
روزگذشته سخنگوي دس�تگاه قضايي در 
شش�مين نشس�ت خبري اش به س�ؤاالت 
خبرن�گاران در زمين�ه مهم تري�ن اخب�ار 
اين ح�وزه پاس�خ داد. بازداش�ت تعدادي 
از كاركنان س�ازمان غ�ذا و دارو، ماجراي 
بازداش�ت اكبر طبري و ش�روع تحقيقات 
پرون�ده اش، رد جاس�وس بودن عيس�ي 
شريفي، بازداشت يك دوتابعيتي و صدور 
رأي دادگاه ه�اي ريخته گ�ران و ه�ادي 
رضوي از مهم ترين اخبار اين نشست بود. 

   
  گاليه از 2 نماينده مجلس

در روزهاي اخير خبر دستگيري »اكبر طبري« 
معاون اجرايي سابق قوه قضائيه، به نقل از يكي 
از نمايندگان مجل��س و اظهارنظ��ر نماينده 
ديگ��ري پيرامون اتهامات انتس��ابي اين فرد، 

حاشيه ساز شده بود. 
غالمحسين اسماعيلي در نشست خبري اش در 
اين زمينه گفت: از هر دو نماينده مجلس كه در 
اين باب اظهارنظر كرده بودند، گله دارم. قرار 
نيست شخص ديگري سخنگوي قوه قضائيه 
باش��د. اخبار قوه قضائيه را بايد سخنگوي آن 
بيان كند. ش��ما كه در منص��ب قانون گذاري 
هستيد، اطالع نداريد و س��زاوار نيست بدون 
اط��الع از پرونده و براس��اس ذهني��ات خود 

موضوعي را به فردي نسبت دهيد.
س��خنگوي قوه قضائيه عنوان كرد: فردي كه 
قباًل در حوزه رياست قوه قضائيه معاون يكي از 
بخش ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است، 
تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده اي تش��كيل 

داده و  ف��رد مذكور و افراد ديگري بازداش��ت 
شده اند كه اين خبر صحت دارد. 

  بازداشت طبري با دستور دادسرا
وي در رابطه ب��ا موضوع پرون��ده اكبر طبري 
گفت: موض��وع پرونده آنچ��ه در بيرون گفته 
مي ش��ود، نيس��ت؛ بلكه راجع ب��ه ارتباطات 
ناصواب و خ��الف با برخي از اف��راد پرونده ها، 
توصيه و اعمال نف��وذ در پرونده هاي قضايي 
مطرح بوده اس��ت كه اين پرونده تازه تشكيل 

شده و تحقيقات ادامه دارد. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا صحت دارد 
رئيس قوه قضائيه دستور اين بازداشت را صادر 
كرده  باش��د، تأكيد كرد: هي��چ گاه نه رئيس 
قوه قضائيه و نه من به عنوان رئيس كل دستور 
بازداشت شخصي را صادر نمي كنيم. باالتر از 
آن، صالح به صدور چنين دس��توري نيستيم، 
اين امر از اختصاصات مقامات قضايي دادسرا 
است، ما مقيد هس��تيم كه امور در چارچوب 

ضوابط انجام شود. 
  جرم شريفي مالي است

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره بازداشت 
عيس��ي ش��ريفي، قائم مقام ش��هردار اسبق 
تهران، اتهامات او، علت رس��يدگي در دادگاه 
نظامي و همچنين اخب��اري كه در اين زمينه 
منتش��ر مي ش��ود، گفت: هم خبر اعدام و هم 
خبر جاسوسي دروغ اس��ت. در پرونده چنين 
اتهاماتي وجود ندارد؛ پرونده در حوزه جرائم 
مالي است و در دادس��راي نظامي رسيدگي و 
منجر به صدور كيفرخواس��ت شده و در نوبت 
دادگاه اس��ت. براي اينكه ايشان نظامي بود و 

مأمور به شهرداري و سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح وظيفه رسيدگي به جرائم اين حوزه را 
عهده دار اس��ت. اين پرون��ده ۱۳ متهم دارد و 

