
ماجراي دانشجوي تقلبي رش��ته دندانپزشكي 
دانشگاه شهيد بهش��تي آنقدر عجيب است كه 
تالش ها براي توضيح درب��اره اين ماجرا ابهامات 
پيرامون آن را بيشتر و بيشتر مي كند. سرهنگ 
رضا صادق��ي، رئيس كالنت��ري ولنجك ادعاي 
اين دختر جوان مبني ب��ر خريد چند ميلياردي 
صندلي دندانپزشكي اين دانشگاه را رد مي كند 
و مي گويد:»هيچ گونه جعل��ي در اين زمينه رخ 
نداده ب��ود و متهم تنها با سوءاس��تفاده از غفلت 
عوامل حراس��ت در ورودي دانش��گاه در كنترل 
كارت دانشجويي وارد دانشگاه شده بود.«! مريم 
مقتدري در پست هاي اينس��تاگرامي دست به 
افشاگري و تهديد زده و تأكيد دارد، تقلبي نيست. 

از همه جالب تر روشدن فيلم حضور وي در برنامه 
مصاحبه با كنكوري هاي موفق در ش��بكه چهار 
سيماس��ت. وي در اين برنامه به عنوان رتبه برتر 

كنكور پزشكي حاضر شده است!
محمود صادقي نماينده مجل��س در واكنش به 
اين فيلم در پيامي توئيتري نوش��ت: »باندهاي 
فروش صندلي هاي پزشكي چه سر و سري با صدا 

و سيما دارند؟!«
 وزارت بهداش�ت در پذي�رش دانش�جو 

نقشي ندارد
باقر الريجاني، معاون آموزش��ي وزارت بهداشت 
درباره ف��روش صندلي و ورود ب��دون كنكور در 
رشته هاي علوم پزش��كي مي گويد:»تاكنون به 

حوزه معاونت آموزشي گزارش نشده و از مسئوالن 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور خواسته شده تا 

مسائل مرتبط را به طور جدي دنبال كنند.«
وي توپ ماج��راي پذيرش دانش��جو را به زمين 
سازمان سنجش مي اندازد و تأكيد مي كند:»وزارت 
بهداشت در پذيرش دانشجو در مقاطع عمومي به 
صورت مس��تقيم نقش��ي ندارد و طي نامه اي از 
رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي خواسته شده 
در پيشگيري از تخلفات در اين زمينه تالش كرده 
و موارد احتمالي را جهت پيگيري بيشتر به حوزه 

معاونت آموزشي منعكس كنند.«
به گفته وي پذيرش دانشجو در دوره هاي عمومي 
و ورود دانشجويان به دانشگاه ها در اين مقاطع از 

طريق كنكور سراسري صورت مي پذيرد و ضروري 
است تا تدابير جدي براي پيشگيري از اين قبيل 

تخلفات توسط مراجع ذي ربط صورت پذيرد. 
اظه��ارات معاون آموزش��ي وزارت بهداش��ت با 
قانون فعلي مطابق��ت دارد. به عبارت ديگر طبق 
قانون، سازمان س��نجش آموزش كشور متولي 
اعالم اسامي پذيرفته شدگان كنكور سراسري به 
دانشگاه هاست و دانشگاه ها نيز به سيستم سنجش 
متصل هستند و اگر نامي در ميان پذيرفته شدگان 
نباشد امكان ثبت نام داوطلب در دانشگاه وجود 
ندارد. حتي در رشته هاي بدون آزمون هم صادق 
فردي كه در سيستم سنجش ثبت نام كرده و  پس 
از تأييد سازمان سنجش به عنوان پذيرفته شده 
در رش��ته هاي بدون آزمون به دانش��گاه معرفي 

مي شود. 
 3 م�اه اس�ت دس�تور برخ�ورد ب�ا 

صندلي فروشي صادر شده 
وزير بهداشت در اين باره نظر ديگري دارد؛ سعيد 
نمكي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر اعالم 
كرده است:»سه ماه قبل پس از مقابله با اخاللگران 
در حوزه دارو، دستور برخورد با جريان هاي فساد 
در كنكور پزش��كي و فروش صندلي دانشگاه را 
هم صادر كردم.« به گفته وزير بهداشت تاكنون 
نتايج مهمي حاصل شده و به زودي به قوه قضائيه 

