
بيست و س�ومين دادگاه متهمان بانك ملت و 
پارسيان در حالي برگزار شد كه به گفته قاضي 
9 ميلي�ون دالر از بدهي هاي بانك پارس�يان 
وصول شد و مقدمات رد مال 93ميليون دالري 
بانك ملت هم در حال انجام است. متهم رديف 
اول پرونده يعن�ي علي ديواندري جلس�ات 
محرمانه اي با معاون سابق اجرايي قوه قضائيه 
)اكبر طبري( داش�ته و به همين دليل طبري 
از نفوذ خود اس�تفاده كرده و بازپرس پرونده 
را تحت فش�ار ش�ديد قرار داده بود. در اين 
جلسه از دادگاه هم مشخص شد كه مسئول 
فروش نفت بانك مل�ت در دوره ديواندري از 
اعضاي ش�اخه نظامي مجاهدي�ن خلق بود. 
در ابتداي جلس��ه دادگاه، قاضي محمد موحد از 
انتقال قطعي 9 ميلي��ون دالر رد مال درخصوص 
بانك پارسيان خبر داد و گفت: كار هاي مقدماتي 
رد مال 9۳ميليون دالري بانك ملت هم در حال 

انجام است. 
  تسهيالت شگفت انگيز

قاضي با اشاره به متواري بودن برخي از متهمان 
پرونده گفت: آقايان س��عادتي، باختري و خانم 
س��مانه حضرتي آش��تياني همچن��ان متواري 
هس��تند كه فق��ط وكالي مدافع آش��تياني در 

دادگاه حضور دارند. 
پس از قرائت مفاد ماده ۳۵۴ قانون آيين دادرسي 
)مربوط به رعايت نظم( قاضي گفت: در اين جلسه 
در رابطه با منابع تأمين مالي خريد كشتي و مسائل 
پيرامون آن نماينده دادستان توضيحاتي دارند كه 

بيان مي كنند. 
سپس رس��ول قهرماني در جايگاه حاضر شد و با 

تش��كر از دادگاه بابت صبر، حوصل��ه و درايت كه 
توانس��ته اس��ت در حال حاضر 9 ميليون دالر از 
بدهي پارس��يان را از آقاي فالحتيان وصول كند، 
گفت: ميليون ها دالر پول در اختيار آقاي سعادتي 
و ديواندري در خارج از كشور است. در پرونده آقاي 
فالحتيان ۳۸۸ ميليون درهم از بانك ملت بدون 
مصوبه، بدون اعتبارس��نجي، بدون وثيقه و بدون 
اطالع هيئت مدي��ره بانك ملت به حس��اب آقاي 
فالحتيان واريز شد كه بعد شروع به مصوبه سازي 

اين تسهيالت مي كنند!
  تسويه ملت از جيب پارسيان

نماينده دادس��تان افزود: در ادام��ه ديواندري به 
بانك پارسيان منتقل مي شود و در آنجا دوباره به 
آقاي فالحتيان 226 ميليون درهم براي تس��ويه 
بدهي بانك ملت كه غيرقانون��ي بود، مي دهند تا 
جرم قبلي شان را پاك كنند. اين تسهيالت بانك 
پارس��يان هم بدون مصوبه، بدون وثيقه و مجوز 

شوراي عالي امنيت ملي بوده است. 
وي تصريح كرد: ديواندري نام��ه اي به وزير وقت 
نفت مي زند و تقاضا مي كند با توجه به ورود بانك 
ملت به بازرگاني نفت به آنها براي فروش، نفت داده 
شود. بايد توجه داشت كه مديرعامل بانك مجري 
مصوبات هيئت مديره است و اساسنامه بانك تأكيد 
دارد ك��ه مديرعامل بانك بايد مج��ري مصوبات 
هيئت مديره باشد، اما احدي از اعضاي هيئت مديره 
بانك ملت و داريس )شركت زير مجموعه بانك( از 

اين موضوع خبر ندارند. 
  منافق نفت فروش

قهرماني با بي��ان اينكه وزارت نف��ت نيز موافقت 
مي كند و از شهريور 92 لغايت 2۳ مهر 92، چهار 

