
»ميانگين حقوق 2ميلي�ون تومان براي معلمان 
زياد است بايد در آن صرفه جويي كرد!« اين جمله 
يك كاس�بكار نيس�ت؛ اين جمله را معاون وزير 
آموزش و پرورش در يك برنامه تلويزيوني عنوان 
كرده است؛  مديري كه قرار است براي دستگاهي 
برنامه ريزي كند كه وظيفه تربيت ش�هروند در 
تراز جمهوري اس�امي را برعهده دارد. از زماني 
كه صرفه جويي در آموزش و پ�رورش به صورت 
علني مطرح ش�د، افكار عمومي ب�ه اين نتيجه 
رسيده اند مديراني كه اداره آموزش و پرورش را با 
بنگاه داري اقتصادي و سياسي اشتباه گرفته اند تا 
چه ميزان صاحيت دارند آينده آموزشي و تربيتي 
آينده سازان كش�ور را برعهده داشته باشند. از 
س�وي ديگر برخي مديران آموزش و پرورش در 
به كار بردن ادبيات دالل مآبانه در حوزه تعليم و 
تربيت الاقل از اقشار مختلف مردم حيا نمي كنند. 

صحبت هاي رئيس جمهور درب��اره صرفه جويي در 
آموزش و پرورش در جلسه تقديم اليحه بودجه 98 
به مجلس، نقطه عطف خصوصي سازي نهاد تعليم و 

تربيت به شمار مي رود كه در سال هاي اخير با عناوين 
مختلف و با شتاب فزآينده اي دنبال مي شود. 

در اين ميان عل��ي  اللهيار تركمن، ب��ه عنوان ژنرال 
حمله به آموزش و پرورش دولت��ي، در هر فرصتي از 
اظهارات رئيس قوه مجريه دفاع مي كند. توجيهات 
وي كه براي لزوم صرفه جوي��ي در آموزش و پرورش 
در يك برنام��ه تلويزيوني مطرح ش��ده را بخوانيد: 
»ما در يك روستا دو دانش آموز داريم و نمي توانيم 
خدمات آموزشي به آنها ارائه ندهيم؛ اگر يك معلم 
رسمي به آنجا برود ماهانه به طور ميانگين 2ميليون 
تومان حقوق دريافت مي كند كه در يك سال معادل 
24ميليون تومان مي ش��ود و قيمت تمام ش��ده هر 
دانش آموز اين روستا 12ميليون تومان مي شود، اما 
اگر بتوانيم از نيروهاي بومي منطقه با خريد خدمات 
استفاده كنيم، مي توانيم پوشش تحصيلي را كامل و 
هزينه ها را منطقي كنيم و اين به معناي كاهش انگيزه 

معلم و صرفه جويي نيست.«
 آموزش و پرورش صحنه نمايش فقر و تكاثر!

اللهيار تركمن در دفاع از طرح خريد خدمات آموزشي 
به ماده 25قانون برنامه ششم توسعه استناد مي كند و 

ادامه مي دهد: »آنچه در قالب فعلي داريم اين است 
كه از مؤسس��ان مدارس غيردولتي خريد خدمات 
كنيم و براس��اس قرارداد، معلمان ماهانه 760هزار 

تومان دريافت مي كنند.« 
اما اين مدير ارش��د آموزش و پرورش اين نكته را در 
نظر نمي گيرد كه دانش آموزان روس��تايي به جرم 
روس��تايي بودن،  در كنار ساير محروميت ها بايد از 
آموزش استاندارد محروم شوند تا صرفه جويي مالي 
صورت بگيرد. اين مقام مس��ئول به افكار عمومي 
پاسخ نمي دهد كه آيا هزينه بي پولي دولت را بايد 
روس��تاييان بپردازند؟ آيا اين به معناي مهاجرت 
بيشتر به شهرها و خالي ماندن روستاها، توقف بيش 
از پيش توليد نيس��ت؟ آيا اي��ن بزرگ ترين زمينه 
تبعيض بعد از انقالب را رقم نمي زند؟ آسيب هاي 
حاصل از اين نگاه تك بعدي به آموزش و پرورش را 
كه به مرور دامن كشور را مي گيرد، چه كسي بايد 

