
س�خنگوي دس�تگاه قضا در حاش�يه همايش 
فرصت هاي تحول در سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح به يك سري از موضوعات اخير همچون 
پرونده 2ميلي�ارد دالري مطرح ش�ده از طرف 
رئيس جمهور و آخرين وضعي�ت پرونده هفت 
سنگان و بازگرداندن رسول دانيال زاده به كشور 
اشاره كرد و توضيحاتي در اين رابطه ارائه داد. 
به گفت�ه غالمحس�ين اس�ماعيلي، موضوع 
2ميلي�ارد دالر موضوع�ي غي�ر از پرون�ده 
بابك زنجاني و پرونده اي در سيس�تم وزارت 
خزانه داري و دس�تگاه قضايي امريكاس�ت. 

 سرمايه گذاري در امريكا!
سخنگوی دستگاه قضا با اش��اره به 2ميليارد دالر 
مطرح شده از س��وي رئيس جمهور گفت: موضوع 
از اين قرار است كه در حد فاصل سال هاي ۱۳۷۸ 
ت��ا ۱۳۸۶ و در يك دوره قريب به هش��ت س��اله 
بخش زيادي از س��رمايه هاي بانك مركزي در دو 
حوزه اوراق قرض��ه دالري و اوراق قرضه با ارزهاي 
بين المللي غيردالري در بانك هاي امريكا و انگليس 
سرمايه گذاري ش��ده بود كه حدود 2 ميليارد دالر 

آن در يك��ي از بانك هاي امريكاي��ي با بي تدبيري 
دولت وقت ك��ه در دو دولت قب��ل از دولت آقاي 
روحاني بوده در بانك امريكايي به رغم علم و اطالع 
از خصومت امريكا با نظام جمهوري اسالمي ايران 

سرمايه گذاري شده بود. 
 آغاز تاراج اموال ملي در دولت اصالحات

اسماعيلي تصريح كرد: فرآيند قضايي اين اوراق از 
سال ۱۳۸2 آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت 
و مراحل رسيدگي اوليه، حكم اوليه دادگاه، دادگاه 
تجديدنظر، اعت��راض ب��ه آن، تجديدنظر مجدد، 
اعتراض به دادگاه قانون اساسي امريكا و رسيدگي 
آنها و اعت��راض به دي��وان عالي كش��ور امريكا و 

رسيدگي آنها حدود ۱۳سال زمان برد. 
وي اظهار ك��رد: در رأي نهايي س��ال ۱۳۹۵، اين 
اوراق به نفع به اصطالح مدعياني كه ادعا مي كردند 
قربانيان حوادث تروريستي هستند، مورد مصادره 
قرار گرفت.  س��خنگوي قوه قضائيه يادآور شد: در 
س��ال ۱۳۹۵، اين موضوع در شوراي عالي امنيت 
ملي مطرح شد و پيشنهاد دولت اين بود كه با مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي صرفاً متوليان بانك مركزي 

دولت قبل از دوره آقاي روحاني تحت تعقيب قرار 
گيرند و مؤاخذه شوند كه چرا اين اوراق را در فرصت 
مناسب از امريكا خارج نكردند، ولي مصوبه شوراي 
عالي امنيت ملي اين شد  كه همه دولتمرداني كه در 

اين فرآيند نقش داشتند، بررسي شوند.  
وي ادامه داد: برخي از دس��تگاه ها خيلي با تأخير 
به اس��تعالم ها پاس��خ دادند؛ به گونه اي كه وزارت 
اطالعات اس��تعالم س��ال هاي قبل را در شهريور 
۱۳۹۸ پاسخ داد و اين پرونده روال عادي معمولي 
رسيدگي خود را طي مي كرد و در دوره رياست فعلي 
قوه قضائيه هيچ مكاتبه اي براي پيگيري خاص در 

زمينه اين پرونده انجام نشده بود.  
اس��ماعيلي افزود: از مقطعي كه در دوره جديد از 
اين پرونده مطلع شديم، دستورات موكد از ناحيه 
رياس��ت قوه قضائيه صادر ش��ده كه اين پرونده به 
صورت ويژه و در مورد همه كساني كه ممكن است 
قصور، تقصير و اهم��ال آنها منجر به تضييع اموال 

