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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٨
  

 : سه شورای شھر تھرانئي رھيأتابوالفضل قناعتی عضو  

  !؟»خواھرش يک ھفته دست داعش باشد تا بفھمد«
نگار افشاگر درباره اختالس و  سه شورای شھر تھران، درباره يک روزنامهئي رأتھيابوالفضل قناعتی عضو  

بسياری از کاربران در اينترنت . »خواھرش يک ھفته دست داعش باشد تا بفھمد«ھای شھرداری تھران، گفته بايد  دزدی

ھمين شيوه واکنش نشان  بهالعمل اعتراضی نشان دادند اما برخی نيز  زنان عکس به» جنسی«از اين لمپنيسم و توھين 

 .دادند

دليل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غيرقانونی امالک  نگار، به ياشار سلطانی رزونامه

  .برد سر می برخی از مديران شھرداری و اعضای شورای شھر از حدود يک ماه پيش در زندان به شھرداری به

ھا نشريه و خبرگزاری در حرکتی خودجوش  نگار و خبرنگار از ده  روزنامه٧٠٠ن يگزارش خبرگزاری ايلنا، ا بنا به

ن دستگاه قضا مسؤوالجمع شدند تا آمادگی خود را برای مبارزه با سرطان فساد اقتصادی و اداری اعالم کنند و از 

  .آزادی ھمکارشان ياشار سلطانی را بخواھند

 ]سنبله[ شھريور٢٧اد و واگذاری امالک شھرداری تھران، روز شنبه نگار، بعد از افشاى پرونده فس  ن روزنامهيا

 .برد سر می چنان در بازداشت به دادسرا بازداشت شد و ھم ، پس از مراجعه به١٣٩٥

ھای انجام شده از ياشار  ئی گفته است که بر اساس بازجودادستان عمومی و انقالب تھران، آبادی عباس جعفری دولت

ھای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور، او مطلع بوده که سند منتشر شده محرمانه بوده   نوشتهھا و سلطانی و گفته

اند که گزارش سازمان بازرسی  ند و ھشدار داده ا برخی اعضای شورای شھر به صراحت و مکرر گفته به«: است

 اطالع از ممنوعيت انتشار رغم نيت خاص متھم محرز است؛ زيرا به محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء

  »...ه، مرتکب چنين اقدامی شده استئيجريان تحقيقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضا

صالح  مراجع ذی اش فراھم شده و به  شده برای آزادیتعيينچنان در بازداشت است که وثيقه  ياشار سلطانی در حالی ھم

 .اند  کردهئی اما وکيل او را ھم احضار و بازجودر روزھای گذشته. سپرده شده است

ستيز اين عضو شورای شھر تھران، در دفاع از يکی از کسانی صورت گرفته که امالک  اين توھين جنسی و زن

معصومه آباد يکی از گيرندگان در جنگ ايران و عراق، . او واگذار شده است شھرداری بدون گذراندن مراحل قانونی به

  . بوده استدر عراق اسير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای اجتماعی و  نگاران و نويسندگان و ھنرمندان و فعالين سياسی و جنبش وجه جای روزنامه ھيچ ترديد زندان به بی

ای و کليه سران و  بندشان خامنه ھا و رھبر قداره ھا، چمران ورزان نيست، بلکه جای کسانی چون قاليباف، قناعی انديشه

ھای اقتصادی،  چنين جامعه ما را در معرض انواع و اقسام فالکت است که اينمقامات حکومت جھل و جنايت اسالمی 

اند و کسب و کار  سياسی، نظامی، جنگ، خشونت، تعرض فرھنگی ارتجاعی و اجتماعی خود و رقبايشان قرار داده

اعش و القاعده و تازه د. کار است کار و جنايت  تبهئیھای مافيا دھی گروه کشی، سازمان شان تجاوز جنسی، آدم دايمی

جنايتی که امروز ما از طريق . فکرانش ھستند ده حکومت اسالمی ايران و ھمئيهللا و بوکوحرام و غيره زا طالبان و حزب

شنويم ھزار مرتبه شديدتر آن را شھروندان جامعه ما، در اين سی و  بينيم و می کارانه داعش می ھا از اعمال جنايت رسانه

خدای جعل و جھالت در ايران ديده و با پوست و گوشت و از دست دادن زندگی و جوانی و ھفت سال از نمايندگان 

ست که برای آزادی ياشار سلطانی، نرگس محمدی، دو برادر  بنابراين، طبيعی. اند ھزاران ھزار عزيزشان تجربه کرده

