
يك�ي از اعض�اي كميس�يون اجتماع�ي 
مجلس مدعي شده اس�ت: »اگر اراده جدي 
در مس�ئوالن پايتخت وجود داش�ته باشد، 
۹۰ درص�د معت�ادان متجاهر تا پايان س�ال 
جاري س�اماندهي مي ش�وند.« اين در حالي 
است كه هفته گذش�ته دبيركل ستاد مبارزه 
با م�واد مخ�در اع�ام كرد:»وج�ود چرخه 
معي�وب در مقابل�ه و مب�ارزه ب�ا موادمخدر 
باعث دس�تگيري مقطع�ي مي ش�ود، اما به 
دليل اش�كاالت موجود در قان�ون مجدداً به 
چرخه مصرف و عرضه بازمي گردند.« چرخه 
معيوب�ي وج�ود دارد ك�ه اراده جم�ع آوري 
معت�ادان متجاه�ر را ب�ه حاش�يه مي راند. 

معتادان متجاهر بيش از ديگر گروه هاي معتاد 
مورد توجه هستند. زيرا به صورت علني شهر را 
در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و انتظامي به 
چالش مي كش��ند كه عالوه بر مخدوش ش��دن 
س��يماي ش��هري هم به صورت بالقوه به عنوان 

عامل انجام بزهكاري هستند. 
بارها نيز مقامات مختلف وعده س��اماندهي اين 
قش��ر در اجتماع را داده اند، اما دستگيري اين 
افراد هر چند وقت يك بار توسط نيروي انتظامي 
و عدم تكميل دوره بازيابي يا با رهاس��ازي اين 
عده توسط قوه قضائيه، طرح جمع آوري معتادان 

متجاهر ناكام مي ماند. 
  پايتختي ها اراده ندارند

روزگذشته س��لمان خدادادي با تأكيد بر اينكه 
پروس��ه درمان اعتياد بايد كامل شود، تصريح 
كرد: »ب��ا اراده ج��دي 90 درصد معت��ادان تا 
پايان امسال ساماندهي مي شوند. متأسفانه در 
مس��ئوالن پايتخت اراده جدي و مناسبي براي 
س��اماندهي معتادان متجاهر وجود ندارد؛ اين 
موضوع فرابخشي است و تمامي دستگاه ها بايد 

همكاري مناسب را داشته باشند.«
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه حتي يك 
معتاد متجاهر در معابر و خيابان هاي تبريز وجود 
ندارد، گفت: »بي شك با برنامه ريزي مناسب و 
اجراي قانون اين مهم امكان پذير است البته به 

شرطي كه اراده الزم وجود داشته باشد.«
رئيس س��ابق كميس��يون اجتماعي با تأكيد بر 
اينكه پروس��ه درمان اعتياد بايد كامل ش��ود، 
تصريح كرد: »متأس��فانه در مسئوالن پايتخت 

اراده جدي و مناسبي براي ساماندهي معتادان 
متجاهر وج��ود ندارد. اظهارات دبيركل س��تاد 
مب��ارزه با مواد مخدر بس��يار ارزش��مند و قابل 
تحس��ين، اما اين موضوع فرابخش��ي اس��ت و 
تمامي دستگاه ها بايد همكاري مناسب را داشته 

باشند.«
  جمع آوري در كسري از هفته

سال گذشته معاون اجتماعي وقت ناجا در مورد 
وضعيت س��اماندهي معتادان با تأكيد بر اينكه 
ما به مس��ئوليت خود واقفيم و آمادگي اجراي 
100درصدي آن را داريم، گفت: »در كسري از 
هفته اين ظرفيت را داريم همه معتادان متجاهر 

را در سطح شهر جمع آوري كنيم، سيماي شهر 
تلطيف و ذهن مردم آرام شود. ولي آيا اين اقدام 
همه مش��كالت را حل مي كند، نه! جمع آوري 
تمام معتادان نسخه شفابخش براي پاك كردن 

