
شايان منفرد جديدترين س�لطاني است كه در 
ميان س�اطين س�كه، قير و غيره س�ر برآورده 
است! اما شايان با ديگر ساطيني كه مي شناسيم 
ي�ك تف�اوت ج�دي دارد؛ او س�لطان قربانيان 
ارزش افزوده اس�ت. اين كارگر ساختمان وقتي 
كد دس�توري #6*800* ك�ه وزي�ر ارتباطات و 
فن�اوري اطاع�ات در صفحه توئيت�رش اعام 
كرده را ش�ماره گيري مي كند، متوجه مي ش�ود 
س�رويس هاي ارزش اف�زوده يا هم�ان وس طي 
سه سال گذش�ته 12ميليون و 500 تومان از وي 
كاهبرداري كرده اند، اما اگر به سراغ شركت هاي 
ارزش افزوده برويد متوجه خواهيد ش�د، سرنخ 
اين ش�ركت ها به اپراتورهاي كشور مي رسد كه 
آنها هم تحت نظارت س�ازمان تنظي�م مقررات 
كشور يعني زيرمجموعه وزارت ارتباطات هستند 
و اين مسئله ماجراي شركت هاي ارزش افزوده را 
كمي پيچيده مي كند. س�خنگوي هيئت رئيسه 
مجلس ه�م تأكيد مي كن�د:» بخش�ي از درآمد 
ش�ركت هاي وس به وزارت ارتباطات مي رسد!«
پيچيدگ�ي ماجرا وقتي بيش�تر مي ش�ود كه با 
يك حساب سرانگشتي متوجه ش�ويم، شايان 
منفرد ماهان�ه چيزي ح�دود 350ه�زار تومان 
هزينه بابت پيام هاي ارزش افزوده پرداخت كرده 
اس�ت؛ مبلغي كه در كنار هزينه تلفن همراه وي 
براي يك كارگر س�اختماني بي�ش از اندازه زياد 
است و ابهامات درباره اين ماجرا را بيشتر مي كند. 

چند روز پيش بود كه محم��د جواد آذري جهرمي، 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات در توئيتي با 
انتشار كد دس��توري #6*800* از شبي تلخ براي 
كالهبرداران خب��ر داد. ماجراي اين كد دس��توري 
به حكاي��ت دنبال��ه دار وس يا هم��ان پيامك هاي 
ارزش اف��زوده باز مي گش��ت؛  قمارخان��ه اي كه اگر 
در چرخه آن گير مي افتاديد، ممكن بود ش��ما هم 
سرنوشتي مانند شايان پيدا كنيد و با كالهبرداري 
ميليوني مواجه ش��ويد، اما حاال وزير جوان كابينه 
روي حذف شركت هاي ارزش افزوده و روشن كردن 
كالهبرداري هايي متمركز ش��ده كه عماًل و در روز 
روشن از جيب مردم پول برداش��ته اند، بدون آنكه 
آنان چيزي بدانند و متوجه باش��ند، ام��ا پيام هاي 
ارزش افزوده چيس��ت و مكانيس��م عملكردي شان 
چگونه است؟ اين احتماالً نخستين سؤالي است كه 
در مواجهه با ماجراي تالش وزير ارتباطات براي پايان 
وس يا همان پيام هاي ارزش افزوده در ذهن ش��ما 

شكل مي گيرد. 
 دام پيام هاي ارزش افزوده 

فرق��ي نمي كن��د ك��دام برنام��ه ي��ا ك��دام كانال 
تلويزيوني؛ كافي است س��ري به رسانه ملي بزنيد و 
بخواهيد تماش��اگر يك برنامه تلويزيوني باشيد كه 
مجري برنامه ش��ما را ترغيب مي كن��د همين االن 
كدي را شماره گيري كنيد و در مسابقه،  نظرسنجي يا 
قرعه كشي شركت كنيد. خيلي وقت ها هم براي آنكه 
شما اش��تباه نكنيد، برايتان كد مذكور را زيرنويس 
مي كنند و شما با ش��ماره گيري اين كد وارد دنياي 
ستاره مربع ها مي ش��ويد؛  دنيايي كه وقتي واردش 
مي شويد به اين سادگي ها نمي توانيد بيرون بياييد و 
خيلي وقت ها بي آنكه متوجه باشيد، بابت هر پيامكي 
كه به تلفن همراه شما ارسال مي شود يا هر پيامي كه 
شما ارسال مي كنيد، مبلغي از حسابتان كم مي شود.  
عالوه بر اين معموالً هر پنجره اي را كه در اينترنت و 
در سايت هاي فارسي باز مي شود، بالفاصله صفحه اي 
جديد مي آيد كه از فرد مي خواهد با واردكردن شماره 
تلفن همراه خود در قرعه كشي يك محصول شركت 
كند و اين گونه مي شود كه شما در دام سرويس هاي 

