
كيك و كلوچه هاي مغزدار چند سالي مي شود 
وارد صنايع غذايي كش�ور ش�ده است؛ كيك 
و كلوچه هاي�ي با مغزي كاكائويي ي�ا ميوه اي، 
ام�ا كيك هايي با مغ�زي از جن�س قرص هاي 
اس�تامينوفن ي�ا آنتي هيس�تامين پديده اي 
جديد اس�ت كه طي روزهاي اخير تصاويرش 
در فضاي مجازي پر ش�ده و بعد از قرارگرفتن 
در فاز تكذيب مسئوالن، سناريوهاي مختلفي 
براي اين پديده پيش بيني و در اخبار اعالم شد. 
حاال مسئوالن از توقيف چند انبار از كيك هاي 
مشكوك با مغز قرص هاي دارويي خبر داده اند، 
اما همچنان چيستي و چرايي ماجرا در پرده اي 
از ابهام اس�ت. آيا به قول س�خنگوي سازمان 
غذا و دارو ماجرا اقدامي خرابكارانه، هدفمند 
و س�ازمان يافته اس�ت و قرص و كپسول هاي 
كشف ش�ده در ميان 12برند كيك كارخانه اي 
بعد از خ�ط تولي�د و در س�طح عرض�ه براي 
تخريب صنعت غذايي كش�ور بوده است يا به 
باور رئيس هيئ�ت مديره كان�ون انجمن هاي 
صنايع غذايي ايران پشت پرده هايي از جنس 
سياسي، امنيتي عامل اين اقدامات بوده است؟!

در روزهاي اخير تصاوير قرص هايي در ميان نوعي 
از كيك هاي اليه اي در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي شود، اما نكته جالب سالم و كامل بودن 
قرص هاي مذكور است. در حالي كه وقتي دارويي 
اينچنيني در معرض رطوبت موجود در كيك ها 
قرار بگيرد، انتظار مي رود كمي تغيير شكل يا رنگ 
پيدا كند، اما سالم و كامل بودن اين قرص ها ماجرا 
را مشكوك مي كرد. ماجرا وقتي مشكوك تر شد 
كه كيانوش جهانپور، رئيس مركز روابط عمومي 
وزارت بهداشت با اشاره به گزارش هاي واصله به 
وزارت بهداش��ت مبني بر وجود قرص و كپسول 
در كيك هاي خوراكي گفت: »طبق بررسي هاي 
صورت گرفته از گزارش هاي مردمي در دو استان 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان، مشخص شد 
اين قرص ها پس از توليد و در مرحله  عرضه داخل 

كيك ها گذاشته شده است!«
 موضوعي انتظامي و امنيتي 

به گفته رئيس روابط عمومي وزارت بهداش��ت، 
بررس��ي هاي انجام شده در ش��ركت هاي صنايع 
غذايي استان هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان 
نشان مي دهد ، اين قرص ها به هيچ عنوان هنگام 

پروسه توليد درون كيك ها گذاشته نشده است. 
بنا به تأكيد وي طي مش��اهدات موجود اين كار 
مشكوك و باانگيزه و هدفي نامعلوم توسط فرد يا 
افرادي در سطح عرضه در استان هاي سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان صورت گرفته است. جهانپور 
تأكيد كرد:»بررسي ساير عوامل نظير قصد و نيت 
انجام اين كار در حوزه صالحيت و اختيارات وزارت 
بهداشت نيست و مراجع انتظامي و امنيتي بايد 

موضوع را بررسي كنند.«
سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه موارد 
مطرح ش��ده  جاس��ازي قرص در كيك ها مربوط 
به بيش  از ۱۰ ش��ركت توليد كيك است، گفت: 
»اينكه يك جسم خارجي در خط توليد بيش از 
۱۰ شركت توليد كيك خوراكي طي دو هفته و به 

صورت همزمان جاس��ازي شود، آن هم به شكلي 
كه اين اتفاق متوجه يك يا دو اس��تان باش��د، به 
طور قطع مشكوك است و بايد از مراجع انتظامي 
پيگيري شود. نكته قابل توجه آن است كه توليد 
كيك نيز در همان اس��تان ها صورت نگرفته و از 

خارج از اين استان ها به آنجا وارد شده است.«
 قرص ها روانگردان يا مخدر نيستند 

جهانپ��ور همچني��ن روانگ��ردان و مخدربودن 
قرص هايي كه در كيك هاي خوراكي گذاش��ته 
شده  است را تكذيب كرد و افزود:»بررسي هاي ما 
اين موضوع را نشان نمي دهد و اين قرص ها انواع 

گوناگوني داشته است.«
وي در عين حال از مردم خواست موارد مشابه را 
به س��امانه تلفني ۱۹۰ گزارش دهند و با معرفي 
محل عرضه كيك خوراكي ما را در بررسي بيشتر 

واقعه ياري كنند. 
پس از اين اظهارات س��ازمان غ��ذا و دارو كه در 
روزي نيمه تعطي��ل در بحبوحه ي��ك ماجراي 
عجيب ق��رار گرفته بود با اطالعي��ه اي به تمامي 
فروشگاه ها هشدارداد، فرآورده هاي غذايي را فقط 
از شركت هاي پخش رسمي و مجاز تحويل بگيرند 
و در ص��ورت تحويل اق��الم از پخش كننده هاي 
غيرمجاز، در مقابل پيامدهاي آن مسئول خواهند 

بود. 
جهانپ��ور در مورد مش��اهده جس��م خارجي از 
جمله قرص و كپس��ول در تعدادي از بسته هاي 

فرآورده هاي غذايي از جمله ويفر و كيك در برخي 
مناطق جنوبي كشور تصريح كرد:»بررسي هاي 
همكاران ما حاكي اس��ت موضوع ب��ه هيچ وجه 
به س��طح توليد و پخ��ش كالن مرتب��ط نبوده و 
موارد احتمالي به صورت مش��كوكي در س��طح 
عرضه مشاهده يا گزارش ش��ده است كه به نظر 
مي رس��د موضوعي فراتر از حوزه سالمت بوده و 
حتي مي تواند ابعاد انتظامي، سياس��ي و امنيتي 

