
اخیراً فهرس�تی از اتاق ه�ای عق�د غیرقانونی و 
بدون مجوز در برخی رسانه    ها منتشر شده است. 
این اتاق های عقد تحت عنوان مؤسس�ه و بدون 
مج�وز از کانون س�ردفتران یا صن�ف تاالردار    ها 
اقدام به برگزاری مراس�م عقد می کنن�د. بر این 
اساس از آنجا که فعالیت آنها در هیچ قالب قانونی 
تعریف شده ای صورت نمی گیرد، پیگیری تخلفات 
آنها نیز ممکن نیس�ت. عالوه بر این تخلفات این 
مراکز دامنه ای از تداخل صنف�ی و فعالیت بدون 
مجوز تا اجاره دفاتر ثبت ازدواج، ترویج عقدهای 
موهوم مانند عقد آریایی و عقد میترایی به جای 
عقد ش�رعی را در بر می گی�رد.  بی�م آن مي رود 
اگر جل�وي گس�ترش این اتف�اق گرفته نش�ود 
مش�کالت عدیده اخالقي و حقوق�ي پدید آید.

بازار کار در شرایط رکود اقتصادی زمینه رشد مشاغل 
خدمات پایه ای را به وجود آورده است که در فضایی 
تاریک و بدون ناظر و زیر سایه سایر مشاغل قانونی و 

تعریف شده رشد می کنند. 
ازدواج یکی از مواردی است که تجمالت روزافزون و به 
روز آن باعث شده است گروهی آن را به عنوان فرصتی 

برای درآمدزایی به حساب بیاورند. 
در این زمینه ایجاد و افزایش تعداد مؤسسات برگزاری 
عقد قابل توجه است. به طوری که این روز    ها در میان 
تابلوی اصناف مختلف در خیابان    ها به ویژه خیابان های 
باالی ش��هر و مناطق مرفه نش��ین تابلو    هایی با این 
عناوین هم دیده می شود؛ »دفتر ازدواج تشریفاتی«، 
» دفتر ازدواجVIP «و  » مؤسس��ه ازدواج و طالق«. 
در حالی که فعالیت آنها ذیل هیچ یک از اصناف قابل 

تعریف نیست. 
 وقتی ازدواج و طالق بازی پولساز می شوند 

به طور کل��ی تاالرداری و برگزاری مراس��م جش��ن 
ازدواج، حدود 9 رس��ته فعالیت��ی دارد که هرکدام از 
آنها برای فعالیت خود نیاز به مجوز از صنف تاالردار    ها 
دارند. این صنف نیز طبق مقررات و ضوابط مصوب به 
تاالر    ها و سالن هایی اجازه فعالیت می دهد که الزامات 
و مالحظاتی را در نظر گرفته باشند، از جمله داشتن 
سالن های مجزا، نمازخانه و...  بر این اساس مؤسسات 

مزبور شرایط اخذ مجوز از این صنف را ندارند. 
از سوی دیگر دفتر ازدواج هم نیس��تند. زیرا نه تنها 
شماره ثبت قانونی از سازمان ثبت اسناد کشور ندارند، 
بلکه مالحظات این سازمان  مانند حضور دائم سردفتر 

آزمون داده و معتبر و مورد توثیق قوه قضائیه را برای 
فعالیت در زمینه ثبت ازدواج ندارند. در نتیجه نه دفتر 
ازدواج هستند و نه تاالر و فقط به استناد ثبت مؤسسه 
در سازمان ثبت ش��رکت    ها فعالیت می کنند. این در 
حالی است که ثبت مؤسسه به منزله شناسنامه شخص 
حقوقی است و مجوزی برای فعالیت نیست. مضاف بر 
اینکه در اساسنامه شرکت و مؤسسه قید شده است 
که ثبت موضوع مورد فعالیت به منزله پروانه و مجوز 
فعالیت نیست و باید از مراجع قانونی اخذ مجوز کنند. 
بر این مبنا مؤسسات خدماتی یاد شده در سایه خأل 

قانونی بدون مجوز مشغول فعالیت هستند. 

