
همه چيز از انتشار يك پوستر تبليغاتي جعلي  در 
فضاي مجازي آغاز شد؛ پوستري براي همايش و 
كارگاه ترويج چند همسري! انتشار اين پوستر 
كافي بود تا تمام موضوع�ات ديگر مطروحه در 
حوزه زنان و خانواده را تحت الش�عاع خود قرار 
دهد و ولول�ه اي رسانه اي بر پا كن�د. اين بار هم 
همچون هميشه در ميان اظهارنظرهاي مختلف 
و گاه ضد و نقيضي كه از سوي افراد و چهره هاي 
مش�هور و غيرمش�هور مطرح و نقل و قول هاي 
مختلفي ك�ه از بزرگ�ان ذكر مي ش�د، همه به 
دنبال يك نگ�اه جامع و فصل الخط�اب بودند؛ 
امري كه با انتش�ار نظ�ر رهبر معظ�م انقالب از 
سوي بخش زنان و خانواده  و سايت ايش�ان در 
رابطه ب�ا موضوع چند همسري محقق ش�د كه 
فرموده اند: »خدا يكي و محبت يكي و يار يكي.«

»خدا يكي و محبت يكي و ي��ار يكي«؛ اين مصرع، 
چكيده ن��گاه رهب��ر معظ��م انق��اب در موضوع 
چند همس��ري مردان اس��ت. مصرعي از دوبيتي 
مرتضي قلي خان شاملو خطاط و شاعر سده يازدهم 
كه در بيانات ايش��ان درباره موضوع چند همسري 
مورد تأكيد قرار گرفته و تكليف را در موضوع چند 
همسري مردان روشن كرده است. نگاه مقام معظم 
رهبري در موضوع چند همسري مردان نيز نشان از 
آن دارد كه اين مسئله راهكار برون رفت از معضل 
ازدواج جوانان نيست و هيچ ربطي به اين ماجرا ندارد. 
ريشه هاي معضل خيل ميليوني زنان و مردان مجرد 
را بايد در جايي ديگر جس��ت وجو كرد؛ پديده هاي 
اجتماعي تلخي كه چون موريانه اي به جان ساختار 
مستحكم خانواده ايراني افتاده و مي خواهد آن را از 

درون پوك كند. 
 مردان مجرد بيشتر از زنان مجرد

برخاف ادع��اي مروجان چند همس��ري مردان، 
اين مس��ئله راهكار حل معض��ل ازدواج جوانان و 
به خصوص دختران ازدواج نك��رده يا زنان مطلقه 
نيست چراكه دليل مجرد ماندن حدود 15 ميليون 
زن و مرد در س��نين بين 20 تا 40 سال به تركيب 
جمعيتي زنان و مردان و بيشتر بودن آمار دختران 
مجرد نسبت به پس��ران مجرد نيست. مستندات 
آماري نه فقط مؤيد آمار بيش��تر م��ردان مجرد در 
سنين ازدواج نس��بت به زنان مجرد در اين سنين 
است بلكه از كاهش كلي آمار ازدواج حكايت دارد. 
به اين معنا معضل ازدواج تنها ب��ه دختران و زنان 
منتهي نمي شود كه مردان بخواهند در اين ميان با 
ازدواج با چند زن اين مش��كل را حل و فصل كنند. 
ماجرا عميق تر از اين حرف هاست و به گواهي آمار 
در برابر 3 ميليون و 820 هزار زن بدون همسر 20 

تا 40 ساله، 5 ميليون و 900 هزار مرد بدون همسر 
در همين گروه س��ني وجود دارد. بنابراين تشويق 
موضوع چند همسري مردان مي تواند چالش هاي 

جديدي در جامعه و خانواده ايجاد كند. 
 نگاه منفي رهبر انقالب به چند همسري 

انتشار پوستر كارگاه ترويج چند همسري، موضوعي 
كه كمتر پيش مي آمد كسي درباره آن موضع گيري 
رسمي و علني داشته باش��د به بحثي داغ و چالش 
برانگيز تبديل شد. بر همين اساس دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، پيرو انتساب برخي 
ديدگاه ه��ا و تعبيرات در موضوع »چندهمس��ري 
مردان« به حض��رت آيت اهلل العظم��ي خامنه اي و 
با توجه به تأثير آن بر مس��ائل خانوادگي و ش��ئون 
 Khamenei. ir  اجتماعي، بخ��ش زن و خان��واده
)ريحانه( فتوا و نگاه معظم له به اين مسئله را به شكل 