متهمين اصلي كماكان بازداشتند. 
  6 نفر تحت تعقيب بابت دارو

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره 
بازداش��ت تعدادي از كارمندان س��ازمان غذا 
و دارو هم گف��ت: در ارتباط ب��ا موضوع دارو 
پرونده اي در دادس��راي تهران تشكيل شده و 
يكي از شركت هايي كه در كار توليد و واردات 
دارو فعاليت مي ك��رده و ارزهاي قابل توجهي 
از سيس��تم بانكي اخذ كرده و تعهدات ارزي 
خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن 
تعه��دات و گران نمايي داروه��اي وارداتي با 
صدور فاكتورهاي متع��دد، تحت تعقيب قرار 

گرفته است. 
وي افزود: در اين رابطه سه نفر از حوزه مربوطه 
در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت 
تعقيب قرار گرفتند. البته االن متهمان با صدور 
قرار تأمين آزاد هستند و پرونده مراحل اوليه 

تكميل تحقيقات را طي مي كند. 
اس��ماعيلي افزود: پس از تكمي��ل پرونده اگر 
به دادگاه ويژه ارس��ال ش��د، علني مي شود. 
س��ه نفر از ش��ركت هاي خصوصي و سه نفر 
 هم از س��ازمان مربوط��ه تحت تعقي��ب قرار 

گرفته اند. 
  بازهم دوتابعيتي دردسرساز

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره بازداشت 
فريبا عدالت خواه و اينكه كنسولگري فرانسه 
خواسته دسترس��ي به ايشان داش��ته باشد، 

گفت: او جزو متهماني است كه اخيراً دستگير 
ش��ده و به لحاظ ماهيت پرونده و موضوعاتي 
كه مطرح اس��ت، هن��وز وقت اطالع رس��اني 
اين پرونده نيس��ت و اصل بازداش��ت ايشان 
را تأييد مي كني��م و با ادامه رس��يدگي به آن 
اطالع رس��اني ش��فاف تري انج��ام و در موقع 

مناسب تصميم گيري مي شود. 
  پايان ماجراي فيروز، بهروز و ...

س��خنگوي دس��تگاه قض��ا درب��اره پرون��ده 
ريخته گران هم گف��ت: ۵۸نفر در دادگاه هاي 
ويژه محكوميت پيدا كرده اند يا محكوميت هاي 
س��ابق الصدور آنها به قطعي��ت و مرحله اجرا 
رس��يده اس��ت. در پرونده هاي اخير شهروز 
ريخته گران به جهت اخالل در نظام اقتصادي 
به هفت س��ال حبس، في��روز ريخته گران به 
جهت مش��اركت در اخ��الل عم��ده در نظام 
اقتصادي به ۱۵سال حبس و بهروز ريخته گران 
متهم اصلي اي��ن پرونده هم ب��ه جرم اخالل 
عمده در نظام اقتصادي، نظ��ام پولي و بانكي 
به ۱۵سال حبس محكوم ش��دند كه البته دو 
محكوميت دو و سه س��ال حبس هم دارد كه 
مجازات اشد قابل اجراست. فراز ريخته گران 

هم به هفت سال حبس محكوم شد.
  رضوي و پهلوان در نقطه پايان

س��خنگوي قوه قضائيه همچني��ن گفت: يك 
بخش از پرون��ده بانك س��رمايه كه ۲۹متهم 
دارد در ۱۹ جلسه دادگاه علني برگزار و  رأي 
دادگاه هادي رضوي صادر ش��ده كه در حال 

تايپ است. 
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا صدور 
حكم حبس ابد براي پرون��ده پهلوان و اينكه 
گفته مي شود، پاي چندين اس��تاندار در اين 
پرونده باز شده است صحت دارد، گفت: پرونده 
رضوي كه گفته ش��د، حكم صادر ش��ده و در 
حال تايپ است. در پرونده پديده شانديز هم 
حكم صادر شده و به دليل اينكه پرونده مطول 
و سنگيني است، ممكن است متن دادنامه آن 

