
از هشدار وزير بهداش�ت درباره گل خوردن از 
كرونا در دقيقه 90 زمان زيادي نمي گذرد؛ روزي 
كه سعيد نمكي بابت فش�ار به وزارت بهداشت 
براي بازگشايي ها گله داشت. حاال اما آنچه در 
كابوس هايمان مي ديديم پيش چش�م هايمان 
در حال رخ دادن اس�ت. براس�اس جديدترين 
آماره�اي جهان�ي از وضعيت ش�يوع كرونا در 
دنيا، ايران رتبه س�وم فوتي هاي ناش�ي از اين 
بيماري  را دارد و اين يعني در دقيقه 90 از كرونا 
گل خورديم! فوتي ه�اي كرون�ا در 15 روز اول 
تيرم�اه۲ هزارو۴۶ نف�ر بوده كه اي�ن تعداد در 
مدت مشابه در خردادماه ۸۸۸ نفر بوده است. 
اين آمار نشان مي دهد تعداد فوتي ها در 15 روز 
اول تيرماه نسبت به مدت مش�ابه ماه گذشته 
افزايش 13۲ درصدي داشته اس�ت. تخت هاي 
بيمارستاني هم ديگر ظرفيت پذيرش كرونايي ها 
را ندارند. مسئوالن بهداشتي از چند روز پيش 
هش�دار داده بودن�د ك�ه ظرفي�ت تخت هاي 
بيمارس�تان ها در حال تكميل ش�دن اس�ت، 
حاال اما اين هشدار جدي ش�ده و عكس هايي 
منتش�ر ش�ده كه نش�ان مي ده�د پاركينگ 
بيمارس�تان ها، جاي جديد كرونايي ها اس�ت.  
اين روزها اگرچه از وزير بهداشت خبري نيست، اما 
آخرين تذكرات وي درباره احتم��ال گل خوردن 
از كرون��ا در دقيقه 90 به حقيق��ت پيوسته است. 
سعيد نمكي ك��ه طبق آخري��ن اظهار نظرش، بنا 
بود اگر اجراي ط��رح ترافيك حتي يكي دو درصد 
هم بار حمل و نقل عمومي را افزايش دهد، شخصاً 
وارد عمل ش��ود و بدون تعارف با كسي لغو اجراي 
طرح ترافيك را برگرداند، حاال مدتي است در برابر 
رسانه ها ظاهر نشده و اظهار نظر رسمي نداشته است 
و به رغم افزايش چشمگير بار مسافران حمل و نقل 
عمومي هيچ واكنشي ندارد و هيچ نمي گويد. اين 
روزها با رشد آمار ابتال، بستري و فوتي هاي كرونا 
مردم بيش از پيش نيازمند حضور و اطالع رساني 
آقاي وزير هستند. تدبير دولت ب��راي مهار كرونا 
هم به توصيه هاي بهداشتي محدود شده و كسب 
رتبه سوم مرگ و مير دنيا هم انگار دليل محكمي 
براي بازنگري در بازگشايي ها نيست. اين در حالي 
است كه مسعود مرداني، عضو كميته كشوري كرونا 
با بيان اينكه حداق��ل تا يك سال آين��ده با كرونا 
درگير هستيم و در اين م��دت نمي توانيم اقتصاد 
كشور را تعطيل كنيم، تأكيد مي كند »با اين حال 

بازگشايي ها بايد اصولي باشد. « 
  ايران رتبه سوم فوتي هاي كرونا

طي24 ساعت گذشته 2 هزار و ۶۱۳ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد كه يك 

هزار و 4۶۸ مورد بستري شدند. 
در مجم��وع 24۳ ه��زار و ۵۱ نفر ب��ه كرونا مبتال 
ش��ده اند. همچنين در طول 24 ساعت گذش��ته، 
۱۶0 بيمار كوويد۱9 جان خ��ود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اي��ن بيماري به ۱۱ هزار و 

۷۳۱ نفر رسيد. به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، 
خوشبختانه تا كنون 204 هزار و ۸۳ نفر از بيماران 

بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
طبق اين گزارش تعداد بيماران در وضعيت شديد 
بيماري باز ه��م افزايش يافته و ب��ه ۳هزارو20۱ 
نف��ر رسيده اس��ت.  استان ه��اي خوزست��ان، 
آذربايجان ه��اي غرب��ي و ش��رقي، كردست��ان، 
كرمانش��اه، هرمزگان، بوش��هر، خراسان رضوي 
و ايالم در وضعي��ت قرمز بيم��اري و استان هاي 
تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، 
سيستان و بلوچستان، البرز و لرستان در وضعيت 

هشدار قرار دارند. 
طبق اعالم آمار هاي جهاني از وضعيت شيوع كرونا 
در دنيا، ايران براساس آخرين اطالعات اعالم شده 
با ۱۶۳ فوتي در نيمه تيرماه، رتبه سوم فوتي هاي 
ناشي از اين بيماري را به خود اختصاص داده است؛ 
براساس مقايسه جهاني اطالعات مكزيك با ۵2۳ 
و هندوستان با 420 در رتبه ه��اي اول و دوم قرار 

گرفتند. 
  تعطيلي يك هفته اي براي البرز

افزايش مرگ و مير و حالت هشدار در استان البرز 
اين شهرستان را به تعطيلي كشاند. 

