
گزارش ها  از رشد آمار طالق و كاهش ازدواج 
در كش�ور حكاي�ت دارد، به گون�ه اي كه در 
مواردي به ازاي هر سه ازدواج يك جدايي رخ 
مي دهد. نكته قابل تأمل اينكه اغلب جدايي ها 
در پنج سال نخست ازدواج رخ مي دهد و آمار 
طالق هايي كه طول زندگي مشتركشان چيزي 
كمتر از يك سال است نيز درصد قابل توجهي 
از طالق ه�ا را ب�ه خ�ود اختص�اص مي دهد. 
همين مدت زمان زندگي مش�ترك هم نشان 
مي دهد بسياري از طالق هاي شكل گرفته كه 
اغلب هم به ص�ورت توافقي اتفاق مي افتد بر 
پايه احساسات رخ مي دهد و چنانچه زوجين 
ب�ه يكديگر فرصت بيش�تري ب�راي تعامل و 
ش�ناخت بدهند، احتمال ماندگاري ازدواج و 
ادامه زندگي مشترك باالتر مي رود. از سوي 
ديگر، طالق توافقي به خص�وص براي بانوان 
ب�ا چالش هاي بيش�تري همراه اس�ت. اغلب 
زنان�ي ك�ه مي خواهن�د در كوتاه ترين زمان 
ممكن از همسرش�ان جدا ش�وند، ناگزيرند 
براي كسب رضايت زوج و توافق بر سر جدايي 
از برخي حقوق خود همچون مهريه بگذرند. 
بر اين اساس اگرچه ريشه هاي طالق را بايد در 
مسائل اقتصادي، آسيب هاي اجتماعي، اعتياد 
و برخي زيرساخت هاي فرهنگي جست وجو 
كرد، اما سرعت و س�هولت بيشتر جدايي ها 
با طالق توافقي هم از جمله مسائلي است كه 
بر چالش افزايش آمار طالق دامن زده اس�ت. 
همچنانك�ه مش�اوره ها و داوري ه�اي پيش 
از طالق هم خيل�ي وقت ها نقش خ�ود را در 
تالش ب�راي بازگرداندن زوجين ب�ه زندگي 
مشترك به درستي ايفا نمي كنند و جايگاهي 
سوري دارند. بر همين اس�اس هم هست كه 
رئيس جمه�ور با تأكي�د بر اينكه مش�اوران 
نبايد زوجين را به طالق تشويق كنند، تأكيد 
كرد: » مشاوران بايد زوجين را به ادامه زندگي 
تشويق كنند، طالق توافقي نبايد به سهولت 
انجام ش�ود، مش�كالت مالي حل مي شود.«

مطابق با  »گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي 
ايران پاييز ۹۹« مركز آمار اي��ران، گرچه تعداد 
رويدادهاي ازدواج از ۵۳۳ ه��زار و ۱۷۴ رويداد 
در س��ال ۹۸ با افزايش ۴/ ۴ درص��دي به ۵۵۶ 
ه��زار و ۷۳۱ در س��ال ۹۹ رسيده اس��ت، اما در 
عين حال تعداد رويدادهاي طالق ثبت شده در 
سال گذشته نيز با ۳/۶ درصد افزايش نسبت به 
سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ 
رويداد طالق در سال ۹۹ رسيده است. در سال ۹۹ 
طول مدت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ طالق ثبت شده 
كمتر از يك سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و 
۲۷۰ رويداد طالق ثبت شده بين يك تا پنج سال 
بوده اس��ت. از س��وي ديگر ۷هزارو۸۰۹ رويداد 
طالق نيز با طول مدت ازدواج بالغ بر ۲۹ سال در 
سال ۹۹ به ثبت رسيده است. همچنين آنچه از 
آمارها بر مي آيد، اين است كه طول مدت ازدواج 
بيشتر طالق هاي ثبت شده در سال ۹۹ بين يك تا 
پنج سال بوده است؛ يعني در اغلب موارد تنها يك 
تا پنج س��ال كامل از زمان رخداد رويداد ازدواج 
گذشته بوده است كه در نهايت اين ازدواج ها به 
طالق ختم شده اند. اين گزارش هاي آماري هر 
چند از زواياي مختلف قابل بررسي است، اما دو 
نكته قابل تأمل را در دل خود دارد؛ نخست اينكه 
با عنايت به طول زندگي مشترك يك تا پنج ساله 
بخش عمده اي از جدايي ها احساس��ي است و از 
سوي ديگر از آنجايي كه اغلب طالق هاي رخ داده 
به صورت توافقي صورت مي گيرد و طبق قانون 
بايد زوجين قبل از طالق توافقي نظر مساعد داور 
يا مشاور را كس��ب كنند، اين حجم از جدايي ها 
نشان مي دهد داوران و مش��اوران كار خود را به 
درس��تي انجام نمي دهند و درص��د ناچيزي از 

