
اس�ناد و مدارك مسئوالن س�ازمان مردم نهاد 
ديده بان ش�فافيت نش�ان مي ده�د، در وزارت 
بهداشت و به خصوص سازمان غذا و دارو خيلي 
خبرها بوده و هست! 4هزار سند در حوزه دارو، 
تجهيزات پزشكي و غذا كه به دست اين ديده بان 
رسيده، بخش هايي از فساد گسترده اي را كه در 
سازمان غذا و دارو رخ داده روشن كرده است. در 
ماه هاي گذشته افراد مختلفي در سازمان غذا و 
دارو توسط نهادهاي نظارتي بازداشت شدند كه 
اين افراد جزوي از زنجيره مافياي دارو بودند و  در 
حال حاضر اين پرونده ها در حال رسيدگي و طي 
مراحل قضايي اس�ت. البته آنطور كه قائم مقام 
مديرعامل سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت 
مي گويد، اين پرونده ارتباطي با جريان هاي اواخر 
سال ۹۷ و ابتداي ۹۸ ندارد و پرونده هاي تازه تري 
از فساد در اين سازمان باز شده كه ريشه بسياري 
از آنها به سامانه پشتيباني سازمان غذا و دارو »تي 
تك« باز مي گردد؛ سامانه اي كه امكان دست كاري 
و وارد كردن اطالعات دلخواه در آن وجود دارد و 
به طوري كه حتي كس�اني كه به آنه�ا ارز تعلق 
نمي گيرد، ب�ا واردات داروه�اي ممنوعه موفق 
به دريافت ارز ش�ده اند. برخي گزارشات حاكي 
از آن اس�ت كه با كمك اين س�امانه حتي براي 
واردات داروهاي توليد داخل ارز مصرف ش�ده 
است! از س�وي ديگر در حالي كه تمام نياز ماده 
اوليه دارويي كشور با ارز 4هزار و 200 توماني ۷00 
ميليون دالر است، در سال ۹۷ حدود 1/4ميليارد 
دالر واردات مواد اوليه دارويي داش�تيم كه اين 
يعني دو برابر نياز ماده اوليه دارويي وارد ش�ده 
است. بر اين اساس در حال حاضر بايد انبارهاي 
ما از مواد اوليه پر باش�د، در حالي ك�ه اين طور 
نيست و شاهد فس�اد در اين زمينه هستيم، اما 
اين تنها بخشي از فسادي است كه طي سال هاي 
اخير در س�ازمان غذا و دارو اتفاق افتاده است. 

دو س��ال پيش بود كه گزارشي از فس��اد و رانت در 
س��ازمان غذا و دارو منتش��ر ش��د؛ گزارش��ي كه 
درباره انحصار در واردات،  رواب��ط خانوادگي، ابهام 
در قيمت گ��ذاري داروه��اي وارداتي، چاق ش��دن 
فهرس��ت داروهاي واردات��ي، فراره��اي گمركي، 
كمبودهاي س��اختگي دارو و مواردي از اين دست 
و ارتباط آن با رأس هرم تش��كيالت دارويي كشور 
پرده برمي داشت. احمد توكلي، رئيس هيئت مديره 
سازمان ديده بان عدالت و شفافيت درباره آن ماجرا 
مي گويد:»مش��كل اصلي رئيس اسبق سازمان غذا 
و دارو بود و خوش��بختانه پيگيري هاي ما سرانجام 
به عزل وي منجر شد. اگر مس��ئوالن اهل زد و بند 
نباشند، فس��اد نيز رخ نمي دهد چراكه فساد اغلب 
با توافق خريدار و متقاضي انجام مي شود.« توكلي 
تأكيد مي كند:»در بسياري از پرونده هاي فساد پاي 
نمايندگان مجلس در ميان است كه اين موضوع كار 
ما را دشوار مي كند.« قائم مقام مديرعامل سازمان 
مردم نهاد ديده بان شفافيت با اشاره به بخش هايي 
از فس��اد رخ داده در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 

