
روز گذشته با ثبت 144 مورد مرگ ناشي از ابتال 
به ويروس كرونا طي 24 ساعت روند افزايشي 
فوتي هاي ناش�ي از اين بيماري با شيب نسبتًا 
تندي ادامه يافت. از زمان ورود ويروس تاجدار 
به كشور بيشترين آمار فوتي ها 158 مورد در 16 
فروردين ماه و كمترين آن 34 مورد فوتي در 5 
خرداد ماه بوده است؛ آماري كه نشان دهنده روند 
مهار بيماري بود، اما حاال روند افزايشي مبتاليان 
و فوتي ها از عقبگرد در مسيري حكايت دارد كه 
با تالش و فداكاري كادر درمان و همراهي مردم 
به دست آمده بود. با ادامه روند ابتال و فوتي هاي 
ناش�ي از ويروس كوويد 19 بي�م آن مي رود كه 
ركورد 158 فوتي در زمان اوج همه گيري ويروس 
در نيمه فروردين ماه تكرار يا حتي ركورد تازه اي 
از فوت مبتالي�ان به كرونا ثبت ش�ود. افزايش 
ابتال، بستري ها و فوتي هاي كرونا اما با واكنش 
خنثي از سوي برخي مسئوالن مواجه است و در 
عمل هيچ تدبير تازه اي براي مواجهه با آمار روز 
افزون ابتال و فوتي ها وجود ندارد. در اين ميان 
وزارت بهداشت آخرين تير باقي مانده در كمان 
تدبيرش را به كار گرفته و ب�ا تأكيد بر حفاظت 
فردي و رعايت دس�تورالعمل هاي بهداشتي از 
سوي مردم بنا ش�ده تا از نيمه تير ماه استفاده 
از ماس�ك در اماك�ن عموم�ي اجباري ش�ود. 
روز گذش��ته 2 هزار و ۴۸۹ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي ش��د كه حدود 56 
درصد آنها يعن��ي يك هزار و ۴۰6 مورد بس��تري 
ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 222 
هزار و 66۹ رس��يد. تاكنون ۱۸۳ هزار و ۳۱۰ نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. همچنين2 هزارو۹۴6 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت ق��رار دارند. طبق اعالم وزارت بهداش��ت 
استان هاي خوزستان، كردستان، آذربايجان غربي، 
هرمزگان و كرمانشاه در وضعيت قرمز و استان هاي 
بوشهر، ايالم، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي در 
وضعيت هشدار قرار دارند.  دولت براي مهار خيزش 
دوباره كرونا عماًل سياستي ندارد و سياست وزارت 
بهداشت براي مهار اين ويروس، توصيه به رعايت 
دستورات بهداشتي از سوي مردم و اجباري كردن 

استفاده از ماسك در اماكن عمومي است. 
 در موج سنگين بيماري به سر مي بريم

محمدمه��دي گويا، رئي��س مرك��ز مديري��ت 
بيماري ه��اي واگير وزارت بهداش��ت با اش��اره به 
پيچيدگي ها و ناشناخته بودن ويروس كوويد ۱۹ 
گفت: » ما در موج سنگين بيماري به سر مي بريم و 
بايد طوري مديريت كنيم كه تعداد فوتي ها كاهش 
پيدا كند.« وي براي ترس��يم قدرت سرايت بسيار 
كرونا با توسل به مثالي مي افزايد:» براي مثال اگر 
امشب ۱5۰ نفر در مراسم عروسي شركت مي كنند 

سه روز بعد ۱2۰ نفر به اين بيماري مبتال مي شوند 
كه نشان از قدرت باالي آن است.«

به گفته گويا در حال حاضر بيماري در بيش از ۹۰ 
درصد موارد در ابتدا كم عالمت و خفيف است و اگر 
بيمار به بيمارستان مراجعه نكند و دارو هم دريافت 
نكند، ممكن است خود به خود بهبود پيدا كند، اما 
اگر دستگاه تنفسي به صورت ش��ديد در بيماري 
گرفتار شود بيمار بايد با شرايط خاص تحت درمان 
قرار گيرد و شكل بدتر اينكه عالوه بر دستگاه تنفسي 
دستگاه هاي ديگر بدن نيز گرفتار شوند.  گويا با ابراز 
نگراني ها از اينكه هنوز واكسني براي اين بيماري 
پيدا نشده افزود:» بي ترديد ما با موج بعدي بيماري 
روبه رو خواهيم شد. از سوي ديگر نمي دانيم در فصل 
سرما چه اتفاقي مي افتد. قابل پيش بيني نيست كه 
كرونا با بيماري مانند آنفلوآنزا همزمان شود و چه 
اتفاقات غيرقابل پيش بيني رخ مي دهد كه همگي 
آنها از نگراني هاي وزارت بهداشت است، اما از سوي 
ديگر امروز نيروي انس��اني با تجربه تر و امكانات و 

