
دومين جلس�ه دادگاه رس�يدگي به اتهامات 
»روح اهلل زم« مع�روف به نيما روزگذش�ته در 
ش�عبه ۱۵ دادگاه انق�اب ته�ران به رياس�ت 
قاضي ابوالقاس�م صلواتي برگزار شد. روح اهلل 
زم ب�ا ادع�اي اينك�ه بع�د از رئيس جمه�ور 
فرانس�ه س�نگين ترين تيم حفاظت براي من 
بود، از مش�ورت مقامات اطاعاتي فرانس�ه با 
او درب�اره ش�رايط اي�ران گف�ت و در دادگاه 
تأكيد داش�ت: »امري�كا متخاصم نيس�ت.« 
در ابتداي جلسه روزگذش��ته دادگاه روح اهلل زم، با 
دستور رئيس دادگاه، نماينده معاونت حقوقي نهاد 
رياس��ت جمهوري به عنوان يكي از شكات پرونده 
در جايگاه حاضر شد و گفت: نهاد رياست جمهوري 
به سبب انتشار نامه اي جعلي به تاريخ ۹ اسفند ۹۶، 
در كانال آمدنيوز ناظر بر موافقت رياست جمهوري با 
حضور بانوان در ورزشگاه آزادي از آقاي روح اهلل زم و 
گردانندگان كانال آمدنيوز شكايت دارد و از دادگاه 
محترم تقاضا دارد، اتهام جعل نامه با سربرگ نهاد 
رياست جمهوري و انتش��ار آن در كانال آمدنيوز را 

پيگيري كند. 
  صف طوالني شاكيان

در ادامه جلسه دادگاه با دس��تور قاضي صلواتي، 
نماينده حقوق��ي وزارت ورزش و جوانان هم در 
جايگاه حاضر شد و به سبب جعل امضاي معاون 

وزير وزارتخانه مزبور از روح اهلل زم ش��كايت كرد 
و همچنين نماينده حقوقي بان��ك تجارت هم با 
دس��تور رئيس دادگاه در جايگاه حاضر شد و به 
سبب انتشار اس��ناد محرمانه اين بانك در كانال 
آمدنيوز به تاريخ ۲۸ دي ۹۵ شكايتش از روح اهلل 

زم را ارائه داد. 
تعداد ديگري از شكات هم با ارسال اليحه شكايت 
خود را از متهم پرونده به دادگاه اعالم داشتند كه از 
جمله آنها مي توان به كميته جست وجوي مفقودين 
ستاد كل نيرو هاي مسلح، مركز حفاظت اطالعات 
قوه قضائي��ه، آقاي جعفري دولت آبادي دادس��تان 
پيشين تهران، آقاي كاظم جاللي سفير جمهوري 
اس��المي ايران در روس��يه، ابراهيم اسالمي قاضي 
دادگاه كيفري يك تهران و تعداد ديگري از شكات 

اشاره كرد. 
  از سحام نيوز تا آمدنيوز

روح اهلل زم با قرارگرفتن در جاي��گاه متهم و ضمن 
معرفي خود در پاس��خ به اين س��ؤال قاضي كه آيا 
سابقه كيفري داشته ايد يا خير اعالم كرد كه سال ۸۸ 
پس از انتخابات بازداشت شده است؛ وي همچنين 
در پاسخ به اين سؤال كه شغل شما چيست، گفت: 

 روزنامه نگار هستم !
رئيس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم به او اعالم 

كرد كه دفاعيات خود را بيان كند. 

در اين هنگام متهم اعالم كرد: من نمي توانم براي اين 
تعداد اتهاماتي كه ذكر شد يكجا دفاع كنم، بنابراين 

اتهاماتم را يك به يك ذكر كنيد. 
قاضي صلواني هم تصريح كرد: شما درخصوص اتهام 
افساد في االرض كه منتس��ب به شماست، توضيح 

