
نهمين جلس�ه رس�يدگي به اتهام�ات علي 
ديوان�دري و متهم�ان ديگر روزگذش�ته به 
رياست حجت االسالم قاضي موحد در حالي 
برگزار شد كه به گفته نماينده دادستان بابك 
زنجاني قبل از وقوع فساد نفتي حسب ارتباط 
با ديواندري اعتبار پيدا كرد و قبل از دستگيري 
زنجاني ارتب�اط اين دو با يكديگر قطع ش�د! 
ديوان�دري همچني�ن روزگذش�ته در قبال 
اظهارات دادستان مبني بر گم شدن پول ها، 
مدعي ش�د كه نبايد آنقدر بگويي�م پول گم 
شده است و از اين بابت مردم را نگران كنيم !

در ابتداي جلس��ه دادگاه قاضي موحد از رسول 
امير قهرماني، نماينده دادستان خواست تا پرونده 

شخصيت متهم علي ديواندري را قرائت كند. 
 ارتباط هاي نامتعارف

قهرماني در جايگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس 
پرونده شخصيت ديواندري موقعيت هاي مناسب 
اجتماعي داشته و ارتباط هايي نيز با مقامات ارشد 
برقرار كرده است. او هم اكنون رئيس پژوهشكده 
بانك مركزي و پيش از اين مديرعامل بانك هاي 
ملت و پارس��يان و عضو هيئت مديره بانك ملت 
بوده است.  نماينده دادس��تان اظهار داشت: در 
اين پرونده، يكي از متهمان شخصي به نام مجيد 
سعادتي است كه ارتباطات نزديك و رفت و آمد 
خانوادگي با ديواندري داش��ته و طبق اظهارات 

ساير افراد سعادتي و ديواندري ارتباط بسيار باال 
و بعضاً نامتعارف داشتند. 

 فرزند ديواندري هم لندن نشين است
قهرمان��ي اضافه ك��رد: طب��ق اظه��ارات مادر 
همس��ر س��عادتي آقاي ديواندري س��عادتي را 
وارد پرونده هاي تراس��تي كرده و اظهارات برادر 
همسر سعادتي نيز اين موضوع را تأييد مي كند. 
همچنين طبق گزارش نيروي انتظامي سعادتي 
و ديواندري رفت و آمدهاي بس��ياري داشتند و 
حتي مالقات هايشان بعضاً چندين ساعت طول 

مي كشيده است. 
نماينده دادس��تان اظه��ار داش��ت: فرزند آقاي 
ديواندري قبل از ديپلم از كش��ور خارج ش��ده 
و در انگلي��س تحصي��ل مي كند، ضم��ن اينكه 
متهم س��عادتي هم در انگليس است. ديواندري 
پرونده ه��اي مفتوح��ي در قوه قضائي��ه دارد و 
اقداماتي را ب��دون مصوبه و دور از چش��م بانك 
مركزي و نهاده��اي نظارتي انج��ام مي داده كه 

بعدها موضوع مشخص مي شده است. 
 ارتباط نزديك با زنجاني

نماينده دادستان همچنين از مفتوح بودن پرونده 
ديواندري در ماجراي بابك زنجاني گفت: بابك 
زنجاني قبل از اينكه فس��اد نفتي داش��ته باشد، 
ارتباطاتي با ديواندري داش��ته و توانسته اعتبار 

پيدا و بعد به مسائل نفتي ورود كند. 

