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این هفته نامه )مهرتابان( ویژه مسئوالن عالی نظام، سران قوا، نمایندگان 
ها،  دادگستری  فرمانداران، روسای  استانداران، شهرداران،  مجلس، وزرا، 
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 

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 در تحریریه یک نفره منتشر و میان مسئوالن توزیع  کنم.

ویژه  مهرتابان 
کشور  مسئوالن 
توزیع و  منتشر 
 می شود

استثمار در بانک صادرات
غ سحر در  ماجرای مر

غسالخانه بهشت زهرا)س(

گزارشی از سربازان گمنام
ونا در آخرین خاکریز کر

اصفهان  پایتخت 
اقتصادی می شود؟

تخلف در سازمان اجتماعی؟

سربازان 
گمنـام

گزارشی کوتاه از بازخوانی یک پرونده قضایی و حقوقی به قلم 
عضو هیات علمی دانشگا ه

سازمان اجتماعی کشور عملکرد  قابل قبول و هزینه کرد شفافی به 
سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نکرده است!

آنقدر خسته بودند که نمی توانستم از آنها بخواهم 
گفتگویی کوتاه داشته باشیم. هر ساعت 37 تا 40 جنازه 
را باید  تحویل می گرفتند. اینجا آخرین خاکریز مبارزه 

با کرونا است.

نتیجه کارشناسی 5 ساله                 در دولت
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بوی بد تهران
و 100 میلیارد 

تومانی که 
ج غول ها  خر

شد!
سازمان مدیریت مبلغ   100 

میلیاردتومان پول برای رفع بوی 
بد اطراف فرودگاه امام)ره( برای 

غول ها هزینه کرد. چرا؟
5

»عمو فری«؛ 
و خبرنگارزندانی

من هم با شکایت بانک سرمایه 
و بانک مرکزی مدتی در سلول 

انفرادی زندان اوین بودم و گفتند 
دیگر نباید خبرنگار باشی ... آنقدر 

قدرت داشتند که با اینکه از 14 
اتهام تبرئه شدم اما توانستند من 

را به یک سال حبس محکوم کنند 
چون گفتم خبرنگار می مانم.
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پیشنهاد 350 
هزار میلیاردی 

سپاه به دولت

خیانت 200 
هزار میلیاردی 

زنگنه و ابتکار
مدیرعامل سابق شرکت ملی و 
مهندسی ساختمان نفت گفته 

است: به دالر امروز زنگنه و 
ابتکار 200 هزار میلیارد تومان 

به دلیل ایجاد شایعه بنزین های 
آلوده به مردم ایران ضرر و زیان 

وارد کردند و مجبور شدیم با 
وجود توانایی بنزین وارد کنیم.

قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه به 
دولت روحانی پیشنهاد داده که 
اگر 30 هزار میلیارد تومان پول 

نقد بدهید 350 هزار میلیارد 
تومان پروژه تکمیل شده و به 

درد بخور برای کشور تحویلتان 
می دهیم چون از هر نظر توانایی 

داریم.
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پایان
 رانت خواری در 
صندوق ذخیره 

فرهنگیان

صاحبخانه 
افغان ها

زندانی می شوند

مدیرعامل صندوق ذخیره 
فرهنگیان خطاب به نایب رئیس 

مجلس گفت: پول معلم خط 
قرمز ما است و به هیچ وجه نه 
مدیر و نه پروژه سفارشی نمی 

گیریم و اگر جایی اقتصادی 
نباشد سرمایه گذاری نمی کنیم.

روزهای تلخی برای ایرانیانی 
که به اتباع غیرمجاز افغان و 
سایرکشورها خانه و خودرو 

اجاره می دهند  یا به آنها کار 
می دهند وجود دارد. حتی 

شهرداری ها و سازمان هایی که 
با افغان ها کار می کنند عاقبت 

بدی در انتظارشان است.
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یادداشت سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 

گفتگو با تطهیردهنده  استاد

روایتی از روزهای سخت بهشت
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وضعیت انبارهای کشور و احتکار و قاچاق در کهریزک نشان می دهد که نبض ایران در این بخش است.



مطالعات کارشناسان پس از 8 سال در دولت قبل نشان می دهد که اصفهان بهترین استان برای انتقال 
پایتخت اقتصادی ایران است. سپاه هم اعالم آمادگی کرده که می تواند پایتخت سیاسی ایران را در 

منطقه ای مناسب با زیرساخت استاندارد و مدرن بسازد.

خبر بسیار تلخ است اما واقعیت دارد. متاسفانه 
به  ری  شهرستان  اصناف  اتاق  بازرسان  از  نفر  دو 
مسئول  از  تومانی  میلیون   12 رشوه  دریافت  اتهام 
انبار آرد در شهرری تحت تعقیب قرارگرفته و به 
پرونده  این  ری  شهرستان  دادستان  نوفرستی  گفته 
در  بازپرسی   8 شعبه  ری  دادسرای  در  اکنون  هم 
حال بررسی است. این خبر در حالی است که در 
ماه های گذشته اتاق اصناف شهرستان ری با انجام 

عملیات های رسانه ای )شوآف( و استفاده از ظرفیت 
رسانه ها به مردم جنوب تهران قول داده بود که ریشه 
فساد و گران فروشی و قاچاق را ریشه کن کند اما 
انگار درون این خانه مبارزه با فاسد خود تهی و پوچ 
بوده است. البته لطف اهلل ستاره رئیس اتاق اصناف 
شهرستان ری گفته است که پس از دریافت گزارش 
این  اگر  اما  کرده  برخورد شدید  بازرسان  با  رشوه 
ماجرا کشف نمی شد این دو بازرس که چشم و 

دست راست اتاق اصناف بودند تا کجا می خواستند 
رشوه دریافت کنند؟ از آقای ستاره درخواست می 
شود که یک پایش جدی در تیم مدیریتی و کارکنان 
و بازرسان این اتاق انجام دهد چون احتماال از این 
رشوه افراد زیادی مطلع بودند. همچنین از دادستان 
هیچ  بدون  امروز  تا  هم  ری  شهرستان  فساد  ضد 
سفارش و رانتی با فساد مبارزه کرده است هم انتظار 

داریم که شدیدا با این جرائم برخورد کنند.

گل بود به سبزه 
نیز آراسته شد

بازرسان اتاق اصناف
رشوه گرفتند!

سازمان برنامه جایی 
برای زد و بند است

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 229
19 آبان 1399

3 اصفهان پایتخت اقتصادی می شود؟
سپاه پاسداران برای ساخت پایتخت جدید جمهوری اسالمی ایران آماده است

موضوع انتقال پایتخت 20 سال است که در دستور کار دولت ها قراردارد 
اما در دولت نهم و دهم این پرونده روی میز دولت قرارگرفت که با آغاز 
دولت حسن روحانی این پرونده کامال بایگانی شد. حاال پس از 7 سال 
موضوع انتقال پایتخت داغ شده به نحوی که در دستور کار سازمان برنامه و 
بودجه کشور هم قرارگرفته و در سند آمایش سرزمینی استان تهران مطرح 
است. امسال یعنی در سال 1399 افزایش مهاجرت به پایتخت به ساالنه 
250 هزار نفررسیده که نشان می دهد همچنان تهران بعنوان مدینه فاضله 
اشتغال و زندگی و رفاهیات بهتر برای شهروندان ایرانی مطرح است. هجوم 
مهاجران بیکار به شهرستان های استان تهران موضوع را به بحران تبدیل 
کرده به نحوی که جمعیت برخی از شهرستان های استان تهران در سطح 
تبدیل شدن به استان پیش می رود. نعمت اهلل ترکی رئیس وقت سازمان 
مدیریت تهران گفته است: پیش بینی می شود طی پنج سال آینده بین دو تا 
سه میلیون نفر فقط جمعیت در غرب استان تهران ساکن شوند، دیگر جایی 
برای سکونت وجود ندارد. همچنین از منظر آمایش سرزمین، عمال آینده 
غرب تهران، نمی تواند از مسیر تهران-کرج ارتزاق کند و به حتم باید از هم 
اکنون به مساله پیش روی سه شهرستان مالرد، قدس و شهریار فکر کرد. 
در این سه شهرستان یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت سکونت دارند که 
این احتمال می رود این منطقه مانند استان البرز در قالب تقسیم بندی جدید 
جغرافیایی و یک استان دیگر از تهران جدا شود.این اظهارات در حالی است 
که هم اکنون استان تهران 6 هزار هکتار بافت فرسوده دارد و شهرتهران 
هم بر روی گسل زلزله قرارداشته و از نظر ایمنی و پیشگیری از بحران در 

باالیا آمادگی ضعیف هم ندارد. اگر در تهران زلزله و رخدادی پیش آید به 
دلیل استقرار 80 درصد انبارهای بزرگ کشور، بازار بزرگ تهران، سازمان 
ها و دستگاه ها و شرکت های مهم تصمیم ساز عمال کشور دچار یک 
فلج اقتصادی و سیاسی می شود.  مرتضی تمدن استاندار وقت تهران در 
دولت دهم  با تاکید بر اینکه تصمیم گیرندگان انتقال پایتخت الزم است به 
صورت جزیره ای درباره انتقال پایتخت عمل نکنند، گفت: در آن زمان به 
عنوان استاندار ، تمام مطالعاتی که در وزارت مسکن و شهرسازی قدیم، 
دفتر تحقیقات و مطالعات نهاد ریاست جمهوری، مرکز مطالعات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، کتابخانه ملی و وزارت کشور در این 
خصوص وجود دارد، مشاهده و برخی را نیز مطالعه کرده ام، لذا مسئولین 
دولت جدید که می خواهند در کم و کیف طرح انتقال تهران قرار بگیرند، 
کار را از صفر شروع نکنند. تمامی مطالعاتی که در این مراکز در خصوص 
طرح انتقال پایتخت وجود دارد، با صرف هزینه های سنگین به مشاوران در 
زمان خود جمع آوری شده است و امروز در گوشه کتابخانه ها این مطالعات 
و تحقیقات خاک می خورند در حالی که تصمیم گیرندگان می توانند به این 
اسناد مراجعه کنند. در این مطالعات به نقش سیاسی و اقتصادی تهران به 
عنوان دو نقش غالب اشاره شده است. همچنین عنوان شده که برخی از 
این نقش ها قابل انتقال هستند بعنوان نمونه گفته شده پایتخت اقتصادی 
کشور لزوما می تواند تهران نباشد و یکی از گزینه های مهندسین مشاور 
برای پایتخت اقتصادی نیز استان »اصفهان« بود البته کارشناسان این نقش را 
برای استان هایی که پتانسیل کافی را از لحاظ زیر ساخت ها دارند از جمله 

فارس وخوزستان نیز مطرح کردند. در مطالعات انجام شده متخصصان بر 
این باورند که به لحاظ اهمیت، نقش و ماموریت سیاسی، پایتخت سیاسی 
باید در تهران بماند اما پایتخت اقتصادی منتقل شود. این کارشناسان انتقال را 
نیز تعریف کرده اند و نگفتند که وزارتخانه ها یا کارمندانش منتقل شود، بلکه 
ساز و کارها و بخش های مربوط به تصمیم گیری کالن اقتصادی را در تهران 
نگه داریم، اما مجموعه شرکت ها و زیر مجموعه ها را در استان دیگری 
تعریف کرده و گفته شده که این بخش ها می تواند در استان های دیگر باشد. 
اظهارات مرتضی تمدن در حالی است که در این میان پیشنهاد سپاه پاسداران 
هم در نوع خودش جالب و قابل تامل است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده 
اصولگرای نجف آباد اصفهان که در مجلس یازدهم و عضو ناظر مجلس 
در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران 
فعالیت می کند، از نگارش نامه ای از سوی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، 
وابسته به سپاه، به حسن روحانی داد و تاکید کرد که این نهاد برای انتقال 
پایتخت سیاسی و اداری از تهران اعالم آمادگی کرده است. او گفته که 
»جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده است. قرارگاه 
خاتم االنبیاء هم نامه ای را رسما به رئیس جمهور ارسال کرده و بدون اینکه 
پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می دهد و 
انتقال پایتخت سیاسی و اداری را هم به سرانجام می رساند.« رئیس جمهور 
هم نامه را به  دبیر شورای عالی انتقال پایتخت ارجاع داده تا تصمیم گیری 
کنند. البته ساخت پایتخت سیاسی توسط یک نهاد نظامی و امنیتی به تنهایی 

شائبه زیادی ایجاد می کند اما برای شروع خوب است. 

