
آماره�اي كرونايي نش�ان از آن دارد كه اوضاع 
مديريت بيماري كرونا در جامعه رها شده است. 
در اين رها شدگي ويروس تاجدار مجال يافته تا 
بيش از پيش يكه تازي و ه�ر روز ركورد تازه اي 
از مبتالي�ان و فوتي ها ثبت كند. روز گذش�ته 
ه�م گ�زارش س�خنگوي وزارت بهداش�ت از 
ركورد ش�كني چندين باره كرونا ه�م در ميزان 
ابتالهاي جدي�د و هم در ثبت م�وارد فوت هاي 
كروناي�ي و هم آمار بيم�اران بدح�ال حكايت 
داشت. بر اين اس�اس طي 24 ساعت منتهي به 
روز سه شنبه 6 آبان ماه، تعداد مبتاليان جديد 
كوويد ۱۹ به مرز 7 هزار نفر رسيد و 346 خانواده 
ديگر داغدار عزيزانشان ش�دند. 4هزارو۹۹۵ 
نفر از بيماران مبت�ال به كووي�د ۱۹ در وضعيت 
ش�ديد اين بيماري تحت مراقبت ق�رار دارند. 
روز گذشته يكي از س��ياه ترين روزها در حوزه آمار 
ابتال، بستري و مرگ و مير ناشي از ويروس تاجدار 
بود. پي��ش از اين هم برخي چهره هاي بهداش��تي 
درباره فاجعه پاييزي كرونا هش��دار داده بودند، اما 
همچنان هيچ اق��دام قابل توجهي ب��راي مقابله با 
يكه تازي اين ويروس انجام نشده و نمي شود و تمام 
اقدامات دولت به محدوديت هايي محدود، منتهي 
مي ش��ود كه نتوانس��ته كمترين كمكي در مسير 

كنترل ويروس كرونا داشته باشد. 
طبق گزارش وزارت بهداش��ت، طي 24 س��اعت 
منته��ي به روز سه ش��نبه 6 آب��ان ماه، بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، 6 هزار و ۹6۸ بيمار 
جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كش��ور شناسايي شد 
كه 2 هزار و ۱۳۵ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد ۱۹ در كش��ور به ۵۸۱ هزار و ۸24 

نفر رسيد. 
طي همين زمان، ۳46 بيمار كوويد ۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۳۳ هزار و 2۹۹ نفر رسيد. همچنين 4هزارو۹۹۵ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در وضع ش��ديد 
بيماري اي��ن بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. تا 
كنون 46۳ هزار و 6۱۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 

از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
  چه چيز كرونا را ياغي تر كرد؟!

مش��كالت اقتصادي و دغدغه هاي معيشتي هم از 
راه هاي مختلف بر شعله ورتر ش��دن آتش ابتال به 
كرونا مي دمد. يك سوي اين معادله طبقات ضعيف 
جامعه هستند كه به  واس��طه دغدغه نان ناگزيرند 
حتي اگر عالئم بيماري را حس كنند به كارش��ان 
ادامه دهند؛ كارگ��ران روز مزدي ك��ه همين حاال 
هم سفره هايشان خالي شده و حضور اين افراد در 
محيط هاي عمومي مي تواند عاملي براي انتش��ار 
بيماري باشد. كم نيستند افراد و خانواده هايي كه 
توان مالي ش��ان به خريد حداقل روزي دو ماسك 
نمي رسد، در نتيجه ماسك هايي كه هر چهار ساعت 
يك بار بايد عوض شوند، گاه روزها روي صورت افراد 
باقي مي ماند و خاصيت خود را از دست مي دهد. تازه 

اگر فرض كنيم ماسك تهيه شده از نوع استاندارد 
بود و در توليد آن از پارچ��ه ضد ويروس ملت بلون 
استفاده شده است. به همين خاطر است كه نمي توان 
به كارايي ماسك هايي كه بسياري از افراد حاضر در 
اتوبوس و مت��رو با آن ازدحام جمعيت دل بس��ت. 
همين مي شود كه كرونا روز به روز گسترش بيشتري 
يافته و اوضاع كم كم از كنترل خارج شده است. در 
كنار تمام اينها اقش��ار ضعيف جامع��ه پول درمان 
ندارند به همي��ن خاطر اغلب آنقدر دي��ر به مراكز 
درماني مراجعه مي كنند كه ديگر كار از كار گذشته 
و فرصتي براي درمان وجود ندارد و اين مسئله آمار 

مرگ و ميرهاي كرونايي را باال برده است. 
  دليل افزايش مرگ و ميرهاي كرونايي

دكتر علي جعفريان، رئيس بخش پيوند بيمارستان 
امام خميني )ره( هم معتقد است: » هركجا مشاهده 
كرديد كه ميزان مرگ و مير ناشي از كرونا از متوسط 
بين المللي باالتر رفت، بدانيد كه از س��قف توانايي 
سيستم درماني گذشته ايم، زيرا مرگ و مير ناشي 
از كرونا در بسياري از موارد قابل پيشگيري است. 
حال اگر نمي توانيم پيشگيري كنيم، يعني از سقف 