چهره شهر نيست.«
اين در حالي اس��ت كه اواسط س��ال 95رئيس 
قوه قضائيه با ابالغ بخشنامه ساماندهي زندانيان و 
كاهش جمعيت كيفري زندان ها به دادستان هاي 
سراسر كش��ور دس��تور داد، مراقب باشند افراد 
معتاد تحت هيچ شرايطي به زندان معرفي نشوند 
و درخواست هاي آزادي مش��روط نيز خارج از 
نوبت رسيدگي شود.  براساس اين بخشنامه كه 

همچنان هم پابرجاست؛ حتي در صورت معرفي 
كفيل يا توديع وثيقه، در خارج از وقت اداري و در 
صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده 
قرار يا قاضي كش��يك، وفق مق��ررات مكلف به 

پذيرش كفيل يا وثيقه هستند. 
  حداكثر 2۰درصد موفق هستند

رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران نيز در 
همين زمينه با اشاره به آمار شيوع موادمخدر در 
كشور گفت: در خوش بينانه ترين حالت حدود 
۲0 درصد از معتادان پ��س از ترك اعتياد ديگر 
بازگشت به مصرف مواد ندارند و ۸0 درصد ديگر 
دوباره مواد مصرف مي كنن��د، بنابراين درمان 

قطعي اعتياد بسيار دشوار است. 
حسن موسوي چلك، با تأكيد بر اصالح ساختار 
اجتماعي كش��ور در نحوه برخورد ب��ا معتادان 
اظهار كرد: ه��م اكنون معتادان كش��ور الگوي 
مصرف مش��خصي ندارند و از هر دو ماده مخدر 
سنتي و صنعتي اس��تفاده مي كنند كه عوارض 
و پيامدهاي بس��ياري به همراه دارد. بر همين 
اس��اس با اصالح س��اختار و توزي��ع موادمخدر 
دولتي مي توان تا اندازه اي از استفاده معتادان از 

مواد مخدر صنعتي جلوگيري كرد. 
  وعده اي برخاف ارزيابي ها

از طرف ديگر اثربخش��ي درمان هاي مبتني بر 
اجبار نسبت به اثربخشي درمان هاي داوطلبانه 

بسيار پايين است. 
ارزيابي ستاد مبارزه با موادمخدر از كارهايي كه 
در مراكز ماده 1۶ انجام شده، حكايت از آن دارد 
كه ميزان مانايي در پاكي بعد از خروج از مراكز 
ماده 1۶ زياد باال نيست و بسياري از اين افراد بار 
ديگر به اعتياد روي مي آورن��د.  اين افراد كه به 
اجبار به مراكز درمان��ي مي روند، به عنوان افراد 
آخر اعتياد، عمق و شدت اعتيادشان از افرادي 
ك��ه داوطلبانه ب��ه مراكز م��اده15 )مخصوص 
داوطلبان ترك اعتياد( مي روند بيشتر و شدت 
تخريب رواني، ذهني، جسمي و شاكله شخصيت 
اجتماعي در آنها به مراتب بيشتر است. اين افراد 
براي بازگشت به شرايط نرمال نياز به زمان بسيار 

زيادي دارند. 
با اين وجود دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر 
اخيراً وعده داده كه امس��ال و س��ال آينده 90 
درصد معت��ادان متجاهر كش��ور س��اماندهي 

مي شوند. 
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ظاهراً تأكيد بر مقطعي نبودن مبارزه با فساد دستور كار جدي قوه قضائيه است

آخرين بازداشتي هاي مفاسد اقتصادي

جهانگير: زندانيان مهريه به زير 1000 نفر رسيدند

معتادان متجاهر جمع آوري و رها مي شوند !
بار ديگر يك مسئول وعده داده است كه معتادان متجاهر تا پايان سال جمع آوري مي شوند

