
چگونگ�ي برگ�زاري مراس�م ع�زاداري 
حاكمي�ت  ش�رايط  در  سيد الش�هدا)ع( 
ويروس تاجدار يكي از مناقشه برانگيزترين 
موضوع�ات اين روزهاي كش�ور اس�ت. روز 
گذشته دستورالعمل ستاد كرونا براي محرم 
و صفر اعالم شد. بر اس�اس اين دستور العمل 
ضمن تأكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
نظير رعايت فاصله اجتماعي، پرهيز از تجمع 
و اس�تفاده از ماسك، مراس�م هاي خاص در 
برخي استان ها )نظير يوم العباس در زنجان، 
نخل گرداني در ي�زد، تش�ت گذاري اردبيل، 
ش�يرخوارگان، قاليش�وران اصفهان و...( به 
دليل تجمع، تراك�م و جابه جايي و همچنين 
ضرورت پيشگيري از شيوع و سرايت بيماري 
و همچني�ن حضور در اماك�ن مقدس ممنوع 
است. در اين دستور العمل بر برگزاري مراسم 
در اماكن و فضاي باز ب�ا رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، اجراي پروتكل هاي بهداش�تي در 
چارچوب ضوابط كلي و با مدت زمان كوتاه تر 
تأكيد شده است. در عين حال رئيس جمهور 
هم در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا ضمن 
تأكي�د بر لزوم برپايي مراس�م ع�زاداري ماه 
محرم با رعايت اعت�دال تأكيد ك�رد: »اصل 
ع�زاداري را بايد انج�ام دهيم اما امس�ال با 
جمعيت ه�اي كمتر مراس�م ها برگزار ش�ود 
چراكه بايد س�المت مردم و سوگواري مردم 
را در كنار هم قرار دهيم. اين كار شدني است 
و دس�تورالعمل هاي الزم صادر شده است .«

روز گذشته آمار فوتي هاي كرونا اگر چه نسبت به 
دو روز پيش افزايشي بود اما همچنان آمار مرگ 
بيماران كرونايي زير 200مورد گزارش شد. در 

24ساعت منتهي به روز يك شنبه 19مرداد ماه 
1۶۳بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به 1۸هزار و 
42۷ نفر رس��يد. 4هزارو22نفر از بيماران مبتال 
به كوويد19 هم در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند. در همين زمان 2هزار 
و 20بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كش��ور 
شناسايي شد كه 9۶1نفر از آنها در مراكز درماني 
بستري شدند. طبق روزهاي قبل 2۶استان كشور 
در وضعيت قرمز و هش��دار قرار دارن��د. با ادامه 
وضعيت قرمز در تهران، استاندار تهران از تمديد 
تمام محدوديت ها و دوركاري كارمندان تا پايان 
هفته جاري خبر داد. همچنين بنا شد دوركاري 
كاركنان دستگاه هاي اجرايي در استان تهران تا 

روز چهارشنبه 22مردادماه تمديد شود. 
  تأكيد رئيس جمهور بر برگزاري مراسم 

محرم
حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن روحاني 
رئيس جمهور صبح يك ش��نبه در جلسه ستاد 
ملي مديريت بيم��اري كرونا با تأكي��د بر لزوم 
رعايت پروتكل ه��اي بهداش��تي در ايام محرم 
گفت: »بايد بدانيم حداقل تا ش��ش ماه ديگر با 
اين ش��رايط مواجهيم و بايد خود را آماده كنيم 
تا روزي كه يك واكس��ني به دست ما برسد و به 
اندازه كافي در اختيار ما قرار بگيرد و ما بتوانيم آن 
را توليد كنيم، تا آن زمان كه خيلي روشن نيست 

همه بايد مراعات كنيم.« 
 به گفت��ه وي از اوايل مرداد ب��ه تدريج وضعيت 
كرونا در كشور بهتر شده اما افت و خيز آمار كرونا 
بستگي به رفتار مردم و مس��ئوالن دارد ولي در 
عين حال بايد تا يك س��ال ديگر براي زندگي با 

ويروس كرونا برنامه  ريزي كنيم. 

