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رهبر انقالب 3 سال پيش هشدار داد، حكم قضايي هم به نفع بورسيه ها صادر شد و وزارت علوم همچنان ساز خود را مي زند 

 فرافكني به جاي اعاده حيثيت از دانشجويان !

پس از پنج سال هجمه به بورسيه شدگان كه البته به گفته 
رهبر معظم انقالب جزو غلط ترين اقدامات دولت يازدهم 
بود؛ ديوان محاس�بات در حكم نهايي اش از وزارت علوم 
س�ابق رفع اتهام كرد. اما با وجود اين، مسببان اصلي اين 
ماجرا به جاي اعاده حيثيت از بورسيه ش�دگان، دست به 
فرافكني زده اند. با وجود صدور حكم قطعي قضايي راجع 
به محق بودن دانش�جويان بورس�يه، رئيس سازمان امور 
دانشجويان وزارت علوم همچنان بر مواضع خود پافشاري 
كرده و فرافكني مي كنند. مشخص نيست كه با وجود صدور 
حكم نهايي انذار رهبر انق�الب چرا هنوز مجموعه وزارت 
علوم ول كن ماجراي اين دانش�جويان »مظلوم« نيست. 
تنها چندماه بع��د از روي كار آمدن دول��ت يازدهم، مجتبي 
صديقي معاون دانشجويي وزارت علوم و رئيس  سازمان امور 
دانشجويان، پروژه بورسيه ها را كليد زد.  صديقي همين ديروز با 
اشاره به حكم صادره از سوي ديوان محاسبات تأكيد كرد: حكم 
ديوان محاسبات در مورد دريافت هزينه از افرادي كه بورس آنها 

لغو شده است، ابهام دارد!
 رأي ابهام دارد !

وي معتقد اس��ت: »ديوان يادشده پرونده مس��ئوالن وقت را 
تنظيم و در رأي اوليه آن انفصال از خدمت مسئوالن وقت را 
صادر كرد؛ هم اكنون ديوان محاسبات رأي جديدي صادر كرده 
كه در اين خصوص بايد از ديوان سؤال شود. از اين رو از نظر ما 
دريافت هزينه از دانشجويان ابهام دارد.« آقاي صديقي اگر حكم 
را دقيق مي خواندند، متوجه مي شدند كه حكم بدوي به طور 
كامل نقض و ذكر شده كه »در فرض وجود افراد فاقد شرايط« 

و»از محل وثائق تأديه شده« هزينه ها بايد دريافت و به دادسراي 
ديوان گزارش شود.  يعني حتي افراد فاقد شرايط به طور كامل 
براي ديوان احراز نشده اند و همين از مسئوالن قبلي رفع اتهام 
مي كند؛ تازه در صورت شناس��ايي اين اف��راد، وثيقه و تعهد 

محضري موجود است و جاي سؤال و ابهامي وجود ندارد. 
 حكم ديوان مصداق ندارد

محمود صادقي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم 
ديگر شخصي بود كه بابت بورسيه شدگان سر و صداي زيادي 
به راه انداخت. وي نيز با اشاره به حكم ديوان گفت كه حكم در 
مورد كل بورسيه ها مصداق ندارد! حال آنكه در حكم ديوان، رفع 

اتهام از شوراي مركزي بورس، رفع اتهام از كليت ماجراست. 
صادقي معتقد است: اين حكم »به اين معنا نيست كه بورسيه ها 
را قانوني دانسته، يا حكم كرده اين افرادي كه بورسيه شان لغو 
شده به دانشگاه برگردند.« در حالي كه هيچ كجاي اين حكم 
كوچك ترين اشاره اي به غيرقانوني بودن بورسيه ها وجود ندارد. 
ضمن اينكه حكم ديوان هرگز به فعاليت دانشگاهي بورسيه 