زوج هايي كه تقاضاي طالق توافقي دارند پس از 
گذراندن جلسات مشاوره قبل از طالق به زندگي 

مشترك باز مي گردند. 
  سهل الوصول ش�دن منفورترين حالل 

با توافق 
ط��الق منفورترين حالل الهي اس��ت؛ چراكه با 
آسيب هاي متعدد در حوزه هاي فردي و اجتماعي 
همراه است. بر اين اساس طالق توافقي به عنوان 
يكي از سهل ترين شيوه هاي طالق ،آسيب هاي 
خاص خودش را دارد. از يك سو سهل بودن اين 
مدل از طالق سبب قبح شكني از جدايي شده و 
از سوي ديگر زن و شوهر، فرزندان و جامعه را با 
تبعات حاصل از طالق بيشتر مواجه مي كند. در 
كنار اينها زنان اغلب بازنده اصلي اين ش��يوه از 
جدايي هستند، چراكه توافق براي جدايي معموالً 
با چشم پوشي زن از حقوق حقه خود مانند مهريه 
همراه است و بعد از طالق هم پشيماني سودي 

ندارد و قابل بازگشت نيست. 
س��يده فريب��ا مصطف��وي، عضو ش��وراي حل 
اختالف قوه قضائيه درباره مس��ائل فقهي طالق 
توافقي ب��ه »جوان« مي گوي��د:  » طالق توافقي 
كه متأسفانه آمار بااليي هم دارد، معادل طالق 
خلع و مبارات است كه دو طرف با توافق يكديگر 

جدا مي شوند.«
به گفته وي وقتي طالق از طرف زوج نباشد و خانم 
درخواست طالق بدهد، موانع زيادي پيش روي 
وي مي گذارند. يكي از موانع هم همين است كه 
خانم يك مالي را به آقا ببخشد تا رضايتش را براي 
طالق به دست آورد يا خانم هايي كه فرزند دارند 
و براي به دس��ت آوردن حضانت بچه ها مهريه را 
مي بخشند تا حضانت را به دست بياورند و به نوعي 
با همسرشان معامله مي كنند. البته حضانت قابل 
برگشت است و آقا اگر بخواهد مي تواند حضانت 
بچه را با دادخواست پس بگيرد. در موضوع حق 
طالق هم حق طالق نداري��م و اگر طالق را حق 
بدانيم اين حق با زوج است و حق قابل واگذاري 
نيس��ت، بلكه حق وكالت طالق است كه واگذار 
مي شود به اين ش��كل كه خانم از طرف آقا حق 
وكالت براي طالق را اخذ مي كند و وكالت خودش 

را هم كه دارد و مي تواند طالق را انجام دهد. 
  قضاتي كه خيلي راحت حكم طالق صادر 

مي كنند!
مصطفوي در رابطه با آسيب هاي طالق توافقي 

مي افزاي��د: » ط��الق به هر ش��كل كه باش��د با 
آس��يب هاي روحي و رواني زيادي همراه است. 
حال اگر اينها فرزند هم داشته باشند اين آسيب 
چند برابر مي شود؛ چراكه بچه ها هم نياز به پدر 
دارند و هم مادر و كشمش هاي پدر و مادر بعد از 
طالق به خاطر بچه همه اينها آسيب هاي زيادي 
به خانواده ها مي زند و بايد ب��راي كاهش طالق 

فكري اساسي شود.«
از نگاه اين عضو شوراي حل اختالف در دادگاه ها 
هنوز قضات به آن اهميت موضوع پي نبرده اند و 

خيلي راحت حكم طالق را صادر مي كنند. 
اين عضو شوراي حل اختالف قوه قضائيه تصريح 
مي كند: » آمار طالق در كشور ما وضعيت مناسبي 
ندارد. حتي اگر نسبت به ساير كشورها وضعيت 
بهتري داشته باشيم، اما براي يك كشور مسلمان 
حتي يك مورد طالق هم زياد است و ما معتقديم 

با طالق عرش خدا به لرزه در مي آيد.«
  باز گذاشتن گزينه طالق در قانون حمايت 

از خانواده 
مصطف��وي معتقد اس��ت در قان��ون حمايت از 
خان��واده خيلي جاها دس��ت را ب��راي طالق باز 
گذاشته است و اس��م اين قانون، قانون حمايت 
از خانواده و خانم ها هست، اما در عمل حمايتي 

