
بچه هاي تپلي اگرچه دوس�ت داش�تني ترند، 
اما خيلي وقت ها نمي توانند س�الم تر باش�ند. 
آنطور كه آمار و ارقام ارائه شده از سوي وزارت 
بهداش�ت مي گوي�د، ديگر همچون س�اليان 
قبل مشكل سوء تغذيه كودكان زير پنج سال 
به ش�كل كم وزني و كوتاه  قدي مشكل عمده 
ما نيس�ت و در دو دهه گذش�ته كوت�اه قدي 
تغذيه اي از ۲۰درصد ب�ه 4/8درصد و كم وزني 
از ۱۷درصد به 4/3درصد رس�يده است. حاال 
چالش پيش روي ك�ودكان كش�ورمان چاقي 
است، هر چند بنا به تأكيد مديركل دفتر بهبود 
تغذيه جامعه وزارت بهداشت »چاقي و اضافه 
وزن نيز نوعي از سوء تغذيه به حساب مي آيد.«

شايد حواس��مان نباش��د، اما غذايي كه روزانه 
مصرف مي كنيم درس��ت ش��بيه دارويي است 
كه مداوم باي��د مصرف كنيم. غذاه��ا هم مانند 
داروه��ا دوز مش��خصي دارند و زياد و كم ش��ان 
مي تواند عوارضي را با خود به همراه داشته باشد 

از سوءتغذيه گرفته تا چاقي. 
حاال آنطور كه آمارهاي وزارت بهداشت مي گويد، 
مش��كل س��وء تغذيه و فقدان كالري كافي براي 
س��يركردن ش��كم براي قاطبه جمعيت كشور 
موضوعيت ندارد. اين موضوعي اس��ت كه حتي 
رئيس جمهور در سخنراني اش در اجالس وزراي 
بهداش��ت كش��ورهاي منطقه مديترانه شرقي 
س��ازمان جهاني بهداش��ت به آن اش��اره كرد و 
گفت:»قب��ل از انقالب در جمعيت ح��دوداً ٣٠ 
ميليون نفري ايران، مقدار كالري مصرفي ٢ هزار 
و ١٠٠ كيلو بوده و امروز با ٨٣ميليون جمعيت 
اين كالري ٢ ه��زار و 5٠٠كيلو اس��ت و اين به 
معناي آن است كه در ايران س��وء تغذيه وجود 
ندارد.« با تمام اينها شايد به صرف مصرف كالري 
بيشتر نشود به اين نتيجه رسيد كه ديگر»سوء 
تغذي��ه نداريم«. ب��ه خصوص اينك��ه مطالعات 
پزشكان نشان مي دهد خيلي وقت ها افراد چاق از 

سوء تغذيه رنج مي برند. 

 چاقي و اضافه وزن نشانه هاي سوء تغذيه !
 اين كه چاقي و سيري شكمي و حتي مصرف بيش 
از اندازه كالري به معني از بين رفتن س��وء تغذيه 
مي باشد يا نه خودش جاي تأمل دارد چراكه خيلي 
وقت ها سلول هاي افراد چاق و كساني كه شكم شان 
سير است، گرسنه  هستند و اين گرسنگي سلولي 
به رغم مصرف كالري بيشتر، به دليل مصرف نكردن 
خوراكي هاي با ارزش غذايي مناس��ب و س��بك 
زندگي درست است. آمارها هم از گرسنگي سلولي 
٣٠درصدي مردم كشورمان حكايت دارد. به اين 
مفهوم اگرچه ممكن است بتوانند درشت  مغذي ها 
شامل كربوهيدرات ها، چربي ها و قندها را كه در 
ايران تا حدودي با يارانه ارائه مي شود، مصرف كنند 
و در عمل نان شب داشته باشند، اما نمي توانند به 
ميزان الزم از خوراكي هايي كه داراي ريزمغذي ها 
و ويتامين ها هس��تند، تهيه و مصرف كنند. زهرا 
عبداللهي مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
بهداشت هم تأكيد مي كند:»همانگونه كه گرسنگي 

را سوء تغذيه مي دانيم، چاقي و اضافه وزن نيز نوعي 
از سوء تغذيه به حساب مي آيد.« وي براي ترسيم 
وضعيت تغذيه در دنيا به آمار فائو استناد مي كند و 
مي گويد:»٨٠٠ ميليون نفر در جهان از گرسنگي 
رنج مي برند كه اين رقم معادل ١١درصد جمعيت 
جهان است. در عين حال نيز حدود ٢ ميليارد نفر 
در جهان به دليل بيش��خواري داراي اضافه وزن و 