روحاني تأكيد كرد: »مس��ئولي را ك��ه كارمند 
دوركار را مجب��ور به حضور در مح��ل كار كند، 
مجازات مي كنيم. چنين مسئولي مستحق مدتي 

انفصال است.«
رئيس جمهور در ادامه صحبت هاي خود با اشاره 
به مصوبات جلسه ديروز ستاد ملي كرونا گفت: 
»مجدداً تأكيد مي كنم كه بايد اعتدال در دستور 
كار ما باش��د، اگ��ر بگوييم ماه مح��رم عزاداري 
نباشد، نادرست است و مردم را دلگير مي كند و 
اضطراب و افسردگي براي مردم ايجاد مي كند، 
بايد اين مراس��م ها با جمعيت هاي كمتر برگزار 
شود، ما عدد را كم مي كنيم اما اصل عزاداري را 
بايد انجام دهيم. امسال بايد دقيقاً سالمت مردم 
و س��وگواري مردم را در كنار هم قرار دهيم، اين 
كار شدني است و دس��تورالعمل هاي الزم صادر 

شده است .«
  افزايش 10برابري قدرت سرايت كرونا

مينو محرز، عضو س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا با 
تأكيد بر افزايش 10برابري قدرت سرايت كرونا 
گفت: »ويروس كرونا كه در ماه هاي گذشته در 
دنيا گس��ترش پيدا كرده بود، وي��روس كروناي 

نوع B بود. اكنون ويروس جهش يافته به عنوان 
ويروس كروناي نوع G ش��ناخته مي ش��ود كه 
مي تواند تعداد بسيار بيشتري را مبتال كند و اگر 
در يك جمع يك نفر ناقل باشد، مي تواند تعداد 

زيادي را مبتال كند.«
وي با تأكيد بر اينكه از ح��دود دو ماه پيش هم 
چون پروتكل هاي بهداشتي بعد از بازگشايي ها 
به صورت مناسب رعايت نش��ده است، با توجه 
به افزايش قدرت انتقال و سرايت ويروس كرونا، 
تعداد بس��يار زيادتري از مردم در كشور به اين 
ويروس مبتال شده اند و با ادامه همين روند تعداد 
بيشتري مبتال مي شوند، افزود: »خطر انتشار و 
گسترش كرونا در مراس��م ماه محرم زياد است 
و بهتر اس��ت تا جاي ممكن در خان��ه بمانند و 
عزاداري كنند، بايد برگزاري مراسم پرجمعيت 
در حسينيه ها و تكيه ها، دادن نذري و صف هاي 

مردم براي گرفتن نذري امسال تعطيل شود.«
به گفته اين پزشك در مورد آينده كرونا و بيماري 
كووي��د19 نيز هنوز هي��چ امي��دواري ای براي 

اثربخشي واكسن وجود ندارد. 
 كاه�ش م�رگ و مير كرون�ا ب�ه صفر يا 

تك رقمي در بيش از 100 كشور دنيا 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت هم 
با اش��اره به كاهش اندك آمار م��رگ و ميرهاي 
كرونايي در كشور تصريح كرد: »اين هشدار را به 
شكل جدي مطرح مي كنم كه كاهش آمار مرگ 
از اعداد باالتر از 200 به حدود 1۵0 و... چندان 
خوشحالي ندارد، زيرا هنوز هم رقم مرگ و مير بر 

اثر كرونا سه رقمي است.«
به گفته وي، كاهش اندك در آمار مرگ و مير بر 
اثر كرونا بس��اط جاده چالوس و جوجه و... را راه 
انداخته است، در حالي كه از بيش از 192 كشور 
دنيا در بيش از 100كش��ور اكنون عدد مرگ و 
مير كرونا به صفر يا اعداد تك رقمي رسيده است. 
آمار مرگ و مير روزانه ب��ر اثر كرونا در ايران بايد 
مانند روزهاي ارديبهش��ت كاهش يابد و حتي 
تك رقمي ش��ود اما تا زماني ك��ه ويروس وجود 
دارد، بي احتياطي سبب شعله ور شدن بيماري 

خواهد شد. 
حريرچي همچنين با اشاره به اهميت ماه محرم و 
اشتياق براي شركت در مجالس عزاداري اين ماه، 
افزود: »زماني كه مي گوييم تجمع مضر است و 
خط قرمز ما اين موضوع است، واهلل نگران هستيم 
كه در آن دنيا به ما بگويند شما مسئول بوديد و 
يك بچه هيئتي تب كرد و فوت كرد، يك پيرغالم 
امام حس��ين)ع( به عزاداري رفت و مبتال شد و 
فوت كرد. دس��تورالعمل روز چهارشنبه توسط 
وزير كشور ابالغ شده است و مورد تأييد وزارت 
بهداشت، كشور و كميته اجتماعي- امنيتي ستاد 

ملي مبارزه با كروناست.«
به گفته معاون كل وزارت بهداشت تا زماني كه 
آمار مرگ و مير سه رقمي است، كل ايران قرمز 
اس��ت و همه در هر نقطه اي بايد نكات را رعايت 
كنند. تا زماني كه اين ويروس حتي در يك نفر 
وجود داشته باشد، شرايط كشور ما و دنيا متفاوت 
و سخت است. نبايد فكر كنيم راه مقابله با ويروس 
در بيمارستان است. راه مقابله با كرونا تغيير رفتار 