صورت نمي گيرد. 
وي تأكيد مي كند: »به خاط��ر فرهنگ جامعه 
ما تبعات طالق براي خانم ها به مراتب بيش��تر 
از آقايان است و حتي برخي خانم ها طالقشان 
را پنهان مي كنند. ما بايد راهكارهاي فرهنگي 
زيادي در اين زمينه داش��ته باش��يم، اما صدا و 
سيما، مجلس و دستگاه هاي اجرايي در اين باره 
كوتاهي مي كنند و قانون حمايت ازخانواده به 
درستي اجرا نمي شود و تنها اسمش هست. در 
نتيجه شاهد آن هس��تيم كه در شرايط كنوني 
ازدواج بس��يار كم ش��ده و ازدواج هايي هم كه 
صورت مي گيرد، به س��ادگي به طالق منتهي 
مي شود و مس��ائل اقتصادي، بيكاري و فضاي 
مجازي آس��يب هاي جدي به كان��ون خانواده 

وارد مي كند.«
وي درباره مسائل حقوقي زن و بخشيدن مهريه 
در طالق توافقي توضيح مي دهد: » در طالق خلع 
اگر خانم آنچه را هبه ك��رده بخواهد و مهريه را 
طلب كند، طالق باطل مي ش��ود و همان حكم 
رجوع را دارد. حتي اگر بعد از طالق توافقي زن 

و شوهر به هم رجوع كنند و دوباره بخواهند زير 
يك سقف قرار گيرند، امكان بازگشت مهريه به 
صورت تمام و كمال وجود ندارد و حد و حدود آن 
در فقه بر اساس زمان و مسائلي از اين دست كاماًل 

مشخص است.«
  موفقيت ناچيز مشاوره هاي قبل از طالق 

براي بازگشت به زندگي 
مصطفوي با انتقاد از مش��اوره هاي قبل از طالق 
مي گويد: »قبل از  طالق توافقي اگر مش��اوران 
متعهد و حرفه اي باش��ند بايد به حل مشكالت 
كمك كنند، اما آنطور كه از آمار بر مي آيد، تعداد 
افرادي ك��ه بعد از مش��اوره هاي قب��ل از طالق 
به زندگي ب��از مي گردند، زياد نيس��ت. بنابراين 
نياز است مشاوره ها ماندگار باش��د و با توجه به 
هزينه هاي باالي مشاوره دولت بايد در اين ميان 
ورود كند و با تدابيري هزينه هاي اين مشاوره ها 

را كاهش دهد. «
به گفته وي طالق توافقي بسته به شرايط مدت 
زماني بين يك هفته تا ۱۰ روز طول مي كشد و 
گاهي بسيار سريع زوجين به توافق مي رسند و 

مشاور يا داور هم رأي به طالق مي دهد. 
  تمركز بر پيش�گيري با تقويت مشاوره 

قبل از ازدواج 
اين عضو شوراي حل اختالف قوه قضائيه درباره 
راه��كاري پيش��نهادي براي كاه��ش طالق به 
»ج��وان« مي گويد: » به نظر من بايد به س��مت 
پيشگيري برويم و مش��اوره هاي قبل از ازدواج 
را قوي تر، رايگان و اجباري كنند. در حال حاضر 
مشاوره قبل از ازدواج در مراكز بهداشت داريم، اما 
هم مدت زمان آن بسيار كم است و هم اجباري 
نيست. در حالي كه مشاوره هاي قبل از ازدواج و 
بررس��ي توافق زوجين از لحاظ روحي و رواني و 
فرهنگي با كمك يك مش��اور حرفه اي و متعهد 
مي تواند به ش��كل جدي به كاه��ش آمار طالق 
كمك كند. اف��رادي كه قبل از ازدواج مش��اوره 
و تحقيق كافي داش��ته اند، به ندرت كارشان به 
جدايي مي كشد. در حال حاضر مسائل اقتصادي 
هم يك��ي از علل مهم ط��الق اس��ت؛ آقايي كه 
شغلش را از دست مي دهد و خانمي كه به صورت 
يك طرفه بايد بار زندگي را به دوش بكشد و از نظر 
روحي- رواني خسته مي شود، در بين مراجعان 
ما بسياري از افراد مس��ائل اقتصادي را به عنوان 

علل جدايي عنوان مي كنند.«
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طرح پالك كوبي درختان پايتخت رها شده است

