
دانه درشت ها لباس زندان به تن نداشتند و اين 
يعني آزادي با قرار وثيقه! اتهام: خيانت در امانت 
و به صورت دقيق تر مش�اركت در اخالل عمده 
نظام اقتصادي كش�ور از طريق ارائه تسهيالت 
مش�كوك الوصول و بدون ضابطه. تس�هيالت 
اعطايي به ش�ركت هاي تازه تأسيس با مديران 
كارتن خواب كه ضمن ناديده گرفتن انبوهي از 
ضوابط بانكي، هيچ سودي را عائد بانك سرمايه 
نكرد و در نتيجه خيانت در امانت برخي مديران 
14هزار ميليارد تومان فرهنگيان را به يغما داده 
است. بانكي كه يكي از ش�ش بانك خصوصي 
كشور محسوب مي شود و بيش از 86درصد از 
سهام آن در تملك صندوق ذخيره فرهنگيان 
)47درص�د( و ريخته گ�ران ) 38درصد( بوده 
اس�ت. علي بخش�ايش به عن�وان مديرعامل 
وقت اين بانك )91 - 94( روزگذش�ته به دفاع 
از خود پرداخت. دفاعيه اي كه در ابتدا به شرح 
رزومه كاري وي گذش�ت تا جاي�ي كه قاضي به 
وي گوش�زد كرد، افتخ�ارات خ�ود را در قالب 
دفاعيه ارائه نكند. تأكيد بر دور زدن تحريم ها 
و به مي�ان آمدن اس�امي چ�ون مرضيه وحيد 
دستجردي از وزراي اس�بق بهداشت از نكاتي 
بود كه بخش�ايش در دف�اع از اقدامات خود به 
آن اش�اره كرد، اما قاضي خطاب ب�ه وي گفت: 
نتيجه اين تس�هيالت امالك در لواس�ان شده 
است، ش�ما تحريم ها را در داخل دور مي زديد!

نام:  علي بخشايش. سمت: مديرعامل بانك سرمايه. 

اتهام: اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق 
اخالل در نظام پولي و بانكي و مشاركت در 46فقره 
خيانت در امانت به ارزش 2هزار و 935 ميليارد و 

488ميليون تومان. 
پرويز كاظمي، عضو هيئت مديره بانك سرمايه به 
اتهام مشاركت در 41فقره خيانت در امانت به ارزش 
2هزار و 488ميلي��ارد و 339ميليون و 900 هزار 
تومان و محمدرضا توسلي، ديگر عضو هيئت مديره 
اين بانك به اتهام مشاركت در 40 فقره خيانت در 
امانت به ارزش 2هزار و 501 ميليارد و 261ميليون 
و 600 هزار تومان از ديگر حاضرين در جلسه دادگاه 
روزگذشته به رياست قاضي مسعودي مقام بودند. 

طبق آنچه صفريان به عنوان نماينده دادستان در 
متن كيفرخواس��ت قرائت كرد، متهمان 14هزار 
ميليارد توم��ان از درآمد فرهنگي��ان را با تخلفات 
خود به يغما بردند. اين در حالي است كه مديران و 
كاركنان بانك سرمايه به عنوان يك بانك خصوصي، 
وكيل و امين بانك محس��وب مي  ش��دند و مالك 
وجوه مردم بودند. بر همين اساس ملزم به رعايت 
آيين نامه ها جهت اخذ تسهيالت بودند. اما در مقابل 
طي تباني با برخي از تسهيالت گيرندگان موجب 
اتالف وجوه اين بانك ش��ده كه اين مسئله تحت 
عنوان خيانت در امانت قابل تعقيب كيفري است. 

