
برگزاري دادگاه س�يدهادي رضوي ب�ه عنوان 
يكي از متهمان فس�اد بانك س�رمايه بهانه اي 
ش�د تا نگاهي داشته باش�يم به يك معضل اين 
روزه�اي جامع�ه. عوام فريبي مجرمان�ي كه از 
احساس�ات مذهبي سوءاس�تفاده مي كنند تا 
مس�ير خاكي اقدامات مجرمانه خود را آسفالت 
كنند. سيدهادي رضوي متهمي كه دفاعياتش 
را در دادگاه ب�ا س�ام ب�ه حض�رت زه�را)س( 
مط�رح س�اخت. وي در گفت وگويي ب�ا عنوان 
حام�ي جش�نواره »مدافعان حرم« نيز س�خن 
خ�ود را با همين س�ام و صلوات آغاز ك�رد و از 
خون ش�هدا و عزت كش�ور س�خن ها گفت. به 
قول خودش هادي رضوي را در دادگاه يك بچه 
ريش�وي مذهبي مي دانند كه ش�ايد روي نوع 
پوشش، لباس پوش�يدن و حرف زدنش حساب 
ديگري مي كنند، اما امروز وقتي در جايگاه يك 
مفسد اقتصادي است، گويي نماينده دادستان 
رويكرد ديگري به وي دارد،  اما نبايد از نظر دور 
داشت كه رضوي و رضوي ها مجرماني در لباس 
مؤمنانه هستند نه مؤمناني كه مجرم مي شوند. 
با جماعت عجيبي رو به رو هس��تيم. جماعتي پر از 
تناقض، ريا، نيرنگ و فريب ك��ه نفاق، كينه و حب 
دنيا در قلبشان ناتمام است. شهيد مطهري جمله اي 
جالب در مورد نفاق بيان مي كند: »منافق كسي است 
كه فكر و انديشه اش يك جور مي گويد و زبانش جور 
ديگري، درس��ت بر ضد آن. احساسات و عواطفش 
در يك جه��ت ولي تظاه��رات ظاهريش در جهت 
ديگر!« قسمت دردناك ماجرا اينجاست كه دقيقاً 
جماعتي ديگر به خاطر خطاهاي برخي افراد مورد 
انواع تهمت، قضاوت و ناسزا قرار مي گيرند و نتيجه 
اين مي شود از يك سو مردم به واسطه اقدامات اين 
دست افراد، دين گريز و حتي دين ستيز مي شوند و از 
سوي ديگر عرضه دين را هم به نسل جديد و باورهاي 

نو تغيير مي دهند. 
مصاديق اين جمله و اين مقدمه چند وقتي است كه 
در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي بروز و ظهور يافته 
و به گونه اي تا حدي اعتقادات مردم را دس��تخوش 

عوام فريبي كرده است. 
 هادي رضوي 

هادي رضوي از جمله همين افرادي است كه خواسته 
يا ناخواس��ته با هدف يا بي هدف امروز نماد همين 
جريان مذهبي شده كه دوران دادگاهي خود را آن 
هم به صورت علني طي مي كند؛ كس��ي كه دوران 
تحصيل خود را در مدرسه مؤتلفه اسالمي گذرانده 
و هلدينگ اقتصادي خ��ود را فاطم��ي نامگذاري 

كرده است. 
وي در اولين جلسه دادگاه حرف خوبي زد و ريشه درد 
را مورد اشاره قرار داد؛ او گفت من بچه حزب اللهي 
ريشو كه به قول آقاي قهرماني )نماينده دادستان( 

