
باز هم س�گ ها حادثه س�از ش�دند؛ اين بار در 
محله دزاش�يب يك قالده س�گ با حمله به دو 
مرد آنه�ا را گاز گرفت و مصدوم كرده اس�ت كه 
يكي از مصدومان در بيمارس�تان بستري و نفر 
ديگر نيز به علت دو فقره گازگرفتگي به صورت 
سرپايي درمان  شده و براي انجام آزمايش هاري 
در مركز درماني حضور دارد. اي�ن چندمين بار 
اس�ت كه طي س�ال هاي اخير حمله سگ ها به 
شهروندان حادثه ساز مي شود و همين حوادث 
هم موجب ش�ده تا پلي�س س�گ گرداني را در 
معابر عمومي و حمل اين حيوان توسط خودروها 
ممنوع كند، ام�ا با وج�ود اين ب�راي حضور در 
خيابان هاي مناطق مرفه نش�ين و باالي ش�هر 
بايد محتاط ب�ود چراكه س�اكنان اي�ن مناطق 
اغلب ش�ان براي نمايش ثروت و پز روشنفكري 
هم كه شده سگ دارند و سگ گرداني مي كنند 
و گاهي وقت ها سگ هايش�ان پاچ�ه عابران را 
مي گيرد و گاهي هم خودش�ان! درس�ت شبيه 
حادثه حمله صاحب يك سگ به شهروندي كه 
از سگش ترسيده بود و مصدوم كردن وي با چاقو !

حمله سگ هاي داراي صاحب به آدم ها طي يك سال 
گذشته آنقدر تكرار شده كه شهروندان هنگام عبور 
از كنار سگ گردانان نگرانند مبادا حادثه اي برايشان 
رخ بدهد. نخستين حادثه »سگي« با حمله دو سگ 
به يك دختر ۱۰ساله در لواسانات تهران اتفاق افتاد 
كه جراحات جس��مي و رواني زيادي را به وي وارد 
كرد. در برابر اين حادثه صاحبان سگ ها به راحتي 
رها شدند و تنها مجازاتشان براي اين حادثه پرداخت 
ديه جراحات جس��مي وارده به اين دختر بچه بود، 

اما اين ماجرا به شكل هاي ديگر ادامه يافت و اين بار 
»مشاهده س��گ آدم خوار در تهران« تيتر رسانه ها 
شد. ارديبهشت امسال هم جمله اي كه هميشه در 
كالس هاي تدريس خبر براي بيان عجيب و استثنا 
به كار مي رود يك جورهايي محقق شد و در محله 
ستارخان تهران خود سگ نه  بلكه صاحب سگ به 
شهروندي كه از سگ او ترسيده بود حمله و وي را با 
ضربات چاقو مجروح كرد! شهريورماه هم در اصفهان 
سگي به يك خانم باردار حمله كرد و موجب زايمان 
زودرس وي ش��د. سريال وحش��ت حوادث سگي 
انگار پاياني ندارد و حاال براي چندمين بار در طول 
يك سال گذشته يك سگ در محله دزاشيب تهران 

نقش اول حادثه آسيب به دو مرد شد. 
  شرح ماجرا از زبان پليس 

آنط��ور كه س��رهنگ عباس م��رادي، س��ركالنتر 
يكم پليس پيش��گيري پايتخت درباره اين حادثه 
مي گويد، در پي تماس ش��هروندان ب��ا كالنتري و 
گزارش آسيب رس��اندن يك قالده سگ به دو نفر با 
حضور مأموران در محل و بررسي صحنه مشخص 
شد كه مالك سگ شب ها س��گ را براي گردش به 
خيابان مي  برده، اما به علت سوء مصرف مواد حالش 
بد مي ش��ود و در كنار خيابان مي افت��د؛ در همين 
اثنا يكي از ش��هروندان با مرك��ز اورژانس و پليس 
تماس گرفته و جريان را اط��الع مي دهد. ظاهراً در 
تماس شهروند مذكور با مركز اورژانس، متصديان 
اورژانس از شهروند مي خواهند تا عالئم حياتي فردي 
را كه در كف خيابان افتاده، بررسي كنند. به محض 
اينكه شهروندان براي بررسي به سمت فرد مذكور 
مي روند سگ به ش��هروندي حمله و از ناحيه پا وي 

