
مجوز مصرف واكس�ن »كووايران بركت« صادر 
شد. وزير بهداشت خودش ش�خصًا اين خبر را 
رسانه اي كرد. به گفته وي قرار است هفته آينده 
نيز مجوز واكس�ن پاستور صادر ش�ده و اين دو 
واكسن وطني وارد س�بد واكسيناسيون كشور 
ش�وند تا ديگر دغدغه بدعهدي ش�ركت هاي 
خارجي را براي تأمين واكس�ن نداشته باشيم. 
س�عيد نمكي با بيان اينك�ه راه 20 س�اله توليد 
واكس�ن را يك س�اله طي كرديم، يك بار ديگر 
تأكيد كرد:»با افتخار مي گويم واكس�ني كه در 
ايران ساخته مي شود، كم عارضه ترين، مؤثرترين 
و بي خطر ترين واكس�ني اس�ت كه مي توان نام 
برد.« به گفته وزير بهداش�ت از زمستان امسال 
اين آمادگي وج�ود دارد تا واكس�ن هاي ايراني 
كرونا را به كشورهاي متقاضي كه از همين حاال 
براي پيش خريد آن اقدام كرده اند، صادر كنيم. 

با بدعهدي ش��ركت هاي چيني، روس��ي و كره اي 
توليدكننده واكسن كرونا براي صدور محصوالتشان 
به كشور روند واكسيناسيون دچار چالش هايي شد 
و بسياري از س��المنداني كه براي دريافت دوز دوم 
واكسن خود به مراكز بهداشتي مراجعه مي كردند به 
دليل ترسيدن دوز دوم بدون اينكه واكسني دريافت 
كنند، به خانه برگردانده مي ش��دند. در همان زمان 
بود كه مينو محرز، محقق پروژه واكس��ن كووايران 
پيشنهاد داد تا هرچه زودتر مجوز مصرف اضطراري 
اين واكسن صادر شود، چراكه از نگاه اين پژوهشگر 
دوز دوم برخي واكسن ها همچون سينوفارم چين 
را به دليل شباهت س��اختاري مي توان با كووايران 
انجام داد. البته طبق آخرين برنامه و به گفته عليرضا 
رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا بناست 
تا واكس��ن هاي وارداتي تأمين ش��وند و سياس��ت 
فعلي وزارت بهداشت اس��تفاده از واكسن يكسان 
براي واكسيناسيون دوز دوم است، اما تأييد و ورود 
واكسن هاي وطني به سبد واكسيناسيون با عنايت 
به لزوم واكسيناسيون 70 درصدي در جامعه براي 
دستيابي به ايمني و نياز به دست  كم 120 ميليون 
دوز واكسن امري اجتناب ناپذير بود، زيرا در شرايطي 
كه واكس��ن در دنيا به كااليي سياسي و انحصاري 
تبديل شده، هيچ كشوري 120 ميليون دوز واكسن 
به ما نمي فروش��د. روز گذش��ته پس از چند روزي 
امروز و فردا شدن، سرانجام مجوز مصرف اضطراري 
واكسن كووايران صادر ش��د تا خيال نظام سالمت 
از بابت تأمين واكس��ن مورد نياز واكسيناس��يون 
عمومي در كشور راحت شود. با وجود اين و به رغم 
آنكه بناس��ت هفته آينده واكسن پاستور هم مجوز 

مصرف اضط��راري بگيرد، اما واردات واكس��ن هم 
ادامه مي يابد. 

  يك ساله طي كردن راه 20 ساله
واكسن ايراني كوو ايران بركت اولين واكسن ايراني 
كرونا اس��ت كه با طي مراحل تس��ت مجوز وزارت 
بهداشت براي مصرف را پيدا كرده ا ست. طبق اعالم 
مدير اجرايي فاز سوم مطالعات باليني اين واكسن 
در فاز سوم روي 20 هزار داوطلب تست شده ا ست. 
محمد مخبر گفته  ا ست توليد اين واكسن تا شهريور 
ماه امسال به رقمي بين 2۵ تا ۳0 ميليون دوز خواهد 
رسيد.   سعيد نمكي،وزير بهداشت كه به قول خودش 
يك شنبه شب از شادماني تأييد نهايي واكسن ايراني 
خوابش نبرده بود، درباره فرآيند ساخت واكسن هاي 
ايراني اينگونه توضيح داد:» از كشورها خواستيم براي 
ساخت واكسن با ما كار كنند، ذره ذره با آنها پيش 
رفتيم و وقتي به فاز تحقيقات رسيدند، خواستند در 

