
گروه هایی از مردم ک�ه در اعتراضات چند روز 
اخیر شرکت داشتند، پس از سوءاستفاده اشرار 
و غیربومی ها و به آتش کشیدن و تخریب اموال 
 عمومی، صف خ�ود را از آنان ج�دا و صحنه را 
ترک کردند.  حوادث دیروز فقط در چند نقطه 
کشور رخ داد و البته با تخریب بیشتر. برخي ها 
به شیوه اصالح قیمت بنزین معترضند و برخي 
معترضان براي نش�ان دادن اعتراض ش�ان به 
خیابان ها آمده ان�د؛ در بین معترضاني که یك 
مطالب�ه اقتصادي را مط�رح مي کنن�د، اما به 
یك باره تعداد مع�دودي از افراد هس�تند که 
تالش دارند اعتراضات رابه اغتشاش بكشانند. 
از میان جمعیت حاضر در خیابان کافي اس�ت 
تا یك نفر به س�مت پمپ بنزین برود و آتشي 
بیفروزد تا یك اعتراض آرام و مطالبه اي مردمي 
به صحن�ه اي از نمایش یك اغتش�اش تبدیل 
ش�ود؛ اما پش�ت این صحنه، مردم�ي حضور 
دارند ک�ه اموالش�ان تخریب مي ش�ود و دود 
ای�ن اغتش�اش ها و ناآرامي ها به چش�م آنها 
مي رود. همی�ن حاال ه�م بنا بر اع�الم رئیس 
مرک�ز روابط عموم�ي و اطالع رس�اني وزارت 
بهداش�ت، برآورد مي ش�ود تا  روز گذشته 60 
میلیارد توم�ان به اموال عموم�ي و تجهیزات 
پزش�كي اورژانس آس�یب رس�یده باشد، اما 
اف�رادي ک�ه در میان�ه اعتراض�ات مردم�ي 
اغتشاش ایجاد مي کنند و به اموال عمومي یا 
حتي اموال خصوصي افراد آسیب مي رسانند، 
چه کس�اني هس�تند؟ پاسخ به این س�ؤال را 
شاید در ترجیع بند سخنان مسئوالن درباره 
دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر بتوان یافت. 
»اغلب اغتشاشگران دستگیرشده غیربومي 
هستند.«! این بدین معناس�ت که اتاق فرمان 
تبدیل اعتراضات به اغتشاش جایي دیگر است. 
چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد يكي از عزيزانتان 
بيمار است و شما منتظر هستيد اورژانس برسد، 
اما ماشين اورژانس در ميانه اغتشاشات خياباني 
گرفتار شده است. انگار عقربه هاي ساعت از حركت 
ايستاده اند و عبور هر ثانيه يك سال طول مي كشد. 
حاال اگر بيمارتان داخل خودروي اورژانس باشد و 
افرادي به نام اعتراض به گراني بنزين به ماشين 
اورژانس حمله كنند و با چوب و چماق شيشه هاي 
ماش��ين را بش��كنند و راننده را هم پياده كنند و 
حتي بخواهند خ��ودرو را به آتش بكش��ند، چه 
حس��ي پيدا مي كني��د؟ آيا تص��ور مي كنيد اين 
افراد به راستي براي طرح يك مطالبه و اعتراضي 
اقتصادي به خيابان آمده ان��د و چنين رفتاري را 
در پيش گرفته اند؟ آنچه ش��ما در ذهنتان تصور 
كرديد، به راستي در برخي شهرهاي كشور اتفاق 
افتاده است. برآورد مي شود تاكنون اغتشاشگران 
ميلياردها توم��ان به اموال عموم��ي و تجهيزات 

پزشكي اورژانس آسيب  رسانده  اند. 
 بیماراني که به بیمارستان نمي رسند!

اگر پ��اي درد دل پرس��نل اورژانس بنش��ينيد، 
متوجه خواهيد ش��د كه اين روزها شرايط براي 
آنها سخت تر از هميشه شده است. طي روز هاي 
اخير، پرس��نل اورژانس تهران در آماده باش ويژه 
قرار داش��تند، اغتشاش��ات و به هم ريختن نظم 
عمومي سرعت ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي 
را كاهش مي دهد و زماني كه بي نظمي در معابر 
شهر طوالني شود، يك آمبوالنس براي رسيدن به                                                                                                     

مصدوم بايد ساعت ها در ترافيك بماند. حتي موتور 
آمبوالنس هاي اورژانس طي دو شب گذشته با اين 

