
كرونا يك بار ديگر كنكور را به تعويق انداخت. 
با وجود برگ�زاري كنكور سراس�ري دكتري و 
كارشناس�ي ارش�د، همچنان نگراني هايي در 
رابط�ه با برگ�زاري كنك�ور سراس�ري ورود به 
دانش�گاه ها وج�ود دارد. اين جا پاي س�امتي 
يك ميلي�ون و ۳9۱ ه�زار و 594 نف�ر داوطلب 
در ميان است و جمعيت بيش�تر داوطلبان اين 
كنكور حساسيت برگزاري آن را بيشتر مي كند. 
همچنان ك�ه اين جمعي�ت زي�اد، رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداش�تي مورد نظر را س�خت تر 
مي كند. به همين خاطر هم وزير علوم و سازمان 
سنجش درخواس�ت تعويق يك ماهه كنكور را 
داشتند و حاال بنا شده تا آزمون كنكور سراسري 
كه پيش از اين قرار بود در روزهاي ۲9، ۳۰ و ۳۱ 
مردادم�اه و اول ش�هريورماه در ۳ ه�زار حوزه 
امتحاني برگزار شود، يك ماه ديگر عقب بيفتد 
و در تاريخ ۲۷ تا۳۰ ش�هريور ماه برگزار ش�ود. 
تاخ��ت و تاز وي��روس تاجدار در كش��ور همچنان 
ادامه دارد. طي 24 ساعت منتهي به روز سه شنبه 
21 مرداد ماه 2ه��زار و ۳4۵ بيمار جديد مبتال به 
كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 2۶۹ 
نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد1۹ 

در كشور به ۳۳1 هزار و 1۸۹ نفر رسيد. 
در طول همين زمان 1۸4 بيمار كوويد1۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به 1۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسيد. همچنين ۳هزارو۹۸۳ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد 
اين بيم��اري تحت مراقب��ت قرار دارن��د. تا كنون 
2۸۸ هزار و ۶2۰ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
الگوي ش��يوع كرونا در كشور نيز همچون روزهاي 
قبل 1۵ استان قرمز و 11 استان در وضعيت هشدار 
را نشان مي دهد. حاال به گفته ايرج حريرچي، معاون 
كل وزارت بهداش��ت به دنبال رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و استفاده از ماسك اگرچه موارد بستري 
بيماران كرونايي 2۵ درصد كاهش داشته است، اما 
هيچ پيش بيني در ايران وج��ود ندارد كه در آينده 
نزديك زي��ر 1۰۰ ع��دد م��رگ در روز برويم. وي 
مي افزايد:» معتبر ترين پيش بيني ها حتي تا ۹۰۰ تا 
را هم اعالم كرده اند. البته نمي گوييم دقيقاً درست 
است، اما بايد بدانيم چنين پيش بيني هايي وجود 

دارد.«
به گفته وي سرايت پذيري كرونا تا ۹ برابر افزايش 
پي��دا كرده اس��ت. با اين ق��درت س��رايت پذيري 
چالش هاي تجمعاتي نظير كنكور يا مراسم هاي ماه 
محرم بيش از پيش نگران كننده مي شود، بر همين 
اساس هم ضمن تعريف پروتكل هايي براي عزاداري 
ماه محرم بنا شد تا كنكور سراسري هم يك ماه ديگر 

به تعويق بيفتد. 
   تعويق يك ماهه كنكور

كنكور سراسري و سالمت كنكوري ها در روزهاي 
داغ كرونايي يكي از چالش هاي فراروي كشور است. 
بر اين اساس روز دوشنبه در جلس��ه اي با رؤساي 
كميس��يون هاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و 
وزراي علوم و بهداش��ت و رئيس سازمان سنجش، 
موضوع ارزيابي قابليت هاي اعم��ال پروتكل هاي 

بهداشتي در برگزاري آزمون هاي سراسري ورود به 
دانشگاه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين 
جلس��ه وزير علوم و رئيس سازمان سنجش تأكيد 
داشتند كه با توجه به سختي اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي ابالغي، امكان برگزاري كنكور سراسري در 
تاريخ مصوب ميسر نخواهد بود و در صورت پافشاري 
وزارت بهداشت بر پروتكل هاي ابالغي و عدم امكان 
تصحيح و تخفيف در فاصله گذاري نسبت به آزمون 
ورودي كارشناسي ارشد دانشگاه ها، تاريخ برگزاري 
كنكور يك ماه به تعويق افتد. پس از اين پيشنهاد 
وزارت علوم بنا شد تا تاريخ پيشنهادي جديد براي 
برگزاري اين آزمون در ستاد ملي مقابله با كرونا به 
صورت اضطراري مطرح و پ��س از تأييد مراتب به 

