
صداي سرفه هاي سخت و پي در پي، چهره هاي 
رنجور و چش�م هاي نگران بيماران كرونايي و 
بيمارستان هاي مملو از جمعيت كه ظرفيتشان 
در حال پر ش�دن اس�ت و بيماراني كه منتظر 
خال�ي ش�دن تخ�ت در بخ�ش مراقبت هاي 
ويژه هس�تند و نفس در سينه هايشان حبس 
شده اس�ت. اين قاب تصوير را پيش از اين در 
آبان ماه سال گذشته ديده بوديم و در روزهاي 
مهار نس�بي بيماري در اواسط بهمن ماه، وزير 
بهداش�ت و ديگر كارشناس�ان نظام سالمت 
درباره بازگشت روزهاي سياه آبان ماه هشدار 
داده بودند، اما ستاد ملي مقابله با كرونا توجهي 
به اين هش�دارها نكرد. حاال با نزديك ش�دن 
مرگ بيم�اران كرونايي ب�ه 300 نف�ر در روز، 
دوباره روزهاي س�ياه آبان م�اه در حال تكرار 
اس�ت و ش�ايد حتي ركورد مرگ هاي حدود 
500 نفر در روز هم شكسته ش�ود؛ چراكه هم 
آمار بيماران جديد چي�زي نزديك به دو برابر 
آن روزهاس�ت و هم ويروس قالب در كش�ور 
ويروس انگليس�ي  اس�ت. در چنين شرايطي 
وقتي وزير بهداشت هشدارهايش را يادآوري 
و به داليل ش�كل گيري وضعيت كنوني اشاره 
مي كند، با انتقاد رئيس جمهور از چند صدايي 
در ستاد مقابله با كرونا موجه مي شود! انتقادي 
كه سعيد نمكي در پاسخ به آن گفت:»در رابطه 
با حرف غيركارشناسي نبايد انتظار تكصدايي 
داش�ته باش�يد؛ ما حافظ جان مردم هستيم. 
اگر ن�گاه كارشناس�ي خريدار داش�ت، ما در 
طوفاني به نام موج چهارم كروناي جهش يافته 
نمي افتاديم.« رئيس قوه قضائيه هم به عرصه 
مطالبه گري از س�تاد ملي مقابله با كرونا ورود 
و با انتقاد از مس�ئوالن اجرايي كشور تصريح 
كرد:» مس�ئوالن اجراي�ي بايد به اين س�ؤال 
پاس�خ بدهند كه به رغم هش�دارهاي وزارت 
بهداشت و درمان و مراكز علمي و دانشگاهي 
نس�بت به اوج گيري دوباره كرون�ا و خطرات 
آن به موقع تصميم گيري و اقدام نكرده اند؟«

در حالي ك��ه انتظار مي رفت وزارت بهداش��ت و 
نظرات كارشناسي اين وزارتخانه متولي سالمت 
جامعه محور تصميم گيري هاي ستاد ملي مقابله با 
كرونا باشد، اما بي توجهي به هشدارها، خواهش ها 
و التماس هاي وزير بهداش��ت در اين س��تاد در 
رشد تصاعدي آمار ابتال، بستري و مرگ بيماران 
كرونايي خود را نش��ان مي دهد. در 24 س��اعت 
منتهي به روز دوشنبه 22 فروردين ماه، 2۳ هزار 
و ۳۱۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد كه 2 هزار و ۸۸4 نفر از آنها بستري 
شدند. در همين زمان، 2۷4 بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين 
بيماري به ۶4 هزار و ۷۶4 نفر رسيد. 4 هزار و 44۰ 
نفر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت ه��اي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. 
 نمكي: با سالمت مردم مسامحه نمي كنم