ی ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی با زاده و آزاد ھنرمند زندانی مھدی و حسين رجبيان، گلرخ ابراھيمی، بھنام ابراھيم

  !شھر و غيره را ويران کرد ئیتمام نيرو تالش کرد و در و ديوار زندان مخوف اوين و رجا

 
 سه شورای شھر تھراني رئھيأتابوالفضل قناعتی، عضو 

گرای شورای شھر تھران، در جلسه علنی   کريه و ضدزن ابوالفضل قناعتی، عضو اصولاظھارنظر وقيحانه و زشت و

، در اظھارنظری درباره ياشار سلطانی، ٢٠١٦ اکتبر ١٧ -  ١٣٩٥ مھر ٢۶شورای شھر تھران در روز دوشنبه 

 خواھرش دست يک ھفته«اکنون در زندان است گفت که او بايد  نگار افشاگر فساد مالی در شھرداری که ھم روزنامه

  .»داعش باشد تا بفھمد

 سايت معماری نيوز، پس از شکايت پاسدار محمدباقر قاليباف و مھدی چمران و در پی مسؤولياشار سلطانی، مدير 

  . در تامين وثيقه دويست ميليون تومانی بازداشت شدئیعدم توانا

  .ھا در تھران احضار شده بود دادگاه رسانه هھای شھرداری در تھران، ب دليل افشای ليست واگذاری وی پيش از اين به

انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور کرده بود که براساس آن  ھای گذشته اقدام به سايت معماری نيوز، در ھفته

ارزش چند ھزار ميليارد تومان   و آپارتمان بهئیشھردار تھران يک ميليون و يکصد ھزار متر مربع زمين، خانه ويال

 .برخی افراد واگذار کرده است به

ای از سازمان بازرسی کل کشور خطاب به شھرداری تھران، امالکی در شمال شھر تھران بدون طی مراحل  طبق نامه

 .مديران شھرداری و اعضای شورای شھر و برخی نمايندگان مجلس واگذار شده است قانونی به

شود ارزش مالی اين  گفته می.  در اين ليست وجود داردچنين نام برخی از اعضای شورای شھر در تھران نيز ھم

  .واگذاری دو ھزار و دويست ميليارد تومان است
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 را تکذيب کردند و برخی ديگر نيز گفتند سازمان مسألهبرخی اين . ھای مختلفی را برانگيخت انتشار اين گزارش واکنش

  .شی در کار نبوده است پرسيده و گزارسؤالباره از شھرداری در تھران بازرسی در اين

اگر عليه ھم حرف بزنيم مطمئن باشيد که ھمه : سه شورای شھر تھران، در اين زمينه گفته استئيمھدی چمران، نايب ر

  .بازنده خواھيم بود

  .ھا را قانونی توصيف کرده بود اين گزارش ، اين واگذاری پاسدار محمدباقر قاليباف شھردار تھران، در واکنش به

او با وجود دفاع از . ای شد تر رسانه جا ختم نشد و او در سخنان ديگری ھم زد که کم ھمين سم ابوالفضل قناعتی بهاما لمپني

يک آزاده  اند به آمده«: دريافت يکی از امالک شھرداری است، گفت معصومه آباد، ديگر عضو شورای شھر که متھم به

ھا را منتشر کرده يک ھفته خواھرش دست  کسی که اين حرفدانيد آزادگی چيست؟  می. اند و يک اسطوره تھمت زده

 .»داعش باشد تا بفھمد

زنان  آميز به و توھين) سکسيستی( بوک چنين سخنانی را نه تنھا نامناسب که ضد زن تر و فيسئيبرخی از کاربران در تو

 .ارزيابی کردند

د و علنی شد ھم وزير کشور دولت روحانی، قوه ھا کشي رسانه پس از اين دزدی و اختالس کالن در شھرداری تھران، به

 .پوشی کنند  سعی کردند آن را پرده ه و ھم بازرسی کل کشور با اظھارنظر و انتشار اطالعيهئيقضا

قصد پرسش  سازمان بازرسی کل کشور گفت گزارش محرمانه اين نھاد درباره واگذاری امالک در شھرداری، صرفا به

ھا و تشويش افکار عمومی   نيز از دادستان کل خواست موضوع را از جنبه تخلف رسانههئيس قوه قضائير.  است بوده

