
خبرگزاري الجزي�ره در گزارش�ي مفصل از 
توس�عه و بومي س�ازي فناوري ه�اي ميكرو 
پهپاد ه�ا در دانش�گاه هاي اي�ران خب�ر 
داده اس�ت. روزنامه انگليس�ي زب�ان تايمز 
اس�رائيل هم ب�ا اس�تناد به همي�ن گزارش، 
پيش�رفت هاي علمي اي�ران را در اين زمينه 
هشداري جدي براي اسرائيل دانسته است. 

   
خبرگزاري الجزيره قطر با استناد به رشد مقاالت 
علم��ي و دس��تاوردهاي دانش��گاهي در زمينه 
پهپادها به تحسين دانشگاه هاي ايران پرداخته 

است. 
   وقتي ايران انحصارشكني مي كند

الجزي��ره ب��ا بي��ان اينك��ه تحقيق��ات علمي 
دانش��گاه هاي ايران در زمينه توس��عه پهپاد ها 
رتبه اول در غرب آسيا را دارد، نوشت: »امروزه 
پهپادها به بحث داغ حوزه فناوري دانش��گاهي 
ايران تبديل شده اند و شركت هاي مختلفي در 
حال كار روي اين ابزار تكنولوژي هستند. برخي 
شركت هاي دانش بنيان ايراني درصدد هستند تا 
روي كنترل و بهبود سيستم ناوبري اين ابزارهاي 
مفيد كار كنند و برخي ديگر دانش بنيان ها هم 
ايده هاي جديدي براي ساخت پهپادهاي ترابري 

در سر دارند. 
با توجه به پژوهش هاي صورت گرفته از س��وي 
تيم هاي علمي دانش��گاه ها، طراحي، ساخت و 

توليد ميكروپهپادهاي الكتريكي در دانشگاه هاي 
ايران شدت گرفته است.  از آنجايي كه اين نوع 
پهپادها در انحصار شركت هاي خاصي در جهان 
اس��ت و از لحاظ كاربردي در جاي��گاه ويژه اي 
قرار دارند، مراكز تحقيقاتي ايران به اين نتيجه 
رس��يده اند كه تحقيقات روي ميكرو پهپادهاي 
الكتريكي كم مصرف با زمان بيش��تر پرواز را در 

دستور كار قرار دهند.«
  عمودپرواز هيبريدي ايراني

اين خبرگزاري ساخت اولين پهپاد عمودپرواز 
هيبريدي كش��ور در دانش��گاه علم و صنعت را 

دستاوردي مهم در غرب آسيا دانسته است. 
»اولين پهپ��اد عمود پ��رواز هيبري��دي ايراني 
ب��ا عن��وان BA10 در م��دت ش��ش م��اه در 
 دانش��گاه عل��م و صنع��ت طراح��ي و تولي��د 

شده است. 
اين پهپاد بدون محموله و س��وخت، 3كيلوگرم 
وزن دارد و طول آن يك متر و 40 س��انتيمتر و 

طول بال آن يك متر و 95 سانتيمتر است. 
جالب اينكه پهپادي كه م��ورد تحقيق الجزيره 
قرار گرفته اس��ت، براي عملي��ات اوج گرفتن و 
فرود نيازي به باند ندارد و اين كار را با اس��تفاده 
از چهار موتور الكتريكي انجام مي دهد و ضمن 
اينكه داراي دو موتور بنزيني و الكتريكي است. به 
اين ترتيب، هرگاه يكي از موتورها به هر دليلي از 
كار بيفتد منبع ديگر، جايگزين مي شود و پرنده 

مي تواند به پرواز و عمليات خود ادامه دهد. 
   پهپاد كروز هم داريم

مكانيس��م اين پهپاد به گونه اي است كه هنگام 
رسيدن به يك ارتفاع مشخص، موتور بنزيني كه 
قباًل روشن شده است وارد مدار مي شود و پرواز 
را تحويل مي گيرد و پرواز وارد فاز حركت رو به 
جلو با سرعت ثابت )كروز( مي شود.  عالوه بر اين، 
پهپاد به مكانيسم )س��از و كار( برگشت به خانه 
نيز مجهز اس��ت تا اگر از رادار خارج شد، بتواند 

