
بنابر رأي صادره از دادگاه ويژه مبارزه با جرائم 
اقتص�ادي، حس�ين هدايتي به ج�رم اخالل 
عمده در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق 
تحصيل مال نامشروع به تحمل 20سال حبس، 
محرومي�ت دائ�م از به كارگي�ري در خدمات 
دولتي و رد مال معادل ٤ه�زار و ٨٨٩ ميليارد 
و ٣٩٥ ميليون ريال به نفع بانك س�رمايه كه 
از آن تحصيل مال نامش�روع داشته و تحمل 
٧٤ضربه شالق در انظار عمومي محكوم شد. 
به گزارش خبرگزاري ها، غالمحسين اسماعيلي 
سخنگوي دستگاه قضا در سومين نشست خبري 
با خبرنگاران  در مورد متهمان  پرونده هدايتي و 
دوستان گفت: سيدمهدي موسوي نژاد به تحمل 
١٥سال حبس، محروميت دائم از مشاغل دولتي 
و استرداد ٩٣٠ميليارد ريال در حق بانك سرمايه 
و ٧٤ ضربه ش��الق در انظار عموم��ي، علي اكبر 
يقيني به تحمل ١٠سال حبس، محروميت دائم از 
به كارگيري در مشاغل دولتي و متهم رديف چهارم 
مجتبي كيان پيش��ه به جرم معاون��ت اخالل در 
نظام اقتصادي به تحمل پنج سال حبس محكوم 

شدند. 
 انتشار جزئيات دادنامه با حذف نام افراد 

اسماعيلي همچنين درباره انتشار جزئيات احكام 
صادره گفت: در سامانه اي كه به زودي راه اندازي 
مي كنيم، مت��ن دادنامه ها با حذف مش��خصات 
افراد منتشر مي ش��ود.»تناد«، »تحليل و نقد آرا 
دادگاه ها« نام همان سامانه اي است كه سخنگوي 

دستگاه قضا به آن اشاره كرد. 
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با گزارشات تخلفات 
در زمينه تخصيص ارز اظهار داشت: تا االن صرفاً 
در حوزه تخصي��ص ارز ب��راي واردات كاغذ پنج 
پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده و ١٥نفر 
در اين ارتباط بازداشت هس��تند. اسماعيلي در 
توضيح بيش��تر گفت: صرفاً به دو تا س��ه شركت 
١٥٧ميليون دالر ارز تخصيص داده شده بود كه 
فقط معادل ٥٧ميليون دالر كاغذ وارد ش��د و در 
رابطه با ١٠٠ميليون دالر ديگر كاغذي وارد نشده 

كه متهمان شناسايي و بازداشت شدند. 
 21پرونده در حوزه خودرو 

سخنگوي قوه قضائيه آخرين وضعيت پرونده هاي 
خودرو را نيز تش��ريح كرد و گفت: در حال حاضر 
2١ پرونده در ارتباط با شركت هاي خودرويي را 
در مراجع قضايي در دست رسيدگي داريم كه در 
مورد سه شركت رأي قطعي صادر شده و در حال 

اجراس��ت كه برخي از اين شركت ها ٣٠٠، ٥٠٠، 
هزار يا ٣هزار شاكي دارند. 

 دوچرخه سواري بانوان منع قانوني ندارد 
اسماعيلي در ادامه در پاسخ به سؤالي در رابطه با 
اعالم دادستان اصفهان در زمينه دوچرخه سواري 
بانوان گفت: آنچه در اين زمينه از قول دادستان 
اصفهان نقل شد، يك برداشت ناقص از نظر و نامه 
وي است. به موجب قانون، دوچرخه سواري بانوان 

اگر با رعايت ضوابط شرعي باشد، منعي ندارد. 
س��خنگوي قوه قضائيه در رابطه ب��ا اجراي قانون 
رسيدگي به اموال مس��ئوالن گفت: در ارتباط با 
مقامات مذكور در اصل ١٤2 قانون اساسي كه ماده 
يك اين قانون اس��ت، قوه قضائيه كار رسيدگي را 

انجام مي دهد و اگر در رسيدگي ها به جرم، تخلف و 
افزايش غير حق اموال و دارايي هاي اين مسئوالن 
رسيد، نتيجه را به اطالع عموم مي رساند؛ نه اينكه 
اين دارايي ها و ليس��ت را در اختيار و در معرض 

عموم قرار دهد. 
 اعالم برنگشتن ارز به كشور هنر نيست !