فقط خوب سينه مي زنم امروز بايد از حيثيت يك 
مجموعه دفاع كنم تا مردم نگويند در قالب ريش، 
بخور بخور مي كنند. امروز مانده بودم انگشتر دستم 
بكنم يا نه! وي در بخشي ديگري از دادگاه به وام هاي 
20ميليوني خود در يكي از مس��اجد اشاره كرد كه 
به واسطه اين وام ها افراد بي بضاعت به سفر زيارتي 
مي رفتند. سيدمحمدهادي رضوي متهمي است كه 
دفاعيات خود را با سالم به حضرت زهرا)س( آغاز و 
لفظ »سيد« را بسيار پررنگ ادا كرد. سالم آغازين 
رضوي در دادگاه، اتفاقاً در گفت وگوي وي به عنوان 
حامي جشنواره اي به نام »مدافعان حرم« هم بيان 
شده اس��ت و در آنجا عزت و آرامش امروز كشور را 

دقيقاً مديون خون شهدا مي داند. 
در دادگاه دوم، هادي رض��وي همچنان ظواهر امر 
را حفظ كرد و ادعا داشت: روند دادگاه به لطف امام  
حسين)ع( پيش مي رود. تا جايي كه خود گفت: از 
عمد مي گويم به لطف امام حسين)ع( چون به من 
گفتن عوضي مذهبي نما! بايد مستند ارائه كنم و از 

اين وضعيت دفاع كنم!
ژس��ت ديني هادي رضوي حتي مورد نقد نماينده 
دادستان واقع شد و گفت: جالب است آقاي رضوي 
با ژس��ت دين گرايي حرف از مبازره با نزول بانك ها 

هم ميزني!
 حسين هدايتي 

حسين هدايتي، متهم ديگري بود كه همين روزها 
حكم وي قرار است  صادر شود. مثل هادي رضوي 
كه بر لفظ »سيد« بودن و حس��ين هدايتي هم بر 

»حاجي« بودن خود تأكيد داشت. 
اشاره به آشنايي هاي خود در جنگ و جبهه از يك 
طرف و الفاظي چون »من بچه مس��لمونم«، »اهل 
رشوه نيس��تم« هم از س��وي ديگر باعث شد تا نام 
وي هم در اين گزارش قرار گي��رد. هدايتي اعتقاد 
داشت در خانواده اي مذهبي بزرگ شده و مي گفت: 
۱۳هزار زنداني در اين سال ها آزاد كردم، به هزاران 
نفر وام قرض الحس��نه دادم، اما خودم براي گرفتن 
وام محاكمه مي شوم. حاج حسين هدايتي خود را با 

پيشينه انقالبي معرفي  كرد كه خدمات عام المنفعه 
زيادي را داشته است. وي خاطرنشان كرد، هزينه هاي 
زيادي صرف امور خير، ساخت مسجد و حوزه داشته 
اس��ت. در جايي حتي به پرداخت خمس هم اشاره 
كرد كه نماينده دادستان به وي گفت: از پول مردم 
خمس داديد! و چه جالب در جمالت آخر دفاعيات 
خود گفت: به فرموده علي )ع( بترس از كس��ي كه 
ياوري جز خدا ندارد يا آنجايي كه دروغگو دش��من 

خداست، آخ خدا چه قدر دشمن داري!
 قربانعلي فرخزاد 

قربانعل��ي فرخ��زاد بزرگ تري��ن ف��رد حقيق��ي 
دريافت كننده تس��هيالت دادگاه هاي ويژه بود. او 
هم مي گفت، من خر دولتم من حم��ال دولتم! اما 
در كنار اين دفاعيات اشاره اي هم به ساخت مسجد 
داشت، اما اين نماينده دادستان بود كه خطاب به وي 
گفت: »نمي خواد مسجد بسازي پول هاي بيت المال 

را برگردان!«
در كنار اين افراد، ش��اهد اخبار سوء اس��تفاده هاي 
اقتصادي مؤسس��ات اعتباري چ��ون ثامن الحجج 
از اس��ما  مقدس از جمله نام مبارك و دلنشين آن 
حضرت براي جلب اعتماد مردم و تاراج سپرده هاي 
آن با محمل  هاي مختلف هستيم. سؤال اين است كه 
آيا از اين اسامي براي بركت فعاليت هاي مؤسسات 