رئیس دولت نهم و دهم گفت: گفتیم چرا باید سازمان تبلیغات اسالمی 
200 میلیارد بودجه بگیرد وقتی شرح وظایف آن با ارشاد و فالن نهاد یکی 
است. اگر بودجه می گیرد بگوید چکار می کند از او بخواهیم. 

محمود احمدی نژاد که این روزها کمی پررنگ تر از همیشه در صحنه رسانه 
و مردم ظاهر می شود دیدگاهایش را بی پرده بیان می کند. در گفتگوی 
کوتاهی که با او داشتم به برخی سواالت پاسخ داد. از او در مورد دالیل 
حذف سازمان برنامه و بودجه در دولت مطبوعش سوال کردم و به او گفتم 
دولت شما با این کار نشان داد که انگار دوست ندارد با برنامه حرکت کند 
که پاسخ داد: آقای کسایی زاده این سازمان ضد برنامه است. اگر واقعا برنامه 
داشت وضع کشور این نبود. همه روسای جمهور غیر از من تابع سازمان 
برنامه بودند خب چه شد؟ این سازمان فقط جایی برای زد و بند است برای 
همین نحوه اداره کشور لنگ می زند. اشکال دولت نهم و دهم این بود که 
برنامه داشت. به اعتقاد من تحلیل ها باید دقیق باشد. در سال 1384 در مرحله 
دوم انتخابات نخستین کاندیدایی بودم که مسئولین سیاسی اروپایی بر علیه 
حضور من موضع گیری کردند و حمایت آنها از آقای هاشمی بود. می گفتند 
احمدی نژاد همان فردی است که تیرخالص می زد … فردی است که اگر 
رئیس جمهور شود در خیابان ها دیوار می کشد و زن و مرد را جدا می کند!  
ثمره هاشمی که کنار آقای احمدی نژاد بود اجازه گرفت و در میان صحبت 

های احمدی نژاد گفت: در فاصله میان انتخاب آقای احمدی نژاد و حکم 
تنفیذ ایشان برنامه خود را ارائه دادند و شما می گوئید برنامه نداشت. وی در 
ادامه گفت: ما برای آسیب شناسی وضع موجود باید از مبنا آغاز کنیم. در 
کشور ما مدیران بر اساس نگاه خود بر انسان ها مدیریت می کنند برای همین 
الزم است ابتدا انسانیت را بشناسند. در روزگاری شهید مفتح، شهید بهشتی و 
شهید مطهری به روز تحلیل و تئوریزه داشتند اما امروز چی؟ بعد از انقالب 
تئوری پردازی کم شد. کسی نیست تحلیل داشته باشد چرا باید حکومت 
کنیم؟ چرا باید اشتغالزایی کنیم؟ و با پاسخ دادن تحلیلی به این پرسش ها 
ستون برنامه ریزی توسعه شکل بگیرد. بنده از بخشداری مرکزی کارم را آغاز 
کردم تا به ریاست جمهوری رسیدم و می دانم این هماهنگ کردن ساختار 
دولتی چقدر کار بزرگ و سختی است. چه کسی می تواند این ساختار را 
طوری هماهنگ کند که مجموعه مدیریتی کشور با تمام وجود به ساخت 
4.5 میلیون مسکن مهر اهتمام داشته باشند. این هماهنگی عظیم در اندیشه 
رخ داد. احمدی نژاد می گفت: در همین اتاق کار من برنامه ریزی و برنامه 
های خوبی تدوین شده که اساتید به نامی آن را نوشتند و آماده ارائه به دولت 

و مجلس است. ما طرح داریم. می توانیم در مدت 5 سال ایران را در جهان 
به باالترین سطح برسانیم. اما بیگانه نمی خواهد ایران شکل بگیرد. الیحه به 
مجلس می فرستادیم درست موادی را حذف می کردند که کلیدی بود. گفتیم 
چرا باید سازمان تبلیغات اسالمی 200 میلیارد بودجه بگیرد وقتی شرح وظایف 
آن با ارشاد و فالن نهاد یکی است. اگر بودجه می گیرد بگوید چکار می کند از 
او بخواهیم. وقتی فرهنگ خراب شد یقه که را بگیریم. آقایان می گویند بودجه 
و پول نداریم. ما آنقدر پول داریم می توانیم کشورهای همسایه را هم آباد کنیم 
اما مدل بانکی ما غلط است. می گوئیم انسان اشرف مخلوقات است و قطعا 
صاحب حق همراه با رشد عزت است. حاال برای رسیدن به این کمال نیازمند 
ثرورت طبیعی است که این ثروت دست حکومت و دولت هاست. آیا دولت 
ها می توانند با 15 درصد منابع کار کنند؟ مردم باید قدرتمند شوند اما امروز 

کسی جرات اعتراض به یک مدیر را ندارد. معادن ما دست عده ای است.
 البته دیدگاه آقای احمدی نژاد مخالفینی هم دارد و باید در یک فضای تحلیلی 
بحث شود که مثال عدم وجود سازمان برنامه و بودجه منشاء اختالس نبوده 

است؟

گفتگو از سید هادی کسایی زاده

گزارش مهرتابان
روزنامه نگار
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سربــازان گمنـــام
گزارش روز

آنقدر خسته بودند که نمی توانستم از آنها بخواهم گفتگویی کوتاه داشته باشیم. 
هر ساعت 37 تا 40 جنازه را باید  تحویل می گرفتند. اینجا آخرین خاکریز مبارزه با 

کرونا است. گزارش مهرتابان
روزنامه نگار

2

*گزارش تصویری جدید
وقتی وارد سالن تطهیر شدم خستگی را در چهره تطهیرکنندگان مشاهده 
کردم. گاهی ماسک ها از صورتشان کنار می رفت تا نفسی چاق کنند. گفتم: 
مراقب باشید...! لبخند می زدند و می گفتند: کارما از ماسک زدن گذشته آقای 
خبرنگار... فقط خود خدا از ما مراقبت می کند. یکی از خانواده های داغدار 
که خیلی هم عجله داشت خودش را به زور وارد محوطه پشت مجتمع 
عروجیان کرد و با صدای بلند فریاد زد: چقدر طولش می دهید؟ یک ساعته 
معطل جنازه هستم. با دوربین خارج شدم و گفتم: اگر 3 تا ماسک روی هم 
بزنی می توانم بعنوان خبرنگار تو را همراه خودم به داخل غسالخانه ببرم. 
آن مرد همراه من آمد. وقتی داخل شد به دنبال جنازه پدرش می گشت.  
پس از چند دقیقه وقتی حجم کار و شرایط را از نزدیک مشاهده کرد روی 
نیمکت اتاق رختکن نشست. گفتم: جنازه پدر را پیدا کردی؟ به من خیره 
شد و گفت: واقعا دمشان گرم ... مرد هستند. نفسم داره بند میاد لطفا من را 
ببر بیرون. با او همراه شدم. وقتی به خانواده رسید گفت: عجله نکنید. آنجا 
ده ها مرد واقعی دارند کار می کنند. من چیزی جز فداکاری و ایثار ندیدم. 
به خدا قسم ماهانه 100 میلیون تومان هم به من بدهند در این شرایط کار 
نمی کنم. ما در رسانه ملی و فضای مجازی تصور می کنیم فقط پرستاران 
و پزشکان خط مقدم مبارزه با کرونا هستند در حالی که اینجا وضعیت طور 
دیگری است. اظهارات این شهروند در حالی است که در کنار غسال ها، 
متولیان قبور و دفن اموات، رانندگان آمبوالنس در داخل بهشت زهرا)س( 
و رانندگانی که مسئول انتقال اموات به شهرستان ها هستند هم در این جهاد 
شریکند. تصور کنید راننده ای همراه با میت در گردنه کوه های پربرف 
غرب کشور مجبور است 24 ساعت توقف کند. یا وقتی قبری که تازه 
میتی در آن دفن شده پس از چند روز دوباره باز می شود تا میت دیگر 
در طبقه دوم آن دفن شود. آیا تحمل بوی تعفنی که از طبقه اول به مشام 
می رسد برای مردی که قبر را آماده می کند آسان است؟ آیا دیدن و شنیدن 
هر روزه ناله و گریه و شیون تاثیری بر روح و روان کارکنان این گورستان 
ملی نمی گذارد؟  آیا خانواده کارکنان بهشت زهرای تهران به این فکر نمی 
کنند که شاید عزیزشان امروز به کرونا مبتال نشود؟ واقعا آنها سربازان گمنام 
هستند که ما کمتر آنها را می بینیم.  سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت 

گزارش

محمدرضا شجریان استاد آواز ایران روزهای پرطمطراقی را در سال های آخر 
عمرش پشت سرگذاشت. شاید باورش برای ایرانی هایی که 50 یا 100 سال پس 
از ما زندگی خواهند کرد سخت باشد. مگر می شود یک استادی در این سطح زنده 
باشد اما صدا و سیمای کشورش نوای ماندگار و تکرار نشدنی »ربنای« او را قبل 
از اذان مغرب در ماه مبارک رمضان حذف کند؟ مگر می شود کشوری اسالمی و 
ایرانی مجوز کنسرت استادی در این سطح را صادر نکند؟ آیا می توان افرادی در 
جایگاه و مقام محمدرضا شجریان را دشمن مردم، سیاست زده، فتنه گر، یاغی، 
دشمن حکومت و غیره ... نامید. فردی که از بسیاری از مسئوالن کشور ارزش و 
جایگاه باالتری داشته و برای ایران از بسیاری از مدعیان عاشقانه تر و مسئوالنه 
تر دینش را ادا کرده است. در کنار تمامی حاشیه های تشییع پیکر استاد شجریان 
شنیدن یک روایت فراموش نشدنی برای ایرانیانی که این داستان را می خوانند 
شیرین است. روایتی از مراسم تطهر و غسل استاد شجریان در بهشت زهرای تهران 
که در گفتگو با جوانی که او را تطهیر داد بیان می کنم: »از کودکی عالقه زیادی 
به موسیقی سنتی داشتم و کارهای استاد را بسیار دنبال می کردم. وقتی خبر فوت 
استاد را شنیدم خیلی متاثر شدم. سوال کردم استاد چه وقت برای تطهیر به بهشت 
زهرا)س( منتقل می شوند؟ همکارن گفتند: امشب! اما من آن شب شیفت نبودم و 
به خانه رفتم. وقتی صبح به محل کار برگشتم گفتند استاد را هنوز تحویل ندادند. 
تا اینکه 17 مهرماه ساعت 18 عصر استاد شجریان را برای تطهیر به غسالخانه 
بهشت زهرا)س( آوردند که من هم همان روز شب کار بودم. در این ساعت ها 
معموال میتی را تطهیر نمی کنیم مگر اینکه شرایط خاص باشد. )مسئوالن- چهره 
ها- هنرمندان و ...( برای همین غسالخانه خلوت بود و در کنار من سعیدخال 
مدیرعامل سازمان  و برخی از مسئوالن سازمان بهشت زهرا)س( تشریف آوردند. 