 اما اين وعده تكراري به دليل يك چرخه معيوب هيچ گاه عملي نشده است

تحركات ضدفساد 

گندم زماني
ق��وه قض�ائي��ه   گزارش  2

ادام�ه دارد. در پي 
رسيدگي به پرونده شهردار خرم آباد، مديركل 
سابق امور شهري استانداري لرستان بازداشت و 
همچني�ن مديرعامل كارخان�ه قند نقش جهان 
اصفهان ب�ه اته�ام اخ�ال در نظ�ام اقتصادي 
بازداش�ت ش�د. فس�اد اقتصادي در اداره غله 
گلستان و به دنبال آن ۹ نفر از مديران و كاركنان 
دستگير شدند. اين نش�ان مي دهد كه تأكيد بر 
مقطعي نبودن برخورد با مفسدان اقتصادي در هر 
كس�وت و مقام�ي به ق�وت خ�ود باقي اس�ت. 
مطالب��ه م��ردم از نه��اد قضاي��ي برخ��ورد ب��ا 
دانه درش��ت ها ب��ود. برخورد قاطع با مفس��دان 
اقتصادي يعني بازگش��ت بيت المال به مردم و 
ايجاد اطمينان  خاطر كه قانون، شوخي برداري 
نيست و با هيچ فردي از راه مسامحه و مدارا وارد 
نخواهد شد. روندي كه از تحركات ضد فساد در 
قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادي شاهد 
هستيم، حكايت از همين برخورد بدون اغماض و 

تعارف دارد؛ يعني تحقق مطالبه اصلي مردم!
 بازداش�ت مديركل س�ابق امور شهري 

استانداري 
در ۲4 مرداد امس��ال ش��هردار خرم آباد به اتهام 
تضييع حقوق شهرداري بازداش��ت شد؛ ضمناً 
مديركل سابق امور ش��هري استانداري لرستان 
پيش از اين نيز به اتهام تخلف��ات مالي همراه با 
معاون عمراني استانداري لرستان بازداشت كه 
پس از چند روز با قرار وثيقه آزاد شد. روزگذشته 
دادستان عمومي و انقالب مركز استان لرستان 
گفت: در پي رسيدگي به پرونده شهردار خرم آباد، 
مديركل سابق امور ش��هري استانداري لرستان 

بازداشت شد. 
سعيد رازاني در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده 

شهردار خرم آباد اظهار داشت: شهردار خرم آباد 
همچنان بازداشت اس��ت و اكنون در حال انجام 

تحقيقات و تكميل اين پرونده هستيم. 
دادستان عمومي و انقالب مركز استان لرستان 
عنوان ك��رد: در پرونده قبلي معاون اس��تاندار، 
ردپاي مديركل سابق امور ش��هري استانداري 
وجود داش��ت كه همين امر سبب بركناري وي 
ش��ده بود كه در حال حاضر در بررس��ي پرونده 
ش��هردار خرم آباد، اين مدير س��ابق دستگير و 

بازداشت شده است. 
 بازداشت مديرعامل كارخانه قند اصفهان

رئيس كل دادگس��تري اس��تان اصفهان نيز از 
بازداش��ت مديرعامل كارخان��ه توليد قند نقش 
جهان اصفهان به اتهام اخالل در نظام اقتصادي 

خبر داده است. 
محمدرضا حبيبي اظهار داشت: با تالش و اقدام 
سريع و به موقع سربازان گمنام امام زمان )عج( 

مديرعامل كارخانه قند نقش جهان اصفهان و دو 
تن از همكاران وي كه به طور گس��ترده اقدام به 
عرضه و توزيع خارج از ش��بكه شكر مي كردند، 
شناس��ايي و با صدور قرار قانوني توسط بازپرس 
رسيدگي كننده بازداش��ت و روانه زندان شدند. 
وي افزود: براساس تحقيقات اوليه به عمل آمده 
مشخص ش��د كه اين افراد در چند ماه ابتدايي 
س��ال جاري بيش از 4 هزار و 700 تن شكر را با 
قيمت بالغ بر ه��زار و ۶00 تومان بيش از قيمت 
مصوب با سندسازي و بهره گيري از دالالن عرضه 
كرده و در مجموع مبلغي بيش از 7۶ميليارد ريال 