شده ها هم ورود نكرده است. 
 هشدار رهبري

رهبر معظم انقالب در جريان ديدار با اساتيد دانشگاه ها در سال 
94 موضع گيري صريح و قاطعي را در اين ب��اره انجام دادند و 
موضوع طرح بورسيه ها را يكي از غلط ترين كارهايي دانستند كه 
در آن در يكي دو سال اخير اتفاق افتاده؛ ايشان در جريان ديدار 
مزبور گفتند: تحقيقات دقيق نشان مي دهد مسئله بورسيه ها، به 
آن شكلي كه در روزنامه ها با آن بازي كردند نبوده، اما اگر هم بود 
بايد از راه هاي قانوني امتيازاتي كه عده اي برخالف قانون گرفته 

بودند، لغو مي شد نه اينكه سر و صدا و جنجال درست شود.  پس 
از اين سخنراني هم وزارت علوم با توجه به قول وزير در مورد حل 
مشكالت دانشجويان، متأسفانه فرمول معدل و سن در مورد 
دانشجويان بورسيه همچنان رعايت نشد. بيش از هزار و 200 نفر 
از دانشجويان بورسيه مشكل جايابي هيئت علمي پيدا كردند كه 
وزارت علوم هيچ همكاري با اين دانشجويان انجام نداد و بيش 
از ۶00 نفر لغو بورس شدند و وزارت علوم جهت منحرف كردن 

فضاي جامعه اطالعات دقيقي منتشر نكرد. 
 اتهام زني به دانشجوي مرحوم

همان زمان محمود صادقي گفته بود كه»چه بسيار از اين افراد 
از توانايي علمي الزم برخوردار نبوده اند، ب��راي مثال، فردي 
توانايي الزم را براي ارائه مقاله علمي نداش��ته است، دست به 
خودكشي زده است. اتفاقاً اين فرد بورسيه اش هم برقرار شده، 
ولي وي را دچار توهم علمي كرده اند.« در حالي كه مس��لمي 
نائيني، مديركل بورس خارج وزارت علوم دولت دهم در واكنش 
به سخنان صادقي گفت: »من حاضرم دست روي قرآن بگذارم 
فردي كه خودكشي كرد، به خاطر ضعف علمي اش نبود. تمام 
اطالعات اين فرد را من دارم. مي گوي��د آن فرد به خاطر عدم 
توانايي در ارائه ISI خودكش��ي كرد. من تمام گفت وگوهاي 
ايش��ان را دارم. او بورس��يه دانش��گاه بروجرد بود و مي گفت 
پرداختي بورسيه من با روي كارآمدن دولت يازدهم قطع شده 
است. به من براي تهيه مواد آزمايشگاهي پول نمي دهند و من 
بي پول مانده ام.« اكنون هياهوكنندگان در اين سال ها، باز هم 
با فرافكني هاي تازه اي همچنان ب��ر موضع قبلي و غلط خود 

اصرار مي ورزند. 

تأييدحكماعدامدرمنيو15سالحبسرئيسثامنالحجج
سخنگوي دستگاه قضايي خبر داد

اع�الم اس�امي تع�دادي از محكوم�ان 
اقتصادي به هم�راه جزئيات، محكوميت 
رئيس هيئت مديره ثامن الحجج به ۱۵سال 
حب�س،  معرفي ه�زار و 490 وكي�ل ماده 
4۸ براي دادگاه هاي وي�ژه، احضار برخي 
مس�ئوالن، آخرين وضعيت پرونده سكه 
ثامن، احضار رئيس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز از جمل�ه مهم تري�ن محورهاي 
يكصد و س�ي و چهارمين نشست خبري 
س�خنگوي دس�تگاه قضا ب�ا خبرنگاران 
بود. مع�اون اول قوه قضائي�ه همچنين از 
تأييد حكم اع�دام حمي�د باقري درمني 
در ديوان عالي كش�ور خب�ر داد. اين در 
حالي اس�ت كه سخنگوي دس�تگاه قضا 
درباره علت به طول انجاميدن رس�يدگي 
به پرونده باقري درمني و ابهام رسيدگي 
در دادگاه ويژه گفت: اتفاقًا اين پرونده در 
دادگاه هاي ويژه رس�يدگي نشد و از قبل 
ارجاع ش�ده بود. باقري درمني به استناد 
ماده 4 قانون تش�ديد مجازات مرتكبين 
ارتشا اختالس كالهبرداري محكوم شد. 

