
وزراي هزار ميلياردي هميشه وزير ممكن است 
از اين پس م�ورد تعقيب كيفري ق�رار بگيرند. 
اين را ابالغيه جديد قوه قضائيه براي رسيدگي 
به دارايي مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري 
اسالمي ايران مي گويد. هميشه براي مردم اين 
س�ؤال مطرح بوده كه  چگونه فردي همواره در 
س�طح وزير يا معاون وزير، صاحب مس�تقيم يا 
غيرمستقيم دهها ش�ركت پتروشيمي است و 
ثروت وي بالغ ب�ر هزار ميلي�ارد تومان تخمين 
زده می شود. طبق قانون ابالغ شده نه تنها ديگر 
هيچ وزير و مديري نمي توان�د ادعايي در مورد 
ثروت هاي نجومي خود داشته باشد بلكه قانون 
پا را فراتر از اصل مورد نظر در اصل 142گذاشته 
و دايره ش�مول مسئوليتي را گس�ترده تر كرده 
است. مس�ئوالن س�ابق نيز موظفند فهرست 
دارايي اعضاي خانواده شان را در بازه زماني ابتدا 
و انتهاي مسئوليت اعالم كنند. اين يعني الوعده 
وفا! رياس�ت قوه قضائيه از ابتداي فعاليت خود 
قول داده بود كه قانون »از كجا آورده اي؟« )تعبير 
مردمي( مسئوالن به زودي ابالغ   شود. باالخره 
بعد از چند س�ال حرف و حديث درب�اره قانون 
رسيدگي به دارايي مسئوالن، آيين نامه اجرايي 
توسط رئيس قوه ابالغ شد. آيين نامه ابالغ شده 
يكي از مهم ترين قوانيني است كه سال ها خاك 
مي خورد و قرار اس�ت با اجرايي ش�دن آن روند 
مبارزه با هرگونه زمينه فس�اد مالي مس�ئوالن 
دقيق تر ش�ود. رويدادي كه به گفته بسياري از 
صاحب نظران حقوقي موجب توسعه پيشگيري 
از برخي مفاسد در ميان صاحبان قدرت خواهد 
ش�د و ش�ايد بهترين اه�رم تضمي�ن بخش و 
توس�عه نظارتي مردمي باش�د و از سوي ديگر 
به اعتماد س�ازي مردم و اجرايي  شدن عملكرد 
شفاف مسئوالن نيز كمك شاياني خواهد كرد. 
طبق آنچه روزگذشته س��خنگوي دستگاه قضايي 
در نشس��ت خبري خود خبر داد، آيين نامه قانون 
رس��يدگي به دارايي مس��ئوالن و كارگزاران نظام 

جمهوري اسالمي تصويب، ابالغ و اجرا شد. 
   جزئيات قانون »از كجا آورده اي؟«

اسماعيلي با اعالم خبر تصويب، ابالغ و اجرايي شدن 
آيين نامه قانون رس��يدگي به دارايي مس��ئوالن و 
كارگزاران نظام جمهوري، در توضيح تكميلي به دايره 
شمول اين قانون اشاره داشت و گفت: دو گروه شامل 
اين آيين نامه مي ش��وند؛ گروه اول مشموالن اصل 
١٤٢ قانون اساسي هستند، مثل رئيس جمهور، وزرا 

و برخي مقامات ارشدي كه در اصل ١٤٢ آمده است 
بايد در آغاز و پايان دوره مسئوليت اموال و دارايي هاي 
خود را اعالم كنند تا قوه قضاييه بررس��ي كند و اگر 
افزايش نامتعارفي داشته باشند، رسيدگي و نتيجه 
را به مردم گزارش كنن��د؛ گروه دوم، خيل عظيمي 
از مسئوالن در رده هاي مختلف مانند استانداران، 
فرمانداران، نمايندگان مجلس و تمام مقامات قضايي 
را شامل مي شود كه بيشترين شمول را در حوزه قوه 
قضاييه دارند و هركس عهده دار منصب قضا ش��د، 
مطابق اين قانون و آيين نامه بايد اموال و دارايي هاي 
خود را در آغاز دوره ، هنگام تبديل وضعيت ها و تغيير 
س��مت ها و نيز در پايان دوره به سامانه اي كه اعالم 

شده است،اعالم كنند. 