داشته باشد.«
به گفت��ه وي نح��وه جاگذاري اجس��ام خارجي 
در م��واردي كه گزارش ش��ده اس��ت، آن هم در 
تعدادي از محصوالت منس��وب به بي��ش از ۱۲ 
شركت مختلف، مشخصاً در نواحي خاصي از نوار 
ساحلي جنوب كشور، ارتباطي به خطوط توليد 
و كارخانجات صنايع غذايي نداشته و به احتمال 
قوي افرادي با انگيزه هاي خاص در سطح عرضه 
مداخالتي داش��ته اند و اولين اقدام در اين زمينه 
رهگيري مسير پخش اين موارد هست كه مي تواند 

عامل يا عامالن را مشخص كند. 
 پلمب انبارهاي مشكوك 

س��يدمحمد رضا مرتضوي رئي��س هيئت مديره 
كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران هم با تأكيد 
بر اينكه جاسازي قرص از نظر فني نمي تواند در 
خط توليد اتفاق افتاده باشد، از پلمب شدن چند 
انبار نگهدارنده كيك هاي آلوده به قرص خبر داد 
و گفت: اگر از اين انبارها كيكي توزيع شده باشد از 

بازار جمع آوري شده است. 
بنا به تأكي��د وي اگر اين قرص ه��ا در خط توليد 
جاس��ازي ش��ده بود، بعد از قرار گرفتن در كوره 
تغيير رنگ م��ي داد و  اگر اي��ن قرص ها در خمير 
كيك هم بودند نيز تغيير شكل مي دادند، بنابراين 
رنگ سفيد و س��الم بودن قرص ها نشان مي دهد 
كه جاسازي قرص ها بعد از توليد و پيش از توزيع 

اتفاق افتاده است. 
مرتضوي هدف از اين كار را قاچاق يا آسيب زدن 
به افكار عمومي و ايجاد تشويش و نگراني دانست. 
وي اين اتفاق را »امنيتي« توصيف كرد و از پلمب 
ش��دن چند انبار نگهدارنده كيك ه��اي آلوده به 

قرص خبر داد. 
از نگاه وي با توجه به اينكه آلوده شدن كيك ها به 
قرص در اس��تان هاي مرزي اتفاق افتاده احتماالً 
اين تخلف به قصد قاچ��اق قرص هاي روانگردان 

صورت گرفته است. 
 كي��ك ب��ا طع��م اس�ت�امين�وفن و 

آنتي هيستامين!
هادي بهلولي مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف 
سيستان و بلوچستان هم از شناسايي عوامل توزيع 
كيك هاي حاوي قرص و جمع آوري اين كيك ها 
از س��طح مغازه ها و بازار خبر داد. بهلولي درباره 
دستگيرش��دن عوامل توزيع اين كيك ها اظهار 
بي اطالعي ك��رد و تصريح ك��رد:»در حال حاضر 
منتظر هستيم مشخص شود چيزي كه در كيك ها 
بوده واقعاً قرص يا مواد خوراكي بوده، بايد تا زمان 

مشخص شدن جواب منتظر بمانيم.«
پس از انتش��ار اين خبر بود كه خبر شناس��ايي 
قرص هاي جاسازي ش��ده در درون اين كيك ها 

روي خروجي رسانه ها قرار گرفت. 
به گفته مدير كل اس��تاندارد آذربايجان شرقي، 
قرص ه��اي درون كيك ه��ا »اس��تامينوفن« و 

»آنتي هيستامين« هستند. 
ساسان فرش��ي با اش��اره به انجام آزمايش هاي 
گوناگون روي اين كيك ها از سوي وزارت بهداشت 
گف��ت: »جديدترين نتاي��ج آزمايش هاي وزارت 
بهداشت روي اين محصوالت نشان مي دهد كه اين 
قرص ها از »نوع استامينوفن« و »آنتي هيستامين« 
بوده و تاكنون اث��ري از قرص ه��اي روانگردان و 

توهم زا در آنها ديده نشده است.«
وي نيز مش��كل را در خط توليد كيك هاي آلوده 
به قرص ندانس��ت و تأكيد كرد:»اگر اين قرص ها 
در خط توليد داخل كيك قرار داده شده بود، بعد 
از حرارت روكش كپسول آب مي شد و قرص نيز 
به كلي از بين مي رفت؛ بنابراين مشخص است كه 
عده اي جعبه كيك را باز كرده و قرص ها را در آن 

جاسازي كردند.«
به گفت��ه وي براي كس��اني ك��ه بخواهند تقلب 
كنند امكان بسته بندي مجدد كيك بدون اينكه 
مصرف كنندگان متوجه ش��وند وج��ود دارد، اما 
كارشناس��ان مي توانند متوجه باز و بسته شدن 

جعبه كيك بشوند. 
تا لحظه نگارش اين گزارش خبر جديدي از منشأ 
يا اهداف جاس��ازي قرص ها در ميان كيك هاي 
اليه اي منتشر نش��ده و اين موضوع همچنان در 

هاله اي از ابهام است. 

برخ�الف قوانين 

عليرضا سزاوار
موج�ود، ب�ا متن   گزارش  2

پيشنهادي جديد 
وزارت عل�وم و وزارت بهداش�ت، س�هميه 
30درصدي جانب�ازان و ايثارگران به 5درصد 

كاهش خواهد يافت. 
براساس قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران 
كه س��ال ۹۱ به تصوي��ب رس��يد، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي و تمامي دانش��گاه هاي دولتي 
و غيردولتي و دس��تگاه اجرايي موظف ش��دند 
سهميه  ۲۰درصدي براي همسر و فرزندان شاهد، 
جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و 

جانبازان را به باالي ۲5درصد اختصاص دهند. 
 اين سهميه ها يك ش��رط داشت و آن هم كسب 
حداقل 7۰درصد حدنصاب شرايط علمي و امتياز 
پذيرفته شدگان براي رشته ها و مقاطع تحصيلي 
غيرپزشكي و كس��ب 8۰درصد حدنصاب علمي 

براي رشته هاي پزشكي بود. 
 س��ال ۹3 اين قانون تغيير كرد و س��هميه ورود 
اي��ن داوطلب��ان از ۲۰ ب��ه ۲5 درص��د افزايش 
يافت و حدنصاب علمي 7۰ درص��دي هم براي 