اسماعيلي همچنين در مورد اظهارات يكي از وزرا 
مبني بر وضعيت مبهم ارزهاي وارداتي و صادراتي 
گفت: اوالً بايد از وي پرس��يد چرا به كس��اني كه 
اينگونه رفت��ار مي كنن��د، ارز مي دهيد؟ تكليف 
متوجه نهادهاي متولي است كه در تخصيص ارز 
دقت كنند. اين هنر نيس��ت براي يك وزير و يك 
مقام مسئول كه بيايد به ما اعالم كند، ٥٠درصد 

ارز ناش��ي از صادرات يا ٣٠درصد از ارز ناش��ي از 
صادرات به چرخه اقتصادي كشور برنگشته است. 
 برخي ادعاها راجع به زندانيان درست بود

اسماعيلي در پاس��خ به اين سؤال كه رويه رئيس 
جديد قوه قضائيه در رابطه با اعالم قضات مفسد 
چيست، گفت: بدون هيچ اغماضي برخورد انجام 
مي شود، اخيراً هم رئيس قوه قضائيه براي برخورد با 
عناصر احتمالي متخلف دستوراتي را صادر كردند.  
اسماعيلي در رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي 
به پرونده هاي س��كه ثامن و طالي شادي گفت: 
در پرونده طالي ش��ادي ٣هزار و 8٠٠ ش��اكي و 
در ثامن ٣هزار و ١٠ نفر ش��اكي داريم كه دستور 
داده شده پرونده جمع و جور و اموال مكشوفه بين 

مالباختگان توزيع شود. 
اس��ماعيلي همچنين در رابطه با ادعاي برخورد 
با زندانيان گفت: هيئتي براي بررس��ي وضعيت 
زندان هايي كه مورد ادعاي برخي از زندانيان است، 
تشكيل شده و اين هيئت ها يك هفته اي است كه 
مأموريت پيدا كرده اند. يكي دو مورد خاص را هم 
خود ما بررسي كرديم و ش��خصاً پيگير شدم و به 
اين نتيجه رسيدم كه ادعاها درست نيست. كسي 
كه جرمش امنيتي و در ارتباط ب��ا منافقين و  به 
اين سازمان تروريس��تي مرتبط است يكي از اين 
مدعيان بود كه به ادعاي وي ورود كرديم و ديديم 
بيش از ١٠مرتبه به بيمارستان هاي خارج از زندان 
به خاطر ديس��ك كمر خفيف ارجاع و 2٧ جلسه 
فيزيوتراپي شده اس��ت. موضوعي كه شايد من و 

شما به خاطر هزينه ها اقدامي نكنيم. 
وي افزود: فرد ديگري هم به دليل توهين به نبي 
حكم اعدامش صادر شده بود كه مشمول عفو شد 
و از اعدام رهايي پيدا ك��رد. اين فرد 2٣٠ مالقات 
داشته و با زندانيان درگير شده و تلويزيون زندان را 
هم شكسته است؛ اين فرد ادعاي بد رفتاري با وي 

را داشت كه به ادعاي او هم ورود كرديم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه خبرنگار روزنامه شرق 
اخيراً بازداشت ش��ده، اما اجازه ديدار با وكيل را 
ندارد آيا علت خاصي دارد، گفت: بازداشت و صدور 
حكم مبتني بر اعمال مجرمانه بر افراد است؛ در اين 
رابطه نه شغل و نه جنسيت برايمان مهم است. به 
اين فرد عمل مجرمانه در حوزه امنيت نسبت داده 
شده است و در اين رابطه هر وكيلي نمي تواند ورود 
كند، اين اصالح ماده قانوني در مجلس ش��وراي 
اس��المي اس��ت و هر آنچه مجلس تصويب كند، 

اجرا مي كنيم. 
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قاضي: معاون نظارت بانك مركزي را احضار مي كنيم تا صحت ادعاهاي متهم را بسنجيم
رضوي:  بانك مرکزي دريافتي هاي من را تأييد کرده است!