به مبدأ بازگردد. 
س��اختار اين پهپ��اد، تلفيق��ي از ب��ال ثابت و 
كوادكوپتر اس��ت و مي تواند باالي س��ر س��وژه 
ثاب��ت بايس��تد و از آن عكاس��ي و فيلمبرداري 
كند يا وس��ايل امدادي را به محل تعيين شده، 

تحويل دهد.«
   نقش مهم نمايشگاه دانشگاهي

الجزيره برگزاري س��االنه نمايشگاه دانشگاهي 
هواپيماهاي بدون سرنش��ين با حضور تيم هاي 
دانشجويي را نقطه قوتي در اين زمينه مي داند. 
فروردين هر س��ال در محل دانش��گاه صنعتي 
شريف اين نمايشگاه شروع به فعاليت مي كند و 
هر س��ال هم تعداد تيم هاي دانشجويي و تعداد 
دانش��گاه هاي حاضر در اين نمايشگاه بيشتر از 
سال قبل مي ش��ود كه فروردين امسال نزديك 
به 20دانش��گاه كش��ور در اين نمايشگاه عرض 

اندام كردند. 

   تهراني قابل تحسين
روبات پرنده دانش��گاه تهران هم از سوي الجزيره 
»قابل تحسين« ارزيابي ش��ده است. اين پهپاد با 
اس��تفاده از طريق كامپيوتر زميني قابل كنترل 
اس��ت. ضمن اينكه مي تواند برنامه پ��رواز، نقاط 
مورد نظر براي تصويربرداري چهار وجهي و مسير 
بازگش��ت را دريافت كند تا به صورت هوشمند و 
بدون دخالت هدايت گر فعاليت خود را انجام دهد.  
اين خبرگزاري قطري، پهپاد خورشيدي عمود پرواز 
دانشگاه تبريز را هم از فناوري هاي بومي شده ايراني 

معرفي كرده است. 
  تبريزي هوشمند

اين پهپاد با شارژكردن دائمي منبع تغذيه خود 
توس��ط پنل هاي خورش��يدي و آيروديناميك، 
بسيار مناسب براي فرود و برخاست عمودي در 
مكان هاي نامناسب و ناهموار بدون باند فرود بوده 
و توانايي پرواز افقي س��ريع را دارد و ديگر نقطه 
قوتش هم اين است كه از جنس مواد كامپوزيتي 
ساخته  شده و تمامي س��امانه هاي كنترلي آن 
هوشمند است. استفاده از سه موتور الكتريكي 
جهت پرواز عمودي و تبديل آن به حالت افقي 
و استفاده از س��لول هاي خورش��يدي پربازده 
پروس��كايتي )perovskite( انعطاف پذي��ر 
مناسب جهت نصب روي بال ها و نيز بدنه جهت 
شارژ دائمي باتري پرنده از مهم ترين شاخص هاي 
نوآورانه اين پهپاد است كه پرواز بدون نياز به باند 
و افزايش قابل توجه زمان پرواز نس��بت به ديگر 

پرنده ها را ممكن مي كند. 
   زنگ خطر در تل آويو

الجزي��ره نتيجه گيري كرده اس��ت ك��ه ايران 
هواپيماه��اي بدون سرنش��ين ن��وع جديدي 
از فن��اوري را ب��ه ارمغ��ان آورده ك��ه حتي در 
فناوري هاي مربوط به ماهواره ها هم به دانشگاه ها 
ياري مي رساند و در زنجيره فناوري هاي فضايي 

قرار دارد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه خبرگزاري انگليس��ي 
زبان تايمز اس��رائيل با اش��اره به اين گزارش و 
رش��د علمي فناوري ه��اي پهپ��ادي در ايران، 
به مقامات اس��رائيل هش��دار داده اس��ت.  اين 
رسانه صهيونيستي با تأييد دستاوردهاي بومي 
كش��ورمان در فناوري پهپادها، گس��ترش اين 
فناوري در دانش��گاه هاي كشور را زنگ خطري 
جدي دانسته و رش��د همكاري هاي بين المللي 
دانش��گاه هاي ايران در اين زمينه را بسيار مهم 

