
غالمحس�ين اس�ماعيلي، س�خنگوي جدي�د 
دستگاه قضا در اولين نشست خبري با اصحاب 
رس�انه اظه�ارات خ�ود را ب�ا تغيي�رات جديد 
دس�تگاه قضايي آغاز كرد و در اين باره داش�تن 
برنامه را ركن اول موفقيت يك مدير در س�طوح 
مديريتي دانس�ت ك�ه رياس�ت جديد ق�وه با 
برنامه اين مس�ئوليت را عهده دار ش�ده است. 
وي با بيان اينكه »سند تحول قضايي« تأكيد بر ارتباط 
گسترده قوه و  تعامل اثربخش و ضابطه مند در جهت 
تبيين دستاوردهاي قضايي خواهد داشت، به برخي 

از محورهاي آن اشاره كرد. 
اعتماد سازي در بخش هاي مختلف جامعه و افزايش 
اعتماد عمومي، كاهش حج��م پرونده هاي قضايي، 
رس��يدگي به پرونده هاي مس��ن و معوق، كاهش 
جمعيت كيفري، س��امت، ع��زت و كرامت قاضي 
و دادگاه، برخورد با مفاس��د درون سازماني و برون 
س��ازماني، احياي حقوق عامه و تكريم مراجعان از 

جمله جزئيات سند تحول است. 
اسماعيلي درباره قانون رسيدگي به اموال مسئوالن 
گفت: گرچه قانون در اجرا اشكال دارد، اما در همين 
مدت اين موضوع توسط رياست جديد قوه قضائيه 
در دستور كار قرار گرفت، آيين نامه اين قانون تدوين 

شده و به زودي بعد از اباغ اجرا مي شود.
 تغيير در ديوان عالي كشور

اسماعيلي تصريح كرد: با توجه به اينكه رئيس ديوان 
عالي بازنشس��ته شدند پس از مش��ورت هاي الزم، 
حجت االسام مرتضوي مقدم از قضات قديمي ديوان 
عالي و از قضات دادسراي انتظامي به عنوان رئيس 
ديوان عالي انتخاب ش��دند.  سخنگوي قوه قضائيه 
از تقدير قضات نمونه خبر داد و گفت: ۶هزار و ۴۰۹ 
نفر تقدير شدند. اسماعيلي همچنين با اشاره به عفو 
رهبري گفت: 1۰۰هزار نفر مشمول اين عفو شدند 
كه از اين تعداد ۶۰هزار نفر از زن��دان آزاد و ۴۰هزار 
نفر كاهش و تقليل محكوميت حبس داشتند.  وي 
درخصوص دادگاه ه��اي ويژه مفاس��د اقتصادي از 
محكوميت بيش از 8۰نفر از مفسدان خبر داد و در 
بيان جزئيات آن گفت: قربانعلي فرخزاد به 2۰سال 
حبس و ضبط اموال و ج��زاي نقدي؛ تيمور عامري 
به 2۰سال حبس؛ جليل مكي به شش سال حبس؛ 

حميدرضا عامري به 2۰سال حبس، عليرضا عامری 
به 2۰سال حبس محكوم شدند. 

وي همچنين درخصوص برخورد با مقصران احتمالي 
سيل اخير  گفت: به نظر احتمال تقصير و قصوراتي 
را از 1۰سال پيش شاهد بوديم. اگر جرمي رخ دهد، 
برابر قانون در هر زماني كه باشد رسيدگي مي شود.  
اسماعيلي در پاسخ به اتمام محكوميت محمدعلي 
طاهري گفت: طب��ق اجراي مجازات اش��د، هفت 
سال و نيم حبس وي تمام و طاهري آزاد شده است، 
اما س��اير محروميت ه��اي وي باقي اس��ت.  وي در 
خصوص آخرين وضعيت پرونده عراقچي و س��يف 
گفت: استجازه رهبري شامل دادسرا نمي شود. در 