تجهيزات خيلي بهتري داريم.«

 اجباري شدن ماسك از نيمه تير
ايرج حريرچي هم در جلسه ستاد استاني مقابله با 
بيماري كرونا در آذربايجان غربي با تأكيد بر اينكه 
هيچ دارو يا مواد غذايي خاصي براي مقابله با كرونا 
وجود ندارد استفاده از ماسك را تنها راهكار پيش 
رو دانست و تأكيد كرد:»  استفاده از ماسك از ۱5 تير 
در اماكن عمومي الزامي خواهد شد و استان هاي 
با وضعيت قرمز بايد اين الزام را به صورت ويژه در 

دستور كار قرار دهند.«
معاون كل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
با اش��اره به امكان اعمال دوب��اره محدوديت در 
شهرهاي با وضعيت قرمز اظهار كرد: » استفاده از 
ماسك و نيز رعايت فاصله اجتماعي نقش مهم و 
پيشگيرانه اي در كاهش آمار مبتاليان به ويروس 

كرونا دارد.«
حريرچ��ي كم توجهي م��ردم ب��ه فاصله گذاري 
اجتماعي و رعاي��ت پروتكل هاي بهداش��تي را از 
مهم ترين عوامل شيوع موج جديد كرونا در كشور 
عنوان كرد و افزود:» براي اس��تفاده از ماس��ك و 

الزامي ش��دن آن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
موظف است تا نسبت به تهيه ماسك ارزان قيمت 
اقدام كند. همچنين مردم مي توانند از ماسك هايي 
كه در خانه تهيه مي كنند، براي پيشگيري از كرونا 

استفاده كنند.«
 افزايش ريسك ابتال به كرونا تا 95 درصد 

با ماسك نزدن
به گفته مينو محرز، متخصص بيماري هاي عفوني 
و عضو كميته كشوري بيماري هاي عفوني وزارت 
بهداشت هم با توجه به بازگشايي مراكز عمومي در 
تمامي جهان و به تبع آن، ابتالي بيشتر مردم حتي 
خانواده ها به اين بيماري افزايش داشته است. تنها و 
مؤثرترين راه پيشگيري از كرونا، استفاده از ماسك 

است و ماسك زدن بايد اجباري شود. 
وي درباره زنجيره انتقال كرون��ا گفت: » جوان ها 
مهم ترين حلقه اتصال و ابتال به كرونا هستند. تقريباً 
5۰ درصد جوانان از اس��تفاده از ماسك خودداري 
مي كنند و اين امر خطرآفرين اس��ت. با عطسه و 
سرفه يك ش��خص حدود 2۰۰ ميليون باكتري و 
ويروس منتقل مي شود. در صورت استفاده نكردن 
از ماس��ك درصد ابتال به كرونا به حدود ۹۰ تا ۹5 

درصد مي رسد.«
 موج دوم شيوع كرونا قطعي است

علي آقا محمدي، رئيس كارگروه ارزيابي فرصت هاي 
مديريت كرونا موج دوم شيوع كرونا را قطعي خواند 
و افزود: » ما در حال حاضر در مرحله پاياني موج اول 
هستيم و اس��تان هايي كه موج شيوع اين بيماري 
در آنها بيشتر انجام شده، امروز شاهد افزايش ابتال 
هستند. بنابراين بايد عالوه بر داشتن اميد، احتياط 
و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي را در دستور كار 
قرار دهيم، قطعاً بايد اس��تفاده از ماسك به عنوان 
يك واجب شرعي و انساني براي مردم قلمداد شود. 
اين بيماري تنها دستگاه تنفسي را درگير نمي كند. 
امروز افرادي وجود دارند كه دستگاه ايمني، قلب و 
مغز آنها درگير ش��ده بنابراين احتياط بسيار مهم 
است و بايد به آزمايش هاي وزارت بهداشت توجه 

و اطمينان داشته باشيم.«
به گفته وي ش��ش اس��تراتژي براي دستيابي به 
واكس��ن اين بيماري وجود دارد ك��ه در هر يك، 
ش��ركت هايي فعاليت  مي كنند،بنابراين بايد اين 
ش��ركت ها با مقررات رگوالتوري، س��ازمان غذا و 
دارو، موضوع��ات س��رمايه  گذاري و هماهنگي با 
دستگاه هاي ديگر آشنا شوند كه از طريق پنجره اي 
واحد اين اقدام انجام خواهد ش��د. بناس��ت تا اين 
پنجره واحد با مس��ئوليت معاونت علمي رياست 
جمهوري و همكاري سازمان غذا و دارو، بانك هايي 
كه مي خواهند مس��ئوليت اجتماعي خ��ود را ايفا 
كنند، رسانه ها و. . . تشكيل شود. قطعاً با تشكيل اين 
پنجره واحد مسائل سريع تر دنبال مي شود تا ما جزو 

