دانش آموزها قرباني كيفيت پايين تحصيل اين مراكز هس��تند و 

مديران آموزش و پرورش فقط به فكر توسعه كمي واسه آمارهاشون.

فاطمه با انتشار اين عكس توئیت زد: مسئوالن محترم و با درايت، 
روستاهاي گلپايگان را كه زماني غرق آب بود،طي چندين سال گذشته 
با بحران خشكسالي رو به رو كردند. چرا؟ چون در باالدست اين روستاها 
يك كارخانه پتروشيمي زده ش��ده كه با احداث ۲00 چاه عميق تمام 
چشمه هاي اين شهر رو خش��ك كرده و مردمش رو به سرطان دچار. 
خسته نباشيد! درسته كه اشتغالزايي خيلي خوبه ولي خسارتي كه به 
محيط زيست مي زنيم باعث مي ش��ه در آينده نه پتروشيمي بمونه، نه 

شاغالنش، نه محيط زندگيمون. در بلندمدت همه ضرر مي كنيم.

راضیه احدي توئیت زد: معصومه ابتكار با اش��اره ب��ه اينكه بودجه 
معاونت امور زنان و خانواده در امسال با رشد حدود 30درصدي مواجه 
شده، گفته از نگاه ويژه رئيس جمهور  و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
به موضوعات مرتبط با زنان قدرداني مي كنه! به جاي اينكه از همديگه 
قدرداني كنيد، لطفاً يك گزارش از عملكرد و دستاوردهاتون به مردم 
بديد. وضعيت زنان سرپرس��ت خانوار هم كه برات��ون هيچ وقت مهم 

نيست. 

جواد با انتشار اين عكس توئیت زد: ديروز يك تريلر شهرداري 
كه در حال حمل يك بيل مكانيكي بود، در تهرانپارس واژگون شد. 
اين تريلر در خيابان استخر در حال حركت بود و پس از عبور از پل 
استخر به دليل نامش��خصي واژگون شد. خوش��بختانه تريلر پس 
از واژگوني با هيچ خ��ودرو و عابري برخورد نداش��ت و از همين رو 
مصدوميت و تلفات جاني هم نداش��ت. محل كارم آن نزديكي بود. 
مدت طوالني زمان برد تا آتش نشاني با تجهيزات بدوي آمد. خيلي 
زحمت كشيدن، ولي چرا آتش نشاني پايتخت تجهيزات و سرعت 

كافي نداره؟ 

در انتظار مهدي توئیت زد: براي نذري دادن تا حد امكان از ظروف 
يكبار مصرف پالستيكي استفاده نكنيم. هيئت ها خودشان را موظف به 
جمع آوري و تفكيك ظروف مانده از نذري شان كنند. در حال حاضر، 
س��ازمان بازيافت ش��هرداري نيز مكان هايي را دارد كه اين ظروف را 
براي بازيافت تحويل مي گيرد. تازه در ايام محرم بس��ياري از سمن ها 
با ما همراهي مي كنند. كاورهاي مخصوصي دارند كه با آن شناسايي  

مي شوند و زباله ها را جمع مي كنند. 

رحمت با انتشار اين عكس توئیت زد: با سرعت عمل نيروهاي 
يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي، يك كودك از مرگ حتمي 
نجات يافت. اين اتفاق در درياچه نزديك محوطه تاريخي بيستون 
افتاد. نيروهاي يگان حفاظت مجموعه به محض اطالع از حادثه در 
محل حاضر و با سرعت عمل يكي از سربازان اين يگان، كودك نجات 
پيدا كرد. از اين س��رباز هم با يك هفته مرخصي تشويقي قدرداني 
كردن، درسته وظيفه انس��اني اش بوده، ولي حق اين سرباز بيشتر 

بود. 

