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سیاسی

تیراندازی به خانمها در اصفهان یک شیطنت و توطئه است

حسین میرزایی ،نماینده مردم اصفهان گفت :اسیدپاشیهایی که در اصفهان
اتفاق افتاد فقط به صورت دختران بدحجاب نبود ،بلکه دخترهای محجبه و
انقالبی هم مورد این خشونت قرار گرفتند .در آن زمان یک جو نادرستی علیه
بعضی از مجموعهها شکل گرفت که به نظرمتوطئهای بیش نبود .در ماجرای
تیراندازی هم خبر مستقیمی به ما نرسیده و این یک شیطنت و توطئه
است /.برنا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1130ش��اید بهتر بود دولت به ترکیب
تی��م دیپلماس��ی دولت روحان��ی چندان
دس��ت نمیزد و حداقل تغیی��رات اعمال
میشد .این بیش��تر به مذاق مردم خوش
میآمد)6/30( .
 -1103دول��ت ب��رای ح��ل بحرانه��ای
اقتصادی کش��ور فکر راه و چاره اساس��ی
باش��د .وض��ع اقتصاد خوب نیس��ت .حال
مردم خوب نیست)6/30( .
 -1109ای��ن هم��ه مخالف��ت ب��ا واردات
خودرو از سوی برخیها چه معنایی دارد؟
این بازار آش��فته خودرو باید سامان یابد.
باید واردات آزاد شود)6/30( .
 -1041ش��نیدهها حاک��ی اس��ت بعد از
موس��یقی و ورزش نقاش��ی هم در کابل
توس��ط طالبان ممنوع شده .واقعا غمانگیز
است)6/30( .
 -1053صع��ود تی��م ملی هندب��ال زنان
به مرحله نیمه نهایی مس��ابقات آس��یا را
تبری��ک میگوییم .به امی��د موفقیتهای
بیشتر)6/30( .
 -1021تورم افسارگسیخته و قیمتهای
گران بساط سفره مردم را چیده و هر روز
مردم فقیرتر میشوند)6/30( .
 -1025رئیس ات��اق بازرگانی میگوید ما
نگران رشد تورم هستیم که باعث افزایش
قیم��ت کاالها میش��ود .خدمت ایش��ان
میگویم متاس��فانه رشد تورم و افزایشها
متوق��ف هم نمیش��ود .همی��ن اوضاع را
خطرناکتر میکند)6/30( .
 -1030واقعا عجیب اس��ت ش��نیدم برخی
معلمان حاضر به واکس��ن زدن نیس��تند و
قرار است جریمه شوند .چرا این معلمها این
قشر فرهنگی رعایت پروتکلها را نمیکنند؟
معلم الگوی جامعه است)6/30( .
 -1015اگر میتوانند مشکل واکسن را در
مدت کوتاه حل کنند .آیا میتوانند مشکل
بورس را هم در مدت��ی کوتاه حل کنند؟
()6/30
 -1017سخنان رئیس سازمان ملل درباره
بحرانه��ای جهانی و چالشهای جهانی و
بیاعتم��ادی مردم جهان ب��ه راهکارهای
ارائه ش��ده بس��یار س��خنان به جایی بود.
خیلی مهم و تاثیرگذار بود)6/30( .
 -0950تا تکلیف واردات خودرو به صورت
مشخص و شفاف روشن نشود اوضاع بازار
خ��ودرو همین طور در رک��ود خواهد بود.
()6/30
 -1011بسیاری از مردم حتی برای خرید
لوازمالتحری��ر فرزندانش��ان مش��کل مالی
دارند .نباید مردم م��ا به این وضع و حال
بیفتند)6/30( .
 -0910رئیسجمه��ور برزیل را به خاطر
واکس��ن نزدن به یک رستوران راه ندادند.
به این میگویند قانونمداری)6/30( .
 -0923برخی خبرها میگوید قرار اس��ت
کالس اولیها هفتهای یک بار به مدرس��ه
بروند .آیا این طرحها عملی و شدنی است؟
ایدههای عجیب و غریب ندهند)6/30( .
 -0940نمیت��وان ان��کار ک��رد که خطر
وجود داعش در افغانس��تان وجود دارد و
اگر سر و کله آنها پیدا شود اوضاع بدی در
افغانستان و مرزها پیش میآید)6/30( .
 -0821آقای اسالمی رئیس آژانس گفتند
تا آمریکا تحریمها را لغو نکند به مذاکرات
برنمیگردی��م .آیا چنی��ن چیزی میتواند
اتف��اق افت��د و آمری��کا قب��ل از مذاکرات
تحریمها را لغو کند؟ ()6/30
 -0841چرا باید وضعیت بازار مس��کن به
گونهای باش��د که س��رمایه مردم در بازار
ترکیه هزینه شود؟ ()6/30
 -0901چه کس��انی هستند که با گرفتن
پول از مردم کارت واکس��ن جعلی درست
میکنند؟ چرا باید برخیها هم دنبال این
کارها باشند؟ ()6/30
 -0810صحبتهای وزیر بهداشت درباره
برخ��ی کمبودهای کادر درم��ان و برخی
مش��کالت و عدم رعایت برخی پروتکلها
بس��یار تکان دهنده و تاثیرگذار بود .باید
ریش��ه برخی مشکالت شناس��ایی شود و
جهت حل آن گام برداشت)6/30( .
 -2301زندگی به کام مردم ما تلخ ش��ده.
رفاه برای اکثریت مردم بیمعنا شده .فقر
روز به روز در حال گسترش است)6/28( .
 -2312ایدههای اقتصادی تیم دولت باید
توسط کارشناسان و اهل فن بررسی شود
و در ص��ورت نی��از به تیم دولت مش��اوره
بدهند)6/28( .
 -2320س��ریال افرا هم س��ریال متفاوتی
اس��ت ه��م چن��دان تک��راری نیس��ت و

