
عاشقان حسيني يك س�ال را بي قرار و چشم 
انتظارن�د تا دل به درياي عش�ق حس�ين )ع( 
بزنند و با طي طريق عاش�قي،  اربعين حسيني 
را در جغرافياي عش�ق حس�ين نفس بكشند 
و در بين الحرمي�ن زيارت اربعي�ن بخوانند، اما 
كرونا فرصت اين معاشقه را از عاشقان حضرت 
اباعبداهلل گرفت. امسال خبرهايي از برگزاري 
مش�روط راهپيمايي اربعين به گوش مي رسد. 
به گفته وزير بهداش�ت طبق مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا، افرادي كه مي خواهند در مراسم 
اربعين حسيني حضور داشته  باشند، بايد دو دوز 
واكسن كرونا را تزريق كرده باشند، در غير اين 
صورت، مجوز خروج از كشور و ورود به عراق را 
نخواهند داشت. حاال پيش ثبت نام از متقاضيان 
زيارت اربعين حس�يني با ش�رط رعايت كامل 
شرايط و دستورالعمل هاي بهداش�تي و صرفًا 
از بين اف�رادي كه فاقد بيماري ه�اي زمينه اي 
باشند و به طور كامل واكسينه شده اند، صورت 
مي پذي�رد. البت�ه پيش ثبت نام انجام ش�ده به 
منزله انجام قطعي س�فر اربعين نيست و انجام 
سفر مش�روط به موافقت دولت عراق و شرايط 
اعالمي از سوي آن كشور است. از سوي ديگر به 
گفته وزير بهداشت تنها شش هفته براي مقابله 
با موج بعدي كرونا فرصت داريم و در اين مدت 

بايد با اجراي قرنطينه هوشمند و واكسيناسيون 
سريع براي مواجهه با پيك بعدي آماده شويم. 
آمار فوتي ه��اي كرونايي همچنان باالس��ت و در 
24 ساعت منتهي به روز 14 مرداد ماه 610 بيمار 
كرونايي ديگر چشم از جهان فرو بستند. بر اساس 
معيار هاي قطعي تشخيصي، 2۵ هزار و ۸۷0 بيمار 
جديد مبت��ا به كوويد1۹ در كش��ور شناس��ايي 
ش��د كه ۳ هزار و 4۳0 نفر از آنها بس��تري شدند. 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به ۵ ميليون 
و 12۹ هزار و 40۷ نفر و مجموع جانباختگان اين 
بيماري به 110 هزار و 6۷4 نفر رس��يد. ۷ هزار و 
6۸۹ نفر از بيماران مبتا به كوويد1۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. طبق آمار تاكنون 1۹ ميليون و 46۷ هزار و 
۸۵۸ نفر دوز اول واكسن كرونا و ۹ ميليون و 6۸4 
هزار و 66۹ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند. بر اين 
اساس مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 
2۹ ميليون و 1۵2 هزار و ۵2۷ دوز رسيد. در حال 
حاضر 246 شهر كشور در وضع قرمز، 144 شهر در 
وضع نارنجي و ۵۸ شهر در وضع زرد قرار دارند. حاال 
با نزديك شدن به اربعين حسيني همه مي خواهند 
بدانند آيا امسال هم راهپيمايي اربعين منتفي است 
يا مي توان با تدابير اين طي طريق عاشقي را هر چند 

محدودتر و با ضوابط و مشروط برگزار كرد؟

   شرط حضور در راهپيمايي اربعين
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه در 
آينده نزديك همزمان با گسترش واكسيناسيون، 
دريافت بسياري از خدمات منوط به داشتن كارت 
واكس��ن خواهد بود،  درباره برگ��زاري راهپيمايي 
اربعين گفت:» در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
مصوب شد افرادي كه مي خواهند در مراسم اربعين 
حس��يني حضور داشته باش��ند بايد حتماً دو دوز 
واكس��ن كرونا را تزريق كرده باش��ند يا اين هفته، 
واكسن را دريافت كنند در غير اين صورت، مجوز 
خروج از كشور و ورود به عراق را نخواهند داشت.«

كميته اعزام ستاد مركزي اربعين حسيني)ع( هم 
اطاعيه پيش ثبت نام از متقاضيان زيارت كرباي 
معلي در اربعين حسيني را منتشر كرد. طبق اين 
اطاعيه افراد فاقد بيماري هاي زمينه اي به شرط 
دريافت دو دوز واكسن كرونا تا پايان هفته جاري 
)روز جمعه مورخ 1400/6/1۹(، از طريق سامانه 
سماح به آدرس Samah. haj. ir مي توانند براي 

راهپيمايي اربعين ثبت نام كنند. 
همچنين ارائ��ه نتيجه آزمايش منف��ي PCR به 
مدت ۷2 س��اعت قبل از اعزام الزامي است. زمان 
پيش ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه پانزدهم 
شهريورماه آغاز و به مدت سه روز تا ساعت 24 روز 
چهارشنبه مورخ 1400/6/1۷ ادامه خواهد داشت. 