چاقي هستند.«
 چاق تر شده ايم 

چه به دليل سوء تغذيه باشد يا بيش خواري،  مردم 
ما هم در مجموع چاق تر ش��ده اند و اين مس��ئله 
در ميان كودكان بيش��تر چالش برانگيز اس��ت؛ 
 كودكان ايراني كه به جاي مصرف خوراكي هاي 
سالم تنقالت ناس��الم مصرف مي كنند و به جاي 
تحرك و بازي هاي كودكان��ه بخش اعظم اوقات 
شبانه روزش��ان را پ��اي بازي ه��اي كامپيوتري 
نسشته اند و همين مسئله بچه هاي ما را به سمت و 
سوي چاقي و بيماري كشيده است. اوضاع سالمت 
و تغذيه بزرگ ترها هم بهتر از اين نيست و در نتيجه 
اين نوع تغذيه و سبك زندگي در كشور ما نيز مانند 
اكثر كشورهاي دنيا بيماري هاي غيرواگير از شيوع 

بااليي برخوردار است. 
به گفته عبداللهي مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت ديابت، بيماري هاي قلبي - عروقي 
و سرطان ها مهم ترين علل مرگ ومير ميان افراد 
است كه اين موضوع به علت الگوي غذايي نامناسب 
و مصرف زياد قند، نمك، مصرف كم سبزي و ميوه، 

حبوبات و  نان و غالت سبوس دار اتفاق مي افتد. 
عبداللهي با اشاره به آخرين مطالعات صورت گرفته 
در حوزه تغذي��ه و چاقي، اين آمار و ارق��ام را ارائه 
مي دهد:»۶٠درصد جمعيت باالي ١٨سال دچار 
چاقي و اضافه وزن هس��تند. همچنين ٢١ درصد 
افراد در بازه سني هفت تا ١٨ سال از اضافه وزن و 
چاقي شكمي رنج مي برند. در اين ميان سهم زنان 
و مردان از اين ميزان اضافه وزن به ترتيب ٣5 و ٣٨ 

درصد است.«
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت؛ 
كاهش مصرف قن��د، نمك و چربي ب��ا همكاري 
صنايع غذايي، بازنگري استاندارد محصوالت غذايي 
در جهت پايين آمدن مي��زان قند و نمك، اجراي 
بسيج هاي ملي تغذيه سالم براي آگاهي مردم و ارائه 
خدمات در شبكه هاي بهداشتي كشوررا از برنامه ها 
و اهداف وزارت بهداشت براي پيشگيري از عوامل 

خطر تغذيه اي عنوان مي كند. 
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سخنگوي دستگاه قضا: ۲4۵مدير متخلف در سيل سال گذشته تعقيب قضايي شدند

بازگشت 7هزارميليارد تومان به بيت المال فقط از يک دادسرا!

وزير ارتباطات اعالم كرد | بازگشت هزينه ۲۶ميليارد توماني اينترنت زائران به كاربران

بچه هاي ايران امروز مشکل چاقي دارند
مشكل سوء تغذيه كودكان زير ۵ سال به شكل كم وزني و كوتاه قدي برطرف شده و حاال مشكل بچه هاي ايراني چاقي است

سخنگوي قوه قضائيه 

عليرضا سزاوار
در دوازدهمين نشست   گزارش  2

خبري با اصحاب رسانه 
درباره مهم ترين پرونده هاي قضايي از تأكيدات 
آيت اهلل رئيسي درباره احكام كارگران هفت تپه، 
پيگيري حقوقي استاد ايراني بازداشت شده در 
امريكا، دس�تگيري روح اهلل زم و تع�دادي از 
مديران متخلف در ماجراي س�يل و بازگشت 