سرعت چشمگير ايران در ثبت اختراعات بين المللي

زندان صاحب عابربانک شد!
سخنگوي دستگاه قضا حكم حسين هدايتي را اعالم كرد و ضمن آن اذعان داشت: 

از اين پس متن كامل احكام تمام دادگاه ها با حذف اسامي در سامانه اي به نام تناد منتشر خواهد شد

حسين هدايتي  معروف به عابربانك فوتبال ايران به 20سال حبس، ٤٨0ميليارد جريمه  و ٧٥ ضربه شالق محكوم شد

ادعاي رضوي كار 

نيره ساري 
دس�ت خودش و   گزارش  2

بانك مركزي داد! 
هادي رضوي در دادگاه قبلي و هم روزگذشته 
ادع�ا ك�رد، نامه اي ب�ه بان�ك مرك�زي زده و 
درخصوص ذي نفع واحد بودن خود اس�تعالم 
داشته است و فردي به نام حنيفي معاون نظارت 
بانك مركزي جواب نامه وي را داده و تأييد كرده 
است كه اين فرد از حد اعتباري مشخص شده 
تخطي نكرده اس�ت! نامه اي كه طبق اظهارات 
قاضي مسعودي مقام مستند آن بدون امضا به 
دادگاه ارائه شده و تأكيد چندباره هادي رضوي 
باعث شد تا قاضي اظهار كند، حنيفي را احضار 
خواهد كرد تا جريان اين استعالم مشخص شود! 
به دنبال اين اظهارات قاضي تأكيد كرد، برخي 
مراجع ما سوء جريان دارند كه پاسخ استعالمات 
را به درستي نمي دهند! آنچه قاضي به آن اشاره 
كرد به گونه اي ديگر از سوي مسئول مطالبات 
بانك سرمايه هم مطرح شد و اعالم كرد: آقاي 
همتي و مس�ئوالن بانك مركزي ج�واب ما را 
بدهيد! آيا شما گفتيد در روند اخذ تسهيالت 

رضوي مشكلي نبوده است؟!
دادگاه سوم با دفاعيات هادي رضوي كليد خورد. 
وي ادعا داشت از بانك مركزي درباره موضوعات 
كيفرخواست سؤال كرده تا عنوان اخالل را بدانم 

و بانك مركزي هم جواب استعالمش را داده است. 
وقتي قاضي از وي پرس��يد چه كس��ي پاسخ اين 
استعالم را داده اس��ت، هادي رضوي گفت: آقاي 

حنيفي معاون نظارت بانك مركزي!
اش��اره وي به اين نام باعث شد تا قاضي مسعودي 
مق��ام بگويد: قطعاً م��ا آقاي حنيف��ي را خواهيم 
خواس��ت كه آيا صالحيت چنين اظهارنظري را 

داشته اند بيايند و پاسخگو باشند!
مس��عودي مقام همچنين در بخش هاي ديگري 
از دادگاه كه اين شبهه از سوي مسئول مطالبات 
بانك سرمايه مطرح شده،  گفت: برخي مراجع ما 
سوء جريان دارند كه پاسخ استعالمات را به درستي 

نمي دهند. 
 ايراد نگيريد، ساكت!

وقت��ي نوبت به دفاعي��ات وكيل رضوي رس��يد، 
جمله خود را با نارضايت��ي از جو دادگاه آغاز كرد. 
هرچند يك بار قاضي ب��ه وي تذكر داد كه دادگاه 
جو خوبي دارد، اما حاشيه روي هاي آقاي وكيل، 
قاضي دادگاه   ويژه مفاسد اقتصادي را مجبور كرد 
تا باالخره با تحكم و تن��دي صحبت كند. وكال با 
يكديگر صحبت مي كردند، چن��د باري در ميان 
صحبت هاي مسئول مطالبات بانك سرمايه تذكر 
دادند و در نهايت قاض��ي را مجبور به تذكر تند و 
جدي كردند تا بگويد: ١٤س��اعت دفاع كرديد و 
مستندات ارائه كرديد، در هيچ كجاي كشور چنين 

