
س�خنگوي قوه قضائيه در نشس�ت خبري روز 
گذش�ته  از رويك�رد قوه قضائي�ه در ح�وادث 
اخير، نق�ش بيگانگان در اين ح�وادث، آخرين 
وضعيت پرونده هاي ش�وراي شهر و شهرداري 
ش�هريار، فري�دون و نعمت زاده س�خن گفت. 
غالمحس��ين اس��ماعيلي با بيان اينكه سياست و 
رويكرد قوه قضائيه در حوادث اخي��ر، تالش براي 
تأمين امنيت عموم��ي مردم، مقابله با خش��ونت 
و تخريب ام��وال عمومي و مردم اس��ت، گفت: در 
برابر كساني كه امنيت شهروندان ما را به مخاطره 
مي اندازند و سرمايه هاي عمومي را تخريب، غارت 
و به آتش مي كشند، برخورد هاي قاطع و بازدارنده 
خواهيم داش��ت و در برابر خش��ونت، اعمال قانون 
صورت مي گيرد كه هر فرد متناسب با اموال و رفتار 
خودش به سزاي اعمال غيرقانوني خود برسد و در 
ارتباط با مردم، شهروندان و حتي كساني كه از روي 
ناآگاهي و تحت تأثير هيجان��ات اقداماتي را انجام 

داده اند، رحما بينهم هستيم. 
وي يادآور شد: تعدادي از افرادي كه براي شبكه هاي 
بيگانه و براي دشمنان مبادرت به تهيه فيلم، اخبار و 
اطالعات مي كردند، شناسايي و دستگير شدند. در 
ادامه اقدامات نهاد هاي امنيتي و انتظامي، با كمك 
مردم و با معرفي عناصر آشوب طلب از ناحيه مردم 

مطمئن باشيد كه تمامي اين افراد شناسايي می شوند 
و به سزاي اعمال خودشان خواهند رسيد. 

اس��ماعيلي گفت: در بين بازداشت شدگان عناصر 
وابس��ته به معاندين، ه��م از جريان نف��اق و هم از 
س��لطنت طلبان و ه��م از گروه ه��اي ديگري كه 
وابس��تگي آنها به خارج از كشور محرز است وجود 
دارد. طيف هايي از اشرار و اراذل كه يك انسجام هاي 
داخلي دارند هم مورد شناسايي قرار گرفتند. در بين 
بازداشت شدگان كف خيابان و هم در بين بازداشت 
شدگاني كه اصطالحاً ما از آن به بازداشت شدگان 
هوش��مند تعبير مي كني��م، بر مبن��اي رصد هاي 
اطالعاتي ك��ه مراجع اطالعاتي انج��ام مي دهند، 
تعدادي از عناصر وابسته شناسايي شدند و االن در 

بازداشت هستند. 
س��خنگوي قوه قضائيه افزود: به واحد هاي قضايي 
و امنيتي و انتظامي تأكيد ش��ده ك��ه در ارتباط با 
بازداشت شدگان در اس��رع وقت غربالگري انجام 
شود و اگر در بين افراد بازداشت شده كساني هستند 
كه احياناً بي تقصيرند يا حتي اضافه كرديم با تعبير 
مسامحه اي كم تقصير و جزء كساني هستند كه در 
آتش زدن مساجد و تخريب ها نقشي نداشتند با اين 
غربالگري اسباب و زمينه آزادي آنها فراهم شود و 

اين كار از دوشنبه در دستور كار قرار گرفته است.