قابل توجهي از اموال به بيت المال خبر داد. 
س��خنگوي قوه قضائيه با اش��اره به اينكه رئيس 
قوه قضائي��ه به دس��تگاه هاي متول��ي گفته كه 
بايد آخرين بار باش��د بركات اله��ي بر اي مردم 
مش��كل ايجاد مي كند، بيان كرد: در مقام تذكر 
به مس��ئوالن ذي رب��ط اعالم مي كن��م با هدف 
پيشگيري از حوادث بازنگري در حوزه مسيل هاي 
رود ها و رفع تجاوزات حوزه رودخانه ها و اليروبي 
رودخانه ها و مسيل ها در اسرع وقت اقدام كنند 
و وظايف خ��ود را انجام دهند تا ش��اهد حوادث 

ديگري نباشيم. 
  وضعيت مديران متخلف

غالمحسين اس��ماعيلي افزود: در سيل گذشته 
بررسي هاي زيادي توسط س��ازمان بازرسي كل 
كشور و دادس��تاني ها صورت گرفت و ١۴٠مدير 
فعلي و س��ابق به محاكم معرفي ش��دند و براي 
١٠5مدير فعلي و س��ابق پرونده تشكيل شد. در 
مجموع ٢۴5مدير در ادوار مختلف به دليل قصور 

در انجام كار تحت تعقيب قرار گرفتند. 
 پول هايي كه به خزانه برمي گردد

س��خنگوي دس��تگاه قضا خاطرنش��ان كرد: در 
دادسراي ويژه جرائم اقتصادي تهران در ۹١فقره 
پرونده اين دادس��را، نزديك به ۷ه��زار ميليارد 
تومان وجه نقد به خزانه اس��ترداد شد. همچنين 
٨۷ميليون و ٨٣١ هزار و ٣٣۷ يورو به خزانه پس 
داده ش��د و ١٢ ميليون و ۹٠٣ هزار و 5۴٣ دالر 
استرداد و ٢۹۴ ميليون و ٣٠٣ هزار و ١۴۷ درهم 

امارات هم به خزانه بازگشت. 

اسماعيلي در رابطه با ميزان بازگشت تسهيالت 
ارزي به خزانه گف��ت: يك بار اعالم ش��د كه ۴5 
درصد از ارز اختصاص داده پس داده شد و رئيس 
كل بانك مركزي گفتند كه ۷5 درصد ارز بازگشته 
است.  سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: گزارشي 
براي من واصل ش��ده ك��ه كلي اس��ت و آن را به 
ضابطان و اطالعات سپاه ارسال كرديم و در حال 
تحقيق هستند. گزارش هاي اوليه نشان مي دهد، 
به فردي كه چندين بار ارز گرفته و به تعهدات خود 
عمل نكرده ب��از هم ارز داده ش��د و تاريخي براي 

پس دادن ارز در نظر گرفته نشده است. 
 اطالعات ذي قيمت از زم

وي در رابطه با دستگيري روح اهلل زم گفت: در اين 
رابطه بايد از اطالعات س��پاه تش��كر كنم. تاكنون 
غير از روح اهلل زم فرد ديگ��ري از بخش هاي ديگر 
چه در دولت و چه در قوه قضائيه و نيروهاي مسلح 
بازداشت نشده و بي جهت كسي گمانه زني نكند و 
انگشت اتهام به طرف كسي دراز نشود و اجازه دهند 
نيرو هاي امنيتي كار خود را انجام دهند، البته ما با 

دستگيري اين فرد اطالعات گران قيمتي را به دست 
آورديم. فريب خوردگان با عذرخواهي از اشتباهات 

قبلي حتماً از ارفاقات قانوني برخوردار مي شوند. 
 توجه به كارگران هفت تپه

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي درباره 
احكام كارگ��ران هفت تپه و تجديدنظ��ر در آنها 
با عنايت به تأكيدات آيت اهلل رئيس��ي هم گفت: 
چهار نفر از اين افراد قرار است تأمين شان تخفيف 
پيدا كند و اگر وثيقه هاي تأميني را بسپارند، آزاد 
مي شوند. در اين پرونده ها گفته شده وقت نزديك 
داده شود كه انجام شد و شايد تا كمتر از يك ماه 
ديگر رأي صادر ش��ود. به همه قضات اعالم ش��د 
كه در تصميمات قانوني خود سياس��ت كيفري 
متناس��ب را اتخاذ كنند، اما صدور رأي با قاضي 

دادگاه است. 
 اقدامات مهم يك ماه اخير

اس��ماعيلي درباره آخرين پيگيري هاي حقوقي 
پرونده مسعود سليماني كه در امريكا بازداشت شده 
است هم گفت: شرايط نگهداري وي در زندان اصاًل 

