
11 كارمن�د صم�ت محاكم�ه ش�دند. اته�ام 
مشترک همه متهمان مشاركت در اخالل در 
نظام تولیدی كشور از طریق تخصیص سهمیه 
غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ 
هزار تن و ب�ه ارزش بیش از 3 ه�زار میلیارد 
ریال و اخذ رش�وه اس�ت. باز هم عدم نظارت 
كافی موجب ش�د تا بس�یاری از ش�ركت ها 
به رغم نداشتن فعالیت تولیدی بتوانند سهم 
زیادی از مواد اولیه پتروش�یمی را خریداری 
كنند و در بازار آزاد بفروشند. در این پرونده 
كاركنان اداره صمت استان لرستان به همراه 
برخی از كاركن�ان وزارت صمت با تش�کیل 
باند در وزارتخانه مذكور و با اخذ مبالغی اعم 
از وجوه نقد و س�که اقدام ب�ه تخصیص مواد 
اولیه ب�رای تع�دادی از ش�ركت های صوری 
كردند كه این مس�ئله موجب بروز مشکالت 
متع�ددی در حوزه م�واد اولیه پالس�تیک و 
افزایش قیمت آنها ش�ده اس�ت. البته برخي 
متهمان میزان ۸۰ هزار ت�ن را رد كردند و در 
این زمینه به اس�تعالم خود از وزارت مربوطه 
مبادرت ورزیدند، اما قاضي مس�عودي مقام 
در واكنش ب�ه این دفاع گف�ت: وزارت صمت 
حق ندارد پاسخ استعالمات را متفاوت بدهد. 
وي خطاب به همه دس�تگاه ها بیان داش�ت: 
دستگاه های دولتي نباید اس�تعالم متفاوت 
بدهند. مغایرت اس�تعالم ها موجب می شود 
مقام مسئول مربوط تحت تعقیب قرار گیرد. 

نخستین جلسه رس��یدگی به پرونده تخلفات 
در پتروشیمی توسط کارمندان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم 
اقتصادی و به ریاس��ت قاضی مس��عودی مقام 
برگزار شد. قدرت اهلل احمدی، کارشناس حوزه 
معاونت امور صنایع وزارت صمت، محمدحسن 
محمدی بیدهن��دی کارمن��د وزارت صمت، 
مصطف��ی ورزدار کارمن��د وزارت صم��ت، 
مسعودرضا معاون اداره صمت استان لرستان، 
محس��ن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی 
اداره صمت لرس��تان، محسن ناصری گودرزی 
کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت 

شهرس��تان بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس 
صنایع پلیمر و ش��یمیایی اداره صمت استان 
لرس��تان، نادر رادمهر کارشناس صنایع پلیمر 
و شیمیایی اداره صمت اس��تان لرستان، فرید 
یاراحم��دی رئیس منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
شهرس��تان ازنا، بهمن میرزای��ی مدیر تأمین 
مالی و توسعه بازار شرکت شهرک های استان 
لرستان و مجید شیرنیاهیر از جمله متهمان این 

پرونده هستند. 

 تحویل غیرقانونی ۸۰ هزار تن مواد اولیه 
پتروشیمی

طبق اظهارات نماینده دادس��تان، ای��ن افراد در 
مجم��وع 80 هزار تن م��واد اولیه پتروش��یمی را 
برخالف مقررات به کارخانج��ات مذکور تحویل 
داده اند. این مواد در بازار آزاد به فروش رفته است 
که ارزش اولیه آن چیزی حدود 326 میلیارد تومان 
برآورد شده است. جمعي مبادرت به تخصیص مواد 
اولیه پتروشیمی به افراد و شرکت هایی می کردند 