قهرماني ادامه داد: بابك زنجاني سهام دو بانك 
FIIB در مال��زي و كنت بان��ك تاجيكس��تان را 
خريداري كرده و س��پس بانك مل��ت در زمان 
ديواندري با قيمت گزاف و باال ۶۰ درصد س��هام 
اين بانك ها را خريداري مي كند و بابك زنجاني 
با اين كار يك اعتبار صوري در س��طح كشور به 
دس��ت مي آورد. البته قبل از دس��تگيري بابك 

زنجاني ارتباط ديواندري با وي قطع مي شود. 
 ارتباط با دولتمرد امريكايي

وي گفت: ديواندري با ش��خصي به نام كريم پور 
كه افغاني االصل بوده، ارتباط داش��ته و س��هام 
ش��ركت هاي او را خريداري مي كرده، كريم پور 
هم با يك دولتمرد امريكايي ارتباطاتي داش��ته 
و مسائلي را درباره او مطرح مي كرده كه پرونده 
ديواندري درباره اين مس��ائل در دادگاه مفتوح 

است. 
نماينده دادستان گفت: ديواندري پاسخ دهد كه 
آيا دولت ايران تالش و رايزني كرده كه ديواندري 
از ليست  تحريم ها خارج شده يا دول تحريم كننده 
خود به خود متوجه اقدام ظالمانه شان در خصوص 
ديواندري ش��دند و او را از ليس��ت تحريم خارج 
كردند با اينكه خودش��ان مي گويند اين تحريم 

موقتي بوده است، علت آن چيست؟!
 كلكسيوني از جرائم

در ادامه قاض��ي موحد درب��اره اتهام��ات علي 

ديواندري اظهار داش��ت: مطابق كيفرخواست و 
اتهامات اعالم شده متهم ديواندري به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام اقتصادي و ارزي كشور 
از طريق تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت 
با وصف سركردگي گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ 
ميليون و ١٨۵ هزار و ٧۴۰ درهم متعلق به بانك 
ملت، مبلغ ٢١ ميليون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دالر 
موضوع مابه التفاوت فروش نفت، ٢٢۰ ميليون 
درهم متعلق به بانك پارسيان، ٣۶ ميليون دالر 
متعلق به بانك پارس��يان، ١۶ هزار دالر موضوع 
س��فرهاي محرمانه، مش��اركت در قاچاق ارز به 
تركيه به مبلغ ۵۰ هزار و ١٢ يورو و ۴٨ س��نت 

متهم است. 
  انگليس را نقره داغ كرديم !

ديواندري هم با بيان اينكه يكي از اقداماتي كه ما 
در زمان تحريم انجام داديم، شكايت از انگليس 
به عنوان پيشرو در تحريم اروپا بود و اين شكايت 
منجر شد كه انگليس در خاك خود شكست داده 
شود و رأي صادره براي بانك ملت بعد از رأي ملي 

شدن نفت سابقه نداشت. 
متهم ديواندري اضافه كرد: عالوه بر آن مبلغ هزار 
و ٣۰۰ ميليارد تومان بابت تحريم ها به بانك ملت 

به عنوان غرامت داده شد. 
متهم ديواندري ادامه داد: خريد كش��تي اسفند 
سال ٩١ انجام شد، زماني كه بنده اصاًل در شركت 
مينيون حضور نداشتم و دستور خريد كشتي با 

آقايان سعادتي و آرام بود. 
 مردم را نگران نكنيم!

متهم ديواندري با اش��اره به صحب��ت قهرماني 
مبني بر بازجويي از مادر همس��ر آقاي سعادتي 
گفت: نيازي به بازجويي از او نبود اگر اس��تعالم 
مي كرديد به شما گفته مي شد كه چه اقداماتي 

انجام شده است. 
وي درباره استخدام سعادتي گفت: سعادتي سال 
٧٣ استخدام شد، يعني ١۰ سال پيش از حضور 
من و اينكه در كيفرخواست گفتند كه با نمره ١۰ 
از دانشگاه قبول ش��ده ربطي به من ندارد. البته 
سعادتي هنگامي كه مدير شعبه درجه٣ بورس 
شد، توانست ظرف مدت كوتاهي شعبه درجه٣ 
را ممتاز كند، در صورتي كه نماينده دادس��تان 
مي گويد، اصاًل آقاي س��عادتي ش��عبه ممتازي 