اس��ماعيلي با بيان اين مطلب كه اي��ن قانون براي 
مچ گيري نيست بلكه مي خواهند از سالمت رفتار 
كارگزاران جمهوري اسالمي و از كساني كه آلودگي 
اقتصادي پيدا نكرده اند دفاع كند، مي گويد: فلسفه 
اصلي اين قانون، صيانت است البته با متخلفين هم، 
ساز و كار برخورد پيش بيني شده است و كسي كه 
مي خواهد عهده دار يكي از اين سمت ها شود، قبل 
از انتصاب بايد يك تعهدنامه بده��د كه هم در آغاز 
دوره و هم در پايان دوره، اموال و دارايي خود را اعالم 
كند؛ اگر اين تعهد را نسپرد مقام باالتر نمي تواند او 
را منصوب كند يا نمي تواند داوطلب ش��وراي شهر 
و نماينده مجلس ش��ود. اين افراد باي��د فرمي را پر 
كنند كه متعهد مي شوند اگر رأي آوردند به محض 

انتخاب به عنوان نماينده مردم صورت جامع اموال 
و دارايي خود را در س��امانه اي كه قوه قضائيه طرح 

كرده، اعالم كنند. 
 تعقيب كيفري مسئول متخلف

به اس��تناد ماده اول قانون كه آيين نامه اجرايي آن 
ابالغ شده اس��ت، دوره مسئوليت مدتي است كه از 
زمان انتخاب يا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع 
مي شود و تا پايان مدت مس��ئوليت ادامه مي يابد. 
نكته جالب در اين قانون دايره فرزندان تحت تكفل و 
همسران است كه همسران دائم يا موقت را هم شامل 
مي ش��ود. افزون بر اين به استناد تبصره دوم ماده7 
اين قانون، فهرست دارايي اعضاي خانواده هر يك از 
مسئوالن در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت بايد 
اعالم شود و با كاهش يا تغيير، مقامات مسئول موظف 
هستند نس��بت به اعمال تغييرات و اعالم فهرست 

دارايي آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام كنند. 
دايره اعالم فهرست دارايي از هرگونه اموال غيرمنقول 
تا منابع درآمدي مس��تمر، موجودي حساب هاي 
بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ها، اوراق 

بهادار و حتي سرمايه گذاري است. 
نكته قابل اهميت در اين قانون امكان تعقيب كيفري 
براي آن دسته از مسئوالني است كه در مهلت مقرر 
نسبت به ارائه فهرست دارايي هاي خود به اداره كل 
اقدام نكنند يا دارايي خود را كتمان يا گزارش ناقص 
ارائه كنند، در اين راس��تا اداره كل ذي ربط موظف 
اس��ت مراتب را جهت تعقيب كيفري به دادستان 

تهران اعالم كند. 
  مسئوالن كار اقتصادي نكنند!

اجراي درست قانون رس��يدگي به اموال مسئوالن 
 نه تنه��ا منجر ب��ه بازدارندگي خواهد ش��د بلكه با 
جداسازي سره را از ناسره اجازه نخواهد داد تا مقوله 
فساد به همه مسئوالن تعميم داده شود. مبراشدن 
از تهمت ه��اي مالي رس��انه اي و عملكرد چابك تر 
دس��تگاه هاي اداري از ديگر خصايص اجراي قانون 
»از كجا آورده اي؟« است. به استناد قانون، مسئوالن 
دولتي از فعاليت گسترده اقتصادي منع شدند. وزير و 
مسئول دولتي با دريافت  هاي  دولتي نمي توانند ثروت 
ميلياردي انباشته كنند. مسئوالن صاحب ثروت  هاي  
ميلياردي كه چند دهه هم مسئول بوده اند ،  از اين 
پس بايد پاسخگوي ثروت خود باشند و بگويند از كجا 
آورده اند؟ تعارض منافع با فعاليت  اقتصادي مسئوالن 
دولتي رخ مي دهد، كه شكل ديگر همان فساد و رانت 
است كه قانون و آيين نامه مورد بحث مانع رخداد اين 

رانت خواهد شد. 
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12درصد از كارمندان دولت به نرخ بيكاري 12درصدي اضافه مي شوند 

تيغ كوچك سازي دولت بيخ گلوي فرهنگ و آموزش 

نماينده دادستان در جلسه دادگاه مطرح كرد

تعقيب كيفري  وزيران 1000ميلياردي
آيين نامه قانون رسيدگي به دارايي مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ابالغ شد و براساس اين قانون 