باغات كه از بين رفت، تك درختان كهنسال را دريابيد

توافق نامشروع برسر طالق!
رئيس جمهور: مشاوران بايد زوجين را به ادامه زندگي تشويق كنند، طالق توافقي نبايد به سهولت انجام شود

ك�ه  سال هاس�ت 

بيژن يانچشمه
مديريت شهري قرار   از شهر

اس�ت ب�راي حفظ 
باغات باقي مانده در شهر تهران شناسنامه صادر 
كند، ولي نه تنه�ا از شناس�نامه باغات خبري 
نشده، بلكه طرح پالك كوبي درختان پايتخت 

هم رها شده است. 
 هويت ن��دادن به باغات و درختان ابرش��هر تهران، 
دس��ت درازكردن به ميراث سبز پايتخت را سهل و 
آسان كرده است. بس��ياري از باغات شهر تهران در 
همين يك دهه و اندي در مناطق ش��مالي شهر از 
بين رفته و ب��ا تغيير كاربري به برجي از س��يمان و 
آهن تبديل شده اس��ت. اگر س��ري به مناطق يك، 
۲ ، ۴، ۵ و ۲۲ بزنيد اثري از باغات سرس��بز قديمي 
نخواهيد يافت.  س��ازه هاي بلند مرتبه يكي پس از 
ديگري در اين مناطق احداث يا در حال احداث است 
و وقتي به سوابق اراضي اين سازه ها رجوع مي شود، 
مشاهده مي شود باغي بوده كه ديگر اثري از درختان 
سرسبز و ديوارهاي كاه گلي و پرچيني و جوي ها و 

پرندگان نيست. 
حاال اين سازه ها سايه س��نگين خود را بر سر شهر 

و شهروندان گس��ترده اند. در خصوص حفظ باغات 
پايتخت معاون سابق خدمات شهري شهرداري تهران 
گفته بود، در شهر تهران ۶هزارو۱۸۳ ملك مشجر 
شناسايي ش��ده كه شناس��نامه ۳هزارو۴۲۸ ملك 
مشجر شامل شناسنامه شهرسازي و اكولوژيكي تهيه 
شده اس��ت و به همراه اليحه پيشنهادي شهرداري 
تهران در خصوص باغات و اراضي مشجر شهر تهران 
و مس��تندات مربوط جهت س��ير مراحل اداري به 
شوراي شهر ارجاع شده اس��ت. حاال رئيس شوراي 
اسالمي شهر تهران گفته است: شناسنامه دار كردن 
باغات پايتخت از سال ۹۴ و در دوره چهارم شورا در 
دستور كار قرار داشت و از سال ۹۵ طرح تصويب شد، 
اما زمان كاري شورای چهارم به پايان رسيد و طرح 
نيمه تمام ماند؛ شورا با طرح يك فوريتي در اين مورد 

كار خود را آغاز كرد. 
مهدي چمران با اشاره به اينكه در اين طرح مصوب 
شد تمامی باغات و فضاهاي سبز شخصي در تهران 
طي يك نقشه طرح جامع مورد برسي قرار بگيرد، 
گفت: ۱۲ هزار مورد ب��اغ و فضاي س��بز در تهران 
شناسايي ش��ده اند كه نقش��ه برداري ۶ هزار از اين 
فضاها انجام شده است. كارشناسان به اين ۶ هزار باغ 

و فضاي سبز رفته اند و تك تك درختان را شمرده اند 
و آن ۶ هزار باقي مانده نيز بايد انجام شود. 

با اين حال، يكي از اعضاي سابق شوراي شهر تهران از 
پالك كوبي نكردن درختان پايتخت در راستاي حفظ 
حريم آنها گاليه كرد. آرش ميالني با اشاره به لزوم 
شناسايي و پالك كوبي درختان پايتخت گفت: در 
برنامه سوم توسعه شهر تهران به سازمان بوستان ها 
تكليف شده كه نسبت به شناسايي درختان كهنسال 

هر محله و پالك كوبي آنها اقدام شود. 
ميالني با بيان اينكه متأسفانه اين تكليف بر زمين 
مانده است، گفت: در تهران درختاني قديمي وجود 
دارد كه هر كدام بخشي از تاريخ اين شهر هستند. در 
محله دركه ۱۳ چنار كه منشعب از يك چنار هستند، 
وجود دارد و متأسفانه با خبر ش��ديم در اطراف اين 