به بیان دیگر فعالیت این اتاق های عقد نمی تواند زیر 
نظر هیچ اتحادیه ای بگنجد. بنابراین از وضع موجود 

سوءاستفاده می کنند. 
  اجاره دفتر ثبت ازدواج 

البته تخلفات این اتاق    ها به تداخل صنفی و فعالیت 
بدون مجوز محدود نمی ش��ود. در بس��یاری از آنها 
بعد از انجام عقد از س��ردفتر می خواهند که بیاید و 
عقدهای صورت گرفته را ثبت رسمی و قانونی کنند 
یا در برخی دیگر از آنها دفتر ثبت ازدواج را از سردفتر 
اجاره می کنند و خود بدون داش��تن دانش حقوقی 
کافی و صالحیت قانونی اقدام به ثبت ازدواج می کنند 

که در مورد اخیر تخلف برخی از س��ردفتران در این 
حوزه محرز اس��ت.  این در حالی اس��ت که سازمان 
ثبت برای اعطای مجوز به س��ردفتر عالوه بر آزمون 
کتبی، از این افراد آزمون شفاهی هم می گیرد و طبق 
آن طریقه  انجام عقد ش��رعی را از سردفتر مصاحبه 
علمی می گیرد. در حالی که بسیاری از افرادی که در 
اتاق های عقد بدون مجوز صیغه عقد جاری می کنند به 
انجام عقد شرعی مسلط نیستند. از سوی دیگر از آنجا 
که این اتاق های عقد برای برگزاری مراسم هزینه های 
گزافی می گیرن��د و با توجه به اینک��ه اغلب در نقاط 
مرفه نشین شهر فعالیت می کنند، بسیار مشتری مدار 
هس��تند و در فرآیند برگزاری عق��د ازدواج به جای 
پایبندی به چارچوب های قانونی و ش��رعی مصوب، 
تابع سلیقه مشتری هستند. در نتیجه تعدادی از آنها 
به محملی برای جاری شدن عقدهای من درآوردی با 
عناوینی مانند عقد آریایی و عقد میترایی و ترویج این 

نوع عقدهای غیرشرعی تبدیل شده اند. 
 مشتری پولدار، عقد غیرشرعی 

به بیان دیگ��ر در این اتاق های عق��د منتقدین عقد 
شرعی که چندی اس��ت در فضای مجازی اقدام به 
نقد متن عربی عقد شرعی و تقابل آن با متن عقدی 
موسوم به عقد آریایی می کنند زمینه فعالیت حقیقی 
هم یافته اند و در آنها بنا به درخواس��ت زوجین عقد 
ازدواج    هایی موس��وم به آریای��ی و میترایی خوانده 
می ش��ود و از آنجا که دفت��ر ثبت ازدواج از س��وی 
سردفتران عقد و ازدواج در اختیار آنها قرار می گیرد 
ازدواج های صورت گرفته در این اتاق    ها اعم از شرعی و 
غیرشرعی ثبت می شوند. پیش تر عقد آریایی به عنوان 
یک تشریفات اضافه مراسم ازدواج انجام     می شد و بعد 
از انجام عقد شرعی در دفتر ازدواج، به صورت فرمالیته 
میان عروس و داماد قرائت     می ش��د. ام��ا به مرور و با 
استدالل اینکه چرا متن عربی و چرا زن باید در قبال 
مبلغی خود را در اختیار مرد قرار دهد، این نوع عقد 
به مدد اتاق های عقد غیرقانونی رو به گسترش است 
و مفسده    هایی در تولید نسل ناپاک دارد که در جای 
خود قابل بررسی است. در عین حال که قداست ازدواج 
و تشکیل خانواده در این فرآیند و در سایه سودجویی 

عده ای از بین می رود. 
گفتنی است، سازمان ثبت  در برخورد با این تخلفات 
تاکنون منفعل عمل کرده است و کانون دفاتر رسمی 
ازدواج و طالق مکاتباتی را برای برخورد با این تخلفات 

مشهود انجام داده که به نتیجه نرسیده است. 
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نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده شرکت کیمیاخودرو برگزار شد