را مصدوم مي كند؛ شهروند ديگري كه از خيابان رد 
مي شده اين صحنه را مي بيند و به قصد كمك مي آيد 

كه سگ اين بار وي را مصدوم مي كند. 
س��رهنگ مرادي تصريح مي كند: »با توجه به نوع 
نژاد سگ كه سگ گارد است و مي تواند تعداد زيادي 
را مصدوم كند، هماهنگي ها انجام و دو اكيپ ديگر 
پليس در صحنه حاضر شدند كه در نهايت توانستند 
با استفاده از هولدر س��گ را قالده و متوقف كنند.« 
يكي از اين دو مص��دوم همچنان در بيمارس��تان 
بستري است و ديگري براي انجام آزمايش هاري در 

مركز درماني حضور دارد. 
 نماد طبقه تن آسا

از بدبختي هاي سگ اين است كه يكي از نمادهاي 
پز روشنفكري و نماد طبقات مرفه جامعه شده است؛  
چيزي كه تولستن وبلن جامعه شناس امريكايي از 
آن به طبقه تن آسا تعبير مي كند. طبقه تن آسا براي 
نمايش ثروت و تن آسايي ش��ان به دنبال چيزهايي 
هستند كه هيچ ارزش��ي در توليد ندارد؛ چيزهايي 
كه بتوانند بيشتر تن آسايي و ثروتشان را به تصوير 
بكشند و به همين خاطر اس��ت كه سگ به حيوان 
مورد عالقه اين طبقه تبديل ش��ده است. در ايران 
هم با تغيير سبك زندگي شاهد رواج خريد و فروش 
و نگهداري از سگ ها هستيم، به طوري كه حاال ديگر 
نگهداري از اين حيوان و حيوانات مشابهي كه نمادي 
از ثروت و طبقات مرفه اجتماعي به شمار مي آيند 
براي خود به يك صنعت تبديل شده و واردات غذا و 
ملزومات سگ و گربه بخشي از ارز كشور را به خود 
اختصاص مي دهد، اما در اين بخش از ماجرا هم تنها 
يك بعد از جريان نگهداري از سگ در دنياي غرب 

را ديده ايم و بي توجهي به قواني��ن نگهداري از اين 
حيوان موجب شده تا با رش��د حوادثي از اين دست 
مواجه ش��ويم. اين در حالي اس��ت كه در تمام دنيا 
قوانين سختگيرانه اي براي نگهداري از اين حيوان 
به خصوص ب��راي برخي نژاده��اي خطرناك تر آن 
وجود دارد. به طور مثال در انگليس در صورت عدم 
رعايت نكات ايمني، صاحب سگ به شش ماه زندان 
و پرداخت جريمه محكوم مي ش��ود. در صورتي كه 
سگ به كسي آسيب برساند، صاحبش به پنج سال 
حبس و پرداخت جريمه محك��وم   و اگر فردي كه 
مورد حمله سگ قرار گرفته فوت كند، اين مجازات 
به ۱4 سال زندان و جريمه نقدي ارتقا پيدا مي كند.  
نگهداري از بعضي نژادهاي سگ مانند پيت بول ترير 

