
سال گذشته حسرت پياده روي اربعين بر دل 
ميليون ها زائر ايراني ماند، چراكه مس�ئوالن 
رسماً اعالم كرده بودند اين سفر به دليل شيوع 
كرونا برگزار نخواهد شد. دل زائران اربعين از 
اين تصميم س�وخت اما تكليفشان مشخص 
بود و با دل سوخته ش�ان اربعين را گذراندند. 
امس�ال اما با بي تدبيري هاي ص�ورت  گرفته 
ش�رايط طور ديگ�ري رقم خ�ورد كه موجب 
سردرگمي مشتاقان زيارت اربعين شده است. 

در اين چند هفته مانده به اربعين خبرهاي ضد 
و نقيض زيادي منتش��ر ش��د؛ يكبار مسئوالن 
اعالم كردند تنها 30 هزار نفر مي توانند به سفر 
اربعين بروند و بار ديگر اين تع��داد را 60 هزار 
نفر عنوان كردند، بعد از آن دوباره خبر رس��يد 
كه ممكن اس��ت اين آمار مج��دد كاهش پيدا 
كند،  البته پ��س از كش وقوس هاي فراوان و با 
سفر نخست وزير عراق به ايران، ظرفيت نهايي 
60 هزار نفر مورد توافق ق��رار گرفت، اما براي 
60 هزار زائر كش��ورمان كه طبق اعالم رسمي 
س��تاد اربعين حس��يني قرار اس��ت به عراق و 
اربعين حس��يني اعزام شوند، سه شرط قطعي 
اعالم ش��د: تزريق دو دوز واكسن كرونا، همراه 
داشتن تست منفي PCR و اعزام فقط به صورت 
هوايي. مواردي كه هر كدام مشكالتي را براي 
مشتاقان به سفر اربعين و به ويژه جوانان ايجاد 

كرده است. 
قبل از شيوع كرونا و در اربعين سال 98، 3ميليون 
و 80 ه��زار ايراني مجوز حض��ور در راهپيمايي 
اربعين را داشتند، امس��ال اما اعالم مي شود كه 
تنها موكب داران و عوامل اجرايي به عراق س��فر 
كنند، مس��ئله اي كه مش��تاقان زيارت اربعين 
را كالفه كرده و هر كدامش��ان جوياي وضعيت 
س��فر اربعين هستند و س��ؤال مي پرسند كه آيا 
مي توانند امس��ال زائر اباعبداهلل ش��وند يا اينكه 
مثل سال گذشته بايد حس��رت زيارت را بر دل 

داشته باشند؟!
 دولت با س�فر كربال مثل همان س�فر به 

تركيه رفتار كند!
حانيه سادات يكي از مشتاقان زيارت اربعين است 
و خبره��ا را يك به يك مي خواند ت��ا روزنه اميد 
براي رفتن به كربال پيدا كند. او كه سال گذشته 
به دليل لغو سفرها نتوانسته بود به عراق برود با 
ناراحتي به خبرنگار »جوان« مي گويد: »س��ال 
گذش��ته آب پاكي را روي دس��تمان ريختند و 
گفتند كه اجازه سفر به كربال را نداريم، امسال اما 
با هر خبري كه از اظهارنظرهاي مسئوالن منتشر 
مي شود، حالم دگرگون مي شود و نمي دانم امسال 

سفر اربعين قسمت من مي شود يا نه!«
او با انتقاد از سختگيري ها براي سفر اربعين و آزاد 
بودن سفر به ساير كشورها مي گويد: »دولت حق 
دارد كه نگران شيوع مجدد كرونا باشد و به زائران 
سخت بگيرد، اما حق ندارد در مقابل سفر ساير 
كشورها مانند تركيه، آسان بگيرد و با بي تفاوتي 
از كنار مس��افراني كه با خود كرونا را به سوغات 
آورده اند، رد ش��ود و به ما زائران كه شوق زيارت 
كربال را داريم، سختگيري كند و شروط سخت 

بگذارد. دولت بايد براي س��فر اربعين هم مانند 
تمام سفرهاي خارج از كشور رفتار كند. «

 سفر جوانان به كربال ممنوع!
يكي از ش��روط تش��رف به عراق در ايام اربعين 
تزريق دو دوز واكسن كرونا اعالم شده است؛ در 
شرايطي كه بس��ياري از مردم و به ويژه جوانان 
در نوبت تزريق واكس��ن نيستند چنين شرطي 
موجب نارضايتي بس��ياري از جوانان شده است. 
به خصوص اينكه بس��ياري از زائران عازم س��فر 
اربعين، جوانان و نوجواناني هستند كه سن آنها 
به واكسن نمي رس��د يا واكس��ني براي آنها در 
بازار وجود ندارد.  به تازگي افراد 40س��ال به باال 
)متولدين 1360 و قبل( در سراسر كشور براي 
دريافت واكسن كرونا مجاز به ثبت نام شده اند و 
بعيد است كه آنها بتوانند تا روز سفر اربعين هر دو 
دوز واكسن را دريافت كنند، بنابراين واضح است 
كه بسياري از جوانان از سفر اربعين باز مي مانند 
و اين بي انصافي در حق آنها اس��ت! بنابراين اگر 
مسئوالن مي خواستند پيش شرطي براي ورود 
به عراق داشته باشند بايد آن را يك يا دو ماه قبل 