دانسته است. 
دانشگاه هاي كشور در يك دهه اخير در زمينه 
همكاري هاي بين المللي با دانشگاه هاي مطرح 
جهان گام هاي مهمي برداش��ته اند كه دانشگاه 
ته��ران و علم و صنع��ت در اين زمينه پيش��تاز  
هس��تند و از دس��تاوردهاي ديگر دانشگاه هاي 

جهان براي بومي سازي بهره مي برند. 
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سهم مافياي داخلي در تحريم دارو  كمتر از خارجي ها نيست
مسئوالن مي گويند تحريم دارويي تأمين دارو را مشكل كرده است؛ اما برخي داروهاي تحريم و ناياب در ناصرخسرو به وفور يافت مي شود

تحسين ايران در قطر زنگ خطر در اسرائيل
ستايش تحقيق محور شبكه الجزيره از رشد علمي پهپادهاي ايراني به نگراني در تل آويو دامن زده است

كمبودهاي دارويي 
زهرا چیذری
  گزارش 2

كم ك�م جدي تر از 
قب�ل رخ نماي�ي 
مي كند و هر روز خبر كمبود يك دارو در گوشه و 
كنار كشور رس�انه اي مي شود؛ رس�انه اي شدن 
بخشي از پشت پرده فس�ادهاي شكل گرفته در 
سازمان غذا و دارو نش�ان داد، قسمت مهمي از 
چالش هاي حوزه دارو ريشه هاي داخلي دارد، اما 
در كن�ار خيان�ت برخ�ي خودي هايي ك�ه وزير 
بهداش�ت با صراحت از آنها تحت عنوان مافياي 
دارو نام مي برد، حكايت تحريم هاي پولي و بانكي 
كشور هم سنگ بزرگ ديگري را در مسير تأمين 
دارو و حت�ي مواد اولي�ه داروه�اي توليد داخل 
انداخته كه كن�ار زدن آن چندان س�اده به نظر 
نمي رسد. خالصه اينكه همراهي مافياي داروي 
داخلي ب�ا تحريم ه�اي خارجي موجب ش�ده تا 
نگراني هايي در تأمين برخي داروها شكل بگيرد و 
دود اين ماجرا به چشم بيماراني برود كه دارو براي 
برخي هايشان از نان شب هم واجب تر است. با تمام 
اينها وقتي ردپاي داروهاي كمياب در داروخانه ها 
و شبكه توزيع رسمي دارو را در بازار سياه دارويي 
پيدا مي كنيد، بيشتر دستمان مي آيد سهم مافياي 
داخل�ي دارو در خالي ش�دن س�بد بيم�اران از 
تحريم ه�ا بيش�تر نباش�د، كمت�ر نيس�ت!

حاشيه هاي پررنگ تر از متن سازمان غذا و دارو 
در ماه هاي اخير هر چند موجب ش��د تا صداي 
كمبودهاي داروي��ي و چالش هاي بيم��اران به 
خصوص بيماران خاص كمتر شنيده شود، اما حاال 
با فروكش كردن اخبار مرتبط با فسادهاي رخ داده 
در شاهرگ حياتي تأمين داروي كشور، مي توان 
صداي برخ��ي كمبودها را به ش��كل واضح تري 
شنيد، به گونه اي كه علي فرجي رئيس سازمان 
تداركات پزش��كي هالل احمر از بروز مشكل در 
كارخانه هاي توليد دارو به دليل نداشتن مواد اوليه 
دارويي خبر مي دهد. وي تأكيد مي كند:»به دليل 
امكان پذير نبودن انتقال ارز و اختالل در تبادالت 
بانكي، مدت هاس��ت قادر به واردات م��واد اوليه 
توليد دارو نيستيم و اين موضوع نيز توليد برخي 

داروها را دچار مشكل و حتي متوقف كرده است.« 
ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي هم با تأكيد ب��ر اينكه برخي 
شركت هاي دارويي امريكايي و اروپايي صراحتاً از 
تحويل دارو به ايران خودداري مي كنند، تصريح 
مي كند:»چندين برابر ارزش ارز بابت انتقال آن 

براي تهيه دارو هزينه مي كنيم.«
  تحريم غيرمستقيم بيماران ايراني !