تصريح مي كند:»سازمان غذا و دارو، بخشنامه هاي 
اين س��ازمان و برخي مس��ئوالن آن همگي فاسد 
هس��تند، اما متأس��فانه در گذش��ته حاكميت با 
بخش فاس��د اين س��ازمان هم��راه بوده اس��ت.«

 سامانه اي براي تخلف!
محس��ن جلواتي، قائ��م مقام مديرعامل س��ازمان 
مردم نهاد ديده بان شفافيت در نشست خبري اش 
مهم ترين زمينه ساز تخلفات در حوزه دارو را سامانه 
تي تك دانس��ت و افزود: »در جلس��ه 23 تيرماه در 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس وزير بهداشت 
اعالم كرد، رئيس بانك مركزي گفته س��ازمان غذا 
و دارو 170ميليون ي��ورو ارز گرفته، اما پيرصالحي 
رئيس وقت سازمان غذا و دارو اعالم كرد كه ما فقط 
10ميليون يورو دريافت كرده ايم كه علت بروز اين 
اتفاق دست كاري اطالعات در سامانه تي تك است 
و به كسي كه طبق قانون نبايد ارز دولتي اختصاص 
پيدا كند يا داروهايي كه واردات آنها ممنوع است در 

اين سامانه ثبت شده و ارز دريافت مي كنند.«
به گفته وي برخي از كارشناسان اعالم مي كنند كه 
با اين سامانه مي ش��ود حتي مواد منفجره هم وارد 
كشور كرد و جنگ بيوتروريسم در داخل كشور راه 
انداخت كه بايد هر چه سريع تر در اين زمينه اقدامات 

اساسي صورت گيرد. 

وي با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص كمبود 
داروي بي حس��ي دندان توضيح داد:»شركت هاي 
توليدكننده داخلي مي توانند بي حسي دندان را تا 
120درصد نياز كشور تأمين كنند، اما با البي برخي 
مسئوالن سازمان غذا و دارو و مقامات اين داروها از 

كلمبيا و اسپانيا وارد كشور شدند.«
 توزيع داروي مرگ 

قائم مقام مديرعامل س��ازمان مردم نهاد ديده بان 
شفافيت با بيان اينكه دارويي كه در مرحله آزمايش 
بود به بازار توزيع شد، افزود:»اين كار برخالف قانون 
اس��ت، اما البي باند فس��اد و دارو اين امر را عملي 
كرد و در نهايت آزمايشات نش��ان داد كه اين دارو 
موجب مرگ افراد مي شود.« بنا به تأكيد وي با وجود 
درخواس��ت مراجع مرتبط براي جمع آوري دارو از 
بازار، ش��ركت توليد كننده اعالم ك��رد كه به دليل 
كمبود داروي سراسري اين شركت در بازار، اقدام به 
جمع آوري دارو نخواهد كرد. اين در حالي است كه 
سازمان غذا و دارو، حتي آمار و اطالعات مراكز توزيع 

كننده دارو را در اختيار داشت. 
جلواتي در ادامه از شركت لوازم خانگي گفت كه با 
دريافت ارز اقدام ب��ه واردات دارويي ممنوعه كرده 
بود و دو محموله دارويي در گمرك فرودگاه در حال 
ترخيص بود كه براساس گزارش حسابرس مستقل 

فرودگاه اقدامات الزم براي ممانعت از ترخيص آن 
انجام شد، اين در حالي است كه مديركل فرودگاه 
اين موض��وع را انكار مي كند. در ح��ال حاضر نيز از 
ميزان يك ميليون داروي وارداتي، تنها به 17۵هزار 
مورد آن اعتراف كرده اند. وي يكي ديگر از مصاديق 
فساد در حوزه دارو را كشف محموله اي عنوان كرد 
كه به جاي 10 هزار آمپول تنها 2هزار مورد وارد شده 
و در ميانه محموله براي پركردن حجم، يخ خشك 