در بريتانيا ممنوع است. 
  قوانيني كه جدي گرفته نمي شود

در اي��ران در اين باره خ��أ قانوني داري��م، هر چند 
قوانيني در كشور وجود دارد. طبق ماده ۵۲۲ قانون 
مجازات اسالمي متصرف هر حيواني كه از احتمال 
حمله آن آگاه است، بايد آن را حفظ كند و اگر در اثر 
تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد كند، 
ضامن اس��ت. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه 
نبوده و عدم آگاهي هم ناش��ي از تقصير او نباش��د، 
ضامن نيس��ت. اولين و ابتدايي تري��ن موضوع در 
اين داستان اين اس��ت كه متصرف حيوان بايد ديه 
پرداخت كند، آن هم از اين ناحيه كه قصور و تقصير 
داشته ضامن اس��ت و ضامن بايد ديه پرداخت كند 
كه اين اولين برخورد قانوني با اين موضوع است، اما 
برخي معتقدند امكان انطباق عمل ارتكابي صاحبان 
سگ با مواد ديگري از قوانين كيفري وجود دارد كه 
مرتكب به خاطر رعايت تناس��ب كيفر با وضعيت 
پيش آمده مج��ازات ديگري هم تحم��ل كند و اثر 
بازدارندگي آن هم در جامعه مشهود باشد. طبق ماده 
۵۰۱قانون هرگاه كسي به روي شخصي سالح بكشد 
يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار 
ديگري كه موجب هراس او شود، مانند فريادكشيدن 
يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص 
بميرد يا مصدوم شود، حسب مورد براساس تعاريف 
انواع جنايات ب��ه قصاص يا ديه محكوم مي ش��ود.  
همچنين در ماده ۵۱۲ آمده است: هرگاه شخصي در 
محل هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف كند يا 
شئ يا حيواني را در اين قبيل محل ها مستقر سازد يا 
چيز لغزندهايي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه 
به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت 
كند و يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي 
كه آن شئ يا حيوان را مستقر يا راه را لغزنده كرده 
است، ضامن ديه و ساير خسارات مي باشد، مگر آنكه 
عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه 
در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي گيرد 

بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي شود. 
 حادثه حمله س��گ ها به دختر بچه ۱۰ س��اله در 
لواسان موجب شد تا پليس ممنوعيت سگ گرداني 
در اماكن عمومي را ابالغ كند، اما انگار مس��ئوالن 
امر و از جمله پليس در اجراي اين دس��ت قوانين 
چندان جدي نيستند،  شايد پاي اقشار مرفه جامعه 

در ميان است!
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رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك خبر داد

انفصال ۲۷۰سردفتر و دفتريار متخلف

سنگ را بسته و سگ را گشاده اند !
اين بار در دزاشيب سگ هاي شهري پاچه گرفتند

كي اولتيماتوم پليس منجر به جمع آوري سگ گرداني در شهر اجرايي مي شود؟

رئي�س س�ازمان 

عليرضا سزاوار
و   گزارش  2 اس�ناد  ثب�ت 

كش�ور  ام�الك 
روزگذشته در نشست خبري اش از انفصال از 
خدم�ت 270س�ردفتر و دفتري�ار متخلف، 
شناسايي و دستگيري 50كارچاق كن و دالل، 
بررسي 2هزار پرونده رسيدگي در دادگاه هاي 
انتظامي، وصول بيش از 7هزار ميليارد تومان 
معوقات بانكي از طريق اج�راي ثبت، افتتاح 
س�رويس تطبيق اصالت س�ند و موارد مهم 
داد.  خب�ر  زمين�ه  اي�ن  در  ديگ�ري 
ذبيح اله خداييان در نشست خبري و آيين افتتاح 
طرح هاي فناوري اطالعات در راس��تاي توس��عه 
خدم��ات الكترونيك گف��ت: س��ال 97، بيش از 
۲ميليون سند مالكيت صادر شده كه قبل از صدور 
اس��ناد ماليات آنها پرداخت شده اس��ت و عالوه 
بر آن س��ازمان ثبت اس��ناد داراي بانك اطالعات 
شركت هاست و سازمان امور مالياتي به اين بانك 
دسترسي دارد كه اگر شركتي از پرداخت ماليات 
خودداري كند همه خدمات ثبت به آن شركت قطع 