به جيب زده اند. 
عالي تري��ن مقام قوه قضائيه در اس��تان اصفهان 
يكي از علل و عوامل افزايش قيمت شكر و بحران 
در بازار در چند ماه اخير را اقداماتي از اين دست 
دانست و خاطرنشان كرد: در بازرسي به عمل آمده 
حدود هزار تن شكر آماده توزيع خارج از شبكه نيز 

از انبار اين متهمان كشف و ضبط شده است. 
 دستگيري مدير غله گنبد كاووس

در كنار اين خبر، مدير غله گنبدكاووس و تعدادي 
از كاركن��ان س��يلوي اين شهرس��تان با حضور 
رئيس كل دادگستري گلستان و دادستان مركز 
استان در گنبدكاووس دستگير شدند. اين افراد 
نخاله ها و فضوالت حيوان��ي را با گندم تركيب و 
سپس روانه س��يلوي دولتي مي كردند و از اين 
راه ميليارده��ا تومان به جي��ب زدند. همچنين 
يك مرغداري كه در آن هزار كيسه نخاله و خاك 
گندم و فضوالت حيواني بود كه كار تركيب اين 
فضوالت با گندم در آن انجام مي شد نيز شناسايي 

و مالك آن دستگير شد. 
طب��ق گفت��ه ه��ادي هاش��ميان، رئي��س كل 
دادگستري اس��تان گلس��تان اين فساد در يك 
ماه گذشته و به صورت شبكه اي انجام شده است 
كه تاكنون ۲00 تن از اي��ن گندم هاي آلوده در 

14كاميون شناسايي و 9نفر دستگير شدند. 
اين اخبار در حالي اس��ت كه همزمان با انتشار 
احكام مفسدان اقتصادي و مجازات هاي حبس 
سنگين براي اين افراد، هفته گذشته نيز رئيس 
سابق سازمان خصوصي س��ازي كشور با دستور 
قضايي بازداش��ت ش��د. پيش از اي��ن نيز خبر 
بازداش��ت مديران ب��زرگ خودرويي ب��ه تأييد 
رسيده بود. روزگذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه 
خبر بازداشت دو نماينده مجلس به دليل تخلفات 

در حوزه خودرو را مورد تأييد قرار داد. 
با اين همه رئيس قوه قضائيه پيش از اين با بيان 
اينكه صرف اعالم خبر وقوع فس��اد براي مردم 
اعتمادساز نيس��ت، »اصالح روندها و بسترهاي 
فس��ادزا« و »اعالم خبر برخورد با مفسدان« را 
دو مؤلف��ه اصلي براي ايجاد اطمين��ان در مردم 
نسبت به مقابله نظام جمهوري اسالمي با مفاسد 

معرفي كرده بود. 

آن طور كه رئيس 
سازمان زندان ها   ويژه

گفته اس�ت: تعداد زندانيان مهريه در همين 
چند ماه اخير تفاوت قابل توجهي داشته و به 

زير هزار نفر رسيده است. 
اصغ��ر جهانگير درخص��وص آخرين وضعيت 
تعداد زندانيان مهريه در كش��ور گفت: پيشتر 

و تا اوايل امسال بيش از ۲هزار و 500 زنداني 
مهريه در كشور داشتيم.  وي افزود: با توجه به 
بخش��نامه اي كه در اين رابطه صادر و دستور 
بازنگري برخي پرونده ها اعالم شد، تغيير قابل 
توجهي در آمارها مالحظه شد.  رئيس سازمان 
زندان ها اعالم كرد: با توجه به تالش هاي صورت 
گرفته در راستاي بخشنامه اخير قوه قضائيه، 