نيره ساري

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

  جانشين رئيس سازمان بهزيستي كشور از واريز يارانه درمان اعتياد 
با هدف حمايت از معتادان بي بضاعت خبر داد و گفت: برنامه جديدي 

براي كاهش و پيشگيري اعتياد در محيط كار طراحي شده است. 
  مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي اعالم كرد: با گسترش چتر بيمه اي 
در روستاها نگراني از آينده كاهش پيدا مي كند. اين درحالي است كه 
ضعف اطالع رساني موجب شده روند بيمه اين قشر مولد و تأثيرگذار در 

حوزه اقتصاد مقاومتي به كندي انجام گيرد. 
  مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان س��ازمان بهزيس��تي كشور 
ش��روط فرزندخواندگي را اعالم كرد و گفت: تمام كودكان و افراد بالغ 
زير 16 سال كه به تشخيص دادگاه، عدم رشد و نياز آنها به سرپرستي 

احراز شود، مي توانند به فرزندخواندگي سپرده شوند. 
  عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكي ايران با اشاره به عالئم ابتال به 
عفونت قرنيه گفت: استفاده نامناسب از لنزهاي تماسي، ضربه و خراش 

روي قرنيه مي توانند سبب بروز اين بيماري شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2

كبري فرشچي 
  سرک

 مگر اخاللگران دستگیر نشدند
چرا بازار آرام نمي شود؟!

مگر اخاللگران سكه و ارز دستگير نشدند؛ مگر ساالر آقاخان ها و محمد 
سالم ها از كف بازار جمع نش��دند؛ مگر نه اينكه از دالل هاي كف سبزه 
ميدان به مظلومين ها و از مظلومين ها به عراقچي و حتي سيف رسيدند، 
پس چرا همچنان قيمت دالر در اوج مي درخشد؟! اينها سؤاالتي است 
كه همزمان با برگزاري علني دادگاه هاي اخاللگران سكه و ارز، خيلي از 

افراد آن را مطرح مي كنند. 
چند هفته اي اس��ت كه دادگاه مفاس��د اقتصادي به صورت علني برگزار و 
به صورت هفتگي خروجي اين دادگاه ها رس��انه اي مي ش��ود. دادگاه هايي 
كه هركدام در نوع خود شبيه داس��تان ها و روايت هايي جذاب شده است. 
از پرونده اخاللگري س��لطان س��كه با باند خانوادگي و فاميل��ي گرفته تا 
19اخاللگري كه برخي عقيده دارند اينها مشتي جوان خرده فروش نيستند. 
اما به هر حال از ميان 100دالل ارزي كه اوايل تيرماه خبر دستگيري آنها به 
صورت رسمي اعالم شد، امروز شاهد برخي از آنها پاي ميز محاكمه هستيم. 
خرده فروش هايي كه طبق گفته مقامات قضايي از همين ها به دانه درشت ها 
مي رسند، اما به راستي دانه درشت ها چه كساني هستند؟! اگر دانه درشت ها 

دستگير شوند، وضعيت بازار متعادل خواهد شد؟!
سؤاالتي كه اين روزها در مورد نوسانات بازار همچنان مطرح مي شود، 
بخشي از آن را سخنگوي دستگاه در برنامه تلويزيوني پاسخ داد و بر اين 
امر تأكيد كرد: دستگيري اين افراد پايان ماجرا نيست، چراكه سودجو 
و اخاللگر تنها يك نفر نيس��ت كه با دس��تگيري او ماجرا تمام ش��ود. 
سخنگوي دستگاه قضا در بخش��ي از اظهارات خود به اين نكته اشاره 
كرد، اگر همين سرشاخه ها و چند شبكه گرفته نمي شد، وضع هم بدتر 

مي شد و چه بسا امروز ارز و طالي بيشتري از كشور خارج مي شد. 
طبق آنچه معاون اول دستگاه قضا به آن اشاره كرده است، قطعاً اين افراد 
با اقدامات ضربتي روزهاي ابتدايي سال از كف سبزه ميدان و فردوسي 
جمع نمي شدند و  اين روزها بايد شاهد نوسانات بيشتري مي بوديم و 
وضع بسيار بدتر از آنچه كه هست، مي شد. هر چند كه اگر نيك بنگريم 
به اين اطمينان مي رسيم، همزمان با اعالم دستگيري ها و شروع دادگاه 
مفاسد اقتصادي، تقريباً از مقطعي به بعد نرخ ارز در بازار ثابت شد، اما 

