
وجود دس�تفروش در پياده روها، چهره شهر 
را زشت مي کند و بايد آنها را ساماندهی کرد، 
به  جز عالءالدين! زيرا که اين دستفروش�ان 
به صورت تيم�ي فعاليت مي کنن�د و آن قدر 
ق�درت گرفته اند که ديگر زور کس�ي به آنها 
نمي رس�د. در حالي که بارها مأموران پليس 
و ش�هرداري تهران به عالءالدين آم�ده  و با 
دستفروشان برخورد کرده اند، اما فرداي همان 
روز، مجدداً دستفروشان به جاي خود برگشته 
 و بساط شان را پهن کرده اند! بدتر اينكه تمام 
اين دستفروشان با سناريويي از پيش ساخته 
ش�ده، کالهبرداري مي کنند و سر رهگذران 
پياده رو پاس�اژ عالءالدين را کاله می گذارند. 

شبيه به بازي مافيا و شهروندان مي ماند؛ برخي 
از دستفروش��ان عالءالدين تمام تالشش��ان را 
مي كنند تا ش��هروندان را فريب دهن��د و آنقدر 
خوب در نقش خود ظاهر مي شوند كه برنده اين 
بازي خواهند ش��د! اين دستفروشان به صورت 
كاماًل تيمي س��ر مردم را كاله مي گذارند و مثاًل 
موبايلي را كه ظاهري شبيه به گوشي هاي اصلي 
دارد و قيمت واقعي آن يك ميليون تومان است با 
كلي جوسازي و سياه بازي به عنوان گوشي اصلي 
دست دوم به چندين برابر قيمت آن مي فروشند. 
متأس��فانه هر روز، دستفروش��ان عالءالدين از 
مردم كالهبرداري مي كنند و كسي به فرياد آنها 
نمي رسد. آنطور كه كسبه عالءالدين مي گويند 
موضوع جمع آوري دستفروش��ان هر بار مطرح 
مي شود و گهگاهي نيز مأموران پليس يا نيروهاي 
ش��هرداري به سراغش��ان مي روند، ام��ا عماًل با 
برگش��ت آنها به جاي قبلي خود، همه تذكرها و 

برخوردها بي نتيجه مي ماند!
 دس�ت برخی کاس�بان طبقه همكف با 

دستفروشان در يك کاسه است
دستفروش��ان عالءالدين سال هاست كه بخش 
عمده اي از پياده روهاي اطراف اين س��اختمان 
را قرق كرده و حتي رفت و آمد در بخش ورودي 
پاساژ عالءالدين را براي مردم دشوار ساخته اند. به 
گفته كسبه اين پاساژ، فعاليت دستفروشان فقط 
مختص پياده روها نيست، زيرا هر بساط، چندين 

نفر نيرو در اطراف و داخل اين ساختمان دارد كه 
به محض ورود هر مش��تري به داخل پاساژ، او را 
متقاعد كنند كه هر گوشي را مي تواند با قيمتي 
بسيار ارزان تر در خارج از پاساژ خريداري كند! از 
آنجايي كه اين گوش��ي ها تقلبي يا حتي دزدي 
هس��تند و با قيمتي چندين برابر قيمت واقعي 
به فروش مي رسند، سود حاصل از آن آنقدر زياد 
است كه تيم كالهبرداري اطراف پاساژ عالءالدين 
را روزبه روز ثروتمندتر و قدرتمندتر كرده است! 

آقاي فرهادي يكي از كس��به پاس��اژ عالءالدين 
است. او درباره فعاليت سازمان يافته دستفروشان 
مقابل اين پاس��اژ به خبرنگار »جوان« مي گويد: 
»مشترياني كه از دستفروشان عالءالدين خريد 
مي كنند، عموماً تا مدت��ي متوجه تقلبي، دزدي 
بودن و خرابي گوشي ها يا س��اير لوازم مرتبط با 
تلفن همراه نمي شوند، زماني كه دستگاه دچار 
مش��كل مي ش��ود و براي پيگيري به فروشنده 
مراجع��ه مي كنند، يا ديگ��ر او را پيدا نمي كنند 
يا دس��تفروش به كل��ي فروش ل��وازم تقلبي به 
مش��تري را انكار مي كند، اين در حالي است كه 
چون مشتري فاكتور خريد ندارد، عماًل كاري از 

دستش برنمي آيد. «
او ادامه مي دهد: »بسياري از اين دستفروشان با 
مغازه هاي طبقه همكف همدست هستند. برخي 
از اين كس��به ماهانه تا 150 ميليون تومان نيز 
اجاره مي دهند و از آنجايي كه نمي توانند درآمد 
باال داشته باشند تا اجاره را پرداخت كنند با چند 
دستفروش همدست مي شوند و موبايل تقلبي و 
لوازم جانبي تقلبي را به قيمت چند برابر بيشتر به 

