
 روزگذشته بيس�ت و نهمين جلسه دادرسي 
پرونده بانك س�رمايه با رس�يدگي به اتهام 
هفت نف�ر از متهمان اي�ن پرونده در ش�عبه 
۳ دادگاه ويژه مفاس�د اقتصادي و به رياست 
قاضي مس�عودي مقام تشكيل ش�د. در اين 
جلس�ه به گفته نماينده دادس�تان »پرونده 
بانك س�رمايه مملو از حضور اشخاص نظامي 
و امنيتي اس�ت ك�ه البته عمدتًا بازنشس�ته 
ش�دند و آنها با تباني همراه ب�ا مديران بانك 
س�رمايه دس�ت به فس�اد زده ان�د.« در اين 
جلسه همچنين از تهيه اسناد جعلي در بانك 
س�رمايه با فتوش�اپ هم پرده برداري ش�د. 

در جلسه روزگذشته، متهمان محمدرضا خاني 
)مديرعام��ل و عض��و هيئت مديره وق��ت بانك 
س��رمايه(، خيراهلل بيرانوند )عضو هيئت مديره 
وقت بان��ك(، عليرض��ا حيدرآبادي پ��ور )عضو 
هيئت مديره وقت بانك(، پرويز احمدي )رئيس 
هيئت مديره وقت بانك س��رمايه(، بهمن خادم 
)عضو هيئت مديره وق��ت بانك(، مهرداد باقري 
)عضو هيئت مديره وقت بانك(و ياس��ر ضيائي 
)قائم مقام وقت بانك( به اتهام مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت 
در خيانت در امانت مورد محاكمه قرار گرفتند. 

BMW ماجراي فرش و 
در ابتداي جلسه قاضي مس��عودي مقام از خاني 
خواست در جايگاه حاضر ش��ود و ضمن تفهيم 
اتهام به وي مبني بر مش��اركت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادي كش��ور و ۱۳فق��ره خيانت در 
امانت ب��ه مبلغ ۱۳ ه��زار و ۳۹۰ ميليارد ريال و 

اخذ فرش هاي نفيس از احد عظيم زاده، به همراه 
۳ميليارد و ۶۵۰ميليون ريال، دريافت ۶۴۰هزار 
يورو از داريوش امانه، دريافت يك ميليارد ريال 
 BMW2013 از قاسم خليلي براي خريد خودرو
براي خانم دريا خاني و اخالل ۲ ميليارد و ۱۶۰ 
ميليون ريالي در شركت سايه گستر، به وي گفت 

آخرين دفاعيات خود را انجام دهد. 
 همكاري محرمانه با سازمان بازرسي

متهم محمدرضا خاني در جاي��گاه قرار گرفت و 
مدعي شد:  اينكه گفته ش��د در شش ماهه اول 
همكاري الزم با سازمان بازرس��ي كشور وجود 
نداشت، اشتباه است. زيرا در شش ماهه اول ما به 
صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهكاران 

را بررسي مي كرديم !
اين مته��م در ادامه ب��ه بحث فعالي��ت و حدود 
اختيارات خود اش��اره كرد و اف��زود: مديرعامل 
بازوي اجرايي هيئت مديره است و در اساسنامه 
هيئت نيز به آن اشاره ش��ده كه مسئوليت ابالغ 
تصميمات و مصوبات هيئت مديره بر عهده مدير 
عامل است كه بنده نيز به مدت شش ماه در اين 

سمت فعاليت مي كردم. 
 همكاري با نهادهاي امنيتي

خاني در ارتباط با امحاي اس��ناد بانكي تصريح 
كرد: زماني كه حيدرآبادي پور عزل شد، بسياري 
از مدارك و اس��ناد از بانك خارج شدند و ما تنها 
توانس��تيم عوامل اجراي��ي وي را از بانك اخراج 
كنيم. هيچ سندي از بين نرفت؛ مصوبات و اسناد 

در بانك موجود است و پرونده اي مفقود نشد. 
وي افزود: گفته ش��د هر يك از اف��راد به صورت 
خصوص��ي اطالع��ات را ب��ه نهاده��اي امنيتي 