چيزي نيست، شئون وكالت را رعايت كنيد، غلط 
و اشتباه هم بگويد به شما مربوط نيست! اين در 
حالي است كه  قاضي مسعودي مقام را به سعه صدر 
باال مي شناس��ند و حتي متهماني كه پيش روي 
اين قاضي مي ايستند بارها و بارها از صبوري وي 

قدرداني كردند. 
حاش��يه هاي آقاي وكيل در حالي است كه اجازه 
حرف زدن به هادي رضوي نداد و گفت: به اندازه 
كافي حرف زدي، بشين! اما وقتي در حال دفاعيات 
از موكلش بود، بعد از چند دقيقه حاشيه روي گفت: 

به دليل خستگي و تشنگي توان دفاع ندارم!
بخش هاي ديگري از دادگاه به ارائه مستندات علي 
محمدي اختصاص يافت. وي  گفت: با پديده اي رو 
به رو هستيم كه مي گويد ابر و باد و مه و خورشيد 
و فلك، دست به دست هم دادند و صفحاتي را در 
پرونده وي گذاشتند! علي محمدي با شرح مستند 

از شگردهاي پولشويي هادي رضوي و تاراج پول 
معلمان از طريق همكاري مدي��ران نااليق بانك 
سرمايه بيان داشت: اضافه برداشت بانك سرمايه از 

بانك مركزي ١١٧هزار ميليارد است. 
نكاتي كه علي محمدي به آن اش��اره  كرد از موارد 
كليدي پولشويي بود. به طور مثال وي در بخشي 
از دادگاه بيان داش��ت: طبق قانون تنها بر مبناي 
6٠ درص��د از باالترين ميزان فروش ش��ركت وام 
تعلق مي گيرد، مفاصه حساب آقاي رضوي 8٠٠ 
ميليون تومان است، اما چرا ٩8٠ ميليارد نوشته 
شده اس��ت؟! اين يعني آقاي رضوي مي توانسته 
2٠٠تا ٣٠٠ميليون وام بگيرد نه 8٠ ميليارد! علي 
محمدي در اين مقطع خطاب به س��اير متهمان 
بانك سرمايه پرسيد: بانكي ها جواب مردم را بدهيد، 

شما در بانك چه مي كرديد؟!
بخش ديگ��ري از انتق��ادات مس��ئول مطالبات 
بانك س��رمايه به بانك مركزي و خألهاي قانوني 
برمي گشت و گفت: افسوس مي خورم كه سيستم 
بانكي دقت نكرده و االن وضعيت اين شده است. 
با فريب، ميلياردها ريال اخذ ش��ده و همه چيز به 
ظاهر قانوني، اما طلبكار هم هستند. علي محمدي 
همچنين پيرو ابهام در مورد استعالم رضوي از بانك 
مركزي هم گفت: آقاي همتي و مس��ئوالن بانك 
مركزي جواب ما را بدهيد! آيا شما گفتيد در روند 

اخذ تسهيالت رضوي مشكلي نبوده است؟!

در سه سال اخير 

عليرضا سزاوار 
ي   دانشگاه ه ها نش�گا ا د

كش�ور س�رعت 
چشمگيري در ثبت پتنت )اختراع( بين المللي 
داش�ته اند. به طوري كه از ثب�ت 1٨ اختراع 
جهاني در س�ال ٩٥ به ثبت حدود ٥0 اختراع 
جهان�ي در س�ال گذش�ته رس�يده ايم. 
متقاضي ثب��ت اخت��راع بين الملل��ي مي تواند 
اختراع خود را با پرك��ردن اظهارنامه بين المللي 
و نقش��ه هاي اختراع و توصيف آن با قيد عنوان 
اختراع مرات��ب را از طري��ق WIPO به اتحاديه 
بين المللي همكاري در ثبت اختراعات بين المللي 
ارسال كند.  پس از بررس��ي مقدماتي و پذيرش 

براي متقاضي تق��دم در ثبت اختراع بين المللي 
ايجاد مي ش��ود. ضمن اينكه دفتر بين المللي به 
موجب ماده ٥٠ معاهده مي تواند با ارائه اطالعات 
ديگر متقاضي را از اختراعات قبلي مطلع سازد. 