ثبت نام قطعي پس از موافقت رسمي دولت عراق 
انجام خواهد شد. 

در اين اطاعيه تأكيد ش��ده با توجه به عدم اعام 
موضع رس��مي دولت عراق تا اين لحظه، دريافت 
مش��خصات متقاضيان در مرحله پيش ثبت نام به 
هيچ وجه به معناي قطعيت در تش��رف متقاضيان 
نيس��ت و تصميم گيري در اين خصوص منوط به 
مجوز رسمي دولت عراق و س��تاد مركزي اربعين 

خواهد بود. 
   6 هفته زمان براي مديريت پيك بعدي

وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه شش هفته زمان 
داريم ت��ا بتوانيم پيك بعدي بيم��اري را مديريت 
كنيم،  تأكيد كرد:» در اين مدت بايد حداكثر توان 

خودمان را براي واكسيناسيون به كار بگيريم.« 
عين اللهي در ديدار سردار اشتري، فرمانده نيروي 
انتظامي جمهوري اسامي ايران با تأكيد بر اينكه 
مهم ترين راهكار مديريت كرونا، واكسيناس��يون 
است، افزود:» حجم بااليي از واكسن در حال واردات 
به كشور است و تا پايان ماه آينده، بخش عمده اي از 

واكسيناسيون عمومي در كشور انجام مي شود.«
وي با تأكيد بر اينكه براي واكسيناسيون عمومي 
نيازمند يك حمايت جدي در سطح ملي هستيم، 
 گفت:» باي��د حدود 100 ميليون دوز واكس��ن در 
عرض ماه هاي آينده تزريق كنيم و توليد و واردات 
به حد كافي در دستور كار است، اما بايد همه مردم 
و دستگاه ها به وزارت بهداشت در اين زمينه كمك 
كنند چون اي��ن كار ب��ه تنهايي از عه��ده وزارت 

بهداشت خارج است.«
عين اللهي يادآور شد:»بايد روزانه حداقل دو برابر 
آنچه هست واكسن در كشور تزريق شود تا بتوانيم 
در كنترل بيماري كرونا موفق باشيم. پيك پنجم 
بيماري تقريباً در حال طي ش��دن اس��ت و مرگ 
و ميرهاي باالي اين روزها به دنب��ال تعداد باالي 
بيمار در يكي دو هفته اخير است، اما خوشبختانه 
تعداد بيماران شناسايي شده به نسبت رو به كاهش 

است.«
    اجراي قرنطينه هوشمند

وزير بهداشت با بيان اينكه از هر دستگاه و سازماني 
كه در واكسيناس��يون عمومي به وزارت بهداشت 
كمك كند، اس��تقبال مي كني��م، گفت:»يكي از 
برنامه هاي ما در وزارت بهداشت، قرنطينه هوشمند 

است.«
به گفته عين اللهي وقتي قرنطينه هوشمند اجرايي 
ش��د، همه فعاليت هاي روزمره با كارت واكس��ن، 
قابل انجام است و الزم نيست كه ديگر از قوه قهريه 
استفاده كنيم و مردم با داش��تن كارت مي توانند 
مس��افرت بروند، در هتل ها اقامت داشته باشند و 
خدمات مختلف از جمله حم��ل و نقل عمومي به 
راحتي قابل ارائه اس��ت. با اجرايي شدن قرنطينه 

هوشمند، بسياري از مشكات  حل مي شود.
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احكام متهمان پرونده »شركت بازرگاني پتروشيمي« اعالم شد