وزارتخانه هاي بهداشت و علوم تعيين شد. 
۱۴ اسفند ۹5 در ماده ۹۰ قانون پنج ساله ششم 
توسعه، عالوه بر س��هميه هاي اعالم شده قبلي، 
5 درصد از س��هميه ورودي ب��راي جانبازان زير 
۲5درصد و همسر و فرزندان آنها، همسر و فرزندان 
رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه هم 

در نظر گرفته شد. 
در واقع قانون برنامه شش��م عماًل س��هميه ها را 
به 3۰درصد مي رس��اند. در تبص��ره قانون فوق 
درصورتي كه س��هميه ۲5درص��د ايثارگران پر 
نشود و 5درصد سهميه اختصاصي جانبازان زير 
۲5درصد، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 
ش��ش ماه حضور داوطلبانه در جبهه پاسخگوي 

متقاضيان واجد شرايط نباشد، دولت مكلف است 
سهميه پر نشده را به آنها )جانبازان زير ۲5 درصد 

و رزمنده هاي داوطلب(اختصاص دهد. 
نخستين بار مهر سال ۹6 سيدحسن قاضي زاده 
هاشمي، وزير سابق بهداشت با بيان اينكه »البته 
جانبازان و ايثارگران باالي س��ر ما ج��ا دارند«، 

افزايش سهميه ايثارگران را »اشتباه« دانست. 
تير امس��ال هم حميد اكب��ري، قائم مقام معاون 
آموزشي وزير بهداشت تأكيد كرد كه »براساس 
قانون ميزان 3۰درصد س��هميه ها براي ش��هدا، 
رزمندگان، ايثارگ��ران و خانواده هاي آنان تعلق 
مي گيرد و متأسفانه اين چالش بسيار نگران كننده 

است.«
در همين زمينه يك كارش��ناس امور حقوقي و 
قانوني ايثارگران، داليل و مس��تندات مخالفان 
سهميه ها را فاقد توجيه علمي و منطقي دانست 
و بر اين باور اس��ت كه »طي سال هاي گذشته و 
هم اكنون دست هايي در پشت پرده وجود دارند 
كه س��هميه ايثارگران و فرزندان آنها را حذف يا 
كاهش دهند و به همين بهانه دست به توجيه هاي 

عجيب و غريب براي اثبات داليل خود زده اند.«
يوس��ف مجتهد با بيان اينكه عملكرد س��ازمان 
سنجش و وزارتخانه هاي ذي ربط در ادوار گذشته 
نشان داده كه خيلي با سهميه ايثارگران موافق 
نيس��تند، افزود: »اين بهانه جويي ها دروغ هايي 
بيش نيس��ت كه آقاي��ان به س��هميه ايثارگران 
بسته  اند. دليلش هم خود آزمون دستياري است 
كه هر سال در آن تقلب مي شود. به طور مثال شما 
يك دوره را نشان دهيد كه بحث تقلب در آزمون 
دستياري و كش��يدن كار به ديوان عدالت اداري 

وجود نداشته باشد؟!«
اكنون براساس متن پيش��نهادي وزارتخانه هاي 
علوم و بهداشت، به جاي 3۰درصد تنها 5درصد از 
هر كدرشته به ايثارگران اختصاص پيدا مي كند كه 
اولويت با خانواده شهدا و مفقوداالثران، جانبازان 

۲5 درصد به باال و در نهايت رزمندگان با ش��ش 
ماه حض��ور داوطلبانه در جبه��ه و جانبازان زير 

۲5 درصد است. 
براس��اس اين پيش��نهاد كه با تصويب در هيئت 
دول��ت به مجلس ارس��ال و ناس��خ قوانين قبلي 
سهميه خواهد شد و در صورتي كه اين ظرفيت 
5درص��دي جديد تكمي��ل نش��ود، خالي مانده 

ظرفيت به خانواده ش��هدا )پدر، م��ادر، خواهر و 
برادر(، همسر و فرزندان جانبازان زير ۲5 درصد 
و همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور 

داوطلبانه در جبهه اختصاص مي يابد. 
درصورت تكميل اين ظرفيت در هر كد رش��ته 
 محل، س��اير ايثارگران ه��م بايد ب��ا داوطلبان 

غيرايثارگر رقابت  كنند. 
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2 وزارتخانه عليه قانون ايثارگران
وزارت علوم و بهداشت متني را به هيئت دولت ارسال كرده اند كه در صورت تصويب نهايي، سهميه ايثارگران در كنكور به صفر نزديك خواهد شد

کيکهايقرصدار!
سخنگوي سازمان غذا و دارو: جاسازي قرص در ميان 12برند كيك، اقدامي خرابكارانه، هدفمند و سازمان يافته است

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 انتشار اين نمودار نوشت: ماليات پزشكان 
امريكايي سه برابر صادرات نفت ايران! آمارهاي موجود نشان مي دهد 
كه ميزان ماليات پرداخت شده از سوي پزشكان در امريكا براي سال 
۲۰۱5 سه برابر ميزاني است كه ايران براي صادرات نفت خود در سال 
۱3۹۹ روي آن حساب كرده اس��ت. آمار موجود حاكي از آن است كه 
در سال ۲۰۱5پزشكان امريكايي در مجموع بيش از 66/8 ميليارد دالر 
ماليات پرداخت كرده اند. موضوع اخذ ماليات از تمام اقش��ار از جمله 
پزش��كان در امريكا به قدري جدي اس��ت كه هرگونه تخلف در اظهار 
ميزان درآمد و تس��ليم اظهارنامه مالياتي يا ندادن ماليات مي تواند به 

جريمه هاي سنگين و حتي زندان ختم شود. 
-----------------------------------------------------

 محمدجواد محمدزاده با انتشار اين تصوير نوشت:  مشاور عالي 
وزير بهداشت پسرش رو به سمت دستيار ويژه خودش منصوب كرده. 
از زورچپان كردن اين حجم ادبيات ديني در نامه كه بگذريم، نوش��ته 
پسرش حقوقي نمي گيره، انگار ما نمي دانيم مسئله مهم تر از دريافت 
حقوق، آشنايي با شبكه روابط حوزه بهداشت و نيز ايجاد رزومه كاري 

است كه در آينده به كارش مياد !
-----------------------------------------------------

