
جلس�ه دوم دادگاه متهم�ان ارزي »ط�رح و 
نقش�ه پناهي« با افش�اگري هاي جالب معتاد 
كارتن خوابي كه قب�ًا مديرعامل و اكنون پاك 
شده است، حال و هواي ديگري داشت. زرناني 
)متهمي كه همه س�رنخ ها به او ختم مي شود( 
با قرائت انش�ا دفاعياتش از زير بار هر اتهامي 
ش�انه خالي مي كرد، اما آقا ن�ادر خطاب به وي 
گفت: »اگر درس�ت را هم مثل همين انش�ات 
خوانده بودي تا حاال يه كاره اي ش�ده بودي«! 
كه اي�ن اظه�ارات و س�اير گفته ه�اي دادگاه 
روزگذشته مدام با خنده حضار مواجه مي شد. 
پرونده متهمان ارزي »طرح و نقشه پناهي« پنج 
متهم دارد كه اتهام مشترك همه آنها مشاركت در 
اخالل در نظام اقتصادي به صورت عمده و فروش 
ارز در بازار آزاد به ميزان ۹ميليون و ۶۰۰ هزار دالر 
به صورت غيرقانوني و كسب منفعت به ميزان ۹۶ 

ميليارد تومان است. 
به گزارش »جوان«، در ابتداي جلسه قاضي صلواتي 
از اخوت فرد خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و از وي 

پرسيد: در اين شركت چقدر ارز فروختيد؟
متهم پاسخ داد: هيچ ارزي نديدم، من براي خريد 

دانه سويا ۵۳۷ ميليون تومان پول دادم. 
قاض��ي صلواتي گف��ت: چ��را مي خواه��ي خود 
را از ش��ركت جدا بداني؟ ش��ما مدي��ر بازرگاني 
بوده ايد،حس��ب گزارش وزارت اطالعات شركت 

شما چهار حواله ارزي گرفته است. 
اخوت فرد هم گفت: من اصاًل ثبت س��فارش بلد 
نيس��تم انجام دهم و ب��ه هيچ عن��وان نمي توانم 
فاكتور بنويسم. دس��تغيب )مديرعامل شركتي 
در ش��يراز كه مق��داري از ارزهاي طرح و نقش��ه 
پناهي را خريده بود( گفته ك��ه يك ميليون يورو 
را من حواله مي كردم، بگوييد كه اين پول به كدام 
حساب واريز مي شد؟ اگر خودم بلد بودم كه ثبت 
سفارش انجام دهم، چرا بايد ١۰ نفر را دور خودم 
جمع مي كردم. گفته شده كه من فراري بودم، اما 
پرينت تلفن زندان را بگيريد. جنت مكان از زندان 
اوين با من تماس گرفت و گفت جلب تو هم صادر 
شده است، اگر من مي خواستم فرار كنم بايد من 
را در بيابان پيدا مي كرديد نه در خانه خودم. حتي 
زرناني به من گفت، چون م��ن را لو داده اي پدرت 

را در مي آورم. 
  از هتل اوين تا زندان اوين

در ادامه دادگاه نماينده دادس��تان با اجازه رئيس 
دادگاه به جاي��گاه آمد و خطاب ب��ه متهم گفت: 
اظهارات شما موقع دستگيري موجود است، شما 
گفتيد موقع دستگيري با ش��ركت طرح و نقشه 
پناهي داد و ستد داش��تيد و براي ارز دولتي پول 

پرداخت كرده ايد. 
اخوت فرد پاس��خ داد: من را ساعت ۷:۳۰صبح در 
خانه خودم دستبند زدند و به آگاهي بردند، ذهن 

من مخدوش بود. 
  متهم رديف اول دروغ مي گويد

 محمد اعاليي مجدداً پرسيد: شما در هتل اوين با 
جنت مكان، دستغيب و اشرفي جلسه گذاشتيد و 
چك ۹۰۰ميليون توماني را دستغيب به جنت مكان 
داده كه به آن دليل بده��كاري بوده و او چك را به 

حساب شخصي خودش واريز كرده است. 
متهم گفت: پولي كه من مي گي��رم چه در جيب 
راس��تم بگذارم و چ��ه در جيب چپ چ��ه فرقي 

مي كند. 
نماينده دادس��تان اظهار ك��رد: همين طرز تفكر 
است كه باعث شده اين فس��ادها به وجود بيايد، 
ش��ما در بانك س��امان به عنوان مدي��ر بازرگاني 

حضور داشتيد. 
متهم ادامه داد: من آدم سرمايه گذاري نيستم كه 

رئيس بانك بخواهد با من صحبت كند. 
قاضي صلواتي تصريح كرد: يعني جنت مكان دروغ 

مي گويد؟!
متهم اخوت فرد گف��ت: وا... ك��ه دروغ مي گويد. 