 اعطاي تس�هيالت 600 ميليارد توماني به 
»حسين هدايتي«

مطابق با كيفرخواس��ت قرائت ش��ده، متهمان از 
نيرو هاي در ش��رف بازنشس��تگي ب��وده و داراي 
سابقه 20س��اله در امر بانكداري بودند كه در ازاي 

خوش خدمتي به برخي افراد و پرداخت تسهيالت 
كالن بدون ضابطه، امتيازات زيادي را در قالب رشوه 
پرداخته  مي  كردند. به عنوان مثال ياس��ر ضيائي، 
قائم مقام بانك سرمايه در قبال خوش خدمتي به 
حسين هدايتي، 25ميليارد از وي دريافت كرده و 
اكنون هم در منزل او در نياروان سكونت دارد. پرويز 
كاظمي نيز در ازاي خدمات و پرداخت تسهيالت 
600ميليارد توماني حس��ين هدايتي به س��مت 
عضويت در هيئت مديره استيل آذين درآمده است. 
طبق گفته نماينده دادستان علي بخشايش، پرويز 
كاظمي، محمدرضا توس��لي در اغلب تسهيالت 
اعطاي��ي خالف ضابط��ه از طري��ق پيگيري هاي 
نامتعارف و اعمال فش��ار بر زيردس��تان و امضاي 
تسهيالت نقش مؤثر و مستقيمي داشتند. خيانت 
و تخلف اين افراد به قدري محرز اس��ت كه بانك 
مركزي رأي به س��لب صالحيت حرف��ه اي علي 
بخشايش به مدت 10سال، پرويز كاظمي به مدت 
پنج سال و محمدرضا توس��لي به مدت پنج سال 

صادر كرده است. 
 افتخارات خود را در قالب دفاعيات نگو!

در ادامه نوبت به دفاعيات علي بخش��ايش رسيد؛ 
دفاعياتي كه چند دقيقه اي به ش��رح رزومه كاري 
وي گذشت تا جايي كه قاضي خطاب به وي گفت: 

افتخارات خود را در قالب دفاعيه ارائه نكن !
بخش��ايش، تس��هيالت پرداختي را در چارچوب 
قوانين بانك توصيف و در دفاع از خود به بازپرداخت 
و حتي تس��ويه بخش قابل توجه اين تسهيالت از 
سوي شركت ها اشاره كرد. نكته اي كه از نگاه قاضي 

قابل قبول نبود و اعتقاد داشت كه وي بايد در دفاع 
از خود بگويد، چرا اين تس��هيالت بدون ضابطه را 

پرداخت كرده است!
اين در حالي اس��ت كه نماينده بانك سرمايه با رد 
ادعاي تسويه اين تس��هيالت از سوي شركت ها، 
دفاعيات بخش��ايش در اين زمينه را كذب محض 
خوان��د و ب��ه گران نمايي ها در بح��ث بازپرداخت 
تس��هيالت اش��اره كرد. وي به عنوان مثال، ملك 
25ميلي��اردي هادي رض��وي را توضي��ح داد كه 

125ميليارد تومان معادل سازي شده است. 
 اعطاي تسهيالت به كارتن خواب ها

اعطاي تسهيالت به كارتنخواب ها موضوع جالب 
ديگري بود كه در دادگاه روزگذشته مطرح شد، اما 
بخشايش آن را رد كرد و بارها تأكيد داشت، من پاي 
آن را امضا نكردم! موضوعي كه حتي وكيل وي به 
ارائه مستندات درباره آن پرداخت و قاضي مسعودي 
مقام اين اطمينان را داد كه مستندات در اين زمينه 
به اندازه كافي هس��ت و اين مهم به تأييد سازمان 
بازرسي، بانك مركزي و بانك سرمايه هم رسيده 
است. نكته اي كه نماينده سازمان بازرسي هم به آن 
تأكيد كرد و گفت: هيچ يك از ضوابط در پرداخت 

تسهيالت رعايت نشده است. 
 به اندازه يك چ�وب كبريت براي مملكت 

هزينه نشده است
ديگر نماينده دادستان نيز در ميان دفاعيات متهم 
به توافقات پنهاني صورت گرفته در ويالي شخصي، 
پس��توي منازل اش��اره كرد كه از زبان مدير دفتر 
بخشايش مطرح شده است. وي با رد ادعاي متهم 
در راس��تاي دورزدن تحريم ها بيان داشت: از قبل 
پرداخت اين تسهيالت به اندازه يك چوب كبريت 
براي مملكت هزينه نشده و همه آن به خريد ملك 
صرف شده يا هزينه ش��هرت طلبانه براي تيم هاي 