امكان تعقيب كيفري براي آن دسته از مسئوالني كه اموال خود را اعالم نكنند يا كم اعالم كنند، وجود دارد

براساس اعالم مركز آمار كشور نرخ بيكاري در 
سال گذش�ته 12درصد بوده است. به بيان ديگر 
به طور متوسط 12درصد افراد در سنين اشتغال 
س�االنه از چرخه درآمدزايي خارج مي ش�وند. 
اين رقم در سال 94 و قبل از اجراي دور اول برنامه 
تحول اداري ح�دود 11درصد بود؛ ب�ا اين وجود 
دولت بر اجراي ف�از دوم اين طرح اص�رار دارد. 
براس�اس برنامه تحول اداري قرار است تا پايان 
س�ال آينده، 12 درصد از حجم و ان�دازه دولت 
كوچك شود. طبق توضيح معاون سازمان اداري 
و اس�تخدامي كش�ور كاهش 12درصدي حجم 
دولت يعني بعد از خروج كارمن�دان ديگر نيرو 
جذب نشود. گفتني است بخش قابل توجهي از 
كارمندان رس�مي و پيماني دول�ت را كارمندان 
بخش هاي فرهنگي و آموزشي تشكيل مي دهند 
و كارمندان ساير بخش هاي دولت مدت هاست 
از طريق ش�ركت تأمي�ن نيروي انس�اني به كار 
گرفته مي شوند و به طور مستقيم با دولت رابطه 
اس�تخدامي ندارن�د. بنابراين به نظر مي رس�د 
تعديل دستوري كاركنان ش�وراي عالي انقالب 
فرهنگي  يا كاهش پذيرش در دانشگاه فرهنگيان 
و در مقابل توس�عه خريد خدمات آموزش�ي در 
آموزش و پرورش در راس�تاي طرح مزبور باشد. 
دولت در شش سال گذش��ته در حوزه كارآفريني 
نزديك به ورشكسته محس��وب مي شود. به طوري 
كه نرخ بيكاري در بين ١5تا ٢٤ساله ها با رسيدن به 
رقم تقريبي 30درصد در طول اين سال ها ركورد زده 
است و پيش بيني ها حاكي از اين است كه در سال 

جاري شاهد افزايش نرخ بيكاري هم خواهيم بود. 
  دولت به افزايش بي�كاري افتخار مي كند!
در اين ش��رايط دولت به دنبال كاهش هزينه هاي 
خود و كوچك سازي اس��ت. بعد از خصوصي سازي 

پرحاش��يه و ابهام به س��بك دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم، اين بار كوچك سازي دولت پايش را روي 
گلوي كارمندان گذاش��ته اس��ت. آن هم با عنوان 
اج��راي دور دوم برنامه تحول اداري كه قرار اس��ت 
تا پاي��ان س��ال 99 ،١٢درصد از كارمن��دان دولت 
تعديل شوند و دولت به خودش افتخار كند، به بيان 
ديگر دولت به جاي اينكه به آمارهاي ايجاد اشتغال 
در كارنامه عملكرد خ��ود افتخار كن��د به كاهش 
هزينه هاي خود و كوچك سازي دولت آن هم بدون 
در نظر گرفتن شرايط و اقتضائات جامعه را موجب 

مباهات خود عنوان كرد. 
اين زاويه ديد منحصر به فرد و بي سابقه در دولت را 
سيدصدرالدين صدري نوش آبادي، معاون سرمايه 
انساني سازمان اداري و استخدامي كشور اين طور 
شرح داد: ما موظف هستيم تا پايان سال 99 ميزان 
١٢درصد از حجم و ان��دازه دولت را كوچك كنيم، 

يعني بعد از خروج كارمندان ديگر نيرو جذب نكنيم 
بلكه نيروهاي موجود را توانمند كنيم. 

