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قیمت 2500 :تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران

سردبیر :سید هادی کسایی زاده
09126501564

کهریزک در کنترل

تخممرغجهانگیری
انجمن حمایت از مصرف کنندگان توقیف اموال شد و معاون
اول رئیس جمهور جلسه ویژه تخم مرغ تشکیل داد!

صفحه 3

آخرین
وضعیت
پرونده

مافیای زباله

نیشخندمافیا
به قانون و قضا

آقایاستاندارتوانمقابلهندارد.رئیسقوهقضائیهلطفاورودکنید.
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صندوقذخیره فرهنگیان

ضد فساد شد!

گزارش مهرتابان نشان می دهد صندوق ذخیره فرهنگیان در
سال 99بهاندازه 24سالاینصندوقسودبهمعلمانمیدهد.
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کوتاه از وضعیت برخی رسانه های دولتی و حکومتی

رسانه خواری دولتی
صفحه 4

کالهبـرداری
ِابی و داریوش

خوانندگانلسآنجلسیپساز
لغوکنسرتهابهدلیلکرونا،پول
ایرانیهاییکهبلیطخریداریکردهبودند
راپرداختنکردندوگفتند:میخواستید
خریدارینکنید.ماهمهزینهداریم.
متاسفانهدستشهروندانایرانیهمدر
اینموردکالهبرداریبهجایینمیرسد
ومیلیاردهاتوماندودشد.

یادداشت سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر

اینرمزشبدرتمامیدولتها
دستبهدستمیشود.دولت
الکترونیکنبایدشکلبگیردچون
رانت و البی ها از بین می رود .مردم
نبایدبفهمنددردولتوکشورچه
خبراست.
8

7

8

در حالی  35هزار زندانی در حال تولید بیش از  3هزار نوع کاال
هستند که دولت تمایلی به ترک تشریفات برای خرید مایحتاج
خود از محصوالت زندانیان ندارد.

راهکارهایآقایدادستانبرایتامین
کاالهایاساسیکشور،مبارزهبا
زمینخواریوکالهبرداریوتقویت
کشاورزیوامنیتغذاییراسرانقوا
بخوانند.

این هفته نامه (مهرتابان) ویژه مسئوالن عالی نظام ،سران قوا ،نمایندگان
مجلس ،وزرا ،استانداران ،شهرداران ،فرمانداران ،روسای دادگستری ها،
دادستان ها و روسای سازمان ها و نهادهای دولتی ،حکومتی و خصوصی
تولیدمحتوا و منتشر می شود .یکی از مهمترین ویژگی های این هفته نامه
این است که تمامی مطالب تولیدی بوده و به صورت رایگان از طریق پست
سفارشی به مسئوالن جهت مطالعه ارسال می شود .سید هادی کسایی زاده
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اشتغال زندانیان و بی مهری دولت
صفحه 7

رمز شب؛ یارانه
استخر سه طرح طالیی
دولتالکترونیک ویژه
شمال آقای دادستان برای
تهران
شکلنگیرد
بهبودوضعیتکشور
دولتمیانگینروزانهبیشاز
یکمیلیاردتومانیارانهآب
برایاستخرهایسهمنطقه
شمالتهرانهزینهمیکند.
آنهاهمهمچنانبدونتوجهبه
مشکالتتامینآباستخرها
راپروخالیمیکنندومدعی
هستندپولشرامیدهند!

امامزادهقالبــی !
عکستزئینی
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زندگیشاهانه پروندهسلفی
درمجلس خبرنگارباگاو

شیطنت
دولتی در
بورس

6

پیمانمندنیپوردریادداشتی
درموردشیطنتدولتدرورود
بهبازاربورسوتشویقمردم
برایخریدسهامشرکتهای
دولتینوشتهوگفته:ایناقدام
خالفسیاستهایکلینظامو
اصل 44قانوناساسیوتشویق
مردم برای خرید سهام . . .
2

طراح ،روزنامه نگار و سردبیر این هفته نامه می گوید :اگر هدف خبرنگار
بهبود وضعیت کشور و توسعه ملی در تمامی بخش ها باشد باید به مسئوالن
اخبارهرچند تلخ همراه با انتقادات سازنده و پیشنهادات را ارائه کند .من
معتقدم گاهی برخی نشریات را نباید مردم بخوانند و ویژه مسئوالن باید منتشر
شود .از این رو تصمیم گرفتم هفته نامه مهرتابان را با تمام فشارها و تهدیدات
و مشکالت شدید مالی به تنهایی منتشر و میان مسئوالن توزیع کنم.

انقالبی

قراربودمجلسدرراس
امورباشدونمایندگانمردم
مستضعفازحقآنهادفاع
کنند.اماامروزجنگقدرت
موجبشدهتابامیلیاردها
تومانتبلیغاتواردپارلمان
اسالمیشوندودرشغل
الکچرینمایندگی ...
4

یکروزنامهنگارونویسنده
کتاببهاتهامعکسسلفی
بایکگاوازسویقاضی
بیژنقاسمزادهبازداشتوبا
قراروثیقهآزادمیشود.این
پرونده پس از 4سال باالخره در
دادگاهمطبوعاتموردبررسی
قرارمیگیردکهدرنوعخودش
قابلتاملاستوبایددرتاریخ
مطبوعاتثبتشود.

مهرتابان ویژه
مسئوالن کشور
منتشر و توزیع
می شود
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هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره228 :
 14مهرماه 1399

گفتگو با نخستین رئیس سازمان زندان های کشور

فتوایامام واشتغالزندانیان
حجت االسالم
مجید انصاری

رئیسجمهوروقت
گفتندرئیسسازمان
زندانهابمانیداما
گوش نکردم و
نمایندهمجلس
شدم!
گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

*تصویر

اختصاصی

صــدایمــردم
حرفی برای گفتن
دارید بی واسطه
بگوئید.
09126501564

در یکی از روزهای پاییزی میهمان حجت االسالم مجید انصاری عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام و از اعضای هیات دولت بودم؛ فردی که موافقت امام(ره)
و رأی موافق تمام نمایندگان مجلس وقت در ایجاد سازمان زندانها و تصویب
قانون آن را گرفت و در واقع اولین مؤسس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کل کشور شد .از او در مورد روایت حضورش در سازمان زندانها
سوال کردم که گفت :سال ۶۳چند روز از افتتاح مجلس دوم گذشته بود که
آیت اهلل موسوی اردبیلی با من تماس گرفت و از مشکالت زندانیان آن زمان که
بیشتر سلطنت طلبها ،منافقین ،گروهکهای تروریستی ،ساواکیها ،گروههای
مارکسیستی (محکومان دادسرای انقالب) و اشرار و مجرمان مواد مخدر (دادسرای
عمومی) بودند ،خبر داد .قبول مسؤولیت کردم و با حکم نماینده شورای عالی
قضایی در دادگاه و دادسرای انقالب به مدت چند ماه به بررسیهای میدانی از
زندانهاپرداختم.
*اوایل انقالب  8نهاد زندان داشتند!
گزارشی جامع از مشکالت و نارساییهای زندانیان ،تعدد مراکز زندان و
بازداشتگاهها ،خدمت آیتاهلل خامنهای ،رئیس جمهور وقت و مرحوم آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجلس وقت ارایه کردم .آن زمان سپاه ،شهربانی ،کمیته
انقالب ،شهرداری ،ژاندارمری و دادسرای انقالب ،دادگستریها ،دادسرای مبارزه
با مواد مخدر هر کدام بازداشتگاههای جداگانه داشتند .هر چند شورای سرپرستی
زندانها بود ،اما در عمل مدیریت نمیشد .تشتت و پراکندگی بازداشتگاهها هدایت
زندانها را با مشکل مواجه کرده بود .در آسیبشناسی از زندانها به این نتیجه
رسیدم که مجموعه بازداشتگاهها باید زیر نظر قوه قضاییه باشد و در قوه هم
مرکزیتی برای مدیریت ایجاد شود .آن زمان عضو شورای سرپرستی و مدیرکل
زندانها بودم که بعد از مدتی با حکم رئیس شورای عالی قضایی ،ریاست شورای
سرپرستی به من داده شد.
*روزی که قانون تشکیل سازمان زندانهای کشور تصویب شد
گزارش تکان دهنده من از وضعیت بازداشتگاهها و قانون تشکیل سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی با وجود مخالفت از سوی برخی مراکز مانند اطالعات
و دادسرای انقالب (از ترس لو رفتن اطالعات) به شورای عالی قضایی و سپس
به صحن غیر علنی مجلس رسید و با رأی کامل نمایندگان ،بدون مخالف تصویب
شد .انصاری در ادامه از تالش مجموعه برای تأسیس ادارات کل در استانها گفت:
تحویل گرفتن زندانها کار بسیار سختی بود ،برای مثال شهربانی در سراسر کشور
 ۶هزار پرسنل داشت و باید تمام آنها تجمیع میشد .برای سهولت در کار ،مادهای
در قانون پیش بینی کردیم مبنی بر اینکه اگر اختالف پیش آید ،دادستان کل که آن
زمان آقای موسوی خوئینیها بود ،رأی قاطع داشته باشد.
*عاقبت زندانیان امنیتی در دهه60
سازمان و ادارات آن ایجاد شد و تمام زندانیها را تحویل گرفتیم ،اما چند زندان
امنیتی و حساس در کشور داشتیم که در آن ها عوامل کودتای نوژه و ...زندانی
بودند .با سازمان اطالعات توافق کردیم که رؤسا و مسؤوالن بازداشتگاهها با تأیید
آنها و حکم ما انتخاب شوند .بنابراین برای نخستین بار مدیریت کل زندانهای
کشور متمرکز شد و حدود دو سال ادامه داشت تا اینکه به انتخابات مجلس سوم
رسید و برای بار دوم کاندیدا شدم و در خرداد سال  ۶۷سازمان زندانها را به آقای
شوشتری تحویل دادم.
*زندان ها را می خواستم طبقه بندی علمی کنم
انصاری ایدههای بلند و طرحهای زیادی در سر داشت و خودش میگوید،
احساس خوبی از تحویل سازمان و خارج شدن از آن مسیر ندارد .یکی از
طرحهایی که مربوط به آن زمان است ،طبقه بندی علمی زندانها بود .انصاری
اعتقاد داشت ،زندانها باید بر اساس جرایم و به شکل علمی طبقه بندی شوند
و مجرمان گوناگون نباید با هم در یک فضا قرار بگیرند .آسیبی که آن سالها

* متاسفانه  12روز زمان می برد ما آرد را از
کارخانه تحویل بگیریم  .االن آرد  15درصد به ما
میدهند که سیاه است و باید با آرد  18درصد مخلوط
کنیم تا نان تافتون خوب شود .مجبوریم به دالل ها
رو بیاوریم .لطفا فکری به حال ما نانواها کنید /نانوا
از شهرری
*چطور می شود بازرس اتاق اصناف شهرستان
ری به حمایت از یک ادمین کانال تلگرامی به دادگاه
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گفتگو