مي شود تا زماني كه ماليات خود را پرداخت كند. 
 270 متخلف منفصل

رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: در 
شش ماه گذشته دادگاه هاي انتظامي فعال شدند 
و در اين مدت به ۲ هزار پرونده رس��يدگي و براي 
۲7۰سردفتر و دفتريار حكم انفصال صادر شد كه 
در ۲۳مورد نيز حكم انفصال اجرا شده است. درباره 
اعضاي هيئت مديره كانون س��ردفتران نيز تأكيد 
كرده ايم، هر كس��ي به عنوان عض��و هيئت مديره 
انتخاب مي شود بايد همه هم  وغم خود را در كانون 
سردفتران بگذارد و فعاليتي در خارج از هيئت مديره 

نداشته باشد.
 سرويس تصديق اصالت سند

ذبيح اله خداييان اظهار كرد: در شش ماهه نخست 
امسال در راستاي طرح تحول در قوه قضائيه اقدامات 
خوبي كردي��م؛ يك��ي از محورهاي ط��رح تحول 

پيشگيري از مفاسد در درون و برون قوه قضائيه بود 
و يكي از اقدامات ما در اين راستا، سرويس تصديق 
اصالت سند است كه افتتاح شد. بسياري از جعل ها 
در بيرون صورت مي گيرد و امكان تطبيق آن با اصل 
سند وجود ندارد كه با اين سرويس بتوان اسناد ارائه 
شده توسط سازمان و ساير اش��خاص با اصل اين 

دسته اسناد در سازمان ثبت مقايسه شود. 
 شناسايي و دستگيري كارچاق كن ها

رئيس سازمان ثبت اسناد همچنين از شناسايي و 
دستگيري ۵۰ كارچاق كن، دالل يا كارمند متخلف 
خبر داد و گفت: پرونده اين افراد آماده ارس��ال به 

مراجع قضايي است. 
وي همچنين از فعال ش��دن هيئت هاي رسيدگي 
به تخلفات خبر داد و افزود: در شش ماهه گذشته 
۵۰۰پرونده در اين هيئت ها رس��يدگي ش��د، در 
حالي كه در كل سال گذشته ۱6۵ پرونده رسيدگي 

شده بود. 
 كاهش 9 درصدي ازدواج

به گفته رئيس س��ازمان ثبت اسناد در شش ماهه 

گذش��ته ۳۱6 هزار و 7۱6 واقعه ازدواج ثبت شده 
كه نسبت به س��ال قبل 9 درصد كاهش داشته و 
همچنين در اين مدت ۱۰۱هزار واقعه طالق ثبت 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲درصد كاهش 

داشته است. 
رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور گفت: 
معموالًافراد سوء اس��تفاده گر س��عي مي كنند در 
ش��ركت ها اثري از خود نگذارند، ولي تصميم  گير 
باشند. سامانه  واحدي وجود ندارد كه بدانيم در فالن 
شركت دولتي كدام سهامدار بيشترين تأثير را در 
اداره شركت دارد؛ در همين راستا سامانه شناسايي 
ذي نفع واحد راه اندازي ش��د تا اف��راد تصميم گير 
در شركت ها به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم 

شناسايي شوند. 
خداييان يادآور شد: س��ازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور يكي از دستگاه هاي حاكميتي و تأثيرگذار در 
كشور است كه نقش مهمي در رشد و توسعه كشور 
در ابعاد مختلف دارد. در بعد ايجاد امنيت با تثبيت 
مالكيت مانع بروز درگيري ها مي شود، همچنين به 

 رغم اينكه متولي امور اقتصادي نيست، اما در تحقق 
اقتصاد مقاومتي تأثيرگذار است. 

وي درباره نقش س��ازمان ثبت اس��ناد در وصول 
معوقات بانكي اظهار داش��ت: در س��ال 97 حدود 
۱۰هزار ميليارد تومان و در ش��ش ماهه نخس��ت 
امس��ال نيز بيش از 7 هزار ميليارد تومان از طريق 
اجراي امور ثب��ت، معوقات بانكي وصول ش��ده و 
در شش ماهه نخست امس��ال بيش از هزار و 4۰۰ 

