
اگر تا چند س��ال پيش ب��راي قمارك��ردن بايد به 
قمارخانه ها سر مي زديد و قماربازي فقط مخصوص 
گروه هاي خاص��ي از جامعه بود، با فراگيرش��دن 
مسابقات پيامكي و اپليكيشني كه خيلي هايشان 
ساعات طوالني از برنامه هاي رسانه ها را در اشغال 
خود دارند، بس��ياري از مردم وارد حوزه قمار شده  
و بي آنكه خود بدانند روز و ش��ب پاي اپليكيشن و 
پيامك هايي نشسته اند كه به آنها وعده مي دهد با 
ورود به اين ساز و كارها و پيش رفتن در ساختارهاي 
طراحي شده، مي توانند يك شبه ره صد ساله را طي 
كنند. برنامه هايي كه به »ماشين رؤياسازي« تبديل 
شده اند و با تكثير رؤيا در ذهن مردم مشتريان پر و 

پا قرصي را براي خودشان دس��ت و پا كرده اند. در 
اين ميان ش��ما تصور مي كنيد تنها كمي شانس 
الزم اس��ت تا جزو برندگاني باش��يد كه بناست به 
يك باره به رؤياهايتان برسيد و با پاسخ به چند سؤال 
يا خريد يك كاال يا ارس��ال يك پيامك به يك باره 
برنده چندين ميليون تومان پول،  خانه يا ماشيني 
گرانقيمت شويد. جوايزي كه البته هزينه هاي تأمين 
آن پيشتر از خود شما و ديگر افرادي كه نظير شما در 
»قمار با شانس« شركت كرده اند، تأمين شده است. 
اين در حالي است كه آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي در 
پاسخ به استفتايي درخصوص مسابقات تلويزيوني 
و جوايز ميليوني آنها مي گويد:»اگر جوايز مسابقات 
از جيب مردم باشد، قمار است.« اين بدين معناست 
كه قمارخانه اي به وس��عت همه قرعه كشي ها در 

رسانه ها و سازمان هاي كشور بر پا شده است. 

 ماشين رؤياسازي!
تغيير نگاه به سمت و سوي سياست هاي ليبرالي 
را مي توان به روش��ني در سياست هاي رسانه اي 
دنبال كرد. برنامه هاي تلويزيوني مدت هاس��ت 
از س��از و كار اصلي خود خارج ش��ده اند و به دام 
كمپاني ه��اي تبليغاتي افتاده ان��د. همچنان كه 
اپراتورهاي تلف��ن همراه به عنوان رس��انه هاي 
نوين و هميشه در دسترس به فضايي براي ايجاد 
عطش باور به » شانس«  درآمده اند و درآمدشان 
از طريق فروش شماره تلفن و اطالعات مخاطبان 
به شركت هاي تبليغاتي و كمپاني هاي رؤياسازي 
و پيش بيني تأمين مي ش��ود. اوج اين ماجرا در 
مس��ابقات جام جهاني فوتب��ال، انواع و اقس��ام 
برنامه ها، نرم افزارها و اپليكيشن هاي پيش بيني 
ديده شد كه روزنامه »جوان« در گزارشي با عنوان 

» قمارخانه اي به وسعت همه قرعه كشي هاي صدا 
و سيما!« به آسيب شناس��ي آن پرداخت، اما اين 
پايان ماجرا نبود. انگار س��ودهاي ميلياردي اين 
مدل برنامه سازي زير دندان شركت هاي سازنده 
و سازمان ها حس��ابي مزه كرده تا جايي كه حاال 
مي توان به جرئت ادعا كرد، 90درصد برنامه هاي 
رس��انه مل��ي و درص��د باالي��ي از پيامك هاي 
ناخواسته اي كه به تلفن همراه ما ارسال مي شود، 
همگي در ظاهر مسابقه هايي هستند كه شما را 
وارد دور باطل رؤياي »برنده شدن« مي كنند و 
اپراتورهاي تلفن همراه و مسئوالن صدا و سيما 
هم دودستي زمان و آنتن ش��ان را در اختيار اين 