مي دادند كه من از اين موضوع خب��ر ندارم، اما 
ش��كايتي با امضاي اينجانب به دادسراي پولي و 
بانكي ابالغ شد كه اين گزارش محرمانه در سال 

۹۵ به دفتر مقام معظم رهبري ارجاع شد. 
 پول فرش را داديم

متهم خاني درباره شركت سايه گستر هم گفت: 
در يكم ارديبهش��ت س��ال ۹۵ بحث بازگرداني 
سهام بانك به ش��ركت سايه گستر محول و قرار 
شد به استناد اين مصوبه، مبلغ ۵ ميليارد تومان 
ابتدا به صورت بازگرداني به شركت سايه گستر 
داده ش��ود كه در صورتجلس��ه بانك نيز به اين 

موضوع اشاره شده است. 
وي در ارتباط با موضوع تابلو فرش ها ادامه داد: 
اين قضيه ارتباطي به بانك ندارد، تابلو فرش هايي 
كه خريديم بابت آن چك داديم كه وصول كردند 
و به حساب عظيم زاده واريز شد؛ چك داديم كه 

سند آن موجود باشد. 
 عدالت با كسي تعارف ندارد

در ادامه جلس��ه دادگاه، نماينده دادستان بيان 
كرد: آقاي خاني از افراد نظامي و امنيتي صحبت 
مي كند كه همواره به بانك رفت و آمد داشتند. 
پرونده بانك س��رمايه مملو از حضور اش��خاص 
نظامي و امنيتي است كه البته عمدتاً بازنشسته 
شدند و آنها با تباني همراه با مديران بانك سرمايه 

دست به فساد زده اند. 
قهرماني تأكيد كرد: اين افراد متعلق به نهاد هاي 
امنيتي نبودند )بازنشسته بودند(، آنها بايد بدانند 

كه عدالت با كسي تعارف ندارد. 
50 درصد پول بانك نيست!

نماينده دادس��تان با اش��اره به اعط��اي پول به 

كاركنان بانك سرمايه بيان كرد: متهم خاني از 
اعطاي پول به پرس��نل صحب��ت مي كند، اما به 
پرس��نل هم هيچ كمكي نكرده است و براساس 
قراردادي كه ميان ش��ركت توس��عه ساختمان 
سرمايه و بانك س��رمايه منعقد شده، ۵۰ درصد 
پول به بانك و ۵۰ درصد ديگر به ش��ركت داده 
شد، اما آن ۵۰ درصد پول بانك مشخص نيست 

به كجا رفته است. 
  امضاهايي كه فتوشاپ مي شد

قهرماني با اش��اره به صحبت ه��اي متهم درباره 
مصوبات هيئت مديره بيان كرد: هر يك از مديران 
اينجا مي آيند و عنوان مي كنند كه مصوبات به ما 
ارتباطي نداشته است، پس اين فساد را چه كسي 
رقم زده و چه كس��ي بايد پاس��خگو باشد؟ چرا 
مي خواهيد فرافكني كنيد؟ وي يادآور شد: خانم 
سميرا غفوري در دفتر شما فعاليت مي كرد و بر 
حسب گزارش ها ۵۰س��ند مهم بانك را حذف و 

بسياري از امضاها را نيز فتوشاپ كرده است. 
 دو زن و يك نوه !

قهرماني بيان كرد: دم خروس فس��اد ش��ما در 
مؤسسه مالي و اعتباري نور كرج ديده شده است 
و آقايان بانكي ۰/۰7درصد و ۴درصد از مشتريان 
خود سود دريافت مي كردند كه ۰/۰7 درصد به 
بهانه فاكتور و بيمه تسهيالت و ۴درصد به اسم 
كارگزاري بوده است، البته اين پول در مؤسسه 
مالي و اعتباري كرج شناسايي ش��د كه پول به 
حس��اب دو خانم و يك نوه ريخته مي شد كه از 
اين طريق با همين پ��ول BMW هم خريداري 