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

دربردارن��ده ابع��اد مختلف زندگ��ی افراد
است .چطور برای منتقدین آن را تکراری
میدانند؟ ()6/28
 -2331جزئی��ات تخل��ف احتمالی رئیس
سازمان سنجش مشخص شود که آیا وی
تخلف داشته که باید ممنوعالخروج شود؟
()6/28
 -2154از جزئی��ات مذاک��رات ای��ران و
افغانس��تان و نتایج آن چرا گزارش جامع
رسانهای نمیشود؟ ()6/28
 -2205بهبود رابطه با برخی کش��ورهای
منطق��ه یک ض��رورت اس��تراتژیک برای
تغیی��ر اوض��اع به نفع کش��ورمان اس��ت.
()6/28
 -2212نرخ برنج ایرانی در میادین ترهبار
هم با ن��رخ آزاد تف��اوت چندان��ی ندارد.
()6/28
 -2231طبق گزارش ات��اق بازرگانی نرخ
تولی��د ناخالص ملی کاهش داش��ته .این
ش��اخصها چه معن��ی میدهن��د؟ قطعا
سیگنال مثبتی نیستند)6/28( .
 -2245س��روکله داعش در افغانس��تان با
بمبگذاری پیدا ش��د .اوضاع افغانس��تان
پیچیدهتر از قبل خواهد شد)6/28( .
 -2042داعش دوباره در افغانستان حضور
یافته .ای��ن اوضاع افغانس��تان را با وجود
طالبان بدتر خواهد کرد)6/28( .
 -2102آی��ا صح��ت دارد علی دایی قصد
مهاجرت به ترکیه را دارد؟ ()6/28
 -2121ج��ای برنامهه��ای طن��ز ش��اد و
موسیقایی در برنامههای تلویزیونی بسیار
خالی است)6/28( .
 -2131این روشهایی که طالبان دارد در
افغانس��تان پیاده میکند آنقدر متحجرانه
اس��ت که جایی برای حمایت از آنها باقی
نمیگذارد)6/28( .
 -2141اقتص��اد کش��ور بحران��ی اس��ت.
کس��ری بودجه هم داریم ،پولهای بلوکه
ش��ده هم داریم نیاز ب��ه یک تحول عمیق
اقتصادی داریم .این تنها راه نجات اقتصاد
است)6/28( .
 -1921خب��ر خودکش��ی ی��ک معلم در
فارس ب��ه خاطر مش��کالت مالی بس��یار
تاسفانگیز بود .مشکالت مالی یک معضل
برای اکثریت جامعه است)6/28( .
 -1941رابطه ما با کشورهای منطقه باید
بهتر ش��ود .روابط اقتصادی سیاس��ی هم
باید بهبود یابد)6/28( .
 -2012از نیروه��ای مس��لح و ارت��ش
جمهوری اس�لامی ب��ه خاط��ر کمک به
درم��ان بیم��اران کرون��ا نهای��ت تش��ر و
قدردانی را داریم)6/28( .
 -2022آیا س��ومین کش��تی حامل حمل
سوخت ایران هم راهی لبنان میشود؟ در
این راه چالش وجود ندارد؟ ()6/28
 -2032اگر ط��رح واردات خودرو اجرایی
ش��ود حتما بخشهایی از حباب قیمتها
میترکد)6/28( .
 -1621آی��ا مش��خص ش��ده تقریب��ا تا
چ��ه تاریخی واکسیناس��یون کل کش��ور
تمام میش��ود که مردم به ش��رایط عادی
برگردند)6/28( .
 -1631قیم��ت م��رغ در میادی��ن ترهبار
 24ه��زار و  900تومان اس��ت ،اما هر بار
میرویم میگویند یا تمام شده یا هنوز بار
نیامده)6/29( .
 -1651آیا قرار اس��ت یاران��ه ثروتمندان
قطع ش��ود و یارانه طبقات ضعیف افزایش
یابد؟ ()6/29
 -1701روزنام��ه کیهان اگ��ر اهل منطق
باش��د قطعا دس��ت از توجی��ه و حمایت
طالب��ان برمیدارد .رفتاره��ای بد طالبان
برای همه دنیا آشکار شده است)6/29( .
 -1710مجل��س اگر خیل��ی به فکر مردم
اس��ت دنب��ال طرحهایی مث��ل صیانت از
حقوق مردم در فضای مجازی نباشد مردم
مشکالت جدیتری دارند)6/29( .
 -1720اعالم ش��د قیمت گوشت کاهش
یافته قیمت مغازهها که تغییری را نش��ان
نمیدهد)6/29( .
 -1415تصوی��ر م��ردی ک��ه در اتوبوس
ش��رکت واحد فوت کرده ب��ود را دیدیم.
بسیار عجیب و تاسفانگیز بود .علت مرگ
وی چه بوده؟ ()6/29
 -1501تا بازار به صورت رقابتی نشود نه
کیفیت محص��والت باال میرود نه از رانت
و انحص��ار خارج میش��ود .واردات برخی
کاالها آزاد شود بهتر است)6/29( .
 -1520آی��ا در وی��ن احتم��ال مذاکرات
برجامی بین وزی��ر امور خارجه با مقامات
اروپایی وجود دارد؟ ()6/29
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

