
یادداشت

ژرفای يك خبر

بعضي وقت ها يك خبر چند خطي را مي بينيم و به 
سادگي از كنار آن رد مي ش��ويم، در حالي كه تحليل 
جزييات آن خبر، نشان مي دهد كه ابعاد ماجرا چقدر 
گسترده و شايد هم تأسف آور است. خبري كه مدت ها 
درباره آن بحث مي ش��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 
پيش كم خطرتر اس��ت، زيرا صاحب مدرك جعلی و 
همه مي دانند كه اين مدرك جعلي اس��ت و صاحب 
آن صالحيت آموزش��ي الزم را ندارد. در حالي كه در 
بورسيه هاي غيرقانوني، اين بخش اخير از ماجرا مغفول 
مي ماند و همه به خطا فكر مي كنند كه طرف صاحب 

صالحيت آموزشي است! بگذريم.
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بارها هشدار داده 
بودند كه كس��ي از مدارك جعلي آموزش متوس��طه 
استفاده نكند، چراكه ممكن است عواقب ناخوشايندي 
داشته باشد. ابتدا گمان مي رفت 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 ممكن اس��ت م��دارك تحصيلی مثل س��اير 
مداركی كه دارای ارزش و اعتبار هستند، جعل شود و 
اين يك امر واقعی است و مثل ساير دستگاه ها، زير نظر 
وزارت كشور، آموزش و پرورش ستادی را به نام »ستاد 
پيشگيری و مبارزه با جعل اسناد«  تشكيل داده است. 
در اين ستاد سعی می كنيم راه هايی را كه از آن طريق، 
جاعالن به جع��ل مدرك تحصيلی اق��دام می كنند، 
شناسايی و مسدود كنيم. به دانش آموزان و اوليا توصيه 
می كنيم سعی كنند از اين روش ها استفاده نكنند زيرا 
اين افراد سودجو هس��تند و وعده هايی كه می دهند 
واقعی نيست به همين جهت دانش آموزان و ديگر افراد، 
اگر پس از دريافت مدرك، وارد دانشگاه شده يا به كار 
مشغول شده باشند و از آن مدرك استفاده شده باشد، 
خود و خانواده هايشان خيلی به زحمت خواهند افتاد. 
در   سال گذش��ته ٢مورد مداركی كه آماده توزيع بود، 
كشف كرديم كه هركدام ٥٠٠ هزار مدرك تحصيلی 
را تهيه كرده بودند كه در مجموع يك ميليون مدرك 
تحصيلی جعلی شناسايی و منهدم شد. البته اين كار 
كه افرادی را دستگير كرديم اصالً در فضای آموزش و 
پرورش اتفاق نيفتاده بود. عمده جعل مدارك تحصيلی 
بيرون آموزش و پرورش انجام می شود. او در پاسخ به 
اين پرس��ش كه »برخی مدارك جعلی توس��ط خود 
آموزش و پرورش به هم��راه ريزنمرات به اف��راد داده 
می ش��ود، آيا اين موضوع را تأييد می كنيد؟«، گفت: 
»اص��والً وقتی در آموزش و پ��رورش صحبت از جعل 
مدارك می كنيم مانند جعل شناسنامه، پاسپورت و 

سند ملكی نيست.«
1� به طور معمول فقط بخش اندكی از قاچاق و جعل 
و امثال آنها كشف مي شود. حال پرسش اين است كه 
اگر در يك سال دو مورد اسناد جعلی و با يك ميليون 
مدرك كشف ش��ده اند، پس تاكنون چه تعداد توزيع 

شده اند؟ آن هم در يك سال!! نكند آمار افزايش سطح 
تحصيالت كه در سرشماري ها آمده است از همين نوع 

تحصيل مدرك باشد؟
٢� 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 مي  دادند 
كه سازماندهي اين تش��كيالت و تعداد افراد دستگير 
شده آنان چند نفر است. ضبط و انهدام مدرك جعلي 

كه يك بخش كوچك ماجرا است.
3� اين كه گفته اند »ب��ه دانش آموزان و اوليا توصيه 
می كنيم س��عی كنند از اين روش ها استفاده نكنند« 
چه معنايي دارد؟ يعني چه »س��عي كنند«؟ آيا بدان 
معنا نيس��ت كه منع قاطع در اين اظهارنظر نيست. 
وقتي كه مي خواهيم بگوييم كسي جرم مرتكب نشود، 
نمي گوييم كه سعي كنيد جرم مرتكب نشويد. بلكه 
قاطعانه مي گوييم كه انجام ندهيد. آيا اين كار معناي 
جعل را مخ��دوش نمي كند؟ آيا جعل م��درك و امور 
مربوط به آن واجد قانون و مجازات الزم نيس��ت؟ اگر 
هست، چرا نسبت به اين مسأله اشاره اي نشده است؟ 
بعالوه هم جاعل و ه��م اس��تفاده كننده از آن مجرم 
هس��تند چرا با اس��تفاده كنندگان از مدرك برخورد 