ميليارد تومان درآمد به خزانه واريز شده  است. 
  استعالم بدون دخالت دست

خداييان در ادامه از رونمايي 9سامانه الكترونيكي 
جديد در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور خبر 
داد و گفت: يكي از اين س��امانه ها، س��امانه پاسخ 
خودكار به استعالم دفاتر اسناد رسمي براي امالك 
داراي دفت��ر امالك الكترونيك اس��ت ك��ه با اين 
سامانه پاسخ هاي استعالمات دفاتر اسناد رسمي 
بدون دخالت كارشناس��ان ثب��ت و در طي چند 
ساعت ارسال مي شود.  رئيس سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور ثبت خودكار خالصه معامله ارسالي 
دفاتر اسناد رسمي براي امالك داراي دفتر امالك 
الكترونيك را از ديگر سامانه هاي جديدالتأسيس 
خواند و گفت: با اين سامانه خالصه معامالت امالك 
كه پيشتر توسط پيك به ادارات ثبت ارسال مي شد 
به صورت برخط و بدون دخالت نيروي انساني در 

بانك جامع امالك ثبت مي شود. 
 صدور سند به صورت الكترونيك

وي توليد خودكار پيش س��ند براي امالك داراي 
دفتر امالك الكترونيك، سرويس تصديق اصالت 
سند مالكيت، ايجاد درگاه واحد خدمات مشتريان، 
پرتال فراخوان و دريافت اطالعات مالكان اس��ناد 
دفترچه اي، پرتال ثبت اينترنتي شكايت مردمي، 
سامانه شناسايي ذي نفع واحد در ثبت شركت ها و 
مؤسسات غيرتجاري و ارسال تقاضاي صدور سند 
مالكيت از دفاتر اسناد رسمي به صورت الكترونيك 
را از ديگر س��امانه هايي عنوان كرد ك��ه افتتاح و 

بهره برداري 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. 
-----------------------------------------------------
 س�ياوش اردالن توئيت زد:  سال هاس��ت كه درب��اره اش حرف 
مي زنند و هش��دار مي دهند، اما آمار  فقر و  گرسنگي در ميان كودكان 
 بريتانيا قصه اي غم انگيز براي ساكنان و مردم كشوري است كه عنوان 
پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا را دارند، ولي ۳۵ درصد كودكانش فقيرند. تا 
سال ۲۰۲۲ اين رقم به 4۰ درصد مي رسد. يعني از يك كالس ۳۰نفره، 

9 دانش آموز گرسنه به مدرسه مي روند. 
-----------------------------------------------------

 كانال خبري نود اقتصادي با انتشار اين عكس نوشت: پاداش 
يك ميليارد و ۲۰۰ ميليوني بانك كشاورزي به هر كدام از اعضاي هيئت  
مديره اش. براس��اس گزارش ها در پايان س��ال مالي ۱۳97 پنج عضو 
هيئت مديره اين بانك در مجموع بيش از 6 ميليارد و 96 ميليون تومان 
حق پاداش دريافت كرده اند. به عبارتي ديگر هر عضو هيئت مديره اين 
بانك در سال 97 حدود يك ميليارد و ۲۱9 ميليون و ۲4۰ هزار تومان 

پاداش دريافت كرده اند. 
-----------------------------------------------------

 حسن آقامحمدي اين عكس را منتشر كرد و نوشت:   در  نماز 
جمعه اين هفته تهران شاهد اخراج يك نمازگزار معترض كه احتماالً 
مش��كل معيش��تي يا بازنشس��تگي اش رو فرياد مي زد، بودم. دريغ از 

كلمه اي، سؤالي يا اشاره اي توسط امام جمعه تهران. 
-----------------------------------------------------

 مهدي نيكخواه هم در همين رابطه نوشت: عالمه حكيمي در 
منهاي فقر مي گويد: اگر مسائل و مشكالت مردم و حاكميت، در  نماز 
جمعه مطرح نشود و خطبه ها بخشنامه اي باشد، حكمت تشريع نماز 