میدیدیم زندگی نوجوانان مجرم با جرمی ناچیز در کنار قاتالن و جانیان آن زمان
بود .در زندان قزل حصار مجرمان مواد مخدر و گروهکهای تروریستی حضور
داشتند ،اوین مخصوص محکومان دادسرای انقالب و امنیتیها و گروهکها بود.
آن زمان زندان رجایی شهر تازه به بهرهبرداری رسیده بود .انصاری میگوید :طبقه
بندی محکومان گروهکی ،بررسی سوابق و در آخر عفو آنها جزو تأکیدات امام
راحل بود که در آن زمان مسؤولیتش را به مرحوم آیت اهلل منتظری واگذار کردند.
تعداد زیادی از این مجرمان که جرم چندانی نداشتند ،عفو خورده و آزاد شدند.
*اجازه امام خمینی(ره) برای اشتغال زندانیان در خارج از زندان
از امام اجازه گرفتیم تا رأی باز به زندانیان عادی تعلق گرفته و به جای ماندن در
زندان به اشتغال بپردازند ،در نتیجه زندانیان زیادی که داوطلب بودند با هماهنگی
قوه قضاییه در طرحهای جنگل کاری ،تثبیت شن و ماسههای روان ،جاده سازی
و کارگاههای داخل زندان به کار گرفته شدند و یک سوم از درآمد به خود آنها،
یک سوم به حساب خانوادهها و یک سوم بقیه را هم در حسابی ویژه زندانی (پس
انداز بعد از آزادی) در نظر گرفتیم.
*تبدیل زندان قصر به باغ موزه طرح «مجید انصاری» بود
به آیت اهلل هاشمی درباره طرح خالی کردن زندان قصر که برای مردم آلودگی
داشت ،نامه نوشتم .بر اساس این طرح ،زندان قصر نماد مرکز فرهنگی و فروش
کتاب میشد و حتی سالنهایی برای نمایش و کارهای فرهنگی و بورس کتاب
تهران در نظر گرفته بودیم که اکنون به بوستان تبدیل شده است.
*وقتی که انصاری حرف رئیس جمهور را گوش نکرد!
انصاری از طرح نیمه کاره آموزشی به زندانیان و مجرمان بدعادتی میگوید که
بیش از  ۲۵مرتبه سابقه زندانی شدن داشتند ،این مجرمان براساس زمان طوری
جرم میکردند که در پاییز و هوای سرد از نعمت هوای گرم زندان بهره برده و در
فصل بهار کارتن خوابی در بوستان را از دست ندهند ،بنابراین باید مراکزی ویژه
تعلیم و تربیت این مجرمان تأسیس میشد .انصاری میگوید :کار بسیار دشواری
بود و در آن چهار سال به لحاظ روحی و روانی وضعیت مناسبی نداشتم و از
طرفی هم مردم زرند برای کاندیدا شدن من درخواست میکردند .رهبری که آن
زمان رئیس جمهور وقت بودند ،مخالفت کردند و گفتند ،شما کاری را که آغاز
کردهاید به اتمام برسانید .معلوم نیست مسؤول بعدی ،همین برنامههای شما را ادامه
دهد که متأسفانه گوش نکردم و به مجلس رفتم.
*تاسیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان
اولین رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی از فعالیتهای انجمن
انقالب ،همان زما ِن شورای

حمایت از خانواده زندانیان میگوید :این انجمن قبل از
سرپرستی زندانها ،وجود داشت .از نظر قانون ،رئیس شورای سرپرستی زندانها،
مدیرکل زندانها ،دادستان تهران ،رئیس دادگستری و دو نفر خیر عضو انجمن
بودند .یکی از این خیرها پدر آقای حداد عادل (صاحب بنگاه حمل و نقل و بار)
بود .جلسه انجمن را دو هفته یک بار تشکیل میدادیم .انجمن خوب و فعالی
بود و کمکهای مردمی را برای کمک به خانواده زندانیان جمع آوری میکردیم.
بسیاری از کارگاهها و مراکز حرفه آموزی و تولیدات داخل زندان وابسته به انجمن
بود ،از جمله بنگاه تعاون و صنایع زندان .این کارگاهها دست ما را باز میکرد
تا از مقررات خشک مالی و اداری دولت خارج شده و امکانات جذب کنیم.
انجمن از دو جهت ،یکی به کار گرفته شدن زندانی در کارگاهها و فعالیت در
واحدهای تحقیقاتی و دیگری کمک نقدی و غیر نقدی به خانوادههای آنان فعال
بود .کمکهای مددکاری هم انجام میشد و اگر فردی به مشورت حقوقی نیاز
داشت یا دچار مشکل روحی بود ،به کارشناس انجمن و مددکار اجتماعی مراجعه
میکرد .انجمن دستاوردهای خوبی داشت و در حل بسیاری از مشکالت زندانیان
مؤثر بود .ستاد دیه هم بعدها تشکیل شد و همه کارهای حمایتی از سوی سمنها
انجام میشد .آن زمان یکی از درآمدهای انجمن از شماره گذاری خودروها بود.

بیاید تا یک زن که به تنهایی رستوران داری می کند
را تضعیف کنند؟ این اقدامات در شان اتاق اصناف
نیست/.یک شهروند از فشافویه
*متاسفانه مجتمع مسکونی بام ری در شهرری
بدون داشتن سیستم اطفاحریق و استانداردهای الزم
برای آسانسورها ،سیستم فاضالب نادرست ،سیستم
برق معیوب مجوز سکونت داده و جان ساکنان آن در
خطر است .وقتی هم به مالک گفتیم به نشریه مهرتابان

می گوئیم گفت بروید به رئیس جمهور گزارش دهید
من نمی ترسم .واقعا شهرداری منطقه 20چطور مجوز
داده است؟ /ساکنان مجتمع
*در شهرک شهید صیادشیرازی در منطقه 22
تهران آنقدر موش زیاد شده که مردم وحشت کردند.
پیشنهاد می شود از محل ارزش افزوده مقداری گربه
خریداری کرده و در محل رها کنید تا وقت مسئوالن
خدمات شهری بیهوده هدر نرود /.حقوقدان
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گزارش
گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

گزارش روز

35هزار زندانی مشغول کارند
در حالی  35هزار زندانی در زندان های کشور مشغول کارند و  3هزار نوع کاال تولید
می کنند که دولت ها هیچ تمایلی به خرید کاالهای مرغوب با قیمت مناسب از بنیاد
تعاون زندانیان ندارند و همچنان مصوبه ترک تشریفات اجرا نمی شود.

*گزارشتصویریفروشگاهحامی
جدید

شخصا بعنوان یک روزنامه نگار که در حوزه قضایی و حقوقی فعالیت داشتم
و در زندان های مختلف کشور هم بعنوان خبرنگار و عکاس و هم بعنوان
متهم شاهد و ناظر بودم باید بگویم وضعیت مدیریت زندانیان در قانون به
درستی تعریف نشده است .چرا باید یک زندانی در زندان وقت و عمرش
را بیهوده هدر دهد؟ البته ایجاد مدارس و آموزش عالی و خدمات کار و
اشتغال در زندانهای کشور فراهم است اما اجباری برای آن نیست برای همین
زندانیان استراحت و برخی استعمال سیگار یا مواد مخدر و نقشه کشیدن پس
از آزادی را انتخاب می کنند تا کار کردن و کسب علم و ..
بنیاد تعاون زندانیان با  ۶۵سال سابقه با هدف توانمند سازی زندانیان برای
بازگشت مجدد آنان به جامعه تأسیس شده است .این نهاد عام المنفعه بدون
دریافت بودجه های دولتی و به صورت خود گردان امروز  ۲۲۰۰واحد
تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی  ،دامپروری ،آبزی پروری و خدماتی را در
داخل ،پیرامون و بیرون از زندان های کشور اداره می کند .با رحیم مطهرنژاد
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در مورد آخرین وضعیت این بنیاد پس از 65
سال فعالیت گفتگوی کوتاهی داشتم .وی در مورد وضعیت اشتغال زندانیان
گفت :بنیاد در حال حاضر برای ۳۵هزار نفر از زندانیان شغل مولد ایجاد نموده
و این روند همچنان در حال افزایش است .اظهارات مطهرنژاد در حالی است
که حدود  150هزار زندانی در زندان های کشور داریم .مدیرعامل بنیاد تعاون
زندانیان گفت :بنیاد زندانیان را در  ۴گروه اشتغال نشسته ( کنار تخت و محل
اقامت ) ،اشتغال در محیط بسته (کارگاه های صنعتی و خدماتی داخل زندان
ها ) ،اشتغال در محیط نیمه باز ( ۱۵هزار هکتار اراضی پیرامون زندان ها و
در فعالیت های کشاورزی  ،دامپروری و آبزی پروری) ،اشتغال در محیط باز
یا اعزام بکار (شهرک های صنعتی ،کارخانجات ،منابع طبیعی و شهرداری ها
) ،مشغول بکار کرده است .وقتی در مورد نحوه پرداخت حقوق آنها سوال
کردم گفت :زندانیان در قبال کار ها و فعالیت هایی که انجام می دهند از بنیاد
حقوق و دستمزد دریافت می کنند .نیمی از حقوق و دستمزد زندانیان به
حساب خانواده های آنها و نیمی دیگر برای تامین مخارج ضروری در زندان
به حساب زندانیان واریز می شود .نکته قابل تامل اینکه زندانیان پیش از
اشتغال در واحد های تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و  ...در کالس های حرفه
آموزی و در  ۲۰۰رشته فنی و حرفه ای آموزش های الزم را فرا می گیرند.
زندانیان پس از فراگیری آموزش ها در آزمون های تخصصی شرکت کرده و
در صورت کسب امتیازات الزم از سازمان آموزش فنی و حرفه ای گواهینامه
دریافت می نمایند و این گواهینامه ها پس از آزادی می تواند برای ادامه مسیر
شغلی زندانیان مثمر ثمر واقع شود .رحیم مطهر نژاد در مورد تولیدات کاالها
توسط زندانیان اظهار کرد :زندانیان هم اکنون  ۳هزار نوع کاال و محصول را در
 ۱۴گروه تولید می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است .البته ناگفته
نماند که با شیوع ویروس کرونا و اعطای مرخصی گسترده از  ۱۵اسفند،98
بمنظور جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا بین زندانیان ،تمامی کارگاه های
بنیاد در داخل زندان ها به حالت تعطیل درآمد .با این حال از اوائل اردیبهشت
 ۹۹با اطمینان از کنترل و مهار ویروس کرونا و با رعایت پروتکل های وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به مرور کارگاه های بنیاد در داخل زندان
ها آغاز بکار کردند .با موج دوم مرخصی گسترده زندانیان کارگاه های داخل
زندان ها با  ۳۰الی  ۵۰درصد ظرفیت ادامه کار دادند و کارگاه های پیرامون و