۱۸۰ سال حبس براي اخاللگران پتروشيمي

 وزیر بهداشت: برنامه  ما  
واکسيناسيون عمومی  و قرنطينه هوشمند است

 پرون�ده ش�ركت 

عليرضا سزاوار
ن�����ي   گزارش  2 گا ر ز با

پتروشيمي پس از 
نزديك به سه سال با 180 س�ال زندان براي 14 
متهم آن مختومه شد. اين پرونده چندين متهم 
جنجالي داشت كه معروف ترين آنها علي اشرف 
رياحي )داماد نعمت زاده وزير س�ابق(، محسن 
احمديان معروف به سلطان پتروشيمي و مرجان 
شيخ االسالمي آل آقا بود. به گفته سخنگوي قوه 
قضائيه، حكم صادر ش�ده قطعي و هشت نفر از 
متهمان عالوه بر زندان و جريمه هر كدام به ۷4 
ش�ده اند.  محك�وم  ه�م  ش�الق  ضرب�ه 
ماجراي پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي اينگونه 
بود كه مديران اين ش��ركت از خريداران خارجي 
مبالغ كاني دريافت ك��رده و با عن��وان دور زدن 
تحريم ها، مابه التفاوت قيم��ت ارز خارجي با ريال 
را به جيب مي زدند. بيش��ترين حاشيه اين پرونده 
مربوط به اختاس چند صد ميليون يورويي مرجان 

شيخ االسامي بود. 
   دستمزدي باالتر از حقوق صدراعظم آلمان

از پرونده پتروشيمي به عنوان بزرگ ترين اختاس 
تاريخ ايران هم نام برده شده است. جلسات دادگاه 
شركت بازرگاني پتروشيمي از اسفند 1۳۹۷ شروع 
شد و 14 نفر متهم شدند كه در جريان گردش مالي 
6 ميليارد و 6۵6 ميليون يورويي اين شركت، اقدام 
به اخال در توزيع ارز كرده اند. اين پرونده در شعبه 
سوم مجتمع ويژه رس��يدگي به جرائم اخالگران 
و مفسدان اقتصادي رسيدگي شد كه رياست اين 
ش��عبه و رياس��ت كل مجتمع با قاضي سرشناس 
پرونده هاي مفاسد اقتصادي يعني اسداله مسعودي 
مقام بود. قاضي مسعودي مقام در يكي از جلسات 
دادگاه هم با اش��اره به برخي از تخلفات اقتصادي 
ش��بكه درگير در پرونده پتروشيمي اعام كرد كه 
به برخي از مديران شركت هاي وابسته به اين افراد 
در آلمان، حقوق هايي داده شده است كه از حقوق 

صدراعظم آلمان بيشتر بود!
   تهديد قضات از سوي 2 متهم معروف

متهم رديف اول پرونده رض��ا حمزه لو، مديرعامل 
سابق شركت سرمايه گذاري پتروشيمي بود. مرجان 
شيخ االسامي آل آقا هم شريك اصلي رضا حمزه لو 

بود. بنا به گفته نماينده دادستان در جلسات دادگاه، 
شيخ االسامي حدود 660 ميليون يورو ارز منتقل 
شده از خارج را به حساب شركت دنيز تركيه )متعلق 
به مرجان شيخ االسامي( واريز و بخشي از آن را به 
صورت ارز خارجي به ديگر شركت هاي خود و حدود 
۳4۸ ميليون يورو را هم به داخل منتقل كرده است. 
جالب اينكه شيخ االس��امي در خصوص اتهامات 
وارد به خود حتي با بي بي سي فارسي هم حاضر به 

مصاحبه نشد. 
ديگر متهم معروف اين پرونده، علي اشرف رياحي 
بود كه بر اساس كيفرخواست دادگاه نقش اساسي 
در سوءاستفاده از پول هاي پتروشيمي داشته  است. 
وي داماد محمدرضا نعمت زاده وزير سابق صنعت و 

مشاور سابق آقاي زنگنه وزير نفت بود. 
مرداد س��ال گذشته اس��داله مس��عودي مقام در 
چهاردهمين جلسه رس��يدگي به اين پرونده خبر 
داد كه مرجان شيخ االسامي و علي اشرف رياحي، 
نسبت به قضات دادگاه اقدامات تهديدآميز انجام 
داده اند و از اين دو متهم خواست كه از مزاحمت هاي 

تلفني به شعبه خودداري كنند!
   سلطان در دام سپاه

محسن احمديان معروف به سلطان پتروشيمي هم 
از ديگر متهمان جنجالي پرونده پتروش��يمي بود. 