غفور قاسم پور، مع��اون استان��دار و فرماندار ويژه 
شهرستان كرج اعالم كرد:» با توجه به قرار گرفتن 
شهرستان كرج در شرايط هشدار، فعاليت مراكز و 
صنوف پرخطر ش��هرستان كرج نيز به مدت يك 

هفته تعطيل خواهد شد.«
به گفته وي طبق تصميم ست��اد استاني و با توجه 
به قرارگرفتن شهرستان كرج در شرايط هشدار، بر 
اين اساس، فعاليت صنوف پرخطر شهرستان كرج 

به مدت يك هفته تعطيل خواهد بود. 
بر اين اس��اس، فعاليت تمامی مراك��ز پرخطر در 
ش��هرستان كرج ش��امل دانش��گاه ها، م��دارس، 
حوزه هاي علميه، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، 
زبانسراها، آموزشگاه ها، كتابخانه ها، مهدكودك ها، 
استخرهاي سرپوش��يده، سينما، تئات��ر و مراكز 
مش��ابه، موزه ها، باغ موزه ها، تاالره��اي پذيرايي، 
آرايش��گاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي، مساجد، 
مصلي ها، باش��گاه هاي ورزش��ي پربرخورد مانند 
كش��تي، كاراته، ج��ودو ، مدارس ش��بانه روزي، 
قهوه خانه ه��ا، چايخانه ها با عرضه م��واد دخاني، 
باغ  وحش ها و ش��هربازي ها، مراكز تفريحي و آبي 
و باشگاه هاي ورزش��ي سالني، به مدت يك هفته 
تعطيل است و برگزاري هر گونه مراسم اجتماعي، 

فرهنگ��ي، مذهبي و همايش نيز ت��ا اطالع بعدي 
متوقف مي شود. 

  پاركينگ جاي جديد كرونايي ها
اوضاع كرونا در كشورمان به قدري وخيم شده است 
كه تصاوير منتشر ش��ده نشان مي دهد با پر شدن 
تخت ها، گويا پاركينگ بيمارستان ها جاي جديد 
كرونايي ها است. رئيس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانش��وري با بيان اينكه در حال حاضر در 
اين بيمارستان تخت خالي براي بيماران كرونايي 
موجود نيس��ت، درباره تصاوير منتش��ر ش��ده از 
اين بيمارست��ان در فضاي مج��ازي توضيحاتي 

داده است. 
پيام طبرسي، رئي��س به تسنيم گف��ت: در حال 
حاضر در اين بيمارستان تخت خالي براي بيماران 
كرونايي موجود نيست. طبيع��ي است كه با زياد 
شدن تعداد بيماران، تعداد تخت  هاي بيمارستان 

كفاف نمي  دهد. 
وي در توضي��ح بيش��تر مي گوي��د: بيم��اران در 
پاركينگ نگهداري نمي  شوند؛ تصويري كه منتشر 
شده است تصوير قسمتي است كه بيمارستان در 
آنجا سايه  بان زده   و كپسول اكسيژن قرار داده است 
و تا زماني ك��ه تخت  هاي بستري خالي ش��وند و 
بيماران بتوانند ب��ه درون بخش منتقل ش��وند، 
حداقل در آنجا بتوانند اكسيژن مورد نياز خود را 

دريافت كنند. 
طبرسي ادام��ه داد: از آنجا كه ب��ه دليل سرايت 
ويروس كرون��ا به ديگران، نمي  ت��وان بيمار مبتال 
به كرونا را به فضاي بسته منتقل كرد براي همين 
در فضاي آزاد اين سايه  بان  ها زده شده است تا پس 
از خالي شدن تخت  ها، بيماران به بخش  ها منتقل 
ش��وند. وقتي تعداد بيماران از يك سطحي فراتر 

مي  رود، طبيعتاً نمي  توان آن را كنترل كرد. 
  تالش براي توليد واكسن وطني كرونا 

كرونا همچنان نه دارو و نه واكس��ن خاصي دارد؛ 
آخرين خبرهاي وزير بهداش��ت بر روند پيشرفت 
واكسن ايراني كرونا داللت داشت. حاال هم سيما 
سادات الري، سخنگوي وزارت بهداش��ت درباره 
آخرين نتايج حاصل از اقدامات دانشمندان ايراني 
براي توليد واكسن كرونا مي گويد:» ساخت واكسن 
كرون��ا در ايران نيز پا ب��ه پاي دنيا جل��و مي رود و 
شخص وزير بهداشت نيز مستقيماً بر اين موضوع 
نظارت دارند و اخيراً نيز اع��الم كردند تست هاي 