جمعه نيز باطل مي شود و چه بسا به بطالن اصل نماز منجر مي شود!
-----------------------------------------------------
 سيده زهرا عبداللهي با هشتگ تبليغات زودهنگام توئيت 
زد: عبدالرضا عزيزي نماينده شيروان به گچساران رفته و براي غالمرضا 
تاجگردون تبليغ انتخاباتي كرده و گفته است: اگر تاجگردون را از دست 
دهيد تا ۲۰۰سال آينده ديگر پيش نخواهند آمد كه رئيس كميسيون 

بودجه از گچساران باشد!
-----------------------------------------------------

 محسن پورعرب با انتش�ار اين صورت مالي نوشت: مديران 
محترم و پولدار بانك سينا وابسته به بنياد مستضعفان كه ۲ميليون دالر 
براي پنج سوئيت يك هتل الكچري در كربال پول داده ايد، صبح شما 
هم بخير! نوبت كنار رفتن شما از امانتداري اموال مستضعفين نزديك 

است. پ. ن: اين صورت مالي مربوط به سال 9۵ است. 

كبري فرشچي 

 هواي تهران طي پنج روز اخير آلوده ش��ده و دوباره دغدغه هر ساله 
تهراني ها در صدر اخبار قرار گرفت. سريال آلودگي هوا هر سال با آغاز 
پاييز و وقوع وارونگي دما تكرار مي شود و اگر شرايط جوي با تهراني ها 

يار نباشد، اين داستان در روزهاي زيادي از سال ادامه دارد. 
 رئيس انجمن جنگلباني با اشاره به اينكه وزير كشاورزي حتي يك بار 
هم به دليل چالش هاي مناب��ع طبيعي مورد اس��تيضاح قرار نگرفته 
است، گفت: اين وزارتخانه براي س��يب زميني و پياز از بودجه حوادث 

غيرمترقبه هزينه مي كند، اما براي منابع طبيعي نه. 
 سيدحسن رسولي نايب رئيس كميس��يون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران تأكيد كرد: قصور آقاي شهردار در تأخير ارسال اليحه اصالح 
ساختار سازماني و كاهش حوزه هاي معاونت شهرداري و سازمان ها و 

شركت هاي تابعه شهرداري تهران پذيرفتي نيست. 
 مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( گفت: 
اميدواريم تا پايان سال بتوانيم با اجراي ۳۰هزار طرح حدود 8۰ هزار 

شغل در مناطق محروم كشور ايجاد كنيم. 
 علي عباسي دبير اسبق شوراي صنفي علوم پزشكي شهيد بهشتي 
گفت: كاهش يك باره هزينه هاي درمان مردم آن هم بدون كارشناسي 
به رغم كمبود منابع دولتي و عدم نظارت باعث ش��د بيمارستان هاي 

دولتي به مرز ورشكستگي برسند. 
 وزير آموزش و پ��رورش گف��ت: آيين نامه رتبه بن��دي معلمان در 
كميسيون اجتماعي دولت نهايي ش��د و حداكثر تا دو هفته آينده در 

دستور كار دولت قرار مي گيرد. 
 رئيس سازمان اورژانس كشور با بيان اينكه وضعيت بهداشت و درمان 
در مناطق زلزله زده پايدار است، از حضور تيم هاي بهداشت محيط در 

اين مناطق خبر داد. 
 سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به اينكه 9ميليون نفر 
براي كارت ملي هوشمند ثبت نام نكرده اند، گفت: ظرفيت صدور روزانه 

۲ميليون و ۵۰۰ هزار كارت را داريم. 
 پيمان صابريان رئيس مركز اورژانس تهران گفت: همزمان با بازگشت 
مسافران و شهروندان تهراني از سفر، ناوگان عملياتي اورژانس تهران به 
تعداد بيش از ۵۰ دستگاه آمبوالنس و خودروهاي فرماندهي عمليات 

در محورهاي مواصالتي شهر تهران مستقر شدند. 
 رضا ملك زاده معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در افتتاحيه 
كنگره ارتودنس��ي گفت: بر اساس آخرين آمار س��ال ۲۰۱8، ايران در 
توليدات علمي رتبه ۱6دنيا را دارد و در استنادات پزشكي رتبه ايران 

۲۱جهان است. 