درختان، ساخت و ساز شروع شده است. 
رئيس سابق كميته محيط زيست شوراي شهر پنجم  
افزود: متأس��فانه مي بينيم ك��ه نه تنها پالك كوبي 
درختان ميراثي متوقف شده، بلكه در سايه اين تعلل، 
ثبت ملي و تعيين حريم درختان كهنسال نيز مورد 
غفلت قرار گرفته اس��ت؛ اين در حالي است كه اين 
غفلت خسارات و صدمات جبران ناپذيري به درختان 

قديمي شهر و در نهايت تهران مي زند. 
ميالني با تأكيد بر اينكه باي��د فكري به حال حفظ 
درختان كهنس��ال تهران كرد، به ايسنا اعالم كرد: 
درختان قديمي، ريش��ه هاي عميق و گسترده اي 
دارند كه بايد حري��م آنها از گودبرداري س��اخت و 
سازهاي اطراف در امان بماند و شهرداري بايد فكري 

به حال آنها كند. 
وي ضمن نگراني از توسعه ناسازگار با محيط زيست 
در محدوده رود دره فرحزاد گفت: شنيده شده است 
كه سازمان اوقاف با كمك شهرداري منطقه ۲ در نظر 
دارد نسبت به توسعه امامزاده هاي عينعلي و زينعلي 
و ايجاد دسترسي به رود دره فرحزاد اقدام كند. اين 

در حالي است كه شهرداري بايد نسبت به اقداماتي 
ك��ه در رود دره فرحزاد در نظر دارد، شفاف س��ازي 
كند تا مبادا به بهانه توسعه امامزاده، ساخت و ساز 
شديدي در اين رود دره اتفاق بيفتد و درختان زيادي 

قطع شود. 
 گفتني است در منطقه ۲ محله پونك باغات چند 
ده هكتار كه داراي درختان كهنسال چندين ساله 
بوده اند يكي پس از ديگري نابود شده اند. ديوار هاي 
شيك و باشكل و شمايل زيبا اراضي باغات را محصور 
كرده اس��ت، اما از درختان و فضاهاي سرسبز باغي 
ديگر خبري نيست. گفته مي شود اين باغات شخصي 
نيستند؛ چرا برخي دستگاه ها و ارگان ها توانسته اند 
در اين باغات ساخت وساز كنند؟! متأسفانه با مقايسه 
عكس هاي هوايي اين محله و ساير محالت داراي باغ 
مي توان به ميزان تغيير كاربري ها و تخريب ميراث 
س��بز پايتخت پي برد. اضافه و كم كردن حتي يك 
رج ديوار در پايتخت نيازمند كس��ب مجوز اس��ت؛ 
چگونه تخري��ب اين حجم از باغات ب��دون مجوز و 
پيگيري صورت گرفته اس��ت؟ كاستن از حق مردم 
براي برآوردن مطامع نهاده��ا و ارگان هاي دولتي و 

غيردولتي، جرم قابل پيگرد است. 

 تكليف گورستان جديد تهراني ها در سال ۱۴۰۱ مشخص مي شود. 
معاون خدمات شهري ش��هرداري تهران در اين باره مي گويد كه ديگر 
بهشت زهرا توسعه نمي يابد و براي گورستان جديد پايتخت نقاطي در 

نظر گرفته است. 
  يك شركت دانش بنيان موفق ش��ده براي اولين بار در ايران و غرب 
آسيا، انسولين هاي قلمي را در داخل كشور بومي سازي كند تا ايران به 

جمع پنج كشور توليدكننده انسولين آنالوگ در جهان بپيوندد. 
 پيرهادي عضو شوراي شهر گفت: وضعيت آب تهران در شرايط خوبي 
است، اما مخاطراتي نيز وجود دارد كه آنان را شناسايي و مخاطرات را رد 

كرديم، امسال ۶۰۰ نقطه رفع آلودگي شده است. 
 پرويز كرمي، ضمن تكذيب آمار منتشر شده از مهاجرت برگزيدگان 
المپياد هاي علمي به خارج از كش��ور گفت: براساس مطالعات آماري 
انجام ش��ده روي بيش از ۲هزارو۸۰۰ نفر از برگزيدگان المپيادي هاي 
جهاني و كش��وري )مدال هاي طال، نقره و برنز ( ۶۲درصد برگزيدگان 
المپيادهاي جهاني در كشور هستند كه از اين ميان ۵۷ درصد قطعي در 
داخل بوده و ۴/۴ درصد نيز توسط برنامه بازگشت پس از ادامه تحصيل 

به كشور بازگشته اند. 
 مدير كل دفتر مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: 
پرداخت وام ۲۰۰ ميليوني ساخت مسكن روس��تايي به تضمين نامه 

سازمان برنامه و بودجه نياز دارد. 
 سرپرست وزارت بهداشت گفت: كيت هاي تشخيص مولكولي توليد 
داخل براي تشخيص عفونت كوويد۱۹ به همان خوبي كه واريانت دلتا 
را تشخيص مي دهند، قادر به تشخيص اوميكرون هم هستند و حتي 

برخي از آنها قادرند بين واريانت ها تشخيص افتراقي دهند. 