پاسخ بدهد؟ 
مس��ئوالن آموزش و پرورش ب��ا چه روي��ي براي 
دانش آموز روستايي كه شاهد نمايش تكاثر فرزندان 
مسئوالن در رسانه هاي مجازي است از صرفه جويي 

حرف مي زنند؟ مض��اف بر اينكه هي��چ ضمانتي 
وجود ندارد كه خريد خدمات به مناطق روستايي 

منحصر شود. 
چنين اس��تداللي از زبان يك مقام مسئول در يك 
رس��انه سراس��ري توهين به ش��عور مخاطبان و به 

سخره گرفتن »تعليم و تربيت« است. 
 برنامه ششم ربطي به خريد خدمات ندارد!

حجت االس��الم عليرضا س��ليمي، عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس در گفت و گو با »جوان« 
اظهارات اللهيار تركمن را اينطور پاسخ مي دهد: »در 
برنامه ششم توسعه، مدارس را اس��تثنا كرديم؛ در 
بحث خريد خدمت، معلمان مانند نيروهاي شركتي 
مي شوند كه امنيت شغلي ندارند و دريافتي كمتري 
از نيرو هاي رسمي دارند؛ آيا معلم با 600تا 700هزار 
تومان حقوق انگيزه اش كاهش پيدا نمي كند و سطح 

كيفي كم نمي شود؟!«
وي مي افزايد: »تبصره2 اليحه بودجه گفته اس��ت، 
دولت مكلف است از ابتداي سال تحصيلي 98- 99 
ساالنه 10درصد خريد خدمت آموزشي انجام دهد 
و بحث يك سال مطرح نيست و بعد از 10 سال كل 
آموزش وپرورش را مي خواهيم خريد خدمات كنيم و 

اين ابهام بايد روشن شود.« 
عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس بيان 
كرد: »گاهي دولت 3يا 4ميليون براي يك نفر در نظر 
مي گيرد و شركت درصد خود را برمي دارد و در برخي 
استان ها، شركت  هاي اقماري ساخته اند تا اين پول 
به دست فرد برسد، مقدار زيادي از آن كم شده و در 
نهايت 300هزار تومان به فرد مي رسد و هزينه هاي 

دولت هم كاهش پيدا نكرده است.« 
 آب پاكي مجلس روي دست خصوصي سازي

بنابر اين گزارش، روزگذشته حميدرضا حاجي بابايي 
رئيس فراكس��يون فرهنگيان مجلس به رس��انه ها 
گفت: در جلسه كميس��يون آموزش و تحقيقات و 
فراكسيون فرهنگيان، مجلس تمام احكام مربوط به 
خريد خدمات آموزشي و واگذاري آموزش و پرورش 
به بخش خصوصي حذف  و اين مسئله به كميسيون 

تلفيق ارائه مي شود تا به صحن علني مجلس برود. 
وي در خصوص بودجه آموزش و پرورش در سال 98 
گفت: دولت براي اين وزارتخانه در سال آينده 48هزار 
ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، اما با توجه به 
اينكه 5هزار ميليارد تومان از كسري سال 97 به 98 
منتقل مي شود، از سوي ديگر 3هزار ميليارد تومان 
هم براي پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در 
س��ال آينده كمبود دارند كه در مجموع به 56هزار 

ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
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روزگذشته جلسه دوم رسيدگي به اتهامات شركت »دومان توكان« در دادگاه ويژه اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد

قاضي خطاب به متهم: شكات را تطميع نكن، دادگاه با آزادي ات مخالف است !

شاخ و شانه آموزش و پرورش پيمانكاري
 مقابل آموزش و پرورش حاكميتي!