مناسب نيست. به ويژه در يك ماهه اخير همكاري 
بين وزارت خارجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
و قوه قضائي��ه در جهت پيگيري ه��اي حقوقي و 
بين المللي درباره وضعيت اين شهروند انجام شده 

و تا امروز روند خوبي را طي كرده است. 
 حل مشكالت روغن نباتي جهان و هپكو

سخنگوي دس��تگاه قضا همچنين افزود: رئيس 
دستگاه قضا در سفرهاي استاني به دنبال شناسايي 
معضالت و مشكالت مردم در حوزه هاي قضايي 
و غيرقضايي مرتبط با قوه قضائيه اس��ت. در سفر 
به استان زنجان با گذشت زمان اندك مشكالت 
كارگ��ران روغن نبات��ي جهان برطرف ش��د و با 
پيگيري قوه قضائي��ه و اقدام دولت، مش��كالت 

كارگران هپكو هم حل شد. 
وي در نهايت درباره حكم برادر رئيس جمهور هم 
گفت: حكم قطعي حسين فريدون صادر شده و 
داش��تن انتصاب با فردي در رسيدگي به پرونده 
براي كسي امتياز حساب نمي شود. البته تعدادي 

از اعضاي اين پرونده هنوز محاكمه نشده اند. 
وي در پاسخ به س��ؤالي درباره آخرين وضعيت 
پرونده ش��هرام جزاي��ري و اينكه آي��ا حكم اين 
پرونده صادر شده يا خير، ادامه داد: براي پرونده 
جديد شهرام جزايري حكم قطعي و نهايي صادر 
شده و نامبرده به جهت كالهبرداري، به تحمل 

هفت سال حبس محكوم شده است. 
 حكم جعبه سياه بابك زنجاني

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با آخرين وضعيت 
پرونده زيباحالت منفرد اظهار كرد: حكم بدوي 
اين پرونده صادر ش��ده و منتهي به محكوميت 
شده است. محكوميت نامبرده سنگين است، ولي 
چون پرونده جزو پرونده هاي شعب ويژه اقتصادي 
نبود و در شعب عادي دادگاه هاي انقالب بود به 
دليل عدم قطعيت حكم از بيان جزئيات اتهامات 
و محكوميت به موجب قانون معذوريم. با قطعي 
شدن حكم توسط ديوان عالي كشور جزئيات آن 

اطالع رساني خواهد شد. 

وزي�ر  وع�ده 
ارتباط�ات ب�راي   خبر

بازگرداندن هزينه هاي اضافي اينترنت به زوار 
اربعين قرار اس�ت عمل�ي ش�ود و اپراتورها 
۲۶ميليارد تومان تفاوت نرخ اينترنت را كه در 
قالب بس�ته محاسبه شده اس�ت به كاربران 

برمي گردانند. 

در پي اعتراض زائران كرب��ال به قيمت اينترنت، 
وزير ارتباطات در توئيتي از اپراتورها خواست تا 
مصارف را در قالب بسته محاسبه و پول هاي اخذ 
ش��ده را به زوار بازگردانند. اين وعده از ديشب 
عملي ش��د و اپراتورها ٢۶ميليارد تومان تفاوت 
نرخ اينترنت كه در قالب بس��ته محاس��به شده 

است به كاربران را برمي گردانند. 

محمدجواد آذري جهرمي چن��د روز قبل وعده 
داده بود كه اپراتورها با كسب رضايت سهامداران 
عمده خود، همه مصارف اينترن��ت زائران را در 
قالب بسته محاسبه كنند و پول هاي اخذ شده در 

قالب اينترنت آزاد را به زوار بازگردانند. 
وزير ارتباطات اعالم كرد كه  از شب گذشته اين 
اتفاق رخ داده اس��ت.  او در توئيتر خود نوشت: 

الوعده وفا. از امشب )سه ش��نبه شب( بازگشت 
هزينه هاي اينترنتي كه كاربران در ايام اربعين به 

شكل آزاد استفاده كرده بودند، آغاز مي شود. 
وي در ادامه افزود: ممنون از همراه اول و ايرانسل 
كه با هماهنگي س��هامداران عمده شان اين ٢۶ 
ميليارد تومان را به مردم پرداخت مي كنند و با 

پيامك به آنها اطالع مي دهند. 