مردم مي فروشند. «
 سناريوي کثيف بدل اندازان براي به دام 

انداختن مشتريان
موضوع كالهب��رداري و بدل اندازي تلفن همراه 
در مقابل پاس��اژ عالءالدين آنقدر شايع است كه 
در كنار تمام دس��تگاه هاي خودپرداز روبه روي 
پاساژ، كاغذ هشدار چس��بانده اند؛ روي يكي از 
اين برگه ها نوشته شده اس��ت: »لطف��اً در زمان 
خريد موبايل، فقط از فروشگاه هاي معتبر خريد 
نماييد. با توجه به كالهبرداري هاي مكرر برخي 
از دستفروشان و بدل اندازان گوشي تلفن همراه، 

مقتضي اس��ت قب��ل از هرگون��ه پرداخت وجه 
به فروش��نده چه به صورت وجه نقد ي��ا انتقال 
وجه كارت به كارت، از اصال��ت و تقلبي نبودن 
گوشي خريداري شده اطمينان حاصل نماييد. « 
آنطور كه به نظر مي رس��د بانك ها براي مقابله با 
كالهبرداران مقابل پاس��اژ عالءالدين احساس 
مسئوليت كرده اند، اما مأموران پليس و شهرداري 
براي جلوگيري از ادامه اين كالهبرداري ها حتي 
در حد نصب يك بنر براي آگاهي مردم نيز اقدام 
نكرده و اجازه داده اند تا بازار داغ اين بدل اندازان 

روز به روز رونق بيشتري بگيرد! 
آق��اي ملك��ي، مح��ل كارش نزديك به پاس��اژ 
عالءالدين اس��ت و هر روز اين دستفروش��ان و 
نحوه فعاليت شان را از نزديك مشاهده مي كند. 
او درباره اين دستفروشان كه به كالهبرداري از 
مردم مش��غولند، به خبرنگار »جوان« مي گويد: 
»از يكي از دستفروش��ان كنار پاساژ عالءالدين، 
رم ريدر خريده بودم كه بعد از رس��يدن به اداره 
متوجه ش��دم خراب اس��ت. براي همين مجدد 
به آنجا برگشتم تا آن را پس بدهم، اما فروشنده 
نبود و منتظرش ماندم. در آن يك الي دو ساعت 
انتظار، از شگرد كار اين دستفروشان مطلع شدم 
و با چشم ديدم كه آنها در روز روشن به اغفال و 

كالهبرداري از مردم مشغول هستند!«
او درباره روش بدل اندازي گوشي تلفن همراه به 
مردم توضيح مي دهد: »برخي از دالالن، طعمه 
خود را كه عمدتاً افراد تنهايي هستند و ويترين 
موبايل فروشي ها را نگاه مي كنند، انتخاب كرده 
و با يك ديالوگ  صوري، بحث خريد و فروش راه 
مي اندازند. آنه��ا آنقدر نقشش��ان را خوب بازي 
مي كنند و سناريوش��ان را خوب مي چينند كه 
طعمه شاهد اين گفت وگوي فرضي باشد و حس 
طمع در او تحريك شود. در همين حين، تعدادي 
از افراد ديگر باند كه خودشان در آن زمان درگير 
طعمه جديد نمي ش��وند، به دقت و زيرچشمي 
مش��غول رصد وقايع هس��تند. اگر حس طمع 
طعمه تحريك و مشغول نگاه كردن به فروشنده 
و خريدار شود، مرحله بعدي اين نمايش كثيف 
آغاز خواهد شد كه آن، بازارگرمي ساير اعضاي 

باند به جهت به وجد آوردن طعمه است. «

 ش�هروندان مي توانند کالهب�رداران را 
شناسايي کنند، پليس نه!

ملكي ادامه مي دهد: »كالهب��رداران عالءالدين 
آنقدر ماهرانه نقش ش��ان را ب��ازي مي كنند كه 
در نهايت فردي را كه طعمه قرار داده اند، به دام 
مي  اندازند. در اين بازی كثيف، قرباني كه تصور 
مي كند يك گوشي ۸ ميليون توماني را ۴ ميليون 
تومان مي خرد، با ذوق تمام مي گويد: »گوش��ي 
مال م��ن!« در نهايت هم كالهب��ردار، قرباني را 
به س��مت ديگر خيابان جمهوري و نزد يكي از 
دس��تگاه هاي خودپرداز هدايت مي كند و حين 
كارت به كارت كردن، با كمك همدس��ت خود، 
گوش��ي را عوض مي كند و اين موضوع را قرباني 
نمي فهمد مگر بررسي مجدد موبايل و آن  هم بعد 