حيواني واكسن پاس شده است.«
وي با تأكيد بر اينكه توليد صنعتي واكسن با توليد 
آزمايشگاهي متفاوت است و از پروسه اي طوالني 
برخوردار است، مي افزايد:» اگر واكسني در كشوري 
توليد ش��ود و سازمان جهاني بهداش��ت نيز آن را 
تأييد كند، قطعاً ما نيز درخواس��ت استفاده از آن 
را خواهيم داشت، اما هنوز اطالعاتي در اين زمينه 

نيامده است.«
الري در عين حال تولي��د واكسن كرونا تا يكسال 

آينده را نشدني مي داند. 
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غلبهکرونابرتختبیمارستانها!
تهران برای كرونايی ها تخت خالی ندارد و برخی بيمارستان ها بيماران منتظر را در پاركينگ تنفس مصنوعی می دهند

روز گذشته در دادگاه گروه عظام مشخص شد كه 
اين گروه به مديريت عباس ايرواني اكنون پس از 
10 س�ال هنوز هم حاضر نيست تسهيالت ارزي 
گرفته شده را پس بدهد ! عباس ايرواني در حالي به 
بدهكار بانكي بودن افتخار كرد كه به گفته نماينده 
بانك ص�ادرات يكي از داليل آش�فتگي اوضاع 
اقتص�ادي كنوني، مربوط به همي�ن بدهكاراني 
است كه تسهيالت مي گيرند، اما باز نمي گردانند. 
روز گذش�ته همچنين مش�خص ش�د كه يكي 
ديگر از متهمان هم در سازمان استاندارد براي 
دريافت رشوه جدول تعرفه اي مشخص كرده بود !

پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و 
ديگر متهمان گروه عظام روز گذشته به رياست قاضي 

صلواتي برگزار شد. 
در ابتداي جلسه قاضي ضمن تفهي��م مواد ۳۵4 و 
۳۵۸ قانون آيين دادرسي كيفري، از نكونام )كارمند 
سازمان استاندارد( خواست در جايگاه قرار گيرد و 

ادامه دفاعيات خود را بيان كند. 
قاضي خطاب به متهم گفت: در محل كار مشغول به 

فعاليت هستيد؟
متهم نكونام پاسخ داد: ن��ه كار نمي كنيم. وضعيت 

مشخصي نداريم. 
قاض��ي از زارع )ديگر كارمند سازم��ان استاندارد( 

پرسيد: شما چطور؟
زارع پاسخ داد: من هم وضعيت��م همانطور هست. 

سركار نمي روم و حقوقي نمي گيرم. 
  خريد خانه با رشوه

نماينده دادستان با بيان اينكه اين دو نفر بر اساس 
رأي بدوي از سازمان استاندارد اخراج شده اند، خطاب 
به نكونام گفت: براساس اقاريرتان از طريق حسين 
زارع رشوه گرفته ايد. در اقاريرتان كه فيلم هاي آن 
در بازجويي وجود دارد، اين موارد را پذيرفته ايد حاال 

نمي توانيد كتمان كنيد. 
مسعود شاه محمدي خطاب به نكونام گفت: با خانم 

نقدي نسبتي داريد؟
متهم پاسخ داد: بله همسرم است. 

نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: اين خانم 
چك رشوه را براي پرداخت معامله براي خريد يك 

ملك خرج كرده است. فروش��نده ه��م اظهار كرده 
نكونام و خانم نقدي چك را به من داده اند. 

قاضي خطاب به متهم گفت: چرا رشوه گرفتيد؟ شما 
در سازمان استاندارد وظيفه ت��ان اين بوده نظارت 

كنيد، نه اينكه رشوه بگيريد. 
متهم پاسخ داد: من رشوه نگرفته ام، من هميشه در 

بازجويي ها گفته ام قرض كرده ام. 
قاضي خطاب به اين متهم گفت: ش��ما در سازمان 
استاندارد هم محكوم ش��ده ايد؛ يعني داليل ش��ما 

قانع كننده نبوده است. 
  حقوق 1۲ ميليوني و رشوه

در ادامه جلسه دادگ��اه نماينده دادست��ان با ارائه 
مدركي خطاب به متهم اظهار داشت: طبق جدولي 
كه كشيديد، خودتان گفته ايد با زارع در سازمان ملي 
استاندارد كار مي كردم، شما بايد نظارت مي كرديد. 
ش��ما ناظري بوديد كه رش��وه مي گرفتيد و حتي 
يك تعرفه براي دريافت رش��وه تعيين كرده بوديد 
و بر اساس اين تعرفه شما و زارع رشوه ها را تقسيم 