  تمهي�د مقدم�ات افزايش قيم�ت بنزين 
انجام نشد

اسماعيلي در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر اينكه 
قوه قضائيه چگونه به نگراني مردم در افزايش قيمت 
بنزين ورود مي كند، بيان كرد: آنچ��ه در برخي از 
رسانه ها به رئيس قوه قضائيه نسبت داده شد، نسبت 

صحيحي نبود. 
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: نظر رئيس قوه قضائيه 
همان است كه در بيانيه  پنج بندي اعالم شده است، 
اصل طرح ضمن اينكه ش��ايد ضرورت��ي هم براي 
طرح آن در جلسه سران س��ه قوه نبود و از تكاليف 
پيش بيني ش��ده در قانون برنامه بود، اما در جلسه 

سران سه قوه مطرح شد. 
وي افزود: اصل موضوع بعد از الگوهاي مختلف كه 
براي سهميه بندي و افزايش نرخ بنزين مطرح شده 
بود به تصويب سران سه قوه مي رسد، منتهي رئيس 
قوه قضائيه با تأييد اصل درخواس��ت و طرح دولت، 
معتقد بود كه فرآيند اجرا نيازمند تمهيد مقدماتي 
بوده و در بيانيه رئيس قوه قضائيه نيز اش��اره شده 
است كه اگر قرار بر اجراي اين طرح باشد، مقدمات 

زيادي نياز دارد. 
اس��ماعيلي ادامه داد: اگر تمهي��د مقدمات انجام 
مي ش��د ما ش��اهد حوادث اخير نبوديم، افزايش 

قيمت بنزين و هدفمندي يارانه ها در ادوار مختلف 
انجام ش��ده و با اين تنش ها هم همراه نبوده است؛ 
چراكه تمهيد مقدماتي كه يك بخش اطالع رساني 
و اقناع افكار عمومي و نخبگان جامعه است، انجام 

شده بود. 
  سراغ دستگاه هاي خاطي مي رويم

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اين وظيفه دولت است و 
مطالبه دستگاه قضا از دولت اين است همان گونه  كه 
وعده داده اند اين وظيفه را به نحو احسن انجام دهند 

چراكه كنترل بازار در دست قوه قضائيه نيست. 
وي افزود: اعالم مي كنيم كساني كه متولي كنترل 
بازار هستند اگر در وظيفه خود كوتاهي كردند، به 
سراغ آنها خواهيم رفت و آنها را تحت تعقيب قرار 
مي دهيم كه چرا به وظيفه خود در كنترل بازار اقدام 
نكرديد. تنظيم قيمت و جلوگي��ري از افزايش آن 

وظيفه دولت است. 
  رشوه هاي متعدد در شهريار

اس��ماعيلي درخصوص آخرين وضعي��ت پرونده 
شوراي شهر و ش��هرداري ش��هريار هم گفت: اين 
پرونده از جمل��ه پرونده هاي اخير اس��ت كه تازه 
تشكيل شده و تا جايي كه اطالع دارم به مدت يك 
هفته تا 10روز از تش��كيل اين پرونده نمي گذرد، 
اين پرونده 1۳ متهم دارد كه ۹نفر آنها بازداشت و 
چهار نفر ديگر با قرار تأمين آزاد هستند. به لحاظ 
موضوعاتي كه در بحث رش��وه هاي متعدد مطرح 
ش��ده، پرونده هنوز در مرحله تحقي��ق مقدماتي 
و اظهارنظر كارشناس��ي اس��ت و با تكميل فرآيند 
تحقيقات اطالعات بيش��تري از اين پرونده اعالم 

مي شود. 
  تدابير بازگشت دانيال زاده

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اينكه اخيراً آقاي 
دانيال زاده دستگير و گفته ش��د كه ابعاد جديدي 
ممكن اس��ت در ارتباط با پرونده حسين فريدون 
مطرح شود، گفت: در بخشي كه مربوط به پرونده 
آقاي حسين فريدون است رأي قطعي صادر شده 
و اين بخش از پرونده كه رأي قطعي صادر ش��ده و 
مبتني بر مستندات پرونده است بحثي در ارتباط با 
تغيير آن مطرح نيست. اگر در فرآيند تحقيقات در 
مورد هر يك از اشخاص اطالعات جديدي به دست 
آمد، پرونده جديدي بازگشايي خواهد شد نه اينكه 

پرونده قبلي دستخوش تغيير شود. 
  3318 نفر از زندانيان غيرعمد آزاد شدند

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در جرائم غيرعمد و 
در حوادثي كه ناشي از جرائم غيرعمد و جرائم مالي 
غيركالهبرداري است، در ش��ش ماه اول امسال با 
كمك خيرين و با تالش ستاد ديه و كمك صندوق 
تأمين خس��ارت هاي مدني و با گذش��ت صاحبان 
حق، ۳ هزار و ۳1۸ نفر از زندانيان جرائم غيرعمد از 

زندان ها آزاد شدند.