كشورهايي باشيم كه سريع تر به نتيجه برسيم. 
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روز گذشته ختم رسيدگي به پرونده گروه عظام صادر شد

شبکه ارتشا و قاچاق »عظام«

بازگشت كرونا به يك روز پيش از اوج !
روز گذشته 144 مرگ ناشي از كرونا ثبت شد؛ بيشترين آمار جانباختگان كرونا 158 مورد و مربوط به 16 فروردين ماه بوده است

جلسه رسيدگي به 

عليرضا سزاوار
اتهام�ات عب�اس   گزارش  2

ايروان�ي و س�اير 
متهمان روز گذشته در ش�عبه چهارم دادگاه 
ويژه رس�يدگي به جرائم اقتصادي به رياست 
ش�د.  برگ�زار  صلوات�ي  قاض�ي 
در ابتداي جلسه قاضي صلواتي از متهم رديف اول 
خواس��ت در جايگاه قرار گيرد و با اش��اره به عنوان 
اتهامي وي اظهار كرد: اتهامات شما از افساد في االرض 
در نظام اقتصادي كش��ور به اخالل عمده در نظام 
اقتصادي كشور با توسل به قاچاق سازمان يافته و 
حرفه اي قطعات خودرو به مي��زان 66۴ ميليون و 
۳7 هزار و۴25 دالر اصالح و تغير پيدا مي كند، آيا از 

تفهيم اتهام مطلع شديد؟
متهم پاسخ داد: بله

قاضي صلواتي سپس از وكيل متهم اول خواست با 
توجه به تغيير عنوان اتهامي در جايگاه حضور پيدا 

كند و دفاعيات خود را بيان كند. 
در ادامه جلس��ه دادگاه وكيل متهم در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: اينجانب موكل سه نفر از متهمان اين 
پرونده به نام هاي عباس ايرواني، اميررضا رفيعي و 

مرتضي روغني ها هستم. 
 پول به حساب چين با لوگوي ايران

اين وكي��ل با انتقاد از كيفرخواس��ت مدعي ش��د: 
اتهامات منتسب ش��ده به موكل اينجانب صحيح 
نمي باشد، زماني كه قاچاق كاال اتفاق افتاده است، بعد 
از آن مي توان گفت قاچاق سازمان يافته و حرفه اي 
انجام  شده  و بعد از قاچاق سازمان و حرفه اي مي توان 
گفت ضربه به نظام وارد شده است، در حالي كه اصاًل 

قاچاقي صورت نگرفته است. 
وي ادام��ه داد: اينك��ه گفته مي ش��ود كم اظهاري 
درباره كاال ها وجود دارد، بايد مش��خص ش��ود كه 
اين كم اظهاري چگونه مطرح شده اس��ت و چگونه 
درم��ورد كاال هاي��ي كه س��ال ها از ترخي��ص آنها 
گذشته است، كم اظهاري مطرح مي ش��ود. ادعاي 
قاچاق در حالي مطرح مي ش��ود كه تمام كاال هاي 
واردات��ي از س��ال ۸7 در چارچ��وب قان��ون انجام 

شده است. 
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان خطاب به 
وكيل متهمين گفت: گروه عظام پروانه مونتاژ دارد 
كه آن را نشان خواهم داد. در حالي كه بايد قطعات 

را به صورت منفصله وارد مي كرديد و اينجا مونتاژ 
مي كرديد چرا قطعات كامل را آورده ايد و پول را به 

حساب فرد چيني ريخته  و آرم خود را زده ايد؟
 قاچاق مشمول مرور زمان نيست

مس��عود ش��اه محمدي ادامه داد: عظام به استناد 
توليدي ب��ودن تس��هيالت و امتيازات زي��ادي را 
گرفته است كه در يك نمونه باعث كاهش تعرفه ها 
شده اس��ت و به جاي 26 درصد 5 درصد پرداخت 
شده اس��ت و اين قاچاق اس��ت. در اقاري��ر ايرواني 
مشخص است وي رشوه داده و در نامه هاي به دست 
آمده مجوز براي واردات كاالي بنزين سوز به جاي 