و تحمل سيستم درمان خارج شديم.«

وي با انتقاد از اينكه حساسيت همه نسبت به مرگ 
و مير ناش��ي از كرونا كاهش يافت��ه و به يك اتفاق 
روزمره بدل شده اس��ت. گويا مرگ هاي ۳۰۰ تايي 
در روز عادي شده است و ديگر عجيب نيست، افزود: 
»تهران وضعيت بسيار بدي دارد و حتي تا هزار مورد 

بستري جديد هم در يك شب داشته ايم.«
جعفريان با تأكيد بر اينكه كاهش مرگ و مير فقط 
با مراقبت ويژه واقعي به دست مي آيد، افزود:» كادر 
درماني باي��د از بيمار مراقبت كن��د و فرآيندهاي 
درمان را انجام دهد كه كار بسيار سختي است كه 
متخصصان بيهوشي، عفوني و ريه و داخلي در كنار 
پرستاران ورزيده و س��اير نيروهاي آموزش ديده با 
آن درگير هستند. گاهي يك بيمار به پنج نفر كادر 
درماني نياز دارد. سيس��تم درماني ما در اين حجم 

نيروي كارآزموده ندارد.«
 وع�ده آخر پاييز ب�راي آزمايش انس�اني 

واكسن كرونا
سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت بهداشت با 
تأكيد بر اينكه بيماري كرونا در همه كش��ور رو به 
صعود اس��ت، افزود:» مديريت اي��ن بيماري فقط 
به دست وزارت بهداش��ت نيست و همه تالش مان 

را مي كني��م ك��ه مراقبت خوب��ي از بيم��اران در 
بيمارستان ها داشته باشيم. وقتي تعداد بيماران زياد 
مي شود، قطعاً مراقبت ها تحت تأثير قرار مي گيرد.«

به گفته وي مديريت ويروس كرونا فرا وزارتخانه اي 
اس��ت و همكاري و مش��اركت همه س��ازمان ها را 
مي طلب��د. الري ادام��ه داد: » اميدواريم با وحدت 
بيش��تر بين س��ران س��ه قوه و همه وزارتخانه ها و 
همكاري و اعتماد و همدلي م��ردم، اين بيماري را 
كنترل كني��م. حتي اگ��ر نا رضايتي هايي به دليل 
تحريم ها وجود داشته باش��د، بايد همدل بوده و به 
يكديگر اعتماد كنيم تا س��المت ما تضمين شود. 
همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، سالمت 

بر همه چيز مقدم است.«
سخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به سؤالي درباره 
پيشنهاد رئيس شوراي شهر تهران براي تعطيلي 
دو هفته اي گفت:» هيچ كشوري به سمت تعطيلي 
مطلق نمي رود. از ابتدا نيز رنگ بندي هايي انجام و 
محدوديت هاي اعمال شد كه بر اساس خطر فوتي 
و بستري در هر شهرستان است. در حال حاضر به 
اين نتيجه رسيديم كه بين استان هاي كشور كه در 
وضعيت خاصي قرار دارند، كانون هاي بحراني را در 
هر استان در نظر بگيريم. يعني شهرستان هايي را كه 
بيشتر ويروس در آنجا شيوع دارد، شناسايي كنيم. 
در حال حاضر 4۳ شهرستان شناسايي شده كه قرار 
است محدوديت هايي مثل مشاغل دو و سه و چهار 

شغلي را در آن شهرستان ها اعمال كنيم.«
وي با تأكيد بر اينكه با توجه به مشكالت اقتصادي 
تعطيلي مشاغل امكانپذير نيس��ت، افزود:» شهر 
تهران به دلي��ل پرتردد بودن، بح��ث دوركاري به 
نتيجه رس��يد. مطالبه ما اين اس��ت كه دوركاري 
جدي اجرا شود. بخش��نامه اين موضوع نيز آمده و 
بايد جوري اجرا شود كه اگر سازماني نمي تواند تا 
۵۰ درصد كاه��ش دوركاري را انجام بدهد، درصد 

خود را اعالم كند.«
الري در پاسخ به س��ؤالي درباره بدترين سناريوي 
كرونا براي ماه هاي آتي اظهار كرد:» با تغيير فصل و 
به خصوص فصل سرما، اين بيماري شيوع بيشتري 
خواهد داشت. با صحبت هايي كه در مورد سرايت 
بيش��تر بيماري انجام ش��ده، اگر همين روال را در 
پيش بگيريم و نخواهيم كه قوانين را جدي تر اجرا 
و محدوديت اعمال كنيم، پيش بيني خوبي نخواهد 
بود. آمارهاي فوتي در اين روزها تكان دهنده بود و 