برخي مديران در به كار بردن ادبيات دالل مآبانه درباره آموزش و پرورش از افكار عمومي هم شرم نمي كنند 

دومي��ن جلس��ه 

نيره ساري
رسيدگي به اتهامات   گزارش  2

چهار نفر از متهمان 
پرونده شركت »دومان توكان« به رياست قاضي 
صلواتي در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرائم اقتصادي در حالي برگزار شد كه متهم 
رديف اول در ابتداي دفاعيات با وكيل خود بگو 
– مگو داش�ت. دومان خطاب ب�ه دادگاه گفت: 
»وكيل من تسخيري است و او ر ا قبول ندارم.« 
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه در پرونده وي وصف 
كيفري وجود ندارد  اعتقاد داشت اتهاماتش قابل 
رس�يدگي در دادگاه انقاب و ويژه نيس�ت، اما 
قاضي صلواتي اين ادعا را براس�اس استيجازه 
رهبري رد ك�رد و خطاب به وي گف�ت »ما يك 
ليس�ت ۶۱نفره د ر اختيار شما و سه متهم ديگر 
قرار داديم و خودتان وكيلتان ر ا انتخاب كرديد« 
كه متهم در پاسخ گفت: »وكاي تسخيري من 
حتي كيفرخواس�ت را مطالعه نكردند.« وكيل 
متهم خطاب به متهم گفت: »ما بابت اين پرونده 
يك قرا ن پول هم نگرفته ايم، يك صبح تا ظهر به 
دادگاه آمديم و با شما صحبت كرديم. چر ا دروغ 
مي گوييد؟!.« وكيل ديگر اين متهم نيز گفت: »ما 
چهار نفر مرتب با ش�ما د ر تماس بوديم و ش�ما 
مطالبات و مسائل خود ر ا د ر ميان مي گذاشتيد.«

دادگاه دوم ش��ركت »دومان ت��وكان« با اظهارات 
شكات و كارشناس دادگستري آغاز شد. شاكي خود 
در مقام دفاعيه براي متهم برآمد و از دادگاه خواست 
ضمن حفظ اموال از جرايم ديگر متهم چشم پوشي 
كنند! محمدعلي جوزاني يكي از شكات اين پرونده 
با حضور د ر جايگاه نكاتي ر ا بيان كرد كه به زعم خود 

د ر روند دادرسي مؤثر است. 
وي اعالم كرد: نگراني رئيس شركت اين است كه 
به محض اعالم ام��وال، آن ر ا به نفع دولت مصادره 
كنند و و ي، متهم به پولش��ويي ش��و د و چيزي به 
س��رمايه گذاران نرس��د. به همين خاطر از ش��ما 
مي خواهيم ضمن حفظ اموال از جرايم ديگر متهم 

چشم پوشي كنيد. 
 بررس�ي ۴۶ حس�اب متهم�ان و ۷۰ هزار 

تراكنش بانكي
كارشناس رس��مي دادگس��تري فردي بود كه در 
جلسه دوم دادگاه بيان داش��ت: ناچار شديم براي 
حسابرس��ي اين ش��ركت حس��اب هاي شخصي 
متهمان و مديران ش��ركت را بررسي كنيم كه در 
اين بررسي ها 46 حساب بانكي بررسي و 70 هزار 

تراكنش اين حساب ها رسيدگي شد. 