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

 حجت ميان آبادي با انتش�ار اي�ن عكس نوش�ت: داريم چه 
باليي س��ر ايران مي آوريم؟ نقش��ه فوق، موقعيت كارخانجات فوالد و 
پتروشيمي ها )به عنوان صنايع به شدت آب بر( روي دشت هاي كشور 
و وضعيت دشت هاي كشور از نظر ممنوعيت برداشت از آبخوان است. 
همانطور كه مشاهده مي شود عمده كارخانجات فوالد و پتروشيمي هاي 
كش��ور )به عنوان صنايع به شدت آب بر( در دش��ت هاي »ممنوعه« و 
»ممنوعه بحراني« و در مناطق خشك كش��ور احداث شده اند. تعداد 
بس��يار ناچيز اين كارخانجات در س��واحل گس��ترده جنوبي كش��ور 
)درياي عمان و خليج فارس( و اس��تقرار عمده آنها در مناطق كويري 
و خشك كشور نيز قابل تأمل است! سياستگذاري و آشنايي با الفباي 
سياستگذاري آب از جمله مسائل مغفول مانده در كشور است كه كمتر 
توجهي به آن شده و مي شود. به رغم مسائل و تبعات بسيار جدي اين 
سياستگذاري هاي غلط، چرايي و الزام تراشي براي طرح هاي انتقال آب 

بين حوضه اي به بهانه تأمين نياز صنعت قابل تأمل است. 
-----------------------------------------------------

 مرضيه مهران با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
آموزش و پرورش يه طرحي ميخواد اجرا كنه در مدارس به اسم »حياط 
پويا«. اين طرح به خاطر شاداب سازي حياط و فضاي مدارسه! قراره زمينه 
مناسب براي فعاليت هاي دانش آموزان در زنگ هاي تفريح رو فراهم كنه. 
يه نمونه اش همين عكس. به جاي اينكه ورزش س��بك آموزش بدن، 
مدارس رو مقاوم سازي كنن، جمعيت كالس ها رو كم كنن، طرح هاي 

من درآوردي كه بعداٌ هم توش ميمونن رو مي خوان اجرا كنن.

ابراهيم مشيريان

 جانش��ين معاون هماهنگ كننده ناجا با اع��الم آمارهايي از زائران 
اربعين امس��ال گفت: بيش از ۷٠ هزار كودك كمتر از پنج سال براي 

حضور در راهپيمايي اربعين از كشور خارج شدند. 
 به گزارش رسانه ها زنان فرانس��وي نسبت به خشونت هاي جنسي، 
خانگي و كشتار زنان توسط شريك زندگي خود، در شهر پاريس دست 
به اعتراض زدند؛ تعداد كس��اني كه در س��ال ٢٠١۷مي��الدي قرباني 
خشونت جنسي غيرخانگي بوده اند، دست كم به ميزان 5٣ درصد نسبت 

به سال پيش از آن افزايش يافته است!
 معاون پيشگيري از معلوليت هاي س��ازمان بهزيستي كشور از آغاز 
برنامه كشوري غربالگري پيش��گيري از تنبلي چشم و ساير اختالالت 
بينايي ويژه كودكان سه تا شش سال در بيش از ۴٠ هزار پايگاه از امروز 

تا پايان آذرماه خبر داد. 
 بنياد مستضعفان در دو هفته ابتدايي سال تحصيلي جديد ۴٠هزار بسته 

لوازم التحرير بين دانش آموزان مناطق كم برخوردار كشور توزيع كرد. 
 سازمان پزشكي قانوني اعالم كرد: در نيمه نخست امسال )١٣۹٨(، 
٢٢٣ نفر بر اثر مسموميت با گاز مونواكسيدكربن در كشور جان خود را 
از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته آمار 

فوت شده ها ١۹۴نفر بود، ١۴/۹ درصد افزايش يافته است. 

از مجيد دلبندم بانك ملت
 تا مجيد پايبندم بانك پارسيان!