مختصر منتشر كرد.   در نظر حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي بنابر ادله  معتبر ديني چند همسري مردان، 
مباح غير مستحب است، اما از آنجا كه مطابق داليل 
قرآني جواز آن مشروط به اطمينان از رعايت عدالت 
بين همسران ش��ده اس��ت، بنابراين هرگاه از نظر 
عقايي عدم تحقق رعايت عدالت بين همس��ران 

محتمل باشد، ازدواج مجدد شوهر جايز نيست. 
 همچنين در نگاه كان معظم له به خانواده به عنوان 
مهم ترين نهاد اجتماعي در زندگي انسان و ضرورت 
ش��كل گيري خانواده و مراقبت و حفاظ��ت از آن، 
عواملي در استحكام اين بنيان الهي و شكل گيري 
آن مؤثر است از جمله: حفظ محبت و اعتماد متقابل 
زوجين، اصالت نقش مادري و تربيتي بانوان، پرهيز 
از راه يافتن نگاه مادي به خانواده و تجمل گرايي و 
رقابت هاي مادي خانواده ها، ترويج ازدواج آسان و 

نقش مهم و مؤثر والدين در آن، وظيفه دستگاه هاي 
حكومتي و رسانه ها در تسهيل امر ازدواج جوانان. 

بر اين اساس از آنجا كه در جامعه و كشور ما ازدواج 
مجدد مردان غالباً به ضرر استحكام خانواده و موجب 
تضعيف محبت زوجين و گاه فروپاشي خانواده است، 
نگاه معظم له به آن خوشبينانه و مثبت نيست و از اين 
روست كه اين جمله در بيان ايشان تكرار شده است 

كه »خدا يكي و محبت يكي و يار يكي.«
 جواناني كه زير بار ازدواج نمي روند!

تبليغات چند همسري در حالي در جامعه مطرح 
مي شود كه ما با پديده هاي اجتماعي مهم تري در 
حوزه خانواده مواجهيم. به روايت آمار در هشت سال 
گذشته ازدواج در كش��ور 30درصد كاهش يافته 
است و در كنار آن با افزايش سن ازدواج مواجهيم. 
همچنين مطابق با آخرين سرشماري ها در سال هاي 
اخير خانواده هاي گس��ترده چند نسلي در كشور 
به حداقل رس��يده اس��ت. در حال حاض��ر خانوار 
هس��ته اي بيش��ترين فراواني را دارد و خانوار يك 
نفره در س��ال 1385 از 5/2 درصد ب��ه 7/1درصد 
در سال 1390 افزايش داشته و در سال 1395 به 
8/5 درصد رسيده است. هر چند مسائل اقتصادي 
و فراهم نش��دن زمينه هاي ازدواج يك��ي از داليل 
كاهش تعداد ازدواج ها و افزايش سن ازدواج است، 
اما دليل مجرد ماندن بسياري از افرادي كه زندگي 
مجردي را انتخاب كرده اند و خانواده هاي تك نفره 
را تش��كيل مي دهند چالش هاي اقتصادي نيست 
بلكه چالش هاي فرهنگي و ترويج پديده هاي تازه اي 
همچون ازدواج سفيد است و حتي برخي كارشناسان 
معتقدند، دليل كاهش ازدواج هاي رسمي افزايش 
اين معضل اجتماعي اس��ت. پديده اي كه نش��ان 
مي دهد در كنار رسوخ باورها و سبك زندگي غربي 
به افكار جوانان ايراني، تعهد و مسئوليت پذيري آنان 
نيز تا حد زيادي كاهش يافته و همين امر س��بب 
مي شود تا به سادگي زير بار مسئوليت ازدواج نروند. 
در چنين شرايطي شكل  گيري پديده چند همسري 
هم نه فقط به حل مشكات فعلي كمكي نمي كند 
بلكه چالش هاي جديدي را در مسير خانواده قرار 
مي دهد و در نهايت موجب مي ش��ود تا مرداني كه 
از تمكن مالي يا شرايط الزم براي ازدواج برخوردار 
نيستند در رقابت با مردان متأهلي متمكن، ناگزير 
شوند به تجرد روي آورند. پس در چنين شرايطي 
بهترين راهكار براي حل معضل ازدواج رفع موانع 
و اصاح سبك زندگي سالم است؛ سبكي كه در آن 
ازدواج به موقع و تشكيل خانواده اصالت دارد چراكه 
با نابودي ساختار خانواده، ساختار جامعه در معرض 

فروپاشي قرار مي گيرد. 
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نماينده دادستان از 116ميليون درهم گمشده در بانك پارسيان پرسيد، ولي متهم پاسخ داد كه حرف هاي شما من را سكته مي دهد !