اعالم مي كردند تا براي آن فكري شود!
 عراق اصراري به واكس�ينه بودن زائران 

ايراني ندارد، مسئوالن ما دارند!
روزگذشته يوسف افضلي، دبير كميته اسكان و 
تغذيه س��تاد مركزي اربعين حسيني به تسنيم 
گفت: »طرف عراقي تنها تس��ت پي سي آر را به 

عن��وان مجوز حض��ور در مراس��م اربعين اعالم 
كرده است، اما بر اساس مذاكرات قبلي � كه ايران 
عالقه مند به ش��ركت افرادي در مراسم اربعين 
است كه واكسن كرونا تزريق كرده باشند � اعالم 
كردند تزريق تنها يك دوز واكسن هم براي آنها 
كفايت مي كند، با اين حال س��تاد ملي مقابله با 
كرونا تصميم گرفت تا زائران اربعين حتماً هر دو 

دوز واكسن را تزريق كرده باشند. «
اين عضو ستاد اربعين ادامه داد: »قرار دادن شرط 
تزريق دو دوز واكس��ن كرونا ب��راي جوانان زير 
40سال باعث شده كه بسياري از جوانان عماًل از 
سفر زيارتي اربعين امسال محروم شوند؛ با اين 
توضيح كه بسياري از اعضاي موكب ها را جوانان 
زير 40سال تش��كيل مي دهند كه بايد براي آن 
راه��كاري پيدا ش��ود و اين مش��كل را پيگيري 

خواهم كرد. «
عضو س��تاد اربعي��ن در حالي وع��ده پيگيري 
مشكالت را مي دهد كه مشتاقان زيارت اربعين 
فرصت زيادي براي ثبت ن��ام ندارند و همچنان 

چشم انتظار مسئوالن تصميم گيرنده مانده اند!
 سامانه ثبت نام قطع است

در حالي كه س��تاد مركزي اربعي��ن در روزهاي 
گذشته از آغاز ثبت نام زائران اربعين حسيني)ع( 
از طريق س��امانه س��ماح از روز دوش��نبه خبر 
داده  بود، اين سامانه تا لحظه تنظيم اين گزارش 
از دسترس خارج است؛ يعني هر كسي كه دو دوز 

واكسن را هم دريافت كرد و قصد سفر به اربعين 
را داشت نيز نمي توانست در سامانه ثبت نام كند! 
و با توجه به دستورالعمل كميته اعزام، در صورتي 
كه افراد پذيرفته شده از سوي وزارت بهداشت، 
نتوانند در زم��ان مقرر ثبت نام خ��ود را تكميل 
كنند، از ليست حذف خواهند شد! اين در حالي 
است كه تا لحظه نگارش اين گزارش، مسئوالن 
كميته اعزام نيز پاس��خگوي مشكالت مشتاقان 

زيارت اربعين و دليل اين اختالل نبودند. 
 سفر اربعين، سفر پولدارها؟!

هميش��ه اربعين به ارزان ترين سفر معروف بود، 
زيرا كه هر كس��ي مي توانس��ت كوله پشتي اش 
را آماده كند و همه بار س��فرش را در آن بريزد، 
بعد از آن هم خودش را به لب مرز برساند و سفر 
را ش��روع كند! زائران مي توانستند در موكب ها 
بمانند و دغدغه تأمي��ن غذا هم نداش��تند، اما 
حاال با اعالم لغو س��فرهاي زميني و داغ ش��دن 
خريد بليت هواپيما قيمت سفر اربعين به شدت 
گران شده اس��ت. قيمت بليت ه��اي هواپيما به 
قدري گران ش��ده كه حتي بليت پ��رواز رفت و 
برگشت به عراق تا ۵0 ميليون تومان هم فروخته 
شده اس��ت! البت��ه قيمت بليت ه��ا از 4 ميليون 
تومان ش��روع مي ش��ود و تا حدود 41 ميليون 
تومان هم مي رسد؛ بليت هاي 4 ميليون توماني 
كه تعدادشان هم خيلي كم است فقط چارتري 
فروخته مي ش��ود و بليت هاي سيستمي از 1۲ 
ميليون تومان شروع مي ش��ود. تنها بليت نجف 
نيس��ت كه با قيمت چند ده ميلي��ون تومان به 
فروش مي رود. اگر مقصد ش��ما بغداد هم باشد 
قيمت بليت آن از 9 تا ۲8 ميليون تومان اس��ت. 
بنابراين اگر قيمت بليت رفت و برگشت )تهران/

نجف( را در نظر بگيري��د از ۲6 ميليون تومان تا 
حدود ۵0 ميليون تومان هزينه آن مي شود. در 
همين رابطه ي��ك اپرات��ور آژانس هواپيمايي به 
تجارت نيوز گفت: »فرقي بين زائر و غيرزائر براي 
فروش بليت ندارد. تاكنون هيچ ابالغيه اي به ما 
در اين مورد نشده است. هر دو مسافر با يك قيمت 