محموله نفتي به بانك ملت مي دهد، افزود: آقايان 
سعادتي و ديواندري آن را براي فروش به فردي به 
نام رحمت اهلل باختري مي دهند، آقايان نفت را به 
علت تحريم ها ارزان تر مي خرند و وزارت نفت نيز 
در آن زمان از اين موضوع استقبال مي كرده است. 
آقاي باختري كيس��ت؟ آيا دلسوز مملكت است؟ 
به گزارش وزارت اطالعات، باختري عضو ش��اخه 
نظامي مجاهدين خل��ق بود و با اف��راد رده باالي 
منافقين ارتباط داشته اس��ت. يك بار در سال 6۱ 
دستگير و به ۱۰ سال حبس محكوم مي شود، ولي 
در سال 66 تواب و آزاد و در سال 6۷ مجدداً به اتهام 
قاچاق خاويار دستگير مي شود؛ نفت مملكت را به 

چنين فردي داده اند. 
  خانه هاي 9 ميليون پوندي در لندن

وي در ادام��ه دادگاه اف��زود: باختري بخش��ي از 
مبالغ مربوط به فروش نف��ت را رد مال مي كند و 
دو دكل روي آب به ارزش ۵۴ ميليون دالر معرفي 
مي كند كه مبلغ واقع��ي آن ۱9ميليون دالر بوده 
و كارشناس��ان گران نمايي كردند. اينها يك سود 
مربوط به تفاوت قيمت نفت در بازار آزاد را كسب 
مي كنند و در بخش ديگري كه سود برده اند نفت 
را به دالر به فروش رسانده اند و با وون كره جنوبي 

تسويه كرده اند. 
به گفته نماينده دادستان »س��عادتي در خانه ۷ 
ميليون پوندي در لندن نشسته و خانمش هم يك 
ملك 2ميليون پوندي خريداري كرده است. اين 
افراد يك دالر را به هزار و 26۰ وون تبديل كرده اند 
و در قبال آن هزار و 6۰ وون تسويه صورت گرفته 
است كه به ازاي هر دالر 2۰۰ تومان سود كرده و 

جمعاً 2۱ ميليون دالر تصاحب كرده اند.«

  ماجراي »كارمن« و »راسل«
قهرماني ب��ا بي��ان اينك��ه اس��فند 9۱مختاري 
درخواست خريد كش��تي را به سعادتي مي دهد، 
گفت: »س��عادتي  نامه اي به رئيس هيئت مديره 
داريس )آقاي آرام( مي زند و پيشنهاد خريد كشتي 
را مي گويد و نظر او را جويا مي شود، اما دقيقاً همان 
روز مخفيانه قرارداد خريد كشتي را مي بندد. دو 
كشتي به نام هاي كارمن به مبلغ 2۴ ميليون دالر 
و راسل به مبلغ ۱۴ميليون دالر و نهايتاً حدود ۴۰ 
ميليون دالر بدون وثيقه و اطالع برداشته مي شود، 
بنا بوده ۵۰درصد بانك ملت و ۵۰ درصد مختاري 
شريك شوند كه مختاري سهمش را به شركتي كه 

براي سعادتي است، انتقال مي دهد.«
  رفتار زشت طبري

به گفت��ه نماين��ده دادس��تان در اي��ن هنگام 
س��عادتي يك طراحي خطرناك و ناجوانمردانه 
را طرح ريزي و در بانك ملت سياه نمايي مي كند 
و مي گويد كه كشتي در هندوستان توقيف شده 
و بانك ملت را مجاب مي كنند كه س��همش را 
بفروش��د كه بانك ملت قبول مي كن��د، اين دو 
كش��تي را 29 ميليون دالر بدهد و ما به التفاوت 
۳6 ميلي��ون دالر و 29 ميليون دالر يعني مبلغ 
۷ ميليون دالر به جيب آقايان مي رود. قهرماني 
با بيان اينكه در بررسي اين پرونده با مشكالت 
بسياري مواجه بوديم، گفت: متهم ديواندري با 
ارتباط سري كه با اكبر طبري داشته، جلسه اي را 
برگزار مي كند و طبري با بازپرس تماس مي گيرد 
و بازپرس را به شكل بسيار زشتي تحت فشار قرار 
مي دهد كه اين موارد در بررسي پرونده طبري 