دورهميميليوندرهميآقازادههادرملتوپارسيان!

خدا يكي و محبت يكي و يار يكي 
رسوخ سبك زندگي غربي و كاهش تعهد و مسئوليت پذيري برخي جوانان را به سمت زندگي مجردي سوق مي دهد

بررسي نظر رهبر انقالب درباره ترويج چند همسري

در هشتمين جلسه 

عليرضا سزاوار
رسيدگي به اتهامات   گزارش  2

عل�ي ديوان�دري و 
ديگر متهمان بانك ملت و پارسيان مشخص شد 
كه با دستور شفاهي ديواندري نه تنها 30ميليون 
دالر به فالحتيان)بدهكار بانكي( پرداخت شده 
بلكه شبنم نعمت زاده هم ۵ ميليون درهم بدون 
مصوبه تس�هيالت گرفته اس�ت. ضمن اينكه به 
گفته نماينده دادستان 116ميليون درهم از اموال 
اس�ت! ش�ده  گ�م  ه�م  پارس�يان  بان�ك 

علي ديواندري، مجيد س��عادتي، به��روز مختاري، 
رحم��ت اهلل باختري، مهدي فاحتيان، اس��ماعيل 
احدي، س��مانه حضرتي آش��تياني، وحيد نمازي 
و حس��ين ابوالحس��ني متهمان پرونده موسوم به 
ديواندري و در كنار اين متهمان سه متهم به نام  هاي 
رحمت اله باختري، سمانه حضرتي آشتياني و مجيد 

سعادتي متواري هستند. 
 بي اعتنايي به نامه وزارت اطالعات

با شروع جلسه دادگاه حجت االسام قاضي محمد 
موحد گفت: در پايان جلس��ه هفتم دفاعيات متهم 
ابوالحسني را استماع مي كرديم، از او مي خواهم در 

جايگاه قرار گيرد تا ادامه دفاعيات را بيان كند. 
سپس حسين ابوالحس��ني در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: از شركت امرالد به عنوان كارگزار پارسيس در 
امارات تضامين كافي مانند چك در دوبي و ملك در 
تهران اخذ شده بود و شركت امرالد به عنوان كارگزار 
پارسيس كيش به مراجع مربوطه معرفي شد.  وي با 
اشاره به نامه معاونت اقتصادي وزارت اطاعات براي 
تايد امرالد هم گفت: بانك به ما گفت معموالً جواب 

منفي نمي آيد و تا جواب نيامده ادامه دهيد. 
قاضي موحد گفت: اين موارد قابل توجيه نيستند، 
شما بخش��ي از مطالب را نمي گوييد و بخشي ديگر 
را خاف واقع بيان مي كنيد، هرچه كه اتفاق افتاده 

را بگوييد. 
 دستور شفاهي ديواندري

قاضي موحد پرسيد: چرا اس��تعام و اعتبارسنجي 
نكرديد؟

ابوالحسني پاسخ داد: به ما گفتند ليست كارگزاران را 
اعام كنيم، نگفتند كه استعام هم بگيريد. 

قاضي موحد گفت: يك بار ديگر تكرار مي كنم، آيا شما 
مي دانستيد كه براي ارائه تسهيات بايد اعتبارسنجي 

را انجام دهيد؟
ابوالحسني پاسخ داد: اعتبارسنجي جزو الزامات بانكي 

است و ارتباطي به شركت هاي تجاري ندارد. 

قاضي موحد اظهار كرد: هنگامي كه شما مي خواستيد 
تسهيات بدهيد بايد استعام هم مي گرفتيد.  

ابوالحسني گفت: در خصوص اينكه گفته مي شود 
فاحتيان جزو بدهكاران بانكي و در ليست سياه قرار 
داشته اس��ت هم بايد بگويم كه اين اقدام در دوران 
مديريت من اين ط��ور نبود، ميان ش��ركت و بانك 

تمايز قائل شويد. 
قاضي موحد با بيان اينكه شما نبايد جواب غيرمرتبط 
دهيد، اظهار كرد: شما به عنوان مديرعامل تشخيص 
نداديد كه براي پرداخت اعتبار بايد استعام بگيريد؟
ابوالحسني پاسخ داد: استعام جزو وظايف ما نبود. 