بايد خريد كنند. «
 در حسرت زيارت كربال

الهام كه يكي از مش��تاقان زيارت اربعين است، 
درباره گراني بليت ه��اي هواپيماي تهران نجف 
به خبرنگار »ج��وان« مي گوي��د: »من حاضرم 
النگوهاي دستم را براي سفر به اربعين بفروشم 
و به اين گراني فكر نكن��م، اما مگر همه مثل من 
چني��ن موقعيتي را دارن��د؟! نگران آن عاش��ق 
اباعبداهلل هس��تم كه دلش براي رفتن به كربال 
پر مي كشد، اما دو دوز واكسن را تزريق نكرده يا 

هزينه پرداخت بهاي بليت كربال را ندارد. «
او ادامه مي دهد: »آن كس��ي ك��ه كربال نرفته 
خب نرفته! اما ما كه رفته ايم مي دانيم نرفتن به 
كربال و محدوديت هايي كه برايمان گذاشته اند 
چقدر سخت است. كاش مثل سال گذشته آب 
پاكي را روي دستمان مي ريختند و مي گفتند 
حق رفتن نداريم، نه اينكه با اين محدوديت ها 
جگر من و امثال من را بسوزانند و خيلي ها كه 
مي توانس��تند بيايند، جا بمانند و در حس��رت 

زيارت كربال باشند. «
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سخنگوي قوه قضائيه با رد ضمني اظهارات دادستان كل كشور:

در قضيه برگ سبز خودرو، مجلس تعيين تكليف كند!

اربعينسزاواراينهمهسردرگمينبود!
با بي تدبيري هاي صورت گرفته، فقط كهنساالن و پولداران مي توانند به اربعين بروند، آن هم اگر سامانه سماح وصل شود!

سخنگوي قوه قضائيه 
درباره حاش�يه هاي   قضایی

ماجراي برگ سبز خودرو و در مخالفت ضمني با 
اظهارات يك نهاد عالي قضايي، ديوان عدالت 
اداري و يك�ي از عالي تري�ن مقام هاي قضايي، 
دادستان كل كشور، مبني بر كفايت برگ سبز 
خودرو به عنوان يك سند رسمي، مجدداً گفت 
كه به نظر بنده بهتر اس�ت اين مشكل از طريق 
مجلس رفع ش�ود! وي همچنين از محكوميت 
حسن رعيت به 3۵ س�ال حبس و محكوميت 
جمعي ديگر هم پرونده اي هاي رعيت به حدود 

100 سال زندان خبر داد!
سخنگوي دستگاه قضا ديروز در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ ب��ه س��ؤالي در م��ورد پرونده حس��ن 
ميركاظمي معروف به رعيت  اظهار داشت: بخشي 
از اين پرونده پيش تر در دادگاه رسيدگي و منجر به 
صدور حكم شده  و بخشي از آن مفتوح بود كه اخيراً 

منجر به صدور حكم بدوي شد. 
100 سال زندان براي رفقاي رعيت

ذبيح اهلل خداييان در نشست خبري خود گفت: در 
اين پرونده ۲0 نفر محكوميت يافتند كه اتهامات 
آنها مشاركت در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي 
كشور و پولشويي، كالهبرداري، جعل، استفاده از 
سند مجعول و اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات 
است. همچنين اتهام برخي محكومان ديگر اين 

پرونده ناظر بر معاونت در جرائم فوق الذكر است. 
سخنگوي دستگاه قضا بيان داشت: در اين پرونده 
مجرم اصلي به يك فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره 
حبس سه سال و يك فقره حبس يك سال، يعني 
جمعاً به 3۵ سال حبس محكوم شد. همچنين در 
اين پرونده يك نفر به 16 سال حبس، دو نفر به 10 
سال حبس، يك نفر به 9 سال حبس، شش نفر به 
هفت س��ال حبس و بقيه نيز به شش سال و پنج 
سال حبس محكوم ش��ده اند. )در مجموع حدود 

100 سال زندان براي رفقاي رعيت(
 ۶0 ميليون يورو را خوردند

خداييان افزود: اين افراد با اقدامات خود، در نظام 
ارزي كش��ور اخالل ايجاد كرده بودن��د و وام هاي 
كالني را از برخي بانك ها گرفته بودند. در يك مورد 
60 ميليون يورو از يكي از بانك ها وام گرفته بودند 
تا كاال وارد نمايند، اما با جعل مدارك، وانمود كردند 
كه كاال وارد شده حال آنكه كااليي وارد نشده بود. 