كار شده بود. 
 ۷ هزار ميليارد فرار ماليات گمركي

 قائم مقام مديرعامل س��ازمان مردم نهاد ديده بان 
شفافيت خاطرنشان كرد:»در يكي از موارد مشاهده 
ش��د، دارويي مجوز واردات دريافت كرده كه تاريخ 
انقضاي آن ماه نهم س��ال 2019 ميالدي اس��ت. 
اين دارو در پروسه طي كردن زمان ترخيص تاريخ 
انقضايش خواهد گذشت، اما ارز دولتي دريافت كرده 
اس��ت.« به گفته وي همچنين در يكي از پرونده ها 
اعالم ش��ده اس��ت كه دارو را از كش��ور امريكا وارد 
كرده اند، در حالي كه مشخص شد اين دارو هندي 
بوده و فقط براي اينكه ارز بيشتري دريافت كنند اين 

ادعاها را مطرح كرده اند. 
 قائم مقام مديرعامل س��ازمان مردم نهاد ديده بان 
شفافيت توضيح داد: »يكي از شركت هاي اروپايي 
اعالم كرد كه در سال 2018، 900 هزار دالر دارو به 
ايران فروخته است، در صورتي كه نماينده شركت 
واردكننده اعالم مي كند كه ما تنها 40 ميليون دالر 
دارو خريده ايم. همچنين برخي از بررسي ها نشان 
مي دهد كه ش��ركت هاي دارويي با البي گزارشات 
فروش را از سايت خزانه داري امريكا پاك كرده اند كه 

مستندات اين موارد نيز موجود است.«
 جلواتي تصريح كرد: »در حوزه قيمت گذاري براي 
برخي از داروها تا 10برابر قيمت را بيشتر محاسبه 
كردند، زيرا برخي از افراد و مس��ئوالن سازمان غذا 
و دارو ذي نفع بوده و در شركت هاي دارويي فعاليت 
مي كنند.« به گفته وي اختص��اص ۶0 درصد از ارز 
تخصيصي به پنج شركت ميزان فساد در حوزه دارو 
را نشان مي دهد. كل رزين مورد نياز كشور 3ميليون 
دالر بوده كه سال 97 تنها يك شركت 1۵ميليون 
دالر براي واردات اين محصول دريافت كرده است. 
حتي در يكي از موارد توليدكننده داخلي اعالم كرده 
كه موظف به پرداخ��ت 32درصد عوارض گمركي 
است، اما مسئوالن سازمان غذا و دارو براساس سامانه 
تي تك اعالم كردند كه بايد تنها 4درصد بپردازد. در 
واقع در س��الهاي 92، 93 و 94، 7هزار ميليارد فرار 

ماليات گمركي داشته ايم. 
جلوات��ي افزود:»عالوه بر اين يكي از ش��ركت هاي 
فاسد محموله مواد اوليه دارويي از رژيم صهيونيستي 
وارد كشور كرده است كه با نامه فراكسيون دارويي 
مجلس و وارد شدن پدافند غيرعامل، اعالم كردند 
كه اين محموله به صورت اشتباهي وارد كشور شده 
است. اين در حالي اس��ت كه عوامل سازمان غذا و 
دارو در مكاتب��ات خود ب��راي واردات اين محموله 
اعالم كرده بودن��د كه ترخي��ص و واردات اين دارو 

بالمانع است.«
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اولين جلسه رسيدگي به اتهامات ۶ نفر از متهمان شركت هاي آرمان پرشين پارس، شركت فيالر بين الملل كارما و شركت كارما برگزار شد

كالهبرداري از 1300 نفر با وعده واهي 3 برادر

فساد همه جوره در سازمان غذا و دارو
واردات محموله فاسد از رژيم صهيونيستي، فرار مالياتي ۷هزار ميلياردي و قيمت گذاري 10 برابري دارو