نمی شود؟ شايد دليل خاصی دارد.
4� اين كه گفته شده »عمده جعل مدارك تحصيلی 
بيرون آموزش و پرورش انجام می شود« يعني چه؟ آيا 
بدان معناس��ت كه در آموزش و پرورش هم اين اتفاق 
رخ مي دهد؟ طبيعي اس��ت كه اي��ن كار هم نيازمند 
تشكيالت و سازماندهي ميان كاركنان خطاكار است كه 
در گفت وگوی آقای معاون مسكوت گذاشته شده است.

٥� جالب ترين سخن وي، بخش پاياني آن است. يعني 
چه كه جعل در آموزش و پرورش با جعل در شناسنامه 
و سند ملكي فرق دارد؟ جعل به ويژه جعل اسناد رسمی 
ازجمله مدرك تحصيلی، معناي حقوقي روشني دارد. 
آيا اين نحوه پاس��خ دادن تأييد آن نيس��ت كه مدارك 
موردنظر آن قدرها هم!! جعلي نيست، بلكه رسمي است 
و فرآيند آموزش��ي آن جعلي است يا اين فرآيند وجود 
خارجي ندارد. آيا بهتر نبود كه ايشان توضيح مختصري 
مي داد كه اين جعل متفاوت از جعل پاسپورت چگونه 
صورت مي گيرد؟ مردم از كجا بدانند كه سازوكار گرفتن 

اين مدارك جعلي و غيرقانوني است؟ 
6� نكته پاياني اينكه چگونه ممكن اس��ت آموزش 
و پرورش ب��ا امكاناتی چون كامپيوتر و اينترنت نتواند 
سامانه اي را براي شناسايی و رسيدگي سريع به مدارك 
جعلي تهيه و عملياتي كن��د؟ آيا چنين كاري خيلي 
سخت و نشدني است؟ آيا حداقل نمي توان اين كار را 
براي سال هاي اخير انجام داد تا مانع از اين گونه اقدامات 
ناهنجار شد؟ اگر نتوان اين كارها را انجام داد، پس بايد 

منتظر چه اقدامات ديگري بود؟
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 مشکالت توزيـع روزنامه را با مـا 
در میان بگذاريد 44956101-8

  رئیس جمهوري در سفر به استان فارس:

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعي از کارگران سراسر کشور:

در  روحان��ی  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمين 
شانزدهمين س��فر كاروان تدبير و اميد، در جوار بارگاه 
مطهر احمدبن موس��ی)ع(، ش��اهچراغ در جمع مردم 
ش��يراز تاكيد كرد كه با منطق و استدالل حقوقی تمام 
قطعنامه های نابحق شورای امنيت را لغو خواهيم كرد. 
به گزارش ايس��نا، رئيس جمهوری كش��ورمان در ادامه 
صحبت های خود با تاكيد بر اين كه ش��يراز س��رزمين 
محبت و ميهمان نوازی اس��ت،  به حادثه اخير شيراز و 
حمله عده ای به يكی از نمايندگان مجلس اشاره و اظهار 
كرد:  اگر ٢ نفر، ٥ نفر يا 1٠ نف��ر كاری برخالف ادب در 
گوشه ای از خيابان های شيراز انجام دادند، آنها شيرازی 
نبودند. روحانی تصريح كرد: منطق دولت تدبير و اميد با 

همه جهانيان با دوستان مروت و با دشمنان مدارا است.

رئيس جمه��وري با بي��ان اين كه اگر ام��روز با 1+٥ 
مذاكره می كنيم می خواهيم به دنيا بگوييم ايران اهل 
منطق و استدالل است، خاطرنشان كرد: از سانتريفيوژ 
مهم تر قدرت تيم مذاكره كننده ايران اس��ت. روحانی 
با بيان اين كه ما به دانش��مندان هسته ای مان افتخار 
می كنيم و به سياستمداران مان می باليم، تصريح كرد: 
بعد از ش��يراز به تيم هس��ته ای مان در نيويورك پيام 
می فرس��تم و از احساسات جوانان ش��يرازی و عشاير 
غيور اين اس��تان به آنه��ا خبر می ده��م، چون مردم 
ما به خادمان خود عش��ق می ورزند و ب��ه آنها احترام 
می گذارند. او با اشاره به اين كه امروز تيم مذاكره كننده 
ما در قلب دني��ای غرب با صدای رس��ا از حقوق ملت 

بزرگ ايران دفاع می كند...