قمارخانه ها قرار مي دهند. 
 ترويج بخت آزمايي در صدا و سيما

اين مس��ئله اعتراض علما و مراج��ع تقليد را در 

پي داشته اس��ت، به گونه اي كه آيت اهلل مكارم 
شيرازي اينگونه توضيح مي دهند:»بدون اينكه 
اسم دس��تگاهي را ببرم اگر يك دستگاهي پيدا 
شود، سؤاالتي مطرح كند و بگويد هركس جواب 
بدهد ما جايزه مي دهيم، آيا درس��ت اس��ت يا 
نيست؟ س��ؤاالت نيز بايد معقوالنه باشد چراكه 
گاهي اوقات حتي س��ؤاالت مذهب��ي نامعقولي 
مطرح مي كنند. فرض بگيريم س��ؤاالت خوب، 
اگر پول جوايز را از خودش��ان بدهند اش��كالي 
ندارد، در واقع مي خواهند براي كار خير و مسائل 
علمي و آموزش��ي خرج كنن��د، در اينجا مانعي 
ندارد، اما اگر پول را از ش��ركت كنندگان بگيرند 
كما اينكه عده زيادي به روش هاي مختلف اين 
كار را مي كنند و غالباً بخش اعظم پول به جيب 
برگزاركننده مسابقات مي رود و درصد اندكي به 
شركت كنندگان مي دهند، در اينجا هر دو حرام 
مي شود. بنا به تأكيد اين مرجع تقليد اين مسئله 

نوعي بخت آزمايي و قمار است.« 
رهبر معظم انقالب نيز روز گذش��ته در ديدار با 
هزاران نف��ر از كارگران با تأكيد ب��ر اينكه نبايد 
فرهنگ نشس��تن و انتظار ثروت بادآورده را در 
مردم ترويج كنيم،  فرمودند:»بايد فرهنگ كار، 
توليد و تالش را ترويج دهيم و روحيه انتظار براي 
ثروت بادآورده را از بين ببريم و روش هايي شبيه 
بخت آزماي��ي را ترويج نكنيم كه دس��تگاه هاي 
مختلف از جمله صداوس��يما باي��د متوجه اين 

معنا باشند.«
 ممنوعي�ت هم�كاري اپراتوره�ا ب�ا 

بخت آزمايي هاي تلويزيوني
محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات هم 
به اي��ن ماجرا واكن��ش نش��ان داد و در توئيتي 
نوشته اس��ت:»مديران عامل اپراتورهاي تلفن 
همراه را موظف كردم، شخصاً بر روند مسابقات 
غيرمش��روع بخت آزمايي در تلويزيون و غير آن 
نظارت كنند و جلوي اين پديده سوء را بگيرند.« 
وزارت ارتباطات همچنين با ابالغ دستورالعملي 
به اپراتورهاي موبايل، انجام مسابقات غيرمشروع 
بخت آزمايي در تلويزيون ممنوع شد و در صورت 
عدم رعايت اين دس��تورالعمل ب��راي اپراتورها 
جريمه جدي در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  حاال 
در كن��ار پيگيري رس��انه هايي از جمله روزنامه 
»جوان« كه از يك س��ال پيش ب��ه اين موضوع 
پرداخته بود و تذكر مراجع عظ��ام تقليد، رهبر 
معظم انقالب و همچنين واكنش و پيگيري وزير 
ارتباطات بايد ديد آيا صدا و سيما قمارخانه هاي 

شبانه روزي اش را جمع خواهد كرد؟

» تاس ه�اي قم�ار« در قم�ار خانه هاي ش�بانه روزي ش�كل و 
شمايلشان عوض ش�ده اس�ت. اين بار به جاي آنكه » تاس« را 
در مشت بگيري،  مشتت را سبك و س�نگين كني و چشمانت 
را ببندي، نفست را در سينه حبس كني و به اميد » جفت شش«  
تاست را بيندازي، كافي است اپليكيشني را نصب كني و ستاره 
مربع هايي را به هم�راه كدهايي خاص در تلف�ن همراهت وارد 
كني. اينجا هم درست شبيه ميز قمارخانه شرط ورود آن است 

