
تكدي گري جرم است مثل س�رقت، اما چرا با 
اين جرم برخورد جرم گونه نمي شود؟ چندين 
طرح عقيم براي جمع آوري متكديان اجرا شده 
است، اما همچنان تكدي گري يک آسيب جدي  
رواني و اجتماعي  و حتي به خاطر حضور اتباع 
بيگانه يک آسيب سياسي است. متكديان به 
يک روايت تعدادشان بيشتر شده است. گويا 
متولي مش�خصي در اين رابطه وجود ندارد و 
مدعي العموم مي تواند در چنين شرايطي ورود  و 
از باب حقوق عامه با تكدي گري برخورد كند. بر 
كسي پوشيده نيست كه متكديان باندي عمل 
مي كنند و درآمدشان به جيب سرباند مي رود و 
مزاحم شهروندان هستند. وقتي يک شهروند 

با يک متكدي برخورد مي كند، اگر به او كمک 
كند به انتشار پديده گدايي باندي كمک كرده 
است، اگر هم دست دراز شده به سمتش را رد 
كند، عذاب وجدان مي گيرد. اين اتفاق هر روز 
براي شهروندان تهراني رخ مي دهد. چه زماني 
قرار است اين پديده از چهره شهر زدوده شود؟
ماده 712 قانون مجازات اسالمي اين گونه است: 
»هر كس تكدي يا كالشي را پيشه خود قرار داده 
باش��د و از اين راه امرار معاش كند يا ولگردي، به 
حبس از يك تا سه ماه محكوم  خواهد شد و چنانچه 
با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود، عالوه بر 
مجازات مذكور تمامي اموالي كه از طريق تكدي و 
كالشي به دست آورده است،  مصادره خواهد شد.« 

اين يعني گدايي كردن جرم است، همانند ساير 
جرائم نظير سرقت و توهين و نشر اكاذيب، اما با 

اين جرم برخوردي صورت نمي گيرد. 
براس��اس آمار غيررسمي س��االنه در شهر تهران 
ح��دود 3تا4هزار متك��دي با كمك ش��هرداري 
جمع آوري مي شود. اكثر جمع آوري شدگان هم 
افرادي هستند كه براي چندمين بار دستگير يا 
جمع آوري شده اند و با وجود تشكيل پرونده براي 
اين افراد متأسفانه، يا در مراكز نگهداري شهرداري 

باقي مي مانند يا آزاد مي شوند. 
برخورد با افراد متكدي نيازمن��د عزم جدي قوه 
قضائيه و مش��اركت و رس��يدگي دس��تگاه هاي 
حمايتي است كه تاكنون دستگاه هاي مسئول به 

بهانه هاي مختلف نتوانسته اند در اين زمينه كاري 
انجام دهند و حتي پاسخگوي ناكارآمدي عملكرد 

دستگاه مطبوع خود هم نيستند. 
 ضعف قانون و بي تدبيري در اجراي آن

متكدي��ان واقع��ي و كالش كه از س��طح ش��هر 
دستگيري و جمع آوري مي ش��وند، به دليل نبود 
نظارت و رسيدگي به پرونده قضايي كمتر مشمول 
قانون مجازات اسالمي )مواد 712 و 713( مي شوند 
و با رها سازي دوباره سر از سطح شهر در مي  آورند. 
موادي كه در قانون مجازات اسالمي تكدي گري را 
جرم در نظر گرفته است، شرايطي دارد؛ احراز اين 
شرايط بر عهده قاضي رسيدگي كننده است؛ اما 
ظاهراً بنا بر رويه اي كه در دادگاه ها هست، قضات 

خيلي سخت جرم تكدي گري را احراز مي كنند. 
در چنين شرايطي باندهاي تكديگري به اشكال 
مختلف با اجيركردن افراد و نوجوانان و كودكان 
و حتي افراد معلول و بيمار به سوء استفاده از اين 

افراد ادامه مي دهند. 
نبود قاطعي��ت در برخ��ورد با فع��االن باند هاي 
تكدي گري سبب شده تا شيوه هاي تكدي گري 
نيز تغيير كند و اشكال مختلف تكدي گري در شهر 
رواج پيدا كند. به عنوان مث��ال برخي از اين افراد 
متكدي ديگر پول نقد نمي خواهند بلكه درخواست 
بليت براي سفر به شهر خود يا در خواست لباس و 

خوراكي يا در خواست هاي ديگري مي كنند. 
در آميخت��ن متكديان با س��اير مش��اغل كاذب 

تشخيص اين افراد و باندها را مشكل كرده است. 
 شعار خبرساز !