اين پرونده از برخي افراد به عن��وان مطلع و برخي 
به عنوان متهم تحقيقات انجام ش��ده است. پس از 
تحقيق اگر دادس��را مجرميت اعام كرد، پرونده به 
دادگاه ويژه م��ي رود و در غير اي��ن صورت تصميم 

ديگري اتخاذ مي شود. 
اس��ماعيلي درباره اتهامات نسرين س��توده اظهار 
داش��ت: رأي صادره براي اين فرد قطعي نيس��ت و 
اگر اظهارنظري ص��ورت  گيرد بايد بر اس��اس رأي 

قطعي باشد.  
 شكايت سپاه و هالل احمر از سعيد قاسمي 

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر ادعاي سعيد قاسمي 
مبني بر حضور ايراني ها با لباس هال احمر در برخي 

كشورها و شكايت سپاه و هال احمر را در اين خصوص 
مورد تأييد قرار داد و گفت: شكايت به بازپرس ارجاع 
شده است، ايش��ان احضار ش��ده و تحقيقات بدون 
اغماض انجام مي ش��ود.  اس��ماعيلي ضمن تأييد 
برگزاري آخرين دادگاه حسين فريدون اظهار داشت: 
در موعد مقرر نيز رأي صادر مي شود، بايد توجه داشت 

كه دادگاه بدوي است و رأي قطعي نيست. 
 پاس�خ به س�ؤال »جوان« درباره م�اده 100 

شهرداري ها 
سخنگوي دستگاه قضا به س��ؤال روزنامه »جوان« 
درباره تخلف زا بودن ماده 1۰۰ قانون ش��هرداري ها 
هم پاس��خ داد و گفت: قانون ماده 1۰۰شهرداري ها 
يك قانون قديمي است و نظر دستگاه قضا اين است 

كه  اين قانون نيازمند اصاح است. 
وي به تذكرات چندباره قوه قضائيه به شهرداري ها 
اشاره كرد و با تأكيد بر لزوم اصاح قانون ماده 1۰۰ 
شهرداري ها گفت: در كميسيون ماده 1۰۰ برخاف 
ساير كميس��يون ها، تنها رأي از سوي قاضي صادر 
نمي شود و ماك تصميم گيري رأي اكثريت است 
و از آنجايي كه ماك درآمدزايي شهرداري است، در 
اكثر مواقع رأي به جريمه صادر مي شود و رأي عضو 

قضايي كميسيون در اقليت قرار مي گيرد. 
اسماعيلي درخصوص پرونده دكل نفتي گفت: برخي 
از متهمان اين پرونده به سه سال و برخي به شش ماه 
حبس محكوم شدند؛ احكام قطعي نيست. اتهام اين 
افراد خيانت در امانت است و اينكه برخي مي گويند، 

كم است بايد بگويم ما مجري قانون هستيم.  
وي همچنين با طرح پرسش دريافت ضرر و زيان 
در اين پرونده گفت: در جرايم خيانت در امانت، ذي 
نفع بايد دادخواس��ت دهد و  تا آخرين جلسه ضرر 
و زيان را مورد حكم قرار دهد كه دادخواس��تي از 
سوي شركت تأسيسات دريايي ارسال نشده است. 
موضوع ضرر و  زيان در دادگاهي در لندن بنا به يك 

دادنامه مطرح خواهد شد. 
بازداش��ت افرادي از ميراث فرهنگي و شركت مادر 
تخصصي ميراث فرهنگي به لحاظ اتهامات مالي و 
عدم پرداخت بدهي حسين هدايتي از ديگر محورهاي 
مورد اش��اره در اولين نشست خبري سخنگوي قوه 

قضائيه بود. 
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پاسخ تند قاضي به متهم پرونده پتروشيمي

آغاز جبران خسارات، بازسازي و ايمن سازي مناطق سيل زده

اسناد بنجل و اجاره  اي در شعبه ما نياوريد! 

بارش باران هاي سيل آسا در فضاي مجازي!

