
در جلسه دیروز دادگاه رسیدگی به پرونده اخالل در 
نظام دارویی کشور، تحصیل مال نامشروع و اخالل 
در نظام اقتصادي کش�ور از طریق تولی�د و قاچاق 
دارو به شبنم نعمت زاده تفهیم شد. در بررسي هاي 
قضایي مش�خص ش�ده وي داراي ۲۲ فقره حساب 
شخصي به میزان ۱۲۲میلیارد تومان است. حال آنكه 
او اصرار دارد »همواره به سیس�تم دارویي کش�ور 
بدون هیچ چشم داش�تي کمك کرده و مال اندوزي 
نداشته اس�ت.« ش�بنم نعمت زاده مدعي است که 
با وام 7میلی�اردي کل ویالي لواس�ان را س�اخته، 
اما کارشناس�ان قیم�ت واقع�ي اش را 30 میلیارد 
تخمین زده اند. جالب اینكه ب�ه گفته قاضي، فردي 
که براي ش�بنم نعمت زاده ۲0میلیارد تومان وثیقه 
گذاشته متولد ۱373 اس�ت و به دادگاه گفته است: 
»هر میزان دیگر هم وثیقه بخواهند جور مي کنم!«

نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت زاده، 
احمدرضا لشكري پور و شركت توسعه دارويي رسا، در 
باب اخالل در نظام اقتصادي كشور و مايحتاج عمومي 
دارو و اخالل در نظام اقتصادي از باب توليد و قاچاق دارو 
روزگذشته در شعبه سوم دادگاه ويژه مفسدان اقتصادي، 

به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. 
 کسب 350میلیارد مال نامشروع

در ابتداي جلسه نماينده دادست��ان به اتهامات شبنم 
نعم��ت زاده، احمدرضا لشكري پ��ور و شركت توسعه 
دارويي رسا به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: در 
جلسات بازجويي كه پيش تر برگزار شده بود، موضوع 
اتهام اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور و اخالل در 
نظام توزيع دارويي و همچنين تحصيل مال نامشروع 
به ميزان ۳۵۰ميليارد ريال به شبنم نعمت زاده تفهيم 

شده بود.«
نماينده دادستان به ديگر اظهارات شبنم نعمت زاده در 
بازجويي ها اشاره كرد و گفت: »متهم با قبول مسئوليت 
خود گفت كه اشكال به عدم كنترل خروج دارو برمي گردد. 
وي  تمامي اشكاالت را متوجه لشكري پور دانسته و متهم 
شبنم نعمت زاده فرزند محمدرض��ا بازداشت و به اتهام 
مشاركت اخالل عمده نظام اقتصادي به ميزان يك هزار 
و ٨۵۰ ميليارد و ١۴٨ ميليون و ۳٧٩ هزار و ۵٩٩ ريال از 
طريق اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي مردم به منظور 

اخالل توليدي با علم مؤثر بودن كار خود است.«
 دست راست پدرم بودم !

نيازآبادي افزود: »مشارك��ت در اختالل توزيع دارويي 
كشور، فعاليت غيرمج��از در شبكه دارويي استان البرز 
بدون مجوز وزارت بهداشت، نگهداري غيرمجاز دارو در 
حكم قاچاق از جمله ديگ��ر اتهامات نعمت زاده است.« 
نعمت زاده ادعا كرد، بدهي او ۲۰۰ ميليارد تومان است و 
رقم ۳۵۰ميليارد تومان صحت ندارد. وي همچنين ادعا 
كرد كه در برخي شركت هاي پدرش كاركرده و دست 

راست پدرش بوده است.  شبنم نعمت زاده معتقد بود كه 
لشكري پور بايد پاسخگو باشد، زيرا تمام كار ها را او انجام 
مي داده البته نعمت زاده اظهار كرده كه تمامي چك ها به 
امضاي او رسيده است، اما كنترلي روي تمام مشكالت 
نداشته و خود را مبرا دانست.  همچنين نعمت زاده تأييد 
كرد در شركت پتروشيمي دست راست پدر خود بوده و 
با او همكاري مي كرده است.  نيازآبادي در ادامه جلسه 
درباره ديگر متهم ه��م گفت: متهم ديگ��ر احمدرضا 
لشكري پور فرزند هوشنگ بازداشت شده،  به لحاظ عجز 
از توزيع وثيقه متهم به مشاركت عمده و اخالل در نظام 
اقتصادي كشور به ميزان يك هزار و ٨۵۰ ميليارد و ١۴٨ 
ميليون و ۳٧٩ هزار و ۵٩٩ ري��ال است. لشكري پور به 
اتهام تقلب در توزيع كاال و مشاركت اخالل نظام توزيعي 