بارها استانداري، فرمانداري و شهرداري وعده شهر 
بدون متكدي را داده اند، ولي تاكنون به دليل نبود 
نظارت هاي سيس��تمي، مديريتي و كم كاري ها 
بحث برخورد با متكديان به شعار خبرساز مسئوالن 
تبديل ش��ده و عمالً فقط كارها پيچيده تر شده 
است.  برخورد با متكديان و باندي ها فعال نيازمند 
عزم جدي قوه قضائيه و ساير دستگاه ها و نهادهاي 
مسئول است تا اين جرم مشهود در شهر كه تبعات 

بسياري به همراه دارد، كاهش يابد. 
توجه به مباحث اقتصادي و رفاهي افراد توس��ط 
دولت و بخش هاي متولي مي تواند گامي باشد تا 
افراد نيازمند به اين جرم كشانده نشوند و رسيدگي 
فوري و مجازات متوليان در مباحث تكدي گري 

مي تواند موجب بازدارندگي شود. 
در اين ميان همراهي مردم و مشاركت آنان بسيار 
مي تواند به كاهش اين جرائم كمك كند تا افراد 
نيازمند از افراد مجرم متمايز ش��وند. با اين حال 
اجراي قانون نيازمند بستر س��ازي الزم اس��ت تا 

حلقه هاي جرم سازي از بين برود. 
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پورسيدآقايي در جواب اعتراضات چندين ماهه كاركنان مترو: اعتراض تان بي مورد است، جابه جا مي شويد !

مترو حياط خلوت مديران !

درخواست اعدام دادستان براي متهمان »پرهام«

تكدي گري جرم بدون مجازات
با اينكه گدايي در قانون مجازات اسالمي جرم انگاري شده است

اما برخورد دستگاه هاي متولي با اين موضوع به مثابه يک جرم نيست

چن�د روز پي�ش 

زهرا چيذري 
تجمع اعتراض آميز   گزارش  3

ح�دود 70ت�ن از 
كاركنان شركت مترو با حاشيه هايي همراه بود 
و ب�ا درگي�ري رئي�س هيئت مديره  مت�رو با 
كاركنان معترض به خش�ونت كش�يده شد. 
ظاهر ماجراي اين تجمع و اعتراض، به مقاومت 
اي�ن اف�راد در براب�ر جابه جايي از مت�رو به 
شهرداري مناطق بازمي گردد. اين 70 نفر كه 
ظاهراً س�ابقه كاري برخي هايش�ان به 27-
28سال مي رسد، معتقدند جابه جايي آنها از 
كارگاه هاي مترو به دليل عدم نياز نيست بلكه 
پشت پرده اين ماجرا تحويل اين كارگاه ها به 
پيمانكاران مورد تأييد مديران جديد شركت 
مترو است، اما مديرعامل شركت مترو تهران 
و حومه با بيان اينكه تعدادي از كاركنان خطوط 
مترو قرار اس�ت به مناطق ش�هرداري جهت 
فعاليت در بخش نگهباني منتقل شوند،  تأكيد 
مي كند:»قرارداد اين افراد همچنان با شركت 
مترو خواه�د بود و تنها به دلي�ل نياز مناطق 
مختلف براي فعاليت جديد مأمور مي شوند.«

فيلم رفت��ار توهي��ن آميز و خش��ونت رئيس 
هيئت مديره  مترو با كاركنان معترض متروي 
تهران چند روزي مي ش��ود كه در شبكه هاي 
اجتماع��ي و فضاي مجازي دس��ت به دس��ت 
مي ش��ود. اتفاقي ك��ه محمدي رئي��س مركز 
ارتباطات شهرداري تهران دليل اين تجمع را 
جابه جايي ش��غلي اين افراد ذكر كرد. به گفته 