مشكل مواجه بودند. 
محمدج��واد نادم��ي، مس��ئول عملي��ات ويژه 
اورژانس با تأكيد ب��ر اينكه ط��ي روزهاي اخير 
تماس با سازمان اورژانس 1/5برابر افزايش داشته، 
مي افزايد:»اين افراد از جمله بيماراني بودند كه 
 با مشكالت قلبي و تنفس��ي مواجه شده بودند.« 
بنا به تأكي��د وي، تكنس��ين اورژانس بايد ظرف 
مدت كمتر از پنج دقيقه بر بالين بيمار حاضر شود 
و كار احيا و درمان را انجام ش��ود و سپس بيمار 
را در س��ريع ترين زمان ممك��ن به                                                                                                    مركز درماني 
انتقال دهد، اما عده اي با قراردادن موانع در مسير 
خودروها يا پرتاب كردن سنگ و چوب به                                                                                                     سمت 

خودروهاي اورژانس مشكالت عديده اي را براي 
خدمت رس��اني ايج��اد كردند و ب��دون توجه به                                                                                                     
مأموريت هاي حس��اس اورژان��س، ايجاد ناامني 
كردند.  نادمي به ف��ارس مي گويد:»به                                                                                                     طور مثال 
يكشنبه شب در تماس��ي كه با يكي از مراكز ما 
گرفته ش��د، يك خانم ب��اردار باي��د بالفاصله به                                                                                                     
مراكز درماني تهران انتقال پيدا مي كرد و به                                                                                                     دليل 
بسته شدن مسير عبور و مرور ساعت ها در ترافيك 
مانده ب��ود و در نهايت با كمك م��ردم گاردريل 
خيابان باز شد و بيمار به                                                                                                     شهر كرج انتقال يافت.«

 تخریب 5پایگاه اورژانس
كيانوش جهانپ��ور، رئيس مرك��ز روابط عمومي 
و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت درباره آخرين 
وضعيت تخريب اموال عمومي و خسارات واردشده 
به آمبوالنس ها و پايگاه هاي اورژانس طي روزهاي 

گذشته مي گويد:»طبق آخرين آمار 32 آمبوالنس 
اورژانس در س��طح كشور به وس��يله آشوبگران 
آسيب ديده و همچنين پنج پايگاه اورژانس نيز در 
سطح كشور تخريب شده است.« جهانپور با بيان 
اينكه اغتشاشگران بدون توجه به مأموريت هاي 
پرس��نل اورژانس دهها تجهيزات پزشكي همراه 
آمبوالنس ها را تخريب كرده اند، مي افزايد:»برآورد 
مي شود تا اين لحظه )روز گذشته( اغتشاشگران 
60ميليارد تومان به ام��وال عمومي و تجهيزات 
پزش��كي اورژانس آسيب زده باش��ند.« به گفته 
رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رساني  وزارت 
بهداشت، طبق آمارهاي به دست آمده چهار نفر از 
پرسنل اورژانس هم  روزگذشته آسيب ديده بودند 

كه اين آمار افزايش يافته است. 
 آتش زدن 13 هزار جلد کتاب 

سوء استفاده ها از اعتراض هاي مردمي به همين 
جا ختم نمي ش��ود. به فاصله دو روز از روز كتاب، 
كتابخوان��ي و كتابدار يك كتابخان��ه عمومي در 
شهرستان ش��هريار  به آتش كشيده شد و حدود 
13هزار جلد كتاب در آتش سوخت كه خسارت 
وارده به اي��ن كتابخانه ح��دود 20ميليارد ريال 
ارزيابي مي شود.  به گفته نوراهلل طاهري، فرماندار 
شهرستان شهريار از ابتداي شروع اتفاقات و روند 
تخريب اموال دولتي و عموم��ي، حدود ۸0نفر از 
آشوبگران در شهرستان شهريار بازداشت و تحويل 
مراجع قضايي شدند كه  اغلب اين افراد غيربومي 
بوده اند. حجت االس��الم محمدحسين قاسم پور، 
دادس��تان عمومي و انقالب رباط كريم با اش��اره 
به دس��تگيري 3۴ نفر به جرم آسيب رساندن به 

اموال عمومي، اختالل در نظم عمومي و اغتشاش 
تصريح مي كند:»در بين دستگيرشدگان، ليدرهاي 
تربيت شده براي آشوب طلبي و اغتشاش در ميان 

اعتراضات مردم وجود دارد.«
 دستگیرشدگان غیربومي !