)جنت مكان كه كنار جايگاه نشسته بود، سرش را 
به نشانه تأسف تكان مي داد.(

نماينده دادس��تان گفت: اظهارات شما بر اساس 
گزارش وزارت اطالعات موجود است. ارز گرفته ايد 
و پس نداده ايد. چرا مهر ش��ركت هاي مختلف در 
خانه تان پيدا شد؟ هر چه را كه من مي گويم با خط 
خودتان موجود است. شما به دستغيب گفتيد كه 

همه كاره شركت هستيد. 
متهم تصريح كرد: من اگر مي خواس��تم خريد ارز 
كنم بايد يك حس��اب خارجي داش��ته باشم، اما 
من هيچ حسابي ندارم و با هر شركتي هم كه كار 
مي كردم، مهرش را هم به عنوان بخشي از ضمانت 

مي گرفتم. 
در ادامه دادگاه، دس��تغيب هم به دس��تور رئيس 
دادگاه به عنوان مطلع احضار شد و تأييد كرد كه 
شركت طرح و نقشه پناهي ارز فروشي مي كرده و 
علي زرناني در هتل اوين با وي در اين باره مالقات 

داشته، اما بقيه متهمان نبودند. 
 قاض��ي صلواتي س��پس از علي زرنان��ي كه همه 

سرنخ ها به او مي رسيد، خواست كه به جايگاه بيايد 
و از خود دفاع كند. 

  شركت بي در و پيكر
رزناني هم دفاعيات خود را از روي برگه قرائت كرد 
و با بيان اينكه من در اين شركت هيچ كاره بوده ام، 
گفت: من فقط چهار ماه با جنت مكان آشنا بودم. 
از ساير متهمان هم چك داشتم كه جنت مكان با 
قسم و قول نمي گذاشت به اجرا بگذارم. متهمان 
ديگر پرونده به دليل خصومت با من با دسيس��ه 
و تباني عليه بنده صحب��ت مي كنند و مي گويند، 
من نقش داشتم. من نه تنها هيچ نقشي در شركت 

نداشتم بلكه هيچ نفعي هم از آنها نبرده ام. 
قاضي صلواتي هم با بيان اينكه عجب شركت بي در 
و پيكري داشتيد، افزود: واقعاً باعث تأسف است كه 
پول بيت المال را به چنين شركت هايي مي دهند. 
حقيقت را بگو اينجا خط پايان كالهبرداري است. 
زرناني هم ادامه داد: سه ماه پيش از دستگيري ام، 
انجم��ن كارفرمايان و كارگران را تأس��يس كردم 
و چون به گفته وزارت رفاه مكاني مس��تقل الزم 
داشت، مكاني را در جردن س��اعتي اجاره كردم. 
نوروززاده)مديرعامل سابق( هم كارمند اشرفي بود 

و من او را  از گوشه خيابان نياوردم. 
وي س��پس از وكيل��ش برگه هاي��ي را در تأيي��د 
سخنانش گرفت و روي ميز رئيس دادگاه گذاشت، 
ول��ي قاض��ي صلواتي گف��ت: اين هم بخش��ي از 

كالهبرداري هايت است. 
در پاي��ان دادگاه قاض��ي صلواتي گف��ت: آقا نادر 
)نوروززاده( اكنون اعتياد را ترك كرده و به عنوان 

شاهد به جايگاه مي آيد تا صحبت كند. 
نوروز زاده هم به جايگاه آمد و گفت: زرناني من را از 
گوشه خيابان آورد و هركاري مي خواست مي كرد. 
مديرعامل  كرد، هيئت مديره  كرد. )خنده قضات و 
حضار( از من ۵۰تا كاغذ با امضا گرفت و هيچ وقت 
هم پس نداد. با بقيه مشكل داشت و هي با اشرفي 