قطعاً اين پايان ماجرا نبوده و نيست! چرا؟!
اين همان نقطه اي است كه سخنگو هم در گفته هاي خود به آن اشاره 
كرده و گفته است: »اين مقدار حتماً مؤثر بوده و شما ترديد نكنيد؛ اما 

به اين معنا نيست كه كار تمام شده است.«
هر چند كه بايد گفت، اينطور كه پيداس��ت قوه قضائي��ه عزم خود را 
جزم كرده تا با نابودي باندهاي سودجويي مانند باند فاميل بازي وحيد 
مظلومين، اثبات كند به هيچ وجه حاضر به مماشات درباره تالطمات 
بازار كشور نيست و تالش خود را براي برقراري عدالت انجام خواهد داد، 
اما نكته اينجاست كه در اصل كنترل بازار و بازگشت به روزهاي ما قبل 

از نوسانات در اختيار دستگاه قضايي نيست. 

اين روزها در كنار نگراني بابت دوا و درمان، دسترسي افراد داراي 
بيماري هاي خاص به دارو دغدغه جدي بس��ياري از خانواده هايي 
كه سالمندان بيمار يا بچه هاي مبتال به بيماري هايي نظير اوتيسم 
دارند، حول و حوش تأمين پوشك مي چرخد. جالب اينجاست كه 
كش��ف چندين انبار پوشك احتكارش��ده و قول واردات مواداوليه 
پوشك هم نتوانسته تغيير محسوسي در بازار ايجاد كند و پوشك 
چه براي كودكان و چه براي بزرگساالن همچنان بر نمودار صعودي 

قيمت ها مي تازد. 
چالش پوشك براي بيماران نيازمند اين اقالم بهداشتي و همچنين 
سالمندان در بيمارستان ها و مراكز بهزيس��تي چالش زا شده است، 

به گونه اي كه هم اكنون پوش��ك هاي س��ايز باال و همچنين پوشك 
بزرگس��ال با قيمتي بيش از 100هزار تومان عرضه مي ش��ود و اين 
مشروط به آن است كه اين پوشك ها در بازار پيدا شود و در عمل وقتي 
به سراغ مراكز خريد و سوپرمارك ها مي رويد با قفسه هاي خالي اين 
فروشگاه ها مواجه مي شويد كه از خريد بيش از اندازه مردمي حكايت 
دارد و آينده اي مبهم را پيش رو مي بينن��د و نگرانند و اين نگراني را 
به شكل هجوم به فروشگاه ها و خريد غيرمعمول كاالهايي همچون 
پوشك نشان مي دهند. از س��وي ديگر كساني كه بر تدبير مسئوالن 
تكيه كرده اند نيز چندان نتيجه اي نگرفته اند و حاال پوش��ك هم در 
كنار دارو ساير اقالم بهداش��تي به يكي از دغدغه هاي جدي مردم و 

مراكز درماني و بهزيستي تبديل شده است. در همين زمينه چند روز 
پيش يكي از مخاطبان روزنامه »جوان« كه دو كودك دوقلوي مبتال 
به اوتيس��م دارد با مراجعه به دفتر روزنامه از مشكالتي كه اين قبيل 
خانواده ها براي تأمين مايحتاج فرزندانش��ان همچون پوشك دارند، 
گفت. به گفته اين شهروند پوشك ش��ماره6 مناسب براي فرزندان 
وي 10۴هزار تومان قيمت دارد و انجمن اوتيس��م هم به رغم آنكه از 
طرق مختلف همچون سامانه #780* يا به واسطه سلبريتي ها به نام 
اوتيسمي ها پول جمع مي كند، اين پول ها را در اختيار اين بچه ها و 
خانواده آنها قرار نمي دهد و بچه هاي مبتال به اين بيماري و خانواده 

آنها بين بنياد بيماري هاي خاص و نادر سرگردان شده اند. 