ارزش افزوده گير مي افتيد. 
وزير ارتباطات معتقد است، شركت هاي ارزش افزوده  

فقط براي تعدادي س��رمايه دار ارزش افزوده ايجاد 
كرده اس��ت نه براي مردم. وي تأكيد مي كند:»شما 
ي��ك ش��ركت ارزش اف��زوده اي را مث��ال بزنيد كه 
مي شناسيدش. مگر مي شود در بازار ساالنه 2هزار 
و 600 ميليارد توماني ش��ما ي��ك بازيگر اين حوزه 
را نشناس��يد.  ادعا مي كنند كه ۳0 هزار شغل ايجاد 
كرده اند.  خب يك شركت و ش��غل هاي ايجاد كرده 

را معرفي كنيد.«
 شب تلخ كاهبرداران 

» امش��ب ش��ب تلخي ب��راي كالهبرداران اس��ت! 
 پول هايي كه براي شركت هاي ارزش افزوده در اين 
چند سال از شما اخذ شده را با #6*800* مي توانيد 
ببينيد. شكايتي هم داش��تيد لطفاً از طريق پيامك 
به 800۷ بفرستيد. كاماًل رايگان! براي خانواده نيز 

انجام دهيد.«
اين پيامي بود كه محمد ج��واد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات چند روز پيش، طبق 
معمول از طريق صفحات اينس��تاگرام و توئيترش 
رس��انه اي كرد. آقاي وزير كه انگار چندان عالقه اي 
به كار با رسانه هاي رسمي را هم ندارد و رسانه هاي 
غيررس��مي را ترجيح مي دهد، فرداي همان ش��ب 
نيز در صفحات خود گزارش��ي از تعداد افرادي كه با 
شماره گيري اين كد دستوري در پي بررسي ميزان 
كالهبرداري سرويس هاي ارزش افزوده از خودشان 
بودند را منتش��ر كرد. به گفته وي تنها طي يك روز 
2 ميلي��ون و 600 هزار نفر به اين طرح پيوس��تند، 
اما آخرين گزارش آقاي وزير درب��اره كالهبرداري 
ش��ركت هاي ارزش افزوده با يك شاهد زنده همراه 
بود! شايان منفرد از اهالي استان كرمانشاه شهرستان 
جوانرود كه مي گويد:» هرگز براي اس��تفاده از اين 

خدمات درخواستي ارسال نكرده است.«
وزي��ر ارتباط��ات در گزارش��ي ك��ه از طري��ق اليو 
اينستاگرام به مردم مي داد با اشاره به كد دستوري 
#6*800* گفت :»در اين اقدام بيش از ۳/5 ميليون 
نفر اس��تعالم گرفته و نزديك به 500 هزار شكايت 

براي ارقامي كه براي خدم��ات ارزش افزوده از آنها 
دريافت شده شكايت كرده اند.« 

 13 هزار ميليارد تومان درآمد شركت هاي 
ناشناخته !

به گفته جهرمي اين ش��ركت ها بي��ش از ۱۳ هزار 
ميليارد تومان درآمد داش��ته اند، در حالي كه خود 
آنها اظهار كرده بودند نزديك به  هزار و 500 ميليارد 
تومان درآمد داشته اند.  وي تأكيد كرد: »مردم هيچ 
ي��ك از اين ش��ركت هاي خدمات ارزش اف��زوده را 
نمي شناسند. اين شركت ها با اين درآمدهاي پنهان 
بدون پرداخت ماليات در حال كسب درآمد هستند 
و نه براي اقتصاد كشور فايده اي دارند و نه براي مردم 

چراكه هيچ محتواي فاخري نيز توليد نمي كنند.«
در براب��ر اظه��ارات جهرمي،اما  اس��داهلل عباس��ي 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس مي گويد:» بخشي از 
درآمد شركت هاي وس به وزارت ارتباطات مي رسد.« 
بنا به تأكي��د وي برخورد با اي��ن عمليات در حيطه 

اختيارات قوه قضائيه است، نه وزارت ارتباطات.
 500 ميليارد تومان درآمد از ارزش افزوده !

