20صفحه  |  500تومان

میالد با سعادت مولیالموحدین مولود کعبه حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از كارگران سراسر كشور:

مسئوالن جلوي فساد را به معناي واقعي بگيرند
با دزد دزد گفتن ،دزد از سرقت دست برنمیدارد

کلید حل مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست
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رئيسجمهوري در سفر به استان فارس:

آتشسوزيتكراري
درانبارچوب10هزارمتريپایتخت

قطعنامههاينابحقشوراي
امنيترالغوخواهيمكرد
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رونق اقتصادی و مهار تورم قبل از لغو تحریمها اتفاق افتاد

طرح نو

همین صفحه

اقتصاد

نگاهی گذرا بر مسأله اعتیاد
بحرانها و چشماندازهای مقابله با آن در ایران

هر چه بگویی
کم است!

موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود
بانکی در گفتوگو با «شهروند» :

 120ساعت
تا اجرای نرخ سود
20درصدی

سرزمین

استاندار فارس در گفتوگو با «شهروند»:

چارهاي جز انتقال آب
ازخلیجفارس نداریم
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صفحه9

یادداشت
ژرفای يك خبر
| مصطفیعابدی|
بعضي وقتها يك خبر چند خطي را ميبينيم و به
سادگي از كنار آن رد ميش��ويم ،در حالي كه تحليل
جزييات آن خبر ،نشان ميدهد كه ابعاد ماجرا چقدر
گسترده و شاید هم تأسفآور است .خبري كه مدتها
درباره آن بحث ميش��د ،گرفتن م��دارك تحصيلي
جعلي است .هرچند انجام اين كار خالف و جرم است
ولي وجود آن از بورس��يه غيرقانوني و متقلبانه دولت
پیش كمخطرتر اس��ت ،زيرا صاحب مدرك جعلی و
همه ميدانند كه این مدرك جعلي اس��ت و صاحب
آن صالحيت آموزش��ي الزم را ندارد .در حالي كه در
بورسيههايغيرقانوني،اينبخشاخيرازماجرامغفول
ميماند و همه به خطا فكر ميكنند كه طرف صاحب
صالحيتآموزشياست!بگذريم.
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بارها هشدار داده
بودند كه كس��ي از مدارك جعلي آموزش متوس��طه
استفادهنكند،چراكهممكناستعواقبناخوشايندي
داشته باشد .ابتدا گمان ميرفت كه اين مسأله در ابعاد
محدودي اس��ت ،ولي معاون آموزش متوسطه وزارت
آموزش و پ��رورش در خبري اعالم ك��رد كه درحال
حاضر ممکن اس��ت م��دارک تحصیلی مثل س��ایر
مدارکی که دارای ارزش و اعتبار هستند ،جعل شود و
این یک امر واقعی است و مثل سایر دستگاهها ،زیر نظر
وزارت کشور ،آموزش و پرورش ستادی را به نام «ستاد
پیشگیری و مبارزه با جعل اسناد» تشکیل داده است.
در این ستاد سعی میکنیم راههایی را که از آن طریق،
جاعالن به جع��ل مدرک تحصیلی اق��دام میکنند،
شناساییومسدودکنیم.بهدانشآموزانواولیاتوصیه
میکنیم سعی کنند از این روشها استفاده نکنند زیرا
این افراد سودجو هس��تند و وعدههایی که میدهند
واقعینیستبههمینجهتدانشآموزانودیگرافراد،
اگر پس از دریافت مدرک ،وارد دانشگاه شده یا به کار
مشغول شده باشند و از آن مدرک استفاده شده باشد،
خود و خانوادههایشان خیلی به زحمت خواهند افتاد.
در سال گذش��ته ٢مورد مدارکی که آماده توزیع بود،

کشف کردیم که هرکدام ٥٠٠هزار مدرک تحصیلی
را تهیه کرده بودند که در مجموع یکمیلیون مدرک
تحصیلی جعلی شناسایی و منهدم شد .البته این کار
که افرادی را دستگیر کردیم اص ً
ال در فضای آموزش و
پرورشاتفاقنیفتادهبود.عمدهجعلمدارکتحصیلی
بیرون آموزش و پرورش انجام میشود .او در پاسخ به
این پرس��ش که «برخی مدارک جعلی توس��ط خود
آموزش و پرورش به هم��راه ریزنمرات به اف��راد داده
میش��ود ،آیا این موضوع را تأیید میکنید؟» ،گفت:
«اص��والً وقتی در آموزش و پ��رورش صحبت از جعل
مدارک میکنیم مانند جعل شناسنامه ،پاسپورت و
سندملکینیست».
1ـبهطورمعمولفقطبخشاندکیازقاچاقوجعل
و امثال آنها كشف ميشود .حال پرسش اين است كه
اگر در یکسال دو مورد اسناد جعلی و با يك ميليون
مدرک كشف ش��دهاند ،پس تاکنون چه تعداد توزيع