كالهبرداری 15 متهم از 1170 نفر با فریب تحویل فوری خودرو

رسميکردنازدواجهایغيرقانونیراکليدزدهاند!
فهرستی از اتاق های عقد منتشر شده است که با اجاره دفاتر ازدواج، ازدواج های غیرشرعی را ثبت قانونی می کنند

جلسه رسیدگی به 

علیرضا سزاوار
اتهام�ات متهمان   گزارش  2

پرون�ده ش�رکت 
کیمیاخودرو دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی 
به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار 
ش�د. 15 متهم این پرونده110 جل�دی ، به اتهام 
مشارکت یا معاونت در لیزینگ، بدون اخذ مجوز 
از بانک مرک�زی و مش�ارکت در کالهب�رداری 
شبکه ای محاکمه می شوند. متهمان با وعده 15 
روزه تحویل خودرو از 1170 نف�ر بیش از 11 و نیم 
کردن�د.  کالهب�رداری  توم�ان  میلی�ارد 
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی اظهار کرد: 
در مورخ 98/3/29 اولین جلس��ه محاکمه متهمان 
شرکت کیمیاخودرو اسپرلوس در شعبه چهارم ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی با 
حضور متهمان، وکالی مدافع، نماینده دادستان و 

شاکیان به صورت علنی برگزار می شود. 
 کالهبرداری 11/5 میلیاردی

رئیس دادگاه با بیان اینکه ای��ن پرونده بالغ بر ۱۱۱ 
جلد اس��ت و ۱۵ مته��م دارد، گفت: هش��ت نفر از 
متهمان متواری هستند و میزان کالهبرداری مبلغ 
۱۱ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۶۶3 هزار و 8۰۰ تومان 
است که از هزار و ۱۷۰ نفر کالهبرداری شده است.  
محمد آقا میری نماینده دادستان در دادگاه ۱۵ متهم 

پرونده اصلی را اینطور معرفی کرد:
۱- ش��رکت کیمیاخ��ودرو ب��ا اتهام مش��ارکت در 
کالهبرداری ش��بکه ای به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۶3 
میلیون و ۱23 ه��زار و 8۰۰ تومان و انجام عملیات 

واسپاری بدون مجوز. 
2- مهدی فتاحی نیا با اتهام مشارکت در کالهبرداری 

ش��بکه ای به مبلغ مذکور و انجام عملیات واسپاری 
بدون مجوز.

3- مرتضی فتاحی نیا با اتهام مشارکت در کالهبرداری 
شبکه ای و انجام عملیات واسپاری بدون مجوز.

۴- دلینا فتاحی نیا با اتهام انجام عملیات واس��پاری 
بدون مجوز و مشارکت در کالهبرداری شبکه ای.

عبدالنبی حسین پور ، محمد رضا کشاورز، امیرعلی 
سام رجبی، مجید پورمحس��نی، غالمرضا بهاری، 
علیرضا اشرف داری، صادق صمدی، نسرین اهلل یاری، 
اعظم کریمی، سمیه عفت و معصومه موسوی از دیگر 
متهمان این پرونده هستند که اتهام آنها مشارکت یا 
معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت 

در کالهبرداری شبکه ای است. 
 خودرو    ها آماده است !

نماینده دادس��تان در ادامه تش��ریح کیفرخواست 

گفت: متهمان دلینا فتاحی نیا به عنوان مدیرعامل 
کیمیاخودرو و مرتضی فتاحی نیا به عنوان عضو هیئت 
مدیره برخالف مفادنامه و اساسنامه شرکت و بدون 
اخذ مجوز از بانک مرکزی ب��ا احداث دفاتری تحت 
عنوان کیمیاخ��ودرو در روزنامه     ها و فضای مجازی 
اقدام به تبلیغات کرده و به این شیوه توجه متقاضیان 
را جلب کرده و اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو 
نموده که ضمن اخذ وج��وه از متقاضیان خودرویی 
واگذار نشده است.  وی در ادامه با اشاره به همکاری 
س��ایر متهمان با دلینا، مهدی و مرتضی فتاحی نیا 
بیان داشت: با توجه به سابقه خدمتی آنها در شرکت 
و اشراف بر اوضاع و احوال شرکت و اینکه می دانستند 
که این شرکت مجوزی از بانک مرکزی اخذ ننموده، 
اما با این وجود با شرکت همکاری نموده و همچنین با 
دروغ     هایی همچون اینکه خودرو     ها آماده تحویل است 