وي بيان داش��ت: حكم صادره در م��ورد پرونده 
فوق الذك��ر بدوي اس��ت.بنابراين از ذكر اس��امي 
محكومان خودداري مي كني��م و اين حكم قابل 
فرجام خواهي در ديوان عالي كش��ور اس��ت و در 
صورت قطعيت به اطالع مردم شريف مي رسانيم. 
 بخشنامه معاون وقت سازمان ثبت خالف 

قانون بود
خدايي��ان در ادامه در پاس��خ به س��ؤالي در مورد 
مباحثي كه در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار 
يا عدم اعتب��ار آن در محافل حقوقي و رس��انه اي 
مطرح شده است، گفت: در سال 91 فرمانده وقت 
نيروي انتظامي بخشنامه اي را در رابطه با نحوه اخذ 
جرايم و ديون معوق خودرو ها و نحوه احراز هويت 
مالك و اصالت خودرو و تعويض پالك صادر كرد. 
از آن بخش��نامه به ديوان عدالت اداري ش��كايت 
شد و ديوان در س��ال 9۲ حكمي را صادر كرد كه 
اقدام نيروي انتظامي در حدود ماده ۲9 است. اين 
بخشنامه مورد اش��اره هم در مورد نحوه تعويض 
پالك و احراز صالحيت خودرو و مالك خودرو است 
و ارتباطي به نقل و انتقال خودرو كه در صالحيت 
دفاتر اسناد رسمي است، ندارد. بنابراين بخشنامه 
صادر شده از جانب نيروي انتظامي توسط ديوان 

ابطال نشد. 
خداييان ادامه داد: در سال 94، استعالمي از اداره 
حقوقي ق��وه قضائيه صورت گرفت ك��ه اين اداره 
اعالم كرد نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد 

رسمي صورت گيرد.  وي افزود: در پايان سال 99، 
مجدداً از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رأي 
ديگري صادر ش��د كه االن اين رأي مطرح است. 
در اين رأي دو بند از بخشنامه اي كه معاون وقت 
سازمان ثبت اسناد و امالك صادر كرده بود، ابطال 
شد. آن بخشنامه خالف قانون بود و به حق ديوان 
عدالت اداري آن را باطل كرد.  سخنگوي دستگاه 
قضا تصريح كرد: اخيراً هم كه دادستان كل كشور 
بخش��نامه اي را صادر كرده كه برگ سبز صادره 
از نيروي انتظامي سند مالكيت خودرو محسوب 
مي شود. اين نش��ان مي دهد كه در خصوص ماده 
۲9 اختالف نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است 
كه اين مش��كل از طريق مجلس رفع شود؛ چراكه 
اختالف نظر در مورد ماده ۲9 است و تفسير قانون 
عادي نيز بر عهده مجلس شوراي اسالمي است كه 
بايد در اين خصوص نظر تفسيري خواسته شود و 

ما بر اساس نظر مجلس  اقدام كنيم. 
 كم لطفي هايي در فضاي مجازي

خداييان در ادامه با اشاره به كم لطفي هايي كه اخيراً 
در فضاي مجازي و حقيقي در مورد س��ردفتران 
صورت گرفته اس��ت، گفت: برخي نسبت هايي به 
سردفتران دادند ناظر بر اينكه اجحاف در حق مردم 

مي كنند و سوء استفاده مي كنند. 
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ س��ؤالي در مورد 
تكليف دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با نقل و انتقال 
خودرو گفت: االن بحثي كه وجود دارد اين است 
كه برخي ادعا مي كنند كه دفاتر اسناد رسمي اقدام 
به صدور و تنظيم قرار داد وكالت در امر نقل و انتقال 
خودرو و تعوي��ض پالك نمي كنند ك��ه ما تأكيد 
كرديم دفاتر اسناد رسمي به شكل سابق اقدام به 

صدور قرارداد وكالت كنند. 
اين اظهارات قابل تأمل س��خنگوي ق��وه قضائيه 
در حالي اس��ت كه هم عالي تري��ن مرجع قضايي 
يعني ديوان عدالت اداري و هم يكي از عالي ترين 

مقام هاي قضايي، دادس��تان كل كش��ور با دركي 
درست از مطالبات مردمي و تفسير قانون به نفع 
مردم، نه به نفع يك صنف خاص، تصريح كرده اند 
كه برگ س��بز خودرو يك سند رس��مي به شمار 
مي آيد و نيازي به تنظيم س��ند خ��ودرو در دفاتر 

اسناد رسمي نيست. 
 آغاز رس�يدگي به پرونده حمله به طلبه 

آمر به معروف
وي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري پيرامون 
آخري��ن وضعيت پرون��ده حمله به طلب��ه آمر به 
معروف و ناهي از منكر در كرج   اظهار داشت: جريان 
اين پرونده به اين شكل است كه طلبه اي به همراه 
همس��رش جهت خريد به فروش��گاهي مراجعه 
مي كند و در آنجا مش��اهده مي كن��د كه خانمي 
حجاب��ش را رعاي��ت نكرده اس��ت.بنابراين تذكر 
مي دهد و در اين حين آن شخص مخاطب به فرد 
آمر به معروف اهانت مي كند. بعد از آنكه از فروشگاه 
خارج مي شوند با يك نفر تماس مي گيرند و آقايي 
مي آيد و آن ش��خص آمر به معروف و همس��رش 
را مورد ايراد ضرب قرار مي ده��د و به خودروي او 
خسارت وارد و اهانت مي كند. اين افراد قبل از اينكه 