 تنها بخشي از فساد در سازمان غذا و دارو است

بيش از هزار و 300 

نيره ساري
شاكي با وعده هاي   گزارش  2

واهي س�ه برادر، 
فريب خوردند! بازهم يك عده بدون مجوز از 
بانك مركزي، با وعده تحويل فوري و ش�رايط 
قسطي و اعطاي سود، پول  هاي مردم را گرفتند، 
اما ن�ه خودرويي تحوي�ل دادند و ن�ه پولي را 
بازگرداندند. مجتمع قضايي امام خميني )ره( 
روزگذش�ته ميزبان حض�ور تعداد زي�ادي از 
ش�اكيان پرونده ش�ركت خودرويي »پرشين 
پارس« بود. ش�اكياني كه اكثرشان آمدند و از 
خيابان خيام تا راهروهاي شعبه ايستاده بودند، 
اما متهمان )جز يك نفر( حت�ي در دادگاه هم 
حاضر نش�دند. نكته اي كه وكيل تع�دادي از 
شاكيان به آن اشاره كرد و گفت: متهمان دادگاه 
را جدي نگرفتند و قرار تأمي�ن كيفري صادر 
شده براي آنها به قدري پايين است كه به غير از 
يك نفر از متهمان س�ايرين در جلسه حضور 
ندارند و با قرار كفالت آزاد هستند. متهم رديف 
اول اين پرونده وقتي در جاي�گاه قرار گرفت، 
اين گونه دفاعياتش را آغاز كرد: »اثبات مي كنم 
تمام جريان�ات معلول يك علت اس�ت. چند 
وزارتخانه براي پوشش نقصان خود چند شركت 
خصوصي را متهم جلوه دادند.« اين اظهارات در 
حالي بود كه قاضي ب�ه ميان صحبت وي آمد و 
اعتقاد داش�ت: متهم نه در طول بازپرسي و نه 
اكنون هيچ سهمي براي ايراد خسارت به مردم 
قائل نيس�ت! متهمي كه برادرانش در دادگاه 
حاضر نش�دند، اما خود بيان ك�رد: من آزادي 
نمي خواهم، اما حاضرم در ساعات اداري بيرون 
از زندان باش�م تا پ�ول ش�اكيان را برگردانم. 

نخستين جلسه محاكمه متهمان شركت پرشين 
پارس در شعبه 10۶4 دادگاه كيفري 2 در سالن 
اجتماعات مجتمع قضايي امام خميني )ره( برگزار 
شد. طبق گفته هاي قاضي قاسمي، متهمان در 

هزار و 379 فقره كالهبرداري مشاركت داشتند 
كه از طريق تبليغ عامه براي فروش خودرو اقدام 
به كالهبرداري به مبلغ 7۶ميليارد تومان كردند. 

 عملكرد متهمان 
نماينده دادستان در ادامه براي قرائت كيفرخواست 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: اين پرونده ش��ش 
متهم دارد كه سه متهم آن شخص حقيقي و سه 
متهم آن از اشخاص حقوقي هستند. وي با قرائت 
مشخصات س��ه متهم رديف اول افزود: متهمان 
رديف چهارم تا شش��م ش��ركت آرمان پرش��ين 
پارس، ش��ركت فيالر بين الملل كارما و ش��ركت 
كارما هس��تند. اين افراد به عنوان مديران س��ه 
شركت با توسل به وسايل و عمليات و مانورهاي 
متقلبانه از طريق انتشار آگهي و تبليغات گسترده 
در روزنامه ها شاكيان را به امور واهي اميدوار كرده 
و از طري��ق دادن وعده هاي واهي مبادرت به اخذ 

وجوه كالن از شاكيان كرده اند. 
به استناد گفته هاي نماينده دادستان در جلسه 
دادگاه متهمان اين پرونده حتي پس از شكايت 

و تشكيل پرونده و با علم به اينكه ثبت سفارش 
خودروهاي خارج��ي امكان ن��دارد، باز هم به 
جذب مش��تري جديد اقدام كردند، در حالي 
كه علم به عدم امكان تحويل خودرو در مهلت 