شده است. 
 بانك مركزي ورود كند

نماينده دادس��تان افزود: از س��وي ديگر خريد 
فرش ها فاكتور ندارد و ش��ما به حساب برادرتان 
پول هايي را واريز مي كرديد، بايد اينها را پاس��خ 
دهيد. اگر برادر ش��ما در ش��ركت توسعه پايدار 
مش��غول بود، چرا حقوق خود را از مؤسسه نور 
دريافت مي ك��رد و اگر آقايان بان��ك مركزي به 
دنبال مبارزه با فس��اد هس��تند، بايد وارد عمل 
ش��وند.  در نهايت قاضي مس��عودي مقام ختم 
جلسه روز گذشته  را اعالم كرد و گفت: از آنجايي 
كه چهارشنبه شعبه دوم در اين سالن جلسه دارد، 
وقت رس��يدگي بعدي به اين پرونده روز شنبه 

۱۶شهريورماه ساعت ۹ صبح اعالم مي شود. 
  اعالم اسامی متهمان بازداشت شده 

قاضی مسعودی مقام در پايان جلسه محاكمه و 
اخذ دفاع آخر از اعضای وقت هيئت مديره بانك 
سرمايه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال 
كه بازداشت ش��دگان پرونده پتروش��يمی چه 
كس��انی و مربوط به كدام پرونده هستند گفت: 
اين افراد مرب��وط به پرونده ۶ ميلي��ارد يورويی 

پتروشيمی هستند.
نام متهمان بازداشت شده: عباس صميمی )عضو 
وقت هيئت مديره شركت بازرگانی پتروشيمی 
و مدير عامل ش��ركت س��رمايه گذاری ايران( و 
عليرضا عالئی رحمانی )عضو وقت هيئت مديره 

شركت بازرگانی پتروشيمی(.
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آيت اهلل نوري همداني: از اصلي ترين وظايف روحانيت، احياي مساجد است

طلبههاوروحانيونكجانمازميخوانند؟!

دم خروس فساد بانك سرمايه در كرج !
نماينده دادستان در جلسه بيست ونهم بانك سرمايه: رد پول هاي حاصله از طريق فساد در مؤسسه مالي اعتباري نور

زده شده است؛ اگر آقايان بانك مركزي به دنبال مبارزه با فساد هستند، بايد وارد عمل شوند

مطابق آمار 75هزار 

زهرا چيذري 
مس�جد داريم كه   گزارش  2

حدود نيمي از آنها 
فاقد امام جماعت هستند و در آن نماز جماعتي 
برگزار نمي ش�ود! فق�دان ام�ام جماعت حدود 
۳8هزار مسجد در كشور در حالي است كه حدود 
150هزار طلب�ه در بيش از 500 مدرس�ه علميه 
كشور تحصيل مي كنند و در سال تحصيلي 97- 
98، 16ه�زار طلبه جدي�د در حوزه هاي علميه 
كشور پذيرش شدند. با يك حساب سرانگشتي 
پيداست كه فقط تعداد طالب محصل حوزه هاي 
علميه نسبت به تعداد مساجد بدون امام جماعت 
حدود چهار برابر اس�ت. اين آمار قابل تأمل يك 
س�ؤال جدي در ذهن افراد متبادر مي كند و آن 
سؤال هم اين است كه 150هزار طلبه حوزه هاي 

علميه كجا نماز مي خوانند؟ 
جوانه هاي انقالب اسالمي در دل مساجد زده شد و 
خالص ترين مبارزان با رژيم پهلوي از درون همين 
مساجد برخاستند. در سال هاي پيش از انقالب و 
سال هاي آغازين انقالب و دوران هشت سال دفاع 
مقدس مساجد كانوني براي تمامي فعاليت هاي 
مردمي بود. كمك هاي مردم به جبهه ها در مساجد 
ساماندهي مي شد؛ ثبت نام و اعزام نيروهاي بسيج 
براي حضور در جبهه ها در مس��اجد بود و حتي 
گاهي مس��اجد به محلي براي اس��كان و درمان 
مجروحان جنگي تبديل مي شد. خالصه مساجد 
در كنار محلي براي عبادت كانوني براي همدلي 
و س��اماندهي فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي مردمي بود و هيچ گاه در مسجد به روي 
مراجعه كنندگان بسته نمي شد. با روي كار آمدن 
دولت س��ازندگي و تغييرات س��اختار در سبك 
زندگي جامعه و پياده س��ازي مؤلفه هاي جوامع 
ليبرالي در جامعه اسالمي ايران، مساجد هم از اين 
تغيير و تحوالت بي نصيب نماندند و كاركردشان 