گاز سوز عنوان شده است. 
وي درباره اظهارات وكيل متهم ايرواني پيرامون عدم 
صالحيت دادگاه براي بررسي اين پرونده گفت: اينكه 
عنوان شده بررسي اين پرونده در صالحيت تعزيرات 
حكومتي است بايد گفت اينگونه نيست؛ چراكه بر 
اساس قانون به واسطه حرفه اي بودن قاچاق، بررسي 
اين پرون��ده در صالحيت دادگاه اس��ت. همچنين 
قاچاق، جرم اقتصادي به ش��مار مي رود و بر اساس 

قانون مجازات اسالمي مشمول مرور زمان نيست. 
 مانع توقف توليد پرايد

در ادامه متهم ايرواني در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
در جلسه دوم دادگاه عنوان فرار مالياتي مطرح شد 
كه خارج از كيفرخواست اس��ت، الزم است بگويم 

شركت عظام هيچ گونه بدهي مالياتي ندارد، اينكه 
مي گويند به خاطر سود خود مانع توقف توليد پرايد 
شده ايم واقعيت ندارد، ما برخي از محصوالتمان را به 

كشور هاي ديگر صادر مي كنيم. 
گفتني است متهم ايرواني در پايان دفاعيات خود 
گفت: اينجانب از رياست دادگاه كه بنده را از اتهام 

افساد في االرض مبرا داشتند، كمال تشكر را دارم. 
در ادامه قاضي صلواتي ختم رسيدگي را اعالم كرد و 
گفت: در مهلت مقرر قانوني حكم صادر خواهد شد. 

 شبكه فساد سازمان يافته عظام
صنعت خودروسازي به عنوان دومين صنعت بزرگ 
كشور بعد از صنعت نفت، نقش بزرگي در اشتغال، 
توليد ناخالص ملي و كارآمدي اقتصادي و صنعتي 
كشور ايفا مي كند. صنعت خودروسازي در زنجيره 
تأمين و تولي��د قطعات، 6۰ صنعت ديگ��ر را در بر 
گرفته و به صورت مستقيم 55۰ هزار تا 6۰۰ هزار 
شغل و به صورت غيرمستقيم نيز براي حدود يك 
ميليون نفر ايجاد اشتغال مي كند و حتي بر صنايع 
سنگين كشور نيز تأثيرگذار مي باشد، به طوري كه 
حدود 6۰ درصد از ورق هاي فوالدي توليدش��ده و 
حدود ۸۰ درصد از ورق هاي آلومينيومي توليد شده 
در كش��ور نيز در صنعت خودرو مصرف مي گردد. 
گردش مالي در حوزه صنعت خ��ودرو بيش از ۳۰ 

هزار ميليارد تومان مي باشد. 

عباس ايرواني، فرزن��د رضا متول��د۱۳۳5، مالك 
و س��هامدار اصلي »گروه س��رمايه گذاري عظام« 
مي باش��د كه در حوزه هاي مختلف��ي مانند توليد 
قطعات خودرو )گروه قطعات خودرو عظام( و صنعت 
گردشگري)پارك آبي كيش، مجموعه هزار  و يك 

شهر و. . . . ( مشغول به فعاليت اقتصادي مي باشد. 
»گ��روه قطعات خ��ودرو عظ��ام« از ۱2 ش��ركت 
توليدي)س��ازه پويش، اس��تام صنعت، پاياكالچ، 
واالقطعه، فراكلون و. . . ( تشكيل شده و سهم بااليي 
در تأمين قطعات شركت هاي ايران خودرو و سايپا 
دارد و ساالنه بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان به اين دو 

شركت خودروساز قطعه مي فروشد. 
طي اطالعاتي  مشخص شد متهم عباس ايرواني با 
تشكيل شبكه فس��اد اقدام به قاچاق سازمان يافته 
و تحصيل مال نامشروع مي كند. نامبرده به عنوان 
تأمين قطعات خودرو در چن��د كارخانه توليدي، 
عمليات ريخته گري و تراش��كاري به منظور توليد 
كالچ، ميل لنگ و ساير قطعاتي كه نياز به كارهاي 
ريخته گ��ري دارند انج��ام مي دهد، ول��ي قطعات 
 )EMS( خودرويي مربوط سيستم مديريت موتور
مانند سنسورها، عملگرها و واحد كنترل الكترونيكي 
)ECU( را از كشورهاي كره، چين، آلمان و. . . وارد 
مي كند. گروه عظ��ام با هداي��ت و راهبري عباس 
ايرواني به منظور كس��ب حداكثر سود ممكن در 
واردات اين قطعات از شگردهاي مختلف مانند جعل 
اسناد گمركي، اظهار خالف و. . . استفاده مي كند. 
خالصه اتهامات و مس��تندات احصا ش��ده مطابق 