 جالب اينجاس��ت كه اين آمارهاي تكان دهنده 
هنوز ه��م براي برخ��ي اعضاي س��تاد از جمله 
رئيس جمهور چن��دان عمق فاجعه را روش��ن 
نكرده است. حجت االس��الم روحاني در اعتراض 
به انتقاد وزير بهداشت و معاون كل اين وزارتخانه 
براي بي توجهي به هشدارها و راه اندازي طوفان 
بيماري با صف ه��اي طوالني م��رغ و كاالهاي 
اساس��ي و در نهاي��ت با ب��از گذاش��تن جاده ها 
و ممنوع نش��دن پروازها به نقاط حس��اس و پر 
التهاب  گفت»س��تاد كرونا يك س��خنگو دارد و 
نمي شود هركسي يك چيزي بگويد و در مبارزه 
با كرونا همه بايد يكصدا باشيم«. روز گذشته وزير 

بهداشت كه به قول خودش آوار اين تصميمات 
اشتباه را به دوش مي كشد و بايد از كف رودخانه 
كشته و زخمي جمع كند، در واكنش به اظهارات 
رئيس جمهور درباره ل��زوم تكصدايي در مبارزه 
با كرونا تصريح كرد:» قرار نيس��ت اعتماد مردم 
را به عنوان بزرگ ترين سرمايه اجتماعي حراج 
كني��م. در رابطه با حرف غيركارشناس��ي نبايد 
انتظار تكصدايي داشته باش��يد؛ ما حافظ جان 
مردم هستيم؛ من وزير بهداش��ت مردم ايران با 
هر اعتقادي هستم و نمي توانم با سالمت مردم 

مسامحه كنم.« 
 تعيين مصاديق با وزارت بهداشت است 

وزي��ر بهداش��ت در ادام��ه ب��ه س��خنان ديگر 
رئيس جمهور نيز واكنش نشان داد، رئيس جمهور 
چندي پيش نيز در اظهاراتي گفته بود، وقتي ستاد 
ملي تصميمي مي گيرد همه مس��ئول هس��تند 
و باي��د آن را اجرا كنند.  نمك��ي در اين خصوص 
گفت:»مصاديق را وزارت بهداشت تعيين مي كند. 
اصالً ستاد ملي مقابله با كرونا بدون مصاديق وزارت 
بهداش��ت معنايي ندارد. اصاًل ما بيرون مي آييم، 
آنها تصميم بگيرن��د و به ما اب��الغ كنند. اينطور 
نمي توان مملكت را اداره كرد. م��ا در دام يكي از 
سهمگين ترين اپيدمي هاي اين مملكت افتاديم.« 
وي اف��زود:»در اين مملكت اتفاق��ي افتاد كه اگر 
دقت مي شد و اگر نگاه كارشناسي خريدار داشت، 
ما در طوفاني به نام موج چهارم كروناي موتاسيون 
يافته نمي افتاديم. بنده مكتوبات زيادي دارم كه 

جزو اسناد طبقه بندي شده است و بنا نداريم آن 
را منتشر كنيم.«

  گرفت�اري در يك�ي از س�همگين ترين 
اپيدمي ها

نمكي با بيان اينكه در دام يكي از سهمگين ترين 
اپيدمي ها افتاده ايم، ب��ه ضرورت ممنوعيت هاي 
پروازي اش��اره كرد و گفت:» گفتي��م دو كار بايد 
كنيد؛ ۱- بايد با نيروهاي طرح شهيد سليماني تا 
۱۸ فروردين شعله هاي كوچك را در منازل و محله 
خاموش كنيم و اعالم كرديم با جمعيت سيال و 

غيرساكن نمي توانيم بيماريابي كنيم.«
وي ب��ا گاليه از انجام س��فرهاي ن��وروزي خاطر 
نش��ان كرد: »گفتيم س��فر در هر صورتي عامل 
انتقال بيماري است و نوشتم تاب آوري مردم مهم 
است، اما تاب آوري نظام س��المت مهم تر است و 
مازندران تازه از پيك ووهان درآمده بود كه درگير 

پيك كروناي انگليسي شد.«
وي ادامه داد:»خدمت مقام معظم رهبري نوشتم 

كه تصميمات قرارگاه نياز اس��ت كه اجرا شود و 
ايشان نوش��تند نگران نباش��يد و در آنجا تعيين 
كردند و گفتند مصاديق را وزارت بهداشت تعيين 