از كانوني عبادي – سياسي و مردمي به محلي براي 
برگزاري مجالس ختم و س��وگواري تبديل شد و 
بخش هايي از مساجد رويكرد تجاري يافتند. حاال 
در معماري برخي از مساجد پاساژها و مغازه هايي 
تعبيه و در تهران و برخي ش��هرهاي بزرگ ديگر 
سالن هايي براي برگزاري مراسم ختم و سوگواري 
طراحي شده كه حتي ساختارشان شبيه مسجد 
نيست و بيشتر  به سالن هاي آمفي تئاتر مي ماند؛ 
با همان طراحي و با همان چيدمان ميز و صندلي. 
اما ماجرا به همين جا ختم نمي ش��ود، با وجودي 
كه هدف از ساخت مسجد برقراري نماز جماعت 
است، حدود نيمي از مساجد كشور امام جماعت 
هم ندارند و در آنها نماز جماعت برپا نمي ش��ود و 
دليلش هم فقدان بودجه الزم براي پرداخت حقوق 
ائمه جماعت است! اينجاست كه يك سؤال جدي 
پيش مي آيد، آيا روحانيون و طلبه ها نماز صبح، 
ظهر و شب را نبايد مثل خيلي از مردم در مسجد 

بخوانند؟! ۱۵۰هزار طلبه اگر با لباس به مس��جد 
بروند، هر كجا بايس��تند مردم هم پشت سرشان 
مي ايستند و نماز جماعت اقامه مي شود، اما ظاهراً 

قرار نيست به همين سادگي باشد!
 مساجدي كه روزي يك ساعت بازند!

نام مسجد جامع خرمش��هر كه با ايثار و مقاومت 
گره خورده اس��ت، با آغاز جنگ اين مس��جد به 
كانون مقاومت ۳۴روزه مردمي خرمشهر تبديل 
شد و مركز پش��تيباني و س��ازماندهي نيروهاي 
مردمي ب��ه محلي ب��راي تبادل اخب��ار، تجهيز، 
آموزش، جمع آوري كمك ها، مداواي اورژانس��ي 
مجروحان و نگهداري موقت پيكرهاي شهدا بود. 
با حضور مستمر شهيدمحمد جهان آرا، فرمانده 
سپاه خرمشهر و تعدادي از افس��ران ارتش و نيز 
استقرار  بي سيم  مادر در مسجد، اين مكان عمالً به 
مقر تاكتيكي دفاع از خرمشهر تبديل شد. مساجد 
و به خصوص مساجد جامع ساير شهرها هم دست 

كمي از مسجد جامع خرمشهر نداشتند، اما حاال 
با وجود رش��د كمي مس��اجد كشور و س��ه برابر 
شدن تعداد مساجد از س��ال ۵7 به لحاظ كيفي 
شاهد كاهش فعاليت ها و نقش محوري مساجد 
هستيم؛ نيمي از مساجد كشور امام جماعت ندارد 
و آنهايي هم كه امام جماع��ت دارند اغلب اوقات 
نماز جماعت صبح را برپا نمي كنند. موضوعي كه 
انتقاد جدي آيت اهلل حس��ين نوري همداني را در 

پي داشته است. 
 وظيفه روحانيون براي احياي مساجد 

اين مرجع تقليد عاليقدر در پيامي به اجالس روز 
جهاني مسجد با اشاره به لزوم فعاليت مساجد به 
صورت شبانه روزي تأكيد كرد: »بزرگواران! امروزه 
وضعيت مساجد چگونه اس��ت؟! آمارها وضعيت 
مطلوبي را نشان نمي دهد كما اينكه اظهار داشتند 
از 7۵ هزار مسجد كشور ش��ايد نيمي از آنها فاقد 
امام جماعت باش��د! همه بداني��د از اصلي ترين 
وظاي��ف روحانيت، احياي مس��اجد اس��ت و هر 
روحاني بايد سعي كند در كنار ديگر فعاليت هاي 
علمي و ديني اش در يك مسجد مستقر شود و خود 
را در معرض مالقات مردم بگذارد تا مردم دلگرم 