بفرماييد. 
روح اهلل زم بيان داش��ت: من اتهام افساد في االرض 

را قبول ندارم. 
قاضي پرسيد: چه سالي وارد فرانسه شديد؟

زم پاسخ داد: تقريباً شهريور ۹۱ بود كه وارد فرانسه 
ش��دم؛ من در مالزي ازدواج كرده بودم، بنابراين با 
دختر و همسرم به فرانس��ه رفتيم و در سال ۹۳ با 
سحام نيوز همكاري كردم كه سال ۹۵ با يك جمعي 
متشكل از مجيد نيك نام ساكن امريكا، بابك اجاللي 
ساكن امريكا، شمس ساكن تركيه و سام محمودي 
س��رابي تصميم گرفتيم كه يك س��ايت خبري را 
راه بيندازيم و البته صحبت راه اندازي اين س��ايت 
از س��ال هاي ۹۲ و ۹۳ مط��رح بود، ام��ا چون پول 
مي خواست در نهايت سال ۹۵ از سحام بيرون آمدم و 

آمدنيوز را شروع كرديم. 
  گزارش به فرانسوي ها

رئيس دادگاه با بيان اينكه درب��اره وقايع و اتفاقات 
۹۶ بيشتر توضيح بدهيد، پرسيد: آيا مسئوليت جان 
افرادي كه در تظاهرات كشته شدند را مي پذيريد؟ 

صلواتي ب��ه وي گف��ت: صراحتاً از اغتشاش��گران 
مي خواستي كه به خيابان بريزند ثابت كن در دي 

۹۶ در آمدنيوز نبوده اي. 
متهم در اين بخش بدون پاس��خگويي به سؤاالت 

قاضي گفت: اين موضوع ارتباطي با من ندارد. 
قاضي گفت: درباره همكاري با سرويس اطالعاتي 

فرانسه توضيح دهيد؟
زم پاس��خ داد: پس از مكالمه روحان��ي و مكرون از 
پليس فرانس��ه با من تماس گرفتن��د و گفتند كه 
در خطر ترور هستم و ش��ش يا هفت جلسه طول 
كشيد تا من را بشناسند و حدود چهار يا پنج ماه اين 
رفت و آمدها ادامه داشت و ايميل دادند كه گزارش ها 
درخصوص اخبار خودت ارسال كن كه گزارش ها را 

ارسال كردم. 
نيما زم افزود: حفاظت نامحسوس گذاشتند تا اينكه 
آدرس خانه، تلفن، كارت هاي بانكي و مش��خصاتم 
در سايت هاي داخلي منتشر شد. پس از آن آدرس 
به پليس دادم و ۲۴ س��اعت بعد خانه من را عوض 
كردند و تيم حفاظت س��نگيني قرار دادند و هر دو 
ماه يكبار با من قرار مي گذاش��تند. تعيين وضعيت 
حفاظت مي كردند و به من گفتند كه بعد از مكرون 
سنگين ترين تيم حفاظت براي توست! درباره شرايط 
ايران و درخصوص تحليل وضعيت با من مشورت و 

صحبت مي كردند. 
  همكاری با دولت  امريكا

رئيس دادگاه گفت: درباره همكاري با دولت متخاصم 
امريكا توضيح بدهيد؟

زم گفت: امريكا دولت متخاصم نيست !
قاضي بيان كرد: به دس��تور ترامپ سردار عزيز ما را 
دولت تروريست و متخاصم امريكا به شهادت رساند؛ 
مگر در كنگره بودجه عليه نظام تصويب نمي كنند؟!

زم گفت: در فرانسه احساس خطر كردم و با يك نفر 
كه در )NSA( بود، مالقات كردم و به دنبال مهاجرت 

به امريكا بودم. 
  نامه با امضاي واعظي بود

در ادامه جلسه دادگاه قاضي خطاب به متهم زم گفت: 
آيا مي داني در زماني كه برادر ناتني ات بازداشت شده 
بود، پدرت به مقام معظم رهبري نامه نوشتند و ايشان 
دس��تور آزادي برادرت را صادر كردند؛ مقام معظم 
رهبري تا اين مقدار رأفت به خرج دادند، آنگاه شما 

پاسخ اين رأفت را بدين شكل داديد !
زم پاس��خ داد: خانواده ام در اين رابطه چيزي به من 

نگفته بودند. 
در نهايت رئيس دادگاه خط��اب به متهم گفت: در 
رابطه با شكايت شكات هر مطلبي داريد، بيان كنيد 
كه متهم درخصوص نامه منتسب به رئيس جمهور به 
وزير ورزش درخصوص مجوز ورود زنان به ورزشگاه ها 
كه در كانال آمدنيوز نشر يافته بود، پاسخ داد: اين نامه 
با امضاي آقاي واعظي بود، نامه را ما تهيه نكرده بوديم 