مي كند.«
  رئيسي: مسئوالن اجرايي بايد پاسخگو 

باشند 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه نيز 
به طرح پرسش از مسئوالن اجرايي پرداخت كه 
»چرا به  رغم هشدارهاي وزارت بهداشت و درمان 
و مراكز علمي و دانشگاهي نس��بت به اوج گيري 
دوباره كرونا و خطرات آن به موقع تصميم گيري و 

اقدام نكرده اند؟«
وي تأكيد كرد:»زمان شناس��ي در هر كاري مهم 
اس��ت و در جايي كه با جان و زندگي و معيشت 
مردم مرتبط است، مهم تر مي ش��ود و اين سؤال 
جدي مردم از مسئوالن تصميم گير است كه چرا 
با تأخير با موج جديد كرونا مقابله ش��د كه شاهد 
اشكاالت و خسارات آن هستيم و حتماً بايد در اين 

خصوص پاسخگو باشند.«
 شرايط برگزاري مراسم ماه رمضان 

وزير بهداش��ت همچنين در آس��تانه ماه مبارك 
رمضان در نامه اي به معاونت بهداش��ت ش��رايط 
برگزاري مراس��م ماه رمضان را اعالم كرد. بر اين 
اساس هر چند در ش��هرهاي زرد و آبي با رعايت 
شيوه  نامه ها برگزاري نماز و برگزاري مراسم احيا 
بالمانع است، مع  الوصف با توجه به شيوع گسترده 
بيماري با ويروس موتاسيون يافته كمتر نقطه  اي 
حائز شرايط فوق خواهد بود،بنابراين مي طلبد تا با 
تدوين شيوه  نامه  اي براي برگزاري نمازهاي يوميه 
ماه مبارك )يك وعده آن هم به مدت نيم ساعت( 
با حداقل نفرات و در فضاي باز با رعايت حداكثر 
فاصله و ماسك و جانماز و سجاده اختصاصي در 

كليه شهرها اجازه داده شود. 
مراسم احيا ي شب هاي قدر هم مي تواند همچون 
سال گذش��ته با رعايت فاصله و تعداد محدود در 
فضاي مناسب و باز در كليه شهرها حداكثر به مدت 
دو ساعت اجرا شود؛ لوازم كامالً شخصي و ورودي و 

خروجي  ها متعدد و بدون تماس باشد. 
بديهي است اگر شرايط شهري به شدت اضطراري 
و مشمول قرنطينه عمومي و عدم رفت وآمد قرار 

گرفت، متفاوت عمل خواهد شد. 

| روزنامه جوان |  شماره 6181 

884984403سرويس اجتماعي سه ش��نبه 24 فروردي��ن 1400 | 30 ش��عبان 1442 |

استارتر موتور جت هم ايراني شد

موج سهمگين كرونا  تاوان تصميمات غيركارشناسي
وزير بهداشت در واكنش به اظهارات رئيس جمهور: 

در رابطه با حرف غيركارشناسي نبايد انتظار تكصدايي داشته باشيد؛ ما حافظ جان مردم هستيم

فن�اوران اردبيلي     دستاورد
مس�تقر در پارك 
علم و فناوري استان اردبيل موفق به طراحي 
و ساخت سيستم اس�تارتر موتور جت توربو 
ف�ن، تورب�و پ�راب و تورب�و ش�فت ش�دند. 
فناوران ش��ركت آرمان الكترو پيشروگس��تر از 
شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري اردبيل 
موفق به طراحي و ساخت سيستم استارتر موتور 
جت )تورب��و جت، توربو فن، تورب��و پراب، توربو 
شفت، جت پالس( در دو مدل سيستم قابل حمل 
با وزن فوق سبك و سيستم متصل به برق شدند. 
هر دو سيس��تم فوق، در نمونه خ��ود بي همتا 
بوده و سيستم متصل به برق شبكه، با استفاده 
از تكنولوژي س��وئيچينگ اس��تاتيكي تعبيه و 
طراحي شده است كه سبب مي شود با كمترين 
ابعاد و حجم و باالتري��ن كيفيت، برق خروجي 

