
   جنگ در كارخانه
رئيس قوه قضائيه همچنين در جريان بازديد از 
كارخانه صنايع پوشش ايران هم ضمن دستور 
براي تحت تعقيب قرار گرفت��ن فردي كه اين 
كارخانه را تخري��ب كرده، تأكي��د كرد كه هر 
چه س��ريع تر با همت مس��ئوالن اين كارخانه 
همه موان��ع از جمله موانع حقوق��ي و قضايي 

برطرف شوند. 
رئيسي موقع بازديد از اين كارخانه نساجي گفت 
كه تا امروز بازديدهاي زي��ادي از كارخانه هاي 
سراسر كش��ور داش��ته ايم، اما وضعي كه امروز 
در كارخان��ه صنايع پوش��ش ايران مش��اهده 
كرديم، بسيار عجيب است و گويي يك جنگ 
و فاجعه در اينجا اتفاق افت��اده و ثروت ملي به 

تاراج رفته است. 
جالب اينجاس��ت كه طبق آماره��ا ۵۰ درصد 
س��هم توليد پيله ابريشم در كش��ور متعلق به 
گيالن است، اما متأسفانه در دهه هاي گذشته 
صنعت نساجي كشور در اين استان با تعطيلي 
كارخانه هاي صنايع ابريشم و صنايع پوشش، 
سقوط چش��مگير داشته اس��ت.  در نهايت با 
پيگيري دستگاه قضايي گيالن قرارداد بين گروه 
شركت آتيه دماوند )وابسته به بانك صنعت و 
معدن( و خريداران بخش خصوصي در ش��عبه 
۲۰ دادگاه حقوقي تهران رس��يدگي و با فسخ 
قرارداد واگذاري، صنايع پوشش به شركت آتيه 

دماوند بازگشت داده شد. 
   فسخ واگذاري و دستگيري اخاللگران

رئي��س كل دادگس��تري گي��الن در اي��ن 
خصوص روز گذش��ته ب��ا بيان اينك��ه رئيس 
قوه قضائيه در س��فر به گيالن، بر رس��يدگي 

سريع به وضعيت ش��ركت هاي پوشش، رشت 
الكتريك ايران و صنايع ابريشم تأكيد داشت، 
اظهار كرد: »دادگستري كل اس��تان گيالن با 
تأكي��دات رئيس قوه قضائي��ه، در مدتي كوتاه 
اقدامات مؤثري را در زمينه فسخ قرارداد براي 
بازپس گيري مالكيت اين كارخانجات و برخورد 
با اش��خاصي كه در نظام توليد اخ��الل ايجاد 

كرده اند، به انجام رسانده است.«
حجت االسالم والمسلمين خليلي از راه اندازي 
خط توليد صنايع پوشش در آينده اي نزديك 
خبر داد و افزود: »گروه سرمايه گذاري شركت 
آتيه دماوند در راستاي اجراي مصوبات كميته 
حمايت از توليد و سرمايه گذاري براي بهسازي 
و مقاوم س��ازي س��الن توليد و بهره برداري از 
ماشين آالت ريسندگي پوشش اقدام كرده و به 
زودي خط توليد جديد اين كارخانه راه اندازي 

خواهد شد.«

وي همچنين درباره تخريب اموال و توقف توليد 
در شركت صنايع پوشش از سوي خريداران آن 
گفت: »براي اين اش��خاص به اتهام اخالل در 
نظام توليد پرونده قضايي تشكيل شده است و 
بازپرس پرونده ضمن صدور قرار كارشناس��ي 
براي بررسي همه جانبه وضعيت اين شركت، از 
آنجايي كه احتمال فرار متهم اصلي پرونده نيز 
وجود داشت، قرار نيابت جهت دستگيري متهم 