شوند و حضورشان در مساجد بيشتر شود.«
بنابه تأكيد ايش��ان عموم برنامه هاي ديني مردم 
بايد در مساجد ش��كل بگيرد، ايجاد هسته هاي 
فرهنگي براي جوان��ان و تعليم ق��رآن و معارف 
اس��المي و احكام ديني به آنها بايد در دستور كار 
باشد و هيئات مذهبي و سنتي كه معموالً به طور 
هفتگ��ي و در طول س��ال فعال هس��تند بايد در 

مساجد برگزار شود. 
اين مرجع عاليقدر تصريح كرد:»از ظرفيت مساجد 
بايد حداكثر بهره وري انجام شود و اينطور نباشد كه 
مساجد نيم ساعت فقط موقع نماز باز باشند و بعد 
همه را بيرون كنند بلكه در مساجد حتي المقدور 

بايد ۲۴ ساعته باز باشد.«

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

 حسين ش�هبازي زاده در كانال تلگرامي نوشت: آن چنان كه 
مشهور است: وقتي امام حسين از مدينه خارج مي شد، عبداهلل بن عمر 
كه آدم مقدس مآبي بود نزديك آمد، افسار اسبش را گرفت و گفت:  اي 
پسر رسول خدا! شهر جدت را ترك مكن و در خانه ات بنشين و بر يزيد 
قيام نكن. تو در حجاز و يمن و عراق ش��يعيان بسياري داري، كرسي 
درس و فتوا بگذار و محاسنت را به خون آغشته نساز... حضرت فقط يك 

جمله پاسخش داد: اف لهذا الكالم ابدا؛ تف به اين منطق تا قيامت!
چقدر اين نقل بر من اثر مي گذارد. هميشه تاريخ، پيش از هر نبردي، يك 
عبداهلل بن عمر سر و كله اش پيدا مي شود كه بزدلي و انفعالش را پشت ژست 
عقالنيت پنهان كرده و در صدد اس��ت تا ريش سفيدي كند و با پندهاي 
اخالقي و توصيه هاي خيرخواهانه و حرف هاي خوب و هشدارهاي ايمني، 
پيش از بزنگاه و كشاكش، انسان را منصرف و سر به راه كند؛ تا مظلوم را به 
شرايط موجود قانع كند، اگر نه الاقل او را بفرستد به يك راه دراز و بي انتها و 

كم ريسك و آبرومندانه كه هيچ گاه گذرش به كربال نخورد. 
-----------------------------------------------------

 نود اقتصادي با انتش�ار اين عكس نوش�ت:  حقوق ميلياردي 
مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانك رفاه كارگران. سندي كه در اختيار 
»نود اقتصادي« قرار گرفته، نشان مي دهد مديرعامل و دو عضو موظف 
هيئت مديره بانك رفاه كارگران )طبق آخرين صورت مالي منتشر شده( 

بيش از يك ميليارد تومان حقوق و مزاياي ناخالص دريافت كرده اند. 
-----------------------------------------------------

  س�يده راضيه حس�يني توئيت زد: هر چي به انتخابات نزديك 
مي شيم، دوقطبي س��ازي با تمركز رو حجاب و زنان بيشتر ميشه؛ بعد 
از جنجال همايش دولت، ام��روز اجراي مختلط حركات ورزش��ي تو 
همايش ملي ايروپامپ كرج خبرس��از شد. به حاش��يه بردن دردهاي 
مردم، سياسي كاري كثيفيه؛ سوءاستفاده از زنان براي اين كار، كثيف تر 

و غيراخالقي تر. 
-----------------------------------------------------

 مهران شيخي با انتشار اين عكس نوشت:  در كوهبنان كرمان، 
نام ش��هيد را از كوچه ه��ا و خيابان ها حذف مي كنند؛ ن��ام ماركوپولو 
ميذارن! بايد به آقايون گفت اگه شما به ماركو ارادت داريد نامشو بذاريد 
براي بچه هاتون نه كوچه خيابان ها، اين مردم با شهدا عهد ديرينه دارند. 