که یا فعالیت تولیدی نداش��تند یا فع��ال نبودند 
یا از طریق ش��رکت های صوری تأس��یس ش��ده 
بودند. با همکاری کارشناس��ان و کارمندان اداره 
صمت لرس��تان و وزارت صمت 80 هزار تن مواد 
اولیه پتروشیمی به صورت غیرقانونی در سیستم 
بهین یاب به دالالن و دارندگان شرکت های صوری 
تخصیص داده ش��د و این مواد نیز در ب��ازار آزاد 
به فروش رس��یده اس��ت. وی تأکید کرد: پرونده 
نس��بت به متهم اصلی که دالل پتروشیمی است 
و با تأسیس شرکت های صوری چیزی حدود 80 
شرکت ایجاد کرده و مواد اولیه را در بازار به فروش 
رس��انده در دادسرا مفتوح و در ش��رف اظهارنظر 

نهایی است.
 پرداخت نفقه از جیب دولت 

دادگاه روز گذش��ته به دفاعیات متهمان رسید. 
ق��درت اهلل احم��دي، مته��م ردی��ف اول که از 
واریز وجوه به حس��اب های مختلف خود اظهار 
بی اطالعی ک��رد. این در حالي اس��ت که قاضي 
با اس��تناد به جدایي 13 ساله متهم از همسرش 
خطاب به وي گفت: از جیب دولت به همس��رت 

نفقه پرداخت می کردی! 
دیگر متهم ای��ن پرونده به ن��ام بیدهندي خود را 
کارمند ساده معرفي  کرد. این در حالي بود که به 
دریافت کتاب نهج البالغه با سکه ای که در داخل آن 
بود، اعتراف کرد.  متهم دیگر این پرونده در نقض 
دریافت رشوه از افراد ذی نفع به جایگاه کارمندي 
خود اشاره کرد و همین باعث شد تا قاضي به وي 
بگوید: اینقدر به دنبال جایگاه نباشید، زیرا کارمند 
دولت چه حسب وظیفه و چه حسب وظیفه سایر 
کارکنان س��ازمان متبوع وجوه��ی دریافت کند 
رشوه محسوب می شود، لذا الزم نیست در وجوه 
دریافت شده در رابطه با وظیفه سازمانی کارمند 
باشد. یکي دیگر از متهمان گریزي هم به دریافت 

استعالم خود از وزارت صمت زد. 
قاضی دادگاه درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه 
اس��تعالم های جدی��دی از وزارت صمت گرفته 
است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه های دولتی 
حق ندارند ب��ه فراخور مراجعه متهمان پاس��خ 
اس��تعالم متفاوت بدهند. اگر استعالم متفاوت 

داده باشند با آنها برخورد خواهد شد.
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مردم ساكن در منطقه 1۸ در مقایسه با سایر مناطق تهران كمترین احساس تعلق را به محل سکونتشان دارند

مشکالت محالت منطقه 18 صدای شهروندان را درآورده است

قاضي: وزارت صمت به استعالم  یکسان
 پاسخ متفاوت داده است!

چند روز پیش گزارشي از محبوب ترین محالت 
تهراني ها و می�زان عالقه مندی س�اكنان هر 
منطقه منتشر شد كه نشان می داد تهراني ها تا 
چه حد از خدمات ارائه شده از طرف مسئوالن 
ش�هري به محل زندگي خود رضای�ت دارند و 
به تبع آن دلبسته محله شان هستند. در این 
میان ساكنان منطقه 1۸ تهران نه تنها كمترین 
احساس تعلق و دلبستگي به محله سکونت شان 
را داشتند، بلکه در میزان لذت از زندگی در این 
محله هم كمترین می�زان را به خود اختصاص 
داده بودند؛ اتفاقي كه با نوع خدمات رسانی و 
نحوه تعامالت مدیران این منطقه با شهروندان 
ارتباط مستقیم دارد؛ منطقه ای صنعتي كه به 
دلیل مشکالت زیرس�اختی برخی ساكنانش 
از ن�وع مدیری�ت آن گل�ه و ش�کایت دارند.