وي اظهار كرد: دوره اول برنامه تحول اداري از سال 
9٤ تا 9۶ اجرا و دور دوم آن از سال 97 تا 99 تدوين 
و اجرايي شده كه اين طرح در ١0 برنامه تدوين شده 
و در سال 99 مي خواهيم با افتخار بگوييم، طرح ها 

محقق شده است. 
  فرهن�گ و آموزش مرغ  عروس�ي و عزاي 

دولتي ها 
در اين اثني نكت��ه قابل تأمل اين اس��ت كه بخش 
قابل توجه��ي از نگاه هزين��ه اي دولت ب��ه نيروي 
انس��اني، مربوط به حوزه هاي آم��وزش و فرهنگ 
اس��ت، زيرا بزرگ ترين ارتباط استخدامي دولت با 
كارمندان در اين زمينه هاست. در اين رابطه كاهش 
پذيرش دانش��جو معلم و افزاي��ش خريد خدمات 
كه در فصل بودجه رئيس جمه��ور دفاع تمام قدي 

از آن داش��ت، به اضافه تعديل نيروهاي ش��اغل در 
نهادهاي فرهنگ��ي مانند دبيرخانه ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي هم��ه و همه در راس��تاي كاهش 
هزينه ه��اي دولت، آن ه��م ب��دون در نظر گرفتن 
تبع��ات اين اقدام براي كش��ور هس��تند. ب��ه بيان 
ديگر كاهش هزينه ه��اي دولت به ش��يوه كنوني 
 به قيمت افزايش هزينه براي نظام تمام مي ش��ود. 
با اين وجود صدري نوش آبادي تأكي��د دارد: براي 
تحقق اين اهداف چابك س��ازي دولت، متناس��ب 
و منطقي س��ازي حجم و ان��دازه دولت هم��راه با 
توسعه دولت الكترونيك نياز داريم و در كنار آن به 
توانمند سازي كاركنان، ارتقاي كيفي مديران و صيانت 

از حقوق شهروندان در نظام اداري نياز است. 
   دولت شاخص اشتغال را نمي پسندد 

اين مقام مس��ئول اف��زود: رتب��ه ما در ش��اخص 
حكمروايي كشور ١33اس��ت كه بايد به 99درصد 
برس��يم و همچنين ش��اخص كيفيت مق��ررات از 

9درصد به ٤0 درصد برسد.
اين مقام مسئول از كاهش ١5 درصدي هزينه هاي 
دولت تا پايان سال 99 و دستيابي به سهم 35 درصدي 
 رش��د اقتصادي از محل ارتقا به��ره وري خبر داد. 
بر مبناي اظهارات اين مقام مسئول دولتي ها براي 
دستيابي به رشد اقتصادي دس��ت به دامن ارتقاي 
بهره وري ش��ده اند و در عين حال تأثير و نقش آمار 
 بيكاري را بر رش��د اقتص��ادي نادي��ده مي گيرند. 
طبق اين گزارش ن��رخ بيكاري با ش��رايط كنوني 
اقتصاد و بازار كار و سرمايه و توليد، به خودي خود 
رو به افزايش است و در عين حال ايجاد اشتغال هم 
زير سايه همين شرايط در هاله اي از ابهام قرار دارد و 
با وجود بيكاركردن تعداد ديگري از كاركنان دولت 
به اس��م طرح تحول اداري به معن��اي افزايش آمار 

بيكاران است. 

نماينده دادستان     قضایی
در هفتمين جلسه 
دادگاه هادي رضوي با اعالم بازداشت يكي از 
متهمان اين پرونده كه متواري شده بود، گفت: 
آقاي حيدرآبادي مديرعامل بانك سرمايه كه 
قبل از آقاي خاني بودند، در حين تحقيقات از 
كشور متواري و به اسپانيا رفتند و هفته گذشته 
توسط پليس اينترپل دستگير شد و تشريفات 

قانون�ي جه�ت اع�اده وي در جريان اس�ت. 
بخشي از دادگاه روزگذش��ته به دفاعيات وكيل 
هادي رضوي اختصاص داش��ت. وي در دفاع از 
موكل خود گفت: بايد به جوانان فرصت بدهيم، 
اين جوان كار كرده و قراردادش را عملياتي كرده 
است و براي دريافت وام اهليت داشته است. وي 
فهرستي از قرارداد هاي موكلش را قرائت كرد و 
گفت: اسناد مالي، صورتحساب و نمونه قرارداد ها 

وجود دارد كه به دادگاه تقديم مي كنم. اين نوع 
دفاع وي با واكنش قاضي مسعودي مقام مواجه 
شد و اظهار كرد: بسياري از مدارك كه به بانك 
سرمايه داده ش��ده به بانك هاي ديگر هم ارائه 
شده و مشخص نيس��ت به چه نحوي وجوه سر 
از جيب آقاي رضوي درمي آورد و نبايد مش��ابه 
اين اس��ناد را به بانك هاي ديگ��ر بدهد. قاضي 
خطاب به رضوي گفت: شما گفتيد برخي اسناد 