از كارت به كارت كردن پول!« 
او اظهار مي دارد: »من حدود يك س��اعتي كه 
آنجا بودم توانستم اين كالهبرداران را شناسايي 
كنم. چطور مي شود پليس متوجه آنها نشود و 
نتواند آنها را شناسايي كند؟ متأسفانه در حالي 
كه پليس پيشگيري از وقوع جرم داريم، مقابله 
با اين كالهبرداري ها پيش��گيري نمي ش��ود و 
پسگيري بعد از وقوع جرم اتفاق مي افتد! براي 
من س��ؤال اس��ت كه آيا معاونت پيشگيري از 
وقوع جرم در قوه قضائيه از اين كالهبرداري ها 

بي خبر است؟«
او با اش��اره ب��ه ل��زوم برخ��ورد م��داوم پليس 
با دستفروش��ان مقابل پاس��اژ عالءالدين براي 
ريش��ه كن كردن آنها  مي گوي��د: »بعضي كارها 
مانند عمل جراحي آپانديس اس��ت كه انس��ان 
يكبار در عمرش آن را انجام مي دهد، اما بعضي 
كارها مانند واكسن زدن است كه بايد به صورت 
مستمر و مداوم انجام شود تا آثارش را نشان دهد. 
به طور حتم اگر عمليات روزانه توسط پليس در 
اين مكان انجام شود و بعد از اولتيماتومي جدي، 
اين كالهبرداران دستگير ش��وند، شاهد جمع 
ش��دن بس��اط آنها خواهيم بود. آيا روزانه پنج 
شكايت و ساالنه بيش از هزارو500 شكايت از اين 
كالهبرداران عالءالدين، ارزش اقدام پيشگيرانه 

را ندارد؟«
 لزوم برخ�ورد جدي و مس�تمر نهاد هاي 
نظارتي و انتظامي با کالهبرداران عالءالدين

بس��ياري از اف��رادي ك��ه در دام بدل ان��دازان 
عالءالدين افتاده اند به كيوسك نيروي انتظامي 
در اطراف اين پاس��اژ مراجعه مي كنند تا از اين 
طريق بتوانند پولشان را پس بگيرند، اما مأموران 
نيروي انتظامي به آنها مي گويند كه بايد بروند و 
در دادگاه شكايتش��ان را مطرح كنند. از آنجايي  
كه طرح شكايت در دادگاه نيز زمان بر است اكثر 

افراد از آن صرف نظر مي كنند. 
حدود س��ه ماه پيش، سردار حس��ين رحيمي، 
رئيس پليس درباره حضور دالالن و فروشندگان 
تلفن هم��راه تقلبي، مقابل پاس��اژ عالءالدين با 
ادع��اي ارائه گوش��ي هاي اورجين��ال با قيمت 
پايين تر  گفت: »ش��هروندان مطمئن باشند اين  
تلفن هاي هم��راه اورجينال نبوده و س��رقتي يا 
تقلبي هس��تند. « او افزود: »پلي��س با جديت و 
مس��تمر در حال اجراي طرح و جمع آوري اين 

دالالن است. «
آنطور كه مشخص است دستفروشان عالءالدين 
قدرت زيادي پيدا كرده اند، بنابراين بس��اط اين 
كالهبرداران با برخورد مستمر قوه قضائيه، نيروي 
انتظامي و شهرداري تهران جمع خواهد شد.  اي 
كاش اين موضوع با جديت بيش��تري از س��وي 
نهادهاي نظارتي و انتظامي پيگيري شود تا ديگر 
كسي در دام دستفروشان عالءالدين نيفتد كه در 

روز روشن اقدام به كالهبرداري مي كنند. 
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 يك ماه تا پوشش 60 درصدي واکسيناسيون کامل

جوالن باندهاي كالهبرداري در روز روشن جلوي عالءالدين
گزارش »جوان« از کالهبرداري دستفروشان پاساژ عالءالدين که هر روز تكرار مي شود