نداشته است. 
وي گفت: نبايد آنقدر بگوييم پول گم شده است 
و از اين بابت مردم را نگ��ران كنيم! اين در حالي 
است كه وجوه كارگزاري بازگشته است، اما شما 
)نماينده دادستان( در هشت جلسه قبلي گفتيد 
پول گم شده است، در حالي كه اگر بانك ادعايي 

دارد كه پولي گم شده آن را اعالم كند. 
در نهايت قاضي موحد با اعالم ختم جلسه گفت: 
جلسه بعدي سه شنبه ٢٨ آبان رأس ساعت ٨:٣۰ 

برگزار مي شود. 
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پرونده تخلف 16 ميليون يورويي تجهيزات پزشكي به قوه قضائيه رفت

وزير بهداشت: 8 پرونده تخلف در وزارت بهداشت در حال پيگيري است 

بابك به اعتبار ديواندري زنجاني شد !
علي ديواندري در دادگاه: رأيي كه به نفع بانك ملت در خاك انگليس و از دادگاه هاي انگليس گرفتم

بعد از ملي شدن صنعت نفت بي سابقه است !

 16 ش�دن  گ�م 

زهرا چيذري 
ميلي�ون ي�ورو از   گزارش  2

يك ميليارد و 300 
ميليون دالر ارز گم ش�ده تجهيزات پزشكي، 
حاال ديگ�ر مح�رز ش�ده و آن طور ك�ه وزير 
بهداشت مي گويد، پرونده اين تخلف مالي به 
قوه قضائيه فرستاده شده اس�ت. ظاهراً هيچ 
مدركي دال بر واردات تجهيزات پزشكي براي 
اين 16ميليون يورو وجود ندارد و شركت هاي 
متخلف نتوانستند مدركي دال بر واردات كاال 
در قبال ارز دريافتي ارائه كنند و همين مسئله 
هم پرونده تجهيزات پزشكي را به قوه قضائيه 
كش�انده اس�ت. هر چند اين تم�ام ماجراي 
تخلفات و فس�اد س�ازمان يافت�ه در وزارت 
بهداش�ت نيس�ت. به گفت�ه وزير بهداش�ت 
پرونده هاي ديگري در حوزه هاي ديگر از جمله 
دارو وجود دارد كه در مجموع هفت يا هشت 
پرونده تخلفات مالي در وزارت بهداش�ت در 

حال پيگيري است. 
تير امسال بود كه وزير بهداش��ت با پرونده اي از 
افشاگري هاي مالي از سوي س��اختاري كه وي 
آن را  »ش��بكه رانت و فساد« مي خواند به جلسه 
فراكسيون واليي مجلس فرستاد و وزير بهداشت 
از تحمل جوي س��نگين و تهديد خانواده اش از 

سوي شبكه رانت و فساد گفت. 
بنا به تأكيد وي دقيقاً معلوم نيس��ت چه كس��ي 
يك ميليارد و ٣۰۰ ميلي��ون دالر ارز تجهيزات 
پزشكي را برده و چه چيزي آورده و به چه كساني 
داده است! وي با تأكيد دوباره بر كانون هاي فساد 
در وزارت بهداش��ت يعني هيئت امن��اي ارزي و 
سازمان غذا و دارو از فسادي سازمان يافته در دارو 
و تجهيزات پزش��كي و حتي برخي شركت هاي 
وابس��ته به وزارت بهداش��ت گفت و تأكيد كرد: 
»بس��ياري از اين شركت هاي وابس��ته به هيئت 
امناي ارزي هر يك به نوعي مشكل دارند.« وي 
همچنين از واردات ٢ميلي��ون يورو كابل برق به 

جاي استنت قلب صحبت كرد. 