توليد شود. 
تا كنون برخي اس��تارترهاي واردات��ي و برخي 
ترانس هاي دستگاه هاي ديگر به عنوان سيستم 
استارتر استفاده مي شدند كه استاندارد نبوده و 
هيچ گونه سيس��تم حفاظتي نداشتند. از اين رو، 
شركت حاضر، با اتكا به دانش روز، اولين استارتر 
قابل اتصال به برق شبكه، با كيفيت ولتاژ خروجي 

بر اساس استاندارد ۷۰4 را ارائه كرد. 
نكته حائز اهميت اصلي در مورد استارترهاي قابل 
حمل فوق سبك اين است كه كليه استارترهاي 
قبلي موج��ود در كش��ور، داراي وزن بالغ بر 4۰ 
كيلوگرم بودند كه براي اس��تارتر هليكوپترهاي 
بزرگ همانند بل 2۱4، نياز به اتصال س��ري دو 

عدد از اين سيستم وجود داش��ت كه وزني بالغ 
بر ۸۰ كيلوگرم را ايجاد مي كرد. اين عامل سبب 
مي شود استفاده از اين نوع سيستم هاي استارتي 
قابليت پرتابل بودن را از دست دهد و اينكه اين 
سيس��تم ها داراي سيس��تم قطع كننده دستي 
بودند كه در نمونه حاضر، تمام اين ساختار توسط 

كنترل كننده ها و رله هاي طراحي ش��ده توسط 
شركت پياده سازي مي شود. 

نمونه هر اس��تارتر قابل حمل، بنا به اس��تعالم 
انجام شده از شركت هاي خارجي )انگلستان و 
امريكا( بدون سيستم شارژر و متعلقات، بالغ بر 
۸هزار دالر بوده، اين در حالي است كه سيستم 
ارائه شده توس��ط اين ش��ركت ها، تنها قابليت 
استارت دو هليكوپتر يا هواپيما را داشته است، 
اما سيس��تم تعبيه شده توسط ش��ركت مذبور 
مس��تقر در پارك علم و فناوري اردبيل حداقل 
۱۵ بار عمليات اس��تارت را انج��ام مي دهد. از 
اين رو، تنها در زمينه اس��تارترهاي قابل حمل، 
رقمي بالغ بر ۱۰ هزار دالر )با احتس��اب هزينه 
خريد متعلقات كه بايد خريداري شوند( به ازاي 
هر دستگاه صرفه جويي ارزي شده است كه اين 
رقم در مقايسه با تعداد مورد نياز براي كل كشور، 

رقمي هنگفت است. 
نكته بعدي، پش��تيباني و تأمين قطعات شركت 
اس��ت. ش��ركت هاي خارجي هيچ گونه گارانتي 
ارائه نمي دادند، در حالي كه محصوالت شركت 
داخلي داراي حداقل پنج سال گارانتي هستند و 
كليه قطعات و تجهيزات جانبي به صورت رايگان 

در اختيار مشتري قرار مي گيرد. 

 براس��اس آخرين مصوبه دولت نرخ معاينه فني خودروهاي سبك 
مراجعه اول 4۷ هزار تومان و مراجعه مجدد۱۰ هزار تومان، خودروهاي 
س��نگين مراجعه اول ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان و مراجعه مجدد ۱2 هزار 
تومان و موتورس��يكلت مراجعه اول ۱2 هزار توم��ان و مراجعه مجدد 

2هزار تومان تعيين شده است. 
 معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از واگذاري شيرخوارگاه ها 
به متقاضيان صاحب صالحيت خبر داد و گفت: به دليل حساس��يت 
موضوع مصاحبه از متقاضيان در س��تاد مركزي مجازي انجام ش��د و 