  .پيگيری کند

مديران مرتبط در   بازرسی بهھيأت شھريور ماه، آمده که نامه ١٣ سازمان بازرسی کل کشور در روز شنبه  در اطالعيه

 قيد که نامه محرمانه است و گيرنده آن را صورت رسمی در پاکتی سربسته ارائه شده بود با اين شھرداری تھران به

  .شخصا مفتوح کند و حفظ و حراست از نامه مزبور به عھده فرد دريافت کننده بوده است

چه  گويد آن ھای اين نھاد در موضوع واگذاری امالک شھرداری تھران را رد کرده و می داده بازرسی کل کشور استناد به

مديران   بازرسی خطاب بهھيأتای اخذ دفاع   دو صفحه  رش سازمان معرفی شده، نامهعنوان گزا ھا و جرايد به در سايت

  .»شود  سازمان محسوب نمیئیاين نامه گزارش نھا«:  به واگذاری امالک بوده استئیگو شھرداری تھران برای پاسخ

زنی پيرامون موضوع  ھا را تھديد کرده است که از گمانه چنين رسانه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ھم

  .واگذاری امالک شھرداری پرھيز کنند

معاون عمرانی خود دستور داده تا  يک روز پيش از اين اطالعيه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور گفته بود که به

 .»اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند«را از شھرداری بگيرد و » ھای نجومی تخفيف«پرونده 

  .سازی شود ، افزوده بود درباره ابھامی که در جامع ايجاد شده، قطعا بايد شفافرحمانی فضلی

مطالب  ه مامور رسيدگی بهئيس قوه قضائيزمان با اطالعيه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نيز از سوی ر ھم

  .منتشره عليه اعضای شورای شھر تھران شد

ه خواستار ئيس قوه قضائير ای به س شورای شھر تھران، طی نامهيئ شھريور ماه، مھدی چمران، ر١٠روز چھارشنبه 

  .کننده خانه از شھرداری شده بود عنوان دريافت موضوع انتشار نام اعضای شورای شھر به» پيگيری مقتضی«
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  ھای تھران سينه در مقابل الت  شورای شھر تھران، دست به رئيسمھدی چمران

با حضور حداد عادل، نماينده مجلس » عطر ياس«ت شھادت زھرا با عنوان بزرگداش«ھای باال در ھمايش  عکس

گرفته ... شورای اسالمی، مھرداد بذر پاش، نماينده مجلس شورای اسالمی و مھدی چمران رئيس شورای شھر تھران و

  .شده است

واست مھدی چمران و با درخ ه از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواسته که بنا بهئيس قوه قضائيصادق الريجانی، ر

مطالب منتشره عليه اعضای شورای شھر تھران در فضای مجازی و ضرورت بررسی جدی موضوع،  توجه به

ھای خارج از  ن سايتمسؤوالپيگيری شود اصحاب رسانه و «: او گزارش شوند سرعت روشن و به ات امر بهئيجز

شود خودداری کرده و با  شويش اذھان عمومی میضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب ھتک حرمت افراد و ت

  .»ھای متخلف برخورد قانونی به عمل آيد ھا و سايت مديران رسانه

، روزنامه شرق نيز گزارشی بر اساس نامه سازمان بازرسی کل ٢٠١٦ت گس ا٢٧ - ١٣٩٥ شھريور ٦روز شنبه 

شھرداری درباره امالکی پرسيده که متعلق در اين نامه سازمان بازرسی از . شھرداری تھران منتشر کرد کشور به

دستور مستقيم شھردار  ھای غيرقانونی و به شھرداری تھران بوده ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفيف به

 .مديران و اعضای شورای شھر و برخی نمايندگان مجلس فروخته شده است تھران به

 ٢ است، ارزش اين امالک بيش از ١٣٩٢ تا ١٣٨٨بازه زمانی سال  بهبر اساس اطالعات سازمان بازرسی که متعلق 

در طول اين مدت مديران شھرداری و شورای شھر و برخی نمايندگان .  ميليارد تومان برآورد شده است٢٠٠ھزار و 

 .کنندطور اقساط خريداری   درصد و به۵٠ گاه تا ئیھا اند تا اين امالک را با تخفيف مجلس اين امکان را داشته

 مدير ارشد در شھرداری ١۵٠بيش از . اکثر اين امالک در مناطق شمالی شھر تھران، مثل آجودانيه و دربند قرار دارند

يت دولتی در فھرست مسؤولتھران، نمايندگان مجلس، اعضای شورای شھر تھران و تعدادی از افراد حقيقی و بدون 