حجت االسالم محس��ني اژه اي، حكم قطعي 
تعدادي از مفس��دان مالي را اعالم كرد و در 
ش��رح جزئيات آن اظهار داش��ت: منوچهر 
پورفر به اته��ام اخالل در نظام به 10 س��ال 
حبس و جزاي نق��دي ۳1۸ميليارد تومان، 
اسماعيل نصراللهي به اتهام اخالل در نظام به 
10 سال حبس و ۳1۸ميليارد تومان نقدي، 
حس��ن مزارعي اخالل در نظ��ام اقتصادي 
به س��ه س��ال حبس و ۳00ميليون تومان 
جزاي نقدي، مهدي رضايي به س��ه س��ال 
حبس و 4/۶ميلي��ارد ريال ج��زاي نقدي و 
نصار حبيبي نصب به يك سال حبس و 1/7 
ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم ش��ده اند.  
وي افزود: همچنين عسگر براتي به پنج سال 
حبس و ۳۶0ميليون تومان جزاي نقدي، امير 
سروستاني به 20 سال حبس و ۳/5 ميليارد 
ريال جزاي نقدي، محمد ساقب پور به دليل 
اخالل در نظام به هشت سال حبس و مبلغ 
۳90ميليارد تومان، حسين منصوري به دليل 
 اخالل در نظام به هشت سال حبس و مبلغ 
۳90 ميليون تومان، محمود پورمند به هشت 
سال حبس و ۳90 ميليون تومان، ميامحمد 
آخوندزاده به دليل اخالل در نظام اقتصادي 
به 20س��ال حبس و اخراج از كشور و جزاي 
نقدي، محس��ن رنجبر اتهامش ارتش��ا و به 
هشت سال و شش ماه حبس و جزاي نقدي 

220ميليون تومان محكوم شده اند. 

 تأيي�د حك�م اع�دام حمي�د باقري 
 درمني 

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در شيراز حكم 
بدوي درخصوص رئيس شورا، اعضاي شوراي 
شهر، 19 پيمانكار و  ش��هردار مرودشت هم 
صادر شده است و چون قطعي نشده از بيان 
اسامي معذور هستم، اما تا 15سال حبس هم 
براي برخي صادر شده اس��ت.  وي در ادامه 
از تأييد حكم اع��دام حميد باقري درمني در 

ديوان عالي كشور خبر داد. 
 محكومي�ت رئي�س هيئت مدي�ره 

ثامن الحجج به ۱۵سال حبس 
محسني اژه اي به صدور برخي احكام در تهران 
اشاره كرد و گفت: س��يدابوالفضل ميرعلي، 
رئيس هيئت مديره ثامن الحجج به 15سال 
حبس و توقيف اموال محك��وم و همچنين 
مرادعلي محمدي به اتهام اخذ رشوه به پنج 
سال حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت 
محكوم شده اس��ت. سيدمهدي ساجدي به 
اتهام تحصيل مال نامشروع به جزاي نقدي 
محكوم و در خراسان شمالي علي مجدي فر 

به اتهام كالهبرداري به 10 سال حبس و رد 
مال محكوم شده است. 

اژه اي به تعداد وكالي ماده 4۸ اش��اره كرد و 
گفت: هزار و 490 نفر تاكنون وكيل معرفي 
شده اند كه دادگاه هاي ويژه بايد از اين وكال 
استفاده كنند. در تهران تاكنون ۶۳ وكيل در 