ورزشي شده است. 
وكيل بخشايش در دفاع از موكل خود نيز به سبقه 
باالي وي در مديريت بانكي اشاره داشت و معتقد 
بود، طي اين سال هاي سپري شده اموالي در قبال 
اين اقدامات نصيب وي نشده است. قاضي مسعودي 
مقام نيز متعجب از دفاعيه ضعيف بخشايش به رغم 
سابقه باالي مديريت بانكي وي، خطاب به وكيلش 
گفت: مديران به اندازه كار كردن، منفعت كس��ب 
مي كنند. كس��ب مال مش��روع از فعاليت صحيح 
در نظام اي��رادي ن��دارد، البته نماينده س��ازمان 
بازرس��ي هم در تأييد گفته هاي قاضي به دريافت 
960ميليون تومان از سوي متهم در 49ماه اشاره 
كرد كه متوسط اين درآمد حدود 20 ميليون تومان 

بوده است. 
البته پاي افراد ديگري هم به اي��ن پرونده باز بود، 
مثل محمد امامي، حسن جهانباني، سامان مدلل، 
حسن شاملويي، هادي رضوي و حسين هدايتي! در 
نهايت با درخواست وكيل متهم در راستاي فرصت 
داشتن براي مطالعه بيشتر پرونده و دفاعيات، ادامه 
رسيدگي به اتهامات مديران بانك سرمايه به اول 

بهمن ماه موكول شد. 
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بعد از ملغا  شدن اجرای سند 2030 يونسكو در ايران، آموزش مهارت های زندگی مصوب يونيسف در دستور كار قرار گرفته است 

مزایده رسمی گنج درون دانش آموزان ایرانی در سفرهای غیررسمی!  

تاراج 14هزار ميلياردي دانه درشت ها از جيب فرهنگيان
مطابق آنچه روزگذشته در دادگاه ويژه اقتصادي مطرح شد، مديران سابق بانك سرمايه با خيانت در امانت 

و اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور 14هزار ميليارد تومان پول فرهنگيان را به باد دادند

به نظر مي رس�د بع�د از رس�وايي 2030 گيت 
آموزش و پ�رورش اي�ن وزارتخان�ه طعمه نفوذ 
ديگري شده است. براساس اطالعات رسيده، 
شكاف اين نفوذ هم پروژه آموزش مهارت هاي 
زندگ�ي از طري�ق يونيس�ف اس�ت ك�ه كار 
چاق كن هايي در بدنه دس�تگاه تعليم و تربيت 
دارد. تحركات اين س�ازمان جهان�ي با عناصر 
نمك گير خود در داخل به س�فرهاي بي س�ر و 
صداي برخي از مديران ارشد آموزش و پرورش و 
در ماه هاي اخير به تعدادي از كشورهاي اروپايي 
و آسيايي منجر شده است كه اطالعات به دست 
آمده از جزئيات اين سفرها نشان مي دهد، اگرچه 
تحت عنوان همكاري هاي بين المللي و استفاده 
از تجربيات مالي اداره مدارس انجام مي شوند، اما 
در راستاي تحقق اهداف دهكده جهاني هستند. 
گفتني است هزينه سفر خارجي مديران مزبور 
از سوي يونيس�ف به عهده گرفته شده است. 