ايران به معاهده همكاري ثبت بين المللي اختراع 
)PCT (patent Cooperation Treaty  كه در 
سال ١٣٤٩ در واش��نگتن منعقد  و اصالحي آن 
در س��ال هاي ١٣8٠، ١٣62، ١٣٥8 انجام شده، 
ملحق شده كه در تاريخ ١٣86/6/2٤ به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي رس��يده است.  براساس 
گزارش جديد كانون پتنت ايران، دانشگاه صنعتي 
اميركبير رتبه نخست را در كشور از آن خود كرده 
است. كانون پتنت ايران كه زير نظر معاونت علمي 

و فناوري رياس��ت جمهوري فعالي��ت مي كند، 
گزارشي از روند ارجاع و ثبت اختراع را در كشور 
اعالم كرده است.  دانش��گاه صنعتي اميركبير با 
ارجاع ١٠8پتنت بين المللي رتبه نخست ارجاع را 
كسب كرده كه براين اساس در مجموع 2٥درصد 
از كل پرونده هاي ارس��الي پتنت هاي بين المللي 
در ميان دانش��گاه ها به كانون پتن��ت، مربوط به 
دانش��گاه صنعتي اميركبير بوده اس��ت.  در ثبت 
پتنت بين المللي نيز دانشگاه صنعتي اميركبير با 
ثبت 22 پتنت تأييد شده نيز توانست رتبه نخست 
در كشور را به خود اختصاص دهد. دانشگاه صنعتي 
شريف و مركز رشد تجهيزات پزشكي نيز هركدام 
با ثبت ٩ پتن��ت بين الملل��ي در رتبه هاي بعدي 

قرار گرفتند.  رضا ن��ادري، مديركل دفتر فناوري 
و ارتباط با صنعت دانش��گاه صنعت��ي اميركبير 
خاطرنشان كرد: اين دانشگاه از سوي دفاتر همكار 
نمونه كانون پتنت با 2٠٧ امتياز رتبه اول، دانشگاه 
صنعتي ش��ريف با ٧٩ امتياز رتبه دوم و دانشگاه 
تربيت مدرس با 6٩ امتياز رتبه س��وم را كس��ب 
كرده اند.  در س��ال گذشته قانوني توسط مجلس 
به عنوان بند ت. تبصره ٩ تصويب شد كه براساس 
آن مؤسسات و شركت هاي سودده بايد ٤٠درصد 
از بودجه تحقيقاتي خود را براي فعاليت هاي علمي 
و پژوهشي دانشگاه ها اختصاص دهند و اين قانون 
به ثبت پتنت هاي بين المللي كمك مالي فراواني 

كرده است. 

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

 سيدعباس صالحي توئيت كرد: رهبري، از آلودگي و ويراني زبان 
فارسي بيم دادند. اينكه قرن ها شاعران پاسدار اين گنج بودند و اكنون 
رسانه ها در تاراج آنند. اين هشدار از اعماق جانشان بود. هم در سخنان 
قبل از نماز، هم در جلسه عام و هم در گفت وگوي خصوصي پس از آن. 

اين دغدغه را جدي تر بگيريم. 
-----------------------------------------------------

 سارا با انتشار اين عكس توئيت كرد: يك گام در جهت احياي 
حقوق بانوان؛ صبامال تهران نزديك تري��ن واحدهاي پاركينگ به در 
ورودي در تمام طبقات و براي پارك ماشين بانوان باردار اختصاص داده؛ 

باريكال به شعور مديريتش؛ خوشمان آمد.
-----------------------------------------------------

 امين توئيت كرد: در دانشگاه بركلي، دانشجويان ترك به من مي گفتند 
كه مردم تركيه توانايي خواندن متون كهن تركي را به دليل تغيير رسم الخط 
زبان تركي توسط آتاتورك ندارند. شما فكر كنيد يك روز فرزندان ما نتوانند 

حافظ، بيهقي و سعدي بخوانند. اين يعني گم شدن يك جامعه. 
-----------------------------------------------------

 پرنيا با انتشار اين عكس توئيت كرد: سوار يه تاكسي شدم و اينو 
زده توي ماشينش. ايول دمش گرم. جاي من - جاي تو.