 به فاصله چن��د روز از اين ماج��را مديركل امور 
تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو 
به نوعي اظه��ارات آقاي وزي��ر را تكذيب كرد و 
درباره عدد و رقم ادعاي نمكي اين گونه توضيح 
داد:»وزير بهداش��ت در راس��تاي شفاف سازي 
فرآيند ورود تجهيزات و ملزومات پزشكي از ابتدا 
تا انتها اين سخنان را گفته است، وگرنه اين يك 
ميلي��ارد و ٣۰۰ ميلي��ون دالر كل گردش مالي 
تجهيزات پزشكي در س��ال ٩٧ است كه حدود 
يك ميليارد و ٢۵۰ ميلي��ون دالرش ترخيص و 
وارد چرخه درمان شده اس��ت!« حاال آقاي وزير 
دوب��اره از پرونده تخلف ١۶ميلي��ون يورويي در 
حوزه تجهيزات پزشكي سخن مي گويد كه هيچ 
سند و مدركي دال بر واردات تجهيزات پزشكي 
با آن وجود ندارد و اين پرونده براي رسيدگي به 

قوه قضائيه ارسال شده است. 
  سند افشاگري هاي آقاي وزير

حض��ور نمك��ي در وزارت بهداش��ت از هم��ان 
روزهاي نخست با افشاگري همراه بود. نخستين 
افش��اگري هاي نمكي در حوزه پرحاش��يه غذا و 

دارو متمركز ش��د و از رانت و فس��اد و امضا هاي 
طاليي در اين سازمان خبر داد و سپس به سراغ 
فس��اد ريش��ه كرده در هيئت امناي ارزي رفت. 
اين افش��اگري ها البته با حاشيه هايي براي آقاي 
وزير همراه بود، اما بعدتر ها بازداشت تعدادي از 
كاركنان وزارت بهداشت در جريان پرونده هاي 
فس��اد مالي همچون پرونده ش��بنم نعمت زاده 
نش��ان داد افش��اگري هاي آقاي وزي��ر حقيقت 

داشته است. 
حاال نمكي با اش��اره به اعالم وجود ١/۴ميليارد 
ي��ورو تخلفات مال��ي درباره ارزه��اي اختصاص 
يافته به واردات تجهيزات پزشكي مي گويد:»به 
شركت هاي متهم فرصت داديم، مدارك و اسناد 
خود را درباره سرنوشت ارزهاي اختصاص يافته 
به وزارت بهداشت بفرس��تند.« به گفته وزير در 
طول شش ماه گذشته اين مدارك و اسناد بررسي 
شدند، اما در نهايت وزير بهداشت ادامه داد: اين 
بررسي ها شش ماه طول كشيد. برخي شركت ها 
اسناد مربوط به واردات كاالها و تجهيزات پزشكي 
را ارائ��ه كردند، اس��ناد بانك ها و گم��رك را نيز 

بررسي كرديم. در نهايت و ته خط ١۶ ميليون يورو 
ارزي باقي مي ماند كه هيچ مدركي دال بر واردات 
تجهيزات پزشكي با آن وجود ندارد كه پرونده اين 

١۶ ميليون يورو به قوه قضائيه فرستاده شد. 
  پرونده تخلفات در حال پيگيري 

نمكي مي افزايد:»در م��ورد دارو تخلفات كمتر 
است و در حال پيگيري هس��تيم تا مدارك آنها 
را تكميل كنيم. همه اين تخلفات مربوط به سال 
٩٧ و ارزهاي اختصاص يافته براي واردات كاالها 
و تجهيزات پزشكي در گذشته است، اما از سال 
٩٨ با اصالح سامانه تي تك و محكم گرفتن مراحل 
اختصاص ارز براي واردات تجهيزات پزش��كي و 
با ايجاد سيس��تم هاي كنترل موازي جلوي اين 
تخلفات را گرفتيم و اين قدر واردات را ضابطه مند 
كرديم كه ديگر كسي نمي تواند از اين كارها انجام 
دهد.« به گفته وزير بهداش��ت اي��ن پرونده ١۶ 
ميليون يورويي فقط مربوط به واردات تجهيزات 
پزشكي است. پرونده هاي ديگري در حوزه هاي 
ديگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت يا 
هشت پرونده تخلفات مالي در وزارت بهداشت در 