درخواست دانشجويان از قواي سه گانه
براي مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادي

ش�وراي تبيين مواضع بسيج دانش�جويي دانش�گاه هاي استان 
ته�ران در بياني�ه اي تحليل�ي ضمن حماي�ت قاط�ع از اقدامات 
قوه قضائيه و هر ن�وع اقدام فسادس�تيز در قواي س�ه گانه اعالم 
ك�رد: اميد اس�ت دول�ت ب�ا س�ازوكار نظارت�ي ق�وي و كارآمد، 
مجلس ش�وراي اس�المي با بس�تن گلوگاه ه�اي قانوني فس�اد و 
قوه قضائيه ب�ا برخ�ورد مس�تمر و ب�دون اغماض با مفس�دين، 
اميد واف�ر و ش�وق روزاف�زون را در دل م�ردم زنده نگ�ه دارند. 
در بخشي از بيانيه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كه خطاب به 

سران قواست آمده است:
اقدامات اخير قوه قضائيه در مبارزه با فس��اد و دس��تگيري و محاكمه 
مفسدان اقتصادي بار ديگر اميد را در دل دوستداران انقالب زنده كرد. 
عدالت و رفع تبعيض هاي ناروا و برخورد با مفس��دان از اهداف انقالب 
اسالمي و از خواس��ته هاي اصلي مردم بوده و اس��ت. شكي نيست كه 
ريشه كن كردن فس��اد جز با اراده و تصميم جدي قواي سه گانه ميسر 

نمي شود. 
بر اين اساس موارد زير مورد تأكيد است: 

۱. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه ها و به تدريج 
فرياد ها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتاً 
از س��وي كس��اني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و 
طبيعي اس��ت بددالني كه با سعادت ملت و كش��ور مخالف هستند يا 
ساده دالني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند، با آنان همصدا شوند. اين 

مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. 
۲. ممكن اس��ت كس��اني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفس��دان و 
سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار 
سرمايه هاست. به اين اش��خاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه 
موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند 
فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود 

نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم  هستند. 
۳. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه  قضائيه به افراد مطمئن 
و برخوردار از سالمت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي 
دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصالح عمل 

كنند بايد خود برخوردار از صالح باشند. 
4. ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد، متهم 
كردن بي گناهان، يا معامله  يكس��ان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان 
گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار 
و صالح و خدمتگزار كه بي گمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه 
كشور را تشكيل مي دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار 

گيرند يا احساس ناامني كنند. 
۵. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل: سازمان بازرسي كل 
كشور، ديوان محاس��بات و وزارت اطالعات بايد با همكاري صميمانه، 
نقاط دچار آس��يب در گردش مالي و اقتصادي كش��ور را به درس��تي 
شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مس��ئوالن آسيب زدايي در هر 

مورد را ياري رسانند. 
6. وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط 
آس��يب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتى كالن مانند: معامالت و 
قرارداد هاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرح هاي ملي و نيز 
مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كش��ور را پوشش اطالعاتي 
دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سالمت اقتصادي ياري رساند 

و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. 

صحه وزير بهداشت به دستكاري آمار
براي تغيير سيماي جمعيت كشور

بازي با آمار از منظر رياضيات هم تأييد شده است؛  مي توان با آمار دروغ 
گفت و آن را دستكاري كرد؛ اين حادثه اي است كه درباره رشد جمعيت 
كشورمان اتفاق افتاده تا برنامه ريزان را به اشتباه و ما را به چاله جمعيتي 
بيندازند، به گونه اي كه حاال شايد اصلي ترين بحراني كه جامعه كنون 
با آن مواجه اس��ت را بتوان در همين يك مفهوم خالصه كرد »پيري 