تصویب ۱۰۰طرحبابیشاز ۶هزارمیلیاردتوماناعتباربرایاستانفارس

رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه در پایان سفر به استان
فارس در نشست خبری درباره نتایج و دستاوردهای سفر،
با اشاره به تصویب بیش از  ۱۰۰طرح برای استان فارس در
جلسات متعدد بین مسئوالن دولت و مدیران استان فارس
گفت :حدود  ۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این
 ۱۰۰طرح در نظر گرفته شده است.
به گزارش میزان ،آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی افزود :در جریان
احصای نیازها و اولویتهای استان فارس ،طرحهای نیمهتمام متعددی

درحوزهآبرسانی،کشاورزی،معدن،صنعتوگردشگری
در استان شناسایی شد که با وجود صرف منابع مالی،
بالاستفاده ماندهاند و اولویت دولت تکمیل و بهرهبرداری
از این طرحهاست.رئیس جمهور با بیان اینکه استاندار
و معاون اجرایی رئیس جمهور مسئول پیگیری اجرای
این مصوبات هستند  ،گفت :بخش قابل توجهی از مشکالت استان
ناشی از خشکسالی است .دولت برای رفع مشکل خشکسالی در کشور
کمیتهای ایجاد کرده است که مشکل کمآبی استان فارس را نیز دنبال

خواهد کرد .همچنین شورای عالی آب نیز برای توزیع عادالنه منابع
موجود آبی کش��ور تشکیل جلس��ه خواهد داد .موضوع انتقال آب از
دریا نیز در این جلسات پیگیری خواهد شد.آیتاهلل رئیسی با اشاره به
گزارش وزرا از طرحها و برنامههای وزارتخانه خود برای استان در جلسه
شورای اداری گفت :تاکید داریم این مباحث در جلسه شورای اداری
استان مطرح شود تا اوال به ایجاد حس مشترک بین همه دستگاهها
و مسئوالن اجرایی و حاکمیتی برای پیشرفت استان کمک کند و هم
مردم از برنامهها و طرحهای دولت برای استان خود مطلع شوند.