اجتماعي است. 
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اولين جلسه محاكمه نمايندگان تويوتا و رنو در ايران با عنوان اتهامي قاچاق خودرو برگزار شد

همدستي پدر و پسر براي قاچاق 54هزار خودرو

رئيس جمهور: سالمتي مردم و سوگواري محرم را كنار هم قرار مي دهيم

ابالغ پروتكل هاي عزاداري محرم 

متهمان رديف اول 

عليرضا سزاوار
پرون�ده   گزارش  2 دوم  و 

قاچ�اق خ�ودرو، 
پدر و پس�ري بودند كه در طول هفت س�ال 
54 هزار خودرو را با دور زدن قانون وارد كشور 
كردند. قاچاق س�ازمان يافته 4۲4دس�تگاه 
خودرو با ارزشي بالغ بر 3۹0 ميليارد ريال هم 
از ديگ�ر فعاليت هاي اين پدر و پس�ر اس�ت. 
جالب اينكه ش�ش متهم از 10متهم نخس�ت 
پرون�ده قاچاق خ�ودرو متولد ده�ه 60 و 70 
هس�تند. دو ش�ركت مش�هور نگين خودرو 
)نماينده رنو در ايران( و ايرتويا )نماينده تويوتا 
در ايران( هم از متهمان اين پرونده محسوب 

مي شوند. 
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده 
ش��ركت هاي نگين خودرو، ايرتويا، آريتا و نگين 
خودروي ايرسا صبح ديروز در شعبه دوم دادگاه 
ويژه رس��يدگي به جرائ��م اخاللگ��ران در نظام 
اقتصادي كشور به رياست قاضي زرگر برگزار شد. 

  ارزان ترين بازار دنيا
قاضي زرگر در ابتداي جلس��ه دادگاه با تشريح 
اهميت موضوع اقتصاد در جامعه اسالمي، گفت: 
مهم ترين عاملي كه باعث ناس��الم شدن اقتصاد 
كشور مي شود، قاچاق است و اگر در كشور قاچاق 
باشد، موجب ايجاد مشكالتي اعم از فقر و بيكاري 

خواهد شد. 
قاضي در ادامه از مجيد وهاب نماينده دادستان 
خواس��ت ت��ا ضم��ن قرارگي��ري در جاي��گاه، 

كيفرخواست را قرائت كند. 
نماينده دادس��تان ضمن قرارگيري در جايگاه 
گفت: روند رو به گس��ترش قاچاق اثرات سوئي 
بر قيمت ارز گذاشته و كش��ور را براي خارجيان 
به ارزان ترين ب��ازار دنيا تبدي��ل مي كند. متهم 

رديف اول ناصر حدادزاده فرزند غالمرضا متولد 
1۳2۷ ساكن لواسانات و متهم رديف دوم حسين 

حدادزاده، فرزند ناصر متولد 1۳۵4 هستند. 
  7سال واردات با جعل

اخالل در نظام اقتصادي كشور به صورت گسترده 
از طريق مشاركت در قاچاق سازمان يافته تعداد 
424 دستگاه انواع خودروي خارجي شامل رنو و 
تويوتا به نام شركت هاي نگين خودرو، اير تويا و 
آريتا به ارزش ريال��ي ۳90 ميليارد و ۵۶ ميليون 
و 9۷1 ه��زار و 9۶۶ ريال با اس��تفاده و از طريق 
اسناد خالف واقع و مجعول از اتهامات متهمان 
است، ضمن اينكه ۵4 هزار و ۳2۳ دستگاه انواع 
خودروي خارجي به نام شركت هاي نگين خودرو، 
اير تويا، آريت��ا و نگين خودروي ايرس��ا در بازه 
زماني س��ال هاي 90 تا 9۷ با اسناد و مجوز هاي 

جعلي وارد كشور شده است. 

جمشيد حس��يني، رئيس و عضو هيئت مديره 
شركت نگين خودرو و احمد محمدعلي خاكي 
مديرعامل شركت آريتا هم از ديگر متهمان اين 
پرونده هستند.  شش متهم ديگر اين پرونده كه 
همگي فاقد سابقه محكوميت كيفري هم هستند 

متولد دهه ۶0 يا ۷0 بودند. 
ش��ركت تجارت نگين خودرو با نمايندگي آقاي 
رحيمي و همچنين ش��ركت ايرتوي��ا )باز هم با 
نمايندگي آقاي رحيمي( داير بر مش��اركت در 
قاچاق س��ازمان يافته 424 دس��تگاه خودرو با 
ارزش ريالي بالغ بر ۳90 ميلي��ارد ريال از ديگر 

متهمان اين پرونده هستند. 
 كار پرونده به خوبي جلو رفت

پس از قرائت عناوي��ن اتهامي متهمان پرونده از 
سوي نماينده دادستان، قاضي زرگر گفت: زماني 
كه پرونده از بندرعباس به شعبه ما ارجاع شد در 

ارتباط با 424 خودرو ب��ود كه آنجا در فضاي باز 
نگهداري مي شد. 