ارسال خواهد شد. 
نمكي تأكيد كرده اس��ت:»عوامل قدرت و فساد 
در هر س��طح و جايگاه بدانند ما تا آخ��ر اين راه 

خواهيم رفت.«
محمود صادقي نماينده مجلس نيز پيش از اين 
نيز درباره تخلفات گسترده اي كه در حوزه خريد 
و فروش صندلي رشته پزشكي در حال رخ دادن 
است، گفته بود:»ما گزارش هايي داريم كه تخلفات 
گسترده اي در حال انجام است و فروش صندلي 
در اين رش��ته وجود دارد، حتي گزارش ها نشان 
مي دهد با افزايش نرخ ارز، قيمت اين كرس��ي ها 
نيز افزايش يافته و هر صندلي پزشكي بين ۴۰۰تا 
۵۰۰ ميليون تومان به فروش مي رس��د.« بنا به 
تأكيد اين نماينده مجلس فروش صندلي مختص 
كساني است كه از خارج بازگشته اند. كساني در 
داخل اين مبالغ را به كمك برخي شركت ها و به 
واسطه فساد در زيرمجموعه هاي وزارت بهداشت 

مي گيرند و اين كار ها را انجام مي دهند. 
در فضاي مج��ازي و ش��بكه هاي اجتماعي هم 
مي توانيد رد پاي افرادي را پيدا كنيد كه در حوزه 
داللي صندلي هاي دانشگاه ها فعاليت مي كنند. 
افرادي كه پول مي گيرند و صندلي مي فروشند، 
اما اين صندلي هاي خالي از كجا مي آيد و فس��اد 
رخنه كرده در كدام دس��تگاه ها موجب شده تا 
صندلي هاي دانش��گاهي به جاي آنكه براساس 
توان علمي افراد تقسيم شوند براساس توان مالي، 

به افراد پولدارتر مي رسد. 
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حسيني در دادگاه مديران سابق سايپا: در سال ۹۶ كه بسياري از مردم در صف تحويل خودرو بودند، جمالي مديرعامل وقت سايپا 
با طرح فروش سبدي و ايجاد شبكه داللي ضمن انتفاع شخصي 120 ميليارد تومان به سايپا خسارت زد

نماينده دادستان: دالل بازي  مديرعامل سايپا 120 ميلياردتومان خسارت بارآورد

»فروش صندلي پزشکي« روي ميز قضايي
فساد رخنه كرده در برخي دستگاه ها موجب شده صندلي هاي دانشگاهي 

به جاي آنكه براساس توان علمي افراد تقسيم شود، براساس توان مالي به افراد پولدارتر برسد 

يك زن و شوهر به 

عليرضا سزاوار
نام ه�اي وحي�د   گزارش  2

به�زادي و نج�وا 
الش�يدايي در تباني با جمال�ي مديرعامل 
وقت س�ايپا در س�ال ۹۶، اقدام ب�ه انعقاد 
قرارداد ب�راي توليدو فروش خودرو كرده و 
براس�اس ردياب�ي مال�ي متهم�ان مبل�غ 
30ميليارد تومان عواي�د حاصل از فعاليت 
مجرمان�ه اي�ن زن و ش�وهر ب�وده اس�ت.