اين عزم جدي در مسئوالن ايجاد كرده است.«
وي در ارتباط با آخرين وضعيت س��اخت واكسن 
ايراني كرونا گفت:» نتاي��ج آزمايش هاي حيواني 
خوب بوده و پيش بيني مي شود تا آخر پاييز اولين 

آزمايش روي نمونه انساني انجام شود.«
به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، ساخت واكسن 
كرونا زمان بر است و قرار نيست به يكباره همه بتوانند 
از اين واكسن اس��تفاده كنند. بنابراين، پيش بيني 
مي ش��ود حداكثر 2۰ درصد جمعيت به واكس��ن 

دسترسي داشته باشند. 
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قهرماني: مدير رسانه اي امامي در دادگاه حضور دارد و دهها فيلم عليه دادسرا توليد مي كند !

نماينده دادستان: امامي بانك سرمايه را به آتش كشيد

رکوردسهگانهکرونادرسهشنبه
كرونا در ايران با 6هزارو۹68 مبتالي جديد، 4هزارو۹۹۵ نفر در وضع شديد بيماري و 346 نفر فوتي، همه ركوردها را جابه جا كرد

نماينده دادستان 

عليرضا سزاوار
مته�م   گزارش  2 درب�اره 

امام�ي  محم�د 
ب�ه  مرك�زي  بان�ك  زم�ان  گفت:»ه�ر 
مديرعامل هاي منصوب شده در بانك سرمايه 
ايراد مي گرفت،  امامي ب�ه دفتر يك نماينده 
مجلس مي رفت و از طريق وي البي مي كرد تا 
فرد مورد نظر انتصاب شود. عكس آنها را هم 
داريم.  تي�م امامي ب�ا اقدامات خ�ود بانك 

سرمايه را به آتش كشيدند.« 
هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمد امامي 
و ديگر متهمان پرونده وي به رياست قاضي اسداهلل 

مسعودي مقام برگزار شد. 
در ابتداي جلسه قاضي از متهم امامي خواست در 

جايگاه قرار گيرد و دفاعيات خود را بيان كند. 
امامي هم در جاي��گاه قرار گرفت و ب��ا بيان اينكه 
صحبت هايي را كه جلس��ه قبل از س��وي نماينده 
دادس��تان در م��ورد ش��ركت هاي كارتن خواب و 
ضمانتنامه ها بيان شد، رد مي كنم، گفت: » در جلسه 
قبلي دادگاه عنوان شد كه برخي از متهمان تهديد 
شده اند؛ الزم به ذكر است بنده سال ۹۵ بازداشت و 
تقريباً بعد از يكسال آزاد شدم و حدود يك سال و 
نيمي كه از زندان آزاد شدم حتي يك تماس تلفني با 

هيچ كس حتي آقاي غندالي نداشتم.«
 زيان قيمت قير را شستا مي دهد

امامي درباره قيمت فروش قير هم گفت: » شرايط 
فروش در بورس توسط شركت عرضه كننده تعيين 
نمي شود، بلكه توسط بورس كاال تعيين مي گردد؛ 
ش��رايط تعيين قيمت قير در بورس رسمي است 
و ربطي به شركت پاس��ارگاد ندارد و هيچ ابزاري از 
سمت مديرعامل نفت پاس��ارگاد و هرمز پاسارگاد 
براي عرضه قير وجود ندارد. در برخي از شرايط مانند 
بارش باران هاي موسمي مشتريان كاهش مي يابند 
و ديگر خريداري نمي كنند،بنابراين در اين زمان قير 
كاهش قيمت مي يابد و زيان آن را شستا مي دهد كه 

وابسته به ميليون ها بازنشسته كشور است.«
 رب فروشي كه ۱80هزارتن قير فروخت

وي ادامه داد: »براي آنك��ه قيمت قير پايين نيايد، 
شركت هرمز پاسارگاد اين قير را خريداري مي كند؛ 

اين شركت در سال ۸۵ تأسيس شد، يعني زماني كه 
به گفته نماينده دادستان بنده در حال رب فروشي 
بودم؛بنابراين اين شركت هيچ ربطي به من ندارد و 
اينكه مديرعامل شركت كيست و آيا راننده تاكسي 
بوده يا خير، به من هيچ ارتباطي ندارد؛ چراكه اين 
شركت، يك شركت دولتي و بورسي است و من اصاًل 

آن را تعيين نكردم.«
امامي گف��ت: »نماينده دادس��تان گفتن��د كه ما 
پيش پرداخت هاي خود را از نفت پاسارگاد گرفتيم. 
ما ۱۸۰ هزار تن قير فروختيم و از لحاظ ريالي چيزي 
حدود ۱6۰ ميلي��ارد تومان بوده اس��ت. ما از آقاي 
جزايري كه شريك آقاي باقري بوده قير خريداري 