كه مبلغي را وسط بگذاري و در »قمار با شانس«  آنقدر جلو بروي 
كه متوجه نشوي » برنده« اين قمار تو نيس�تي؛  برنده اين قمار 
اسپانسرهايي هستند كه با كش�اندن مخاطب به وادي » قمار 
با ش�انس« ميليارد ها تومان پول افرادي را ك�ه به طمع » برنده 
بودن«  وارد اين دور باطل مي شوند، به جيب مي زنند و مي روند. 
در اين ميان اپراتورهاي تلفن همراه،  ش�ركت ها، س�ازمان ها و 
برخي رس�انه ها به خصوص رس�انه ملي و صدا و سيما دربست 

در اختيار اي�ن قمارخانه ها قرار دارند. اين موضوعي اس�ت كه 
روزنامه »جوان« طي يادداش�تي با عنوان » قمار با شانس« كه 
 در سال 95 پيش بيني كرده و تيرماه گذش�ته هم در گزارشي 
با عنوان » قمارخانه اي به وس�عت همه قرعه كش�ي هاي صدا و 
س�يما!« آن را تذكر داده بود. حاال با ورود مراجع تقليد عظام و 
تذكر رهبري مبارزه با قمارخانه هاي شبانه روزي در رسانه ها و 
اپراتورهاي تلفن همراه به مطالبه اي عمومي تبديل شده است. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5635 

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

پنج ش��نبه 5 ارديبهش��ت 1398 | 19 ش��عبان 1440 |

با تالش شبانه روزي  نيروي زميني سپاه  ۱5كيلومتر سيل بند در سه راه خرمشهر ايجاد شد و اين شهر از سيالب نجات يافت

با ورود مراجع و تذكر رهبري مبارزه با قمارخانه هاي شبانه روزي در رسانه ها و اپراتورها 
به مطالبه اي عمومي تبديل شده است

سيل در محاصره كيلومترها سيل بند نيروهاي مسلح

جفت پوچ براي مخاطب ، جفت شش براي اسپانسر!

همزمان با آغاز بازس�ازي خرابي هاي ناشي از 
سيل در استان هاي سيل زده به ويژه در غرب 
و جنوب غربي كش�ور، مبارزه ب�ا اين مهمان 
ناخوانده ادامه دارد. گزارش هاي رسيده حاكي 
از آن است كه بعد از ساخت سيل بندهاي 40، 
26، 2۱، ۱6 و ۱2 كيلومتري روي شهرهاي استان 
خوزستان، روز گذشته و با تالش شبانه روزي 
يگان هاي مهندسي رزمي نيروي زميني سپاه 
۱5كيلومتر س�يل بند در س�ه راه خرمش�هر 
ايجاد شد و اين شهر از س�يالب نجات يافت. 

بيش از يك ماه رويايي تن به تن با س��يل، مردم 
غرب و جنوب غرب كشور را به اندازه اي ورزيده 
كرده است كه باالخره توانستند با كمك نيروهاي 
اعزامي از سراسر كشور به كابوس كف برلب آورده 
سيل پايان دهند و يك قدم جلوتر از آن بايستند. 
به طوري كه با ايجاد كيلومترها سيل بند دست آن 

را خوانده اند و مهارش كرده اند. 
اگرچه اين به معني رفع خطر نيست و همچنان 
اين مناط��ق در مع��رض تهدي��د باالآمدن آب 
مس��يل ها و رودخانه ها قرار دارند. ب��ا اين حال 
گويا ديگر قرار نيس��ت س��يل اهالي اين مناطق 
را غافلگير كن��د و خانه و زندگي ش��ان را ببلعد. 
بعد از انتش��ار خبر دو روز پيش مبني بر احداث 
12كيلومتر س��يل بند براي جلوگي��ري از نفوذ 
سيالب به مناطقي از شهر شادگان و روستاهاي 
منطقه و همچنين ايمن سازي اين شهر در مقابل 
سيالب، سردار گرامي مسئول مهندسي نيروهاي 
مسلح در استان خوزس��تان و فرمانده گروه ۴0 
صاحب الزمان نيروي زميني سپاه از نجات شهر 
خرمشهر از سيالب خبر داد.  وي گفت: با تالش 
شبانه روزي يگان هاي مهندس��ي رزمي نيروي 

زميني سپاه، خرمشهر از سيالب نجات يافت. 