منطقه 18 تهران در جنوب غ��رب تهران قرار دارد. 
منطقه ای که تا چند س��ال پیش ج��زو تمیزترین 
مناطق از نظر آب و هوایي و آرام و بی سروصدا بود. 
البته این منطقه در گذشته هم از برخی کمبودها در 
رنج بود، اما گویا طي سال های اخیر و با فاصله ای که 
بین مدیران این منطقه و ساکنانش ایجاد شده ورق 
برگشته است. با گذر به یکي از محالت این منطقه، 
یعني خیابان 17 ش��هریور می توان پ��ی به برخی 

مشکالت اساسی برد. 
 تصمیمي از سر بی تدبیری

اواخر س��ال گذش��ته بود که ش��هردار منطقه 18  
تصمی��م گرف��ت حس��اس ترین بخ��ش خیابان 
17شهریور، یعني حدفاصل خیابان شهید اصغري 
تا خیابان شهید س��رحدی را به بلوار تبدیل کند. 
مح��دوده ای که چون هنوز عقب نش��ینی های آن 
کاماًل انجام نشده، به یک خیابان باریک می ماند که 
همیشه مملو از اتومبیل و پرترافیک است. شهرداري 
با ریختن سیمان، ماسه و بلوک کار خودش را کرد 
و بدون توجه به داروخانه ها، پاس��اژها، درمانگاه ها 
و س��اختمان های مس��کوني دو طرف خیابان 17 
ش��هریور، س��دي براي عبور و مرور ش��هروندان 
ایجاد کرد. جدول کش��ی زش��ت و بی قواره ای که 
بدون در نظر گرفتن افراد سالمند و زنان بچه دار و 
کالسکه های نوزادان، فقط سرمایه ای عظیم را تلف 
کرد تا باري بر دوش زندگي ساکنان این محله اضافه 

کند. با اینکه از همان روزهاي شروع کار بسیاري از 
ساکنان این محله به این اقدام شهرداری معترض 
بودند، اما نگاه از باال به پایین حتي اجازه نداد صداي 

مردم شنیده شود.
البته باید پذیرفت که کارها و فعالیت های عمرانی 
نیازمند تخریب و ساخت وس��از و تا حدودی ایجاد 
کارگاه ساختمانی است و شهروندان برای خالصی 
از مشکالت موجود باید کمی بیشتر صبور باشند. 
شهرداری هم باید در کمترین زمان ممکن کارها را به 

سرانجام برساند تا شهروندان کمتر اذیت شوند. 
گذری به خیابان های اصلي این محله، یعني شهید 
سرحدي، شهید میرزایي و ش��هید اصغري میزان 
توجه ش��هردار محله به نظافت و رفت وروب را هم 
نمایان می کند. البته برخی شهروندان نیز در ایجاد 
این شرایط تا حدودی مقصر هستند؛ رعایت نظافت 
باید از سوی شهرداری و شهروندان صورت گیرد تا 

محله تمیزی داشته باشیم. 
 با افزایش گرما بعضاً برخی سطل های زباله از چنان 
بوي تعفني برخوردارند که در زمان گذشتن از کنار 
آنها باید نفس را حبس کرد. گویا کوچه ها به صورت 
منظم هم نظافت نمی شوند، نظارت بر پیمانکاران در 
این حوزه نیز ضعیف اس��ت تا رسیدن به حد نرمال 

نیازمند توجه بیشتر مدیران شهری است. 
در کنار تالش برای احداث و ایجاد بوستان و افزایش 
سرانه فضای سبز در شرایطی که شهرداری با مسائل 
و مشکالت مالی روبه رو است، نواقصی هم وجود دارد 
که باید رفع شود.  نظارت ها باید بر پیمانکاران افزایش 