-----------------------------------------------------
 علي قلهكي توئيت كرد: گردوي امريكاي جنوبي وارد بازار كشور شده، 
گردوي امريكا كيلويي ١2٠ هزار تومان و گردوي ايراني كيلويي ١٥٠ هزار 
تومان! يعني كشاورز امريكايي با همه  هزينه ها و دوري راه، ٣٠ هزار تومان 
ارزانتر از گردوي ايراني در مياد؟! زنده باد دالالن! زنده باد وزارت كشاورزي!
-----------------------------------------------------

  زهرا توئيت كرد: ديروز روز جمعيت بود و من دوباره توى دلم مادرم 
رو تحسين كردم كه با وجود فعاليت اجتماعى خانواده پرجمعيتمون رو 
رقم زد تا امروز نوه هاش هم خاله داشته باشن هم عمه و هم عمو و دايى، 

كه وقتى جمع ميشيم كنار هم پر باشيم از شادى. 
-----------------------------------------------------

 دستاران توئيت كرد: بختياري ها رسم جالب و اسالمي در برگزاري 
مراسم عزا دارن. وقتى كس��ى فوت مي كنه تمام طايفه به بازمانده ها 
كمك مالى مي كنن، در حدي كه گاهي عالوه بر تأمين ش��دن خرج 
مراسم هاي فوت شده، حتا مقداري پول براي خانواده عزادار هم باقي 

مي مونه. اين همبستگى رو مقايسه كنيد با رسوم اشتباه فعلي!
-----------------------------------------------------

 عليزاده با انتشار اين عكس توئيت كرد: از امسال كه حاجتم رو 
گرفتم نيت كردم هر سال شب ميالد امام حسن)ع( ١١8 عدد ساندويچ 
درست كنيم و بين نيازمندان تقس��يم كنيم. شما هم حاجتتون رو از 

امام حسن)ع( بخواين.
-----------------------------------------------------

 حميد با انتش�ار اين عكس توئي�ت كرد: دي��روز، روز جهاني 
زنبور بود. در كالس هاي بوم شناس��ي به ما مي گفتند كه اگر زنبورها 
نباشند، ٧٠درصد غذايي كه مي خوريم هم وجود نداشت. نقش آنها در 
گرده افشاني گياهان، بزرگ ترين خدمتي است كه اين حشرات به تنوع 

زيستي كره زمين مي كنند. 
-----------------------------------------------------

 زهرا ه�اب توئيت كرد: ظاه��راً س��ند 2٠٣٠ در برخي مدارس 
ايران اجرا ميشه وگرنه اين آموزش هاي مخرب به بچه ها چه توجيهي 
داره؟ عجيبه هر وقت بحث سند 2٠٣٠ اومده با برچسب زني تندرو به 
مخالفان، اونها رو به حاشيه بردن در حالي كه در غرب هم بين خانواده ها 

و حقوقدانان مخالفت هاي جدي وجود داره. 
-----------------------------------------------------

 سميه ايماني با انتشار اين عكس توئيت كرد: دلشان نمي آيد 
تاريخ اي��ران را برگردانند! اين همه ق��ول و قرار براي بازگش��ت الواح 
هخامنشي به كشور، حاال مي گويند »اوفك« اجازه بازگشت همه الواح 

به كشور را نمي دهد!