از پرونده شما خارج شده اس��ت. اگر اين اسناد 
برداشته شده بود شما چطور به بانك هاي ديگر 

ارائه مي داديد. 
همچنين نماينده س��ازمان بازرسي كل كشور 
روزگذش��ته درباره مل��ك اندرزگ��و گفت: اين 
ملك باغ بوده و ب��راي مصادره آن اقدام ش��ده 
است. گفته اي كه با واكنش منفي هادي رضوي 

مواجه شد. 

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 ش�كري  نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: عشق به 
واليت ايراني و غيرايراني نمي شناس��د. المار نور علي اف كش��تي گير 
پهلوان اوكرايني مدال طال گرفت و با افتخار با پيراهن منقش به تمثال 
رهبر معظم انقالب روي س��كوي قهرماني حاضر شد و عشق به آقا رو 

عماًل به رخ دنيا كشيد. خسته نباشي دالور، خداقوت پهلوان. . . 
-----------------------------------------------------
 سيما سيفي توئيت كرد: سگ بي قالده يك خانم بهم حمله كرد، 
خوردم زمين زخمي شدم پيگير شكايت شدم، خانم چادرم رو كشيد، 
گفت: به اين چادرت اعتقاد داري، اگر داري چرا شكايت مي كني؟ بعدش 
گفت: صدقه سر خودم و سگم خسارتت رو ميدم! چرا اينها مي تونند با 

سگ بي قالده تردد كنن، ولي من شكايت كنم بي اعتقادم؟!
-----------------------------------------------------

 اردالن با انتشار اين عكس توئيت كرد: دونه اي ٤00هزار تومن در 
بازار تجريش.  سوداگران درخت هاي بلوط لرستان رو به آتش مي كشند تا 
سنجاب ها رو به دام بندازند. سنجاب نقش مهمي در كاشت درخت بلوط 

داره. ببينيد چطور در قفس بي تابي ميكنه و مشتري بي اطالع.
-----------------------------------------------------

 فهيمه با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: محمدرضا حافظي، 
رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كه بيش از يك دهه تالش هاي فراواني 
براي جذب نيكوكاران در مدرسه س��ازي انجام ميداد و روز و ش��بش 
ساخت مدرس��ه براي دانش آموزان مناطق محروم بود در بيمارستان 
ايرانمهر درگذش��ت. از او ياد گرفتم كه جز نيكي چي��زي در اين دنيا 

ماندگار نيست. 
-----------------------------------------------------

 اميد با انتشار اين عكس توئيت كرد: كفش زوار امام حسين)ع( 
را واكس ميزد؛ بعد از شهادتش معلوم شد او يكي از سرداران سپاه بود. 

. . سردار شهيد هادي كجباف
-----------------------------------------------------

 مهدي مهرپور توئيت كرد: چرا خودروسازان ايراني با اينكه طي 
سال هاي اخير حداقل سه برابر قيمت جهاني خودرو فروخته اند، باز هم 
50 هزار ميليارد تومان بدهي دارند!؟چرا زيانشان صاف نمي شود!؟ اگر 

توليد خودرو در ايران ضررده است، چرا توليد مي كنند!؟
-----------------------------------------------------

 خبر گزاري ايمن�ا با انتش�اراين عكس نوش�ت: فاضالب هاي 
بيمارس��تاني بالتكليف  اس��ت. ورود فاضالب٢5روس��تا به زاينده رود 
محيط زيس��ت اصفهان با اشاره به وجود٢5روس��تاي فاقد تصفيه خانه 
فاض��الب در باالدس��ت رودخانه گفت:مش��كل اصل��ي، ورود فاضالب 
شهرهاوروستاهاي باالدست است كه بزرگ ترين تهديد براي آب شرب 

شهروندان محسوب مي شود.
-----------------------------------------------------

 حميد رضايي با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: آقاي برزگر 
محمدي جانباز 70 درصد دفاع مقدس كه ١08 تركش را در بدن خود 
ميهمان دارد اين روزها به علت عدم پرداخت هزينه درمان توسط بنياد 
شهيد اوضاع وخيمي دارد. اين جانباز س��رافراز از ١3 سالگي در جنگ 

تحميلي از كيان اين كشور دفاع كرده است. 