مي كرديد !
قاضي خطاب به متهم گفت: ش��ما با آن چكي كه 
گرفتيد ملكي را تهي��ه كرده ايد، چطور مي گوييد 

رشوه نگرفته ام؟!
متهم در آخرين دفاعيات خود مدعي ش��د: من از 
دوستم قرض گرفته ام و با درآم��د ماهي ۱0 تا ۱2 
ميليون در سازمان مل��ي استاندارد نياز به رش��وه 

نداشتم. 
  چك و سفته به جاي وثيقه بانكي

در ادامه قاضي از حسين زارع ميرك آباد خواست در 
جايگاه قرار گيرد و بعد از تفهيم اتهام از وي خواست 

توضيحات خود را بيان كند. 
متهم زارع گفت: پولي به عنوان رشوه دريافت نكردم، 
اين پول قرض بود؛ چراكه تازه ازدواج كرده بودم و از 
آقاي نكونام كه مدير بنده بود، تقاضاي وام كردم كه 
پس از گذش��ت چند ماه به من گفت فردي به نام 
مسعودي نزد تو خواهد آمد و چكي را به تو خواهد 
داد. حاال هم با توجه به اينكه از روز اول تحقيقات هر 
نوع همكاري با مراجع قضايي داشتم،بنابراين ضمن 

اظهار ندامت، تقاضاي رأفت اسالمي دارم. 
در ادامه نماينده دادستان هم خطاب به رئيس دادگاه 
گفت: بنده به جهت همكاري و مساعدت آقاي زارع 

تقاضاي تخفيف از دادگاه دارم. 
در ادامه جلسه دادگاه، دريابيگي وكيل عباس ايرواني 

در جايگاه قرار گرفت و گفت: اينكه گفته مي ش��ود 
موكل بنده عباس ايرواني به جاي اينكه بانك ها از او 
وثايق بانكي بگيرند، اما چك و سفته گرفته اند به نظرم 
بانك راه خطايي نرفته است، بانك به علت اينكه موكل 

بنده توانمند بوده است، سفته و چك گرفته است !
  10 سال مقاومت در برابر بازپرداخت بدهي

وكيل ايرواني افزود: گروه عظ��ام تا سال 90، يعني 
قبل از تحريم ها هيچ گونه بدهي بانكي نداشت، اما 
تحريم ها باعث تعويق بازپرداخت بدهي و تسهيالت 
گرديد. از محضر دادگ��اه تقاضاي حكم برائت براي 

موكالن خود را دارم. 
نماينده دادستان هم خطاب به دريابيگي وكيل 
ايرواني گفت: سؤال اينجاست ايرواني كه از سال 
۸9 ارز گرفته اس��ت، چ��را پس نمي ده��د؟ چرا 
گواهي بازرسي خالف واقع صادر ش��ده است؟ او 
مي خواست تحريم ه��ا را دور بزند، ول��ي مردم را 
دور زده است. گواهي خالف واقع صادر شده است 
و بانك ها فريب خورده اند، چرا ارزي را كه در دهه 
۸0 گرفته اند، پس نمي دهند؟ ارزي كه در دهه ۸0 

گرفته ايد، امروز همان ارز را بايد پس بدهيد. 
در ادامه قاضي از عباس ايرواني خواست در جايگاه 

قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را بيان كند. 
  تمام واريزي ها ارزي بود

عباس ايرواني ضمن قرار گرفتن در جايگاه نموداري 
از روند افزايش بدهي هاي خود را به دوربين رسانه ها 
نشان داد كه قاضي به او گفت: شما آمده ايد از خود 

دفاع كنيد يا جوسازي كنيد ؟!
عباس ايرواني افزود: بدهي ب��ه بانك جرم نيست و 

افتخارم اين است كه به بانك بدهي داشته باشم !
در ادامه قاضي از وكيل بان��ك صادرات خواست در 

جايگاه قرار گيرد و توضيحات خود را بيان كند. 
وكيل بانك صادرات هم گفت: ما حتي يك ريال از 
پول را به ريال پرداخت نكرديم و تمام واريزي ها ارزي 
بوده است و ايرواني هم بايد به ارز پرداخت كند. يكي 
از داليل آشفتگي اوضاع اقتصادي، مربوط به كساني 
است كه تسهيالت مي گيرند، اما پرداخت نمي كنند. 
در نهايت قاضي صلواتي ختم رسيدگي را اعالم كرد و 

گفت: در موعد مقرر قانوني حكم صادر مي شود. 