بانك مركزي شده باشد، بررسي شود. 
وي تأكيد كرد: موضوع ما اين است كه آيا دولتمردان 
و بانك مركزي تعلل و قصوري كرده اند كه اگر اين 

اتفاق رخ داده باشد، بايد مجازات شوند و اين بخش 
را حتماً رسيدگي و نتيجه را به اطالع مردم خواهيم 
رساند؛ اما مهم تر از اين بخش، نفس سرمايه گذاري 

است كه در كشور امريكا انجام شده است. 
سخنگوي قوه قضائيه بيان داشت: در همه دولت ها 
چه در دولت فعلي، چه در دول��ت ماقبل و چه در 
دولت قبل از آن، ايجاد زمين��ه اي براي اينكه اين 
اوراق به كش��ور بازگردد يا تبديل به طال و ارزهاي 
ديگر ش��ود يا به بانك هاي ديگر منتقل ش��ود كه 
از دس��ترس دولت امري��كا خارج ش��ود، به عهده 
دولتمردان بوده و دولتمردان دولت هاي مختلف 
بايد به مردم پاس��خگو باش��ند چرا اين گونه رفتار 

كردند كه بيت المال آنقدر متضرر شود. 
 ورود دادستان كل

اسماعيلي يادآور ش��د: بخش بعدي اين موضوع 
پيگيري هاي قضايي در مجامع بين المللي و دادگاه 
الهه و طرح دعوي در برابر اين اق��دام غيرقانوني 
دولت امريكاست كه در اين جهت اقداماتي انجام 
شده و دادستاني كل كشور به موازات اين پرونده 
مكاتباتي را با رئيس جمهور، معاون اول وزير اقتصاد 
و دفتر پيگيري ه��اي حقوقي رئيس جمهور انجام 
داده و اوالً توصي��ه كرده س��اير دارايي ها را نجات 
دهيد كه مابقي دارايي ها در خارج از كشور به اين 
آسيب مبتال نشوند و ثانياً اعالم آمادگي كرده كه 
حاضر هس��تيم به عنوان دادس��تاني كل كشور و 
قوه قضائيه براي اس��ترداد حقوق مردم در مجامع 

مختلف كمك كنيم. 
 پرونده هفت سنگان در دست قاضي زبده

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه پيرو تأكيد رئيس قوه قضائيه مبني بر 
رسيدگي ويژه به پرونده هاي مهم در مورد پرونده 
هفت سنگان قزوين كه از جمله اين پرونده هاست، 
گفت: اين پرونده كه اخي��راً يك برنامه تلويزيوني 
صدا و س��يما مفصل به آن پرداخته ب��ود، در زمره 
همين پرونده هاست و ربطي به برنامه اخير صدا و 
سيما ندارد. از ماه ها قبل با گزارش اين موضوع به 
رياست قوه قضائيه، آيت اهلل رئيسي دستور داد كه 

اين پرونده مورد بازنگري قرار گيرد. 
اسماعيلي تصريح كرد: براي بررسي موضوع هفت 
س��نگان قزوين، يك قاضي ويژه از قضات باتجربه 
استان تهران را ابالغ و مأموريت ويژه داده اند و اين 
قاضي ماه هاست روي اين پرونده كار مي كند و به 

نتايج خوبي رسيده است. 
وي خاطرنشان كرد: قطعاً به لحاظ دستور رياست 
قوه قضائيه و ابالغ ويژه صادره، اين پرونده به صورت 

خاص مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
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حاجي ميرزايي: نظام تعليم و تربيت خود را با كنكور تنظيم مي كند!

اقتصاد 15هزار ميلياردي آموزش و پرورش حول محور كنكور

اجراي نخستين طرح بررسي كشوري شيوع ناباروري در 1۲۰ شهرستان

2 ميليارد دالر  بيت المال را اصالحات بر باد داد !
سخنگوي دستگاه قضا در توضيحاتي گفته است، شوراي عالي امنيت ملي در سال 95 مصوب كرد 

راجع به تاراج چند هزار ميلياردي بيت المال فقط دولتمردان قبل از دولت فعلي پيگيري قضايي شوند !