كرده ايم و ايشان جزو مشتريانم بوده است.«
 مالك بهروز؛ شريك امامي

وي درباره ارتباط خود با مته��م رديف دوم پرونده 
اميررضا فرزان راد گفت: » پدر بنده و پدر آقاي فرزان 
با هم رفاقت قديمي داشتند. پدر فرزان بزرگ ترين 
شركت فاس��توني را داش��ت و زماني كه كارخانه 
مي خواس��ت به بهره برداري برسد، پدر آقاي فرزان 
فوت مي كند، اما فرزان كارخان��ه را افتتاح و به يك 
برند تبديل كرد. او در شرايطي كه بهترين زندگي را 
داشت شركت بهروز را خريد. او نه كالهبردار است نه 
دزد؛ وي همان كسي است كه دو ماه پيش وام خود را 

به بانك ملت، صادرات و رفاه تسويه كرده  است.«
امامي با بيان اينكه ۱۰ س��ال پي��ش قير به عنوان 
كااليي كثيف شناخته مي شد، ولي من در كامرون، 
تانزانيا و هند بازارسازي كردم و مخزن داشتم و قير 
را گران مي فروختم، چون مش��تري نهايي را پيدا 
مي كردم، افزود: » من هي��چ اصراري به حذف ردپا 
ندارم. من دنبال و پيگير ايجاد ردپا در پرونده هستم. 
من از قهرماني ش��كايت كردم. من يك سال و نيم 
بيرون)زندان( بودم؛ با چه كسي مي خواستم تباني 
كنم؟! آيا بيم از فرار من داشتيد؟ من كه كانادا بودم 

و دوباره به كشور بازگشتم.«
 مايه شرم سيستم اجرايي

در ادامه اين جلسه دادگاه، قاضي خطاب به امامي 
كه در مورد بخش��ايش در زماني ك��ه مديرعامل 
بوده است، صحبت مي كرد، گفت: » اگر تصاوير او را 
نشان دهم براي سيستم اجرايي كشور يك خجالت 

است كه چنين مديري داشته است.«
امامي در ادامه به تخلفات بانك سرمايه اشاره كرد 
كه قاضي خطاب به متهم امامي گفت: » ما در آخر 
متوجه نشديم ش��ما در باب ضمانتنامه ها، قيري 
دريافت كرديد؟ م��ا در چارچوب كيفرخواس��ت 
پرونده را رسيدگي مي كنيم و شما اگر در اين باب 
سندي داريد مي توانيد به دادسرا آن را اعالم كنيد. 
شما بايد از خودتان دفاع كنيد؛ شما بايد از پيامك ها، 

رفت وآمد ها و تلفن ها صحبت و دفاع كنيد.«
امامي اف��زود: » پيامك ها براي ش��ماره تلفن من 
است، اما يك آي دي در تلگرام داريم مطالب تلگرام 
براي من نيس��ت. آي دي تلگرام مي تواند دس��ت 

كارمندم يا دست هركس ديگري باشد.« 
 ماجراي امامي و يك نماينده

در ادامه جلسه دادگاه قاضي مسعودي مقام خطاب به 
نماينده دادستان گفت: »متهم اشاره داشتند كه نه 
در تأسيس و نه در موارد ديگر مربوط به شركت هاي 
بي بضاعت نقشي و مشاركتي نداش��ته اند. در اين 

خصوص توضيحات خود را ارائه دهيد.«
رسول قهرماني هم گفت: » مي گويند بانك سرمايه 
زيان ده ش��ده، اما پول هايي توس��ط شركت هاي 
بي بضاعت رفته و نيامده. از طرفي بانك بايد س��ود 
س��پرده گذاران را بدهد، اي��ن در حالي اس��ت كه 
پول هاي بانك را ب��ه امامي داده ان��د. آقايان بانك 
سرمايه را به آتش كش��يدند و اين حاصل اقدامات 

امامي و تيم وي است«. 
قهرماني در ادامه گفت: »آقايان مي گويند مديران 
عامل صالحيت فني داش��تند؛ بله در بخش هايي 
داش��ته اند، اما در جايي ك��ه بانك مرك��زي ايراد 
مي گرفته امامي به دفتر نماينده مجلس مي رفته و 
از طريق آن البي مي كرده كه فرد مورد نظر انتصاب 

شود؛ عكس آنها را نيز داريم.«
 توليد دهها فيلم عليه دادسرا

وي افزود: » امامي گفت نمي دانم كه پشت صحنه 
راهبرد پوي��ان آدان )يكي از ش��ركت هاي صوري 
فروش��نده قير به امام��ي( چيس��ت و از اينها قير 
خريده ايم و به مهدي كمال��ي)از متهمان پرونده( 
پول داديم تا از اين ش��ركت قي��ر بخرد،اما مهدي 
كمالي از طرف شركت راهبرد پويان آدان به حساب 