بیرون از زندان ها نیز به دنبال مرخصی گسترده زندانیان با ظرفیت کمتر مشغول
به کار بودند .از مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در مورد دسته بندی زندانیان در
کارگاه ها سوال کردیم که پاسخ داد :در مورد جرائم زندانیان ،بنیاد هیچ نوع
غربال گری ندارد و همه زندانیان داوطلب کار که منع قانونی برای حضور
در کارگاه های بنیاد را نداشته باشند ،می توانند در واحد های تولیدی کوچک
متوسط و بزرگ بنیاد در داخل  ،پیرامون و بیرون از زندان ها مشغول به کار
شوند .و تعداد کارگاه های بنیاد در داخل زندان ها ،بسته به وسعت زندان ها
و فضاهای در اختیار از  ۳تا  ۱۵کارگاه متغیر است .وی افزود :در حال حاضر
بیش از  ۹۸۰واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ در داخل  ،پیرامون و بیرون
از زندان ها در اختیار بنیاد و زندانیان در این واحد ها مشغول به کار می باشند.
یکی از مهمترین سواالت این بود که خروجی کار زندانیان چه می شود؟ آیا
بازارکاری دارد؟ چرا دولت خریدار نیست؟ که مطهر نژاد پاسخ داد :مصوبه
ترک تشریفات برای تولید مایحتاج عمومی زندانیان ،نیازهای سازمان زندان
ها و دولت مربوط به شهریور ماه سال  ۱۳۲۹است .این مصوبه تا اواخر سال
 ۱۳۸۰قابلیت استفاده داشت و با وضع قوانین جدید بی اثر شده است .احیای
این مصوبه نیاز به وضع قانون مجدد در مجلس شورای اسالمی و یا تنفیذ آن
توسط هیات دولت دارد .اظهارات این مقام مسئول نشان می دهد که دولت
ها تمایلی به خرید محصوالت بنیاد تعاون زندانیان ندارند در حالی که از نظر
کیفیت و قیمت نسبت به بازار ارزان تر و بهتر است .بعنوان روزنامه نگار با
حضور در یکی از فروشگاه های زنجیره ای حامی واقع در شهرزیبا رفتم.
محصوالت از نظر کیفیت و قیمت در بازار امروز خوب بود اما متاسفانه به دلیل
عدم شناخت مردم و مسئوالن به ویژه دولت بازار سوت و کوری داشت .چرا
که اشتغال زندانیان برای دولت ها در اولویت قرارندارد .مطهر نژاد گفت :هدف
از ایجاد فروشگاه های زنجیره ای حامی معرفی و فروش محصوالت حامی به
هموطنان عزیز بوده است .بنیاد در حال حاضر  ۴۵فروشگاه زنجیره ای حامی
را ایجاد و به بهره برداری رسانده است .همچنین جدیدترین اقدامات بنیاد پس
از شیوع ویروس کرونا تولید انواع ماسک ،محافظ صورت و تونل ضد عفونی
کننده برای زندان ها ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ستاد کل
نیروهای مسلح بوده است .همچنین بنیاد در چهار چوب سیاست های نظام
اسالمی درحال تولید انواع محصوالت صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری ،پرورش
آبزیان و سایر مایحتاج عمومی مردم است .بر اساس این گزارش بنیاد طی
 ۱۰۰ماه گذشته بیش از  ۵۰۰هزار نفر از زندانیان را با کمک سازمان زندان ها
و سازمان آموزش فنی و حرفه ای در  ۲۰۰رشته فنی و حرفه ای آموزش داده
است .بنیاد طی  ۸سال گذشته بالغ بر  ۵هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغ
های در اختیار را به سیستم آبیاری مکانیزه تبدیل کرده است.
بنیاد طی این دوران بیش از  ۱۰هزار شغل غیر مولد زندانیان را به مشاغل مولد
تبدیل نموده است .همچنین طی  ۸سال گذشته  ۸۰۰هکتار باغ پسته ،میوه و
نخلستان خرما در اراضی در اختیار احداث نموده است .بنیاد تعاون زندانیان
کشور طی این دوران نسبت به طراحی و احداث  ۳۰واحد گلخانه به مساحت
 ۸۰هزار متر مربع برای تولید انواع محصوالت گل خانه ای اقدام نموده است.

یادداشتاقتصادی
آنچه که بدنه کارشناسی کشور با آن مواجه است کاهش تصدی
گری دولت و کوچک شدن آن و واگذاریهای امور به مردم است .که
این مهم در مجموعه قوانین برنامههای توسعه ای و سیاست های اصل
 ۴۴و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است .مهمترین شاهد در این

زمینه جایگاه بازار سرمایه در کشور است که نخبگان متخصص و کارشناس
سالهای متمادی بر حمایت دولت از توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و
محور بودن نقض مردمی و بخش خصوصی تاکید داشته اند ،اما متاسفانه
دولتها آنچنان که شایسته و بایسته است عمل نکرده اند.نمونه آن اینکه
در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹به یکباره رئیس جمهور محترم بر طبلی کوبید که
از آن صدای حمایت همه جانبه از بورس و بازار سرمایه به گوش رسید.
اما عملکرد واقعی دولت در چند ماهه اخیر تو خالی بودن آن را احراز و

اثبات کرد ،چرا که از نظر کارشناسی وقتی دولت عمال بوجه خود
را از طریق فروش تمام شرکتهای دولتی و افزایش عرضه ها در
بورس تامین کرده است .در حالی که دولت صرفا باید ناظر بر
بازار سرمایه باشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه را از طریق
تسهیل ورود بنگاههای خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آنها
و عمال حمایت و هدایت نقدینگی عموم مردم به پروژه های
بخش خصوصی محور بوده باشد .ارزیابی شود که وجوه نقد
مردم و سرمایه های سرگردان چند ده هزار میلیارد تومانی ماههای
اخیر به چه میزان و درصدی به بنگاههای خصوصی با محوریت
مردمی تخصیص یافته است .آنچه بنده هشدار میدهم این است
که جذب منابع مردمی به سمت دولتی ها خالف همه برنامههای

شیطنت دولتی
در بورس

پیمان مندنی پور
فعال اقتصادی

توسعه ای و قانون موضوعه به ویژه سیاست های ابالغی مقام معظم
رهبری است .زیرا کارشناسان معتقدند بزرگ شدن دولتی ها فساد
زا است و اگر سرمایه های سرگردان عموم مردم مخدوش مدیریت
های زیان ده دولتی گردد با سلب اعتماد مردم و برهانهای جدی
سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد .باید از رئیس جمهور محترم
پرسید حمایت های اخیر دولت از بورس و بازار سرمایه چه میزان با
نظریات وکارشناسی یاد شده انطباق دارد.
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روزی که برخی مدیران اوقاف به مدیرگاورداری با فریاد یا حسین(ع) حمله کردند تا امامزاده قالبی را احیا کنند
تصور نمی شد که امروز پرونده سلطان قبر به این وسعت رسانه ای شود.

گزارش مهرتابان| سید هادی کسایی زاده| اردیبهشت ماه  1397در میان
دهها امامزاده مدفون در «ری» امامزاده ای را یافتیم که در غربت مونس تنهایی
اهالی محله کوچکی در حسن آباد فشافویه تهران (قلعه نو) بود .ورودی
امامزاده ،فلزی و بسیار کوچک است .وارد حیاط که شدیم دیوارههای
کاهگلی امامزاده و پنجره های زنگ زده نظرت را جلب می کند .نه صدای
قرآنی و نه بوی عطر و گالب ...سیستم گرمایشی و سرمایشی هم نداشت!
با خودم فکر کردم پس میلیاردها تومان بودجه سازمان اوقاف کشور و این
همه شوی تلویزیونی در هفته وقف کجا هزینه می شود .درگیر خودخوری
بودم که صدای گاوها من را متعجب کرد .مگر می شود امامزاده ای در میان
یک گاوداری باشد؟ چرا اینجا پوی تعفن و فضوالت حیوانی می دهد؟ به
وسیله یک نربان باالی سقف امامزاده رفتم ،صحنه عجیبی بود .روی سنگ
مزار امامزاده را که خواندم نوشته بود از نوادگان بانوی کربال زینب کبری!...
با پرس و جوی فراوان و گفته های اهالی منطقه دریافتم که صاحب
گاوداری اقدام به تخریب بخشی از امامزاده کرده است و با تصرف محوطه
امامزاده آن را به مکانی برای انبار علوفه و فضوالت گاوها کرده بود .حتی
بخشی از قبور کنار امامزاده هم از بین رفته و سیمانی شده بود .در همان
روز سراسیمه خود را به اداره اوقاف شهرری رساندم تا موضوع را پیگیری
کنم .خوشبختانه اداره اوقاف شهرری از این توصیفات اسفناک مطلع و علیه
گاوداری پرونده قضایی تشکیل شده بود .سعید اوتارخانی رئیس وقت
اداره اوقاف شهرستان ری گفت :حکم و تخلفات گاوداری ازنظر شرعی
و قانونی واضح و مشخص است اما مسئولین زیربط برای روشن شدن
تکلیف تخلفات گاوداری هیچ اقدام مؤثری انجام ندادهاند و نتیجه بهکندی
محض پیش میرود .مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری که در این
پرونده وکالت گاوداری را برعهده گرفته بود زوایای پیدا و پنهانی از این
بقعه متبرکه را اعالم کرد و گفت :سال  1386بود که فردی برای تنظیم یک
شکایتنامه از اداره اوقاف به دفترم مراجعه کرد .آن فرد که بعدا موکلم شد
درباره ملکی صحبت کرد که در روستای قلعه نو بخش حسنآباد فشافویه
در جنوب استان تهران قرار دارد .موضوع شکایت درباره ملک کشاورزی
بود که اداره اوقاف مقبرهای را در آن ساخته بود .آرامگاهی که اوقاف مدعی
بود مربوط به یک امامزاده است .ترک همدانی افزود :با موافقت موکلم
شد .طی
شکایت نامهای تنظیم و برای بررسی بیشتر به دادگستری ارجاع 
گذراندن مراحل قانونی پرونده ،اداره اوقاف با همکاری عدهای که بومی
منطقه هم نبودند به داخل ملک رفته و بنای بزرگی را هم در آنجا ساختند.
ادعای اوقاف هم براساس گفتههای زنی بود که ادعا داشت خواب دیده
امامزاده عبداهلل(ع) در این محل دفن شده است و از موکلام خواستهبودند
آن ملک را در اختیار اوقاف قرار دهد .وی عنوان کرد :در مدت رسیدگی
هرچند وقت یک بار به مناسبتهای مختلف مذهبی ،اداره اوقاف عدهای
را برای برگزاری مراسم و صرف غذا به زیارت این امامزاده جعلی آورده
و حتی زمان کوتاهی را هم در آنجا اسکان میداد .این وکیل دادگستری
که سرانجام توانست حکم دادگاه را به نفع موکل خود بگیرد ،اضافه کرد:
باالخره پس از  11سال تالش و پیگیری دادگاه دستور خلع ید به طرفیت

مهرتابان /یکی از شهروندان تهرانی طی تماسی
اعالم کرد که انگار دو خواننده ایرانی لس آنجلسی
کاله بزرگی سرشان گذاشته اند .این افراد  12نفر
بودند که برای حضور در کنسرت ابی و داریوش
قبل از شیوع کرونا در باکو مبلغ  18میلیون تومان
واریز می کنند اما شرکتی که پول ها به حسابشان
واریز شده پس از مدتی می گویند به دلیل کرونا
کنسرت لغو شده است .این افراد به همراه صدها نفر
دیگر پیام ارسال می کنند که پولی که واریز شده است
را بازگردانند .اما شرکت واسط هر بار به بهانه هایی از
پاسخ گویی طفره می رود .حتی کار به صفحه همسر
ابی (مهشید حامدی برومند) هم کشیده می شود و
او به جای پاسخگویی همه آنها را بالک میکند.