در حال�ي كه طبق 

زهرا چيذري 
قانون اساسي يكي   گزارش  2

از زيربنايي تري�ن 
وظايف دولت آموزش و پرورش رايگان است، 
اما نظام فعل�ي آموزش و پرورش م�ا نه فقط 
راي�گان نيس�ت بلك�ه درب�اره س�اختار 
آموزش و پ�رورش كش�ور اقتص�ادي كالن و 
گردش مالي ميلياردي شكل گرفته كه وزير 
آموزش و پرورش آن را حدود ۱5هزار ميليارد 
تومان برآورد مي كند و معتقد اس�ت:»امروز 
محصول نهايي نظام تعليم و تربيت خود را با 
كنكور تنظيم مي كند و توجه آن به نيازهاي 
واقعي و عرص�ه كار و ت�الش و توانايي براي 
ايفاي مسئوليت هاي مدني و اجتماعي كمتر 

مورد اعتنا قرار مي گيرد.«
رابطه اقتصاد، آموزش و پرورش و جامعه با يكديگر 
رابط��ه اي عميق اس��ت. افراد شايس��ته، مولد، 
كارآمد، فعال، خ��الق و خوش فكر و اخالق مدار 
ماحصل يك نظام آموزشي سالمت و كارآمدند و 
اين افراد مي توانند زمينه سازي براي رشد و تعالي 
جامعه در تمامي ابعاد آن باش��ند و يكي از ابعاد 
مهم توسعه يافتگي جامعه نيز ابعاد اقتصادي آن 
است. از اين رو هر گونه هزينه اي در حوزه تعليم 
و تربيت سرمايه گذاري اس��ت كه منافع آن در 
آينده اي نزديك با تربيت افرادي شايسته و قدم 
برداشتن اين افراد در مسير توسعه و پيشرفت به 
جامعه بازمي گردد. در نظام آموزش و پرورش ما 
به جاي آنكه به نيروي انساني و دانش  آموزان به 
عنوان فرصتي براي سرمايه گذاري تربيتي نگاه 
ش��ود به چش��م گزينه هايي براي درآمدزايي و 

گردش مالي نگاه مي شود!

 گردش مالي ۱5ه�زار ميلياردي اقتصاد 
آموزش و پرورش

همين مس��ئله هم موجب ش��ده ت��ا برخالف 
تأكيد قانون اساسي و منطق و مصلحت كشور، 
آموزش و پرورش به سمت خصوصي سازي پيش 
برود و اقتصادي كالن در حوزه آموزش و پرورش 
ش��كل بگيرد؛ اقتصادي حول محور كنكور كه 
گردش مالي آن بالغ ب��ر ۱۵هزار ميليارد تومان 
اس��ت و برخي گروه هاي فعال در حوزه آموزش 
همچون مؤسس��ات كنكور از اين گردش مالي 
منفعت كالني را به جيب مي زنند. سطح علمي 
و آموزشي و دانش و تربيت دانش آموزان امروز 
و آينده سازان فرداي جامعه درسايه نگاه تجاري 
حاكم بر آموزش و پرورش روز به روز بيش��تر به 
سمت سقوط نزديك مي شود تا جايي كه محسن 

حاجي ميرزايي، وزي��ر آموزش و پرورش تصريح 
مي كند:»به  رغم وج��ود قانون ح��ذف كنكور، 
اين موضوع مانع مهم تربيت فرهنگي و كس��ب 

مهارت هاي ديني دانش آموزان است.«
 نظام تعليم و تربيت خودش را با كنكور 

تنظيم مي كند
وزير آموزش و پرورش معتقد است نقش آموزش و 
پرورش در برنامه ريزي هاي توسعه به عنوان نقطه 
كانوني مورد توجه قرار گرفته است، اما در ترسيم 
اين نقش، نقص و كوتاهي صورت گرفته كه الزم 

است اين نقص و كوتاهي اصالح شود. 
وي با بيان اينكه اهداف اصل��ي تعليم و تربيت 
آماده ك��ردن افراد ب��راي زندگي ش��رافتمند، 
مستقل، مشاركت در س��ازندگي جامعه، دوري 
از اس��تيصال، انزوا، حاشيه نش��يني و دلزدگي 