رسیدگیبهاموالمسئوالناجراییمیشود
در اولين نشست خبري سخنگوي جديد قوه قضائيه مطرح شد

دادگاه شش���م 

نيره ساري
پتروشيمي آغاز و   گزارش  3

پاي�ان مش�تركي 
داشت! در آغاز دادگاه قاضي مسعودي مقام در 
واكنش به وثايق غيرواقعي محسن احمديان به 
وي تذكر داد. اين در حالي است كه در پايان و پس 
از اعالم ختم جلسه ششم رسيدگي به پرونده، 
مج�دداً در واكنش به اعت�راض وكيل احمديان 
گفت: اسناد شما اجاره اي اس�ت، اين حرف ها و 
كارها خوب نيس�ت، م�ا كارشناس�ي انتخاب 
نمي كنيم كه 10 برابر قيمت بدهند،  اسناد بنجل را 
بياوري�د!  نمي تواني�د  م�ا  ش�عبه  در 

دادگاه ششم پتروشيمي با تذكر قاضي به فرزند يكي 
از متهمان آغاز شد. 

رئيس شعبه س��وم دادگاه ويژه مفاس��د اقتصادي 
خطاب به محسن احمديان يكي از متهمان پرونده 
پتروش��يمي اعام كرد:  ق��رار نيس��ت وثايقي كه 
مي آوريد غيرواقعي باش��د و پسر شما حق ندارد به 
كارشناس رسمي دادگستري براي اينكه وثيقه را 
برآورد واقعي و به جاي 122 ميليارد تومان 1۶ميليارد 

تومان برآورد كرده توهين و تهديد كند. 
بخش ديگري از دادگاه به اظه��ارات نماينده مالي 
پتروشيمي، دفاعيات وكيل متهمان و پاسخ نماينده 

دادستان اختصاص داشت. 
وكيل متهم صميمي در دفاع معتقد بود هيچ كدام 
از موكلين وي ريال ندادند تا ارز را حاصل كنند و اگر 
اينچنين هم بوده مطابق قوانين انجام شده است، اما 

قاضي خطاب به نماينده دادستان اين سؤال را مطرح 
كرد كه اگر به آنها تكليف كرده اند، ريال بدهيد و اگر 
چنين نامه اي باشد، پاسخ شما در اين باره چيست؟ 
نماينده دادستان ابتدا مطالب وكيل متهم رديف دوم 
را در دفاع از همه متهمان دانست كه به دليل نقطه 
اشتراكات اين امر طبيعي بود. وي در ادامه به استناد 
وكيل متهمان به نامه مديرمالي NPC اشاره كرد كه 
مبالغي به ريال به صورت هفتگي به حساب برخي 
شركت ها پرداخت می شده است و در ادامه از وكيل 
متهمان پرس��يد: آيا متهمان قبول دارند بخشي از 
حواله هاي ارزي خارج را با ريال تسويه كرده يا خير؟

وكيل متهم صميمي پاسخ داد: اگر مستندي داريد 
ارائه كنيد تا من توضيح دهم. ما در مورد شركت هاي 
توليدكننده نه پاسخگو هستيم و نه اين كار را انجام 
داده ايم. اين شركت ها 188 هزار بار رجوع كرده اند و 
اين اطاعات را گرفته اند و اطاع كامل از نحوه هزينه 

عملكرد و درآمد ها را داشته اند. 
 NPC حل معماي دستور  

اما نماينده دادستان مجدداً پرسيد: پاسخ مرا نداديد، 
آيا دستور NPC تبديل حواله ارزي به ريال بوده يا 

خير؟ وكيل متهم باالخره اين امر را تأييد كرد. 
اين در حالي است كه مدير مالي و ذي حسابي شركت 