از جمعيت 80 ميليون نفري كشورمان 
نيمي مرد و نيمي زن هستند، اما اگر 
كمي دقيق تر به س�راغ آمار مردانه 
برويد، با آمار و ارقام تأمل برانگيزي 
مواجه مي ش�ويد. از 40ميليون مرد 
ايران�ي، 10ميلي�ون نفرش�ان جوان 
هس�تند و بين 15 تا 29 س�ال س�ن 
دارند. جالب تر از هم�ه اينكه از اين 
جمعيت 40ميليون نفري 35درصد 
يعني بي�ش از يك س�وم آنها مجرد 
و هرگ�ز ازدواج نكرده ان�د. اگر اين 
آم�ار را با آم�ار 25درص�دي مردان 
ج�وان مقايس�ه كني�د در مي يابيد 
حدود 10درص�د از مرداني كه هرگز 
ازدواج نكرده ان�د، در گ�روه جوانان 
جاي نمي گيرند. بازخواني اين آمار و 
ارقام نشان مي دهد چالش ازدواج در 
كشور و مجرد ماندن درصد بااليي از 
دختران و پسراني كه از سن مناسب 
ازدواج عبور كرده اند با هر چيزي كه 
بخواهد توجيه ش�ود با عدم تناسب 
آمار زنان و مردان مجرد قابل توجيه 
نيس�ت. آم�ار 35 درص�دي مردان 
مجرد يك زن�گ خطر اس�ت؛زنگ 
خط�ري براي كاه�ش معن�ادار آمار 
ازدواج و كمرنگ شدن نقش خانواده. 
 نوزده��م م��اه نوامبر به عن��وان »روز 
جهاني مردان« نامگذاري ش��ده است. 
مردان نيمي از بدنه جامعه را تش��كيل 
مي دهند و نقش آفرين��ي آنها در كنار 
نيمه ديگر جامع��ه يعني زنان در قالب 
نقش هايي همچون همسر، پدر و برادر 
س��اختار خانواده را ش��كل و زير بناي 
اجتماعي جوامع را تش��كيل مي دهد. 
با وجود اين بررس��ي س��يماي آماري 
جمعي��ت م��ردان ي��ا زن��ان از مناظر 
گوناگ��ون مي تواند مؤيد نكاتي باش��د 
كه برخ��ي واقعيت ه��اي اجتماعي و 
ل��زوم برنامه ريزي ب��راي مديريت اين 

واقعيت ها را متذكر مي شود. 
  همه مردان بدون همسر !

بررس��ي هاي علمي و آماري مي تواند 
مبناي قابل اتكايي براي برنامه ريزي ها 
و اظهارنظره��ا باش��د؛ اظهارنظره��ا 
و اقدامات��ي كه گاهي اوق��ات به دليل 
فقدان پش��توانه هاي علمي و عقالني 
مي توان��د چالش آفرين باش��د، چيزي 
نظير تبليغات چند همسري به عنوان 
راه��كاري براي ح��ل معض��ل زنان و 
دختران مجرد! آن هم در شرايطي كه 
آمار رسمي به دست آمده از سرشماري 
سال 1۳۹5 نش��ان مي دهد، جمعيت 
مردان مجرد به مراتب بيشتر از جمعيت 
زنان مجرد اس��ت و از بين 40ميليون 
مرد ايراني ۳5درصدشان هرگز ازدواج 
نكرده اند. اين آمار ۳5درصدي مردان 
هرگز ازدواج نكرده را اگر در كنار آمار 
1/2درصد مرداني كه در اثر طالق بدون 
همسرند و آمار يك درصدي مرداني كه 
بر اثر فوت همسرش��ان مجرد هستند 
قرار دهي��م، نزديك ب��ه ۳7 درصد از 
مردان را شامل مي شود كه با احتساب 
جمعي��ت 10ميليوني جوان��ان 15 تا 
2۹ ساله 17درصد از اين جمعيت زير 

15سال و باالي 2۹ سال سن دارند. 