موش و گربه بازي مي كرد. )خنده حضار(
در اين زمان جنت مكان شروع كرد به گفتن اينكه 
زرناني حق من را هم نمي داد كه آقا نادر خطاب به 
او گفت: تو هيچي نگو من خودم دارم ميگم. )خنده 

قضات و حضار(
س��پس قاضي صلواتي از آقا نادر حال همسرش 
كه سرطان را داشت پرسيد و گفت: چقدر حقوق 

مي گرفتي از زرناني؟
آقا نادر هم پاس��خ داد: معتاد ب��ودم و وضعم توپ 
بود. حقوقم عال��ي بود! هفته اي ۵۰ ه��زار تومان 

مي گرفتم. )خنده حضار(
در اين هنگام قاضي صلواتي با اعالم ختم دادرسي 
به پرونده اظهار كرد: اگر هر يك از متهمان قبل از 
صدور رأي اصل ارز يا معادل  ريالي آن را به صندوق 
امانات دادگاه واريز كنند، در حكم ش��ان تخفيف 

لحاظ خواهد شد. 
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وزير بهداشت براي تأمين واكسن آنفلوآنزا قول داد 

وزارتبهداشتبرايحذفويروسآنفلوآنزافقط10روزمنتظرميماند!

قاضي به متهم: حقيقت را بگو
 اينجا خط پايان كالهبرداري است !

صلواتي با اشاره به شركتي كه مديرانش معتاد بودند: باعث تأسف است كه پول بيت المال را به شركت هاي بي دروپيكر مي دهند

كافي اس�ت خبر 

زهرا چيذري
فوت ي�ك نفر بر   گزارش  2

بيم�اري  اث�ر 
آنفلوآن�زا رس�انه اي ش�ود ت�ا موج�ي از 
درخواس�ت هاي القايي براي تزريق واكسن 
اين بيماري شكل بگيرد. آخرين آمار اعام 
 ش�ده از فوتي هاي آنفلوآنزا آن هم از سوي 
مقامات رسمي وزارت بهداشت، 56 نفر بوده 
است. اين مرگ و ميرها مردم را نگران كرده و 
به ج�ز گروه ه�اي در مع�رض خط�ر مانند 
سالمندان يا زنان باردار و افراد داراي بيماري 
زمين�ه اي، ان�گار خيل�ي از افراد س�الم هم 
مشتري واكس�ن آنفلوآنزا شده اند و امسال 
م�ردم  55درصد بيش�تر واكس�ن زده اند! 
خاصه اين ماجرا هم ش�ده »كمبود واكسن 
آنفلوآنزا.« حاال وزير بهداشت ضمن تأكيد بر 
اينكه واكس�ن آنفلوآنزا تنه�ا 28درصد در 
پيشگيري از اين بيماري تأثير دارد، از تأمين 
مج�دد اي�ن واكس�ن در هفته آين�ده خبر 
مي دهد. هر چند به گفته وي پيك اين بيماري 
حدود هشت تا ۱۰روز ديگر فروكش مي كند. 
ويروس آنفلوآنزا امسال با هميشه فرق دارد؛ نخست 
اينكه س��ه هفته اي زودتر از هميشه به كشورمان 
آمده و عالو ه بر اين نسبت به گذشته قوي تر شده 
است. به گفته عليرضا رئيس��ي، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت از ابتداي آغاز موج شيوع آنفلوآنزا 
يعني از اول مهر تاكنون ۵۶نفر به دليل ابتال به اين 
بيماري جان خ��ود را از دس��ت داده اند. طي يك 
هفته اخير يعني از دوم تا هشتم آذرماه ۲۷۳ نفر 
به دليل آنفلوآنزا در بيمارستان ها بستري شده اند، 
١۹ نفر جان خود را از دس��ت داده اند و ۳۷ نفر نيز 
پيش از اين تاريخ فوت ش��ده بودند. بنا به تأكيد 
وي تمام افراد فوت شده داراي بيماري زمينه اي 
يا مسن بوده اند، اما شايد انتشار خبر همين مرگ 
و ميرها عموم مردم را براي تزريق واكسن آنفلوآنزا 
ترغيب كرده است؛ به گونه اي كه بازار سياهي براي 
اين واكسن درست شده و بسياري از داروخانه ها و 