ايران تست كنند كه گفتيم ما زير بار نمي رويم. بعد 
كش��ورهاي منطقه كه مي گويند واكسن زدند، در 
كلينيكال ترايال واكسن س��اير كشورها بودند و ما 
قبول نكرديم مردم ما تحت آزمايش واكسني قرار 
گيرند. تنها كشوري كه در انتقال دانش فني با ما كنار 
آمد كوبايي ها بودند كه تازه آن هم فاز يك و دو در 
كشور خودشان طي شد و فاز سوم را در ايران انجام 
داديم. راه ديگري كه رفتيم راه سبد كوواكس بود.«

نمكي با تأكيد ب��ر اينكه همزمان ب��ه توليد داخل 
فكر كرديم، افزود:» در يك س��ال گذش��ته دل به 
دريا زديم و روي تمام پلتفرم هاي دنيا كار كرديم و 
خوشبختانه راهي را در يك سال رفتيم كه بايد 20 
سال  طي مي شد. با افتخار مي گويم واكسني كه در 
ايران ساخته مي شود كم عارضه ترين، مؤثرترين و 
بي خطر ترين واكسني است كه مي توان نام برد. يك 
روزي نه در كس��وت وزير بهداشت، بلكه در كسوت 

معلم دانش��گاه مي روم در تلويزيون و مي گويم اين 
واكسن ايراني چيست و چه كارها براي آن شد.«

  اقدام آزادانه و كارشناسانه
وزير بهداشت با اشاره غير مستقيم به برخي حاشيه ها 
درباره تأييد اضطراري واكسن هاي بركت و پاستور 
افزود: » قرار بود واكسن پاستور و واكسن مجموعه 
بركت همزمان مجوز مصرف اضطراري بگيرند كه 
واكسن پاس��تور يكي دوتا از س��ندهاي كتبي اش 
كامل نبود و ما هم هيچ فشاري بر كميته هاي ناظر 
نگذاشتيم. خدا شاهد است كه آزادانه و كارشناسانه 
اقدام كرديم. واكسن پاس��تور هم قرار شد مدارك 
را كامل كند و هفته آينده اجازه مصرف اضطراري 
بگيرد. از هفته آينده دستور توزيع دوز هاي آماده را 
داديم. واكسن بركت به مجموعه واكسيناسيون ما 
مي پيوندد و مجموعه پاستور هفته آينده مي پيوندد 
و واكس��ن هاي رازي و فخرا ه��م در آينده نزديك 

خواهد پيوست.«
  آمادگي صادرات از زمستان

نمكي با تأكيد بر اينكه زيرساخت هاي توليد واكسن 
ايراني آماده شده است و در صورت تغيير دولت هيچ 
مشكلي در فرآيند توليد واكسن پيش نخواهد آمد، 
افزود:» تمام جمعيت هدف ملت ايران تا آخر پاييز 
مي تواند واكسينه شود. ظرفيت توليد داخل در اين 
ماه و ماه آينده حدود ۵ يا ۶ ميليون دوز خواهد بود 
و در ماه هاي بعد تصاعدي تا ۵0 يا ۶0 ميليون د وز 
باال مي رود و ما در زمس��تان آماده صادرات واكسن 
كوويد به كشورهايي هستيم كه از االن آمده اند براي 
پيش خريد با ما صحبت  كنند. از بيرون هم هر چه 

توانمندي داشته باشيم، استفاده مي كنيم.«
به گفته وزير بهداش��ت تا پايان دول��ت گروه هاي 
آسيب پذير شامل جمعيت باالي ۶0 سال، بيماران 
خاص و گروه هاي پر ريس��ك واكس��ينه خواهند 
شد. تا پايان تيرماه حدود 1۵ ميليون نفر واكسينه 
مي شوند و تا نيمه مرداد با برنامه ريزي صورت گرفته 
و مجموعه واكسن داخلي و خارجي واكسيناسيون 

ادامه خواهد يافت. 
نمكي با تأكيد بر اينكه واكس��ن خارجي هم در راه 
است، افزود:»واكسيناس��يون از اين هفته تسريع 
مي شود و واكسن خارجي هم دارد مي رسد و از هفته 

آينده مشكل واكسيناسيون نخواهيم داشت.«
داوطلب شدن 20 هزار نفر براي فاز سوم كار آزمايي 
باليني واكسن كووايران از اعتماد مردم به ماحصل 
تالش دانش��مندان ايراني حكاي��ت دارد. حاال و با 
تأييد وزارت بهداش��ت اين واكسن رسماً وارد سبد 
واكسيناسيون كشور ش��د تا بتوان به مهار بيماري 

كرونا در ماه هاي آينده اميدوارتر بود. 
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مجلس به بي قانوني ها و موانع تراشي هاي آموزش و پرورش در خصوص تحصيل دانش آموزان افغانستاني ورود مي كند

مانع جديد وزارت كشور بر سر راه دانش آموزان افغانستاني

واکسن ایرانی برکت کرد
نمكي: با افتخار مي گويم واكسني كه در ايران ساخته مي شود كم عارضه ترين، مؤثرترين و بي خطر ترين