صنايع پتروشيمي نيز تأييد كرد، تسويه هاي ريالي 
با منش��أ ارز داخلي صورت گرفته و دراين باره نيز 
تذكرات داده شده اس��ت.  نماينده دادستان هم با 
اس��تناد به اظهارات نماينده پتروشيمي محوريت 
دفاعيات با تبعيت از اجراي دستورات NPC را رد 
كرد.  در ادامه تهراني صفا مته��م ديگر اين پرونده 
به دفاع از خود پرداخت. دفاعياتي كه بيشتر شبيه 
رزومه كاري بود و تمام مدت فعاليت ۴۰ ساله خود 
در كشور را شرح داد و  با استناد به همان ها از اخالگر 
شدن ابراز تعجب كرد. هر چند كه وي ادامه دفاعيات 

را به وكيل خود تفويض كرد. 
 تسويه ريالي با منشأ ارز داخلي

نماينده دادس��تان در بخش ديگ��ري از دادگاه در 
پاسخ به دفاعيات وكيل تهراني صفا نيز بار ديگر بر 
اين نكته تأكيد كرد كه بخشي از تسويه ها با منشأ ارز 
داخلي بوده است. قاضي مسعودي مقام نيز در تأييد 
اين موضوع به اسناد ارائه ش��ده از شركت ايرانسل 
اشاره كرد كه آنها نيز منشأ ارز داخلي را مورد تأييد 

قرار دادند. 
دادگاه ششم رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده  در 
حالي به اتمام رسيد و ادامه آن به امروز موكول شد 
كه وكيل متهم رديف دوم اعتراض داشت؛  اعتراضي 
كه با پاسخ تند قاضي مسعودي مقام پاسخ داده شد 
و خطاب به وي اظهار داشت: پسر موكل شما هيچ 
سمتي ندارد، ما كارشناسي انتخاب نمي كنيم كه 1۰ 
برابر قيمت بدهند. اين حرف ها و كارها خوب نيست. 
اسناد شما اجاره اي است و اسناد بنجل را نمي توانيد 

در شعبه ما بياوريد!

 در ش�رايطي كه 

كبري فرشچي 
تنور شايعه درباره    گزارش  2

ب�ارش باران هاي 
سيل آس�ا در خوزس�تان در فضاي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي حس�ابي داغ است، اما 
مراجعه به گزارش هاي رس�مي هواشناس�ي 
حكايت از آن دارد كه تا اواخ�ر هفته جاري، 
جوي نسبتاً پايدار در اين نقطه از كشور حاكم 
خواهد بود. با برقراري پايداري در اوضاع جوي 
رئيس س�ازمان مديريت بحران ه�م از آغاز 
اقدامات براي جبران خس�ارات، بازس�ازي و 
ايمن س�ازي مناطق س�يل زده خبر مي دهد. 
آرامش به مناطق سيل زده كشور بازگشته است 
و حاال زمان جبران خس��ارات و بازسازي مناطق 
سيل زده فرارسيده است. اسماعيل نجار، رئيس 
سازمان مديريت بحران كشور مي گويد:»قرارگاه 
بازسازي و نوس��ازي مناطق س��يل زده زيرنظر 
وزير كش��ور فعاليت خود را آغاز ك��رده و تمامي 

دستگاه هاي مسئول و مرتبط نظير وزارتخانه ها، 
نيروهاي مس��لح، نيروهاي مردمي و هال احمر 
در آن حض��ور دارند تا فرآيند بازس��ازي مناطق 

سيل زده به سرعت آغاز شود.«
  ممنوعيت ساخت و سازهاي مجدد در مسيل

وي با بيان اينكه بي��ش از ۴ هزار و ۴۰۰ روس��تا و 
شهر در بيش از 2۵ استان كش��ور از ابتداي امسال 
تاكنون درگير باران و س��يل بودن��د، مي افزايد:»با 
هماهنگي هاي انجام شده و تأمين امكانات، منابع 
و ماشين آالت به ويژه در ايام نوروز، سياب در اكثر 
اين استان ها به خوبي مديريت شد و خسارات آن به 
حداقل رسيد. البته س��يل در استان هاي لرستان، 
خوزستان و گلستان خس��اراتي را برجاي گذاشت 
و در ش��يراز نيز منجر به كشته ش��دن ش��ماري از 
شهروندان ش��د.« نجار از تشكيل 1۰۰هزار پرونده 
براي جبران خسارت سيل در كشور خبر مي دهد و 
تأكيد مي كند:»در سال هاي اخير ساخت و سازهاي 
زيادي در مسيل ها صورت گرفت كه اين مسئله با 