 اما دستگاه های مسئول پيشگيري از وقوع جرم حواس شان به آن نيست

رون�د واکسيناس�يون علي�ه کرونا 

زهرا چيذري
همچنان با قوت ادام�ه دارد و اکنون   گزارش  2

شاهد پوشش ۷۵ درصدي نوبت اول 
و 33 درصدي واکسيناسيون دو دوز واکسن هستيم و آنطور که 
جعفر صادق تبريزي، رئيس مرکز مديريت شبكه وزارت بهداشت 
مي گويد از اول هفته پيش رو تا يك ماه ب�ه احتمال قوي ميزان 
پوشش تزريق دوز نوبت دوم به باالي ۶۰درصد خواهد رسيد و اين 
مسئله بخشي از نگراني ها رابرطرف و رسيدن به ايمني جامعه را 
تقويت مي کند. از س�وي ديگر اما صداي موج ششم کرونا هم از 
همين حاال شنيده مي شود و اين مس�ئله نگراني هايي را در بين 
مس�ئوالن و کارشناسان حوزه س�المت ايجاد کرده است. طبق 
توصيه گروه مشاوران واکسن سازمان جهاني بهداشت، افرادي 
که سيستم ايمني ضعيف دارند بايد دوز سوم واکسن هاي کوويد  
۱۹ را که مورد تأييد اين سازمان است، دريافت کنند. در کشور ما 
هم بناس�ت تا کادر درمان دوز يادآور را درياف�ت کنند. در حال 
حاضر مجوز تزريق دوز بوس�تر )يادآور( براي کادر بهداش�ت و 
درمان در مناطق تحت پوش�ش دانش�گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي صادر شده و از شنبه قرار است پرسنل و دانشجويان کادر 
درمان واجد شرايط، دوز س�وم واکس�ن خود را دريافت کنند. 

موج شش��م كرونا در راه اس��ت؛  تقريباً اغلب كارشناس��ان حوزه 
بهداشت و درمان در اين جمله خبري با همديگر توافق نظر دارند. 
پيام طبرسي، عضو كميته علمي كشوري كرونا معتقد است:» حتماً 
در روزهاي آتي افزايش موارد بيماري را خوهيم داش��ت، اما تنها 
اميدواري ما اين اس��ت كه پيكي مش��ابه پيك پنجم برايمان رخ 
ندهد و بيم��اري در حد قاب��ل كنترلي بماند.« از ن��گاه وي پس از 

تجربه روند كاهش��ي، در حالت ثابتي مانده ايم كه مي تواند عاملي 
براي نگراني باشد، اما اميدواريم با افزايش پوشش واكسيناسيون 

شرايط بهتر شود. 
  پوشش 33 درصدي 2 دوز واکسيناسيون

به گفته جعفر صادق تبريزي، رئيس مركز مديريت ش��بكه وزارت 
بهداشت، ۸۶ درصد بس��تري هاي باالي ۶0 س��ال در پيك پنجم 
افرادي بودند كه واكسن دريافت نكرده بودند. وي با تأكيد براينكه 
هدف اصلي واكسيناس��يون كاهش مرگ و مي��ر و هدف نهايي  آن 
قطع گردش وي��روس و پايان همه گيري اس��ت، در خصوص روند 
واكسيناسيون اينگونه توضيح داد:» در فروردين ماه ۴۷0 هزار دوز 
و در شهريور، ۲۴ ميليون و ۴۸۹ هزار دوز واكسن تزريق شده است؛ 
براساس اطالعات ثبت شده، آمار تزريق تا 1۹ مهر ماه بيش از 1۸ 
ميليون دوز است و همه سازمان ها از جمله بسيج، نيروهاي مسلح، 
شهرداري، تربيت بدني و هالل احمر در راه اندازي اين پايگاه ها به 
ما كمك كردند و امروز به لحاظ زير ساخت هاي واكسيناسيون در 

وضعيت مطلوبي هستيم.«
رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت با بيان اينكه تا كنون ۴۶ 
ميليون و ۲50 هزار و 501 نفر دوز اول واكسن كرونا و ۲0 ميليون و 
۷۷۸ هزار و ۸۸0 نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند، گفت:»مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۶۷ ميليون و ۲۹ هزار و ۳۸1 دوز 
رسيد. كه اگر بخواهيم آمار واكسن هاي تزريق شده را در جمعيت 
هدف ۶1 ميليون نفري محاس��به كنيم مي ت��وان گفت كه اكنون 
شاهد پوشش ۷5 درصدي نوبت اول و ۳۳ درصدي واكسيناسيون 

كامل )دريافت هر دو نوبت( هستيم.«
  افزايش تزريق دوز دومی ها

به گفته تبريزي، در حال حاضر بي��ش از 50 درصد تزريق ها براي 

نوبت دومي ها بوده اس��ت؛ چراكه در يك ماه گذش��ته بيشتر افراد 
دوز اول را دريافت كرده بودند.  رئيس مركز مديريت شبكه وزارت 
بهداشت با اشاره به اينكه از اول اين هفته تا يك ماه به احتمال قوي 
ميزان پوشش تزريق دوز نوبت دوم به باالي ۶0درصد خواهد رسيد 
كه اتفاق بسيار خوبي اس��ت، تصريح كرد:»همين امر به ما كمك 

مي كند به ايمني جمعي نزديك تر شويم.«
رئيس مركز مديريت ش��بكه وزارت بهداشت در پايان در خصوص 
واكسيناسيون گروه سني 1۲ تا 1۷ سال كه ۷ ميليون و 11۸ هزار 
نفر را شامل مي شود، گفت:» اگر از اين تعداد، ۷ ميليون را دانش آموز 
در نظر بگيريم، ۳ ميليون و ۶۳۳ هزار نفر تا ديروز واكسينه شده اند 