گرامي تصريح كرد: با تالش شبانه روزي به مدت 
۳0ساعت، 1۵كيلومتر سيل بند از سه راه حسينيه 
خرمشهر احداث شد و مسير سيالب كه به سمت 
شهر خرمش��هر روان بود در دش��ت هاي اطراف 

منحرف شد. 
 بازسازي دولتي درگير بخشنامه بازي

از سوي ديگر و در شرايطي كه عمليات بازسازي 
خانه هاي آس��يب ديده از س��يل در استان هاي 
لرستان و خوزستان از س��وي نهادهاي مردمي 
منتظ��ر جانمايي دولت اس��ت، وزارت كش��ور 
به عنوان ق��رارگاه فرماندهي بازس��ازي مناطق 
سيل زده اقدام به انتشار بخشنامه اي كرده و طي 
آن از استانداران اين مناطق خواسته است در روند 
بازسازي خسارات ناشي از سيل از ظرفيت جوانان 

نخبه و دانشگاهيان استفاده كنند. 
در اي��ن راس��تا، عليرض��ا عس��گريان مع��اون 
توس��عه مش��اركت هاي مردمي كميت��ه امداد 
امام خمين��ي)ره( ضمن تش��ريح آخرين ميزان 
كمك هاي مردمي به س��يل زدگان كشور گفت: 
دولت تصميم گرفته است براي ساخت خانه هايي 
كه در حريم رودخانه هستند، مجوز صادر نكند. 
بنابراين به محض آنكه به ما اعالم شود مسكن اين 
افراد در كجا ساخته شود و از نظر حقوقي و قانوني 
نيز براي س��اخت مش��كلي وجود نداشته باشد، 

ساخت مسكن آنها را آغاز مي كنيم. 
وي در گفت و گ��و ب��ا رس��انه ها ب��ا بي��ان اينكه 
مجم��وع كمك هاي مردم��ي به كميت��ه امداد 
براي س��يل زدگان براس��اس آخرين گزارش ها 
1۴۷ميليارد تومان بوده است، گفت: ۴۵ميليون 
تومان از اين كمك ها به شكل نقدي و بقيه آنها به 

شكل كااليي بوده است. 
به گفت��ه عس��گريان، كميت��ه ام��داد تاكنون 
مس��ئوليت س��اخت و تعمير 20 هزار مسكن را 

برعهده گرفته اس��ت كه اين تع��داد در مراحل 
بعدي افزايش مي ياب��د و اين اقدام نياز به بودجه 
زيادي دارد، اميدواري��م براي اين بخش و تأمين 
وسايل زندگي سيل زدگان، مردم مشاركت زيادي 

داشته باشند. 
وي با تأكيد بر اينكه اميدواريم تا پايان سال 9۸ 
س��اخت خانه اين افراد به پايان برسد، ادامه داد: 
10هزار مس��كن موارد مذكور مربوط به ساخت 
مسكن اس��ت و حداقل ۷هزار از آنها روستايي و 

۳هزار نيز شهري است. 
معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد 
با اش��اره به اينكه درحال حاضر در اس��تان هاي 
خراسان ش��مالي در بخش هايي كه آب فروكش 
ك��رده  درمازندران و آق قال س��اخت مس��كن را 
آغاز كرده ايم، توضي��ح داد: به عب��ارت ديگر به 
محض اينكه آب فروكش كرد ما نيز كار را شروع 
كرديم. ۵0 مسكن نيز در استان خراسان شمالي 