كاش مسئولي پيگيري كند. 
-----------------------------------------------------

 محمد اصغري اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت:  دكتر وداد 
البرغوثي، استاد ارتباطات دانش��گاه بيرزيت و شاعر فلسطيني، توسط 
نظاميان اشغالگر در نزديكي رام اهلل ربوده شد؛ دو فرزند وداد هم در اسارت 
صهيونيست ها هستند؛ دكتر البرغوثي از مخالفان اشغالگري و ارتجاع 

عربي و حامي مقاومت و ايستادگي ايران برابر امريكاست. 
-----------------------------------------------------

 علي قلهكي نوش�ت:  نفتك��ش ايراني رو بگيري، نفتكش��ت رو 
مي گيرن. حريم آسمان ايران رو نقض كني، گلوبال هاوكت رو ميزنن. 
رزمنده مقاومت رو بزني، ماشين زرهيت رو ميزنن. اين يعني روي ديگر 

ديپلماسي آقاي ظريف كه در دانشگاه هاي غرب ياد نمي دهند!
-----------------------------------------------------

 سهند ايراني با انتشار اين عكس نوشت:  امروز سالگرد شهادت 
رئيسعلي دلواري است، او هم مثل مابقي ايرانيان ميهن پرستي كه براي 
استقالل وطن به پا خاستند، از پشت سر و از سوي هموطن هدف قرار 

گرفت و به خاك افتاد!

بيژن تنها

 معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور گفت: در 
حال حاضر شاهد جانباختن روزانه ۴۵نفر در تصادفات جاده اي هستيم 

و هر دو روز معادل سقوط يك هواپيماي فوكر تلفات جاده اي داريم. 
 معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور گفت: بعضي از زائران حسيني 
براي سفر اربعين از كش��ور تركيه، افغانس��تان، آذربايجان وارد ايران 
مي ش��وند و به عراق مي روند. اتباع خارجي نيز كه داراي كارت اقامت 

هستند، مي توانند مانند زائران ايراني به عراق بروند. 
 س��فير ايران در بغداد گفت: ب��راي عبور و مرور بهت��ر زائران ايراني 
در عراق به ۲ هزار دس��تگاه اتوبوس نيازمند هس��تيم ك��ه اميدواريم 

هماهنگي هاي الزم انجام شود. 
 معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور گفت: در اربعين حداكثر ۸ هزار 

و ۵۰۰ اتوبوس براي حمل و نقل بين شهري زائران اختصاص مي يابد. 
 احمد سالك نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: طرح »جامع 
جمعيت و تعالي خانواده« در كميس��يون فرهنگي به تصويب رسيده و 

احتماالً هفته آينده در نوبت بررسي در صحن مجلس قرار گيرد. 

محيط زيست بدون مشاور !
مسعود تجريشي معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست 
گفته اس�ت: »متأس�فانه ما هنوز ش�ركت مش�اوري نداري�م كه در 
زمينه آلودگي ه�وا كارهاي تحقيقات�ي انجام داده باش�د. بنابراين 
تالش كردي�م از دانش�گاه ها در اين زمينه اس�تفاده كني�م. گاهي 
اوقات تيترهايي مانند اينكه تخريب اليه ازن سرطانزاس�ت، باعث 
ترس سياس�ت مداران مي ش�ود و ممكن اس�ت جبهه گي�ري كنند 
و به س�متي بروند كه كس�ي درب�اره اين موضوع�ات صحبت نكند. 
بنابراين ما ت�الش مي كنيم ت�ا ابتدا اي�ن موضوعات را ب�ه گفتمان 
علم�ي تبديل كني�م و بعد ب�ه عنوان مطالب�ه مردم مطرح ش�ود.«