كه 51 درصد جمعيت را تشكيل مي دهند.«
 توصيه براي تزريق دوز يادآور

بنا به توصيه گروه مشاوران واكسن سازمان جهاني بهداشت افرادي 
كه سيستم ايمني ضعيف دارند بايد دوز سوم واكسن هاي كوويد  1۹ 

را كه مورد تأييد اين سازمان است، دريافت كنند. 
 همچنين افراد باالي ۶0 سال كه با دريافت واكسن هاي سينوواك و 
سينوفارم به طور كامل در برابر كرونا واكسينه شده اند، بايد سومين 
دوز واكسن را تزريق كنند. گروه مشاوران راهبردي از متخصصان 
ايمن س��ازي )SAGE( تأكيد كرد كه تزريق دوز تقويتي براي كل 
جمعيت توصيه نمي شود و اين در حالي  اس��ت كه در حال حاضر 

برخي از كشورها اقدام به اين كار كرده اند. 
در كش��ور ما هم بناس��ت كادر درمان به عنوان نخستين گروه دوز 
ي��ادآور بزنند. در حال حاضر مج��وز تزريق دوز بوس��تر براي كادر 
بهداشت و درمان در مناطق تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي صادر شده و از شنبه قرار است پرسنل و دانشجويان 

كادر درمان واجد شرايط دوز سوم واكسن خود را دريافت كنند. 

 رئيس سازمان بازرسي گفت: در حوزه داروهاي كرونا در بيمارستان 
شهداي تجريش، 1۸ ميليارد تومان دارويي كه قصد فروش آن را به بازار 

آزاد داشتند، كشف كرديم. 
 رئيس س��ازمان قضايي نيرو هاي مسلح كش��ور از تخفيف و تعليق 

مجازات سربازان فراري خبر داد. 
 سخنگوي سازمان اورژانس كش��ور از تحويل ۲0 دستگاه اتوبوس 

آمبوالنس در فروردين سال آينده به اين سازمان خبر داد. 
 رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: عدالت در دسترسي به 
خدمات موضوعي اس��ت كه به صورت جدي در قوه قضائيه و سازمان 
پزشكي قانوني كشور دنبال مي ش��ود و به همين منظور طي دو سال 
گذش��ته ۴۹ مركز پزش��كي قانوني در مناطق دور از مركز راه اندازي 

شده است. 

غذاي سالم هزينه هاي درمان را 
كاهش مي دهد

مديرکل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان 
غذا و دارو: برخي آب معدني ها،  آب معدني نيست!

غذاي سالم و کافي نقشي مهم در س�المت ايفا مي کند و مي تواند 
از بيماري ها پيش�گيري کند. اما واقعيت اين اس�ت که همه مردم 
دسترسي يكساني به مواد غذايي ندارند و در شرايطي که هر سال 
در دنيا ميليون ها تن غذا دور ريخته مي ش�ود،  بسياري از مردم از 
س�وء تغذيه رنج مي برند. اهميت غذا تا جايي است که ۱۶ اکتبر از 
سوي سازمان هاي بين المللي يعني فائو روز جهاني غذا نامگذاري 
شده است. همه کشورهاي دنيا روز جهاني غذا را جشن مي گيرند و 
برنامه هايي را در جهت رفع گرسنگي، توليد غذاي سالم و رساندن 
غذا به هم�ه طبقات به وي�ژه طبق�ات و دهك هايي ک�ه مقداري 
آسيب پذيرتر هس�تند و ممكن اس�ت از نظر تأمين غذا با مشكل 
مواجه باشند، اجرا مي کنند. در ايران هم 2۴ مهر ماه به عنوان روز 
جهاني غذا نامگذاري ش�ده و به همين مناسبت حسين عزيزي، 
مدي�ر کل فرآورده هاي غذايي و آش�اميدني س�ازمان غذا و دارو 
در نشستي خبري به موضوعات پيرامون غذا در کشور پرداخت. 