وي در مترو مقرر ش��ده كس��اني كه مازاد در 
مترو هستند با حفظ قراداد مترو به بخش هاي 
ديگر در ش��هرداري به كار گيري ش��وند كه به 
دليل اخبار غلط و ابهام��ات منجر به اين تنش 
ش��ده اس��ت.  رئيس مركز ارتباطات شهرداري 
ته��ران گفت:»نگراني براي تعدي��ل اين افراد را 
تكذيب مي كنيم و تأكيد مي ش��ود كه فقط اين 
افراد به صورت مأمور به بخش هاي ديگر انتقال 

مي يابند.«
محمدي با تأكيد بر اينكه جابه جايي افراد براي 
چابك سازي و استفاده بهينه از نيروها انجام شده 
اس��ت، افزود:»هم اكنون جو فعلي آرام است و از 
رس��انه ها تقاضا داريم در انع��كاس خبرها دقت 

كنند.«
 حياط خلوتي براي رؤسا

اما انگار هنوز جو آرام نيس��ت. يكي از كاركنان 
مترو كه بناست در اين طرح جابه جا شود، در اين 
باره به » جوان« مي گويد:»مديريت جديد مترو با 
ايجاد شركت هاي جانبي براي خودشان حياط 
خلوتي درست كرده اند، آنها مي خواهند حدود 
70 نفر از پرسنل را به نواحي شهرداري بفرستند 
آن هم در شرايطي كه هر يك از ما حدود 28-27 
سال س��ابقه كار داريم.« آنطور كه اين كارمند 
مترو مي گويد، بناست به جاي اين افراد كه عموماً 
در كارگاه هاي مترو مش��غول بوده ان��د كار را به 

پيمانكار بسپارند. 
 جابه جايي به دليل نياز

علي ام��ام، مديرعام��ل متروي ته��ران و حومه 

درباره ماجرا اين گونه توضيح مي دهد:»تعدادي 
از كاركنان خط��وط مترو قرار اس��ت به مناطق 
ش��هرداري جه��ت فعاليت در بخ��ش نگهباني 
منتقل ش��وند كه قرارداد اين اف��راد همچنان با 
شركت مترو خواهد بود و تنها به دليل نياز مناطق 

مختلف براي فعاليت جديد مأمور مي شوند.«
به گفته وي اين افراد حقوق خود را از ش��ركت 
مترو دريافت مي كنند و فقط محل كار آنها ديگر 

در خطوط مترو نيست. 
امام با اش��اره به اينكه افرادي كه قرار اس��ت از 
مترو تهران براي بخش هاي ديگر مأمور ش��وند 
حدود 70 نفر هستند، تأكيد مي كند:»تغييري 
در حقوق  افرادي كه جابه جا مي ش��وند حاصل 
نخواهد شد و تنها به دليل نياز اين اقدام صورت 

گرفته است.«
وي درباره حواش��ي ايجادش��ده در تجمع اين 
افراد معترض و انتشار فيلمي در فضاي مجازي 
اين گون��ه توضيح مي دهد:»روزگذش��ته برخي 
از كاركنان مت��رو با رئيس هيئ��ت مديره مترو 
درگيري هاي لفظي داشتند كه پس از آن همگي 
به س��الني در همان حوالي رفت��ه و مذاكرات را 
انجام دادند.« امام درباره احتمال استعفاي رئيس 
هيئت مديره مترو تأكيد مي كند:»چنين خبري 

به هيچ عنوان صحت ندارد.«
 آقايي: جابه جايي درون سازماني است

محسن پورسيدآقايي معاون شهردار تهران هم 
درباره تجمع برخي كاركن��ان مترو و اعتراضات 
آنها مي گويد:»نگراني همكارانم��ان در مترو را 

نادي��ده نمي گيريم، اما واكنش هايش��ان به اين 
جابه جاي��ي بي مورد اس��ت چراك��ه جابه جايي 

صورت گرفته فقط درون سازماني است.«
به گفته وي معترضان، كاركنان شركت راه آهن 
ش��هري تهران و حومه هس��تند كه شغل شان 
نگهباني يا انتظامات بوده و نظر به اتمام ساخت 
برخي از ايستگاه ها و عدم نياز شركت به آنها، با 
هماهنگي معاونت توسعه منابع انساني شهرداري 
تهران تصميم بر به كارگيري آنها در مناطق گرفته 