اس��ت، مي گويد: آموزش و پرورش بايد افراد را 
براي ايفاي مسئوليت و نقش هاي متعددي كه 
در زندگي جمعي به عهده دارند، تربيت كند؛ اما 
اين هدف تحت تأثير غلبه كميت گرايي و تالش 
براي پوش��ش حداكثري به فراموش��ي سپرده 

شده است. 
بنا ب��ه تأكيد وي ام��روز محص��ول نهايي نظام 
تعليم و تربيت خود را با كنكور تنظيم مي كند و 
توجه آن به نيازهاي واقعي و عرصه كار و تالش 
و توانايي ب��راي ايفاي مس��ئوليت هاي مدني و 

اجتماعي كمتر مورد اعتنا قرار مي گيرد. 
 گروگانگيري كنكور از نظام آموزشي

از نگاه آقاي وزير كنكور نظام آموزش��ي ما را به 
گروگان گرفته اس��ت چراكه تم��ام تحركات و 
فعاليت ها در سنجش و ارزيابي از يك بعد مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 
وي پيش��تر نيز تأكيد كرده بود: »دانش آموزان 
۱2 سال تحصيل مي كنند، اما در آخر ۱2 سال، 
كنكور نشس��ته اس��ت و اين يعني انه��دام و به 

گروگان گرفتن اهداف تعليم و تربيت.«
به گفته وزير آموزش و پ��رورش اقتصاد ۱۵ هزار 
ميلياردي حول محور كنكور شكل گرفته است 
و ارزش افزوده در جهت اه��داف تعليم و تربيت 
ندارد، يعني راه اين اقتصاد اش��تباه اس��ت و به 
بيراهه رفته است. از نگاه وي، اين ظرفيت اگر در 

جاي مناسب هزينه شود، به ثمر مي رسد. 
حاجي ميرزايي با تأكيد ب��ر اينكه »بايد كنكور 
را برداريم و برمي داريم«، درباره جايگزين هاي 
احتمالي كنك��ور مي گويد:»اينك��ه چه چيز را 
جايش بگذاريم به مشاركت دستگاه های ديگر 

بستگی دارد.«

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

 يك كانال خبري با بازنش�ر چند تيتر خبري نوشت: آلودگي 
هوا در دولت روحاني هم ادامه دارد؛ مدعيان س��ابق، اين بار س��كوتي 

عجيب كرده اند!
23 آبان 9۸. براس��اس اعالم ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران: 
ش��اخص آلودگي هواي تهران به مرز ۱۶۱ رس��يد و براي همه افراد، 

ناسالم شد. 
۱۶ مهر 9۸. زنگنه، وزير نفت دولت روحاني: امسال براي نخستين بار، 

بنزين يورو ۴ در كالنشهرها توزيع مي شود!
۶ مهر 9۸. شركت كنترل كيفيت هواي شهرداري تهران در واكنش 
به تكذيب گوگرد باالي بنزين در تهران از س��وي شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي: غلظت گوگرد در س��وخت تهران تا حدود 
چهار برابر، فراتر از حد مجاز بوده و بنزين توزيعي، يورو۴ نيس��ت؛ اين 
آزمايش، تحت نظارت مؤسسه اس��تاندارد و در آزمايشگاه هاي معتبر 

انجام شده است. 
29 دي 9٧. خبرگزاري دولتي ايسنا: در سال ۹۷، تنها ۱۷روز هواي 
پاك نصيب مردم تهران ش��ده كه اين چند روز هم س��هم باد و باران 

بوده است. 
٧ آذر 95. معصومه ابتكار، معاون روحان��ي: بهترين تصميم كاري ام 

حذف بنزين پتروشيمي بود. 
-----------------------------------------------------

 عادل بركم نوشت: شايد باور نكنيد، اما واقعي است: به مناسبت 
روز كتابخواني توس��ط وزير فرهنگ و ارش��اد از كاظم قلمچي در يزد 