زهرا چيذري
  گزارش  يک

حسین سروقامت سخنگوي قوه قضائيه خبر داد
حبس و جزاي نقدي 

براي13 مقصرحادثه پالسكو 
س�خنگوي ق�وه قضائيه ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه پرونده در پالس�كو 
حدود 3۶ ش�خص اع�م از حقيق�ي و حقوق�ي تحت تعقي�ب قرار 
گرفتن�د، اعالم كرد: ۱3 ش�خص از جمل�ه دس�تگاه هاي اجرايي به 
نس�بت تقصيري كه در اين حادثه داش�تند به جزاي نقدي محكوم 
ش�دند و برخي از اش�خاص حقيقي هم ب�ه حبس محكوم ش�دند، 
 ذبيح اهلل خداييان در نشست خبري با خبر نگاران گفت: پرونده پالسكو يكي 
از پرونده هايي بود كه كار زيادي را مي طلبيد؛ چراكه بايد كارشناسي هاي 
زيادي صورت مي گرفت تا نقش دستگاه هاي مختلف در اين حادثه مشخص 
شود. تحقيقات پرونده كامل و به دادگاه ارجاع شده و اخيراً رأي بدوي در 
خصوص اين پرونده صادر شده اس��ت.  وي با اش��اره به اينك��ه رأي بدوي 
پرونده ساختمان پالسكو صادر ش��د، اعالم كرد: در اين پرونده حدود ۳۶ 
شخص اعم از حقيقي و حقوقي تحت تعقيب قرار گرفتند كه ۱۳ شخص از 
جمله دستگاه هاي اجرايي به نسبت تقصيري كه در اين حادثه داشتند، به 
جزاي نقدي محكوم شدند. برخي از اشخاص حقيقي نيز به حبس محكوم 
ش��دند، اما به دليل اينكه حكم پرونده در مرحله بدوي صادر شده و آماده 
ارس��ال به دادگاه تجديدنظر اس��ت در صورت قطعيت حكم ابالغ خواهد 
شد و با مرتكبين برخورد مي شود. ميزان نقش��ي كه دستگاه ها در حادثه 
داشتند، متفاوت اس��ت، ميزان تقصير از ۲ درصد به باال را احراز كرديم و 

حكم صادر شد. 
 كارشناسان خاطي به مراجع ذي صالح معرفي شوند

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه بيان كرد: از جمله اقداماتي كه در اين دوره 
به آن توجه جدي شده، مسئله كارشناسي است. نظرات كارشناسان نقش 
مؤثري در اتقان آرا، احقاق حق و كاهش اطاله دادرس��ي دارد. گاهي ديده 
مي شود كه بين نظرات كارشناسان اختالف فاحش وجود دارد.  خداييان 
افزود: در يك ارزيابي ممكن اس��ت كارشناسي يك نفره ميزان ارزش يك 
مال را ۱۰ ميليارد تومان اعالم كند و در مرحله بعد كارشناس يك نفره يا 
سه نفره ارزش مال را ۱۰۰ يا ۲۰۰ ميليارد تومان اعالم كنند كه در اين موارد 
اختالف فاحش وجود دارد. اين موارد نشان مي دهد كه ممكن است يك 
سوء جريان وجود داشته باشد. رئيس قوه قضائيه شخصاً به اين موضوع ورود 
پيدا و تأكيد كرد كه اين موضوع بايد ساماندهي شود و قضات به آن توجه 
جدي داشته باشند. چنانچه كارشناسان به اين امر توجه نكنند به مراجع 

ذي صالح معرفي شوند. 
 نجفي و هاشمي در زندانند

خداييان درباره آخرين وضعيت پرونده نجفي و مهدي هاشمي و اينكه آيا 
اين افراد درخواست مرخصي داشته اند يا مورد عفو مشروط قرار گرفته  اند، 
بيان كرد: آقايان نجفي و هاشمي محكوميت قطعي دارند و در اجراي حكم 
محكوميتي كه داشتند در زندان به سر مي برند. اين افراد مانند ساير زنداني ها 
مشمول مرخصي هستند و بر اساس قانون اگر تقاضا داشته باشند و منطبق با 
قانون باشد به آنها مرخصي داده مي شود، اما تا كنون مشمول آزادي مشروط 