محمد حدادزاده، دادستان عمومي و انقالب يزد 
هم با بيان اينكه ۴0 نفر از اغتشاشگران در تجمعات 
اعتراضي به اصالح قيمت بنزين در يزد دستگير 
ش��دند، تصريح مي كند:»اغلب دستگيرشدگان 

غيربومي و غيريزدي هستند.«
به گفت��ه وي اجتماعاتي كه در ي��زد در اعتراض 
به اصالح قيمت بنزين ايجاد ش��ده ب��ود، آرام و 
مسالمت آميز بوده و مشكل خاصي وجود نداشت، 
اما در چند نقطه از ش��هر ع��ده اي فرصت طلب و 
معاند به جمع مردم پيوس��تند و با انجام اقدامات 
هنجارشكنانه، اهداف ديگري را دنبال مي كردند. 
اين افراد اقدام به تخريب اموال عمومي كردند و 
در مواردي نيز با پليس درگير شدند كه حتي اين 

درگيري به مصدوميت پليس انجاميد. 
با اين حال در يزد، آشوبگران افراد معدودي بودند 

كه حسابشان از مردم جدا شد.
 اطفاي 100 آتش سوزي عمدي 

در اصفهان هم اغتشاشگران خسارت بسياري به 
سازه هاي ش��هري، معابر و بانك ها وارد كردند و 
چندين خودروي آتش نش��اني يا خسارت ديدند 
يا در ترافيك گرفتار ش��دند.  ب��ه گفته قدرت اهلل 
نوروزي شهردار اصفهان پنج ايستگاه مترو آسيب 
ديدند،  كه خدمت رس��اني در آنها متوقف شد و 
60 دستگاه اتوبوس هم خسارت ديدند كه از اين 
تعداد 27 دستگاه به طور كامل تخريب شدند. بنا 
به تأكيد وي اگرچه خدمت رس��اني اتوبوسراني و 
مترو از سر گرفته شده است، اما حتي درختان و 
فضاي سبز نيز در اين بين دچار خسارت شده اند. 
فره��اد كاوه آهنگ��ران، س��خنگوي س��ازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان هم 
از آسيب رسيدن به 50 نفر از نيروهاي آتش نشاني 
در مأموريت هاي روزهاي اخي��ر اطالع داد كه از 
اين تعداد 9 نفر بس��تري شدند.  بنا به تأكيد وي، 
مأموران آتش نش��اني بيش از 100 مورد حريق و 
حوادث با وس��عت هاي مختلف را اطفا كردند كه 

اين 100 آتش سوزي همه عمدي بوده است. 
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري اصفهان تصريح مي كند: »در اين بين، 
۸7 خودروي آتش نش��اني نيز به صورت جزيي و 
كلي خس��ارت ديده اند.« گزارش هاي رسيده از 
نقاط مختلف كشور حاكي اس��ت، از ميان هزار و 
۸0 شهر و شهرستان كشور، اعتراضات و تجمعات 
كوچك در نقاط انگشت شماري صورت گرفته كه 
جمعيت اين تجمعات بي��ن 50 تا حداكثر هزار و 
500 نفر تخمين زده ش��ده است.   در استان هاي 
خوزستان، تهران بزرگ، فارس و كرمان بيشترين 

آسيب به اموال عمومي زده شده است. 
شيوه عملكرد هسته اصلي خشونت نشان مي دهد 
كه اين افراد كاماًل آموزش ديده بودند و برخالف 
بس��ياري از مردم كه از افزاي��ش ناگهاني بنزين 
غافلگير شده اند، اين افراد مترصد و آماده چنين 

موقعيتي بوده اند. 
هرچند در سومين روز اعتراض ها به وضوح  صف 
آشوبگران از مردم جدا ش��د و امكان شناسايي و 

برخورد با تخريبگران اموال عمومي فراهم آمد.
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تحلیل »جوان« از یك آگهي عجیب در روزنامه همشهري 

آگهي هاي همشهري در خدمت گران ترشدن گراني !

اغتشاشگران دستگیرشده که پایگاه هاي اورژانس و 13هزار جلد کتاب و در برخي جاها قرآن ها را آتش زده اند 
و خسارات دیگري به اموال عمومي و خصوصي زده اند، اغلب غیربومي بوده اند!