شده است. 
معاون ش��هردار تهران با تأكيد ب��ر اينكه جاي 
هيچ گونه نگراني براي اين افراد نيست، تصريح 
مي كند:»براساس تصميم و تدابير اتخاذ شده، 
هيچ گونه تغييري نه در قرارداد همكاريشان كه 
همان شركت راه آهن ش��هري تهران و حومه 
اس��ت، حاصل خواهد ش��د و ن��ه در حقوق و 

مزايايشان.«
 هاشمي:پاسخ نمي دهم

محسن هاشمي رئيس شوراي ش��هر تهران در 
پاسخ به سؤالي درمورد اعتراض برخي از كاركنان 
مترو گفت: »اين مس��ئله موضوعي نيس��ت كه 
من نظر دهم، از من نخواهيد پاسخ بدهم چون 
موضوع حساس��ي اس��ت و مي تواند دخالت من 

سبب سوء مديريت شود.«
هاشمي خاطرنشان كرد:»من فقط تذكر مي دهم 
كه واگن بخرند و TBM  ها هم دوست دارند كه 
تونل بكنند و مسافران مترو هم روز به روز بيشتر 

شوند اينها از رؤياهاي من است.«

چهارمين جلسه 

عليرضا سزاوار
دادگاه رسيدگي   گزارش  2

به پرونده متهمان 
ليزينگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با 
رياس�ت قاضي مزي�دي برگزار ش�د. در اين 
جلس�ه دادس�تان اس�تان گلس�تان در 
كيفرخواست جديد خواستار مجازات اعدام 
براي متهمان به اتهام افس�اد في االرض شد. 
پرونده پرهام سه متهم دارد كه به اتهام اخالل 
در نظام اقتصادي كش��ور محاكمه مي ش��وند. 
اين پرونده بي��ش از 3هزار ش��اكي دارد و 33 
هزار بن��د و 2۶0 جل��د پرونده و تح��ت عنوان 
ليزينگ خودرو به نام مؤسس��ه پره��ام كه در 
استان گلستان فعاليت غيرمجاز داشته اند، در 

حال رسيدگي است. 
  نزديک به 3 هزار شاكي

حجت االسالم سيدرضا سيدحسيني در چهارمين 
جلسه دادگاه پرهام از افزايش تعداد شاكيان اين 

پرونده خب��ر داد و گفت: »با اضافه ش��دن مبلغ 
جديد، ميزان وجه مالباختگان در استان گلستان 
به بيش از 112 ميليارد و 18 ميليون تومان و در 
استان سيستان و بلوچستان هم به 1۶۹ ميليارد 
و ۹41 ميليون تومان رسيد و تعداد شاكيان هم 

به 2 هزار و 8۵2 نفر افزايش يافت.«
به گفته دادستان استان گلستان، باز هم شكات 
جديدي در هفته اخير در دادسراي مركز استان 
شكايت كردند و كيفرخواست تكميلي صادر شد. 
در مجموع 48 نفر ديگر طرح ش��كايت كرده اند 
كه 4۶ شاكي از استان گلستان و دو نفر از استان 

سيستان و بلوچستان هستند. 
  دعوا به جاي احقاق حق شاكيان

دادستان مركز استان گلستان در ادامه سخنان 
خود با اشاره به قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادي كشور گفت: با توجه به افزايش شكات 
و افزايش مبالغ و اينكه متهمان در كسب رضايت 
ش��اكيان تاكنون اقدامي نكرده ان��د و در دادگاه 

هم به جاي تالش ب��راي احقاق حق ش��اكيان 
به اختالفات خودش��ان مي پردازند و از س��ويي 
اقدامات اين افراد امنيت عمومي را در استان هاي 
سيستان و بلوچستان مختل كرده است، از دادگاه 
درخواست دارم كه افس��اد في االرض و مجازات 

اعدام را براي متهمان درنظر بگيرد. 
  مراودات مالي بدون دفاتر قانوني 

گفتني اس��ت محاكمه متهمان اي��ن پرونده از 
هفتم مهرماه  در گرگان آغاز شده و روزگذشته 
چهارمين جلس��ه اين دادگاه با حضور متهمان، 
ش��اكيان از اس��تان هاي گلس��تان، سيستان و 

بلوچستان و خبرنگاران برگزار شد. 
سومين جلس��ه دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده 
اخاللگران نظام اقتصادي مستقر در گلستان كه 
يك ش��نبه 14مهرماه در گرگان برگزار شد و به 
سؤال و جواب درباره حجم باالي مراودات مالي 
بدون دفاتر قانوني و حسابرسي و اختالف وجوه 

دريافتي و واريزي به حساب متهمان گذشت. 