اطالع داوطلبان رسانده شود. 
سعيد نمكي، وزير بهداشت با اشاره به تعويق زمان 
برگزاري كنكور سراسري تأكيد كرد:» اجازه شكسته 
ش��دن هيچ پروتكلي را نمي دهيم و اگر پروتكلي 
شكسته شود و جان فرزندي از فرزندان اين سرزمين 
به خطر بيفتد اجازه برگزاري كنكور را نمي دهيم.«

وي با بيان اينكه كنكور باي��د در موقع مقرر كه در 
س��تاد ملي كرونا قيد ش��ده و تصويب شده برگزار 
مي ش��د، افزود:» همه اين بچه ها بچه هاي بنده و 
همكارانم هس��تند و ما نمي توانيم به سالمت هيچ 
كدام از اين جگرگوشه هايمان بي تفاوت باشيم، اما 
براي اطمينان بخشي به خانواده ها اين شيوه نامه ها 

را سخت تر كرديم.«
وزير بهداشت تأكيد كرد:» اينكه بگوييم كنكور اصاًل 
برگزار نمي ش��ود، چنين خبري نيست، اما اينكه با 
احتمال يك ماه تأخير برگزار شود، موضوعي است 

كه وزارت علوم اعالم كرده است.«
نمكي گفت:» به عنوان امين مردم اين سرزمين اگر 
در شب آخر هم احساس كنيم كه قرار است پروتكلي 
شكسته شود و جان فرزندي از فرزندان اين سرزمين 

به خطر بيفتد، اجازه برگزاري كنكور نمي دهيم.«
وزير بهداش��ت همچنين با تأكيد بر لزوم پرهيز از 
عادي انگاري ها در ش��رايط كرونا و اهميت اعتالي 
رفتار بهداشتي مردم در اين دوران گفت:» در كنار 
خواهش هاي مس��تمر، رويكرد جديدمان فشار و 
جريمه است و اگر كسي حريم شكند و پروتكل ها و 
شيوه نامه ها را شكست، بايد برخورد سنگين كرد.«

   برگزاري باشكوه و سامت ماه محرم
وزير بهداشت درحاشيه نشست پيگيري هاي ستاد 
ملي محرم با اشاره به برگزاري مراسم هاي اين ايام 
گفت: »امسال با توجه به بيانات رهبر معظم انقالب 
اسالمي كه دو اصل مهم يعني »بايد محرم با شكوه 
برگزار شود« و دوم اينكه محرم باشكوه بايد مبتني 
بر دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي بهداشتي ابالغي 
از سوي وزارت بهداشت براي كاهش خطرات ناشي 

از انتقال بيماري كرونا برگزار شود.«
وي با اشاره به صدور شيوه نامه جديد با محوريت هاي 

بسيار متفاوت از قبل درباره عزاداري محرم افزود:» 
در اين ش��يوه نامه سه اصل آمده اس��ت؛ اول اينكه 
تالش كنيم يك محرمي گسترده تر ولي با اهتمام 
به پروتكل ها برگزار كنيم و نام امام حسين)ع( و ياد 
سيد شهدا و پرچم شهداي كربال را به شكل گسترده 

در اقصي نقاط كشور برافراشته نگه داريم.«
وزير بهداش��ت، دومي��ن اصل را »م��واردي مانند 
فاصله گذاري، پرهي��ز از عدم تح��رك و برون رفت 
دسته هاي مذهبي در سطح ش��هرها و چيزهايي 
دانست كه مي تواند به هر شكل باعث انتقال ويروس 
و ش��روع ويروس و بيماري ش��ود . وي همچنين، 
سومين اصل را ارائه الگوي بسيار مناسب از برگزاري 
محرم در دنيا كه در پايان به آن افتخار شود، عنوان 
كرد و افزود:» بايد در پايان محرم با افتخار بگوييم 
كه حتي يك نفر در اين سرزمين به دليل برگزاري 

مراسم محرم  آلوده به ويروس كرونا نشده است.«
نمكي تأكيد بر اينكه ترديد ندارم امس��ال محرمي 
سرشار از خرد و ش��عور در كنار ذكر يا حسين)ع( 
خواهيم داش��ت، تصريح كرد:» وقتي رهبر معظم 
انقالب مي گويد من به دس��تورالعمل هاي س��تاد 
عمل مي كنم، توانس��ته ايم اين حرب��ه را از جهان 
بگيريم، مگر اينكه افرادي بخواهند جلوتر از رهبر 
انقالب حركت كنند. اگر كس��ي بخواه��د خود را 
جلوتر از اين الگوي بي مانند ببيند در واقع به دنبال 