شكل مي باشد.
 با توجه به ابعاد فعاليت هاي گسترده و مفسده آميز 
نامبرده در حوزه تأمين قطعات خودرو و تالش وي در 
ترك تشريفات قانوني با توسل به ايجاد شبكه ارتشا 
در سازمان هاي مختلف به ويژه گمركات، بانك هاي 
عامل كشور و اعمال نفوذ بعضي از مديران حاكميتي 
و صاحب نفوذ در دولت، برخورد قضايي با ش��بكه 
مفسدين بايد همراه با عمليات رواني و اطالع رساني 
مناسب جهت روشنگري و توجيه اذهان نخبگان 
كشور)مخاطب( و آحاد جامعه)مخاطب عام( باشد. 
همچنين اين متهم نفوذ زيادي در اقشار مختلف 
سياسي، فرهنگي، مذهبي و... دارد كه با سوء استفاده 
از اين ارتباطات و نف��وذ در مواقع مختلف، اقدام به 

فعاليت هاي غيرقانوني و مجرمانه خود مي كند. 

متهمان اقتصادي با عريضه و فريضه
درخدمت طبري

نماينده داستان: متهمان اقتصادي در دفتر طبري 
حاضر مي شدندتا كارهايشان پيگيري شود

ديروز در دادگاه طبري مطرح شد كه اين رشوه خوار قضايي نامه هاي 
مردم�ي را در خردكن مي انداخت�ه و هرچه كه مفس�دان اقتصادي 
با عريضه و فريض�ه  از اين متهم مي خواس�تند، او اجاب�ت مي كرد. 
هركس هم كه با طبري مخالفت مي كرد، تبعيد و بي خانمان مي شد. 

ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري و متهمان ديگر اين پرونده 
صبح ديروز به رياست قاضي بابايي در شعبه 5 دادگاه كيفري يك استان 
تهران برگزار شد.  رئيس دادگاه در ابتدا با بيان اين نكته كه جلسه دادگاه 

علني است، از طبري خواست كه در جايگاه حاضر شود. 
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قاضي خطاب ب��ه طبري، گفت: يكي از اتهامات ش��ما دريافت رش��وه از 
دانيال زاده به مبلغ ۱۸۳ ميليارد و 2۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال از طريق 
يك واحد آپارتمان به مساحت 6۳6 متر واقع در پاسداران و به ميزان ۹۰ 
ميليارد و 7۱۴ ميليون و 2۰۰ هزار ريال ارزان تر از قيمت واقعي، معاوضه 
سه دستگاه آپارتمان مس��كوني متعلق به دانيال زاده در برج روما واقع در 
كامرانيه ش��مالي با س��اختمان خودتان در خيابان كريم خان ارزان تر از 
قيمت واقعي به ميزان ۹2 ميليارد و 5۱۹ ميليون و ۱۰۰ هزار ريال است، آيا 

اتهامات فوق را قبول داريد؟
طبري پاسخ داد: خير، قبول ندارم، آن ساختمان نيز در فلورا نيست و جنب 

ساختمان فلورا است. 
در ادامه قاضي از دانيال زاده خواس��ت در جايگاه قرار گيرد. قاضي بابايي 
ضمن تفهيم اتهام به متهم رسول دانيال زاده از او خواست تا دفاعيات خود 

را شرح دهد. 
 پشت به مردم و پشتگرمي به مفسدان

دانيال زاده ضمن رد اتهامات وارده گفت: من 6۱ س��ال دارم و نزديك به 
۴۰ سال است كه صنعتگر هستم. در س��اختمان روما كه سه واحد آن را 
تهاتر كرده ام و سه واحد آن را ما در آن زندگي مي كنيم 5۹ واحد ديگر نيز 
به ديگران فروخته ام. من هيچ كار بدي در زندگي نكرده ام كه خالف واقع 
شود. چه كار بدي كرده ام كه بايد اينجا بايستم. من نه پولي دادم و نه پولي 

گرفته ام و تهاتر كرده ام!
 در ادامه دادگاه نماينده دادستان هم با بيان اينكه طبري مي گويد خود را در 
برخي اقدامات مانند تحويل گرفتن ويال حسيني معرفي مي كرد كه شناخته 
نشود و عريضه هاي مردم به او سرازير نشود و شرمنده مردم نگردد، گفت: 
اما نمي دانيم چرا متهمان اقتصادي با عريضه و فريضه اي در خدمت او و در 

دفترش حاضر مي شدند و آقاي طبري كار هاي آنها را پيگيري مي كرد. 
  اخراج از خانه، تبعيد به اراك