سر متقاضیان را کاله گذاشته اند. 
 تأکید بانک مرکزی به سوءنیت متهمان

در ادامه مسعود جمشیدی نائینی، نماینده حقوقی 
بانک مرکزی با حضور در جایگاه عنوان کرد: سوءنیت 
متهمان این پرونده محرز است و به عنوان نماینده 
بانک اشد مجازات را می خواهم.  رضا رضایی، نماینده 
شکات هم در جایگاه قرار گرفت و گفت: شهریورماه 
از طریق روزنامه و آگهی     ها با این شرکت آشنا شدم، 
آدرسی را برایم ارسال و اعالم کردند خودرو با تحویل 
۱۵ روزه انجام می شود. همان جا 23 میلیون تومان 
نقد گرفتند.  رضایی اف��زود: مالباختگان با بدبختی 
و بیچارگی این پول     ها را ب��رای ثبت نام خودرو جور 
کرده اند، من طال فروختم که بتوانم خودرو خریداری 
کنم و به عنوان راننده یک ش��رکت مشغول به کار 
شوم. این شرکت ۱۱ الی ۱2 نفر کارشناس و وکیل 
زبده را اس��تخدام کرده بود ک��ه کل قرارداد     ها را به 

گونه ای تنظیم کنند تا ما نتوانیم شکایت کنیم. 
 با اسم مستعار کالهبرداری کردند

یکی دیگر از ش��کات پرونده هم خط��اب به قاضی 
پرونده گفت: ۱۵ میلیون توم��ان از گلوی زن و بچه 
زده ام و در پارکینگ اجرتی کار می کنم. پرس��یدم 
اگر مشکلی هس��ت بگویید. گفتند پول را واریز کن 
و ۱۵روز دیگر ماش��ین را تحویل بگیر. من از قش��ر 
زحمتکش جامعه هستم، ریال به ریال پول خود را 
می خواهم زیرا برای آن زحمت کشیده ام. اینها شرف 
مردم را زیر پا گذاشتند.   قاضی صلواتی در واکنش به 
سخنان شکات گفت: این افرادی که شما از آنها نام 
می برید با نام مستعار خود را به شما معرفی کردند 
و اسم اصلی آنها همانی اس��ت که در کیفرخواست 
قرائت شد.  با اعالم قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به 

این پرونده به      شنبه اول تیر ماه موکول شد. 

ادامه از صفحه اول
 پروانه موقت داریم 

دکتر فنایی در پاسخ به س��ؤال » جوان « درباره 
وضعیت پروانه بهره برداری بیمارس��تان عرفان 
نیایش اینگونه پاس��خ می دهد:» بیمارستان    ها 
یک پروانه موقت دارند و تا زمانی که تشریفات 
اداری پروانه دائم بیمارس��تان    ها طی ش��ود با 
پروانه بهره برداری موقت کار می کنند. در حال 
حاضر وزارت بهداشت به هیچ بیمارستانی پروانه 
دائم بهره برداری نداده اس��ت و این تنها شامل 
بیمارس��تان عرفان نیایش نمی ش��ود. سیستم 
جدید صدور پروانه یک سری مجوزهای خاص از 
جاهای مختلف می خواهد فقط بیمارستان های 