اداره اوقاف صادر شد و دادگاه دستور استعالم از اداره ثبت اسناد را داد که با
پیگیریهای کارشناسان ثبت و اسناد مشخص شد ملک تا 50الی 60سال پیش
از این متعلق به صاحب ملک بوده است.
براساس ادعای اوقاف مبنی بر وجود یک گورستان در منطقه ،یکسری
حفاریتوسطکارشناسان دادگستریوباستان شناسیبانظارتنیروی انتظامی
صورت گرفت که بر پایه نظر همه کارشناسان مربوط وجود مقبره امامزاده
عبداهلل در این مکان را رد کرده و گفتند چنین قبری در این منطقه وجود ندارد.
برخی تخریب این امامزاده را به برخی روایتهای دیگر نسبت داده و از
پردازش آنها با یکدیگر قصد تخریب افکارعموم را دارند .نکته قابل تامل این
است که آبان ماه  1394پژوهشکده انساب سادات طی نامه ای به رئیس شعبه
اول دادگاه عمومی فشافویه بازگشت به شماره  930418مورخ  94/8/20اعالم
کرده است :با بررسی های انجام شده این امامزاده به هیچ عنوان صحت ندارد
و قطعا ساختگی و شجره نامه مورد نظر هم ساختگی و جعلی و تزویر است
و تائید نمی نمائیم .حتی نامه ای به شماره  1029مورخ  94/9/17هم از سوی
کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی در قم هم خطاب به دادگاه فشافویه
اعالم شده است که شجره نامه امامزاده عبداهلل در این بخش ساختگی و جعلی
بوده و هیچگونه اعتباری ندارد .وقتی شنیدم برخی مسئوالن اوقاف شهرستان
ری با فریاد یا حسین(ع) یا حسین(ع)گفتن و اهلل اکبر اقدام به سنگ اندازی علیه
صاحب گاوداری کردند و دیوار را خراب کردند تا این امامزاده جعلی را احیا
کنند یاد پرونده سلطان قبر در بقعه شیخ صدوق افتادم .در این پرونده (سلطان
قبر) هم قطعا تمام ماجرا فقط به یک فرد به نام امیری مرتبط نمی شود و طبق
گفته خود او که در رسانه ملی هم پخش شد با هماهنگی مسئوالن اوقاف
شهرستان ری بوده است .پرونده سلطان قبر من را بعنوان روزنامه نگار به یاد
پرونده امامزاده جعلی و قالبی در جنوب تهران(حسن آباد فشافویه) انداخت و
این پرونده را دوباره بررسی و بازنشر دادم .همیشه در رسانه آموختم که وقتی
برخی نهادها با صدای بلند از فساد سخن می گوید خودش عاری از تخلف
نیست و حتما رد پایی در پرونده ها دارد.

البته این دعوت سراسری برای حضور در کنسرت
فقط برای ابی و داریوش نبوده بلکه پای خوانندگان
دیگری همچون گوگوش و شادمهرعقیلی هم در
میان است .نکته قابل تامل اینکه هر کدام از این افراد
به حساب فردخاصی هزینه را واریز کردند تا ردی
باقی نماند .با این حال گفته اند لطفا موضوع را رسانه
ای نکنید و ما قول می دهیم پول را برگردانیم! خب
با چه دالری؟ دالر  17هزار یا  25هزارتومانی؟ با
این حال شهروندانی که این پول و هزینه را پرداخت
کرده اما با لغو کنسرت روبرو شده اند بدون پاسخ
دستشان از همه جا کوتاه است .سایت مورد نظر گفته
است که پول دست ما نیست و به حساب خواننده ها
واریز شده است .خواننده های لس آنجلسی هم در

نمی دانیم آیا مدیران اوقاف
میدانستند در این قبر هیچ
امامزاده ای مدفون نیست؟ یا
میدانستند؟اگرمیدانستنداین
اصرار از کجا بوده است؟ آیا برنامه
اوقاف امامزاده سازی بوده است؟
خدا می داند.

پیگیری هایی که انجام شد گفتند :مردم به عشق دیدن
ما بلیط خریداری کردند .حاال که لغو شده ما به عشق
آنها باز می خوانیم و می توانند کارهای جدیدمان
را دانلود کنند! می خواستند خریداری نکنند .وقتی
پولی پرداخت شد دیگر پرداخت شده است .ما هم
هزینه داریم ...بیکار نیستیم که  ...اظهارات توهین آمیز
خوانندگان لس آنجلسی موجب شد اکثر خریداران
بلیط کنسرت باکو و برخی شهرهای دیگر تنفر
زیادی از آنها داشته باشند .برخی از آنها گفتند :تصور
نمیکردیم این رفتار زشت و کالهبرداری از آن
سربزند .اشتباه کردیم و تصور ما این بود که صدای
زیبای آنها در موسیقی نزدیک به شخصیت آنهاست
اما از اخالق به دور بودند.

*تصویرگزارش
مرداد97

گزارش ویژه

کالهبـرداری
ابی و داریوش

روایت تلخ از وضعیت رسانه های کشور

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره228 :
 14مهرماه 1399

گزارش رسانهخواریدولتی
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حکم حکومتی یا مصوبه مجلس الزم است تا دستگاه های حکومتی و دولتی پایشان را از
رسانه بیرون بکشند تا فضای سالم ترو شفاف تری برای رسانه ها باز شود.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

گزارش روز
در هیچ کجای قانون ذکر نشده که دستگاه های دولتی و حکومتی
حق ندارند صاحب رسانه شوند .قطعا افرادی که در حال تدوین قانون
مطبوعات بودند هدف خاصی را دنبال می کردند که نتیجه آن امروز کامال
مشهود است .به جرات می توان گفت که وقتی دستگاه دولتی و حکومتی
صاحب رسانه شد قدرت بیشتری می گیرد و چون رسالت رسانه ارتباط
مردم با مسئوالن ،کنشگری ،مطالبه گری ،شفافیت و مبارزه با فساد است
ورود خبرنگاران و رسانه های آزاد حرفه ای به دستگاه و نهاد ممنوع شده
و فساد آرام آرام شکل می گیرد .متاسفانه در کشورمان اکثر رسانه ها در
سیطره و مدیریت و کنترل دستگاه های دولتی ،حکومتی و حتی نظامی
و انتظامی هستند .آنها برای رسیدن به خواسته های سیاسی و اقتصادی
خود از ابزار رسانه استفاده می کنند و به نوعی جنگ رسانه ای مسمومی
در کشور در حال وقوع است .این آسیب موجب می شود که اخبار به
طور صحیح و شفاف به مردم و جامعه منتقل نشود و هر رسانه فراخور
سیاست های پشتیبان خود خبر را اصالح و منتقل کند .نکته مسموم دیگر
اینکه خبرنگارانی که در این رسانه ها مشغول به کار می شوند خودآگاه یا
ناخودآکاه عادت می کنند و یا مجبورند بر اساس سیاست های حکومتی و
دولتی آن رسانه خبرنگاری کنند و در بسیاری از مواقع اصول خبرنویسی
و خبرنگاری آنها دچار تغییرات بنیادی می شود به نحوی که در برخی از
موارد خبرنگاران دولتی و حکومتی در برنامه های خبری بر سر برخی
موضوعات سیاسی با هم درگیر می شوند! بعنوان مثال خبرگزاری فارس،
تسنیم و روزنامه جوان منتسب به سپاه پاسداران ،خبرگزاری مهر و تبیان و
روزنامه تهران تایمز منتسب به سازمان تبلیغات اسالمی ،خبرگزاری ایسنا
منتسب به جهاددانشگاهی ،خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت ،خبرگزاری
برنا متعلق به وزارت ورزش و جوانان ،خبرگزاری آنا ،خبرگزاری ایسکا
نیوز و روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد ،خبرگزاری میزان و
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه ،خبرگزاری خانه ملت وابسته به
مجلس شورای اسالمی ،خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر ،روزنامه
قدس وابسته به آستان قدس رضوی ،خبرگزاری ایکنا(قرآنی) وابسته به
جهاددانشگاهی ،خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ،سایت خبری
اکو نیوز وابسته به سازمان همکاری اقتصادی ،روزنامه جام جم وابسته
به صدا و سیما ،روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران و غیره  ...را
می توان نام برد .این رسانه های حکومتی و دولتی با هزینه بیت المال و
هزینه عمومی کشور فعالیت می کنند که بعنوان یک روزنامه نگار فعالیت
آنها را خالف اخالق حرفه ای و مصلحت کشور می دانم .این رسانه ها
تمام معادالت رسانه ای را برهم زده و ساختار حرفه ای رسانه را دچار

خانم پرندوار
مدیرکل امور
روستایی
استانداری تهران
تحویل بگیرید
خبر

وقتی دهیاری  5میلیارد
تومان را غیب می کند!