مراكز بهداشتي واكسن آنفلوآنزا را تمام كرده اند. 
كيان��وش جهانپور رئيس مرك��ز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت مي گويد: »در حال 
حاضر با تقاضاي كاذب و حتي القايي در دريافت 
واكسن آنفلوآنزا و داروي اسلتاميوير مواجه هستيم 
و امس��ال ۵۵درصد بيش از س��ال گذشته تلقيح 
واكسن در زمان استاندارد خود انجام شده است.« 
اين در حالي است كه به هيچ وجه نياز  نيست همه 
افراد واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند و اين واكسن تنها 
افراد مبتال به بيماري هاي زمينه اي مانند ديابت، 

بيماري ريوي و زنان باردار توصيه مي شود. 
 تزريق واكس�ن در فصل ش�يوع بيماري 

كارايي ندارد
جهانپور با تأكيد بر اينكه تزريق واكسن آنفلوآنزا در 
فصل شيوع و اپيدمي بيماري كارايي ندارد، درباره 
مكانيسم اثر اين واكسن مي گويد:»تا دو هفته بعد از 
تزريق واكسن، مصونيتي براي فرد ايجاد نمي شود 
و دو ماه پس از تزريق اين نوع واكس��ن مي توانيم 
پيك اثر آن را شاهد باشيم.« به گفته وي در هيچ 
كجاي دنيا براي همه افراد واكسن آنفلوآنزا تزريق 

نمي شود و هجوم افراد عادي براي تزريق واكسن 
آنفلوآنزا دسترسي افراد پرخطر را محدود مي كند. 
سيدعلي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان 
ايران هم درباره چرايي كمبود واكسن آنفلوآنزا در 
كشور به ايس��نا مي گويد:»خوشبختانه ماه مهر و 
آبان بدون بروز مشكل و گزارش كمبود سپري شد، 
اما با بروز موج جديد آنفلوآنزا كه به صورت مهاجم 
آغاز و منجر به بستري و حتي مرگ عده اي هم شد 
و افزايش تقاضا ميان افراد ش��ده است كه همين 
موضوع سبب ش��ده موجودي اغلب داروخانه ها 

خالي شده است.«
 به گفته وياز، از آنجا كه واكسن آنفلوآنزا وارداتي 
است و عمدتاً از كشورهاي فرانسه و هلند به كشور 
وارد مي ش��ود، به همين دليل پروسه جايگزيني 
واكسن از طريق شركت هاي واردكننده، پخش و 
داروخانه ها زمانبر خواهد بود. در اين بين تحريم ها 
نيز در اين باره بي اثر نيست و فرآيند ثبت و دريافت 
سفارش دارويي را زمانبر كرده و مشكالتي ايجاد 
مي كند. از سوي ديگر تاريخ انقضاي واكسن ها كمتر 
از يك سال است به همين دليل امكان ذخيره سازي 

بلندمدت آن وجود ندارد. 
نايب  رئيس انجمن داروس��ازان اي��ران هم برخي 
تقاضاها براي تزريق واكسن را ضروري نمي داند. 
وي توصيه مي كند: افراد در مع��رض خطر اقدام 
به تزريق واكس��ن كنند، نه همه  افراد؛ كساني كه 
بيماري زمينه اي دارند مانند بيماران قلبي، ريوي 
و كليوي، اف��رادي كه داروه��اي تضعيف كننده 
سيستم ايمني بدن مصرف مي كنند، مادران باردار، 
كودكان، افراد باالي ۶۵ س��ال در اولويت نخست 