افزايش۵۰درصديجمعآوريزکات
مع�اون مش�اركت ه�اي مردم�ي كميت�ه ام�داد ب�ا اش�اره 
ب�ه اينك�ه جم�ع آوري زكات س�ال قب�ل 50 درص�د رش�د 
داشته اس�ت، گف�ت: ۶ ه�زارو۲00 يتي�م در كش�ور حام�ي ندارند. 
عليرضا عسگريان با اشاره به اينكه سال 9۷ و 9۸ سال سختي براي مردم 
بوده است، گفت: در اين سال با مشكالت اقتصادي و همچنين محيطي مانند 

سيل مواجه بوديم كه تمامي اين موارد روي معيشت مردم تأثيرگذار بود. 
وي با اشاره به اينكه در سال جاري ۵00 ميليارد تومان زكات جمع آوري 
شده است، گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته ۸۸ درصد رشد داشته كه 

اگر نرخ تورم را از آن كم كنيم، رشد زكات به ۵0 درصد مي رسد. 
عسگريان همچنين به زكات فطره اشاره كرد و گفت: 2۶0 ميليارد تومان 
زكات فطريه جمع آوري شده كه نسبت به سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته 

كه در نهايت با كسر تورم رشد آن به ۳۷ درصد مي رسد. 
معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد در خصوص صدقات جمع آوري 
شده نيز گفت: از ابتداي سال تاكنون ۶۳ ميليارد تومان صدقات جمع آوري 
شده است، اما به دليل آنكه تخليه صندوق ها به دليل شيوع كرونا در فروردين 
و ارديبهشت ممنوع بود در برخي استان ها نسبت به قبل با كاهش رو به رو 

بوديم. 
عسگريان همچنين گفت: ميزان مش��اركت هاي م��ردم در بخش ايتام و 
محسنين ۳۳۶ ميليارد تومان بوده است كه نسبت به گذشته ۷۱ درصد رشد 
داشته است و تعداد حاميان ايتام و محسنين نيز 20 درصد افزايش داشته  و 

در حال حاضر به ۷۶9 هزار نفر حامي رسيده است. 
وي با اش��اره به اينكه كمك هايي كه به محسنين مي ش��ود با رش��د 
4۳ درصدي به 200 ه��زار تومان رسيده است، گف��ت: در حال حاضر 
و200 يتيم در كشور حامي ندارند و ۶هزار و ۷۵9 نفر محسنين  ۶هزار
نيز حامي ندارند كه اميدواريم اين ايتام و محسنين نيز تحت پوش��ش 

حاميان قرار گيرند. 
عسگريان گفت: سامانه سخا با همكاري وزارت ارتباطات در حال نهايي شدن 
است كه در آن همه خيريه ها و خيران عالوه بر ثبت مددجويان و نيازمندان 

تحت پوشش ميزان كمك هاي خود را در آن بارگذاري مي كنند. 
وي افزود: با اين كار عدالت توزيعي اجرايي مي ش��ود؛ كميته امداد در دو 
استان آذربايجان غربي و خراسان رضوي اين طرح را اجرايي كرده و موفق 
بوده است.  معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد با اشاره به اينكه سرانه 
دريافتي ايتام ۵4۷ ه��زار تومان است، افزود: تمام��ي اطالعات مربوط به 
حاميان و همچنين ايتام روي سايت كميته امداد موجود است و افرادي كه 
بخواهند حامي ايتام و محسنين شوند، مي توانند به سايت مراجعه كنند و 

درخواست دهند. 

ساخت۵4هزارمسكن
برايمحرومان۱4استان

رئي�س بني�اد مس�كن انق�الب اس�المي از س�اخت 5۴ ه�زار 
مس�كن ب�راي محروم�ان 1۴ اس�تان كش�ور و آغ�از پرداخ�ت 
وام كمك�ي 15 ميلي�ون تومان�ي مس�كن روس�تايي خب�ر داد. 
عليرضا تابش در مراسم امضاي تفاهمنامه پرداخت وام ۱۵ ميليون توماني 
كمك به احداث و تكميل مسكن روستايي اظهار كرد: تفاهمنامه امضا شده 
براي تكميل واحدهاي روستايي يا واحدهاي كوچك شهري است كه وام 

آنها كفاف ساخت و ساز را نمي دهد. 
وي افزود: با اعتبار ۳0 ميليارد توماني بنياد مسكن كه در بانك سپرده گذاري 
مي شود با احتساب ۶0 ميليارد تومان بانك، ۱۵ ميليون تومان وام با كارمزد 
4 درصد به ۶هزار نفر پرداخت مي شود.  وي افزود: خانوارهايي كه بخواهند 

فضاي معيشتي را ايجاد كنند در اولويت دريافت اين وام قرار مي گيرند. 
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي با يادآوري اينكه ساخت ۵4 هزار واحد 
مسكن محرومان با همكاري سازمان برنامه و بودج��ه در ۱4 استان آغاز 
شده است، اضافه كرد: ساخت اين واحدها از يك سال و نيم قبل آغاز شده، اما 