آم��ار همي��ن سرش��ماري س��ال ۹5 
نش��ان مي دهد، در براب��ر ۳ميليون و 
۸20 هزار زن بدون همس��ر 20 تا 40 
ساله، 5ميليون و ۹00 هزار مرد بدون 
همسر در همين گروه سني وجود دارد. 
اين آمار نشانه آن است كه بيش از هر 
چيزي در كش��ور با »بح��ران ازدواج« 

مواجهيم. 
 مطابق آمار هاي س��ازمان ثبت احوال 
طي سال هاي 1۳۸7 تا 1۳۹7، ازدواج 
و به خانه بخت رفتن جوان��ان بيش از 
۳7درصد كاهش داشته و طي اين دهه 
عالوه بر كاهش تعداد ازدواج ها ميانگين 
سن ازدواج هم يك س��ال افزايش پيدا 

كرده است. 
  سهم مردان از تحصيالت عاليه 

21 درصد!
شايد بتوان بخش��ي از بي ميلي جوانان 
ب��ه ازدواج را در همي��ن آم��ار و ارقام 
جست وجو و پيدا كرد. تغييرات ساختار 
اجتماعي جامعه موجب شده تا از يك 
س��و دختران و زنان رغبت بيشتري به 
تحصيل داشته باش��ند و از سوي ديگر 
از رغبت پس��ران ب��راي ادامه تحصيل 
كاسته شود. وي با اش��اره به اينكه ۹2 
درص��د از جمعيت مردان )10 س��ال 

به باال( باسواد هستند، تصريح كرد: از 
اين ميان 20 درصد داراي تحصيالت 
ابتدايي )كم س��واد(، 20درصد داراي 
تحصيالت راهنمايي، ۹/5درصد داراي 
تحصيالت متوسطه، 21درصد داراي 
ديپل��م و 21درص��د داراي تحصيالت 
عاليه هس��تند. در حال��ي كه جمعيت 
زنان داراي تحصيالت عاليه به مراتب 
بيش��تر اس��ت و اين مس��ئله سدي بر 
س��ر راه ازدواج دختران تحصيلكرده با 
پس��ران داراي مدرك تحصيلي پايين 

ايجاد مي كند. 
  بيكاري مردان سد راه ازدواج 

از س��وي ديگر وضعيت اشتغال مردان 
نيز در جامعه ما چندان مناسب نيست. 
از جمعيت 10سال به باالي مردان، 21 
ميليون نفر فعال اقتصادي )ش��اغل و 
بيكار در جست وجوي كار( هستند كه 
از اين مقدار ح��دود 1۸ميليون و ۸00 
هزار نفر ش��اغل )1۹درص��د محصل، 
۹درص��د داراي درآمد ب��دون كار، 7 
درصد جزو س��اير( و 2 ميليون و 200 
هزار نفر بي��كار در جس��ت وجوي كار 
هستند. 1۶درصد از جمعيت مرد 20- 
24، 1۸درصد از جمعيت 25- 2۹ ساله 
بيكارند. عالوه بر اين براساس آمارگيري 
نيروي انساني مركز آمار ايران سال ۹7، 
حدود 10 درصد از مردان شاغل داراي 
كار غيررسمي بوده و هنوز بيمه نيستند 
و امنيت ش��غلي ندارند. همين مسئله 
مي تواند مس��ئله ازدواج م��ردان را به 
تأخير بيندازد چراكه ب��راي ازدواج از 
هر چيزي بتوان صرف نظر كرد از شغل 
نمي توان عب��ور كرد و الفب��اي ازدواج 
براي يك پس��ر داشتن ش��غل مناسب 
است. بنابراين بخشي از معماي بحران 
ازدواج با كمك آمار و ارقام قابل توضيح 
است، اما تدبير براي اين بحران از دست 