نماينده دادستان:  ديواندري شبكه فسادش را 
از بانك ملت به بانك  پارسيان انتقال داده است

پنجمي�ن دادگاه رس�يدگي ب�ه اتهام�ات عل�ي ديوان�دري 
و هش�ت متهم ديگ�ر داير بر اخ�الل در نظ�ام اقتصادي كش�ور 
ديروز در حالي برگزار ش�د كه به گفت�ه نماينده دادس�تان اقرار 
دليل صرف نيس�ت و س�ند مالي هم ب�راي دادگاه مالك اس�ت. 
در جلس��ه روزگذش��ته دادگاه قاضي محمدموحد با بيان اينكه سه تن از 
متهمان همچنان متواري هستند، گفت: اتهام متهم احدي مشاركت در 
اخالل عمده در نظام اقتصادي كش��ور از طريق تحصيل مال نامشروع به 
مبلغ ٢٢٠ ميليون درهم متعلق به بانك پارس��يان با مش��اركت متهمان 
ديگر و همچنين٣۶ ميليون دالر متعلق به بانك پارسيان با مشاركت برخي 

متهمان مي باشد. 
 س��پس متهم احدي در جايگاه حاضر ش��د و گفت: مصوبات پارس��يس 
كيش)زير مجموعه بانك پارسيان( به امرالد)شركتي ساختماني زيرمجموعه 
پارسيس كيش( ابالغ مي شد و امرالد بدون اذن پارسيس حق استفاده از 
مبلغي را نداشت. پارسيس كيش بعضاً با استفاده از سربرگ شركت امرالد به 
انعقاد قرارداد با شركت هاي ديگر مي پرداخت. آيا اداي امانت توسط امرالد 

خالف است؟ آيا اداي امانت بر خالف شرع و قانون است؟
 متهم احدي خطاب به نماينده دادس��تان گفت: شما در چند جلسه قبل 
گفتيد كه 5٠٠ هزار يورو قاچاق ارز صورت گرفته و در جلس��ه بعد آن را 
اصالح كرديد. به ظاهر مدير شركت امرالد بودم، اما گردانندگان اصلي آن 
سعادتي و حضرتي آشتياني بودند. شركت امرالد غيرايراني است و در خارج 
از كشور ثبت شده و هيچ شعبه اي در ايران ندارد و در حال حاضر سهام آن 
به پارسيس كيش منتقل شده است و مكاتباتي كه من امضا كرده ام با اجازه 

سعادتي بوده و بنده كارمند امرالد بوده ام. 
  با اجازه سعادتي!

قاضي موحد گفت: ش��هريور ۹۷ بازپرس پرونده س��ؤال كرد، خودتان را 
معرفي كنيد كه پاسخ داديد، مدير بازرگاني امرالد بوده ايد و االن مي گوييد 
كارمند يا در دبيرخانه مشغول بوده ايد. تذكر دادم كه مواظب اظهارات خود 
باشيد و مطالب خالف واقع نگوييد. چه كساني از مهر و سربرگ استفاده 

مي كردند؟
متهم جواب داد: من با اجازه سعادتي استفاده مي كردم. هيچ وقت مديرعامل 
امرالد نبوده ام و امور مربوط به شركت در ايران بر عهده من بود و هيچ سند 

حقوقي و سندپرداخت را امضا نكرده ام. 
 معماي 3۰ ميلياردي

قاضي پرسيد: آيا در بانك ملت حضور داشته ايد؟
متهم پاسخ داد: خير. 

قاضي سؤال كرد: در يك حس��اب ٣٠ ميليارد تومان واريز شده مربوط به 
چه چيزي است؟

متهم مدعي شد: به دستور سعادتي صورت گرفته است. 
قاضي پرسيد: سندي هست كه در زمان مسئوليت سعادتي در بانك ملت ٣٠ 

ميليارد تومان واريز شده است؛ مبلغ آن را چه كار كرديد؟
متهم پاسخ داد: نه واريزكننده را مي شناختم و نه دريافت كننده را. من مبالغ 

را به حساب افرادي كه معرفي مي شدند، واريز مي كردم. 
متهم احدي گفت: از بازپرس پرونده درخواست شاهد كردم، االن نيز حاضر 
هستم شاهد بياورم كه همراه سعادتي براي انعقاد قرارداد مراجعه كرديم. 
من به نيابت از س��عادتي امور را انجام مي دادم و هيچ كدام از حساب هاي 

معرفي را نمي شناختم. 
قاضي موحد اظهار كرد: مكرراً گفتيد كه امور داخل كشور را انجام مي داديد و 

مشخص است كه جا به جايي پول ها توسط شما صورت مي گرفته است. 
متهم احدي گفت: ٣٠ميليارد تومان تحت عنوان امرالد نبوده و از حساب 

شخصي من صورت گرفته است. 
قاضي پرسيد: شما سمت قانوني نداشتيد، چرا نامه ها را امضا مي كرديد؟ بايد 

در اساسنامه حق امضا قيد مي شد. 
متهم در پاسخ گفت: از ابتدا اساسنامه را در اختيار نداشتم. 