براي دريافت واكسن هستند. 
 ۱۰ روز تا فروكش خطر 

س��عيد نمكي، وزي��ر بهداش��ت هم ب��ا تأكيد بر 
فروكش پي��ك بيماري آنفلوآنزا ت��ا ١۰ روز ديگر 
مي گويد:»بيماري آنفلوآنزا شيوع بااليي در سال ۹4 
با ويروس H1N1 داشت كه نسبت به ويروس هاي 
ديگر نوع كشنده تري است. در سال هاي ۹۵، ۹۶ 
و ۹۷ نوع H3N2 بود كه تهاجم كمتري داش��ت، 
ولي امسال دو هفته زودتر از پيش بيني مان درگير 
ويروس H1N1 ش��ده ايم؛ البته از بي��ن بيماران 
تنفس��ي كه بيش از 4 هزار نفر در بيمارستان ها 
بستري شده اند و تعدادي نيز نمونه مثبت داشتند، 
در حال حاضر نيز بيماري قابل كنترل است و پيك 
بيماري حدود هش��ت الي ١۰ روز ديگر فروكش 
خواهد كرد.« نمكي در واكنش به كمبود واكسن 
اين بيماري در بازار دارويي كش��ور خاطر نش��ان 
مي كند:»تزريق واكس��ن براس��اس نتايج علمي 
نمي تواند بيش از ۲8 تا ۳۰ درصد پيشگيري كند، 
ما واكسن را براي افراد پر ريسك كه نقص ايمني 
دارند، توصي��ه مي كنيم كه در وزارت بهداش��ت 
و مراكز بهداش��ت و درمان آن را در اختيار مردم 
گذاش��ته ايم. قيمت واقعي اين واكس��ن زير 4۰ 
هزار تومان است و پيگيري ش��ده تا مجدداً از اين 
هفته وارد بازار شود و قيمت باالي آن هم به دليل 
بازار سياه است.« بنا به تأكيد وي با رعايت اصول 
بهداشتي مانند شست وشوي دست ها، استفاده از 
ماس��ك و همچنين جلوگيري از روبوسي نگراني 

عمده اي نخواهيم داشت. 

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

  مجتبي روحي زاده اين عكس را منتشر كرد و نوشت: يادتونه 
زلزله كرمانشاه اين س��لبريتي ها چه پواليي جمع كردن! همونطوري 
كه اونارو باال كش��يدن و يه آب هم روش! حاال به ي��ه زبان ديگه دارن 
ميخورن! چطور؟! همه مردم بايد ماليات بدن به جز سلبريتي ها! به چه 
دليل؟ فقط به خاطر اينكه اجاره اي  هستند و خوب بلدن بي عرضگي 

ليبرال هارو ماستمالي كنن!
-----------------------------------------------------

  سيدسجاد محسني اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت: هر 
چقدر داستان تلفن پاناس��ونيك ژاپني روي ميز رئيس جمهور امريكا 
به جاي ش��عار مرگ بر امريكا زاده تخيل نويسند است، سرو آب ميوه 
ايراني روي ميز مذاكره ژنرال امريكايي با افغانستاني كه يانكي ها چهار 
دهه براي مقابله با نفوذ ايران در آن پول و اس��لحه خرج كردند، كاماًل 

واقعي و معنادار است. 
-----------------------------------------------------

 دانيال معم�ار با انتش�ار اين عك�س توئي�ت زد: اينجا خانه 
انيس الدوله، س��ومين همسر ناصرالدين شاه اس��ت. موزه شده؟ خير، 
اينجا محل استقرار صنف قصابان تهران است! نه شهرداري اين بناي 
ارزشمند را مي خرد نه ميراث. رئيس صنف هم گفته الزامي براي حفظ 
اين ملك به شكل فعلي ندارند. گفتم بدانيد كه شايد چند صباح ديگر 

اين بنا را نداشته باشيم.
-----------------------------------------------------

 رسول شكري نيا توئيت زد: سازمان تعزيرات حكومتي با شكايت 
يك شهروند، سازمان آرامس��تان هاي شهركرمانش��اه را به پرداخت 
١۰ميلياردتومان جريمه گرانفروش��ي قبر محكوم كرد ؟! بايد به اين 
س��ازمان جايزه جهاني نامردي داد كه به اموات و بازماندگان هم رحم 

نكرده و صدها قبر را با قيمت هاي گزاف به آنان فروخته است!
-----------------------------------------------------

  احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مجلس توئيت زد: معافيت 
مالياتي فقط با مصوبه مجلس امكان پذير است، در حالي كه كارمندان، 
كارگران و مردم ماليات پرداخت مي كنند، چرا بايد سلبريتي ها ماليات 
پرداخت نكنند؟ اگ��ر منظور دكتر نوبخت اعط��اي معافيت در اليحه 

بودجه ۹۹ است، قطعاً مخالفت مي نماييم. 