چالش کرده اند .متاسفانه وزارت ارشاد هم یارانه و حمایتهای خاصی
به آنها دارد .وقتی مسئوالن عالی کشور دستور دادند تا بانک های نظامی
(قوامین-انصار -حکمت و )...در بانک سپه ادغام شوند نشان از تیز بینی
و هوشیاری آنان بود .چون وقتی نظامیان وارد بازار اقتصادی و بانکداری
شوند سیستم نظام پولی و بانکی کشور بهم میریزد .چراکه آنها سررشته ای
در این امور ندارند و باید در امور تخصصی خود اهتمام بیشتری به خرج
دهند .در مورد رسانه هم همین است .و چقدر خوب است حکم حکومتی
یا مصوبه ای در مجلس شورای اسالمی داشته باشیم که تمامی رسانه های
حکومتی و دولتی واگذار شوند و هیچ دستگاهی حق رسانه داری با هدف
رسانه خواری نداشته باشد .من بعنوان روزنامه نگار و مدرس خبر شاهد
هستم که چه نخبگان و خبرنگاران حرفه ای از کار بیکار شدند تا افراد تیم
حزبی و سیاسی رسانه های حکومتی و دولتی سرکار بیایند و سر سفره
رسانه بیت المال ارتزاق کنند .به راستی خبرگزاری مهر و برنا و غیره ...
چه تاثیری در کشور و توسعه آن داشته اند؟ خبرگزاری میزان و روزنامه
حمایت چه تاثیری در توسعه و تقویت قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع
جرم داشته اند؟ چند درصد مخاطب دارند؟ چقدر مردم آنها را می شناسند
و قبول دارند؟ بعضا به دنبال باالبردن رنکینگ و گرفتن تبلیغات و رپورتاژ
هستند و با بودجه ای که از دولت میگیرند هوای تیم سیاسی خود را
دارند؟ حاال کاری به برخی سایت ها مانند شفقنا ،تقریب نیوز و  ...نداریم.
رسانه خواری در ایران یعنی اینکه رسانه می سازند تا اخبار را آنطور که
می خواهند منتشر کنند و آنطور که می خواهند کشور را اداره کنند .نتیجه
این رسانه داری و خبرنگاری افزایش تخلفات و جرائم و فساد در کشور
است .وقتی بعنوان خبرنگار به دلیل انتقاد از دولت یا قوه قضائیه ومجلس
از خبرگزاری دولتی اخراج می شوم نشان دهنده نفوذ سیاسی باال در رسانه
ها است .یادم است در یک نشست خبری نقدی از یک سازمان حکومتی
داشتم که رئیس آن سازمان گفت :سالم مرا به مدیرعامل خبرگزاری برسان
و بگو هزینه بنر تبلیغاتی مان واریز شد .آن وقت می خواهیم با فساد
مقابله کنیم؟ یک خبرگزاری حکومتی وابسته به نهاد نظامی و اطالعاتی
بنر تبلیغاتی می زند که لطفا مردم فساد را به ما گزارش کنند؟ آیا این خنده
دار نیست؟ آیا این مسخره کردم مردم نیست؟ فلسفه رسانه ،خبرنگاری،
روزنامه نگاری کامال در این رسانه ها تغییر کرده و آنها رسانه را بعنوان
یک مغازه و پاتوق می بینند .به اعتقاد من یکی از را های نجات وضعیت
موجود واگذاری رسانه های دولتی و حکومتی و ممنوعیت تمامی ارگان
ها از ورود به رسانه و رسانه داری است .و همانند ممنوعیت بانکداری قطعا
تبعات خوبی برای کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهرتابان ،حجت االسالم جبار جوادی
بازپرس شعبه  8دادسرای شهرستان ری اعالم کرد :از اوایل
سال جاری پس از رصدهای اطالعاتی که سربازان گمنام
امام زمان (عج) داشتند ،امر بر این شد که تحقیقات گستردهتر
و ادلهای که تا آن زمان تهیه کرده بودند محکمتر شود لذا
دستورات قضایی در این خصوص داده شد و بر اساس
رصدهای اطالعاتی که بر اساس اخبارهای واصله حدود
دو سال در حال پیگیری بود تحقیقات تکمیلی انجام شد.
پس از تکمیل تحقیقات نسبت به برخی افراد دستگیریها
شروع شد و تا امروز حدود  ۲۵نفر در دهیاریهای بخش
مرکزی شهرستان ری با پستهای مختلف دستگیر شدهاند

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور که حدود  9ماه است از مشهد
به تهران نیامده و در دفترکارش حضور نداشته و تمامی امورات انجمن توسط یک خانم
منشی رتق و فتق می شود به تازگی جلسه ای برگزار کرده که باز هم مدیرعامل حضور
نداشته است .داستان از این قرار است که در سال  1395به دلیل اختالفات میان تعدادی از
اعضای هیات مدیره و مجمع انجمن پس از انتخابات سال  ۹۴و در خواست حسابرسی
مالی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی
دستگاه نظارتی (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) بدون حکم قضایی
پلمپ و اعضای هیات مدیره وقت اعتبار نامه شان ابطال میشود .از آن روز به بعد یکی

و تحقیقات درمورد برخی دیگر از افراد ادامه دارد که پس از
تکمیل تحقیقات و ادله ،سراغ آنها میرویم .دستگاه قضایی
بدون سند و مدرک سراغ کسی نخواهد رفت و افراد پس از
آنکه در محضر قانون قرار میگیرند و با ادله مواجه میشوند
خودشان اقرار میکنند ،لذا براساس قانون با همه این افراد
برخورد خواهد شد .بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان ری اظهار داشت :دامنه پرونده گسترده
بوده و تعداد افراد پشت صحنه زیاد است لذا تحقیقات
ادامه دارد و به محض اینکه تحقیقات تکمیل شود با
قرارهای متناسب به مراجع قانونی ارجاع میشود .وی با
بیان اینکه میزان تخلف در برخی دهیاریها به  ۵میلیارد

زندگیشاهانه؛
درمجلسانقالبی
روزی که رهبری انقالب عنوان مجلس انقالبی را به
پارلمان یازدهم عنوان داد تصور بر این بود که نمایندگان
جدید مجلس نظارت ها و قوانین ویژه ای را برای
اصالح کشور انجام دهند .اما ناگهان آمار تخلفات باالتر
رفت و حتی به جای حذف حاشیه ها و موانع تولید و
اقتصادپویا ،حاشیه ها وارد مجلس شد .واگذاری خودرو
دنا پالس آن هم با رانت مجلس به نمایندگان و از همه
بدتر اظهارات لطف اهلل سیاهکلی نماینده قزوین ،البرز و
آبیک بود که گفت :دناپالس نه من شاسی بلند می خواهم!
ایشن حاشیه ها برای مجلس انقالبی تاسف آور بود و در
فضای مجازی تصاویری از نامه های سپاه به فرماندهان
در دوران جنگ منتشر شد که نوشته بود بعد از همه غذا
میل کنید ،محل خوابتان همانند سایر رزمندگان باشد ،با بقیه
رزمندگان و مردم یکسان و یک رنگ باشید و شما هیچ
فرقی با سایر مردم ندارید .هنوز جنجال دنا پالس تمام
نشده بود که فاکتور خرید  1500واکسن آنفلوآنزا برای
نمایندگان مجلس در حالی که مردم به آن دسترسی ندارند
منتشر شد .واکنش مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت هم
قابل تاسف بود که گفته است :اگر این امر صورت گرفته
باشد نیز بههرحال نمایندگان مجلس گروههای در معرض
خطر هستند .این نشان می دهد که نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی بودن بیشتر به یک شغل الکچری شباهت
دارد تا شغل خدمت به مردم و کشور و برای همین است
که افراد صدها و میلیاردها تومان هزینه می کنند تا به هر
نحوی شده وارد مجلس شورای اسالمی شوند .من شخصا
بعنوان روزنامه نگار این تصاویر و اقدامات را در سومالی
و برخی کشورهای مسلمان و فقیر هم ندیدم چه رسد به
کشور ایران که مدعی ام القرای مسلمین است و برخی
مدیرانش مدعی هستند می توانند جهان را مدیریت کنند .با
ایننمایندگانمجلس؟!

تومان میرسد ،افزود :عمده جرائم این پرونده؛ اختالس،
رشوه ،فاکتورسازی و جعلسازی برای جابهجایی پولها
بوده و برای این منظور حدود  ۴۰مهر جعل کرده بودند و
از طریق شرکتهایی که به راحتی تأسیس و ثبت میشود
اقدام به این کار میکردند که ظلم در حق مردم است.
اظهارات بازپرس جوادی در حالی است که در شماره های
قبل هفته نامه مهرتابان در مورد پدیده روستاخواری هشدار
داده بودیم .متاسفانه به دلیل قانون جدید ابالغی پول کالنی
از محل ارزش افزوده به جیب روستاها و دهیاری ها میرود
و اگر دهیار سواد و آگاهی و تخصص الزم را نداشته باشد
این اعتبار حیف و میل شده و یا بیهوده هزینه می شود.

از معاونان وقت انجمن که از سال  92در آنجا مشغول به کار بوده به دلیل عدم دریافت
حق و حقوق خود با در بسته روبرو می شود برای همین در سال  ۹۷از طریق اداره تعاون
و کار رفاه اجتماعی اقدام به طرح شکایت می کند و نهایتا در اواخر سال  ۹۸رای قطعی
صادرمیشود .باز هم انجمن زیر بار پرداخت نمی رود و شاکی پرونده از طریق مجتمع
قضایی شهید بهشتی و حکم دادگاه با حضور ضابط قضایی اقدام به توقیف اموال انجمن
در محل دفتر اصلی انجمن در ساختمان وزارت صنعت می کند .این اقدام در حالی رخ
داده که بازار در مرداب گرانی غوطه ور است تا جائیکه اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور کشور برای کنترل تخم مرغ شخصا وارد میدان می شود که اسفبار است.

تخممرغ
جهانگیری
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با تصویب مجلس شورای اسالمی ،مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ  ٧/٣/١٣٧٤در
اجرای تبصره  ٦٣قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران طی تصویب نامه شماره /١٣٥٩ت-١٤٩٥٦هـ مورخ  ١١/٢/١٣٧٤هیات وزیران ،تاسیس
و در اداره ثبت شرکتها ،ثبت گردید و تا به امروز طی برنامه سوم توسعه ،ماده  ١٤٧و ماده
 ٥٣برنامه چهارم توسعه نیز استقرار یافتهاست .همه چیز خوب بود تا اینکه در سال 1395
تشت رسوایی این صندوق تیتر رسانه ها قرارگرفت .تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی
از صندوق ذخیره فرهنگیان موجب شد تا یک به یک از مدیرعامل تا همسر و فرزند آقای
مدیر و سایر مدیران این صندوق به دلیل فساد دستگیر شوند .گفته می شود درآمد ماهانه این
صندوق  21میلیارد تومان از پول فرهنگیان بوده که در آخر فساد  18هزار میلیاردی را به همراه
داشت .اما آنچه امروز مشاهده می شود انگار دیگر این صندوق به یک کارتن خواب مثل قبل
از سال  95وام  100میلیاردتومانی نمی دهد و با شفافیت گزارش عملکرد ارائه می کنند .بر
اساس این گزارش با تغییر تیم مدیریت اتفاقات ویژه ای در این صندوق رخ داده است .اول
اینکه این صندوق با تمامی دستگاه های نظارتی و تحقیق و تفحص همکاری تنگاتنگی دارد.
مدیران ارشد سابق تغییر کرده و افراد خوشنام گزینش شدند .سوم اینکه شرکت های تابعه این
صندوق وارد بورس شده و اتاق شیشه ای تشکیل شده است .چهارم ایجاد کمیته حسابرسی
برای اعمال نظارت ها و پنجم امکان دسترسی آن الین و برخط معلمان به صورت وضعیت
های مالی صندوق بوده است .اما مهمترین اتفاق این صندوق ارائه سود مالی در سال 240( 95
میلیارد تومان) ،سال  285( 96میلیارد تومان) ،سال  620( 97میلیارد تومان) ،سال 1200( 98
میلیارد تومان) و پیش بینی سال  99مبلغ  3500میلیارد تومان است که سهم هر معلم از این
سود  5میلیون تومان می شود .اما از همه قابل تامل تر پیش بینی سود  5000میلیارد تومانی برای
سال  1402است .آمارها نشان می دهد هر معلم از سال  1374تا  1399حداکثر  5میلیون تومان
پرداخت کرده و کل پرداختی این صندوق در  24سال اخیر  3400میلیارد تومان بوده که به
جرات باید گفت سود سال  99به اندازه کل پرداختیهای  24سال گذشته می شود .این صندوق
توانسته با ایجاد تلفن گویا ،دسترسی آسان به آمار و اطالعات از طریق سایت ،برگزاری جلسات
با مدیران و معلمان در فضای مجازی و پاسخگویی به سواالت و همچنین ایجاد  31دفتر در
استان های کشور سیستم پاسخگویی خود را ارتقا دهد .این صندوق چندی قبل سود سال
 98را به حساب معلمان واریز کرد .از دیگر خدمات این صندوق ارائه وام  20میلیون تومانی
خرید لوازم خانگی و تلفن همراه با کارمزد 15درصد ،واگذاری  133هزار خودرو اقساطی با
سود15درصد ،صدور بیمه برای  14میلیون دانش آموز ،ساخت  6000واحد مسکونی به قیمت
تمام شده برای فرهنگیان ،ارائه خدمات گردشگری به طور اقساط بوده است .بر اساس این
گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان پیگیر بورسی شدن هولدینگ های صندوق در جهت پرداخت
ارزش افزوده به تمامی معلمان از ابتدای تاسیس بوده و پیگیری سهیم کردن بازنشستگان و
معلمان حق التدریس و قراردادی در سودحاصله را در دستور کار خود قرارداد .این اقدامات
نشان می دهد انگار تیم جدید صندوق ذخیره فرهنگیان سیستم ضد فساد را برای ادامه راه در
پیش گرفتند تا بدنامی های گذشته و بی اعتمادی فرهنگیان به این صندوق را جبران کنند .البته
هنوز برخی افراد ،شخصیت ها و مسئوالن در دولت و مجلس و دستگاه قضا تصویر بد دوره
گذشته را در ذهن دارند که مسئوالن این صندوق دعوت کردند تا اعضای کمیسیون آموزش
مجلس و حتی سایر نمایندگان و مسئوالن مرتبط برای مشاهده و دریافت گزارش عملکرد از
این صندوق بازدید داشته باشند.