بلكه براي ما ارسال كرده بودند. 
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فروش ماسك هاي ضدكرونا در شبكه هاي اجتماعي در حالي رونق گرفته كه به گفته كارشناسان استفاده از ماسك به تنهايي نمي تواند منجر به پيشگيري از كرونا شود

»کرونا«درمجازیهمقربانیمیگیرد

زم:مثلمکرونحفاظتمیشدم!
 هرچند قاضي صلواتي به روح اهلل زم يادآوري كرد كه دولت تروريست امريكا سردار سليماني را شهيد كرد

اما زم معتقد بود »امريكا متخاصم نيست!«

كرونا تازه تري�ن دس�تاويز فرصت طلبان در 
شبكه مجازي شده تا جايي كه روزگذشته نامه 
منتسب به معاون درمان وزارت بهداشت، در 
ارتباط با ابتاي تع�دادي از هموطنان به كرونا 
در فضاي مجازي هم تكذيب ش�د. موج ترس 
از بيم�اري كرون�ا در ش�بكه هاي اجتماعي و 
سايت هاي خريد و فروش اينترنتي هم قربانيان 
زيادي گرفته اس�ت. افرادي س�اده لوح بدون 
هيچ تحقيقي از اين بيماري و با وجود اطمينان 
دادن مس�ئوالن از نبود كرونا در كش�ور، پول 
زي�ادي روانه جي�ب فرصت طلب�ان كرده اند، 
روندي ك�ه آگهي هاي ش�بكه هاي اجتماعي 
حكاي�ت از گس�ترده تر ش�دن آن ه�م دارد. 
كرونا ويروسي است نه از طريق هوا بلكه به روش 
عواقب تنفسي منتقل مي شود؛ يعني ويروسش 
مثل بيماري هاي س��رخك و آبله مرغ��ان از هوا 
ديگران را مبتال نمي كند بلكه فرد ناقل با دست زدن 
به وسايل گوناگون و استفاده ديگران از آن وسايل، 
ويروس منتقل مي شود. موضوع مهمي كه بسياري 

از خريداران ماسك هاي گرانقيمت نمي دانند!
  پاي حراست هم به ماجرا كشيد

اخيراً نامه اي در شبكه هاي اجتماعي درخصوص 
فوت تعدادي از هموطنان به كرونا با امضا معاون 
درمان وزارت بهداش��ت جعل و منتش��ر شده كه 
روزگذشته از س��وي اين مقام تكذيب شد. دكتر 
قاسم جان بابايي، با بيان داليل متعددي از جمله 
اينكه در مكاتبات اين معاونت از »مهر آني« استفاده 
نمي شود، گفت: »مركز حراست وزارت بهداشت هم 
با پيگيري موضوع، خواستار برخورد جدي و قانوني 

با انتشاردهندگان اين نامه جعلي شده است.«
  آنتي باكتريال ويژه!

مديران مختلف وزارت بهداشت تقريباً هر روز تأكيد 
مي كنند كه اين ويروس به كشور وارد نشده، اما موج 
خبري ايجادشده و نگراني بابت شيوع اين بيماري 
در كش��ور باعث ش��ده تا عده اي از افراد سودجو با 
تبليغ��ات كاذب در فضاي مجازي به فكر كس��ب 
درآمد باشند. با جست وجويي در شبكه هاي مجازي 
به راحتي ب��ا تبليغات ماس��ك هاي »ضد ويروس 
كرونا« يا ماسك هاي»آنتي باكتريال ويژه« آن هم 

با قيمت هاي باال مواجه مي ش��ويم.  فروشندگان 
اين كاالها در آگهي هايشان مدعي هستند كه فقط 
با استفاده از اين ماس��ك مي توان در برابر ويروس 
كرونا مقاومت كرد! درحالي ك��ه واقعيت را با يك 
جست وجوي ساده اينترنتي هم مي توان دريافت.  
اكثر ماس��ك هاي در معرض ف��روش هيچ ويژگي 
خاصي ندارند و آنها را به راحتي مي توان از داروخانه ها 
تهيه كرد؛ ضمن اينكه تنها استفاده از يك ماسك 
نمي تواند منجر به پيش��گيري از ابتال ش��ود و بايد 
براي پيشگيري نكات بهداشتي را هم رعايت كرد.  
جالب اينكه فروش ماسك هاي ضدكرونا در حالي 
در شبكه هاي اجتماعي رونق گرفته كه حتي ممكن 
است اين كاال از انبارهاي غيراستاندارد و در شرايط 
نگهداري نامناسب يا حتي تاريخ مصرف گذشته به 
دست مشتري برسد و سالمتش را هم تهديد كند. 