 واكسن است؛ تا زمستان آماده صادرات واكسن مي شويم

قان�ون  تكلي�ف 

محيا حسيني
اساس�ي و س�اير   گزارش  2

قواني�ن در نظ�ام 
حقوقي كش�ور ما مبني بر تحصيل رايگان، يك 
آرمان دست نيافتني نيست؛ اين را تاريخ آموزشي 
اي�ران در دهه ه�اي 60 و 70 شمس�ي ثاب�ت 
كرده است، اما حاال چند س�الي مي شود با مشي 
ناصواب خصوصي سازي آموزش و پرورش تحصيل 
رايگان، چ�ه در مدارس و چه در دانش�گاه ها، به 
حاشيه رانده شده است. مفاسد پولي كردن تربيت 
نسل آينده به كنار، تبعيض آشكار و نقض عدالت 
آموزشي ماحصل رويكرد آموزشي در يك دهه 
گذشته است. كشور ما يك ويژگي منحصر به فرد 
ديگر ه�م دارد؛ مهاجرپذير اس�ت. ب�رادران و 
خواهران افغانستاني سال هاست در كنار ما زندگي 
مي كنند. ه�م مطابق با مباني قانون�ي و هم وفق 
آموزه هاي اخالقي نظام جمهوري اسالمي ايران، 
به داليل عديده تحصيل دانش آموزان افغانستاني 
اهميتي برابر با تحصيل دانش آموزان ايراني دارد. 
اين مه�م ب�ا بهانه هاي مختل�ف در بره�ه اي به 
فراموشي سپرده ش�ده بود، اما دستور مترقيانه 
رهبر انقالب در رابطه با تحصي�ل دانش آموزان 
افغانستاني در اين رابطه راهگشا شد. با تأسف بايد 
نوشت كه با گذش�ت چند س�ال از اين رهنمود 
حكيمانه كه در داخل و خارج از كش�ور پرستيژ 
زي�ادي ب�راي جمهوري اس�المي اي�ران فراهم 
كرده ب�ود، حاال مج�دداً تحصي�ل دانش آموزان 
افغانستاني در پيچ و خم هاي اداري با مشكالتي 
مواجه شده است. عقبگرد غيرقابل دفاع آموزش 
و پرورش در ايجاد مانع براي تحصيل دانش آموزان 
افغانستاني، در كنار پولي شدن آموزش و پرورش 
از مصائب جديد نظام آموزش�ي ما است كه بايد 

براي آن تدبيري انديشيد. 
بخش��نامه اخير اداره اتباع خارجي وزارت كش��ور 
پيرامون تحصيل كودكان مهاجر افغانستاني موجب 
نگراني هايي از سوي فعاالن اجتماعي شده است. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، در اين بخشنامه تنها 

دوگروه شامل حمايت تحصيلي مي شوند:
گ��روه اول - دانش آم��وزان دارنده برگ��ه حمايت 
تحصيلي سال هاي قبل مشروط بر ارائه كارنامه سال 

تحصيلي 400- 99
گروه دوم - دانش آموزان كالس اولي داراي رس��يد 

شركت در طرح سرشماري
نتيجه طبيعي چنين اتفاقي اين اس��ت كه حضور 

كساني كه سال پيش موفق به تحصيل نشده اند يا 
برگه طرح سرش��ماري را ندارند، در سال جاري در 
مدارس دولتي ممنوع اس��ت و به اين ترتيب تعداد 
زيادي از دانش آموزان افغانستاني برخالف دستور 

صريح رهبر انقالب از تحصيل محروم مي شوند. 
  ساختار غلط آموزش و پرورش

محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش و پرورش 
درباره ضرورت تس��هيل در آم��وزش و تأثير آن در 
جامعه ب��ه خبرنگار »جوان« مي گوي��د: »آموزش، 
نقش هاي متفاوت و اثرگذاري براي شهروندان در 
جامعه دارد؛ مي تواند آنها را به طور نسبي در مسير 
يك زندگي س��الم قرار دهد و به لحاظ اجتماعي و 
فردي نيز آنها را غني كند. همچنين آموزش مي تواند 
شرايطي را براي شهروندان فراهم كند كه از طبقات 
ضعيف، راه متفاوتي را طي كنند و به زندگي آينده 

خود سروسامان ببخشند.«
نيك نژاد با اش��اره به ض��رورت توج��ه به تحصيل 
دانش آموزان افغانستاني در كشور  اظهار مي دارد: »در 
مورد كودكان افغانستاني، بسياري از آنها در ايران 
متولد ش��ده اند، بايد به اين نكته توجه كرد كه اين 
كودكان بيش از اينكه افغانس��تاني باش��ند، ايراني 
محس��وب مي ش��وند، زيرا كه در محيط فرهنگي 
ايران بالنده و پرورده ش��ده اند، هرچند ش��ايد پدر 
و مادرش��ان افغانستاني باش��ند، اما ايراني صحبت 
مي كنند و فرهنگش��ان مطابق با فرهنگ كشور ما 
اس��ت و اگر به هر دليلي به كش��ور خود بازگردند، 
مردم افغان آنه��ا را نمي پذيرند، زي��را كه گويش و 
سبك زندگي آنها كامالً مانند يك ايراني شده است.« 