در کشور ما بیش از  102شورای عالی وجود دارد که با دریافت بودجههای کالن وظیفه تصمیمگیری را برعهده دارند

شوراهایی برای دریافت حق الجلسه!

آفت�اب ی�زد :تصمی��م گیریه��ا در بع��د کالن در کش��ور م��ا با
کش و قوسهای فراوانی رو به رو است .در واقع هر تصمیمی که قرار
اس��ت اتخاذ شود باید از هفت خوان رستم عبور کند و در نهایت هم
چیزی که به تصویب میرسد کمتر شباهتی به طرح اولیه دارد .شاید
بخش زیادی از این موضوع تحت تاثیر شوراهای عالی مختلفی است که
دست اندر کار تصمیمگیری در بعد کالن در کشور هستند .در واقع در
کشور ما بیش از  102شورای عالی وجود دارد که با دریافت بودجههای
کالن وظیفه تصمیمگیری را در کشور برعهده دارند اما در واقع کاری
که عمال این شوراها انجام میدهند این است که در جلسات مختلف
وقت مدیران را میگیرند و کاری هم از پیش نمیبرند! به نظر میرسد
در چنین شرایطی ضروری است که رئیس جمهور با توجه به روحیه
حقوقیای که دارند س��اختار اداری وزارتخانهها و سازمانها را تغییر
بدهند تا هم از هدر رفت هزینهها جلوگیری کنند و هم بروکراسیهای
اداری را س��ر و سامان ببخش��ند؛ با این حال سوال اینجاست که آیا
آیت اهلل رئیسی از عهده این کار بر میآید؟
>شوراهای عالی با هدف تصمیم گیری

در کش��ور بیش از  102ش��ورای عالی در وزارتخانهها و سازمانهای
مختلف وجود دارد که ش��اید خیلیها از وجود این ش��وراها بیخبر
باشند .در ادامه با برخی از آنها آشنا میشوید.
شورای عالی انرژی ،شورای عالی آمار ،شورای عالی آب ،شورای عالی
خرما ،شورای عالی هنر ،شورای عالی امنیت ملی ،شورای عالی انرژي
اتمي ،شوراي عالي پول و اعتبار ،شوراي عالي فوالد ،شوراي عالي طنز،
شوراي عالي اقتصاد ،شورای عالی قرآن ،شورای عالی تصادفات ،شورای
عالی صادرات ،ش��ورای عالی حوزههای علمیه ،شورای عالی صنایع،
ش��ورای عالی گمرک ،ش��ورای عالی حفاظت محیط زیست ،شورای
عالی صنایع دریایی ،شوراي عالي استاندارد ،شوراي عالي استانداری،
ش��ورای عالی استانها ،شوراي عالي بیمه ،شورای عالی ثبت ،شورای
عالی سپاه ،شوراي عالي بورس ،ش��ورای عالی اشتغال ،شورای عالی
جوانان ،ش��وراي عالي حج و زیارت ،ش��ورای عالی انقالب فرهنگي،
ش��ورای عالی حفاظت آثار باستانی ،ش��ورای عالی اقیانوس شناسی
کشور ،شورای عالی شوراي عالي زیست فناوری ،شورای عالی مناطق
آزاد تجاری–صنعتی ،شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی ،شورای
عالی نقشهبرداری کشور ،شورای عالی هماهنگی ترابری ،شورای عالی
صنعت دریانوردی ،شوراي عالي فناوری اطالعات ،شورای عالی فرهنگ
و هنر ،شورای عالی عمران مرزها ،شوراي عالي بهداشت ،شورای عالی
سالمت ،شورای عالی معادن ،شورای عالی اوقاف ،شورای عالی ورزش،
شورای عالی اداری ،شورای عالی بانکها ،شورای عالی مالیاتی ،شورای
عالی عش��ایری ،شورای عالی الکترونیک ،شورای عالی دفاع و امنیت،
شوراي عالي اجرایی بهداشت ،شورای عالی طرحهای انقالب ،شورای
عالی برنامه ریزی کش��وری پیشگیری از عفونت  ،HIVشورای عالی
س��ازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ،شورای عالی هماهنگی
صادرات خدمات فنی و مهندسی ،شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات
حقوق��ی بینالمللی ،ش��ورای عالی حمایت از انقالب اس�لامی مردم
فلس��طین ،شورای عالی س��تاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر ،شورای