استفاده مي شود يا سوء استفاده افكار عمومي؟!
 عليرضا زيبا حالت منفرد 

جالب اين بود كه حتي عليرضا زيبا حالت منفرد يا 
همان جعبه سياه پرونده بابك زنجاني هم كه به قول 
خودش سال ها در مالزي زندگي زندگي كرده است، 
گذري به همين قبيل واژه ها داشت. دفاعياتش را 
با قسمه جالله به ذات مقدس الهي آغاز كرد. وي 
در بخشي از دفاعيات خود با تأكيد براينكه به رغم 
مهاجرت، قلبش براي وطن مي تپيده است، گفت: 
اينجا واليت عش��ق است و پيرو س��بك زندگي 
اهل بيت هستم، پيرو رس��ولي هستم كه اخالق 

مدار بود. 
ايرانيان از ديرباز عشق و ارادت خالصانه اي به قرآن 
كريم و اهل بيت عصمت و طهارت)ع( داش��ته اند، 
بنابراين تكيه بر اين موضوعات ژس��ت خوبي براي 
جلب اعتماد مردم ماست. امام جواد )ع( در حديثي 
ِ فِي الَْعاَلنَِيِة َعدًو  كوتاه مي فرمايند: »اَل تَُكْن َولِّياً ِلهَّ
��ر« يعني تو از آنهايي نباش كه در ظاهر  لَُه في السِّ
طوري خودشان را جلوه مي دهند كه از دوستان خدا 

هستند، اما در خفا دشمن خدايند!
نبايد فراموش كرد بازي كردن با اعتقادات مردم در 
پوشش عوام فريبي و مس��ائل ديگر، اتفاقاً به دليل 
دورشدن از مباني اعتقادي و ارزشي است كه به اسم 
خدمت، هم به خالق خيانت مي كنند و هم به نگاه 
يك قشر! حفظ ظواهر دين براي عوام فريبي راهبرد 

انحرافي بني اميه است. 
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كشف ايده هاي تربيتي- آموزشي  در »ايتات«

شگفتي سازي دانشمندان ايراني در »نيچر«

مجرماني در لباس دين هستند 
نه مؤمناني كه جرم كرده اند

اين روزها دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي با مجرماني روبه رو است كه به قول معروف جانماز آب مي كشند
اما نبايد از نظر دور داشت اينها مجرماني در لباس مؤمنان هستند نه مؤمناني كه مجرم مي شوند 

جشنواره ايتات در 
دو مرحله مقدماتي    ويژه

و كش�وري برگ�زار خواه�د ش�د. در طي اين 
جش�نواره معلمان، مربيان و اساتيد ايده ها و 
روش هاي نوين تربيتي و آموزشي خود را طي 
پنج تا 10 دقيقه ارائه مي دهند و پس از داوري و 
انتخاب، س�ه ايده برتر هر مجموعه به مرحله 

كشوري اين جشنواره معرفي خواهد شد. 
هدف اصلي جشنواره ايتات تقويت خالقيت و ارتقا 
توانمندي معلمان و مربيان و اساتيد بوده و مواردي 
چون شناسايي نيروهاي خالق، گردآوري ايده هاي 
تربيتي، ايجاد شبكه ارتباطي فعاالن حوزه تعليم 
و تربيت جزو اهداف فرعي اين جشنواره تعريف 

شده است. 
صادق ذوفن، دبير جشنواره كش��وري ايتات در 
گفت وگو با »جوان« در پاس��خ به س��ؤالي مبني 
بر چگونگي ب��ه كار گيري اين ايده ه��ا مي گويد: 
ايده هاي برتر توسط سرمايه گذار حمايت مي شود، 
همچنين عالوه بر فرص��ت و امكان نمايش، بيان 
ايده ها در مرحله پاياني،  سرمايه گذاران سازماني و 
مديران مجموعه هاي آموزشي و تربيتي از طريق 
نمايش��گاه جش��نواره، به انتخاب ايده هاي برتر 
براي حمايت و سرمايه گذاري مي پردازند.  طبق 
اظهارات وي تاكنون 45مجموعه از 2۱ استان براي 
برگزاري مرحله مقدماتي اعالم آمادگي كرده اند. 
فرآيند مرحله مقدماتي در خ��رداد ۱۳98 پايان 