در واكنش به ماجراي  » ش��ب تلخ«  و كد دستوري 
اعالمي آقاي وزير براي روش��ن كردن كالهبرداري 
شركت هاي ارزش افزوده،  تشكلي با عنوان »انجمن 
صنفي خدمات ديجيت��ال اتاق بازرگان��ي تهران« 
اطالعيه اي صادر كرد و متذكر شد، »صنعت خدمات 
ديجيتال و ارزش افزوده يكي از شفاف ترين صنايع در 
كشور است كه تمامي سرويس هاي آن پس از تأييد 
وزارت ارشاد و اپراتورهاي كشور فعال شده و ريال به 
ريال درآمد شركت هاي آن توسط اپراتورهاي كشور 
و تحت نظارت س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي محاسبه شده و به شركت هاي ارائه دهنده 
س��رويس و محتوا پرداخت مي شود. به طوري كه تا 
امروز همه مش��تركان مي توانس��تند سرويس هاي 
فعال خود و هزينه آن را در اپليكيشن هاي اپراتورها 
مانند »همراه من« و »ايرانسل من« و در قبوض خود 
يا از طريق سامانه #6*800* مشاهده نموده و هم 

اكنون نيز همه اطالعات درآمدي ش��ركت ها براي 
مردم در دسترس قرار گرفته اس��ت كه مطمئناً در 

كمتر صنعتي چنين امكاني وجود دارد.«
اين بيانيه تصريح مي كند:»سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نيز به عن��وان نماينده  دولت و 
صادركننده  پروانه  فعالي��ت اپراتورهاي تلفن همراه 
در سال هاي ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ مجموعاً قريب به 500 
ميليارد توم��ان از محل ارائه  اي��ن خدمات از طريق 

اپراتورهاي تلفن همراه كشور درآمد داشته است.«
 سرنخ ماجرا كجاست؟

مج��وز اپراتورها را ه��م مخابرات ص��ادر مي كند و 
مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
زيرمجموعه وزارت ارتباطات هستند! پس يعني آقاي 

وزير با زيرمجموعه خودش مبارزه مي كند!
از س��وي ديگر پيام هاي ارزش افزوده قابل كنترل 
هستند و امكان اس��تعالم و حذف آنها وجود دارد، 
اما كم فروشي اينترنت موضوعي مبتالبه اغلب مردم 
اس��ت و در كامنت هاي مردم در صفحات جهرمي 
نيز مي توان اعتراض جدي به اين كم فروش��ي ها را 
مش��اهده كرد. با اين اوصاف آيا گام بعدي شفافيت 
و حق الناس آقاي وزير مبارزه با كم فروشي اينترنت 
خواهد بود يا اين اقدام با تمام سر و صداهايش يك 
مانور تبليغاتي بوده است! سيده حميده زرآبادي در 
همين رابطه گفته است: با توجه به اينكه نايب رئيس 
كميته ارتباطات مجلس شوراي اسالمي هستم، در 
حوزه فناوري به صورت تخصصي تخلفات شركت هاي 
خدمات ارزش افزوده را رص��د مي كنم.  وي تصريح 
كرده اس��ت: ش��ركت هاي خدم��ات ارزش افزوده 
يك س��ري خدماتي را كه خارج از اس��تانداردهاي 
اپراتورهاس��ت، ارائه مي كنند و يك سري محتواي 
منحصربه فرد ب��راي كاربران ايج��اد مي كنند؛ اين 
موضوع قبل از اينكه س��ودي براي شركت ها داشته 
باش��د، ارزش افزوده و درآمد خوبي ب��راي اپراتورها 

دارد. 
به گ��زارش خبرگزاري آنا عضو كميس��يون صنايع 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بر اساس قوانين 
رگوالت��وري كه س��ازمان تنظيم مق��ررات مصوب 
مي كند، 60 درصد اين پول سهم شركت هاي توليد 
محتوا مي ش��ود، ۳0 درصد آن به اپراتورها مي رسد 
و ۱0 درص��د آن به تجميع كنن��دگان محتوا، تعلق 
مي گيرد، گفت: آذري جهرمي در يك ادعاي عجيب 
عنوان كرده بود كه مخالف تخل��ف در ارزش افزوده 
هس��تم؛ از دي ماه ۹6 تا خرداد ۹۷، هفت ش��ركت 
متخلف در اين زمينه وجود داشتند كه با هماهنگي 
اپراتوره��ا عضوگيري اجب��اري مي كردن��د. ما در 
كميسيون صنايع مجلس اين ها را از روي گزارش هاي 
شكات افزايش هزينه قبض موبايل ها شناسايي كرديم 
و پرونده اين هفت شركت موردبررسي قرار گرفت كه 
مشخص شد مبلغ ۳5 ميليارد تومان كالهبرداري ها 