بازگو خواهد شد. 
  تأمين سرمايه براي بابك زنجاني

 در ادامه دادگاه قاضي موحد از آقاي آرام مديرعامل 
وقت شركت داريس خواست تا به عنوان مطلع در 

جايگاه قرار گيرد. 
آرام ضمن قرارگيري در جايگاه اسنادي را نشان 
داد و گفت: آقاي ديوان��دري ارتباطات غيرقانوني 
با بابك زنجاني داشت وجمعاً بيش از 9۴ ميليون 
يورو بابت بانك هاي بابك زنجاني در تاجيكستان و 
مالزي پرداخت كرد. وي با اقدامات غيرقانوني اش 
بدون اجازه ما مشكالت زيادي برايمان ايجاد كرد. 
ضمن اينكه مي خواست با مختاري خريد ترمينال 
ذخيره سازي در شارجه را با مشاركت ۵۰ درصدي 
انجام دهد، ولي 2۰درصد س��ود نصيب داريس و 

بانك ملت شد كه ما جلوي آن را گرفتيم. 
ديواندري حين صحبت هاي قهرماني و آرام مدام 
اعتراض مي كرد و در پاي��ان دادگاه هم گفت كه 
رسانه اي شدن دادگاه براي تخريب من بوده است!

قاضي موحد ضمن تذكر به ديواندري گفت: افتخار 
ما اين است كه قوه قضائيه مستقل عمل مي كند و 
به سمت و جايگاه افراد توجهي نمي كند. اينكه شما 
مي گوييد تخريب درست نيست چراكه ما بايد تمام 

جوانب موضوع را بررسي كنيم. 
قاضي موحد در اين بخش از جلس��ه دادگاه ختم 
جلس��ه را اعالم و عنوان كرد كه جلسه بعدي سه 
ش��نبه آينده به صورت علني و رسانه اي تشكيل 

خواهد شد. 
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ضرب االجل سازمان نظام پزشكي براي مهلت نصب كارتخوان در مطب پزشكان براي چندمين بار تمديد شد

جريمه2درصديبرايپزشكانيكهزيربارنصبكارتخواننميروند!

رد پاي طبري و گروهك منافقين در پرونده ديواندري
به گفته نماينده دادستان، بازپرس پرونده بانك ملت تحت فشار شديد طبري بود و ديواندري هم براي فروش نفت 

از يكي از اعضاي گروهك منافقين بهره مي برد

در حالي كه طبق 

زهرا چيذري
الحاق�ي   گزارش  2 بن�د 

تبص�ره۶ اليح�ه 
بودجه س�ال ۱39۸ مجلس شوراي اسالمي، 
تمامي صاحبان حرفه ها و مش�اغل پزشكي، 
پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز 
فعاليت آنها از سوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران 
يا س�ازمان نظ�ام دامپزش�كي اي�ران صادر 
مي شود، مكلف هستند در چارچوب آيين نامه 
تبصره ۲ ماده ۱۶9 قانون ماليات هاي مستقيم، 
از ابتداي سال ۱39۸ از دستگاه كارتخوان يا 
پايانه فروشگاهي استفاده كنند، اما همچنان 
دس�ت كم نيم�ي از پزش�كان ب�راي نص�ب 
كارتخوان در مطب هايشان ثبت نام نكرده اند. 
اين در حالي اس�ت كه مهلت ثبت ن�ام براي 
استفاده از كارتخوان تاكنون چندبار تمديد 
شده است. حاال محمد جهانگيري، معاون فني 
و نظارت س�ازمان نظام پزش�كي با اشاره به 
قانون الزام استفاده پزش�كان از كارتخوان، 
ضرب االجل تازه پزشكان براي نصب دستگاه 
كارتخ�وان را آخ�ر بهمن ماه اع�الم و تأكيد 
مي كند:»در صورت عدم استفاده از كارتخوان، 
۲درصد از درآمد كل پزشك به عنوان جريمه 
درياف�ت مي ش�ود و اين مس�ئله ب�ه اطالع 