مردم معترضند، اما 

محمدصادق فقفوري
ب�ر تن�ور گران�ي    از شهر

نمي دمن�د چ�ون 
علیه خودش�ان اس�ت بلكه این مسئوالن و 
متولی�ان ام�ر  هس�تند ک�ه بعضي جاه�ا با 
ندانم کاري گراني را مضاعف بر مردم تحمیل 
مي کنند. یك نمونه جال�ب این موضوع رویه 
روزنامه همشهري در چاپ آگهي هایي است 
که این روزها در پیش گرفته است. گویا این را 
هم باید در ادامه همان مدیریت غیرقابل دفاع 
ترافی�ك در روز برف�ي آن ه�م از درون اتاق 
کنترل ترافیك و نشس�ته پشت میز تعبیر و 
تفسیر کرد. در یك مورد عجیب نیازمندي هاي 
روزنامه همشهري، ارگان مطبوعاتي شهرداري 
تهران، آگهي ه�اي امالک را طوري منتش�ر 
مي کند که در آن صراحتًا نوشته است: گراني 
بنزین = گراني ملك! پس  اي مردم بشتابید و 
ملك بخرید ت�ا بیش از ای�ن از کف تان نرود !

وضع موجود در حوزه ش��هري نتيج��ه مديريت 
يك پارچه اصالح طلبي است، چه در شوراي شهر 
و چه در ش��هرداري. گراني هاي سطح كشور هم 
برآمده از مديريت با شيوه اصالح طلبي است. گاهي 
اوقات اين موضوع به ذهن متبادر مي شود كه انگار 
برخي مسئوالن در  گراني بيش��تر عمدي در كار 
دارند، حاال يا با تصميمات اش��تباه يا با رهاكردن 
نظارت و آزادكردن همه چيز يا به هر طريق ديگر. 

يك نمونه جالب كه مؤيد اين ادعاست، آگهي هاي 
منتشر شده در نيازمندي هاي روزنامه همشهري 

اس��ت. پيش تر از اين موارد تعجب انگيزي از اين 
آگهي ها منتشر شده بود كه نشان مي داد نظارتي 
بر اين مجموعه چاپي صورت نمي گيرد، اما حاال و 
در شرايطي كه مردم نسبت به وضع معيشتي خود 
نگرانند و به برخي تصميمات معترض هس��تند، 
مي طلبد نظارت ه��ا در مجموعه ه��اي دولتي و 
شبه دولتي بيشتر از پيش صورت پذيرد، نه اينكه 
برعكس و با رهاكردن نظارت ب��ر تنور گراني ها 
بدمند و مردم را با اكاذيبي كه منطبق با واقعيت 

نيست بيش از پيش نگران كنند. 
روزنامه همش��هري در ضميم��ه نيازمندي هاي 

روز گذشته خود يك آگهي عجيب را با اين متن 
منتشر كرده است: »گراني بنزين = گراني ملك. 
60 متر دو خواب هش��ت س��اله با امكانات. فقط 

امروز 550 ميليون!«
جاي جاي اين آگهي اضطراب و تشويش است و 
القاي كاذب و دميدن بيش از پيش بر تنور گراني؛ 
گراني بنزين باعث مي شود ملك هم حتماً گران 
ش��ود؛ يا به عبارت ديگر، نتيج��ه حتمي گران تر 
شدن بنزين، گران تر ش��دن قيمت مسكن است. 
قيمت ملك آگهي ش��ده هم »فقط امروز« 550 
ميليون تومان اس��ت و اگر ف��ردا بخواهيد همين 

ملك را بخريد چون بنزين گران شده است، احياناً 
بايد 600يا 700 ميليون يا يك ميليارد تومان پول 
بدهيد! بيچاره خواننده مس��تأجري كه پس انداز 
چندين س��اله اش به حدي رسيده اس��ت كه به 
خودش اجازه مي دهد در نيازمندي هاي همشهري 
دنبال يك خان��ه ۴0، 50 متري بگ��ردد، وقتي با 
اين چنين متن هايي مواجه مي ش��ود، چه حالي 

مي شود؟ جز تشويش، آه، حسرت و نااميدي؟ 
 از بي وجداني آگهي دهنده ك��ه بگذريم، ظاهراً 
نظارت بر مجموعه نيازمندي هاي همشهري يا به 
قدري ضعيف است كه انگار نظارتي وجود ندارد و 
هر متني را مي توان به عنوان آگهي منتشر كرد، 
يا اينكه ناظران اين روزنامه خوششان مي آيد كه 
با چاپ و درج چنين مطالبي خودش��ان باعث و 
باني گران تر شدن گراني هاي موجود شوند. انگار 