مأموران به محل برسند، محل را ترك مي كنند. 
خدايي��ان ادامه داد: بع��د از چن��د روز، اين افراد 
شناسايي شدند و به دادس��راي عمومي و انقالب 
كرج دعوت مي ش��وند و پرونده تشكيل مي شود 
و پس از صدور قرار تأمين آزاد مي ش��وند. پرونده 
بالفاصله با صدور كيفرخواس��ت به دادگاه ارسال 
شده و وقت رسيدگي به پرونده نيز فردا )پنج شنبه 

۲۵ شهريور( تعيين شده است. 
وي اظه��ار كرد: پرون��ده روند عادي داش��ته و 
طوالني نشده اس��ت و مدتي هم ك��ه پرونده در 
دادسرا بوده به سبب گذشت طول درمان همسر 
طلبه آمر به معروف - كه دچار شكستگي بيني 

شده است - بود. 

حسین سروقامت

هواپيمابازيبامالمردم!
متهم رديف اول تعاوني وحدت، با سرمايه 2۶۶ هزار 
سپرده گذار 4 فروند هواپيما و امالك الكچري خريد

متهم ردي�ف اول پرونده تعاون�ي وحدت با س�رمايه 2۶۶ هزار 
سپرده گذار، اقدام به خريد چهار فروند هواپيما، ويالي لوكس 
و امالك الكچري در مناطق مرفه نش�ين تهران و مش�هد كرد. 
اكنون ش�ش ماه اس�ت كه كارشناس�ان بانك مركزي مشغول 
حسابرسي از اين تعاوني هس�تند، اما آنقدر حساب ها آشفته 
است كه هنوز كارشناسان نتوانسته اند هيچ گزارشي ارائه دهند. 
سومين جلسه رسيدگي به پرونده تعاوني وحدت روز گذشته به رياست 
قاضي صلواتي در ش��عبه 4 رس��يدگي به پرونده اخاللگران و مفسدان 
اقتصادي برگزار شد.  سيد محمد جعفر طباطبايي، متهم رديف اول و شش 
نفر ديگر هم از متهمان اصلي پرونده تعاوني وحدت هستند. اموالي كه از 
متهم در اختيار بانك مركزي قرار گرفته هزارو۵00 ميليارد تومان ارزش 
دارد كه متأسفانه تا امروز ۲ هزار و ۵00 ميليارد تومان از خط اعتباري كه 

مربوط به بيت المال است، هنوز بازنگشته است. 
 ويالهاي كيش براي خودمان بود!

در ابتداي جلس��ه دادگاه، متهم ردي��ف اول با اعالم قاض��ي صلواتي در 
جايگاه قرار گرفت و درباره نحوه خريد اموال در تعاوني وحدت  گفت: اين 
خريد ها از سود عملكرد و مازاد منابع بوده است بدان معنا كه ما از حساب 
سرمايه گذار، پولي برداشت نكرديم و اين مبالغ از حساب جاري شركا بوده 

كه با امضاي مديرعامل صورت گرفته است. 
س��يد محمد جعفر طباطبايي با رد اتهام منتسب ش��ده مبني بر اخالل 
در نظام اقتصادي  بيان داش��ت: اين اتهام را قبول ن��دارم.  اين متهم در 
ادامه درباره نحوه هزينه كرد مبالغي كه به حس��اب وي واريز ش��ده بود، 
توضيحاتي را به دادگاه ارائه و ادعا كرد كه اين مبالغ، براي خريد س��هام 

هزينه شده است. 
طباطبايي س��پس به ارائه جزئياتي از نحوه خريد ملك لواسان و خريد 
چهار هواپيما براي شركت اترك پرداخت و درباره خريد ويالهاي كيش 
هم گفت: پروژه كيش نيز كاماًل ش��خصي خريداري شده است و پول آن 
هم از حساب جاري شركا برداشت شده و از سود كاركرد مديران تعاوني 

بوده است. 
 متهم چنين روزي را پيش بيني كرده بود

اين متهم در پايان دفاعيات خود از قاضي صلواتي درخواست كرد تا در 1۵ 
مورد از جمله بررسي كليه وجوه نقدي، بررسي كد بانكي شعبات و مالكيت 

ملك اكباتان، كارشناسي صورت گيرد. 
در ادامه قاضي صلواتي از نماينده بانك مركزي درخواست كرد در جايگاه 

قرار گيرد و توضيحات خود را بيان كند. 
نماينده بانك مركزي هم به جايگاه رفت و گفت: متهم طباطبايي در ابتدا 
با سوء نيت فعاليت كرد؛ يعني مي دانست كه روزي ممكن است در دادگاه 
حاضر شود، به همين جهت يك ظاهر قانوني براي اقدامات مجرمانه خود 

ايجاد كرد تا بتواند خود را از اتهامات مبري كند. 
وي ادامه داد: متهم طباطبايي مي گويد اگر تخلفي صورت گرفته چرا بانك 
مركزي جلوي اقدامات ما را نگرفت. در حالي كه بايد به وي گفت اين همه 
نامه و شكايت از سوي بانك مركزي صورت گرفت شما به كدام يك اهميت 

داديد؟! و چرا هيچ تعاملي با بانك مركزي انجام نداديد؟
 حسابرسان هم سردرگم شده اند!