صحنه سازي ها است.«
حجت االسالم محمد قمي  رئيس سازمان تبليغات 
اسالمي هم در حاشيه اين نشست گفت: » در مقام 
عمل به آنچه در ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ شده، 
ملتزم به رعايت دستور العمل محرم هستيم هرچند 
ممكن اس��ت در نظر انتقادات و مالحظاتي وجود 

داشته باشد.«
محمد جواد حاج علي اكبري، رئيس شوراي ائمه 
جمعه هم سندي كه به عنوان دستورالعمل عزاداري 
ماه محرم تهيه شده را بسيار خوب و جامع و داراي 
دسته بندي مناسب در مباني و فرآيندها و روش ها 

دانست. 
   واكسن روسي كرونا رسيد 

بعد از چند ماه رقابت جهاني براي يافتن واكس��ن 
كوويد 1۹ بين كش��ورهاي مختلف و شركت هاي 
داروس��ازي، روز گذش��ته والديمي��ر پوتي��ن، 
رئيس جمهور روس��يه به طور رس��مي از ساخت 
نخستين واكس��ن كرونا و ثبت اين واكسن در اين 

كشور خبر داد. 
اين واكسن با همكاري مش��ترك وزارت دفاع اين 
كشور و مؤسس��ه تحقيقات گاماليا س��اخته شد. 
آزمايشات باليني اين واكسن در هجدهم ماه ژوئن 
انجام گرفت و تمام��ي ۳۸ داوطلب دريافت كننده 
اين واكسن در برابر ويروس مصون هستند. يكي از 
دختران پوتين نيز با همين واكسن در برابر ويروس 

كرونا واكسينه شده است. 
»كريل دميتريف«، رئيس صندوق سرمايه گذاري 
مستقيم روسيه كه در حال تأمين اعتبار آزمايشات 
واكس��ن كرونا در اين كشور اس��ت، گفت: واكسن 
كروناي روسيه به اين دليل توانسته پيشروي كند 
كه نس��خه ارتقا يافته از واكسن قبلي عليه ويروس 

سندرم تنفسي خاورميانه )مرس( است. 
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به گفته سخنگوي دستگاه قضا طي يك سال گذشته فقط در تهران ۲۳ هزار ميليارد تومان ماليات از بدهكاران عمده دريافت شده است

وصول 29 هزار ميليارد تومان ماليات معوقه

كرونا كنكور را يك ماه ديگر به تعويق انداخت
وزير بهداشت: رويكرد جديدمان در برابر رعايت نشدن پروتكل ها فشار و جريمه است 

سخنگوي دستگاه 

عليرضا سزاوار
قض�ا در نشس�ت   گزارش  2

ب�ه  خب�ري اش 
تازه ترين اخبار قضايي از جمله دستگيري پنج 
جاسوس، بازداشت يك نماينده مجلس، تشكيل 
پرونده براي پسر يكي از رؤساي فدراسيون ها، 
دريافت بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان ماليات از 
بدهكاران عمده ماليات�ي در تهران و نحوه فرار 
علي اشرف رياحي پرداخت و توضيحاتي ارائه 

داد. 

سي  و يكمين نشست خبري غالمحسن اسماعيلي 
سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته به صورت آنالين 

برگزار شد. 
 سراغ بدهكاران بزرگ رفتيم

س��خنگوي دس��تگاه قضا در خصوص بدهكاران 
بانكي گفت: وضعيت كشور ايجاب مي كند كه يقه 
بدهكاران بزرگ بانكي و آنه��ا را كه از دادن ماليات 
فراري هستند، بگيريم و حقوق شهروندان را استيفا 
كنيم؛ البته در اين مس��ير بايد از بان��ك مركزي و 
س��ازمان امور مالياتي هم كمك مي گرفتيم كه از 
همكاري اين دو سازمان و نهاد هم تشكر مي كنيم. 
از اوايل سال ۹۸ تا امروز در تهران با پيگيري سازمان 
امور مالياتي بيش از 2۳ هزار ميليارد تومان ماليات 
از بدهكاران عمده اخذ شده است؛ البته ما به سمت 
كسبه جزء نرفتيم، بلكه سراغ  بدهكاران بزرگ رفته 

و از آنها بازخواست كرديم. 
اسماعيلي تصريح كرد: حدود ۶ هزار ميليارد تومان 
هم بدهي ماليات در استان ها اخذ شد كه مجموعاً 
حدود 2۹ هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي وصول 

شده است. 
وي اضافه كرد: اخيراً در حوزه بدهي بانكي هم در 
حوزه گ��روه فرزانه راد 14۰ ميلي��ارد تومان بدهي 
اين گروه به بانك مسكن را تس��ويه كرديم و 2۳۰ 
ميليارد بدهي اين گروه به بانك رفاه را هم در دست 

وصول داريم. 