صورت گرفته است. 
نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي اضافه 
كرد: شركتي به نام ايده پرور هوشمند كه معروف به 
ش��ركت فيبز بود، داراي تخلف 2۳ ميليارد توماني 
بود كه س��جاد بنابي رئيس هيئت مديره نمايندگي 
هسين قشم در زمان وقوع تخلف در شركت فيتس 
حضور داشته است. سجاد بنابي در زمان وقوع تخلف 
2۳ ميليارد توماني در ش��ركت ايده پ��رور به عنوان 
عضو هيئت مديره فع��ال بوده و هم زمان دس��تيار 
وزير ارتباطات در امور جوانان و نايب رئيس شركت 
ارتباطات زيرس��اخت و عضو هيئت مديره هم بوده 
اس��ت.  رئيس كميت��ه ارتباطات مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه ش��ركت ايده پرور هوشمند با 
تخلف 2۳ ميليارد توماني، پس از شناس��ايي فقط 
پول ها را بازگردانده و به كارش ادامه مي دهد، تصريح 
كرد: وي فقط مشتركان اجباري را خارج كرد و پول ها 

را بازگرداند و اتفاق ديگري برايش نيفتاد. 

| روزنامه جوان |  شماره 5786 

884984403سرويس اجتماعي |  1441 ربي��ع االول   11  |  1398 آب��ان   18  ش��نبه 

به گفته سخنگوي قوه قضائيه جراحي مبارزه با فساد در اين نهاد درد دارد و خوشايند بعضي ها نيست

بازگشت 7300ميليارد تومان به بيت المال در 6 ماه

ابهامات شايان سلطان وس !
آذري جهرمي در پخش زنده اينستاگرامي مدعي گاويز شدن با مافياي 13هزار ميليارد توماني ستاره مربع ها شد

ي  س�خ�ن�گ��و

عليرضا سزاوار
ق�وه قضائي�ه در   گزارش  2

س�ي��زدهم�ين 
نشس�ت خبري اش به س�ؤاالتي درباره آخرين 
وضعي�ت پرون�ده بازداش�ت »رئيس س�ازمان 
جنگل ه�ا«، وضعيت پرونده خصوصي س�ازي، 
بازجويي ه�اي »روح اهلل زم«، جزئيات بررس�ي 
پرونده »س�يف« و »عراقچ�ي«، افزايش ميزان 
صلح و س�ازش در پرونده ه�اي قضايي و برخي 
ديگر از س�ؤاالت خبرنگاران پاس�خ داد. ضمن 
اينكه ب�ه گفته اس�ماعيلي در ش�ش ماهه اول 
امس�ال 7 هزار و 300 ميليارد تومان از مطالبات 
نهادهاي دولتي بازپس گيري شده كه در مقايسه 
با شش ماهه مشابه س�ال پيش 1۴6درصد رشد 

داشته است. 
س��خنگوي قوه قضائيه در مورد اس��ترداد اموال 
ب��ه بيت المال اع��م از خزان��ه بانك ه��ا، اوقاف و 
شهرداري ها گفت: در ش��ش ماهه اول سال ۹8 
به ميزان ۷ هزار و ۳00 ميليارد تومان از مطالبات 
معوقه بانك ها توس��ط اداره اجراي ثبت اسناد و 
امالك كشور بازپس گيري ش��ده كه در مقايسه 
با شش ماهه مشابه س��ال پيش ۱۴6درصد رشد 
داشته است كه اين اهتمام و جديت همه اجزاي 

قوه قضائيه را مي رساند. 

 صلح در مرز 80 درصد
غالمحسين اس��ماعيلي با بيان اينكه در 28 مرداد 
۹8، رئيس قوه قضائيه بخشنامه اي در شوراهاي حل 
اختالف با رويكرد صلح و سازش صادر كرده، گفت: 
در ش��هريور آثار اين بخش��نامه اين بوده كه ميزان 
صلح و س��ازش در پرونده ها به ۴5 درصد رسيده و 
موارد صلح در بخش��نامه پرونده هاي كيفري چهار 
برابر پرونده هاي حقوقي بوده و ميزان صلح حتي به 

مرز 80 درصد رسيده است. 
وي درباره بازداشت رئيس سازمان جنگل ها، مراتع 
و رئيس سازمان محيط زيست مالرد نيز گفت: اصل 
بازداش��ت را تأييد مي كنيم. به لحاظ اينكه پرونده 
هنوز در مرحله تحقيق مقدماتي است، معذوريت 
قانوني از بيان جزئي��ات داريم. اتهام��ات اين افراد 
مرتبط با حوزه مأموريت و مسئوليت ش��ان بوده و 
داليلي براي توجه اتهام در پرونده وجود دارد و مكرر 
و در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفته بودند.  
غالمحسين اسماعيلي درخصوص پرونده سيف و 
عراقچي هم گفت: پرونده در حال تحقيقات تكميلي 
است تا دادگاه بتواند با جامعيت و بررسي همه جانبه 
نس��بت به موضوعات مطروحه تصميم گيري كند. 
دادگاه مقرر كرده ادعاهايي ك��ه در مورد مصوبات 
قانوني و دس��تورات از مقامات باال و ميزان ارز شده 

بود، تحقيقات تكميلي انجام گيرد. 