رس��ول قهرماني ادامه داد: طبري بازپرس ما را به ج��رم اعتنا نكردن به 
توصيه هاي خالف قانونش از خانه سازماني بيرون كرد. چرا عريضه هاي 
مردم بيچاره را در خردكن مي اندازد، ولي كار هاي متهمان اقتصادي را در 
خردكن نمي اندازد و پيگيري مي كند و اگر بازپرس مقاومت كند، اخراجش 
مي كند. آن بازپرس اوليه پرونده نياز آذري را خواهش مي كنم بررسي كنيد 
و ببينيد اولين پرونده به چه كسي ارجاع شده و آقاي طبري آن بازپرس 

را به كجا فرستاد؟
وي افزود: پرونده دانيال زاده در دست يكي از بازپرسان به نام فراهاني قرار 
مي گيرد و در ابت��دا دانيال زاده را ممنوع الخروج مي كن��د، اما به يكباره با 
او تماس گرفته  و متوجه مي ش��ود كه طبري تماس گرفته و مي گويد كه 
دانيال زاده فردي خير است و پرونده را ببنديد. او استقامت مي كند و فردا 
مي بيند كه پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس ديگري منع تعقيب صادر 
مي شود و آن بازپرس )بازپرس فراهاني( را هم از تهران به اراك فرستادند. 

 زن ها خيلي نامرد هستند و دروغ مي گويند!
قاضي بابايي عنوان كرد: در خصوص اعمال نفوذ شما، خانم زهرا فتاحي 
از همكاران ما در صفحات ۸6 تا ۹7 جل��د ۴۹ پرونده گفته  كه در پرونده 
دانيال زاده سه مرحله با او تماس تلفني گرفتيد و گفتيد كه قرار بازداشت او 

را تأييد نكند، چه توضيحي داريد؟
متهم طبري گفت: پرونده  زير نظر دادس��را بوده چطور مي توانم كه زنگ 

بزنم؟
قاضي تصريح كرد: شما حقوق شوهر خواهرش را كه كارمند معاونت شما 

بوده قطع كرده ايد. 
اين متهم گفت: دروغ و كذب محض است، چون زن ها خيلي نامرد هستند 

و دروغ مي گويند؛ جلوي من حرف بزند. 
در پايان جلسه هم نماينده دادستان افزود: در سال ۹۰ دادسراي امنيت 
ش��روع به كار كرد و پرون��ده دانيال زاده در دادس��راي اقتص��ادي پايان 
يافت؛ پرونده دانيال زاده در دادس��راي امنيت هم منع تعقيب مي خورد و 
او براي انجام ساير اقدامات خود پشتگرمي پيدا مي كند، بنابراين در سال 
۹5 در موضوع حسين فريدون و رشوه هايي كه دانيال زاده به وي داده بود، 
دانيال زاده شناسايي مي شود و در خالل تحقيقات ضابطين در آن پرونده، 

رابطه دانيال زاده و طبري نيز كشف مي شود. 
در اين هنگام يك كليپ ويدئويي درباره بازگش��ت دانيال زاده به كش��ور 

پخش شد. 
نماينده دادس��تان بيان كرد: جالب اس��ت كه دانيال زاده در اظهار نظري 
گفته كه حاضر بودم ملك فلورا را مجاني به طبري بدهم. در بخشي از فيلم 

دانيال زاده هم گفت كه يك روز در ميان طبري را مي ديدم. 
پس از پخش كليپ، تصاوير مرب��وط به واحد هاي برج روم��ا و برج فلورا 

پخش شد. 
قاضي بابايي با اعالم ختم جلسه دادگاه خطاب به دانيال زاده گفت: حق دفاع 
براي شما و وكيل تان محفوظ است و جلسه بعدي متعاقباً اعالم مي شود. 

حسين سروقامت كبري فرشچي 

بازگشت  3هزار ميليارد تومان 
از اموال زنجاني به بيت المال

س�خنگوي قوه قضائيه ب�ا حض�ور در برنامه »نگاه يك« ش�بكه 
يك س�يما، در ارتباط ب�ا موارد مختل�ف قضايي اظه�ار نظر كرد 
كه يكي از مهم ترين آنه�ا بازپس گيري اموال باب�ك زنجاني بود. 
غالمحسين اسماعيلي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني 
بيان كرد: بابك زنجاني داخل زندان است و تالش هاي زيادي در حال 
انجام است. ما در پرونده بابك زنجاني بار ها گفته ايم، ضمن اينكه او را 
مجرم مي دانيم، محاكمه كرديم و حكم سنگيني براي او صادر شده، اما 
در اين حوزه مثل بسياري از حوزه هاي ديگر بازگشت اموال به غارت رفته 
بيت المال، بانك ها و مردم جزو اولويت هاي ماست و تمام تالش ما بر اين 
است كه از همه ظرفيت هاي ممكن براي بازگشت سرمايه ها استفاده 