صادر كرده است.«
رئيس كل دادگستري گيالن در ادامه به شركت 
رش��ت الكتريك ايران اش��اره كرد و گفت: » از 
آنجايي كه خريداران ش��ركت الكتريك ايران 
هيچ گونه اهليت فني و تخصصي و مالي جهت 
خريد شركت را نداشته و پس از انتقال شركت 
نيز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، عالوه 
بر تخريب ابنيه مبادرت به تعطيلي و توقف توليد 
نموده اند، دو اقدام همزمان از سوي دادگستري 

كل استان گيالن صورت پذيرفته است.«
گفتني اس��ت ب��ا توجه ب��ه اينكه خري��داران 
شركت صنايع ابريشم گيالن هم عالوه بر عدم 
برخورداري از اهليت فن��ي و تخصصي و مالي 
نس��بت به ش��رايط مندرج در قرارداد از جمله 
افزايش توليد و بهره وري مناسب اقدام نكردند، 
از سوي دادگستري كل استان گيالن به شركت 
سرمايه گذاري آتيه دماوند اعالم شد تا با استناد 
به ماده ۲۴۰ قانون مدني نسبت به فسخ قرارداد 

اقدام نمايد. 
در خصوص اتهام مالكان سابق صنايع ابريشم 
و صنايع پوشش مبني بر اخالل در نظام توليد، 
پرونده اي در دادس��راي عمومي و انقالب براي 

آنها تشكيل شده است. 
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ايجاد ۱۵ هزار شغل جديد بركت براي كولبران

بازپس گیری بیت المال  از کابین کارگزاران
3 كارخانه بزرگ شمال كشور با پيگيري هاي رئيس قوه قضائيه به چرخه توليد بازمي گردد.

 ازجمله كارخانه رشت الكتريك كه در پوشش اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به همسران چهار نفر از اعضاي حزب كارگزاران واگذار شد

بنياد بركت ستاد 
اجراي�ي فرمان    سر خط

امام امسال ۱۵ هزار شغل جديد براي كولبران 
راه اندازي مي كند. 

سيد اميرحسين مدني، مدير عامل بنياد بركت از 
راه اندازي ۱۵ هزار شغل براي كولبران استان  هاي 
مرزي غربي كش��ور خبر داد و گفت: امسال نيز 
همانند س��ال گذش��ته ورودي جدي به حوزه 
اش��تغالزايي براي كولبران س��ه اس��تان مرزي 
كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي خواهيم 
داشت و ۱۴ شهرستان اين سه استان زير پوشش 

فعاليت هاي بنياد قرار خواهند گرفت. 
مدني افزود: بنياد بركت در سال گذشته اقدام به 
ايجاد ۳هزارو۵۰۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور 
براي كولبران كرد ك��ه ايجاد نزديك به ۱۱ هزار 
فرصت ش��غلي را به دنبال داش��ت. امس��ال نيز 
راه اندازي ۵ هزار طرح در دس��تور كار است كه 
باعث فراهم آم��دن فرصت هاي كس��ب و كار و 
تأمين اش��تغال پايدار براي ۱۵ هزار نفر خواهد 
ش��د.  وي با اشاره به اش��تغالزايي براي كولبران 
۱۴ شهرس��تان در س��ال جديد اظهار داش��ت: 
كولبران شهرس��تان هاي پ��اوه، جوانرود، ثالث 
باباجاني و روانسر در استان كرمانشاه؛ سردشت، 

پيرانشهر و اشنويه در آذربايجان غربي و مريوان، 
س��روآباد، بانه، كامياران، س��نندج، ديواندره و 
س��قز در كردستان تحت پوش��ش فعاليت هاي 
بنياد بركت در س��ال ۱۴۰۰ قرار دارند.  به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، ۳۷ مجري و تس��هيلگر 
بنياد فرآيند ايجاد اش��تغال براي كولبران را در 
سه اس��تان مرزي كش��ور برعهده دارند.  مدني 