 وضعيت زم
س��خنگوي قوه قضائيه در مورد ادامه رسيدگي به 
پرونده زم گفت: تحقيقات مفصل و مستندات فراواني 
به دس��ت آمده كه از ارتباطات وي با سرويس هاي 
بيگانه محرز ش��ده و نحوه ارتباط مشخص و وجوه 
اخذ شده احصا شده و سركردگي وي براي خيلي از 
شبكه هاي ماهواره اي و شبكه هاي خبري برون مرزي 
محرز شده است.  اسماعيلي در مورد مصوبه سران 
سه قوه درباره ممنوعيت واردات كاالهايي كه امكان 
توليد در كشور دارند و پرونده خصوصي سازي هم 
گفت: مصوبه اخير براي جبران كوتاهي هايي است 
كه در مورد واردات كاالهاي مشابه ايراني شده بود. 
اوالً از قاچاق و واردات اين گون��ه كاالها جلوگيري 
شود و اجراي آن برعهده دولت، سازمان گمركات و 
بانك مركزي است و ارز مبادله اي براي آن اختصاص 
ندهند چون خيلي كاالهاي وارداتي اينچنيني با ارز 
دولتي وارد مي شود. امروز حجت بر همه تمام شده 
و چنانچه در اين مسير با اعمال خالف قانون روبه رو 

شويم، برخورد مي كنيم. 
س��خنگوي ق��وه قضائي��ه گف��ت: در پرون��ده 
خصوصي س��ازي خيل��ي از ش��ركت ها بررس��ي و 
تحقيقات مقدماتي رو به اتمام است و به محض اينكه 
موجبات قانوني ايجاد شود، بازداشتي ها آزاد و روند 
قانوني انجام مي شود. ورود قوه قضائيه صرفاً به عنوان 

جرم شخصي نيست بلكه در جهت حمايت از حقوق 
مردم اس��ت.  غالمحسين اس��ماعيلي درخصوص 
پرواز ياسوج و رسيدگي به آن پرونده نيز گفت: اين 
موضوع در دادس��را منتهي به صدور كيفرخواست 
شده و اين پرونده ۱8متهم دارد كه ۱5 نفر شخص 
حقيقي از مديران و كاركنان و س��ه نفر شخصيت 

حقوقي مجرم شناخته شدند. 
غالمحسين اسماعيلي گفت: با پيگيري هاي انجام 
شده نحوه جذب پذيرفته شدگان آزمون سال ۹6 كه 
به دغدغه اي تبديل شده بود، فرآيند جذب مشخص 
و تا پايان سال همه استخدام خواهند شد كه تاكنون 
هزار و 500 نفر جذب ش��ده و تا پايان سال فرآيند 

جذب همه انجام مي شود. 
 جراحي درد دارد

وي در اين نشست در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد، 
رئيس جمهور اقدامات قوه قضائيه را نمايشي خواندند 
و اعالم كردند، ب��ا اين اقدامات كش��ور به تعطيلي 
كشانده شده اس��ت، آيا رويكرد دستگاه قضا تغيير 
خواهد كرد، گفت: اقدامات ما جنبه شعاري ندارد و 
آنچه بيان مي شود، گزارش عملكردهاست. جراحي 
در حال رخ دادن است و اين جراحي درد دارد. فرد يا 
دستگاه بيمار ممكن است برايش خوشايند نباشد، 
اما عاقبت خوبي دارد و ما به دنبال سرانجام ميمون و 

مبارك مبارزه با مفاسد در كشور هستيم. 

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

 سيدسجاد حسيني نوش�ت: وكال، ميلياردرهايي كه ماليات 
نمي دهند! در حالي رئيس كانون وكال معتقد اس��ت كه اين قش��ر 
از كارگرها ه��م كمتر درآمد دارند. به گفته اميدعلي پارس��ا رئيس 
س��ازمان امور مالياتي، از ۳00 هزار ميلياردري كه فعاًل شناس��ايي 
شد ه اند، ۱8 هزار نفرشان وكيل بوده اند. طبق گزارش سازمان امور 
مالياتي در سال ۹۳، 85 درصد وكال اصاًل ماليات پرداخت نمي كنند 
كه در صورت پرداخت اين ماليات مي تواند جهت كمك به دهك هاي 
پايين جامعه خرج ش��ود. تراژدي ترين كمدي اين ماجرا هم زماني 
اتفاق مي افتد كه از اين وكال توق��ع برقراري عدالت در قوه قضائيه را 