دارو در بازداشت است.«

 همكاري دو خواهر !
نماينده داستان با بيان اينكه متهم��ان از سال ٩۲ اقدام 
به خريد دارو كرده اند و چك ه��اي آنها برگشت خورده، 
افزود: »به گفته بسياري از شاكيان متهمان در دريافت 
دارو و ضربه زدن به نظام دارويي كشور نقش داشته اند و 
كمبود دارو نتيجه كار متهمان است. براساس گفته يكي 
از شاكيان شبنم نعمت زاده با همكاري زينب نعمت زاده 
اقدام به تغيير چك هاي خود كرده  و اقدام آنها متقلبانه 
و با وعده ه��اي واهي بوده است؛ اظه��ارات كذب شبنم 
نعمت زاده و با توجه به موقعيت خاص پدر او موجب اعتماد 

شاكيان شده است.«
 راز ویالي لواسان

به گفته نماينده دادستان، متهم با اشاره به ويالي لواسان 
بيان كرد براي خريد آن ۵ ميليارد توم��ان وام گرفتم و 

دوباره با اخذ ۲ميليارد وام ديگر اقدام به ساخت آن كردم 
كه براساس كارشناسي هاي صورت گرفته اين ويال اكنون 
۳۰ميليارد توم��ان ارزش دارد و به نظر مي رسد از منابع 

شركت رسا تهيه شده باشد. 
 داروهاي تاریخ گذشته در شهرك جهان آرا

نياز آبادي تصري��ح كرد: براساس گزارش��ات از شهرك 
جهان آرا مشخص شد كه مقادير قاب��ل توجهي داروي 
ايراني خارجي و تاريخ گذشته در اين شهرك بدون مجوز 
وزارت بهداشت وج��ود دارد. از متهم درباره چرايي عدم 
اجازه لشكري پور در شركت از او سؤال شد و گفت: به دليل 
عدم تخصص من در امر پخ��ش دارو كار به لشكري پور 

سپرده شد.
 ۱۲۲ میلیارد در حساب

در ادامه كيفرخواست با اشاره به حساب بانكي شخصي 

متهم نعمت زاده عنوان شد ك��ه داراي ۲۲ فقره حساب 
شخصي به مي��زان ١۲۲ ميلي��ارد توم��ان است. متهم 
لشكري پور هم داراي ١۴ فقره حساب شخصي به مبلغ 
۳۶ ميليارد تومان و ۳۴ فقره حساب مشترك به ميزان ١۶ 

ميليارد تومان است. 
 کارگراني که بیكار شدند

نيازآبادي تصريح كرد: كمب��ود داروي آنتي بيوتيك در 
اوايل سال ٩٧ به دليل اختالل بسيار اين شركت در بازار 
بوده است. به بسي��اري از شركت ها هم از جمله شركت 
راموفارمين، جابربن حيان، فارابي، زهرابين و فارما شيمي 
ضرر و زيان بسياري وارد شده اس��ت. به طوري كه خط 
توليد بسي��اري از شركت هاي داروس��ازي بسته شده و 

كارگران اين كارخانه ها در حالت تعطيل هستند.«
 از سكه پاشي تا اطالع از بدهي

ارائه سكه و هداياي گران و حقوق هاي نامتعارف از جمله 
كار هايي بود كه در شركت دارويي رسا انجام  شده است. 

لشكري پور معتقد ب��ود، نعمت زاده مبل��غ ۲۵ ميليارد 
تومان براي خريد زمين لواسان و تصفيه كردن وام يكي از 
شركت ها از حساب شركت رسا برداشته و از سال ٩٧ ديگر 
در شركت حضور نداشته است.  نتيجه تحقيقات مديران و 
كاركنان شركت دارويي رسا حاكي از آن است كه متهمان 
شبنم نعمت زاده و لشكري پ��ور از بدهي ها اطالع كامل 
داشتند و با وجود آن سعي كردند از منابع توليدكننده دارو 
براي شركت رسا نقدينگي ايجاد كنند و تالش هاي ايشان 