طبق قواع��د كنوانس��يون هاي بين المللي دارو 
در فهرس��ت تحريم ها قرار نمي گيرد، اما وقتي 
مكانيس��م خريد دارو ي��ا مواد اولي��ه دارويي از 
ساير كش��ورها را بدانيم، بهتر متوجه مي شويم 
تحري��م نب��ودن دارو در اين كنوانس��يون تنها 
براي دنياي غرب مصرف رسانه اي دارد. معاون 
كل وزارت بهداش��ت درب��اره اي��ن مكانيس��م 
مي گويد:»مهم ترين فش��اري كه نظام درماني 
ايران، به علت تحريم ها و دشمني هاي خارجي 
متحمل شده است، محدوديت انتقال ارز است. 
ما ب��راي انتقال ارز و خريد كااله��اي مورد نظر 
نيازمند مراودات بانكي هس��تيم. ما نياز داريم 
براي خريد از شركت هاي خارجي اين ارز را براي 

فروشندگان جابه جا كنيم و امريكايي ها اين راه 
را مسدود كرده اند.«

همه معامالت ني��از به تبادالت بانك��ي دارد، اما 
محدوديت ايران براي اين تبادالت بانكي موجب 
شده است تا هزينه هاي مازادي براي انتقال ارز به 
كشور تحميل شود تا جايي كه معاون كل وزارت 
بهداشت تأكيد مي كند:»ما گاهي مجبور هستيم، 
چندين برابر ارزش پول را هزينه كنيم تا بتوانيم 
پول را منتقل كنيم، در حالي كه اين هزينه هاي 
مازاد براي اموراتي است كه پيش تر رايگان بودند 

و هزينه آنها صفر بود.«
محدوديت هاي تحريم براي دارو و درمان بيماران 
ايراني به بسته بودن مس��ير انتقال ارز و مراودات 
بانكي محدود نمي ش��ود. آنطور ك��ه حريرچي 
مي گويد، برخي شركت هاي امريكايي و اروپايي 
صراحتاً از تحويل دارو و تجهيزات پزشكي به ايران 

خودداري مي كنند. 
  توقف كارخانه هاي داروسازي ايراني 

شايد در نگاه نخست حمايت از توليد داخل براي 
مقابله با چالش هاي دارويي كه غرب و امريكا به 
كش��ور تحميل كرده اند، بهترين راهكار به نظر 

برس��د. اما واقعيت تلخ ديگري وجود دارد و آن 
اين اس��ت كه حدود 40 درصد از داروهاي توليد 
داخل براي ادامه حيات خط توليدشان نيازمند 
مواد اوليه خارجي  هستند. عباس كبريايي زاده، 
نايب  رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
انساني در اين زمينه با تأكيد بر اينكه صنعت هيچ 
كش��وري نمي تواند ادعا كند كه به صنايع ساير 
كشورهاي دنيا وابسته نيست، مي افزايد:»صنعت 
داروسازي ما هم از نظر تأمين ماده اوليه دارويي و 
ماشين آالت وابسته به دنياست، اما آنچه كه مسلم 
بوده شعار فريبكارانه آقاي ترامپ در مورد تحريم 
داروست. ترامپ اظهار كرده است كه سيستم هاي 
بانكي در حوزه سالمت و كاالهاي سالمت تحريم 
نيست، اما اين يك دروغ بزرگ است. شركت هاي 
داروسازي براي تأمين كوچك ترين جز توليد دارو 