حال پيگيري است. 
پرونده هاي ديگر تخلف در وزارت بهداشت هم در 
حال پيگيري هستند و در پي اين پيگيري ها سه 
كارمند سابق وزارت بهداشت كه در هيئت امناي 
ارزي و معاونت توس��عه منابع اين وزارتخانه كار 
مي كردند و تخلفات اقتصادي داشتند، بازداشت 

شدند. 
آنطور كه نمكي پيش از اين خبر داده بود، دو نفر 
از افراد بازداشت شده از اعضاي هيئت امناي ارزي 
وزارت بهداش��ت بودند كه شركت آواي سالمت 
زير مجموعه اين نهاد است و يك نفر ديگر از افراد 
بازداشت شده مديران س��ابق حوزه مالي- اداري 
وزارت بهداشت است. به گفته وي، افراد بازداشت 
شده در زمينه خريدهاي ارزي وزارت بهداشت، 
تعاوني مس��كن و پااليش��گاه نفت اصفهان )كه 
مالكيت آن با وزارت بهداشت است( فعاليت هاي 

اقتصادي داشته اند. 

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

 مريم پيشكيك باهشتگ برفي و انتشار اين عكس نوشت: 
حيف شد زم بازداشت ش��د وگرنه االن خبر مي زد كه مردم تهران در 

اعتراض به گراني بنزين خودرو ها را متوقف كردند!
-----------------------------------------------------

 فاطمه سرهنگي با انتش�ار اين عكس از يك اتفاق خوب در 
روز برفي تهران نوشت: برف مردم رو غافلگير كرد، اما اين غافلگيري 
بعضي وقت ها با مهربوني هايي كه توق��ع نداريم همراهه. كمك مأمور 
راهنمايي و مردم به راننده هايي كه دچار مشكل شده بودن رو با چشم 
ديدم. كم كاري هاي ش��هرداري هم البته خيلي به چش��م اومد. هيچ 
خبري از سطل هاي ش��ن تو خيابون نبود، اما باز هم زيبايي هاي روز 

برفي كم نبود. 
-----------------------------------------------------

 مهتاب پرنده با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از ورزش 
مدارس دخترانه نوشت: تا وقتي هوا خوب بود بچه هاي مدرسمون 
رو تو حياط مدرسه با امكانات كمي كه بود، ورزش ميداديم، اما آموزش 
پرورش قول ٣٨۰ تا سالن به عنوان كالس درس تربيت بدني با اولويت 
مدارس دخترانه در قالب تفاهمنامه اي در دست ساخت و تكميل داره 
كه ٢۰۰سالن تو هفته تربيت بدني افتتاح ش��د و ما چشم به راه ١٨۰ 

سالن باقيمانده هستيم. 
-----------------------------------------------------

 vs امين اسدي با انتشار اين دو عكس نوشت: مديريت انقالبي  
مديريت اصالح طلبي.

-----------------------------------------------------

  محمد با انتشار اين عكس نوشت: يك روز برفي در زنجان... 

 رئيس سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه كمبود پرستار يك معضل 
اساسي در كشور است، گفت: نبايد به بيمار به عنوان شماره تخت نگاه 
كنيم. براين اساس به ازاي هر تخت بيمارستاني ٢/۵ نفر گروه پرستاري 
است كه ١/٨ آن پرستار و ۰/٧ ديگر مربوط به بقيه كادر پرستاري است. 
 سعيد محمودي مديركل محيط زيس��ت استان تهران در خصوص 
مركز دفن زباله آرادكوه و مشكالت زيست محيطي اين مجتمع گفت: 
آرادكوه يكي از بزرگ ترين س��ايت هاي پس��ماند در خاورميانه است، 
اما هيچ افقي براي ادامه فعاليت آن در نظر گرفته نش��ده و شهرداري 
سال هاس��ت بدون در نظر گرفتن هيچ گونه پاياني به دفن پسماند ١۰ 