در راستاي منافع متخلفانه آنها انجام شده است. 
 سند ۲0 میلیاردي جوان ۲5 ساله

سرمايه شركت رسا در س��ال ٩۶، ۲۰٩ ميلي��ارد ريال 
بوده كه ١۵ درص��د از آن متعلق ب��ه لشكري پور بوده و 
فعاليت هاي بازرگاني شركت رس��ا در سال ٩٧ متوقف 
شد و شبنم نعمت زاده به عن��وان رئيس هيئت مديره و 
لشكري پور به عن��وان مديرعامل در اين شركت فعاليت 
داشته اند.  قاضي مسعودي مق��ام درباره علت بازداشت 
موقت شبنم نعمت زاده هم گفت: »سند ۲۰ ميلياردي 
كه براي شما به عنوان وثيقه قرار داده شده است، متعلق 
به فردي به نام امير باراني و متولد ٧۳ است و بايد ارزيابي 

شود كه اين شخص اين اسناد را از كجا آورده است.«
 نعمت زاده  گفت: »تا سال ٨۰ بيكار بودم پدر من وزير بود، 
اما پنج سال به دنبال كار بودم و در اين مدت كارهاي هنري 
را انجام مي دادم تا از طريق يكي از دوستان اواخر سال ٧٩ 
در بيمارستان ميالد مشغول به كار شدم. من همواره به 
سيستم دارويي كشور بدون هي��چ چشم داشتي كمك 
كردم و مال اندوزي نداشته ام و نخواستم از سرمايه كشور 
استفاده كنم.« قاضي مسعودي مقام در پايان جلسه با بيان 
اينكه جامعه از ما تقاضاي اجراي قانون را دارد و قضاوت ما 
عادالنه خواهد بود، افزود: جلسه بعدي رسيدگي به پرونده 
شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشكري پور و شركت توسعه 
دارويي رسا ۳١ شهريور در شعب��ه ۳ دادگاه ويژه جرائم 

اقتصادي تشكيل مي شود.«
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شبنم داروخوار!
شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق به اتهام قاچاق و احتكار و اخالل

در بازار دارو و میلیاردها تومان تخلفات مالی محاکمه شد

در این ستون پیام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

  محمد قائمي با انتشار این عكس در اینستاگرامش با گالیه 
از شهرداري شهرش�ان نوش�ت: محل دفن غيراصولي زباله هاي 
شهرسوسنگرد اخيراً وضعيت بسيار وخيمى پي��دا كرد. شيرابه هاى 
آلوده چندين ساله وارد سكونتگاه هاي مردم شد. حاال شهرداري جاى 
ديگرى را براى دپوى زباله ها يافته است. اين زباله ها در گورستان يكي 
از روستاها تخليه مي شوند. نقش سازمان محيط زيست استان، حتى 
به عنوان ناظر بر اجراى قانون در حوزه مديريت پسماند كجاست؟ چه 
نهاد دولتى يا شركت خصوصى در مورد مديريت زباله هاى خانگى در 

اين شهر مسئول است؟
-----------------------------------------------------

  مینا عابدي باانتش�ار این تصویر در اینستاگرامش نوشت: 
در حد وسع مان پشت بام خانه مان را باغچه كاري كرديم. يك كمربند 
سبز كامل با گونه هاي درختي مناس��ب مي تواند بعضاً تا سه درجه در 
تعديل هواي شهر مؤثر باشد. شهرهاي گرم حتماً بايد پوشش گياهي 
مناسبي داشته باشند. كمربند سبز باغ هاي عمودي مثل فضاي سبز 
روي بام، ايوان و حتي روي ديوار ساختمان ها هم مي توانند در تعديل 

هواي شهر مناسب باشند. 
-----------------------------------------------------
   ندا طالیي در اینس�تاگرامش با توصیه به اس�تفاده نكردن 
از ظروف پالس�تیكي نوش�ت: ما در نذري هاي امس��ال از ظروف 
يك بار مصرف گياهي وارداتي استف��اده كرديم؛ يك بار مصرف چون 
شست  وشوي آن همه ظرف ب��ا توجه به وضعيت كنون��ي منابع آب و 
خشكيدگي كشورمنطقي نيست. گياهي، چون زود تجزيه شده و جذب 
خاك مي شود. وارداتي، چون براي توليد آن از آب و منابع طبيعي ديگر 
ايران استفاده نشده و به واقع مصرف آن نوعي واردات آب مجازي است. 
تجربه هم مي گويد واردات انبوه چنين كاالي��ي عماًل قيمت آن را در 

رديف نمونه هاي توليدي مشابه داخلي قرار خواهد داد. 