هرمز پاسارگاد پول مي ريزد، تا امامي مستقيم اين 
كار را نكرده باشد.«

نماينده دادس��تان تصريح كرد: » متهمان گفتند 
كه قهرماني تالش كرده كه م��ا را در پرونده بانك 
رفاه بگنجاند. به صراحت اعالم مي كنم افرادي كه 
با ش��بكه بانك رفاه ارتباط داش��تند آقاي امامي و 
حاجيان)وكيل كشته شده( بودند. حاجيان احضار 
شد و پرونده امامي نيز در آنجا تحت عنوان پولشويي 

مطرح بود.«
وي در ادامه با اشاره به حضور مدير رسانه اي امامي 
در جلسه دادگاه گفت: » مدير رس��انه اي امامي از 
محل تس��هيالت پول دريافت ك��رده و اكنون در 
جلسه حضور دارد و دهها فيلم عليه دادسرا توليد 

مي كند.« 
 ردپ�اي امام�ي در ف�راري دادن مال�ك 

مولي الموحدين
قهرماني با اشاره به اقدام به دور از اخالق متهم امامي 
براي كنار گذاشته ش��دن خودش از پرونده گفت: 
امامي يك اقدام غير اخالقي بزرگي كه انجام داد، اين 
بود كه براي اينكه پاي بنده را از پرونده بيرون كند 
يك اتهامي را به من زده است. من سه، چهار ماه كار را 
تعطيل كردم و در ادامه با جمعي از بازپرسان از خود 
امامي پيگير اين موضوع شديم كه گفت منظورم تو 
نبودي، بلكه پسر دايي تو بوده است؛ گفتم كيست، اما 
تاكنون هيچ چيز ارائه نكرده است؛ هر كاري كردند تا 

فقط قهرماني نباشد!«
قهرماني بيان كرد: » به يك س��ريالي اشاره و گفته 
شد كه اين س��ريال از نقاط قوت امامي بوده است، 
اما مالك آن سريال معلمان و فرهنگيان هستند و 
سرمايه گذار آن مير سعيد حسيني است. مي گويند 
غندالي قرباني مبارزه با فس��اد است؛ غندالي عليه 
هدايتي و جهانبان��ي اقدامات زي��ادي كرد، اما در 
پرونده هايي همچ��ون مولي الموحدين متعلق به 
عليرضا موحدي كه از كش��ور متواري شد، امامي و 

شركت هاي كارتن خواب از متهمان هستند.«
در اين بخش از جلسه دادگاه قاضي مسعودي مقام 
ضمن اعالم ختم جلس��ه دادگاه گفت كه جلس��ه 
بعدي ش��نبه ۱۰ آبان رأس س��اعت ۸:۳۰ برگزار 

خواهد شد. 

»خودروهايکشندهسنگين«
و»جرثقيلتلسكوپي«ايرانيشد

خ�ط توليد خودروهاي كش�نده س�نگين و جرثقيل تلس�كوپي 
با حضور مع�اون علم�ي و فن�اوري رئيس جمهور رونمايي ش�د. 
خط توليد خودروهاي كشنده سنگين ۸ در 4 با تناژ ۱۰۰ تن و جرثقيل 
تلس��كوپي ۵۵ تن با طول تلس��كوپ 42 متر با حضور معاون علمي و 

فناوري در كاشان رونمايي شد. 
رض��ا رياضي، مديرعامل ي��ك ش��ركت دانش بنيان از توليد س��االنه 
2۰دس��تگاه خودروهاي كش��نده س��نگين ۸ در 4 با تناژ ۱۰۰ تن و 
جرثقيل تلس��كوپي ۵۵ تن با طول تلس��كوپ 42 متر با اس��تفاده از 
تس��هيالت ۵ ميليارد توماني صندوق نوآوري و ش��كوفايي خبر داد و 
گفت: در يك بازه زماني چهار ساله طراحي و ساخت خودروهاي كشنده 
سنگين و جرثقيل تلسكوپي آغاز شده است كه روز گذشته به صورت 
رسمي بهره برداري شد. در راستاي بومي سازي اين ماشين آالت بالغ بر 

۳ هزار قطعه نيز داخلي سازي شده است. 
رياضي هدف از س��اخت اين تجهيزات را طراحي و ساخت بومي اين 
ماشين آالت براي نوسازي ناوگان كش��ور عنوان كرد و گفت: نزديك 
به ۳۰ سال اس��ت كه اين تجهيزات وارد نشده است و بازار بكري براي 
ساخت كشنده هاي سنگين و جرثقيل تجهيزات جابه جايي بار در كشور 
وجود دارد. مي توانيم با توليد دستگاه هاي جديد، ناوگان فرسوده كشور 

را نوسازي و جايگزين كنيم. 
وي در مورد چش��م انداز برنامه هاي اين ش��ركت نيز گف��ت: در حال 
حاضر براي ساخت 2۰ دستگاه با وزارت صمت قرارداد فروش منعقد 
شده است و بعد از دو سال خط توليد ريچ استاكر و كاميون هاي معدني 
را نيز راه اندازي خواهيم كرد؛ مطابق برنامه ريزي، اين ماشين آالت هم 