يا تعليق مجازات قرار نگرفته اند. 
 ۱05مفسد اقتصادي در 3 پرونده تحت تعقيب قوه قضائيه 

خداييان در رابطه با آخرين روند مبارزه با مفس��دان اقتصادي توسط قوه 
قضائيه و مهم ترين پرونده هايي كه در اين بخش در حال رسيدگي هستند، 
بيان كرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي همواره در دستور كار قوه قضائيه 
بوده است و اين موضوع در اين دوره نيز با جديت پيگيري مي شود.  وي افزود: 
از جمله اين پرونده ها مي توانيم به پرونده متهمان شركت كروز اشاره كنيم 
كه در اين پرونده ۱۸ نفر به اتهام اخالل در نظام اقتصادي تحت تعقيب قرار 
گرفتند و دادگاه آنها در جريان است. پرونده مربوط به متهمان شهرداري 
لواسانات نيز در حال رسيدگي اس��ت و حدود ۵۱ نفر در اين پرونده تحت 
تعقيب هستند و جلسات دادگاه به صورت علني برگزار مي شود. همچنين 
پرونده مربوط به شهرداري شهريار در حال رسيدگي است كه در اين پرونده 

نيز ۳۶ نفر تحت تعقيب هستند و دادگاه به صورت علني برگزار مي شود. 
 ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داريم

 خداييان تصريح كرد: كش��ور ما ب��ا تورم عناوين مجرمانه مواجه اس��ت. 
بخش��ي از محققان اعالم مي كنند كه حدود ۱۱ هزار عنوان مجرمانه در 
كشور وجود دارد. بر اساس بررسي هايي كه صورت گرفته كشور هايي كه 
شايد سابقه قانونگذاري آنها يك قرن بيشتر از كشور ماست قريب به يك 
سوم اين عناوين مجرمانه را دارند. تعداد عناوين مجرمانه در قوانين ما زياد 
است و همين امر مشكالتي را ايجاد كرده است.  وي افزود: زماني كه تعداد 
عناوين مجرمانه زياد باشد، مردم دچار سردرگمي مي شوند. نمي دانند به 
چه شكل عمل كنند كه اعمال آنها جرم محسوب نشود. به راحتي ممكن 
است برچسب محكوميت بر پيشاني افراد زده شود، در حالي كه بسياري از 
اين موارد مي تواند جنبه كيفري نداشته باشد، ضمانت اجرايي اداري، مدني 
يا انتظامي داشته باشد. بر اين اس��اس قوه قضائيه مكلف است بسياري از 
عناويني را كه نياز نيست جنبه كيفري داشته باشد، حذف و آنها را تبديل به 
ضمانت اجرايي ديگري كند. براي اين كار نياز به كمك مجلس داريم. در اين 
خصوص طرحي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و معاونت حقوقي 

قوه قضائيه مطرح است. 
  احتمال احضار حسين فريدون به دادگاه كروز 

 خداييان همچني��ن درباره آخري��ن وضعيت پرونده حس��ين فريدون و 
موضوعات مطرح شده در ارتباط با وي در دادگاه كروز گفت: حسين فريدون 
در راستاي اجراي حكم قطعي كه قبالً صادر شده بود، در زندان به سر مي برد.  
وي افزود: در جريان رسيدگي به پرونده شركت كروز نماينده دادستان در 
ضمن قرائت كيفرخواست مواردي را مطرح كرد مبني بر اينكه به حسين 
فريدون رشوه پرداخت شده است. با پيگيري هاي انجام شده ظاهراً در اين 
خصوص پرونده  اي مفتوح است. در حال حاضر اين پرونده منتهي به صدور 
جلب دادرسي يا كيفرخواست نشده است. اگر چنانچه دليل و مدرك كافي 

وجود داشته باشد، نسبت به احضار وي اقدام خواهد شد. 

آدم شناس قابلي بود. اگر استعدادي در كسي مي ديد، دست از 
سرش بر نمي داشت تا او را جذب كند. 

حرف از »سيد حسن تقي زاده« است؛ مهره كليدي رژيم پهلوي 
و عضو فعال شبكه فراماسونري!