اما در ادام��ه دادگاه ارائه دفاعيات متهم با تذكرات 
متعدد و مكرر قاضي صلواتي مبني بر عدم جوسازي 

و توهين عليه سيستم قضايي كشور رو به رو شد. 
متهم رديف اول پرونده، ابتدا به عدم قبول وكالت 
وكيل خود به نام دادفر از سوي قاضي اعتراض كرد 
و گفت: وكيل من به ش��عبه آمده و شما گفته ايد، 
تمبر باطل ك��ن ام��ا وكال��ت او را نپذيرفته ايد و 
وكالي تسخيري به من معرفي كرده ايد كه حتي 
كيفرخواس��ت را مطالعه نكرده ان��د و آن را از من 

مطالبه مي كردند. 
قاضي صلواتي، در پاسخ به اظهارات متهم با استناد 
به تبصره م��اده 48 قانون آيين دادرس��ي كيفري 
گفت: وكالي مفس��دان اقتصادي، بايد از ليست 
مورد تأييد قوه قضائيه انتخاب ش��وند؛ اين ليست 
در اختيار شما و س��ه متهم بازداشتي پرونده قرار 

گرفته و شما اين وكال را انتخاب كرده ايد. وكالي 
شما تسخيري نيستند، كيفرخواست را هم مطالعه 
كرده اند. به جاي اينكه جوسازي كنيد، پاسخگوي 
دادگاه و 186مالباخته اي باشيد كه پولشان ضايع 

شده است. 
 جدل متهم و وكا مقابل قاضي

اظهارات مته��م درخصوص وكالي��ش با واكنش 
چهار وكيل مورد تأييد قوه قضائيه روبه رو شد و آنها 
نيز ضمن تكذيب اظهارات دومان س��هند گفتند: 
ما يك روز كامل در زندان با شما صحبت كرديم؛ 
كيفرخواست هم در اختيار ما ست و اگر مي خواهي 

به دروغ گويي هايت ادامه بده!
مته��م در ادامه به نام��ه خود به وزي��ر اطالعات و 
دادس��را مبني بر توان بازگردان��دن پول ها طبق 
زمانبندي اشاره كرد و گفت: تمام اقرارهايي را كه در 
كيفرخواست به من منتسب كرده اند، رد مي كنم؛ 
چراكه طبق قانون، اقرار با اكراه ارزشي ندارد. در پي 
بازگرداندن پول مردم و آماده مصالحه با ش��اكيان 

پرونده هستم. 
قاضي صلواتي، خطاب به متهم گفت: اگر منظور 
ش��ما از تعيين زمانبندي براي برگرداندن پول ها 
اين است كه آزاد شوي و اين كار را بكني، بدان كه 
دادگاه با آزادي ات مخالفت است و شما بايد پول ها 

را در حالي برگرداني كه در زندان باشي. 
قاضي صلواتي همچني��ن در بخش ديگري از اين 
دادگاه به متهم تذكر داد كه با تهديد شاكيان، از آب 
گل آلود ماهي نگيرد و تأكيد كرد كه شما )دومان 
سهند( با تطميع شكات، درصدد ايجاد اختالف بين 
آنها هستي! نماينده دادس��تان نيز به متهم گفت: 
فايل صوتي از شما به دست آمده است كه شاكيان 

را تهديد كرده اي. 

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. 

 بهرام با انتش�ار اين عكس توئيت زد: سه شنبه شب جمعي از 
دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به مرگ يك بانوي كارتن خواب 
در مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند. اين جوانان اعالم كردند 
كه شوراي شهر ناظر بر شهرداري و پاسخگو در برابر مردمي است كه 
ساعت ها در آفتاب در صف ايستادند تا كساني به شوراي شهر بروند كه 

در بر پاشنه سابق نچرخد. 

  گلناري مق�دم ب�ا انتق�اد از آموزش بهداش�ت پاي�ه اي در 
اينستاگرامش نوش�ت: يكي از مقامات بهداش��ت از آغاز موج اول 
آنفلوآنزا در كشور خبر داد و تأكيد كرده كه مردم حتماً به توصيه هاي 
بهداشتي مانند شست وشوي مكرر دست ها توجه كنند. جالب اينكه 
بسياري از ما روش صحيح دست شس��تن را هم نمي دانيم. چون هيچ 
وقت ساده ترين آموزش هاي بهداش��تي مثل نخ دادن و همين دست 
شستن مورد توجه مديران آموزشي نبوده و حاال باز يه اينترنتي هست؛ 

بيچاره قديما.