آمار بر نمي آيد و كار مسئوالن است!
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بازداشت شدگان اخیر از منافقین
 سلطنت طلب ها و اوباش داخلی  و خارجی هستند

سخنگوي دستگاه قضا:

درمان رايگان ناباروري در 3 نوبت 
مديركل دفتر جمعيت و س�المت خانواده وزارت بهداش�ت گفت: 
درمان ناباروري در س�ه نوبت به ص�ورت رايگان انجام مي ش�ود. 
حامد بركاتي گفت: اقدامات خوبي از س��وي وزارت بهداشت در حوزه 
درمان ناباروري و مديريت آن انجام گرفته است و اقدامات غربالگري و 

مداخالت ناباروري انجام مي شود. 
وي با بيان اينكه ۸4 مركز ناباروري در سراسر كشور مشغول ارائه خدمات 
درماني به زوجين نابارور هستند، افزود: درمان ناباروري در سه سيكل به 
صورت رايگان انجام مي شود و همچنين يك نوبت سونوگرافي عالوه بر 
بسته هاي بهداشتي از پيش تعيين شده ويژه درمان زوجين نابارور رايگان 
است. مديركل دفتر جمعيت و سالمت خانواده وزارت بهداشت با اشاره به 
حمايت وزارت بهداشت از مادراني كه داراي فرزند دو ساله يا يك فرزند 
هستند، گفت: آموزش هاي الزم نيز به افرادي كه بعد از سه سال ازدواج 

هنوز فرزندي ندارند در قالب بسته هاي خدمتي داده مي شود. 
وي تأكيد كرد: ترويج فرهنگ فرزندآوري و مراقبت از سالمت مادران، 
نوزادان و كودكان در زمينه افزايش شاخص رشد جمعيت است و وزارت 

بهداشت مراقبت از سالمت مادران را توسعه داده است.
........................................................................................................................

 تعهد ۵هزار میلیاردتوماني خیرين 
براي مدرسه سازي

امسال خيرين نامه اي را به وزارتخانه نوشتند و اعالم كردند كه ظرف 
دو س�ال، 5 هزار ميليارد تومان براي مدرسه سازي تعهد مي كنند. 
محسن حاجي ميرزايي وزير آموزش و پرورش در حاشيه همايش ملي 
بانوان و خانواده خيرين مدرسه ساز كشور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
۳0درصد مدارس كشور نيازمند مقاوم سازي، بازسازي و تخريب است 

كه بايد براي ايمن شدن اين مدارس تالش كنيم. 
وي افزود: در سال هاي گذشته به دليل اينكه اصرار آموزش و پرورش اين 
بود فرصت هاي آموزشي را در همه مناطق كشور توسعه دهد، در خيلي از 

جا ها مدارسي ساخته شد كه تعداد دانش آموزان آن خيلي كم است. 
حاجي ميرزايي افزود: در حاش��يه شهر ها و برخي استان ها ما به شدت 
نيازمند فضاي آموزشي هستيم؛ در برخي از مناطق، ۳5 يا40 دانش آموز 
در يك كالس هس��تند و نيازمند اين اس��ت كه حركت مدرسه سازي 
خيرين را توس��عه دهيم. وي گفت: امس��ال نام��ه اي را خيرين به ما 
نوشتند و گفتند  ظرف دو سال، حدود 5 هزار ميليارد تومان تعهد براي 
مدرسه س��ازي مي كنند كه دولت به اندازه آن اعتبار اختصاص دهد و 
دولت هم قول داده است كه متناس��ب با اعتباري كه خيرين محترم 
گذاشتند، اعتبار در نظر بگيرد تا ان شاءاهلل هرچه زودتر فاصله ها را پر 
كنند. وزير آموزش و پرورش درباره وضعيت فضاي آموزش��ي استان 
تهران گفت: اس��تان تهران جزو اس��تان هايي اس��ت كه از نظر فضاي 
آموزشي وضعيت خوبي ندارد در برخي مناطق مثل منطقه 22تهران، 
به رغم توسعه اي كه پيدا كرده، پيش بيني فضاي آموزشي مناسب نشده 
است، در حواشي و مركز تهران نيازمند به فضاي آموزشي هستيم. وي 
اضافه كرد: اگر بخواهيم از نظر رتبه بندي، وضعيت فضاي آموزشي استان 
تهران را در نظر بگيريم، بدترين فضاي آموزشي در سيستان و بلوچستان 
و استان تهران است؛ برخي كالن شهر ها به دليل مهاجرپذيري و توسعه 
حواشي شهر ها به شدت كمبود فضاي آموزشي دارند. حاجي ميرزايي 
اظهار كرد: متوسط س��رانه فضاي آموزشي در كش��ور 5/2 مترمربع، 
استاندارد آن ۸/2مترمربع  و تهران زير 5/2 مترمربع است كه بايد اين 
فاصله پر شود. وي ادامه داد: 40 هزار كالس نيمه تمام داريم و اولويت ما 