و بخش هاي ديگر كلنگ زني شده است. 
همزمان از شمال كشور خبر مي رسد، در شرايطي 
كه بارش برف در باالدست و باران در پايين دست 
مازندران طي دو روز گذشته، باز هم دردسرساز 
ش��ده و خس��ارت هاي زيادي به بار آورده است، 
بازسازي مناطق س��يل زده مازندران و گلستان 
آغاز شده اس��ت.  معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري مازندران گفت: ب��ا هماهنگي بنياد 
مس��كن و منابع طبيعي، زميني ب��راي مالكان 
خانه هاي تخريب ش��ده س��يل در نظ��ر گرفته 

مي شود. 
مهدي رازجويان با اش��اره به پرداخت تسهيالت 
بالعوض به خسارت ديدگان سيل اخير اظهاركرد: 
تاكنون بيش از 1۵ميليارد تومان كمك بالعوض 

به مردم پرداخت شده است. 
وي در مورد تخصيص اعتبار خسارات در بخش 

كشاورزي نيز خاطرنشان كرد: تاكنون ۷9ميليارد 
تومان اعتبار براي بخش كش��اورزي شامل دام، 

طيور و باغ ها تخصيص پيدا كرده است. 
 اردوگاه هاي اس�كان س�يل زده مدرسه 

مي شوند 
رضوان حكي��م زاده، مع��اون آم��وزش ابتدايي 
وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد كه به منظور 
استمرار فعاليت هاي آموزشي از فضاهاي خالي 
اردوگاه هاي اسكان سيل زدگان استفاده خواهد 

شد. 
وي گفت: با توجه به ضرورت تداوم جريان آموزش 
براي دانش آموزان در دوره ابتدايي و لزوم عادي 
ش��دن وضع تحصيلي آنها تصميم بر اين شد در 
مناطق س��يل زده به خصوص آنهايي كه همراه 
خانواده هاي خود در محل هاي تجمع اسكان داده 
ش��ده اند از فضاهاي خالي همان مكان استفاده 

شود تا امر آموزش آنها تدوام پيدا كند. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص اهميت پايه ششم و تمهيدات انديشيده 
شده هم گفت: در شوراي عالي آموزش و پرورش 
براي پايه ششم در حال ارزيابي برنامه اي هستيم 
كه امتحان��ات منطقه اي را كه در گذش��ته اخذ 
مي شد را بتوان به صورت ارزشيابي كالسي برگزار 
كرد كه اگر مصوب شود، دانش آموزان مي توانند 
با آسودگي خاطر بيشتري س��ال تحصيلي را به 

پايان رسانند. 
وي در ادام��ه به احتمالي برگ��زاري كالس هاي 
جبراني اشاره و بيان كرد: با توجه به شرايطي كه 
وجود دارد پيش بيني شده است كه اگر نياز باشد 
كالس هايي به صورت جبراني تا پايان تابس��تان 
برگزار ش��ود تا دانش آموزاني كه در معرض اين 
وضع بوده اند آمادگي الزم  را براي ش��روع س��ال 

تحصيلي در مهرماه 9۸ داشته باشند. 

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

 رسول شكري نيا با انتشار اين عكس توئيت كرد: كاش ذره اي 
هم نسبت به درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني مجموعه تحت امرتان اعم 
از زيرساخت، اپراتورها، مخابرات، اينترنت، واقعيت افزوده و... حساسيت 
داش��تيد. كاش يه بار هم كه ش��ده درآمدتون از تلگرام، اينستاگرام و 

فيلترشكن ها رو رسانه اي مي كرديد!
-----------------------------------------------------

  اسماعيل آذري با انتشار اين عكس توئيت كرد: از فعاليت هايي 
كه اي��ن چند س��ال پيگير ب��ودم، جذب دخت��ران ت��رك تحصيل يا 
تحصيلكرده روس��تايي به عن��وان مربي كودكان بود. كتاب، وس��ايل 
ورزشي و لوازم التحرير در اختيارش��ون قرار داده مي شود تا با كودكان 
روستا فعاليت كنند و در برابر تالش هاش��ون در حد توان حق الزحمه 