 رضا مهدوي با انتشار اين عكس نوشت: از نظر شهرداري تهران 
سد معبر فقط مردم فقيري هستند كه گوش��ه خيابان دست فروشي 
مي كنند و اال اينكه هر مغازه داري جلوي مغازه اش را اين طور پاركينگ 
اختصاصي مي كند هيچ ايرادي ندارد! پي نوش��ت: ديگر انگار اش��غال 
خيابان ها براي مغازه داران تهراني به يك اتفاق عادي تبديل شده است. 
نه كسي اعتراض مي كند و نه شهرداري مداخله مي كند. البد اگر مداخله 
مي كند با حق حسابي چيزي كار راه مي افتد. تجاوز به حق شهروندان 

توسط مغازه داران پايتخت ديگر انگار براي همه پذيرفته شده است. 
-----------------------------------------------------

 علي عليزاده با انتشار اين تصوير توئيت زد: شكست كوربين 
در انتخابات انگلس��تان يعني ۴ميليون كودك انگليسي در فقر نسبي 
و فروش بمب بيشتر به س��عودي و قتل ۱۰هزار كودك يمن، اما براي 
علينژاد تنها موضوع مهم تحريم بيش��تر ايران اس��ت به اميد سقوط 
نظام و به قدرت رسيدن. باور نمي كنم زني كه ۹۲ با افتخار خودش را 

اصالح طلب معرفي مي كرد ظرف شش سال يك مريم رجوي شده. 
-----------------------------------------------------

 ش�اهرخ دولكو با انتش�ار اين تصوير نوش�ت: دنياي شوآف، 
دنياي بت سازي رسانه، دنياي شخصيت هاي اشتباهي فقط مربوط به 
ايران نيس��ت. اين گند تمام دنيا را برداشته و ما فقط تحمل مي كنيم. 
در دنيايي كه در آن »تايم« ش��خصيت سالش را فيكي همچون»گرتا 
تونبرگ« انتخ��اب مي كند، همان بهتر كه س��اكت بمانيم و ش��اهد 

اضمحالل خود باشيم بلكه راحت شويم. 
-----------------------------------------------------

 حميد رضايي با انتشار اين عكس نوش�ت: چجوري شد ما از 
سورپرايز پرتاب كاوشگر پيش��گام و انتقال موفقيت آميز موجود زنده 
به فضا در دولت احمدي نژاد به پهپاد پستچي و شوآف وزير جوان در 

دولت روحاني رسيديم؟

كبري فرشچي 

اجرايکشوري۴۰هزارپروژهسازندگي
رئيس بسيج س�ازندگي كش�ور گفت: در حال حاضر اين سازمان 
۴0 ه�زار پ�روژه كوچ�ك زودب�ازده را در كش�ور اج�را مي كند. 
محمد زهرايي با بيان اينكه سازمان بسيج سازندگي سپاه پاسداران در 
حال حاضر ۴۰ هزار پروژه زودبازده دارد، اظهار كرد: ۲7 هزار پروژه از 
اين طرح بزرگ كه با عنوان خدمت رساني همزمان در ۱3 بهمن سال 

گذشته كليد خورده در حال اجراست. 
وي با بيان اينك��ه ۱7 هزار پروژه از اين تعداد پروژه ها در اس��تان هاي 
كردستان، خراسان جنوبي و همدان مورد بهره برداري قرار گرفته است، 
افزود: ۱۰هزار طرح نيز از ۲7 هزار پروژه در حال اجرا طي دو ماه آينده 
افتتاح مي شود كه ۱3 هزار طرح باقيمانده از ۴۰ هزار پروژه در زمان هاي 
بعد اجرا مي شود.  رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور با بيان اينكه 
هزار و ۴۰۰ طرح از پروژه ۴۰ هزاري واگذار شده به سازمان در استان 
گيالن در حال اجراس��ت، گفت: اولويت س��ازمان بسيج سازندگي در 
راستاي اجراي اين طرح ها در استان گيالن آبرساني روستاها و تجهيز 
زيرساخت هاي آن، احداث مسكن محرومين، ايجاد اشتغال و امنيت 
غذايي مردم است.  زهرايي با اعالم اينكه سازمان بسيج سازندگي سپاه 
كشور تاكنون هزار واحد مسكن محرومين در استان گيالن را احداث 
كرده است، يادآور شد: هم اكنون 73۰واحد مسكن محرومين از سوي 

بسيج سازندگي در اين استان در حال احداث است. 
وي اضافه كرد: هم اكنون ۱3هزار گروه جهادي خدمت رسان محله محور 
در سراسر كشور داريم كه اين گروه هاي جهادي در راستاي فرمان سال 
گذشته مقام معظم رهبري س��اماندهي شده اند كه در محله خودشان 
فعاليت مي كنند.  رئيس سازمان بس��يج سازندگي كشور همچنين از 
سازماندهي ۱۲هزار گروه جهادي جغرافيامحور در اقشار بيست و دو 
گانه بسيج مستضعفين خبر داد و عنوان كرد: گسترش يكصد برابري 

گروه هاي جهادي از برنامه هاي افق ۱۰ ساله بسيج است. 
وي با اش��اره به اينكه بيانيه گام دوم انقالب تفكر بس��يج را از گفتمان 
عمومي خارج و وارد تصميم گيري و تصميم س��ازي كش��ور مي كند، 
افزود: در اين راستا جهادي هاي ما با تفكر بسيجي با مسئوليت پذيري 

در مساجد در حل مسائل كالن كشور به كمك نظام مي آيند.

فراخوان تجديد مناقصه عمومى 

اداره كل راه و شهرسازى استان آذربايجان غربى در نظر دارد مناقصه عمومى احداث ديوار محوطه سردرب و ساختمان نگهبانى اداره كل ديوان 
محاسبات - شهرستان اروميه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند. 
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1398/9/23مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت 19 تاريخ1398/9/30
مهلت زمانى  ارائه مدارك: ساعت 19 مورخه 1398/10/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها آدرس: اروميه، بلوار والفجر2، نرسيده 
به فلكه ميثم، ساختمان شماره 2، اداره كل راه و شهرسازى تلفن: 33379423-28

 جمهورى اسالمى ايران 

وزارت راه و شهرسازى 
اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى

شناسه آگهى: 694587
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
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يك مرحله اى بـا ارزيـابى سـاده 

نوبت اول

 جناب آقاى محمود متقى
معاون اداره كل ورزش جوانان استان گلستان 

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم مغفرت و براى بازماندگان 

صبر مسئلت  مى نماييم.
احمد قهرمان-  سرپرست روزنامه جوان استان گلستان

گويا هيچ كس طرح پوشـش اجبـارى بيمه 
سـالمت را جدى نگرفتـه اسـت؛ از 8 تا 10 
ميليون فـرد فاقد بيمه اى كه تـا همين چند 
روز پيـش بنا بر اعـالم مديرعامل سـازمان 
بيمـه سـالمت، تنهـا 480 نفرشـان در اين 
طـرح ثبت نام كـرده بودنـد تـا وزارت رفاه 
كه با بـه پايان رسـيدن مهلت مقـرر، هنوز 
نتايـج آزمون وسـع اسـامى اعالم شـده از 
سـوى بيمه سـالمت را اعالم نكرده تا طرح 
بيمه اجبارى سـالمت را روى هـوا نگه دارد!  