تقدير شد!
مهم نيست كه بزرگ ترين تجارت كاذب ضدآموزشي را راه انداخته اي، 
ثروتت از فروش استرس و پريشاني دانش آموزان و خانواده هاست و از 
عوامل ركود كتابخواني هستي! كافي اس��ت چند تا كتابخانه بسازي، 
يك س��ري كتاب اهدا كني و بگوي��ي وقف عامي كه ه��م يارانه كاغذ 
بگيري، هم ماليات ندهي و هم وزير فرهنگ و ارشاد از تو تقدير كند. اين 
وضعيت ماست. اين مؤسسات مافيايي كنكور حتي به »شوراي عالي 
انقالب فرهنگي«، عالي ترين مقام سياس��تگذاري آموزش و فرهنگ 
كشور دعوت مي شوند و از آنها براي تغيير كنكور نظرسنجي و مشورت 

دريافت مي كنند. 
-----------------------------------------------------
  يك دانش�جوي در حال تحصي�ل در امري�كا، فيلمي را در 
توئيتر منتش�ر كرد و در توضيح مختصر فيلم نوش�ت: بيش از 
۱00دانشجوي دانش��گاه هاروارد پنج ش��نبه در اعتراضي چشم گير، 
با ش��روع س��خنراني كنس��ول رژيم صهيونيس��تي در امريكا درباره 
شهرك سازي در فلسطين اشغالي جلسه را ترك مي كنند و سالن خالي 
مي شود. پالكارد در دست دانشجويان نوشته »شهرك سازي جنايت 

جنگي است.«
-----------------------------------------------------

  محسن پورعرب توئيت زد: يادمه سر ماجراي افزايش عوارض 
طرح ترافيك ش��هرداري مدعي بود اين افزايش به نفع مردمه و منجر 
به كاهش آلودگي هوا ميشه! ش��د؟ نخير، نه ترافيك و نه آلودگي هوا 
تغييري نكرد و فقط سودش رو شهرداري برد. حاال سر گروني بنزين هم 

روحاني معتقده به نفع مردمه اما...!
-----------------------------------------------------

 پيمان يزداني توئيت زد: به عنوان يه متروسوار حرفه اي بدون 
ماشين، معتقدم اين صحبت هاتون در مورد اينكه »مردم برن مترو 
سوار بشن« مزخرفه. حاال با بحث شهرستان اصاًل كار ندارم. مترو 
و بي آرتي سه تا پيك داره صبح و ظهر و عصر كه حدوداً هر كدوم 
دو س��اعتن. تو اين س��اعات و با همين ظرفيت هم هوا كمه براي 

نفس كشيدن. 

  به گفته رئيس ش��وراي عالي استان ها، اين ش��ورا با جدايي ري از 
تهران مخالف است. 

  س��ازمان هواشناس��ي هم از فعاليت س��امانه بارش��ي در كشور از 
امروز خب��ر داد. تهران هم باراني و هم برفي مي ش��ود. همچنين بنا بر 
گزارش هاي هواشناسي محورهاي مواصالتي حداقل پنج استان درگير 

بارش خواهند شد. 
  هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تا اطالع ثانوي ممنوعيت صادرات 

سيب زميني، خوراك دام و طيور و رب گوجه فرنگي را ابطال كرد. 
  معاون اجتماع��ي پليس فتاي ناج��ا گفت: با توج��ه اجراي طرح 
حمايت معيش��تي دولت و س��هميه بندي بنزين، اين احتمال وجود 
دارد كه افراد س��ودجو و مجرمان بخواهند با ارس��ال پيامك يا ارسال 
پيام در شبكه هاي اجتماعي شهروندان را به سمت درگاه هاي جعلي و 
فيشينگ هدايت كرده يا از آنان كالهبرداري كنند. شهروندان مراقب 

اين موضوع باشند. 
  نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي از دادستاني مازندران 
درخواست كرد به نسل كش��ي پرندگان مهاجر در فريدون كنار پايان 

داده شود. 
  مديرعامل انجمن حمايت ازحقوق معلوالن بااشاره به اينكه حتي 
يك ريال تاكنون براي اجراي قانون جام��ع حمايت ازحقوق معلوالن 
اختصاص پيدا نكرده اس��ت، گفت:معلوالن با مش��كل تأمين وسايل 

توانبخشي روبه رو هستند. 
  معاون نظارت و پايش اداره كل محيط زيست استان تهران از رصد 

شبانه واحدهاي آالينده  در پايتخت خبر داد. 