وي نخستين بار در سال ۹1 بازداشت و در سال ۹۳ 
با وثيقه سنگين از زندان خارج شد. در حاشيه اين 
دادگاه، معاونت حقوقي سازمان اطاعات سپاه اعام 
كرد   اين فرد كه خانواده اش مقيم امريكا هستند با 
همكاري معصومه دري )ديگر متهم پرونده( حدود 
۵00 ميليون يورو و 200 ميليون درهم ارز ناشي از 
صادرات محصوالت شركت هاي دولتي پتروشيمي 
ايران را تضييع كرده اند. احمديان در س��ال ۹۷ با 

ترفندهاي اطاعات سپاه در امارات دستگير شد. 
در نهايت س��خنگوي قوه قضائيه ديروز با اشاره به 
صدور احكام متهم��ان پرونده ش��ركت بازرگاني 
پتروشيمي اظهار داشت: يكي از پرونده هايي كه در 
ارتباط با جرائم اقتصادي در مرجع قضايي رسيدگي 
شده بود و مردم انتظار داش��تند در مورد متهمان 
پرونده سريع تر اتخاذ تصميم شود، پرونده شركت 

بازرگاني پتروشيمي بود. 
ذبيح اهلل خدايي��ان گفت: پرونده مزبور در ش��عبه 
س��وم دادگاه ويژه رس��يدگي به جرائم اخالگران 
و مفس��دان اقتصادي رس��يدگي و منجر به صدور 
حكم شد. اين پرونده داراي دو قسمت است كه يك 
قسمت آن با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده بود 
و بخشي از پرونده نيز هم اكنون در دادسرا در حال 

رسيدگي است. 

   پرونده 296 جلدي!
سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: اين پرونده كه 
حكم آن صادر شده، ۷2 هزار برگ در 2۹6 جلد است 
كه در آن افرادي به اتهام اخال در نظام اقتصادي به 
مجازات هاي س��نگيني محكوم شده اند و بر اساس 
ماده ۳6 قانون مجازات اسامي حكم اين افراد منتشر 
مي شود. خداييان در تشريح احكام صادره تصريح 
كرد: در اين پرونده رضا حمزه لو مديرعامل شركت 
بازرگاني پتروشيمي، عباس صميمي نايب رئيس 
شركت، عليرضا عايي رحماني عضو هيئت مديره، 
مصطفي تهراني عضو هيئت مديره، محسن احمديان 
مدير بازرگاني و مرجان شيخ االسامي مدير عامل 
شركت دنيز به اتهام شركت در اخال عمده و كان 
در نظام اقتصادي از طريق اخال در توزيع ارزهاي 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي شركت هاي 
توليدكننده به ميزان 6 ميليارد و 6۵6 ميليون يورو، 
هر كدام به 20 سال حبس تعزيري، ۷4 ضربه شاق 
تعزيري، محروميت دائمي از هرگونه خدمات دولتي 
و جزاي مالي به ميزان مبالغي ك��ه از طريق اعمال 

مجرمانه كسب كردند، محكوم شدند. 
   احكام قطعي و غيرقابل تجديدنظر

سخنگوي قوه قضائيه افزود: همچنين در اين پرونده 
سام حامد س��اعديان مدير عامل وقت شركت واال 
س��رمايه، امين و ابوالفضل ملكي شمس آبادي هر 
كدام به اتهام مشاركت در اخال عمده و كان در 
نظام اقتصادي كشور به تحمل 1۵ سال حبس، ۷4 
ضربه شاق تعزيري در انظار عمومي و محروميت از 
هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي معادل اموالي 

كه از اين طريق كسب كردند، محكوم شدند. 
خداييان خاطر نشان كرد: محمدحسين شيرعلي، 
علي اشرف رياحي، سيد عليرضا حسيني، معصومه 
دري، سعيد خيري زاده و مهدي شريفي نيك نفس 
به اتهام معاونت در اخال عم��ده و كان در نظام 
اقتصادي از طريق اخ��ال كان در توزيع ارزهاي 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي هر كدام 
به پنج س��ال حبس تعزيري و محروميت دائمي از 
هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي محكوم شدند. 
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اين احكام قطعي 
و غيرقابل تجديدنظر اس��ت مگ��ر از طريق اعاده 

دادرسي و اعمال ماده 4۷۷. 
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از  بي�ش  نيك�وكاري  مراك�ز  در  م�ردم  گذش�ته  س�ال 
2ه�زارو600 ميلي�ارد توم�ان در هم�ه زمينه ه�ا كم�ك كردن�د. 
معاون مش��اركت هاي مردم��ي و مع��اون اداري و مالي كميت��ه امداد با 
اش��اره به بحران زلزله و س��يلي كه در چند سال گذش��ته در كشور رخ 
داد، بيان ك��رد: كمك هاي م��ردم در اين زمينه حيرت آور بود؛ بخش��ي 
از اي��ن كمك ها كمك ه��اي م��ادي زيادي بودن��د، اما كم��ك معنوي 
مردم باعث ش��د اف��راد از بح��ران روحي و رواني س��ريع عب��ور كنند و 
 احس��اس جمعي ايجاد ش��ود كه اين احس��اس جمعي با اع��داد و ارقام 