جدید این مش��کل را ندارند و بیمارستان های 
قدیمی ه��م باید پروان��ه جدی��د بگیرند. همه 
کارهای ما انجام شده و نقشه تأسیسات جدید 
از ما خواس��ته اند و دوباره به آنها داده ایم و این 
 آخرین مدرکی است که از ما خواسته اند و منتظر 
بررسی هس��تیم.«  وی در پاس��خ به این سؤال 
که اگر مشکلی در بیمارس��تان به وجود بیاید با 
وجود پروانه موقت به چالش دچار نمی ش��وید، 
می گوید :» بر اساس همان پروانه موقت ما داریم 
کارمان را می کنیم و چه پروانه دائم باش��د و چه 
موقت هیچ فرقی نمی کند و پروانه موقت را هم 
دانشگاه صادر می کند. بیمارستان عرفان نیایش 

تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران است.« 

 شما چه کاره مملکتید!
فنایی ب��ا بیان اینکه ش��ما چ��ه کاره مملکتید 
ک��ه می خواهی��د درب��اره پروانه بیمارس��تانی 
همچون عرفان نیایش پرس و جو کنید تصریح 
می کند :»مگ��ر مملکت صاحب ن��دارد و وزارت 
بهداشت ندارد که شما می خواهید تعیین کنید 

بیمارستان ما پروانه دارد یا ندارد؟!« 
وی با بیان افتخارات بیمارستان عرفان نیایش، 
ی��ادآوری می کند که این بیمارس��تان را معاون 
رئیس جمهور افتت��اح کرده و اج��ازه افتتاح آن 
را ه��م از وزارتخانه گرفته اند. ای��ن عضو هیئت 
مدیره بیمارستان عرفان نیایش می افزاید :»این 
بیمارس��تان مج��وز درج��ه ی��ک و مدال های 

بین المللی دارد که هیچ بیمارس��تانی در ایران 
ندارد بهتر اس��ت به س��راغ بیمارس��تان هایی 
بروید که قتلگاه هس��تند!« گوش��ی تلفن را که 
می گذارم یاد بیمارستان رامتین ولنجک می افتم؛ 
بیمارستانی که سه سال پیش از سوی سازمان 
تعزیرات پلمب شد چون داروخانه اش به وسیله 
یک لیسانس ادبیات اداره     می شد و رادیولوژی اش 
هم در دست غیر پزش��ک بود. این بیمارستان با 
امکاناتی نظیر امدادهوایی، پرس��تار، سرپرستار 
و پزشک بیهوشی هم نداشت و از همه عجیب تر 
اینکه در نهایت سازمان تعزیرات آن را پلمب کرد 
نه وزارت بهداشت! مملکت وزارت بهداشت دارد 

اما نظارت دارد یا خیر را نمی دانم!

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------
 هدا نوشت : رفتم خیابان انقالب تا گزارشی درباره پلمب 2۵مرکز 
عرضه پایان نامه تهیه کنم نتیجه اینکه، این دفاتر فقط برای دانشجوهای 
داخل ایران پایان نامه نمی نویسند. آنها مش��تری    هایی از کشورهای 
فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و هلند دارند یعنی دانشجویانی ایرانی که در این 

کشور    ها درس می خوانند. 
-----------------------------------------------------

 علی نادرزاده با انتشار این عکس توئیت کرد : و تو چه میدانی 
زندگی در دمای ۵۰ درجه در چادر بدون امکانات چیست ؟؟

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

 شیخ جواد با انتشار این عکس توئیت کرد : آقایان اداره ارشاد که 
اجازه برگزاری کنسرت و یک سری مراسمات که در اون کشف حجاب 
میشه رو می دید توی چشمان این شهدا چگونه می خواید روز قیامت 
نگاه کنید؟ تشکر از امام جمعه عزیز نیروی انتظامی مقتدر قوه قضائیه 

باابهت بابت اقدامات قاطع. 
-----------------------------------------------------

 جواد نیکی ملکی این عکس را توئیت کرد. 
-----------------------------------------------------

 حمید حاجی پور توئیت ک�رد : راننده اتوبوسی در یزد که مانع از 
سوار شدن کارگر ساختمانی به اتوبوس��ش شده بود و پس از اعتراض 
مردم نس��بت به این کار عنوان کرده بود می خواهد ماش��ینش تمیز 
بماند، اتوبوسش به دستور مس��ئوالن یزدی در پارکینگ توقیف شد. 
اتوبوس او تا زمان پیدا شدن کارگر و اعالم رضایت در پارکینگ متوقف 