او ادامه مي دهد: »باي��د براي اين اف��راد كه تقريباً 
»ايرانيزه« ش��ده و جذب فرهنگ كشور ما شده اند 
و همچنين به صورت غيررس��مي ش��هروند ايراني 
محسوب مي ش��وند، بس��تري را فراهم كنيم تا در 
مسير فرآيند آموزش قرار بگيرند. در غير اين صورت، 
آنها در كشور ما، جزو شهروندان تحصيل  نكرده به 
حساب مي آيند كه عالوه بر آسيب زندگي شخصي 
خود، براي جامعه نيز به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي  آسيب زا خواهند بود.« نيك نژاد با انتقاد از 
عملكرد آموزش و پرورش مي گويد: »موانع تحصيل 
دانش آموزان افغانستاني به ساختار غلط آموزش و 
پرورش كشور مربوط مي شود. متأسفانه شاهد آن 
هستيم كه در كشور، آموزش رايگان معنايي ندارد و 
در محروم ترين نقطه كشور نيز مبلغي از خانواده ها 
گرفته مي ش��ود. اصل ۳0 قانون اساسي را مبني بر 

تحصيل رايگان به راحتي دور مي زنند.«
  برخورد سليقه اي مديران مدرسه

اين كارش��ناس آموزش و پرورش آم��ار عجيبي از 
دانش آموزان افغانستاني بازمانده از تحصيل اعالم 
مي كند و مي گويد: »براس��اس آمار منتش��ر شده، 
۵ ميليون از جمعيت ايران، افغانس��تاني به حساب 
مي آيند كه اگر 2 ميليون و ۵00 هزار نفر از آنها در 
چرخه تحصيل باشند، فقط حدود ۵00 هزار نفر از 
آنها در مدارس ثبت نام شده اند و حدود 2 ميليون نفر 

از آنها از تحصيل جا مانده اند.«
نيك نژاد درباره برخورد سليقه اي برخي از مديران 
مدرس��ه براي ثبت نام كودكان افغانس��تاني اظهار 
مي دارد: »متأسفانه ش��اهد آن هستيم كه برخي از 

مديران مدرسه به صورت سليقه اي، دانش آموزان 
افغانس��تاني را ثبت نام نمي كنن��د، به همين دليل 
بايد نظارت بيش��تري بر عملكرد م��دارس وجود 
داشته باش��د. براي جلوگيري از اي��ن برخوردهاي 
سليقه اي، تأكيدات مداوم مسئوالن باالدستي نيز 

مورد نياز است.«
  وعده سخنگوي كميسيون آموزش

احمد حسين فالحي، سخنگوي كميسيون آموزش 
مجلس شوراي اسالمي نيز در اين رابطه به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »بارها موض��وع رفع موانع براي 
تحصيل كودكان اتباع خارجي را مطالبه كرده ايم و 
در اين رابطه نيز جلسه گذاشتيم. آموزش و پرورش 
اعالم كرد كه حدود ۵00 هزار كودك افغانس��تاني 

ثبت نام شده اندو در حال تحصيل هستند.«
او اظه��ار مي دارد: »ع��الوه بر دس��تور وي��ژه مقام 
معظم رهبري و تأكيد ايش��ان بر تحصيل كودكان 
افغانس��تاني، اين افراد عمدتاً به صورت قانوني در 
كشور زندگي مي كنند و دولت براساس قانون، بايد به 
اين افراد خدمات ارائه دهد. به طور حتم، بي قانوني ها 
و موانع تراشي ها در اين خصوص را پيگيري مي كنيم 