آمار مربوط به زندانيان مهريه خوب است.   وي 
افزود: طبق آخرين آماري كه سازمان زندان ها 
دارد تقريباً تعداد اين دسته از زندانيان زير هزار 
نفر هستند و اين افراد كس��اني هستند كه از 
پرداخت استنكاف كردند و كسي اگر استنكاف 
كن��د، بايد زنداني ش��ود.  الزم به ذكر اس��ت، 
كاهش جمعيت كيفري يكي از سياست هاي 

دستگاه قضاست كه در رابطه با زندانيان مهريه 
ش��اهد تغيير كل��ي در اين جمعي��ت كيفري 
هس��تيم. به طوري كه بهمن س��ال گذش��ته 
تعداد زندانيان مهريه 4هزار و 500نفر بود كه 
در اوايل امسال به ۲هزار و ۸5۲ نفر رسيد، اما 
خوشبختانه با تدابيري كه اخذ شد، اكنون اين 

جمعيت بسيار كاهش يافته است. 

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

 بيانات رهبر انقاب درباره پزش�كان زن: صفحه اينس��تاگرام 
ريحانه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري، قسمتي از 

بيانات رهبر انقالب درباره روز پزشك را منتشر كرد. 
ايشان مي فرمايند: ما كه به وجود يك فاصله  ارتباطي و آميزشي اجتماعي 
بين زن و مرد معتقديم و تأكيد داريم كه نبايد اختالط بي قيدوشرط بين 
زن و مرد باشد و معتقد به حجاب- به معناي كامل و واقعي كلمه- هستيم، 
نمي توانيم در مسئله  پزشكي بي تفاوت باشيم،  يعني به همان تعداد كه 
پزشك مرد داريم، به همان تعداد هم پزشك زن الزم داريم. بگذاريم زن ها 
براي مراجعات پزشكي خود، به طبيب زن مراجعه كنند و هيچ لزومي 
ندارد كه ما اين فاصله را برنداريم. بعضي از خانم ها خيال مي كردند كه اگر 
زن در رشته  زنان درس مي خواند، بايد فقط در زمينه  بيماري هاي ويژه  
زنان و مسئله  زايمان درس بخواند، در حالي كه اين طور نيست. خانم ها 
موظفند انواع و اقسام رشته هاي تخصصي پزشكي مثل قلب و داخلي و 

اعصاب و... را دنبال كنند. اين، فريضه است. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشاراين عكس نوش�ت: آيا ميدانيد تهران به عنوان 
شهر برتر در زمينه توسعه دوچرخه سواري و دستيابي به مدال دوچرخه 
BikeCityLabelدر مسابقه جهاني سال۲017در دوحه قطر معرفي شد. 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتشار اين عكس نوش�ت: روز پزشك به پزشكي 
كه ويزيتش رو واسه آدماي بي بضاعت رايگان كرده مبارك. به پزشكي 
كه خارج از مركز و تو روس��تاهاي دور افتاده طباب��ت ميكنه بي هيچ 
چشم داشتي مبارك. به پزشكي كه تو مطبش كارتخوان داره مبارك. 
-----------------------------------------------------
 يك كانال اقتصادي با ارائه تحليل هاي آماري نوش�ت: طبق 
آخرين گزارش رسمي مركز آمار حدود ۸۶ درصد بيكاران در سال 97 
را بيكارشدگان بخش خصوصي تشكيل مي دهند؛ سهم بخش دولتي از 

تعليق نيروي كار در سال گذشته، فقط حدود 14 درصد بوده است. 
-----------------------------------------------------

  كانال خبري مكتوبات نوشت: جنگل هاي ارسباران قرباني بدهي 
۳0 ميلياردي شدند. همين بدهي باعث شد، چهار روز طول بكشد تا 
بالگرد از تهران به ارسباران برسد آن هم بالگردي كه فقط نيرو جا به جا 
مي كند. نيرويي كه با بيل و دبه آب به مقابله با آتش مي رود! اين بدهي 
را دولت بايد به وزارت دفاع پرداخت مي كرد تا وزارتخانه از هالل احمر يا 
نهادهايي كه بالگرد آب پاش دارند، بالگرد اجاره مي كرد. اما در سه سال 
گذشته اين بدهي پرداخت نشد، بالگرد داران هم پشت جنگل ها را از 