داشته باشيم. 
-----------------------------------------------------

 محس�ن عزيزي با انتش�ار اين اسكرين ش�ات نوش�ت: نوه 
مرحوم مهدوي كني و داماد حجت االسالم پناهيان كه در مدرسه امام 
صادق )وابسته به دانش��گاه امام صادق( مشغول است، مي گويد: چون 
اميرالمؤمنين از قتل عثمان نهي كرده بود، پس عدالت خواهي آموزشي 
نكنيد! نمي دانيم از اينكه اين آقازاده جوان خود و همفكرانش درباره 
عدالت آموزشي را هم رديف خليفه سوم قرار داده خوشحال باشيم يا 
غمگين! پ. ن: به نظرتان اگر محمد حسين خان، نوه مرحوم مهدوي 

كني نبود امروز چه شغلي داشت؟
-----------------------------------------------------

   علي اسدي توئيت كرد:  آنقدر دير بود كه فرصت نداشت به خانه 
برود و حمام كند، حتي لباس هايش را هم وقت نكرده بود، عوض كند. 
همانطور با لباس نظامي و اسلحه و بي سيم به سر سفره عقد آمد. بعد از 
مراسم عقد دوباره به سركارش برگشت. شهيد علي اكبر معصومي نژاد 

از مرزبانان ناجا در درگيري با قاچاقچيان به شهادت رسيد. 
-----------------------------------------------------
 مشكات ش�هر جديد پرديس هش�تگي را در توئيتر به راه 

انداخته است و كاربران زيادي راجع به آن توئيت زده اند: 
* محسن: در شش سال اخير هر ميزان جمعيت شهرستان هاي استان 
تهران افزايش پيدا كرده، ميزان رفاه آنها كاهش ش��ديد داشته است! 
بيشترين ميزان رشد مربوط به شهرستان پرديس كه جمعيت از ۴00 
هزار نفر هم بيشتر شده، اما مردم آن به شدت درگير مشكالت هستند. 
* چراغعلي: اگه فقط ماهانه 0/۱ از عوارضي آزاد راه تهران - پرديس 
صرف عمران و آباداني شهرستان پرديس بشه رشد امكانات رفاهي از 

رشد جمعيت جلو ميزنه!
* س�ميرا حيدري: بابامگه مردم پرديس چق��در در ميارن كه بابت 
ترددش��ون به تهران باي��د 5 هزار توم��ن هزينه عوارضي ب��دن! اين 

انصافه؟!
*مصطفي هدايتي: مشكالت عمراني، خأل بيمارستان، حجم باالي 
اعتياد، كمبود امنيت، عوارضي 5هزار توماني براي ۱۷ كيلومتر بزرگراه، 
فقر در منطقه ازون تپه، افزايش بي رويه قيمت مسكن و. . . شهرستان 

پرديس رو به پرديس - جهنمي تبديل كرده است. 
* نورا: داشتم از كوچمون رد مي شدم مثل اينايي كه تو جنگل زندگي 
مي كنم كلي اين طرف و او نطرف رو نگا كردم فقط منتظر بودم يه سگ 
از تو آسمون بيفته. از بس سگ ولگرد دورمونه من نمي دونم اين سگا 
حس غريب منو درك نميكنن كسي كه اين مشكلو حل نكرد حداقل 

خود سگا يه كاري بكنن. 
-----------------------------------------------------

  مهدي رمضان ن�ژاد در صفحه اينس�تاگرام خود با انتش�ار 
اين عكس نوش�ت: وقتي همه اين محصوالت گرون بشن، اون وقت 
براشون مي صرفه كه تفكيك كنند و از اون پول در بيارند. مثل برخي از 
هتل هاي اروپايي كه از مواد تر براي ساخت كمپوست يا بيوگاز استفاده 
مي كنند، زباله هاي خشك كه طبق قانون بايد بازيافت كنند، اما براي 
كمتر شدن ماليات هاشون )مثل ماليات كربن و ماليات روي مصرف و 
ماليات پالستيك( سعي مي كنند تا روش هايي رو ابدا كنند تا زباله كمتر 
توليد كنند. حاال استفاده از س��قف پاركينگ ها و نماي ساختمان هاي 
چند طبقه براي نصب پنل هاي خورشيدي و توليد انرژي پاك استفاده 