نان شان در گران تر شدن است !
بايد به شماره چاپ شده ذيل اين آگهي زنگ زد 
و از وجدانش جويا شد كه در شرايط فعلي حاضر 
است به قيمت خون به دل مردم كردن، احياناً بر 
ذخايرش بيفزايد و هم پيش از آن بايد به مديران 
روزنامه همشهري اين ان  قلت جدي را وارد كرد 
كه چرا با درج چني��ن مطالبي اضطراب مردم را 
بيش��تر مي كنيد؟ اضطراب معيشتي كه نتيجه 
عملكرد خود ش��ما و همس��وها با شماست، روا 
نيست بيشتر از اين شود. اگر جاهل قاصر باشيد، 
اقال مستحق عذرخواهي و تجديدنظر در رويه ايد 
و اگر هم مقصريد كه مس��توجب بازخواس��ت و 

مجازات. 

۳۸درصد معلوالن بهزيستي قربانيان 
تصادفات جاده اي هستند

معاون ام�ور توانبخش�ي س�ازمان بهزیس�تي کش�ور معلولیت 
ناش�ي از ضایع�ه نخاع�ي و ح�وادث ج�اده اي را از ش�دیدترین 
انواع معلولیت ها دانس�ت و گفت: بیش از 11 ه�زار نفر از معلوالن 
تحت پوش�ش بهزیس�تي قربانیان تصادفات جاده اي هس�تند. 
محمد نفريه با اشاره به روز جهاني قربانيان ترافيك گفت: از حدود 26 
هزار معلول ضايعه نخاعي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور حدود 
11هزار نفر معادل 37 تا 3۸ درصد قربانيان تصادفات جاده اي هستند 
و هر سال نيز حدود هزار و 600 تا 2هزار نفر به تعداد افراد داراي ضايعه 
نخاعي افزوده مي ش��ود كه 30 تا ۴0 درصد از اين افراد نيز هرساله به 

دليل تصادفات جاده اي به اين گروه اضافه مي شوند. 
وي با بيان اينكه اين افراد از تمام خدمات سازمان بهزستي به معلوالن 
داراي ضايعه نخاعي بهره  مند مي شوند، به ايسنا گفت: البته بخشي از 
اين افراد تحت پوش��ش بيمه درماني هس��تند اما كمك هاي سازمان 
بهزيستي ارتباطي با پوشش بيمه اي اين افراد ندارد. همچنين از حق 
بيمه اين افراد پولي به سازمان بهزيستي پرداخت نمي شود و هزينه هاي 
سازمان بهزيستي براي اين افراد نيز ش��امل محورهاي خاصي است. 
براي مثال بخش عمده اي از خدمات بهزيس��تي مانند توزيع وس��ايل 
بهداشتي و پرداخت حق پرستاري عمدتاً شامل معلوالن دچار ضايعه 
نخاعي مي شود.  معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با بيان 
اينكه معلوليت حاصل از ضايعه نخاعي از ش��ديدترين انواع معلوليت 
است، اظهار كرد: به همين دليل بسياري از خدمات سازمان بهزيستي 
مانند پرداخت حق پرس��تاري به اين افراد پرداخت مي ش��ود. امسال 
2هزار و 200 نفر افراد پش��ت نوبتي نيز به ليست افراد دريافت كننده 
حق پرستاري افزوده شده است. اين افراد پشت نوبتي بودند كه امسال 
تحت پوشش اين خدمات قرار گرفتند و از سه ماه پيش به اين افراد حق 
پرستاري پرداخت شده اس��ت.  نفريه با بيان اينكه در مجموع بيش از 
26 هزار نفر تحت پوشش دريافت حق پرستاري قرار گرفته اند، گفت: 
همانطور كه گفته ش��د از اين تعداد 11 هزار معلول ناشي از تصادفات 

جاده اي و وسايل نقليه هستند كه در صدر علل معلوليت قرار دارند. 
به گفته وي هزينه هايي نظير پرداخت حق پرستاري، وسايل بهداشتي، 
كمك توانبخش��ي، فيزيوتراپي و كاردرماني تنها بخشي از هزينه هاي 
حاصل از معلوليت اين افراد براي س��ازمان بهزيس��تي است. بسياري 
از هزينه هاي درماني و مش��كالتي نظي��ر زخم بس��تر  از جمله ديگر 
هزينه هاي ناش��ي از مش��كالت ضايعه نخاعي اس��ت چراكه اين نوع 

معلوليت از پرخرج ترين انواع معلوليت هاست. 
----------------------------------------------------