  دكتر سپند با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
گويا مسئوالن مربوطه در اين انديشه  هستند كه سرنوشت رشته هاي 
علوم پزش��كي نيز مثل ساير رشته ها بش��ه و با تأسيس دانشكده هاي 
غيرانتفاعي رش��ته هاي مختلف علوم پزشكي، تيش��ه به ريشه بخش 
بهداش��ت و س��المت جامعه بزنند. اينجا براي جلوگيري از به سرقت 
رفتن ترانس برق اطراف آن ديواركشي شده؛ واي به دانشكده پزشكي 

انتفاعي!

  غزال جاده با انتقاد از آلودگي خودروهاي س�نگين توئيت 
زد: مديرعامل س��تاد معاينه فني از تعامل س��ازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي با ش��هرداري تهران در ارتباط با برخ��ورد خودروهاي 
س��نگين آالينده خبر داده؛ اين در صورتي اس��ت كه اكثر راننده هاي 
خودروهاي س��نگين روش تقلب در گرفتن معاينه فني را بلدند. تازه 
شوراي ش��هر هم كه الزامي به نصب فيلتر دوده نذاشته! پس مشكل 

بهتره از باالدست حل بشه.

  بهارمست با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: اين 
عكس را چند ماه قبل از متكدياني كه در كرج جمع آوري شده بودند، 
انداختم. االن مدت هاس��ت كه هم��ه آنها را در مكان هاي سابقش��ان 
مش��غول به تكديگري دوباره مي بين��م. حاال فرماندار ته��ران بر لزوم 
برخورد قاطع با حدود 20سرتيم تكدي گري حرفه اي در سطح تهران 
تأكيد كرده؛ اين علف هرز را بايد از ريشه كند. هم از منظر اجتماعي هم 

اقتصادي و هم فرهنگي.

  دانش�جو با انتقاد از سياس�ت هاي رئي�س جديد تأمين 
اجتماعي توئي�ت زد: بخش��نامه بيمه دانش��جويان از س��وي 
محمدحسن زدا به تمامي واحدهاي ستادي و ادارات كل استان هاي 
اين سازمان ابالغ شد. براين اساس دانش��جويان مشمول مقررات 
مربوط به قانون بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد قرار گرفته  اند! 
در حالي كه اگر تأمين اجتماعي مي خواست به وظيفه حمايتي اش 
عمل كند، بايد با همكاري دانش��گاه ها دانش��جويان را بيمه كند. 
دانش��گاه ها از بيمه كردن طف��ره مي روند و تأمي��ن اجتماعي هم 

شعارهاي پوچ مي دهد. 

  مرضي�ه با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: دي��روز يك حادثه 
آتش سوزي در كارگاه نجاري و مبل سازي در شرق تهران اتفاق افتاد 
كه آتش نشاني به موقع رسيد و هيچ مصدومي نداشت. ناديده گرفتن 
اس��تاندارهاي ايمني هزينه س��نگيني داره كه ش��ايد اين يك نمونه 
كوچكش است. با توجه به رسيدن به ايام پاياني سال و افزايش توليد 
از كارفرما ها بايد بابت بررس��ي نكات ايمني اين اماكن نظارت جدي 

وجود داشته باشد. 

  پرهام با انتقاد از وضعيت بيمارس�تان هاي كش�ور توئيت 
زد: يكي از مديران بخش س��المت خبر داده كه حدود 60درصد از 
امكانات مراقبت هاي ويژه در حال حاضر مستهلك بوده و اكنون نياز 
به جايگزيني با امكانات جديد دارد. واقعاً خروجي طرح تحول سالمت 
اين بود؟ صدها ميليارد تومان بودجه هر س��اله وزارت بهداشت كجا 

هزينه شده كه حاال وضعيت به اينجا رسيده؟

 مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوس��طه نظري وزارت آموزش و 
پرورش از حذف دروس پيش نياز در دوره متوسطه دوم خبر داد. 