زهرای تهران می گوید: روزهای سختی را در سازمان بهشت زهرای تهران با 
همکارانی که انصافا جهادگرانه کار می کنند می گذرانیم. با توجه به اینکه تعداد 
فوت شدگان بر اثر ویروس کرونا به تعداد فوت شدگان میانگین هر روز تهران 
افزوده شده عمال سازمان بهشت زهرا)س( کار 2 سازمان را انجام می دهد. با 
این حال مردم شاهد هستند که هیچ تعلل و کوتاهی در ارائه خدمات نشده 
است. با این حال کارکنان و به ویژه همکارانم در سالن تطهیر بسیار در معرض 
خطر هستند. از این رو تاکنون هفت مرتبه غربالگری انجام داده ایم و هر بار که 
تست کرونای پرسنل مثبت شده، آنها را قرنطینه کرده و درمان را آغاز کردیم. 
این تمهیدات در حالی است که 8 ماه است که پرسنل سازمان بهشت زهرا)س( 
در حالت آماده باش هستند. در ایام تعطیل،  عید، 13 فروردین، پنجشنبه و جمعه، 
مناسبت های مذهبی و ملی و ... در حال فعالیت هستند. در حالی که همه 
دورکار شده اند، پرسنل سازمان بهشت زهرا )س( دو برابر کار می کنند چون 
خدمات در این سازمان بیشتر حضوری است. سعیدخال گفت: کمیته بحران و 
ستاد کرونا در سازمان بهشت زهرا)س( از روز نخست فعال شده و همه روزه 
جلساتی را برگزار و وضعیت را بررسی می کنیم. تمامی مدیران در این جلسات 
حضور دارند. کار عملیاتی است. باید به موضوعات ناوگان آمبوالنس، فرایند 
قبور و... رسیدگی شود. در حال حاضر مردم خودشان را قرنطینه کرده اند، 
اما قرنطینه کارکنان بهشت زهرا)س(،  خود بهشت زهرا)س( است. موضوع تنها 
تطهیرکنندگان نیستند بلکه ما مشاغلی را داریم که ارتباط مستقیم با متوفیان دارند 
و بیشترین آلودگی پرسنل وجود دارد و خطر آنها را تهدید می کند. البته سعی 
کردیم تمهیداتی اندیشیده شود تا کمتر مشکل برای آنها ایجاد شود. البته خدا 
را شکر تا این ساعت تلفاتی نداشته ایم آن هم به دلیل غربالگری های منظمی 
است که صورت می گیرد. ما حتی تسهیالتی هم برای خانواده پرسنل درنظر 
گرفته ایم و مدام پرسنل را رصد می کنیم. 120 نفر از پرسنل بهشت زهرا)س( 
تاکنون تست کرونایشان مثبت بوده که، بالفاصله درمان آنها به صورت رایگان 
انجام شده است و تا مرحله آخر پیگیر هستیم تا آنها سالمتی شان را باز یافته و 

به محل کار برگردند.  

گفتگو و روایت کوتاه

وایت  ر
تطهیردهنده

استاد شجریان

پیکر استاد را با احترام روی سنگ غسالخانه قراردادیم. معموال برای آغاز تطهیر 
لیف بزرگی داریم که پس از خیس کردن و استفاده از موادشوینده بدن آن را بلند 
کرده و تکان می دهیم تا کف کند. همینکه لیف را بلند کردم احساس کردم موهای 
بدنم سیخ شد. بدنم سرد شده بود. به چهره استاد شجریان خیره شدم. نام استاد کم 
نامی نبود. من و استاد در کنارهم قرارداشتیم. لحظه ها و صحنه های عجیبی بود. 
ربنای استاد روزه ما را افطار می کرد و وقتی لیف را روی بدن استاد کشیدم گفتم: 
مرغ سحر ناله سرکن ... وقتی استاد را تطهیر می کردم دستهایم می لرزید. شاید به 
دلیل آن عالقه و خاطراتی بود که با صدا و نوای استاد داشتم. یک لحظه یادم رفت 
مراحل تطهیر را درست انجام می دهم یا نه ... یک مرتبه یکی از دوستانم با گوشی 
تلفن همراهش نوای ربنای استاد را پخش کرد. وای وای چه حالی بود. به خدا 
قسم شما نمی توانید آن لحظه هایی که من داشتم را تصور کنید. و من با صدای 
ربنای استاد را غسل و تطهیر دادم و تمام روزه ها و سفره های افطاری از کودکی 
تا امروز در ذهنم مرور شد. شاید اولین بار بود که در حضور مدیرعامل بهشت 
زهرای تهران میتی را غسل می دادم. اما آن لحظه فراموش کردم که آقای سعید خال 
هم حضور دارند. حتی خود ایشان هم در فضای ربنا بودند و دعا می کردند و همه 
گریستیم. استاد را با خلعت بهشت زهرا)س( کفن کردیم و با دستخط خودم روی 
کفن نوشتم: »محمدرضا شجریان« و تا صبح چند بار رفتم سردخانه و برای استاد 
فاتحه فرستادم. ساعت حدود 4 یا 5 صبح بود که نوای »مرغ سحر ناله سرکن« 
فضای غسالخانه را پرکرد. وقتی آمدم بیرون دیدم جمعیت زیادی سحرگاه پشت 
درب غسالخانه شعر مرغ سحر را می خواندند. باورم نمی شد که این جمعیت 
حتی زنانی با فرزند نوزاد آمده بودند. خیلی به خودم افتخار کردم که استادی که 

مردم ایران او را دوست دارند من او را تطهیر دادم. 

وقتی نوای ربنا از تلفن همراه 
یکی از همکارانم پخش 
شد با عشق کار تطهیر 

استاد را آغاز کردم و همه 
می گریستیم.

گفتگو از
 سید هادی کسایی زاده
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بوی بـد 100 میلیاردی

5 وقتی مسافران پایتخت از هواپیما پایین آمده تا وارد مرکز کشور ایران اسالمی 
شوند بوی لجن و پهن گاو و گوسفند از آنان استقبال می کند. بوی بدی که برای هیچ 
یک از مسئوالن کشور اهمیتی نداشته و آبروی تهران برای آنان نان و آب نبوده است. 
نخستین بار آبان ماه سال 96 بود که پرونده بوی بد اطراف فرودگاه امام خمینی)ره( 
مطرح شد. کیومرث کالنتری مدیرکل محیط زیست استان تهران در این مورد اظهار 
کرد: فعالیت برخی از صنایع مانند کشتارگاه های دامی و دامداری ها نیز مورد بررسی 
قرار گرفته و با پیگیری های انجام شده سیستم تصفیه فاضالب اکثر واحدهای دامداری 
احداث شده و یا در حال احداث است و قطعا تا پایان سال تمام دامداری های این منطقه 
به سیستم تصفیه فاضالب تجهیز خواهند شد. وی با اشاره به اینکه از دیگر اقدامات 
انجام شده افتتاح تصفیه خانه پساب پرند و بخش کوچکی از تصفیه خانه فاضالب 
شهر واوان است،گفت: از دیگر موضوعاتی که به رفع معضل بو در این منطقه کمک 
می کند احداث سیستم تصفیه فاضالب یک شرکت بزرگ لبنی در این منطقه است 
که با اعتباری بیش از 5 میلیارد تومان احداث و راه اندازی شده است. اما انگار این خبر 
و اظهار نظر نادرستی بیش نبود و هیچ اقدامی رخ نداد. در تحقیقات مشترک سازمان 
حفاظت محیط ریست و شهرداری تهران بیش از 89 کانون برای ایجاد بو شناخته و 8 
منبع تولید بو مشخص شده است. بر اساس این تحقیق، تعداد نقاط تخلیه فاضالب 81 

نقطه، دامداری ها 27 واحد، 13 کشتارگاه، 6 واحد مرغداری، 2 مرکز دفن و پردازش 
پسماند، 8 تصفیه خانه فاضالب، 25 واحد صنعتی بوزا و پسماندسوزی های صنعتی 
و کشاورزی نیز سطح محدوده منشأ بو تعیین شده اند. در این پژوهش اعالم شده 
که دپوی زباله آرادکوه تنها 20.2 درصد در تولید بوی نامطبوع منطقه جنوب تهران 
تأثیر دارد؛ فاضالب های منطقه سهم 28.7 درصدی و مجتمع های دامپروری نیز 48 
درصد در ایجاد بوی نامطبوع تأثیر دارند. اما در اردیبهشت ماه 1399جلسه ویژه بررسی 
و رفع بوی بد اطراف فرودگاه امام خمینی)ره( به ریاست نعمت اهلل ترکی رئیس 
وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و با حضور نمایندگان و مدیرانی 
از جهادکشاورزی، محیط زیست و دستگاه های مرتبط برگزار شد. در این جلسه از 
چهار شرکت و دامداری بزرگ نام برده شد که سهم زیادی در تولید کود و فضوالت 
حیوانی )بوی بد( در چند ده کیلومتری فرودگاه بین المللی دارند. برخی از این شرکت 
ها و دامداری ها با احداث تصفیه خانه مجهز به سپراتور و سیستم کلر زنی و برخی هم 
بدون توجه به هشدار ها و اخطار ها به فعالیت خود ادامه می دهند که در این جلسه 
بحث شد. نعمت اهلل ترکی پس از استماع گزارش دستگاه های مرتبط گفت: دامداری 
ها و شرکت هایی که قانون را در مورد رفع بوی بد ناشی از فعالیت های خود رعایت 
نمی کنند پس از هشدار و بررسی وضعیت از سوی محیط زیست استان تهران به 

تحت  سازمانی  کشور  وزارت  در  مهرتابان/ 
عنوان سازمان اجتماعی کشور تعریف شده است. 
سازمان امور اجتماعی کشور سازمانی دولتی است 
که در آذر 1396 تشکیل شده است. »ارتقای سالمت، 
سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و 
احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش 
از  اجتماعی«  آسیب های  و  معضالت  حذف  و 
وظایف این سازمان است. معاون اجتماعی وزیر 
کشور ریاست این سازمان را بر عهده دارد. همچنین 
مواجهه ریشه ای و پیشگیرانه با آسیب های اجتماعی 
به همراه شناخت عمیق و همه جانبه علل و عوامل 
شکل دهنده، مقوم و تشدید کننده آن، تقویت نقش 
نهادهای دینی با تاکید بر حوزه های علمیه و مساجد، 

خانواده، مدرسه و رسانه در انتقال ارزش های اسالمی 
و ایرانی به جامعه و رشد مشارکت مردم در ارتقای 
سالمت و سرمایه اجتماعی و مقابله با آسیب های 
اجتماعی هم بخش دیگری از رویکردهای شورای 
اجتماعی کشور است. در این سالها تصور ما این بود 
که علت تمامی چالش ها و مشکالت اجتماعی این 
است که این امور به درستی مدیریت نمی شود. تا 
اینکه فهمیدیم اصل ماجرا چیز دیگری است. این 
سازمان اصال عملکردی نداشته که بخواهد گزارشی 
ارائه کند و جایی هم این گزارش ها و حتی هزینه 
ها ثبت و ضبط نشده است. مسعود شفیعی رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفته 
است: سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور 

اعتباری ملی را در اختیار سازمان اجتماعی وزارت 
کشور قرار داد اما به علت این که نحوه توزیع و 
کشور  وزارت  از  نکرد  دریافت  درستی  گزارش 
قطع امید کرده و اکنون از سازمان مدیریت تهران 
می خواهد که گزارش کامل هزینه کرد را در سطح 
استان تهران به آن ها ارائه کنند. اما متاسفانه این بودجه 
چون تحت کنترل ما نبوده نتوانستیم هیچ گزارش 
صحیحی را در این خصوص بدست آوریم. پس 
چه بهتر که شهرستان ها در این مورد پروژه های ملی 
را تعریف کنند تا ما بتوانیم بودجه های ملی را برای 
آنها تخصیص دهیم. اظهارات شفیعی نشان می دهد 
که احتمال تخلف مالی و برنامه ای در این سازمان 
دور از ذهن نیست و باید سازمان بازرسی وارد شود.