س��ند 2030 بار مال��ي و مناف��ع كثي��ري براي 
مطرح كنندگان آن داشته است، بنابراين ملغي شدن 
اجراي آن از سوي كش��ورمان محاسبات آنها را بر 
هم زده است. از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد، 
برخي تحركات صورت گرفته براي بازنشاني اهداف 
اين س��ند در برنامه هاي آموزشي و تربيتي كشور 
با نام مبدل در جريان اس��ت. آموزش مهارت هاي 
زندگي مصوب يونيسف! به دانش آموزان ايراني از 

آن جمله است. 
يك ماه و نيم پيش بود كه اولين بار اطالعات مربوط 
به س��فر رايگان معاونين وزير آموزش و پرورش به 
اسپانيا و س��وئد به طور غيررسمي منتشر شد، اما 
مالحظات امنيتي مانع انتشار آن شد تا يكي دو روز 
اخير كه اين راز از پرده برخي رسانه ها برون افتاد و 

گزارش هايي از آن منتشر شد. 
مبناي اين خبر را گزارشي با اين مضمون تشكيل 
داده: »يونيس��ف مي خواهد اطالعاتي از وضعيت 
مالي مدارس ايران داشته باشد و طبق وعده يكي 

از مديران مياني آموزش و پرورش، در ازاي پرداخت 
هزينه سفر هيئتي به سرپرستي اللهيار و كريمي به 
سوئد و  اسپانيا اين امر محقق مي شود. در نهايت نيز 
قرار شد تمام دريافتي هاي مدارس به يونيسف داده 

شود تا آنها مديريت منابع را ياد بدهند!«
ش��نيده ها حاكي از اين اس��ت دالل اين ارتباط و 
البته هماهنگ كننده آن، يك��ي از مديران مياني 
آموزش و پرورش اس��ت كه از قضا ب��ه گفته خود 
مسئول انطباق سند 2030 با سند تحول بنيادين 
نيز بوده اس��ت و بعد از ايجاد حساسيت روي اين 
س��ند و فعاليت هاي يونس��كو در اي��ران، اكنون 
نماينده يونيس��ف در آموزش مهارت هاي زندگي 

به دانش آموزان در ايران است. 
 تبانی دلورز و يادگيری گن�ج درون برای 

سرقت گنجينه انسانی ما!
براس��اس اين گزارش، منبع اين آموزش ها كتاب 
»يادگيري گنج درون« و مدل دلورز است كه يك 
مدل آموزش مهارت هاي زندگي جهاني است. عالوه 
بر اين مبناي اين آموزش ها فلسفه واحدي از جهان 

بشري و انسان است كه از سوي نظام برنامه ريزي 
جهاني تدوين و منتشر شده است. 

در عين حال برخي خبرگزاري ها ب��راي اطالع از 
جزئيات بيشتر سفرهاي ياد شده، سراغ مسئوالني 
رفته اند كه در اين س��فرها  ش��ركت داش��ته اند. 
يكي از آنه��ا غالمرضا كريم��ي، قائم مق��ام وزير 
آموزش و پ��رورش در امور بين الملل اس��ت كه به 
خاطر توسعه همكاري هاي جهاني در عرصه تعليم 
و تربيت از سوي مقامات يونيسف مورد تقدير قرار 
گرفته است.  وي در پاسخ به اين پرسش كه »سفر 
به سوئد با چه هدفي انجام شده است«، متذكر شد: 
اين سفر براي بهره گيري از تجارب بين المللي در 
حوزه مس��ائل مالي وزارت آموزش و پرورش است 
تا بدانيم تجارب كش��ورهاي موفق ب��راي تأمين 
منابع مالي آموزش و پرورش به چه صورت است و 
كشورهاي ديگر مدارس را به لحاظ بودجه و مالي 

چگونه اداره مي كنند؟
وي در پاسخ به اين سؤال كه »مگر ايران به لحاظ 
نظام آموزشي با سوئد قابل مقايسه است«، گفت: 

 نمي توانيم از تجارب كشورهاي پايين تر استفاده 
كنيم، عالوه بر س��وئد به چين هم سفر داشته ايم 
و اين كشور در زمينه جذب دانش آموز و كودكان 
بازمانده از تحصيل و فعاليت هاي فوق برنامه تجارب 
موفقي دارد. البته هدف اين نيست كه عين تجربه 
چين را دريافت كنيم بلكه بهره گيري از ظرفيت ها و 

تعريف پروژه هاي مشترك مدنظر است. 
 اهداف سفرهای بی هدف!