  خاقيت فرصت طلبان با موج ترس
با جست وجويي در ش��بكه اجتماعي اينستاگرام 
به تعداد زيادي از آگهي هاي فروش ماسك هايي 
با عناوين »ماس��ك ضد كرونا N۹7«، » ماسك 
آنت��ي باكتري��الpeculiar« يا »ماس��ك ضد 
كرونا proper« بر مي خوريم. ماس��ك هايي كه 
ظاهرشان نشان مي دهد همان ماسك هاي عادي يا 
حداكثر فيلتر دار داروخانه اي هستند. ماسك هايي 

كه قيمت عادي شان تا همين دو هفته قبل بين 
۲ تا ۵ هزار تومان بود، اما االن بسته ۱0تايي آنها 
از ۱۵0 هزار تومان تا ۳00ه��زار تومان به فروش 
مي رس��د.  صفحات اينس��تاگرامي كه مشغول 
فروش اين كاال هس��تند، از امكان كامنت گذاري 
اين شبكه اجتماعي هم نهايت استفاده را مي برند، 
يعني در اينستاگرام در كنار هر پست ديگران هم 
مي توانند نظرات خ��ود را بدهند. به همين دليل 
برخي فروشنده ها در صفحات فروش اين ماسك ها 
خالقيت به كار برده اند و در پست هاي مختلف از 
فوايد اين ماسك ها و ورود بيماري كرونا به كشور 
خبر داده اند! اين سودجويان با اين روش موجي از 
ترس فراهم مي كنند تا ساده لوحاني كه زحمت 
يك جست وجوي س��اده اينترنتي را هم به خود 

نمي دهند، قرباني اين تبليغات شوند. 
  به سامانه ۱۹۰ گزارش كنيد

افزايش قيمت و عرضه كاالهاي تقلبي و بي كيفيت 
ناش��ي از افزايش تقاضاي كاذب ب��وده، چون از 
ابتداي انتشار اخبار مربوط به شيوع كرونا ويروس 
در چين، مسئوالن وزارت بهداشت به دفعات در 
اين باره اطالع رس��اني كرده اند كه كرونا هم مثل 
آنفلوآنزا صرفاً در صورت رعايت نشدن بهداشت 

فردي و خودمراقبتي منتقل مي شود. 

اين جوسازي هاي مغرضانه فرصت طلبان موجب 
شد تا چندي قبل مودت همايي، سرپرست اداره 
نظارت و بازرس��ي اداره كل تجهيزات و ملزومات 
پزش��كي با تأكيد بر ممنوعي��ت افزايش قيمت 
ماسك هاي پزشكي، خطاب به تمام فروشندگان 
ماسك هاي پزشكي هش��دار دهد: »با عنايت به 
رصد سطح عرضه در توزيع و عرضه ماسك هاي 
پزشكي، با تمام متخلفان فروش ماسك هاي تقلبي 
و فاقد اصالت و هرگونه گرانفروشي در اين خصوص 
برخورد قاطع صورت مي گيرد و متخلفان به مراجع 
قضايي معرفي مي ش��وند. مردم ه��م مي توانند 