تخلف در سازمان 
اجتماعی کشور؟

دامداری پاکدشت یکی از 
مهمترین دالیل بوی بد اطراف 
فرودگاه است. البته سایر 
شرکت ها و دامداری ها مانند 
دامگستر، شرکت بن، کشتارگاه 
فجر و زربال طیور هم در این 
رخداد بی تاثیر نیستند و گاهی 
مقاومت می کنند.اما اینکه 
ماموران محیط زیست را برای 
نظارت و کنترل کتک زدند هم 
قابل تامل است. اما چرا باید 
دولت 100 میلیارد تومان برای 
تخلفات آنها هزینه کند؟ این 
پول برای مردم تهران است.

مراجع قضایی معرفی شوند.پس از 2 ماه سخنان نعمت اهلل ترکی تغییر 
کرد و در اظهار نظری محافظه کارانه گفت: روان آب هایی که از مسیل ها به 
جنوب شرق تهران می آید و در نهایت راکد شده و آالینده هستند. مسئوالن 
محیط زیست گفته اند تا پایان سال 99 مشکل بوی بد اطراف فرودگاه امام 
خمینی )ره(حل خواهد شد. سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار می گوید: 
دامداری پاکدشت با تولید روزانه 80 تن شیر و 1600 راس گاو شیرده در 
3.5 کیلومتری فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( تهران واقع است. نکته 
جالب اینکه این شرکت  دریاچه ای از کودحیوانی را در اطراف خود ایجاد 

کرده و حتی در خبری که به دستم رسید یک بار خانواده صاحب این 
دامداری ماموران محیط زیست را مورد ضرب و شتم قراردادند که پرونده 
وارد دادگاه شده است. البته به نظر می رسد سایر شرکت ها و دامداری ها 
مانند دامگستر، شرکت بن، کشتارگاه فجر و زربال طیور هم در این رخداد 
بی تاثیر نیستند و گاهی مقاومت می کنند. با این حال گردن کشی و الت 
بازی در برابر قانون از سوی برخی از این شرکت ها قابل تامل است؟ 
واقعا چه افراد و سازمان هایی پشت این شرکت های دامداری هستند که 
پشتشان گرم است؟ درسال 97 مبلغ 100 میلیارد تومان بودجه برای رفع 

بوی نامساعد اطراف فرودگاه امام خمینی)ره(، آن هم در شرایطی که هنوز 
منشا این بو مشخص نشده اختصاص یافت و امسال کل این پول هزینه شد. 
یعنی روزانه مبلغی بالغ بر 270 میلیون تومان برای رفع بودر اطراف فرودگاه 
هزینه شده است. مبلغی که تقسیم آن بر 24 ساعِت شبانه روز، به عدد بیش 
از 11 میلیون تومان برای هر ساعت می رسیم. بودجه ای که بسیار آسان از 
جیب بیت المال خارج شد تا هزینه ناتوانی مسئوالن را در کنترل و نظارت 
بر فاضالب، شرکت ها و دامداری ها بدهد. چرا سازمان بازرسی وارد این 

جریان سوء نمی شود؟ واقعا چه کسی پشت این پرونده است؟

در این پرونده یک جای کار ایراد دارد

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس 
انتقاد از استفاده شخصی  شورای اسالمی با 
مالکان ویالهای خصوصی از طبیعت گفت: 
طبق اطالعات واصله مناطق شمالی تهران مثل 
منطقه لواسان که به شهرهای شمالی منتهی 
می شوند، مالکان ویالهای لوکس توانسته اند 
گونه ای  به  را  رودخانه ها  آب  مسیرعبور 
تغییر دهند که از ویالی شخصی آنها عبور 
کند، بر همین اساس می توانیم بگوئیم کسی 
که از طبیعت استفاده شخصی دارد می تواند 
کند.  شخصی  استفاده  هم  جنگل  خاک  از 
در مورد استفاده شخصی از طبیعت؛ جنگل 
خواری، زمین خواری، قاچاق چوب، استفاده 
غیر قانونی از آب رودخانه ها و دریا و حتی 
فروش خاک باید قوه قضائیه با جدیت ورود 

پیدا کند.

غالمرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقالب 
فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ری  شهرستان 
امین آباد که  گفت: در مورد حادثه 16 مرداد ماه 
یک کودک 5 ساله با سقوط در کانال آب ری-

بررسی های  داد،  دست  از  را  خود  جان  ورامین 
کارشناسی انجام و نتایج آن اعالم شد. وی گفت: 
بر اساس نظر کارشناسان قضائی، مسؤول آبیاری 
و زهکشی شهرستان ری به میزان 80 درصد و 
والدین کودک به میزان 20 درصد در این حادثه 
به عنوان مقصر شناخته شده اند. دادستان شهرستان 
ری در ادامه بیان کرد: نظریه کارشناسی به طرفین 
پرونده ابالغ شده است و والدین اعالم کردند که 
اما  ندارند  کارشناسی  نظریه  به  نسبت  اعتراضی 
به  نسبت  شهرستان  زهکشی  و  آبیاری  مسؤول 
این نظر اعتراض کرده اند. نوفرستی ادامه داد: با 
توجه به اینکه یکی از طرفین پرونده اعتراض کرده 

است، در مرحله اول نظر کارشناسی به هیأت سه 
نفره ارجاع می شود و پس از آن در صورتی که باز 
هم اعتراض باشد، کارشناسی به هیأت پنج و در 
ادامه هفت نفره ارجاع و بررسی مجدد می شود.
تحقیقات  مرحله  در  پرونده  اکنون  گفت:  وی 
مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم 
نهایی در مورد این پرونده گرفته می شود و اگر آبفا 
به عنوان مقصر نهایی شناخته شود، به پرداخت 
شد.  خواهد  محکوم  کیفری  مجازات  و  دیه 
دادستان شهرستان ری در رابطه با نصب حفاظ 
برای این کانال آب، گفت: این موضوع در شورای 
شهرستان  آبفای  و  شده  مطرح  شهرستان  تأمین 
مکلف شده است که با اولویت مناطق نزدیک به 
ساختمان های مسکونی حفاظ نصب کند و این 
افراد  که  باشند  اطمینان بخش  باید  نیز  حفاظ ها 
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هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 229

19 آبان 1399

جمهوری  کهریزک

پایان
 رانت خواری

4
بخش کهریزک یکی از بخش های کوچک در استان تهران و زیرمجموعه شهرستان 
»ری« محسوب می شود. هرچند نام کهریزک با حوادث سال 88 و زندان مخفی نیروی 
انتظامی گره خورد اما پیش از آن هم کهریزک را محلی برای دفن زباله های تهران به 
جهت فعالیت منطقه آرادکوه )وابسته به شهرداری تهران( می شناختند. بعنوان روزنامه نگار 
باید بگویم که ظرفیت این بخش در سطحی است که قابلیت انتشار 2 روزنامه صبح و 
عصر در آن وجود دارد و علت آن است که در این بخش اتفاقات مدیریتی تازه ای رخ 
داده و روی دیگر این شهر برای مدیران پایتخت و کشور نشان داده شده است. شاید این 
تیزبینی و هوشیاری فرماندار» ری« و استاندار تهران بود که فردی بعنوان بخشدار در این 
بخش منصوب شود که در سطح مدیریت یک استان است. )شاید هم فکرش را نمی 

کردند( اما اقدامات حرفه ای امین بابایی بخشدار کهریزک موجب شده تا اخبار شهرستان 
»ری« بیشتر به سمت کهریزک سراریز شود. البته ناگفته نماند که بابایی تجربه مدیریت 
روابط عمومی استانداری تهران را دارد و دارای تحصیالت عالی در مقطع دکترا و تسلط به 
چند زبان دارد. با بررسی اخبار منتشر شده از سوی بخشداری کهریزک و با یک حساب 
سرانگشتی به این نتیجه رسیدیم که در زمان انتصاب امین بابایی تاکنون )8 ماه( بیش از 
200 میلیاردتومان کاالی قاچاق کشف و ضبط شده است. از 68 تن گوشت یخ زده، 
60 هزار لیتر فراورده نفتی، 40 هزار لیتر روغن ماشین، 37 میلیون نخ سیگار تا 340 هزار 
قطعه لوازم پزشکی و غیره که قابل تامل است. این آمارها نشان می دهد که در کهریزک 
خبرهایی است. مگر چقدر کاال و انبار در این بخش وجود دارد که فقط در چند مرحله 

کشف 200 میلیاردتومان کاالی قاچاق فقط در چند ماه و استقرار 
انبارهای بزرگ کشور بدون اتصال به سامانه آن الین ورود و خروج 
کاالهای اساسی نشان می دهد منطقه کهریزک به تنهایی یک 
جمهوری است و نبض بازار کشور را در دست دارد.

عملیات شناسایی موفق شدند این مقدار کاالی قاچاق را 
کشف و ضبط کنند؟ پاسخ به این سوال بسیار آسان است 
چون بسیاری از انبارهای بزرگ پایتخت و کشور در منطقه 
کهریزک و شورآباد متمرکز است. انبارهایی که بخش زیادی 
از کاالهای اساسی، محصوالت پتروشیمی، فلزات سنگین 
و حتی موادغذایی را در خود جای داده اند. انبارهایی که 
به قول آقای نوفرستی دادستان شهرستان »ری« اگر تمامی 
انبارهای کهریزک و ری به سیستم یکپارچه انبارداری آن 
الین مجهز شوند بخش زیادی از مشکالت تامین کاال در 
کشور رفع می شود. بعنوان مثال در برخی انبارها ورق های 
فوالدی بسیاری انبار شده در حالی که صنایع لوازم خانگی 
در انتظار ورق فوالدی هستند. به جرات می توان گفت 
که بسیاری از انبارهای مستقر در کهریزک به مکانی برای 
احتکار کاال تبدیل شده اند. شاید بر اساس ظرفیت ساختاری 
و اداری که بخشداری کهریزک دارد بعنوان مسئول شورای 
تامین بخش باید ورود و خروج کاالهای اساسی و مهم به 
انبارها را کنترل کند و آن وقت نبض انبارکاالهای کشور 
به  را  توان بخشداری کهریزک  را در دست دارد و می 

جمهوری کوچک ایران نامگذاری کرد. البته به شرطی که 
سیستم انبارداری آن الین برای تمامی انبارهای فعال و 
غیرفعال بخش الزام شود و رئیس شورای تامین هم نظارت 
داشته باشد. این اقدام موجب می شود که دولت بتواند به 
درستی برای تخصیص ارز واردات کاال و یا تامین و اقالم 
کاالهای اساسی تصمیم گیری کند. امروز کاالهای انبار شده 
آمار ندارند و فقدان آمار وضعیت بازار را بهم ریخته است. 
ناگفته نماند که در مدت مدیریت بخشداری کهریزک توسط 
امین بابایی بیش از هزاران هکتار از اراضی ملی و کشاورزی 
از تصرف زمین خواران و متصرفان خارج شده است. 
بعنوان مثال فقط در یک نمونه 230 هکتار زمین از تصرف 
یک فرد )جانباز( خارج شد. ورود بخشداری کهریزک به 
مافیای پالستیک در روستاهای مجیدآباد، قمصر و ... هم تیتر 
یک رسانه ها قرارگرفت. هرچند قدرت این مافیا آنقدر زیاد 
است که زور قوه قضائیه و حتی استانداری تهران هم به آنها 
نرسید و اتباع غیرقانونی همچنان زمین های کشاورزی را 
زیر سایه مسئوالن، به محلی برای تجمیع و بازیافت زباله ها 
قرارداده اند اما نیمی از آنها قلع و قمع شدند. در این پرونده 

حتی بخشدار جوان کهریزک تهدید به مرگ شد و به او 
پیشنهاد رشوه 500 میلیون تومانی هم دادند. برنامه دیگر 
بخشداری کهریزک ساماندهی گله های دام شرکت ها و 
چوپان ها در جاده ها و حاشیه های روستاهای کهریزک بود 
که طی یک طرح بزرگ تمامی آنها جمع آوری شده و در 
مرکزی تخصصی دسته بندی و ساماندهی و متمرکز شدند. 
البته این اقدامات در کنار سایر اقدامات جاری بخشداری 
اعم از بهسازی راه ها، ایجاد درمانگاه، ایجاد سوله های 
کارآفرینی، ایجاد و تکمیل مدارس و غیره است. در مدت 8 
ماه مسئولیت امین بابایی بعنوان بخشدار کهریزک فشارهای 
زیاد رسانه ای از سوی خبرنگارنماها و رسانه های غیرمجاز 
محلی برای ضربه زدن به قصد باجگیری مشاهده شد که 
جای تامل دارد. با این حال آقای بخشدار به دور از تمام 
حاشیه ها تا جائیکه قدرت و توان دارد ادامه داده است. اما 
بعنوان روزنامه نگار شاهد هستم که در برخی امور دستگاه 
قضایی، نیروی انتظامی، استانداری تهران و سایر بخش ها او 
و مدیران بخشداری را همراهی نمی کنند که نمونه بارز آن 

قلع و قمع مافیای پالستیک است. 

سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
با مدیرعامل و مسئوالن صندوق ذخیره فرهنگیان دیدار و گفت و گو کرد. 
قاضی زاده هاشمی در این نشست با بیان اینکه باید نسبت به عملکرد و 
سالمت مجموعه فعالیت های بنگاه های اقتصادی کشور حساس باشیم، 
گفت: برخی بنگاه ها و مراکز اقتصادی مانند تامین  اجتماعی و صندوق 
ذخیره فرهنگیان به دلیل حساسیت ذی نفعان برای ما از اهمیت زیادی 
برخوردار هستند. وی گفت: درآمد معلمان جزو درآمدهای حالل است 
بنابراین باید حساسیت های الزم را در مورد پول پاک و حاللی که در 
اختیارتان است داشته باشید. وی با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری 
ماهیت حمایتی دارند، افزود: صندوق ها در نوسانات اقتصادی دچار مشکل 
می شوند بنابراین باید شتاب دهنده شوندیعنی باید سرمایه گذاری های باارزش 
شناسایی و وقتی به محصول رسید فروخته شوند. نایب رئیس مجلس گفت: 
ورود شما به حوزه فناوری باارزش است البته سرمایه گذاری باید برای تولید 
فناوری به منظور مصرف دیگران باشد و ارزش افزوده فوق العاده زیادی را 
به دنبال دارد. وی از مسئوالن مربوطه برای ایجاد شفاف سازی ها در صندوق 
تشکر کرد و یادآور شد: امیدواریم این شفاف سازی ها به الگویی برای سایر 

صندوق ها تبدیل شود و بتوانند به توسعه کشور و اشتغال کمک کنند و 
مردم دنبال این نباشند که پول خود را تبدیل به دارایی کنند بلکه از طریق 
شما ارزش دارایی آنها حفظ شود. شما باید در تغییر، روش و تدبیر هم 
پیشرو باشید و وقتی پروژه ها به اتمام رسید نباید دنبال نگه داشتن آنها 
باشید بلکه باید دنبال فروش و سرمایه گذاری در جای جدید باشید. مهدی 
نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم با بیان اینکه صندوق پس از 
حواشی ایجاد شده برای حمایت از حقوق معلمان تالش کرد، گفت: برای 
ایجاد شفافیت ها، جلوگیری از اتفاقات گذشته و پختگی تصمیمات، اقداماتی 
انجام دادیم و تمامی فعالیت های صندوق و کسب و کارها را طی 4 سال 
در 4 شرکت هلدینگ پتروشیمی و انرژی، ساختمانی، مالی و سرمایه گذاری 
و خدمات متمرکز کردیم. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: کمیته 
شفاف سازی را تشکیل دادیم و تیممان را به گونه ای طراحی کردیم که حتی 
اگر مدیران حسن نیت هم داشته باشند جلوی تصمیمات خالف آنها گرفته 
شود. همچنین تیم کمیسیون آموزش مجلس مستقر شدند و 110 هزار سند 
به آنها ارائه شد و گزارش تحقیق و تفحص گزارش کاملی بود. البته قبل از 
تحقیق و تفحص ما شکایت کرده بودیم و بخش ویژه بازرسی کل کشور به 

ما کمک کردند و در حال حاضر هم در مجموعه مستقر هستند. وی با بیان 
اینکه 51 درصد سهام انرژی سپهر را از بانک صادرات خریداری کردیم، 
گفت: امیدواریم که یکی از پروژه های انرژی سپهر را در اسفندماه بهره 
برداری کنیم. نیکدل با بیان اینکه تمامی تالش های ما در مسیر مبارزه با فساد 
بوده است، گفت: مدیران پاکدست را بکارگیری کردیم و اگر هلدینگ ها 
را به بورس ببریم از سوء استفاده ها و فساد جلوگیری خواهد شد؛ صندوق 
موسسه است و سهام آن قابل واگذاری نیست و اگر 4 هلدینگ مذکور 
وارد بورس شوند ارزش دارایی ها مشخص می شود. وی یادآور شد: یکی 
از مشکالت صندوق سفارشی بودن پروژه ها و مدیران بود در حالی که 
پول معلم خط قرمز ما است و به هیچ وجه نه مدیر و نه پروژه سفارشی 
نمی گیریم و همچنین اگر جایی اقتصادی نباشد سرمایه گذاری نمی کنیم.
همچنین حیاط خلوت بودن را ممنوع کردیم و شعار اصلی ما این است که به 
جای بنگاه داری تامین سرمایه کنیم؛ جمع کل مطالبات و خسارات احتمالی 
وارده بالغ بر 4.698 میلیارد ریال بوده که مبلغ 1.264 میلیارد ریال آن حسب 
مورد وصول  و از ورود خسارت به صندوق جلوگیری شد و مابقی پرونده 

های کیفری و حقوقی در دست پیگیری و تعیین تکلیف قضایی است.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

یادتان است که در یک مراسم و شوی رسانه ای شیرهای ایرانی که با سالم 
و صلوات وارد کشور شدند، اما امروز حال و روز خوبی ندارند و شنیده شده 
حال یکی از آنها هم خوب نیست. مسئوالن به انگلیس ایمیل زدند که شیر دادید 
دکتر بفرستید که حالشان خوب نیست آنها هم گفتند خودتان بهترین دامپزشک 
حوزه گربه سانان را دارید. این حکایت از سوء مدیریت در بنیاد مستضعفان در 
اداره امور زیر مجموعه خود دارد. کنار گذاشتن تخصص و دانش در امور صد 
در صد تخصصی مانند حیات وحش نتیجه ای بهتر نخواهد داشت. آقای فتاح 
احتماال از طریق اخبار هم که شده از وضعیت اسارت یک بچه شامپانزه 3 ساله 

در باغ وحش ارم اطالع دارید، قطعا اگر در همین اندازه هم بدانید کفایت می کرد 
تا کنجکاو شوید و برای نجات جان او که تا 6 سالگی به مراقبت نیاز دارد دستور 
دهید. مگر نه اینکه اسالم دین رحمت و رأفت است، حتی برای حیوانات توصیه  
های زیاد شده با این حال نه تنها صدای خبرنگاران و هنرمندان به گوش شما 
نرسید حتی یکی از شامپانزه های باغ وحش ارم هم توسط دیگر اعضاء در یک 
گروه دیگر جان باخت. با این وجود مدیر باغ وحش ارم پروتکلی را برای معرفی 
بچه شامپانزه نارس به گروه ارم نوشته و امضاء کرده و در مقابل مرگ شمسی 18 

ساله و انصراف از معرفی باران 3 ساله هیچ تغییر رویه ای نداده  است.

کوتاه برای
پرویز فتاح

وضعیت بحرانی 
شیرهای ایرانی

*مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان خطاب به نایب 
رئیس مجلس گفت: پول معلم خط قرمز ما است و به 
هیچ وجه نه مدیر و نه پروژه سفارشی نمی گیریم و اگر 
جایی اقتصادی نباشد سرمایه گذاری نمی کنیم.
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این پرونده نشان می دهد که چه میزان امکان خطا و اشتباه در دادگاه و تصمیم گیری مقام قضایی 
و همچنین تعامل و ارتباط بانک ها با مشتریان خود وجود دارد. از رئیس قوه قضائیه انتظار و استدعا 

داردکه این بازخوانی پرونده را مطالعه نموده و دستورات صادر کنند.

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 229
19 آبان 1399

استثمار  بانک صادرات و گاف دادگاه
بازخوانی یک پرونده قضایی-حقوقی

در مقدمه دونکته شایان ذکر است. نکته اول این که بسیار کراهت داشتم 
درمورد پرونده ای که به دادنامه منجر شده بازخوانی کنم اما برای افرادی که 
سالیان سال منطق وحقوق تدریس کرده و تناقضات کثیر روح آنان را می آزارد 
و بانکی که باید شفاف عمل کند ومقررات نادرست آن به استثماروبهره کشی 
انجامیده برای انسان روش آراء عرب جاهلیت را تداعی می کند واین انگیزه 
ای شد که یک بارگردش کار گرفته و پرونده ای را بازخوانی کنم تا شاید 
فرشتگان قوه قضائیه مدد کنند وآبی را برآتش ارواحی که احتماال به سرنوشت 
این پرونده دچار شده اند یا می شوند سرازیر کنند. نکته دوم این است که  
دراصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دولت برای رسیدن به 
اهداف اصل دوم قانون اساسی باید امکاناتی را بکار گیرد ازجمله اهداف این 
است که محوهرگونه استبداد وخودکامگی وانحصار طلبی ومشارکت عامه 
مردم درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خویش و رفع 
تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادالنه برای همه درتمام زمینه های مادی 
ومعنوی است. همچنین ایجاد نظام اداری صحیح و تامین حقوق همه جانبه 
افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضائی عادالنه برای همه وتساوی عموم در 
برابر قانون تاکید شده است. و در اصل چهارم  قانون اساسی بیان می دارد: کل 
قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی 
وغیره باید بر اساس موازین اسالمی باشد. پس ازاین دونکته با دو گردش 
کاریکی مربوط به بانک صادرات ودیگری مربوط به دادگاه درموردآنچه که 