 س��خنگوي كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: از محل 
هدفمندي يارانه ها 4 هزار و 900 ميليارد تومان براي كمك به وزارت 
بهداشت تعيين شده است و از اين مبلغ 216 ميليارد تومان به بيماران 

خاص تعلق دارد. 
 مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي تهران از تعامل س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي با ش��هرداري تهران درباره  برخورد با 

خودروهاي سنگين آالينده خبر داد. 
 فرماندار تهران با اشاره به شناسايي متكديان در نقاط مختلف، گفت: 
4هزار متكدي در تهران در حدود 200 نقطه شناس��ايي شده اند كه از 

اين تعداد 2هزار نفر كودك هستند. 

دادستان كل:
وزارت ارتباطات مصوبات قانوني را

 اجرا نمي كند
دادس�تان كل كش�ور موض�وع فيلترين�گ را انحراف�ي و دادن 
آدرس غلط ب�ه مردم دانس�ت و گفت: ق�وه قضائي�ه اعتقادي به 
محروم شدن مردم از امكانات فضاي مجازي ندارد. وزارت ارتباطات 
برخي مصوبات ش�وراي عال�ي فضاي مج�ازي را اج�را نمي كند. 
حجت االسالم منتظري با اشاره به حادثه سيرجان و اينكه فضاي مجازي 
بستر وقوع برخي جرائم است، گفت: اگر فضاي مجازي را مديريت نكنيم 

روز به روز وضعمان بدتر خواهد شد. 
وي ادامه داد: بحث مديريت فضاي مجازي و فيلتر برخي فضا هايي كه 
جز ضرر چيزي ندارد را مطرح مي كنيم. عده اي از رسانه ها و بخش هاي 
مختلف ما را متهم مي كنند كه قوه قضائيه نمي خواهد از اين فضا استفاده 
شود كه اين برداشت نادرست است.هيچ كشوري اجازه نمي دهد فضاي 
مجازي اش رها باش��د و فيلتر برخي ش��بكه ها و كانال ه��ا به معناي 
چشم پوشي از امكانات خوب و ارزشمند فضاي مجازي نيست، آنچه ما را 
به صدور حكم قضايي در برخي موارد متوسل مي كند، آسيب هايي است 
كه متوجه جامعه مي شود.  وي ادامه داد:  شوراي عالي فضاي مجازي 
مسئول مديريت فضاي مجازي است،  وزارت ارتباطات و دستگاه هاي 
مرتبط با فضاي مجازي در قبال حوادث رخ داده در اين فضا مسئوليت 
دارند.  دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه شوراي عالي فضاي مجازي 
مصوباتي داشته است كه اين مصوبات بايد اجرا شود، ادامه داد: بخشي 

از مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي هنوز اجرا نشده است. 
وي يادآور ش��د: بحث فيلتركردن را يك بحث انحرافي مي دانم، بحث 
اساسي اين است كه فضاي مجازي را سالم كرده و آسيب ها را بشناسيم.  
دادس��تان كل كش��ور افزود: برخي به مجرد اينكه بحث فيلتر مطرح 
مي ش��ود، فكر مي كنند كه ما مي خواهيم در دنياي 100 س��ال قبل 
زندگي كنيم. در حالي كه به جامعه نبايد آدرس غلط داد و دس��تگاه 
قضايي و دست اندركاران دلسوز فضاي مجازي به دنبال اين نيستند كه 
مردم را از فضاي مجازي محروم كنند، ولي معتقديم بايد سالم سازي 
شود و امكان سالم سازي وجود دارد و دولت بايد تمام امكانات و توان را 
در اختيار قرار دهد تا جوانان ما بتوانند يك فضاي مجازي متناسب با 