 
جلسه رس��يدگي به اتهامات مس��ئوالن سابق 
شركت خودروسازي سايپا و مرتبطان اين پرونده 

صبح ديروز به رياست قاضي زرگر برگزار شد. 
ب��ه گفته قاض��ي زرگر، ب��ا توجه به مش��كالت 
اقتصادي به وجود آمده براي م��ردم، برخورد با 
مس��ئوالن و مديراني كه به وظيفه خود در اين 
رابطه عمل نكرده و كوتاهي كرده اند، الزم شد و  

خودرو يكي از اين حوزه ها است. 
 فروش رانتي 1۶8 هزار خودرو

وي با بي��ان اينك��ه در همين راس��تا پرونده اي 
درخص��وص تخلفات برخي از مديران ش��ركت 
سايپا در واگذاري خودرو به برخي از نمايندگي ها 
و افراد خاص تشكيل شد و از نماينده دادستان 

خواست تا كيفرخواست را قرائت كند. 
نماينده دادس��تان با بيان اينكه اين پرونده ۲۶ 
متهم دارد، افزود: اتهامات موجود شامل اخالل 
در نظام ارزي از طريق ثبت سفارش هاي صوري 
و غيرواقعي و انج��ام معامالت ارزي در س��طح 
كالن، اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي از 
طريق تحصيل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو 
با انحصار و بهره مندي از رانت و همچنين اخالل 
در نظام اقتصادي از طريق فعاليت شركت هرمي 
به مبلغ ۲۶۳ ميليارد ريال و پولشويي به ميزان 
۳ هزار و ۲۰۰ميلي��ارد تومان با ۲۶۰ حس��اب 

بانكي است. 
 تخلف معاونان ارزي بانك هاي مختلف

حسيني در ادامه تصريح كرد: متهمان رديف اول 

و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و داراي شغل 
آزاد هس��تند كه با مديرعامل و معاون بازاريابي 
و ف��روش و همچني��ن مدي��ر اداره برنامه ريزي 
فروش سايپا در قس��مت اخالل در نظام توزيع 

نيازمندي هاي عمومي تباني داشته اند. 
وي ادام��ه داد: مهدي جمالي فرزن��د علي اكبر 
متهم است به مشاركت در اخالل در نظام توزيع 
نيازمندي هاي عمومي و توليدات مورد نياز مردم 
كه از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار 
و ۸۳۴ دس��تگاه به ۱۵ نمايندگي از ميان ۶۰۰ 

نمايندگي تحويل داده شده است. 
حس��يني در ادام��ه اف��زود: همچنين ش��بكه 
گسترده اي از افراد در امور ترخيص داري فعاليت 
داش��تند. برخي از مس��ئوالن و معاون��ان ارزي 
بانك هاي مختلف مراحل تخصيص ارز به بانك را 

تسهيل و در قبال آن سكه دريافت مي كردند. 
 هم خريدار بودند هم فروشنده

نماينده دادس��تان تأكيد كرد: برخي از متهمان 
از طريق ثبت سفارش��ات صوري ه��م خريدار و 
هم فروشنده بودند كه با اين كار اقدام به فريب 

دولت جهت دريافت ارز دولتي مي كردند. حسب 
تحقيقات صورت گرفته وحيد بهزادي با استفاده 
از تباني با شركت س��ايپا اقدام به انعقاد قرارداد 
براي توليد و ف��روش خودرو كرده و س��پس با 

رايزني سعي در تمديد قرارداد كرده است. 
 درآمد 30 ميليارد توماني

نماينده دادس��تان گفت: نجوا الشيدايي هم از 
حس��اب هاي بانكي خانواده به��زادي همچون 
پدر و مادر وي اس��تفاده كرده است كه براساس 
ردياب��ي مالي متهمان مبل��غ ۳۰ميليارد تومان 
عوايد حاصل از فعاليت مجرمانه وحيد بهزادي 

و نجوا الشيدايي بوده است. 
 توزيع خودرو ازسوي متهمان!

نماينده دادستان ادامه داد: با توجه به تحقيقات 
صورت گرفته متهمان در كل كشور اقدام به توزيع 
خودرو و تحويل به ساير نمايندگي هاي شركت 
خودروسازي سايپا مي كردند. در حالي كه شركت 
خودرو سازي سايپا بايد اين كار را انجام مي داد، 
اين بي توجهي منجر ب��ه گراني و كمبود خودرو 
ش��د. از س��وي ديگر حتي يك ريال ماليات نيز 

از سوي متهمان پرداخت نش��ده كه اين خود از 
مصاديق پولشويي به شمار مي رود. 