پرداخت مي شود، آموزش هم داده مي شوند.
-----------------------------------------------------

 زهرا كشوري با انتشار اين عكس توئيت كرد: پرونده فروچاله ها 
به جان دشت ميناب افتاد. توئيتري كه اگر بخواهم بنويسيم، انتقال آب 
رودخانه ميناب به بندرعباس، چه باليي سر جلگه ميناب آورد، ميگم: 
انساني را در نظر بگيرد كه كليه هاشو درآوردند. سرطان »ُسمر«هم به 

جانش افتاد و در تمام تنش متاستاز كرد.
-----------------------------------------------------

 فهيمه حاجي نصيري توئيت كرد: كشور به شدت درگير تحريم و 
هجمه  اقتصاديه. اقشار ضعيف جامعه تو تأمين معاش و گذران زندگي 
در مضيقه اند. بعد جناب نماينده از مشكالت دانشجوهاي خارج از كشور 
و فشار روي خونواده هاشون حرف مي زند! چرا كشور بايد براي كسي 
كه نمي خواد تو مملكت خودش درس بخونه هزينه بده؟ مگه سرمايه  

كشور علف خرسه؟
-----------------------------------------------------
 جاللي توئيت كرد: به دوس��تانم گفتم: مي خوام واس��ه كودكان 
آسيب ديده از سيل عروسك درس��ت كنم، همه خنديدند كه بچه ها 
گرسنه هستند تو مي خواهي عروس��ك درست كني! وقتي با تعدادي 
اندك عروسك رفتم آق قال بس��يار پشيمون ش��دم كه چرا عروسك 

بيشتري درست نكردم. . .  
-----------------------------------------------------

 عباس كدخدايي با انتش�ار اي�ن عكس توئيت ك�رد: هفته 
گذشته به همت پژوهشكده شوراي نگهبان موت كورت)شبيه سازي(

شوراي نگهبان برگزار شد. حضور گسترده اساتيد و دانشجويان نشان 
از جذابيت موضوعات حقوق اساسي و عالقه مندي دانشجويان به قانون 
اساسي و نهاد پاسدار آن بود، آخر اين هفته نيز فينال برگزار مي گردد. 

تالشي در جهت تعميم وتعميق قانون اساسي. 
-----------------------------------------------------

 عليرضا با انتشار اين عكس توئيت كرد: همكاري سپاه و بسيج 
براي تخليه روستاي »آبيل« در سيستان بزرگ.

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

 صاحبدل با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ب��ه احترام هر دو 
بايد كاله از سر برداشت. كار زيباي سرباز مركز آموزش 0۵ در رژه روز 

ارتش شهر كرمان. 

نيره ساري 

سكته همزمان 3 متهم بانك سرمايه!
با احضار متهمان بانك س�رمايه ب�راي اجراي حكم، هر س�ه نفر 
سكته كردند كه در حال حاضر پرويز كاظمي به زندان رفته است 
و »علي بخش�ايش و محمدرضا توس�لي« تحت معالجه هستند.
طبق گفته قاضي مس��عودي مقام، زماني كه متهمان بانك س��رمايه 
براي اجراي حكم احضار شدند، هر سه نفر همزمان سكته كردند و در 
بيمارستان بستري شدند. وي اين جمله را در توضيح اجرا شدن حكم 
سه متهم بانك سرمايه بيان داش��ت و با تأكيد بررسي سكته همزمان 
متهمان بانك سرمايه گفت: در حال حاضر پرويز كاظمي به زندان رفته 
و درخصوص دو محكوم ديگر»علي بخش��ايش و محمدرضا توسلي«، 
معالجات در حال انجام اس��ت و گفته ايم اگر محكومان توانايي تحمل 
حبس را ندارند، بايد در بهداري حبس را تحمل كنند كه اين موضوع 
هم در دست بررسي اس��ت. اظهارات قاضي مس��عودي مقام در پايان 
هفتمين دادگاه پتروشيمي در حالي است كه دعواي ارزي اين پرونده 
همچنان ميان نماينده دادستان،  وكال و متهمان ادامه دارد. طبق گفته 
نماينده دادس��تان حداقل يك ميليارد يورو بدون تحويل به سيستم 
بانكي با منشأ ارز داخلي تسويه شده است، اما متهمان همچنان خود را 
موظف به اجراي دستور NPC )شركت ملي پتروشيمي( مي دانند، اما 
نمي گويند اين دستور را از چه كسي مي گرفتند. موضوعي كه قاضي به 
آن اشاره كرد و گفت: اين دستورهاي پنهان از كجا بوده است؟! متهمان 