تأكيد كرد: ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال حجم كل 
سرمايه گذاري پيش بيني شده براي ايجاد ۵ هزار 
طرح اشتغالزايي براي كولبران سه استان مرزي 
است.  وي خاطر نشان كرد: آبزي پروري، مشاغل 
دانش بني��ان، پ��رورش بوقلمون، نوش��ت افزار، 
محصوالت گلخان��ه اي، توليد ق��ارچ و پرورش 
گياهان دارويي رس��ته هاي ش��غلي اولويت دار 

براي كولبران در س��ال ۱۴۰۰ هس��تند.  مدير 
عامل بنياد بركت با تأكيد ب��ر اينكه زنان كولبر 
براي ۱۵ هزار شغل جديدي كه در سال ۱۴۰۰ 
تدارك ديده شده، در اولويت قرار خواهند داشت، 
خاطر نش��ان كرد: بنياد از سال گذشته درصدد 
شناس��ايي زنان كولبر برآمده و تا به امروز ۱۱۰ 
طرح اشتغالزايي خرد و خانگي را براي اين زنان 

راه اندازي كرده است. 
مدني افزود: س��ال گذش��ته ۱۱۰ زن كولبر در 
روس��تا هاي هفت شهرس��تان س��روآباد، بانه و 
كامياران در اس��تان كردس��تان و پ��اوه، ثالث 
باباجاني، جوانرود و روانس��ر اس��تان كرمانشاه 
شناسايي ش��دند و تحت پوش��ش فعاليت هاي 

اشتغالزايي بنياد بركت قرار گرفتند. 
به گفته وي، ۱۱۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور 
براي اين زنان ايجاد ۳۳۰ فرصت شغلي مستقيم 
و غيرمستقيم را به دنبال داشته است.  مدير عامل 
بنياد بركت تأكيد كرد: مجريان و تسهيل گران 
بنياد امسال نيز كولبران را در روستا ها و مبادي 
ورودي اس��تان هاي كردس��تان، كرمانش��اه و 
آذربايجان غربي شناسايي و پس از اهليت سنجي، 
آموزش و تكميل فرآيند ثبت نام، براي دريافت 

تسهيالت به بانك عامل معرفي مي كنند.

 روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم تنظيم ب��ازار در ۲۵۳ ميدان ميوه وتره بار 
شهرداري تهران توزيع مي شود. 

  مدير عامل شركت مترو تهران با اشاره به اينكه عمليات اجرايي خط 
۱۰ مترو در ميدان درياچه چيتگر به زودي آغاز مي شود، گفت: ساخت 

يك كيلومتر خط مترو هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. 
 مدي��ر كل دفتر فن��اوري اطالع��ات و ارتباط��ات وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه شبكه شاد ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر كاربر فعال 
دارد، گفت: مش��كالتي كه پيرامون احراز هويت در اين ش��بكه وجود 
داشت، مرتفع شده است. قابليت هاي جديدي در حال افزوده شدن به 
شبكه شاد هستند كه از جمله آنها مي توان به بانك سؤاالت و آزمون ساز 

مجازي اشاره كرد. 
  قط��ار ملي داخلي ب��ا توان ۸۵ درصد بومي س��اخته ش��ده و فقط 
۳۰درصد ارزبري خارجي دارد و ۱۲ ميليون يورو هزينه تمام شده اين 

قطار است. از اين قطار امروز رونمايي مي شود. 
 معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با اشاره به تشكيل 
قرارگاه مجازي فعاليت هاي قرآني، از ايجاد ۱۷ پايگاه در ۱۷ اس��تان 
كش��ور  خبر داد و گفت: از اين تعداد پنج پايگاه ب��ه »نماز« اختصاص 

داده شده است. 
 رئيس س��ازمان اورژانس كش��ور گفت: ۲۵ درصد كل فعاليت هاي 

اورژانس ۱۱۵ را تهران انجام مي دهد. 
 رئيس پليس پيشگيري ناجا با تأكيد بر ضرورت مقابله با زمين خواري 
به منظور حفظ س��رمايه هاي مل��ي و مردمي  گفت: با رف��ع تعرض از 
۳۴۱هكتار اراضي دولتي، كش��اورزي و منابع طبيع��ي ۴ هزار و ۶۹۴ 