پزشكان هم رسيده است.«
2۳مرداد ۱۳9۸ نخس��تين مهلتي بود كه علي 
رستم پور، مديركل دفتر تنظيم مقررات و نظارت 
بر برون سپاري سازمان امور مالياتي براي ثبت نام 
صاحبان حرفه ها و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، 
داروسازي و دامپزشكي در نظام سامانه فروش و 
استفاده از پايانه فروش��گاهي اعالم كرده بود، اما 
بسياري از پزش��كان در برابر نصب كارتخوان در 
مطب هايشان به شدت واكنش نشان دادند و كار 
به جايي رس��يد كه رئيس سازمان نظام پزشكي 

در قالب نامه اي رسمي اعالم كرد، پزشكان نحوه 
كار با دستگاه كارتخوان را بلد نيستند و تا زمان 
آموزش بايد الزام به نصب به تعويق بيفتد! سازمان 
امور مالياتي هم تسليم اين استدالل شد و اعالم 
كرد كه به دليل آماده نبودن زيرساخت ها مهلت 
پزش��كان تا ۳۱ مردادم��اه تمديد مي ش��ود. در 
روزهاي منتهي به ۳۱مرداد بود كه سازمان امور 
مالياتي بار ديگر به دليل آن چه »مشكالت فني« 
خواند، اين مهلت را مجدد تا ۱۵ شهريورماه تمديد 
كرد. حاال هم اين مهلت ب��ه پايان بهمن موكول 
شده است كه اين همه تمديد مهلت شايد براي 
يافتن راهي براي برون رفت از اجراي اين قانون 
باشد؛ درست ش��بيه آنچه درباره دوپله اي شدن 
ماليات حقوق در كميسيون تلفيق اتفاق افتاد و به 
تعبير محمدرضا رضايي كوچي، عضو كميسيون 
تلفيق مجل��س »البي هايي از بي��رون مجلس و 
پزش��كان داخل مجلس باعث ش��د تا برخالف 
نظر دولت، مدل پنج پل��ه اي ماليات بر درآمد در 

كميسيون تلفيق مجلس تصويب نشود.«
  تفاوت آمار نظام پزشكي و سازمان امور 

مالياتي از ثبت نام ها!
در بهمن ماه و ماه يكي مانده به آخر س��ال، بنا بر 
اعالم اميدعلي پارس��ا، رئيس كل س��ازمان امور 
مالياتي كشور تاكنون ۴۳درصد پزشكان كشور 
در س��امانه پايانه فروش��گاهي ثبت نام كرده اند. 
شايد همين مسئله هم موجب شده تا يك بار ديگر 
ضرب االجل ثبت نام در سامانه پايانه فروشگاهي 
تمديد و به تاريخ ۳۰بهمن سال جاري موكول شود 
تا  شايد پزشكان بيشتري براي نصب كارتخوان در 

مطب هايشان اقدام كنند. 
محمد جهانگيري، معاون فني و نظارت سازمان 
نظام پزشكي معتقد است، براس��اس آمار بانك 
مركزي، استفاده پزشكان از كارتخوان رشد خوبي 
داش��ته اس��ت كه آمار وي با آمار رئيس سازمان 
مالياتي كش��ور تفاوت هايي دارد! جهانگيري با 
بيان اينكه تاكنون بيش از ۵۰درصد پزش��كان 

ب��راي درياف��ت كارتخ��وان ثبت ن��ام كرده اند، 
مي گويد:»اختالفي در اين خصوص وجود دارد كه 
برخي از پزشكان ارتباط مستقيمي با بيمار ندارند؛ 
مانند پزشكان طب اورژانس يا پزشكان عمومي كه 
مؤدي مالياتي هستند، اما در درمانگاه ها فعاليت 

مي كنند و الزامي براي كارتخوان ندارند.«
  تأكيد ب�ر روش هاي ايجابي ب�ا مجازات 

۲درصدي 
مقرركردن مهلت براي ثبت نام در سامانه پايانه 
فروشگاهي آيا به معناي برخورد با متخلفان است 
يا با سپري شدن اين مهلت، مهلت تازه اي براي 
پزش��كان مقرر مي ش��ود؟ جهانگيري در پاسخ 
به اين س��ؤال به راهكارهاي بازدارنده براي عدم 
تمكين پزشكان مبني بر استفاده از كارتخوان، 
اش��اره مي كند و مي افزايد:»در قانون و س��امانه 
موديان ماليات��ي جرائمي در نظر گرفته ش��ده 
و 2درصد از درآمد كل پزش��ك در صورت عدم 
اس��تفاده از كارتخوان به عنوان جريمه دريافت 
مي ش��ود كه اين موضوع را به جامعه پزش��كي 