كنيم و الحمدهلل در اين حوزه توفيقات فراواني به دست آورده ايم. 
وي تصريح ك��رد: در ارتباط با اموال بخش زيادي برگش��ته و ما اموال 
زيادي از بابك زنجاني به وزارت نفت تحويل داديم كه به نرخ آن موقع 
قريب به ۳ هزار ميليارد تومان است كه از اموال بابك زنجاني به شركت 
نفت تحويل داديم، البته اگر به نرخ امروز محاس��به كنند، بيش از اين 
مي شود، اما بدهي بابك زنجاني به مراتب بيش از اينهاست و علي القاعده 
اموال و دارايي هايي در خارج از كش��ور دارد و در جهت بازگشت اموال 

تالش مي كنيم. 
اسماعيلي در ارتباط با آثار دوره تحول در حوزه رضايتمندي مردم هم 
اظهار كرد: بعد از يك دوره نسبتاً قابل توجه از دوره تحول قوه قضائيه، 
با كار و ت��الش مجاهدت و زحم��ت قضات و كارمن��دان كه در عرصه 
خدمت رس��اني به مردم و تحقق برنامه هاي تحول��ي قوه قضائيه انجام 
دادند و با گذراندن يك هفته نسبتاً پر تالش در هفته قوه قضائيه، امروز 
تبسم، انبساط خاطر و ابراز رضايت و زيارتي كه به صورت مجازي با مقام 
معظم رهبري انجام شد و فرمايشات حكيمانه ايشان توأم با ابراز لطف 
و محبتي كه به مجموعه قوه قضائيه داشتند، خستگي يك دوره كار و 
تالش را از ما زدود و همكاران را براي استمرار فعاليت در دوره تحول و 

براي ادامه خدمت رساني به مردم آماده تر كرد.

ابراهيم مشيريان

من كه هم سن و سال تو بودم، دو تا بچه داشتم. تو چرا ازدواج 
نمي كني؟

پنج سال است عروسي كرده اي؛ نمي خواهي بچه بياوري؟
واي  چقدر چاق ش�ده اي. م�ن يك رژي�م عالي س�راغ دارم، 

مي خواهي به تو هم بدهم؟ 
بندۀ خدا شوهرت هنوز بيكار است؟ 

راستي حقوقت اضافه شد؟ االن دقيقاً چقدر مي گيري؟ 
 . . . . .

مي بيني در مقابل س�ؤال تو ِمن و ِمن مي كند، سرش را پايين 
انداخته، پاسخ تو را با خجالت و تأخير مي دهد! 

رفتار او به قدركافي آگاهي بخش نيست؟ فكر نمي كني اين كار 
تو تجاوز به حقوق ديگران است؟

ملوان زبلي؟ كارآگاه گجت هستي، يا مفّتش شش انگشتي؟!
رفتار مس�ئوالنه، آزادي آدم ها را زير س�ؤال نمي برد و آنان را 

معذب نمي كند.
رفتار مسئوالنه از كسي سر مي زند كه خود محترم است و براي 

ديگران نيز احترام قائل است!
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ركورد داري ايران در سريع ترين
 كاهش نرخ فرزند آوري در جهان

سريع ترين كاهش نرخ فرزند آوري به ازاي هر زن در تاريخ جهان 
در ايران اتفاق افتاده اس�ت؛ اين آمار و تحليلي اس�ت كه مليندا 
گيتس، همسر بيل گيتس معروف صاحب شركت مايكرو سافت در 
صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر منتشر كرده است. 
ش��هرت بيل گيتس و همسرش تنها به واس��طه فعاليت آنها در حوزه 
هوش مصنوعي و رايانه نيس��ت، بلكه حاال فعاليت هاي اجتماعي اين 
زن و شوهر از فعاليت هاي اقتصادي شان شناخته شده تر است. مليندا 
گيتس و همس��رش به عنوان يكي از س��ردمداران و مروجين كاهش 
جمعيت در دنيا ش��ناخته مي ش��وند. مليندا گيتس در همين توييت 
خود به دهه 7۰ يا دهه اواخر دهه ۹۰ ميالدي اشاره مي كند و مي گويد 
»جايي كه بزرگ ترين كارخانه توليد وسايل پيشگيري از بارداري در 
جهان، در دهه ۹۰ در آن برپا ش��د«؛ مليندا گيتس برنامه هاي تنظيم 
خانواده يا كاه��ش جمعيت در ايران را به عن��وان بزرگ ترين كارخانه 
توليد وسايل پيشگيري از بارداري در جهان توصيف مي كند و ركورد 
سريع ترين كاهش نرخ فرزندآوري به ازاي هر زن در تاريخ دنيا را از آن 
ايران مي داند؛ ماجرايي كه از موفقيت برنامه هاي جهاني براي كاهش 
رشد جمعيت ايران حكايت دارد و فاجعه اي كه سقوط و پيري جمعيت 