ميليارد ريال از بيت المال مسلمين حفظ شد. 
  س��يد محس��ن دهنوي، نماينده مردم تهران در نامه اي به شهردار 
تهران با انتقاد از اينكه س��يماي شهر تهران كه ش��بيه به مجالت زرد 
طاغوتي شده است، گفت: باعث تأسف است كه شهرداري به جاي انجام 
بديهي ترين وظايف خود، شهر تهران را به بنگاه اقتصادي براي كسب 

درآمد تبديل كرده است. 
  رئيس ديوان عالي كش��ور با بي��ان اينكه پركارترين س��ال قضات 
ديوان عالي كشور در سال ۱۳۹۹ رقم زده ش��د، اظهار كرد: موجودي 
پرونده هاي ديوان عالي كشور در فروردين سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار 
و ۳۰۰ پرونده بود كه با وجود شرايط كرونايي، اين رقم در اسفند ماه به 

۴ هزار و ۷۰۰ پرونده رسيد. 
 ر ئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي پايتخت گفت: بعد از 
صدور پروانه براي ساختمان ها متأسفانه شاهد تخلفاتي از سوي افراد 
هستيم كه شورا هاي كشور دستش��ان در اين حوزه بسته است و بايد 

كميسيون ماده ۱۰۰ ورود پيدا كند. 

تالوت نور 
در 30 هزار کانون مساجد کشور 

هن�ري  فرهنگ�ي  كانون ه�اي  هماهنگ�ي  س�تاد  رئي�س 
در  ن�ور  ت�الوت  برنام�ه  اج�راي  از  كش�ور  مس�اجد 
30 ه�زار كان�ون  مس�اجد در سراس�ر كش�ور خب�ر داد. 
حجت االسالم والمس��لمين حبيب رضا ارزاني در خصوص برنامه هاي 
كانون فرهنگي هنري مساجد كشور در ماه مبارك رمضان گفت: كانون 
فرهنگي هنري مس��اجد با تمركز بر آموزه هاي قرآن كريم برنامه اي با 
عنوان برنامه »تالوت نور« براي همه كانون ها در سراسر كشور در نظر 
گرفته است كه به واسطه آن در هر شب از ماه مبارك رمضان يك صفحه 
از قرآن كريم تالوت مي شود. اگر چه اين برنامه سال هاست كه به اجرا 
گذاشته مي شود و اكنون ۳۰ هزار مسجد درسراسر كشور برنامه »تالوت 
نور« را در پيش گرفته و اجرايي مي كنند، اما تالش مي شود تا با ارائه ساز 
وكار هاي جديد شرايط مناسب تري براي رواج تالوت قرآن كريم در بين 

مردم و كانون هاي مساجد شكل بگيرد. 
ارزاني بر آشنايي جامعه خصوصاً نسل جوان با تفسير آيات الهي تأكيد 
و بيان كرد: كانون فرهنگي هنري مسجد تالش دارد تا بحث تدوين و 
حفظ موضوعي قرآن كريم با زباني س��اده و قابل درك را براي اعضاي 
كانون فرهنگي هنري مساجد كشور ارائه كند. اين طرح در درجه اول 
پيرامون س��بك زندگي و درك حفظ موضوعي آي��ات طراحي و ارائه 
خواهد شد، البته در كنار اين طرح برنامه هاي ديگري همچون تفسير و 
حفظ قرآن كريم براي همه سنين خصوصاً كودكان و نوجوانان در كانون 