  عکس :ایسنا

حجتاالسالموالمس��لمین حس��ن روحان��ی در
شانزدهمین س��فر کاروان تدبیر و امید ،در جوار بارگاه
مطهر احمدبن موس��ی(ع) ،ش��اهچراغ در جمع مردم
ش��یراز تاکید کرد که با منطق و استدالل حقوقی تمام
قطعنامههای نابحق شورای امنیت را لغو خواهیم کرد.
به گزارش ایس��نا ،رئیسجمهوری کش��ورمان در ادامه
صحبتهای خود با تاکید بر اینکه ش��یراز س��رزمین
محبت و میهمان نوازی اس��ت ،به حادثه اخیر شیراز و
حمله عدهای به یکی از نمایندگان مجلس اشاره و اظهار
کرد :اگر  2نفر 5 ،نفر یا  10نف��ر کاری برخالف ادب در
گوشهای از خیابانهای شیراز انجام دادند ،آنها شیرازی
نبودند .روحانی تصریح کرد :منطق دولت تدبیر و امید با
همهجهانیانبادوستانمروتوبادشمنانمدارااست.

رئیسجمه��وري با بی��ان اینکه اگر ام��روز با 5+1
مذاکره میکنیم میخواهیم به دنیا بگوییم ایران اهل
منطق و استدالل است ،خاطرنشان کرد :از سانتریفیوژ
مهمتر قدرت تیم مذاکرهکننده ایران اس��ت .روحانی
با بیان اینکه ما به دانش��مندان هستهایمان افتخار
میکنیم و به سیاستمدارانمان میبالیم ،تصریح کرد:
بعد از ش��یراز به تیم هس��تهایمان در نیویورک پیام
میفرس��تم و از احساسات جوانان ش��یرازی و عشایر
غیور این اس��تان به آنه��ا خبر میده��م ،چون مردم
ما به خادمان خود عش��ق میورزند و ب��ه آنها احترام
میگذارند .او با اشاره به اینکه امروز تیم مذاکرهکننده
ما در قلب دنی��ای غرب با صدای رس��ا از حقوق ملت
بزرگ ایران دفاع میکند...
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شدهاند؟ آن هم در يكسال!! نكند آمار افزايش سطح
تحصيالتكه در سرشماريها آمده است ازهميننوع
تحصيلمدركباشد؟
2ـ وقتي كه يك ميليون مدرك جعلي براي توزيع
آماده است ،بايد يك سازمان بس��يار عريض و طويل
در جريان اين كار باشد .پيدا كردن متقاضي ،گرفتن
و توزيع پول هم دستان جرم ،ثبت و نوشتن اسامي و
مشخصات و ...همه اينها مستلزم وجود يك تشكيالت
بزرگ است .بنابراين آقاي معاون بايد توضيح ميدادند
كه سازماندهي اين تش��كيالت و تعداد افراد دستگير
شده آنان چند نفر است .ضبط و انهدام مدرك جعلي
كهيكبخشكوچكماجرااست.
3ـ اينكه گفتهاند «ب��ه دانشآموزان و اولیا توصیه
میکنیم س��عی کنند از این روشها استفاده نکنند»
چه معنايي دارد؟ يعني چه «س��عي كنند»؟ آيا بدان
معنا نيس��ت كه منع قاطع در اين اظهارنظر نيست.
وقتيكهميخواهيمبگوييمكسيجرممرتكبنشود،
نميگوييم كه سعي كنيد جرم مرتكب نشويد .بلكه
قاطعانه ميگوييم كه انجام ندهيد .آيا اين كار معناي
جعل را مخ��دوش نميكند؟ آيا جعل م��درك و امور
مربوط به آن واجد قانون و مجازات الزم نيس��ت؟ اگر
هست ،چرا نسبت به اين مسأله اشارهاي نشده است؟
بعالوه هم جاعل و ه��م اس��تفادهکننده از آن مجرم
هس��تند چرا با اس��تفادهکنندگان از مدرک برخورد
نمیشود؟شایددلیلخاصیدارد.
4ـ اينكه گفته شده «عمده جعل مدارک تحصیلی
بیرون آموزش و پرورش انجام میشود» يعني چه؟ آيا
بدان معناس��ت كه در آموزش و پرورش هم اين اتفاق
رخ ميدهد؟ طبيعي اس��ت كه اي��ن كار هم نيازمند
تشكيالتوسازماندهيميانكاركنانخطاكاراستکه
درگفتوگویآقایمعاونمسکوتگذاشتهشدهاست.
5ـجالبترينسخنوي،بخشپايانيآناست.يعني
چه كه جعل در آموزش و پرورش با جعل در شناسنامه
و سند ملكي فرق دارد؟ جعل بهویژه جعل اسناد رسمی
ازجمله مدرک تحصیلی ،معناي حقوقي روشني دارد.
آيا اين نحوه پاس��خ دادن تأييد آن نيس��ت كه مدارك
موردنظر آنقدرهاهم!!جعلينيست،بلكهرسمياست
و فرآيند آموزش��ي آن جعلي است يا این فرآیند وجود
خارجي ندارد .آيا بهتر نبود كه ايشان توضيح مختصري
ميداد كه اين جعل متفاوت از جعل پاسپورت چگونه
صورتميگيرد؟مردمازكجابدانندكهسازوكارگرفتن
اينمداركجعليوغيرقانونياست؟
6ـ نكته پاياني اينكه چگونه ممكن اس��ت آموزش
و پرورش ب��ا امکاناتی چون كامپيوتر و اينترنت نتواند
سامانهايرابرايشناساییورسيدگيسريعبهمدارك
جعلي تهيه و عملياتي كن��د؟ آيا چنين كاري خيلي
سخت و نشدني است؟ آيا حداقل نميتوان اين كار را
برايسالهاياخيرانجامدادتامانعازاينگونهاقدامات
ناهنجار شد؟ اگر نتوان اين كارها را انجام داد ،پس بايد
منتظرچهاقداماتديگريبود؟
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حجتاالسالم والمسلمین معزی:

هالل احمر پیشگام در عرصه خیرخواهی است
نماین��ده ولی فقی��ه در جمعیت هاللاحم��ر با بیان
اینکه یک��ی از تعاریف دین ،خیرخواهی اس��ت ،تأکید
کرد« :جمعیت هاللاحمر پیشگام و پیشقدم در عرصه
خیرخواهی اس��ت ».حجتاالسالموالمسلمین معزی
در جشن بزرگ والدت حضرت امیرالمومنین علی(ع)
که صبح دیروز در س��الن معاونت بهداش��ت ،درمان و
توانبخشی جمعیت هاللاحمر برگزار شد ،اظهار کرد:
«امروز س��الروز تولد امام جواد (ع) است و همچنین در
آستانه۱۳رجب سالروز میالد خجسته و مبارک حضرت
امیرالمومنین علی(ع) هستیم که میالد خجسته امامان
معصوم را خدمت تمامی کارکنان جمعیت هاللاحمر
تبریک و تهنی��ت عرض میکنم ».او با بی��ان اینکه ماه
رجب به واسطه تولد ائمه معصوم بسیار پر برکت است،

افزود« :جشن امروز به نام نامی امامان معصومی که در
ماه رجب متولد ش��دهاند ،برگزار ش��ده است ».نماینده
ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر به گس��ترش فرهنگ
نامس��اعد فراموش��ی پدر و م��ادر که نش��أت گرفته از
فرهنگهای بیگانه است ،اشاره و اذعان کرد« :در روایات
و احادیث متعددی بر نیکی به پدر و م��ادر ،فروتنی در
برابر آنها سفارش شده است».
حجتاالسالموالمس��لمین معزی در بخش دیگری
از س��خنان خود با بیان اینکه احس��ان ،رعایت عدالت
و عم��ل ک��ردن ب��ه دس��تورات خداوند مص��داق بارز
خیرخواهی است ،تصریح کرد« :خشونت در دین نه تنها
جایگاهی ندارد بلکه ضددین است و فعالیتهای خشن
تکفیریها ،داعشیها و س��لفیها ضد دین و ضد اسالم

اس��ت؛ چراکه دین چیزی جز حب و عشق نیست ».او
با بیان اینکه یکی از اصول خیرخواهی ،احس��ان کردن
است ،یادآور شد :جمعیت هالل احمر ،سازمان احسان
و نیکی کردن است و این جمعیت باید در تمامی فعالیت
جوانان ،داوطلبان و کارکن��ان در مجموعه هاللاحمر
نیکی کردن و دیگران را بر خود مقدم دانستن ،پیشگام
و پیش��قدم باش��د؛ چراکه همه اینها در مکتب حضرت
امیرالمومنین علی(ع) وجود داشته است .نماینده ولی
فقیه در جمعیت هاللاحمر نم��از اول وقت و پرهیز از
بدیها و زشتیها را از نشانههای شیعیان دانست و بیان
کرد :همواره در دین اس�لام و خصوصا در مذهب شیعه
به نماز اول وقت بهعنوان اصلیترین نشانه این مذهب،
سفارش شده است.