قابل مقايسه نيست. 
عليرضا عسگريان با اشاره به اينكه دولت جديد و نظام بايد به موضوع خيريه 
و اعمال انساني خير و احسان و به ويژه انفاقي كه در دين به آن تأكيد شده 
توجه ويژه اي داشته باشد، يادآور شد: در حال حاضر بيش از يك ميليون و 
۷۷ هزار حامي داريم و در سال جاري نيز ۷0 هزار نفر به جمعيت آنها اضافه 
شد. اكنون حدود 400 هزار كودك يتيم و محسنين داريم كه حمايت و 
سرپرستي و تكفل قسمتي از زندگي تمامي اين ايتام )400 هزار يتيم( به 
مردم سپرده شده است؛ بدين معنا كه كليه ايتام براي اولين بار داراي حامي 

شده اند. اين احساس قابل برآورد ريالي نيست. 
به گفته وي، مردم در سال گذش��ته هزارو۵60 ميليارد تومان به يتيمان 
كمك كردند و همچنين 2 ميليون و 200 هزار حمايت شكل گرفته است. 
معاون مشاركت هاي مردمي و معاون اداري و مالي كميته امداد ادامه داد: 
اكنون اين امكان وجود دارد كه تعداد حاميان به 4 تا 10 ميليون افزايش 
پيدا كند، اگر 10 ميليون حامي داشته باشيم، آيا محرومي باقي مي ماند؟ 
اين ظرفيت به ص��ورت بالقوه ميان م��ردم وجود دارد، ام��ا براي فعليت 

بخشيدن به اين ظرفيت نهفته، دولت ها بايد دست به كار شوند. 
به گفته معاون مشاركت هاي مردمي و معاون اداري و مالي كميته امداد، 
سال گذشته مردم در مراكز نيكوكاري بيش از 2هزارو600 ميليارد تومان 

در همه زمينه ها كمك كردند. 
عسگريان همچنين اظهار كرد: ما در كميته امداد بخشي از اين مأموريت 
را مي توانيم پوشش دهيم، اما حمايت و تكفل 400 هزار نفري يتيمان و 
محسنين بسيار سخت اس��ت. در اين بخش مردم بايد پاي كار بيايند و 
هدايت مردم بايد توسط دولت صورت گيرد. در اين بخش دولت بايد هزينه 

كند و امكاناتي به خيريه ها و خيرين ارائه دهد. 
اين دو موضوع باعث مي شود كه ما به خود بباليم و به آينده اي روشن اميدوار 
باشيم كه كشور ما با نسبت بسيار باال وارد حوزه خير و احسان شده باشد. چرا 
نگوييم ۳0 درصد، 40 درصد يا ۵0 درصد مردم كشور ما وارد حوزه خير و 
احسان شدند؟ چرا نبايد بگوييم كه هر شغلي در كشور ما يك مركز نيكوكاري 
 دارد؟ اگر اين اتفاق صورت گيرد، بس��يار بيشتر از ماديات مردم مي توانند 
كمك كنند. به گفته معاون مش��اركت هاي مردمي و معاون اداري و مالي 
كميته امداد، طي سه س��ال گذش��ته ۵0 ميليون پرس غذا توسط مردم 
ميان نيازمن��دان توزيع شده اس��ت. همچنين در عيد قرب��ان 6 ميليون 
 و 600 هزار وع��ده غذايي و يك ميليون بس��ته غذايي مي��ان نيازمندان 

توزيع شد. 
عسگريان با اشاره به طرح احسان حسيني نيز گفت: امسال ۳هزارو۳۹۷ 
آشپزخانه در راستاي طرح اطعام و احسان حسيني راه اندازي شده است 
كه تاكنون بيش از 21 ميليون پرس غذا و بيش از ۹۷۷ هزار بسته احسان 

ميان نيازمندان توزيع شده است. 
وي با اش��اره به اينكه محرومان عزيزترين مردم و ولي نعمتان ما هستند، 
افزود: مسكن برخي از اين افراد نياز به تعمير دارد و برخي نيازمند مسكن 
هستند. بسياري از اين محرومان نيازمند وسايل اوليه زندگي هستند و اينها 
در حوزه خير و احسان است. بسياري از محرومان نيازمند خدمات تحصيلي 
هستند. بسياري از محرومان نيازمند تجهيزاتي مانند تبلت براي تحصيل 
هستند كه از دوران كرونا عبور كنند و اگر اين افراد تبلت و موبايل نداشته 

باشند، ترك تحصيل مي كنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت کبری فرشچی