خواهد يافت و پس از آن مرحله كشوري جشنواره 
ايتات آغاز خواهد ش��د. عالقه من��دان مي توانند 
 WWW. براي كسب اطالعات بيش��تر به آدرس

ETTAT. IR مراجعه كنند. 
وي همچنين توضيح مي دهد: در مرحله كشوري 
ايده هاي ارسال شده از مرحله مقدماتي و ايده هايي 
كه به صورت مستقيم به جشنواره كشوري ارسال 
مي شوند، توس��ط صاحب نظران و فعاالن حوزه 
تعليم و تربيت داوري خواهد شد. شركت كنندگاني 
كه ايده آنها در مرحله داوري كش��وري پذيرفته 
ش��ود، براي ش��ركت در دوره آموزش شيوه ارائه 
دعوت مي شوند و در نهايت شركت كنندگاني كه 
اين دوره را با موفقيت پشت ِسرگذارند، امكان ارائه 

در روز جش��نواره را خواهند داشت و از ميان آنان 
نفرات برگزيده نهايي انتخاب شده و جوايز نقدي 
براي حمايت از اجرايي شدن ايده يا ترويج تجربه 

ايشان، تعلق خواهد گرفت. 
گفتني است اين جش��نواره با همت مركز تربيت 
مربي مجتمع فرهنگي آموزشي امام صادق )ع( و با 
همكاري و حمايت مؤسساتي چون پرديس تربيتي 
توانا وابس��ته به آس��تان قدس رضوي، دانشكده 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع(، مركز 
آموزش علوم انساني فائزون، مؤسسه فرهنگي و 
اطالع رس��اني تبيان، نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري دانش��گاه فرهنگي، وزارت ارشاد اسالمي 

برگزار خواهد شد. 

نشريه علمي نيچر 

عليرضا سزاوار
ب�ه ق�دري معتبر     دانشگاه

است كه بزرگ ترين 
دانشمندان جهان ماه هاي طوالني بايد در انتظار 
چاپ اثرش�ان در آن باش�ند. از اول سال2019 
تاكنون اين نشريه اثر دو محقق ايراني را به چاپ 
رسانده است. اتفاقي كه تاكنون سابقه نداشته و 
اس�ت.  كش�ورمان  علم�ي  رش�د  بيانگ�ر 
محمدحسين رهبان، عضو هيئت علمي دانشكده  
مهندس��ي كامپيوتر دانش��گاه صنعتي شريف با 
همكاري محققي��ن دانش��گاه هاي Harvard و 
MIT موفق به چ��اپ مقاله اي با عن��وان »بهبود 
نمايه  س��ازي مبتني بر تصاوير ميكروسكوپي با 
مدل  سازي ناهمگوني تك سلوله« در مجله  معتبر 
نيچر شد.  نش��ريه معتبر نيچر كه از سال ۱8۶9 
ميالدي تاكنون منتش��ر مي ش��ود، يك نشريه 
هفتگي جامع اس��ت كه در مي��ان پرارزش ترين 
مجله هاي علمي جهان قرار دارد. اين نشريه ارجاع 
داده شده ترين مجله علمي در جهان است. ضريب 
تأثيرگذاري مجله در سال 20۱8 با نمره تقريبي 
58 در رده اول نشريات علمي جامع قرار گرفت.  