دچار مشكل هستند.«
حاال به گفته رئيس س��ازمان تداركات پزشكي 
جمعيت هالل احمر متأسفانه به دليل مشكالت 
انتقال ارز و در واردات و تهيه مواد اوليه خارجي 
دارو با مشكل روبه رو هس��تيم و نبود مواد اوليه 
چرخش چرخ برخي كارخانه هاي داروس��ازي را 

متوقف كرده است. 
  وعده يك دهمی توليد داروي داخلي 

وي يك راهكار پيشنهادي هم براي حل بخشي 
از چالش هاي پيش رو دارد و مي گويد:» در حال 
حاضر ما به وزارت بهداش��ت به عنوان يك نهاد 
بين المللي پيشنهاد كمك در واردات مواد اوليه 
دارو را داده اي��م و در اين زمينه اع��الم آمادگي 
كرده ايم و  آنها نيز در حال بررس��ي پيشنهاد ما 

هستند، اما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.«
با تمام اين مشكالت سعيد نمكي وزير بهداشت 
تصريح مي كند:»اجازه نمي دهيم تا مافياي دارو 
مش��كلي در زمينه توليد داخلي كش��ور ايجاد 
كنند.« وي با بيان اينك��ه در حمايت از صنعت 
داروي كشور ترمز ورود دارو با چند برابر قيمت به 
كشور را مي كشيم، وعده مي دهد:»سازوكاري را 
اتخاذ مي كنيم كه دارو با يك دهم قيمت در داخل 

كشور توليد شود.«

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. 
-----------------------------------------------------
  عبداهلل گنجي نوشت: س��ازمان ملل: »ش��مار اعدام ها در ايران 
به پايين ترين حد خود از ۱2س��ال پيش تاكنون رسيده است« به جز 
قصاص شرعي كه از اختيار حكومت هم خارج است، با اصالح قوانين و 
مقررات مي توان از مجازات هاي جايگزين استفاده كرد. انجام خدمات 

عمومي از بهترين روش هاي تنبيهي براي زندانيان است. 
-----------------------------------------------------

  محمدرضا كائيني با انتشار اين عكس نوشت: اسفندماه ۱363 
در پي عمليات بدر، تصاوير ثابت و متحركي كه از چهره مصمم اين مرد 
در رسانه هاي داخل و خارج نشر يافت، به تكيه گاهي براي غرور يك ملت 
بدل گشت! محمد شهسواري كه از شيخ آباد كهنوج ره به جبهه برده بود، 
آنگاه در شرق رودخانه دجله اسارت را تجربه كرد و دوربين هاي جفت 
و طاق دشمن را براي ثبت اين لحظات در برابر خويش ديد، با صالبت و 
اعتماد به نفسي شگرف، چند بار ندا در داد: »مرگ بر صدام، ضد اسالم.« 
انسان نماياني كه او را با دستان بسته احاطه كرده بودند، با هل دادن ها و 
ضربات مكرر، سعي داشتند تا وي را از قلمرو ثبت دوربين ها دور سازند، 
هرچند كه ديگر كار از كار گذش��ته بود!. . . از آن روز تا سال ۱369- كه 
محمد در عين  ناباوري جامعه آزاد ش��د- بسياري گمان مي بردند كه او 
پيامدهاي تهور خود را تاب نخواهد آورد و از ش��كنجه هاي صدام زنده 
نخواهد َرست! وي در پي بازگشت به ايران تا سال ۱375- كه به مرگي 
تلخ جهان را ترك گفت- در آموزش و پرورش كهنوج خدمت مي كرد! 
محمد شهسواري در خالل سفر اداري به زاهدان و بر اثر تصادف دنيا را 
ترك گفت. روانش شاد. پ ن: امروز 29س��ال تمام از آغاز آزادي اسراي 
ايراني- كه به حق آزادگان لقب گرفتند- سپري گشت. سوگمندانه بايد 
اذعان كرد كه اكثر آنان در ميان جامعه گم ش��ده اند! چه اينكه نه خود 
مي خواهند ديده شوند و نه مردم و مسئوالن درگير با روزمرگي آنان را 