حدود ۴۰۰يا ۵۰۰صفحه باشد. 
  هيچ مالحظه سياسي  نداشتيم

س��خنگوي ق��وه قضائي��ه درب��اره معرف��ي 
حقوقدان هاي جديد شوراي نگهبان هم گفت: 
در راس��تاي اين جابه جايي ه��ا وقتي كارنامه 
علمي اين افراد را مطالعه مي كنيد، مي بينيد 
چه كارنامه درخشاني دارند و چه عزيزاني رأي 

آوردند و چه عزيزاني كه رأي نياوردند. 
وي با بيان اينكه منظر دستگاه قضايي در اين 
معرفي منظر تسلط به مباني علم حقوق و البته 
انقالبي بودن است، تأكيد كرد: شاخصه انقالبي 
ب��ودن را در مقايس��ه با ش��اخصه تحصيالت 
آكادميك و صاحب تدريس ب��ودن، كمرنگ 
مي دانيم. هيچ مالحظه سياسي در اين معرفي 

مدنظر قوه قضائيه نبود. 
گفتني است حسن صادقي مقدم، هادي طحان 
نظيف و محمد دهقان با رأي مجلس به عنوان 
اعضاي حقوقدان ش��وراي نگهب��ان انتخاب 

شده اند. 
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پايان رضوي، آغاز طبري
ماجرای فيروز، بهروز، شهروز و فراز ريخته گران هم به پايان رسيد

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

  امين با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: تكرار دور باطل. تجربه 
شكست خورده طرح هاي ضربتي جمع آوري كودكان كار و خيابان بار 
ديگر در حال تكرار اس��ت. سؤال اين است، آيا مس��ئله كار كودكان با 
جمع آوري آنها در مراكزي ش��بيه بازداشتگاه و برچسب دار كردنشان 

)تهيه بانك اطالعاتي( مي تواند حل شود؟ پاسخ روشن است: خير!
-----------------------------------------------------
  زهرا هاب توئيت كرد: وقتي كه ونزوئال )به خاطر حمله سايبري 
خود امريكا( دچار قطعي برق شد، رسانه هاي امريكايي اون رو گردن 
بي كفايتي نظام حاكم بر ونزوئال دونستن، ولي حاال كه برق در نيويورك 

قطع شده، كسي اون رو گردن سرمايه داري نميندازه. 
-----------------------------------------------------

  جواد نيكي ملكي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: متأسفانه 
امريكا، خوش��بين ترين وزير ايراني به كدخدا رو عم��اًل در يك حصار 
۸۰۰متري محصور كرده. اگر جاي آقاي ظريف بودم؛ پش��ت شيشه 

عقب ماشينم مي نوشتم »عاقبت قدم زدن با كري.«
-----------------------------------------------------

  اميد نريمان با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: نصار طقاطقه 
زنداني فلس��طيني ك��ه در س��لول انفرادي زن��دان نيتس��ان دربند 
صهيونيست ها بود، به شهادت رسيد. يك شهرك نشين صهيونيست، 
طارق_ ذبانيه كودك شش س��اله فلس��طيني را با اتومبيل در كرانه 

باختري زير گرفت و به شهادت رساند. 
-----------------------------------------------------

  علي سيس�تاني توئيت كرد: تصادف خودروي س��واري قاچاق 
سوخت با اتوبوس مسافربري جان شش نفر رو در محور ايرانشهر گرفت! 
هيچ كس پيدا نميشه تكليف قاچاق سوخت رو مشخص كنه. كساني 
كه واسه مرگ قاچاقچيان نوحه سرايي ميكنن، واسه مردم بيگناه هم 

صداشون در مياد؟!
-----------------------------------------------------

  محمد صادق با انتش�ار اي�ن عكس توئيت ك�رد: به گزارش 
خبرگزاري آلمان، »اورزوال فون  در الين« اولين زني اس��ت كه وزارت 
دفاع آلم��ان را برعهده گرفت. او مادر هفت فرزند، پزش��ك و اس��تاد 
سواركاري اس��ت. ۱- تصور اينكه يك زن در ايران هفت فرزند داشته 
باشد، سخت است. ۲- تصور اينكه يك پزشك ايراني مادر هفت فرزند 