انتقال داده ايم.«
معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي در 
عين حال از روش ه��اي ايجابي براي جلب نظر 
پزشكان سخن مي گويد و مي افزايد:»در سراسر 
كشور كارگاه هاي آموزشي براي جامعه پزشكي 
برگزار كرديم و قرار است سازمان نظام پزشكي 
شهرستان ها و استان هاي مختلف نيز جلساتي 
با نمايندگان ام��ور ماليات��ي در اين خصوص 

داشته باشند.«
به گفته وي س��ازمان نظام پزش��كي تأكيد دارد 
كه بايد رابطه مالي پزشك و بيمار قطع شود و به 
سمت بيمه حركت كنيم؛ ضمن اينكه استفاده از 
كارتخوان از سوي پزشك يك الزام است و نظام 
پزشكي در اين خصوص پيگيري هاي الزم را انجام 
مي ده��د و درباره چگونگي اطالع رس��اني مردم 

درخصوص تخلفات در حال برنامه ريزي است. 

-----------------------------------------------------

 صابر انوار زهي با انتش�ار اين عكس از يك اتفاق خوب خبر 
داد و نوشت: رئيس س��ازمان بهزيس��تي هم براي بازديد از مناطق 
آسيب ديده سيل در سيس��تان و بلوچستان به ش��هر ما سفر كرد. به 
ايستگاه جمع آوري كمك هاي ما كه رسيد، خبر داد تا امروز سه شنبه 
مبلغ ۳ ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان به حساب مددجويان آسيب ديده 
از سيل واريز شده و تا آخر هفته مبالغ ديگري هم به حساب اين جماعت 
واريز ميش��ه. خيلي خوبه كه مسئوالن به بعد از س��يل هم فكر كنند. 

مددجو ها واقعاً نيازمند كمك هستند. 
-----------------------------------------------------

  سميرا عباسپور با انتشار اين عكس از يك اقدام جديد كميته 
امداد خبر داد و نوشت: اين يكي از كالس هاي جديدي است كه كميته 
امداد براي ما كه زير پوشش  آن هستيم برگزار كرده. قباًل يه مدت كالس 
طرح هاي خودكفايي بود كه خيلي به خانواده ه��ا كمك مي كرد و حاال 
به منظور افزايش بينش و سطح فكري و فرهنگي خانوارهاي تحت حمايت 
كميته، خدمات فرهنگي مثل مهارت هاي زندگي، اخالق اسالمي، احكام و 
يه مسائلي درباره آسيب هاي اجتماعي برگزار مي كنند. فعاليت هاي كميته 

خيلي بهتر از قبل شده هرچند كه حقوق دادنش هنوز كمه. 
-----------------------------------------------------

 احمد ميبدي با انتشار اين عكس از سازمان اورژانس خبري 
را نقل كرد و نوشت: پيست اس��كي شهر يزد هنوز قرباني مي گيره و 
شهرداري هم اهميتي به اين موضوع نميده! سازمان اورژانس يزد از رخ 
دادن۱۰۰ حادثه و حتي يك مورد ضربه مغزي در پيست يزد فقط در 
چهار روز دي امسال خبر داده. اين حادثه ها در روزهاي ششم، سيزدهم، 
بيستم و بيست و هفتم دي ماه كه همگي روزهاي برفي و سرد امسال 
بوده در پيست اتفاق افتاده. پيست اسكي سخويد تنها پيست تفريحي 
گردشگري يزد در شهرستان تفت است كه هيچ نوع امكانات زيرساختي 

نداره. حتماً بايد كشته بده تا شهرداري به دادمون برسه؟
-----------------------------------------------------