خواست مردم و نظام جمهوري اسالمي به وجود بياورند. 
  دادستان تهران: راننده، دانشگاه آزاد و پيمانكار در حادثه 

علوم تحقيقات مقصر شناخته شدند
روزگذشته عباس جعفري دولت آبادي دادس��تان تهران از اعالم نظر 
كارشناسي هيئت هفت نفره در مورد حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه 
علوم و تحقيقات خبر داد و گفت: طب��ق وعده اي كه به مردم داديم در 
دو روز گذشته هيئت نظر كارشناسي را اعالم كرده و سه عامل اساسي 
را مقصر دانسته اس��ت.  دادس��تان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و 
پيمانكار كه مسئول خدمات رساني در آنجا بوده اند مقصر اعالم شدند، 

راننده فوت كرده و از طريق بيمه، مبلغ ديه ها وصول مي شود. 
دادستان تهران اضافه كرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصيه كرده ايم 
كه اگر خانواده ها آمادگي دارند ديه خود را بگيرند، طبق مقررات ديه از 

طريق شركت هاي بيمه پرداخت مي شود. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

اي�ران  در  الاق�ل 

زهرا چيذري 
  سرک

هميش�ه اوضاع به 
همين من�وال بوده 
است؛ تغيير يك مدير در سطوح باال به معناي 
تغيير در تمامي اركان يك ساختار و سازمان 
هس�ت.  و  ب�وده  ذي�ل  ت�ا  ص�در  از 
حاال ه��م با پذي��رش اس��تعفاي سيدحس��ن 
قاضي زاده هاش��مي و س��كانداري سعيد نمكي 
معاون محمدباق��ر نوبخت در س��ازمان برنامه 
و بودجه بر مس��ند وزارت بهداش��ت تغييرات 
گسترده در اين وزارتخانه دور از انتظار نيست.  

طي چند روزي كه نمكي عهده دار سرپرس��تي 
وزارت بهداشت شده، سيل تغييرات مديريتي 
در اين وزارتخانه هم با كنار گذاشته شدن عباس 
زارع ن��ژاد و جانش��يني او با كيان��وش جهانپور 
س��خنگوي س��ابق س��ازمان غ��ذا و دارو كليد 
خورد. تغيير بعدي نمكي در وزارت بهداش��ت 
كنارگذاش��تن غالمرضا اصغري رئيس سازمان 
غذا و داروس��ت. از هم��ه جالب ت��ر اينكه آقاي 

سرپرست به تغييرات معاونت ها و اركان اصلي 
وزارتخانه ه��م قانع نيس��ت و روزگذش��ته در 
حكمي جليل كوهپايه زاده اصفهاني را به عنوان 
سرپرست جديد دانش��گاه علوم پزشكي ايران 
منصوب كرد و اين بدين معناس��ت كه سونامي 
تغييرات در وزارت بهداشت احتماالً ساير رؤساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي را هم جابه جا خواهد 
كرد. همه اين عزل و نصب ه��ا در حالي صورت 

مي گيرد كه دكتر نمكي با حكم رئيس جمهور به 
عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد و 
حتي اگر گزينه نهايي روحاني براي تصدي اين 
وزارتخانه هم باشد، وزارت وي مشروط به رأي 
اعتماد نماين��دگان مجلس اس��ت و اگر نتواند 
اعتماد بهارستاني ها را به خود جلب كند، وزير 
بعدي احتماالً ناگزير است تمام عزل و نصب هاي 
آقاي سرپرست را تغيير دهد و مهره هاي شطرنج 
وزارتخانه اش را به سليقه خود بچيند.  چه كسي 
پاس��خگوي تحميل اين همه هزين��ه نابجا به 

بيت المال است؟!