  سود 100 هزار توماني!
در جلسه س��وم دادگاه متهم رديف اول مدعي 
شد: خودرو ها از نمايش��گاه تهران تهيه و پالك 
مي شدند و سپس به گلستان ارسال مي شد. پيش 
فروش خودرو نداشتيم و بنده سودي براي وجوه 
دريافتي پرداخت نمي ك��ردم و بابت فروش هر 
دستگاه پرايد 100 تا 1۵0 هزار تومان و فروش 

پژو بين 200 تا 400 تومان سود مي كردم!«
سيداحمد ميرمحمدي با بيان اينكه ۹۵ درصد 
خودروها س��ند ش��ده بود پيش ف��روش نبوده، 
ادامه داد: »قيمت ماش��ين به قيمت روز ارسال 
مي ش��د كه در مجموع 772 ماشين به گلستان 
ارسال شد.« در جلسه روز گذشته با اضافه شدن 
چهار كيفرخواست جديد از استان هاي گلستان، 
سيستان و بلوچستان در هفته هاي اخير، تعداد 
مالباختگان اين پرونده از 2 هزار و 733 نفر به 2 
هزار و 808 نفر رس��يد و در مجموع 30 ميليارد 

تومان به مبلغ پرونده اضافه شد. 

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

 محمد مالي اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: آقاي جراح 
ايران رضا جباري جراح مغ��ز و اعصاب و متولد ۶1، قريب پنج س��ال 
است كه با هزينه شخصي، س��ه روز در ماه را به زادگاه خود شهرهاي 
محروم مسجدسليمان، اللي و روستاهاي اين منطقه مي آيد و صدها 
نفر از بيماران را به همراه يك تيم پزشكي به طور رايگان ويزيت، درمان 

و جراحي مي كند. 
-----------------------------------------------------

  علي رنجبر توئيت زد: حضور زائران ايراني اربعين امسال نسبت به 
سال هاي گذشته رشد چند برابري داشته؛ از طرفي شلوغي هاي اخير 
عراق منجر به قطع اينترنت در اين كشور شده؛ تعرفه اينترنت و تماس 
سيمكارت هاي ايراني هم بسيار سنگينه خانواده هاي چشم به راه حتي 

نمي تونن يه تماس با عزيزانشون بگيرن؛ وزير شوآف كجايي؟!
-----------------------------------------------------

  يک كانال خبري اين عكس را منتشر كرد و نوشت: اين كشور 
مگر نيروي امنيتي ندارد؟ مگر دستگاه هاي اطالعاتي در خواب هستند 
كه يك كانال ورزش��ي اين گونه بي پروا و تجزيه طلبانه مطلب منتشر 
مي كند؟ كانال تلگرامي هواداران تراكتورس��ازي چرا بايد پياده نظام 

رسانه اي اردوغان باشد؟ 

كبري فرشچي

وام 30 ميليوني براي سربازان 
داراي گواهينامه مهارت شغلي

رئيس س�ازمان وظيفه عمومي ناج�ا با بيان اينكه امس�ال حدود 
200 هزار سرباز مهارت ش�غلي را در پادگان ها آموزش مي بينند، 
گف�ت: ب�ا هماهنگ�ي بانک ه�ا پ�س از اتم�ام خدمت س�ربازي 
به مش�موالن تا س�قف 30 ميليون توم�ان وام داده خواهد ش�د. 
سردار تقي مهري در مراسم معارفه جانشين جديد رئيس سازمان وظيفه 
عمومي ناجا گفت: سربازي يك ارزش و خدمت بزرگ در كشور است، به 
طوري كه بي��ش از نيمي از نيروهاي ما در جنگ تحميلي نيز س��ربازان 
بودند.  رئيس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان اينكه در شش ماهه 
نخست امس��ال روزانه حدود 12 هزار درخواس��ت از سوي مشموالن و 
خانواده  آنها در سازمان وظيفه عمومي مورد رس��يدگي و پيگيري قرار 
گرفته است، گفت: براي تمام ائمه جمعه سراسر كشور نامه اي تنظيم شد 
تا جوانان براي انجام خدمت سربازي تشويق شوند، هدف ما اين است تا 
گفتمان سازي خدمت سربازي را در سطح ائمه جمعه مطرح كنيم و در 