   بهارك گلريز با انتش�ار اين عكس از ي�ك همكاري خوب 
بين آموزش و پرورش با ش�هرداري تهران خبر داده و نوشت: 
شهرداري در بعضي مدارس تهرانپارس يه طرح جالبي برگزار مي كنه 
كه در اين طرح چهار زمينه؛ آش��نايي با حقوق و تكاليف شهروندي، 
محيط زيس��ت و پس��ماند، حمل و نقل و ترافيك، ايمني و مديريت 
بحران به بچه ها يه آموزش هايي داده ميشه. اين برنامه هاي آموزشي 
از طريق اجراي كارگاه هاي آموزشي، توليد و ارسال كارهاي آموزشي 
مثل بروشور و پوستر، اجراي نمايش و برگزاري اردوهاي فرهنگي براي 
بچه هاست. كار خوبيه اگه براي همه مدارس انجام بشه چون واقعاً بچه 

عالقه نشون ميدن. 

 معاون توس��عه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد از جمع آوري 
۳ميليارد توماني كمك هاي مردمي براي مناطق سيل زده جنوب كشور 
تا دوشنبه خبر داد. در همين رابطه رئيس س��ازمان بهزيستي گفت: 
تاكنون مبلغ س��ه ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان به حساب مددجويان 
آسيب ديده از سيل واريز شده است كه در روزهاي آتي مبالغ ديگري 

هم افزوده خواهد شد. 
 مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان تهران 
گفت: تعداد ۵۷ دفتر غيرمجاز گردش��گري از ابتداي سال 9۸ جهت 

پلمب به پليس اماكن معرفي شده است. 
 سخنگوي سازمان انتقال خون با تأكيد بر لزوم افزايش اهداي خون 
جوانان باالي ۱۸سال گفت: در حال حاضر بيش��ترين اهداكنندگان 

خون در كشور در سنين 26 تا ۳۵ سال قرار دارند. 
 رئيس اداره محيط زيست ش��هر تهران گفت: در كشور ما استاندارد 
ملي در زمينه بو تاكنون تدوين و ابالغ نش��ده است و محيط زيست در 

زمينه تدوين اين استاندارد موضوع را در دستور كار دارد. 
 مدي��ركل كميته امداد اس��تان ته��ران گفت: 2۵ ه��زار و ۴۷۰ 
مددجوي تحت حمايت كميته امداد از كالس هاي آموزش خانواده 

بهره مند شدند. 
 سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران از اس��كان روزانه ۳۰۰ نفر در گرمخانه هاي سيار در پي برودت 

هوا خبر داد. 
 نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به باال بودن سرانه 
مصرف دارو در كشور، اجراي كامل سيستم ارجاع، راهنماي باليني و 

تهيه گايدالين ها را عاملي براي كاهش و كنترل مصرف دارو دانست.

پويش دانش آموزي »من سليماني ام« 
در مدارس كشور آغاز شد

جانش�ين س�ازمان بس�يج دانش آم�وزي ب�ا اش�اره ب�ه آغ�از 
پوي�ش دانش آم�وزي »م�ن س�ليماني ام« در كش�ور گف�ت: 
در اي�ن پوي�ش، ۱۰ تا ۱۲برنام�ه طراحي ش�ده و ت�ا روز ۲۲بهمن 
ادام�ه دارد؛ در روز چهل�م س�ردار س�ليماني، دانش آم�وزان 
ب�ا تصاوير»م�ن س�ليماني ام« در راهپيمايي ش�ركت مي كنند. 
مجتبي باستان با اشاره به پويش دانش آموزي »من سليماني ام« اظهار كرد: 
اين پويش براي دانش آموزان ايجاد شده است، طبق اين پويش در مدارس 
فرهنگ ايثار و مقاومت تبيين مي شود؛ همچنين دانش آموزان با تصاوير 
سردار قاسم س��ليماني در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي كنند.  وي با 
بيان اينكه با واحدهاي بسيج دانش آموزي و معلمان در ارتباط هستيم تا 
۱۰ برنامه را در رأس فعاليت هاي خود ق��رار دهند، افزود: در پويش »من 
سليماني ام«، ۱۰ تا ۱2 برنامه طراحي شده است و  برهمين اساس روي تمام 
تخته هاي مدارس نوشته مي شود سردار سليماني راهت را ادامه مي  دهيم. 
برخي مسئوالن بس��يج دانش آموزي دوره متوس��طه دوم كه دانش آموز 
هستند و قدرت بيان خوبي دارند به عنوان س��خنران قبل از خطبه هاي 
نماز جمعه سخنراني و وظيفه نسل چهارم انقالب را تبيين خواهند كرد تا 
مشخص شود چگونه قرار است راه شهيد سليماني را ادامه دهند.  جانشين 
سازمان بسيج دانش آموزي گفت: پويش »من سليماني ام« تا روز 22 بهمن 
ادامه دارد و در روز چهلم سردار شهيد قاسم سليماني تمام دانش آموزان با 
تصاوير كوچك و بزرگ »من سليماني ام« در راهپيمايي شركت مي كنند كه 