قائم مقام وزير آموزش و پرورش در امور بين الملل 
در پاسخ به اين پرسش كه »چرا معاون پرورشي به 
چين سفر كرده است و ارتباط اين مسئله با حوزه 
كاري اين معاونت چيس��ت«، عنوان كرد: معاون 
پرورشي براي بررس��ي فعاليت هاي فوق برنامه به 
چين سفر كرده است چون چارچوب هاي چين نيز 
ايدئولوژيك است و روي يك ايدئولوژي خاص خود 
تأكيد دارند البته اين به بدان معني نيست كه ما پيرو 

آن ايدئولوژي باشيم. 
كريمي درباره »نقش يونيسف در فراهم كردن سفر 
مسئوالن آموزش وپرورش به چين و سوئد«، اظهار 
كرد: بخشي از هزينه توسط يونيسف تأمين مي شود 
و اين تأمين هزينه با توجه به پروژهاي مشترك در 

خصوص پناهجويان به درخواست ما بوده است. 
كريمي در پاسخ به اين پرسش كه »بعد از ماجراي 
2030 علت همكاري مجدد با يونيسف چيست«، 
اذعان كرد: اين موضوع هيچ ارتباطي به سند 2030 
ندارد و پرونده آن بس��ته ش��ده و براساس دستور 
رهبر معظم انقالب از دستور كار تمام بخش هاي 
آموزش و پرورش خارج شده اس��ت و اگر فعاليتي 
براي كيفيت بخشي آموزش صورت مي گيرد، نبايد 

به 2030 تفسير كرد. 
عالوه بر اي��ن در بخش ديگ��ري از گفت و گوهاي 
رسانه اي علي اللهيار تركمن، معاون توسعه مديريت 
و پشتيباني آموزش و پرورش كه مسافر ديگر اين 
سفرهاي بي سر و صداست، نيز ضمن تأييد ايجاد 
اين س��فرها اهداف آن را محدود به تبادل تجارب 

مالي در مدرسه داري عنوان كرده 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. 

 علي عزيزي توئيت كرد: چشم دوختن به دست دشمن به جاي 
تكيه بر امكانات و ظرفيت هاي داخلي يا بي توجهي به معيشت محرومان 
و مستضعفان در كنار ميدان داري كالن سرمايه داران، در كدام صفحه 
از نسخه انقالب ديده مي ش��ود؟! )وضعيت كنوني اقتصاد نتيجه عمل 

نكردن به نسخه انقالبي است.(

 علي حيدري با انتشار اين عكس توئيت كرد: در انتهاي خيابان 
نظامي گنجوي تابلوهايي بر سر كوچه ها خودنمايي مي كنند كه با ديگر 
اسامي كوچه هاي شهر متفاوتند؛ كوچه مادران، كوچه خويشان، كوچه 
نزديكان، كوچه همس��ايگان اگرچه نام ش��هدا كوچه ها و خيابان ها را 

متبرك مي كنند، اما اين اسامي هم در نوع خود جالبند... 

 سيدعزت اهلل ضرغامي با انتشار اين عكس توئيت كرد: چهار 
اتاق در طبقه اول اين خانه قديمي در پاستور، محل كار من است. همه 
سوراخ سنبه هاي آن توسط همه جور آدمي شناسايي، تصوير برداري و 
منتشر شده است! براي مأموريت هاي مستقيم و غيرمستقيم از سوي 
دفتر رهبر معظم انقالب در اختيارم است. حله؟! وجه المصالحه اصحاب 

قدرت نشويم. 