شهروندان تخلفات را گزارش كنند

كرايه هاي تاكسي، اسنپ و تپ سي
 گران نمي شود

مديرعام�ل س�ازمان تاكس�يراني ش�هر ته�ران ب�ا اش�اره 
ب�ه اينك�ه رانن�دگان تاكس�ي ب�ه دلي�ل افزاي�ش ن�رخ بنزين 
اج�ازه افزاي�ش ن�رخ كرايه ه�ا را ندارن�د، گف�ت: ش�هروندان 
مي توانن�د تخلف�ات تاكس�يرانان را به ش�هرداري اع�الم كنند. 
عليرضا قن��ادان درباره ن��رخ كرايه هاي تاكس��ي با توجه ب��ه تغيير نرخ 
حامل هاي انرژي اظهار داشت: در مورد تأثير تغييرات نرخ كرايه ها يك 
روال قانوني وجود دارد و رانندگان تاكس��ي موظف هس��تند كرايه ها را 

براساس همان نرخ سابق دريافت كنند. 
وي افزود: تغيير در نرخ كرايه ها نياز به روال قانوني داشته و همكاران ما 
در حال بررسي آثار تغيير نرخ بنزين روي نرخ كرايه ها هستند. ما معتقد 
هستيم نرخ ثابت براي تاكسي ها با توجه به س��هميه آنها روال درستي 

نيست، ولي اين موضوع نياز به بررسي دقيق دارند. 
قنادان گفت: ب��ه همه رانندگان تاكس��ي توصيه مي كنيم ك��ه تا انجام 
محاسبات نرخ هاي خود را افزايش ندهند چراكه در غير اين صورت تخلف 
انجام داده و م��ردم مي توانند گزارش هاي خود را از طريق ش��ماره هاي 

۴۸0۴۸ يا ۱۸۸۸ به شهرداري اعالم كنند. 
مديرعامل سازمان تاكسيراني ش��هر تهران بيان داشت: نرخ كرايه هاي 
تاكسي براساس مصوبه شوراي شهر تصويب شده است كه هيئت تطبيق 
و فرمانداري آنها را تأييد كرده اند و تغيير در نرخ هاي قبلي نياز به روال هاي 
قانوني مشابه قبل را دارد. بنابراين هيچ راننده تاكسي اجازه ندارد قبل از 

تعيين نرخ مصوب به صورت خودسرانه كرايه بيشتر دريافت كند. 
در همين رابطه، دو شركت تاكسي اينترنتي اسنپ و تپ سي هم از افزايش 
پيدانكردن قيمت كرايه ها خبر دادند؛ اين دو شركت اطالعيه هايي خطاب 
به رانندگان خود صادر كردند.  »اس��نپ« ضمن اعالم ثابت ماندن نرخ 
كرايه هاي خود اعالم كرد: با توجه به آغاز سهميه بندي بنزين، براساس 
اطالعيه ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و تأييد وزارت كشور به 
رانندگان تاكس��ي هاي اينترنتي س��هميه بنزين تعلق مي گيرد و از 2۴ 
آبان ماه، هزينه بنزين كاربران راننده فعال در تاكسي هاي اينترنتي براساس 
كاركرد ماه، به قيمت دولتي محاسبه و ما به التفاوت آن به كارت بانكي آنها 
واريز مي شود.  »تپسي«، ديگر شركت تاكسي اينترنتي هم ضمن انتشار 
اطالعيه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره اختصاص سهميه 
خاص به رانندگان اين شركت، از ثابت ماندن نرخ كرايه هاي خود براساس 

اعالم قيمت هاي قبلي خبر داد. 