باشد سخت تر است. 
-----------------------------------------------------

  خبر گزاري ايمنا با انتشار اين عكس توئيت كرد: حناچي به 
همراه رئيس سازمان بهزيستي كش��ور از ميدان توحيد تا پارك شهر 
تهران ركاب زدند. در اين ركاب زني ش��ش نفر از معلولين نيز شهردار 

تهران و رئيس سازمان بهزيستي را همراهي كردند.
-----------------------------------------------------

  اسماعيل معنوي با انتشار اين عكس توئيت كرد: پنج روز بعد 
نيروهايش آن منطقه را پاكسازي كردند و پيكر خوش عطرش را پيدا 
كردند، »محمد كيهاني« كه او هم بعد شهيد ش��د، همان پرچم را از 
جيبش درآورد و بر جسم حاج عليمحمد قرباني انداخت. اينها خودشان 
پرچم هاي ايرانند كه در سنگرهاي كليدي جهان به اهتزاز درآمدند. . . 

  رئي��س مركز ش��ماره گذاري و تعويض پالك پليس راه��ور ناجا از 
كاهش ۵۶درصدي شماره گذاري خودروهاي نوشماره و ۷۵درصدي 

اسقاط خودروها در سال جاري خبر داد. 
  سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پ��رورش از برگزاري جش��ن حذف 

بخاري هاي نفتي مدارس در اول مهر امسال خبر داد. 
  رئيس شوراي عالي اس��تان ها گفت: بنده با ضمانت يك چك، يك 
ميليارد تومان از شوراي شهر و ۱/۵ ميليارد تومان هم از شهرداري تهران 

براي پرداخت تعهدات شوراي عالي استان ها قرض گرفته ام. 

 نصف سطح سكونتي تهران 
بافت فرسوده است

نشست »معيارهاي تشخيص بافت فرسوده از 
واقعيت تا خيال« برگزار شد

سند »شناس�ايي محله هاي محدوده هاي ناكارآمد« آخرين سند 
تعيين مالك هاي تش�خيص بافت هاي فرس�وده اس�ت. اين سند 
به دنبال تأمي�ن پيش نيازهاي تحقق بازآفريني ش�هري اس�ت. 
اهداف كالن اين س�ند براي تحقق سياس�ت بازآفريني براساس 
س�ند ملي راهبردي احيا، بهس�ازي، نوس�ازي و توانمندس�ازي 
بافت ه�اي فرس�وده و ناكارآم�د ش�هري )۱3۹3(، در دو س�طح 
پيشگيري و درمان دنبال مي ش�ود. در حوزه درمان سياست هاي 
اجرايي بازآفريني در محدوده هاي هدف، مبتني بر معاصرسازي 
س�ازمان فضايي - كالب�دي، اجتماع�ي - فرهنگ�ي و اقتصادي 
بوده و از وج�وه كالبدي صرف در مصوبه ۱۱ارديبهش�ت ۸۵ كه بر 
»ريزدانگي، نفوذپذيري و پايداري« استوار بود، فاصله گرفته است. 
نشس��ت »معيار بافت فرس��وده از واقعيت تا خيال«، با هدف بررس��ي 
كارآمدي معيارهاي تعيين ش��ده در جهت تحقق نوس��ازي، در گالري 
نظرگاه برگزار ش��د. محمد آئيني، عضو هيئت مديره بازآفريني شهري 
ايران، ميترا كريمي، معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي، سيدامير 
منصوري، عض��و هيئت علمي دانش��گاه تهران و مه��دي فاطمي عضو 
هيئت علمي دانش��گاه بين المللي ام��ام خميني )ره( در اين نشس��ت 

حضور داشتند. 
محمد آييني در اين باره گفت: »بحث بافت هاي نيازمند نوسازي از اواخر دوره 
اول وزارت عباس آخوندي بر راه و شهرسازي مطرح بود. اين بافت ها كه در 
ابتدا با عنوان »بافت هاي مسئله دار« ذكر مي شدند، به مرور در ادبيات اين 
موضوع به »بافت هاي فرسوده« تغيير كردند. سال ۸۴، مصوبه برنامه چهارم 
توسعه به صراحت به بافت هاي فرس��وده پرداخت و تكليف ۱۰ساله براي 