  منص�ور اميني در واكنش ب�ه پرتاب ناموفق ماه�واره پيام 
توئيت زد: ان شاءاهلل مجدداً با عزم جوانان و به سرعت ماهواره جديد 
س��اخته ش��ود و بر افتخارات جمهوري اس��المي بيفزايد. هر چند در 
حوزه بومي سازي زيرس��اخت ها و تحقق واقعي شبكه ملي اطالعات و 
پيام رسان ها از شما گله منديم، ولي به شما و همكاران سازمان فضايي 

خدا قوت عرض مي كنم.

 ترول فوتبال توئيت كرد :  بعد از گذش��ت يك س��ال از شكايت 
مهدی رحمتی از مهرداد ميناوند برای گفتن كلمه پنگوئن در برنامه 
زنده، رأی دادگاه صادر و مهرداد ميناوند به 50 هزار تومان جريمه نقدی 

محكوم شد. اين خودش يه فحش ديگه به رحمتی بود.

 صدرا توئيت كرد: شن زارها )مثل كويرهاي مركز ايران( هيچ وقت 
منش��أ گرد و غبار نبودن و نيس��تن، گردوغبار از تاالب ها و زمين هاي 
كش��اورزي و منابع  طبيعي كه به دليل نرس��يدن حقآبه خشك شدن 
بلند مي شن. شن زار بخشي از طبيعته ولي مناطق خشك شده حاصل 

دستكاري انسان. 

 هابيليان ب�ا انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: ش��هيد عباس 
عفت روش فقط يك كفاش بود كه گروهك اوباش و تروريست منافقين 
او را تنها به جرم طرفداري از انقالب اسالمي ربودند و به طرز وحشيانه اي 
شكنجه كردند و به شهادت رس��اندند. مهران اصدقي شكنجه گر اين 
شهيد گفته: او هيچ اطالعاتي نداش��ت، ولي چون نبايد خط شكنجه 

مي سوخت بايد او را مي كشتيم. 

 فقط خدا با انتشار اين عكس توئيت كرد: عوامل رسانه اي روباه 
پير هم در حال سياه نمايي از وضعيت داخلي ايران هستند، درحالي كه 

بودجه شان از گلوي فقرا و گرسنگان اين كشور تأمين مي شود!

 پوريا سوري با انتشار اين عكس توئيت كرد: ميراث گريه آه در قوم 
من سينه به سينه بود. تشييع آتش نشان شهيد  سيد  احسان جامعي.

 
 يك كارب�ر توئي�ت كرد: گفت��ن هر ك��د مل��ی در روز فقط 
100ميليون از پول های خودش��و جا به جا كنه، آقا شما می خوای 
جلوی پولشويی رو بگيری يا پوالی مردم رو الزم داری روت نميشه 

بگی، داری تعارف ميكنی!

عليرضا سزاوار

 معاون اجتماعي فرهنگي دانشگاه علوم پزش��كي تهران با اشاره به 
اينكه ايراني ها س��االنه 10هزار ميلياردتومان سيگار مي خرند، گفت: 
اين در حالي است كه 35هزار ميليارد تومان هزينه درمان بيماري هاي 

ناشي از استعمال دخانيات است. 
 شهروندان منطقه 19تهران در حضور مسئوالن از وضعيت نابسامان 
كوره پزخانه ها، زمين هاي رها شده بوستان واليت و بوي نامطبوع دپوي 

زباله ها در اين منطقه گاليه كردند. 
 مديرعامل سازمان آتش نش��اني ش��هرداري تهران گفت: تاكنون 
رديف اعتباري به آتش نش��اني درخصوص س��خت و زي��ان آور بودن 
شغل آتش نشاني داده نشده، ولي قرار اس��ت در سال 98 اين موضوع 

لحاظ شود. 
 معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به اينكه سرطان 
ريه در ميان زنان و مردان سيگاري، زنان را بيشتر تهديد مي كند، گفت: 
كودكاني كه والدين سيگاري دارند، احتمال ابتال به بيماري هاي مختلف 

ريوي در آنها چندين برابر است. 
 مديركل دفتر ارتقاي سالمت و خدمات پرستاري معاونت پرستاري 
وزارت بهداشت گفت: از زمان شروع طرح پايلوت غربالگري پرفشاري 
خون و تناس��ب اندام ايرانيان باالي 30 س��ال، بيش از 50هزار نفر به 
پايگاه هاي غربالگري مس��تقر در بيمارس��تان هاي دولتي و خصوصي 

سراسر كشور مراجعه كرده اند. 