مقرر داشتند. 
نماين��ده دادس��تان تأكيد كرد: ش��ركت آرمان 
پرشين پارس هيچ گونه نمايندگي از خودروسازان 
داخل��ي و خارجي نداش��ته اس��ت، در حالي كه 
عرضه كنندگان خودروه��اي خارجي مكلف به 
داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز و ارائه 
خدمات و س��رويس پس از فروش هستند. اقدام 
متهمان در فروش اقس��اطي خودرو از مصاديق 
عمليات بانكي كه براس��اس قان��ون تنظيم بازار 
غيرمتشكل پولي اس��ت كه  نياز به اخذ مجوز از 
بانك مركزي داشته است. همچنين عمل متهمان 
شركت آرمان پرش��ين پارس و كارما در فروش 
اقساطي خودروهاي داخلي و خارجي مشتريان 
از مصاديق عمليات ليزينگ است كه اين نيز فاقد 

مجوز از بانك مركزي بوده است. 

 دفاع شكات و وكالي آنها
ش��اكيان به صورت جمعي وكيل داشتند. وكيل 
تعدادي از شكات پرونده پرشين خودرو در دادگاه 
ديروز گفت: قرارهاي تأمين كيفري صادره براي 
متهمان اين پرونده به قدري خفيف است كه به جز 
يك نفر از متهمان سايرين با بي اعتنايي در دادگاه 
حضور نيافتند. به استناد اظهارات وكالي شكات 
وقتي عده اي براي پيگيري تحويل ماشين هايشان 
به شعب اين شركت مراجعه مي كردند، با تهديد 
مواجه مي شدند و حتي پيرمردي كه آنجا اعتراض 
كرد از سوي چند باديگارد مورد حمله قرار گرفت.  
در اين ميان قاضي به برخي شكات اجازه صحبت 
مي داد. يكي از شكات با حضور در جايگاه اعالم كرد: 
متهم در يك فايل صوتي اعالم كرده كه پول ها را در 
روسيه سرمايه گذاري كرده است. سال 94 شهر از 
تبليغات شركت پرشين پارس پر بود و در روزنامه 

همشهري يك نيم صفحه تبليغ مي كرد. 
اما نوبت به دفاعيات تنها متهم حاضر در دادگاه 
رسيد، وي دفاع خود را اين گونه آغاز كرد: »:اثبات 
مي كنم تمام جريانات معلول يك علت است. چند 
وزارتخانه براي پوشش نقصان خود چند شركت 
خصوصي را متهم جلوه دادند. تخريب شخص و 
يك فعال اقتصادي به عنوان بده��كار در واقع از 
بين بردن فرصت هايي است كه براي مالباختگان 
وجود دارد. كسي كه عمداً آسيب وارد مي كند با 
كسي كه تصادف كرده در اين دو مورد آسيب ديده 

درد مشترك و حرف مشترك دارد.«
وي در گفته ه��اي خود ادعا داش��ت: »ما كمك 
كرديم ب��ه وزارتخانه ها تقصير خود را پوش��ش 
بدهند.« وي دفاعيات خ��ود را اين گونه به پايان 
رس��اند: »من آزادي نمي خواهم، اما حاضرم در 
ساعات اداري بيرون از زندان باشم تا پول شاكيان 

را برگردانم.«
 پس از دفاعيات وكيل متهم، قاضي ختم جلسه 
رس��يدگي را اعالم كرد و رأي اي��ن دادگاه طي 

روزهاي آتي اعالم خواهد شد. 

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

 مرجان حاج رحيمي با انتشار اين عكس نوشت: پس از مصادره 
موالنا، ابن سينا و محمد سياه قلم نقاش دوره صفويه توسط دولت تركيه، 
حاال نوبت به مصادره فارابي دانشمند ايراني قرن 3 و 4 هجري رسيده 
است. موزه فارابي با مطالعات دانشگاه ملي قزاقستان و همكاري سفارت 

اين كشور در استانبول افتتاح شد. 
-----------------------------------------------------

  ابومحمد با انتشار اين عكس نوشت: حلقوم ها را مي توان بريد، اما 
فريادها را هرگز، فريادي كه از حلقوم بريده برمي آيد، جاودانه مي ماند. 
-----------------------------------------------------