هالل سرخ در هاله سياه
يك جمعيت مردمی و بين المللی كه در همه عرصه  ها حضوری فعال 
دارد و مردم به آن اعتماد داش�تند اما حاال معلوم نيس�ت چگونه 
می توان اعتماد از دست رفته مردم و س�رمايه اجتماعی جمعيت 
هال احمر را ب�ه آن باز گرداند. ماج�را از مدت  ها قبل آغاز ش�د. 
خردادماه ويدئويی با عنوان »واردات داروی جعلی از سوی هالل احمر « 
در فضای مجازی منتشر شد كه سازمان تداركات پزشكی اين جمعيت 
در اطالعيه ای هرگونه گزارش ناشی از سوءمصرف داروی »گلوكانتيم« 
برای درمان بيماری س��الك و جان باختن دو بيم��ار بر اثر مصرف اين 
دارو را تكذيب كرد البته سعيد نمكی وزير بهداشت هم با اين تكذيبيه 

همراه شد. 
پرونده ديگر هالل احمر با اعالم جرم وزارت اطالعات برای اين سازمان 
در دادسرا در حال رسيدگی اس��ت. مطابق نامه ای كه بازپرس شعبه 
س��يزدهم بازپرس��ی دادس��رای كاركنان دولت به دبيركل جمعيت 
هالل احمر ارس��ال كرده، اعالم جرم وزارت اطالعات عليه مس��ئوالن 
س��ازمان ت��داركات پزش��كی هالل احمر اي��ران درخص��وص انعقاد 
تفاهمنامه ای با ش��ركت فيالتك آلمان در ارتباط ب��ا راه اندازی خط 
توليد هالوفايبر و اعالم مواردی از تخلف درباره قرارداد آتی آن سازمان 

با شركت مزبور است. 
ش��هريور ماه بود كه خبر دس��تگيری چند تن از مديران اين جمعيت 
از جمله رئيس سازمان تداركات پزش��كی هالل احمر نشان داد ماجرا 
عميق تر از اين حرف هاس��ت. همان زمان بود كه زمزمه های استعفای 
علی اصغر پيوندی رئيس جمعيت هالل احمر كه با رئيس جمهور هم 
پيوند خويشاوندی دارد رسانه ای و در نهايت تكذيب شد. اواخر آبان ماه 
پيوندی از رياست خود بر س��ازمان نظام پزشكی تهران استعفا كرد تا 
شايعات مبنی بر استعفای وی از جمعيت هالل احمر پايان يابد اما اين 

پايان حواشی جمعيت هالل احمر نبود. 
 اسناد و مدارك معتبری مبنی بر فسادی ريشه كرده در اين جمعيت 
وجود داش��ت كه حتی صدای محمود صادقی نماين��ده اصالح طلب 

مجلس را هم درآورد. 
وی در جريان سخنرانی خود در »همايش فصلی شورای اصالحات « در 
شهرستان رباط كريم، با اشاره به وقوع فساد در هالل احمر می گويد: 
»مفاس��د زيادی در حوزه هالل احمر از مديريت قبل تا مديريت فعلی 

كشف و اتفاقاً محرز شده هيچ ترديدی درباره آن وجود ندارد.«
بنا به تأكيد محمود صادقی عضو فراكسيون شفافيت مجلس، بازرسی 
رياست جمهوری، سازمان بازرسی كل كش��ور، نمايندگی رهبری در 
هالل احمر و ش��ورای عالی هالل احمر به اين موض��وع ورود كردند و 
مشخص شد كه آقای رئيس آلوده فساد اس��ت، اما آقای روحانی او را 

نگه داشته است. 
وی تصريح كرد : »آقای روحانی! اين موردی اس��ت كه مو الی درزش 
نمی رود، پس چرا برخورد نمی كنيد؟ همين است آن طور كه سخنرانی 
و خطابه می كنيد ما باور نمی كنيم. می گويد چرا ريالی   ها را می گويند 
و دالری   ها را نمی گويند، بابك زنجانی كه دستگير شده و تالش زيادی 

صورت گرفته است.«
در نهايت ماجرا آنچنان لوث شد كه اين بار پيوندی واقعاً استعفا و دليل 
استعفايش را مس��ائل ش��خصی عنوان كرد اما انگار دليل اين استعفا 
مسائل شخصی نبوده چراكه چند ساعت بعد از تأييد و رسانه ای شدن 
خبر استعفای آقای رئيس خبر دستگيری وی رسانه ای شده است. حاال 
هالل سرخ سياه پوش اعتمادی است كه با نفوذ مافيای سياه فساد در 