 .استھا واگذار شده  آن کسانی ھستند که اين امالک به

ھای چند صد ميليونی و در مواردی ميلياردی توسط شخص شھردار  اين افراد و يا قسط ھای کالن به دستور ارائه تخفيف

  .تھران، محمدباقر قاليباف صادر شده است

س سازمان بازرسی شھرداری تھران، حميد تنھا، ئيچون مصطفی فيضی، ر در برخی موارد ديگر نيز کسانی ھم

مقام معاون مالی و  س سابق حراست کل شھرداری تھران و حميدرضا حيدريان، قائمئير دفاع و رمديرکل دفتر وزي

اقتصاد شھری شھرداری تھران و مديرعامل سابق سازمان امالک و مستغالت شھرداری تھران اين دستورات را 

 .اند امضاء کرده

رد که فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال  داتأکيدھا،  نامه مالی شھرداری نئي آ١٣اين در حالی است که ماده 

 .ھا از طريق مزايده کتبی صورت خواھد گرفت غيرمنقول شھرداری
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ات تابع شھرداری با جلب موافقت انجمن شھر مؤسس دادن واحدھا و  منقول و اجاره چنين درباره فروش اموال  ھم

 .اقدام کرد) حراج ( توان از طريق مزايده حضوری می

 .ھا گزارش داده، اين مقررات رعايت نشده است يک از اين مواردی که سازمان بازرسی کشور در مورد آن ھيچدر 

وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا نسبت  علی صابری عضو کميسيون حقوقی شورای شھر تھران در گفت

  .گزارش سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داده است به

ھا با  ھا و تخفيف ممکن است که در برخی از واگذاری«:  کرده و گفته استتأکيدجنبه اخالقی اين قضيه تر بر  او بيش

مصوبه شورای شھر اتفاق فراقانونی رخ نداده اما اخالقا اين موضوع درست نبوده و در مورد برخی از  توجه به

رسد که اخالقا  نظر می ری قرار دارند، بهاعضای شورای شھر که مدام در معرض پيشنھاد استفاده از امکانات شھردا

 .»بھتر بود که از اين امکانات استفاده نکرده و نکنند

در اين موضوع شھرداری در مقام برائت «: گويد که اصل بر برائت است می  بر اينتأکيداين عضو شورای شھر با 

 بازرسی پاسخ داده و در صورت احصاء ت سازمانسؤاال قرار دارد و دليلی ندارد اسنادی منتشر کند بلکه بايد به

 .»تخلفات، مدارکش را به دادگاه صالحه ارائه دھد

بيند و تنھا از منظر حقوقی آن  جا که يک حقوقدان است اين موضوع را سياسی نمی چنين تصريح کرده از آن صابری، ھم

 .کند را بررسی می

سه شورای ئيورای شھر از مھدی چمران، نايب رغالمرضا انصاری، عضو شورای شھر تھران نيز در جلسه علنی ش

چمران گفته اگر از اين موضوع مطلع بوده بايد اعضای شورای شھر را  او به. شھر، درباره اين گزارش پرسيده است

 .گذاشته است ھم در جريان می

تر  کننده قی ناراحتاگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفا«: روزنامه شرق گفته است انصاری به

 .»جا با اقدامی غيرقانونی از پول مردم برداشته شده است ھای حقوقی رخ داده است؛ چراکه اين از فيش

ھا را در  آن واکنش نشان داده و واگذاری اين زمين محمدباقر قاليباف شھردار تھران پس از انتشار اين گزارش، نسبت به

  .ھا قرار نخواھد گرفت ھا و جوسازی  دروغتأثيرنسته و گفته بود که تحت چارچوب تامين مسکن مديران شھرداری دا

اند  يت دولتی نداشتهمسؤولنمايندگان مجلس يا برخی اشخاص حقيقی که ھيچ   که بهئیھا زمين ای به قاليباف البته اشاره

 .واگذار شده، نکرده است

ر شھرداری و شورای شھر تھران منتشر کرده بود، خواری د  درباره رانتئیھا تر گزارش نيوز که پيش سايت معماری

ھا،  ھا، ارگان گيری سياسی و جناحی، ليست تمامی افراد، تعاونی گونه جھت بدون ھيچ«که  در خبر ديگری با بيان اين

، با »کند ھای شھرداری تھران حضور دارند را منتشر می  که به ھر شکلی در ليست واگذاریئیھا ھا و معاونت سازمان