بازسازي آنها تعيين شد.« 
آييني بافت فرسوده را جايي خواند كه خود مردم، توان نوسازي خودبه خودي 
آن را ندارند و انتقاد كرد: »معيار تشخيص بافت فرسوده مصوب سال ۸۵، 
به وجوه كالبدي پرداخته و انس��ان را به عنوان ساكن اين بافت ها فراموش 

كرده است.« 
سيدامير منصوري درباره كاركرد شاخص هاي سه گانه تعيين بافت فرسوده 
گفت: »با شاخص ناپايداري تهران ۱۴۰۰۰هكتار، چيزي نزديك به نصف 
سطح سكونتي تهران، بافت فرسوده دارد. آيين نامه شوراي عالي شهرسازي 
با معرفي مؤلفه هاي سه گانه، ۲۵درصد اين مقدار را به رسميت شناخت، اما 
نسبت به ۷۵درصد باقيمانده نه تنها بي تفاوت نبوده بلكه آنها را به حاشيه 
رانده است. در واقع اين اراضي، نه امتيازات بافت فرسوده را دارند نه از شرايط 
عادي رشد برخوردارند و به اين دليل از متوسط بافت هاي شهري پايين ترند، 
در طرح هاي تفصيلي هم كه براساس شرايط متوسط شهر تعريف شده نيز 
دچار محروميت شده اند و اين ناشي از ارائه تعريف غلط در تشخيص بافت 

فرسوده است.« 
منصوري ادامه داد: »اين معيارها بايد براي مديريت شهري، نقشه راه فراهم 
مي كردند. وقتي نقشه راه مخدوش باشد، محصول هم مطلوب نخواهد بود. 
ريزدانگي چطور مبناي محروميت قرار گرفته است؟ معابر با عرض زير  متر 
چرا فرسوده اند؟ اگر ايمني را اولين مسئله بافت هاي فرسوده بدانيم، معيار 
ناپايداري براي تعيين بافت فرسوده كفايت مي كند و ساير شرايط اولويت 

اقدام ها را تعين مي كنند.« 
ميترا كريمي هم تمركز معيارها بر وجوه كالبدي محالت را پذيرفت و اضافه 
كرد: »اين سه معيار نمود بيروني جاماندگي بافت ها از نوسازي است. از سال 
۸۴ در حوزه نوس��ازي، محالت مبناي كار قرار گرفتند. براساس سه معيار 
»ريزدانگي، پايداري و نفوذپذيري«، ۳۲۶۸هكتار از مساحت تهران فرسوده 
ارزيابي شد كه امروز حدود ۴۰درصد از آن، نوسازي شده و باقيمانده همان 
بافت ها هم اگر با همين سه معيار مجدداً ارزيابي شود از محدوده بافت هاي 

فرسوده خارج مي شود.« 
معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي توضيح داد: »در تعيين معيارهاي 
جديد ارزيابي بافت هاي فرسوده، از چارچوب مفهومي PSR استفاده شده 
است. اين روش، مجموعه اي از اطالعات را در اختيار همه ارگان هاي شهري 
قرار داده و به كمك آنها بسته هاي سياستي مختلفي براي هر مؤلفه، تعيين 
مي شود. شهرداري ترجيح مي دهد سندي تهيه كند كه نتايج آن به كار تمام 

ارگان ها بيايد.« 
ميترا كريمي درباره ريزدانگي گفت: »اين معيار به خودي خود، معيار منفي 
محسوب نمي ش��ود، اما در تهران كه زمين يك كاالي س��رمايه اي است، 
ريزدانگي از معيارهاي محروميت است. اگر اين معيارهاي جديد را در تهران 
فعال كنيم، ۷۰ درصد مساحت تهران، بافت فرس��وده و مشمول دريافت 

تسهيالت خواهد شد.«
وي سند جديد را داراي نواقصي خواند و گفت: »در تعيين شاخص ها در بافت 
فرسوده، شهر، عنصر و بلوك، مبنا قرار گرفته اند، اما مقياس محله در اين ميان 
غايب است. با وجود اينكه اين سند جزئيات بيشتري نسبت به مصوبه پيشين 