مي كنند، بماند. 
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتشار اين عكس نوشت: زباله هاي بيمارستاني 
رها شده در رودخانه الوند سرپل ذهاب كه از وسط اين شهر مي گذرد ناقل 
هزاران نوع بيماري و تهديدي جدي براي محيط زيس��ت اين رودخانه و 
شهروندان ساكن حاشيه الوند است. معضالت ريختن زباله در سرپل ذهاب 
تبديل به يك بحران غير قابل كنترل شده كه الزم است تمهيداتي سريع و 

در اسرع وقت جهت رفع آن در نظر گرفته شود

 علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه جدايي ري 
از تهران به نفع مردم ري و تهران نيست، گفت: اكثر اعضاي شوراي شهر 

مخالف اين جدايي هستند. 
 رئيس گروه تحليل آمارهاي حياتي ثبت احوال گفت: نرخ ازدواج در 
سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۹6 حدود ۹ درصد كاهش 

داشته است. 
 وزير آموزش پرورش گفت: »نقد خيرخواهانه خبرنگاران و فعاالن 
فضاي مجازي درباره تبليغات شركت هاي تجاري در مدارس را ديدم 
و دستور بررسي فوري دادم. متأس��فانه مشخص شد قرارداد واگذاري 
فضاي مدارس به مؤسسات تبليغاتي در گذشته امضا شده بود كه آن 

قرارداد را لغو كردم. اجازه تجاري سازي فضاي مدرسه را نمي دهم.
 اختالف بر س��ر طرح جديد ترافي��ك بين موافق��ان و مخالفان باال 
گرفته است و اكنون شوراي شهري ها اعالم كرده اند كه بي توجهي به 
درخواست ها و انتقادات منجر به طرح سؤال از شهردار مي شود و او بايد 

پاسخگوي مشكالت ناشي از اين طرح پرحاشيه باشد. 
 سيد ياسر رايگاني سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي با انتقاد 
از كاهش نيافتن قيمت »رب« و »ن��ان« از نظارت جدي در برخورد با 

گرانفروشي اين اقالم خبر داد. 
 الهام فخاري عضو ش��وراي شهر تهران با اش��اره به اينكه راه اندازي 
و تجهيز اتاق مادر و كودك در گرمخانه ها مد نظر مس��ئوالن مربوطه 
قرار دارد، گفت: مراكز اضطراري در فصل س��رد براي افراد بي خانمان 

ساخته مي شود. 
 دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي درباره مصوب��ه مجلس درباره 
كاهش تنوع مدارس گفت: هنوز چند روزي از ابالغ اساسنامه سازمان 
استعدادهاي درخشان توسط اين شورا نگذش��ته بود كه مجلس اين 

مصوبه را گذراند و خالف مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي است. 
 موسي كمالي مشاور عالي وسخنگوي قرارگاه مركزي مهارت آموزي 
كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح گفت: تا كنون 2۱ تفاهمنامه در راستاي 

مهارت آموزي و اشتغال سربازان امضا و ابالغ شده است. 

»نه« 107هزار نفري به انحصار وكال 
در حال�ي ك�ه 107 ه�زار حقوق خوان�ده در آزمون وكال�ت مركز 
وكاي ق�وه قضائي�ه ثبت ن�ام كردند، برخ�ي كانون ه�اي وكاي 
دادگس�تري مخالفت خ�ود را با ج�ذب وكيل از س�وي اين مركز 
اع�ام و خواس�تار جلوگي�ري از برگ�زاري اي�ن آزمون ش�دند!
6۷ سال از عمر كانون هاي وكالي دادگستري مي گذرد، اما اين نهاد با 
انحصار خود باعث شده كه حق فارغ التحصيالن حقوق تضييع شود و 

اين موضوع را با تجمعات صنفي به گوش مسئوالن برسانند. 
بر اس��اس آمارها حدود ۷0 هزار وكيل در كشور مش��غول به فعاليت 
هس��تند، يعني به ازاي هر ۱00 هزار نفر فقط ۷5 وكيل داريم كه در 
مقايسه با ش��اخص هاي ساير كش��ورها بسيار ناچيز اس��ت. ميانگين 
جهاني اين گونه اس��ت كه به ازاي هر ۱00هزار نفرحداقل 250 وكيل 
مشغول به كار هستند. حال آنكه انحصار در تربيت وكيل توسط كانون 
وكالي دادگستري موجب ش��ده تا موكالن ناگزير باشند در مواردي 
حق الوكاله هاي نجومي را بپردازند تا به حقش��ان برسند. داستان فرار 
ميلياردي ماليات وكال هم داستان پرغصه ديگري است.  حاال استقبال 
بيش از ۱00 هزار نفري داوطلبان دريافت پروانه وكالت از آزمون جذب 
وكيل قوه قضائيه، پاسخ دندان شكني به اين انحصار طلبي كانون هاي 
وكال تلقي مي ش��ود.  رئيس مركز وكالي قوه قضائي��ه از ثبت نام ۱0۷ 
هزار داوطلب آزمون وكالت خبر داد و اظهار كرد: آزمون امس��ال براي 
نخس��تين بار به صورت يك پارچه در سراسر كش��ور برگزار مي شود و 