قطعنامه هاي   نابحق شوراي 
امنيت را لغو خواهيم كرد
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مسئوالن جلوي فساد را به معناي واقعي بگیرند

آتش سوزي تكراري
 در انبار چوب 10هزار متري پایتخت

آتش سوزي تكراري  در انبار چوب 10هزار متري پایتخت

  صفحه2

نماين��ده ولی فقي��ه در جمعيت هالل احم��ر با بيان 
اينكه يك��ی از تعاريف دين، خيرخواهی اس��ت، تأكيد 
كرد: »جمعيت هالل احمر پيشگام و پيشقدم در عرصه 
خيرخواهی اس��ت.« حجت االسالم والمسلمين معزی 
در جشن بزرگ والدت حضرت اميرالمومنين علی)ع( 
كه صبح ديروز در س��الن معاونت بهداش��ت، درمان و 
توانبخشی جمعيت هالل احمر برگزار شد، اظهار كرد: 
»امروز س��الروز تولد  امام جواد )ع( است و همچنين در 
آستانه 13رجب سالروز ميالد خجسته و مبارك حضرت 
اميرالمومنين علی)ع( هستيم كه ميالد خجسته امامان 
معصوم را خدمت تمامی كاركنان جمعيت هالل احمر 
تبريك و تهني��ت عرض می كنم.« او با بي��ان اينكه ماه 
رجب به واسطه تولد ائمه معصوم بسيار پر بركت است، 

افزود: »جشن امروز به نام نامی امامان معصومی كه در 
ماه رجب متولد ش��ده اند، برگزار ش��ده است.« نماينده 
ولی فقيه در جمعيت هالل احمر به گس��ترش فرهنگ 
نامس��اعد فراموش��ی پدر و م��ادر كه نش��أت گرفته از 
فرهنگ های بيگانه است، اشاره و اذعان كرد: »در روايات 
و احاديث متعددی بر نيكی به پدر و م��ادر، فروتنی در 

برابر آنها سفارش شده است.«
 حجت االسالم والمس��لمين معزی در بخش ديگری 
از س��خنان خود با بيان اينكه احس��ان، رعايت عدالت 
و عم��ل ك��ردن ب��ه دس��تورات خداوند مص��داق بارز 
خيرخواهی است، تصريح كرد: »خشونت در دين نه تنها 
جايگاهی ندارد بلكه ضددين است و فعاليت های خشن 
تكفيری ها، داعشی ها و س��لفی ها ضد دين و ضد اسالم 

اس��ت؛ چراكه دين چيزی جز حب و عشق نيست.« او 
با بيان اينكه يكی از اصول خيرخواهی، احس��ان كردن 
است، يادآور شد: جمعيت هالل احمر، سازمان احسان 
و نيكی كردن است و اين جمعيت بايد در تمامی فعاليت 
جوانان، داوطلبان و كاركن��ان در مجموعه هالل احمر 
نيكی كردن و ديگران را بر خود مقدم دانستن، پيشگام 
و پيش��قدم باش��د؛ چراكه همه اينها در مكتب حضرت 
اميرالمومنين علی)ع( وجود داشته است. نماينده ولی 
فقيه در جمعيت هالل احمر نم��از اول وقت و پرهيز از 
بدی ها و زشتی ها را از نشانه های شيعيان دانست و بيان 
كرد:  همواره در دين اس��الم و خصوصا در مذهب شيعه 
به نماز اول وقت به عنوان اصلی ترين نشانه اين مذهب، 

سفارش شده است.

طرح نو
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اقتصاد 
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موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود 
بانكی  در گفت وگو با »شهروند« : 

 120 ساعت 
تا اجرای نرخ سود 

20 درصدی

سرزمین

 صفحه 8  

استاندار فارس در گفت وگو با »شهروند«: 

حجت االسالم والمسلمین معزی:  

هالل احمر پيشگام در عرصه خيرخواهی است

   با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست  بر نمی دارد                  کلید حل مشكالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست

   رونق اقتصادی  و مهار تورم قبل از لغو تحریم ها اتفاق افتاد     

 هر چه بگويی
  کم  است! 