صورت تحقق اين امر شرايط دفاعي و امنيتي كشور تقويت خواهد شد. 
به گفته س��ردار مهري، جرائمي پيش بيني ش��ده ازجمله ق��رار نگرفتن 
تسهيالت بانكي براي شركت ها و كارخانه هايي كه اقدام به جذب مشموالن 
مي كنن��د.  وي افزود: پس از تدبي��ر مقام معظم كل قوا، ق��رارگاه مهارت 
آموزي براي خدمت قبل از سربازي، حين خدمت و پس از خدمت سربازي 
پيش بيني و راه اندازي شد تا براساس سطح سواد و رشته تحصيلي و مهارت 
شغلي نيروها را تقسيم بندي كنيم و طبق مهارت شغلي در يگان مربوطه 
خود مستقر خواهند شد.  رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: امسال 
حدود 200 هزار سرباز مهارت شغلي را در پادگان ها آموزش خواهند ديد، 
مقرر شد تا پس از برگزاري كارگاه مهارت آموزي براي سربازان و قبولي در 
اين دوره آموزشي، براي او يك مهارت نامه كه اعتبار بين المللي دارد صادر 
خواهد شد و با هماهنگي بانك ها پس از اتمام خدمت سربازي به مشموالن 

تا سقف 30 ميليون تومان وام داده خواهد شد. 

 رئيس سازمان محيط زيس��ت اجراي پروژه انتقال آب خزر به فالت 
مركزي ايران را بالمانع دانس��ته و گفته است، ضوابط زيست محيطي 
موردنظر اين طرح براساس تفاهم صورت گرفته و در صورتجلسه كميته 

ارزيابي ظرف مدت يك ماه به وزارت نيرو ابالغ خواهد شد. 
 مهدهاي كودك با خأل جدي سياس��تگذاري مواجهه هستند و اين 
مس��ئله باعث نفوذ برخي از الگوهاي تربيتي نامناس��ب و ضدارزشي 
شده است؛ در اين راس��تا جمعي از فعاالن عرصه كودك، پيش نويس 
»سند مهندس��ي فرهنگي مهدكودك با رويكرد ايراني � اسالمي« را 

تهيه كرده اند. 
 سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور گفت: متأسفانه 
س��ايت هاي غيرمجاز به راحتي با دور زدن فيلترينگ از مزيت قيمت 

نيم بهاي پهناي باند سرور هاي داخل كشور استفاده مي كنند. 
 دبير علمي سمينار ملي ساركوم با بيان اينكه بايد وزارت بهداشت 
را وادار كنيم تا به صورت تيمي سرطان را درمان كند، گفت:بسياري از 

سرطان ها در صورت مراجعه به موقع قابل درمان است. 
 رئيس بنياد مستضعفان از تحويل بيش از 100 هزار تن سيمان مورد 

نياز براي بازسازي مناطق سيل زده كشور خبر داد. 
 بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با س��اخت 37 
كتابخانه در مناطق محروم كشور به دنبال افزايش سرانه  مطالعه و سطح 

آموزش در اين مناطق است. 
 معاون توس��عه وزارت بهداش��ت درباره وضعيت ساخت وسازهاي 
پروژه هاي بيمارستاني نيمه تمام وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
حدود 43 هزار تخت بيمارس��تاني در حال س��اخت داري��م كه آنها را 
اولويت بندي كرده و براي اتمام اين پروژه ها نيز حدود 1۵ هزار ميليارد 

تومان اعتبار نياز داريم. 

بازي وكال با ايدز 
در زمين رسانه هاي معاند

در حالي كه ماجراي ابتالي چند تن از هموطنانمان به بيماري ايدز در 
روستاي چنار محمودي لردگان حاال ديگر هيچ زاويه پنهاني ندارد و براي 
رسيدگي بهتر به وضعيت اين بيماران كميسيون بهداشت مجلس هم 
وارد عمل شده و وزارت بهداشت هم براي درمان اين افراد جدي تر از قبل 
پا به ميدان گذاشته است، سياسي كاري و سياسي بازي هاي رسانه هاي 
معاند با همراهي برخي داخلي ها در اين ماجرا همچنان ادامه دارد تا جايي 
كه در چند روز گذشته چند تن از وكالي دادگستري در نامه اي خواستار 
ورود سازمان جهاني بهداشت به اين موضوع شدند تا در يك موضوع كاماًل 