بهترين ها معرفي شدند تا شيرخوارگاه ها به اين افراد سپرده شود. 
 مدير كل پزشكي قانوني استان تهران گفت: در سال ۱۳۹۹، ۹4 هزار 
و ۸۵۳ نفر به دليل آسيب هاي ناش��ي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني 

استان تهران مراجعه كردند. 
 مدير كل دفترتوانپزش��كي سازمان بهزيس��تي از تأمين ۱2۱ هزار 
وسيله كمك توان بخشي براي معلوالن در سال گذشته خبر داد و گفت: 

بيش از 2 هزار كودك ناشنوا با كاشت حلزون مصنوعي شنوا شدند. 
 رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران با اشاره به 
اينكه در حال حاض��ر ۱۶ درصد از فضاهاي قابل اس��تقرار پايگاه هاي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران در اختيار نيروهاي 
اورژانس ق��رار دارد، گف��ت: در اين فضاها ۵۵2 نيروي انس��اني، ۱۱2 
دستگاه آمبوالنس و ۸۳ دس��تگاه موتورالنس از مجموعه تجهيزات و 

امكانات اورژانس مستقر است. 
  مدير كل دفتر توس��عه عدالت آموزش��ي و آموزش عش��اير وزارت 
آموزش و پرورش افزود: 44۹ منطقه نيازمند بهبود شاخص هاي عدالت 
آموزشي شناسايي ش��ده اند و از اين تعداد در ابتداي راه دو منطقه در 
هر استان كه اولويت باالتري داشتند معرفي شدند. از استان خراسان 
رضوي ش��روع كرديم. در دو منطقه صالح آب��اد و زاوه اقداماتي انجام 
و حدود 4۰ تبلت نيز توزيع ش��د. از اس��تان هاي البرز و كرمانشاه نيز 

بازديدهايي به عمل آمده است. 
 رئيس انجمن حماي��ت از حقوق معلوالن گفت: با آنكه اساس��نامه 
صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي معلوالن بر اساس ماده ۱۰ قانون 
حمايت از حقوق معلوالن مصوب سال ۹۶ در مهرماه سال گذشته به 
تصويب دولت رسيده است، اما متأسفانه وزير رفاه به عنوان رئيس هيئت 

امناي صندوق تاكنون جهت تشكيل آن اقدامي نكرده است. 
  رئيس مركز آم��ار و فناوري اطالع��ات قوه قضائيه گفت: توس��عه 
2۵استعالم الكترونيكي و آني جديد در سال گذشته و انجام ميليون ها 
مكاتبه الكترونيكي و اس��تعالم برخط توس��ط قضات سراسر كشور از 
دس��تگاه هاي اجرايي يكي از داليل اصلي كاه��ش ۱۳ درصدي زمان 

رسيدگي به پرونده ها است. 
  رئيس س��ازمان ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان در خصوص 
شهريه  مدارس س��مپاد گفت: ش��هريه مصوب براي ورودي مدارس 

تيزهوشان نصف هزينه مدارس غيردولتي است. 
  وزير آموزش و پرورش در پيامي به مناسبت »سالروز تأسيس شبكه 
ش��اد« از ركورد بيش از ۸۰۰ هزار ارتباط زنده، 2 ميليون و ۳۰۰ هزار 
كاربر همزمان و بيش��ينه پهناي باند مصرف��ي 4۰2 گيگابيت بر ثانيه 

خبر داد. 