 بازداشت يك نماينده
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه چند ماه است آقاي ميرسليم ادعايي را مطرح 
كرده است مبني بر اينكه رئيس كميسيون عمران 
وقت مجلس دهم از ش��هرداري تهران ۶۵ ميليارد 
تومان رشوه گرفته و تحقيق و تفحص از شهرداري 
تهران رأي نياورده است؛ آقاي ميرسليم اخيراً اعالم 
كرد مدارك اين ادعا را به قوه قضائيه ارائه داده است، 
چرا قوه قضائيه در اين باره اق��دام فوري نمي كند، 
گفت:» گزارش ايشان به قوه قضائيه واصل شده و 
در حال بررسي اين ادعا هستيم و رسيدگي ها آغاز 

شده است.« 
وي ادامه داد:» يكي از نمايندگان بازداشت شده اما 
اين آغاز كار است و هنوز ماهيت موضوع و جزئيات 
آن روشن نشده است؛ نمي شود بدون جمع بندي، 
اطالع رساني كرد. مطمئن باشيد در رسيدگي ها، 
آنچه از تخلفات به دستمان برسد، رسيدگي خواهيم 
كرد. رئيس قوه قضائيه هم اعالم كرده اند پرونده زير 

ميز نداريم و همه پرونده ها روي ميز است.« 

وي افزود: » نتيجه پرونده نيازمند رس��يدگي هاي 
قضايي اس��ت كه به س��مع مردم خواهد رس��يد؛ 
موضوعي كه هنوز رس��يدگي نشده است، به جاي 
پرداختن در رسانه بايد با اعتماد به دستگاه قضايي 

رسيدگي شود.« 
 ۲۰ سال حبس براي جاسوسان

س��خنگوي دس��تگاه قضا در خصوص دستگيري 
تعدادي جاسوس اظهار كرد: » پنج مورد دستگيري 
در وزارت امور خارجه، صنايع و شركت هاي قطعات 
و پشتيباني كننده حوزه انرژي، وزارت دفاع و سازمان 
انرژي اتمي داشته ايم؛ يكي از افرادي كه دستگيري 
وي مثمر ثمر بود،  سردسته گروه تندر بود كه اقدام 

تروريستي انجام داده بود. 
اسماعيلي تصريح كرد: » حكم دو جاسوس صادر 
شده است؛ يكي به نام  شهرام شيرخواني كه جاسوس 
انگليس ب��ود و اطالعات پروژه هاي حس��اس را لو 
مي داد  كه به 1۰ سال حبس محكوم شد و همچنين 
مسعود صاحب، دبير كل انجمن دولتي اتريش در 
ايران كه وابسته به س��رويس آلمان و اسرائيل بود، 

اطالعات حوزه پزش��كي را به ديگران مي داد كه او  
هم به 1۰ سال حبس محكوم شد.« 

 بخش دوم دادگاه طبري، به زودي
وي درباره آخرين وضعيت پرونده و دادگاه طبري 
هم گفت:» امروز)سه شنبه( آخرين جلسه دادگاه 
اين پرونده است و آخرين دفاع آقاي طبري هفته 
گذشته اخذ ش��ده و در اولين فرصت و تا يكي دو 
هفته آين��ده رأي صادر خواهد ش��د. بخش هاي 
ديگري از آن در دادس��را مفتوح است و به  زودي 
بخش دوم به دادگاه جهت رسيدگي ارسال خواهد 

شد.« 
 سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به اين پرسش 
هم كه گفت��ه شده اس��ت، رئيس س��ابق يكي از 
فدراسيون هاي ورزشي فساد مالي داشته است و 
استعفاي وي به دليل همين موضوع بوده است يا 
خير، گفت:» اگر منظورتان همان فردي است كه 
در ذهن من است، در اين رابطه موضوع ابربدهكاري 
نداريم. پسر يكي از رؤساي فدراسيون ها مشكالتي 
داش��ته كه برايش پرونده اي تشكيل شده است و 
استعفا و عدم اس��تعفا، تأثيري در رسيدگي هاي 