جمعيت!«
حاال هم نامه وزير بهداشت به رهبر معظم انقالب و گزارش وي درباره 
تحقيقاتش درباره رشد جمعيت كشور بيانگر دروغ و دستكاري در آمار 
است. دروغي كه موجب ش��د تا ميزان باروري كل )TFR( كه در سال 
۱۳9۵ اين ش��اخص را ۲/۰۱ اعالم كنند و حتي سپس با رايزني هايي 
اين عدد به ۲/۱ ارتقا يافت. عددي كه نشان مي دهد رشد جمعيت در 
حالت طبيعي و مناسبي قرار دارد و باالي نرخ جانشيني است!  اما بنا به 
اذعان وزير بهداشت بررسي هاي دقيق تر و كارشناسانه نشان مي دهد 
واقعيت رشد جمعيت كشورمان اين نيست. وي در نامه اش مي افزايد: 
همزمان در تحقيقي بين المللي با حضور نماينده تام االختيار وزير در 
موضوع جمعيت نرخ باروري كل به ميزان ۱/7 به دست آمد كه بسيار 
كمتر از سطح جانشيني بود. حاصل اين تحقيق براي مقابله با مقاالت 
 )Lancet( نادرست قبلي در يكي از معتبرترين مجالت علمي جهان
چاپ و منتشر شد و در راستاي اغناي علمي كارشناسان اين عرصه در 
كشور، بحث هاي فراواني صورت گرفت تا متفقا عدد ۱/84مورد توافق 
همگان قرار گرفت كه باز هم بسيار كمتر از س��طح جانشيني و مؤيد 

صحت نگراني عالمانه حضرتعالي است.
هر چند وزير بهداش��ت در ادامه اين نامه درباره برنامه هاي وزارتخانه 
متبوعش براي افزايش جمعيت توضيحاتي داده، اما ش��ايد مهم ترين 
بخش نامه مزبور دو بحث عمده باش��د؛ نخس��ت اعتراف و اذعان يك 
مسئول رسمي و دولتي به كاهش رشد جمعيت به زير حد جانشيني 
و دومين نكته كه از س��ال 9۱ سياست هاي جمعيتي كشور با توجه به 
آمار و ارقام تغيير كرد و تاكنون با وجود سپري شدن هفت سال وزارت 
بهداشت به عنوان يكي از اصلي ترين دستگاه هاي مسئول در اين حوزه 
هيچ اقدام مثبتي در راستاي افزايش جمعيت و مقابله با پيري هرم سن 

جمعيت نداشته است. 
اما نكته مهم ديگري كه اين نامه به آن اشاره دارد، دستكاري يا محاسبه 

اشتباه نرخ باروري و شاخص هاي جمعيتي دركشور است. 
محاسبه نرخ باروري در دو سرشماري اخير بر عهده »دكتر محمد جالل 
عباسي شوازي« استاد جمعيت شناسي دانشگاه تهران بوده است. اگر 
هم محاس��به نرخ باروري بر اس��اس داده هاي »مطالعه شاخص هاي 
س��المت و تغييرات جمعيتي«)DHS(صورت گرفته باشد، پاي دكتر 
ميمنت حسيني چاوشي، پژوهشگر جمعيت دانش��گاه ملي استراليا 
در ميان اس��ت. افرادي كه ش��بهات زيادي درباره آنها وجود دارد. هر 
دو تحصيلكرده استراليا هستند و هر دو در مقاطعي مورد حمايت يك 
تراست انگليس��ي بوده اند، هر دو ارتباطات وثيقي با صندوق جمعيت 
سازمان ملل دارند و هر دو اكنون به دليل اتهامات امنيتي تحت محاكمه 
و بر اساس شواهد و قرائن موجود ممنوع الخروج هستند. با اين اوصاف 
آيا اين افراد از توانايي علمي الزم براي محاس��بات جمعيت برخوردار 
نبوده اند يا مغرضانه عمل كرده اند؟ در هر دو صورت مي توان دست هايي 
را در ماجراي رشد جمعيت كشور رديابي كرد كه مغرضانه ايران را به 
سمت تله جمعيتي مي برند و از راهكارهاي وزير بهداشت براي افزايش 

جمعيت هم دوايي براي درد پيري جمعيت كشور بيرون نمي آيد!
اما پشت پرده اين بازي آماري چيست؟

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