توزيع 500 هزار بسته  معيشتي
 در »احسان رمضان«

مدير عامل بنياد احس�ان س�تاد اجرايي فرمان امام )ره( با اشاره 
به اقدامات اين بنياد براي ماه مبارك رمض�ان، از توزيع 500 هزار 
بسته معيش�تي بين خانواده هاي آس�يب ديده از بيماري كرونا و 
اقش�ار كم برخوردار در قالب طرح »احس�ان رمض�ان« خبر داد. 
س��عيد س��ليماني اظهار كرد: در ادامه مرحله پنجم رزمايش همدلي 
و احس��ان، در قالب طرح احس��ان رمضان ۵۰۰ هزار بسته معيشتي 
در بين خانواده هاي آسيب ديده از بيماري كرونا و اقشار كم برخوردار 
توزيع خواهد شد.  وي با اش��اره به رزمايش همدلي و احسان افزود: از 
ابتداي شيوع بيماري كرونا تا كنون در پنج مرحله از رزمايش همدلي 
و احس��ان، ۷ ميليون بسته معيش��تي و پروتئيني در ميان نيازمندان 
توزيع شده است.  سليماني ضمن تبيين اهميت همكاري بنياد احسان 
با گروه هاي جهادي و خيريه ها گفت: اجراي طرح هاي حمايتي بنياد 
احسان به وسيله همكاري بنياد با گروه هاي جهادي، خيريه ها و فعالين 
اجتماعي صورت مي گيرد كه اين اقالم را به دست نيازمندان شناسايي 
شده مي رس��انند.  مدير عامل بنياد احسان س��تاد اجرايي فرمان امام 
در ادامه از برگ��زاري پويش مردمي »نذر افط��اري« خبر داد و عنوان 
كرد: پويش نذر افطاري با هدف تأمين بس��ته هاي پروتئيني ش��امل 
گوشت قرمز و سفيد اجرايي شده اس��ت. در اين حركت اجتماعي كه 
با مش��اركت هاي مردمي ش��كل خواهد گرفت، به هر ميزان كه مردم 
مشاركت كنند، معادل آن مبلغ هم ستاد اجرايي اختصاص خواهد داد و 

در ماه مبارك بسته هاي تهيه شده را توزيع خواهد كرد. 
وي اضافه ك��رد: هموطنان مي توانند با ش��ماره گيري كد دس��توري 

#۱۸*4۰۳۰* در اين پويش مشاركت كنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

دعوت افراد بانفوذ
 به بهشت گمشده يك رعيت!

حسن رعيت يك باغ الكچري معروف به بهشت گمشده
داشت كه از آن براي قرارگذاشتن 

با افراد با نفوذ استفاده مي كرد
سرانجام نوبت به محاكمه ضلع سوم مثلث فساد طبري، زنجاني و رعيت 
رسيد. حسن رعيت معروف به ميركاظمي در حالي پاي ميز محاكمه 
كشانده شده كه در يك دهه اخير بيش از 500 ميليون يورو تسهيالت 
گرفته و حدود نيمي از آن را هنوز پس نداده است. رفاقت او با زنجاني 
و طبري به شكلي بود كه بابك زنجاني روز اول دستگير شدن به بازجو 
شماره رعيت را داد تا به واسطه نفوذ وي با اكبر طبري مشكل رفع شود. 
رعيت باغي الكچري براي قرار با افراد بانفوذ داشت كه از عجايب آن 

كلكسيوني استثنايي از بهترين موتورسيكلت ها بود!
جلسه نخست رسيدگي به اتهامات حس��ن ميركاظمي معروف به حسن 
رعيت به رياس��ت قاضي بابايي در حالي برگزار ش��د كه به گفته نماينده 
دادستان، در اين پرونده با يك شبكه فساد مواجه هستيم؛ شبكه فسادي كه 
مجموعه اي از جرائم را در خود جاي داده است، از اخالل كالن در نظام پولي و 

ارزي كشور تا ضربه به محيط زيست به واسطه يك باغ وحش خصوصي. 
 بارنامه جعلي به نام برادر

در ابتداي جلسه، نماينده دادستان با بيان اينكه اخذ تسهيالت از ۳۰ سالگي 
تا 4۰ سالگي اين متهم دريافت شده است، گفت: » چطور مي شود يك جوان 
۳۰ ساله بتواند چنين تسهيالتي دريافت كند؟ جز با ارتباط ويژه با برخي 
مسئوالن و مفس��دان اقتصادي مثل اكبر طبري، قاضي منصوري و بابك 
زنجاني كه اتفاقاً در همين دادگاه محاكمه شدند؟! حسن رعيت يار غار بابك 
زنجاني بوده؛ روز اولي كه بابك زنجاني دستگير شد به بازجو شماره رعيت را 