تكميل اين پروژه هاي نيمه تمام است.
  طبق اعالم معاون رفاه وزارت كار كد دس��توري ۶۳۶۹ از چند روز 
ديگر آماده ارائه خدمات است و مردم با پيامك شماره ملي سرپرست 
خانوار به اين شماره مي توانند از وضعيت خود در طرح يارانه حمايتي 

باخبر شوند. 
   براساس اعالم سازمان هواشناسي، بارش ها در كشور تا اوايل هفته 

آينده ادامه خواهد داشت. 
  به دنبال سرد شدن هوا، مديركل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره 
به كاهش مراجعات براي اهداي خون، از مردم خواست براي اهداي خون به 

مراكز انتقال خون مراجعه كنند تا قسمتي از نياز بيماران تأمين شود. 
  معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش گفت: ۳0 درصد 

دانش آموزان در حوزه سالمت روان به توانمندسازي نياز دارند. 
  معاون بنياد مستضعفان گفت: بنياد مستضعفان در راستاي افزايش 
بنيه فرهنگي مناطق كمتر توسعه يافته كشور تاكنون ۳ هزار و 750 

كتابخانه را در مناطق محروم تجهيز كرده است. 

نماينده دادستان: 388 میلیون درهم 
داده ايد و وثیقه قرض الحسنه هم نگرفته ايد!

  ابراهيم مشيريان
ديوان�دري  عل�ي  اتهام�ات  ب�ه  رس�يدگي  جلس�ه  دهمي�ن 
دادگاه  وي�ژه  اول  در ش�عبه  روزگذش�ته  متهم�ان  و س�اير 
رس�يدگي ب�ه جرائ�م اقتص�ادي دادگاه انق�الب و ب�ه رياس�ت 
حجت االس�الم و المس�لمين قاض�ي محم�د موح�د برگ�زار ش�د. 
در ابتداي جلسه قاضي موحد از نماينده دادستان خواست تا ادامه مطالب 
خود از جلسه قبل دادگاه را مطرح كند. به گزارش رسانه ها، نماينده دادستان 
با بيان اينكه اقدامات ديواندري برخالف مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده، 
گفت: متهم ديواندري در بانك پارسيان عضو شركت هاي زيرمجموعه يعني 
پارسيس و امرالد نبوده و در پشت صحنه قرار داشته. ديواندري درباره سعادتي 
نكاتي گفت كه خالف است. سعادتي 10 سال قبل از اين پرونده ها به استخدام 
بانك ملت درمي آيد و از تحويلداري ش��روع مي كند و در سال ۸۳ به شعبه 
درجه يك مي رود. ديواندري در 1۶ آبان ۸4 مديرعامل بانك ملت مي شود و ۸ 
دي معاون سعادتي به عنوان معاون روابط عمومي بانك ملت منصوب مي شود 
و پس از آن رئيس اداره روابط عمومي مي شود كه سعادتي سابقه فعاليت در 
شعب ممتاز ندارد. تمامي مديران شعبه مركزي سوابق زيادي داشتند، اما 
سعادتي با 12 سال سابقه در اين ش��عبه حضور داشته و معلوم مي شود كه 