قاضي موحد گفت: پرداخت تسهيات دستور بود؟ 
اين دستور را چه كسي داد؟

ابوالحسني گفت: آقاي ديواندري به صورت شفاهي 
دستور داد. 

قاضي موحد پرسيد: بدون هيچ قيد و شرطي دستور 
صادر شد؟ آيا ش��ركت مجاز به پرداخت تسهيات 

بوده است؟
متهم پاسخ داد: در قرارداد شركت پرداخت تسهيات 

آمده است. 
 مشتري معتبري است، 30 ميليون دالر بدهيد!

در ادامه دادگاه ابوالحس��ني گفت: استنادهاي اين 
پرونده عمدتاً مربوط به بانك ملت اس��ت، در حالي 
كه من هيچ س��متي در بانك ملت نداشتم و پيش 
از فعاليتم در بانك پارسيان هم هيچ آشنايي با گروه 
فاحتيان نداش��تم، البته تمديد ق��رارداد وام گروه 

فاحتيان پس از مديريت من صورت گرفته است. 

قاضي موحد پرسيد: مجوز پرداخت تسهيات شما به 
آقاي فاحتيان چه بود و آيا جز آن 30 ميليون دالر كه 
مورد درخواست بود، پول ديگري به حساب فاحتيان 

واريز شده است يا خير؟
ابوالحسني پاسخ داد: پس از دستور ديواندري مجوز 

در هيئت مديره پارسيس كيش مطرح شد. 
قاضي موحد پرس��يد: آيا براي انج��ام اين كار آقاي 

فاحتيان درخواست كتبي داشته است؟
ابوالحسني پاس��خ داد: بله از ديواندري درخواست 
كرد كه پيرو مذاكره به منظور سرمايه در گردش با 
پرداخت موافقت كند و پس از آن آقاي ديواندري با 
من تماس گرفت و گفت فاحتيان مشتري معتبري 
اس��ت، ش��ما اين 30 ميليون دالر را به او بدهيد، ما 
مجوز كتبي ب��راي آن نداريم و مصوبه هيئت مديره 

هم موجود نيست. 
 تسهيالت بي مصوبه به نعمت زاده

قاضي موحد با برشمردن مقررات گفت: چرا مقررات 
را رعايت نكرديد؟

ابوالحسني پاس��خ داد: اگر صورتجلسه مي شد كه 
اكنون اين مشكات پيش نمي آمدند. 

در ادامه جلس��ه دادگاه، نماينده دادس��تان گفت: 
فاحتيان براي دريافت تس��هيات وثيقه اي نداده 
و براي آن وكالت داده كه آن هم فاجعه انگيز است، 
زيرا ملكي كه در ره��ن بود را به عن��وان وثيقه ارائه 

كرده است. 
رس��ول قهرماني با بيان اينكه طبق اسناد و مدارك 
ارائه شده از سوي آقايان، عاوه بر پرونده فاحتيان 

به افراد ديگري هم به همين ترتيب تسهيات داده 
شده، افزود: شبنم نعمت زاده در زمان مديريت آقايان 
ابوالحسني و ديواندري مبلغ 5 ميليون درهم بدون 
مصوبه از آنها تسهيات دريافت كرده، البته اين پول 

تسويه شده است. 
 116 ميليون درهم كجاست؟!

نماينده دادس��تان درخصوص 11۶ ميليون درهم 
براي فعاليت كارگزاري گفت: هيچ قرارداد كارگزاري 
براي امرالد وجود ندارد، ولي اين موضوع براي ديگر 

كارگزاري رعايت شده، اما اينجا رعايت نكرده ايد.
 متهم ابوالحسني مي گويد كه هر 15روز يك بار به 
معاون بين الملل بانك پارسيان گزارش مي دادم كه 
اين گزارش دهها بار تكرار شده و در آن آورده شده كه 

پول ها تحت ريسك كنترل شده است.  
متهم ابوالحسني درخصوص موضوعاتي كه نماينده 
دادس��تان مطرح كرد، اظهار كرد: اين صحبت ها 
آبروريزي به دنبال دارد؛ خدا از شما جواب مي خواهد! 
پولي گم نشده از پارسيس كيش استعام كنيد پولي 
كه نزد امرالد داشته تسويه ش��ده است يا خير.  اما 
قهرماني در پاس��خ تأكيد كرد: ش��ما اثبات كنيد 
كه گم نشده و ما از شما تش��كر مي كنيم، اما اگر با 
11۶ميليون درهم فعاليت كرديد بايد مستندات 
ارائه دهيد. اين موضوع براي ما ابهام دارد و ما مستند 