 پولشويي 3200 ميليارد توماني
وي با بيان اينكه تشكيل شبكه پولشويي بخش 
ديگري از فعاليت هاي متهمان وحيد بهزادي و 
فساد از طريق حساب هاي بانكي ساير متهمان 
اس��ت، افزود: بر اين اساس مجموع گردش هاي 
مالي ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اس��ت كه به 
لحاظ گس��تردگي عمليات پولش��ويي مي تواند 

مصداق اخالل در نظام محسوب شود. 
 گردش مالي 8 هزار ميلياردي

نماينده دادستان با اشاره به گزارش هاي متعدد 
وزارت اقتص��اد و بان��ك مركزي درباره ش��بكه 
پولش��ويي مذكور اظهار كرد: نجوا الشيدايي در 
س��ال ۹۷، تعداد ۲ هزار س��كه دريافت كرد و از 
وي ۳۰ حساب در شبكه بانكي شناسايي شد و تا 
زمان تهيه كيفرخواست گردش مالي حساب ها 

۸ هزار ميليارد ريال بوده است. 
 وضعيت مبهم 13 ميليون ارز دولتي

حسيني گفت: شركت سايپا عالوه بر مشاركت 
يك فرد حقيقي در توليد ۶هزار و ۷۰۰ دستگاه 
خودرو تنها با پيش پرداخ��ت ۵ ميليون تومان 
خودرو ه��ا را تحويل داده اس��ت ك��ه اين مورد 
اعتراض س��اير نمايندگي ها در پي داشته است. 
حداقل بي��ش از ۱۳ ميلي��ون ي��ورو از ارز هاي 
دريافتي رفع تعهد نش��ده اس��ت. طرح فروش 
سبدي و ايجاد ش��بكه داللي مديرعامل هم در 
س��ال ۹۶، هزار و ۲۶۶ ميليارد ريال خسارت به 

شركت سايپا زده است. 
وي در ادامه با اش��اره به اخالل انجام شده ناشي 
از اقدامات مديرعامل س��ابق سايپا در خصوص 
كاهش و افزايش سهام ش��ركت در بورس بيان 
كرد: متهم جمالي براي نشان دادن موفق عمل 
كردن خود اقدام به افزايش و كاهش سهام سايپا 

در بورس كرد. 
با اتمام كيفرخواس��ت، قاضي زرگر ختم جلسه 

دادگاه را اعالم كرد. 

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

 هاتف خالدي با انتشار اين تصوير نوشت: سرمايه داري روي جان، 
مال، ناموس و آبروي درماندگان و فرودستان استوار شده است. ديجي كاال، 
اين نماد سود و شهوت كه عكس كودك بي پناه را اين گونه بر سر در معابر 
شهر آويخته است به چه مي انديشد؟ به حمايت از اين كودكان يا نمايش 
پرفريب انسان دوستي براي تبليغ برند خويش؟ تو گويي اين كودك ديگر 
نمي خواهد هرگز در اين جامعه شرافتمندانه و عزيز زندگي كند. در كجاي 
فرهنگ اسالمي ما پرچم كردن عكس بينوايان و تهيدستان توصيه شده 
است؟ امام معصوم ما وقتي مي خواست به فقيري كمك كند، دستش را 
آنچنان از الي در به داخل مي برد و كمكش را به او مي رساند، كه با او حتي 
چهره به چهره هم نشود. آن وقت در ام القراي جهان تشيع، سرمايه داري 
عشقش كشيده است كه با آبروي يك كودك اين گونه بازي كند. در اين 
دنياي بي ضابطه و بي قانون، انگار هيچ كس نبود كه بگويد سوءاستفاده از 

تصوير كودكان معصوم اين سرزمين ممنوع!
-----------------------------------------------------

 روح اهلل اين عكس را منتشر كرد و توئيت زد:  رضا كيانيان گفته 
هيچ جاي جهان از بازيگر سينما نمي پرسند چقدر درآمد داري!