مطلب دكتر رهبان درباره تكنولوژي هاي خوانش 
اطالعات زيس��تي به روش هاي خالصه  س��ازي و 
نمايه  سازي جمعيت سلول ها كه قادر به مدل  سازي 
ناهمگوني تك سلول ها باشند را ايجاد كرده است. 
در واق��ع زيرمجموعه اي از گرايش س��خت افزار 
كامپيوتر اس��ت.  نمايه يك جمعيت از سلول ها، 
برداري اس��ت كه اطالعات جامع��ي از وضعيت 
زيستي يك جمعيت از س��لول ها را ارائه مي دهد 
و امكان مقايسه جمعيت س��لول ها از طريق آن 
ممكن مي شود كه  اين كار با همكاري محققين 
پلتفرم تصويربرداري مؤسس��ه ب��رود مرتبط با 
دانشگاه هاي هاروارد و ام اي تي انجام شده است.  

سه ماه قبل دكتر علي اسفنديار استاديار دانشكده 
فيزيك دانشگاه صنعتي شريف توانست در حوزه 
پژوهش هاي تجربي، مقاله خ��ود را در اين مجله 
به چاپ برس��اند.  دكتر اس��فنديار بعد از دفاع از 
رساله دكترا و تكميل پژوهش هاي علمي خود در 
ايران، طي مالقاتي با پروفس��ور آندره گايم برنده 
جايزه نوبل 20۱0 فيزيك، توانست اعتماد وي را 
جلب كند و براي دوره پسادكترا رهسپار دانشگاه 

منچستر انگلستان شود. 
تالش هاي دكتر اس��فنديار با هفت��ه اي بيش از 
۱00ساعت كار آزمايشگاهي مداوم براي سه سال 
منجر به اين ش��د كه در گروه برنده جايزه نوبل و 

در قالب يك همكاري با پژوهشگران بين المللي، 
موفق به تجربه ارزش��مند و نتايج مطلوبي شود. 
همكاري هاي وي يك سال بعد از جذب در دانشگاه 
ش��ريف نيز همچنان ب��ا اين گروه ادامه داش��ت 
كه منجر به چاپ مقاله در نيچر و نش��ريه معتبر 

ساينس شد. 
نخستين چاپ مقاله  ايراني در نيچر حدود ۶0سال 
پيش از سوي دكتر علي اصغر خمسوي، فيزيكدان 
برجسته و پيشكسوت ايراني كه در انگلستان به 
پژوهش در زمينه بلورشناسي در باالترين سطح 

اشتغال داشت به چاپ رسيد. 
نخستين مقاله حاصل تحقيقات داخل كشور نيز 
سال 85 توسط دكتر حس��ين استكي، سيدرضا 
افراز و روزبه كياني، پژوهشگران پژوهشگاه علوم 
شناختي پژوهش��گاه دانش هاي بنيادي و مركز 
تحقيقات مغز و علوم ش��ناختي دانشگاه شهيد 

بهشتي در »نيچر« منتشر شد. 
شمار مقاالتي كه از هنگام انتشار مجله »نيچر« از 
سوي دانشمندان ايراني مقيم داخل در اين مجله 
چاپ شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمي رسد، 

اما به نظر اين روند در حال تغيير 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. 

-----------------------------------------------------
 اميرعلي صفا توئيت كرد: آقاي ربيعي تو جلس��ه استيضاحش 
گفت: رأي نيارم ميرم سيستان و بلوچستان NGO كارآفريني مي زنم. 
اميدوارم حرف هاش در مقام س��خنگوي دولت، مث��ل اين حرفش در 

جلسه استيضاح نباشه. 
-----------------------------------------------------

 ميثم تقي پور با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: هر سال، سوم 
خرداد آزادس��ازي خرمشهر كه ميشه يك س��ال به سال هاي نشسته 

بودنش اضافه ميشه و االن ۳۷ساله كه خرمشهر آزاد شده. 
-----------------------------------------------------

 مهسا توئيت كرد: آقا يا خانم صاحبخانه، كمي منطق، درك و 
انصاف. چي پيش خودتون فكر كرديد كه يكدفعه 40 تا ۶0 ميليون 
تومان روي رهن، يا يك تا ۱/5ميلي��ون تومان روي اجاره يك واحد 
50 متري مي كشيد؟! نكند فكر كرديد مستأجرهايتان دزد سرگردنه 