مي خواهيم. 
 اگر سكته كنم نمي توانم دفاع كنم

متهم ابوالحسني خطاب به نماينده دادستان گفت: 
ش��ما ما را س��كته داديد! حس��ابرس چيزي كم از 
كارشناس رسمي ندارد. من االن به اسناد دسترسي 
ندارم، دستور بفرماييد تا به اسناد دسترسي داشته 

باشم تا بتوانم مدارك الزم را ارائه دهم. 
نماينده دادستان خطاب به وي گفت: شما يا امروز 
يا در جلسات بعدي در خصوص اينكه با 11۶ميليون 
درهم فعاليت تراستي انجام شده، مستندات خود را 

ارائه دهيد. 
متهم ابوالحسني گفت: هيچ انگيزه اي در اين خصوص 
وجود نداشته. من اگر س��كته كنم و به زمين بيفتم 
نمي توان��م از خود دفاع كن��م! چراكه صحبت هايي 
كه آقاي قهرماني مطرح مي كنن��د رنگ را از چهره 

آدم مي برد. 
قاضي موحد خطاب به متهم ابوالحسني گفت: اگر 

كاري نكرده باشيد، سكته نمي كنيد. 
به گفته قاضي موحد نهمين جلس��ه رس��يدگي به 
اين پرونده شنبه 25 آبان ماه س��اعت 8:30 برگزار 

مي شود. 

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

  اش�كان باكيار توئيت زد: وقتي از جايگاه و ارزش زن در اس��ام 
حرف مي زنيم، منظور همينه كه حضرت آقا بي توجه به تعابير سراسر 
محقرانه كه براي خطاب كردن زن به كار ميره، كلمه يار رو بيان مي كنه. 
يك گفتمان زن رو يار مرد ميدونه و يك گفتمان زن رو ابزار ميدونه و 

برهنه مي كنه، كنار ماشين ميزاره تا بيشتر بفروشه. 
-----------------------------------------------------

 كبري آس�وپار توئيت زد: مگ��ر حاميان چندهمس��ري، آن را 
تكليفي بر دوش مرد و لطفي در حق زن نمي دانستند؟! حال آقايان بايد 
خوشحال باشند كه چنين تكليفي را ولي فقيه از دوششان برداشت و 
نمي شود در قبال برداشتن زحمتي از دوش مرد، از زن خواست شما هم 

باز فان لطف را در حق او بكنيد. مهريه پايين البته مورد تأييد است. 
-----------------------------------------------------

 سيدامير حسين قاضي زاده توئيت زد: كم مبارزه با فساد انجام شده 
بود، حاال مبارزه همه جانبه با فساد براي رئيس جمهور كشور هم تعجب 
برانگيز و غيرقابل هضم شده است. رئيس جمهوري وقتي معاون اولش را 
مي گيرند، مهاجم به قوه قضائيه مي شود، ديگري برادرش. براي برچيدن 

فساد همه بايد از بند علقه هايشان بگذرند. گر مرد رهي بسم اهلل. 
-----------------------------------------------------

 وحيدي توئيت زد: سوئد بانداژ بيماران پروانه اي رو به دليل تحريم 
به ما نفروخته كه اونم زير سر امريكاست؛ حاال فرض كنيد به جاي دارو، 
مردم ما به آب آشاميدني نياز داشتند و خطر خشكسالي و مرگ مردم 
رو تهديد مي كرد به نظرتون امريكا و اروپا حاضر ميش��دن براي نجات 

جان ما بهمون آب بدن؟! تجربه نشون داده نه. 
-----------------------------------------------------

 فرش�اد توماج با انتش�ار اين عكس نوشت: ش��ركت سوئدي 
جواب داد: درست است. چسب و بانداژ در ايران نمي فروشيم! درمورد 
ممانعت از فروش و انتقال بانداژ ميپلكس به بهانه تحريم، كه منجر به 
مرگ 15كودك شده به مسئول امور بين الملل »مونليكه« ايميل زدم. 
كپي ايميل رو هم به يك خبرنگار و روابط  عمومي »گوتنبرگ پست« 
فرستادم. فردا هم به خود مسئول مستقيم زنگ زدم.»مونليكه« جواب 
داد، درست اس��ت. نمي فروش��يم و در اين باره نظري هم نمي دهيم. 
مستقيم جواب رو به يك خبرنگار گوتنبرگ پست فرستادم و تلفن هم 
زدم. به خود مسئول روابط بين الملل مونليكه هم كپي فرستادم و نوشتم 