۱۲ درصد نوزادان ايراني
 نارس  به دنيا مي آيند

مسئول بخش NICU مرکز آموزشي درماني شهداي خلیج فارس 
گفت: ساالنه حدود 15 میلیون نوزاد نارس در جهان به دنیا مي آیند 
و آمار تولد چنین نوزاداني در کشورهاي مختلف از 5 تا 1۸ درصد 
اعالم  شده که در ایران آمار تقریبي تولد نوزاد نارس 1۲درصد است. 
زليخا موردكي با اعالم اين آمار گفت: نوزاداني كه چند هفته زودتر به 
دنيا مي آيند، در معرض خطر مشكالت سالمتي و نيازمند مراقبت هاي 
خاص و پيگيري همه جانبه از ابعاد مختلف سالمت از جمله وضعيت 
رشد و تكامل، ارزيابي شبكه چشم، بينايي سنجي و شنوايي سنجي 
هستند.   موردكي اظهار كرد: مراقبت گروهي اهميت زيادي در اين 
امر داش��ته و حضور درمانگرها مانند كار درمانگ��ر، گفتار درمانگر، 
روانش��ناس، مددكار اجتماعي و مشاور ش��يردهي كمك مي كند تا 
توانمندي هاي نوزاد افزايش يافته و عوارض تكاملي ناشي از تولد زودتر 

از موعد به حداقل برسد.

عليرضا سزاوار

 سازمان هواشناسي با صدور اخطاريه اي ضمن اشاره به بارش سنگين 
باران و برف در كشور تا دو روز آينده نسبت به باال آمدن آب رودخانه ها 
و احتمال رخداد س��يالب هش��دار داد. مديركل پيش بيني و هشدار 
سريع سازمان هواشناسي هم ضمن اشاره به اينكه بارش ها در كشور 
تا پايان هفته ادامه دارد، از كاهش 7 تا 12 درجه اي دماي هوا در برخي 
مناطق شرقي و شمال شرقي كش��ور خبر داد. در همين رابطه رئيس 
مركز اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجا هم از بارش برف و باران در 

محورهاي مواصالتي 15 استان خبر داده است. 
  سخنگوي ستاد اربعين گفت: پرداخت ديه به مصدومان و خانواده 
افرادي كه در عراق در ايام اربعين جان باختند، آغاز شده و تا به امروز 
شكايتي مبني بر عدم پرداخت بيمه نداشتيم. به گفته احمد محمدي 

130 نفر در ايام اربعين امسال به داليل مختلف فوت كردند. 
  مدير روابط عمومي ش��هرداري منطقه يك ته��ران گفت: دومين 
شهردار ناحيه اي منطقه يك به دليل قصور در انجام وظايف مربوط به 
برف روبي عزل شد. موسوي )شهردار منطقه يك تهران(، روزگذشته 
در حالي ش��هردار ناحيه5 اين منطقه را عزل كرد كه دو روز پيش هم 

شهردار ناحيه ۴ را عزل كرده بود. 
 به گفته مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش 
از اين پس دانش آموزان داراي گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه 
در صورت تمايل مي توانند ديپلم مجدد در رشته غيرمتناظر با ديپلم 

قبلي خود در نظام جديد آموزشي دريافت كنند. 
  شركت بهره برداري مترو تهران وحومه درباره افزايش ساعت فعاليت 
خط6 مترو تهران اعالم كرد: سرويس دهي در خط6 مترو از روز جمعه 

يك آذر از ساعت 5:30  تا 22:30 است. 
  سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي با اشاره به 
اينكه گرمخانه هاي سيار از ديشب در پايتخت فعال شد،  گفت: مراجعه 

به گرمخانه ها 1۴درصد افزايش يافته است. 
  در نشست تخصصي بررس��ي زمان آموزش در ايران اعالم شد: 70 
درصد از زمان رس��مي آموزش در مدارس اس��تفاده  مي شود؛ ضمن 
اينكه در مجموع ۴۸ درص��د از منابع اختصاص يافت��ه براي آموزش 

اتالف مي شود. 
 معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت: نزديك به 2هزار كيلومتر 

حفاري جهت تكميل شبكه فاضالب استان تهران باقي مانده است. 
  يك استاد دانشگاه بغداد در واكنش به تحريم هاي علمي امريكا عليه 
ايران گفت: امروز ايران احساس سقوط و اضمحالل را در امريكا ايجاد 
كرده است چراكه افكار و انديشه  ها و نيز دانشمندان ايراني در حال رشد 
هستند. »حيدر عبدالزهره تميمي« گفته است ايران به رغم تحريم ها و 