شود از اين رانت   را منتشر کرده است که گفته میئیھا نامه سازمان بازرسی، ليستی از افراد و سازمان تناد بهاس

 .اند برخوردار شده

ھای زمين و امالک توسط  طی چند روز اخير گزارشی در مورد برخی واگذاری: اين سايت خبری در ادامه نوشته است

نيوز در گزارشات پيشين خود بارھا اعالم کرد،  طور که معماری ھمان. دشھرداری تھران توسط اين رسانه منتشر ش

ای است که سازمان بازرسی کل کشور برای محمد جواد شوشتری، مشاور و مدير کل دفتر  يکی از اين اسناد نامه

  .شھرداری تھران ارسال کرده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 بازرسی پرونده ارسال ھيأتس ئيعنوان ر  به و با امضای خاقانی١٣٩٥ مرداد ١٥نامه سازمان بازرس کشور در تاريخ 

کنندگان اراضی و  شده است و خاقانی در آن توضيحاتی در مورد کليات پرونده ارائه کرده و فھرست اسامی دريافت

  .آن پيوست نموده است امالک واگذار شده را به

رد ستاد سازماندھی مسکن ِ بازرسی سازمان مذکور در روند اجرای حکم بازرسی عملکھيأتبراساس اين نامه، 

واگذاری اراضی و امالک  کارکنان شھرداری تھران و از خالل بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به

 آن را ھيأتھای تعاونی مسکن کارکنان و مديران شھری و اشخاص حقيقی متوجه مسائلی شده است که اين  شرکت به

  .خواند می» سوء جريانات«

نامه مالی و معامالتی سازمان امالک و مستغالت  نئي آ٦برخالف ماده «ب نامه يعنی شوشتری بر اين اساس مخاط

  .اشخاص را صادر کرده است دستور واگذاری امالک عمومی شھرداری به» شھرداری و ساير ضوابط قانونی

وفق ماده «ھا   واگذاریدر ادامه اين نامه که با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، آمده است که اين

 قانون ٥٩٨و ماده ) از مصاديق جرم اختالس(  قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالھبرداری٥

 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری مصوب سال ١٣چنين مطابق ماده  ع محسوب شده و ھمئيمجازات اسالمی، جرم تض

  .»باشد سيدگی به تخلفات اداری قابل پيگرد قانونی می قانون ر٨ ماده ٣٠ و ٦، ٢ و بندھای ١٣٨٧

نامه  نئي آ٣٣در راستای ماده «ھا خاقانی خطاب به شوشتری نوشته است  جزئيات واگذاری چنين پيش از پرداختن به ھم

ھر يک از موارد مندرج در جداول پيوست،  مقتضی است راجع به  قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور، ئیاجرا

 مرداد ٢٠طور مستدل و مستند حداکثر تا تاريخ  تفکيک ھر مورد و به ، دفاعيات خود را به[...] معرفی کامل خود ضمن

  .»دئي ارسال نماھيأتاين   به٩٥

عمل خواھد  بديھی است در صورت عدم ارسال دفاعيه در مورد مقرر، اقدام قانونی الزم به« شده که تأکيددر پايان ھم 

  .»آمد

نشده مبنی بر واگذاری امالک به بعضی اعضا و کارمندان شورای شھر تھران  تأئيد که اخباری غيرمستند و  بود ھا مدت

که در اوايل  کرد تا اين  نمیتأئيدشد ولی ھيچ منبع رسمی آن را  ھای خبری منتشر می  در بعضی سايت و چندين تعاونی

از ورود سازمان » پور احمد حکيمی«و » اریرضا انص غالم«، و در جلسه علنی شورای شھر، ٩٥شھريور ماه 

س شورای شھر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را ئياين پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از ر بازرسی کل کشور به

  .در اختيار اعضا قرار دھد

معنای   تکذيب بهای از سازمان بازرسی را تکذيب کرد اما اين دريافت چنين نامه» مھدی چمران«اگرچه در آن جلسه 

پرونده واگذاری امالک توسط شھرداری نبود و حاال بعضی اعضای شورای اسالمی شھر  به ورود اين سازمان نظارتی

  .کنند  میتأکيدگويند و بر پيگيری اين تخلف  اسناد اين پرونده می  اين موضوع، از لزوم دسترسی اعضا بهتأئيدتھران با 

لغو «ھای اخير طرح  يکی از اعضای شورای شھر تھران است که در ماه» پور میاحمدحکي«نيوز؛  گزارش آفتاب به