حمايت شوراي شهر
 از مديران تاريخ گذشته

بررس�ي عملكرد ش�وراي ش�هر پايتخت تنها در همين چندماه 
اخير به خوبي نشان مي دهد كه اين نهاد مدافع سرسخت مديران 
فرسوده شهرداري اس�ت. حمايت از مديري كه با ۴۶سال سابقه 
در ش�هرداري هنوز بازنشس�ته نش�ده و عدم گ�زارش به مردم 
درباره مديران بازنشسته و غيربازنشسته و محرمانه اعام كردن 
ليست مديران بازنشسته تنها بخش�ي از عملكرد اين شوراست. 
قديمي تري��ن مدير ش��هري در س��ازمان بوس��تان ها و فضاي س��بز 
ش��هرداري مش��غول به فعاليت اس��ت؛ محمدعلي مختاري 46سال 
است كه در شهرداري مشغول فعاليت مي باش��د.  هنوز براي مختاري 
حكم بازنشس��تگي صادر نشده، اما او هم از لحاظ س��ني و هم از لحاظ 
سنوات خدمت سقف تعيين شده در قانون را رد كرده است. اين بي توجهي 
به حكم بازنشستگي او نيز نوعي تخلف اس��ت كه شوراي شهر از آن به 
سادگي چشم پوشي مي كند.  در واقع فردي كه بيش از 35سال خدمت 
كرده باشد، ادامه حضورش نقض قانون خدمات كشوري است، اما »اعطا« 
سخنگوي شوراي شهر چندي قبل گفته بود  »تا زماني كه مافوق يك فرد 

با بازنشستگي اش موافقت نكند، همچنان مشغول به كار خواهد بود!«
»شفافيت« و »اتاق شيش��ه اي« دو مورد از شعارهاي رايجي است كه 
شوراي پنجم آن را سرلوحه ادبيات مديريت شهري خود قرار داده است. 
شوراي پنجم با تكيه بر اينكه شفافيت باعث رانت زدايي و فسادستيزي 
مي شود، همواره بر طبل عمل به اين ش��عائر كوبيده تا محرمانه بودن 
ليست مديران بازنشستگان شهرداري نشان داد كه حرف و عمل اين 

شورا با هم متفاوت است. 
از آن مهم تر اينكه اين ش��ورا هرگز هيچ گزارش��ي براي مردم منتشر 
نكرده تا در رابطه با مديراني كه بازنشس��ته و احياناً بركنار ش��ده اند، 
حرفي بزند. اما از آن مهم تر درباره انبوهي از مديران ش��هري كه طبق 
قانون »منع به كارگيري بازنشس��تگان« همچنان بر سر كار هستند، 
گزارش��ي بدهد و به قول خودشان شفاف س��ازي كنند.  جالب اينكه 
ناهيد خداكرمي، عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تا اواخر 
مهرماه در مصاحبه هايش با اش��اره به اينكه ش��هرداري يك مجموعه 
غيردولتي محسوب مي شود و اعضاي شورا را مردم انتخاب مي كنند، 
تأكيد داش��ت كه »قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان حتي 
ش��امل معاونان و رؤساي سازمان هاي ش��هرداري نيز نمي شود.« اين 
عضو كميسيون نظارت و حقوقي نه از س��اده ترين قانون مجلس آگاه 
بود و نه بعداً ب��ه وظيفه نظارتي اش عمل ك��رد.  تغيير ناگهاني موضع 
شوراي شهر در كاهش معاونت هاي شهرداري تهران در اوايل دي ماه 
نيز از ديگر نشانه هاي عدم صداقت اين شوراست.  با طرح يك پيشنهاد 
جديد از سوي برخي از اعضاي شورا مبني بر اينكه انجام كار مطالعات 
كارشناسي در خصوص حذف تعدادي از معاونت هاي شهرداري تهران 
به خود شهرداري! واگذار ش��ود، بار ديگر نشان داد كه حفظ مديران و 

منافع بر همه چيز ارجحيت دارد. 

عزل و نصب هاي »نمكي«!

عليرضا سزاوار

طرح : محمود محمدتبريزي| جوان