محاصره چندجانبه در زمينه علمي با اروپا برابري مي كند. 
  اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت اعالم كرد: 
بيش از 3ميليون و 600 هزار قلم ملزومات پزش��كي اساسي مورد نياز 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي به منظور تضمين و تداوم فرآيند درماني 

بيماران طي 10ماه گذشته تأمين و توزيع شده است. 
  س��تاد حقوق بش��ر كش��ورمان اقدام دولت كانادا مبني ب��ر ارائه 
پيش نويس قطعنامه اي تحت عنوان وضعيت حقوق بش��ر در ايران به 

سازمان ملل را محكوم كرد. 
  معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع از تأمين اعتبار شير مدارس در 

استان هاي كمت�ر برخوردار خبر داد. 

قاچاق 9 هزار ميليارد توماني ارز از مشهد
نماینده بانك مرکزي: این پرونده از حیث اعداد 
و ارقام بزرگ ترین پرونده قاچاق ارز کشور است

مته�م ردیف اول پرون�ده قاچاق ارز، رئیس ش�عبه بان�ك ملي از 
دستورالعمل هاي ارزي مطلع بوده است. متهمان این پرونده که به 
گفته نماینده بانك مرکزي بزرگ ترین پرونده قاچاق ارز کشور است 
با سوءاستفاده از موقعیت خود و با همكاري تعدادي دیگر از افراد، 
از ش�هرهاي مختلف ارز را جمع آوري و از کشور خارج مي کردند. 
روزگذشته دومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده قاچاق 
كالن ارز و پولش��ويي در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران در 

نظام اقتصادي در مشهد برگزار شد. 
در ابتداي جلسه قاضي هادي منصوري اتهام هفت متهم اين پرونده را 
مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز 
به صورت شبكه اي و سازمان يافته در حد كالن به مبلغ بيش از 9 هزار 
ميليارد تومان كه هوايي از كشور خارج شده اعالم و به تشريح اقدامات 

خالف قانون اين افراد پرداخت. 
 همگامي با دشمنان

پس از آن رئيس دادگاه از دادستان عمومي و انقالب خراسان رضوي 
خواست تا به بيان مطالب خود و دفاع از كيفرخواست بپردازد. 

قاضي محمد درودي با تبيين اقدامات دادسراي عمومي و انقالب مشهد 
در مرحله تحقيقات مقدماتي گفت: تمامي تحقيقات نشان مي دهد كه 
اقدامات متهمان آن هم در ش��رايط موجود كه دشمن با تمام امكانات 
در حال ايجاد فش��ار به ويژه از طريق اقتصادي به كشور است، حتماً از 

مصاديق اخالل در نظام اقتصادي است. 
طبق اعالم مدعي العموم، مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي 
كشور از طريق شبكه اي و سازمان يافته، اتهام متهمان حاضر در دادگاه 
است.  دادستان گفت: اقدامات خالف قانون محمود ميرشكار با همكاري 
ديگر متهمان موجب برهم زدن تعادل بازار و در برخي موارد خنثي شدن 

اقدامات مقامات مسئول شده است. 
 ناظران کجا هستند؟

قاضي منصوري با تشكر از اقدامات دادسراي عمومي و انقالب مشهد و 
ضابطان دستگاه قضايي گفت: اقدامات شبكه اي متهم رديف اول و ساير 
متهمان در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت مظلوم 
ايران، متضمن اضرار قابل توجه به كشور از طريق قاچاق ارز و پولشويي 

به مبلغ بيش از 9 هزار ميليارد تومان شده است. 
وكيل ميرش��كار، متهم رديف اول پرونده در پاسخ گفت: من به دنبال 
بيان اين نكته كه موكلم كاماًل بي گناه اس��ت، نيستم. همه ما در برابر 
اعمالمان در پيش��گاه قانون و خداوند متعال بايد پاسخگو باشيم. بايد 
ديد چه مقامات و چه كس��اني مسئوليت نظارت داش��ته اند و چرا به 
مس��ئوليت خود عمل نكرده اند كه اين اتفاق��ات روي دهد؟ چرا بايد 
حلقه هاي مفقوده داشته باشيم؟ بايد ابعاد مسائل روشن شود. موكل 
من خودش صادقانه مي گويد كه اشتباه كرده است. ما از دادگاه تقاضاي 

اجراي عدالت داريم. 
 اظهارنامه ها تحت نظارت خودم بود

پس از دفاعيات وكيل اين متهم، نماينده دادستان گفت: متهم ميرشكار 
به عنوان يك عامل مهم زمينه ساز اين حجم از تخلفات شده است. 