 است و معتقد است که بعضی اختيارات فراقانونی شھرداری   را مطرح کرده» شھرداری تھران اختيارات تفويض شده به

اش از گزارش سازمان  او که براساس اخبار دريافتی. تواند زمينه تخلف در اين نھاد شھری را ايجاد کند تھران، می

 ميليارد تومان در ٢٢٠٠ھا و  تعاونی  ميليارد تومان در کمک به١٥٠بازرسی کشور ميزان تخلف شھرداری را 

گزارش سازمان «: گويد می» شھروند«ات اين گزارش به ئيداند، درباره جز اشخاص حقيقی می واگذاری امالک به

صورت مکتوب برای آقای  ما نرسيده و بعد از تذکر من، آن تذکر را به بازرسی کل کشور درباره اين پروند ھنوز ھم به

من . دست من نرسيده است اين پرونده به چمران ارسال کردم ولی ھنوز گزارش سازمان بازرسی و اطالعات مربوط به
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طلبان  صالحس فراکسيون ائير» .ھاست اين دغدغه را دارم و معتقدم که گزارشات مالی شھرداری بايد بررسی شود مدت

داليل من برای مطرح کردن طرح محدود کردن اختيارات شھردار که «: دھد باره ادامه می شورای شھر تھران دراين

اين . صورت عادی بايد ھفته آينده مطرح شود، جلوگيری از وقوع چنين تخلفاتی است يک فوريت آن رای نياورد و به

لفات باشد و در واقع آفتاب آمد دليل آفتاب؛ چون ھيچ نظارت مناسبی ای از تخ تواند نمونه گزارش سازمان بازرسی می

تخلف در شھرداری آگاه  چرا اعضای شورای شھر بايد از طريق سازمان بازرسی به. گيرد از سوی شورا صورت نمی

  ».آور است شوند؟ اين واقعا خجالت

: گويد  بر نقش نظارتی شورا میتأکيدارش و با اين گز پور، با انتقاد از دسترسی نداشتن اعضای شورای شھر به حکيمی

شود و االن نظارت ما نظارت بعد از اقدام  بايد پيش از اين، زمينه ورود شورا برای نظارت بر اين موضوع فراھم «

چنان که شايسته است، شان نظارتی  سه آنئير ھيأتانه متأسف. که پيش از اقدام بايد نظارت صورت بگيرد است در حالی

نظرم اين کميسيون ھم  ما در شورای چھارم کميسيون حقوقی و نظارت را تشکيل داديم که به.  را رعايت نکردندشورا

المال،   بر لزوم بازگرداندن اموال بيتتأکيداين عضو شورای شھر تھران با » .عملکرد مناسب و موفقی نداشته است

خوبی ضعف نظارتی شورا  اين پرونده به. ملی صورت بگيردن امر ھم بايد رسيدگی کامسؤوالتخلفات  به«: دھد ادامه می

  ».شھردار داده شده، داشته باشند دھد و اعضا بايد يک بررسی کلی در روند نظارتی و اختياراتی که به را نشان می

من «: گويد می ، يکی ديگر از اعضای شورای اسالمی شھر تھران ھم درباره تخلفات در شھرداری »محمد ساالری«

مديران واگذار کرده را  ما ھم از گوشه و کنار شنيديم که ليستی از امالکی که شھرداری به. عات دقيقی ندارماطال

سازمان بازرسی برای مجموعه . دست ما نرسيده است شورای شھر فرستاده ولی ھنوز به سازمان بازرسی کشور به

دست ما  را ھم ارسال شده، وجود دارد که ھنوز بهس شوئيکه برای ر  مبنی بر اينئیھا شھرداری ارسال کرده و صحبت

  ».چندين بار ھم تذکر داديم که بايد چنين گزارشاتی در اختيار اعضا ھم قرار بگيرد. نرسيده

او، با بيان . تر است سه شورای کنونی شھر تھران، از ھمه جالبئي رھيأت، از اعضای »ابوالفضل قناعتی«اما اقرار 

صورت اقساط و با تخفيف امر قانونی در کشور است، درباره بحث  کارمندان يک اداره به که واگذاری مسکن به اين

افراد حقوقی يا حقيقی داده بر مبنای   که بهئیھا شھرداری يک تعاونی مسکن دارد و ملک«: گويد تخلف شھردای می