ميليون تهراني ادامه مي دهد. 
 جوادي يگانه معاون اجتماعي ش��هرداري با اشاره به اينكه ظرفيت 
گرمخانه هاي شهر تهران ٢ هزار و ٨۰۰ تخت اس��ت، اظهار كرد: اين 
ظرفيت با كف خواب به حدود ۴ ه��زار و ٢۰۰ نفر ام��كان ارتقا دارد، 
همچنين با هماهنگي كه با سازمان هاي مردم نهاد صورت گرفته است 

مي توانيم از ظرفيت قابل مالحظه اين نهادها نيز استفاده كنيم. 
 نوشين جزايري رئيس گروه دارو دفترخدمات تخصصي سازمان بيمه 
سالمت گفت: داروهاي بيماران ديابتي جزو پرهزينه ترين داروها براي 
سازمان بيمه سالمت محسوب مي شود، درسال ٩٧ بيش از ٢۰۰ هزار 
بيمه شده، انس��ولين قلمي دريافت كرده اند كه بابت آن ٢٣۵ ميليارد 

تومان از سوي سازمان هزينه شده است. 
 مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران گفت: با توجه به تغيير قيمت 

بنزين، نرخ بليت اتوبوس افزايش نمي يابد. 
 مديركل پزشكي قانوني استان تهران تأكيد كرد: بيماران EB با توجه 
به وضعيت مخاطره آميز بودن بيماري شان با انجام پانسمان مي توانند 
وضعيت بهتري داشته باشند و پانسمان تنها نقش حمايتي براي اين 
بيماران دارد. اينكه اين موضوعي كه اگر بيمار EB پانسمان نشود جان 

خود را از دست مي دهد از نظر علمي صحيح نيست. 

اعتراضات منهاي اغتشاشات
مردم در برخي از شهرها به دليل گران شدن بنزين 

تجمع كردند
ديروز  در تهران و برخي از شهرهاي كشور تجمعات و اعتراضاتي 
ب�ه تصميم جدي�د بنزين�ي انج�ام گرفت. م�ردم حاض�ر در اين 
تجمعات آمده بودند يك مطالبه اقتص�ادي را مطرح كنند. با اين 
حال در برخي جاه�ا اعتراضات با خش�ونت عده اي همراه ش�د. 
با اعالم افزايش ناگهاني قيمت بنزين ش��وك اقتصادي جديد به مردم 
وارد شد. اگرچه بناست تا منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين در قالب 
يارانه نق��دي بين ۶۰ميليون ايراني توزيع ش��ود، اما بخش��ي از مردم 
به اين افزايش قيم��ت ناگهاني معترضن��د و آيت اهلل العظمي لطف اهلل 
صافي گلپايگاني و آي��ت اهلل العظمي س��يدمحمدعلي علوي گرگاني 
در بيانيه هاي جداگانه اي از شيوه اصالح قيمت بنزين و ايجاد التهاب 

معيشتي انتقاد كرده اند. 
 اعتراضاتي براي طرح يك مطالبه 

مردم به ش��يوه اصالح قيمت بنزين معترض هس��تند و اين اعتراض با 
تجمعاتي در برخي ش��هرهاي كش��ور همراه بود. تجمعات اعتراضي به 
افزايش قيمت بنزين از بعدازظهر جمعه آغاز و تا روزگذش��ته نيز ادامه 
داشت. بنا بر اين گزارش ها، در شهرهاي خوزستان و سيرجان كرمان اين 
اعتراض ها بيشتر بود و در اهواز تجمعات ١۰۰ تا ١۵۰نفره در چند نقطه 
شهر برگزار ش��د كه معترضان در واكنش به افزايش قيمت بنزين شعار 
مي دادند. بعضي از تجمعات با پادرمياني م��ردم و پليس پايان يافت، اما 
همچنان در چند نقطه ترافيك ناشي از اعتراضات وجود دارد. در مشهد نيز 
ترافيك ناشي از اعتراضات بنزين تعدادي از مردم و راننده ها گزارش شده و  