مساجد به اجرا گذاشته خواهد شد. 
رئيس ستاد هماهنگي كانون هاي مساجد كش��ور به طرح هاي ديگر 
كانون فرهنگي و هنري براي ماه مبارك رمضان اش��اره و تصريح كرد: 
هم اكنون از ۱۲ رواق طراحي ش��ده چهار رواق در ماه مبارك رمضان 
فعال تر خواهد بود كه در طرح تالوت نور قرار خواهند گرفت، همچنين 
رواق هاي ديگري همچون رواق همدلي كه در راستاي ارائه افطاري هاي 
ساده و توزيع غذاي گرم براي اقشار آس��يب پذير و كمتر برخوردار در 
نظر گرفته شده كه البته از سال گذشته به صورت جدي فعاليت خود را 
شروع كرده بود و همچنان ادامه دارد، در اين طرح به توزيع كمك هاي 
معيشتي براي نيازمندان پرداخت شده و پيش از همه بايد از كمك هاي 
خيرين كمال تشكر را داشت. در اين راستا ۲۵ ميليارد تومان كمك هاي 
مردمي جمع آوري شد كه در قالب گوش��ت گوسفندي در كل كشور 

توزيع شد. 
وي اشاره اي به طرح كمك به نيازمندان در كنار ساير برنامه هاي كانون 
فرهنگي هنري مساجد كشور داش��ت و ابراز كرد: كمك هاي مردمي 
براي نيازمندان با شماره حسابي مشخص دريافت خواهد شد همچنين 
توزيع اقالم اساسي و مورد نياز خانواده هاي نيازمند همچنان در دستور 
كار قرار دارد و تالش مي شود تا با وجود مشكالت اقتصادي حاصل از 
كرونا شرايط مناسبي را براي حمايت از اقشار آسيب پذير در هر منطقه 

و محله به اجرا در آوريم. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

پیش بیني مرگ 20 هزار نفر 
در موج چهارم

بسيج با همه ظرفيت هايش 
در خدمت مردم و نظام سالمت است

طبق آخرين آمار وزارت بهداش�ت طي 2۴ س�اعت منتهي به روز 
گذشته در هر س�اعت 87۵ نفر به آمار بيمار كرونايي اضافه شده 
و فوتي ها ه�م در مرز 200 نفر ق�رار گرفته اند. 8۶ درصد ش�هرها 
در وضعيت قرم�ز و نارنجي ق�رار دارند و تمامي مراكز اس�تان ها 
در كش�ور در دايره رنگ قرمز كرونا جاي گرفته اند. بنابر هش�دار 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت بر اس�اس داده هاي جمع آوري 
شده در اپليكيشن ماسك به ستاد ملي مقابله با كرونا اخطار دادند 
كه خيز چهارم كرونا باعث م�رگ حداقل 20 هزار نفر و رس�يدن 
تعداد روزانه مرگ به باالي ۶00 نفر خواهد شد. اين فاجعه اي قابل 
پيش بيني و قابل پيش�گيري بود كه با بي اعتناي�ي برخي اعضاي 
ستاد ملي مقابله با كرونا در حال وقوع است. حاال هم متخصصان 
بهداش�تي براي پيش�گيري از فاجعه اي جدي تر تأكي�د كرده اند 
بايد هر چه سريع تر براي مدت دو هفته كش�ور تعطيل شود؛  اين 
در حالي اس�ت كه رئيس جمهور ۱0 روز قبل گفت�ه بود پيك كرونا 
تمام شد! حاال سازمان بس�يج هم به كمك وزارت بهداشت آمده 
و سردار سليماني رئيس سازمان بسيج مستضعفين در نامه اي به 
وزير بهداشت اعالم كرده سازمان بس�يج با همه ظرفيت خود در 
خدمت ملت عزيز ايران اسالمي در مواجهه با ويروس كرونا است. 
دوباره ويروس تاجدار وارد عرصه ركورد شكني هاي مداوم خود شد. در 
۲۴ ساعت منتهي به روز چهارشنبه ۱۸ فروردين ماه،  با ركورد شكني 
تازه كرونا، ۲۰ هزار و ۹۵۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد كه ۲ هزار و ۳۱۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۹۸۴ هزار و ۳۴۸ نفر رسيد. در 
همين زمان، ۱۹۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيم��اري به ۶۳ هزار و ۶۹۹ نفر رس��يد. تا كنون يك 
ميليون و ۶۷۵ هزار و ۸۹۱ نفر از بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. ۴ هزار و ۱۷۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ هم 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان نارنجي هستند. 
همچنين ۵۱ شهرس��تان در وضعي��ت زرد و فقط ۱۱ شهرس��تان در 