برنامه ديگر هم تهيه طومار و امضاي آن از سوي دانش آموزان است. 
وي با اشاره به استقبال دانش آموزان براي عضويت در سپاه گفت: عضويت 
افتخاري دانش آموزان در سپاه به ياد سردار سپهبد حاج قاسم سليماني از 

ديگر برنامه هاست كه پيش بيني شده است. 
باس��تان ادامه  داد: مدارس يادواره شهيد س��ليماني را برگزار مي كنند و 
هر برنامه ديگري هم كه دارند با تصوير ش��هيد سليماني برگزار مي شود. 
همچنين در تمام تابلوي اعالنات مدارس تصوير شهيد نصب شده است.  
وي با اشاره به سخنراني بعضي از چهره هاي مطرح يا ادوار سازمان بسيج 
دانش آموزي در مدارس گفت: اين افراد ب��ا هماهنگي مدير در صبحگاه 
مدارس، فرهنگ ايثار و مقاومت را تبيين مي كنند، همچنين در صبحگاه 
مدارس ش��عار مرگ بر امريكا س��ر داده مي ش��ود. البته اين برنامه ها با 
هماهنگي معاونت پرورش��ي انجام مي ش��ود.  جانشين س��ازمان بسيج 
دانش آموزي يادآور شد: يادواره شهيدان دانش آموز هم بعد از 22 بهمن با 

محوريت شهيد سليماني برگزار مي شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

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. 

بي قانوني داوطلبان قانون گذاري
 با تبليغات زودهنگام مجازي

با شمارش معكوس انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اسفندماه 
كم ك�م كانديداهاي تأيي�د صالحيت ش�ده به صورت رس�مي و 
غيررس�مي به ش�كلي جدي تر وارد فضاي تبليغاتي مي ش�وند. 
طبق آمار ارائه ش�ده از سوي س�يدعباس صالحي، وزير فرهنگ 
و ارش�اد ۲۸ ميليون نفر درگير فضاي مجازي  هس�تند و متوسط 
مصرف اس�تفاده از اينترنت سه س�اعت تخمين زده مي شود. به 
همين خاطر فضاي مجازي ظرفيتي بالقوه براي تبليغات انتخاباتي 
دارد و افرادي كه مي دانند چگونه بايد از اين فضا براي تبليغ خود و 
جلب آراي مردم استفاده كنند، برگ برنده اي مهم در دست دارند. 
ظرفيت فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي با عنايت ب��ه تعداد اعضا 
و سهولت انتش��ار مطالب و س��طح گس��ترده تبليغاتي، يكي از بهترين 
گزينه هايي است كه پيش روي كانديداهاي مجلس شوراي اسالمي قرار 
دارد و اين روش تبليغي نسبت به ساير روش ها، هم هزينه هاي كمتري و 
هم فراگيري گسترده تري دارد. با وجود اين تبليغات در انتخابات هم قانون 
و قاعده خاص خودش را دارد و هنوز زمان رس��مي آغاز تبليغات از سوي 
وزارت كشور اعالم نشده است. به همين خاطر بي قانوني برخي از داوطلبان 
ورود به خانه ملت موجب مي شود تا حق افرادي كه براي تبعيت از قانون 
هنوز تبليغاتشان را آغاز نكرده اند، ناديده گرفته شود. بگذريم از اينكه برخي 
كانديداها به خصوص چهره هاي شناخته شده تر از مدت ها قبل كارهاي 
تبليغاتي خود را در فضاي مجازي و فضاي حقيقي آغاز كرده اند.  اما تبليغات 
زودهنگام چه در فضاي حقيقي و چه در فضاي مجازي كاري غيرقانوني 
است و كس��اني كه بنا دارند براي تقنين قوانين به خانه ملت بروند، مجاز 
نيستند بي قانوني كرده و پيش از زمان رسمي آغاز تبليغات براي مجلس 
شوراي اسالمي از فضاي مجازي براي تبليغ خود و جريان هاي وابسته براي 