ــش اجبارى بيمه  13 آبان ماه بود كه طرح پوش
ــالمت با حضور معاون اول رئيس جمهور و با  س
ــش بيمه اى 8 تا 10 ميليون ايرانى  هدف پوش
ــد براى  فاقد بيمه درمانى كليد خورد و قرار ش
ــى در پرداخت حق  ــهم افراد متقاض تعيين س
ــع آنها از سوى وزارت  بيمه، آزمون ارزيابى وس
ــرف مدت يك ماه به بيمه  رفاه انجام و نتيجه ظ
ــود تا صف افرادى كه بايد حق  سالمت اعالم ش
ــانى  ــالمت خود را بپردازند از صف كس بيمه س
ــه قرار دارند و طبق  كه در دهك هاى يك تا س
مصوبه هيئت وزيران بايد دولت حق بيمه شان 
ــاال ضرب االجل يك  ــود. ح ــردازد، جدا ش را بپ

ماهه وزارت رفاه براى اعالم نتايج ارزيابى وسع 
متقاضيان بيمه رايگان سالمت به پايان رسيده، 
اما آنطور كه سازمان بيمه سالمت اعالم كرده، 
گويا با وجود سپرى شدن اين مدت هنوز وزارت 
ــالمت اعالم  رفاه نتايج اين آزمون را به بيمه س
نكرده است. اين در حالى است كه با اعالم نشدن 
ــع، اجراى طرح اجبارى بيمه  نتايج آزمون وس

سالمت در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. 
 پرهيز از درگيرى با دهك هاى باال 

ــه داليلى قصد  ــان مى دهد ب عملكرد دولت نش
درگير شدن با دهك هاى باالى جامعه را ندارد. 
چند سالى مى شود كه بناست يارانه ثروتمندان 
حذف شود، اما تاكنون عزمى براى اين كار وجود 
نداشته است. دو روز پيش هم  محمدباقر نوبخت 
درباره حذف يارانه هاى طرح هدفمندى گفت: 
ــت كه حذف دهك هاى باال و  ــالى اس «چند س
تعداد 24 ميليون نفر مطرح مى شود، ولى بايد 
به شرايط هم توجه داشت. يارانه همين چندصد 
هزار نفرى كه حذف كرديم هم با اعتراض همراه 
ــدند. حذف و روالى كه موجب  شد و گله مند ش
ــود، نمى ارزد.»  ايجاد استرس بين مردم مى ش
ــوى ديگر طرح كمك هزينه هاى معيشتى  از س
با اصالح قيمت بنزين هم آزمونى براى سنجش 

ــخيص دهك هاى باالى  دقت سازوكارهاى تش
درآمدى بود كه با بررسى بازماندگان اين طرح 
مى توان دريافت دولت در تشخيص دهك هاى 
ــدارد، چراكه  ــدان قابليتى ن ــم چن درآمدى ه
ــن كمك هزينه را  ــى از خانوارهايى كه اي بخش
ــتمرى بگيران بهزيستى و كميته  نگرفتند مس
امداد هستند. با وجود اين دولت بنا دارد حداقل 
ــى بخش ها  ــا را براى بعض طرح حذف يارانه ه
اجرايى كند كه يكى از اين بخش ها هم بيمه هاى 

سالمت است. 
 اعالم نكردن نتايج آزمون وسع 

ــود تا  ــالمت اجرايى ش بنا بود بيمه همگانى س
تمام افراد فاقد پوشش بيمه اى را زير چتر بيمه 
دربياورد، اما با تغيير سياست هاى دولت و تغيير 
ــور طرح بيمه همگانى  ــرايط اقتصادى كش ش
ــد تا با  ــتخوش تغيير و بنا ش ــالمت هم دس س
ــع افراد خودشان حق بيمه  برگزارى آزمون وس
ــان را پرداخت كنند، مگر كسانى كه در  خودش

سه دهك نخست جامعه قرار دارند. 
بر همين اساس هم هيئت وزيران در جلسه 27 
مرداد 1398 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى 
ــت و تعاون، كار و رفاه اجتماعى و تأييد  بهداش
ــور و به استناد بند  سازمان برنامه و بودجه كش

ــم  ــاله شش (الف ماده 70)  قانون برنامه پنج  س
ــه اجبارى  ــعه، آيين نامه اجرايى بيمه پاي توس

سالمت و ارزيابى وسع را تصويب كرد.
ــت به  ــاده قانونى، دولت مكلف اس طبق اين م
منظور تحقق سياست هاى كلى سالمت، تأمين 
ــالمت، توسعه  منابع مالى پايدار براى بخش س
كمى و كيفى بيمه هاى سالمت و مديريت منابع 
ــالمت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت  س

بهداشت، اقدامات الزم را انجام دهد.
بر اساس آيين نامه مصوب دولت، صددرصد حق 
بيمه خانوارى كه بر اساس بررسى وزارت رفاه، 
ــرى از 40 درصد حداقل حقوق و  درآمدى كمت
دستمزد مشموالن قانون را كار دارند يا بر اساس 
ــاى درآمدى  ــى در يكى از دهك ه وضعيت مال
ــه قرار دارند، برعهده دولت است.  يك، دو و س
ــه خانوارى كه بر  همچنين 50 درصد حق بيم
ــى وزارت رفاه، درآمدى بين 40  ــاس بررس اس
ــتمزد  درصد تا صددرصد حداقل حقوق و دس
ــموالن قانون كار دارند يا بر اساس وضعيت  مش
ــرار گرفته اند  ــك درآمدى چهار ق مالى در ده
برعهده دولت خواهد بود. همچنين صددرصد 
ــاس خوداظهارى  حق بيمه خانوارى كه بر اس
ــى وزارت رفاه، درآمدى معادل  خانوار يا بررس
ــموالن قانون كار  حداقل حقوق و دستمزد مش
ــتر دارند يا در دهك درآمدى پنج به باال  و بيش