كه »ارزش هاي انساني  سوئدي« همين است؟
-----------------------------------------------------

 پيمان عليشاهي هم در همين رابطه نوشت: شرافت داروساز 
 ،MS شرافت داروساز غربي؛ ما توي تحريم فاكتور8، داروي VS ايراني
سرطان و ديابت رو ارزان تر از مش��ابه خارجي توليد و به جهان عرضه 
مي كنيم، اما سوئد بانداژ مخصوص بيماري پروانه اي رو به دليل تحريم 

به ما نفروخت تا 15 تن از هموطنان خردسالمان رو از دست بديم. 
-----------------------------------------------------
  مهدي خانعلي زاده توئيت زد: حناچي شهردار تهران: اگر باد بوزد 
وضعيت هواي تهران خوب مي شود! خب؛ اللهم ارزقنا باداً شديدا. فقط خدا 
نوكرتيم يه جوري باد بفرست كه باز شهردار نگويد تبديل به بحران شده !
-----------------------------------------------------

 ميالد فدايي اصل با انتش�ار اين عكس نوش�ت: اينجا تقاطع 
اتوبان امام علي و خيان مدني است. مرز ورود به محدوده طرح كنترل 
آلودگي  هوا. با جرئت مي توان گفت: در س��اعت حدود 100 خودرو با 
مخدوش كردن پاك وارد محدوده مي شوند. اينها همان مردمي هستند 
كه حاكمان را به خاطر عدم رعايت قانون مامت مي كنند، اما خود به 
وقت عمل، اين گونه حق ديگران را ضايع مي كنند! انگار همه چيزمان 

خوب به هم مي آيد. چه صحنه شرم آوري است. 
-----------------------------------------------------
 حسين شريفي توئيت زد: پرسپوليس مي خواد قرارداد جونيور 
رو كم خرج فس��خ كنه. ولي اين بنده خدا اصل��ن آدم پرخرجي نبود! 
بنابر داده هايي كه در برنامه ورزشگاه منتشر كرديم، بدون چانه زني با 
70هزار دالر مي اومده ايران. ولي دوستان 570 هزار دالر بستن! علف 

خرس پول هايي است كه توي جيب مدير و خبرنگار دالل مي ره. 
-----------------------------------------------------

 عليرضا ملوندي توئيت زد: خان��م »چ« نماينده محترم يكي از 
استان هاي شمالي كش��ور به وزير پيامك زده اگر فاني رو از رياست 
دانشگاه علوم پزشكي ... برنداري و بهماني رو بذاري، نامه استيضاحت 

رو امضا مي كنم؛ اين وضعيت رأس اموره!

كبري فرشچي 

 مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت گفت: اول آذرماه دور 
جديد اعزا م هاي عتبات عاليات عراق آغاز مي شود. 

 شهردار تهران در سه شنبه بدون خودرو به راننده تاكسي كه حدود 
70 هزار يورو دو گردش��گر لهس��تاني را به آنها بازگردانده بود، نشان 

امانتداري اهدا كرد. 
 مديركل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد ام��ام خميني)ره( از 
پرداخت تسهيات 10 ميليوني به دانشجويان تحت پوشش در مقاطع 

تحصيات تكميلي خبر داد. 
 مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به حاكميت جو پايدار طي امروز در بيشتر مناطق كشور از ورود سامانه 

بارشي به ايران از جمعه )24 آبان ماه( خبر داد. 
 رئيس بنياد مس��تضعفان با تأكيد بر اين موضوع ك��ه بنياد علوي 
بازوي جهادي بنياد مستضعفان است، گفت: در دوره جديد مديريت 
بنياد مستضعفان تعامل اين بنياد با گروه هاي جهادي تحول چشم گير 

پيدا مي كند. 
 وزير آموزش و پرورش از اختصاص رقم 2 ميلي��ون يورو به منظور 
پرداخت مطالبات معلمان خارج از كشور خبر داد و درباره حذف اشعار 
مشاهير از برخي كتب درسي گفت: دستور بررسي علت حذف مطالب 

برخي مشاهير از كتاب هاي درسي صادر شد. 