وضعيت آبي قرار دارند. 
  موج چهارم، از غرب تا شرق

در ۲۴ ساعت منتهي به روز ۱۸ فروردين هر ساعت ۸۷۵ نفر به جمع 
مبتاليان به ويروس كرونا اضافه شده است. موج چهارم بيماري با سرعت 

در حال پيشرفت از نيمه غربي كشور به سمت نيمه شرقي است. 
بنابر اعالم اپليكيشن ماسك از طرف معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
ضروري است ستاد ملي كرونا بالفاصله دو هفته تعطيلي كامل سراسري 
)شامل تمامي ادارات دولتي، ش��ركت ها و اصناف غير ضروري(، منع 
كامل سفر )شامل خودرو هاي شخصي و وسايل نقليه عمومي(، بيرون بر 
ش��دن تمام رس��توران ها و غذاخوري هتل ها، محدوديت جدي تردد 
شامگاهي و اعمال جرايم سنگين براي هرگونه مراسم يا تجمعات در 
سراسر كشور وضع نمايد. در غير اين صورت، بايد منتظر فوت حداقل 

۲۰ هزار نفر از هم ميهنان و آمار روزانه فوت باالي ۶۰۰ نفر باشيم. 
به گفته ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت تاكنون تخت هاي 
بيمارستان ها در حال پر شدن است و در برخي بيمارستان هاي ارجاعي 
كرونا آمار بستري ش��دگان به بي��ش از دو برابر رسيده اس��ت و تعداد 
قابل توجه استان ها باالي ۳۰ تا بيش از۵۰ درصد موارد مثبت كروناي 

انگليسي است. 
عليرضا زالي، رئيس ستاد كروناي استان تهران هم درباره آخرين آمار 
پايتخت گفت:» ميزان بستري بيماران كرونايي به ۴ هزار و ۴۰۰ تخت 
در اس��تان تهران رس��يده و يك هزار و ۱۲۰ نفر از اين بيماران يعني 
حدود ۲۵ درصد آنها در بخش هاي مراقبت ويژه هس��تند. در ۱۴ ماه 
گذشته ركورد بستري روزانه يك هزار و ۱۲۰ نفر در استان تهران ثبت 

نشده بود.«
 تعطيلي 2 هفته اي براي پيشگيري از مرگ هاي ۴ رقمي 

پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري هم تنها 
راه كنترل اين شرايط را تعطيلي حداقل دو هفته اي در تهران دانست. 
وي با بيان اينكه دو ، سه هفته آينده ميزان مرگ هاي ناشي از كرونا در 
كشور افزايش مي يابد و حتي تا مرگ ۴۰۰ تا ۵۰۰ تايي هم مي رويم، 
تصريح كرد:» بحث اين است كه بايد اقدامي انجام دهيم كه مرگ هايمان 
به باالي هزار مرگ در روز نرس��د و چهار رقمي نشود. زيرا اين ويروس 

ويروس جهش يافته انگليسي است.«
  بسيج با همه ظرفيت خود در خدمت مردم است

در اين شرايط باز هم بسيج به كمك مردم آمد. سردار سليماني، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين طي نامه اي به سعيد نمكي وزير بهداشت 
از اعالم آمادگي اين سازمان در جهت مشاركت در تشديد طرح شهيد 
س��ليماني و طرح هاي الزم ديگ��ر و كمك به متولي��ان عرصه درمان 

همزمان با موج چهارم كرونا در كشور خبر داد. 
سردار سليماني در اين نامه اعالم كرده است كه سازمان بسيج با همه 
ظرفيت خود در خدمت ملت عزيز ايران اسالمي در مواجهه با ويروس 

كرونا است. 