   حقوق ۲ ميليوني آقاي مدير
قاضي پرسيد: از كجا حقوق مي گرفتيد؟ و چه مبلغي بود؟

متهم پاس��خ داد: حدود٢ميليون تومان از س��عادتي مي گرفتم. من كدام 
فعاليت را از چش��م قانون مخفي كردم؟ كدام پول را گرفتم و پس ندادم؟ 
اولين بار است كه در دادگاه به عنوان متهم حضور دارم، هيچ كدام از متهمان 
ديگر را نمي شناسم و فقط ابوالحس��ني را آن هم به دليل انعقاد قرارداد با 

پارسيس كيش مي شناسم. 
   از تحريم استفاده سوء نكنيد !

در ادامه دادگاه رسول قهرماني نماينده دادستان درباره نحوه ورود متهم 
احدي به پرونده خاطرنش��ان كرد: اتهام احدي مربوط به بانك پارس��يان 
است. سعادتي زماني كه در بانك ملت حضور داشت با متهم احدي در برخي 
شركت ها عضو هيئت مديره بوده اند و روابط صميمانه و مالي غيرمتعارف 
بين متهم احدي و سعادتي وجود داشت. لطفاً از واژه هاي مبارزه با تحريم 

استفاده سوء نكنيد. 
وي ادامه داد: ديواندري از بانك ملت كنار مي رود و در بانك  پارسيان حضور 
مي يابد و همان شبكه فساد به بانك پارسيان مهاجرت مي كند. بعد امرالد با 
پارسيس كيش قرارداد مي بندد كه به امضا ابوالحسني و سعادتي مي رسد؛ 
سعادتي را چه كسي به بانك پارسيان آورده است؟ مجيد دلبندم در بانك 

پارسيان، مجيد پايبندم مي شود. 
 در نهايت قهرماني خطاب ب��ه احدي تأكيد كرد: ب��ا ايميل متهم احدي 
مكاتباتي توسط سعادتي و حضرتي صورت گرفته است. شما نمي توانيد 
نقش مجرمانه خود را انكار كنيد. س��عادتي چه كاره بوده كه به جاي شما 
امضا مي كرده يا دستور مي داده است؟ حسب دستور مراجع نظارتي نامه اي 
خطاب به ديواندري صادر مي شود كه مديران شركت هاي كارگزاري احراز 
صالحيت شود. چطور شما احراز صالحيت شده ايد؟ سند آن را ارائه دهيد. 
همچنين اذعان داشته ايد كه سعادتي در شركت هاي بانك پارسيان سمت 

داشته كه الزم است اسناد آن را نيز ارائه كنيد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

»سجاد«  تنها در ساعات اداري باز است
اما پاسخگو هم نيست !

وقتي با تماس از طرف دانش�گاه متوجه ش�دم كه شرايط شركت 
در جشنواره دانش�جوي نمونه را دارم و ممكن است بتوانم در اين 
رقابت يكي از برنده ها باش�م، خيلي خوشحال ش�دم، اما با ورود 
به س�امانه س�جاد و انتخاب گزينه ثبت نام در جش�نواره انتخاب 
دانش�جوي نمونه به اولين در بس�ته خوردم و با اين پيام سيستم 
مواجه شدم » آزمون MSRT ساختن پروفايل و همچنين ارسال 
پيام فقط در روز و س�اعت اداري امكان پذير مي باش�د )ش�نبه تا 
چهارشنبه از ساعت 8 الي ۱۶( بعد از ساعت ۱۶ و روزهاي تعطيل 
س�امانه اجازه س�اختن پروفايل جديد به داوطلبان نمي دهد«! با 
اين تصور كه حتمًا پاس�خگويي آنالين وجود دارد كه ثبت نام در 
س�ايت را به روزها و س�اعات اداري محدود مي كنند در س�اعات 
اداري به سايت مراجعه كردم و با چالش هاي تازه تري مواجه شدم. 
وقتي به سامانه سجاد يا همان سامانه سازمان امور دانشجويي وزارت 
علوم سر بزنيد، متوجه مي شويد اين س��امانه آنچنان با اشكال مواجه 
است كه بسياري از دانشجويان واجد شرايط تاكنون نتوانسته اند در اين 
جشنواره شركت كنند. اجازه ثبت نام و تكميل پروفايل در ساعات اداري 
و تعطيلي در س��اعات و روزهاي غيراداري در كنار كندي و مشكالت 
ساختاري سامانه س��جاد و هنگ كردن هاي مداومش موجب شده تا 
ثبت نام دانشجويان در جشنواره دانشجوي نمونه سخت تر شود و اين 
رقابت در بين دانشجويان غيرعلمي تر و البته گزينش برترين هاي آن 