یابد تا کارها رها نشود.
 در این خصوص متأسفانه وضعیت برخی بوستان ها 
هم چندان تعریفي ن��دارد. مثاًل بوس��تان آالله از 
نورپردازي مناس��بي برخوردار نیس��ت و با اینکه 
در تابس��تان به علت گرماي ش��دید، مردم بعد از 
ساعت 21 به بوستان ها می روند، اما سرویس های 
بهداش��تي بعد از س��اعت 23 تعطیل می شوند و 
حتي بعضاً با نزدیک شدن به س��اعت 24 چراغ ها 
هم خاموش می ش��ود. گویا مقررات و ضوابطی در 
این زمینه وجود دارد که ش��هرداران شب موظف 
به رعایت آن هستند.   کاستن از فضاهای بی دفاع 
ش��هری از وظایف ش��هرداری و نی��روی انتظامی 
اس��ت و اگر این موارد رعایت نش��ود برای افزایش 
امنیت شهروندان چاره ای جز رعایت ضوابط باقی 
نمی ماند. باید قبول کرد شهرداری نمی تواند تمامی 
مس��ئولیت های امنیت این فضاهای عمومی را در 
این بخش ها برعهده بگیرد و قوانین و آیین نامه هاي 
غیرکارشناس��ي مش��کالتي را براي مردم فراهم 
کرده است. بنابراین الزم است عالوه بر شهروندان 
مسئولیت پذیر و نیروی انتظامی، مدیریت شهری 
و سایر دس��تگاه های ش��هری نیز بیشتر در جهت 

آسایش و آرامش شهروندان گام بردارند. 
اما نکته تاسفبارتر اینکه بارها جوانان محله طرح هایی 
را براي باال بردن میزان مش��ارکت ش��هروندان در 
مدیریت شهر و افزایش تفریح شادي و سرور آماده 
کرده اند، اما به ندرت توانسته اند آنها را به مسئوالن 
ش��هري عرضه و عملی کنند . امید آن اس��ت که با 

شکل گیری شورایاری ها این مشکالت نیز با همکاری 
اهالی و همت مدیران شهری برطرف شود. 

در گزارشي که در مورد میزان عالقه مندی ساکنان 
هر منطقه تهران به محل سکونتش��ان منتشر شد، 
شاخص احس��اس تعلق به محله براساس »ترکیب 
خطی نمره س��ه گویه« عالقه به زندگی در محله، 
لذت بردن از زندگی در محله و احتمال ترک محله 
تهیه ش��ده که نشان می دهد س��اکنان منطقه 18 
کمترین حس تعلق به محالت خ��ود را دارند و در 

برخی موارد اعتراض خود را عنوان کرده اند.
شاخص »احساس تعلق به محله« براساس »ترکیب 
خطی نمره س��ه گویه« عالقه به زندگی در محله، 
لذت بردن از زندگی در محله و احتمال ترک محله 
ساخته شده است که براساس آن میانگین شاخص 
تعلق به محله برای کل شهر تهران 61 از 100 است 
که باالتر از حد متوسط بوده که تحلیل داده ها نشان 
داده است محالت 6، یک و ۵ باالترین حس تعلق و 
مناطق 1۵، 10 و 18 کمترین حس تعلق به محالت 

خود را دارند.
به هر رو، ش��هر متعلق به همه ش��هروندان است و 
مشارکت و همکاری آنان در اداره شهر الزم و ضروری 
است و این امر می تواند عالوه بر افزایش مطالبه گری 
از مدیریت ش��هری میزان رضایت شهروندان را در 
همه امور اعم از شهری، اجتماعی، فرهنگی و حتی 
ورزشی و تفریحی تا حدود زیادی برآورده کند. بر این 
اساس از شورای اسالمی شهر نیز این انتظار می رود 
که با تخصیص بودجه و اعتب��ارات الزم این بخش 
شهر را بیشتر تحت حمایت قرار دهد و با حضور اعضا 

صحبت های شهروندان نیز شنیده شود. 
 این انتظار می رود که مس��ئوالن ش��هری در ارائه 
خدمات و رسیدگی به محالت بیش از گذشته گام 
برداشته و تالش های خود را مضاعف کنند تا عالوه بر 
افزایش رضایتمندی شهروندان میزان مشارکت آنان 

را نیز افزایش دهند. 
حس تعلق به شهر با مسئولیت پذیری شهروندان و 
مدیریت شهری حاصل می شود و این دو، بال های 
این موجود زنده ای که شهر نامید می شود، هستند 
و اگر کم کاری از س��وی هریک صورت گیرد، فشار 
بر دیگ��ری وارد خواه��د ش��د.  اي کاش مدیریت 
منطقه 18 به مطالبه گري ش��هروندان و مشکالت 

آنها رسیدگي کند.