نیشخند
مافیابه
قانون و قضا
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استخرهای شمال تهران
و یارانه 1.2میلیارد تومانی آب و فاضالب

مصرف بیرویه آب در مناطق  1تا  3تهران مورد انتقاد مدیران آب و فاضالب پایتخت است .اما
به راستی ساکنین این مناطق مرفه نشین تا چه میزان از بودجه دولتی را به واسطه مصرف آب از آن
خود میکنند .به استناد جزئیات مطرح شده در آمار ،میزان مصرف روزانه استان تهران معادل  1.3برابر
دریاچه چیتگر است .به عنوان مثال در تاریخ  25شهریور 99و ظرف تنها یک روز معادل  3میلیون و
 431هزار متر مکعب آب در تران مصرف شده است .با توجه به اینکه  38درصد از میزان مصرف
آب در استان تهران به بخش خانگی و شرب تعلق دارد ،ساکنین پایتخت در مدت یک روز  1میلیون
و 304هزار متر مکعب آب مصرف کردهاند .به منظور محاسبه میزان مصرف آب مشترکین پر مصرف
ابتدا باید میزان مصرف این خانوارها مشخص شود .به استناد آمار 47 ،درصد از میزان مصرف آب
بخش خانگی مرتبط با استفاده پر مصرفین است که در مناطق  1تا  3شهر تهران ساکن هستند .یک
حساب سر انگشتی مشخص میکند ،پر مصرفهای الکچری نشین در یک روز  612هزار  776متر
مکعب آب مصرف میکنند .جالب است بدانید ،هزینه تامین و انتقال هر متر مکعب آب در پایتخت
معادل  2هزار و  700تومان برآورد میشود .این در حالیست که به صورت میانگین ،آب با قیمت
 700تومان برای هر متر مکعب فروخته میشود .در حقیقت هر دولت برای فروش هر متر مکعب
آب نزدیک به  2هزار تومان یارانه میپردازد .ضرب میزان یارانه دولتی در تامین هر متر مکعب آب در
میزان مصرف مناطق  1تا  3تهران ،این نکته را روشن میسازد که در هر روز  1میلیارد و  225میلیون
تومان از بیت المال صرف پر کردن آب استخرهای مناطق مرفه نشین تهران و آبیاری فضای سبز این
واحدهای مسکونی میشود .توجه به آمار و محاسبات مطرح شده مشخص کننده این امر است که
بخش عمده از یارانههای دولتی به جیب اقشار پردرآمد رفته و صرف موارد غیرضروری میشود.
در حقیقت ،ساکنین مناطق  1تا  3تهران در حالی سرانه مصرف  430لیتر آب به ازای هر نفر را دارند
که در برخی از مناطق جنوب شرقی این کشور سرانه مصرف آب تنها  15لیتر به ازای هر نفر است.
متاسفانه این شیوه قیمت گذاری منجر به آن شده که مردم به پر مصرفی تشویق شوند .در حقیقت
هرچه بیشتر مصرف کنید دولت یارانه بیشتری به شما میپردازد .این در حالی است که ادبیات تعیین
بها با استفاده از پلکان مصرفی در دنیا مرسوم است و وزارت نیرو برای باز توزیع عادالنه منابع دولتی
باید با توجه به پلکان مصرفی متفاوت قیمت آب را افزایش دهد .بدین ترتیب بسیاری از مشکالت
فعلی صنعت آب در خصوص قیمت گذاری حل خواهد شد .به عبارت دقیقتر همان طور که دولت
ف را با
میتواند برق کممصرفها را رایگان کند ،در طرف مقابل میتواند آب و برق ثروتمندان پرمصر 
بهای واقعی به آنها بفروشد .به این ترتیب یک الگوی منطقی برای قیمتگذاری آب و برق فراهم میشود.
استناد به جزئیات مطرح شده از سوی کارشناسان این نکته را مشخص میکند که پر مصرفهای حوزه
آب باید بهای مصرف زیاد خود را بپردازند تا عالوه بر رعایت عدالت توزیع منابع دولتی در بین مردم،
از مصرف بی رویه این اقشار خاص جلوگیری شود.محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب فاضالب
استان تهران در خاطره ای گفته است :چند وقت پیش در حال عبور از همین مناطق بودم که متوجه
شستشوی فضای سبز و حیاط توسط صاحب یکی از این منازل شدم .پس از اینکه نسبت به حرکت این
شهروند اعتراض کردم ،پاسخ داد به شما مربوط نیست و پولش را میدهم .بختیاری گفته است :راه حل
این مشکل ،فرهنگسازی و واقعی کردن بهای هر متر مکعب آب است زیرا در حال حاضر مردم تنها 25
درصد بهای تمام شده آب را میپردازند.

سید هادی کسایی زاده/خبرنگار 60 /روز قبل در گزارشی عنوان کردم
که مافیای پالستیک در بخش هایی از کهریزک زمین های کشاورزی را اجاره
کرده و با تخریب خاک اقدام به بازیافت زباله های پالستیکی می کنند .پس
از انتشار این گزارش گروهی از خبرنگاران از رسانه ملی همراه با امین بابایی
بخشدار کهریزک پشت پرده این جنایت را رسوا و رسانه ای کردند که حتی
موجب ضرب و شتم من در جلوی فرمانداری ری شد .نکته قابل تامل این
است که مافیای پالستیک آنچنان قدرتی دارند که حتی با وجود حکم قلع و
قمع قضایی محدوده این زمین های کشاورزی در روستای قمصر و مجید آباد
و اشرف آباد اما آنها همچنان به اقدامات خود ادامه می دهند .این نیشخند آنها
به قانون و قوه قضائیه نشان می دهد یا اهتمام ملی برای مبارزه به تغییر کاربری
و تخریب زمین و محیط زیست وجود ندارد و یا اینکه همه چیز با پول قابل
خرید و فروش است .مسئوالن شهرستان ری و استان تهران تکلیف ما را

* کانال تلگرامی خبرنگار ضد فساد @Hadikasaa
*کانالآموزشخبرنگاری @Amozeshekhabar
* کانال مهر تابان
@Mehretabaan

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره228 :
 14مهرماه 1399

فساد ،تخلف ،کم کاری و کارهای
خوب را به ما گزارش دهید
 09126501564سردبیر

بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار روشن کنند .اگر معامله ای رخ داده ما جانمان
را در خطر نیاندازیم و بی خود سوت مبارزه با فساد نزنیم .و اگر کوتاهی بوده
و یا فراموش کردید برای چندمین بار سوت می زنیم که در این منطقه جنابت
زیست محیطی در حال وقوع است .چندی قبل هم دود غلیظ حاصل از
سوزاندن این ضایعات در زمین های کشاورزی ابر سیاهی را برفراز کهریزک
ایجاد کرده بود .البته شنیدم قرار است برای کهریزک دادسرا ایجاد شود .هرچند
وجود دادستان برای این بخش با این وسعت زباله و تخریب ضروری است
اما نمی شود منتظر بود تا یک سال دیگر این پیشنهاد عملی شود .این بار از
شخص رئیس قوه قضائیه می خواهم علی رغم اینکه استاندار تهران قدرتی
برای مقابله به این پدیده ندارند و از توان برخی نهادها هم خارج است شخصا
دستور پیگیری صادر کنید .وقتی در روز روشن اینطور بی قانونی در پایتخت
رخ می دهد بروز فسادهای دیگر طبیعی خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی «جامعه خبر»
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مصاحبه

گزارشاجتماعی

سه طرح طالیـی آقای دادستان
راهکارهای آقای دادستان برای تامین کاالهای اساسی کشور و تقویت کشاورزی و امنیت غذایی را سران قوا بخوانند.