اينكه سازمان محيط زيست به عنوان متولي مسائل زيست محيطي دچار 
حاشيه هاي متعددي ش��ده و از وظيفه اصلي خود غافل شده است، بر 
كسي پوشيده نيست. سازمان محيط زيست به دليل برخي تندروي هاي 
مديران خود همواره به جاي تذكر به دستگاه ها در حفظ محيط زيست، 
به عاملي تبديل شده كه از طريق آن و در س��ايه نظارت ضعيف افراد 
و دس��تگاه هاي مختلف با دورزدن قوانين اس��باب تخري��ب و نابودي 
محيط زيست را فراهم مي كنند. اينكه اين سازمان نتواسته در سال هاي 
متمادي كاري از پيش ببرد، به سازمان نمادين تبديل شده است و به 
نوع تفكر مديران آن و دولت كه فقط شعار محيط زيستي مي دهند، بر 
مي گردد. از هوا گرفته تا درياها همه در معرض آلودگي و نابودي قرار 
دارند و سازمان محيط زيست در حيات خلوت خود در پرديسان خوش 

آب وهوا جا خوش كرده است. 
 مهم ترين موضوع محيط زيستي كشورمان آلودگي و آاليندگي هواست، 
اما متأس��فانه تاكنون به رغم تالش و طرح هاي مختلف همچنان سايه 

آلودگي در همه ايام بر سر شهر و شهروندان سنگيني مي كند. 
اينكه به گفته معاون سازمان محيط زيست در حوزه تحقيقاتي آالينده ها 
تاكنون كاري انجام نشده است، جاي تأس��ف دارد. در حقيقت سازمان 
محيط زيست با كم كاري و ناكارآمدي هاي خود به جاي الگو سازي براي 
حفظ محيط زيست خود عاملي شده تا روزنه هاي بيشتري بر اي تخريب 

محيط زيست از سوي افراد سودجود باز شود. 
مديران سازمان محيط زيس��ت فراموش كرده اند كه محيط زيست براي 
همه شهروندان و نسل هاي آينده اس��ت و بايد به نحوي عمل كنند كه 
كوچك ترين خدش��ه اي به آن وارد نش��ود، اما گويا برخي اين سازمان و 
محيط زيست را به گروگان گرفته اند كه به هر شكل ممكن مي خواهند با 

آن سليقه اي عمل كنند. 
بعضاً زنگ تخريب ها در اين سازمان بعد از فاجعه هاي زيست محيطي به 
صدا درمي آيد كه ديگر كاري از كسي برنمي آيد. خسارت زيست محيطي 
در كش��ور ما باالترين خس��ارت هاي مال��ي و حتي جاني را به كش��ور و 
سرمايه هاي آن وارد مي سازد و كس��ي هم از اين بابت به جايي پاسخگو 
نيست؛ اين گونه است كه سازمان محيط زيست در حاشيه قرار دارد و متن 

آن يعني محيط زيست در حال نابودي و تخريب است. 
وقتي سازمان محيط زيست نمي تواند به وظايف خود عمل كند و از حق و 
حقوق همه از انسان گرفته تا جانواران، گياهان،آب و خشكي ها حفاظت 
كند چه انتظار مضاعفي بايد از آن داشت؟ سازماني كه طبق قانون بايد در 
همه مسائل توسعه اي حضور داشته باشد، ولي در عمل غايب ترين سازمان 

در بين دستگاه هاي كشور است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

سردار باقري: امسال ۲۰۰ هزار سرباز 
آموزش مهارتي مي بينند

آم�وزش  ارائ�ه  از  مس�لح  نيروه�اي  س�تادكل  رئي�س 
مهارت�ي ب�ه ۲00 ه�زار س�رباز در س�ال ج�اري خب�ر داد. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مس��لح در چهارمين جلس��ه شوراي عالي 
سياستگذاري مهارت آموزي كاركنان وظيفه، مهارت آموزي سربازان را 
روندي رو به توسعه در دو سال گذشته خواند و اظهار داشت: اين مهم با 
همكاري تنگاتنگ نيرو هاي مسلح و دستگاه هاي مختلف كشوري انجام 
شده است و سربازان پس از خدمت سربازي، مشاغل و مهارت هايي را با 

حداقل هزينه فرامي گيرند. 
سرلشكر باقري ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار سرباز و در سال 
۹7 هم ۱۶۰ هزار نفر سرباز گواهينامه مهارت دريافت كردند كه قرار 

است امسال اين تعداد به ۲۰۰ هزار نفر افزايش يابد. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح افزود: اين اقدام هم موجب ايجاد نشاط 
در سربازان ش��ده و هم جذابيت س��ربازي را باال برده و براي نيرو هاي 