نعمت احمدی :آقای رئیسی ،رئیس قوه مجریه
است بنابراین اگر بخواهد میتواند خیلی از
این شوراها را منحل کند .ایشان میتوانند با
یک مصوبه هیئت وزیران ،قانون کلی تصویب
کنند که طی آن نهادهای موازی و از این
دست را از اعتبار بیندازد .وقتی در حوزه کاری
این شوراهای عالی وارد شوید تازه متوجه
عمق فاجعه میشوید ،در واقع در یک نهادهای
نامرتبط با یک دیگر حضور این شوراهای عالی
تعریف شده است .این شوراها هر چند وقت
یک بار تشکیل جلسه میدهند و به همین دلیل
هم هست که به همین راحتی نمیتوان در
کشور حتی یک پروانه در یافت کرد .این نهادها
بیحاصل هستند و وقتی وارد دایره صالحتی
آنها میشوید تازه متوجه تداخل و تزاحم
آنها میشوید .باید هر کدام از آنها جهت
آسانسازی از دور خارج شوند
عالی گس��ترش و نوسازی صنایع ایران ،شورای عالی صندوق توسعه
کش��اورزی ایران ،شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ،شورای
عالی توسعه صادرات غیر نفتی ،شورای عالی اطالعات و جهانگردی،
شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ،شورای عالی انرژی اتمی ،شورای عالی
برنامه ریزی ،شورای عالی اطالع رسانی ،شورای عالی سرمایه گذاری،
ش��ورای عالی تامین اجتماعی ،ش��ورای عالی ش��رکتهای دولتی،
ش��ورای عالی هواپیمایی کشوری ،شورای عالی کمیته ملی المپیک،
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ،شورای عالی اجرای سیاستهای
اصل  ،۴۴ش��ورای عالی شرکت ملی نفت ایران ،شورای عالی فرهنگ
و آموزش عالی ،ش��ورای عالی پشتیبانی س��واد آموزی ،شورای عالی
موس��یقی صدا و سیما ،شورای عالی انفورماتیک کشور ،شورای عالی
آموزش و پرورش ،ش��ورای عالی توسعه قضائی ،شورای عالی فضایی،
ش��ورای عالی تهیه کنن��دگان ،ش��ورای عال��ی پژوهشهای علمی
کشور ،شورای عالی کمیس��یون ملی آیسسکو ،شورای عالی بررسی

و تعیین الگوی مصرف ،ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک ش��هرهای
کش��ور ،شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفهای ،شورای عالی
برنام��ه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ش��ورای عالی فضای
مجازی ،ش��ورای عالی نظارت و بازرسی ،شورای عالی مبارزه با جرم
پولشویی ،شورای عالی قطبهای علوم پزشکی ،شورای عالی استیناف
فدراس��یون فوتبال ،شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ،شورای
عالی امنیت فضای تبادل اطالعات ،شورای عالی خاک ،شورای عالی
آموزشهای علمی – کاربردی ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا و شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی.
اینها نام  102ش��ورای عالی است که همین حاال در کشور مشغول
به فعالیت هس��تند و جالب اس��ت که با وجود این همه شورای عالی
رتبهها ،مشکالت عدیده کشور کماکان پابرجاست .این نشان میدهد
که عمال وجود این ش��وراها بیاثر اس��ت .با این حال باید دید از بعد
حقوقی رئیس جمهور میتواند این شوراها را سرو سامان ببخشد؟
> آقای رئیسی اگر بخواهد میتواند