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

یا رد محتواي هیچ كدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

 علي اعطا توییت كرد: دریاچه ش��هدای خلیج فارس ثروت ش��هر 
است  که برج های بلند، منظر آن را مخدوش کرده اند. در صحن شوراي 
شهر تذکر دادم در رابطه با احداث برجی 22 طبقه در شمال دریاچه  که 
در سال ٩۵ »در شرایط ممنوعیت بلندمرتبه سازی« پروانه گرفته است. 
مدیران منطقه اهل دقت و دغدغه اند. بی تفاوت نمانند و راهکاری بیابند. 
-----------------------------------------------------

 سازمان مردم نهاد هابیلیان با انتشار این عکس توییت كرد: 
به این عکس ها خیره ش��و! فاطمه طالقاني، سه ساله. جرمش چه بود 
که در آتش وحشیانه گروهک منافقین س��وخت و به شهادت رسید؟ 

23 تیر ماه تولد فاطمه است!
-----------------------------------------------------

 زهرا كش�وري با انتش�ار این عکس توییت كرد: جنگل هاي 
زاگرس در حال نابودي است. این جنگل ها 40 درصد منابع آبي کشور 

را در خود نگه مي دارند... .
-----------------------------------------------------

 گیس�و فغفوري توییت كرد: خیابان ویال یکطرفه شد و بسیاري 
باید سختي بکشند. مسئوالن اعالم کردند یک طرفه شدن خیابان براي 
مطالعات فني و کارشناسي و به منظور عریض شدن پیاده رو هاست و 
با توجه به تعریف گذر صنایع دستي براي این معبر اجرایي مي شود تا 

شهروندان امکان تردد راحت تر را داشته باشند. 
-----------------------------------------------------

 حاج حیدر با انتشار این عکس توییت كرد: سیدحسن نصراهلل: 
اگرموشک هاي مقاومت به مخازن آمونیاک صهیونیست ها برخورد کند، 
آنها به عصر حجر بازمي گردند و همزمان نقش��ه نابودي اسرائیل را به 
نحوي به دوربین نشان داد که تصویري از آقاسیدعلي خامنه اي در برگه 

زیرین نقشه مشخص شود! عملیات رواني را معنایي دوباره بخشید. 
-----------------------------------------------------
 ش�بنم رحمتي توییت كرد: با زور و ارعاب جمع  کردن کودکان 
کار و نام ساماندهي بر آن گذاشتن، راه حل نیست، پاک کردن صورت 
مس��ئله اس��ت. افزایش کودکان کار نتیجه افزایش فق��ر، ناکارآمدي 
سیاست هاي بهزیس��تي براي توانمند س��ازي خانوار و سردرگمي در 

مواجهه با اتباع است. از نهادهاي غیردولتي مستقل مشورت بگیرید. 
-----------------------------------------------------

 س�هیل با انتش�ار این عکس توییت كرد: از جمعی��ت بالغ بر 
100 هزارنفري ایرانیان ساکن تورنتو و حومه کاًل همین ها جمع شدند 
که به قول خودشون با افش��اي نایاک! جمهوري اسالمي رو سرنگون 

کنند! قیافه ها هم کاماًل نشان دهنده عمق و سطح مبارزه است!
-----------------------------------------------------

 كمال لطفي توییت كرد: سخنان آقاي رئیسي در دیدار با رؤساي 
کمیس��یون هاي مجلس دو محور مهم داش��ت:1. نظارت هاي مداوم 
بر بازداش��تگاه ها جهت صیانت از حقوق متهمان تشدید خواهد شد. 
2. ماده 100 براي جلوگی��ري از تخلفات بوده نه اینک��ه منبع درآمد 