اين رابطه معرفي شده اند. 
  مسئوالن حرفي بزنند كه قابل اثبات 

باشد
وي درخصوص آخرين وضعيت نامه نگاري 
با ظريف در رابطه با موضوع پولشويي گفت: 
بنده نامه اي به دادس��تان تهران نوش��تم، 
نامه اي هم دادس��تان كل به شخص وزير 
نوش��تند. برخي اف��راد پرونده هاي مطرح 
در اين رابطه دارن��د، بحثي كه بايد توضيح 
دهند اين اس��ت، مطالب طوري بيان شده 
بود كساني كه مخالف اين لوايح مطرح شده 
هستند، متهم به پولشويي كه ايشان هم در 
نامه به دادستان كل اعالم كرده اند منظور من 
شخص خاصي نيست.  محسني اژه اي ادامه 
داد: در همين هفته هم سه نفر از مسئوالن 

احضار شدند، بنابراين بهتر است مسئوالن 
حرفي بزنند كه قابل اثبات باشد.

 س��خنگوي قوه قضائيه درخصوص آخرين 
 وضعيت پرونده سكه ثامن گفت: اين پرونده 
هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نيز قول هايي 
براي پرداخت بدهي ها داده و پرونده هنوز در 

مرحله تحقيقات است. 
 عراقچ�ي در دادگاه وي�ژه محاكمه 

مي شود
محسني اژه اي درخصوص آخرين وضعيت 
پرونده عراقچي گفت: در دادگاه ويژه بررسي 

مي شود، اما هنوز تعيين وقت نشده است. 
گفتني است، طبق استيذان اخذ شده از رهبر 
انق��الب، دادگاه هاي ويژه ب��ه صورت علني 
برگزار خواهند شد؛ بنابراين با اين اظهارنظر 
سخنگوي دستگاه قضا بايد منتظر برگزاري 

علني دادگاه عراقچي باشد. 
معاون اول قوه قضائي��ه درخصوص آخرين 
وضعيت پرونده سيف با توجه به مفتوح بودن 
پرونده هاي ارزي گفت: پرونده هاي قضايي 
مربوط به آقاي سيف كه در دادسرا بود، هنوز 

كيفرخواست آن صادر نشده است. 
وي در مورد ورود قوه قضائيه به موارد كودك 
آزادي گفت: در باب بازدارندگي مجازات ها 
نظر من اين است كه بايد اگر خللي هم باشد، 
به س��مت تكميل مجازات ها برويم نه اينكه 
فضاس��ازي كني��م، البته بداني��م قانون هم 
االن ضعيف نيس��ت.  اژه اي درب��اره پرونده 
)عباس. الف( به اتهام قاچاق قطعات خودرو 
به ميزان 700ميليون دالر گفت: اين پرونده 
كيفرخواست خورده است و  به دادگاه رفته، 
اما هنوز تعيين وقت نشده، البته من اعداد و 

رقم ها را درست خاطرم نيست. 
 احضار رئيس س�تاد مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه 
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آماري 
از پرونده هاي مفتوح در هشت سال اخير داده 
است و دادستان كل هم دستور بررسي اين 
موضوع را صادر كرده، آيا اين موضوع صحت 
دارد، گفت: از جمله مواردي كه بايد بررسي 
شود همين مورد اس��ت. ما چنين چيزي را 
س��راغ نداريم و قرار ش��ده كه مدارك خود 
را ارس��ال كنند. بخشي را ارس��ال كردند و 
گفته اند: 14 پرونده از سال 94 مفتوح است و 
هنوز به نتيجه نرسيده كه اين محتمل است، 
اما اينكه گفته مي شود 2هزار پرونده در هشت 
سال، ما چيزي در اين رابطه سراغ نداريم، در 

حال حاضر ايشان احضار شدند. 