كلنگ برخي از اين پروژه ها طي ماه هاي اخير به زمين زده شده است. 
تابش در خصوص جزئيات اين طرح گفت: سال گذشته براي هر واحد 2۵ 
ميليون تومان وام بالعوض تأمين مي شد كه امسال اين رقم به ۳0 ميليون 

تومان افزايش يافته است. 
وي از تحويل اين واحدها در استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان 
و خراسان جنوبي خبر داد و گفت: طرح ملي مسكن به تازگي ش��روع 
شده چون بايد ساز و كار آن مشخص مي ش��د. معادل حدود ۵2 هزار 
واحد زمين در شهرهاي مختلف به بنياد مسكن تحويل شده است. اين 
رقم قرار است به ۱20 تا ۱۳0 هزار واحد برسد كه سهم بنياد در طرح 

ملي مسكن است. 
وي با بيان اينكه از اين تعداد ۱2 هزار واحد طراحي ش��ده و ساخت ۶هزار 
واحد آغاز شده است، اظهار كرد: متوسط پيشرفت فيزيكي اين پروژه ها 20 
تا ۳0 درصد است. اميدواريم پا به پاي بنياد مسكن، بانك ها هم تأمين اعتبار 
كنند. بانك ها 20 هزار واحد براي بنياد سهميه تعيين كرده اند كه تاكنون 

حدود 2 تا ۳ هزار پرونده آماده شده و به بانك رفته است.

درمانکروناهمچنانرايگاناست
مع�اون تأمي�ن خدم�ات درمان�ي س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي 
تأمي�ن  بيمارس�تان هاي  كروناي�ي  بيم�اران  گف�ت: 
اجتماع�ي ب�ه هي�چ عن�وان هزين�ه اي پرداخ�ت نمي كنن�د. 
مجيد صادقي راد در خصوص ميانگين هزينه هاي يك بيمار كوويد ۱9 
و شرايط پرداختي بيمه گفت: ميانگين هزينه هاي يك بيمار كوويد ۱9 
در بيمارستان هاي تأمين اجتماعي در بخش عادي، 2/۵ ميليون و در 
ICU حدود ۵ ميليون است. بيماران بيمارستان هاي تأمين اجتماعي به 
هيچ عنوان هزينه اي پرداخت نمي كنند و ديگر بيماران مطابق با قوانين 
تعيين ش��ده توسط بيمه اقدام به پرداخت هزينه ها مي كنند. معاون 
تأمين خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي همچنين درباره بيمه 
واكسن آنفلوآنزا گفت: اگر اين امر به تصويب شوراي عالي بيمه سالمت 
برسد امكان دارد واكسن آنفلوآنزا تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي 

قرار گيرد. 

حسين سروقامت
ابراهيم مشيريان

رئيس مذهب جعفري، امام صادق )ع( آن�گاه كه اهل ايمان را 
معرفي مي كند، مي گويد آنان از »كبريت احمر« كمياب ترند!
كبريت احمر چيست؟ شما تاكنون اين عبارت را شنيده ايد؟

از قديم به هر چيز كمي�اِب گرانقدري كبريت احمر مي گفتند؛ 
آنچه به سختي به دست آيد. 

و من معتق�دم در هر اي�ل و تباري هس�ت؛ يكي دو ت�ا از اين 
كمياب هاي دوست داشتني!

همان ها كه پشت و پناه خانواده اند و لنگر فاميل. 
پول اگر مي خواهي از آنها قرض مي كني. ورشكست اگر شدي، 
سراغ آنان مي روي. مش�ورت اگر الزم است، از آنها مي گيري. 

حالت اگر خوب نيست، به آنان زنگ مي زني. 
منبع انرژي اند و معدن اميد و آرزو!

. . . و براي هر كار ارزشمندي حاضر به يراق و آماده. 
راس�تي! فكر كرده ايد آنها اگر نباش�ند، دنيا چه جاي زمختي 

است، براي زندگي!

64
4هزارخانواده؛قربانيکالهبرداري

مهندسيشدهعظیمخودرو
سومين جلس�ه رس�يدگي به پرونده ش�ركت عظيم خودرو روز 
گذشته به رياس�ت قاضي كاش�انكي برگزار ش�د. در اين جلسه 
برخي شكات روند ثبت نام خودرو در اين شركت و تحويل نگرفتن 
خودروه�اي ثبت نام�ي پس از حدود س�ه س�ال را ش�رح دادند. 
قاضي در ابتداي جلسه روز گذش��ته دادگاه گفت: عده اي از شاكيان و 
متهمان در جلسه حاضر هستند و چون امكان دعوت همه آنها نيست 
كه در يك جلسه حضور يابند، به ناچار در چند جلسه شكات را دعوت 
مي كنيم. الزم مي دانم تذكر بدهم كه موضوع جلسه استماع اظهارات 