مهرتابان/سید هادی کسایی زاده /فروردین 1400تولد  50سالگی آقای
دادستان است .مردی که این روزها سر تیتر رسانه های پایتخت جای گرفته
است .اهل خراسان جنوبی است و زیاد هم اهل آشپزی نیست ،اما به همان
خانه  85متری در شهرری و خودرو 206مدل  86قانع است چون آنها را
با پول حالل به دست آورده است .می گوید :هیچ وقت انگیزه و تقاضایی
برای دادستانی نداشتم اما حاال که بعنوان دادستان «ری» منصوب شدم تالش
میکنم وظیفه ام را به نحواحسن انجام دهم .هرچند کارهای مهم و اساسی
و درخور تحسین انجام شده است لکن معتقدم شایسته نیست که کهن شهر
«ری»با این سابقه تاریخی و ویژگی های خاص مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی
با این حجم از مشکالت و معضالت که نوعا سرریز مشکالت تهران است
مواجه باشد خدمتگزاری به مردم فهیم و نجیب و والیت مدار شهرستان
ری موجب افتخار است و هر مسئولی بایستی این فرصت خدمتگزاری
را مغتنم بشمارد و وظیفه خود را به بهترین شکل در محضر مردم به انجام
برساند .گفتگو با غالمرضا نوفرستی کوتاه اما موثر بود چون در این گفتگو
دریافتم که برخی افراد ذاتا همیشه برای حل مشکالت راهکار دارند و فقط
تماشاچی نیستند .یکی از اتفاقات تلخ ماه های اخیر مرگ یک کودک افغان
در کانال آب روستای امین آباد شهرری بود که به دلیل سهل انگاری مسئوالن
رخ داده است.
*برخورد قاطع با مسئول مرگ کودک در کانال آب
دادستان ری در مورد آخرین وضعیت این پرونده گفت :حادثه ناگواری
بود و از پدر و مادرکودک هم دلجویی کردیم .من رسما به کالنتری مربوطه
نامه زدم که در  2سال اخیر تمامی اتفاقاتی که مرتبط با این کانال آب بوده
است را به من گزارش کنند .منتظر هستیم تا پس از ارسال گزارش پزشکی
قانونی و کارشناس حوادث پرونده را به دادگاه ارسال کنیم .اما آنچه در این
پرونده ها حائز اهمیت است موضوع ترک فعل مسئول مربوطه است .قطعا
عدم اقدام الزم اداره ای که موظف به حفظ حریم بوده موجب مسئولیت
کیفری خواهد بود .آب منطقه ای طبق قانون موظف است تا از این کانال
نگهداری کند و بر اساس مصوبه شورای تامین مقرر شد فنس کشی اطراف
کانال آغاز شود .نکته دیگر اینکه وجود این کانال ها غیر از خطرات غرق
شدگی انتقال اجساد از سایر مناطق تهران به شهرری است .چون جسد در
شهرری یافت می شود قطعا پرونده هم در دادسرای ری تشکیل و آمار این
پرونده ها برای ری ثبت می شود که خوب نیست.
*حتی یک پرونده جرائم انتخاباتی در ری نداشتیم
دادستان ری با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات در مورد پیشگیری
از جرائم انتخاباتی هم گفت :دادستان عضو ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی
است و با افتخار باید بگویم که میانگین پرونده های قضایی در حوزه جرائم
انتخاباتی از 15تا  50پرونده در سال های گذشته بوده که با هماهنگی و
همکاری همه مسئولین دخیل در امر انتخابات بحمداهلل در انتخابات اخیر
مجلس شورای اسالمی حتی یک پرونده قضایی تشکیل نشد که نشان دهنده
موفقیت در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی به ریاست معاون محترم رییس
کل و رییس محترم دادگستری شهرستان ری جناب آقای دکتر جاللی است.
نوفرستی در پاسخ به اینکه تعداد پرونده های وارده دادسرای شهرستان ری
چقدر است گفت :در طول سال بطور میانگین بین  38تا 41هزار پرونده وارد
دادسرای ری می شود که بیشترین فراوانی مربوط به سرقت و کالهبرداری
و ضرب و جرح است .بر اساس آخرین آمار در  5ماهه سال  98تعداد
 17863پرونده و در همین بازه زمانی در سال  99تعداد  17000پرونده
وارده داشتیم که کاهش  5درصدی را نشان می دهد .همچنین در سال 98
توانستیم رتبه نخست عملکردی را در استان تهران کسب کنیم که از سوی
دادگستری استان تهران لوح تقدیر به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
ری اعطا شد.برخود الزم و واجب میدانم از تالش و مجاهدت همه همکاران
اعم از دادستان محترم وقت جناب آقای ملکوتی معاونین محترم بازپرسان
و دادیاران گرامی و همکاران محترم اداری که با همه محدودیت ها و کمبود
امکانات این افتخار را کسب کردند تشکر و قدردانی کنم .علت این کاهش
پرونده فعال شدن در موضوع پیشگیری از وقوع جرم است به نحوی که
در موضوع پیش فروش ساختمان ها ،مجرمین سابقه دار ،معتادان متجاهر،
کودکان کارو خیابان ،جرائم مواد مخدر و ساخت و ساز غیرمجاز وارد شدیم.
*طرح انقالبی دادسرای ری درحوزه پیش فروش ملک

سوال کردیم که گفت :هرچه مقام قضایی به محل وقوع جرم نزدیک تر
باشد،رسیدگی قضایی و پیگیری الزم با سرعت و دقت بیشتر انجام شده و
عرصه بر مجرمین تنگ تر می شود .اگر کهریزک دادستانی داشته باشد کمک
خوبی برای شهرری در مبارزه با فساد و جرائم در صالحیت دادگاه انقالب
که بایستی در دادسرا رسیدگی شود خواهد بود .بعنوان نمونه بیش از 80
درصد انبارهای کشور در منطقه کهریزک مستقر است و دادسرای شهرری با
توجه به اینکه با  40درصد پست مصوب فعالیت می کند نیروی قضایی الزم
جهت پیگیری موضوعات مرتبط با قاچاق کاال که معموال محل کشف آن
همین انبار هاست را ندارد و افتتاح دادسرا در حوزه قضایی بخش کهریزک
میتواند این نقص را مرتفع سازد.
بعنوان مثال در پرونده مجتمع مسکونی آفتاب ری  368شاکی و در
پرونده مجتمع های معروف به ارکیده  4000شاکی داشتیم که زیبنده شهر
ری نبود .دادستان «ری» پیشنهادی را برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه
پیش فروش ساختمان و ساخت و ساز غیرمجاز ارائه و اجرا کرد که قابل
تامل است.
* الزام کردیم که شهرداری ها به محض درخواست مالکین نسبت به
صدور جواز جهت انبوه سازی سریعا مراتب را به دادسرا اعالم کنند
وی می گوید :الزام کردیم که شهرداری ها به محض درخواست مالکین
نسبت به صدور جواز جهت انبوه سازی سریعا مراتب را به دادسرا اعالم
کنند تا دادسرا نظارت خود را در خصوص نحوه پیش فروش و مراکز مجاز
آن اعمال نماید بعالوه شهرداری شناسه فنی برای هر واحد صادر نماید و
هر شناسه فنی هم دارای یک کدپستی خواهد شد .وقتی کد رهگیری برای
هر کدپستی صادر شد معامله قفل می شود و بدین طریق امکان فروش یک
واحد به چند نفر و یا سوء استفاده های دیگر از بین می رود.البته بهترین راه
حل عملیاتی شدن قانون پیش فروش ساختمان است که متاسفانه تاکنون
مقدمات آن فراهم نشده است .اظهارات نوفرستی و اجرای این طرح از
سوی دادسرای ری نشان می دهد که راهکارهای بسیار آسان و دقیقی برای
پیشگیری از وقوع جرائم ساختمانی وجود دارد که اگر این طرح در کشور
اجرا شود با کاهش شدید پرونده های قضایی در این حوزه و همچنین
امکان سودجویی مواجه خواهیم شد .نوفرستی در موضوع معتادان متجاهر
و پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه گفت :در شهرستان ری  37مرکز
ماده  15معتادان متجاهر داریم .در این مورد سازمان فنی حرفه ای ،سازمان
بهزیستی ،شهرداری ،نیروی انتظامی ،شبکه بهداشت و درمان و نهادهای
مرتبط مسئول برطرف کردن این معضل هستند .وقتی پیگیر شدیم که چرا
معتادان دوباره به چرخه برمی گردند متوجه شدیم فقر آموزش و اشتغال
مهمترین دلیل است .لذا در جلسه ای مصوب شد این دستگاه ها هر ماه
گزارش کار ارائه داده و اجرای طرح هم با هماهنگی دادستانی انجام شود تا
طبق برنامه کاهش معتادان متجاهر در شهر را داشته باشیم.
*  80درصد کودکان کار شهرستان ری
دادستان «ری» در پاسخ به اینکه متاسفانه جمعیت اتباع غیرمجاز اعم
از افغانستانی ،بنگالدشی ،پاکستانی و  ...در شهرستان ری و جنوب تهران
زیاد است و این نوعی تهدید محسوب می شود گفت :متاسفانه  80درصد
کودکان کار شهرستان ری هم از همین اتباع هستند .هرچند این مهم باید
با عزم ملی برطرف شود اما قرارشد دفتر امور اتباع وزارت کشور در این
مهم بیشتر وارد شود تا این آسیب را هم برطرف کنیم .نوفرستی در مورد
پرونده های احتکار و جرائم صنفی هم گفت :بزرگترین چالش شهرستان
ری اصناف فاقد مجوز بوده که در آنجا جرائم و تخلفات بیشتری شکل می
گرفت .مثال در فالن قهوه خانه مشروبات الکلی سرو و فروخته می شد.
حتی مرکز فرماندهی برخی از جریانات اراذل و اوباش هم در همین پاتوق
ها بود .ما  4ماه به این اصناف فرصت دادیم تا مجوز بگیرند .همین اقدام
موجب شد تا در حوادث دی و آبان ماه سال گذشته مشکلی در شهرری
نداشته باشیم .یکی از دالیل افزایش کشفیات هم همین اقدامات است.
*نظر مثبت دادستان ری برای ایجاد دادسرای کهریزک
نظر دادستان ری را برای ایجاد دادسرا و استقرار دادستان در کهریزک

*انقالب آماری و انبارگردانی در جنوب تهران
نوفرستی در مورد راهکار کنترل انبارهای جنوب تهران و پیشگیری از
وقوع جرم در این انبارها گفت:در چند نوبت با تیمی متشکل از سازمان
تعزیرات حکومتی ،اداره صمت،نیروی انتظامی و اتاق اصناف از تعدادی از
انبارهای ری ،باقرشهر و کهریزک بازرسی کردیم.در این بازرسی ها مشخص
شد تعداد زیادی از انبارها یا فاقد مجوز از اتحادیه انبارداران هستند یا به سامانه
جامع انبار متصل نیستند و یا تمامی کاالهای موجود در انبار در سامانه مذکور
تعریف نشده است .در نخستین اقدام  3انبار را پلمپ کردیم و فرصت دادیم
ظرف مدت یک ماه تمامی انبارها به سامانه جامع انبار متصل شوند تا سازمان
صمت بداند چه کاالیی در کدام انبار موجود است و چگونه وارد و خارج
می شود .به آقای دادستان گفتم :اگر این طرح در کشور برای تمامی انبارها
اجرا شود رئیس جمهور و سران قوا و حتی مسئوالن مرتبط به آسانی با یک
جستجو می توانند بفهمند چه کاالیی در کشور داریم یا نداریم؟ نوفرستی
گفت :بله دقیقا همینطور است .اگر این طرح کشوری شود چالش هایی
بزرگی مانند قاچاق و واردات بی رویه و صادرات هم برطرف می شود.
بعنوان مثال در بازدید از دو انبار در فروردین ماه که آغاز شروع همه گیری
کرونا بود  38میلیون دستکش یک بارمصرف که احتکار شده بود کشف
گردید و به هیات امنای ارزی جهت توزیع تحویل شد و  48ساعت بعد
توزیع شد و به کادر درمان در بیمارستان ها و درمانگاهها تحویل گردید.
به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالی شرایطی که ناشی از بیماری
کرونا برای ما بوجود آورد و متعاقب آن فداکاری کادر درمان و کمک های
مومنانه و ...یک رزمایش واقعی برای کشف قابلیت ها بود.
اینکه این حجم از کاالهای سالمت محور که نیاز ضروری جامعه
پزشکی و درمانی بود و کمتر از  48ساعت به مقصد الزم تحویل شد یک
رزمایش موفق بود .اکنون نیز میتوانیم از همین الگو استفاده کنیم و پس از
کشف کاالی قاچاق یا احتکار شده که نیاز ضروری جامعه است با راهکاری
مناسب و باسرعت در اختیار بازار قرار گیرد و قیمت های نامتعارف کاالها را
دگرگون سازد .اخیرا در انبار دیگری ورق های بزرگ فوالد که احتکار شده
بود کشف گردید که مشکل کمبود مواد اولیه کارخانجات لوازم خانگی را
برطرف می کند و یا در انبار دیگری  500هزار حلقه الستیک کشف کردیم
که اگر ساز و کار تحویل این اقالم به نهادی مثل هیات امنای ارزی اجرایی
شود مشکالت زیادی در کشور برطرف می شود.
*مالیات بر زمین های خالی کشاورزی راهکار مبارزه با فساد
دادستان ری گفت :در موضوع مافیای پالستیک در زمین های کشاورزی
در روستاهای کهریزک هم همین است .اگر ما همانند برخورد با آپارتمان
های خالی که ملزم به پرداخت مالیات شدند برای الزام زمین های خالی
کشاورزی که مستعد کشاورزی است و آب کافی در اختیار دارد هم چنین
قانونی تدبیر کنیم دیگر کشاورز زمین خود را به مافیای پالستیک اجاره نمی
دهد .این طرح ها باید مطالبه گری شود چون موضوع غیر از بحث زیست
محیطی و تخریب زمین در مورد امنیت غذایی اهمیت بیشتری دارد .ما باید
راه ها برای هرگونه تخلف و فساد و جرم ببندیم و بدین طریق خود به خود
جامعه در مسیر درست حرکت خواهد کرد .این مهم هم اقدام ملی می طلبد
و رسانه ها باید در این مسیر ما را حمایت و کمک کنند.
دادستان شهرستان ری گفت :برخود الزم میدانم از مجموعه مسئوالن
شهرستان ری که در همراهی و همکاری مثال زدنی هستند تقدیر و تشکر
کنم که اگر توفیقی در خدمتگزاری به مردم عزیز و شریف شهرستان ری
حاصل شده ناشی از همین همکاری بوده است.