مي بينند، پناه بر خدا!
-----------------------------------------------------
  مجيد قرباني نوشت: مگه كارت س��وختا كار نمي كردن؟مگه ما 
هزينه شون رو نداديم؟كي جمعشون كرد؟خب همون هم بايد هزينه 
برقراري مجددشون رو بده!چرا ما هزينه لجبازي و سياسي بازياتون رو 

بديم؟مردم كه مسخره پدرتون نيستن!
-----------------------------------------------------

  سميه افشين فر با انتشار اين عكس نوشت:  هشت كوهنورد 
نابينا موفق به فتح قله دماوند ش��دند. اين اولين بار اس��ت كه جمعي 
از نابينايان به صورت گروهي موفق به صعود به دماوند مي ش��وند. اين 
رويداد خيلي مهمه ولي همه رس��انه ها ترجيح مي دهند فقط در حد 
چند خط كار كنند، چرا درج خبرهاي مربوط به افراد داراي معلوليت 

اهميت نداره!؟
-----------------------------------------------------

  محمد با انتشار اين عكس نوشت: در بررسي سرويس هاي ارزش 
افزوده، شركت هايي وجود داره به اسم اگريگيتور كه اين شركت ها رابطه 
اپراتور هستند با شركت هاي زير مجموعه)cp( ودرصدشونو مي گيرن، 
هويت اين شركت ها رو كه بررسي مي كنيم. ممكنه شما رو هم مثل من 

شوكه كنه! تقديم به وزير محترم ارتباطات. 
-----------------------------------------------------

  ليال با انتشار اين عكس توئيت كرد: در سوئد پاي مرغ تازه دو 
برابر قيمت مرغ تازه است. طرفدار اين ماده غذايي كه سرشار از پروتئين 
و موادمعدني است، بيشتر خانواده هاي پر درآمد هستند. با افتخار بخريد 

و سوپ هاي خوشمزه درست كنيد.
-----------------------------------------------------

  آقاسم با انتشار اين عكس نوش�ت: يه حركت قشنگ آتش به 
اختيار و تميز از بچه هاي بسيج درباره شهيد حججي. راستي شمام دقت 
كرديد، اكثر شهداي مدافع حرم، پياده روي اربعين هم رفتن. حاال چي 
گفتن و چطور از حضرت سيدالشهدا )ع( شهادت خواستن نميدونم، 

ولي كاش مي شد به ما هم ياد ميدادن چطور با آقا صحبت كردن.

شهردار تهران در آستانه عيد غدير اعالم كرد

چهار باغ برای تهران با حمايت رهبری
شهردار تهران با اشاره به اينكه رهبر انقالب در آستانه روز عيد غدير 
به مردم تهران هديه بسيار ارزشمندي اعطا كردند، گفت: ساخت پروژه 
چهار باغ، شمال و جنوب اراضي عباس آباد را به يكديگر متصل مي كند. 
پيروز حناچي، شهردار تهران روزگذشته در مراسم كلنگ زني چهار باغ تهران 
گفت: يكي از ويژگي مهم چهار باغ تهران اين است كه باعث پيوستگي شمال 

و جنوب اراضي عباس آباد مي شود. 
وي افزود: آنچه از مجموع 520 هكت��ار اراضي عباس آباد به ما تحويل داده 
شده، 350 هكتار است و ساخت چهارباغ باعث پيوستگي شمال و جنوب 
مي شود و اين كار بدون حمايت رهبري محقق نمي شد كه هديه خوبي از 

طرف ايشان به مردم تهران اعطا شده است. 
شهردار تهران گفت: اين پروژه در حداقل زمان ممكن آماده خواهد شد و يكي 
از دستاوردهاي اين پروژه اتصال به مصلي خواهد بود كه از طريق يك زيرگذر 

اين اتفاق خواهد افتاد. 
حناچي افزود: مذاكراتي با مصلي ش��ده است و يك ايستگاه مترو در اينجا 

ساخته خواهد شد تا مردم راحت تر دسترسي داشته باشند. 
شهردار تهران درخصوص زمان بهره برداري اين پروژه گفت: آقاي مختاري 
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري، قول داده است كه فاز 