تشريف دارند يا اختالسگر؟ باور كنيد ما نيستيم. 
-----------------------------------------------------

 حميد حاجي پور با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: يادي كنم 
از بي بي  لوعي ۱0۶س��اله كه از جنگ تا حاال ت��وي دارخوين مونده و 
به رزمنده ها در دفاع از كش��ور كمك كرد. بي بي از س��تون پنجم، از 
جوون هايي كه توي كارون غرق شدن و صحنه شهادت رزمنده ها برام 
گفت كه پيكرهاشون رو توي صندوق مي ذاشتن و مي فرستادن براي 

خانواده هاشون. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا توئي�ت كرد: خدمات يك مدرس��ه خاص در 
تهران. يك دانش آموز: ما عاشق اردوهاي خارج از كشور هستيم. براي 
سوئد۳0ميليون و براي پاريس هم50 ميليون داده ايم. دانش آموزان در 
اين مدرسه بايد يك موس��يقي را به صورت تخصصي آموزش ببينند. 
زبان دوم خارجي، يك ورزش تخصصي، ش��نا، ي��وگا، زومبا، آموزش 

كامپيوتر را آموزش مي بينند. 
-----------------------------------------------------
 علي قلهكي توئيت كرد: ش��نيده ها حكاي��ت از اون داره كه 
وزارت نفت اعتق��ادي به دور زدن تحريم ه��ا در فروش نفت ايران 
نداره. با اين وضعيت قطعاً فروش نفت ايران به زير 500 هزار بشكه 
در روز سقوط ميكنه! گويا اتاق جنگ اقتصادي ضد ايران، وزارت 
خزانه داري امريكا نيس��ت، بلكه اتاق زنگنه  است! مجلسي ها كجا 

هستن خدا مي دونه.
-----------------------------------------------------

 ستاره با انتشار اين عكس توئيت كرد: همه جاي حرم نشسته 
بودند، حتي يكي گوشي قديمي اش را روشن كرده بود تا خواهرش روي 
تخت بيمارستان شريك باشد. اين حكم حرم قابل سرپيچي نيست، يا 

خودت اينجايي يا دلت. 
-----------------------------------------------------

 فاطمه با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ش��نيده ش��ده بنياد 
مستضعفان مي خواد ساختمان دفينه سرميرداماد رو بفروشه. مسئوالن 
بنياد تكذيب مي كنن و مي گن ما داريم موزه س��ه طبقه مي س��ازيم، 
اما مثل خيلي از ساخت و سازهاي كشور به مش��كل برخورده. سؤال 
اينجاست بيش از يك ميليون ش��ي كه در اين ساختمان بود االن چه 

وضعيتي دارن؟
-----------------------------------------------------

 فخاري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: مجس��مه جمشيد 
مشايخي رو بردن ريشاشو زدن سيبيلش��و تاب دادن، موهاشو گلت 
كردن. پيشونيشو بوتاكس كردن، بينيشم سرپايين كردن. بعد ديدن 
خراب شده يكي ديگه از نو به ياد مرحوم ساختن، شد اين عكسي كه 

مي بينيد!

كبري فرشچي 

  مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران از خدمت رساني رايگان در 
مترو به شهروندان، ويژه روز قدس و شب هاي قدر خبر داد. 

  متخصص تغذيه گفت: هر »آووكادو« حدوداً 4 گرم پروتئين دارد به 
طوري كه همه ۱8 اسيد آمينه ضروري را مي توان در اين ميوه يافت. 