داد تا به واسطه نفوذ وي با اكبر طبري مشكل رفع شود.«
جعفرزاده با اشاره به اينكه كيفرخواست اين پرونده حدود 4۰۰ صفحه است، 
افزود: اولين كارخانه اي كه توسط متهم تأسيس شد كارخانه دنياي فلز تهران 
بود. تسهيالتي كه در اين كارخانه گرفته شد در سه مرحله بوده است. در 
مرحله اول 24۸ ميليون دالر براي واردات ورق از بانك كشاورزي تسهيالت 
اخذ شد. ۶4 ميليون يورو هم از بانك صادرات بابت واردات ورق با جعل و 
تقلب اخذ شد كه رفع تعهد نشده و بارنامه به صورت جعلي تنظيم شده است 

كه متعلق به شركتي در دبي مربوط به برادر ميركاظمي بوده است.«
نماينده دادس��تان در ادامه عنوان كرد: »در بازرسي از دفتر متهم رعيت، 
۱2 مهر بانكي كشف شده و مربوط به بانك هايي بوده كه از آنها تسهيالت 
گرفته شده است. كارمند متهم رعيت اظهار كرده است كه در دفتر دستگاه 
مهرسازي داش��ته اند،بنابراين در اصل، تس��هيالت نيز با جعل مهر بانك 

كشاورزي بوده است.«
 كارخانه اي كه تهاتر شد اما دست رعيت ماند!

نماينده دادستان خاطر نش��ان كرد: »زماني كه در سال ۹۳ قصد داشتند 
دنياي فلز اردس��تان را تهاتر كنند، آن را ۳۶۰ ميليارد تومان ارزشگذاري 
كردند و بدهي متهم رعيت نيز ۳۵2 ميليارد تومان بود. در نهايت كس��ي 
دنياي فلز اردستان را از بانك نمي خرد و بانك نهايتاً به مبلغ 2۸۸ ميليارد 
تومان به يكي از ش��ركت هاي تابعه خود مي فروشد كه اين به معناي ايراد 
ضرر به مبلغ ۷2 ميليارد تومان به بيت المال و بانك است. سؤال اينجاست 
كه چرا هنوز دنياي فلز اردستان دست متهم رعيت است مگر تهاتر صورت 

نگرفته است؟«
جعفرزاده در خصوص فوالد و ذوب ازن��ا هم گفت: » در اين خصوص نيز از 
بانك صنعت و معدن ۱۷۶ ميليون دالر تسهيالت اخذ شده و ۳۰ ميليارد 
تومان هم از بانك تجارت لرستان تسهيالت گرفته شده، ۱۶۱ميليون دالر 
هم تسهيالت براي احداث يك خط توليدي گرفتند كه همچنان اين خط 

توليد به بهره برداري نرسيده و كارخانه در حال خاك خوردن است.«
وي افزود: »شبكه رعيت در قالب هفت شركت از سه بانك آينده، گردشگري 
و كشاورزي تسهيالت ريالي دريافت كرد و به حساب پنج بانك ديگر ريخت 
و از اين طريق پيش پرداخت حواله هاي ارزي خود را تأمين كرد و اصطالحاً 
از اين جيب به آن جيب گذاشت، حال آنكه قرار بود با آن تسهيالت دريافتي 
مواد اوليه وارد كند.« وي در نهايت تصريح كرد: » متهم با كسب مال از طريق 
نامشروع يك باغ خصوصي و باغ وحشي استثنايي را كه به بهشت گمشده 
مشهور است، راه اندازي كرد. وي اين ملك را براي دعوت از افراد تأثيرگذار 
استفاده مي كرد؛ وي كلكسيوني از جمله موتور سيكلت جمع آوري مي كرد 
و گاهي برخي از اين كلكسيون ها را در قالب هدايا ارائه مي داد. اين پرونده 
داراي پنج متهم متواري به خارج از كش��ور اس��ت كه به  رغم پيگيري ها 
حاضر به بازگشت نشدند و تسهيالتي كه بايد صرف توليد مي شد، به علت 

سودجويي و اعمال مجرمانه منجر به افزايش بيكاري مردم گرديد.«
رئيس دادگاه در بخش پاياني اولين جلس��ه رس��يدگي به اتهامات متهم 
ميركاظمي هم ضمن اعالم ختم جلسه عنوان كرد: جلسه بعدي متعاقباً 

اعالم خواهد شد. 