 تكذیب ادعاي توليد و انتقال واکسن 
از ایران به روسيه

 خروج و ورود هر نوع واكسن مستلزم مجوز سازمان غذا و دارو است. 
به دنبال انتشار اظهارات معاون قرارگاه پدافند زيستي كشور مبني بر 
توليد ماهانه 2 ميليون دوز واكسن اسپوتنيك در كشور و انتقال آن به 
روسيه، سخنگوي سازمان غذا و دارو با تأكيد بر اينكه خروج و ورود هر 
نوع واكسن مستلزم مجوز اين سازمان است و چنين چيزي تاكنون در 
مورد واكسن هاي كرونا از جمله واكس��ن اسپوتنيك وي صادر نشده، 

ادعاي توليد و انتقال واكسن از ايران به روسيه را تكذيب كرد. 
كيانوش جهانپور در واكنش به اظهارات معاون قرارگاه پدافند زيستي، 
مبني بر توليد ماهانه 2 ميليون دوز واكس��ن اس��پوتنيك در ايران و 
انتقال آن به كشور روسيه گفت: »اظهارات ايشان كذب محض بوده و 
هنوز طرف روسي محصول توليد شده اوليه واكسن اسپوتنيك اليت 
توليدي ش��ركت خصوصي ايراني را براي توليد انبوه تحت ليسانس 

تأييد نكرده است.«
به گفته وي خروج هرگونه واكس��ن كرونا از ايران ادعاي كذبي است 
كه مقصود و انگيزه گوينده از نش��ر اين مطلب كذب در شرايط حاضر 

مشخص نيست. 
جهانپور تأكيد كرد:»واكسن اس��پوتنيك اليت به صورت بچ تست يا 
محموله اوليه توليد شده و هفته هاست در انتظار تأييد نهايي مؤسسه 

گاماليا روسيه براي ورود به چرخه توليد انبوه است.«
وي همچنين گفت:»در عين حال بايد توجه كرد كه خروج و ورود هر نوع 
واكسن مستلزم مجوز سازمان غذا و دارو است كه چنين چيزي تاكنون 
در مورد واكسن هاي كرونا از جمله واكسن اسپوتنيك وي صادر نشده 

و اظهارات مطرح شده در اين باره صحت ندارد.«

مگر مي توان به ُكنه وجود او پي برد؟ مگر مادر روزگار قادر است 
كه ديگر همچو او بزايد؟! 

تملق، خوشايند زمامداران اس�ت و انتقاد، خط قرمز آنان، اما او 
مثل هيچكس نبود!

داشت خطبه مي خواند كه كسي برخاسته، متملقانه حرفي زد. 
رش�ته كالم گسس�ته، گفت بيزارم از اينكه فكر كنيد تعريف و 
تمجيد شما را دوست دارم. با كلمات فريبنده تعريفم نكنيد و با 

بيان »سخن حق« مرا ترك كنيد. 
انتقاد از خود را نيز خط قرمز جامعه نكرد. در حكومت داري چنان 
ش�كيبا بود كه به ترس و ترديد متهم شد. مخالفانش در مسجد 
جمع ش�ده، با گس�تاخي دش�نامش مي دادند، اما يك روز هم 

سهمشان از بيت المال قطع نشد. 
مي دانس�تند در حكومت علي پاسخ س�خن تلخ، با سخن داده 

مي شود. حرف مخالف هزينه ندارد. 
آيا گفت وگو، تعامل و مدارا در حكومت داري ما نيز همين جايگاه 

را دارد؟

390
 دنيا زدگي خانه آخرت 

با قيمت هاي چند ميلياردي!
 نامش خانه آخرت است و بنا بود اينجا ديگر فقير و غني پادشاه و گدا  
همه يك شكل و يك جور باشند و از دار دنيا با خود كفني ببرند و كوله بار 
اعمال، اما حاال سا ل هاست كه حتي از خانه آخرت هم مي توان طبقه 
اقتصادي و اجتماعي افراد را متوجه ش��د! قبره��اي الكچري چندين 
ميليوني بارها سوژه رسانه ها شده و حاال مسائل اقتصادي روي قيمت 
خانه آخرت هم اثرگذار بوده و قيمت قبر در برخي مناطق را به ۳ تا 10 
ميليارد تومان رسانده است. چند روز اخير فيلمي از شبستان امامزاده 
صالح تهران در فضاي مجازي دست به دست مي شود كه يك قبرستان 
متفاوت و الكچري را به تصوير مي كشد؛ قبرستاني كه قبرهايش عاوه 
بر قيمت چند ميلياردي هزينه شارژ ماهانه هم دارند! كف اين قبرستان 
سنگ و ديوارهايش آيينه كاري شده اس��ت و با آنچه به طور معمول 
از قبرستان مي شناسيم زمين تا آس��مان فرق دارد. پس از انتشار اين 
فيلم بود كه حجت االسام احسان بي آزار تهراني توليت امامزاده صالح 
تجريش شايعه شارژ ماهانه ميليوني قبور اين قبرستان را تكذيب كرد،