فرار 60درصد پزشكان از پرداخت ماليات

دادستاني به موضوع فرار مالياتي
 پزشكان و وكال ورود مي كند

فرار مالياتي دو قشر داراي پايگاه اجتماعي باال در جامعه، همچنان خبرساز 
است؛ وكاي قانوندان و پزشكان به عنوان دو گروه مرجع اجتماعي با وجود 
تمام  بهايي كه در جامعه براي خودشان و جايگاهشان وجود دارد، حاال كه 
كارشان به حساب و كتاب هاي مالياتي افتاده كارنامه عملكردشان چندان 
درخشان نيس��ت! ماجراي پيگيري فرار مالياتي از پزشكان شروع شد و 
تدابيري براي الزام اين قشر براي پرداخت ماليات در نظر گرفته شد كه 
مهم ترين آنها الزام پزشكان به نصب دستگاه كارتخوان در مطب هايشان 
بود، اما انگار تدابير انديشيده شده چندان كارگر نيفتاده و آنطور كه محمد 
مسيحي معاون سازمان امور مالياتي مي گويد، ۶0درصد از پزشكان هنوز 
فرار مالياتي دارند.  بنا به تأكيد وي هم مجل��س و هم دولت در فراخوان 
پزشكان و وكا در سامانه مالياتي پيگير بوده اند، اما تاكنون فقط 40درصد 
پزشكان ثبت نام كرده اند. ش��ايد به همين دليل است كه حجت االسام 
والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور از ورود دادستاني 

به موضوع فرار مالياتي پزشكان و وكا خبر مي دهد. 
وي كه در برنامه تلويزيوني پايش حضور يافته بود، در مورد فرار مالياتي 
برخي پزش��كان و وكا گفت: »وزارت بهداشت و دستگاه هاي اجرايي 
مسئول پيگيري اين امر هستند و هركجا كه نياز به اجراي تكاليف و نياز 

به مساعدت دستگاه قضا باشد، ما وظيفه داريم به آنها كمك كنيم.«
منتظري با بيان اينكه چ��را بايد افرادي با درآمد متوس��ط موظف به 
پرداخت ماليات باشند، اما افرادي با درآمد ميلياردي از پرداخت ماليات 
فرار كنند، تصريح كرد:»از پزشكان درخواستم اين است كه خودشان 
در كمك به مديريت كشور از اين موضوع اس��تقبال كنند چراكه اگر 

پرداخت نكنند دادستاني بعد از اعام جرم، به آن ورود مي كند.«
وي همچني��ن در م��ورد بركن��اري برخي قض��ات و تعيي��ن تكليف 
پرونده هايي كه قضاوت كردند، گفت:»مسئله برخورد با قضات، جديد 
نيست و گهگاهي رخ داده و دادسراي انتظامي وضعش به همين دليل 
است.« بنا به تأكيد آقاي دادستان، 11هزار قاضي داريم كه 1۶ميليون 
پرونده را در سال گذشته قضاوت كردند و ممكن است عده اي محدود 
فساد كنند.  منتظري تصريح كرد:»ما دفاعي از آنها نداريم و اغماضي 
نمي كنيم، اما اگر برخورد مي شود و به مردم گفته مي شود به اين دليل 

است كه مردم بدانند قوه با هيچ نوع از فسادي تعارف ندارد.«

وزير آموزش و پرورش:
كنكور مانع مهم در مسير كسب 

مهارت هاي ديني دانش آموزان است
وزي�ر آم�وزش و پ�رورش در نش�ستي ب�ا اعض�اي فراكسي�ون 
ق�رآن و عترت مجل�س، كنكور را مان�ع مهمي در مسي�ر تربيت 
فرهنگ�ي و كس�ب مهارت ه�اي دين�ي دانش آموزان برش�مرد. 
محسن حاجي ميرزايي در نشس��تي با اعضاي فراكسيون قرآن و عترت 
مجلس شوراي اسامي با اشاره به س��ند تحول بنيادين اظهار كرد: اين 
سند نقشه راه دستگاه تعليم و تربيت اس��ت و مهم ترين ساحت كاري و 
مأموريت آموزش وپرورش، تربيت ديني و قرآني دانش آموزان است.  وي 
افزود: به رغم وجود قانون حذف كنكور، كنكور حذف نش��ده است و اين 
موضوع مانع مهم تربيت فرهنگي و كسب مهارت هاي ديني دانش آموزان 
اس��ت.  حاجي ميرزايي با قدردان��ي از همكاري نماين��دگان مجلس با 
آموزش وپرورش تصريح كرد: نقش خانواده در تعامل با مدارس بس��يار 
مهم و تأثيرگذار است.  به گزارش مهر وي ادامه داد: هدفگذاري درست 
و فرهنگسازي در مس��ير تعليم و تربيت از وظايف مشترك نمايندگان 
وآموزش وپرورش است، بنابراين تعامل و مساعدت اين دو نهاد بسيار مهم 
است.  وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: تعليم روخواني و روان خواني 
قرآن كريم به دانش آم��وزان مأموريت مهم نظام تعليم و تربيت اس��ت 

وكارهاي خوبي دراين خصوص صورت گرفته است، اما كافي نيست. 