اين جمعيت مردمی از دست رفت. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

وزير علوم:
بيشترين تقلب علمي در آثار اعضاي 

هيئت علمي براي ارتقاست!
بيش�ترين مصادي�ق تقل�ب علم�ي در مراك�ز آم�وزش عال�ي 
غيردولتي و در آثار اعض�اي هيئت علمي براي ارتقا بوده  اس�ت. 
منصور غالمي در نشست كارگروه اخالق در پژوهش اظهار داشت: در 
مقابله با تقلب علمي بايد روش تبشير و انذار را مقدم بر روش هاي قهري 
بدانيم، با اعمال اين روش و آگاهي دانشگاهيان از موارد تقلب علمي، 
اين تخلفات به صورت محسوسي كاهش مي يابد و مصاديق تقلب كم 
مي ش��ود.   وي بر تش��كيل و فعاليت كارگروه هاي اخالق پژوهش در 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشي تأكيد كرد و افزود: مصاديق تقلب علمي 
بايد به صورت كاماًل شفاف براي دانش��جويان و اعضاي هيئت علمي 
اطالع رساني ش��ود.  وزير علوم همچنين گفت: موارد ارشادي بايد در 
آيين نامه هاي اجرايي گنجانده ش��ود و با هماهنگي هرچه تمام تر در 

تمامي مراكز آموزش عالي به اجرا درآيد. 
غالمي افزود: اين موارد بيشتر در مراكز آموزش عالي غيردولتي كه اكثر 
دانشجويان اين مراكز در كنار اشتغال به كار، تحصيل هم مي كنند و در 

آثار اعضاي هيئت علمي براي ارتقا به چشم مي خورد. 
-----------------------------------------------------

امكان ادامه تحصيل حين سربازي 
به شرط مهارت آموزي

س�خنگو و مش�اور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي از امكان 
ادامه تحصي�ل س�ربازان مهارت آم�وز در دانش�گاه ها خبر داد. 
موسي كمالي در تش��ريح طرح ادامه تحصيل سربازان مهارت آموز در 
دانشگاه اظهار كرد: طبق قانون، مشموالن وظيفه حق ادامه تحصيل 
در حين خدمت سربازي را ندارند، براي ادامه تحصيل اگر واجد شرايط 

باشند بايد از خدمت منفك شوند، درس بخوانند و برگردند. 
وي افزود: با توجه به اهميتي كه بحث مهارت آموزي و توانمندس��ازي 
كاركنان وظيفه دارد، توافقنامه اي با دو دانشگاه جامع علمي- كاربردي 
و دانش��گاه فني و حرفه اي صورت گرفته كه سربازان در حين خدمت 
بتوانند به صورت پودمان يا تك درس در رشته هاي فني درس بخوانند.  
وي تصريح كرد: براي اين طرح حدود هزار و ۵۰۰ پودمان و 8۰۰رشته 
تخصصي در نظر گرفته ش��ده كه به س��ربازان اجازه تحصيل در اين 
رشته ها داده مي شود.  كمالي خاطرنشان كرد: براي اينكه تحصيل در 
اين رش��ته ها هزينه دارد، طبق توافقي كه صورت گرفته قرار است۵۰ 

درصد هزينه اينها تخفيف داده شود و بر عهده خود دانشگاه ها باشد. 
وي تأكيد كرد: اين طرح فعاًل آزمايشي اس��ت و در استان هاي تهران، 
فارس، خوزس��تان، آذربايجان غربي، خراس��ان رضوي، سيس��تان و 

بلوچستان و گيالن برگزار مي شود.  
سخنگو و مش��اور عالي قرارگاه مركزي مهارت آموزي با اشاره به نحوه 
تعيين رش��ته ها براي اين طرح گفت: عناوين رش��ته ها براس��اس نياز 
بازار كار، نيروهاي مسلح و عالقه فرد مش��خص مي شود.  كمالي ادامه 
داد: مديريت اين كار فعاًل به نيروي انتظامي س��پرده ش��ده و مؤسسه 
آموزش عالي، علمي- كاربردي نيروي انتظامي متولي و مجري اين كار 
است؛ يعني اين مؤسسه اين طرح را پيگيري، نظارت و كنترل مي كند 
و ان شاءاهلل از بهمن ماه بنا داريم اولين گروه كار را شروع كنند.  وي در 
پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه افرادي كه كنكور نداده اند هم مي توانند 
مشمول اين طرح باشند يا خير گفت: افرادي كه كنكور داده اند و افرادي 
كه كنكور نداده  اند مي توانند نس��بت به عالقه اي ك��ه دارند در يكي از 

رشته هاي اعالم شده، ادامه تحصيل دهند. 