حرف اشتباهي زده! در سينماي جهان، به محض انعقاد قرارداد ستاره ها 
با طرح ها، كسر ماليات انجام مي ش��ود و همه چيز از رقم هاي توليد و 

ماركتينگ فيلم و دستمزد ها به شكل كاماًل شفاف رسانه اي... 
-----------------------------------------------------

  زهرا ه�اب توئيت كرد: به نظ��ر مياد حناچي اص��اًل نميدونه تو 
زيرمجموعه اش در ش��هرداري تهران، چه خبر هس��ت! اولش گفت: 
به خاطر تندخواني شهيد حذف شده هست بعد گفت: تابلوها قديمين. 
بعد دس��تور برخورد با پيمان كار رو داد. االنم ميگه اصاًل گزارش��ي به 
دستش نرسيده. واقعاً در يك كيس س��اده اين همه موضع گيري ضد 

و نقيض نشانه چيه؟!
-----------------------------------------------------

 دياني نوش�ت: تبليغات قب��ل از خبر۲۰:۳۰»ش��اه كليد كالس 
اول كالغ س��فيد... ش��اه كليد كالس دوازدهم كالغ س��فيد خريد از 
گاج_ماركت«گزارش ويژه ۲۰:۳۰ عليه كتاب هاي كمك آموزش��ي 
و آس��يبش به نظام تحصيلي. تبليغات بعد از خبر دوباره همان تبليغ 

گاج ماركت... 
-----------------------------------------------------

 علي رنجبر  نوش�ت: ۳۱ شهريور پارس��ال بود كه طاها اقدامي و 
چندين تن از رزمندگان اسالم قرباني ترور و خباثت هاي سعودي شدند. 
حمله موشكي در همان سال و حمله نيابتي چند روز پيش آرامكو تنها 
بخش كوچكي از انتقام رژه خونين پارسال اهواز. گاوشيرده به زودي 

سرش قطع خواهد شد... 
-----------------------------------------------------

 پوريا با انتشار اين عكس نوشت: رد ماجراي هپكو را در واردات 
پرسود ماشين آالت ببينيد؛ سودي كه به راحتي مي تواند دسيسه نابودي 

توليد ملي را توجيه كرده باشد. 

مريم عربي*

 رئيس جديد سازمان بازرسي كل كش��ور گفت: فساد قابل تحمل 
نيست و بايد بس��ترهاي فس��ادزا شناس��ايي و به آنها ورود كرد و در 
اين مسير با كساني كه از اين بس��ترها سوءاستفاده مي كنند، برخورد 

خواهد شد. 
 طراحي و پياده سازي بستر مناسب براي تبليغات پزشكان در فضاي 
مجازي در دس��تور كار كميته مركزي تبليغات سازمان نظام پزشكي 

قرار گرفت. 
 معاون دفتر سالمت روان وزارت بهداشت گفت: همه مردم با مراجعه 
به نزديك ترين مركز خدمات سالمت جامع محل زندگي خود مي توانند 

از خدمات رايگان روانشناسي بهره مند شوند. 
 مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيكي گفت: ساعت 

ورود به محدوده طرح ترافيك از ابتداي پاييز تغيير نمي كند. 
 مديرعامل اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور گفت: براي مراسم 
اربعين امسال ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در نقاط مرزي و همين طور 

خاك عراق به زائران حسيني خدمات الزم را ارائه مي دهند. 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت از آماده باش ۵ هزار نيروي بهداشتي 
پشتيبان و مستقر در مرزهاي چهارگانه كشور در ايام اربعين خبر داد. 
 معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش گفت: پيش دبستاني 
اجباري نيست، اما در مناطق دوزبانه و محروم الزام شده است كه حتماً 

به پيش دبستاني بروند. 
 مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان تهران 
گفت: به مناسبت هفته گردشگري، برنامه هاي آموزشي اجرا مي شود و 

۱۵ درصد نيز مراكز اقامتي خدمات خود را با تخفيف ارائه مي دهند. 
 مدي��ركل دفتر آموزش و ارتقاي س��المت وزارت بهداش��ت گفت: 
در روستاها و ش��هرهاي زير ۲۰ هزار نفر جمعيت، به يك خانم در هر 
خانواده آموزش هاي خود مراقبتي داده شده و به عنوان سفير سالمت 