رئیس كل دادگستري تهران:

 مشايي به 5سال  و جوانفكر
 به 4سال حبس محكوم شدند

رئيس كل دادگس��تري تهران گفت: مطابق آراي صادره از شعبه اول 
دادگاه انقالب اسالمي، اسفنديار رحيم مشايي به 6/۵ سال حبس و علي 
اكبر جوانفكر به چهار سال حبس محكوم شده اند كه حبس آقاي مشايي 

در صورت تأييد، طبق قانون در مقام اجرا پنج سال خواهد بود. 
محسن اسماعيلي گفت: با توجه به برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات 
اسفنديار رحيم مشايي و علي اكبر جوانفكر، رأي شعبه اول دادگاه انقالب 

اسالمي تهران در مورد اتهامات اين دو نفر صادر شد. 
وي تصريح كرد: قب��ل از اعالم نتيجه، رأي صادره غيرقطعي اس��ت و 
اين رأي در مورد اسفنديار رحيم مش��ايي قابل تجديدنظر در محاكم 
تجديدنظر استان است و در مورد آقاي جوانفكر به جهت غيابي بودن، 

قابل واخواهي در همان شعبه دادگاه است. 
غالمحس��ين اس��ماعيلي گف��ت: از آنجايي ك��ه اتهامات اس��فنديار 
رحيم مشايي سه مورد بود، در اجراي ماده 13۴قانون مجازات اسالمي 
دادگاه الزاماً بايد درمورد هر يك از عناوي��ن اتهامي حداكثر مجازات 
قانوني را مورد حكم قرار مي داد. با توجه به تعدد اتهامات و آراي صادره، 
مجازات اشد در صورت تأييد از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان قابليت 
اجرا را خواهد داش��ت. متهم ديگر جوانفكر در اين پرونده يك عنوان 
اتهامي داشته و بنابراين دادگاه در مقام صدور حكم حداكثر مجازات 
قانوني را مورد حكم قرار نداده و ميزان مجازات ايشان كمتر مورد لحاظ 

قرار گرفته است. 
وي افزود: مجازات رحيم مشايي پنج سال حبس بابت اجتماع و تباني 
جهت ارتكاب جرم عليه امنيت كشور، يك سال حبس بابت تبليغ عليه 
نظام جمهوري اسالمي و ش��ش ماه حبس بابت توهين كه جمعاً 6/۵ 
س��ال بوده، اما چنانچه همين رأي مورد تأييد دادگاه تجديدنظر قرار 
گيرد و تغييري حاصل نشود به موجب قانون مجازات، اشد يعني صرفاً 

پنج سال از حبس قابليت اجرا خواهد داشت. 
اسماعيلي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه اتهام 
جاسوسي هم به رحيم مش��ايي داده شده اس��ت، ادامه داد: به صورت 
كلي اشاره كردم، اتهامات ديگري در مورد ايشان و همچنين در مورد 
اشخاص ديگري در پرونده از آنها نام برده شده، وجود دارد كه اين بخش 
از پرونده هنوز در دادس��را مفتوح و هنوز مورد رس��يدگي و اظهارنظر 
قرار نگرفته است. بعد از فرآيند رس��يدگي در دادسرا نتيجه آن اعالم 

خواهد شد. 
رئيس دادگستري كل استان تهران ادامه داد: نتيجه دادرسي اين شد كه 
در سه فقره اتهامي آقاي اسفنديار رحيم مشايي اتهام اول داير بر اجتماع 
و تباني جهت ارتكاب جرم عليه امنيت كشور به استناد ماده 610 قانون 
مجازات اسالمي است كه براساس آن وي به تحمل پنج سال حبس و در 
همين عنوان اتهامي، آقاي علي اكبر جوانفكر به تحمل چهار سال حبس 
محكوم شدند.  اس��ماعيلي ادامه داد: آقاي اسفنديار رحيم مشايي عالوه 
بر آن، در ارتباط با عنوان اتهامي ديگر داير ب��ر تبليغ عليه نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران به اس��تناد ماده ۵00قانون مجازات اسالمي به 
تحمل يكسال حبس و در مورد اتهام رديف سوم داير بر توهين به مقامات 

قضايي به سبب انجام وظيفه، به تحمل شش ماه حبس محكوم شد. 