  جايگزيني برنج با نان و گوشت با تخم مرغ !
با افزايش گراني و فشارهاي اقتصادي سفره مردم كوچك و كوچك تر 
شده و برخي مواد غذايي يا از سفره مردم حذف يا با مواد غذايي ديگري 
جايگزين ش��ده اند. عزيزي در نشس��ت خبري روز جهاني غذا درباره 
كوچك شدن سفره غذايي مردم ناشي از گراني و مشكالت اقتصادي 
به ويژه در دوران كرونا و جايگزيني مواد غذايي اصلي  گفت:»متأسفانه 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو امكانات كمي براي آگاهي رساني 
دارند و ما از طريق سايت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مي توانيم 
اطالع رساني كنيم، اما اطالع رساني وسيع به وسيله صدا و سيما صورت 
مي گيرد كه اگر از ما دعوت كنند، كارشناسان ما آماده اند كه در زمينه 
موارد مرتبط با غذا، آگاهي رس��اني كنند.«  وي با تأكيد بر اينكه الزم 
اس��ت دولت به غذا توجه بيشتري داشته باش��د و در تخصيص يارانه 
و ماليات كه مي تواند قيمت موادغذاي��ي را كاهش دهد، فعال تر عمل 
كند تا موادغذايي ارزان تر و بهتر در دس��ترس آحاد جامعه قرار گيرد، 
 افزود:» برخي جايگزيني ها خودبه خود انجام مي شود. به عنوان مثال 
برنج گران شده است و مردم س��راغ نان و ماكاروني رفته اند كه ارزان تر 
اس��ت و خوش��بختانه جايگزين بهتري هم هس��ت و ارزش تغذيه اي 
باالتري دارد. همچنين مي توان تخم مرغ و حبوبات را جايگزين گوشت 
كرد. وزارت بهداشت به دنبال آن است كه موادغذايي ارزان تر به دست 
مردم برسد. زيرا غذا مي تواند از بس��ياري بيماري ها پيشگيري كند و 
اگر غذاي س��الم در اختيار مردم قرار گيرد، هزينه هاي درمان كاهش 

پيدا مي كند.«
عزيزي درباره پرداخت يارانه به دهك ه��اي پايين كه وضعيت غذايي 
مناس��بي ندارند نيز  گفت:» پرداخت يارانه بر عهده وزارت بهداش��ت 
نيست و در جاي ديگري انجام مي شود كه البته وزارت بهداشت عضو 
آنجاست و نظراتش را مطرح مي كند. درباره كاهش مصرف يكسري مواد 
غذايي مانند لبنيات، مرغ و گوشت وزارت بهداشت هشدارهاي الزم را 
ارائه داده اس��ت. منتها دولت با توجه به وضعيتي كه دارد از نظر ميزان 
درآمد و مق��دار يارانه اي كه بايد تخصيص دهد، بررس��ي و در صورت 
نياز برنامه هايي را اجرا مي كند، س��بدهايي را در نظ��ر گرفته يا يارانه 
غيرمس��تقيم به برخي محصوالت مي دهد تا قيمت شان پايين آيد. به 
عنوان مثال اكنون به نان يارانه قابل توجهي پرداخت مي شود. شنيدم 
برنامه هايي در دست اقدام اس��ت كه يارانه ها را افزايش دهند؛ با توجه 
به اينكه قيمت ها باال رفته، وضعيت گروه هاي آسيب پذير بهتر شود و 

بتوانند مواد غذايي را تأمين كنند.«
 آب معدني هايي که آب معدني نيست!

آب هاي بسته بندي هم هميشه با حواشي خاص خود همراه بوده اند؛ 
از آلوده بودن به نيترات در س��ال هاي گذش��ته گرفته تا آب معدني 
نبودن آب هايي كه تحت عنوان آب معدني مي خريم. حاال آنطور كه 
مدير كل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو گفته 
اس��ت، هر چند اصطالحاً به همه بس��ته بندي هاي آب، آب معدني 
مي گويند، اما خيلي از اينها آب معدني نيست و از معادن يا چشمه ها 
برداشت نمي شود، بلكه همين آب ش��رب معمولي است كه مجدداً 
تصفيه مي ش��ود؛ يعني آب معمولي را مجدداً تصفيه مي كنند تا از 
نظر فاكتورهاي سالمتي كاماًل مورد اطمينان باشد و بعد بسته بندي 
مي كنند. وي افزود:» بر اين اس��اس ما پيگير بوده ايم كه آن برندي 
كه آب آش��اميدني اس��ت، روي آن »آب آش��اميدني« درج شود تا 
مصرف كننده گمراه نش��ود و آن كه از چش��مه ها و معادن برداشت 

شده، »آب معدني« نوشته شود.« 
به گفته عزيزي البت��ه هر آب معدني هم به ص��رف اينكه معدني 
است، ممكن است خيلي خوب نباشد و امالحش زياد باشد و براي 
مصرف كننده به ويژه در درازمدت مش��كل ايجاد كند كه به آنها 
اعالم مي كنيم بايد اصالح  و امالح را تعديل كنند و قبل از پر شدن 
بطري، اصالحات انجام مي شود. وي ادامه داد:»فعاًل اين موضوع 
دارد رعايت مي ش��ود و فكر مي كنم مسئله آشاميدني و معدني را 
روي برچسب ها درج مي كنند. در عين حال ما برچسب ها را هم به 
صورت ادواري ارزيابي مي كنيم و اگر برچسبي مشكل داشته باشد 
به صاحب شركت تذكر داده مي شود و مطابق با دستورالعمل با او 