شهرداري ها شود و با دریافت وجهي، حق مردم تضییع شود. 
-----------------------------------------------------

 عب�د اهلل گنجي با انتش�ار این عک�س توییت ك�رد: تحلیل 
آمارجمعیت جهان جالب اس��ت:71درصد آن در 20 کشور قرار دارد. 
ایران در ردیف هجدهم اس��ت. در 20 کش��ور اول فقط ی��ک اروپایي 
وجود دارد، به عالوه امریکا کاًل دو کشور غربي در آن هست. 36درصد 
جمعیت جهان در هند و چین هستند. از 20 کشور اول هفت مورد آن 

اسالمي هستند. چهارمین کشور پرجمعیت جهان اسالمي است. 
-----------------------------------------------------
 كاشف توییت كرد: افزایش ظرفیت دانش��گاه ها از سال ها پیش 
ترفندي براي س��رگرم کردن متولدین دهه 60 و کاهش صوري آمار 
بیکاري بود. این ترفند هنوز هم ادامه دارد و نتیجه اش همین بیکاري 

بسیار باالي تحصیلکرده هاي بدون مهارت است. 

زهرا چيذري 

 قطار ملی با وجود تحریم های شدید به همت نخبگان و متخصصان 
ایرانی  به زودی در پایتخت تولید می  شود. به گفته مدیرعامل کارخانه 
واگن سازی تهران، ساخت هر واگن داخلی 800 هزار یورو صرفه جویی 

اقتصادی به همراه دارد.
  رئیس مرکز سنجش آموزش پزش��کی وزارت بهداشت اعالم کرد: 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ٩8 در روزهای 
27 و 28 تیر س��ال جاری به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار 

خواهد شد.
  معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری منطق��ه6 از اجرای طرح 

یک طرفه شدن خیابان نجات اللهی خبر داد.
  معاون اس��بق وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر نیروی 
انسانی شایسته وجود نداشته باشد تمدنی به وجود نخواهد آمد، گفت: 
نیروی انسانی که قرار است تمدن س��از باشد، نباید اینطور در تنگنای 

وضعیت اقتصادی قرار بگیرد.
  رئیس شورای شهر تهران گفت: به رغم توافق متروی تهران با وزارت 
نفت برای افزایش تولید واگن از محل بهینه س��ازی مصرف س��وخت، 

متروی تهران تاکنون پولی دریافت نکرده است.
   ساالری، عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران به شناس��نامه فنی 
ساختمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پول می گیریم، اما خدمتی 

به مردم ارائه نکرده ایم و تاکنون شناسنامه ای صادر نشده است.
  معاون فنی و عمرانی ش��هرداری ته��ران گفت: هیچ نقش��ه ای از 
س��اختمان های مهم و حیاتی تهران نداریم تا در زمان بحران عملکرد 

خوبی داشته باشیم.
  مدیر طرح و برنامه ش��ورای عالی فرهنگ��ی- اجتماعی زنان گفت: 
مطرح کردن موضوع »حجاب اختیاری« نشان از بی سوادی و بی فرهنگی 
طراحان آن دارد. کسانی که این مسئله را مطرح کرده اند به دنبال نوعی 

هرج ومرج و بی قانونی هستند که هیچ جامعه ای آن را قبول ندارد.
  مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی تهران با بیان اینکه وضعیت 
برخی اتوبوس ها مطلوب نیس��ت،  گفت: از ابتدای سال 100 اتوبوس 

بازسازی و تعمیر شده است.
  کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: مصرف 
خربزه، آب گوجه فرنگی و آب پرتقال می تواند از بازگشت سنگ کلیه 