افراد مستعد را شناسايي كرده، آنان را به سفر علمي و خارجي 
مي برد. دكتر زرياب خويي و دكتر زرين كوب را با همين شيوه 
جذب كرده، به ش�وروي س�ابق ب�رد و زمينه ديدارش�ان را با 

دانشمندان و مستشرقين فراهم كرد. 
هنگام بازگش�ت ني�ز در هواپيما م�دام از اين صندل�ي به آن 
صندلي رفته، نظرش�ان را در باره سفر مي پرس�يد... و با اظهار 
رضايت آنان مي گف�ت اگر مايليد اين س�فرها ادامه يابد، بايد 

»ماسون« شويد!
تقي زاده مروج فراماس�ونري اينچنين زمينه ترقي كسي را از 
متصدي ميز امانت يك كتابخانه تا كرس�ي ص�دارت و وزارت 

فراهم مي ساخت؛ ما با چهار تا عنصر خودي چه مي كنيم؟
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رجوع شود به صفحه 3

بدينوسيله به آقاي على اصغر على محمدى فرزند 
ــنامه 6933 ابالغ  ــماره شناس ــم به ش محمد كاظ
مي گردد: پرونده اتهامي شما به شماره 2246 مورخ 
15 /10 /1400 در شعبه سوم هيأت بدوى رسيدگي 
ــرك ايران در حال  ــات اداري كاركنان گم به تخلف
ــد. حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ  رسيدگى مى باش
نشر آگهى دفاعيات خود را به آن شعبه ارائه نماييد. 
در صورتى كه در مهلت مقرر دفاعيات را ارائه ننماييد 
ــى به موضوع  ــه صورت غياب پس از مهلت مقرر، ب

رسيدگى و برابر مقررات رأى صادر خواهد شد.  
اداره كل منابع انسانى و رفاه        

شناسه آگهى: 1265439 
م الف 3671  شناسه آگهى: 1265439 

م الف 3671 

ايران بر بام آسيا در توليد محصوالت 
بيوتكنولوژي پزشكي

رئيس هيئ�ت مدي�ره انجم�ن توليدكنن�دگان و صادركنندگان 
ام�روز  گف�ت:  پزش�كي  بيوتكنول�وژي  محص�والت 
ح�دود ۴0 ش�ركت در ح�وزه بيوت�ك فعالي�ت  مي كنن�د 
و بي�ش از ۲۸ محص�ول را در اي�ن ح�وزه تولي�د كرده ان�د. 
حس��ام الدين مدن��ي، عض��و ش��ورا و رئي��س هيئت مدي��ره انجمن 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان محصوالت بيوتكنول��وژي ايران در 
مراسم افتتاحيه دومين كنگره و نمايشگاه بين المللي ايران بايو گفت: 

حدود ۴۰ شركت فعال در حوزه بيوتك در كشور فعاليت مي كنند. 
وي درخص��وص صرفه جوي��ي ارزي ش��ركت هاي فع��ال در ح��وزه 
بيوتكنولوژي گفت: اين شركت ها حدود ۱/۸ ميليارد دالر صرفه جويي 
ارزي در س��ال دارند و در ۱۰ سال گذش��ته محصوالت بيوتكنولوژي 

حدود ۸ ميليارد دالر صرفه جويي ارزي داشته ايم. 
وي افزود: اكنون ۲۸ محصول بايوتك در كش��ور توليد مي ش��ود كه 
۱۵محصول در حال تحقيق و توس��عه و دو محص��ول در فاز مطالعات 
باليني قرار دارند. در س��ال گذشته واكس��ن ها و داروهاي جديدي را 
داشتيم كه براي مبارزه با بيماري كرونا وارد بازار شده اند. اين واكسن ها 
شامل اسپايكوژن، آنفلوآنزا و واكسن HPV و واكسن جديد اسپوتنيك 

شركت اكتور است كه به زودي وارد بازار خواهند شد. 
مدني با ارائه آمار صادرات محصوالت بيوتكنولوژي ايران گفت: س��ال 
۹۹ حدود ۷۳ ميليون دالر صادرات داروي كشور بوده است كه نيمي 
از آن محصوالت بيوتكنولوژي است. ش��ش مورد انتقال تكنولوژي به 

كشورهاي اطراف در حوزه بيوتكنولوژي داشتيم. 
رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت 
بيوتكنولوژي ايران درخصوص رتبه اي��ران درحوزه توليد محصوالت 
بيوتكنولوژي گفت: امروز رتبه ايران در سطح توليد محصوالت بيوتك 
در قاره آسيا در س��طح اول قرار دارد و حتي در چين و هند هم چنين 

تنوعي در توليد محصوالت بيوتك نداريم. 