وي افزود: براساس تصميم صورت گرفته، مقرر 
ش��د كس��اني كه كامل پول خود را داده بودند، 
خودرو به آنها تحويل داده ش��ود و كس��اني كه 
بخش��ي از پول را داده بودند به قيمت روز، باقي 
مانده پول را بدهند و خ��ودرو را تحويل بگيرند. 
بقيه خودرو ها هم كه براي شركت مربوط است، 
بايد فروخته و به حساب دادگستري واريز شود و 

كار به خوبي انجام گرفت. 
 درآمد 1۲ هزار ميليارد توماني

قاضي در رابطه با علت رسيدگي به اين پرونده در 
تهران بيان داشت: عنوان كرديم آن كساني كه 
در بندرعباس تخلف مي كردند، هر چه از تهران 
به آنها فرمان مي دادن��د را انجام مي دادند! ما در 
تهران ب��ا تحليل كارش��ناس هاي قوي، موضوع 
را بررس��ي و پيگيري كرديم و خوش��بختانه به 
۵4 هزار وسيله نقليه رس��يديم كه بدون رعايت 
قانون وارد كشور ش��ده است.  نماينده دادستان 
در ادامه جلسه دادگاه گفت: منبع اصلي جهت 
واردات خودرو توسط حدادزاده، استفاده از كارت 
بازرگاني ش��ركت هاي نمايندگي خودرو بوده و 
عمده فاكتور هاي جعلي گمركي ارائه ش��ده در 
سال 90 تا 9۷ متعلق به خانواده حدادزاده است. 
وي تصري��ح ك��رد: درآمد هاي كس��ب ش��ده 
شركت هاي نگين خودرو، ايرتويا، آريتا و نگين 
خودروي ايرسا از سال 91 تا 9۷ مبلغ 12 هزار و 
49۷ ميليارد تومان بوده كه واصل و ۸۶ هزار و ۳9 
خودروي وارداتي بوده كه ۳1 هزارو 2۵4 دستگاه 

خودرو قانوني وارد شده است. 
قاضى زرگر در اين بخش از جلسه دادگاه، ضمن 
اعالم ختم جلسه گفت: جلسه بعد فردا ساعت9 

صبح تشكيل خواهد شد. 

 در راستاي پويش ملي احسانه روز گذشته ۵هزار جهيزيه به زوج هاي 
مناطق كم برخوردار كشور توسط ستاد اجراي فرمان حضرت امام اهدا 
شد. هموطنان مي توانند براي مشاركت در اين پويش با شماره گيري 
كد دستوري #14*40۳0* و مراجعه به سايت ehsan. ir مبالغ مورد 

نظر خود را واريز كنند. 
  لوازم التحرير ايراني - اسالمي با طرح هاي تصوير سردار شهيد حاج 
قاسم سليماني و مدافعان سالمت رونمايي شد. روز گذشته جشنواره 

سراسري ايران نوشت هم افتتاح شد و تا شهريور ادامه دارد. 
  معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش معتقد اس��ت 
۷0 درصد دانش آموزان به آموزش هاي مجازي دسترس��ي داشتند و 

دانش آموزان آموزش مجازي را اثربخش تر مي دانند. 

»لبيك يا خامنه اي« ترند جهاني شد
هش�تگ لبي�ك ي�ا خامن�ه اي در روز عيد غدي�ر ب�ا اختصاص 
دادن آم�ار جال�ب توج�ه 40 ه�زار محت�وا در ه�ر س�اعت 
ب�ه خ�ود و انتش�ار مطال�ب متن�وع درب�اره رهبرانق�الب 
در جاي�گاه »ترن�د س�وم« توئيت�ر جهان�ي ق�رار گرف�ت. 
 روز گذشته و پس از گذش��ت س��ه روز از آغاز پويش جهاني لبيك يا 
خامنه اي، همچنان موج حمايت از هشتگ لبيك يا خامنه اي در فضاي 