هستند، برعهده متقاضى است.
همه بندهاى اين مصوبه در حالى ضمانت اجرايى 
پيدا مى كند كه وزارت رفاه نتايج آزمون وسع را 

اعالم كند؛ اتفاقى كه تاكنون رخ نداده است. 
 فهرست متناقض

ــمى، مديركل روابط عمومى و امور  محمد هاش
ــالمت به «جوان»  ــازمان بيمه س بين الملل س
مى گويد: «بيمه سالمت براى اجراى آيين نامه 
ــدادى از افرادى  دولت آمادگى كامل دارد و تع
كه تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند در سايت 
ــالمت و دفاتر پيشخوان دولت  سازمان بيمه س
ثبت نام كرده اند و اين اسامى جهت استعالم به 

وزارت رفاه ارسال شده است.»
 بنا به تأكيد وى فهرست هاى اعالم شده از طرف 
وزارت رفاه متناقض است و از طرفى دهك هاى 
درآمدى اول تا چهارم به سازمان بيمه سالمت 
اعالم نشده است. در حالى كه بايد اين دهك ها 
به شكل شفاف اعالم شود، زيرا اين گروه بايد از 

يارانه دولت جهت بيمه رايگان بهره مند شوند.
ــيون اصل نود  ــدى، رئيس كميس داوود محم
ــيون براى  ــرى اين كميس مجلس هم از پيگي
ــا هدف تحت  ــع ب اجراى آيين نامه ارزيابى وس
پوشش قرار دادن بيمه براى تمامى آحاد جامعه 

خبر داده است.
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طرح اجبارى بيمه سالمت معطل نظر وزارت رفاه
مديركل روابط عمومى سازمان بيمه سالمت در گفت و گو با «جوان»: 

فهرست هاى بيمه  اى اعالم شده از طرف وزارت رفاه متناقض است

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شـده در فضاي مجازي را منتشـر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  عبداهللا گنجي توييت زد: چندي پيش پيشنهاد كردم نمايندگان 
از بزرگراه هاي كشور تحقيق و تفحص كنند. پول هايي كه از مردم گرفته 
مي شود كجا هزينه مي شود؟ حاال هم پيشنهاد مي كنم از خيريه هاي 
كشور اين كار را انجام دهند خصوصاً خيريه هايي كه به صورت وراثتي 
ــوند و خيريه هاي درماني. اما ظاهراً جذابيت جاي ديگري  اداره مي ش

است. 
-----------------------------------------------------

  محسن پورعرب توييت زد: مي دونستيد زماني كه پيوندي رئيس 
هالل احمر بود، همزمان رئيس نظام پزشكي تهران هم بود؟ مي دونيد 
حاال كه پيوندي از هر دو سمت استعفا داده! دكتر ظفرقندي كه رئيس 
نظام پزشكي كل كشور هست به اتفاق آرا به عنوان رئيس نظام پزشكي 

تهران هم منصوب شده؟ راستي گفتيد مشكل بيكاري داريم؟
-----------------------------------------------------

ــر  ــالم دبي ــق اع   محمدصـادق عليـزاده توييـت زد: طب
شوراي عالي انقالب فرهنگي اين شورا در عمر 35 ساله خودش 2300 
مصوبه داشته كه 1117 موردش مربوط به افراد بوده از قبيل نصب افراد 
به عنوان رئيس دانشگاه و نماينده شورا و... به عبارت دقيق تر نيمي از 

عمر شورا با اين درجه اهميت اعضا به عزل و نصب افراد سپري شده!
-----------------------------------------------------

  هاني احمدي با انتشـار ايـن تصوير توييـت زد: تو لندن يه 
ــتارتاپ زدن كه نزديك صندوق هاي رأي به ملت جا پارك رايگان  اس
ميده! تازه تخمين هم زده كه اين كار مشاركت در انتخابات رو 20 درصد 
افزايش ميده! بعد همينا شبكه بي بي سي شون هر سال ميگه مردم ما 

به خاطر سانديس رأي ميدن! شما سانديس خودتو بنوش!
-----------------------------------------------------

  كانال خبري فرداي ايران نوشت: در دانشگاه آزاد چه خبر است؟ 
درگيري در دانشكده حقوق تهران مركز به خاطر يك قاضي سفارشي. 
آقاي «ص» يكي از قضات قوه قضائيه كه به صورت سفارشي مشغول 
تحصيل در مقطع دكتري در دانشكده حقوق تهران مركز است نمره 
ــان «جليل مالكي»،  ــود. در ادامه آقاي يكي از امتحانات را «2» مي ش
ــي اميني» مدير گروه دانشكده  رئيس دانشكده تهران مركز و «عيس
ــتاد مربوطه مي خواهند كه امتحان مجدد بگيرد،  با اصرار فراوان از اس
ــي نمره «8» مي گيرد ولي با اين حال  در آزمون مجدد قاضي سفارش
ــته اين كار باعث  ــنبه گذش نمره وي را «14» ثبت مي كنند! چهارش
ــاتيد (آقاي «ر»و آقاي «ح» ) مي شود  ــكايت و اعتراض دو تن از اس ش
ــت كار به درگيري فيزيكي  و به گفته شاهدان عيني نزديك بوده اس
ــد كه با وساطت ساير  بين اساتيد معترض و مسئوالن دانشكده بكش
ــت. حال بايد پرسيد اين همه  اساتيد و كارمندان غائله پايان يافته اس
خوش خدمتي مسئوالن دانشكده حقوق تهران مركز كه از قضا هيئت 
ــخصيت ها براي  ــتند به برخي قضات و ش مديره كانون وكال نيز هس
چيست؟ آقايان بهره اين رانت را در كانون وكال مركز مي برند؟ مسئوالن 
دانشگاه آزاد و شخص دكتر واليتي، رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد از 

اين بده بستان ها خبر دارد؟!
-----------------------------------------------------