برخورد مي كنيم.«

محيا حسيني
  گزارش  یک

حسین سروقامت

185 سال زندان براي مديران هفت تپه
سخنگوي قوه قضائيه اتهام اثبات شده

 اميد اسد بيگي را مشارکت در قاچاق بيش از 
يك ميليارد و 3۹۶ ميليون يورو عنوان کرد

عالوه ب�ر اميد اس�دبيگي متهم ردي�ف اول پرون�ده هفت تپه که 
به 2۰ س�ال زن�دان محكوم ش�ده، 23 مج�رم ديگر اي�ن پرونده 
هم در مجم�وع به ۱۶۵ س�ال زندان محكوم ش�دند. س�خنگوي 
ق�وه قضائي�ه روز گذش�ته در نشس�ت خب�ري خ�ود ع�الوه بر 
تش�ريح محكومي�ت متهم�ان هفت تپه از ق�رار تأمي�ن کيفري 
وزير س�ابق ارتباطات، حكم پرونده منافقين و تمديد اس�تجازه 
رهب�ري درخص�وص دادگاه متهم�ان اقتص�ادي خب�ر داد. 

سخنگوي قوه قضائيه، ديروز در جريان نشست خبري خود به جزئيات 
دادگاه دعاوي حقوقي ش��هداي هسته اي اش��اره كرد و گفت: در اين 
پرونده كه در ش��عبه 55 دادگاه عمومي و حقوقي تهران مطرح است، 
مسئوالني همچون رؤساي جمهور سابق امريكا، وزراي امور خارجه اين 
كشور و تعداد زيادي از مس��ئوالن سياسي، اطالعاتي و امنيتي امريكا 
متهم هس��تند. وكالي خواهان ها تقاضاي مهلت جهت تقديم آخرين 
لوايح خود را نموده اند كه در آينده نزديك به محض اينكه لوايح مربوطه 

به دادگاه تقديم شود حكم اين پرونده صادر خواهد شد. 
 محكوميت 8 هزار ميليارد توماني گروهك منافقين

ذبيح اهلل خداييان در پاس��خ به س��ؤالي در خص��وص آخرين وضعيت 
رسيدگى به دادخواس��ت ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهك تروريستى 
منافقين گفت: اين پرونده هم در ش��عبه 55 دادگاه عمومي و حقوقي 
تهران با حضور جمعي از جداشدگان از اين گروهك كه بيش از ۴0 نفر 
هستند، برگزار ش��د. دادگاه به اين موضوع رسيدگي و حكم پرونده را 
صادر كرده كه در اين پرونده س��ركرده گروهك منافقين به پرداخت 
حدود ۷ هزار و ۶۶0 ميليارد تومان در حق آسيب ديدگان و كساني كه 
خسارت مادي و معنوي به آنها وارد شده، حكم صادر كرده و اين حكم 

قطعي شده و الزم االجراست. 
 هفت تپه اي ها از ۵ تا 2۰ سال حبس

خداييان در ادامه و در پاس��خ به س��ؤالي در خصوص آخرين وضعيت 
پرونده هفت تپه هم گفت: پرونده هفت تپه دو قس��مت اس��ت؛ در يك 
قس��مت، موضوع ابطال واگذاري اين شركت به بخش خصوصي است 
كه حكم آن صادر و واگذاري اين شركت ابطال شد و به دولت برگشت 
كه به اطالع مردم شريف رس��يد. در بخش ديگر، سوءاستفاده كساني 
بود كه اتهامات آنها كه به اثبات رس��يده، اخالل عمده و كالن در نظام 
ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان يافته است. اين 
پرونده با كيفرخواست به دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي ارسال 

و اخيراً حكم قطعي آن صادر شد. 
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: در اين پرونده تعداد زيادي از افراد به 
اتهام مشاركت در اخالل در نظام ارزي محكوم شدند، از جمله اين افراد 
اميد اسدبيگي فرزند احسان است كه اتهام وي هم مشاركت در اخالل 
عمده در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت 
مستقل در قاچاق عمده ارز است كه به ۲0 سال حبس، رد اموال و جزاي 

نقدي و انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است. 
وي ادامه داد: يكي ديگر از مرتكبين اين جرم، مهرداد رس��تمي فرزند 
ميرمحمد است كه وي نيز به ۲0 سال حبس و رد مال و جزاي نقدي 
محكوم شده و حدود دو نفر از اين متهمان هر كدام به 15 سال حبس، 
سه نفر هر كدام به 10 سال حبس و بيش از 1۷ نفر هركدام به پنج سال 