پيش روي آينده كشورمان قرار داده است. 
برنامه ريزي براي كاهش جمعيت برنامه اول توسعه كشور به صراحت 
هدفگذاري ش��د. بر اس��اس اين برنامه كاهش نرخ باروري كل از 6/۴ 
فرزند در س��ال ۱۳65 بايد به چهار  فرزند در سال ۱۳۹۰ برسد و نرخ 
رشد جمعيت نيز از ۳/2 به 2/۹ درصد برسد، اما سياست هاي تنبيهي 
همچون حذف دفترچه بيمه براي فرزند چهارم در كنار فرهنگ سازي 
گسترده در راس��تاي القاي باور » فرزند كمتر زندگي بهتر« وضعيت 
رشد جمعيت در جامعه را به شكلي پيش برد كه در سال ۱۳7۱ و قبل 
از آغاز رس��مي برنامه هاي تنظيم خانواده و تصويب اين سياست ها از 
سوي مجلس به رشد جمعيت هدف گذاري شده براي سال ۱۳۹۰ دست 
يافتيم، اما عدم بازنگري و بررسي تحوالت جمعيتي در كشور در كنار در 
نظر نگرفتن ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شكل گرفته در 
جامعه و ترغيب اين ساختارها به كاهش فرزند آوري، سال 72 اليحه اي 
دائمي براي سياس��تگذاري در راس��تاي كاهش جمعيت در مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شد كه تنبيهات سختگيرانه اي براي خانواده 
داراي چهار فرزند و بيشتر تعريف كرد.  در ادامه روند سياستگذاري هاي 
جمعيتي در كشور كماكان خبري از بازنگري و بررسي اوضاع جمعيت 
كشور نبود و همين مسئله هم موجب ش��د تا در انتهاي دهه۸۰ نرخ 

باروري كل پايين تر از حد جايگزيني برسد. 
سياس��ت هاي كاهش جمعيت همچنان ادامه ياف��ت. طوري كه نرخ 
باروري در سال ۹۰ به ۱/7 رسيد. اين كاهش شديد در جهان بي سابقه 
بود، بدين جهت مجامع بين المللي از آن تعبير به »انقالب« كردند. زيرا 
اين تحول جمعيتي در كشورهاي توسعه يافته كه مبدع و مروج كاهش 
جمعيت بوده اند در بازه زماني ۱۰۰ تا ۱5۰ سال اتفاق مي افتد، اما در 

ايران در يك بازه ۱5 ساله اتفاق افتاد!
سال ۹۱ بود كه روند كاهشي جمعيت و از دست رفتن سيماي جوان 
جامعه هش��دار رهبر معظم انقالب را در پي داشت. حاال در آخرين 
خبر از تحوالت جمعيتي كه از سوي وزارت بهداشت رسانه اي شد 
مشخص شده كه رشد جمعيت كش��ورمان به زير يك رسيده است 
و تا 2۰سال آينده ايران كشوري س��المند و پيرترين كشور دنيا در 

منطقه خواهد بود. 
اهميت توجه به نرخ رشد جمعيت از آنجاس��ت كه هرم سني جامعه 
ما رو به پيري مي رود و سياس��ت هاي تحديد نسل در 25 سال اخير از 
مهم ترين داليل پيري زودرس در كشور است و تنها با افزايش تولد هاي 

ساالنه مي توان از سرعت و درصد سالمندي كشور كاست. 
با تمام اينها هنوز هم حدود 7۰ درصد جمعيت بين ۱5 تا 6۴ سال سن 
دارند و اين يعني پنجره جمعيتي هنوز باز اس��ت و اگر به موقع عمل 
كنيم مي توان جلوي خسارت و پيري جمعيت كشور را گرفت. هر چند 
هم اكنون حدود ۱۳ سال از مدت ۴۰ ساله پنجره طاليي جمعيتي ايران 
سپري شده است، اما اگر سياست گذاري درستي صورت بگيرد مي توان 
از اين فرصت استفاده كرد و نرخ باروري را به حد جانشيني يعني 2/۱ يا 

2/5 رساند تا جمعيت كشور از پرتگاه سقوط نجات يابد. 
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