شكات و سپس دفاعيات متهمان است. 
پس از آن، قاضي از تعدادي ش��كات شركت عظيم خودرو خواست در 

جايگاه قرار گيرند و شكايت خود را مطرح كند. 
  در صدور حكم تعجيل شود

يكي از شاكي ها به جايگاه آمد و گفت: اقدام به خريد سانتافه از شركت 
عظيم خودرو كردم. به من اطمينان دادند خودرو وارد شده است و جاي 
نگراني نيست؛ حاصل زندگي ام را ثبت نام كردم. از دادگاه خواهش دارم 
معاونان اين جرم را بياورند زيرا آنها باعث اين اتفاق شدند. نوعي برخورد 
شود كه به قيمت روز نصف پول خودرو ام را بدهند. من نصف پول خودرو 
را داده ام. دو سال و دو ماه است ك��ه پول را داده ام، خواهش مي كنم در 

صدور حكم تعجيل شود تا ما زودتر به حقمان برسيم. 
شاكي ديگري هم ش��كايت خود را مطرح كرد و گفت: 4 هزار خانواده 

مالباخته و آسيب ديده از كالهبرداري مهندسي شده  هستيم. 
  چرا كارخانه شروع به توليد نمي كند ؟!

يكي ديگر از شكات با اعالم رئيس دادگاه در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
در سال 9۷ منزلم را فروختم و از ترس از دست دادن سرمايه ام به عظيم 
خودرو مراجعه كردم و خودروي هن تنگ را ديدم و پس از مدتي متوجه 
ش��دم كه دفاتر پلمب و مديرش بازداشت شده است؛ دغدغه من مالي 
است كه از دست مردم خارج شده و تقاضا دارم زودتر به حق خود برسند. 
با ورود دادستان دستور خريد ckd )قطعات منفك از هم خودرو( صادر 
و اميدي ايجاد و 2۱ بهمن 9۸ محموله وارد گمرك ش��د، اما از توليد 
خبري نشد. در شركت حضور پيدا كردم و استارت توليد زده شد و ماه 
گذش��ته از كارخانه بازديد كردم. خرداد 9۷ مبلغ ۱۸0 ميليون تومان 
واريز كردم. چرا كارخانه شروع به توليد نمي كند تا مشكل مردم حل 

شود ؟ نظارت قوه قضاييه نبايد در اين روند برداشته شود. 
  بزك كرده ها و قوي هيكل ها

يكي ديگر از ش��كات در جايگاه قرار گرفت و بيان ك��رد: بهمن 9۶ دو 
دستگاه خودرو هيوندا توس��ان به همراه يك��ي از دوستانم خريداري 
كرديم؛ به ما گفته بودند هر 90 روز سود مي دهند، اما ندادند. در محل 
ش��ركت عالوه بر پرسنل بزك كرده، افراد درش��ت هيكل هم حضور 

داشتند؛ زندگي من به خاطر اين قضيه در حال از هم پاشيدن است. 
وي افزود: دو مبلغ ۱۱۵ ميليون توماني پرداخت كردم و اقدامات اينها 
عين كالهبرداري است. تقاضا دارم كارشناسان فروش را هم به دادگاه 
بياوريد. چگونه متهم دستگير شده و ششم ارديبهشت ماه سال جاري 

در سايتشان مطلب مي گذارند و به توليد اشاره مي كنند؟!
  ۲50پالك براي مديرعامل !

خانم ديگري هم به عنوان ش��اكي گفت: سال 9۵ ثبت ن��ام كردم و با 
زبان بازي ق��رار داد ۱۸0 روزه بستند. موقع ق��رارداد رسيد اما خبري 
نشد، شكايت كردم. سال 9۵ متضرر شدم همان موقع بايد جلوي اين 
فرد گرفته مي شد. 2۵0 پالك به نام اين فرد است. در حالي كه هر فرد 
فقط سه تا پالك مي تواند داشته باشد؛ يكي از بانك ها گفت من حساب 
اين فرد را نمي دهم. او افرادي را خريده بود. من به جرم كالهبرداري از 
اين فرد به دادسرا شكايت كردم. هر روز به شعبه عباس آباد مي رفتم و 
مي گفتم پول هايتان را به حساب اينها نريزيد، كالهبردار هستند و االن 
دعاي خيلي ها پشت سرم است! من اگر پول نقد داشتم، مي رفتم خودرو 

مي خريدم و االن جزو اين جمعيت نبودم. 
در نهايت قاضي ختم جلسه را اعالم كرد و گفت: زمان برگزاري جلسه 

آينده متعاقباً اعالم مي شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

جدول تعرفه  براي اخذ رشوه !
روز گذشته و در دادگاه، عباس ايرواني با بيان اينكه بدهي به بانك جرم نيست، گفت: افتخار مي كنم بدهكار بانكي ام !