براي وزارت علوم ساده تر شود!
شايد نخس��تين ايرادي را كه بتوان به جشنواره دانش��جوي نمونه وارد 
دانست، همين مسئله ثبت نام از سوي خود دانش��جويان است. اين در 
حالي است كه اطالعات تمامي دانش��جويان زير مجموعه وزارت علوم 
به صورت سيستمي و در سايه دولت الكترونيك در سامانه هاي وزارت 
علوم موجود است و اين وزارتخانه مي تواند به شكلي عادالنه تر الاقل در 
مرحله نخست گزينش،  افراد واجد شرايط را شناسايي كرده و مراتب را 
به اطالع آنها برساند چراكه دانشجويان تحصيالت تكميلي يعني مقاطع 
كارشناسي ارشد و دكتري اغلب كمتر به دانشگاه رفت و آمد دارند و خيلي 
وقت ها از برگزاري چنين جشنواره هايي بي خبر مي مانند. صرف نظر از 
اين ايرادات ماهيتي ديگري نيز به اين جشنواره وارد است. به طور مثال 
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد به ش��رط اتمام تحصيل در سنوات 
مجاز مي توانند در اين جشنواره شركت كنند، اما طبق قانون براي دفاع 
از پايان نامه بايد ش��ش ماه از تصويب پروپوزال گذشته باشد و با عنايت 
به تعطيلي دانشگاه هاي دولتي از اواسط تيرماه تا اواسط شهريورماه و در 
دسترس نبودن اساتيد اعم از راهنما، مشاور يا داور و تشكيل نشدن جلسه 
شوراي دانش��كده، دفاع دانشجويان ترم چهارمي ارش��د عماًل به اواخر 
شهريور يا اوايل مهرماه موكول مي  شود. با عنايت به مراحل اداري تسويه 
حساب و بروكراس��ي هاي موجود اغلب اوقات حداقل فاصله اي يكي دو 
ماهه بين دفاع از پايان نامه و صدور مدرك تحصيلي وجود دارد، اما وقتي 
مي خواهيد در سامانه سجاد براي شركت در جشنواره دانشجوي نمونه 
شركت كنيد، اگر گزينه در حال تحصيل را انتخاب كنيد به دليل رد كردن 
سنوات مجاز و ورود به ترم پنجم مجاز به شركت درجشنواره نخواهيد 
بود و با انتخاب گزينه دانش آموخته هم  بايد تصوير مدركتان را در سايت 
بارگذاري كنيد؛ مدركي كه به داليل مختلف از بروكراسي اداري گرفته 
تا سختي پيداكردن هر سه استاد راهنما،  داور و مشاور و نشاندن امضاي 
تأييدشان پاي اصالحات پايان نامه براي شركت در جشنواره آماده نيست 
و با دوندگي يكي دو روزه هم نمي شود آن را آماده كرد. بگذريم از معلق 
بودن دانشگاه ها به دليل تعطيالتي همچون تعطيالت هفته پيش رو و 
مرخصي بودن كارشناس آموزش و استاد و مسئول امور مالي و دانشجويي 
كه همه در كنار هم ش��ما را وادار مي كند عطاي ثبت نام در جش��نواره 
دانشجوي نمونه را به لقاي دوندگي هاي تسويه حساب و گرفتن مدرك 
ببخشيد؛  جشنواره اي كه انگار برنامه ريزان آن هيچ اطالعي از ساختارهاي 
موجود در دانشگاه هاي كشور ندارند و پشت درهاي بسته براي خودشان 

برنامه ريزي كرده و جشنواره تدوين كرده اند. 

كبري فرشچي 

  جوان