آتشسوزي تكراري در انبار چوب 10هزار متري پایتخت
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گروه حادثه| آت��ش دوباره به ج��ان انبار 10هزار
متری چوب در جن��وب تهران افتاد .س��اعت حوالی
 12:30روز چهارش��نبه میچرخی��د که ش��علهها
در غرفهه��ای تاریک انبار چوب زبانه کش��ید و آتش
به ج��ان چوبها ،پال��ت و الواره��ا افتاد .دود س��ياه
اين آتشس��وزي مهيب آس��مان جنوب تهران را فرا
گرفت و انبار یک هکتاری در آتش سوخت .این همه
اتفاقی اس��ت که دیروز رخ داد و باعث ش��د تا دوباره
یکی از بزرگتری��ن انبارهای چوب کش��ور در جنوب
پایتخ��ت میزبان آت��ش ش��ود .دی��روز خودروهاي
آتشنش��اني آژيرکشان به س��مت محل آتشسوزي
در خیاب��ان فدائی��ان اس�لام حرک��ت ميکردن��د.
ش��علههاي آتش هر لحظه زبانه ميکشيد و صاحبان
غرفههای چوب وحشتزده انبار را تخلیه میکردند.
چوبه��ا و الوارهای انب��ار بزرگ چوب به خاکس��تر
تبديل ميش��دند که مأموران آتشنش��اني به محل
رس��يدند .چند دقیقه بعد  160آتشنش��ان از بیشتر
ايستگاههاي آتشنش��اني پایتخت ،عازم محل حادثه
شدند .با رسیدن آتشنش��انان در مقابل انبار 10هزار
متری عملیات اطفای حریق آغاز ش��د .تانکرهاي آب
يکي پس از ديگري تخليه ميش��دند و آتشنشانها

براي مه��ار آتش از چند طرف عم��ل ميکردند .بوي
سوختن چوبها مشام شاهدان حادثه و مالکان انبار
را آزار ميداد .تا اینکه بعد از  3س��اعت تالش بیوقفه
آتشنشانان؛ آتش گس��ترده خاموش شد .سیدجالل
ملکی س��خنگوی س��ازمان آتشنش��انی در رابطه با
جزییات عملیات اطفای حریق به «ش��هروند» گفت:
«س��اعت  12:30روز چهارش��نبه  9اردیبهشتماه
حادثه آتشس��وزی انب��ار چوب در خیاب��ان فدائیان
اسالم به سازمان آتشنش��انی گزارش شد .با توجه به
گس��تردگی حریق ،ماموران  16ایستگاه آتشنشانی
متش��کل از  160آتشنش��ان ب��ه هم��راه تانکر آب،
خودروی تنفس��ی و س��ایر تجهیزات به محل حادثه
اعزام شدند .بررس��یهای اولیه نشان میداد یک انبار
چ��وب و پالت با بی��ش از 10هزار مترمربع وس��عت،
دچار حریق ش��ده اس��ت و ام��کان س��رایت آتش به
انبارها و س��ولههای مجاور نیز وجود داش��ت .در این
انبار مقدار زیادی ان��واع چوب ،تخته و الوار به صورت
کامال ناامن ،نامنظم و بدون رعایت اصول انبارداری و
ایمنی روی هم قرار گرفته و احتمال خطر را باال برده
بود .با توجه به وسعت انبار ،آتشنشانان عملیات مهار
آتش را از چندین نقطه ش��روع کردند .ت��ا اینکه بعد

از  3س��اعت جدال نفس��گیر با حریق گسترده ،آتش
خاموش ش��د .خوش��بختانه این حادثه تلفات جانی
نداش��ت اما موجب بروز خس��ارت مالی زیادی ش��د.
این چندمین بار اس��ت که این انبار ب��ه دلیل رعایت
نک��ردن اصول ایمن��ی و انب��ارداری غیراصولی دچار
آتشسوزی ش��ده است ،حتی مس��ئوالن شهرداری
و س��ازمان آتشنش��انی بارها نس��بت به ایمنسازی
محل به مالکان این انبار هش��دار داده بودند بهطوری
که یک بار احضاریه دادگاهی به این محل فرس��تاده
شد .در حادثههای گذش��ته میزان آتشسوزی کمتر
بود اما این بار با توجه به وس��عت حریق و حجم باالی
چوبها خس��ارت زیادی به این انبار چوب وارد شد.
هرچند علت این آتشس��وزی مهیب هنوز مشخص
نیست اما بهطورکلی چوبهای خشک با کوچکترین
شعله و جرقه شعلهور میش��وند .از این رو باید اصول
انبارداری ،رعایت شود و این انبارها تحت پوشش آب
تحت فش��ار قرار داش��ته و دارای خاموشکنندههای
بزرگ قابل حم��ل و افرادی که توانای��ی کار با آنها را
دارند ،باش��ند .با این حال کارشناسان درحال بررسی
علت حادثه و تخمین میزان خسارت وارد شده به این
انبار یک هکتاری هستند».
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