قضايي ندارد.« 
 از فرار اش�رف تا هزينه س�نگين 6۳ روزه 

ويلموتس
وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده علي اشرف 
رياحي از متهمان پرونده فس��اد در پتروش��يمي و 
چرايي فرار اين فرد گفت:» اين فرد ممنوع الخروج 
بوده اما با اسناد جعلي و غير گذرنامه خود از كشور 
خارج شده اس��ت؛ پيگيري هاي قضاي��ي در حال 

انجام است.« 
سخنگوي قوه قضائيه درخصوص پرونده سرمربي 
سابق تيم فوتبال كش��ور هم گفت:» اين قرارداد از 
سوي سازمان بازرس��ي بررسي شد و مشخص شد 
كه يك سري اشتباهاتي داشته است. براي حضور 
۶۳ روزه اين مربي هزينه سنگيني به كشور وارد شد 
و ايرادات و اشكاالت كار بررسي شده است و تصميم 

مقتضي به سرعت اتخاذ خواهد شد.« 

 مدير مركز درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا با اشاره به پرداخت 
۶۰ درصد هزينه هاي سنگين » درمان ناباروري« توسط زوجين گفت: 
بودجه درمان ناباروري فقط به بخش دولتي داده مي  شود و بسياري از 

زوجين نابارور به بخش دولتي مراجعه نمي  كنند. 
 شهردار منطقه 1۳ تهران گفت: 4 هكتار از اراضي شرق پايتخت رفع 

تصرف و آزاد سازي شد. 
 معلمان خريد خدمات بار ديگ��ر در اعتراض به وضعيت خود مقابل 
وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند؛ آنها معتقدند آموزش و پرورش 

معلم را تبديل به » كارگر آموزشي« كرده است!
 معاون توسعه منابع و پش��تيباني س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي از تمديد مهلت ثبت سفارش كتاب هاي درسي تا ۳1 مرداد 

ماه خبر داد. 
 معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه  ريزي وزارت بهداشت گفت: 
با هدف رفع كمبود نيروي انس��اني در حوزه هاي مختلف بهداشتي و 
درماني، مجوز جذب ۳ هزار نفر به دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور 

ابالغ شد. 

حسین سروقامت

طبري: هيچ يك از 16 اتهامم را 
قبول ندارم!

با اخذ آخرين دفاع
ختم رسيدگي به پرونده اكبر طبري اعام شد

طب�ري در آخري�ن دفاعيات خ�ود هر ۱6 عن�وان اتهام�ي اش را 
رد ك�رد و مدعي ش�د اگر رف�ت و آمدي ب�ا مفس�دان اقتصادي 
داشته اس�ت، به خاطر رابط�ه دوس�تي ديرين�ه اي ب�وده كه بين 
آنها وجود داشته اس�ت ! آخرين جلس�ه رس�يدگي ب�ه اتهامات 
اكبر طبري و ديگر متهمان پرونده به رياس�ت قاض�ي بابايي روز 
گذشته برگزار شد و متهمان به بيان آخرين دفاع خود پرداختند. 

 طبري همه اتهامات را رد كرد
متهم طبري در ابتداي دفاعيات خود ضم��ن رد تمام اتهامات خود گفت: 
من تمام 1۶ اتهامي را كه در كيفرخواست آمده است، رد مي كنم. آخرين 
دفاع را وكيلم انجام مي دهد، چون من حقوقي نيستم و از مسائل حقوقي 

چيزي نمي دانم. 
طب��ري در بخش دفاعي��ات مربوط ب��ه ارتباط��ش با اف��رادي همچون 
دانيال زاده)متهم رديف چهارم( و ني��از آذري)متهم فراري رديف پنجم( 
گفت: نماينده دادستان در جلسه دادگاه گفت در  اتاق من روي دانيال زاده 
باز بود، او همسايه من بود. نيازآذري هم هميشه به من سر مي زد، آن هم نه 
در دفتر كارم، بلكه در محل ديگري؛ با پول خودم نه از پول بيت المال با آنها 

صبحانه مي خوردم. 
طبري در ادامه اظهاراتش گفت: در كيفرخواست يكي از داليل وارد كردن 
اتهام به من روابط تنگاتنگ با حسن نجفي )متهم رديف دوم كه ۸ ميليارد 
تومان به طبري رشوه داده( بيان شده است، اين در حالي است كه من پيش 
از ورود به قوه قضائيه با آقاي نجفي دوست بودم؛ رابطه دوستي ۳۵ ساله خود 