عليرضا سزاوار 

  رئيس سازمان حفظ نباتات جهاد كش��اورزي گفت:در پنج ماه 
گذشته در 570 هزار هكتار اراضي و مراتع كشور مبارزه با آفت ملخ 
صحرايي صورت گرفته و براي اين مبارزه تاكنون ٢8ميليارد تومان 

هزينه شده است. 
  در حالي كه حدود هفت ماه از وعده وزارت بهداش��ت براي ابالغ 
بسته حمايتي بيماران مبتال به »اس . ام . اي« مي گذرد، اين بيماران 

همچنان چشم  انتظار حمايت هاي مسئوالن هستند. 
  رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه بعيد مي دانم انتخابات 
شوراياري ها 3١خرداد برگزار شود، گفت: به نظر مي رسد انتخابات 

با يك ماه تأخير انجام شود. 
  مديركل ام��ور فرآورده هاي طبيع��ي، س��نتي و مكمل وزارت 
بهداشت طي نامه اي دس��تور جمع آوري شربت ضدسرفه كودكان 

»آيورا« را صادر كرد. 
  وزير بهداش��ت گفت: ترم��ز بخش هاي هزين��ه اي طرح تحول 
سالمت را كشيديم و سه بس��ته اصلي آن يعني كاهش پرداخت از 
جيب بيماران، حمايت از بيماران خاص و صعب العالج و ماندگاري 
پزشكان و تيم پزش��كي در مناطق محروم را با قدرت و شدت ادامه 

مي دهيم. 
  مدي��ر كل دفت��ر حقوق��ي و ام��ور مجل��س س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با بيان اينكه اليحه حفاظت از خاك توسط شوراي 
نگهبان تأييد شده اس��ت، گفت: بر طبق اين قانون انتقال خاك  به 

خارج از كشور ممنوع شد. 
  معاون مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت 
س��قفي براي ارائه خدمات درماني به بيماران مبتال به MS تعيين 
نكرده و تمام توان خود را براي كاهش هزينه ه��اي اين بيماران به 

كار گرفته است. 
  مشاور عالي وزير بهداش��ت گفت: ويتامين D كه در روغن  هاي 
مصرفي وج��ود دارد و تبليغات آن در رس��انه ملي انجام مي ش��ود، 

نمي  تواند نياز بدن به اين ويتامين را تأمين كند. 

شهريه اضافی دانشگاه آزاد 
روي ميز اصل 90

در دو س�ال اخي�ر دانش�گاه آزاد تس�هيالت مناس�بي ب�راي 
دانش�جويان ممت�از و مناط�ق مح�روم در نظ�ر گرفت�ه، ام�ا 
اعتراض ب�ه ش�هريه ها اكنون پ�اي مجلس را وس�ط كش�يده 
اس�ت. تا جايي كه ب�ه گفته عض�و كميته فرهنگي كميس�يون 
اصل نود »قس�متي از ش�هريه هايي كه توسط دانش�گاه آزاد از 
دانشجويان اخذ مي ش�ود با برخي از آيين نامه ها تطابق ندارد.«

چندي قبل تعداد زيادي از دانش��جويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد 
در فضاي مجازي با ايجاد هشتگي با عنوان نه به افزايش شهريه هاي 

دانشگاه آزاد به اين موضوع اعتراض كردند. 
در پاس��خ به اين ماجرا هم دكتر مجتبي علوي فاضل، س��خنگوي 
دانش��گاه آزاد اظهار كرد: »با ارزيابي  كه در واحدهاي علوم پزشكي 
انجام شد، مشخص شد هزينه هاي آموزش پزشكي به  مراتب بيشتر 
از شهريه اي است كه از دانشجويان دريافت مي شود و در بسياري از 
موارد دانشگاه از س��اير منابع خودش صرف اداره دوره هاي پزشكي 

مي كند.«
 س��خنگوي دانش��گاه آزاد اس��المي اضافه كرد: »در مقابل، شهريه 
پرديس هاي خودگ��ردان و دانش��گاه هاي علوم پزش��كي دولتي را 
مي توانيد با مراجعه به سايت هاي اين دانشگاه ها مالحظه كنيد كه 
اين شهريه ها نسبت به شهريه دانشگاه آزاد اسالمي بسيار بيشتر و دو 
تا چهار برابر است؛ دريافت اين مبالغ در حالي است كه اين دانشگاه ها 
از امكانات دولتي استفاده مي كنند و هزينه هاي راه اندازي، تجهيز و 