نعم��ت احم��دی ،حقوقدان و اس��تاد دانش��گاه در ای��ن خصوص به
آفتاب یزد گفت «:اصوال بروکراسی اداری در ایران ،سیستم اداری ما را
به بن بست کشانده است .از یک طرف آقایان میگویند که میخواهند
در کس��ب و کار س��هولت ایجاد کنند و برای این موضوع در مجلس
قان��ون تصویب میکنند و از س��وی دیگر در کلیت ماجرا با این همه
شورای عالی رو به رو هستیم! »
وی تصریح کرد «:این شورای عالیها به جز اینکه یک سر پل سخت
برای انجام هر کاری در کش��ور باشند چیز دیگری نیستند در نهایت
هم هیچ کاری با وجود آنها پیش نمیرود .به باور من این شوراهای
عالی بیشتر به این دلیل تشکیل شده که به برخی افراد در کشور حق
میز و جلسه داده شود چون هیچ کارایی و کاربردی ندارند .این شوراها
صرفا بن بستی در جهت توسعه هستند».
این حقوقدان ادامه داد «:ما در هر جایی نیاز به یک تنقیه داریم یعنی
باید آسانس��ازی صورت بگیرد .این شوراها عمدتا تعاریف نا مربوط و
غی��ر واقعی از حوزه فعالیتی و کاری خود بیان میکنند ولی در عمل
جز اینکه مانع توس��عه باشند چیزی نیستند .اکثریت قریب به اتفاق
این شوراها که عنوان عالی را هم دنبال خودشان میکشند جز اینکه
وزنهای به پای پیشرفت و توسعه باشند اثر دیگری ندارند .آقای رئیسی
رئیس قوه مجریه اس��ت بنابراین اگر بخواه��د میتواند خیلی از این
ش��وراها را منحل کند .ایشان میتوانند با یک مصوبه هیئت وزیران،
قانون کلی تصویب کنند که طی آن نهادهای موازی و از این دست را
از اعتبار بیندازد .وقتی در حوزه کاری این شوراهای عالی وارد شوید
تازه متوجه عمق فاجعه میش��وید ،در واقع در یک نهادهای نامرتبط
با یک دیگر حضور این شوراهای عالی تعریف شده است .این شوراها
هر چند وقت یک بار تش��کیل جلسه میدهند و به همین دلیل هم
هست که به همین راحتی نمیتوان در کشور حتی یک پروانه در یافت
کرد .این نهادها بیحاصل هس��تند و وقتی وارد دایره صالحتی آنها
میشوید تازه متوجه تداخل و تزاحم آنها میشوید .باید هر کدام از
آنها در جهت آسانسازی از دور خارج شوند».

بازخوانی پرونده پرماجرا و پیچیده شرکت نیشکر هفتتپه

۲۰سال حبس؛ پایان رویای پولدارشدن از جیب کارگران!

باالخ��ره پس از مدتها کش و ق��وس دادگاه ،رای نهایی برای پرونده
متهمان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که بزرگترین تولیدکننده
شکر در خاورمیانه است ،صادر شد .آنطور که سخنگوی قوه قضائیه
گفته برای مدیرعامل جوان این مجموعه ۲۰ ،سال حبس و رد مال و
جرایم سنگین در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرآنالین ،ذبیح اهلل خدائیان سخنگوی قوه قضائیه درباره
این پرونده داغ گفت :پرونده هفت تپه دو قسمت دارد ،یک قسمت
بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است و واگذاری
این ش��رکت ابطال شد و به مردم برگشت؛ بخش دیگر سوءاستفاده
افراد دیگری بود که از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند ،ازجمله
اتهامات آنها میتوان به مشارکت در اقدام عمده و کالن در نظام ارزی
کش��ور اش��اره کرد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و
حکم صادر شد .امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده
در اخالل عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به  ۲۰سال
حبس و رد اموال محکوم شد.س��خنگوی قوه قضائیه گفت :مهرداد
رستمی به  ۲۰سال حبس و رد اموال محکوم شد؛ همچنین دو نفر
دیگر از متهمان هر کدام به  ۱۵سال حبس ،سه نفر دیگر هر کدام به
 ۱۰سال و بیش از  ۱۷نفر هر کدام به  ۵سال حبس محکوم شدند.
خداییان در تشریح اتهامات اسدبیگی گفت :اتهام اسد بیگی مشارکت
در قاچاق یک میلیارد و  ۳۹۶میلیون یورو و مباش��رت در قاچاق دو
میلیون و  ۸۹۴هزار یورو بوده است؛ البته متهمان محکومیت قطعی
پیدا کرده اند .پیش از او ،اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه هم
بارها درباره پرونده هفت تپه برای مردم سخن گفته بود .در یکی از
جلسات سخنگویی قوه قضائیه ،اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابالغ و اجرای نمیشود ،گفت:
این پروندهها یک پیوستگیهایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیمگیری
نشده پیگیری شده است ،ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز
کار پیگیر شدهاند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور دادهاند ظرف یکی
دو هفته آینده نس��بت به بخشهایی که رأی صادر نشده رأی صادر
شود.ماجرای هفت تپه به اندازهای مهم و مورد توجه افکار عمومی بود
که حتی رئیس جمهور در سفر به خوزستان درباره این مجتمع کشت
و صنعت ،توصیههایی خطاب به مسئوالن داشت .رئیسی در دیدار با
مسئوالن خوزستان با بیان اینکه مسائلی مثل مجموعه «هفت تپه»
در اس��تان حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت ،گفت :آقای استاندار
و همچنین وزارتخانههای اقتصاد ،صمت و جهاد کش��اورزی پیگیر
موضوع هس��تند تا نتیجه به نحوی رقم بخورد ،که هم رونق تولید
داشته باشیم و هم مشکل کارگری در استان نداشته باشیم.
او گفت :مدتی است از صدور حکم هفت تپه گذشته است و دوستان
به دنبال پیدا کردن سازوکاری برای اجرای این حکم هستند تا عالوه
بر پرداخت حق��وق کارگران ،چرخهای تولیدی این مجموعه نیز به
حرکت درآید .این موضوع ،یک کار چندجانبه اس��ت که دنبال شده
است.
رئیسی افزود :اس��تاندار خوزستان با همکاری مسئوالن منطقهای و
وزارت صمت و وزارت جهاد کش��اورزی ک��ه در این خصوص نقش
دارند ،مس��ئله نیش��کر هفت تپه را دنبال کنند تا بتوانیم وضعیت