در سيرجان كرمان هم اعتراضات مشابهي در حال برگزاري است. 
عمده اعتراضات در دس��ته هاي حدوداً ۵۰ تا ١۵۰ نفره انجام ش��ده و 
تاكنون شعارهاي سياسي چنداني گزارش نشده و بيشتر اعتراضات و 

شعارها مربوط به افزايش چند باره قيمت بنزين است. 
برخي از خيابان هاي مركز لرستان هم صحنه تجمع آرام مردمي بود كه 
هدف خود را طرح مطالبات اقتصادي بعد از اصالح قيمت بنزين اعالم 
كردند. در تجمع آرام خرم آباد مردم ضمن يادآوري اينكه شعار اشتباهي 
و شيشه شكستن ندارند، تأكيد كردند كه اجازه نمي دهند از تجمعات 

آنها ضدانقالب سوءاستفاده كند. 
 مأموريت رسانه هاي معاند

اما با وج��ود تظاهرات مس��المت آميز م��ردم در ش��هرهاي مختلف 
رسانه هاي ضدانقالب به دنبال ماهي گرفتن از آب گل آلوده  بودند و با 
بسته شدن آمدنيوز، مأموريت ساخت اخبار جعلي و تحريك مردم و به 
حاشيه كشاندن و بهره برداري سياسي از تجمعات مردمي را رسانه ملكه، 

راديو فردا و ايران اينترنشنال به عهده گرفته اند. 
در واكنش به تنش زايي رسانه هاي معاند با بهره گيري از فضاي مجازي، 
محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور با بيان اينكه مديريت اصالح 
قيمت بنزين بر اساس قانون و كارشناسي هاي انجام شده توسط دولت 
محترم ابالغ شده است، گفت:»مردم عزيز ما قطعاً خط خودشان را از 
تعداد اندكي از اخاللگراني كه با راهبن��دان يا حمله به برخي از اماكن 
ضديت خودش��ان را با نظام و برنامه هاي مردم انج��ام مي دهند، جدا 

خواهند كرد.«
 برخورد قانوني با اخاللگران

بنا به تأكيد وي هر رفتاري كه موجب اخالل در نظم عمومي  ش��ود به 
موجب قانون جرم است و نيروهاي نظامي و دستگاه قضايي وظيفه خود 
مي دانند با افرادي كه اخ��الل در نظم عمومي مي كنند، طبق مقررات 

قانوني برخورد كنند. 
منتظري تصريح كرد:»قطعاً مسئوالن و مديران كشور در جهت منافع 
مردم همان گونه  كه ابالغ هم ش��ده هر چه درآمد از اين محل تأمين 
شود براي قشر متوسط و زير متوسط جامعه به صورت »مساعدت« و 
»كمك« تأمين و تقديم آنها خواهد شد و به اخاللگراني كه قطعاً ريشه 
در خارج از كشور دارند-  كما اينكه ما در اين يكي دو روز شاهد بوديم 
جريانات معاند با نظام جمهوري اسالمي از فضاي مجازي استفاده كرده 
و مردم را به خيال خام خودشان مي خواهند تحريك كنند-  اجازه اين 