مجازي ادامه داشت. 
  از ترند نخست تا ترند سوم

پويش جهاني لبيك يا خامنه اي كه از ساعت 10صبح روز پنج شنبه آغاز 
شد بالفاصله با استقبال زيادي روبه رو شد، به طوري كه تنها چند ساعت 
بعد از آغاز كليدواژه #لبيك  يا  خامنه اي حتي مدتي ترند نخست توئيتر 
فارسي شد.  اين در حالي است كه شبكه توئيتر مانند آنچه در تجربه هاي 
قبلي ترند شدن مفاهيم اسالمي- انقالبي عمل كرده بود، باز هم با معرفي 
كليدواژه هاي انحرافي پرش��مار، به مقابله با كليدواژه اصلي اقدام كرد كه 
عماًل موجب حذف هزاران پست ذيل كليدواژه اصلي شد.  با مشاركت ده ها 
هزار كاربر از اقصي نقاط جهان و انتشار 40هزار محتوا در هر ساعت و ادامه 
انتشار مطالب متنوع درباره رهبرانقالب و جايگاه واليت فقيه و تأكيد بر 

ادامه راه غدير كمپين »لبيك يا خامنه اي« در توئيتر يكه تازي كرد. 
 500 هزار محتوا در يك روز

كاربران در پست هاي مختلف عشق و ارادت خودشان را به رهبر انقالب 
نش��ان داده و بر ضرورت تقويت جايگاه واليت فقي��ه در جامعه تأكيد 
كرده اند.  كمپين »لبيك يا خامنه اي« كه از صبح روز پنج شنبه آغاز شد 
و تا شامگاه ديروز )يك شنبه( ادامه داشت تنها تا روز جمعه، با مشاركت 
ده ها هزار كاربر از اقصي نقاط جهان و انتشار بيش از ۵00 هزار محتوا در 

يك روز مورد توجه كاربران توئيتر قرار گرفت. 
  يادي از سردار در توئيتر

حساب رسمي پايگاه حفظ و نشر آثار سپهبد حاج   قاسم سليماني در 
توئيتر نيز در كنار هشتگ »لبيك يا خامنه اي« فيلمي از ديدار و ابراز 
ارادت سپهبد شهيد سليماني با رهبر انقالب را منتشر كرد كه در بخشي 
از آن ايش��ان اظهار مي كردند: »برادران، رزمندگان و يادگاران جنگ! 
يكي از شئون عاقبت بخيري، نسبت شما با جمهوري اسالمي و انقالب 
اس��ت. واهلل! واهلل! واهلل! از مهم ترين شئون عاقبت بخيري همين است. 
واهلل! واهلل! واهلل! از مهم ترين شئون عاقبت بخيري، رابطه قلبي، دلي و 
حقيقي ما با اين حكيمي است كه امروز سكان انقالب را به دست دارد. 

در قيامت خواهيم ديد كه مهم ترين محور محاسبه همين است.«
 اما اين تنها هشتگي نبود كه در كنار محتواهايي با مضمون ابراز ارادت 
به رهبر معظم انقالب و اعالم وفاداري به آرمان هاي انقالب اسالمي زير 

سايه رهبري آيت اهلل خامنه اي قرار مي گرفت. 
  توئيت هاي انگليسي براي رهبري

در همين راستا هش��تگ »Live Like Ali« كه زندگي كردن با روش 
و س��يره اميرمؤمنان را مورد توجه قرار مي داد نيز از سوي بسياري از 
كاربران مسلمان از سراسر جهان با مذاهب مختلف مورد استقبال قرار 
گرفت و ضمناً جمعي از كاربران ايراني با الگو دانستن سيره رهبر معظم 

انقالب، راه ايشان را در ادامه راه امير مؤمنان دانستند. 
بس��ياري از كاربران ايراني هم محتواي مدنظر خود را در كنار اين دو 
هشتگ با زبان انگليسي منتش��ر كرده اند.  زينب چخماقي، خبرنگار 
صداوس��يما در توئيتي ضمن انتشار هش��تگ Live Like Ali نوشت: 

»غدير؛ عيد تجديد پيمان با ولي است. با حيدر زمان.«
احس��ان رضايي ديگر كاربري كه هر دو هشتگ را در كنار يكديگر قرار 
داده بود، به زبان انگليسي نوشته است: »علي بن ابيطالب كسي است كه 
اگر شيعه باشيد به او احترام مي گذاريد، اگر در هر سني هم باشيد به او 
احترام مي گذاريد، حتي اگر مسلمان هم نباشيد اما او را بشناسيد، به او 
احترام خواهيد گذاشت.« جواد رسولي هم با انتشار هر دو هشتگ نوشته 
 piter است: »از بعد غدير، پاي علي ماندن شرط است«.  كاربري به نام
هم به زبان انگليسي مضموني اينچنيني را منتشر كرده است: »من يكي 