جدی��دی را در هفت تپه با همکاری کارگ��ران به وجود بیاوریم که
عالوه بر رونق تولید ،مشکالت کارگری این مجموعه نیز حل شود.
این قصه حتی زمانی به مجلس کشید و وزیر اقتصاد وقت را زیر بلیت
مجلس برد .دژپسند وزیر سابق اقتصاد که برای توضیح نحوه واگذاری
هفت تپه به مجلس رفته بود ،نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت
زرد گرفت .او در مجلس گفت :طبق مس��تندات قیمت تعیین شده
برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر
طیبنیا و وزیر دادگس��تری نیز آقای پورمحمدی بودند .این افراد به
اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق
بررسیهای ما کامال قیمتگذاری براساس دستورالعملها و ضوابط
انجام شده است.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی دربارهی بحث خریدار هفت تپه اظهار کرد:
اعضای هیئت واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری میکردند
نمیتوانستند درباره آینده خریدار پیشبینی داشته باشند ضمن این
که تا االن هم هیچ حکمی از قوه قضائیه در این باره صادر نشده البته
که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است .در سوال آمده چرا به
گزارش و حکم دیوان محاس��بات توجه نشده؟ من از شما میپرسم
آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا
بیانیهای داده است؟ .من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود .از آقای
بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را
زده که ایشان تکذیب کردند.
> قصه پرغصه هفت تپه

سال گذشته بود که تصمیمگیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت
هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیئت داوری محول شد.
با ورود دستگاههای مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیئت داوری،
دادخواس��ت ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفتتپه به دادگاه ویژه
حقوقی رس��یدگیکننده به پروندههای مس��ئلهدار خصوصیسازی
ارجاع ش��د و پس از برگزاری جلس��ات رسیدگی دادگاه در زمستان
سال گذشته ،رأی ابطال واگذاری هفتتپه صادر شد.
بر اس��اس این رأی صادره ،مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار
ش��ود .علت تأخیر در اعالم حکم این دادگاه ،تمهید ش��رایط انتقال
مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت کارگری
بوده اس��ت .به این ترتیب ش��رکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
ک��ه نام آن با اعتراضات کارگری و مش��کالت مدیریتی ،گره خورده
است ،پس از سالها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز
شائبهدار خوانده میشد ،سرانجام بنا به اعالم دیوان محاسبات کشور
به دولت بازگشت.
> متهم پرونده چه گفت؟

ماجرای پیچیده واگذاری مجتمع هفت تپه و فسادهایی که در قاچاق
ارز (یورو و دالر) ش��ده اس��ت ،البته با پاسخهایی از سوی مدیرعامل
وقت این مجتمع همراه بود.امید اسدبیگی (مدیرعامل مجتمع نیشکر
هفت تپه) در پاسخ به این اظهارات گفت :ادعاهای نمایندگان مجلس
صحت ندارد .صد درصد این ادعاها بیپایه و بیاس��اس است و ما از