  معاون عمران و توس��عه امور شهري و روس��تايي وزير كشورگفت: 
براس��اس مصوبه اخير هيئت وزيران مبلغ29هزار و ۱۳0ميليارد ريال 
براي بازسازي و جبران خسارات ناشي از سيل در بخش هاي مختلف 

۱8 استان پرداخت مي شود. 
  رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش 
سقف ش��هريه دريافتي براي مدارس غيردولتي تهران را براي مقطع 
ابتداي��ي 9 ميليون و400 ه��زار توم��ان، براي مقطع متوس��طه اول 
۱۱ميليون تومان و براي مقطع متوسطه دوم ۱5ميليون تومان اعالم 
و اظهار كرد: ميزان افزيش ش��هريه مدارس، بر حسب الگو و براساس 
ش��اخص هايي تعيين ش��ده و به اين ترتيب منطقه به منطقه و حتي 

مدرسه به مدرسه متفاوت است. 
  مدير كل دفتر امور شوراهاي اسالمي ش��هر و روستا وزارت كشور 
درباره س��فرهاي غيرضروري برخي از اعضاي ش��وراي شهر به خارج 
از كشور با هزينه ش��هرداري گفت: چنانچه فردي از اعضاي شوراهاي 
اسالمي شهرهاي كشور خارج از ترتيبات قانوني به خارج از كشور سفر 
كنند، فرمانداران يا استانداران بايد تصميمات مقتضي را در هيئت هاي 

حل اختالف اتخاذ كنند. 
   سهيل اس��كندري عضو هيئت علمي انس��تيتو تحقيقات تغذيه و 
صنايع غذايي كش��ور با بيان اينكه بازرس��ي، نمونه برداري و آزمون از 
فرآورده هاي لبني طي سال به صورت متوالي توسط وزارت بهداشت 
و معاونت هاي غذا و دارو دانش��گاه هاي علوم پزش��كي كشور انجام و 
در صورت وج��ود روغن گياه��ي در فرآورده هاي لبن��ي اعمال قانون 
صورت مي گيرد، گفت: بايد براي گسترش اس��تفاده از شير و لبنيات 

فرهنگ سازي شده و دانش تغذيه اي مردم را افزايش داد. 
  معاون پرستاري وزارت بهداشت با بيان اينكه هدف اصلي معاونت 
پرس��تاري ارائه مراقبت هاي با كيفيت و مقرون به صرفه به همه مردم 
اس��ت، گفت: امر مراقبت در نظام س��المت ما حلقه مفقوده سيستم 

بهداشت و درمان است. 
  يك متخصص زنان در حوزه درمان ناب��اروري به ارائه راهكارهايي 
براي كاهش عوامل ابتال به ناباروري در زنان پرداخت و گفت: زوجين 
براي درمان ناباروري به درمان هاي غير متعارف روي نياورند تا زمان و 
هزينه اي اتالف نشده و سريع تر از طريق اقدامات مؤثر پزشكي درمان 

شوند. 
  يك استاد دانشگاه تأكيد كرد: اينكه آماري از اعتياد دانش آموزان 
و حتي دانشجويان ارائه نمي ش��ود، راهكاري براي حل معضل اعتياد 

نمي تواند باشد. نيايد اين موضوع را كتمان كرد. 

البي مالياتي !
شايد كمتر كسي فكرش را مي كرد كه فقدان دستگاه كارتخوان در مطب ها 
و اجبار بيماران به پرداخت نقدي هزينه خدمات بهداشتي درماني به پشت 

پرده هايي از البي سازمان امور مالياتي و وزارت بهداشت برسد!
داس��تان اصرار پزش��كان بر نصب نكردن دس��تگاه كارتخوان و مقابله با 
شفاف سازي درآمدهايشان پاي مسئوالن سازمان امور مالياتي را هم به 
ميان آورد تا درباره فرار مالياتي550ميلياردي پزشكان گزارش بدهد، اما 
بعدها مشخص شد گزارش فرار مالياتي 550 ميلياردي براي الپوشاني 
مبلغ واقعي فرار مالياتي پزشكان اس��ت؛ مبلغي كه طبق گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس ن��ه ۷00ميليارد كه چيزي ح��دود ۷هزار ميليارد 