تخلفات را به سامانه ۱۹0 گزارش كنند.«
  انتقال ويروس ضمانت ندارد

محمدمه��دي عالءالديني رئي��س اداره نظارت 
تجهي��زات و ملزومات پزش��كي س��ازمان غذا و 
دارو هم با بيان اينكه س��ازمان بهداشت جهاني 
در شرايط ش��يوع بيماري هاي واگير استفاده از 
ماسك هاي طبي را براي عموم توصيه نمي كند، 
گفت: »ماسك هاي مورد استفاده در مراكز درماني 
با عنوان ماسك هاي جراحي شناخته مي شوند كه 
كاربرد آنها براي كاهش انتقال ريز ذرات به سيستم 
تنفس��ي بوده و در اتاق هاي عمل و در جراحي ها 
به كار گرفته مي ش��وند كه هيچ كدام از ماسك ها 
اطمينان قطعي در عدم انتقال عفونت يا ويروس 
را تضمين نمي كنند، بنابراين در ش��رايط شيوع 
بيماري ها، رعايت و افزايش بهداشت شخصي اكيداً 
توصيه مي شود.« روزگذش��ته قاسم جان بابايي، 
معاون درمان وزارت بهداشت هم از توزيع تجهيزات 
با ايمني باال در تمام بيمارستان هاي كشور خبر داد 
و گفت: »با دس��تور وزير بهداش��ت، ماسك هاي 
معمولي و ماس��ك هاي N۹7 و تمامي وسايل با 
ايمني باال در مراكز توزيع شده و در تمام دانشگاه ها 
يك نفر متخصص عفوني، مس��ئول رصد مداوم 
بيماري در منطقه و آموزش ديگر پرسنل است.« 
خوشبختانه وزارت بهداشت هم زير ساخت هاي الزم 
براي پيشگيري از كرونا را فراهم كرده و هم اكنون در 
اكثر استان  ها و بيمارستان هاي كشور رصد مدام 
وضعيت در حال اجراس��ت، پس خودتان را اسير 

دست فرصت طلبان مجازي نكنيد. 

رئيس سازمان محيط زيست: 

تلفاتآلودگيهوا
2برابرآمارتصادفاتجادهاياست

ه�وا  آلودگ�ي  گف�ت:  محيط زيس�ت  س�ازمان  رئي�س 
س�االنه 3۰ه�زار نف�ر كش�ته ب�ر ج�اي مي گ�ذارد، در حال�ي 
ك�ه تصادف�ات ج�اده اي ح�دود ۱۶ه�زار نف�ر تلف�ات دارد. 
عيسي كالنتري، در بيست و يكمين همايش ملي صنعت و خدمات سبز كه در 
سالن همايش هاي سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، گفت: آاليندگي 
هوا به خصوص در كالنشهرها در كشور ما دو برابر حوادث جاده اي تلفات دارد، 
در حالي كه ما اين همه به حوادث جاده اي اهميت مي دهيم. كالنتري تأكيد 
كرد: حفظ محيط زيست چه بخواهيم و چه نخواهيم اجتناب ناپذير است. چه 
دولت ها بخواهند و چه نه، بايد محيط زيست را در اولويت هاي اصلي خود قرار 
دهند.  كالنتري بيان كرد: امروز حفاظت از محيط زيست در كشور ما اجباري 
اس��ت و كارخانه داري هم كه قباًل فكر مي كرد توجه به محيط زيست يك 
رفتار فانتزي است، امروز اين طور فكر نمی كند، به خصوص با افزايش آگاهي 
مردم از حقوق اجتماعي خود كه محيط زيس��ت را نيز از حقوق شهروندي 
خود تلقي مي كنند.  وي افزود: يكي از پايه هاي توسعه پايدار حفظ حقوق 
نسل هاي بعد است كه در طول 7هزار سال تمدن ما متأسفانه نسل حاضر در 
حفاظت از حقوق نسل هاي بعد نسبت به همه اين دوران بي توجه ترين بوده 
است. نيازهاي وضع موجود ما روز به روز افزايش پيدا كرده و فشار بر منابع 
چندين برابر شده است.  رئيس سازمان محيط زيست گفت: امروز شاهديم 
كه ساالنه ۵0تا ۶0هزار هكتار از جنگل هاي زاگرس ما خشك مي شود. فشار 
بر طبيعت در ۴0سال گذشته يكي از نتايجش اين بوده كه جنگل ها به علت 
فرسايش خاك و فشار بر منابع آبي ضعيف و ضعيف تر شده و امروز بيماري 
بر آنها غالب شده است.  رئيس سازمان محيط زيس��ت يادآور شد: قرار بود 
70هزار كاميون نوسازي شود، قرار بود كل اتوبوس ها و ميني بوس هاي ما تا 
پايان دولت يازدهم نوسازي شود، قرار بود موتورسيكلت برقي توليد كنيم و 
موتورسيكلت هاي كاربوراتوري ظرف ۱0سال حذف شوند. اين كارها سالي 
۲0ميليارد دالر سرمايه گذاري مي خواست، اما االن كل درآمد دولت صرف 
واردات كاالهاي اساسي مي شود. اولويت اول ما االن تأمين كاالي اساسي در 
شرايط تحريم است كه با اين همه فشار بيش از حد بر منابع آبي، توليدات ما 