شايسته ساالري صورت نگرفته است. 
نابودي ثروت كشور

رسول قهرماني با تأكيد بر اينكه حراست بانك ملت گزارشي داده كه فاجعه 
بار است و آن را قرائت نمي كنم، از ديواندري پرسيد: بر چه اساس سعادتي 
را به بانك ملت راه داديد؟ ديواندري گفت: براساس شرايط كشور مجبور 
بوديم يا ريسك كنيم يا به عافيت طلبي بپردازيم. آيا اقدامات شما ريسك 
بوده است؟ كاش عافيت طلبي مي كرديد مسئله شما )ديواندري( خطاي 
سياستگذاري نيست و شما را به خاطر اقدامات غيرقانوني مجرمانه كه منجر 

به نابودي ثروت كشور شده است، محاكمه مي كنيم. 
موردي كه قاضي هم تعجب كرد

در ادام��ه دادگاه قاضي موحد هم از ديواندري پرس��يد: يك��ي از تكاليف 
عمده مصوبه شوراي هماهنگي، همكاري و اس��تفاده از وزارت اطالعات 
در اعتبار سنجي و استعالمات است، بفرماييد چه هماهنگي هايي با وزارت 

اطالعات داشتيد؟
ديواندري پاسخ داد: بانك پارسيان خصوصي و متفاوت با بانك ملت بود. در 
بانك پارسيان حراست نداشتيم، اما شفاهي به آقاي ابوالحسني گفتم كه 
هماهنگي با وزارت انجام شود، اما آنها هم پاسخي ندادند و اين گونه موارد 

پاسخ ندادن به اين معني است كه آنها قبول دارند. 
قاضي موحد گفت: خير. اصاًل چنين چيزي نيست. پاسخ ندادن به معناي 
تأييدكردن نيست، بنده بيش از ۳0سال قضاوت مي كنم چنين چيزي را 
نديدم. نماينده دادستان ادامه داد: ۳۸۸ ميليون درهم به فالحتيان داده ايد 
و وثيقه اي كه گرفته ايد جاي س��ؤال دارد. صندوق قرض الحسنه مسجد 
اين گونه وثيقه نمي گيرد و اين كار فاجعه بار اس��ت. چرا همان اول وثيقه 

محكم نمي گيريد؟!
ديواندري در واكنش به اظهارات نماينده دادستان مدعي شد: اين مطالب 
دروغ است. به گفته قاضي موحد ادامه دفاعيات ديواندري در جلسه بعدي 

يك شنبه هفته آتي صبح استماع مي شود.

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

 نوبت اول
آگهى مناقصـه عمومى     
دو مرحله اي شماره 98/1-39

خرید دو دستگاه کانکس فیدرخانه 20 کیلوولت 
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شرایط مناقصه:
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روابط عمومی شرکت برق منطقه اي مازندران

يك سوم مردان ايراني مجردند! زهرا چيذري 
  گزارش 2

شهردار منطقه 18 سري به اين خيابان بزند
در منطقه 1۸ تهران تقاطع خيابان 17شهريور با بلوار بازار آهن كه به 
خيابان زرند متصل مي شود، با اينكه دو تير بزرگ برق وجود دارد و روي 
هركدام هم نزديك 10پرژكتور هست، شب ها شهرداري آنها را روشن 
نمي كند. در تمام فصل سال و به خصوص پاييز و زمستان اين خيابان 
از بعدازظهر به بعد ب��راي خانواده ها و خانم ها اصاًل امن نيس��ت چون  
تاريك است. چرا شهرداري اين چراغ ها را روشن نمي كند؟ از مسئوالن 
مي خواهيم يك بار خودشان با خودرو از اين نقطه عبور كنند تا متوجه 

شوند مردم به خاطر بي توجهي آنها دچار چه مشكالتي شده اند. 
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