ابراهيم مشيريان

 محمدعلي كروني دبير كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
ش��هر تهران در خصوص پيگيري مديران حمل و نقل و ترافيك شهر 
تهران، در خصوص خريد اتوبوس هاي دسته دوم اظهار داشت: دولت 
ورود اتوبوس هاي دسته دوم را ممنوع كرده است. بنابراين ديگر امكان 

پيگيري اين موضوع از سوي مديريت شهري وجود ندارد. 
 مديركل دفتر سرشماري و جمعيت مركز آمار ايران گفت: جمعيت 

جوان كشور از 2٣ ميليون نفر به 2٠ ميليون نفر كاهش يافته است. 
 معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي به نقش اورژانس اجتماعي در 
آيين نامه ساماندهي و حمايتي كودكان كار، خيابان اشاره و تأكيد كرد: 
با توجه به برخي مشكالتي كه براي كودكان كار و خيابان وجود دارد، 
به همين دليل نقش اورژانس اجتماعي پررنگ تر شده و ضمن اينكه در 
بخش حمايتي نيز تمهيداتي براي خانواده هاي كودكان كار و خيابان 

در نظر گرفته شده است. 
 سخنگوي كميسيون آموزش مجلس گفت: هنوز پرونده شكايت از 
مدارس غيردولتي از سال ٩٣ در شوراي نظارت باز و الزم است به اين 

پرونده هاي تخلف هر چه سريع تر رسيدگي شود. 
 رئي��س س��تاد اجراي��ي فرم��ان حض��رت ام��ام )ره( از اختصاص 

٥/٥٠٠ميليارد ريال براي اشتغالزايي در مناطق سيل زده خبر داد. 
 رئيس اداره سرمايه انساني سرباز س��تاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
بخشش هاي مستمر و متوالي باعث ش��د كه عده اي نسبت به اجراي 
قانون بي تفاوت باش��ند؛ بنابراي��ن تأكيد مي كنم ك��ه غايبان منتظر 

بخشش نباشند. 
 مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري درباره وام هاي اعطايي اين 
صندوق گفت: همانطور كه وع��ده داده بوديم، وام 2٠ ميليون توماني 
ازدواج به فرزندان بازنشس��تگان كش��وري با اولويت آنها كه كمترين 
دريافتي و درآمد را دارند، انجام شد و اكنون در مرحله راستي آزمايي 
است تا عيد فطر به هزار نفر از بازنشستگان كشوري كه فرزندشان در 

سال ٩٧ عقد كرده اند تعلق و به حسابشان واريز مي شود. 
 معاون كميته امداد امام خميني )ره( گزارش��ي از ارائه خدمات به 
مددجويان سيل زده ارائه كرد و گفت: به استان ها براي ١6 هزار خانوار 
كه مددجوي ما نبودند، اما اكنون نيازمندند  سهميه دريافت مستمري 
داديم. ١٠ هزار نفر ديگر هم شناسايي شدند كه هنوز بودجه اي براي 

آن نداريم. 

تاكسيدرمي صنايع دستي نيست !
فروش انواع حيوانات تاكس�يدرمي ش�ده در برخي س�ايت ها و 
به خصوص پيج هاي اينستاگرامي زيرعنوان فروش صنايع دستي 
رونق زيادي گرفته است. از حيوانات در معرض خطري چون سمور 
تا حيواني عادي چون شغال هم قابل دسترس است و حال آنكه به 
گفته محيط زيست هرگونه خريد و فروش تاكسيدرمي ممنوع است. 
صفحات زيادي در شبكه هاي اجتماعي مشغول فروش گونه هاي متنوع 
حيات وحش از جمله آهو، روباه، شوكا، خرگوش، فالمينگو، طاووس و 

سمور به عنوان صنايع دستي استان هاي مختلف هستند. 
قيمت هايش��ان هم از حدود ٣٠٠ هزار تومان شروع و  تا چند ميليون 
تومان مي ش��ود؛ اين افراد البته بس��اط خود را در جلوي چشم عموم 
مردم پهن نكرده و تقريباً زيرزميني فعاليت مي كنند آن هم در فضاي 
مجازي و  در همين س��ايت هاي خريد و فروش معروف و شبكه هاي 
اجتماعي پرمخاطب، اما فعاليتشان آنقدر مخفيانه نيست كه نتوانيم 

سر از كارشان در بياوريم. 
برخي حيوانات ج��زو گونه هاي كميابي هس��تند كه به س��ختي در 
طبيعت پيدا مي شوند و جريمه شكارش��ان هم خيلي سنگين است. 
بنابراين اصاًل به دردس��رش نمي ارزد كه كسي فروش��نده اصلي آنها 
باشد، اما كامنت هايي در برخي پيج ها مبني بر فروش گونه هاي ناياب 