تعيين مي شود. 
 معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور ش��وراي شهردار تهران با 
اشاره به طرح ساماندهي دكل هاي مخابراتي شهر تهران گفت: حفظ 
سالمت شهروندان مهم ترين اولويتي اس��ت كه در صدور مجوز نصب 
دكل هاي مخابراتي و راديويي پايتخت مدنظر ش��هرداري تهران قرار 

داد. 
 رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: اتباع مجاز افغانستاني 
ساكن در ايران با صدور مدرك جايگزين در حكم گذرنامه، مي توانند 

عازم كشور عراق شوند. 
 دبير علمي شش��مين همايش نقش��ه برداري مغز با اشاره به اينكه 
تش��خيص بهتر بيماري هاي نورولوژي و روان پزشكي با نقشه برداري 
مغز محقق خواهد ش��د، گفت: بي خوابي و محروميت از خواب سبب 

تغيير در ساختار و عملكرد مغز مي شود. 

مادر شدن چه مشکل، البته در ايران !
آمارهاي ثبت احوال از كم ش��دن تعداد باروري به ازاي هر زن س��خن 
مي گويد. تعريف نشدن حقوق يك مادر در جامعه از عواملي  است كه به 
كم شدن تعداد باروري دامن زده است. با اين حال معاونت امور زنان و 
خانواده  رياست جمهوري و فراكسيون زنان مجلس، عملكرد قابل قبولي 

در اين زمينه نداشته اند. 
جمعيت يكي از فاكتورهاي تقويت اقتصاد محسوب مي شود. ورود جوان 
به عرصه هاي مختلف اقتصادي و سياسي و فتح منصب هاي مديريتي به 
دست جوانان، آينده اي روشن براي كشور رقم خواهد زد. ساختار مسن 
نمي تواند مانند ساختار جوان، موتور پيشران كشور باشد. از طرفي هر 
چه سالمندان بيشتر باشند، هزينه هاي بهداشتي- درماني آنها افزايش 
مي يابد و مشكالت اساسي كشور مانند بحران صندوق هاي بازنشستگي، 

شديدتر خواهند شد. 
در كالم رهبري هم جايگاه جوان هم��واره از اهميت زيادي برخوردار 
بوده است. ايشان جمعيت جوان زير ۴۰سال را فرصتي ارزشمند براي 
كشور به شمار مي آورند؛ به گونه اي كه در بيانيه  گام دوم انقالب اسالمي، 
جوان به عنوان ثروت عظيم براي كشور كه با هيچ اندوخته  مادي قابل 

مقايسه نيست، مطرح مي شود. 
با بررسي سهم گروه هاي س��ني از جمعيت كشور و ميزان فرزندآوري 
زنان، از سال ۱۳۴۰ تاكنون آماري به دست مي آيد كه نشان مي دهد 
بايد سياست هاي ويژه اي را در نظر گرفت تا از بحراني سيل آسا كه ذره 
ذره مي آيد و تا مدت ها تأثيرات مخرب دارد، جلوگيري شود. آمار و ارقام 
از كاهش اين ظرفيت اميدبخش كشور در سال هاي آينده خبر مي دهد. 
رشد جمعيت ايران از س��ال ۱۳۸۵ همواره روبه كاهش بوده است. در 
سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ميزان تولدها ۰/۷۷   درصد كاهش داشته 
و جمعيت كهنس��االن و ميانساالن در س��ال ۹۶، به ميزان ۵۱ درصد 

جمعيت كشور رسيد. 
در تاريخ ۳۰ ارديبهش��ت ۱۳۹۳، رهبر معظم انقالب سياس��ت هاي 
كلي جمعيت را به رؤساي قواي س��ه گانه ابالغ كرده و بيان كردند كه 
الزم است عامل جمعيت در سياس��ت هاي كلي اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي مدنظر قرار گيرد و همچنين بر دقت و سرعت در انجام اين كار 
تأكيد كردند. مواردي مانند حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري 
و شيردهي، هزينه  زايمان و درمان ناباروري ها را مطرح كردند؛ مسائلي 
كه در كشور ما، در حيطه  مس��ائل زنان، براي آنها تا زمان اين ابالغيه، 