واقع شده براساس مستندات به شرح موجز ذیل مرقوم می گردد: 
1-گردش کاردربانک بطور خالصه: فردی سپرده گذار به جهت اخذ وام 
از بانک صادرات طی فیش شماره 2412527مورخه 1397/04/05 مبلغی به 
عنوان سپرده قرارداده که پس از یکسال دوبرابر مبلغ را وام با اقساط یک میلیون 
تومان دریافت دارد. قبل از پایان سال مراجعه می کند که زودتر وام دریافت 
کند اما بدلیل این که بانک مبلغ سپرده را درسرمایه گذاری از قبیل بورس ویا 
غیره  قرار می دهد  با اخذ وام  برای خرید آپارتمان  مخالفت  می شود. النهایه 
پس از گذشت یکسال برای اخذ وام به بانک صادرات مراجعه می کند بدلیل 
این که اقساط از  یک میلیون تومان  به سه  میلیون تومان  افزایش  می یابد  از 
گرفتن وام  به دلیل عدم توانائی در پرداخت اقساط استنکاف می ورزد.  سپس 
فردی  که مشکل مالی  داشته وی را به بانک معرفی می کند تا بلکه بتواند آن 
فرد به جای سپرده گذار از وام استفاده کند. بعداز مدتی از در اختیار دادن وام 
به وی هم مخالفت می شود  درعین حال  که حساب سپرده  نیاز به  کارت  
بانکی نداشته با اصرار بانک کارت ازطرف بانک به سپرده گذار داده می شود. 
سپرده گذار کارت و رمز آن را در پالستیکی پیچیده وبا نوارچسبی چندین 
بار محکم بسته وآن را درگاو صندوق قرار داده وهیچکس دراطاقی که گاو 
صندوق قرار داشته رفت و آمد نداشته است ودرب آن بسته بوده است. 
درمورخه 1398/12/25به جهت خرید یک آپارتمان مجبور می شود که درب 
اطاق را بازکرده و کارت ورمز را از گاو صندوق جهت برداشت وجه از بانک 
خارج کرده  وبه بانک جهت اخذ وجه مراجعه می کند. کارت و رمزآن که 
داخل پالستیکی محکم شده بود به کاربر بانک داده وکاربر با زحمت باز کرده 
مشخصات را وارد سیستم کرده که متوجه می شود که مبلغی از وجه  حساب 
سپرده گذاربه سرقت رفته است.  معامله آپارتمان به هم می خورد زیرا پولی 
که دربانک به سرقت رفته سپرده گذار نمی تواند جبران کند. اکنون آپارتمان 
بصورت هنگفت قیمتش افزایش یافته ودیگر سپرده گذار نمی تواند آپارتمان 
خریداری  کند.  سوال اساسی این است که درسرقت پول از بانک آیا سپرده 
گذار مقصر است با بانک صادرات؟ مراجع معظم تقلید پاسخ داده اند که 
بانک نسبت به پول مشتری ضامن است وحتی اختالل درسیستم بانکی را 
متوجه بانک دانسته اند )اسستفتا ئات شماره 306 و647165و..( واگر  سوال 
شود که درخسارات وارده به سپرده گذار که با وضعیت افزایش هنگفت نرخ 
مسکن دیگر به سختی ممکن است توانائی خرید مسکن داشته باشد چه 
کسی مسئول ضرر وزیان  است؟ چنانچه  فرض کنیم قانون مدنی وجود 
نداشت براساس ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی بانک با توجه به استفائات 
مراجع تقلید ضامن می باشد. شایان ذکراست  درمانحن فیه بین سپرده گذار 
و بانک هیچگونه قراردادی امضا نشده و فقط سپرده گذارپولی به بانک سپرده 
که پس از مدت یکسال دو برابر آن را وام بگیرد و بانک فقط رسید پول را 
به  سپرده گذارداده است. بنابراین اگر بین بانک وسپرده گذار طی یک قرارداد 
شرائطی منعقد  می شد، مثال  از جمله  این شرائط  این بود  که چنانچه پول 

سپرده گذار مورد دستبرد قرارگرفت  سپرده گذار باید  به  دادسرا رود  و 
شکایت تنظیم کند. حاال با وجودی این که قراردادی بین سپرده گذار وبانک 
منعقد نشده است سپرده گذار نسبت  به تبعات  دستبرد پول از بانک  مسئولیتی 
ندارد زیرا به موجب مواد 10و1301 قانون مدنی بین آن  دو  چیزی  منعقد  
نشده  که  با استناد به مواد مذکور سپرده گذار مسئولیت مدنی داشته باشد. 
بنابراین کارهائی از قبیل  شکایت  در دادسرا و رفتن  به پلیس فتا  و بازرسی 
وحراست برعهده بانک است.در واقع بانک  که کارهای مربوط به خود را به 
سپرده گذار محول کرده است سپرده گذار را استثمار و بهره کشی کرده است 
و این خود بزرگترین  تعدی وتفریط بارز از سوی بانک به سپرده گذاراست. 
درتمام مواردی که سپرده گذاربه  بانک  رجوع کرده پول توسط بانک کنترل 
نشده است وحفظ امانت نکرده است. لذا برمبنای ماده 612 قانون مدنی چون 
بانک وجه امانی را حفظ نکرده ضامن است وبرمبنای ماده 619 قانون مدنی 
بانک می بایست عین وجه راکه دریافت کرده رد نماید وچون حدود دوسال 
بانک مبلغ سپرده را در سرمایه گذاری  شرکت  داده منافع آن ازمالک پول 
است وماده 623قانون مدنی بر آن صحه می گذارد. سوال  دیگرکه مطرح 
می شود این است با وجود این که بین بانک وسپرده گذارقراردادی منعقد 
نشده هزینه های اعالم جرم و شکایت برعهده بانک است ونه سپرده گذار با 
این حال سوال مطرح می شود که آیا  بانک  این  هزینه ها را پرداخت کرده 
است؟ ویا ازمقررات استثماری که در مانحن فیه بانک ساخته همچنان استثمار 
و بهره کشی  می کند؟ بانک بدلیل عدم انعقاد هرگونه قرار داد نمی تواند به 
سپرده گذار ومشتری بگوید برو شکایت  کن! دراینجا درست مثل این است 
که به کسی مبلغی امانت ویا قرض داده ا یم وپس ازمدتی  امانت گذار یا  
قرض  دهنده  آمده  و مبلغ  خود  راطلب می کند. امانت داربه مالک اصلی 
پول نمی گوید بروشکایت کن... آن کسی که باید شکایت تقدیم دارد امانت 
داراست ونه صاحب پول. لذا بانک هم نمی تواند به سپرده گذار بگوید برو 
شکایت کن زیرا  سپرده گذار نسبت  به مقررات داخلی  بانک چیزی امضا 
نکرده است که مسئولیت  مدنی داشته باشد. با توجه  به  مراتب  معنونه  مذکور 
بانک  ازجهت  شرعی  وقانونی  و عدم حفظ ونگهداری پول که جز مسئولیت 
ذاتی بانک است  وتعدی وتفریطی که کرده است هم نسبت به ضرر وزیان 
وارده وهم نسبت به عودت وجه ومنافع حاصله به سپرده گذار مسولیت تام 

دارد وضامن است.
2- گردشکار در محاکم قضائی وشبه قضائی: سپرده گذار )که در تمام 
مرقومات همان خواهان در پرونده است( دادخواستی از طریق دفاترخدمات 
قضایی قوه قضائیه تقدیم می کند که به شعبه 957  شورای حل اختالف  
شهرستان ری  ارجاع  می شود. شعبه مذکورچندین بار سپرده گذار راهی  
دادسرا  نموده  تا  ازاقدامات  قضائی مطلع شود ویکی ازشعب دادسرا پاسخ 
مقتضی را به شعبه 957 مرقوم می دارد. شعبه 957برای رسیدگی باید  بداند 
که بانک صادرات دولتی یا خصوصی است؟ چنانچه خصوصی باشد شعبه 
مذکور ازجهت رسیدگی می تواند ورود پیدا کند لذا شعبه مذکورطی نامه 
مورخه 99/02/13 ازحوزه حقوقی بانک  استعالم می نماید و سپرده گذار بعد 
از چند  روز در اوضاع  کرونائی موفق به  دریافت  پاسخ  استعالم  مبنی براین 
که  بانک صادرات  در زمره بانکهای خصوصی است دریافت می کند ودر 
پرونده درج می شود. بانک صادرات برمبنای نامه شماره ه/333534/99مورخه 
99/04/10 باتوجه به این که نامه دیگرکه پیوست بوده خطاب به شعبه 
مذکوراعالم می نماید که هکرهای اینترنتی مبالغ مختلف را از حساب سپرده 
گذار خارج کرده اند. با این نامه درواقع بانک قضاوت قطعی کرده است؟! 
درحالی که  اعالم برداشت پول سپرده گذار باید توسط پلیس فتا صورت 
گیرد و نه  بانک  که خود  یک طرف دعوا است وشعبه مذکور می بایست 
تا اعالم رسمی پلیس فتا از انشأ رای خوداری می کرد.  اما  شعبه  مذکور  
بصورت یکطرفه نظر بانک مبنی بر برداشت پول ازحساب توسط هکرها را 
پذیرفته وبدون نظر پلیس فتا رای خود را بصورت یکطرفه به نفع بانک صادر 
کرده است)تخلف( والیحه اثرگذارسپرده گذارکه حاوی مواد قانونی کثیربوده 
آن را مکتوم می دارد.)تخلف(   متاسفانه اعضای شورا به جز استثنائات که 
فاکتور بگیریم ازاطالعات قضائی  کافی  بی بهر ه اند.   سپرده گذار طی 
الیحه مورخه 99/04/17موارد قانونی که بانک تخطی کرده و همچنین  تعدی  
وتفریط  بانک را رسما« اعالم می کند والیحه ثبت رسمی می شود. به جهت 
تاکیدبیشترمجددا« مورد مذکور تکرار می شود شعبه 957بدون پاسخ پلیس فتا 

ومکتوم داشتن الیحه سپرده گذار. مبادرت به انشای رای می نماید وبا استناد به 
نامه بانک مبنی بر این که هکرها پول سپرده گذار را از سیستم  بانکی  خارج 
کرده اند و همچنین مکتوم داشتن الیحه سپرده گذار که موارد قانونی وتعدی 