خواهد ماند.
-----------------------------------------------------

 میالد گ�ودرزی با انتش�ار این عک�س توئیت ک�رد : خانی، 
مدیرعامل متهم بانک س��رمایه تو دادگاه حرف قابل تأملی زد. گفت 
دعوا بین دو سهامدار از اول بوده و وضع فعلی نتیجه  اونه و به جای ما، 
االن این لباس باید تو تن سهامدار    ها باشه! کسی تا حاال ریخته گران، 
متهم چندهزارمیلیاردی رو تو این لباس دیده؟ نتیجه  دادگاهش چی 

شد؟االن کجاست؟!
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب با انتشار این عکس توئیت کرد : ایران سیزدهمین 
کشور سازنده ترمینال هواپیما شد. پایانه مسافری سالم که  به دست 
متخصصان داخلی س��اخته شده،  نخس��تین پایانه هوایی هوشمند 
کشور محسوب می ش��ود. در این پروژه مجموعه ای از آثار هنری با 
معماری اس��المی ایرانی به کار رفته که آن را از دیگر ترمینال های 

هوایی متمایز کرده است. 

ابراهیم مشیريان

 محمد حسین، قربانی عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: میزان نیروهای پزشکی حتی پزش��کان متخصص در برخی از 
مناطق به حد نصاب نرس��یده و بس��یاری از مراکز درمانی در مناطق 

محروم با کمبود پزشک مواجه هستند. 
 وزیر بهداش��ت گفت: باید ش��رکت های دانش بنیان عالوه بر تولید 
مواد اولیه و تجهیزات پزش��کی روش و مکانیزم جدیدی برای کاهش 

هزینه های نظام سالمت طراحی کند. 
 مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از حمایت های صورت گرفته در 
راستای آزادی زندانیان غیرعمد، از کمک 8۴ میلیارد تومانی خیرین 

در ماه رمضان خبر داد. 
 معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی کش��ور از تشکیل جلسه 
سه جانبه برای تعیین نرخ نهایی شهریه مهدکود ک     ها در هفته آینده خبر 

داد و گفت: احتماالً شهریه مهد کودک     ها 29 درصد افزایش می یابد. 
 معاون تحقیقات وزیر بهداش��ت با بیان اینکه دارو در ایران نس��بت 
به همه کش��ورهای دیگر دنیا ارزان تر اس��ت، گفت: ای��ران در دانش 

داروسازی سازی رتبه هفتم دنیا را دارد. 
 معاون فنی و بهره برداری س��ازمان تاکس��یرانی تهران با اش��اره به 
اینکه 2۷ هزار تاکسی در پایتخت فرسوده است،  گفت: نمی توان از این 

رانندگان انتظار روشن کردن کولر تاکسی را داشت. 

گزارشیبهنفعخالفکاران
ک�ه   )SOE ( ای�ران  زیس�ت  محی�ط  وضعی�ت  گ�زارش 
مربوط به س�ال های 83 تا 92 اس�ت، منتش�ر ش�ده اس�ت. این 
خبر را خانم ابت�کار در صفح�ه اش در توئیت�ر داده و ای�ن اقدام 
را ه�م ج�زو کارنام�ه کاری خ�ود عن�وان ک�رده اس�ت. ای�ن 
گ�زارش ب�ا اهمی�ت البت�ه دارای چند اش�کال اساس�ی اس�ت. 
گزارش وضعیت محیط زیست باید هر سال از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست برای رصد وضعیت کلی کشور تهیه شود. در سال های 
83 تا 92 در این زمینه غفلت ش��ده بود که البته در سال 83 مدیریت 
س��ازمان بر عهده خود خانم ابتکار ب��ود.  وی در توئیتر گفته که »این 
گزارش شامل وضعیت، فشارها، اثرات و پاسخ    ها بود و تفکیک استانی 
هم داش��ت. تهیه این گزارش    ها با توجه به ضعف آمار دقیق کار بسیار 
دشواری بود. متأسفانه در دولت های نهم و دهم گزارش تهیه نشد و ما 