حدود ۳۵ ميليارد دالر در بخش كشاورزي است. 
وي هشدار داد: بعد از روسيه ما باالترين شدت انرژي را در جهان داريم. اين 
افتخار نيست كه ما روزانه ۹0 ميليون ليتر بنزين مصرف مي كنيم. كشور 
همسايه كه توليد ناخالص داخلي آن ۱/۵ برابر ما و جمعيتش هم اندازه ايران 

است، مصرف روزانه اش كمتر از يك پنجم ماست. 

تخفيفبيمهایبهکسانی
کهبهسالمتشاناهميتميدهند

مديرعام�ل س�ازمان بيمه س�امت از اج�راي ط�رح پايلوتي 
خب�ر داد ك�ه براس�اس آن براي اف�رادي ك�ه با اجراي بس�ته 
كنت�رل فش�ارخون، چرب�ي خ�ون، چاق�ي و كلس�ترول در 
كنترل اي�ن فاكتورها و در نتيج�ه افزايش س�امت برخوردار 
ش�وند، تخفيف بيم�ه اي در نظر گرفته مي ش�ود. ب�ه گفته وي 
اي�ن ط�رح از اس�فندماه در اس�تان گلس�تان اجرا مي ش�ود. 
طاهر موهبتي در نشست خبري در محل سازمان بيمه سالمت ضمن 
رس��انه اي كردن اين طرح افزود: اين طرح به منظور تشويق مردم به 
رعايت اصول بهداش��تي و كاهش عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير 
است؛ اين طرح بعد از گلستان در استان زنجان پايلوت مي شود و بعد از 
ارزيابي نتايج اين دوره آزمايشي براي تمديد و تعميم آن در سه ماهه 

دوم سال ۹۹ تصميم گيري مي شود. 
به گفته وي با اجراي اين طرح در واقع افرادي كه به پيش��گيري از 
بيماري ها بيشتر توجه مي كنند، حق بيمه كمتري مي پردازند البته 
كساني كه بيمه رايگان هس��تند براي تمديد رايگان بودن بيمه به 
اجبار بايد بسته هاي بهداشتي كنترل اين عوامل چهارگانه را انجام 
دهند و با مراجعه به شبكه بهداشتي و اجراي اين بسته هاي چهارگانه 
بيمه رايگان آنها تمديد مي شود، اما افرادي كه بيمه پرداز هستند در 
صورتي كه فش��ارخون، چربي خون يا كلسترول باال يا چاق باشند، 
در صورت كاهش خطر و بهبود وضعيت مشمول تخفيف حق بيمه 

مي شوند. 
موهبتي ادامه داد: تخفيف حق بيمه بين صفر تا ۵0درصد خواهد بود 
و البته مزيت مهم ديگر اين طرح بهبود شاخص هاي سالمت و كاهش 
بار بيماري ها در آينده اس��ت و قطعاً در دراز مدت بيمه سالمت ضرر 

نمي كند. 
مديرعامل سازمان بيمه س��المت گفت: هماهنگي هاي الزم با شبكه 
بهداشتي براي كنترل هاي بهداش��تي و اجراي بسته هاي تعيين شده 
انجام شده اس��ت و در گام بعدي كاهش فرانش��يز پرداختي مردم در 
مراكز درماني و حتي رايگان ش��دن برخي خدمات درماني پيش بيني 

شده است. 
رئيس سازمان بيمه سالمت وضعيت بودجه س��ال ۹۹ سازمان بيمه 
سالمت را نيز اين گونه ترس��يم كرد: بودجه س��ال ۹۹ سازمان بيمه 
س��المت در كميس��يون تلفيق مجلس با ۹درصد رشد تصويب شده 
اس��ت، هر چند ۵هزار ميليارد تومان كسري نس��بت به پيشنهاد ما 
پيش بيش بيني مي ش��ود، اما تالش مي كنيم با مديريت هزينه ها در 
شرايط سخت اقتصادي امور بيمه ش��دگان و ارائه كنندگان خدمات 
درماني را مديريت كنيم، اما واقعيت اين اس��ت ك��ه حداكثر امكان 
 صرفه جويي انجام ش��ده و بي��ش از اي��ن جايي ب��راي صرفه جويي 