وتفریط بانک را مبرهن ومبین نموده است رای خود را صادر کرده است.
پرونده با اعتراض سپرده گذار به شعبه سوم حقوقی دادگستری ری ارجاع 
می گردد. درزمانی که پرونده به شعبه سوم حقوقی ارجاع می گردد  سپرده 
گذار)خواهان(  متوجه  نظر پلیس فتا می شود. در نظریه پلیس فتا برداشت 
پول از بانک صادرات را بر خالف  نظر بانک صادرات مربوط  به هکرها 
نمی داند ودر بخشی ازنامه پلیس فتا به  شماره 1744/9901/ ام /358مرقوم 
داشته است«.حسب بررسی های صورت گرفته بر روی  پرینت  حساب 
 ATM  شاکی مشخص شد کلیه وجوهات مورد اشاره ایشان ازطریق خودپرداز
برداشت شده ومنشاءاینترنتی ندارد. بنابراین هیچگونه ربطی به هکرها که منشاء 
اینترنتی دارند نداشته است واگر بانک  روی نظرخودمبنی بر اینکه هکرها 
بوده اند اصراردارد معلوم می شود که بانک با هکرها ارتباط داشته است که 
در الیحه خود خطاب به شورای حل اختالف با ضرس قاطع اعالم کرده که 
برداشت حساب توسط هکرها انجام  شده است با این وجود از طریق ثبت 
ثنا به سپرده گذار)خواهان( اعالم می شود که پرونده ارسالی ازطریق سامانه 
خدمات قضائی به شعبه سوم ارجاع و به شماره9909987818700069ثبت 
شده است. سپرده گذار)خواهان( الیحه ای همراه با نامه پلیس فتا خطاب به 
شعبه سوم حقوقی مرقوم می دارد وصبح اول شنبه مورخه 99/07/5 به شعبه 
سوم مراجعه می نماید که الیحه را تقدیم دارد. خواهان شماره بایگانی پرونده 
را از دفترشعبه اخذ کرده ودردفتراظهارمی شود که پرونده شما روی میز قاضی 
محترم است وهنوز تصمیم گرفته نشده است. قاضی محترم چند دقیقه بعد 
می آیند و برکرسی عدالت اجالل نزول می فرمایند. از فردی که شماره بایگانی 
را به سپرده گذار)خواهان( داده خواسته می شود که به یکی از مسئولین شعبه 
بفرمائید الیحه مبنی بر این که برداشت پول مربوط به هکرها نیست ارائه 
شده است ونامه پلیس فتا پیوست الیحه است. ایشان مطلب را به قاضی 
محترم انتقال می دهد وقاضی اظهارمی دارد الیحه را قبول نمی کنیم. سپرده 
گذار به معاونت ارجاع  مراجعه می نماید وموضوع را بیان می کند. معاونت 
محترم ارجاع اظهار می دارد که به شورای حل اختالف  مراجعه کنید وروی 
الیحه نامه ای بگذارند وبرای دادگاه ارسال کنند. سپرده گذار)خواهان( از دفتر 
معاونت ارجاع خارج می شود وبه شعبه سوم حقوقی مراجعه می کند که بیان 
کند برای تقدیم الیحه که دادگاه قبول نکرد به شورای حل اختالف می رود 
تا نامه روی الیحه قرار داده شود. اظهارات سپرده گذار)خواهان( تمام نشده  
که در دفتر شعبه اظهار می دارند همین االن روی پرونده تصمیم گیری شد؟!!  
سپرده گذار)خواهان( می گوید: اشتباه نمی کنید من چند دقیقه قبل اینجا بودم 
رفتم به اطاق معاونت ارجاع  االن برگشتم؛ مدیرمحترم شعبه اظهارمی دارد که 
مگر شما فالنی نیستید؟ می گوید:  بله. می گوید:  روی پرونده تصمیم گیری 
شده است. سپرده گذار)خواهان( می گوید: من مطلب جدید دارم.  اظهار 
می دارند: بروید دادخواست اعاده دادرسی دهید. سپرده گذار)خواهان( اظهار 
می دارد: اگر بنا باشد پرونده مطالعه نشود اعاده دادرسی هیج اثری ندارد. 
درمورخه 99/7/8 دادخواست اعاده دادرسی داده شد سپس از طریق  ثبت 
ثنا روز بعد ویا دوروز بعداعالم می شود  که رای صادر شده است؟ شایان 
ذکر است که زیربنای دادنامه صادره بر اساس اعالم بانک مبنی براین است که 
برداشت پول توسط هکرها بوده است وپلیس فتا نادرستی وکذب  آن را اعالم 
کرده است وشعبه 957 مرقومات بانک صادرات مبنی براین که هکرها پول 
را از حساب سپرده گذار خارج کرده اند  را در رای خود مرقوم داشته است. 
سوال اساسی باتوجه به مراتب معنونه این است که آیا دادنامه صادره توسط 
شعبه سوم حقوقی  مخدوش ومردود است یا خیر؟ واگر مردود ومخدوش 
نیست پس چیست ؟ ازطرف دیگر آنچه روح  آدمی را دراین پرونده آتش 
می زند استثمار، انحصار طلبی و بهره کشی وتعدی وتفریط ازسوی بانک 
صادرات بوده است. در پایان باید گفت که آیا سپرده گذار وامی اخذ کرده 
است؟ در حالی که  بانک سود خود را برداشته و استثمار کرده و دچار بهره 
کشی و تعدی و تفریط شده است و صد البته محکمه با توجه به مستندات 
مندرج در پرونده نظر نداده است. حاال این پرونده پیش رو به راحتی از سوی 
مسئوالن قوه قضائیه قابل دسترسی است و می توانند آن را با این بازخوانی 

تطبیق دهند که چه فاجعه ای رخ داده است.

دکتر علی فایضی
 عضو هیات علمی دانشگاه  phd درفلسفه حقوق
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اطاله دادرسی یک 
زندانی هفت ساله

 در  قوه قضائیه

پیشنهاد 350 
هزار میلیاردی 
سپاه به دولت

خیانت
 200 هزار میلیاردی
 زنگنه و ابتکار

برای دومین بار منتشر شد مدیرسابق شرکت ملی ساختمان نفتقرارگاه خاتم االنبیاء اعالم کرد

نامش آرش کرد زنگنه است که از زندانی در خوزستان با من 
تماس گرفت و گفت: سال 1390 در منطقه رامهرمز خوزستان 
همسایه خانه پدری هنگام ساخت خانه بدون مجوز 60متر از 
خانه پدری را هم تصاحب کرد. 3 سال کار شکایت طول کشید 
اما با تعجب حق را به همسایه متصرف دادند. تا اینکه متاسفانه 
در یک درگیری خونین برادرانم با اسلحه همسایه ها را به گلوله 
بستند و محکوم شدند. من خودم را به تهران رساندم و دیداری 
با آقای رضویان رئیس دفتر وقت آقای محسنی اژه ای معاون 
اول قوه قضائیه داشتم. تا اینکه دادستانی شهرستان رامهرمز 
تماس گرفت و گفتند خودم را معرفی کنم. با تعجب مشاهده 
کردم به اتهام معاونت در قتل دستگیر شده ام. و بدتر از همه 
اینکه اتهام محاربه را هم به من تفهیم اتهام کردند. در نهایت با 
حکم دادگاه به 25 سال حبس محکوم شدم اما این رای درشعبه 
16 دیوانعالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه 2 دادگاه کیفری 
یک استان خوزستان رفت. امروز که با شما )سید هادی کسایی 
زاده( از زندان صحبت می کنم 3 سال است که پرونده در دادگاه 
مانده و هیچ اقدامی نشده است. او به تازگی نامه ای برای رئیس 
قوه قضائیه نوشته و گفته است: من 7 سال است که در زندان 
هستم و نامه هایی که برای شما نوشتم هیچ کدام به دستتان 
نرسید. دیوانعالی پرونده و اتهامات من را لوث عنوان کرده اما 
قاضی پرونده به جای رفع نقص پرونده قراروثیقه من را چند 
برابر کرده تا آزاد نشوم. خواهش دارم برای یک بار هم که شده 
پرونده من را مطالعه کنید چون به من ظلم شده است. مگر امام 
خمینی)ره( نگفتند قوه قضائیه باید ملجاء تظلم خواهی باشد پس 

چرا اینطور نیست؟ چرا باید بیگناه در زندان بمانم؟

سعید محمد رئیس قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه گفته است: 
مجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء در قالب 8 هلدینگ تخصصی 
و 40 موسسه و شرکت و 200 هزار نفر نیروی انسانی که 48 
هزار نفر نیروهای مستقیم خود قرارگاه هستند و الباقی نیروهای 
پیمانکاران هستند و حدود 5 هزار شرکت پیمانکار خصوصی 
در کنار قرارگاه مشغول فعالیت هستند سازماندهی شده است. 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ماشین آالت این مجموعه 
را 13  هزار اعالم کرد و گفت: امروز صاحب 285 پروژه در 
همه استانهای کشور هستیم.محمد می گوید: ما برنامه ریزی کردیم 
در حاشیه 70 کیلومتری پروژه ها در روستاهای کمتر برخوردار و 
مناطق محروم ضمن شناسایی مشکالت، آنها را حل کنیم، ما یک 
مجموعه مهندسی هستیم و توان ما توان ماشین آالتی و تیم های 
مهندسی ما است و در بخش  عمران و آبادانی روستاها می توانیم 
کمک رسانی کرده و مکمل سایر بخشهای جهادی سپاه هستیم. 
وی افزود: البته سپاه بخش های متعددی در محرومیت زدایی 
دارد و برخی از بخش ها مانند گروه های جهادی نیروی انسانی 
خوبی دارند و با قیمت ارزان و بدون دریافت وجه به صورت فی 
سبیل اهلل تیم های جهادی شکل گرفتند و خدمات رسانی می کنند 
و قرارگاه با تجهیزات مهندسی و ماشین آالتی مکمل گروههای 
جهادی سپاه است و با تعامل نزدیک با سایر بخش های سپاه 
خدمت رسانی می کنیم.اگر دولت بتواند برای 112 پروژه قرارگاه، 
30 هزار میلیارد تومان تامین نماید پروژه هایی به ارزش 350 
هزار میلیارد تومان تکمیل خواهد شد. البته هنوز دولت پاسخی به 
پیشنهاد سخاوتمندانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی نداده اما این 

پیشنهاد می تواند با نظارت مردم و قراردادی شفاف مفید باشد.

فرهاد احمدی مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی 
ساختمان نفت گفته است: اگر مردم ایران به یاد داشته باشند ما 
جشن خودکفایی بنزین را با شادی و سرور برگزار کردیم. به 
ما گفتند این بنزین ها آلوده است و کمیسیون اصل 90 وارد شد 
و گفتند این بازی رسانه ای بوده و به هیچ عنوان آلوده نیست. 
همین جوسازی رسانه ای موجب شد با اینکه بنزین داشتیم 8 
میلیارد دالر )200 هزار میلیارد تومان( به دالر امروز بنزین وارد 
کنیم. یعنی این 8 میلیارد دالر ارز از کشور ما خارج شده است 
و امروز این مشکالت رخ داده است. با این پول می توانستیم 2 
پاالیشگاه مانند خلیج فارس در کشور ایجاد کنیم. وقتی وزیرنفت 
بعنوان باالترین مقام وزارت نفت و سرکار خانم معصومه ابتکار 
هر دو تاکید بر آلوده بودن بنزین ها داشتند. در حالی که باید 
بر اساس گزارش کارشناسی سخن می گفتند. آیا این خسارت 
است یا نه؟ این اظهارات در حالی است که معصومه ابتکار در 
تیرماه 1393 اعالم کرد: همان موقع در شورای شهر از شهرداری 
تهران خواستیم مستقل از دولت آزمایشاتی را انجام دهد. ترکیب 
بنزن بسیار خطرناک و سرطان زاست و هر کسی کمترین اطالع از 
مواد خطرناک داشته باشد، می داند استنشاق بنزن می تواند سرطان 
خون را به خصوص در کودکان افزایش دهد. ما نگرانی را دیدیم 
و خواستار اطالعات تکمیلی شدیم. با آزمایشات و اطالعات 
تکمیلی آن گزارش های اولیه تائید شد و ما با مکاتباتی این مساله 
را مطرح کردیم. نمایندگان دولت در شورای شهر این قضیه را 
کامال انکار می کردند و از سوی دولت هم دائما این مطلب در 
رسانه ها تکذیب می شد درصورتی که اندازه گیری ما این مطلب 

را تائید می کرد.