و اين مسئله را حل خواهيم كرد.«
  پرستيژي كه ديگر نيست

ش��ش س��ال از دس��تور افتخارآميز رهبر انقالب 
مبني بر تسهيل تحصيل دانش آموزان افغانستاني 
مي گذرد. همين رهنمود كافي ب��ود تا انتقادهاي 
حقوق بش��ري نس��بت به ايران الاق��ل در رابطه با 
»حق بر آموزش« و »حق��وق مهاجران« در مجامع  
بين المللي حقوق بش��ري به طرز چشمگيري كم 
شود. نمايندگان ايران در سازمان هاي بين المللي با 
ارائه آمار از تحصيل دانش آموزان افغانستاني ساكن 
در ايران پز مي دادند. مهم تر از اين موضوع، معايب 
محروميت از تحصيل دانش آموزان افغانستاني در 
ايران ديگر زدوده شده بود. حاال اخباري منتشر شده 
كه نش��ان مي دهد آموزش و پرورش در حركتي رو 
به عقب، دوباره تحصيل دانش آموزان افغانس��تاني 
را با مشكالتي مواجه كرده اس��ت. برخي آمارها در 
اين رابطه تعجب برانگيز اس��ت.  تحصيالت و سواد 
آموزي از ابتدايي ترين نياز و حق هر انساني محسوب 
مي شود، حتي اگر اين افراد در آينده تابعيت و اقامت 
ايران را كسب نكنند و قصد بازگشت به كشور خود را 
داشته باشند، با نگاه آميخته با احساس بشر دوستانه 
و برابري همه انسان ها، فراهم كردن شرايط تحصيل 
براي اين افراد امري بديهي است كه بايد به آن توجه 

ويژه اي شود. 

 استاندار تهران اظهار كرد: مصوب شده است كه در انتخابات امسال 
از استامپ استفاده نشود. 

 رئيس س��ابق س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران و كارشناس 
حوزه شهري با اشاره به تضعيف مديريت بحران در پايتخت طي چهار 
سال گذشته گفت: مديران شهري به جاي تخصيص اعتبارات جهت 
پيشگيري از حوادث، آموزش شهروندان و خريد دستگاه لرزه نگار، 1۳0 

ميليارد ريال براي ساخت يك فيلم سينمايي تخصيص داده اند. 
 ايس��تگاه متروي بيمارس��تان امام خميني )ره( به ن��ام »مدافعان 

سالمت« نامگذاري شد. 
 به گفته مع��اون رفاه اجتماعي وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
در س��ال 1۳۸9 دولت به دليل عدم وجود پايگاه اطالعاتي نتوانس��ت 
خوشه بندي خانوارهاي ايران را انجام دهد و همين امر باعث شد تا از 
7۵ ميليون جمعيت كشور به ۶۸ ميليون و ۵00 هزار نفر يارانه پرداخت 
شود و همين امر باعث ش��د هدفمندي يارانه ها جهت توزيع عادالنه 
ثروت و كاه��ش فقر گروه هاي كم درآمدي ك��ه اصلي ترين هدف اين 

برنامه بود، اجرا نشود. 
 رئيس اتاق اصناف ايران در نامه به رؤساي اتاق هاي اصناف سراسر 
كشور، برگ س��بز صادرش��ده از س��وي نيروي انتظامي را  براي سند 
مالكيت خودرو  مورد تأييد قرار داد و اعالم كرد: ثبت معامالت مربوط به 

خودرو در دفاتر اسناد رسمي »اختياري« تلقي شده است. 

عفو 18 هزار زنداني در یك سال گذشته
رئي�س س�ازمان زندان ه�ا از ه�زارو۸00 بازدي�د مدي�ران 
س�ازمان از زندان ه�اي كش�ور ط�ي يكس�ال خب�ر داد و 
گف�ت: در اين م�دت ۱۸ ه�زار زنداني م�ورد عفو واقع ش�ده اند. 
محمدمهدي حاج  محمدي، رئيس سازمان زندان ها در جلسه شوراي 
عالي قضايي با ارائه گزارش��ي از سفر اس��تاني خود به همراه مديران 
س��تادي اين سازمان به ۳1 اس��تان كش��ور  گفت كه در اين سفرها با 
تش��كيل تيم هاي كاري از تك تك زندان هاي كشور تعداد هزارو77۸ 

بازديد و بازرسي به عمل آمده است. 
وي اش��تغال را يكي از مهم ترين زمينه ها و علل بزهكاري عنوان كرد 
و با اشاره به ايجاد اش��تغال ۵0 درصدي در زندان ها و برنامه سازمان 
متبوعش براي افزايش اين ميزان به ۸0 درصد در س��ال جاري خاطر 
نشان كرد كه مديران س��ازمان زندان ها در نيمي از استان هاي كشور 

متعهد شدند در نيمه اول سال اين رقم تحقق يابد. 
حاج  محمدي توجه به خانواده زندانيان را از مهم ترين دستوركارهاي 
سازمان زندان ها براي توجه به مسائل و مشكالت زندانيان عنوان كرد 
و از ايجاد امكان مالقات تصويري زندانيان با خانواده هايشان به عنوان 
يكي از اقدامات در اين زمينه ياد كرد كه رضايتمندي خانواده ها را به 
دنبال داشته است.  وي همچنين از هزارو۸00 بازديد مديران سازمان 
از زندان هاي كشور طي يكسال خبر داد و گفت: در اين مدت 1۸ هزار 
زنداني در شش مناسبت مورد عفو واقع شده اند.  رئيس سازمان زندان ها 
با تأكيد مجدد بر اجراي دقيق و مستمر طرح پايش و غربالگري سالمت 
در زندان ها افزود: نس��بت به سالمت جس��مي زندانيان تأكيد فراوان 

داريم؛ چراكه جزو تكاليف قانوني و انساني ماست. 