نماينده بانك مركزي بيان داشت: اگر بانك مركزي جلوي فعاليت را بگيرد، 
آقايان مي گويند بانك مركزي نمي گذارد ما فعاليت كنيم و مقصر بانك 
مركزي است، حال كه ايشان فعاليت خود را ادامه داده است، مدعي شده 

كه چرا از همان ابتدا بانك مركزي جلوي ما را نگرفت. 
وي تأكيد كرد: طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، بانك مركزي درمورد 
تعاوني ها همواره بايد بحث ساماندهي را پيش ببرد كه در بسياري موارد 
در انجام ساماندهي بسيار موفق بوده است، مگر در مواردي مانند تعاوني 

وحدت كه مدير آن نمي خواهد اين طرح به طور موفق اجرا شود. 
نماينده بانك مركزي گفت: طباطبايي در تاريخ ۲3 آذر 9۲ از ش��ركت 
بيرون آمد و قبل از آن، كليه وجوه را به طرق مختلف از ش��ركت تعاوني 
خارج كرده و در نهايت يك ش��ركت فاقد اموال و امالك را به نفر بعدي 
تحويل مي دهد. در حالي كه وي در قبال اين شركت تجاري مسئوليت 

دارد. 
وي ادامه داد: از ابتداي سال 1400 كارشناسان حسابرسي مشغول فعاليت 
هستند، اما آنقدر حساب ها آشفته است و اطالعات مالي از بين رفته كه 

هنوز كارشناسان نتوانستند هيچ گونه گزارشي ارائه دهند. 
 اقدامات مجرمانه در زمان همه كاره بودن متهم رديف اول

گفتني است در دومين جلس��ه اين پرونده كه عصر روز سه شنبه برگزار 
شد، نماينده دادستان خبر داد كه محمد جعفر طباطبايي، متهم اصلي 
اين پرونده از بهمن 91 تا دي 9۲ به عنوان سهامدار صد درصدي تعاوني 
وحدت مشغول به فعاليت بوده است و بر اساس بررسي ها، اكثر اقدامات 
مجرمانه در زمان سهامداري صددرصدي وي انجام شده است.  مسعود شاه 
محمدي  با تشريح مشخصات متهم گفت: سيد محمد جعفر طباطبايي 
متهم به اخالل در نظام اقتصادي كشور از طريق حيف و ميل اموال عامه 
مردم و تحصيل مال نامشروع و برداشت غير قانوني وجوه سپرده گذاران 
به مبلغ 4 هزار و 377 ميليارد و 66۲ ميليون ريال )حدود 437 ميليارد 

تومان( و تصرف عدواني و انتقال اموال تعاوني به نام خود است. 
 متهم، هتل ميثاق را به نام خود كرد

نماينده دادستان تصريح كرد: براي تعاوني وحدت در شركت هواپيمايي 
اترك هيچ گونه سهمي در نظر گرفته نمي شود. در ادامه طباطبايي اقدام 
به خريد چهار فروند هواپيما مي كند و بر اس��اس اسناد مالي در تعاوني 
وحدت برخي از مبالغ از س��هام تعاوني وحدت در اين راس��تا برداش��ته 
شده اس��ت. بر اس��اس مدارك حدود 4۵ ميليارد تومان از وجوه تعاوني 
جهت خريد هواپيما هزينه گرديده اس��ت.  نماينده دادس��تان گفت: از 
ديگر اقدامات مجرمانه مته��م طباطبايي تصرف محل هواپيمايي اترك 
و انتقال اموال محل هواپيمايي به مرتبطين و س��پس به خود است. اين 
متهم هتل ميثاق مش��هد را هم كه متعلق به تعاوني وحدت است به نام 
خود كرده است! آنچه مشخص است متهم طباطبايي تا تاريخ 31 تير 9۲ 
مبلغ 100 ميليارد تومان برداشت غيرقانوني از تعاوني داشته است و زماني 
كه بانك مركزي متوجه اين موضوع مي ش��ود، خريد و فروش تعاوني را 

غيرقانوني اعالم مي كند. 
 همه ما به خاطر طمع در اينجا هستيم

نماينده دادستان با بيان اينكه متهم طباطبايي مانور هاي متقلبانه مالي 
داشته است، گفت: اين متهم امالك لواسان را كه متعلق به تعاوني بوده است 
به هشت نفر از مرتبطين خود داده است. اين متهم اقرار كرده است كه با 
بخش��ي از اين پول ها يك ويال در طرقبه، يك ملك در الهيه، يك قطعه 
زمين در الهيه، پنج قطعه زمين در مشهد )يك ملك در ميدان نوغان، يك 