 اما انگار قيمت هاي ميلياردي آن صحت دارد و كساني كه بتوانند از پس 
پرداخت اين هزينه ها بر بيايند مي توانند در اين قبرستان كه بنا به تأكيد 

توليت امامزاده صالح عمومي نيست، قبري داشته باشند. 
حتي در قبرستان هايي مانند بهشت زهرا هم با نيم نگاهي به سنگ قبر 
و قطعه اي كه ميت در آن دفن شده مي توان طبقه اقتصادي و اجتماعي 
وي را حدس زد و متوجه شد. اصاً صنعتي پيرامون مرگ شكل گرفته و از 
لحظه اي كه عزيزي چشم از دنيا فرو مي بندد تا كفن و دفن و مراسم ها و گل 
و غيره همه و همه گردش مالي عظيمي را به وجود آورده كه خيلي وقت ها با 
توصيه هاي ديني و فلسفه مرگ و تذكر آن فاصله اي عميق دارد. يكي از پر 
هزينه ترين بخش هاي اين ماجرا كه حتي اپيدمي كرونا هم نتوانسته آن را 
تعديل كند، حكايت قبرهاي الكچري است كه هر از چند گاه حاشيه ساز 
مي شود. اين بار هم ويدئويي در فضاي مجازي وايرال شده كه از قبرستاني 
فوق الكچري پرده بر مي دارد؛ قبرس��تاني در امامزاده صالح تجريش كه 
قبرهايش ۳ تا 10 ميليارد مي ارزد و حتي ش��ارژ ماهانه دارد. حاال توليت 
آستان امامزاده صالح تجريش شارژ ماهانه قبرستان اين آستان را تكذيب 

كرده اما حكايت اصل ماجرا و قبرهاي چند ميلياردي انگار درست است. 
   اين قبرستان عمومي نيست

حجت االس��ام بي آزار تهراني با بيان اينكه شخصيت هاي مهم علمي و 
فرهنگي در اين در اين حريم مدفون هستند، مي افزايد:» اين قسمتي كه 
در فيلم به نمايش در آمده آنگونه نيس��ت كه براي افراد خاص باشد البته 

حدود صد و خرده اي قبر وجود دارد و محدوديت دارد.«
توليت آستان امامزاده صالح با تأكيد بر اينكه اين قبرستان عمومي نيست، 
مي گويد:»ما خودمان را موظف به تدفين اموات نمي دانيم و شهرداري و 
سازمان بهشت زهرا در اين باره وظيفه دارند و قبور رايگان تا آرامگاه هايي 

با قيمت ميلياردي در بهشت زهرا وجود دارد.«
به گفته بي آزار تهراني كاربري اوليه اين مكان آيينه كاري ش��ده كه زير 
آستان قرار دارد، به عنوان دارالقرآن ديده شده بود اما با حضور وي در توليت 
آستان و با هماهنگي با سازمان اوقاف و امور خيريه بنا مي شود تا قبوري 

تأسيس و واگذار شود. 
وي ادامه مي دهد:»از علما مواردي را داشتيم كه به صورت كامًا مجاني 
در اين مكان دفن شده اند. دو مورد پدران و مادران شهدای بومي منطقه 
در اينجا رايگان دفن شده اند و اين طور نيست كه يك وجه معين و الزامي 

باشد.«
  به واقفان ميلياردي قبر هديه مي شود

حجت االس��ام بي آزار تهراني در خصوص هزينه هاي ۳ تا 10 ميلياردي 
قبور اين قبرستان هم با تأكيد بر اينكه تمام اين پول ها به حساب سازمان 
اوقاف واريز مي شود، اينگونه توضيح مي دهد: » ممكن است كسي بيايد و 
بگويد من مي خواهم براي آستان كار بزرگي را انجام دهم مثًا مي خواهم 
از اماك معارضي كه در منطقه تجريش وج��ود دارد خريداري كنم و در 
اختيار آس��تان قرار دهم. در حال حاضر ما براي چهار ملك بايد بيش از 
100 ميليارد تومان خريد كنيم. اما كسي هست كه مي گويد من مي خواهم 
به عشق حضرت 10 ميليارد تومان ملك را خريداري كنند و ما هم به آنها 
از قبور هديه مي دهيم و ممكن است يكي بيايد و 10 ميليارد هزينه كند و 