هم پيدا مي شود. 
در يكي از صفحات، فروش��نده اي ظاهراً دس��تش در ان��واع حيوانات 
تاكسيدرمي  شده بسيار باز است. آنقدر كه در آگهي خود تصاويري از 
حيوانات مختلفي مثل گربه جنگلي، سمور و شاهين را قرار داده و در 
توضيحات صفحه اش هم نوش��ته، چهار گربه داشته كه دو تا از آنها را 
فروخته و دو تا هم باقيمانده است؛ يكي نر و يكي ماده كه حاضر است 

هر كدام از آنها را با قيمت يك ميليون و 2٠٠ هزار تومان بفروشد. 
بعضي از اين فروشنده ها مدعي  هس��تند كه كارگاه تاكسيدرمي 
دارند و براي اين كار از س��ازمان محيط زيس��ت مجوز گرفته اند و 
برخي هم مي گويند فقط در كار گونه هاي پرورشي هستند و غير 
از اين، فقط حيواناتي را تاكسيدرمي مي كنند كه با پروانه رسمي 

شكار شده باشند. 
اما خيلي از آنها كاري به اي��ن صحبت ها ندارند. برايش��ان هم فرقي 
نمي كند گونه هايي را كه خشك مي كنند، حفاظت شده هستند يا خير. 
اين افراد فقط مي خواهند الشه جانوران را به هر شكل ممكن به دست 
بياورند و تاكس��يدرمي آن را با باالترين قيمت بفروشند. آنها دالالن 

حيات وحش هستند و نفعشان در كشته شدن حيوانات است. 
حال آنكه بنا به اعالم يگان حفاظت محيط زيست، خريد و فروش 
هرگونه تاكس��يدرمي خالف قانون اس��ت و با آن به شدت برخورد 
مي شود، اما اگر چندين س��ال از عمر آن گذش��ته باشد، مشمول 
مرور زمان شده و ايرادي ندارد. به طور مثال در كشف تاكسيدرمي 
حيوانات، كارشناس��ان يگان حفاظت، مورد را بررسي مي كنند كه 
چقدر از عمر آن گذشته است و اگر هشت تا ١٠ سال بگذرد با آنان 

برخوردي نمي شود. 
در همين راس��تا يگان حفاظت دو ماه پيش جلس��ه اي را با مسئوالن 
ارشد پليس فتا تشيكل داد و در آن جلسه مقرر كردند كه بايد رابطي 
بين يگان حفاظت محيط  زيست كشور و پليس فتا وجود داشته باشد 
تا جرائم زيست محيطي را در فضاي مجازي با سرعت و دقت بيشتري 

رصد كنند. 
به گفته رئيس يگان حفاظت محيط زيست قرار است در آينده نزديك 
نيز جلسه  ديگري را با مسئوالن پليس فتا داشته باشند و در آن جلسه 
بحث حضور نماينده ي��گان حفاظت محيط زيس��ت در پليس فتاي 
استان ها را نيز مطرح كنند. به اين صورت كه همه يگان هاي حفاظت 
استان ها، بايد نماينده اي را در پليس فتاي آن استان داشته باشند تا به 

به جرائم اينترنتي اين حوزه به صورت استاني رسيدگي كنند. 
جمشيد محبت خاني تأكيد مي كند، در شرايط فعلي نيز آنها در حد 
امكانات و نيروي انساني در اختيارشان، اين تخلفات را دنبال مي كنند 

و در پي برخورد با متخلفان اين حوزه هستند. 
همچنين به گفته محبت خاني، اكنون نيز اين يگان با كمك پليس فتا 
فيلترينگ بعضي سايت ها و نرم افزارهايي را كه اقدام به درج آگهي هاي 
خريد و فروش غيرمجاز حيوانات مي كنند، پيگي��ري كرده و در اين 

زمينه افراد بسياري را نيز به دست قانون سپرده است. 

گندم زماني 
  گزارش  یک
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