داخلي پاي بيگانگان را به كشورمان باز كنند. 
اين نخستين باري نيس��ت كه اعضاي كانون وكال در زمين بيگانه و در 
بازي هاي ضدنظام نقش آفريني مي كنند. در اين بين كانون وكال برخالف 
وظيفه ذاتي نظارتي خود كنار نشس��ته و اتفاقات پيش رو را تنها نظاره 
مي كند. نكته قابل تأمل در اين ميان ايرادات حقوقي وارده به نامه مذكور 
است؛ نخستين ايراد نيز اغراق و بزرگنمايي در تعداد افراد مبتال به ايدز 
كه 200نفر عنوان شده در حالي كه طبق اعالم مراجع رسمي اين تعداد 

28نفر است. 
از س��وي ديگر ابتالي اين افراد به بيماري ايدز ماجراي تازه اي نيست و 
طبق اعالم وزارت بهداشت به چند سال قبل باز مي گردد و هيچ ارتباطي با 
آزمايش قندخون و اشتباه احتمالي بهيار ندارد بلكه به گفته وزير بهداشت، 

بهيار مذكور به دنبال بيماريابي بوده است. 
در همين رابطه مينو محرز - رئيس مركز تحقيقات ايدز انتقال ويروس 
اچ آي وي از طريق س��رنگ آزمايش قند خون را غيرممكن دانس��ت و 
مي گويد: »به دليل عدم اطالع درس��ت از فرآيند و راه هاي انتقال ايدز 
متأسفانه موضوع لردگان بزرگ شد و مردم ترسيده اند. تا جايي كه من 
مي دانم يك س��ري افراد در اين روستا كه از س��وي بهورز معاينه شدند 
داراي اچ آي وي مثبت بودند كه زن و بچه هايش��ان نيز مبتال شدند. بر 
همين اساس حدود 28نفر اچ آي وي مثبت در يك روستا شناسايي شده 
و به همين دليل شلوغ شده و گفتند كه به دليل سرنگ آزمايش قند خون 

انتقال ويروس اتفاق افتاده است.«
 بنا به تأكيد وي با سرنگ آزمايش قندخون، خون از بدن گرفته مي شود، 
اما خوني به بدن وارد نمي شود. بنابراين اصاًل ممكن نيست كسي از اين 
طريق به اچ آي وي مبتال شود و در عين حال هميشه در تست قند خون از 

سرنگ يك بار مصرف استفاده مي شود. 
نامه وكال به گونه اي تنظيم شده كه انگار وزارت بهداشت مقصر ابتالي اين 
افراد به ويروس ايدز بوده است، در حالي كه وزارت بهداشت علت ابتالي 
اين افراد را اعتياد تزريقي و روابط جنسي اعالم كرده است. در نهايت هم 
اين مسئله موضوعي داخلي است و نهادهاي نظارتي مانند مجلس و ساير 
دستگاه ها به اين مسئله ورود يافته و ضمن درمان بيماران ابعاد مختلف 
اين پرونده در حال بررسي اس��ت و نيازي به ورود نهادهاي بين المللي 

نيست، اما انگار اين وكال اهداف ديگري را دنبال مي كنند!

بی توجهی تاكسيراني به مترو ابن سينا
متأسفانه س��ازمان تاكسيراني مس��افران خروجي از مترو ابن سينا در 
ابتداي خيابان پيروزي را به حال خود رها كرده است. به همين دليل 
هم مسافربرهای شخصي از اين موقعيت سوءاس��تفاده كرده اند. اين 
مسافربرها كه نيمي از آنها هم تاكس��ی های شهري هستند در مسير 
كنارگذر اتوبان امام علي با كرايه های دلخواه فعاليت می كنند و مسافران 
هم چاره ای جز استفاده از آنها ندارند، چراكه خروجي اين مترو در قرق 
عده ای مسافربر اس��ت كه از انفعال تاكسيراني مشغول بهره برداری به 

نفع خودشان و به زيان مسافران هستند.