با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه 
و موافقت رهبر انقالب صورت گرفت

 عفو بي سابقه ۳۵۵2 نفري  
و محکومان امنيتي

رئيس قوه قضائيه به مناسبت ميالد پيامبر اعظم )ص( و امام جعفر 
ص�ادق )ع( طي نامه اي به رهبر انقالب اس�المي پيش�نهاد عفو و 
تخفيف مجازات 3 هزار و 552 نفر از محكومان را كه در كميسيون 
مربوط، واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين 
پيش�نهاد مورد موافقت رهبر معظم انقالب اس�المي قرار گرفت. 
در ميان عفوشدگان به مناسبت تولد پيغمبر رحمت و امام صادق)ع(، 
۳2 نفر از افرادي ك��ه داراي محكوميت امنيت��ي )از جمله تعدادي 
از اهالي رس��انه و دانش��جويي( بودند، پس از طي فرآيند قانوني در 
قوه قضائيه با پيشنهاد رئيس دس��تگاه قضا، طي نامه اي مستقل به 
رهبر معظم انقالب اعالم شدند و ايشان با اين عفو، تخفيف و تبديل 
مجازات موافقت كردند.  سخنگوي قوه قضائيه هم با توجه به تفاوت 
ليست عفو اخير اعالم شده به رهبر انقالب با دوره هاي قبل به بيان 
اين تفاوت ها پرداخت و گفت: معموالً در عفو هاي موردي كه ليست 
تنظيم و تقديم مقام معظم رهبري مي شد، عدد مشموالن عفو بين 
۷00 تا هزار نفر بود، اما در اين مرحله عددي معادل ۳ هزار و ۵۵2 نفر 
از محكومان دادگاه هاي عمومي، انقالب، نظامي و تعزيرات حكومتي 
مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند كه در عفوهاي موردي اين 

تعداد، يك عفو بي سابقه است. 
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: برخالف بسياري از عفوهاي ديگر 
كه معموالً محكومان امنيتي مستثني مي ش��دند و سهمي در ليست 
عفو هاي پيشنهادي نداشتند با تدبير خاص رياست قوه قضائيه تعدادي 
از محكومان امنيتي، تعدادي از دانشجوياني كه در حوادث سال هاي 
اخير  و تعدادي از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه كه دوره هاي گذشته 
محكوميت پيدا كرده بودند و محكوميت آنها در حال اجرا يا در آستانه 
اجرا بود، در ليس��ت پيش��نهادي قوه قضائيه گنجانده شد.  اسماعيلي 
تصريح كرد: در درخواس��تي كه تقديم مقام معظ��م رهبري گرديد، 
توضيح داده شد كه براي تعدادي از اين افراد هم درخواست عفو به عمل 
مي آيد كه اين عفو مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت و عيدي 
بسيار مناسب و شايسته اي در شب هفدهم ماه ربيع االول براي جمع 

كثيري از محكومان بود. 

معاون بهداش�ت 
وزارت بهداشت از   خبر

اجراي نخستين طرح بررسي كشوري شيوع 
ناباروري در كشور توس�ط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش�كي در 3۱ استان و ۱2۰ 
داد.  خب�ر  كش�ور  شهرس�تان 
عليرضا رئيسي با اعالم اين خبر افزود: روش انجام 
اين مطالعه از طريق پرسشگري در خانوار است كه 

توسط ۵00 تيم پرسش��گري آموزش ديده انجام 
خواهد شد. در اين بررسي از حدود ۳۱ هزار خانم 
پرسشگري انجام مي شود كه الزم به ذكر است در 
اين مطالعه نيازي به اعالم نام و نام خانوادگي افراد 
نيست و سوابق باروري افراد به شكل كامالً محرمانه 
پرس��يده خواهد ش��د. به گزارش ايرنا وي گفت: 
به نظر مي رس��د در ايران با افزايش متوسط سن 
ازدواج و تأخير در فرزندآوري مش��كالت باروري 

رو به افزايش باشد. در اين راستا و به منظور تعيين 
شيوع اين مشكل سالمت، از س��ال ۱۳۹۵ انجام 
مطالعه اي كش��وري در دفتر س��المت جمعيت، 
خانواده و مدارس شكل گرفت.   رئيسي افزود: براي 
انجام اين بررسي از نظر اساتيد برجسته كشوري 
استفاده شد و با هماهنگي مؤسسه ملي تحقيقات 
سالمت و همكاري مراكز تحقيقاتي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي شهيد بهش��تي، كرمان و كرمانشاه 