را با نجفي در جلسه دادگاه وصف كردم. 
در ادامه جلسه دادگاه، وكيل متهم طبري در جايگاه قرار گرفت و گفت: به 
عنوان آ خرين دفاع 1۸ مورد اليحه مكتوب و جداگانه تقديم دادگاه مي كنم 
كه البته ناقص و ناتمام است و تقاضاي هفت روز فرصت دارم كه يك اليحه 

ديگر براي كشف حقيقت تقديم دادگاه كنم. 
 عذر خواهي با موي سفيد

قاضي در ادامه مش��ايخ )متهم رديف س��وم با بيش از 1۰ ميليارد تومان 
پولشويي( را براي بيان آخرين دفاعياتش به جايگاه فراخواند. 

فرهاد مشايخ هم گفت: من در س��ال ۸۵ به عنوان وكيل حسن نجفي، با 
طبري قراردادي را منعقد كردم و در همين راستا پولي را از حساب خودم 
پرداخت كردم؛ من در زمان مبادرت به اين كار، اطالعي از خالف بودن آن 
نداشتم؛ لذا اگر در اين ميان خالفي صورت گرفته و اگر اشتباهي كردم با اين 

موي سفيد عذرخواهي مي كنم. 
وي در مورد خريد سهام سيمان خمسه نيز ادامه داد: طبري پول آورد و سهام 
سيمان خمسه خريده شد و من در اين زمينه وكالت فروش بالعوض به او 

دادم؛ من از روزي كه دستگير شدم جز راستگويي كاري نكردم. 
 تبرئه كنيد چون ۱۲ سال گذشته !

در ادامه جلسه دادگاه با اعالم قاضي، وكيل مشايخ در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: اتهام موكل من ناظر بر فراهم آوردن موجبات ارتشا يك جرم مستقل 
است و مشمول مرور زمان شده است! چراكه 12 سال از اقدامات موكل من 
گذشته است؛ بعد از سال ۸۶ موكل من يعني آقاي مشايخ ريالي به طبري 

پرداخت نكرده است. 
وكيل مشايخ گفت: در مورد اراضي كالك نيز بايد بگويم كه در بازه زماني ۸4 
تا ۸۶، بحث در مورد اراضي كالك اين بود كه اين اراضي خارج از محدوده 
شهر باشد يا داخل محدوده شهر،بنابر اين موضوع در شهرداري و استانداري 
مطرح بود و كيس قضايي در مورد آن مطرح نبود و نجفي با طبري توافقاتي 

كرده بود تا طبري موضوع كالك را در كميسيون ماده ۵ پيگيري كند. 
 تقاضاي برائت به خاطر پرداخت حقوق كارگران!

در ادامه جلسه دادگاه با اعالم قاضي، وكيل دانيال زاده در جايگاه قرار گرفت و 
در مقام آخرين دفاع اظهار داشت: در شرايط اقتصادي فعلي و در شرايطي كه 
كرونا بنگاه هاي توليدي زيادي را از بين برده، موكل من به ۵ هزار كارگر خود 
به رويه سي ساله، در بيست و هفتم هر ماه حقوق پرداخت مي كند؛بنابراين 
موكل من يك عنصر مفيد به حال جامعه است و من براي او از اتهاماتي كه بر 

اساس ظن و گمان متوجهش است تقاضاي برائت دارم!
 كارچاق كني دهه شصتي ها

در ادامه قاضي از وكيل متهمان مهرصادقي و تن پوشان)هر دو رابط طبري 
و دانيال زاده و متولد۶1( خواست در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات 

خود را بيان كند. 
وكيل متهمان مهرصادقي و تن پوشان گفت: مهرصادقي شديداً منكر ارتكاب 
جرائم اتهامي است. تن پوشان هم ارتباط شخصي و كاري با طبري نداشته؛ 
فقط ملك فلورا را از دانيال زاده خريد و به نام طبري كرد كه تن پوشان در اين 

معامله به عنوان شاهد، امضا كرده است. 
 حق الوكاله ارزي ۱۰ ميلياردي

در ادام��ه اين جلس��ه وكي��ل مه��دي زاهديان )وكي��ل داني��ال زاده كه 
1۰ميلياردتومان به ص��ورت يورو حق الوكاله گرفته( ه��م در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: وكالت نامه زاهديان با داني��ال زاده مربوط به بانك ها بوده و 
بحثي از پرونده هاي كيفري نبوده است. اين وجوه براي پرونده هاي حقوقي 