ملك در سپهرمشهد( و 4۲ واحد مسكوني خريداري كرده است. 
در ادامه متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات وارده، 
مدعي شد: اگر بانك مركزي زماني كه ۲7 شعبه داشتيم، ورود مي كرد و 
اعالم مي كرد كار ما غيرقانوني است، اين پرونده وجود نداشت. همه ما به 
خاطر طمع در اينجا هستيم. 1۵ ميليارد تومان به من در فاصله دو يا سه 
مرتبه پرداخت شده بود و من با هزار و 300 ميليارد تومان منابع از تعاوني 

وحدت خارج شدم. 
نماينده دادستان هم خطاب به اين متهم گفت: اين پرونده از سال 9۲ در 
خراسان كليد خورده است و شما بار ها احضار شده ايد، سپس پرونده تان به 
تهران آمده است و شما پرونده را مطالعه كرده ايد و اتهامات به شما تفهيم 
شده است؛ شما از ديگر متهمان نام برديد. بايد تأكيد كنم كه دادسرا عهد 
اخوت با هيچ كسي ندارد؛ پرونده هاي ديگر متهمان نيز مفتوح است و به 

اتهامات آنها نيز رسيدگي خواهد شد. 

»جوي آندره« آلماني اكنون 99 ساله شده است. تصوير دوران 
جواني اش را اغلب مردم دنيا ديده اند؛ زني با يونيفرم نظامي كه 

كراوات زده و لبخندي به لب دارد. 
او نه تنها زني عجيب كه انساني خارق العاده است!

در جن�گ جهان�ي دوم از قتل ع�ام نازي ها جان س�الم به در 
برده است. بار ديگر هواپيمايش سقوط كرده و در كمال شگفتي 
زنده مانده است. بعدها گرفتار سرطان شده و عزرائيل را جواب 

كرده است. 
و اكنون در آستانه يكصد س�الگي كرونا گرفته و از اين مهلكه 

نيز گريخته است!
ترس از مرگ مانع بزرگي در راه انجام وظيفه و مسئوليت پذيرِي 
اجتماعي است. مرگ چون سايه مي گريزد از كساني كه در راه 
اهداف بزرگ، ش�جاعانه به دل خطر زده، بي محابا مسئوليت 

خويش را به انجام رسانند!
مرگ اگر مرد است، گو نزد من آي  / تا در آغوشش بگيرم تنگ 
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علیرضا سزاوار

وزيربهداشت:اينهفتهركوردتزريق
واكسنرادرجهانميشكنيم

پيك پنجم كرونا هم از سرمان گذشت؛  اپليكيشن ماسك در اطالعيه اي 
اعالم كرده تمامي استان هاي كشور از قله خيز پنجم كرونا عبور كردند 
و روند بستري در تمامي استان هاي كشور كاهشي شد. با وجود اين اما 
خطر موج هاي بعدي كرونا به خصوص با شناسايي افراد مبتال به المبدا 
در كش�ورهاي همس�ايه اي چون تركيه و امارات بيخ گوشمان است. 
راهكار مواجهه با پيك هاي بعدي هم همان رعايت دس�تور العمل ها 
و سرعت گرفتن واكسيناسيون است كه حاال و با تأمين واكسن مورد 
نياز ركوردهاي جديدي در واكسيناس�يون روزانه ثبت شده است. با 
اين ركوردشكني ها هم اكنون رتبه دوم واكسيناسيون هفتگي كرونا 
در جهان را كسب كرده ايم. با وجود اين وزير بهداشت وعده داده، اين 
هفته ايران ركورد تزريق هفتگي واكس�ن كرون�ا را در جهان خواهد 
شكست. همچنين قرار اس�ت ظرف دو هفته آينده رده سني ۶ تا 1۸ 
سال در كشور واكسينه شوند. آنطور كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي و فرمانده ستاد مقابله با كروناي پايتخت خبر مي دهد، 
 دو واكسن  ايراني نورا و انستيتو پاستور براي كودكان ايمني زايي دارد. 
موج پنجم كرونا سر به زير شده اما فوتي ها همچنان باالست. بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت، در ۲4 ساعت منتهي به چهارشنبه، 19 هزار و 731 بيمار 
جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي شد. در همين زمان، 4۵۲ نفر 
ديگر بر اثر كرونا جان باختند.  همچنين 7 هزار و ۵4 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد19 در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. با سرعت گرفتن روند واكسيناسيون اما مي توان اميدوار بود موج 

ششم در صورت وقوع، كنترل شده تر پيش برود. 
  شكستن ركورد تزريق هفتگي واكسن در جهان

بهرام عين اللهي، وزير بهداشت از افزايش حجم ورود واكسن در كنار تأمين 
واكس��ن هاي داخلي كرونا خبر داد و گفت:»اين هفته ايران ركورد تزريق 

هفتگي واكسن كرونا را در جهان خواهد شكست.«
به گفته آقاي وزير هم اكنون رك��ورد تزريق هفتگي واكس��ن در اختيار 
آلمان با تزريق ۵ ميليون دوز در يك هفته است  كه اين هفته اين ركورد را 
مي شكنيم.  عين اللهي با تأكيد بر اينكه اگر توليد داخل ما كافي بود واكسن 
وارد نمي كرديم،  افزود:»  چون شروع كار است و حجم زيادي واكسن احتياج 
داريم به طوري كه 60 ميليون جمعيت بايد واكس��ينه شوند و اگر ضرب 
در ۲ شود، 1۲0 ميليون دوز و اگر بچه ها هم بخواهند واكسينه شوند 140 
ميليون دوز واكسن احتياج داريم، بنابراين براي ما زمان خيلي مهم است؛ 