پیشگیری کند.
  مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناه��ا و بافت های تاریخی درباره آب 
بستن به خانه های قدیمی و میراث فرهنگی برای تخریب و ساخت وساز 
گفت: حتی اگر خانه قدیمی و میراثی را هم خراب کنند، چیزی که جای 

آن ساخته می شود مانند قبل خواهد بود.
  معاون درمان وزارت بهداشت از بهره برداری 40 بیمارستان جدید در 
کشور تا پایان سال خبر داد و گفت: یکی از سیاست های وزارت بهداشت 
در راس��تای اجرای برنامه طرح تحول نظام سالمت، تکمیل نیروهای 

متخصص برای شهرهای کمتر  برخوردار است.
  رئیس دانش��گاه فرهنگیان با بیان اینکه امسال 44 هزار دانشجوي 
معلم جذب این دانش��گاه می ش��وند، گفت: پیگیر تغییر نام دانشگاه 

فرهنگیان به دانشگاه »تربیت معلم« هستیم.
  رئیس سابق مرکز امور شوراهای حل اختالف گفت: در سال گذشته 
3 میلیون و 870 هزار پرونده به شورا رسیده که در این میان 3 میلیون 

و 600 هزار پرونده به دادگستری نرفته و مختومه شده است.

پشت پرده نمایش پاكدستي 
با افشاگري هاي چند ميلياردي

افش��اگري هاي میلیاردي وزیر بهداشت به جلس��ه اش با فراکسیون 
والیي مجلس محدود نشده و به ش��کل هاي مختلف ادامه دارد. این 
روزها هر کس رشته توییت هاي وزیر بهداشت را دنبال کند و اظهارات 
وي را از رسانه ها بشنود، وحشت و تأسف را تجربه خواهد کرد. نمکي از 
شبکه رانت، فساد و انحصاري مي گوید که به هزار و یک رنگ از جیب 
ملت ارتزاق کرده اند و داروي مورد نیاز مردم را در بازار س��یاه عرضه 
مي کنند، در انبارهاي پیدا و پنهان احتکار و از همه بدتر داروي تقلبي 
در بازار توزیع مي کنند. اعتراف وزیر بهداشت به توزیع داروي تقلبي 
در بازار دارویي کش��ور آنچنان تکان دهنده است که اعتماد عمومي 
مردمي را که ناگزیر از مصرف دارو هس��تند، خدشه دار کرده و آنها را 
دچار یأس و ناامیدي مي کند. وزیر بهداشت از گم شدن یک میلیارد 
و 300 میلیون دالر ارز تجهیزات پزشکي صحبت مي کند و مي گوید 
هنوز معلوم نیست چه کس��ي برده؟ کجا برده؟ و با این پول چه کار 
کرده است؟ براي درک بهتر از یک میلیارد و 300 میلیون تومان بهتر 
اس��ت تا آن را به تومان تبدیل کنیم. این عدد به ارز 13 هزار توماني 
حدود 17 هزار میلیارد تومان است. بودجه آغاز طرح تحول سالمت 
در سال ٩3 دقیقاً 48 هزار میلیارد تومان بود و در سال ٩7 به قولي به 
31 هزار میلیارد تومان رسید و در سال ٩8 صحبت از 12 هزار یا 36  هزار 
میلیارد تومان بودجه طرح تحول س��المت است. به عبارتي پولي که 
نمکي از گم شدنش در نظام سالمت خبر مي دهد، چیزي حدود نیمي 
از بودجه طرح تحول در سال ٩7 است. اظهارات مبهم وزیر بهداشت 
و استفاده از ضمیر سوم شخص غایب براي ارتکاب به این تخلفات و 
دزدي هاي گس��ترده و با مبالغ چند ده هزار میلی��ارد دالري در عین 
حال که نمایش پاکدس��تي و مطالبه گري نمک��ي را هیجان انگیزتر 
مي کند بر اعتماد عمومي میان مردم و دولت بیش از پیش خدش��ه 
وارد مي س��ازد. حداقل انتظار از وزیر بهداشت این اس��ت که اگر به 
پشت پرده و منشأ این تخلفات دسترسي دارد که ریز آمار و ارقام ارائه 
شده از سوي وي بیانگر این دسترسي است، براي احقاق حقوق مردم 
این تخلفات را پیگیري قضایي کند تا در کنار روشن شدن ریشه ها و 
نقش آفرینان این باندهاي فساد و رانت،  از ادامه فعالیت آنها و بازي با 
جان و سالمت مردم جلوگیري ش��ود. در غیر این صورت صرف بیان 
این اعداد درشت از تریبون هاي مختلف و رشته توییت هایي که کشور 
را مأمن باندهاي فساد و مافیایي نش��ان مي دهد، دردي از دردهاي 
مردم دوا نمي کند و بیشتر براي آقاي وزیر مصرف رسانه اي و تبلیغاتي 
دارد. بعد تبلیغاتي اظهارات نمکي وقتي بیشتر جلوه نمایي مي کند 
که با رفتارهاي متناقض وي در حوزه برخورد با کانون هاي فسادي که 
خودش معرفي کرده است، مواجه مي شویم. نمکي که همواره هیئت 
امناي صرفه جویي ارزي و س��ازمان غذا و دارو را دو کانون فس��اد در 
وزارتخانه اش معرفي مي کرد و نخستین اقدامش عزل غالمرضا اصغري 
از سازمان غذا و دارو بود، چندي بعد اصغري را به عضویت هیئت امناي 
ارزي برگزید تا فردي را از ریاست بر یکي از کانون هاي فساد به عضویت 