تغيير مسير در طبيعت منجر به بروز خسارت هاي 
جبران ناپذير در كشور ش��ده است. بنابراين يكي از 
مواردي كه مورد تأكيد قرارگاه بازسازي قرار دارد، 
اين است كه ساخت و س��از مجدد به هيچ عنوان در 

مسيل سيل و رودها انجام نشود.«
  حاكميت جو پايدار در خوزستان

اما اگر مي خواهيد درباره اوضاع مناطق س��يل زده 
بدانيد بايد گفت، اوضاع كمي آرام شده است. 

به گفته محمد سبزه  زاري، مدير كل هواشناسي 
خوزستان بررسي نقشه هاي پيش يابي نشان دهنده 
عبور موج ضعيفي طي امروز از فراز استان است كه 
احتمال بارش پراكنده و رعد و برق در نيمه شمالي 
دور از انتظار نخواهد بود.  وي در عين حال تأكيد 
مي كند:»تا اواخر هفته جاري جوي نسبتاً پايدار 
روي استان حاكم خواهد بود و انتظار بارش مؤثري 
را نخواهيم داشت.« فرماندار شادگان هم از ايمني 
اين منطقه با ايجاد 12كيلومتر سيل بند در بخش 
مركزي و شهر شادگان خبر مي دهد. به گفته قاسم 

موسوي، سرپرست فرمانداري شهرستان هويزه 
ارتفاع آب رودخانه نيسان در شهرستان هويزه تا 
3 متر كاهش يافته است كه با توجه به اين ميزان 
كاهش ارتفاع رودخانه، خطري اين شهرستان را 

تهديد نمي كند. 
   ادامه سركشي هيرمند در سيستان

در سيس��تان افزايش دب��ي آب هيرمند از س��وي 
افغانستان موجب ايجاد سياب شده است و تبعات 
اين سياب همچنان ادامه دارد.  به گفته عبدالرحمن 
شهنوازي با توجه به شدت س��ياب جاري شده از 
سوي افغانستان و مش��كل ايجاد شده در بخشي از 
دايك نياتك هيرمند ساكنان هشت روستاي هيرمند 
به دليل جاري شدن سياب از روزگذشته تاكنون 
تخليه و در مكان هاي امن اسكان داده شده اند. عاوه 
بر اين روستاهاي دچار سياب دو روستاي ديگر اين 

شهرستان نيز در معرض آبگرفتگي قرار گرفتند. 
وي مي افزايد:»برخي راه هاي ارتباطي منطقه نيز به 

دليل جاري شدن سياب مسدود شده  است.«

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. 
-----------------------------------------------------

  عليرضا ملوندي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  خداوند از 
علما پيمان گرفت در برابر ش��كم بارگي هيچ ستمگر و گرسنگي هيچ 

مظلومي آرام نگيرند. . . امير مؤمنان )ع( خطبه شقشقيه. 
-----------------------------------------------------

 سيدصادقي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  مردم اصفهان در 
مناطق مختلف شهر امسال هزينه جش��ن نيمه شعبان را براي كمك 
به هموطنان آسيب ديده از سيل در اس��تان هاي خوزستان و لرستان 
اختصاص دادن��د ايراني آباد با ايرانياني فهيم و وطن دوس��ت اصفهان 

-  خيابان احمدآباد.
-----------------------------------------------------

 حمزه توئيت كرد:  تحريم كامل نفتي ايران يك پاسخ دارد. ما نفت 
نفروشيم كسي ديگه هم نمي تونه نفت بفروشه. 