  عبداهلل راج�ع به فرزندان ش�يخ زكزاكي نوش�ت: - محمد 
)زنده(، احمد )شهيد(، محمود )شهيد(، حميد )شهيد(، حمد )شهيد(، 
حميد)شهيد(، علي حيدر)شهيد(، دكتر »نصيبه« )زنده(، سهيال )زنده 
- مجروح شد(. حقيقت اين است كه فرزندان ابراهيم زنده از قربانگاه باز 

نگشته اند! شيخ هم در گودي قتلگاه است و شمر بر بدنش نشسته. 
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ايمنا با انتشار اين عكس نوشت: آشنابازي؛ رايج ترين 
راه پيدا كردن شغل!34 درصد افراد با پرس وجو از دوست و آشنا دنبال كار 
مي گردند. نتايج طرح آمارگيري مركز آم��ار ايران از وضعيت نيروي كار 
نشان مي دهد كه در بهار امسال، 2 ميليون و23هزارو80۶ نفر از جمعيت 

بيكار كشور را مردان و932هزار و 881 نفر را زنان تشكيل داده اند.
-----------------------------------------------------

  حميد با انتشار اين عكس نوشت: هديه رهبر معظم انقالب به 
خانواده شهيد افغانستاني. در نخستين س��الگرد شهادت سيدمحمد 
عليشاه موس��وي گرديزي ملقب به چمران افغانستان، يك جلد قرآن 
منقش به دستخط مقام معظم رهبري از سوي ايشان، توسط پدر شهيد 

مصطفي احمدي روشن به خانواده اين شهيد افغانستاني تقديم شد.
-----------------------------------------------------

 پيمان علي شاهي اين تصوير را انتشار داد.
-----------------------------------------------------

 علي عليزاده با انتش�ار اين عكس نوش�ت: رهبر ايران: در بعضي 
كشورهاي غربي - مثالً امريكا- خانواده اي]هست كه حتي[ 1۵تا20بچه دارند 
و از اين قبيل، تشويق]هم[ مي شوند. بي بي سي: رهبر ايران با بيان اينكه در 
امريكا »هر« خانواده 1۵تا20 بچه دارد خواهان افزايش جمعيت ايران شد، 

تحريف آشكار. تشخيص فرق BBC و آمدنيوز هرروز سخت تر مي شود.
-----------------------------------------------------

 سيدمصطفي هاشمي نوشت: مترو تهران ارزان ترين شبكه قطار 
شهري جهان و گسترده ترين شبكه حمل و نقل ريلي خاورميانه است 
كه مشتمل بر 8خط مي باشد. عمده پيش��رفت اين پروژه از سال 84 
همزمان با حضور محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران آغاز شد و طول 

خط از 70 كيلومتر به بيش از 300كيلومتر در سال 9۶ رسيد. 
-----------------------------------------------------

  محمد نوش�ت: علي قاس��مي فرزند مجيد قاس��مي مديرعامل بانك 
پاسارگاد 1/3 ميليارد تومان از اين بانك وام گرفته! طبق قانون تخلف نيست، 
آيا سهامداري كه ديروز در مجمع بانك سودي نگرفت يا مشتري ساده بانك 

هم مي تواند يك وام ۵0ميليوني بدون دردسر بگيرد؟ بعيد است!

 مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران با اشاره به اينكه حدود 3 هزار كودك كار تحت پوشش مراكز پرتو 
هستند، گفت: كودكان كار بازمانده از تحصيل، از مقطع ابتدايي تا ديپلم 

در اين مراكز مي توانند تحصيل كنند. 
 مديركل امور كودكان و نوجوانان س��ازمان بهزيستي كشور با بيان 
اينكه در اس��تان تهران 17متقاضي فرزندخواندگي براي يك كودك 
وج��ود دارد، ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه ميانگين كش��وري 10 