يا مي ترسند يا مصلحت نمي دانند كه بگويند!
»مقامات نظارتي كش��وري در PCC حضور مستمر و جدي داشتند؛ 
مبلغ تحوي��ل ارز به ش��بكه بانكي و تبدي��ل آن به ري��ال مطابق نرخ 
تعيين ش��ده از س��وي سيس��تم بانكي بود؛ پرداخت هاي ارزي بابت 
بدهي هاي ارزي ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي بود؛ خريدها طبق 
دستورات مجتمع ها صورت مي گرفت؛ ادعاي شركت نفت بود كه من 

مشكل ارزي دارم و بهاي نفت را به صورت ريال بدهيد.« 
اينها را عليرضا عاليي رحماني ديگر متهم پرونده پتروشيمي در هفتمين 
جلسه دادگاه مطرح كرد.  عاليي همچنين در بحث پرداخت هاي ريالي 
به جاي ارز ادعا داش��ت، طبق اس��ناد بايد به ص��ورت ريالي پرداخت 
مي كردند و اتفاقاً دادن ارز استثنا بوده است. وي اعتقاد داشت، عاقبت 

تن دادن به خواست NPC باعث شده تا در جايگاه متهم قرار گيرد. 
اين متهم ادعا داشت يك سري از اطالعات غيرمعمولي در كيفرخواست 
وجود دارد كه باعث مشوش شدن ذهن بازپرس پرونده شده است و بيان 
داش��ت: اي كاش افرادي كه اين اطالعات را داده اند، در صندلي متهم 

مي نشستند و پاسخ مي دادند. 
  تسويه يك ميليارد يورو با منشأ ارز داخلي

اين اظهارات در حالي بود كه حسيني نماينده دادستان اظهار داشت، 
حداقل يك ميليارد يورو بدون تحويل به سيس��تم بانكي با منش��أ ارز 
داخلي تسويه شده اس��ت. وي خطاب به متهم گفت: آيا شما يك نامه 
داريد كه PCC )شركت هاي زيرمجموعه ش��ركت ملي پتروشيمي( 
به NPC گفته باش��د، توان خواسته ريالي ش��ما را نداريم؟! اما متهم 
اين اختيار را به امور مالي مرتبط  دانست كه ارزها به ريال تبديل شود 
و اين روال را طبيعي مي دانس��ت.  قاضي مس��عودي مقام در پاسخ به 
دفاعيات متهم و وكيل وي مبني بر اخذ مجوزهاي تبديل ارز به ريال 
گفت: متهمان يا مي ترسند يا مصلحت نمي دانند اسامي را بگويند، اين 
دستورها پنهان اس��ت، بايد بگوييد تا برويم س��راغ كساني كه دستور 
مي گرفتيد! محوريت دادگاه پتروشيمي طبق گفته نماينده دادستان و 
قاضي همچنان بر اين اصل دعواي ارزي مي چرخد، ارزهايي كه در اثر 
صادرات به دست آمده اس��ت، حواله هايي كه در خارج از كشور گرفته 