ماجراي كمبود پزشك وقتي 

زهرا چيذري 
با تصميم نمايندگان مبني   سالمت

بر طرح��ي ب��راي افزايش 
ظرفي��ت پذي��رش پزشك��ي در مجل��س هم��راه شد ، 
واكنش هاي جدي صن��ف پزشكان را در پ��ي داشت و با 
وجودي كه اين طرح امسال ب��ه ثمر نرسيد، اما همچنان 
واكنش ها به آن ادامه دارد تا جاي��ي كه براي آنكه اثبات 
شود، پزشك كم نداريم و حتي زياد ه��م داريم برخي از 
چهره ها و شخصيت هاي ح��وزه بهداشت و درمان كشور 
آمارهايي ضد و نقيض از تعداد پزشكان ارائه مي كنند. در 
اين ميان بيشترين آمار ارائه شده از تعداد پزشكان فعال 
در كشور را سعي��د نمكي، وزي��ر بهداشت بي��ان كرد و 
گفت:١٨۰ هزار پزش��ك فعال در كش��ور داريم و سرانه 
پزشك در كشور در حال حاضر نزديك به دو است! عجيب 
بودن آمار اعالم شده از سوي وزير بهداشت هنگامي بيشتر 
خودنمايي مي كند كه آن را با آمار ارائه شده از سوي ايرج 
حريرچي، معاون كل وزارتخانه مقايسه كنيم. وي درباره 
آمار پزشكان فعال در كشور مي گوي��د:»در  ابتداي سال 

١۳٩۵، تعداد ۳٩ هزار و ۳٩٨ متخصص و فوق تخصص، 
۴۲ه��زار و ۴۲۲ پزش��ك عموم��ي و ۲۶ ه��زار و ۳۶١ 
دندانپزشك عمومي و متخصص و  در مجموع ١۰٨ هزار و 

١٨١ نفر به صورت فعال در حال ارائه خدمت بودند.«
آمار ارائه ش��ده از سوي وزي��ر و معاونش درب��اره تعداد 
پزشكان فعال كش��ور چيزي حدود ٧۰ه��زار نفر تفاوت 
دارد! اين ميزان از تفاوت آماري با هيچ منطقي قابل توجيه 
نيست.  ماجرا وقتي جالب تر مي شود كه آمارهاي ارائه شده 
از سوي ديگر مسئوالن حوزه سالمت را نيز مورد بازبيني 

قرار دهيم. ماه پي��ش حميد اكب��ري، قائم مقام معاونت 
آموزش وزارت بهداشت تعداد كساني را كه از ابتدا تا كنون 
پروانه نظام پزشكي گرفته ان��د، ١٧۶ هزار نفر دانست. به 
گفته وي در حال حاضر ح��دود ١۵۰ هزار پزشك فعال 

عمومي و تخصصي در بازار كار داريم. 
ايرج خسرونيا، رئي��س انجمن متخصص��ان داخلي هم 
مي گويد:»اكنون جمعيت كش��ور حدود ٨۰ ميليون نفر 

است و ١۳۰ هزار پزشك داريم!«
 ١٨۰هزار پروانه نظام پزشك��ي موجود در حالي است كه 
برخي از صاحب��ان اين پروانه ها فوت ش��ده يا بازنشسته 
شده اند يا مهاجرت كرده يا به دالي��ل گوناگون در حرفه 
ديگري مشغ��ول به كار شده ان��د و يا ديگ��ر عالقه اي به 
فعاليت در اين حوزه ندارند؛ آماري كه به گفته خسرونيا 

بيش از ۶۰ هزار نفر برآورد مي شود!
با تمام اينه��ا پزشكاني ك��ه در حال حاض��ر در ساختار 
بهداشت و درمان كشور فعالن��د، ترجيح مي دهند به هر 
قيمتي شده انحصارشان شكسته نشود، حتي اگر مجبور 

به بازي هاي آماري شوند!