جايابي داوطلبان پذيرفته شده بعد از آزمون صورت مي گيرد. 
وي با اشاره به اس��تقبال گس��ترده دانش��جويان و دانش آموختگان 
رش��ته حقوق از اين آزمون تصريح كرد: ميزان تقاضا براي شركت در 
اين آزمون  بس��يار زياد بود؛ اين حجم ش��ركت كننده در يك آزمون 
تخصصي بي سابقه اس��ت و البته در اين آزمون تالش مي شود تا افراد 
داراي صالحيت پذيرفته ش��وند و در رويكرد جديد مركز وكالي قوه 
قضائيه »سواد، شايستگي و مهارت« حرف اول را براي احراز صالحيت 
مي زند.  جالب اينجاست كه سال گذشته بيش از ۷2 هزار نفر در آزمون 
كانون وكال ش��ركت كرده بوده اند كه در نهايت ۳هزار و 80 نفر از اين 
افراد پذيرفته شدند! اگر آمار ميزان قبولي هاي آزمون وكالت را در كنار 
آمار تعداد وكال در كشورهاي توسعه يافته دنيا قرار بدهيم، انحصارگري 
كانون وكال بيش از پيش نمايان مي شود.  سال هاست كه افزايش حجم 
پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه با وجود انحصاري بودن بازار وكالت 

منجر به كند شدن روند ارائه خدمات حقوقي در كشور شده است. 

تالش پدر و مادر داروساز براي اينكه
فرزندشان داروساز شود نه دامپزشك!

ماجراي نقل و انتق�ال فرزندان اعضاي هيئت علمي دانش�گاه ها 
با نام�ه، توصيه، س�فارش و دس�ت به دامن واس�طه ها ش�دن از 
رش�ته  هايي مانند دامپزش�كي به رش�ته هايي نظير داروسازي و 
پزشكي با روش�دن اس�ناد جديد وارد مرحله تازه اي شده است. 
اين بار نامه اي در فضاي مجازي دست به دست مي شود كه از درخواست 
دو تن از اعضاي هئيت علمي دانشكده داروسازي براي انتقال فرزندشان 
از رشته دامپزشكي دانشگاه آزاد واحد كرج به رشته داروسازي دانشگاه 

آزاد واحد تهران حكايت دارد!
ماجراي صندلي فروشي و جابه جايي فرزندان هيئت علمي دانشگاه ها به 
دانشگاه آزاد و جابه جايي بين دامپزشكي با داروسازي محدود نمي شود 
و ابعاد ماجرا گسترده تر از اين حرف هاست تا جايي كه مجلس هم به 
ماجرا ورود كرده و محمود صادقي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس از كشف حداقل 200 مورد صندلي فروشي در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي خبر داده است.  در همين راستا وزير بهداشت هم براي توضيح 
درباره اين صندلي فروشي به كميس��يون بهداشت مجلس فراخوانده 
ش��ده بود. علي نوبخت حقيقي رئيس كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس درباره نتايج جلسه با وزير بهداش��ت مي گويد:»گزارش هايي 
درباره تخلفات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آزاد و مواردي مانند 
مسئله انتقال دانشجويان علوم پزشكي خارج از كشور به داخل و سهميه 
اعضاي هيئت علمي به ما اعالم شده بود كه در اين جلسه تمام اين موارد 

مورد بحث هاي كارشناسي قرار گرفت.«
موضوع نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئ��ت علمي از جمله مصوبات 
شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده است. بنا به تأكيد وي قانون شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مانند گذشته اجرا خواهد شد، اما روي نحوه اجراي 
آن بين مسئوالن دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت اختالفاتي وجود دارد!

نوبخت در زمينه نقل و انتقال دانشجويان خارج از كشور به داخل نيز 
مي گويد:» در اين زمينه اختالفاتي پيش آمده بود كه آيا اين افراد واقعاً 
دانش��جو هس��تند يا خير كه نهادهاي نظارتي به دقت اين موضوع را 

بررسي كردند و برخي از تخلفات براي ما محرز شد.«
به گفته وي كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس به وزير بهداشت 
پيش��نهاد داد تا قرارگاهي را براي رس��يدگي به تخلفات و ش��فافيت 
تشكيل دهد و متخلفان نقل و انتقال دانشجويان پزشكي به قوه قضائيه 

معرفي شوند. 
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