-----------------------------------------------------

 فرشته عسكري با انتشار اين عكس توئيت كرد:  خداروشكر 
سپاه و بس��يج هس��تند كه فداكارانه ش��بانه روز براي مديريت سيل 
سيس��تان ايثارگري كردند، وگرن��ه خيلي از مس��ئوالني كه وظيفه 
ذاتيشون مديريت سيابه خودشون طعمه سيل مي شدند،گرچه بود 
و نبودشان براي مردم فرقي نمي كند چون فقط اومدن عكس گرفتن 

رفتند بازهم بسيج. 
-----------------------------------------------------

 محمد مطلق توئيت كرد:  به نظ��رم داريم به دركي عمومي از 
فقر و تعاملي فقيرانه در روابط اجتماعي مي رسيم. هر روز مسافري 
مي بينم كه ناتوان از پرداخت كرايه تاكسي است و راننده  محترمي 
كه خيلي ع��ادي و بدون هيچ واكنش زش��تي مي گويد: »خواهش 
مي كنم« به اين قضيه، تغيير در سبك ميهماني هاي فاميلي را هم 

اضافه كنيد. 
-----------------------------------------------------

 حسيني با انتشار اين عكس توئيت كرد:  حاج مجتبي عسكري 
و همسرش رو خيليا از »ايستاده در غبار« ميشناسن؛ زوج امدادگري كه 
پابه پاي احمد متوسليان تو كردس��تان حضور داشتن. سردار عسكري و 
خانم توكلي اي��ن روزا هم در حال امدادن؛ تو يه چادر س��اده تو حميديه 
خوزستان، كنار مردم س��يل زده موندن و براي كم شدن سختي هاشون 

تاش مي كنن. 
-----------------------------------------------------

 س�ايت النجب�ا با انتش�ار اي�ن عك�س توئيت ك�رد: پليس 
رژيم صهيونيستي با تحت تعقيب قراردادن يك جوان فلسطيني به نام 
»محمد مجد كميل« در اراضي اشغالي 1۹۴8 موجب جان باختن او 
شد. اين كارگر فلسطيني در جريان تعقيب و گريز از يك بلندي در شهر 

»عرابه البطوف« سقوط كرد. 
-----------------------------------------------------

 عيسي شفايي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  سري آخري 
كه داش��ت ميرفت به بچه ها گفته بود اين  سري كه برگردم عكس هام 
روتو كِل شهر ميزنن. همينطورم شد وقتي جنازش رو آوردن كل شهر 
عكس هاي حاج احمد بود. سالروز شهادت شهيد مدافع حرم حاج احمد 

غامي مبارك باد. 

زهرا چيذري 

جریمه۳۰۰میلیاردتومانيوتخریب
برايایرانمال

سخنگوي شوراي شهر تهران از صدور رأي بدوي پرونده تخلفات ايران 
مال خبر داد و گفت: 3۰۰ميليارد تومان به عنوان جريمه ايران مال و 

همچنين قلع و قمع و تأمين پاركينگ صادر شده است. 
»علي اعطا« در نشس��ت خبري با اش��اره به صدور رأي بدوي پرونده 
تخلفات ايران مال خاطرنشان كرد: ارزيابي پرونده نشان داد با توجه به 
اينكه اين مجتمع بزرگ است، جريمه نقدي به تنهايي راهگشا نيست 
بلكه قرار ش��ده عاوه بر جريم��ه مالي قلع و قم��ع و تأمين پاركينگ 

غصب شده نيز لحاظ شود. 
اعطا تأكيد كرد: طبق رأي بدوي مالك بايد نسبت به تأمين پاركينگ 
اقدام كند چراكه بخشي از پاركينگ را به انبار تجاري و قسمتي را نيز 
به رستوران تبديل كرده اس��ت و طبق رأي كميسيون ماده 1۰۰ بايد 

قلع و قمع شود. 
س��خنگوي ش��وراي ش��هر تهران جريمه مالي تخلف اي��ران مال را 
3۰۰ميليارد تومان اعام كرد و گفت: البته اين رأي بدوي است و مالك 

مي تواند درخواست تجديدنظر كند. 