اژهاي:بهرانتوکالتپايانمیدهیم
مع�اون اول ق�وه قضائي�ه ب�ا بي�ان اينك�ه امتيازاتی ب�ه قضات 
داده ش�ده بود ك�ه بع�د از بازنشس�تگی ي�ا منفك ش�دن 
می توانس�تند از كان�ون وكال تقاض�ا كنن�د و ب�دون آزم�ون 
پروان�ه وكال�ت بگيرند، گف�ت: يك�ی از كارهاي�ی ك�ه ب�ه نف�ع 
م�ردم می كني�م ،اي�ن اس�ت ك�ه اي�ن رانت ه�ا را ك�م كني�م. 
حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه اى گفت: به رغم اقدامات انجام شده 
هنوز تا رسيدن به آن نقطه مطلوب كه مورد نظر قضاى اسالم و مجموع 
وظايف قوه قضائيه است، فاصله داريم و اگر بخواهيم اين مسير را سريع و 
خوب طي كنيم نمی توانيم با اقدام معمولی جلو برويم و نياز است با يك 
اقدام فوق العاده قدم هايی برداريم تا هم به اهداف اصلي نظام برسيم و هم 
عقب ماندگی ها را جبران كنيم.   اژه اى با تأكيد بر لزوم انجام اقدامات عاجل 
به منظور ايجاد تحول در قوه قضائيه گفت: يكی از تجربه هاى خوب اين 
بود كه هر جا به مردم اعتماد كرديم و مردم را شريك در كار دانستيم، در 
آنجا موفقيت، ثمرات و بركات بيشتر بود و يكی از موضوعات مهم، همراه با 
مردم بودن، شفافيت با مردم و كمك گرفتن از مردم است.  وي اذعان كرد: 
عالوه بر اعتماد به مردم و گراميداشت آنها و ستاندن حق آنها می خواهيم 

حق آنها را زودتر بستانيم. 
اژه اى با تأكيد بر لزوم دسترسي راحت مردم به عدالت بيان كرد: االن 
يك مركز وكال و يك كانون وكال داريم. در س��ال قبل تعداد زيادى از 
حقوقدانان كه آمادگی داشتند و می توانستند تحت عنوان وكالت به 

ميدان بيايند، براى آنها آزمونی برگزار شد. 
معاون اول قوه قضائيه اظهار كرد: سال گذشته مركز وكال اين كار را كرد 
و آزمون برقرار شد و كانون وكال هم انتخابات برگزار كرد و تعدادى را 
جذب كرد. وقتی وكال بيشتر باشند، دسترسی راحت تر است و هزينه 
پايين تر می آيد. در سند تحول ما، يكی از اولويت ها خدمت سريع تر و 
آسان تر به مردم است.  اژه اى در ادامه خاطر نشان كرد: كانون وكال می 
گويد همين تعداد وكي��ل كفايت می كند، اما احس��اس ما اين بود كه 
اگر چنانچه وكيل كافيست و دسترس��ی آسان است چرا بعضي از اين 

دستمزدها و حق الزحمه وكال آنقدر باالست؟
معاون اول قوه قضائيه ادام��ه داد: اين احساس كافی نبود و نياز به يك 
بررسی علمی و كار كارش��ناسی بود،بنابراين از وكال، مردم و برخی از 
حقوقدانانی كه در اين زمينه كار كرده اند، بررس��ی كرديم. اعتقاد ما 
اين است كه هنوز هم جا دارد تا از تحصيلكردگان جديد بتوانيم وكال 
را زيادتر كنيم.  وى افزود: امتيازاتی به قضات داده ش��ده بود كه بعد از 
بازنش��ستگی يا منفك ش��دن می توانستند از كانون وكال تقاضا كنند 
و بدون آزمون، وكالت خود را بگيرد، برخ��ی از نمايندگان حقوقی در 
دستگاه هاى ديگر نيز همين طور بود. يكی از چيزهايی كه مورد مطالعه 
قرار گرفته و البته نهايی نشده ، اين است كه وقتی وكال و تحصيلكردگان 
جوان هستند و می توانند به ميدان بيايند و با حق الزحمه كمترى هم 
همان دفاع را انجام دهند، چرا بايد يك امتياز و به قولی رانتی را براى 

يك عده ايجاد كنيم؟!
اژه اى تأكيد كرد: يكی از كارهايی كه به نفع مردم می كنيم، اين است 
كه اين رانت ها را كم كنيم. حتماً دستگاه قضايی و قانون اساسی براى 
وكيل احترام قائل است و وكيل و كارشناس الزم است و مردم به وكيل 

نياز دارند، اما بايد ساماندهی شود. 