تومان است! 
رس��يدن به عدد ۷هزار ميليارد تومان ماليات پزش��كان هم چندان كار 
سختي نيست. غالمعلي جعفرزاده، عضو كميس��يون برنامه و بودجه و 
محاس��بات مجلس در اين باره معتقد است:» براساس اطالعات سازمان 
امور مالياتي كشور در حال حاضر ۱۳۳هزار پزشك در كشور وجود دارد. 
اين افراد تنها در صورتي ماليات ساالنه ش��ان ۷00ميليارد مي ش��ود كه 
متوسط درآمد پزش��ك را 2ميليون و ۳00 هزار تومان تعيين كنيم. در 
حالي كه درآمد پزشكان به ويژه پزشكان متخصص بسيار بيشتر از اين 

حرف هاست.«
بر همين اساس مركز پژوهش هاي مجلس مقدار واقعي ماليات پزشكان 
را حداقل ۶هزار و ۷00 ميليارد تومان در س��ال تخمين زده اس��ت كه از 
اين ميان تنها ۱50ميليارد تومان آن به خزانه واريز مي شود. در بحبوحه 
بحث هاي مالياتي پزشكان، سعيد نمكي از س��ازمان برنامه و بودجه به 
وزارت بهداشت آمد و در مواجهه با ماجراي فرار مالياتي پزشكان اينگونه 
اظهارنظر كرد:»طرح فراگير اين مبحث موجي از بي اعتمادي در فضاي 

عمومي كشور فراهم كرده است.«
آقاي وزير در عين حال در زير فش��ار افكار عمومي اينگونه موضع گيري 
كرد:» به دليل آنكه تازه به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شده ام 
به طور دقيق از جزئيات مطلع نيستم.« نمكي از درخواستش از مديران 
وزارت بهداشت براي ارائه گزارش از ميزان كسر ماليات از عملكرد پزشكان 
و واريز به خزانه خبر داد. تنها چند روز بعد از اين موضع گيري رسانه اي بود 
كه سيدكامل تقوي نژاد، رئيس پيشين سازمان امور مالياتي كشور با حكم 
وزير بهداشت به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع و سرپرست معاونت 

برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت منصوب شد!
حاال ۱۱8روز از رسانه اي كردن درخواست نمكي از مديران وزارت بهداشت 
درخصوص ميزان ماليات پرداخت شده پزشكان به خزانه مي گذرد و هنوز 
هيچ خبري از اين آمار در دست نيست، آن هم در شرايطي كه رئيس سابق 
سازمان امور مالياتي كشور دست راست وزير بهداشت و وزارت بهداشت 
اصلي ترين متولي و گذرگاه مبادالت پولي در نظام سالمت است. از سوي 
ديگر در تمام اين مدت س��ازمان امور مالياتي كش��ور به عنوان گلوگاه 
درآمدهاي غيرنفتي با سرپرست اداره مي ش��ود و همچنان از جايگزين 
براي رئيس سابق اين سازمان و معاون فعلي وزير بهداشت خبري نيست. 
در اين ميان رئيس سابق سازمان امور مالياتي كشور هم كه پيش از اين 
آمار تلطيف شده فرار مالياتي پزشكان )۷00ميليارد به جاي ۷00 هزار 
ميليارد( را رسانه اي كرده بود، حاال ديگر به عنوان معاون توسعه مديريت 
و منابع و سرپرس��ت معاونت برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت 
بهداشت ترجيح مي دهد، سكوت كند و بر فرار مالياتي ذي نفعان وزارتخانه 

متبوعش سرپوش بگذارد!
حاال به حرف سيدحس��ن قاضي زاده هاش��مي، وزير مستعفي بهداشت 
مي رسيم كه با داغ شدن ماجراي فرار مالياتي نيمي از پزشكان تهراني در 
واكنش به اين فرار مالياتي بزرگ گفت: »اگر پزشكي ماليات نمي دهد، 
مقصر سازمان مالياتي است. مردم به ش��ما حقوق مي دهند كه ماليات 

بگيريد.«

نيره ساري 
  گزارش  يک
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