در سال آينده رونمايي و توليد خواهند شد. 
مديرعامل ش��ركت به بازار هدف اين محصوالت اشاره و تصريح كرد: 
صنايع مختلفي چون پل سازي، تأسيسات بندري، سدسازي، معادن، 
ساختمان سازي و قرارگاه خاتم االنبياء بازار هدف محصوالت ما هستند 
كه مي توانيم با انواع محص��والت توليدي، نياز آنها را ب��ه واردات اين 
ماشين آالت مرتفع سازيم. در حال حاضر مطابق با پيش بيني ما كشور 
به 4 هزار دستگاه كشنده هاي س��نگين و جرثقيل هاي تلسكوپي نياز 
دارد كه در صورت تأمين سرمايه مورد نياز مي توانيم با حداكثر توان اين 

ميزان را توليد و نياز كشور را تأمين كنيم. 
رياضي خاطر نش��ان كرد: از طريق صندوق توس��عه فناوري ايرانيان، 
تسهيالت صندوق نوآوري و شكوفايي را دريافت كرديم و بعد از رونمايي 
در نظر داريم براي مشتريان محصوالت خود از خدمات ليزينگ صندوق 

نوآوري نيز استفاده كنيم. 

حسين سروقامت

سخنگوي دستگاه قضا:
مديرانمقصردرسيل98

درحالگذراندنمحكوميتهستند
س�خنگوي دس�تگاه قض�ا در ارتب�اط ب�ا س�يل فروردي�ن 
۹8 ه�م از اج�راي محكومي�ت مدي�ران اس�تان گلس�تان 
و ف�ارس خب�ر داد و اعالم ك�رد كه بخش�ي از خس�ارت ها هم از 
مقصري�ن و محكومي�ن اي�ن پرونده ه�ا اخ�ذ شده اس�ت. 
غالمحسين اس��ماعيلي پيرامون بررس��ي جزئيات و چگونگي اجراي 
دس��تورالعمل هاي اخير رياس��ت قوه قضائيه ]امنيت قضايي و نحوه 
مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان[ با بيان اينكه در قانون 
ترك فعل فراموش شده بود، اظهار كرد: »اين دستورالعملي جديد در 
نظام قضايي ما در مسير احقاق حق و اجراي عدالت است. افراد در مقابل 
وظايفي كه رها مي كنن��د و تكليف خود را انج��ام نمي دهند، حوادث 
ناگواري كه در اثر كوتاهي ها انجام ندادند يا حوادثي خوب كه در صورت 
كوتاهي ها رخ نداده به اين اعمال رسيدگي مي شود. متأسفانه در قانون 

ترك فعل فراموش شده بود.«
 مصاديقي از حيف كردن بيت المال

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه افزود: » رياست قوه قضائيه بعد از اعالم 
س��ند امنيت قضايي هيئتي را مأمور كردند ت��ا از ظرفيت هاي قانوني 
اس��تفاده كنند. حتماً نمي خواهيم مج��ازات كنيم. باي��د به مديران 
آگاهي بخشي كنيم، هشدار دهيم و در نهايت اگر چاره اي جز برخورد 

قضايي نبود، بازخواست كنيم.«
اسماعيلي با اش��اره به اينكه در ارتباط با ارز هاي 4هزارو2۰۰ توماني 
بخش هاي مختلفي داريم، گفت: » بخش��ي مرتبط با مديران سيستم 
بانكي است كه چرا ارز را با اين قيمت در كف بازار ريختند. بخش ديگر 
در ارتباط با ارز هاي 4هزارو2۰۰ است كه به كس��اني ارز داده شد كه 
اعتبارسنجي نش��ده بودند؛ قطعاً اين قبيل اقدامات مصاديقي از حيف 

كردن بيت المال است؛ از يك حيث ترك فعل نيز است.«
 مديران تصور نكنند با تغيير دولت مي روند

سخنگوي قوه قضائيه درباره اينكه مديري كه قباًل ترك فعلي انجام داده 
آيا مورد بررسي قرار مي گيرد، اعالم كرد: » اين دستورالعمل استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني موجود است كه مورد توجه قرار نگرفته است. اين 
قوانين بوده اما مورد توجه قرار نگرفته اس��ت؛ بنابراين اگر كساني در 
دوره هاي مديريتي قبل اعمالي انجام داده باشند كه موجب خسارت به 
مردم يا تضييع حقوق عامه شده باشند، بايد پاسخگو باشند. مديراني كه 
االن سر كار هستند با تغيير دولت تصور نكنند كه چه در دوره مسئوليت 
باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حيث وظايف قانوني كه انجام داده يا 

نداده اند بررسي نخواهد شد.«
 تاكنون مطالبات فراواني را وصول كرده ايم

اسماعيلي در ارتباط با پرونده وزير اسبق مسكن و شهرسازي هم گفت 
كه براي خيلي ها پرونده داريم، اما از گفتن جزئيات معذور هستم. 