يكي از بيس�ت فرمانده ارتش ك�ه در دوره پهل�وي به درجه 
ارتشبدي نائل شد. 

خاطرات او را مرور مي كنم:
-  وارد ستاد كه مي شد، همه از تيررس نگاهش مي گريختند. 

هر كه را مي ديد، به تندي مي پرسيد كجا بوده و عازم كجاست. 
سپس فحش آبداري نثار او مي كرد و. . . بازداشتگاه!

چرا؟ كسي نمي دانست. گاهي دس�تور بازداشت داده، به سفر 
مي رفت؛ مگر احدي جرئت داشت بيچاره را آزاد كند. 

تا روز فرجام رسيد؛ ۱8 بهمن ۱3۵۵
در تپه ه�اي لوي�زان آم�وزش خلبان�ي مي دي�د ك�ه طوفان 

هليكوپترش را چون برگ كاهي از جا كنده، بر زمين كوبيد!
. . . پيكر بي س�رش را در ظهيرالدوله دفن كردند. سرش هرگز 
پيدا نشد. متولي گورستان مي گفت سال ها مي گذشت و احدي 

بر سِر مزار او نمي آمد. 
دوستان! عقوبت ستم در همين دنيا گريبان آدمي را مي گيرد؛ 

ترديد نكنيد!
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آغاز »نهضت همدلي« در سراسر کشور 
مدي�ر كل كميت�ه ام�داد اس�تان ته�ران از اج�راي رزماي�ش 
ايران هم�دل – اطعام مه�دوي همزمان در سراس�ر كش�ور و در 
م�اه مب�ارك رمض�ان توس�ط اي�ن نه�اد در ته�ران خب�ر داد. 
س��يد ابوالفضل پرپنچي، مدير كل كميته امداد اس��تان تهران با اعالم 
تشكيل ستاد اطعام مهدوي گفت: سال گذشته پيرو بيانات مقام معظم 
رهبري مبني بر راه اندازي »رزمايش گسترده مواسات و همدلي« به منظور 
»ترويج فرهنگ خير، احسان و نشر سنت هاي حسنه« در كشور به دليل 
شرايط بد اقتصادي مردم و در پي شيوع ويروس كرونا، كميته امداد استان 
تهران همزمان با سراسر كشور رزمايش »ايران همدل« را با هدف كمك 
به جامعه هدف همزمان با نيمه ش��عبان آغاز و تا پايان سال ادامه يافت.  
پرپنچي  بيان كرد: امسال نيز در تالش هستيم به همت تمامي امدادگران، 
نيرو هاي بسيجي، جهادي، مردمي و استفاده از ظرفيت خيران، اصناف، 
سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها، مؤسسات خيريه  و نيرو هاي نظامي يكبار 
ديگر عزم ملي در اطعام نيازمندان را در قال��ب رزمايش ايران همدل – 
اطعام مهدوي اجرايي نماييم.  مدير كل كميته امداد استان تهران ادامه 
داد: سال گذشته به رغم وجود بيماري كرونا و ايجاد مشكالت اقتصادي 
براي تمام اقشار جامعه، خوشبختانه خيران با مشاركت فعاالنه و اهداي 
كمك هاي نقدي و غير نقدي كميته امداد استان تهران را همراهي نمودند 
و در كنار اين نهاد به كمك نيازمندان و جامعه هدف تحت حمايت آمدند.  
پرپنچي يادآور ش��د: نيكوكاران مي توانند با استفاده از روش هاي زير در 
قالب رزمايش ايران همدل – اطعام مهدوي، كمك هاي خود را براي امور 