قاضي در ادامه دادگاه محمود ميرش��كار فرزند شاه جهان را به عنوان 
اولين متهم به جايگاه فراخواند. 

محمود ميرش��كار هم با بيان اينكه »اقرار مي كنم كه اظهارنامه هاي 
موصوف را من صادر نموده و خالف قانون رفتار كرده ام و قبول دارم«، 
گفت: اظهارنامه هاي درخواس��ت ارز تحت نظ��ارت خودم بود. رئيس 
صندوق بانك اقدامات الزم را انجام م��ي داد و من اظهارنامه ها را امضا 

مي كردم، اشتباهم را قبول دارم. 
 مستندات پرونده کامل است

اين متهم افزود: طبق روال معمول بايد ارزهاي اظهاري براي ورود به 
كشور شمارش شود، اما عماًل نزد ما اين اتفاق نمي افتاد. پول ها به كشور 
وارد نمي شد و ارزهاي داخلي را هم كه بايد به واردكننده خارجي منتقل 

مي كرديم، براي قاچاق جمع مي كرديم. 
قاضي منص��وري هم در تأييد س��خنان متهم اظهار كرد: مس��تندات 

تخلفات به همراه اقارير شما در پرونده وجود دارد. 
دادستان در ادامه بيان داشت: متهم رئيس يكي از شعب بانك ملي در 
يكي از استان هاي جنوب كشور بوده و با صدور اظهارنامه هاي غيرواقعي 
ارزي، نقش مؤثري در مجموع اين اقدامات سازمان يافته با هدف قاچاق 
ارز و پولشويي داشته است.  وي از متهمان خواست تمام واقعيت ها را 

بگويند و گفت: مستندات پرونده كامل است. 
رئيس دادگاه پ��س از آن از نماينده بانك مركزي خواس��ت تا به بيان 

مطالب خود بپردازد. 
 بزرگ ترین پرونده قاچاق ارز

به گزارش ميزان، نماينده بانك مركزي گفت: متهم رديف اول شاغل در 
شبكه بانكي بوده و از شرايط ارزي و اقتصادي مطلع بوده است، بنابراين 
نمي توان ادعا كرد كه وي جهل به اقدامات خود داشته است. اين افراد 
با سوءاس��تفاده از موقعيت خود با همكاري تعدادي ديگ��ر از افراد، از 
شهرهاي مختلف ارز را جمع آوري و از كشور خارج مي كردند. پرونده 
حاضر از حيث اعداد و ارقام ارز قاچاق شده به كشور، بزرگ ترين پرونده 

قاچاق ارز در كشور محسوب مي شود. 
رئيس دادگاه اعالم كرد: با توجه به اتهامات و دفاعيات متهم رديف اول، 

قرار كيفري وي تشديد و به نامبرده تفهيم مي شود. 
با فراخوانده شدن متهم رديف دوم به جايگاه، كيفرخواست غالمحسين 

سنگچولي فرزند فداحسين توسط نماينده دادستان قرائت شد. 
متهم سنگچولي به پولشويي، اخذ رشوه و مشاركت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق شبكه اي و سازمان يافته ارز است.  
دادستان هنگام قرائت كيفرخواست گفت: اين متهم با افراد داخلي و 
خارجي در زمينه تخلفات عنوان شده همكاري داشته كه  مستندات 

پرونده مشخص كننده تخلفات نامبرده است. 
 فقدان نظارت بانكي 

متهم سنگچولي گفت: اظهارنامه ها در اختيار من و تحت نظارت رئيس 
ش��عبه بود.  وي ادامه داد: با اقداماتي كه انج��ام مي دادند توجه من به 
همكاري جلب شد و اظهارنامه هاي سفيد را از بانك خارج و در مشهد 

استفاده مي كردم. 
پس از دفاعيات متهم سنگچولي، وكيل وي به دفاع از نامبرده پرداخت و 
گفت: چنانچه مسئوالن متولي امور بانكي در زمان خود نظارت مناسبي 
مي داشتند چه بسا شاهد وقوع اين تخلفات نمي بوديم. بنابراين تقاضا 

داريم تصميمات متناسب با قصور موكل اتخاذ شود. 
نماينده بانك مركزي نيز در واكن��ش به اظهارات وكالي مدافع گفت: 
خروج اسناد رس��مي بانكي از ش��عبه مذكور، غيرقانوني بوده و تخلف 

صورت پذيرفته توسط متهمان روشن است. 

  گزارش  یک

مردم آشوبگران را تنها گذاشتند