همسر از دست داده و مانده بود چه كند!
همه چيز او را ياد همسر وفادارش مي انداخت. دختر جوان او هر 

شب تا سحر مي گريست. ديگر آن خانه جاي ماندن نبود!
خانه را فروخت و به محله ديگري رفت. از روز اول يكي گفت چه 
پدر و دختري. . . همسرش كجاست؟ ديگري گفت شايد زن و 

شوهرند؛ ولي چه همسر جواني! سومي گفت مشكوكند!
هر كه چيزي گفت و او دم برنياورد. غصه خودش كم بود، نيش و 

كنايه مردم نيز بر آن افزوده شد!
سكوت هميشه دليل ناتواني نيست؛ گاهي سرپوشي است بر 
دردي پنهان. گاه س�خن را مفيد نمي دانيم يا سكوت مي كنيم 
تا خشم خويش را فروبرده، دلي را نرنجانيم. گاهي نيز واژه اي 

براي شرح حال خود نمي يابيم. 
انس�ان رش�د يافته هم س�كوت مي كند تا عيار خويش را باال 

ببرد. 
به هر حال اگر سخن نقره باشد، سكوت طالست!
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اشتغال ۸0 درصدي 
در زندان هاي استان تهران

مدي�ر كل زندان ه�اي اس�تان ته�ران گف�ت: س�ال ۱۴00 س�ال 
اش�تغال ۸0 درص�دي در زندان هاي اس�تان ته�ران خواهد بود. 
سيد حش��مت اهلل حيات الغيب، مدير كل زندان هاي استان تهران در 
جلسه هم انديشي و نشست تخصصي كارشناسان اشتغال و حرفه آموزي 
زندان هاي اس��تان تهران اعالم كرد: با توجه ب��ه جمعيت كيفري اين 
استان و ظرفيت هاي موجود، سال ۱4۰۰ سال اشتغال ۸۰ درصدي در 

زندان هاي استان تهران خواهد بود. 
مدير كل زندان هاي اس��تان تهران با اشاره به اشتغال به عنوان يكي از 
اولويت هاي كليدي و مورد تأكيد رئيس سازمان زندان ها اظهار داشت: 
ضمن استفاده از ظرفيت هاي درون و برون سازماني و ارائه راهكار هاي 
توسعه فعاليت هاي مهارت آموزي به عنوان ركن اصلي توسعه اشتغال با 

تمام امكانات موجود براي تحقق اين اولويت گام برمي داريم. 
وي كه در جلسه هم انديش��ي و نشست تخصصي كارشناسان اشتغال 
و حرفه آموزي زندان هاي استان تهران صحبت مي كرد، تصريح كرد: 
زنداني در طول تحمل حبس، زمان الزم و مناسبي براي فراگرفتن شغل 
و حرفه اي با مباني فكري و فرهنگي و نيز استعداد هاي فردي خويش و 
توان ذاتي اش را مي يابد.  حيات الغيب افزود: همچنين زندانيان پس از 
آزادي مي توانند به كسب و كار حرفه اي خود كه در زندان فرا گرفته اند، 

بپردازند و با ورود به بازار كار راه صحيح زندگي را در پيش گيرند. 
وي افزود: كار زندانيان نه تنها باعث س��هولت حف��ظ نظم و امنيت در 
زندان و اجراي برنامه هاي تدوين شده سازماني خواهد شد، بلكه درآمد 

مناسب براي زندانيان و خانواده هاي آنان را نيز فراهم مي نمايد. 

علیرضا سزاوار