حبس محكوم شدند. 
خداييان افزود: اتهام اسد بيگي مشاركت در قاچاق يك ميليارد و ۳۹۶ 
ميليون يورو و مباشرت در قاچاق ۲ ميليون و ۸۹۴ هزار يورو بوده است 
كه به اين موضوع رسيدگي شده و متهمان محكوميت قطعي پيدا كردند 

و حكمشان الزم االجرا است. 
 آذري جهرمي با قرار آزاد است

سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر آخرين وضعيت 
پرونده ش��كايت ۲ هزار اهوازي و مدعي العم��وم از محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير سابق ارتباطات هم گفت: در خصوص اين فرد، با شكايت 
جمعي از مردم و چند دس��تگاه اجرايي به اتهام نش��ر اكاذيب با قصد 
تشويش اذهان عمومي، استنكاف از دستور قضايي و استنكاف از اجراي 
اوامر حكومتي مقامات قانوني، پرونده اي در دادسراي فرهنگ و رسانه 

تشكيل شده است. 
خداييان افزود: اين فرد احضار و تفهيم اته��ام و با قرار تأمين كيفري 
آزاد شده است. در آن مرحله، آخرين دفاع از اين فرد اخذ نشده بود. بعد 
از آن، مجدداً شكايت ديگري به دادسرا واصل شد و پرونده در جريان 

رسيدگي است. 
 دادگاه هاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي برقرار است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به س��ؤالي در ارتباط با روند ادامه كار 
دادگاه هاي مفاس��د اقتصادي با توجه به اتمام مهلت اس��تجازه رهبر 
معظم انقالب گفت: اس��تجازه حضرت آقا در س��ال ۹۷ گرفته ش��د و 
تا سال ۹۹ ادامه داشت. در س��ال قبل با اصالحاتي، مهلت آن تمديد 
شد. در اين اصالحات، مقرر ش��د كه موارد اعتراض و همچنين علني 
بودن محاكمات و نحوه انتشار جريان محاكمات به موجب قانون آيين 
دادرسي كيفري باشد.  خداييان توضيح داد: قبل از سال ۹۹، محاكم 
ضمن اينكه به صورت علني برگزار مي شدند مستقيماً جريان محاكمات 
نيز در صدا و سيما و جرايد منتشر مي شد. از سال ۹۹ كه اين موضوع 
تابع آيين دادرسي كيفري قرار گرفت، روند انتشار محاكمات تابع اين 
قانون شد كه بر اين اساس تمام جلساتي كه داديار تشكيل مي دهد به 
صورت مستقيم علني است، اما انتش��ار آن مثل سابق نيست. در واقع 
اگر دادگاه ضروري تشخيص دهد و دادستان كل كشور از رياست قوه 
قضائيه تقاضا كند با موافقت رئيس قوه قضائيه جلسه دادگاه به صورت 
مستقيم در مطبوعات و صدا و سيما پخش خواهد شد و اين اصالحاتي 

بود كه در سال ۹۹ صورت گرفت. 
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: مهلت اس��تجازه در شهريورماه به 
اتمام مي رس��يد كه قبل از اتمام مهلت، رياس��ت قوه قضائيه تقاضاي 
تمديد آن را از رهبر معظم انقالب كردند و معظ��م له موافقت كردند 
كه تا زمان تصويب قانون اين استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراين اين 
استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمديد شده است و محاكم بر اساس اين 

استجازه اجازه رسيدگي بر اساس آن را دارند. 

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر کارخانه دار هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار کنيد، 

شايسته است:
با همه توان به توليد کيفي بينديشيد و بهبود کيفيت را دائمي 

کنيد. 
به استانداردسازي، مشتري مداري، شناخت محاسن و معايب، 
انتخاب افراد خبره، گزارش گيري دائمي و نظارت کافي اهميت 

دهيد. 
با سنجش همه جوانب کار، مشكالت را برطرف کنيد. انتقادات 

را بپذيريد، اما موانع نيز شما را از کارتان باز ندارد. 
تكاليف را واگذار کنيد، ولي مس�ئوليت کار خود را ش�خصاً به 

عهده بگيريد. 
از آموزش کوتاه نياييد. برخي کشورها هيچ جواز کسبي را جز 

با آموزش تمديد نمي کنند. 
خود را ب�ا فناوري ه�اي جدي�د تطبي�ق داده، کاالي خويش 
را به گونه اي تبلي�غ کنيد که گوي�ا مي خواهي�د آن را به دنيا 

بشناسانيد. 
برخي کارخانه دارها روش ساخت کاال را در اختيار ديگران قرار 

مي دهند. شما الاقل شفاف عمل کنيد. 
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