در دولت یازدهم گزارش هشت ساله را تهیه و منتشر کردیم.«
 ای��ن توضی��ح خان��م ابت��کار درس��ت اس��ت. ای��ن گ��زارش

State of the Environment) SOE( در واقع یک س��ند اس��ت که 
خالصه ای از ویژگی های محیط زیست اس��تان    ها و تقسیم بندی های 
محلی )با توجه به نوع و جغرافیای گزارش ( و تأثیرات انسانی بر محیط 
زیست را ارائه می دهد.  سازمان محیط زیست در این گزارش    ها همچنین 
ثبت و ضبط عمومی فعالیت های دولت )همه سطوح(، صنعت و جامعه را در 
حفاظت و بازگرداندن محیط زیست به بهترین وضعیت باید گزارش دهد.   
در واقع به عنوان سند راهبردی با پایش و تفس��یر اطالعات در حوزه های 
مختلف و همه جانبه محیط زیست، شرایط مدیریت بحران و برنامه ریزی های 
آینده نگرانه درحوزه محیط زیست با این گزارش فراهم می شود.  این گزارش 
منتشر شده که خانم ابتکار به آن اشاره کرده بازه زمانی ۱383 تا ۱392 را 

شامل می شود. اما چند نکته مهم در مورد این گزارش وجود دارد. 
اطالعات در مواردی کم و ناقص رصد و پایش شده است. مثاًل در زمینه 

معادن داخل پارک های ملی هیچ اطالعی در این گزارش نیست. 
به جز برخی اطالعات مانند تغییر بارش و دم��ا و آلودگی هوا و منابع 
آب که اغلب از ایستگاه های هواشناسی یا سازمان کشاورزی و نیرو هم 

قابل دریافت است، به تفکیک استان    ها ارائه نشده است. 
 به عنوان مثالی دیگر، تفکیک رود    ها و تاالب    ها و دریاچه    ها و پوش��ش 
گیاهی و جانوری و آمار عشایر و چرای دام و غیره به تفکیک استان در 
این گزارش محیط زیستی وجود ندارد. اهمیت این نواقص وقتی است 
که بدانیم این گزارش    ها قرار است وضعیت قوانین و تمهیدات مدیریتی 
و اجرایی و نتیجه پیگیری در رفع مشکالت را ساالنه گزارش دهد و صرفاً 
یک بولتن خبری نباشد.  گزارش باید در مورد رفتار صنایع و وزارتخانه    ها 
در قبال محیط زیست جامع باشد که نیست. در این گزارش های منتشر 
ش��ده ما در مورد کلیات رفتار وزارتخانه    ها و سازمان هایی مانند نیرو، 
سازمان آبفا و وزارت جهاد کشاورزی،  وزارت نفت و صنایع و سازمان 
میراث فرهنگی که همگی به شکل کاماًل مستقیم در وضعیت محیط 
زیست و منابع طبیعی امروز ایران نقش دارند چیزی نمی خوانیم، حتی 
در مورد رفتار و عملکرد سازمان ش��یالت یا مراتع و جنگلداری ) جز 

آماری با ارائه رفرنس این سازمان ها.(
امروز در ابعاد ملی و بین المللی اهمیت گزارش های ساالنه و حتی فصلی 
موضوعی با حضور کارشناسان و پژوهشگران و مشارکت دانشگاهیان و 
دانشمندان در همه حوزه    ها بر هیچ کس پوشیده نیست.  این اطالعات 
می توانند ب��ر تصمیم گیری ه��ای آینده پژوهانه و مدیری��ت بحران و 
برنامه ریزی های توسعه تأثیر داشته باشند. نبود داده    ها و نبود جریان 
باز اطالعات تنها حیاط خلوتی فراهم می کند برای مدیران خالفکار و 

صاحبان مافیای بزرگ سرمایه گذاری های انحصاری . 