حسین سروقامت

دعواهاي خانوادگي رعيت بر سر واردات
به گفته برادر حسن رعيت، اختالف مالي 

در واردات محموله هاي آهن منجر به اختالف
خانوادگي بين او و برادرش شده بود

در پنجمين جلسه از دادگاه حسن ميركاظمي)رعيت( به اتهامات 
برادر او كه مته�م رديف چهارم اس�ت، رس�يدگي ش�د. روح ا... 
ميركاظمي هم مدعي ش�د كه واردات محموله هاي برادرش و باقر 
شعار)متهم رديف سوم كه اكنون فراري است( موجب قطع كامل 
روابط خانوادگي او و برادرش شد. بر همين اساس اين متهم خود را 
از سودجويي هاي برادرش مبرا دانست. هر چند كه در ادامه وكيل 
باقر شعار هم اتهامات موكل خود را متوجه روح ا... ميركاظمي كرد. 
ادامه رسيدگي به اتهامات سيد حسن ميركاظمي معروف به »رعيت« 
و ساير متهمان پرونده وي، روز گذشته در شعبه ۵ دادگاه كيفري يك 

استان تهران، به رياست قاضي بابايي برگزار شد. 
  از امور بي خبر بودم!

در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم قاضي، روح ا... ميركاظمي در جايگاه قرار 
گرفت و پس از تفهيم اتهام گفت: من از س��ال ۸0 به صورت مستقل از 
برادرم حسن ميركاظمي در بازار آهن مشغول به كار بودم. در سال ۸9 
برادرم از من خواست براي واردات محموله اي كه در آن با باقر شعار شريك 
بود، در بانك مسكن شعبه ميرداماد حساب ارزي افتتاح كنم؛ حواشي 
مالي اين موضوع آغاز اختالفات من با برادرم بود. به گونه اي كه بعد از آن 

نيز ديد و بازديد هاي خانوادگي ما نيز قطع شد. 
روح ا... ميركاظمي در ادامه دفاعياتش، هرگونه سهم داشتن و مشاركت 
خود را در امور ازنا )كارخانه فوالد در لرستان( انكار كرد و بر همين اساس 
مدعي شد كه اتهام اخالل در نظام اقتصادي به مبلغ 400 ميليون دالر، 
قابل انتساب به او نيس��ت.  سهامداري در ش��ركت »ماريتايم« مستقر 
در دوبي امارات و صدور بارنامه هاي جعلي توس��ط اين شركت از ديگر 
اتهامات منتسب به روح ا... ميركاظمي بود كه وي مدعي شد از اموري كه 

در شركت ماريتايم مي گذشت، بي خبر بوده است. 
ميركاظمي درخص��وص يكي ديگر از اتهامات انتس��ابي به خود مدعي 
شد كه »اسم و امضاي من در اس��ناد ناظر بر دريافت 1۸ميليارد تومان 

تسهيالتي دريافتي از بانك صادرات وجود ندارد.«
محمد اس��ماعيلي وكيل كاظمي با قرار گرفتن در جايگاه گفت: قانون 
مبارزه با پولشويي مصاديق گوناگوني را به عنوان پولشويي در نظر گرفته 
حال آن كه در كيفرخواست حاضر اشاره نشده كه كدام يك از اقدامات 
موكل من مصداق پولش��ويي مي باش��د؛ همچنين در خص��وص اتهام 
مشاركت در اخالل در نظام اقتصادي كه به موكل من منتسب شده ما 
متوجه نمي شويم كه موكل من چه كار كرده كه اين 400ميليون دالر 
و اين 1۸0 ميليارد ريال كه به عنوان ميزان مشاركت در اخالل عمده در 

نظام اقتصادي در كيفرخواست قيد شده مستند به وي است. 
  اول زندان بعد هم فرار

در ادامه جلس��ه دادگاه، وكيل باقر ش��عار هم با تأكيد ب��ر اينكه »تمام 
بارنامه هاي ص��وري از ش��ركت ماريتايم كه س��هامش به ن��ام روح ا... 
ميركاظمي است صادر شده اس��ت«؛ اصرار داشت كه باقر شعار در هيچ 
شركتي نه تنها حق امضا بلكه مديريت هيچ شركتي را هم برعهده نداشته، 