سياست گذاري هاي صحيحي انجام نگرفته بود. 
اين در حالي است كه با نگاهي گذرا به برخي كشورهاي جهان، نتايج 
جالبي به دست مي آيد. اين نتايج از تالش بيش از ۶۰ درصد كشورهاي 
جهان كه با رشد منفي جمعيت دست و پنجه نرم مي كنند، براي مقابله 
با رشد منفي جمعيت خبر مي دهند. براي مثال در كشور سوئد، از آنجا 
كه نرخ باروري به ازاي هر زن، ۱/۶۷نفر است، سياست هاي ويژه اي در 
نظر گرفته ش��د؛ از جمله: مرخصي والدين تا ۱۵ ماه، اجازه  مرخصي 
متناوب تا هشت سالگي فرزند، بهره بردن از ۸۰ درصد حقوق در مدت 
اين مرخصي ها، پرداخت كمك هزينه  مشخص و بالعوض به ازاي متولد 

هر كودك تا ۱۶ سالگي و غيره. 
اما آنچه در كشور در دوران پس از ابالغ سياست هاي كلي جمعيتي ديده  
مي شود، از تالش مسئوالن براي اجراي اين سياست ها خبر نمي دهد! 
معاونت امور زنان و خانواده  رياست جمهوري اقدامي در راستاي تدوين 
اليحه در راستاي بند ۳ سياست هاي كلي جمعيتي )بندي كه دقيقاً به 
موضوع زنان و خانواده براي تقويت جمعيت مي پردازد( انجام نداده است. 
همچنين مجلس شوراي اسالمي در اين راستا هيچ طرحي تصويب نكرد. 
بررس��ي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده كه به عنوان راهبرد ملي 
مطرح شده نيز از سال ۱۳۹۲ در كميسيون هاي مجلس مانده و هنوز 
تصويب نشده است؛! در حالي كه اين نهادها تمركز خود را بعضاً بر مسائل 

دست چندم زنان كه بر كل جامعه شموليت ندارد، قرارداده اند. 
آنچه از معاونت امور زنان و خانواده  رياس��ت جمهوري، ساير نهادهاي 
وابسته به زنان و خانواده  كشور و مجلس شوراي اسالمي انتظار مي رود، 
پرداختن به اولويت هاي اساسي مادران به عنوان بزرگ ترين جامعه  زنان 
است. مسائلي كه امنيت ش��غلي آنها را پس از فرزندآوري تأمين كند، 
براي حضور يك مادر و كودك در جامعه تدبير انديشيده  شود، شرايط 
محيط هاي آموزشي، مادران مجبور به ترك تحصيل نكند تا مادران به 
سمت فرزندآوري تشويق شوند و موانع از س��ر راه خانواده ها برداشته 
شود. اگر دست اندر كاران و مخاطبان به انتظار اصالح اقتصاد بنشينند، 
فرصت حفظ جواني جمعيت از بين مي رود و وقتي اين فرصت ازبين 

برود، مشكلي بر مشكالت كشور افزوده مي شود. 
*پژوهشگر زنان و خانواده

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

جوابيه شهرداري تهران به مطلب »جوان«

ترافيك پايتخت
 ربطي به طرح ترافيك ندارد

صفح�ه،  همي�ن  در  مطل�ب  ي�ك  انتش�ار  از  پ�س 
ته�ران  ش�هرداري  ترافي�ك  و  نق�ل  و  حم�ل  معاون�ت 
جوابي�ه اي را ب�ه دفت�ر روزنام�ه ارس�ال ك�رده اس�ت. 