طرحيبرايچشیدنسختيكارپزشكي!
بنا بر مصوبه جديد وزارت بهداشت، پزشكان نمي توانند 

بالفاصله متخصص شوند، بايد به مناطق محروم بروند
سياست جديد وزارت بهداشت مبني بر ممنوعيت ادامه تحصيل پيوسته 
پزشكان تا دوره فوق تخصص با واكنش جدي برخي از دانشجويان پزشكي 
مواجه شده است. جدا از واكنش دانشجويان، موضع گيري كارشناسان و 
صاحب نظران حوزه سامت هم در برابر اين موضوع 18۰درجه با يكديگر 
فرق مي كند؛ برخي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقدند، 
اين طرح موجب مي شود تا پزشكان با كس��ب تجربه و دانش بيشتر وارد 
مقاطع تحصيلي باالتر شوند و پخته تر عمل كنند و گروهي ديگر معتقد 
بودند با اجراي چنين طرحي ضمن ايجاد تعهدات تازه انگيزه نخبگان را 

براي تحصيل در رشته پزشكي مي گيريم. 
اواخر فروردين امس��ال بود كه سياست وزارت بهداش��ت براي تغيير در 
روند ادامه تحصيل پزشكان عمومي رسانه اي ش��د. بر اين اساس وزارت 
بهداشت در سياست هاي جديد خود تصميم گرفت ادامه تحصيل پزشكي 
تا فوق تخصص به صورت پيوسته نباشد و افراد پس از پايان مقطع پزشكي 
بايد يك دوره خدمتي حداقل سه ساله را بگذراند و با مردم و جامعه ارتباط 
داشته باشد و يافته هاي علمي خود را به صورت عملي به كار گيرند و بعد از 

آن به دوره تخصصي بروند. 
   استقبال كميسيون آموزش و امتناع كميسيون بهداشت

هر چند سيدحمايت ميرزاده، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اسامي از استقبال اعضاي كميسيون آموزش مجلس از 
اين طرح را خبر مي دهد، اما در كميسيون بهداشت مجلس درباره طرح 
ممنوعيت ادامه تحصيل پيوسته پزشكان عمومي اتفاق نظري وجود ندارد و 
اين طرح صفي از موافقان و مخالفان را در برابر يكديگر نشانده است. شايد به 
همين خاطر است كه وزير بهداشت، طرح تازه اين وزارتخانه را در كميسيون 

آموزش مطرح كرده است نه كميسيون بهداشت و درمان. 
سعيد نمكي درباره طرح تازه وازرتخانه اش براي آموزش پزشكي اينگونه 
توضيح مي دهد:»وزارت بهداشت سياستي مدنظر دارد مبني بر اينكه ادامه 
تحصيل پزشكي تا فوق تخصص به صورت پيوسته نباشد؛ زيرا بسياري از 
دانشجويان زماني كه پزشكي عمومي را تمام مي كنند، مستقيماً به دوره 
تخصص و بافاصله فوق تخصص مي روند. در حال��ي كه هيچ ارتباطي با 
جامعه، مردم يا مناطق محروم نداشتند و شايد اگر بعد از دوره فوق تخصص 

به آنها گفته شود كه به مناطق محروم بروند، قبول نكنند.«
ميرزاده درباره اين طرح جديد مي گويد:»حتي پيش بيني شده بعد از دوره 
تخصص بافاصله ورود به دوره فوق تخصص ميسر نباشد.« از نگاه اين عضو 
كميسيون آموزش مجلس اين سياس��ت خوب و منطقي است و موجب 
مي شود تا افرادي كه در رشته هاي پزش��كي فارغ التحصيل مي شوند، با 
محيط واقعي جامعه به صورت عملي آشنا شوند و سپس به دنبال تخصص 