شده، اما در داخل ريالي تسويه شده است!
  سكته همزمان متهمان بانك سرمايه

دادگاه هفتم در حالي به پايان رس��يد كه قاضي رسيدگي به متهمان 
پتروشيمي طوالني ش��دن اين دادگاه ها را به دليل شروع علني بودن 
خارج از رسيدگي غيرعلني دانس��ت و ادامه آن را به 9ارديبهشت ماه 
موكول كرد. وي همچنين در پايان دادگاه در پاس��خ به سؤالي مبني 
بر اينكه آيا حكم س��ه تن از مديران بانك س��رمايه اجرا ش��د، گفت: 
زماني كه متهمان براي اجراي حكم احضار ش��دند، نمي دانم چرا هر 
سه نفر همزمان سكته كردند و در بيمارس��تان بستري شدند.  قاضي 
مسعودي مقام افزود: از پزشكي قانوني خواستيم موضوع را بررسي كند.  
وي گفت: در حال حاضر پرويز كاظمي به زندان رفته و درخصوص دو 
محكوم ديگر، معالجات در حال انجام اس��ت و گفته ايم اگر محكومان 
توانايي تحمل حبس را ندارند، بايد در بهداري حبس را تحمل كنند كه 

اين موضوع هم در دست بررسي است. 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه حكم هدايتي صادر شده است، گفت: 

بخشي از حكم اين پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعالم مي شود. 
مسعودي مقام در پاسخ به اين سؤال كه آيا هدايتي براساس وعده اي كه 
داده بدهي خود را داده است، افزود: تا االن بانك سرمايه چيزي در اين 

رابطه به ما اعالم نكرده است. 

درياچه اروميه با سيل احيا شد 
ميلياردها پول احيا را ميل نكنيد !

ادامه از صفحه اول
جالب اينكه احياي درياچه اروميه در طول سنوات گذشته )در هيچ  يك 

از لوايح بودجه سنواتي( داراي رديف اعتباري مستقلي نبوده است. 
همه ساله اعتبارات اين درياچه توسط ستاد احياي درياچه اروميه به 
سازمان برنامه و بودجه كشور پيشنهاد و س��پس در اين سازمان پس 
از تصويب اعتبار در هيئت وزيران نس��بت به تخصي��ص بودجه اقدام 

مي شد. 
به طور مثال در سال 9۷ مبلغ هزار و ۴۵۷ميليارد ريال به عنوان سهم 
آذربايجان شرقي در اواسط سال پس از تصويب در هيئت وزيران، توسط 
سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات ماده 10قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت و ماده 12قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 

كشور تأمين به اين استان ابالغ شد. 
به گفته معاون هماهنگي امور بودجه سازمان مديريت آذربايجان شرقي 

در سال 9۸ نيز همين روال طي خواهد شد. 
اين در حالي است كه نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي 
سال گذشته در اين باره گفت: »ستاد احياي درياچه اروميه مبالغي كه 
به اين ستاد اختصاص داده ش��ده را بدون هيچ كار كارشناسي هزينه 

مي كند.«
روح اهلل حضرت پور افزود: »رئيس جمهوري در سال 92 وعده هايي در 
راستاي احياي درياچه داد و در همان س��ال ها اعتباراتي را نيز به اين 
مهم اختصاص داد، اما در اليحه بودجه 9۷ هيچ رديف بودجه اي را براي 
تحقق اين مهم در نظر نگرفت و مبالغي نيز كه پيش از اين براي احياي 
اين درياچه تخصيص داده ش��ده بود، بخشي توسط آقاي كالنتري در 
ماده 10 و توس��عه صندوق ملي آورد و بخش ديگر آن را نيز در س��اير 

حوزه ها تقسيم كرد.«
اين وضعيت گوياي آن است كه حتي نماينده مجلس هم نه از جزئيات 
هزينه كرد خبر دارد و نه از نحوه عملكرد مالي ستاد احيا رضايت دارد. 
در روزه��اي اخير هم دولت زنده ش��دن اين درياچه با س��يل را به نام 
موفقيت هاي خود جازده است. حاال كه به مدد سيل حال درياچه اروميه 
خوش است، لطفاً ديگر بودجه هاي اين درياچه را به اسم خوش كردن 

حال درياچه حيف و ميل نكنيد !

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار

 تيرم�اه گذش�ته روزنام�ه جوان  
پيش بيني كرده بود س�تاره  مربع ها 

قمارخانه هاي رسانه اي خواهند شد