88498440سرويس اجتماعي

طراح سامانه و استارت آپ ملكانا از اين پلت 
فورم به عنوان پدي��ده اي ياد كرد كه موجب 
حذف واسطه گري و داللي جريان ها و افراد 
س��ودجو در حوزه امالك مي ش��ود.  عباس 
برتينا در نشس��ت خبري رونمايي از سامانه 
هوش��مند ملكانا كه بر مبناي فناوري هاي 
نوين و براي اولين بار در ايران طراحي شده، 
عنوان كرد: اين سامانه در اين مرحله صرفاً با 
پوشش سراسري در اس��تان تهران رونمايي 
مي شود. با افتتاح اين سامانه خدمات متنوع 
و متعددي از جمله امكان بازديد آنالين و سه 
بعدي از امالك در هر منطقه از استان تهران 
به ش��هروندان ارائه مي ش��ود. وي از قابليت 
قيمتگذاري امالك توس��ط اين س��امانه با 
توجه به بررس��ي 27پارامت��ر مختلف ملك 
اش��اره كرد و گفت: اين قيمتگ��ذاري كاماًل 
با ش��يوه هاي علم��ي انجام مي ش��ود و اگر 
فروشنده قيمتي باالتر روي از ملك بگذارد 
از سوي سامانه برچس��ب گران مي خورد و 
فروشنده مجبور مي شود براي فروش قيمتي 
واقعي ارائه دهد. اين قابليت موجب كنترل 
قيمت ملك مي ش��ود و اجازه سوء استفاده 
دالل ها و واسطه ها را نيز س��لب مي كند. به 
گفته اين طراح، اپليكيشن ملكانا به صورت 

اختصاصي به منظور خري��د، فروش، رهن و 
اجاره ملك طراحي شده و اين امكان را فراهم 
آورده تا كاربران بتوانند به صورت رايگان به 
آگهي امالك دسترسي داشته باشند يا ملك 
موردنظر خود را جهت فروش يا اجاره در اين 
برنامه ثب��ت كنند. برنامه ملكان��ا به صورت 
رايگان براي هر دو سيس��تم عامل اندرويد و 
آي او اس عرضه شده اس��ت و پس از اجراي 
برنامه به موقعيت مكاني امالك روي نقشه 
دسترسي خواهيد داشت.  وي افزود: برنامه 
ملكانا از قابليت كاربردي جست وجو نيز بهره 
مي برد. بنابراين كاربران مي توانند به راحتي به 
جست وجوي منطقه موردنظر خود بپردازند. 
از ديگر قابليت هاي برنامه مذكور مي توان به 
امكان فيلتركردن نتايج جست وجو براساس 
قيمت، متراژ، نوع و امكانات ملك اشاره كرد. 
قابليت هايي كه برنامه ملكانا را نسبت به ساير 
اپليكيشن هاي ارائه شده در اين زمينه متمايز 
مي سازد، مي توان به امكان مشاهده تصاوير 
۳۶0 درجه )تور مجازي( ملك اش��اره كرد. 
همچنين كاربران مي توانند با لمس آيكون 
موجود در گوش��ه باال و س��مت چپ صفحه 
اطالعات ملك مورد نظر خود را از طريق ساير 

اپليكيشن ها به اشتراك بگذارند. 

در پ�ي مداخل�ه مهن�از افش�ار در امر 
پزش�كي و معرفي و تبليغ ي�ك آمپول 
خطرناك براي معتادين در فضاي مجازي، 
دادس�تاني تهران به منظور اداي پاره اي 
از توضيحات وي را احضار كرده اس�ت. 
اخيراً انتشار فيلمي كوتاه در صفحه شخصي 
اين بازيگر در يكي از شبكه هاي اجتماعي، 
ش��مار زيادي از كاربران فض��اي مجازي و 
جمعي از متخصصان، به شدت به سخنان 
وي  واكنش نش��ان دادند و فضا به سرعت 
آنقدر داغ شد كه واكنش نهاد هاي مسئول 

را هم شاهد بوديم. 
ماجرا از اين قرار بود كه مهناز افشار مدعي 
شد، آمار هاي رسيده حكايت از مرگ بيش 
از ۶هزار جوان بر اثر سوءمصرف مواد دارد، 
در صورتي كه مي شود با تزريق يك آمپول 
جلوي اين آم��ار را گرف��ت؛ آمپولي كه به 
س��ادگي قابل تهيه اس��ت، هم ارزان و هم 