استخدام استاد را نيز ندارند.«
مدي��ران دانش��گاه آزاد بارها اعالم كرده  اند كه سياس��ت دانش��گاه 
حمايت از حقوق دانش��جويان و كاهش فش��ار مالي بر دانشجويان 
و خانواده هاس��ت و حتي مجوز كاهش 50 درصدي ش��هريه برخي 

رشته ها به ويژه در مناطق محروم هم داده شده است. 
از سوي ديگر اميرحسنخاني، عضو كميسيون اصل 90 با بيان اينكه 
قسمتي از شهريه هايي كه توسط دانش��گاه آزاد از دانشجويان اخذ 
مي ش��ود با برخي از آيين نامه ها تطابق ندارد، گف��ت: »ما پيرو اين 
موضوع نامه نگاري را با آقاي طهرانچي داش��ته ايم كه اين مسئله را 
حداقل منطبق با قوانين كنند چراكه اگر اين دانشگاه شهريه اضافه 

از دانشجويان گرفته اند، بايد به آنها بازگردانند.«
كشمكش بر سر شهريه هاي دانش��گاه آزاد بين مديران اين دانشگاه 
و مجلس در حالي ادامه دارد كه دانشگاه آزاد سال قبل دانشجوياني 
را به عنوان ذخيره، ثبت نام و حتي آنها را به س��ر كالس ها فرستاد و 
كارت دانش��جويي هم براي آنها صادر كرد، اما همه اين دانشجويان 
حذف شدند. اين موضوع هم در كميته فرهنگي كميسيون اصل نود 

نيز در حال رسيدگي است. 
افزايش شهريه ها در كنار حذف برخي كد رشته هاي كارشناسي ارشد 
دانشگاه آزاد توس��ط وزارت علوم و ريزش تعداد افراد ثبت نام كننده 
در اين دانشگاه مي تواند اين دانشگاه را با مشكل جدي صندلي خالي 

هم رو به  رو كند. 

 تقدير از راننده قانونمدار اسنپ
 در بسيج اصناف برگزار شد

مراس�م تقدي�ر از س�عيد عاب�د راننده اس�نپ ك�ه در چارچوب 
قان�ون از جابه جاي�ی مس�افر بدحج�اب خ�ودداری ك�رد، 
صب�ح دي�روز ب�ا حض�ور رئي�س بس�يج اصن�اف برگزار ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، غالمرضا حسن پور رئيس بسيج اصناف 
در ابتدای مراسم تقدير از سعيد عابد راننده قانونمدار اسنپ با بيان اينكه 
خدا را شكر می كنيم كه هنوز عده ای هستند كه امر به معروف و نهی از 
منكر می كنند، گفت: ايشان كار مخلصانه ای را انجام دادند و خدا او را 
عزت بخشيد، وظيفه ذاتی بسيج اصناف بزرگ كردن كار های خير است 
و بايد فضای سالم جامعه بر مبنای قانون و شرع حفظ شود، در مملكت 

اسالمی همه بايد تابع قانون باشند. 
وی ادامه داد: طرحی در بس��يج اصناف برای عفاف و حجاب در دست 
طراحی و اجرا است كه بسياری از كس��به به آن پيوستند. رويكرد ما 
موافق با توس��عه كس��ب و كار بوده و به كمك آن توس��عه می دهيم و 
اميدواريم در سال رونق توليد اين اتفاق بيفتد، محور ما خداست و هر 

كاری برای خدا باشد، بركت پيدا می كند. 
سعيد عابد، راننده ناهی از منكر اسنپ در ادامه با اشاره به اينكه امر به 
معروف و نهی از منكر بايد در جامعه زنده ش��ود، خاطرنشان كرد: اين 
حركت خير با كم��ك فعاالن فضای مجازی و خانواده ش��هدا به اينجا 
رسيد. اين حركت امروز را بسياری از رانندگان انجام می دهند، انتظار 
بازخورد اين حركت را نداش��تم و بعد از دو روز متوج��ه بازتاب آن در 

فضای مجازی شدم. 
 عابد در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: برخی می گفتند يك دست صدا 

ندارد، اما ديديم كه يك دست می تواند صدا داشته باشد. 
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