بنابراين نمي توانسته جهت اعمال متقلبانه به بانك مراجعه كند. 
وكيل باقر ش��عار در ادامه دفاعياتش تصريح كرد كه موكل وي در بين 
سال هاي ۸2 كه اخذ تسهيالت توسط سيستم ميركاظمي آغاز شده تا 
سال 92 كه از كشور فراري داده ش��د، به صورت مستمر در داخل ايران 
حضور نداشته اس��ت.  بنا به گفته وكيل باقر شعار، هيچ مدركي ناظر بر 
صاحب سهام بودن باقر شعار در شركت »يونايتد استيل« وجود ندارد؛ 
بنابراين وي نمي توانسته براي دريافت 1۶۵ ميليون دالر به بانك مراجعه 
كند.  وكيل باقر شعار در ادامه جلسه اين را هم گفت كه در سال 201۳ كه 
فاكتور 12 ميليون يورويي با مهر و امضاي يونايتد استيل به بانك صنعت 
و معدن ارائه شد، باقر شعار در زندان و يونايتد استيل كالً تعطيل شده بود، 

بنابراين مهر و امضاي آن، جعل شده بود. 
  تسهيالت ربطي به من نداشت

محمد ابازاده متهم رديف پنجم اين پرونده هم با دستور قاضي در جايگاه 
قرار گرفت و ضمن رد كردن اتهامات انتسابي به خود گفت: من شهريور 
9۳ در سه شركت بازرگاني در زير مجموعه حسن ميركاظمي عضويت 
پيدا كردم و در زماني كه عضو اين شركت ها بودم، هيچگونه تسهيالتي 

دريافت نكردند. 
ابازاده كه در ارديبهشت 92 به س��مت مديرعاملي دنياي فلز )كارخانه 
فوالد اردستان( منصوب شد و از مرداد 9۳ تا ارديبهشت 94 نيز به مدت 
10 ماه معاونت اجرايي اين ش��ركت را برعهده داشت. وي در دفاعيات 
خود مدعي شد كه تسهيالت دريافتي شركت دنياي فلز از سيستم بانكي 

كشور، قبل از حضور او در اين شركت بوده است. 
وي در ادامه دفاعيات خود افزود: »منصور معتقد )متهم رديف دوم( مدعي 
شده كه شركت هاي بدهكار به بانك آينده را من معرفي كردم، حال آنكه 
من براي دريافت تسهيالت هيچ مراجعه اي به بانك آينده نداشته ام و هيچ 
شراكتي در آن شركت ها نداشتم و فقط 100 سهم مديريتي داشتم كه با 

وكالت، آن سهم را به نماينده شركت دنياي فلز انتقال دادم«. 
در ادامه جلس��ه دادگاه نيز وكيل ابازاده اظهار داشت كه فعاليت موكل 
من به گونه اي نبود كه بخواهد حساب سازي كند. بنا به گفته اين وكيل، 
شركت هاي بازرگاني كه ابازاده عضو آنها بوده بعد از سه سال از خروج او از 

اين شركت ها مبادرت به دريافت تسهيالت كردند. 
در نهايت، قاضي بابايي ضمن ختم اين جلسه رسيدگي، اعالم داشت كه 

جلسه بعدي رسيدگي به پرونده حاضر متعاقباً اعالم خواهد شد. 

-  مقصد اين جشنواره چيست؟
-  اينكه بفهميم چند َمرده حالجيم؛ مقام اول مس�ابقه امسال 

نصيب يك پسرك هشت ساله شده است!
-  چي؟ بچه هشت ساله و ايده تاپ!

-  چراكه ن�ه؟ اگ�ر ب�اور نمي كنيد، يعن�ي خودم�ان را جدي 
نگرفته ايم!

از جا برخاسته، كفي كفشي را آورد كه مي توانست با ولتاژ كم، 
حرارتي معادل بدن انسان توليد كند. 

-  سرچشمه اين ايده كجاست... اصاًل چه كاربردي دارد؟
-  از خالقيت خيرخواهانه كودكي كه مادر ب�زرگ او به ديابت 
مبتالست. بيچاره پايش را به بخاري مي چسباند كه گرم شود؛ 

بخاري پايش را می سوزاند  و متوجه نمي شد. 
ايده تاپ پسركي خردس�ال كه مهر اعتماد داوران مسابقه بر 

آن خورده است!  
خالصه گفت وگوي من ب�ا رئيس پارك علم و فناوري اس�تان 

خوزستان؛ در حاشيه جشنواره »ايتاپ«. 
مي بينيد پيمودن مس�ير دش�وار ايده تا پديده چقدر شيرين 

است؛ به امتحانش نمي ارزد؟!
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رئيس كميسيون بهداشت: 