از زيباترين رهبران جهان را برگزيده ام. من رهبرم را دوست دارم.«
  تعامل با ديگر كاربران جهان

توئيتر فارس��ي اين روزها به كارزاري جدي براي افكار و گرايش هاي 
مختلف تبديل شده و هواداران نگرش هاي مختلف چه در داخل كشور 
و چه در خارج از آن تالش مي كنند در اين فض��ا به گفت وگو و تعامل 
با يكديگر بپردازن��د. هر چند گاهي اوقات چالش ه��اي بزرگي هم در 

موضوعات مختلف، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي شود. 
 با اين همه تحركات اخير جمعي از كاربران در توئيتر فارس��ي نشان 
مي دهد اين فضا در آستانه دو تغيير اساس��ي قرار دارد؛ نخست اينكه 
افرادي كه دل در گرو اس��الم و انقالب دارند بيش از پيش در آن فعال 
شده و ابراز نظر مي كنند و دوم اينكه حركت جمعي اين افراد آرام آرام 
از دايره زبان فارسي خارج شده و آنان تالش مي كنند با ساير كاربران از 

زبان ها و ملل ديگر نيز تعامل داشته باشند. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت فتاح: 
اموال مستضعفان را بازگردانيد 

 رئي�س بني�اد مس�تضعفان در برنام�ه اي تلويزيون�ي درب�اره 
مطالب�ات بني�اد از برخ�ي مس�ئوالن س�ابق س�خن گف�ت و 
ب�ر هم�كاري نك�ردن برخ�ي از اي�ن اف�راد ب�راي پ�س دادن 
ام�الك و مس�تغالت تح�ت نظ�ارت اي�ن بني�اد تأكي�د ك�رد. 
پرويز فتاح در خصوص بازپس گيري و مستغالت تحت تملك افراد خاص 
گفت: قبل از آنكه ما وارد مراحل قانوني شويم برخي مانند خبرگزاري ايرنا 
و دانشكده خبر خودجوش اقدام به واگذاري امالك نمودند اما برخي هم از 
راه و روند همكاري فاصله گرفته اند.  وي در خصوص بازپس گيري كاخ مرمر 
با اشاره به اينكه اين بنا سال ها در تملك آقاي هاشمي رفسنجاني و سپس 
در دست تشخيص مصلحت بود، افزود: زماني كه دولت قصد بهره برداري 
ديگري از اين ملك داشت با همكاري آقاي روحاني كاخ مرمر باز پس گرفته 
و با همكاري سازمان ميراث فرهنگي قرار شد اين بنا به موزه تبديل گردد. 
بازسازي هاي الزم انجام شد اما هنوز هم آثار دردناكي در اين كاخ خودنمايي 
مي كند، زيرا در اين كاخ آسانس��ور نصب كرده اند، حمام و جكوزي برقرار 
كرده اند و... حال سؤال اين است، زماني كه اين اتفاق مي افتاده چرا خبري از 

ميراث فرهنگي نبوده و اقدامي صورت نپذيرفته است؟
 ماجراي ملك مدرسه فرهنگ 

رئيس بنياد مستضعفان به بازپس گيري مدرسه آقاي حداد عادل اشاره كرد 
و افزود: ايشان براي احداث مدرسه فرهنگ در خيابان فرشته بنايي را اجاره 
نمودند و اين اجاره چندين نوبت تمديد شد، البته اين اجاره بها با مالحظات 
بوده و مشمول نرخ روز نمي شد، در حال حاضر موعد اجاره به سر رسيده 

است و بايد تخليه شود يا اجاره بها به نرخ روز تنظيم گردد. 
وي با بي��ان اينك��ه ارزش ريالي ملك مدرس��ه فرهنگ در ح��ال حاضر 
200 ميليارد تومان برآورده مي شود، افزود: قطعاً پس از بازپس گيري اين 
ملك به فروش مي رسد و پول حاصله، صرف محروميت زدايي خواهد شد. 

رئيس بنياد مستضعفان ادامه داد: آقاي حدادعادل عالوه بر مدرسه فرهنگ، 
زمين ديگري براي س��اخت مدرس��ه دريافت كرده بود كه البته موفق به 
دريافت مجوز نش��د، زيرا اين زمين به متراژ ۸هزار متر در منطقه هروي و 
روي گسل قرار دارد، به همين دليل آقاي حدادعادل اين ملك 400ميليارد 
توماني را به ما تحويل داد و بدون شك هزينه اين ملك هم پس از فروخته 