يك اين مجموعه ظرف مدت يك سال ساخته شود. 
حناچي درخصوص  اينكه چه ميزان ساختمان سازي در اين مجموعه صورت 
خواهد گرفت، گفت: طبق مصوبه شوراي عالي نهايت ميزان ساخت و ساز 

5درصد كل سطح محوطه است. 
پيروز حناچي در حاشيه افتتاح باغ و درياچه هنر هم در جمع خبرنگاران 
درخصوص  ويژگي هاي اين پروژه گفت: چندين ايس��تگاه مترو و پايانه در 

غرب و شرق اراضي عباس آباد واقع شده است. 
وي افزود: در اين مجموعه باغ جواهرات، باغ كتاب و پارك آب و آتش وجود 

دارد كه جزو جاذبه  هاي اين مجموعه براي شهروندان محسوب مي شود. 
حناچي خاطرنشان كرد: در حقيقت مجموعه اراضي عباس آباد از جاذبه هاي 
جديد شهر تهران محسوب مي شود كه طرح آن در شوراي عالي شهرسازي 

و كميسيون ماده5 به تصويب رسيده است. 
شهردار تهران گفت: پس از اجراي كامل طرح اراضي عباس آباد اين مجموعه 
به يك جاذبه بي بديل تهران تبديل مي ش��ود و س��االنه چند ميليون نفر 

بازديدكننده خواهد داشت. 
وي تصريح كرد: اين مجموعه به طور قطع از مصاديق برقراري عدالت شهري 

در تهران و تثبيت كننده شعار تهران شهري براي همه خواهد بود. 
حناچي در خصوص  تأمين آب درياچه گفت: قنات هاي متعددي به درياچه 
وصل و تمام تالش ما اين است كه از آب زيرزميني استفاده نكنيم و از پسآب 
استفاده شود. اينجا تصفيه خانه اي دارد كه آب را تصفيه مي كند و با وزارت 
نيرو مذاكراتي انجام داديم كه تصفيه خانه هاي محلي ايجاد شود و با تصفيه 

فاضالب از پسآب استفاده كنيم. 
شهردار تهران ادامه داد: ما امروز سه پروژه از پروژه هاي تهران را كلنگ زده و 
افتتاح كرديم كه اولين آن چهارباغ از سوي رهبري به عنوان هديه به مردم 

تهران داده شد و به نمايندگي از مردم تهران از رهبر انقالب تشكر مي كنم. 
حناچي گفت: تمام تالشم را مي گذارم تا اين هديه به شيوه مناسبي مزين 
شده و آماده استفاده شهروندان شود و دومين اين پروژه ها ايستگاه ۱۱0 و 

سومين آن هم پروژه درياچه هنر بود. 
شهردار تهران افزود: باغ سازي ايراني از سال ها قبل در فرهنگ ايراني جا داشته 

و با اين عقبه زياد چهارباغ عباس آباد ساخته خواهد شد. 
وي ادامه داد: در تير س��ال 72 پيرو نامه وزير مسكن به رهبر انقالب نقشه 
راهي براي اراضي عباس آباد تهيه شد و از آنجا ساخت اراضي عباس آباد شكل 

جديدي به خود گرفت. 
حناچي گفت: اين اراضي ميان چهار ش��اهراه ش��رياني قرار گرفته و چند 
ايستگاه مترو در اطراف آن وجود دارد كه اين منطقه تبديل به يك جاذبه 

خاص شده است. 