چراكه اگر امروز واكسن بزنيم بهتر از فردا است.«
وزير بهداشت با اشاره به تالش ها براي تأمين واكسن كروناي مورد نياز مردم  
گفت:»در دولت جديد مجوز توليد داخلي پنج واكسن كرونا سيناژن، رازي، 

پاستور، فخرا و بركت داده شده است.«
وي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه ش��بانه روز ب��راي تأمي��ن واكس��ن كار كرديم، 
 افزود:»مهم تري��ن مس��ئله كه باعث موفقيت ش��د تالش هاي ش��خص 
رئيس جمهور، معاون اول، بان��ك مركزي و س��اير وزارتخانه ها بود و اين 
همكاري و همدلي موجب شد شاهد ورود محموله هاي جديد واكسن به 

كشور باشيم.«
 واردات 90 ميليون دوز واكسن تا پايان مهر ماه

عين اللهي با اشاره به صدور مجوزهاي اضطراري براي استفاده از واكسن هاي 
داخلي كرونا  گفت:»در بحث مجوزهاي اضطراري به توليدات داخلي بايد به 
اين مسئله اشاره كرد كه تا قبل از دولت جديد تنها »واكسن بركت« مجوز 
توليد و مصرف داخلي داش��ت، اما امروز ما شاهد هستيم كه پنج مركز ما 
از جمله سيناژن، رازي، پاستور، فخرا مجوز توليد داخلي دريافت كردند و 
همين موضوع باعث مي شود كه كشورهاي ديگر از اين فرصت استفاده كنند 

و بيشتر راغب ورود واكسن به كشور ما باشند.«
وزير بهداش��ت درباره آخرين اخبار واردات واكس��ن به كشور هم اينگونه 
توضيح داد:» همانطور كه قباًل قول داده شده تا پايان شهريور ۵0 ميليون 
دوز وارد مي ش��ود و در مهر 40 ميليون دوز ديگر وارد مي كنيم، البته اين 
ميزان واردات عالوه بر توليدات داخلي اس��ت و ما سعي مي كنيم كه همه 

مردم واكسن را دريافت كنند.«
  آغاز واكسيناسيون كودكان و نوجوانان طي 2 هفته آينده 

با واكسينه شدن گروه هاي س��ني باالتر شاهد حمله ويروس به گروه هاي 
سني جوان تر بوديم و حاال نگراني درباره حمله كرونا به كودكان و نوجوانان 
جدي تر شده اس��ت، اما آنطور كه جعفر صادق تبري��زي قائم مقام معاون 
بهداشت و رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي كش��ور خبر داده طبق برنامه ريزي انجام گرفته از دو هفته  ديگر 
واكسيناس��يون اختصاصي براي رده س��ني 6 تا 18 س��ال در كشور آغاز 
مي شود. بر اين اس��اس نوجوانان، جوانان نيز در رده س��ني 6 تا 18 سال 
واكسينه مي شوند كه با ورود واكسن ويژه   دانش آموزان، مدارس كشور نيز 

از اواخر آبان تا اوايل آذر به صورت حضوري بازگشايي مي شود. 
  نورا و سينوفارم كارا براي كودكان 

عليرضا زالي، فرمانده س��تاد مقابله با كرونا كالنش��هر ته��ران هم درباره 
واكسيناسيون دانش آموزان و كودكان گفت:» خبرهاي خوبي كه در كشور 
داريم اول اينكه واكسن توليدي انستيتو پاستور در فاز سوم باليني كه در 
هفت اس��تان به جز تهران انجام شد، بخش��ي از مطالعات در حوزه سني 
كودكان انجام گرفت كه حاكي از اثربخشي، ايمني زايي، ثبات ايمني و ايمن 

بودن براي گروه اطفال بود.«
به گفته وي طبق اعالم دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل، واكسن نورا هم در 
فازهاي مقدماتي مطالعات باليني حاكي از اثربخشي و ايمني براي كودكان 
داشت و از آنجايي دو واكس��ن نورا و انستيتو پاستور از واكسن هاي جديد 
هستند، پيش بيني مي شود اين دو واكسن را در سبد واكسيناسيون آتي 
داشته باشيم.  زالي با اش��اره به صدور مجوز براي ورود به واكسينه كردن 
گروه هاي س��ني كودكان با واكس��ن هاي مختلفي در دنيا، ادامه داد:»از 
جمله اين واكس��ن ها، واكسن سينوفارم است كه در س��بد واردات است 
و در حال حاضر اين واكس��ن در چين وارد فاز چه��ارم كارآزمايي باليني 
شده است كه اثربخشي و ايمني  آنها براي كودكان و دانش آموزان به اثبات 

رسيده است.«

زهرا چیذري 

مهسا گربندي
  گزارش  یک