دارد، كماكان يك سند كالبدي است.«
مهدي فاطمي با اشاره به وسعت تبعات زلزله در تهران گفت: »نوسازي 
امري اورژانسي است. نمي توان در انتظار معيارهاي همه جانبه نگر، امر 
نوسازي را متوقف كرد، در حد پالك هم بايد اقدام كرد. وقتي ۶۳ معيار 
جايگزين سه معيار شود، چابكي از تش��خيص و نوسازي بافت فرسوده 
ساقط مي شود. اگر مشكل امروز شهر را درس��ت تشخيص ندهيم، بعد 
از وقوع زلزله، ش��هري باقي نمي ماند كه نيازمند زيباس��ازي يا توجه به 

آلودگي هوا باشد.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

واردات 2ميليون يورو كابل برق به جاي استنت قلب!
3 نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دليل اخذ رشوه تحت تعقيب قرار گرفتند كه 2 نفر از آنها دوتابعيتي هستند

هياه�وي فس�اد در خانه س�المت همچنان 
ادامه دارد؛ حاال سعيد نمكي، وزير بهداشت 
از واردات 2ميلي�ون ي�ورو كاب�ل ب�رق ب�ه 
جاي اس�تنت قلب خب�ر مي ده�د؛  وارداتي 
هماهنگ ش�ده كه تا پيش از خبردارش�دن 
آقاي وزير از مرز رد شده اند! وي براي نشان 
دادن عمق شبكه فس�اد و رانتي كه در حوزه 
س�المت نفوذ ك�رده از كش�ف هف�ت پالت 
داروي بدن سازي تاريخ گذش�ته در گمرك 
خبر مي ده�د. نمكي اين روزه�ا تريبون دار 
افش�اي پش�ت پ�رده فس�ادهاي س�ازمان 
يافته ش�ده از بازش�دن پاي ق�وه قضائيه به 
بخش�ي از ماجراي اين فس�ادها و بازداشت 
چند ت�ن از افراد متخلفي كه با ش�ركت هاي 
مختلف همراهي داش�ته اند، خب�ر مي دهد. 
افشاگري هاي نمكي درباره فساد گسترده در نظام 
بهداشت و درمان كش��ور و واردات۲ميليون يورو 
كابل برق به جاي استنت قلب خاطره افشاگري هاي 
مرضيه وحيد دس��تجردي را درباره واردات زين 
اسب و غذاي سگ يا دسته بيل و لوازم آرايشي با 
ارز دارويي در ذهن مردم تداعي مي كند. هر چند 
افشاگري هاي وزير بهداش��ت دولت دهم برايش 
گران تمام شد و موجب شد تا از قطار كابينه پياده 
شود، اما انگار دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم 
مي داند چ��ه كار دارد مي كند و با نقش��ه و برنامه 
جلو آمده است. هر چند ممكن است در اين ميان 
اش��تباهاتي هم پيش بيايد؛ چيزي ش��بيه طرح 
فساد ۵۰هزار ميليارد توماني در نظام پزشكي كه 
ساعتي بعد با مصاحبه و بيانيه مدير روابط عمومي 
وزارتخانه جمع شد و كيانوش جهانپور نقل قول 
سيدحسين نقوي  حسيني، سخنگوي فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس را به طور كلي تكذيب كرد 
و گفت:»اين عبارت به هيچ وجه در صحبت هاي 

وزير بهداشت نبوده است!«
  كشف داروهاي تاريخ گذشته در گمرك

پس از افشاي گم شدن يك ميليارد و ۳۰۰ميليون 

دالر ارز تجهيزات پزشكي و توزيع داروي تقلبي 
در بازار، نمكي در س��ومين جلسه هيئت امناي 
مؤسس��ه بهداري رزمي دفاع مقدس و مقاومت 
كه در وزارت بهداش��ت برگزار ش��د ب��از هم با 
دست پر آمد و پرونده هاي تازه اي از فساد ها در 
حوزه سالمت و سازمان غذا و دارو را پيش روي 

رسانه ها گشود. 
وي اين بار مصاديق ملموس تري از فساد را مثال 
زد و گفت:» برخي رفتند استنت قلب به مبلغ ۲ 
ميليون يورو وارد كنند و بعد كابل برق آوردند. 
بعد ط��وري هماهنگ ش��ده اند كه ت��ا خبردار 
مي شويم، از مرز رد شدند. اين افراد چه كساني 