دادستان كل:

بانك ها منشأ فساد اقتصادي هستند
دادستان كل كشور با انتقاد از وجود پرونده هاي اقتصادي كه منشأ 
آن بانك هاس�ت، گفت: اگر مديران بانك ها نظ�ارت الزم و كافي 
داشته باشند، منابع درست مديريت و تسهيالت به جا داده مي شود، 
بنابراين پرونده هاي فس�ادي كه داش�ته ايم به وج�ود نمي آمد. 
حجت االس��الم محمدجعفر منتظري با اش��اره به پرونده هاي فس��اد 
اقتصادي اظهار داشت: اين موارد نش��ان مي دهد متأسفانه در مبارزه با 

فساد در همه سطوح آن گونه كه بايد موفق نبوده ايم. 
وي با اشاره به تالش عده اي در داخل كشور و عده اي در خارج از مرزها براي 
گسترده نشان دادن فساد در كشور افزود: اين كمال بي انصافي و بي صداقتي 
است، زيرا در مجموعه كش��ور مديران پاكدس��ت فراوان و مسئوالني كه 
شبانه روز در خدمت مردم هستند، وجود دارد؛ اما پرونده اي توسط يك مدير 

خائن ايجاد مي شود كه زحمات مديران خادم را زير سؤال مي برد. 
دادستان كل كش��ور با تأكيد بر لزوم واقع بيني در موضوع فساد تصريح 
كرد: فساد در نظام و ادارات گسترده نيست، اما همين مقداري كه هست 
براي نظام و مديران زياد اس��ت و منشأ عمده اي از اين فسادها به ضعف 
مديريت ها، عدم نظارت مديران، عدم انجام تكاليف و وظايف يك مدير 

نسبت به زيرمجموعه برمي گردد. 
وي با انتقاد از وجود پرونده هاي اقتصادي كه منش��أ آن بانك هاس��ت، 
افزود: اگر مديران بانك ها نظارت الزم و كافي داشته باشند، منابع درست 
مديريت و تسهيالت به جا داده مي شود، بنابراين پرونده هايي كه مانند 

آن را در استان خراسان داشته ايم وجود نخواهد داشت. 
منتظري ادامه داد: امروز دس��تگاه قضايي با انب��وه پرونده هايي مواجه 
است كه بخشي از آنها در رسانه ها پخش مي ش��ود، بنابراين براي نظام 
و جامعه و ملت ما اين مقدار از پرونده هاي فساد مالي قابل قبول نيست 
و بايد اين تعداد را به حداقل برسانيم و قوه قضائيه در راستاي وظايف و 
تكليف خود مطمئناً در برابر اين مفاسد كه سالمت جامعه را هدف قرار 

داده اند، كوتاه نمي آيد. 
وي با اشاره به قانونمندي قوه قضائيه تأكيد كرد: براي ما هر مقامي و در 

هر موقعيتي و با هر وابستگي فرقي ندارد. 
دادس��تان كل كش��ور با اش��اره به لزوم تقويت مديريت كشور از سطح 
رئيس جمهور، وزرا و معاونان مياني بيان كرد: در دس��تگاه هاي مختلف 
مديريت بايد تقويت شود و اين امر به دستگاه قضايي نيز برمي گردد. وي 
از مديران خواست به مجموعه زيرنظر خود نظارت كنند و افزود: بايد در 
مفاسد پيشگيري كنيم و هرچند در قانون اساسي پيشگيري از وظايف 
قوه قضائيه تعريف شده، اما اين امر موضوعي فرا قوه اي است و همه قوا 

بايد تالش كنند كه در جامعه فساد ايجاد نشود. 
منتظري تأمين منافع مردم و جامعه را ضروري دانست و تأكيد كرد: همه 
افرادي كه در گروه هاي مختلف و در جريان هاي گوناگون حضور دارند، 
بدانند كه دستگاه قضايي در برخوردها از سياست زدگي به دور خواهد بود 
و فالن جناح و جريان را هرگز در رسيدگي قضايي مدنظر قرار نمي دهيم، 

زيرا هركسي مرتكب تخلف و جرمي شود بايد با او برخورد كرد. 
وي در پاي��ان برخورد با مفاس��د اخالقي در فضاي مج��ازي را هم يك 
دغدغه به ش��مار آورد و گفت: انتظار است همه مسئوالني كه در فضاي 
مجازي دخالت دارند، كمك كنند تا از اين فضا به نفع جامعه اس��تفاده 
شود، اما مديران توجه داشته باشند كه متأس��فانه آمار جرائم رايانه اي 

رو به افزايش است. 

علیرضا سزاوار
  گزارش  یک