كار داده نخواهد شد.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

غلبه زحمات اولين  برف  98 بر فوايدش
اولين بارش برف در پايتخت به رغم هشدار سازمان هواشناسي، 
مسئوالن شهري را غافلگير كرد. ترافيك سنگين ناشي از بارش 
برف و لغزنده ش�دن معابر در مناطق و معابرش�هر س�بب ش�د تا 
خيابان هاي شهر بسته ش�ود. از طرف ديگر كمبود و نبود وسايل 
نقليه عمومي سبب شد تا ظرفيت مترو هم جوابگو مراجعان نباشد. 
كندي حركت و مش�كالت ناش�ي از بارش ها ب�ه تعطيلي مدارس 
انجاميد. در تهران مس�افران سرگردان مس�يرهاي 15 دقيقه اي 
را تا 1/5 س�اعت طي كردند. اتفاق روزگذش�ته مختص تهران هم 
نبود، اين بارش رحمت الهي با يك مديريت س�اده مي تواند همه 
موهباتش را بدون مشقت يا الاقل با زحمت كم به همه ارزاني كند. 
روزگذشته و براساس اعالم قبلي هواشناسي، بارش برف در تهران 
آغاز شد، اما مس��ئوالن ش��هري همانند بارش باران در هفته هاي 
گذشته بار ديگر غافلگير شدند. برخي از شهروندان تهراني در مناطق 
شمالي تهران از بي تدبيري و ناهماهنگي شهرداري تهران به شدت 
گاليه مند ش��دند. ناهماهنگي ش��هرداري و عدم آمادگي نيرو هاي 
شهرداري در مواجهه با بارش ها، سبب بروز ترافيك شديد در برخي 
از معابر پر رفت وآمد تهران شد. پس از بارش برف در مناطق مختلف 
تهران و مسدودش��دن معابر، تازه ش��هرداري تهران در حال تأمين 
شن و ماس��ه در مناطق برفي بود. اصغر عطايي، مديركل شهرداري 
تهران با اشاره به بارش برف در تهران گفت: عوامل شهرداري تهران 
با حضور در مناطق برف گير و لغزنده نسبت به پاشيدن نمك و شن 

مخصوص اقدام كردند. 
به گفته پيمان صابريان رئيس مركز اورژانس تهران به دليل شدت برف و 
لغزندگي معابر تردد خودروهاي امدادي همچون اورژانس و هالل احمر 
در مناطق شمالي پايتخت با مشكل مواجه شد  و به دليل لغزندگي معابر 
شمالي پايتخت تعدادي از خودروها با يكديگر برخورد كردند كه كندي 
حركت و ترافيك مسير را به دنبال داشت و با حضور پليس راهنمايي و 
رانندگي مسير ها بازگشايي شد. در همين خصوص سردار محمدرضا 
مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اش��اره به 
آخرين وضعيت معابر با توجه به بارش برف در پايتخت گفت: تردد در 
بسياري از مناطق شمالي از جمله بلوارهاي شهيد آبشناسان و شهيد 
ستاري كاماًل متوقف شد و خودروها در اين معابر، امكان تردد نداشتند. 
بنا بر مش��اهدات ميداني خبرنگار »جوان« اتوبان ام��ام علي، ارتش، 
بابايي و مناطق اطرافي آن هم با اولين بارش قفل شد و امكان حركت 

وجود نداشت. 
برخي از دانش��گاه ها و مدارس پايتخت هم روزگذش��ته ٢۵ آبان ماه و 
همزمان با بارش اولين برف پاييزي تعطيل شدند و آزمون تعدادي از 

واحدهاي دانشگاهي لغو شد. 
چند وقتي است كه هواشناسي پيش بيني كرده ميانگين بارش ها ممكن 
است در مقايسه با سال هاي گذشته بيشتر باشد. بارش برف روزگذشته 
در پايتخت كه با چندين اس��تان ديگر هم همراه ب��ود، مي تواند همه 
فوايد و مواهبش را به همه ارزاني كند، اما متأسفانه هم سال گذشته و 
هم امسال، سوءتدبير باعث ش��د تا زحمات برف از رحماتش بيشتر به 

چشم مردم بيايد. 

فاطمه هاشمي| ميزان