ميان زاهديان و دانيال زاده بوده است. 
زاهديان هم گف��ت: حق الوكاله اي ك��ه از دانيال زاده گرفت��م ريالي بوده، 
مي توانيد اس��تعالم كنيد. من يورو دريافت نكردم، ري��ال دريافت كردم. 
اختالفي بين ما صورت گرفت كه به موج��ب رأي داوري، پول وي را پس 

دادم، بنابراين من تحصيل مال نامشروعي نكردم. 
قهرماني نماينده دادستان در واكنش به اين سخنان گفت: آقاي زاهديان 
س��ند مالي ارائه دهد كه در فالن تاريخ، 1۰ ميليارد به صورت ريالي آقاي 
دانيال زاده به وي داده است؛ اگر چنين سندي ارائه شود، من ديگر ادعايي 

نسبت به زاهديان ندارم. 
متهم زاهديان گفت: از مدارك بانك سرمايه استعالم كنيد. 

نماينده دادستان بيان داشت: استعالم كرده ايم. 
در ادامه دادگاه چند تن از ديگر متهمان هم به دفاع از خود سخن گفتند و 
رئيس دادگاه در پايان ختم رسيدگي به پرونده اكبر طبري و ساير متهمان 

را اعالم كرد. 

رئيس كميته امداد خبر داد

اختصاص 6 هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان
تسهيالت اشتغال به مددجويان

رئيس كميته ام�داد ام�ام خميني )ره( ب�ا اعام افزاي�ش ميزان 
تسهيات قرض الحسنه در س�ال جاري از اختصاص مبلغ 6 هزار 
و ۲۰۰ ميليارد توم�ان براي وام اش�تغال به مددجوي�ان خبر داد. 
به گزارش »ج��وان« مرتض��ي بختياري، رئي��س كميته ام��داد امام 
خميني )ره( در نشست خبري گفت: در سال جاري ميزان تسهيالت 
قرض الحسنه افزايش پيدا مي كند به طوري كه ۶ هزار و 2۰۰ ميليارد 

تومان قرار است براي وام اشتغال به مددجويان اختصاص داده شود. 
بختياري با بيان اينكه در عيد قربان امسال در مجموع ۸2 درصد رشد 
كمك هاي مردمي را داشتيم آن  هم در شرايط تورم و كرونا كه بي نظير 
بود، افزود: كمك هاي مردمي حدود 2۰۵ ميلي��ارد تومان بود كه 12 
ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان نقدي و بقيه غير نقدي انجام شده است. 

به گفته اين مس��ئول، در ماه مبارك رمضان ۵4۰ ميليون تومان براي 
كمك به نيازمندان جمع آوري ش��د كه بيش از 11 ميليون غذا توزيع 
ش��د و در روز عيد غدير نيز بيش از ۵۰ ميليون غ��ذاي گرم در اختيار 

نيازمندان قرار گرفت. 
وي در خصوص مرحله دوم پويش ايران همدل گف��ت: اين مرحله از 
پويش از عيد غدير شروع شده و تا پايان ماه صفر ادامه دارد و با شعار» از 
همديگر گره گش��ايي كنيد« در جهت كمك به نيازمندان از حمايت 

دستگاه ها، خيريه ها و نهادها بهره مي بريم. 
بختياري با تأكيد براينكه براي محرم و صفر نيز برنامه اطعام حسيني 
براي تهيه غذاي گرم و همچنين احسان حسيني براي كمك به ايتام و 
محرومان كشور اجرايي خواهد شد، گفت: در استان هايي كه وضعيت 

سفيد دارند، مساجد با رعايت پروتكل ها فعال خواهند بود. 
به گفته رئيس كميته امداد امام خميني )ره( هموطنان خير و نيكوكار 
مي توانند با ش��ماره »س��تاره 14 مربع« و همچنين ش��ماره حساب 

۶2۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ به نيازمندان كمك كنند. 
بختياري در خصوص برگزاري جشن عاطفه ها نيز گفت: براي برگزاري 
جشن عاطفه ها مشكل رعايت پروتكل هاي بهداش��تي را داريم، البته 
در استان هايي كه وضعيت س��فيد دارند، مدارس به عنوان پايگاه هاي 
ما فعال خواهن��د بود و دفات��ر و پايگاه هاي كميته ام��داد نيز اقدام به 
جمع آوري كمك هاي مردمي براي دانش آموزان محروم خواهند كرد. 
وي با اشاره به اينكه 2۵۰ هزار دانش آموز محروم با مشكل تجهيزات 
الكترونيك براي تحصيل خود مواجه هس��تند، تصري��ح كرد: در گام 
اول قرار اس��ت ۵۰ هزار تبلت به دانش آموزان امداد اهدا ش��ود تا آنها 
نيز بتوانند از امكانات آموزش مجازي بهره مند شوند. همچنين بنياد 
مستضعفان 14 هزار و ستاد اجرايي نيز 1۰ هزار تبلت در اختيار ما قرار 
داده اند و همچنين اپراتورها نيز قرار اس��ت 2۵ هزار تبلت تهيه كنند 
كه در اين صورت مشكالت دانش آموزان در سال تحصيلي آينده براي 