  محمد شـهيديان با انتشـار اين تصوير توييت زد:  بر اساس 
ــاخص «توانايي حرفه اي  ــران در ش ــر جهاني، رتبه اي آمارهاي معتب
ــكان نيجريه اي است! افسانه  ــكان»، 64 و حتي پايين تر از پزش پزش
ــكان جهان» را كنار بگذاريم و فكري به حال اين اوضاع  «بهترين پزش

نابسامان بكنيم. 
-----------------------------------------------------

ــف    محمد صـادق عابديني توييت زد: فوربس به نقل از يونيس
مي نويسد بين 2000 تا 2015 بيش از 200 هزار كودك همسري در 
امريكا ثبت شده. هيچ قانون فدرالي درباره كودك همسري وجود نداره 
و والدين امريكايي فكر مي كنن ازدواج در سن پايين به نفع فرزندشون 

هست مخصوصاً وقتي دختر حامله است!
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري باانتشـار اين جـدول به نقـل از روزنامه 
فرهيختگان نوشـت: بودجه 22 نهاد عمومي كمتر از فقط تنخواه 
رئيس جمهور و همچنين بودجه 32 نهاد عمومي، معادل 0/21  درصد 
(كمتر از يك درصد) بودجه شركت هاي دولتي است. شايد جالب باشد 
ــت جمهوري،  ــه 300 ميليارد توماني نهاد رياس بدانيم عالوه بر بودج
ــوان «نهاد  ــه اي تحت عن ــاالنه بودج ــور نيز س ــخص رئيس جمه ش
ــت جمهوري - هزينه هاي ضروري - كمك به اشخاص حقيقي  رياس
ــده مبلغ آن  ــال آين ــي و دولتي» دارد كه براي س و حقوقي خصوص
ــن بودجه كه به  ــت، اي 68 ميليارد و 94 ميليون تومان تعيين شده اس
«تنخواه» رئيس جمهور مشهور شده، در چهارسال اخير ساالنه حدود 
70 ميليارد تومان بوده است، تنخواه 68 ميليارد توماني رئيس جمهور در 
سال آينده در حالي است كه مقايسه اين مقدار با بودجه تك تك 32 نهاد 
عمومي نشان مي دهد، بين اين نهادها، بودجه 10 نهاد بيشتر از مقدار 
تنخواه رئيس جمهور و بودجه 22 نهاد ديگر نيز كمتر از مقدار تنخواه 
رئيس جمهور است. همزمان با رونمايي از بودجه سال 99، رسانه هاي 
دولتي با بزرگ نمايي بودجه برخي نهادهاي عمومي جنگ زرگري راه 

انداخته اند، اما واقعيت چيز ديگري است. 

عليرضا سزاوار

پولسازي دانشگاه ها در اوج تحريم
ــاس درآمد هاي جاري آنهاست. در  بخشي از بودجه دانشگاه ها بر اس
ــال گذشته درآمدهاي دانشگاه ها  شش ماه نخست امسال نسبت به س
ــان مي دهد  ــي ها نش ــت. همچنين بررس 15 درصد افزايش داشته اس
ــگاهي و فروش فناوري به صنعت بيش از  نقش دانش بنيان هاي دانش

درآمدهاي پرديس هاي آموزشي است. 
دانشگاه هاي زير نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت از جمله دستگاه هاي 
اجرايي در اليحه بودجه هستند كه بخشي از موارد اختصاص داده شده 

در بودجه 99 حاصل از درآمد هاي خودشان است. 
ــاري بيانگر  ــال ج ــگاه هاي دولتي در س ــه درآمدهاي دانش نگاهي ب
ــت. اين دانشگاه كه دانشجويانش  ركورد زني دانشگاه فني و حرفه اس
ــال بيش 111 ميليارد  ــتان هاي كشور هستند، امس از نخبگان هنرس
ــه اي با بيش از  ــگاه فني و حرف ــت.  دانش تومان درآمد زايي داشته اس
176 آموزشكده و دانشكده در سطح كشور و بيش از 180هزار دانشجو 

بزرگترين دانشگاه دولتي كشور است. 
دانشگاه شريف با كسب درآمد 110 ميليارد توماني مقام دوم بيشترين 
كسب درآمد را به خود اختصاص داده است. اين درآمد از طريق پارك 
علم و فناوري اين دانشگاه به دست آمده است. سال گذشته اين جايگاه 

در اختيار دانشگاه تهران بود. 
ــب بيش از 77 ميليارد تومان درآمد در  ــگاه تهران با كس امسال دانش
ــگاه ها قرار دارد. پارك  جايگاه سوم بيشترين درآمدزايي در بين دانش
علم و فناوري دانشگاه تهران هم با حدود 10 ميليارد درآمد يكي از اين 

جمله درآمدزايي هاي دانشگاه تهران است. 
دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و دانشكده كشاورزي 
ابوريحان واقع در پاكدشت در جايگاه هاي بعدي كسب درآمد براي اين 

دانشگاه قرار دارند. 
ــگاه تهران در بهمن 1388 با هدف  ــكده علوم و فنون نوين دانش دانش
جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش هاي كاربردي به منظور 
ــز صنعتي و ملي در جهت  خلق و ارائه دانش مورد نياز جامعه به مراك
ــد. اين دانشكده كوچك به  چشم انداز و اهداف بلند كشور تأسيس ش
ــال  تنهايي بيش از 2 ميليارد تومان درآمدزايي در دوران تحريم امس
ــب درآمد را براي دانشگاه تهران  داشته و جايگاه چهارم بيشترين كس

به ارمغان آورده است. 
دانشگاه صنعتي پلي تكنيك هم با كسب حدود 49 ميليارد تومان در 
اوج تحريم ها در جايگاه چهارم پولساز ترين دانشگاه ها قرار گرفته است. 
ــگاه و دانشكده فني گرمسار در اين  شركت هاي دانش بنيان اين دانش

دانشگاه بيشترين كسب درآمد را داشته اند. 
ــگاه پلي تكنيك هم به تنهايي حدود  پژوهشكده فناوري هاي نو دانش

8 ميليارد تومان درآمدزايي داشته است. 
دانشگاه هاي شهيد بهشتي با 40 ميليارد تومان درآمد، عالمه طباطبايي 
با 38 ميليارد تومان، دانشگاه تربيت مدرس با 30 ميليارد تومان و شهيد 