۵ قاضي فاسد اخراج شدند
روزگذشته حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظري در مراسم 
معارفه دادس��تان عمومي و انقالب مشهد اظهار داش��ت: براي از بين  
بردن جرم بايد دستگاه قضايي از آلودگي مبرا باشد و هيچ تعارفي هم 
با هيچ كس در هيچ سمتي نيس��ت. همين شنبه پنج قاضي فاسد را از 
دستگاه قضا جدا كرديم.  محمدجعفر منتظري افزود: بيش از 11 هزار 
قاضي در دس��تگاه قضا فعاليت مي كنند و بايد اج��ازه جوالن از تعداد 
اندكي كه باعث بدنامي مي شوند گرفته شود و دستگاه قضايي، وكال و 

كارشناسان از وجود افراد ناپاك، پاكسازي شوند. 
دادس��تان كل كش��ور اضافه كرد: دس��تگاه قض��ا از زمان تش��كيل 
شوراي عالي اقتصاد توس��ط مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد نيز 
ورود كرده است و مسئوالن دستگاه هاي اجرايي هم بايد در اين عرصه 
جهادگونه ورود كنند و هيچ بهانه اي در حوزه اقتصاد كش��ور وجود 
ندارد.  منتظري ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي بايد مشكالت اجرايي 
را حل وفصل كنند و رفع موانع از جمله بروكراس��ي اداري و قوانين و 
مقررات دست وپا گير به عهده دس��تگاه هاي اجرايي است، اما در اين 

حوزه كندي كار وجود دارد. 

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

بيژن يانچشمه
  گزارش  يک

هيچ زائر ايراني در كربال  مشكل اسكان ندارد
ميرمسعود حسينيان، سركنس��ول ايران در كربال در تشريح وضعيت 
زائران ايراني در كربال اظهار كرد: طي 72ساعت گذشته استقرار مواكب 
انجام شده و در حال حاضر زائري كه با مشكل اسكان مواجه باشد، وجود 
ندارد. وي افزود: با توجه به ازدحام و حجم جمعيت درخواست ما از زائران 
برگشت هرچه سريع تر پس از اتمام زيارت است چراكه امكانات كشور 
عراق و به خصوص شهر كربال كامل نيست؛ كربال يك شهر كوچك يك 
ميليون نفري اس��ت كه ظرفيت پذيرايي از ۵تا ۶ ميليون نفر را ندارد. 
سركنس��ول ايران در كربال بيان كرد: عالوه بر زائ��ران ايراني، حداقل 
10 ميليون زائر عراقي و همچنين از ساير كشورها براي زيارت به كربال 
مي آيند و امكانات اين ش��هر بايد در اختيار همه زائران قرار بگيرد. وي 
افزود: به  رغم بازگشت تعدادي از زائران، موج اصلي اربعين كه از روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه آغاز مي ش��ود، هنوز فرا نرسيده است. به همين 
دليل با توجه به سخنان مراجع عظام مبني بر اينكه ما ايام اربعين را داريم 

نه فقط روز اربعين، زائران پس از زيارت اقدام به بازگشت كنند. 
-----------------------------------------------------

تردد ۱۸0 هزار خودرو از مهران
س��رهنگ رضا همتي زاده رئيس پليس راه استان ايالم گفت: از ابتداي 
صفر تاكنون 180 هزار خودرو وارد يا از مهران خارج شده و همچنين در 
48 ساعت گذشته بيش از ۶30 هزار زائر از مرز مهران تردد داشته اند. 
وي افزود: ۶۵ درصد تصادفات رخ داده در محورهاي مواصالتي منتهي 
به مرز مهران بر اثر خستگي و خواب آلودگي است. رئيس پليس راه استان 
اظهار كرد: محورهاي پرتردد و حادثه خيز ايالم در ايام اربعين مس��ير 
حميل - سرابله، اسالم آباد - ايوان و ايالم - مهران است. وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به نزديك ش��دن  اربعين حسيني مردم استان به خصوص 
شهرستان هاي طول مسير مهران تا حميل و روستاهاي مسير همكاري 
الزم را جهت ارائه خدمات رساني با مجموعه پليس راه ايالم داشته باشند. 
همتي زاده افزود:  تاريخ دقيق يك طرفه شدن ايالم -  مهران در روزهاي 

آينده توسط مسئوالن كشوري مربوطه اعالم خواهد شد. 