هستند و از كجا آمده اند؟«
نمكي با بي��ان اينكه ديگر جنگ ت��ن به تن در 
مرزها نداريم و اين نوع جنگ ج��اي خود را به 
شيوه ديگري از جنگ ها داده معتقد است:»فساد 
سازمان يافته به جاهايي نفوذ كرده و سرمايه هاي 
اجتماعي به دليل وجود برخي افراد فزون خواه 

تحت تأثير قرار گرفته است.«
وي از كشف هفت پالت داروي بدن سازي تاريخ 
گذشته در گمرك خبر داد و تأكيد كرد:»حدود 
چهار م��اه اس��ت گروه هايي به ص��ورت چراغ 
خام��وش در زمين��ه ارزهايي كه ش��ركت هاي 
واردكننده تجهي��زات پزش��كي گرفته اند، كار 
مي كنند؛ اينكه اين ارزها كجا مصرف شده و چه 
كساني دريافت كرده اند، معلوم نيست. عده اي 
تخلفاتي داشتند كه در حال رسيدگي هستيم و 

با اين موارد برخورد قانوني مي كنيم.«
وزير بهداشت با اشاره به واردات داروهاي تاريخ 
مصرف گذش��ته از واردات تجهيزات پزش��كي 
با ارز دولت��ي و انتقال آن ب��ه بخش خصوصي 
خب��ر داد و تأكيد كرد:»در تجهيزات پزش��كي 
س��امانه به روزي ايج��اد مي كنيم تا مش��اهده 
ش��ود چه كس��ي ارز دريافت و چه چيزي وارد 
 كرده است. درباره دارو نيز ثبت و ضبط درست 

نبوده است.«

  باز هم پاي چند تابعيتي ها در ميان است!
وزي��ر بهداش��ت درب��اره آخري��ن وضعي��ت 
شركت هاي هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت 
نيز گفت:»حسابرسي شركت هاي هيئت امناي 
ارزي وزارت بهداشت انجام شده و در حال اتمام 
اس��ت. برخي از اين ش��ركت ها ادغ��ام و برخي 
منحل ش��دند. همچنين جمع كردن برخي از 
اين ش��ركت ها تا رس��يدگي حقوقي و قضايي، 

مقدور نيست.«
نمكي از بازداش��ت و بازجويي برخ��ي افراد كه 
در س��ازمان غذا و دارو با ش��ركت هاي متخلف 
همراهي كردن��د، خب��ر داد و افزود:»اين افراد 

اعترافاتي نيز داشته اند.«
غالمحسين اسماعيلي سخنگوي دستگاه قضا 
هم درباره بازداشت كارمندان سازمان غذا و دارو 
و اتهاماتشان از تشكيل پرونده اي در مورد دارو 
در دادسراي تهران خبر داد. به گفته وي يكي از 

ش��ركت هايي كه هم در كار توليد دارو و هم در 
كار واردات دارو فعاليت مي كرده، ارزهاي قابل 
توجهي بابت دارو از سيستم بانكي دريافت كرده، 
اما به تعهدات ارزي خود عمل نكرده و به دليل 
عدم انجام تعهدات ارزي، گران نمايي داروهاي 
وارداتي و صدور فاكتورهاي متعدد به دليل وجود 
شركت هاي متعدد، سود نامشروعي را تحصيل 

كرده و تحت تعقيب قرار گرفته است. 
بنا به تأكيد اسماعيلي در سير رسيدگي به اين 
پرونده سه نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دليل 
اخذ رش��وه تحت تعقيب قرار گرفتند و به دليل 

صدور قرار وثيقه و توديع آن آزاد هستند. 
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا اين پرون��ده متهم خارجي ه��م دارد يا خير 
 پاس��خ داد: »يكي دو نفر از متهمان كه از بخش 
خصوصي ه��م هس��تند داراي تابعيت مضاعف 

ايراني االصل هم هستند.«

زهرا چيذري 
  گزارش  ۲
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