نيازمندان در ماه مبارك رمضان اختصاص دهند. 
- شماره گيري كد دستوري ۱#*۰۲۱*۸۸۷۷*

- شماره گيري سامانه گوياي ۷۳۵۵، ۰۲۱ و درج عدد ۱۴
- شماره كارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ نزد صندوق قرض الحسنه 

امداد واليت

زهرا چیذري 

اواس�ط بهمن ماه س�ال گذش�ته رئيس 
قوه قضائيه در س�فر به اس�تان گيالن، بر 
رسيدگي س�ريع به وضعيت شركت هاي 
رش�ت الكتريك اي�ران، صنايع پوش�ش 
و صنايع ابريش�م تأكيد ك�رد. در نهايت 
رئي�س كل دادگس�تري گي�الن ه�م 
روز گذش�ته از فس�خ واگ�ذاري و نجات 
اين صنايع، پ�س از پيگيري ه�اي رئيس 
دستگاه قضا خبر داد،  اواخر سال گذشته 
و پ�س از رفع مش�كالت ماشين س�ازي 
تبري�ز، كش�ت و صنع�ت مغان، س�بالن 
پارچه، ت�راورس و برخ�ي مجموعه هاي 
توليدي مهم ديگر كشور از سوي دستگاه 
قضا، حجت االس�الم رئيس�ي ب�ه بازديد 
از صناي�ع از كار افتاده گي�الن پرداخت. 

   نگيني كه خاك شد
رئيس دس��تگاه قضا در بازديد از ش��ركت رش��ت 
الكتريك، اي��ن كارخانه را نگين انگش��تري توليد 
در اس��تان گيالن ناميد كه به تلي از خاك تبديل 
شده است. وي در بازديد از منطقه اي كه اين كارخانه 
در آن واقع ش��ده بود، پاي صحبت مردم نشس��ت 
و پس از آن، رئيس دادگس��تري اس��تان گيالن را 
مكلف كرد با به كارگيري يك تيم قضايي مجرب با 
فوريت و به سرعت وضعيت شركت رشت الكتريك 

را پيگيري كند.  
رئيسي خواهان اين شد كه دادگستري استان، نحوه 
برخورد با متخلفان و كيفر آنها را به اطالع مردم هم 
برس��اند و هيچ مانعي نبايد در مقابل كار پيگيري 
وضعيت شركت رش��ت الكتريك باش��د.  شركت 
رشت الكتريك كه در دوران اوج خود ۱۱۲محصول 
الكتريكي توليد مي كرد، سال ۸۲ به صورت قسطي 
به عنوان يك خصوصي س��ازي معيوب واگذار شد 

و نتيجه اين واگذاري به مرور اينگونه ش��د كه اين 
كارخانه به تلي از خاك تبديل شود و صدها كارگر 

آن نيز كار خود را از دست بدهند. 
   90 ميليارد هبه به كارگزاران

گفتني اس��ت س��ال ۸۲ در اقدامي بي س��رو صدا 
و با هم��كاري وزارت صنايع، ۷۲ درصد از س��هام 
كارخانه رشت الكتريك در پوشش اجراي اصل ۴۴ 
قانون اساسي به همسران چهار نفر از اعضاي حزب 

كارگزاران واگذار شد. 
مطابق آنچه در رسانه ها منتش��ر شده است، در 
حالي كه قيم��ت واقعي كارخان��ه ۱۲ هكتاري 
رشت الكتريك حدود ۹۰ ميليارد تومان بود، به 
قيمتي تقريباً رايگان )۲ ميليارد تومان( آن هم 
به صورت اقساط ۱۳ ماهه، به همسر كرباسچي 
دبي��ر كل فعلي كارگ��زاران  و همس��ران آقايان 
عبداله ن��وري، غالمرضا قبه )معاون و ش��ريك 

تخلفات كرباسچي در شهرداري( فروخته شد. 