چارچوب علمي و اجرايي آن طراحي و پس از انجام 
دو مرحله بررسي آزمايش��ي از نيمه دوم آبان ماه 
عمليات اجرايي آن آغاز شد. انتظار مي رود مردم 
عزيزمان با همكاري هميشگي خود با خدمتگزاران 
عرصه س��المت، ما را در انجام اين مهم نيز ياري 
كنند تا بتوانيم با اس��تفاده از نتايج اين پژوهش و 
مبتني بر شواهد علمي برنامه ريزي مناسبي براي 

زوجين داشته باشيم. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

پيوند خويشاوندي 
»پيوندي« را در هالل احمر ماندگار كرد!

محمود صادقي: آقاي روحاني! مو الي درز موضوع فساد 
رئيس هالل احمر نمي رود، پس چرا برخورد نمي كنيد؟

شنيدن يواشكي ها، درگوشي ها و حرف و حديث هاي غيررسمي از زبان 
يك نماينده مجلس آن هم نماينده اي همچون محمود صادقي نشان 
مي دهد، اين حرف و حديث ها و درگوشي ها چندان هم بي راه نبوده و 
حكايت همان ضرب المثل قديمي است كه مي گويد:»تا نباشد چيزكي 

مردم نگويند چيزها!«
البته اين بار ماجرا عميق تر از اين حرف هاس��ت و از س��خنان صادقي 
بوي خوشي به مشام نمي رسد. شايد آنچه آقاي نماينده را به واكنش 
واداشته، ماجراي اس��تعفاي علي اصغر پيوندي رئيس جمعيت هالل 
احمر از رياست نظام پزشكي تهران باشد كه بر شايعات موجود درباره 
احتمال بركناري وي از رياست اين جمعيت خط بطان مي كشد. شايعه 
بركناري پيوندي هنگامي قوت گرفت كه ش��ايعات درباره اختالس و 
تخلفات مالي وي و احضار وي به دادسرا قوت بيشتري گرفت. بگذريم 
از اينكه تخلف رئيس سازمان تداركات پزشكي اين جمعيت نيز محرز 
شده و پرونده وي در حال رسيدگي است، اما استعفاي پيوندي از نظام 
پزشكي نشان داد، وي به واسطه پيوند خويشاوندي اش با رئيس جمهور 
هم كه شده در هالل احمر مي ماند! اما بخش تأسفبار ماجراي تخلفات 
مالي در هالل احمر از دس��ت رفتن اعتماد ملي به جمعيتي است كه 
در حوادث و بحران ها نقش واس��طه رس��اندن كمك ه��اي مردمي به 

آسيب ديدگان را بر عهده دارند. 
ش��ايد همين مس��ائل هم موجب ش��ده تا آقاي نماينده كه به عنوان 
چهره اي اصالح طلب و غالباً موافق دولت ش��ناخته مي شوند، در مورد 
اخير حسابي از كوره در برود و در جريان سخنراني خود در »همايش 
فصلي شوراي اصالحات« در شهرس��تان رباط كريم، با اشاره به وقوع 
فس��اد در هالل  احمر بگويد:»مفاس��د زيادي در ح��وزه هالل احمر از 
مديريت قبل تا مديريت فعلي كشف و اتفاقاً محرزشده  هيچ ترديدي 

درباره آن وجود ندارد.«
بنا به تأكيد وي فراكسيون شفافيت مجلس، بازرسي رياست جمهوري، 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور، نمايندگي رهب��ري در هالل احمر و 
ش��ورايعالي هالل احمر به اين موضوع ورود كردند و مشخص شد كه 

آقاي رئيس آلوده فساد است، اما آقاي روحاني او را نگه داشته است. 
آقاي روحاني! اين موردي اس��ت كه مو الي درزش نمي رود، پس چرا 
برخورد نمي كنيد؟ همين است آن طور كه سخنراني و خطابه مي كنيد 
ما ب��اور نمي كنيم. مي گويد چ��را ريالي ها را مي گوين��د و دالري ها را 
نمي گويند، بابك زنجاني كه دس��تگير ش��ده و تالش زيادي صورت 

گرفته است.«

يگانه شريعت

عرفان كوچالي | تسنيم