مجازات هاي يك كودك آزار
يك بار ديگر توهي��ن و تحقير يكي از ك��ودكان كار در فضاي مجازي، 
احساسات جامعه را جريحه  دار كرد. قانونگذار هم براي توهين ساده، 
مجازات در نظر گرفته و قاض��ي در اين رابطه اختيار به اعمال مجازات 
شالق يا جزاي نقدي دارد. گماردن به خدمات عمومي و كار رايگان هم 

از جمله مجازات هاي اتفاق رخ داده اخير است. 
دي سال گذشته انتشار ويديوي برخورد با دو كودك كار كه از سوي فردي 
به ظاهر كارمند شهرداري كرمان بود، در فضاي مجازي خبرساز شد. آن 
مورد هم مثل مورد اخير )هل دادن كودك زباله گرد به درون سطل زباله( 

واكنش هاي زيادي در پي داشت. 
قانونگذار در همين زمينه حمايت خود را از جامعه نشان داده، همانطور كه 
اموال و جان مردم را مورد حمايت قرار داده؛ حيثيت و شخصيت مردم را 
هم مورد حمايت قرار داده و هرگونه تعرض به حيثيت افراد را جرم و قابل 
مجازات محسوب كرده است.  مطابق ماده ۶۰8 قانون مجازات اسالمي، 
مجازات توهين به افراد شالق تا ۷4 ضربه يا يك ميليون ريال جزاي نقدي 
خواهد بود.  از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين عبارت است از به كاربردن 
الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه موجب 
تخفيف و تحقير افراد شود، بنابراين توهين صرفاً به لفظ واقع نمي شود و 

حتي مي تواند به وسيله رفتار و نوشتن يا تصوير نيز واقع شود. 
مطابق ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هرگونه صدمه، اذيت، 
آزار، شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سالمت و 
بهداشت رواني و جس��مي آنها ممنوع و مرتكب به حبس و جزاي نقدي 
محكوم مي شود.  مطابق همين قانون تمام افراد، مؤسسات و مراكزي كه به 
نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، مكلفند به 
محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را  جهت پيگرد قانوني مرتكب 
و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعالم كنند و تخلف از اين 

تكليف موجب حبس يا جزاي نقدي است. 
از سوي ديگر هرگونه  خريد، فروش، بهره كشي  و به  كارگيري  كودكان  به  
منظور ارتكاب  اعمال  خالف  از قبيل  قاچاق، ممنوع  و مرتكب حسب  مورد 
عالوه  بر جبران  خسارات  وارده  به  ش��ش  ماه  تا يك  سال  زندان  يا به  جزاي  

نقدي  از١۰ ميليون  ريال  تا ۲۰  ميليون ريال  محكوم  خواهد شد. 
هر گونه  صدمه ، شكنجه  جسمي  و روحي  كودكان  و ناديده  گرفتن  عمدي  
سالمت  و بهداشت  رواني  و ممانعت  از تحصيل  آنان  هم ممنوع  و مرتكب  به  
شش  ماه  حبس  يا حداكثر ١۰ميليون  ريال  جزاي  نقدي  محكوم  مي شود. 
در كنار همه اينها، قانونگذار تدابيري را انديشيده كه مي تواند در موضوع 
اخير كاربرد بيش��تري از حبس داش��ته باشد. اس��تفاده از مجازات هاي 
جايگزين حبس براي فردي كه كودك زباله گرد را به درون سطل زباله هل 
داد، مؤثرتر به نظر مي رسد؛ مجازات هايي از قبيل الزام به خدمات عمومي و 

حضور در مراكز مشاوره و كار رايگان از اين قبيل است. 
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