چند وقتي اس�ت که حذف نام ش�هید 
از تابلوه�اي ش�هري در پایتخ�ت 
حاش�یه هایي را در فض�اي مج�ازي و 
رس�انه ها به دنبال داش�ته است. حاال 
و در آخری�ن اتفاق�ات راج�ع ب�ه این 
موضوع پی�روز حناچ�ي گفت و گویي 
کرده و گفته اس�ت: »این اق�دام براي 
اختصار و خوانش راحت ت�ر رانندگان 
بوده است! ش�هرداران مناطق در کنار 
تمام همكاران در ش�هرداري  راجع به 
این موضوع بسیج ش�ده اند. ۱37 هم 
موظف ش�ده  که در ص�ورت دریافت 
گ�زارش موض�وع را پیگی�ري کند«.

تعوي��ض تابلوه��اي جديد شه��ري در 
پايتخت در مواردي هم��راه با حذف نام 
شهدا ب��وده است كه در ابت��دا شهرداري 
تهران اين اقدام را تكذي��ب كرد و گفت: 
شهروندان اگر م��وارد مغايرت��ي در اين 
رابطه مي بينند، گ��زارش كنند! در ادامه 
شهروندان با تهيه عكس ها و كليپ هايي 
موارد متع��ددي از حذف نام شه��دا را از 
ميادين و خيابان ها گزارش كردند. خود 
شهروندان با راه ان��دازي كمپين اقدام به 
الصاق نام شهيد بر تابلوهايي كرده اند كه 

شهيد از آنها حذف شده بود. مطابق فيلم 
و عكس هاي تهيه شده حذف نام شهيد از 
تابلوهاي شهري محدود ب��ه خيابان ها و 
كوچه ها نبوده بلكه ايستگاه هاي اتوبوس 

هم مشمول حذف نام شهدا شده اند !
پ��س از همه اين كش و قوس ه��ا، پيروز 
حناچي شهردار ته��ران در گفت و گويي  
اصل موض��وع حذف ن��ام شهي��دان از 
تابلوهاي شهري را تأييد كرده است، اما 

گفته است: »تابلوهاي كهنه را بهسازي 
كرديم. دو نوع تابلو داريم؛ يكي تابلوي 
دي��واري و ديگ��ري تابل��وي مسيرياب 
خيابان ها. چون راننده ه��ا بايد در چند 
ثانيه تابلوه��اي مسيري��اب خياباني را 
رصد و شناسايي كنند، با اختصار نوشته 

شده است«.
حناچي اضافه مي كند: »تمام همكاران 
ما در شه��رداري تهران بسي��ج شده اند 

كه اي��ن موضوع را پيگي��ري كنند. ١۳٧ 
هم مامور شده است گزارشات را بررسي 
كند. شهرداران مناطق هم در اين قضيه 
بسيج شده اند. برخي از دوستانمان كه اين 
موضوع را خيلي پيگيري مي كنند، دنبال 

اعتالي نام شهيد نيستند«.
اين اظهارات بر حواشي اين موضوع افزوده 
و واكنش هاي زيادي را ب��ه دنبال داشته 
است. به عن��وان نمونه، يك��ي از كاربران 
فضاي مج��ازي نوشت��ه اس��ت: »آقاي 
شهردار لطفاً نام بلند آقاي آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني را هم از تابلوهاي شهري حذف 
كنيد و به جاي آن بنويسيد رفسنجاني«!

 
يك كاربر ديگر هم ضم��ن انتشار عكس 
تابلوه��اي خيابان هاي��ي ك��ه روي آن 
نوشته ش��ده است: »است��اد محمد رضا 
شجريان« يا »استاد عزت اهلل انتظامي« يا 
»استاد جمشيد مشايخي« نوشته است: 
»چطور ميشه ك��ه كلمه شهيد سنگيني 
مي كنه ولي كلمه استاد براي سلبريتي ها 
سنگيني نمي كن��ه؟ اي��ن خيابان ها رو 
هم بكنيد خيابان محمدرض��ا يا خيابان 
عزت اهلل، خيابان جمشيد ك��ه راننده ها 

راحت بخونن!«

شهردار تهران: هر جا حذف نام شهدا بود به ما گزارش کنید
بچه هاي انقالب نام شهید را به تابلوهاي شهري اضافه کردند

  از شهر

  تابلوهاي قديم و جديد از خيابان هاي پايتخت در فضاي مجازي دس��ت به دس��ت مي شود. خود 
شهروندان به اضافه کردن نام شهيدان روي تابلوها اقدام مي کنند.

اختالف 70 هزار نفري آمار وزير با معاونش!

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حمیدرضا نیك عهد |  جوان