 نگاهی گذرا بر مسأله اعتیاد
 بحران ها  و چشم اندازهای مقابله با آن در ایران

گروه حادثه| آت��ش دوباره به ج��ان انبار 1٠ هزار 
متری چوب در جن��وب تهران افتاد. س��اعت حوالی 
1٢:3٠   روز چهارش��نبه می چرخي��د كه ش��عله ها 
در غرفه ه��ای تاريك انبار چوب زبانه كش��يد و آتش 
به ج��ان چوب ها، پال��ت و الواره��ا افتاد. دود س��ياه 
اين آتش س��وزي مهيب آس��مان جنوب تهران را فرا 
گرفت و انبار يك هكتاری در آتش سوخت. اين همه 
اتفاقی اس��ت كه ديروز رخ داد و باعث ش��د تا دوباره 
يكی از بزرگتري��ن انبارهای چوب كش��ور در جنوب 
پايتخ��ت ميزبان آت��ش ش��ود. دي��روز خودروهاي 
آتش نش��اني آژيركشان به س��مت محل آتش سوزي 
در خياب��ان فدائي��ان اس��الم حرك��ت مي كردن��د. 
ش��عله هاي آتش هر لحظه زبانه مي كشيد و صاحبان 
غرفه های چوب وحشت زده انبار را تخليه می كردند. 
چوب ه��ا و الوارهای انب��ار بزرگ چوب به خاكس��تر 
تبديل مي ش��دند كه مأموران آتش نش��اني به محل 
رس��يدند. چند دقيقه بعد 16٠ آتش نش��ان از بيشتر 
ايستگاه هاي آتش نش��اني پايتخت، عازم محل حادثه 
شدند. با رسيدن آتش نش��انان در مقابل انبار 1٠ هزار 
متری عمليات اطفای حريق آغاز ش��د. تانكرهاي آب 
يكي پس از ديگري تخليه مي ش��دند و آتش نشان ها 

براي مه��ار آتش از چند طرف عم��ل مي كردند. بوي 
سوختن چوب ها مشام شاهدان حادثه و مالكان انبار 
را آزار مي داد. تا اينكه بعد از 3 س��اعت تالش بی وقفه 
آتش نشانان؛ آتش گس��ترده خاموش شد. سيدجالل 
ملكی س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی در رابطه با 
جزييات عمليات اطفای حريق به »ش��هروند« گفت: 
»س��اعت  1٢:3٠    روز چهارش��نبه 9 ارديبهشت ماه 
حادثه آتش س��وزی انب��ار چوب در خياب��ان فدائيان 
اسالم به سازمان آتش نش��انی گزارش شد. با توجه به 
گس��تردگی حريق، ماموران 16 ايستگاه آتش نشانی 
متش��كل از 16٠ آتش نش��ان ب��ه هم��راه تانكر آب، 
خودروی تنفس��ی و س��اير تجهيزات به محل حادثه 
اعزام شدند. بررس��ی های اوليه نشان می داد يك انبار 
چ��وب و پالت با بي��ش از 1٠ هزار مترمربع وس��عت، 
دچار حريق ش��ده اس��ت و ام��كان س��رايت آتش به 
انبارها و س��وله های مجاور نيز وجود داش��ت. در اين 
انبار مقدار زيادی ان��واع چوب، تخته و الوار به صورت 
كامال ناامن، نامنظم و بدون رعايت اصول انبارداری و 
ايمنی روی هم قرار گرفته و احتمال خطر را باال برده 
بود. با توجه به وسعت انبار، آتش نشانان عمليات مهار 
آتش را از چندين نقطه ش��روع كردند. ت��ا اينكه بعد 

از 3 س��اعت جدال نفس��گير با حريق گسترده، آتش 
خاموش ش��د. خوش��بختانه اين حادثه تلفات جانی 
نداش��ت اما موجب بروز خس��ارت مالی زيادی ش��د. 
اين چندمين بار اس��ت كه اين انبار ب��ه دليل رعايت 
نك��ردن اصول ايمن��ی و انب��ارداری غيراصولی دچار 
آتش سوزی ش��ده است، حتی مس��ئوالن شهرداری 
و س��ازمان آتش نش��انی بارها نس��بت به ايمن سازی 
محل به مالكان اين انبار هش��دار داده بودند به طوری 
كه يك بار احضاريه دادگاهی به اين محل فرس��تاده 
شد. در حادثه های گذش��ته ميزان آتش سوزی كمتر 
بود اما اين بار با توجه به وس��عت حريق و حجم باالی 
چوب ها خس��ارت زيادی به اين انبار چوب وارد شد. 
هرچند علت اين آتش س��وزی مهيب هنوز مشخص 
نيست اما به طوركلی چوب های خشك با كوچكترين 
شعله و جرقه شعله ور می ش��وند. از اين رو بايد اصول 
انبارداری، رعايت شود و اين انبارها تحت پوشش آب 
تحت فش��ار قرار داش��ته و دارای خاموش كننده های 
بزرگ قابل حم��ل و افرادی كه تواناي��ی كار با آنها را 
دارند، باش��ند. با اين حال كارشناسان درحال بررسی 
علت حادثه و تخمين ميزان خسارت وارد شده به اين 

انبار يك هكتاری هستند.«
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