متقاضي براي يك كودك است. 
 متخصص قلب و عروق با بيان اينكه فشار خون عالمتي ندارد، گفت:  با 
توجه به اينكه زمان باال رفتن فشار خون را نمي دانيم، بيماراني كه دچار 

اين بيماري هستند بايد به طور مرتب دارو مصرف كنند. 
 مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني � اس��المي با بيان اينكه در دو 
سال گذشته 10 شخصيت محبوب بچه هاي ايراني، امريكايي بودند، 
گفت: تالش داريم تا با توليد دو تا سه كاراكتر  محبوب در هر سال بتوانيم 

ارزش هاي ايراني و اسالمي را براي دانش آموزان فرهنگسازي كنيم. 
 وزير بهداشت گفت: اين آمادگي را داريم تا در حوزه دارو، تجهيزات 
پزشكي و پذيرش دانش��جو در تمام مقاطع و مداواي بيماران با لبنان 

همكاري كنيم. 
 مديرعامل بنياد كرامت امام رض��ا )ع( گفت: اخيراً 888 زوج جوان 
در مناطق محروم كشور شناسايي شدند كه براي ازدواج مشكالتي را 

داشتند كه با حمايت بنياد مشكالتشان حل شد. 
  مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران از برنامه هاي شهرداري براي 
افزايش اتوبوس هاي برقي  پايتخت خبر داد و گفت: در حال حاضر اين 

اتوبوس ها فقط در مسير ميدان خراسان تا 17 شهريور فعال است. 
 مديرعامل خانه روانشناسان گفت: قصد داريم غربالگري انجام دهيم 
و به روانشناس��اني كه مهارت آموزي الزم را در دانشگاه ها انجام نداده 

باشند، پروانه فعاليت ندهيم. 
 مديرعامل مترو تهران از افتتاح بخش شرقي خط 7 مترو تا 10 روز 
آينده خبر داد و گفت: چهار رام قطار جديد كه در داخل كشور مونتاژ 

شده به زودي به بهره برداري مي رسد. 
 معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت گفت: در حال حاضر بانك شير 
مادر تبريز، اهواز و شيراز شروع به كار كرده و در شش شهر ديگر شامل 
كرمانشاه، اصفهان، يزد، كرمان، زاهدان و مشهد نيز تا پايان سال جاري 

راه اندازي مي شود. 

مسئوالن افزایش جمعیت
 كار الزم را انجام نمي دهند

صحبت هاي رهبر انقالب 
در ديدار جمعي از زوج هاي جوان منتشر شد 

به مناس�بت يكم ذي الحجه، س�الروز ازدواج حضرت علي )ع( و 
حضرت زهرا )س(، سايت مقام معظم رهبري بيانات ايشان در ديدار 
جمعي از زوج هاي جوان در فروردين امسال را در اين زمينه منتشر 
كرده است. ايشان در اين سخنراني با توصيه بر همدلي زوج هاي 
جوان از عملكرد مس�ئوالن در زمينه افزايش نسل انتقاد كردند. 
در اين ديدار مقام معظم رهبري با بيان اينكه نعمت ازدواج - چه براي 
پسر و چه براي دختر- نعمت بزرگي اس��ت كه خيلي ها توجه ندارند، 
فرمودند: »اينكه خداي متعال به ش��ما توفيق بدهد و كمك كند كه 
همسر خوبي پيدا كنيد، يكي از بزرگ ترين نعمت هاي الهي است؛ اين 
نعمت را بايد شكر بكنيد. شكر اين نعمت هم به اين است آن شكلي را 
كه خداي متعال براي خانواده ها، براي زن و شوهر تعيين كرده و اخالق 
خانوادگي  را كه در اسالم مقرر ش��ده  به طور كامل رعايت كنيد و قدر 
اين زندگي را بدانيد؛ سعي كنيد ان شاءاهلل هر چه بيشتر اين زندگي را 