كرمان تا ارسباران خالي كردند. 
-----------------------------------------------------

  حسين دليريان نوشت: وزارت دفاع بعد از توليد ECU خودروهاي 
ال90، نسخه ايراني از رايانه خودروهاي ۲0۶ را كه توسط فرانسه تحت 
تحريم قرار گرفت��ه بود، توليد ك��رد. پ. ن: صنعت دفاع��ي باجوانان 
متخصصي كه دارد، اگر در ساخت موشك نقطه  زن توانمند است، پايش 

بيفتد در ساخت محصوالت ديگر هم توانمند است. 
-----------------------------------------------------

  كانال خبري ايسنا با انتشار اين عكس نوشت: چهار ايراني در 
ميان دريافت كنندگان جوايز مهم اتحاديه ژئوفيزيك امريكا در س��ال 
۲019. چهار دانشمند ايراني برنده جوايز مهم اتحاديه ژئوفيزيك امريكا 
۲019 از جمله مدال »رابرت اي هورتون« به عنوان باالترين نشان افتخار 
اين اتحاديه و مدال »جيمز مك لوين« و همچنين جايزه »اس��نت« و 
»جايزه محققان جوان حوزه علوم آب شناسي« شدند. پروفسور مجيد 
حسني زاده، امير آقاكوچك، آرمين سروشيان و كاوه مدني از پژوهشگران 
ايراني بودند كه موفق به دريافت مدال هاي اين اتحاديه در بخش هاي 

مختلف شدند. 
-----------------------------------------------------

  روزنامه خراسان با اشاره به اظهارات رئيس سازمان محيط زيست كه 
گفته بود درياي خزر مقصد اصلي سموم كشاورزي كشورهاي حاشيه 

خزر شده است، اين كارتن را منتشر كرد. 
-----------------------------------------------------
  مهسا نوشت: زني كه به زيبايي  انديشه خود آگاه است، نيازي به 

نشون دادن زيبايي ظاهري خود نداره... 
-----------------------------------------------------

  دستاران نوشت: مي دونستيد حدود40 درصد مفاسد دنيا از طريق 
گزارش  فساد توسط مردم كشف مي ش��ه. ما امر به معروف نهي از منكر 
داريم، چرا قانونش رو به عنوان مؤثرترين و كم هزينه ترين راه مبارزه با 

فساد نداشته باشيم؟

نيره ساري

 مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به اينكه برخي 
مسئوالن تخمه خوردن حين رانندگي را دليل اصلي تصادفات رانندگي 
مي دانند، گفت: پرايد بيشترين مردودي را در تست انحراف فرمان دارد. 
 رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور گفت: 47۳ هزار 
دانش آموز خارجي و پناهنده داريم كه از اين تعداد حدود 44۳ هزار نفر 

تبعه افغانستان هستند. 
 ج��راح و فوق تخص��ص كليه گفت: درح��ال حاضر تقريب��اً حدود 
50 درصد پيوندهاي كليه از طريق اهداي اف��راد مرگ مغزي صورت 

مي گيرد. 
 از سال 9۶ تاكنون شعب بدوي، س��ه ماه زمان رسيدگي را كاهش 
داده و در شعب تجديدنظر، چهار ماه زمان رسيدگي به پرونده ها كاهش 

پيدا كرده است. 
 معاون پرستاري وزارت بهداش��ت از جذب 9 هزار نيروي جديد در 
وزارت بهداشت خبر داد و گفت: 75درصد جذب نيرو مربوط به گروه هاي 

پرستاري است و احتماالً آزمون يادشده در مهر برگزار خواهد شد. 
 به گفته معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران اجراي پروژه گيشا 
جلوتر از زمان بندي هاي تعيين شده است، اما بعيد است زودتر از پايان 