مسلح نيز آورده هاي زيادي داشته است. 
سرلشكر باقري با اش��اره به تأثير طرح مهارت آموزي سربازان بر رفع 
معضل اش��تغال و همچنين انس��جام ميان نيرو هاي مس��لح و ديگر 
سازمان هاي كشور در بحث اش��تغال بيان كرد: مسئله آموزش در اين 
طرح بسيار اهميت دارد و س��ه مجموعه خدمت مهارت هاي عمومي، 

تخصصي و اجتماعي براساس اين طرح به سربازان ارائه مي شود. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح افزود: هدف ما براي امسال اين است 
كه ۲۰۰ هزار سرباز گواهينامه مهارت دريافت كنند و سربازان در دوره 
۴۵روزه آموزش��ي عالوه بر آموزش هاي نظامي و عقيدتي، دوره هاي 

آموزش امداد و نجات را نيز فرا بگيرند. 
سردار باقري عنوان كرد: سربازان در دوران سربازي مهارت هاي مربوط 
به ورود به بازار كسب و كار، مهارت هاي مالي، آشنايي با فضاي مجازي 
و مهارت هاي زندگي را فرا مي گيرند كه براي جوانان در طول خدمت 
س��ربازي و در زمان ورود به كار و همچنين تش��كيل خانواده ضروري 
است.  وي افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه، تكاليفي به دوش 
همه دستگاه هاست كه اميدواريم اين وظايف قانوني با قوت بيشتري 
انجام شود.  سرلشكر باقري به همكاري خوب نيرو هاي مسلح در اجراي 
طرح مهارت آموزي سربازان اشاره كرد و گفت: اين موضوع جزو فرهنگ 
پادگان ها و مراكز آموزش��ي نبود و افسراني كه به س��ربازان امر و نهي 
مي كردند، عادت به اين كار نداش��تند؛ اما خوشبختانه اين موضوع در 
سازمان هاي نيرو هاي مسلح به عنوان يك فرهنگ جا افتاد و ما در يك 
سال اخير گزارش هاي خوبي از نيرو هاي مسلح درباره مهارت آموزي به 
سربازان داريم.  وي افزود: بر اساس اين طرح، وزارت جهاد كشاورزي 
متعهد شده است كه ۳۰ هزار سرباز را آموزش دهد و تربيت ۵۰۰ مربي 
را به عهده بگيرد كه گزارش ها حاكي از همكاري خوب اين وزارتخانه 
است؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هم متعهد شده است كه ۳۰ 
هزار سرباز را آموزش دهد و ۵۰۰ مربي را تربيت كند. همچنين وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه س��نگين ترين وظيف��ه را دارد از طريق 
سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي ۱۲۰ هزار سرباز را آموزش خواهد 

داد و يك هزار و ۵۰۰ مربي را تربيت خواهد كرد. 
سرلشكر باقري گفت: وزارت ورزش و جوانان نيز متعهد شده است در 
حوزه ورزش ۴۰ هزار س��رباز و در حوزه مهارت هاي عمومي ۴۰ هزار 
س��رباز ديگر را آموزش دهد و ۵۰۰ مربي را تربيت كند. آموزش هاي 
امداد و نجات به ۲۰۰ هزار س��رباز و تربيت ۲هزار مربي نيز از تعهدات 

جمعيت هالل احمر در اين طرح است. 
وي بيان كرد: ب��ا همت دفتر عقيدتي سياس��ي فرمانده��ي كل قوا و 
عقيدتي سياس��ي نيرو هاي مسلح ۲۰۰ هزار س��رباز نيز در حوزه هاي 

فرهنگي و هنري و اسالمي تربيت خواهند شد. 
رئيس س��تاد كل نيرو هاي مس��لح گف��ت: اميدواري��م وضعيت همه 
اين س��ربازان را پس از دوران س��ربازي هم پيگيري كنيم تا از طريق 
كمك هاي مالي و مشاوره هاي حقوقي آنها را به مراجعي متصل كنيم 

كه مشكل اشتغال آنها برطرف شود. 
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