اسالمي كنيد. اين يك نكته است.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي با نقل قول از پيغمبر اكرم كه »تَناكحوا تَناَسلوا 
تَكُثروا«، خداي متعال از مسلمان ها خواسته كه زياد بشوند، افزايش پيدا 
كنند، تصريح كردند: »واقعاً هم اين جور است كه اگر چنانچه عدد ملت 
مسلمان - حاال در يك كشور اسالمي مثل كشور ايران يا در فضاي اسالمي 
مثل امت اسالمي- زياد باشد، اين زمينه و امكان براي رشد و تعالي در آنها 
وجود دارد؛ يعني وقتي كه عده زياد است، افراد صالح در آن قهراً زيادترند، 

توانايي ها قهراً بيشتر است، نيروي انساني قهراً راقي تر است.«
ايشان با تأكيد بر افزايش جمعيت فرمودند: »اين چون طبيعي است اگر 
چنانچه جمعيت زياد باشد. جمعيت كم مقهور واقع مي شود. امروز در 
دنيا آن كشورهايي كه جمعيت هاي زيادي دارند، به بركت آن به خيلي 
امكانات دست يافته اند؛ چين يك نمونه  و هند هم يك نمونه  است؛ با 
اينكه مش��كالتي هم دارند، اما در عين حال خود اين جمعيت زياد به 
عنوان يك ارزش اجتماعي، ارزش سياسي، ارزش بين المللي براي آنها 
توانسته موفقيت هايي را به وجود بياورد. بنابر اين نسل بايد افزايش پيدا 

كند؛ اينكه من تكرار مي كنم، تأكيد مي كنم، به خاطر اين است.«
رهبر معظم انقالب در زمينه افزايش جمعيت، برخي مسئوالن كشور را 
مورد انتقاد قرار دادند و تصريح كردند: »البته امروز در كشور ما مردم گوش 
مي كنند، حرفي ندارند؛ آن كس��اني كه اين حرف به آنها مي رسد، حرفي 
ندارند و گوش مي كنند منتها مسئوالني كه بايد عمالً دنبال كنند و زمينه ها 
را فراهم كنند، آن كار الزم را انجام نمي دهند. البته مس��ئوالن ]رده[ باال 

مي گويند قبول داريم، اما مسئوالن مياني درست عمل نمي كنند.«
رهبر انقالب به ايجاد يك فرهنگ جديد در زمينه افزايش جمعيت اشاره 
كردند و حتي زاد و ولد در امريكا مثال زدند و اضافه كردند: »به هر حال 
افزايش فرزند بايد به صورت يك فرهنگ دربيايد. شما ببينيد در بعضي 
از كشورهاي غربي �� مثاًل در امريكا �� خانواده اي 1۵، 20 تا بچه دارند و 
از اين قبيل، تشويق ]هم[ مي شوند و هيچ كس مذمتشان نمي كند. اما 
نوبت به كشور ما كه مي رسد، اين طرف قضيه تشويق مي شود، ]يعني[ 
كم فرزندي و مانند اينها. بنابراين اين هم يك نكته است كه ان شاءاهلل 

بايد مورد توجه باشد.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي در نهايت با تأكيد ب��ر همدلي و همياري 
زوج هاي ج��وان افزودند: »نكته  آخر اين اس��ت كه زن و ش��وهر در 
صراط حق و راه حق به همديگر كمك كنيد. زن مي تواند كمك كند 
به ش��وهرش براي اينكه در صراط حق پايدار باشد، ثابت قدم باشد و 
پيش برود؛ مرد مي تواند همين كمك را به زن بكند. مثل دو شريك، 
مثل دو هم س��نگر با هم زندگي كنيد. عماًل، هم در شريعت، هم در 
واقعيت خارجي، زن و شوهر نزديك ترين افراد به هم هستند؛ هر چه 
مي توانيد صميميت را صفا را، محبت را بين خودتان افزايش بدهيد. 
محبت مايه  اصلي زندگي شيرين خانوادگي است؛ سعي كنيد محبت 
را روز به روز افزايش بدهيد كه به دست خود انسان هم هست و انسان 

مي تواند اين كار را بكند.«

زهرا چيذري
  گزارش  یک