خبرهای بد برای 
4میلیون افغان غیرمجاز 

وضعیت بحرانی است اما مسئوالن اهمیتی نمی دهند چون بقای 
صندلی آنها بیشتر از اعالم این خبرها ارزش دارد. حتی رحمانی فضلی 
وزیرکشور هم تاکنون هیچ اقدامی برای خروج اتباع غیرمجاز در ایران انجام 
نداده و این جای تاسف دارد. ورود اتباع غیرمجاز به کشور به ویژه از مرز 
افغانستان به سطحی رسیده که از لب مرز اتباع آدرس باقرشهر و کهریزک 
در جنوب تهران را می دهند و با پنهان شدن زیر زباله ها و یا صندوق 
عقب خودرو به تهران می آیند. قطعا تهران حکم کانادا را برای افغان های 
غیرمجاز دارد. کار فراوان است. از مسافرکشی، پیک موتوری، فضای سبز، 
نظافت ساختمان، سرایداری تا صنعت، معدن وبخش کشاورزی و غیره ... 
افغان ها برای کارفرماهای ایرانی حکم نیروی طالیی دارند چون نه نیاز 
به قرارداد و بیمه است و نه نام آنها در جایی ثبت شده و انگار دارند با 
مردگان کار می کنند. شاید عنوان برده داری نوین را بتوان برای این مناسبات 
انتخاب کرد. همین قدر بگویم که در برخی روستاها مثل مجیدآباد وضعیت 
طوری شده که ایرانی ها از روستا مهاجرت کرده و روستا در تصرف افغان 

های غیرمجاز افتاده است. حتی شنیدم که زندان های مخفی دارند و برای 
خود دادگاه و قوانین خاصی اجرا می کنند. آمارهای وزارت کشور درست 
نیست اما آنچه پیش بینی می شود این است که حدود 3 تا 4 میلیون افغانی 
غیرمجازدر کشور ساکن باشند و از خدمات و یارانه ایرانی ها در تمامی 
بخش ها ارتزاق می کنند. این وضعیت موجب شده تا 15 نفر از نمایندگان 
مجلس طرحی را بعنوان طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز تدوین 
کنند. در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح اتفاقات خوبی رخ می 
دهد. در بند 6 این طرح آمده است: واحدهای کسب و تولید و اشتغال و 
اصنافی که اتباع غیر مجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه های مجاز ار طرف 
دولت به کارگیری نمایند با تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده 
در مرجع قضایی به جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و پلمپ محکوم 
می شوند. در بند دیگری آمده است: هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد 
ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد عالوه بر طرد ازکشور به 
مجازات درجه 6 محکوم می شود. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را 

به مصلحت نبیند صرفاً به طرد از کشور حکم خواهد داد. همچنین هر کس 
با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت یا جابجایی اتباع غیر مجاز، 
اقامت یا تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه 5 و ضبط اموال و در 
آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود. و رسیدگی به کلیه جرایم موضوع 
این قانون در صالحیت دادگاههای انقالب است. امیدواریم این طرح که 
در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در حال چکش کاری 
است بتواند وضعیت ایران را از وجود قاچاقچیان انسان و اتباع غیرمجاز 
ساماندهی کند. اما واقعا جای تعجب دارد که چطور وزارت کشور اجازه 
داده چند میلیون افغان و اتباع غیرمجاز از سرمایه مردم در این وضعیت 
اقتصادی استفاده کرده و بازار کسب و کار و معاش کشور را تسخیر کنند. 
هرچند افغان ها و اتباع پناهنده و دارای مجوز مبحث دیگری است که 
تعدادآنها هم زیر یک میلیون نفر است. الزم به ذکر است که در برخی از 
روستاهای جنوب تهران رگه هایی از اتباع حامی داعش هم مشاهده شده 

که سپاه پاسداران انقالب اسالمی باید دراین مورد ورود کند.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

با تصویب این طرح تکلیف 4 میلیون افغان و اتباع غیرمجاز در کشور تعیین شده و سرمایه مردم 
بیهوده برای این افراد هزینه نمی شود.



صفحه آخر

غالمرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقالب شهرستان ری اعالم کرد: 
پیرو گزارشی از اداره اطالعات جنوب تهران به دادسرای شهرستان ری، 
تعدادی از دهیاری ها و اعضای شوراهای اسالمی شهرستان ری مبالغی 
را از بودجه ای که برای طرح های عمرانی روستا مصوب شده است، با 
سندسازی های غیرقانونی و سوءاستفاده مالی تصاحب کرده اند. تشکیل 
این پرونده مربوط به سال 97 است و متهمان در مرحله اول به اداره 
المال  بیت  به  مبالغ را  به آن ها تذکر داده شده که  اطالعات احضار و 
برگردانند، اما آن ها توجهی نکردند لذا اداره اطالعات پرونده را به دادسرا 
ارسال کرده است. وی افزود: خارج کردن اسناد مالی از دهیاری تخلف 
است و گزارش اولیه حاکی از این بود که یکی از دهیاری ها برای بررسی 
اسناد مالی همکاری نمی کند لذا دستور قضایی برای ورود به دهیاری 
دهیاری  در  مدارکی  و  اسناد  هیچ  اصاًل  کردند  مشاهده  که  شد  صادر 
وجود ندارد و با یک شرکت قرارداد بسته اند که برای اسناد مالی دهیاری 
سندسازی کند و مبلغ 80 میلیون تومان هم حق الزحمه شرکت بوده است.
اساساً طرح و پروژه ها انجام نمی شد و یا مبالغی کمتر از آنچه در اسناد 
بود، هزینه می کردند، اما برای همه آن ها سندسازی می کردند. در مجموع 
از ابتدای سال تاکنون که دادسرا به این پرونده ورود کرده است، 36 نفر 
احضار و تفهیم اتهام شده اند که از این تعداد 3 نفر دهیار، 10 نفر اعضای 
شورای اسالمی روستا و مابقی پیمانکاران هستند. نوفرستی ادامه داد: 8 نفر 
از متهمان هم اکنون در بازداشت هستند و مابقی که تقریباً تحقیات آن ها 
تکمیل شده با قرار وثیقه آزاد هستند، اما چون همه مربوط به یک پرونده 

است باید تحقیقات تکمیل و با یک کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
وی بیان کرد: تمام جرائم مربوط به این پرونده موضوع مالی است که 
مبلغ آن حدود 10 میلیارد تومان و مربوط به سه روستا بوده که مبالغ 
آن ها به تفکیک ارقام 2، 3 و 5 میلیارد تومان بوده است. نوفرستی به 
مهرتابان گفت: تاکنون هیچ پولی به بیت المال برنگشته و حجم پرونده 
باالست. اختالس و تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول هم 
از اتهامات متهمان است. در جریان این پرونده معاون فنی یک بخشداری 
هم بازداشت شده است. اما نکته جالب این است که برخی رسانه های 
شهرستان ری این دهیاران را بعنوان دهیاران برتر معرفی کرده بودند و 
عکس و تیتر آنها صفحه یک قرارداشت. آیا آنها هم احضار خواهند شد؟ 

در ازای چقدر پول این افراد در رسانه دهیار برتر شدند؟

دهیاران برتر تهران 
دستگیر شدند
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*برخی از نانوایی های شهرستان ری به دلیل 
نبود آرد تعطیل کرده اند وقتی سوال کردیم 

گفتند که مافیای آرد داریم و اجازه توزیع 
مناسب نمی دهند.  )علی از شهرری(

*بوی تعفن زیاله و فاضالب و خروجی پساب 
مرغداری ها در روستای دوتویه در کهریزک 

امان مردم را بریده است.

*لطفا در مورد مهره های سوخته سیاسی که 
می خواهند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 

شوند هم گزارش تهیه کنید.

*خبر احضار معاون فرماندار ری را منتشر 
نکردید طوری نیست اما گزارش دهید چرا 

این آقا با این همه سال سابقه در شهرستان 
ری که مورد حمایت اصالح طلبان هم بود یک 
مرتبه غیب شد و خبری از پرونده قضایی او 

منتشر نشده است؟

*چقدر از شهرداری منطقه 20 پول گرفتید 
که اصال کم کاری ها و سوء مدیریت آنها را 

گزارش نمی دهید؟ مگر بچه شهرری نیستید 
آقا سید؟

هشت تیرماه 1395 را خوب یادم است. هفته قوه قضائیه بود و در حاشیه مراسم 
گرامیداشت این هفته یک به یک با مسئوالن قضایی مصاحبه می کردیم. قرارنبود با 
ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور مصاحبه ای داشته باشم اما یک 
مرتبه در میان خبرنگاران آمد و اظهاراتی گفت که قابل تامل بود. سراج گفت: »علی 
صدقی مدیرعامل بانک رفاه به دلیل تخلفات بزرگی که قبالًً در بانک ملی داشته، 
فاقد صالحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و 
البی گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.« حاال چطور یک مرتبه آقای سراج 
یادش افتاد که حسین فریدون اینقدر قدرت دارد و چرا در مورد پرونده او سخن نگفت 
خدا می داند. اما حاال رد پای این مصاحبه های یهویی اینجا مشخص می شود.  در 
هشتمین جلسه  دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که مربوط به بررسی 
اتهامات »محمد امامی« بود، قاضی مسعودی مقام در اظهاراتی خطاب به متهم گفت: 
آقای امامی! شما در پیامک های خود به فرزان گفتید که وقتی می خواهید پیش »عمو 
فِری« بروید باید دست پر بروید! این عمو فری کیست که باید دست پر پیش او بروید؟ 
ما که می دانیم کیست و در کیفرخواست هم به او  اشاره شده است. طبق گفته قاضی 
مسعودی مقام، نام حسین فریدون به عنوان فرد مرتبط با امامی  و فرزان، از متهمان بانک 
سرمایه وجود دارد. حسین فریدون همان برادر رئیس جمهور کشورمان است. همان 
که از سوی رئیس جمهور به عیادت مهدی کروبی در حصر رفت. همان که بدون 
داشتن مقام خاص در مذاکرات هسته ای حضور داشت. همان که تیرماه سال 1396 
به زندان رفت. همان که با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. همان که گفته شد به اتهام 
ارتشاء و پولشویی به 5 سال حبس محکوم شد. اما آیا پرونده بانک سرمایه به همین 
افراد منتهی می شود؟ مدیران فاسد بانک سرمایه که امروز برخی از آنها در زندان به 
سر می برند موجب پرونده سازی علیه من هم شدند. آنها با 14 اتهام موجب شدند تا 
بعنوان خبرنگار از سوی حفاظت اطالعات قوه قضائیه بازداشت و به مدت 10 روز در 
سلول انفرادی زندان اوین حبس و بازجویی شوم. هرچند از تمامی اتهامات از سوی 
بانک سرمایه و بانک مرکزی متهم بودم تبرئه شدم اما همین نفوذ موجب شد تا در ادامه 
پرونده سازی ها به یک سال حبس محکوم شوم و چند روز دیگر نوبت اجرای حکم 
است. وقتی پرده از فسادها برداشته می شود تو بعنوان خبرنگار ضد فساد محکوم به 
زندان خواهی شد و افراد قدرتمند و صاحب نفوذ رحمی نخواهند کرد. خواستم بگویم 
عموفری ها زیادند و نام های مختلفی دارند. همانگونه که برای من پیام دادند که کارت 

تمام است و باید زندانی شوی ...! 
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*دستور بازگشت خبرنگار از سومالی به دلیل انعکاس واقعیات
شهریورماه 1390 برای تهیه گزارش به شهرموگادیشو در کشور سومالی رفتم. 
اوضاع سومالی خوب نبود و گروهک الشباب با اسلحه و بمباران مردم مسلمان 
سومالی را محاصره کرده بودند. هواپیماهای عربستان هرچند ساعت یک بار یا 
روزی یک بار موادغذایی و کاالهای مورد نیاز را با هواپیما به فرودگاه موگادیشو 
ارسال می کردند و موسسات خیریه ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اسالمی 
هم در منطقه حضور داشتند. ایران فقط چند مرسوله ارسال کرد و مرسوله هوایی با 
یک هواپیمای C130 ارسال شد که من مسافر آن بودم. هالل احمر ایران به جای 
اینکه لوبیاهای ارسالی را داخل بسته بندی های بزرگ پالتی قراردهد روی هم 
ریخته بود و هنگام خالی کردن هواپیما مورد تمسخر کشورهای دیگر قرارگرفتیم. 
نکته دیگر اینکه با یک حساب و کتاب سرانگشتی متوجه شدم برای ارسال 
500 میلیون تومان لوبیا حداقل 1.5 میلیارد تومان هزینه شده است. این نخستین 
گزارش من از شهرموگادیشو بود که تیتر یک خبرگزاری مهر قرارگرفت. برای 
هالل احمر سنگین بود که خبرنگاری که با آنها همراه شده عملکردشان را نقد 
می کند. اما واقعیت این بود که در سومالی هالل احمر ایران منفور بود برای همین 
مزرعه کاکتوس به جای سواحل دریا برای ایجاد اردوگاه سهم ایران شد. نگارش 
این گزارش هم دردسرساز شد و دستور دادند تا از سومالی به ایران بازگردم و 
گزارش هایم نیمه تمام بماند.    )ادامه را در کتاب بخوانید(/ خاطرات کسایی زاده
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حرفی برای گفتن دارید 
بی واسطه بگوئید. گاهی 
نیش ها حکم درمان را 
دارند.
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