سال جاري بتوان از اين پروژه بهره برداري كرد. 
 وزير بهداشت گفت:  حتي خروج يكي از پزشكان براي ما نگران كننده 
است و علت اين خروج مديريت داخلي نيست. علت اين اتفاق معموالً 
مالحظات فرهنگي و اجتماعي اس��ت كه در داخل كشور براي برخي 

وجود دارد. 
 فاطمه مهاجراني رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان جوان گفت: برنامه شهاب روي استعدادهاي چندگانه 
كار مي  كند و از دوره ابتدايي شروع به كار روي دانش آموز مي شود؛ در 
جامعه ما حتماً پروين اعتصامي ها، كيميا عليزاده و آدم هاي صنعتگر 
بسياري هستند كه بايد شناسايي ش��وند و اين همان چيزي است كه 

سند تحول بنيادين روي آن صحبت دارد. 
 رئيس سازمان غذا و دارو گفت: برنامه ما اين است كه بتوانيم ۸5 تا 

90 درصد مواد اوليه دارويي مورد نياز كشور را در داخل توليد كنيم. 
 دبير علمي دومين كنگره دندانپزشكي نقش جهان با اشاره به مزاياي 
دندانپزشكي ديجيتال گفت: به طور كلي با استفاده از اين روش درماني، 
درد، تورم، ناراحتي و استرس ناشي از اقدامات دندانپزشكي در دهان 

بيمار به طور چشمگيري كاهش مي يابد. 
 معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پ��رورش با بيان اينكه قرار 
بود مدارس نمونه دولتي در مناطق محروم باشند ولي از مناطق شهري 
سر در آورده اند، گفت: چند سال ديگر كدرش��ته هاي خوب كنكور از 

دسترس طبقه متوسط جامعه خارج خواهد شد. 
 ش��هردار تهران با بيان اينكه 40 درصد آلودگي هواي ش��هر تهران 
مربوط به خودروهاي ش��خصي اس��ت، گفت: راهكار كوتاه مدت حل 

معضل آلودگي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي است. 
 معاون وزارت آموزش و پرورش درباره تراكم جمعيت دانش آموزي 
در دوره ابتدايي اظه��ار كرد: تراكم كالس��ي نبايد ب��االي ۲۶ نفر در 
دوره ابتدايي باشد. اين در حالي اس��ت كه حدود ۶۲ درصد كالس ها 
تراكم باالي ۲۶ نفر دارند و ۳هزار و ۲۲ كالس درس نيز باالي 41 نفر 

هستند. 

در چهارمين جلسه دادگاه پتروشيمي مطرح شد

پرونده فساد ۶ ميليارد يورويي پتروشيمي
منتظر پاسخ بانك مركزي است

وكيل متهم رديف اول: خزائن االسرار پرونده 
پتروشيمي بازداشت شده است

۶ ميلي�ارد يوروي�ي  آن گون�ه ك�ه وكي�ل مداف�ع فس�اد 
پتروش�يمي گفته اس�ت، تأمل در اظه�ارات فردي كه ش�هره به 
»خزائن االس�رار« پرونده پتروش�يمي اس�ت، مي تواند در كشف 
حقيق�ت مؤثر باش�د. اي�ن در حالي اس�ت ك�ه پرونده فس�اد ۶ 
ميليارد يورويي پتروش�يمي منتظر پاس�خ بانك مركزي اس�ت. 
در ادامه رسيدگي به اتهامات مفسدان اقتصادي در شعب ويژه، چهارمين 
جلسه دادگاه رس��يدگي به اتهامات تعدادي از اخاللگران عمده در نظام 
توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد 
روزگذشته به رياست قاضي مسعودي مقام در ش��عبه سوم دادگاه ويژه 
رسيدگي به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادي به صورت علني برگزار 
شد.  طبق گفته نماينده دادستان متهمين اين پرونده 17نفر هستند كه به 
اتهام اخالل در نظام توليدي از طريق خريدوفروش مواد اوليه پتروشيمي 
در بازار آزاد با اس��تفاده از ش��ركت هاي غيرفعال توليدي و شركت هاي 
كاغذي در سال 97 محاكمه مي شوند و به خاطر اختالف چند برابر قيمت، 
۳0 هزار و 500 تن سهميه مواد توليدي را در بازار آزاد به فروش رسانده اند 