پركردن سبد آراي انتخاباتي شان استفاده كنند. 
جواد جاويدنيا، سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور 
درباره نظارت و ممانع��ت از تبليغات زودهنگام برخ��ي كانديداها در 
فضاي مجازي با تأكيد بر اينكه همه  دس��تگاه هاي مس��ئول در روند 
برگزاري انتخابات مسئول رصد تبليغات زودهنگام كانديدا هاي مجلس 
هس��تند، مي گويد:»دادستاني كل كش��ور نيز اين موضوع را از طريق 
دادس��تاني ها پيگيري مي كند.« بنا به تأكيد وي اگر تخلفي از سوي 
دادستاني هاي استان ها براي دادستاني كل كشور ارسال شود حتماً به 
آن رسيدگي مي شود.  جاويدنيا با اشاره به زيادبودن تعداد كانديدا هاي 
انتخابات مجلس، كثرت كانديداها را مان��ع نظارت نمي داند و تصريح 

مي كند:»دادستاني هاي استان ها ملزم به رصد تخلفات هستند.«
وي با اش��اره به فعاليت برخ��ي از كانديداها در كانال ه��اي مردمي از 
شهروندان مي خواهد در صورت مشاهده تخلفات انتخابات، گزارش هاي 

خود را براي دادسرا ها ارسال كنند. 

كبري فرشچي 

ضرورت افزايش اهداي خون
 جوانان باالي 18 سال

س�خنگوي س�ازمان انتقال خون با تأكيد بر لزوم افزايش اهداي 
خون جوان�ان باالي ۱۸ س�ال گف�ت: در ح�ال حاضر بيش�ترين 
اهداكنندگان خون در كشور در س�نين ۲۶ تا 3۵ سال قرار دارند. 
بش��ير حاجي بيگي با بيان اينكه يك��ي از موضوعاتي كه در س��ازمان 
انتقال خون درباره آن بسيار حساس��يم بحث مشاركت جوانان است، 
گفت: از جواناني كه به سن ۱۸ سالگي رس��يده اند، مي خواهيم كه به 
صف اهداكنندگان خون بپيوندند. بايد توجه كرد جواناني كه به س��ن 
۱۸ سالگي مي رسند،  مي توانند در كنار اقداماتي چون ديپلم گرفتن، 
دريافت گواهينامه اهداي خون را هم آغاز كنند.  وي با اشاره به تركيب 
سني اهداكنندگان خون در كشور، اظهار كرد: ۱۷درصد اهداكنندگان 
خون در كشور افراد داراي سنين ۱۸ تا 2۵ سالگي هستند. ۳۸درصد از 
آنها بين سنين 26 تا ۳۵ سالگي قرار دارند، 2۷ درصد از اهداكنندگان 
خون در سنين ۳6 تا ۴۵ سال و ۱۵ درصد از آنها نيز بين ۴6 تا ۵۵ سال 
هس��تند. همچنين ۳درصد از اهداكنندگان خون در كشور در سنين 

بين ۵6 تا 6۰ سال قرار دارند. 
حاجي بيگي با بيان اينكه بيش��ترين اهداكنندگان خون در كشور در 
سنين 26 تا ۳۵ سال هس��تند، ادامه داد: بايد توجه كرد كه مشاركت 
جوانان يكي از موضوعات مهم در اهداي خون محسوب مي شود.  وي 
تأكيد كرد: افرادي كه براي اهداي خون مراجعه مي كنند بايد دو شرط 
را داشته باشند؛ يكي اينكه سن شان باالي ۱۸ سال بوده و دوماً وزن شان 

باالي ۵۰كيلوگرم باشد. 

حسين مرصادي| فارس