و فوق تخصص بروند. 
به گفته سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، وزير بهداشت 
همچنين در برنامه هاي جديدش اعام كرده اس��ت، بنا دارد بحث علوم 
پزش��كي را از بهداش��ت و درمان منتزع كند؛ بدين معنا كه افراد نتوانند 
همزمان هم در دانشگاه و هم در اداره بهداشت و درمان مسئول باشند، زيرا 
اين مسئله موجب مي شود تا افراد به دليل حضور بيش از حد در دانشگاه، از 

بهداشت و درمان در جامعه غافل شوند. 
  كاهش جذابيت پزشكي

سيدمرتضي خاتمي، نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسامي از مخالفان طرح ممنوعيت ادامه تحصيل پيوسته پزشكان 

عمومي تا دوره فوق تخصص است. 
 وي درباره دليل مخالفتش با چني��ن طرحي توضيح مي دهد:»به عنوان 
كسي كه سال ها تجربه مركز توزيع پزشكان را داشته ام، اين را گفته ام كه 
دوستان دليل اصلي كمبود پزشكان را در طرح استريت جست وجو نكنند 

بلكه دليل كمبود پزشك، در جاهاي ديگر است.«
از نگاه وي اين افراد بعداً بايد تعهد خود را انجام داده و به سيستم دولتي ارائه 
خدمت دهند؛  ضمن اينكه اين افراد امتحان نيز مي دهند و تنها امتيازي كه 
دارند اين است، مي توانند در امتحان شركت كنند و اگر قبول شوند بدون 

وقفه ادامه تحصيل دهند. 
خاتمي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه اي��ن ط��رح ناپختگي ه��اي زي��ادي دارد، 
مي افزايد:»هم اكنون اين نگراني جدي است كه به دليل سختگيري هاي 
بيش از حد در خدمات اجباري پزشكان، سطح نخبگي در پذيرفته شدگان 
پزشكي كاهش يابد و ديگر پزشكي جذابيت سابق را براي جامعه ندارد و در 

آينده ما در اين زمينه مسئله و معضل خواهيم داشت.«
   اخذ تعهد خدمت از پزشكان عمومي 

 اظهارات اين پزشك عضو خانه ملت درباره كاهش جذابيت پزشكي براي 
جامعه در حالي است كه طي سال هاي اخير تنها رشته اي كه براي به دست 
آوردن آن در كنكور همچنان رقابت جدي وجود دارد،  رشته هاي پزشكي 

است!
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با اين طرح مخالف است، اما 
پيشنهاد طرحي جايگزين براي جبران كمبود پزشك در مناطق محروم 
دارد. بشير خالقي با اشاره به قانون اخذ تعهد از پزشكان براي ادامه تحصيل 
كه پس از پايان تخصص به اندازه دوران تحصيل يا دو برابر آن، در مناطق 
محروم به خدمت رساني مشغول شوند،  تصريح مي كند:»اين طرح خوبي 
است و مي توان در اين طرح نيز از پزشكان عمومي تعهد گرفت تا ضمن ادامه 

تحصيل به مناطق محروم هم خدمت كنند.«
   طرحي كه تعهد جديدي ايجاد نمي كند

كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت درباره اين طرح مي گويد:»اين 
موضوع ارتباطي با طرح نيروي انساني يا افزايش مدت طرح نيروي انساني 
ندارد و ايجاد تعهد خدمت جدي��د نمي كند بلكه اين موضوع صرفاً پيش 
نياز براي آشنايي با نظام ارائه خدمت به دوره تخصصي به شمار مي رود.« 
 به گفته وي بناست تا سوابق افراد ي كه وارد شبكه ارائه خدمت مي شوند 
به عنوان سابقه مفيد در قبولي در آزمون هاي تخصصي و فوق تخصصي به 
شمار  رود. وي همچنين از حفظ امتياز نخبگان و دانشجويان برتر براي ورود 
مستقيم به دوره تخصص خبر مي دهد و در عين حال تأكيد مي كند:»اين 

درصد محدود خواهد بود.«

نيره ساري 
  گزارش  یک