شدن، صرف محرومان و محروميت زدايي خواهد شد. 
 فتاح در ادامه برنامه »نگاه يك« افزود: ساختمان مركز مطالعات و تحقيقات 
زنان س��ال ها و با مجوز در اختيار ع��ده اي از بانوان از جمل��ه خانم ابتكار، 
موالوردي و بقيه بود كه پيش از تصدي مسئوليت بنده در بنياد، آن را تخليه 
كردند و مدعي بودند همچنان بايد اين ساختمان در اختيار آنها باشد اما 
از نظر حقوقي، بنياد مستضعفان توانست آنها را قانع و ساختمان را تخليه 
كند. آنها بابت تخليه با توافق بنياد در همان زمان ۵ميليارد تومان مي گيرند 
و پس از بررسي ها مشخص بود خالف بود و كسي كه ملك بنياد مستضعفان 
در اختيار او بوده است بايد اجرت المثل هم بپردازد و اميدواريم اين مبلغ 

برگردد و مشكل حقوقي و قضايي پيدا نكند. 
 وضعيت امالك در اختيار رؤساي جمهور سابق و اسبق

فتاح افزود: ملكي هم در اختيار رئيس جمهور اسبق براي مؤسسه باران بوده 
است كه پيش از تصدي مسئوليت بنده در بنياد، تخليه شده بود و در ايام 
كرونا با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آنجا را به محل 
قرنطينه بيماران تبديل كرديم و اكنون هم در اختيار آنهاست اما پس از اين 

مرحله، آنجا را مي فروشيم. 
رئيس بنياد مستضعفان اضافه كرد: در كشور ما ضابطه اي وجود ندارد 
كه رئيس جمهوره��ا پس از پايان كار خود، كجا مس��تقر ش��وند و بايد 
چاره اي براي اين منظور انديشيده ش��ود، زيرا اكنون همين مسئله را با 
آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور س��ابق داريم و با مجوز در ملك مربوط 
به بنياد مستضعفان با مس��احت حدود هزار و ۸00 متر مربع در منطقه 
ولنجك براي چند سال مستقر است، البته پيامي داده كه آماده است به 
مركز شهر منتقل شود ولى ملكي را با آن ش��رايط نداشتيم كه تحويل 
دهيم اما اين موضوع هم بايد مدت دار و محدود به زمان باشد. از روحيه 
مردمي آقاي احمدي نژاد انتظار داريم اين مال بيت المال به بنياد برگردد 
و آن را بفروشيم كه بيش از 200 ميليارد تومان ارزش دارد.  رئيس بنياد 
مستضعفان گفت: يكي از ملك هاي بسيار خوب و ارزشمند ما در ضلع 
جنوبي كاخ نياوران است كه در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
زمين آن متعلق به بنياد بوده است و 12طبقه در آن ساخته شد و مجمع 
آن را تخليه كرد و اكنون مركز پژوهش هاي مجلس در آنجا مستقر است. 
حتماً س��راغ آقاي زاكاني رئيس جديد اين مرك��ز مي رويم و بايد اجاره 
بپردازد. با توجه به شخصيت ارزشي و بسيجي آقاي زاكاني انتظار داريم 
نخستين كار انقالبي او، تخليه اين مكان باشد تا آنجا را بفروشيم و خرج 
محرومان و مستضعفان كنيم. در كنار آن زمين ديگري متعلق به بنياد 
مس��تضعفان بود كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات 
استراتژيك را در آنجا در 9 طبقه ساخته است. آنجا را تحويل گرفتيم اما 
ساختمان آن، مجوز، پايان كار و پروانه ساخت از شهرداري ندارد و حتي 
حريم يك مالك خصوصي هم تصرف و اشغال شده است. آنجا را تحويل 
گرفتيم و به كسي اجازه نمي دهيم آنجا برود و نسبت به آن ادعا داريم و 

اگر الزم شد مرجع قضايي بايد درباره آن حكم صادر كند. 
 امالك در اختيار نيروهاي مسلح

فتاح اضافه كرد: يكي از جاهايي كه حريف او نمي ش��ويم نيروهاي مسلح 
هستند زيرا قانوناً نمي توانيم عليه آنها شكايت كنيم، اكنون يك جاي خوب 
بنياد در كوهك در اختيار نيروي درياي ارتش است و مقام معظم رهبري 
فرمانده كل قوا هم فرموده است، آقاي سرلشكر باقري فرمانده ارتش هم امضا 

كرده است اما نمي روند و پيگيري هاي ما به در بسته خورده است. 
رئيس بنياد مستضعفان با تأكيد بر اينكه اين مكان ها مال مردم است و بايد 
به مستضعفان برگردد، افزود: حتي يكي از امالك خوب ما در منطقه جماران 
در دست سپاه ولي امر است اما آن را به بنياد پس نمي دهند و بنده را در اين 
ملك راه ندادند. ارزش اين ملك بيش از 200 ميليارد تومان اس��ت و از آن 