يكي ممكن است 20 ميليارد بدهد.«
بي آزار تهراني در رابطه با فضاي الكچري و غير متناسب با قبرستان در اين 
مكان مي گويد:»در فضايي كه از قبل بود من با يك سري اجناسي مثل بوفه 
و چراغ و اينها مواجه شدم اما اين وعده را مي دهم كه به سمت يكسان سازي 

برويم تا رنگ و بو متذكر از قبور و ياد مرگ در آنجا باشد.«

دادستان كل ختم دعوا را اعالم كرد
برگ سبز سند رسمي است

دادس�تان كل كش�ور ب�ا ارس�ال نام�ه اي ب�ه دادس�تان هاي 
عموم�ي و انق�الب سراس�ر كش�ور اع�الم ك�رد ك�ه تنظي�م 
س�ند خ�ودرو در دفات�ر اس�ناد رس�مي غي�رالزم اس�ت و 
اس�تنكاف كنندگان از آن تح�ت تعقي�ب قانون�ي ق�رار مي گيرند. 
ثبت سند خودرو در دفاتر اس��ناد براي قوه قضائيه درآمد زايي داشت، اما 

دستگاه قضا به جهت رفاه مردم، قيد اين درآمد را زد. 
مدت ها بود كه بين نيروي انتظامي و دفاتر اسناد در خصوص اينكه برگ 
سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي، س��ند رسمي خودرو محسوب 

مي شود يا نه، جدال وجود داشت. 
پيش از اين حتي رئيس ديوان عدالت هم طرف ناجا را گرفته بود، اما دفاتر 
ثبت اسناد حاضر به پذيرفتن اين ماجرا نبودند و نامه نگاري هاي گسترده اي 

هم با مجلس براي به رسميت نشناختن برگ سبز به عنوان سند داشتند. 
رئيس كانون سردفتران و دفترياران، مردادماه امسال هم اذعان كرده بود كه 
»ما هم مي پذيريم كه مردم نبايد به دو مركز مراجعه كنند و اين باعث ايجاد 
مشكاتي براي مردم است. ما اعام كرديم با توجه به سيستم ثبت آني و ثبت 
الكترونيك كه در اختيار دفاتر اسناد رسمي است و راهنمايي و رانندگي هم 
همين سيستم را دارد اين دو سيستم را به همديگر متصل كنيم و پرداخت 
ديون و معوقات و مسائل اينچنيني را توسط اين سيستم انجام دهيم. از طريق 
دفاتر اسناد استعام بگيريم و استعام از مراكز پليس انجام و به دفاتر اعام 

شود مانند آن چيزي كه در خصوص ملك در حال انجام است.«
اما انتقادها به دفاتر اسناد همچنان پابرجا بود و زمزمه هايي مبني بر سند بودن 
كارت سبز وجود داشت. كار به جايي رسيد كه چندي قبل علي خنداني، 
رئيس كانون سردفتران و دفترياران در پي اظهارنظر برخي از افراد و مسئوالن 
در خصوص عدم لزوم تنظيم سند رس��مي خودرو در دفاتر اسناد رسمي 
گفت: از افرادي كه به هر شكل و نوعي در هر جايگاه و مقامي نسبت به ترويج 
بي قانوني در كشور از جمله عدم لزوم تنظيم سند رسمي براي خودرو در دفاتر 

اسناد رسمي اقدام كنند، در مراجع رسمي و قانوني شكايت مي كنيم!
خنداني ضمن تأكيد بر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اعام كرد 
كه رأي اخير ديوان عدالت اداري كه مستند برخي افراد قرار گرفته است، 
به  هيچ عنوان ارتباطي به عدم تنظيم سند قطعي خودرو در دفاتر اسناد 
رسمي ندارد!  در نهايت روز گذشته دادستان كل كشور با ارسال نامه اي 
به دادستان هاي عمومي و انقاب سراس��ر كشور، تكليف نهايي و قطعي 
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي را مشخص و اعام كرد: برگ سبز 
صادر شده از سوي نيروي انتظامي، سند رسمي خودرو محسوب مي شود 
و متعاملين الزامي براي حضور در دفاتر اس��ناد رسمي براي تنظيم سند 
ندارند.  به اين ترتيب از اين پس، متعاملين خودرو هيچ الزامي براي تنظيم 

سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نخواهند داشت. 

سجاد حياط پور|  فارس 