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه افزود: » با وجود حجم فراوان پرونده هايي 
كه داريم، حقوق بيت المال و مردم اولويت ماست. ما از اين تسهيالت 
و وام هاي كالن مطلع نيستيم. به بانك ها اعالم كرديم، اگر قادر نيستيد 
مطالبات خود را وصول كنيد ما اين آمادگي را داريم. تاكنون مطالبات 
فراواني را وصول كرده ايم. چه كس��ي كه كارت بازرگاني صادر كرده و 
شرايط صدور آن را رعايت نكرده است و چه كسي كه اهليت دارنده كارت 

بازرگاني را نسنجيده و ديگر اجزاي اين موضوع بايد پاسخگو باشند.«
 شهرداران سابق هم بايد پاسخگو باشند

سخنگوي دستگاه قضا در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح كرد: » در 
ارتباط با سيل فروردين ۹۸، به ترك فعل مديران در دو استان گلستان 
و فارس رس��يدگي ش��د، اين مقامات محكوم ش��دند و حكم در حال 
اجراست. بخشي از خسارت ها هم از مقصرين و محكومين پرونده ها اخذ 
شده است. در برخي استان هاي ديگر پرونده در مرحله رسيدگي نهايي 
قرار دارد و حتي نسبت به ش��هرداراني كه ۱۵، 2۰ سال قبل شهردار 
بودند و وظايف خود را به درستي انجام ندادند و ترك فعل هاي آنها در 

بروز سيل اثر گذار بوده، همه اينها مورد بازخواست قرار گرفت.«
 مردم مطالبه گري كنند

وي گفت: » در خصوص حادثه بيمارس��تان خيابان شريعتي تشكيل 
پرونده داديم و همچنين بررسي هايي نس��بت به بخش هاي مختلف 
بازرس��ي هاي ش��هرداري، وزارت كار و بهداش��ت و درم��ان كه بايد 

اخطار هاي الزم را به مكان مي دادند، صورت گرفت.«
اسماعيلي در مورد اجراي دس��تورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف 
قانوني مديران و كارمندان در درون قوه قضائيه تصريح كرد: »همانگونه 
كه در قوه مجريه براي افرادي كه ترك فعل انجام دادند پيگيري صورت 

گرفته در قوه قضائيه هم حتي بيشتر صورت گرفته است.«
سخنگوي قوه قضائيه بيان داش��ت: »مردم مي توانند اطمينان داشته 
باشند اگر حقوق آنها از ناحيه هر شخص، مقام، قاضي و ضابط و. . . مورد 
تعرض قرار گرفت مي توانند مبتني بر اصول مندرج در س��ند امنيت 
قضايي مطالبه گري كنند و اين آرامش و اعتماد به دستگاه قضايي را به 

دنبال خواهد داشت.«
 سند امنيت قضايي شعار نيست

وي خاطر نشان كرد: »براي تدوين س��ند امنيت قضايي كار كارشناسي 
بسيار گسترده و وسيعي انجام شده است. بسياري از حقوقدانان و شهروندان 
از سند تنظيم شده قوه قضائيه استقبال كرده اند. اين سند تبيين بسيار 
خوبي از حقوق شهروندي ماست. برخي دستگاه ها شعار حقوق شهروندي 
مي دهند، اما اينجا شعار نيست و يك سند اجرايي و عملياتي مبتني بر قانون 

است كه يكايك حقوق تمام شهروندان در آن بيان شده است.«
اس��ماعيلي گفت: » از ويژگي هاي س��ند امنيت قضايي كاهش اطاله 
دادرسي، كاهش عناوين مجرمانه و كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه 
قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ريل گذاري را انجام مي دهيم و 
به دنبال برطرف كردن گاليه مردم هستيم تا پرونده ها را در ظرف زماني 
مناسب اجرا كنيم. مردم اطمينان داشته باشند اراده قوه قضائيه بر اين 

است كه اين مسير به سرعت طي شود.«
 وكيل رايگان براي قشر آسيب پذير

س��خنگوي قوه قضائيه اظهار كرد: » در حوزه وكالت همين امسال در 
تعيين س��هميه هاي جديد كارآموزان وكالت را افزايش داديم تا جمع 
بيشتري وارد اين ميدان شوند. در سند امنيت قضايي تنظيم شده است 
تا براي افرادي كه توان گرفتن وكيل ندارند وكيل رايگان يا ارزان قيمت 