جوابيه آموزش و پرورش به گزارش »جوان«

نمرات ترميمي مشمول فارغ التحصيالن نمي شود
گ�ران  »ترمي�م  عن�وان  ب�ا  گزارش�ي  انتش�ار  از  پ�س 
آم�وزش  كنك�ور«  غ�ول  از  ش�دن  رد  ب�راي  مع�دل 
و پ�رورش جوابي�ه اي را به دفتر روزنامه ارس�ال داش�ته اس�ت. 

متن اين جوابيه به اين شرح است: 
1- مطالب مطرح شده توس��ط مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري 
و به استناد مصوبه 915 جلسه ش��وراي عالي آموزش و پرورش مورخ 
94/5/26 مي باش��د كه داللت بر ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان 
نهايي فارغ التحصيالن دوره متوس��طه دارد و به كار بردن لفظ ترميم 

معدل توسط اين روزنامه صحيح نمي باشد. 
2-نحوه  ترميم و ارتقاي نم��ره دروس نهاي��ي فارغ التحصيالن دوره 
متوس��طه در اجراي قانون سنجش و پذيرش دانش��جو در دانشگاه و 
مراكز آموزش عالي به منظور ارتقاي س��وابق تحصيل��ي و تأثير آن در 
آزمون ورودي دانشگاه ها، در ش��وراي عالي آموزش و پرورش مصوب 
گرديده اس��ت و به فارغ التحصيالن دوره متوس��طه )از سال 1384به 
بعد( كه متقاضي ترميم و ارتقاي نمرات دروس نهايي مي باشند، اجازه 
داده مي شود صرفاً  براي يك بار و در همان منطقه اي كه فارغ التحصيل 
ش��ده اند، به ش��يوه داوطلب آزاد ثبت نام كنند و در يكي از نوبت  هاي  
امتحاني )خرداد، شهريور و دي ماه( دروس مورد نظر را مجدداً انتخاب 

نمايند و در آزمون مربوط شركت كنند. 
3-نمرات مأخوذه متقاضيان ترمي��م و ارتقاي نمرات دروس نهايي در 
امتحانات مربوط جايگزين نمرات قبلي ك��ه منجر به فارغ التحصيلي 

شده است،  نخواهد شد. 
4- نمرات مأخ��وذه صرفاً جهت اعمال در فرآيند س��نجش و پذيرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مالك عمل خواهد 

بود. 
5-تعيين ميزان شهريه مربوطه به هزينه  هاي  ثبت نام )به شيوه داوطلب 
آزاد( برگزاري امتحانات و صدور مدارك الزم به عهده شوراي آموزش 

و پرورش استان مي باشد. 
6-شايان ذكر است دانش آموزاني كه در حال تحصيل هستند و هنوز 
فارغ التحصيل نش��ده اند، نمي توانند متقاضي ترميم و ارتقاي نمرات 
دروس نهايي كه هنوز امتحان نداده اند، باشند. لذا انتظار مي رود اصحاب 
رسانه در نش��ر و انعكاس خبر دقت بيش��تري نموده و از بيان نظرات 

شخصي خود كه منافات با قوانين دارد، بپرهيزند.