رجايي با 15 ميليارد تومان ديگر دانشگاه هاي پولساز كشور بودند. 
نكته جالب در ليست پولساز ترين دانشگاه هاي كشور وجود دانشگاه هاي 
نه چندان معروفي است كه بدون داشتن هيچ پرديس دانشجويي و فقط 
ــب درآمد كرده اند. دانشگاه تفرش،  با اتكا به فروش علم و فناوري كس
ــگاه هنر از مهم ترين اين  ــگاه دامغان و دانش ــاهد، دانش ــگاه ش دانش

دانشگاه ها هستند. 
با توجه به گسترش تحريم ها به نظر مي رسد كه دانشگاه ها برنامه دارند 
ــتراتژي هاي مختلف درآمدزايي كنند. يكي از اين  ــتفاده از اس تا با اس
ــت. ايجاد فناوري هم روش  استراتژي ها ارتباط دانشگاه با صنعت اس
ديگري است. به خاطر شدت تحريم ها صنعت نيازمند تجهيزاتي است 
كه دانش فني آن در داخل كشور نيست. بنابراين درخواست دانش فني 
را به دانشگاه مي دهد و دانشگاه اين دانش را با مطالعه و تحقيق كسب 

مي كند و در اختيار صنعت قرار مي دهد. 
ــگاهي هم براي آنها  در سال هاي اخير شركت هاي دانش بنيان دانش
ــگاه بازار  ــل اينكه فناوري در بيرون دانش درآمدزايي كرده اند. به دلي
ــركت دانش بنيان ايجاد كرده اند. با توجه به  خوبي دارد، دانشگاه ها ش
ــهام دارد، به صورت مستقيم از سود  ــگاه دراين شركت س اينكه دانش
ــد از پرديس هاي  ــول، درآمد زايي مي كند. كاهش درآم فروش محص
دانشگاهي حاكي از موفقيت دانشگاه ها در پولسازي علمي است. همه 
اين درون زايي هاي علمي از بركات تحريم هاي ظالمانه و اتكا به منابع 

دروني است. 
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مطالبهانتخابيکرئيسغيروابسته
هر از چندگاهي حواشي  اي پيرامون جمعيت هالل احمر مي چرخيد، اما 
طي ماه هاي اخير حاشيه اطراف اين جمعيت مردمي را رها نكرده است؛ 
حاشيه هايي كه از جنس شايعه نبودند و بازداشت چند تن از مديران 
ارشد اين سازمان و در رأس آنها رئيس جمعيت هالل احمر، اين نهاد 
مردمي و خدوم را با بحران اعتماد در جامعه مواجه كرده اس��ت. حاال 
بناست تا در جلسه امروز شوراي عالي هالل احمر سكاندار جديد اين 

جمعيت انتخاب شود. 
در اين جلسه دو نفر از افراد واجد ش��رايط و حائز اكثريت آرا انتخاب و 
برابر ضوابط و مقررات مربوطه به رياست جمهوري معرفي خواهند شد. 
در بين كانديداهايي كه براي رياست اين جمعيت ابراز تمايل كرده اند، 

برخي از استانداران و معاونان وزرا هم حضور دارند. 
در همين ارتباط نيز جمعي از مديران س��ابق هالل احمر در بيانيه اي 
نسبت به اتفاقات اخير در هالل احمر واكنش نشان دادند. اين افراد كه 
سال گذشته در اعتراض به شائبه هاي عدم شفافيت در برخي بخش هاي 
اقتصادي جمعيت هالل احمر و برخي سوء مديريت ها از ادامه مسئوليت 
در هالل احمر صرف نظر كرده اند، در بخشي از بيانيه خود نوشته اند:»در 
س��اختار فعلي ش��وراي عالي هالل احمر حدود نصف اعضا به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم به دولت وابس��ته اند و با اين شرايط نمي توان 

انتظار رفتار استقالل در اين جمعيت داشت.«
از نگاه آنها اكتفا به يك تغيير آن هم اجباراً ش��تابزده و با سازوكارهاي 
ناكارآمد فعلي، صرفاً پاك كردن صورت مسئله است كه گويي مشكل 

فقط يك فرد بوده و ديگر محلي براي نگراني وجود ندارد. 
در اين بيانيه ب��ا تأكيد بر آسيب شناس��ي دقيق و كارشناس��انه آمده 
است:»ريشه اصلي مش��كالت اين جمعيت را بايد در انحراف از اصول 
هفت گانه هالل احمر و به ويژه نفي ماهيت مردمي و داوطلب محورانه و 

استقالل آن جست وجو كرد.«
در نامه مديران س��ابق جمعيت هالل احمر با انتق��اد از تركيب فعلي 
شوراي عالي هالل احمر تأكيد شده است:»از آن دسته اعضاي شوراي 
عالي كه داراي مناصب دولتي و تعارض منافع در س��اير دستگاه هاي 
دولتي باشند و ادامه حيات سياس��ي و اجتماعي خود را در گرو جلب 
نظر مس��اعد دولتي ها بدانند، نمي توان انتظار رفتار مستقل داشت. به 
همين نحو،  رئيس جمعيتي كه خود را پيشاپيش منصوب رئيس ارشد 
دستگاه اجرايي كشور بداند و قبل از مراجعه به اركان جمعيت، در نهاد 
دولت تعيين شود يا در جست وجوي حمايت دولت باشد، پس از تصدي 
رياست به اركان جمعيت پاس��خگو نخواهد بود و اين سرمنشأ اصلي 

نظارت گريزي نسبت به اركان جمعيت است.« 
در اين نامه خطاب به ش��وراي عالي هالل احمر آمده اس��ت :»عالوه 
بر اقدامات مبتكرانه براي نظرخواهي از بدنه جمعيت، ضروري اس��ت 
تا فرآين��د و داليل انتخاب يا ح��ذف گزينه ها جهت تصدي رياس��ت 
هالل احمر از سوي ش��وراي عالي براي بدنه جمعيت به صورت كاماًل 
ش��فاف تببين و بر پاسخگو بودن شوراي عالي نس��بت به اين انتخاب 

تصريح شود.«
حاال بايد ديد اعضاي شوراي عالي جمعيت هالل احمر چه كسي را براي 

نشستن روي صندلي رياست جمعيت انتخاب مي كنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