تعيين شود.«
اسماعيلي در خصوص ضرورت فيلمبرداري از دادگاه ها در سند امنيت 
قضايي هم گفت: » اين موضوع را از دادگاه هاي مهم شروع كرديم و به 
دنبال اين هستيم دادرسي ها هم مستند باشد، هم شفاف. اين موضوع 
هم به استناد رأي قاضي كمك مي كند و هم به شفافيت رأي. در حال 
حركت به سمت دادرسي هاي تمام الكترونيك و هوشمند و فناوري هاي 
نوين هس��تيم و خيلي از دادرس��ي ها را به صورت غيرحضوري انجام 
مي دهيم. در پي شيوع كرونا دادگاه هاي آنالين حتي در حالي كه متهم 

خارج از كشور بوده انجام شده است.«

آيا تاكنون با واژه »تسويف« برخورد كرده ايد؟ تسويف يعني 
تأخير كردن، درنگ كردن و خالصه كار امروز را به فردا موكول 

كردن. 
نمي توان در باره مسئوليت اجتماعي س�خن گفت و از آفات و 
موانع دستيابي به آن پرده برنداشت. امروز و فردا كردن يكي از 

مهم ترين آفات مسئوليت هاي اجتماعي است. 
آمارها نشان مي دهند كه 20 تا ۵0 درصد از مردم دنيا اهل امروز 
و فردا كردن هستند؛ آيا شما نيز از جمله كساني هستيد كه از 

داشتن اين خصلت ناپسند رنج مي بريد؟
بگذاريد راحتتان كنم؛ شما تنها وقتي مجازيد در انجام كاري 
تعلل كنيد كه اوالً موكول كردن آن به روزهاي آتي فكر شما را 
مشغول نكرده، شما را درگير فرآيند فرسايشي نكند، ثانيًا در 
انجام آن اجباري نداشته باشيد، ثالثًا تعلل در انجام آن باعث 

سهولت و ساده تر شدن اقدام شما شود. 
. . . تنها همين و بس!
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فيلترينگناقص
30ميليونفيلترشكناضافهکردهاست

دبير ش�وراي عالي انقالب فرهنگي گفته اس�ت فيلترينگ ناقص 
باعث شده بيش از 30 ميليون فيلترش�كن در كشور اضافه شود. 
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد فيلترينگ در كشور اظهار 
داشت: فيلترينگ ناقص باعث شده كه بيش از ۳۰ ميليون فيلترشكن 
در كشور اضافه شود؛ قبل از فيلترينگ اين حجم از فيلترشكن در كشور 

وجود نداشت. 
سعيدرضا عاملي تصريح كرد: يك تصميم كه براي صيانت از فرهنگ و 
ارزش هاي اسالمي اتخاذ شده بود، به ضد خود تبديل شد. در اين امور 
بايد يك همه جانبه نگري و عزم در اقدامات وجود داش��ته باشد تا در 

مسير سالمت اجتماعي و صيانت از فرهنگ اسالمي قرار گيرد. 
وي خاطر نشان كرد: فيلتر يك برنامه به اين معناست كه استفاده از آن 
برنامه غيرقانوني است، اما گاهي با تناقض هاي در اين خصوص در سطح 
مسئوالن نظام مواجه مي شويم. به عنوان مثال به  رغم فيلتر بودن شبكه 
اجتماعي توئيتر بسياري از مسئوالن در آن عضو هستند و فعاليت دارند 
و توئيت هاي آنها منبع خبر، اخبار رسمي كش��ور اعم از صدا و سيما، 

خبرگزاري ها و مطبوعات رسمي قرار مي گيرد. 

وروداتوبوسهايجديدايراني
بهناوگاناتوبوسرانيتهران

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از ورود اتوبوس هاي 
جديد به ناوگان اتوبوسراني شهر تهران در 20 روز آينده خبر داد. 
سيدمناف هاشمي در بازديد از خط توليد اتوبوس هاي جديد كه قرار 
اس��ت به زودي وارد ناوگان اتوبوسراني شهر تهران ش��ود، با اشاره به 
اينكه اراده مديريت ش��هري بر تأمين اتوب��وس از كارخانه هاي توليد 
داخلي بوده است، گفت: تا 2۰ روز آينده نخستين بخش از اتوبوس ها و 

ميني بوس هاي جديد وارد پايتخت مي شود. 
هاشمي با اشاره به دغدغه مديريت شهري در ساماندهي ناوگان فرسوده 
حمل و نقل عمومي افزود: در تالش هستيم با استفاده از ظرفيت و توان 
توليدات داخلي ناوگان اتوبوسراني شهر تهران را كه هم اكنون حدود 

62 درصد آن فرسوده است، نوسازي و بازسازي كنيم. 
بنا بر اعالم روابط عمومي ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران، معاون 
حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران با بي��ان اينكه هماهنگي 
الزم براي خريد ۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس و ميني بوس جديد صورت 
گرفته كه حداقل 2۵۰ دستگاه آن تا پايان سال وارد ناوگان مي شود، 
خاطر نشان كرد: قراردادهاي ديگري هم در حال انجام است و همه 
اين اقدامات براي بهبود و ارتقاي خدمات رساني به شهروندان عزيز 

تهراني صورت مي گيرد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک
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