آقای نادری (نماینده مردم تهران در مجلس شورا) به خاطر توهینها
و افتراهای ایشان شکایت کردهایم .نماینده شوش گفته است هفتتپه
را ب��ه  ۲۹۰میلیارد تومان فروختهاند؛ درحالیکه س��هام هفت تپه را
 ۴۴۴میلیارد تومان به ما فروختند و بدهی آن را  ۸۰۰میلیارد تومان
ب��ه ما واگذار کردند یعنی در مجموع بیش از  ۱۲۰۰میلیارد تومان.
هف��ت تپه  ۲۴هزار هکتار نیس��ت و  ۲۲هزار هکتار اس��ت و از این
مساحت فقط  ۱۲هزار هکتار را به ما تحویل دادند؛ هفت تپه شش
بار مزایده گذاش��ته شد ولی کسی شرکت نکرد در نهایت ما شرکت
کردیم و این شرکت را با  ۷ماه حقوق عقبافتادهی کارگران گرفتیم.
اس��دی بیگی ادامه داد :در آن زمان زمینهای هفت تپه ،غرق علف
هرز بود؛ ما  ۷ماه حقوق عقبافتادهی کارگران را پرداختیم؛ زمینها
را مرتب کردیم و  ۱۶طرح توسعه به هفت تپه آوردیم .االن کارگران
مجتمع شامل نیروهای رسمی ،قراردادی و فصلی ،حدود  ۷هزار نفر
هس��تند که ماهیانه  ۳۶میلیارد تومان برای دس��تمزد و هزینههای
جانبی خرج میش��ود .نمایندگان مجلس در مورد اهلیت نداش��تن
صحبت میکنند درحالیکه ما  ۲۵ش��رکت فعال در سراس��ر کشور
داری��م .یک ریال ه��م وام نداریم یعنی بدون یک ری��ال وام بانکی،
هفت تپه و  ۲۵ش��رکت فعال دیگر را اداره میکنیم .این محکوم به
فس��اد مالی گفته بود :نمایندگان مجلس بحث تخلف  ۱.۵میلیارد
دالری را مطرح میکنند؛ درحالیکه پرونده تخلف ارزی ما با دستور
ش��خص آیتاهلل رئیسی متوقف و به کارش��ناس ارجاع شد؛ تا امروز
هیچ حکم محکومیتی برای ما صادر نشده است .خود گزارش دیوان
محاس��بات در آخر میگوید رفع تعهد نش��دهی ش��رکت هفت تپه
 ۴۲میلیون دالر است که آن را هم اسنادش را به گمرک دادیم و رفع
تعهد شد .مشخص نیست نمایندگان مجلس چرا از روی عدم آگاهی،
علیه ما اتهامات ارزی مطرح میکنند .راجع به کاهش تولید صحبت
میکنند؛ ما در س��ه س��ال اول از  ۹۴تا  ۹۶افزایش تولید داشتیم و
س��طح تولید را به  ۶۰هزار و پانصد تن رساندیم؛ در دو سال آخر به
دلیل اعتصابات کارگری ،س��یل و خشکسالی تولید ما کاهش یافت؛
در این دوره فقط تولید ما کم نشد بلکه تولید همه مجتمعهای مشابه
در خوزستان کاهش یافت.
> کارگرانی که آزاد شدند

خواسته کارگران مجتمع هفت تپه از ابتدای اعتراضاتشان این بود که
حقوق و معوقاتش��ان پرداخت شود و این مجتمع به دولت بازگردد.
خواس��تهای که ظاهرا بخشی از آن محقق ش��ده است .با این حال،
فعالیتهای کارگری در هفت تپه همیش��ه با مسائلی همراه بوده که
بازداشت تعدادی از کارگران معترض به واگذاری و وضعیت معیشت
بد آنها ،بخشی از این مسائل است .بارها این کارگران به اتهام خالل در
نظم شرکت نیشکر هفت تپه تحت تعقیب قرار گرفتند .این کارگران
پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه
راهی زندان ش��دند .دادس��تان عمومی و انقالب شوش درباره آزادی
کارگران گفته بود :آنها با قرار وثیقه آزاد ش��دند .حال باید دید پس
از واگذاری این مجتمع به دولت ،آیا مش��کالت کارگران حل و فصل
خواهد شد؟