همتي مقصر کمبودهاي دارویي  است
كمبودهاي دارويي بي�داد مي كند؛ آنطور كه ناي�ب رئيس انجمن 
داروسازان ايران مي گويد در ۱0، ۱5 س�ال اخير هيچ گاه وضعيت 
كمبوده�اي دارويي اينگونه نبوده اس�ت و حتي داروهاي س�اده 
تولي�د داخل ه�م در داروخانه ها پيدا نمي ش�ود. عام�ل به وجود 
آورن�ده اي�ن بح�ران ام�ا اختص�اص قطره چكان�ي ارز دولتي به 
داروس�ت؛ موضوعي كه رئيس كميس�يون بهداشت مجلس هم با 
تأييد آن به صراحت مس�بب بحران كمب�ود دارو را بانك مركزي 
و رئيس س�ابق اين بانك مي داند كه با بي توجهي به اختصاص ارز 
براي دارو بحران كمبود دارو را براي بيماران به وجود آورده است. 
چندي است زمزمه هاي كمبود يا حتي نبود برخي اقالم دارويي شنيده 
مي شود. جدي ترين دارويي كه مدت هاست كمبود آن چالش برانگيز 
شده، انسولين قلمي است كه حاال وزارت بهداشت با ثبت نام از بيماران 
ديابتي س��عي در مديريت توزيع و تهيه اين دارو دارد، اما كمبودهاي 
دارويي به همين يك قلم محدود نمي ش��ود و رفته رفته فهرست اين 
كمبودها بلندتر هم شده است. اين كمبودها در حوزه داروهاي بيماران 
صعب العالج مي تواند فاجعه آفرين باش��د. مش��اهدات ما و همچنين 
تماس هاي مردمي حكايت از آن دارد كه حت��ي برخي از داروي هاي 
مسكن س��اده، كنترل قندخون و اعصاب نيز كه توليد داخلي هستند 
كمياب شده و قيمت ها هم به شدت افزايش پيدا كرده و در پي آن فشار 

زيادي به بيماران وارد شده است. 
  بيداد كمبود دارو

علي فاطمي نايب رئيس انجمن داروسازان ايران معتقد است، در حال 
حاضر كمبودهاي داروي��ي بيداد مي كند و طي 10 تا 1۵ س��ال اخير 
هيچ گاه به اندازه امروز كمبود دارويي نداشتيم. وي مي افزايد:» ما كه 
در داروخانه كار مي كنيم، شاهديم كه براي بديهي ترين داروها و حتي 
براي يك داروي زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو مي گردند و براي 

انسولين گرفتارند.«
از نگاه اين داروساز يكي از مهم ترين اش��كاالتي كه منجر به بروز اين 
عارضه شده اس��ت، كنترل قيمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتي 
4هزارو200 توماني اس��ت. اين موضوع باعث ش��ده كه از آنجايي كه 
قيمت بسيار پايين اس��ت و يك پنجم قيمت واقعي است، اوالً دارو به 
اندازه كافي و به موقع تأمين نشود. به طوري كه ارز دولتي به صورت 
بسيار كند و قطره چكاني به واردكننده يا توليدكننده دارو براي خريد 
مواد اوليه داده مي ش��ود و بر اين اس��اس واردكنن��ده و توليدكننده 
نمي توانند به موقع دارو را تأمين كنند و شاهديم كه بسياري از داروها 
متأسفانه به موقع به دست مصرف كننده نمي رسد و مردم سرگردان 

به دنبال آنها مي گردند. 
  همتي با عدم تخصيص ارز به دارو بحران ايجاد كرد

حاال بحث كمبودهاي دارويي به مجلس هم رسيده اس��ت. حسينعلي 
ش��هرياري، رئيس كميس��يون بهداش��ت مجلس با تأكيد ب��ر اينكه 
مجلس باره��ا در زمينه كمبود دارو ب��ا رئيس جمهور مكاتب��ه و ابراز 
نگراني و بر ضرورت اختصاص ارز براي واردات دارو تأكيد كرده است، 
مي افزايد:»طي هفته هاي اخير در نامه اي به رئيس جمهور تأكيد كرديم 
كه اس��تمرار وضعيت موجود و عدم تخصيص ارز ب��ه دارو و تجهيزات 
پزشكي مش��كالت جدي را براي مردم به ويژه بيماران صعب العالج، 
خاص و نادر ايجاد خواهد كرد اما متأسفانه جواب منطقي به ما ندادند و 

نسبت به اين دغدغه ملي بي توجهي شده است.«
وي مقصر اصلي وضعيت موج��ود دارو را عبدالناصر همتي، رئيس 
سابق بانك مركزي مي داند، زيرا نسبت به اختصاص ارز بي توجهي 
كرده اس��ت.  نماينده مردم زاهدان در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
كميسيون بهداشت به كمبود و ناياب شدن برخي داروها ورود خواهد 
كرد، مي افزايد: »كميسيون بهداشت اين موضوع را به صورت جدي 
پيگيري خواهد ك��رد.« دارو براي بيماران از نان ش��ب هم واجب تر 
اس��ت. بيماراني كه در بحبوحه بحران كرونا و فضاي سياس��ي دم 
انتخابات كمتر صدايش��ان شنيده مي ش��ود، اما تا دير نشده بايد به 

دادشان رسيد. 

كبري فرشچي 
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