و 190ميليارد تومان عوايد حاصله از آن بوده است. 
اين افراد عمدتاً با اخذ پروانه بهره برداري به نام برخي شركت ها اقدام به 
خريد مواد اوليه پتروشيمي از وزارت صمت مي كنند. وجود اين سوداگران 
موجب افزايش۲/5برابري درخواست مواد اوليه مي شود كه اين اختالف 
چندين برابري در بورس و بازار آزاد باعث ش��د سوءاستفاده كنندگان با 
ارتباط با برخي مسئوالن و با ثبت درخواست خود به سودهاي هنگفتي 
برسند كه  برخي از افراد و شركت ها اقدام به احتكار و فروش مواد اوليه با 

قيمت هاي چند برابري مي كنند. 
برگزاري اين دادگاه و اخذ دفاعيات متهم به جلسه چهارم رسيده است 
و همچنان اين جلسات براي  شنيدن دفاعيات ساير متهمان اين پرونده 
ادامه دارد.  برگزاري اين دادگاه در حالي اس��ت ك��ه دادگاه يكي ديگر از 
پرونده هاي پتروشيمي مدت زماني است، متوقف شده و جلسات رسيدگي 
به اين پرونده طي چندين جلسه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به 
جرائم اخاللگران اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد، اما 
ادامه جلسات محاكمه متوقف شد تا دادگاه، اس��تعالم هايي را از برخي 
نهادها و سازمان هاي مربوطه انجام دهد.  مشاركت و اخالل كالن در اين 
پرونده، به ارزش ۶ميليارد و ۶50 ميليون يورو اس��ت كه از آن به عنوان 

اخالل 100 هزار ميليارد توماني نيز ياد مي شود. 
اميرمس��عود مظاهري، وكيل مداف��ع متهم رديف اول پرونده ش��ركت 
بازرگاني پتروش��يمي در گفت وگو با خبرگزاري تس��نيم درباره آخرين 
وضعيت پرونده فساد ۶ميليارد يورويي پتروشيمي نيز گفته است: شعبه 
سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران اقتصادي، در ارتباط با اين 
پرونده  از برخي نهادها مانند بانك مركزي استعالم هايي را انجام داده، اما 
هنوز پاسخ استعالم ها واصل نشده اس��ت.  اين وكيل دادگستري گفت: 
دادگاه از بانك مركزي درباره اعدام و ارقام سوئيفت هاي مطرح شده در 
پرونده استعالم كرده و يك استعالم نيز از پتروشيمي به عمل آورده است.  
مظاهري با اشاره به دستگيري ج. س مديرعامل يكي از شركت هاي زير 
مجموعه بازرگاني پتروشيمي افزود: اين فرد يكي از اشخاصي است كه در 
ارتباط با موضوعات پتروشيمي به صورت مستقيم و غيرمستقيم دخالت 
داش��ته و چه بس��ا تأمل در اظهارات و تحقيقات از اين شخص بتواند در 
كشف حقيقت مؤثر باشد.  وكيل مدافع حمزه لو )مدير عامل سابق شركت 
بازرگاني پتروشيمي( گفت: تا جايي كه اطالع دارم اين فرد هم از اشخاصي 
است كه در فعاليت هاي شركت بازرگاني پتروشيمي )pcc( در سال هاي 
9۲ و 9۳ تعامالتي داشته است و در ظاهر اين فرد به تعبير برخي رسانه ها، 

خزائن االسرار پرونده پتروشيمي است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  يک
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