اين . رمندان اختصاص داده استبرخی کا تعاونی مسکن است و امالک خودساخته يا امالکی را که در اختيار داشته به

من . گيرد  در راستای رفاه کارکنان صورت میئیشھرداری نيست و در ديگر ادارات ھم چنين کارھا موضوع مختص به

.  ميليون بود٧٠ ميليون تومان که قيمت واقعی آن ١٧قيمت  ای از اداره گرفتم به  خانه٧٨خودم در اداره سابق حدود سال 

ھر تھران اين اختيار را به شھردار داده که با قيمت دولتی و تعاونی چنين امکاناتی را جھت رفاه که شورای ش ضمن اين

  ».کارمندان در نظر بگيرد

عنوان يکی از اعضای شورای شھر که از طرح واگذاری امالک توسط شھرداری  به» قناعتی«ھا از  سايت بعضی وب

من در خانه سازمانی شھردای ساکن ھستم ولی «: گويد  اين باره میاين عضو شورای شھر در. استفاده کرده، نام بردند

سند اين خانه در اختيار شھرداری است و حتی من شوخی با يکی از دوستان داشتم که اگر . از اين طرح استفاده نکردم

  ».اسم اوباما ھم باشد فعال در اختيار من است به

ام، اما اين بار  اسارت در آمده بار ديگر به فھرست متحير شدم و انگار يککه من با ديدن اين  معصومه آباد ھم با بيان اين

  .نام شھرداری تھران است دو سند اين دو آدرس در آجودانيه، سند مادر دارد و به: گويد می! ھا و در شھر از سوی خودی

» ايران«ھای خبرنگار  تماس شان منتشر شده به ھادی ساعی و الھه راستگو، دو عضو ديگر شورا که در اين فھرست نام

  .پاسخ ندادند
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حساب شورای شھر و اسدهللا راشدی مشاور در شورای شھر نيز دو نفر ديگر  محمد حسين حيدريان؛ قائم مقام ذی

ھای  شان در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در فھرست واگذاری شورای شھر تھران ھستند که نام منتسب به

  .غيرقانونی منتشر شده است

وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنيم، درباره اخبار منتشر شده واگذاری امالک  مھدی چمران، در گفت 

آرامش نياز  اکنون در شرايطی ھستيم که کشور به:  چنين توجيه کرده است برخی اعضای شورای شھر را شھرداری به

ه و ملت ھمکاری نزديکی داشته ئيمجلس، قوه قضابريم و بايد با دولت،  سر می دارد؛ ما در شرايط سخت اقتصادی به

 انجام دھيم که سوراخ شدن اين کشتی و غرق شدن خودمان ئیکه کارھا خوبی ھدايت شود نه اين باشيم تا اين کشتی به

 .رادر پی داشته باشد

فکرات سياسی ھمواره سعی و تالش ما اين بوده که شورای شھر فضای آرامی داشته باشد و با وجود ت: او ادعا کرد

. کنند که درست نيست  میئیھا ريزی ای از بيرون فضای شورا برنامه صورت تخصصی حرکت کنيم اما عده مختلف، به

 صورت ئیھا پردازی اين موضوع رسيدگی کند که چرا چنين دروغ ه نيز اين است که بهئيخواھش بنده از قوه قضا

 .گيرد می

و در مراسم تجليل از کارمندان نمونه شھرداری تھران به اين اتھامات پاسخ ، ديروز »محمدباقر قاليباف«اما باز ھم 

ھای ويژه  اين چند روزه اخباری درباره واگذاری«: گفت و با دفاع از عملکرد شھرداری در اين موضوع بيان کرد

ا بر اين اساس بوده ھ شنوم که بايد بگويم واگذاری امتيازات پروانه و زمين بر اساس مقررات انجام شده و تخفيف می

 که برای شھرداری تھران و کارکنان نيز نبودند مورد کمک شھرداری ئیھا است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی

  .»ه که با کمک شھرداری مشکالتش مرتفع شدئيچون تعاونی قوه قضا اند؛ ھم قرار گرفته

عنوان محمدباقر  بنده به«: کنم، گفت تخار پيگيری میکه موضوع مسکن و درمان کارکنان را با اف قاليباف با بيان اين

امروز از ھيچ يک از مزايا استفاده نکرده و برای تامين رفاه کارکنان شھرداری تا آخرين لحظه و حتی با  قاليباف تا به

  ».کنم گرو گذاشتن آبرو تالش می

کند که در ھمان پله اول، ماده   قانونی اعالم میھا را قاليباف البته، در حالی واگذاری امتيازات پروانه و زمين و تخفيف