توليدداروهایبيمارانخاص
بهدستمتخصصانایرانیدرترکيه

نخس�تین واح�د تولی�دی داروه�ای پروتئین�ی نوترکی�ب، 
دس�ت  ب�ه  خ�اص  بیم�اران  وی�ژه  بیوتکنولوژی�ک، 
متخصص�ان ایران�ی در اس�تانبول ترکی�ه آغ�از ب�ه کار ک�رد. 
این کارخانه با س��رمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دالری راه  اندازی ش��ده 
است. در این کارخانه 3۰ میلیون دالر برای نصب و راه اندازی تجهیزات 
پیشرفته و ۷۰میلیون دالر ارزش دانش و فناوری شرکت ایرانی سیناژن 

با مدل انتقال تکنولوژی از ایران به ترکیه هزینه شده است. 
 جهش در صنعت داروسازی

رهبر مژدهی آذر، رئیس س��ابق انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با 
» جوان«  درباره راه اندازی چنین کارخانه ای در ترکیه می گوید:» چنین 
اقدامی جهش خوبی در صنعت داروسازی ایران به شمار می رود.«  بنا به 
تأکید وی راه اندازی یک کارخانه تولید داروهای دانش بنیان نشانه آن 
است که ما توانسته ایم به تکنولوژی های جدید و دانش الزم دسترسی 
پیدا کنیم به گونه ای که داروسازی کشورمان به جایگاهی رسیده است 
که می تواند اس��تانداردهای جهانی را تأمین کند و با به دس��ت آوردن 
تأییدیه های بین المللی از سوی سازمان جهانی بهداشت قابلیت فعالیت 
در کشوری دیگر را به دست بیاورد و محصوالت آن به بازارهای جهانی 
صادر ش��ود.  این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۷۵۰۰ متر مربع، 
ظرفیت تولید 22 نوع داروی بیماری های خاص را داراست و در این واحد 
تولیدی 22 نوع داروهای بیماری های خاص شامل داروی ضد سرطانی 
و داروهای بیماری های عصبی، خونی، پوکی استخوان و بیماری ام اس 
تولید می شود.  با توجه به پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران در 2۵ 
س��ال اخیر در زمینه تولید داروهای نوترکی��ب دانش بنیان، این واحد 
تولیدی با همت هشت متخصص ایرانی و با هدف صدور دانش و صادرات 
محصوالت ایرانی راه اندازی شده است.  محصوالت انحصاری این شرکت 
به عنوان بخشی از فعالیت متخصصان ایرانی در داخل کشورمان، با تولید 
در کشور ترکیه، ضمن تأمین نیاز این کشور، به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر، 

از دروازه اروپا به 2۰کشور جهان صادر می شود. 

نفیسه ابراهیم زاده انتظام 
  گزارش  یک

زهرا چیذری
  سالمت

طبق یک رویه مبهم، حتی هتل بیمارستان های ایرانی که شهرت فراایرانی دارند، از جانب وزارت بهداشت پروانه فعالیت دائم نمی گیرند 

بیمارستان های ایران پروانه فعالیت دائم ندارند 

س�الم برش�ما مخ�اطبان همیش�گي »جوان«. دلگویه هاي شما 
عزیزان را از طریق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذیرا هستیم. 
این ستون را مس�ئوالن و مدیران با حساس�یت ویژه مي خوانند.

حملونقلعموميراارتقابدهيد
یک شهروند تهراني: طرح ترافیک جدید از شنبه اجرایي مي شود 
بدون آن که اطالع رساني دقیق از جزئیات این طرح صورت گرفته باشد. 
ضمن اینکه به ادعاي مسئوالن شهري، طرح ترافیک قرار است آلودگي 
و ترافیک پایتخت را کم کند، در حالي که تجربه یک سال پیش نشان 
مي دهد نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه حتي برعکس هم شده است. به 
نظر مي رسد مدیران شهري  همان طورکه خودش��ان هم گفته اند در 
حال تدارک اقداماتي هستند تا مشکالت مالي خودشان را حل کنند نه 

معضالت ترافیک و آلودگي از جمله ارتقاي حمل و نقل عمومي را.