وجود ندارد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

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

  اين متن و عكس هاي باال در فضاي مجازي دس�ت به دست 
مي چرخد: كناره  گيري س��لبريتي هندي از بازيگري در كنار كعبه. 
رابي پيرزاده بازيگر هندي با انتش��ار مطل��ب و تصاوير خود در فضاي 
مجازي اعالم كرد، پس از اداي عمره در مكه مكرم��ه، توبه كرده و از 
دنياي بازيگري كناره گيري مي كند. او خبر كناره گيري خود را با انتشار 

عكسي از خود با حجاب اعالم كرد. 
 او خب��ر كناره گيري خود را با انتش��ار عكس با حجاب��ش اعالم كرد. 
او نوشته اس��ت: »من براي كس��ي نماز خواندم كه در اين سفر از من  
پش��تيباني كرد، خيلي س��خته در مقاب��ل خانه  خدا احساس��اتت را 
كنترل كني؛ امتحان واقعي بعد از عمره ش��روع ميشه، انگار آدم تازه 
متولد شده باشه، روز بازگش��ت من از مدينه در سوم فوريه و مصادف 
با روز تولدمه، خدا ميدون��ه براي آن برنامه ريزي نك��ردم، خداوند به 
من زندگي جديدي هديه داده؛ زندگي يه مس��لمون.« او نوش��ت به 
اداي عمره افتخار مي كند و هيچ چيزي تا اين اندازه نمي توانس��ت او 

را خوشحال كند.
 البته پ��س از كناره گي��ري رابي پيرزاد از دنياي هن��ر، عكس ها و 
فيلم هايي از او در فضاي مجازي منتشر شده كه به زندگي پيشين 
او تعلق دارد و هيچ س��نخيتي با س��بك زندگي جديدش ندارد، 
مشخص نيس��ت چه كس��ي عكس ها و فيلم هايش را پس از توبه 
منتشر كرده، رابي پيرزاده در اين باره گفته اگر آنها در اين دنيا به 
سزاي عملشان نرسند، خداوند در آخرت آنها را به مجازات عملشان 

خواهد رساند. 
-----------------------------------------------------

  محمد خيزران با انتش�ار اين عكس توئيت زد: از ديشب اين 
سؤال ذهن من را مش��غول كرده است كه چرا يك س��وهاني در قم به 
خانمي جوان جهت بس��ته بندي س��وهان نياز دارد؟ مگر خانم بودن 

تأثيري روي كيفيت بسته بندي 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 

دکترايتقلبينايبرئيسکانونوکال!هيچ گونه توضيح و تفسير. 
 يكي از اعضاي هيئت مديره كانون وكا فرد ديگري را در آزمون مقطع 
دكتری به جاي خودش جا زده  بود كه با هوشياري مسئوالن دانشگاه 
شناسايي و متخلفان به مراجع قضايي و انضباطي معرفي شده اند. 
حقوقدانان بايد بيشتر از هر كس ديگري به قانون پايبندي داشته باشند؛ 
در بين حقوقدانان، وكال كه سوگند ياد كرده اند بايد براي تحقق عدالت 
بكوشند، تكاليفشان سنگين تر و تخلفات و قانون شكني هايشان غيرقابل 
پذيرش تر است. ديگر از جمع وكال، اگر منتخبشان يعني اعضاي هيئت 
مديره كانون هاي وكال مرتكب تخلف و جرم شوند، نوبر است و مي طلبد 
يك بار براي هميشه با اين رويه ناصواب قانون شكني علني برخورد قاطع 
صورت بگيرد. مگر مي توان از وكيلی كه خودش علناً قانون شكني مي كند، 
انتظار داشت كه حقوق موكل را در دادگاه ها رعايت كند يا بدون زد و بند 

از مظلوم دفاع كند؟!
در تازه ترين مورد از قانون شكني علني اعضاي هيئت مديره كانون هاي 
وكالي دادگستري، يكي از نواب رئيس كانون وكالي دادگستري مركز 
كه در مقطع دكتري دانشگاه آزاد واحد كيش پذيرفته شده است، فردي 
ديگر را به جاي خود به آزمون زبان دكتري دانشگاه فرستاده است! البته 
اين اتفاق ناگوار با هوشياري مسئوالن دانشگاه مواجه شده و فرد خاطي 
دستگير و به دس��تگاه قضايي معرفي شده است و همچنين نايب رئيس 
كانون وكالي دادگستري مركز به كميته انضباطي دانشگاه آزاد معرفي 