وام ازدواج جوانان چه شد؟
بهشتي – نهاوند: مسئوالن بانك كشاورزي نهاوند يك هفته  است كه 
اعام كرده اند از پرداخت وام ازدواج به جوانان متقاضي معذورند و اين 
دستور مسئوالن رده باالست و پاسخگوي مراجعان نيستند. حال سؤال 
اين است كه چند روز پيش مسئوالن هيئت مديره اين بانك براي خود 
پاداش و وام هاي ميليارد تقسيم كرده اند. چرا قوه قضائيه به اين موضوع 

ورود نمي كند تا جوانان در آستانه ازدواج سرگردان نشوند؟

تحريم پانسمان مخصوص پروانه اي ها
 15 كودك را به كام مرگ برد

زخم هاي بيماران پروانه اي درمان ندارد، فق�ط پانسمان دارد. اما 
يك سالي مي ش�ود كه كودك�ان مبتال به اين بيم�اري از پانسمان 
مخصوص زخم هايش�ان مح�روم ش�ده اند. پانسم�ان ميپلكس 
مخص�وص بيماران  EB  ي�ا همان بيم�اران پروان�ه اي در فهرست 
داروهاي تحريمي ق�رار گرفته است و نبود اي�ن پانسمان موجب 
شده تاكنون 1۵ كودك مبتال به بيماري EB   به كام مرگ فرو بروند. 
بيماري EB يك اختال ژنتيكي پوستي محس��وب مي شود كه افراد 
مبتا به آن به دليل نقص در توليد پروتئين با كوچك ترين اصطكاك يا 

تماس زخم هايي در سطح پوستشان ايجاد مي شود. 
از اين جهت به ك��ودكان مبتا به بيم��اري »EB«، ك��ودكان پروانه اي 
مي گويند كه پوس��ت اين بيماران همانند بال هاي لطيف و نازك پروانه 
به شدت شكننده اس��ت و با اندكي تماس دچار تاول هاي آبكي يا خوني 
شده و با پيشروي زخم، به تدريج بافت پوس��ت از بين مي رود. زخم هاي 
اين كودكان بسيار دردناك اس��ت و در صورت محروميت از مراقبت هاي 
ويژه زخم هاي آنها تا اندام هاي داخلي نيز پيش م��ي رود به حدي كه به 
تدريج برخي اندام ها در اثر عميق تر شدن زخم ها از بين رفته و آسيب هاي 
جبران ناپذير و حتي در صورت رسيدگي نشدن به زخم ها مرگي دردناك را 
براي كودكان پروانه  اي رقم مي زند.  »سيدحميدرضا هاشمي گلپايگاني« 
 EB با اش��اره به تحريم   بر ملزومات پزشكي بيماران EB مديرعامل خانه
مي گويد:»اگر پانس��مان ميپلكس در اختيار كودكان مبتا به EB قرار 
نگيرد، آنها درد شديدي را در اندام شان متحمل مي شوند.«  به گفته وي در 
شرايط تحريم اين پانسمان ها، از پمادهاي تركيبي و گاز وازلينه هاي چرمي 
استفاده مي شود، اما اين پانسمان ها يك درصدتأثير پانسمان ميپلكس را 
ندارند. آمار مبتايان به EB به قدري پايين است كه توليد پانسمان آن، 
براي كشور ها يا سرمايه گذاران صرفه اقتصادي ندارد. بنابراين تنها شركت 
ميپلكس اين پانسمان ها را توليد مي كند، چون شيوع اين بيماري تقريباً در 
كشورهاي جهان يكسان است و هر كشور سهميه خود را دارد.  هاشمي با 
تأكيد بر اينكه به خاطر عدم دسترسي كودكان EB به پانسمان ميپلكس، 
حداقل 15نفر به خاطر عفونت فوت كرده اند، مي افزايد:»با شركت سوئدي 
كه تنها توليدكننده اين پانسمان در دنياست، نامه نگاري كرديم. اين شركت 
سوئدي طي نامه اي رسماً اعام كرده كه كشور شما در تحريم است و ما 

نمي توانيم سهميه پانسمانتان را ارسال كنيم.«

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