در کانون فساد دیگر در آورد! 

گزارش ما چيز دیگري بود
پس از انتش��ار گزارش��ی با عنوان »ویالکاري کالنتري گ��ردوکار در 
4 هکتار زمین لواس��انات« در تاریخ 12 تیر 13٩8 در همین صفحه، 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت جوابیه ای را به دفتر روزنامه ارسال 
کرد. متن جوابیه س��ازمان حفاظت محیط زیست به گزارش »جوان« 

به این شرح است:
خبر مذکور کذب محض اس��ت و ع��الوه بر تکذیب خبر ف��وق یادآور 
می شود صورت اموال و دارایی های آقای دکتر کالنتری مطابق قانون و 

در دفعات مختلف به قوه قضائیه اعالم شده است.

نماي نزديک

15 سال حبس براي ریخته گران 
نماینده دادستان پیش از برگزاری جلسه متهمان بانک سرمایه در 
جمع خبرنگاران درباره محکومیت قبلی بهروز ریخته گران یکی از 
متهمان بانک سرمایه گفت: ریخته گران پیش از این به اتهام اخالل 
در نظام اقتصادی در ش��عبه 1۵ دادگاه انقالب اسالمی به ریاست 

قاضی صلواتی به 1۵ س��ال حبس محکوم ش��ده، اما حکم صادره 
مورد فرجام خواهی قرار گرفته است و پرونده به یکی از شعب دیوان 
عالی کشور ارسال می شود. این شعبه حکم بدوی را نقض می کند، 
اما بعد از آن رئیس وقت قوه قضائیه براساس مشورت مشاوران خود 
اعمال ماده 477 کرده است و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 
دیگری در دیوان عالی کشور ارجاع می شود. رسول قهرمانی اضافه 

کرد: در نهایت شعبه جدید دیوان عالی کشور رأی بدوی شعبه 1۵ 
دادگاه انقالب اسالمی را تأیید کرد. بنابراین 1۵ سال حبس برادران 
ریخته گران قطعی است. افراد دیگری نیز در این پرونده متهم بودند 
که برحسب نظر دادگاه محکوم شدند. وی در پاسخ به سؤالی درباره 
دو متهم مطرح در بانک سرمایه، غندالی و امامی گفت: امیدواریم 

بتوانیم تا شهریورماه کیفرخواست این دو متهم را نیز صادر کنیم.

محمد مهدي صافي |  جوان

نيره ساري 
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