ماجرایپرونده
سلفیخبرنگارباگاو
سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت :سال  1395بود که از سوی
دادستانی تهران علیه من اعالم جرم شد و به دادسرای فرهنگ و رسانه
شعبه  2احضار شدم .رئیس شعبه بیژن قاسم زاده بود .مردی قوی هیکل
و ورزشکار با گوش شکسته و چشمانی خمار که زیاد اهل حرف زدن
نبود و بیشتر دوست داشت وقتی وارد اتاقش می شوی برایت فورا
قرارمجرمیت صادر کند( .این قاضی به اتهام ارتشا در سال 99به  10سال
حبس محکوم شد ).یادم هست آن روز یاشار سلطانی هم با لباس زندان و
دستبند نزدیک من در راهرو نشسته بود که با هم خوش و بشی هم کردیم.
نمی دانستم دقیقا چه جرمی مرتکب شدم .وقتی وارد اتاق قاضی قاسم
زاده شدم برگه ای با طرح سوال روبروی من قرارداد و گفت :پاسخ بده
… نوشته بود در صفحه اینستاگرام شخصی شما عکس سلفی با یک
گاو منتشر شده و این توهین محسوب می شود! وقتی از خودم دفاع
کردم برگه را برداشت و به اتاق قاضی قطبی سرپرست دادسرا رفت تا
کسب تکلیف کند و دوباره بازگشت .این کار چند باری اتفاق افتاد .انگار
هماهنگ شده بود تا به هر نحوی شده پرونده سازی علیه من ایجاد شود.
باالخره قرار وثیقه  50میلیون تومانی صادر کرد .معترض شدم که عکس
سلفی با گاو در اینستاگرام  50میلیون وثیقه می خواهد؟ به نوعی چانه
زدیم و به  10میلیون تومان کاهش دادیم .باالخره پس از  4سال این پرونده
از دادگاه های مختلف به دادگاه مطبوعات رسید و توسط قاضی شقاقی
قضاوت شد .وقتی برای دفاع به دادگاه رفتم دیدم  200صفحه پرونده
سازی علیه من شده و تمام گزارش هایی که در روزنامه قدس و سایر
رسانه ها داشتم را علیه من اعالم جرم کردند .مثال گزارش نوشته بودم
«قضای برنامه پنجم قضا شد» که در مورد موفقیت ها و ناکامی های قوه
قضائیه در برنامه پنجم بود .یا مثال گزارش با تیتر « 1300میلیارد بودجه
اطاله دادرسی» که در مورد کمبود بودجه قوه قضائیه بود .و تصاویری که با
قضات و مسئوالن قضایی در نمایشگاه مطبوعات داشتم که مرتبط با حرفه
من بود و آنها با پرونده سازی آن را دشمنی با قوه قضائیه یا سوء استفاده و
تشویش اذهان عمومی اعالم کرده بودند .من در دادگاه دفاع کردم و الیحه
دفاعیه هم تقدیم شد و در نهایت دادگاه حکم برائت صادر کرد .چرا باید
بغض و دشمنی و پرونده سازی ها برای قوه قضائیه و نظام هزینه داشته
باشد؟ چرا از دیدگاه برخی آقایان خبرنگاری جرم است؟ پیشنهاد می کنم
مسئوالن یک دوره فشرده آشنایی با خبرنگاری ببینند.

صفحهآخر
گزارش سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر
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کتاب «خبرنگار حرفه ای» را مسئوالن هم می خوانند

* شکایت آقای روحانی /بخش آموزش خبرنویسی /صفحه 136
اردیبهشتماه سال 1397سردبیر روزنامه صدای اصالحات بودم( .البته سردبیر
بودن روزنامه صدای اصالحات ارتباطی با گرایش سیاسی یک خبرنگار حرفه
ایندارد.منبیشتربعنواندبیروخبرنگاردررسانههایاصولگرابیشترکارکردم
اما آن هم دلیل نمی شود من اصولگرا یا اصالح طلب باشم .چون به اعتقاد من
وقتیخبرنگارسیاسیشددیگرکارشخرابمیشودوقلمشبهسمترانت
و فساد سیاسی و  ...می لغزد و باید با بغض بنویسد و رضای خدا و مردم در
آن نیست ).آن روزها خبرهای زیادی در مورد تقلب ،غش در معامله ،افزایش
چکهایبرگشتیرادنبالمیکردموخبرهاییمبنیبرعرضهغیرقانونیگوشت
االغدربرخیرستورانها،توزیعگوشتهایفاسد،افزایشقاچاقوگرانفروشی
و کمفروشی و احتکار کاالهای ضروری ذهن من را درگیر کرده بود .به استناد به
این اخبار و مقایسه با دهه قبل یادداشتی مبنی بر افزایش حرامخواری در دولت
روحانینوشتمکهشایدکلمتنیادداشتبه500کلمهنمیرسید.نتیجهیادداشت
شکایت رئیسجمهور از من بود که به دلیل معمم بودن مدیرمسئول (حجت
االسالمفومنی)بهدادسرایویژهروحانیتاحضارشدم.متاسفانهبرخیبازپرس
هایایندادسرااطالعاتدقیقیازاصولخبرنگاریوخبرنویسیندارندواجازه
هم ندادند پرونده به دادگاه مطبوعات برود که در نهایت پس از بررسی پرونده
با حکم دادگاه به 30ضربه شالق محکوم شدم( .ادامه را در کتاب بخوانید)

رمز شب؛ دولت
الکترونیکشکل
نگیرد!

امروز اگر به یک نوجوان  13ساله بگوئید فواید دولت الکترونیک چه است برای
شما ساعت ها صحبت می کند .نمی خواهم فقط دولت حسن روحانی را مورد نقد
قراردهم اما دقیقا در 16سال اخیر دولت ها مقاومت ویژه ای برای الکترونیکی شدن
خدمات خود به مرکرده اند .کاهش هزینه های دولت ،صرفه جویی در وقت و انرژی
( ،) 60%کاهش آلودگی شهر و هوا بدلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی
کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم ،بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه
خدمات پر سرعت به مردم ،افزایش اشتغال بدلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش
خصوصی،بهبودکاراییوارائهبخشدولتازطریقخدماتالیههاوهمسوسازی
سرمایه گذاری ها با نیازهای شهروندان تنها بخشی از ویژگی های دولت الکترونیک
است .امروز شیوع کرونا نشان داد که ایران هنوز رتبه 100را در دولت الکترونیک دارد
و خدمات زیادی همچنان به صورت حضوری و فیزیکی ارائه می شود .نمونه مهم
آن امورات مرتبط با نظام آموزشی ،بازرگانی ،خدماتی و  ...است .شاید سخت ترین و
محالترینتبدیلخدماتبهخدماتالکترونیکیدرامرقضاباشدکهقوهقضائیهموفق
شداینخدماتراالکترونیکیکند.چهکسیتصورمیکردمردمبرایچکبرگشتی
یا شکایت و درخواست خود بدون حضور در داد سرا بتوانند اقدام کنند یا اینکه به
آسانی با ورود به سایت عدل ایران آخرین پرونده قضایی خود را در اختیار داشته
باشند؟بدونآنکهرمزواطالعاتآنهامورددستبردقراربگیرد.چراقوهقضائیهدراین
امر موفق شد؟ چون این بستر ارتباطی با تجارت ،ارز ،طال ،پول ،واردات و صادرات و
 ...نداشت .وقتی قوه قضائیه می تواند 1000خدمت قضایی را در 2000دفتر خدمات
الکترونیکقضاییباتمامسختیهاودقتهاوحساسیتهایحقوقیوقضاییواز
همهمهمترامنیتاطالعاتپروندههاارائهکندپسچرادولتناکامماندهاست؟دلیلش
آن است که رانت و مافیا اجازه این کار را نمی دهند و ربطی به زیرساخت و امنیت
اطالعاتوشبکهملیندارد.مردمنبایدبدانندچهمقدارکاالدرکشوردرکجاوتوسط
چه شرکت و افرادی تولید ،انبار ،صادر و توزیع می شود و چه مقدار کاال از سوی چه
شرکت و افرادی وارد ،انبار و توزیع می شود .این رانت را در مساله تولیدات خودرو
تا پروندههایاحتکاروگرانفروشیمیتوانیممشاهدهکنیم.آنوقتازدریایفساد
فقط دختر نعمت زاده وزیراسبق ،تهیه کننده سریال شهرزاد ،شهرام جزایری ،بابک
زنجانی،نوروزبیگی،صندوقذخیرهفرهنگیان،بانکسرمایه،بانکملتوغیره...افشا
و رسانه ای می شود .این پنهان کاری موجب عدم اعتماد مردم به بازارسرمایه شده و
نتیجه آن وضعیت موجود بازار سکه ،ارز ،مسکن و خودرو است .شفافیت موجب
میشودتامردموسرمایهگذارانبهترتصمیمبگیرندوکشورعادالنه رشدمیکند.