شده است. 
جالب اينكه ساالنه صدها مورد پرونده وكالت از سوي آقاي نايب رئيس 
امضا و تمديد مي شود. واقعاً كسي كه به خاطر انتفاع شخصي، حتي حاضر 
است مدرك تحصيلي اش را هم با تقلب بگيرد، آن هم اين نوع تقلب كه 
ش��خص ديگري را به جاي خودش سر جلس��ه آزمون بفرستد، چه طور 
مي تواند حقوق موكالن را احيا و از آن دفاع كند؟! اساس��اً چه تضميني 
وج��ود دارد وقتي پرونده هاي ميلي��اردي داوري به كان��ون وكال ارجاع 
مي شود، از سوي چنين فردي به صورت عادالنه بين سايرين وكال توزيع 
شود؟! چه ضمانتي است كه مبالغ نجومي دريافتي براي جابه جايي محل 
وكالت يك وكيل به تهران، درست و به قاعده دريافت و درست و به قاعده 
هزينه شده باشد؟! و چندين و چند سؤال ديگر كه »جوان« مدت هاست 
آنها را طرح كرده و پاس��خ منطقي اي راجع به آن دريافت نكرده اس��ت. 
پيگيري هاي »جوان« در دو روز گذش��ته هم براي صحبت با آقاي نايب 

رئيس بي نتيجه ماند. 
نكته تأسف آورتر اين است كه آقاي صمد ز. پ براي انتخابات اخير هيئت 
رئيس��ه كانون وكالي مركز نامزد و تأييد صالحيت هم ش��ده است! اي 
كاش مرجع نظارتي انتخاب كانون وكال در اي��ن رابطه توضيح دهد كه 
چگونه صالحيت چنين فرد متقلبي را براي رياست دوباره بر وكال تأييد 

كرده است. 
س��ابقه تخلفات در كانون وكال محدود به اين مورد نيس��ت. قباًل هم بر 
خالف قانون پروانه وكالت صادر و با متخلفان برخورد ش��ده است. مثاًل 
ه�  .آ پس از  چند دوره حضور در مجلس ش��وراي اسالمي به عنوان دبير 
كميسيون قضايي برخالف مقررات پروانه وكالت گرفته  و پس از شكايت و 
پيگيري هاي فارغ التحصيالن حقوق به طرق مختلف، وی بازنشسته شد! 
پيش از اين متولي كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت در همين 
رابطه اينچنين توضيح داده است: بعد از مدتي مشخص شد، ه�  .آ منشي 
كميس��يون حقوقي مجلس برخالف قانون، به طور همزمان و با داشتن 
شغل دولتي موفق به اخذ پروانه وكالت در سال ۹۲ از كانون وكال شده و 
به همين دليل، امكان رسيدن طرح حذف ظرفيت از وكالت به كميسيون 
وجود نداشته است. تا اينكه باالخره و پس از رسانه اي شدن موضوع، وی 
بازنشست و تازه در چند ماه گذشته روند اين طرح از سر گرفته شد. همين 
جا معلوم مي شود كه كانون هاي وكال براي رسيدن به اهداف خود حاضر 

هستند هر كاري انجام دهند. 

ابراهيم مشيریان 
  گزارش  2

محمدصادق فقفوري

زهرا چيذري 

  مدير كل پزش��كي قانوني اس��تان تهران گفت: حدود ۵۲درصد از 
پرونده هاي قصور پزشكي در استان تهران است. 

  برج طغرل با قدمت ۹00 سال كه در شهر ري واقع شده، آثار تاريخي 
تا ۸ هزار سال دارد. توسعه شهري، ساخت مترو، كم شدن آب چشمه 
علي، ساخت و س��ازهايي بدون توجه به آثار تاريخي، متهم هاي اصلي 

انحراف برج طغرل هستند. 
  رئيس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي كش��ور از اختصاص 
اعتبار حدود ۴ميليارد تومان در قالب ارائه بس��ته حمايتي ويژه براي 

دانش آموزان استثنايي كشور خبر داد. 

علي شيربند | ميزان