بدون نسخه به فروش مي رسد! 
نسخه رايگاني كه نه توس��ط يك پزشك، 
بلكه توس��ط يك بازيگر س��ينما پيچيده 

مي شود؛ نسخه اي حاوي نام »نالوكسان« يا 
نسخه نوشداروي افسانه اي براي آنهايي كه 

سوءمصرف مواد دارند! 
 پ��س از اي��ن ماج��را كيان��وش جهانپور، 
س��خنگوي س��ازمان غذا و داروي وزارت 
بهداشت به س��رعت واكنش نش��ان داد و 
گفت: »اي��ن س��لبريتي دارو و درمان را به 

اهلش بسپارد.«
جهانپور با بيان اينكه كاركرد نالوكس��ان، 
مقابله ب��ا اوردوز مواد مخدر اس��ت، تأكيد 
كرد: »استفاده آن عموماً بيمارستاني و به 
تجويز پزشك اس��ت، چراكه ممكن است 
حي��ن تزريق ع��وارض خطرن��اك و حتي 
مرگ آوري براي بيمار در پي داشته باشد، 
چنانكه بس��ياري از دارو ها براي مشكالت 
مختلفي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، اما 
خود درماني و خود تجوي��زي آنها ممكن 

است، فاجعه آفرين باشد.«
جالب اينكه دو س��ال قبل نيز همس��ر اين 
بازيگر به دلي��ل تقلب در تهي��ه دارو براي 

سازمان هالل احمر مدتي در بازداشت بود.
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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. 

 مائده خاتون با انتشار اين عكس توئيت كرد: نه كوهنوردن، نه 
براي برف بازي رفتن. اينا مرزبانان مرزهاي شمال غربي هستن تو برف 
شديد تو اين سختي دارن از جان مال و ناموس من و تو دفاع ميكنن. 

كاش كمي قدردان باشيم. 

 عليرضا مجيدي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  تصاوير شيرين 
در جنگي تلخ؛ پزش��ك تركي تصوير دختري را در اردوگاه هاي آوارگان 
جنگي س��وريه مي بيند كه هر دو پاي خود را از دست داده  اند. پزشك از 
طريق هالل احمر تركيه، دختربچه آواره را يافته و با هزينه خود به تركيه 

منتقل و درمان مي كند. حاال بعد از درمان، در مرز با وي وداع مي گويد.

 مجيد قرباني توئيت كرد:  هر بار كه خواستيم با سلول هاي بنيادي، 
نانو، موشك و هسته اي به جامعه خودباوري تزريق كنيم، خودروهاي 
درب داغونمون مانع شدن. سال هاس��ت كه توليد ملي تو سري خور 
شركت هاي جاه طلب و بي وجدان خودروسازيه بنابراين مهم ترين قدم 

در خدمت به كاالي ايراني، ريشه كني مافياي خودروهاي داخليه!

  وحيد حاجي پور با انتشار اين عكس توئيت كرد:  شهرداري 
ورودي اصلي و پاركينگ يكي از ساختمان هاي مركزي شركت نفت را 
به علت بدهي 42ميليارد توماني مسدود كرده، مثاًل شركت ملي نفت 

دومين  شركت بزرگ نفتي دنياست به اعتبار حرفاي خودشون!

  سيدرضي توئيت كرد:  چطوري تو اين سرما با ساپورت نازك و مانتو 
جلوباز و تيشرت يقه چاك و بي جوراب و با يه شال نازك مي آييد خيابون؟ بابا 

اصاًل عفاف و حجاب بخوره تو اون سرتون، يه كم فكر سالمتيتون باشيد.

 اسماعيل آذري توئيت كرد:  بچه هاي مدرسه سلمان فارسي شهر چرام 
مدرسه ندارند، يك خانه اجاره شده اس��ت. در محيط پر سر و صدا معلم ها 
نمي توانند درس دهند در دو خواب و حال اين خانه، كالس برگزار مي شود 

امكان تحرك و بازي ندارند، چراكه حياط خانه بسيار كوچك است.