متن اين جوابيه به اين شرح است: 
روزنامه »ج��وان« مطلبي با عن��وان »ترافيك مهرم��اه آزموني براي 
طرح هاي پولي شهرداري« منتش��ر كرده و خبرنگار آن از پيش بيني 
ترافيك ۴۰ درصدي مهرماه توسط معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار 
نتيجه گيري كرده است كه »اقدامات شهرداري در محدودكردن تردد 

وسايل نقليه در شهر نتوانسته است كارساز باشد.«
بديهي است كه ترافيك و تقاضاي س��فر در مهرماه و به ويژه دو هفته 
ابتدايي آن به داليل مختلف از جمله بازگشايي مدارس، دانشگاه ها و 
ساير مراكز آموزشي و همراهي والدين براي رساندن دانش آموزان به 
مدارس و... افزايش مي يابد و اين مسئله در طول همه ساليان گذشته 
مشهود بوده و هيچ ارتباطي با طرح هاي ترافيكي شهرداري ندارد. اتفاقاً 
اگر طرح هاي ترافيكي وجود نداشته باش��ند، قطعاً ميزان ترافيك در 
مهرماه بسيار بيشتر از پيش بيني ها خواهد شد و امكان رفت و آمد در 

شهر وجود نخواهد داشت و معابر مركزي شهر قفل خواهد شد. 
درباره كارساز بودن يا نبودن طرح هاي ترافيكي، مطالعات، نظرسنجي ها 
و مشاهدات عيني نش��ان داده اند كه اين طرح ها در كاهش ترافيك و 
آلودگي هوا موفق بوده اند و البته موفقيت كامل هر طرح و محدوديتي، 
بس��تگي به نوع رفتار و ميزان هم��كاري ش��هروندان دارد كه در اين 
خصوص از همه رس��انه ها انتظ��ار مي رود درب��اره رفتارهاي ترافيكي 
شهروندان به ويژه در مهرماه و نيمه دوم سال، فرهنگسازي كنند نه آنكه 
با انتشار مطالب غيردقيق و سوءبرداش��ت از سخنان مديران شهري، 

اذهان عمومي را مشوش كنند. 

ماجراي دستگيري دانشجوي تقلبي رش�ته دندانپزشكي دانشگاه 
شهيد بهشتي بيش از آنكه حكايت از روشنگري و پيگيري تخلفات 
حوزه خريد و فروش صندلي پرمتقاضي ترين رشته ها در معروف ترين 
دانش�گاه هاي كش�ور باش�د، ابهام ها را در پيرامون ماج�راي خريد 
و فروش صندلي هاي رش�ته پزش�كي بيشتر كرده اس�ت. ماجراي 
دانشجوي تقلبي دندانپزشكي شهيد بهش�تي و اينكه كسي بتواند 
بدون ش�ركت در كنكور خود را به جاي دانش�جو جا بزند و يك سال 
هم به دانشگاه رفت و آمد داشته باش�د، بيانگر تخلفات گسترده اي 
است كه در حوزه خريد و فروش رشته هاي پرمتقاضي اتفاق مي افتد. 
اين خريد و ف�روش صندلي تنها بخ�ش كوچكي از اتفاقاتي اس�ت 

كه پش�ت پرده نظام آموزش عالي كش�ور در حال رخ دادن اس�ت. 
عمق اين فاجعه زماني بيشتر روشن مي ش�ود كه فيلم حضور مريم 
مقتدري را در ش�بكه چهار س�يما ببينيم. برنامه اي ك�ه مريم نه به 
عنوان يك دانشجوي تقلبي بلكه به عنوان يك رتبه برتر كنكور در 
آن حضور پيدا كرده و بخشي از رازهاي موفقيتش را براي مخاطبان 
آن برنامه توضيح مي ده�د. ماجراي مريم مقتدري اگر پش�ت پرده 
ديگري نداشته باش�د يك احتمال ديگر را هم مطرح مي كند، اينكه 
نه فقط صندلي هاي پرمتقاضي بلكه رتبه هاي برتر كنكور هم خريد و 
فروش مي شود! با چنين فرضيه اي شايد بهتر بتوان تحليل كرد چرا 
تمام رتبه هاي برتر كنكور امس�ال از طبقات ثروتمند جامعه بودند!