استفاده از فضاي مجازي برطرف مي شود. 
بختياري در خصوص جهيزيه زوج هاي جوان گفت: با همكاري بنياد 
مستضعفان، س��تاد اجرايي و آس��تان قدس، اقدامات خوبي در جهت 

تأمين جهيزيه زوج هاي جوان صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. 
وي گريزي هم به وام اش��تغال مددجوي��ان زد و ادامه داد: در س��ال 
گذشته 4 هزار و ۷1۰ ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه در اختيار 
مددجويان قرار گرفت كه توانس��تيم 1۷۵ هزار و ۹۰۰ ش��غل ايجاد 
كنيم. همچنين براي پرداخت وام كارگش��ايي از سوي صندوق امداد 
واليت در سال قبل ۳4۵ هزار نفر توانس��تند از اين وام بهره مند شوند 
و در مجموع 2 هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان نيز تسهيالت براي اين افراد 

در نظر گرفته شده بود. 
رئيس كميته امداد از تهيه ۳/۵ ميليون بس��ته غذايي در پويش ايران 
همدل خبر داد و گفت: اين بسته هاي غذايي با كمك سپاه، بسيج، بنياد 
مستضعفان، ستاد اجرايي و غيره تهيه شد و همچنين خود دولت نيز 
به بيش از ۳ ميليون نفر كه به دليل كرونا دچار مشكل شده بودند، وام 

قرض الحسنه داد. 
بختياري در خصوص بازسازي خانه هاي مددجويان خاطرنشان كرد: 
بازس��ازي خانه هاي مددجويان با كمك بنياد مس��كن براي شهرها و 
روستاهاي زير 2۵ هزار نفر جمعيت در دستور كار قرار دارد و قرار است 

امسال 2۰ هزار خانه احداث شود. 
رئيس كميته امداد ب��ا تأكيد بر اينكه ۵۰ ميليون وام قرض الحس��نه 
14 ساله با كارمزد 4 درصد در اختيار مددجويان قرار مي گيرد، افزود: 
اقدامات الزم براي اجرايي ش��دن اين امر آغاز ش��ده و از هفته آينده 

استان ها براي گرفتن پروانه ساخت اقدام خواهند كرد. 
به گفته اي��ن مس��ئول، در حال حاض��ر 1۶ هزار واحد مس��كوني در 
استان هاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچس��تان و كرمان در حال 

ساخت است كه تسهيالت آن نيز با كمك خيرين تأمين مي شود. 
بختياري گفت: در س��ال ج��اري قرار اس��ت 2۰۰ هزار ش��غل براي 
مددجويان ايجاد ش��ود كه نيازمند تأمين اعتبار است و براي افزايش 
مس��تمري ها از محل تبص��ره بودجه و تبص��ره 14نيز در تالش��يم تا 

مستمري مددجويان 2۰ درصد افزايش داشته باشد. 

»جلس�ه دادرس�ي بود. مرد ميانسال موس�پيدي با چهره اي 
خجالت زده و دستبند به دست مقابل قاضي حاضر شد تا حكم 
حبس�ش به خاطر بدهي ۲ ميليون توماني صادر شود. قاضي 
از شاكي كم ادب خواس�ت مهلتي به آن مرد بدهد، اما شاكي 

قبول نكرد. 
در اين لحظه قاضي دس�ت در جيب ك�رد و كارت بانكي اش را 
درآورد. سپس از سرباز خواست برود ۲ ميليون تومان به حساب 

شاكي واريز كند تا فرد متهم آزاد شود.«
اين روايت يك وكيل دادگستري از يك جلسه دادرسي است. 
ماجرايي كه عجيب به دل مي نشيند؛ شايد براي آنكه با نوعي 

سادگي و بي آاليشي گره خورده است!
روايتي شيرين كه تحسين ما را برانگيخته، به حقيقتي مهم نيز 
اذعان مي كند: »گاهي بد نيست از قواعد متعارف عدول كرد، 
به جاي آنكه صد سال بر گرسنگي گرسنه اي گريه كنيم، ناني 

به دست او دهيم!«
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