 مادام كري با انتشار اين عكس توئيت كرد:  نوشته روي جليقه 
معترضان فرانس��وي: »دولت در حال ادراركردن روي ماست رسانه ها 

مي گويند باران مي بارد!«

 فاطمه تزاري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  چيز زيادي از 
پدربزرگم يادم نمياد جز اينكه شطرنج بازي كردن رو بهم ياد داد. هر 
بار كه بازي تموم مي شد و مهره ها رو تو جعبه  مي ذاشتيم، يه چيز بهم 
مي گفت:مي بيني! زندگي مثل شطرنجه، وقتي بازي تموم ميشه همه  

مهره ها، پياده ها، شاه ها و وزيرها ، به يك جعبه برمي گردن.

 مسعود اميري با انتشار اين عكس توئيت كرد:  در هشت سال 
دفاع مقدس در برابر تمام جهان ايستاديم، جان و جوان داديم، اما خاك 
و شرف نه... حال كه پرچمدار جبهه مقاوتيم اسير بازي سازش نخواهيم 

شد. يادتان رفته رهبري چه گفت: جنگ نمي شود مذاكره نمي كنيم...

بدینوسیله به آقاى فیروز جاللى فرزند مهدى 
به شماره شناسنامه 18048 ابالغ مى گردد: 
پرونده اتهامى شما در هیأت تجدیدنظر رسیدگى 
به تخلفات ادارى کارمندان وزارت امور اقتصادى و 
دارایى مطرح و منتج به صدور رأى انفصال موقت 
به مدت سه ماه گردیده است و پس از یک ماه از 

تاریخ درج آگهى، رأي قطعی اجراء می گردد. 
     

         مدیرکل امور اداري و رفاه
                        گمرك جمهورى اسالمى ایران 

اطـالعیـه

 مدير كل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد با اعالم بهره مندي 57هزار دانشجو از خدمات 
تحصيلي اين نهاد گفت: 2۸نفر از مددجويان تحت حمايت كميته امداد، با كس��ب رتبه زير 

150كنكور، به  عنوان نخبه تحصيلي امسال وارد دانشگاه شدند. 
 مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به تش��ريح جزئيات دومين جشنواره قلم 
پرداخت و گفت: مهلت ارسال در بخش هاي »دانش آموزي«، »معلمان« و »طرح نگار« تا ۳0 

دي امسال است. 
 مدير مركز تحقيقات مسمومين دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اظهار كرد: ساالنه 
20الي 25هزار بستري ناشي از مسموميت ها در كشور ثبت مي شود. تااليي افزود: حدود ۸0تا 

100 بيمار مسموم به صورت روزانه به بيمارستان لقمان مراجعه مي كنند. 
 كارشناس س��ازمان غذا و دارو گفت: تبليغ دارو توسط عموم مردم مجاز نيست و هرگونه 

تبليغ دارويي بايد براساس آيين نامه اجرايي سازمان غذا و دارو انجام شود. 
 رئيس سازمان بهزيستي كش��ور بيان كرد: در 10سال اخير رشد س��المندي حدود ۳/2 
درصد بوده، در حالي كه رشد جمعيت 1/2 درصد بوده است و اين امر نشان مي دهد با پديده 

سالمندي مواجه هستيم. 
 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش  پرورش از اختصاص رديف مستقل براي 

رتبه بندي معلمان در اليحه بودجه 9۸ با اعتبار 2هزار ميليارد تومان خبر داد. 
 مدير بانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي قانوني كش��ور با اشاره به مشكالت دانشگاه ها 
در تأمين جسد اعالم كرد: بيش��ترين اهداكنندگان جس��د را جوانان سنين 20تا40 سال 

تشكيل مي دهند. 
 معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه اعالم كرد: دخالت غير علمي دستگاه ها در 

حوزه آسيب هاي اجتماعي، موجب آسيب مي شود. 
 رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح اعالم كرد كه طرح جريمه ريالي 

سربازي در سال آينده تمديد نخواهد شد. 

پس از تبليغ داروي مرگ
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