استفاده هم نمي شود اما به كجا شكايت ببريم؟
وي با بيان اينكه بنده در بنياد، حافظ منافع مس��تضعفان هستم و كوتاه 
نخواهم آمد، اضافه كرد: برخي ها مرا متهم به اقدامات پوپوليس��تي براي 
انتخابات 1400 مي كنند. اينها را بگويند ام��ا ملك ما را محترمانه تخليه 
كنند و پس بدهند.  رئيس بنياد مستضعفان افزود: آقاي رئيسي، رئيس قوه 
قضائيه همه ظرفيت هاي اين قوه را به كار گرفته و شعبه خاصي براي بنياد در 
نظر گرفته و آراي خوبي صادر شده است و محكم ترين پشتوانه ما هم رهبر 
معظم انقالب است، زيرا مطمئن هستم ايشان از پيگيري هاي ما حمايت 
مي كنند.  وي گفت: محل فعلي بنياد كه در آن مستقر هستيم جاي خيلي 
خوبي است و 19هكتار وسعت دارد كه خدمت آقاي جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور رفتم و از او خواستم اينجا را از ما براي دولت بخرد و شهردار 
تهران را هم دعوت كرديم اما نتوانستيم به توافق برسيم. اكنون هم اعالم 
مي كنيم هر كسي كه خريدار اين ملك است به قيمت روز آن را مي فروشيم 

و قول مي دهيم همه پول آن را خرج محرومان و مستضعفان مي كنيم. 
 واكنش ها به اظهارات رئيس بنياد مستضعفان

صحبت هاي رئيس بنياد مستضعفان واكنش هاي زيادي را از سوي افراد ذكر 
شده به دنبال داشته است. شهيندخت موالوردي در پستي توئيتري در پاسخ 
به اظهارات فتاح نوشت: »آقاي فتاح شما را به سالمت نفس مي شناختم. 
اين مؤسسه كه كامالً غيرانتفاعي است، هيچ گونه نفع و مابه ازاي مالي براي 
اعضاي هيئت امنا و مديره خود ندارد و ملك طلق كس��ي هم محس��وب 
نمي شود. منتظر جوابيه مستند و مستدل هيئت مديره مؤسسه بمانيد.« 
معصومه ابتكار هم با بيان اينكه »ساختمان مورد بحث اوايل دهه ۷0 پس از 
سال ها پيگيري با نظر اوليه امام)ره( به مؤسسه مطالعات زنان داده شد كه ما 
مسئوليتي در آن نداشتيم« خواستار فرصت پاسخ از سوي رسانه ملي شد. 
دفتر رئيس جمهور نهم و دهم هم با تأكيد بر اينكه هيچ گاه درخواس��تي 
براي در اختيار گرفتن ساختمان به بنياد مستضعفان نداده اند، براي تخليه 

ساختمان بنياد اعالم آمادگي كرد. 

ابراهیم مشیريان

»ته صف بودم. به من آب نرسيد. بغل دستي ام ليوان آب را داد 
دستم و گفت: من زياد تشنه نيستم. نصفش را تو بخور. 

فرداي آن روز ش�وخي ش�وخي به بچه ها گفت�م از فالني ياد 
بگيريد. ديروز نصف ليوان آبش را به من داد. 

يكي گفت: ليوان ها همه اش نصفه بود!«
آنچه خوانديد برشي است كوتاه، از زندگي مثال زدني رزمندگان 

دفاع مقدس. 
آنان كه ب�ا فرهنگ جبهه و جنگ اُنس�ي دارن�د، از اين قبيل 

خاطرات در حافظه تاريخي خود كم ندارند!
اما اينكه ما چرا متعرض اين وقايع مي شويم، براي آن است كه 
بدانيم گاه مسئوليت شناسي مرزهاي عادي خويش را جابه جا 

كرده، از مروت و مردانگي سر بر مي آورد!
همه قرار نيست فداكارانه ايثار كنند، ولي ما بايد گاهي از قله ها 
حرف بزنيم تا رنج راه به چش�م همنورداني كه تازه از كوهپايه 

حركت كرده اند، نيايد!
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زماني كه مي گوييم تجمع 
مضر است و خط قرمز ما اين 
موضوع است، واهلل نگران 
هستيم كه در آن دنيا به ما 
بگويند شما مسئول بوديد 
و يك بچه هيئتي تب كرد 
و فوت كرد، ي�ك پيرغالم 
امام حسين)ع( به عزاداري 
رفت و مبتال شد و فوت كرد

محمد حسن ظريف منش |  تسنيم