21 هزار ساختمان پرخطر در تهران
دادس�تان ته�ران روزگذش�ته در گفت وگو ب�ا راديو ته�ران، به 
موض�وع ناايمن بودن س�اختمان هاي پايتخت اش�اره ك�رد و در 
اي�ن زمينه هش�دار داد. ب�ه گفت�ه عب�اس جعفري دولت آبادي، 
دارد. وج�ود  پايتخ�ت  در  پرخط�ر  س�اختمان  21ه�زار 

وي اظهار كرد: ساختمان هاي ناايمن شناسايي شده و طبق گزارش هاي 
رس��يده حدود 21هزار س��اختمان پرخطر در تهران وج��ود دارد كه 
243مورد آن وضع نامناسب و بحراني دارند كه با همكاري شهرداري و 
دستگاه ها اخطار كتبي در اين رابطه داده شد. اين كار وظيفه ما نيست؛ 
بعد از حادثه پالسكو به شهرداري گفتيم در اين زمينه كمك مي كنيم 

و اين اخطار ها داده شده است.
ساختمان پالسكو كه فرو ريخت، از نماينده مجلس تا عضو شوراي شهر، 
شهردار و حتي شهروندان از وضعيت ناامني ساختمان هاي تهران ابراز 
نگراني كردند.  معصومه آباد، رئيس كميته ايمني شوراي چهارم شهر 
تهران تعداد ساختمان هاي ناايمن در پايتخت را 3هزار ساختمان اعالم 
كرد، اما رحمت اهلل حافظي عضو ديگر شوراي شهر بر اين عقيده بود كه 

تهران ميزبان حداقل 7هزار ساختمان ناايمن است. 
چندي پيش معاون پيشگيري سازمان آتش نشاني تهران گفت: »بيش 
از 21هزار ساختمان در تهران ناايمن هستند. به گفته اين مقام، نظام 
بازرس��ي تعطيل بردار نيست و ش��هروندان اگر مواردي از ناايمني در 
ساختمان ها را مشاهده كردند، مي توانند به سامانه 125 آتش نشاني 
اطالع بدهند.« طرح نظام بازرسي ايمني از مهر امسال در آتش نشاني 
تهران عملياتي شده و 440نفر از آتش نشانان با پشت سرهم گذاشتن 
آزمون و دوره هاي آموزشي مختلف به عنوان كارشناسان اجرايي اين 
طرح انتخاب شده اند. اين افراد همه روزه در گروه هاي حداقل دو نفره با 
ابالغيه هاي مناطق هشت گانه آتش نشاني به ساختمان هاي مورد نظر 
اعزام مي شوند.  مديريت شهري امكان ورود قضايي به ساختمان هاي 
دولتي در حال استفاده را ندارد و دستگاه ها موظفند نسبت به رفع موارد 
ناامني س��اختمان هاي خود عمل كنند.  به طور مثال اگر پس از هفت 
مرتبه تذكر شهرداري به ساختمان شركت »برق حرارتي« وزارت نيرو 
اين اتفاق صورت مي گرفت -كه  نگرفت - س��رانجام اين ساختمان در 
آتش نمي سوخت.  در مورد ساير ساختمان ها نيز شهرداري بنا بر قانون 
تنها مي تواند اخطارهاي الزم را صادر كند و در صورت حادبودن شرايط 
و بي توجهي مالك درخواست پلمب و ايمن سازي ساختمان را از مراجع 
قضايي بگيرد. اتفاقي كه سال قبل براي برخي از مراكز تجاري شهر از 

جمله پاساژ »رشتي ها« صورت گرفت. 
مديريت ش��هري سال گذش��ته به مالكان 6هزار و 780 ساختمان در 
مناطق بيست و دو گانه به طور رسمي تذكر داد تا نسبت به رفع موارد 
خطرآفرين ساختمان هاي خود اقدام كنند. بنا بر آمار موجود، بيشترين 
تذكرها به ترتيب مربوط به مناطق 15، 12، 14 و 20 بود و منطقه 4نيز 
تاكنون كم ترين ميزان تذكر را از س��وي مديران شهري دريافت كرده 
است.  نكته مهم اين است در منطقه يك تمامي 358ساختمان ناايمن 
شناسايي ش��ده )100درصد( در زمره س��اختمان پرخطر محسوب 
مي شوند. اين ميزان در منطقه 12، 90درصد و منطقه 15، 89درصد و 

در منطقه 20، 66 درصد است. 
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