ھا بايد  گويد که فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شھرداری ھا می نامه مالی شھرداری نئي آ١٣

ات مؤسسھای واحدھا و  دادن فرآورده منقول و اجاره چنين درباره فروش اموال  ھم. از طريق مزايده کتبی صورت بگيرد

موضوعی که البته . اقدام کرد) حراج( توان از طريق مزايده حضوری تابعه شھرداری با جلب موافقت انجمن شھر می

ای که روز چھارشنبه تقديم  نامه او با اشاره به. مورد انتقاد جدی احمد حکيمی پور، عضو شورا ھم قرار گرفته است

گيری کرده و مستندات و مدارک الزم را در اختيار اعضا قرار س شورا کرده تا موضوع را به جد پيئيمھدی چمران، ر

ما از چند ھفته قبل در جريان کليات نامه بازرسی کل کشور قرار گرفته بوديم، از : گويد می» ايران«روزنامه  دھد، به

  .اما از جزئيات و اسامی اطالع نداشتيم. ھمان زمان ھم پيگير محتويات نامه شديم

او بروز اين قبيل تخلفات مالی را به تصويب نشدن . ايم، بايد از چند و چون آن باخبر شويم اسامی شدهاالن ھم که متوجه 

 شود، کنترولکه بايد اختيارات مالی شھردار تھران   بر اينتأکيدطرح لغو اختيارات مالی شھردار تھران نسبت داده و با 

  .شورا بر گرداند  شھردار تھران واگذار شده است را دوباره بهای به بايد اختيارات مالی شورا که در يک دوره: گويد می

تواند  ھا، نمی شھرداری، براساس قانون شھرداری: گويد ای که نبود اين طرح، ايجاد کرده، می او با اشاره به نمونه

يد، اين کار غير از مزايده و بدون تصويب شورای شھر بفروشد، اما شھرداری در موردی که ذکر کرد امالک خود را به

البته اگر در اين مورد، غير . دھد چون نظارت ما درست نيست و اين ضعف شورا را نشان می. را انجام داده است
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که   بر اينتأکيدحکيمی پور با . مردم برگردانده شود کنيم تا اموال به قانونی بودن کار ثابت شود، ھمه تالشمان را می

 دارد و نبايد امکاناتش ئیشھرداری چرخه مالی باال: گويد ت اقتصادی باالست، میشھرداری يک بنگاه خدماتی با امتيازا

  !اشخاص تبديل کند را به رانت و امتياز دادن و گرفتن به

  

  
  قاليباف و پسرش

مبلغ ھشت ھزار ميليارد تومان  روز بازداشت شد؛ ٣ ده بود که پسر قاليباف، شايع ش١٣٩٤تر در اوايل خرداد ماه  پيش

وزارت  سردار قاليباف شھردار تھران حاضر نيست درباره اين پول به! از بودجه شھرداری تھران غيب شده است

.  بود مطرح شدهمسألهدر يکی از آخرين جلسات مجمع مصلحت نظام، اين . کشور، دولت و حتی مجلس گزارش بدھد

ضمنا مدتی پيش الياس قاليباف فرزند شھردار تھران که در برج در حال ساخت سعادت آباد در ھر طبقه بيش از ھفتصد 

ميليارد تومانی آزاد شد و  ٣ روز بازداشت بود با وثيقه ٣ ھای شھرداری متر خالف داشته و حتی درارتباط با اختالس

   .فعال از کشور خارج شده است

 جزئياتی که از پرونده فساد مالی شھرداری تھران منتشر شده، نام مجيد سميعی پزشک متخصص مغز و ترين در تازه

برگ ديگری از فساد مالی » خيريه امام رضا«ه مؤسس .خورد  اعصاب و زھرا مشير ھمسر شھردار تھران به چشم می

  .محمدباقر قاليباف شھردار تھران است

، از واگذاری چند ھزار ١٣٩٥ آبان ٢شنبه  ی شھرداری تھران روزنامه شرق يکدر ادامه افشاگری در باره فساد مال

ه خيريه پرده برداشت که توسط زھرا مشير ھمسر محمدباقر قاليباف شھردار تھران اداره مؤسسيک  متر زمين به

 .شود می

 تھران به خيريه ٢٢ه  متر مربع زمين را در منطق۶٠٨ ھزار و ۴٩ حدود ٩٠برپايه اين گزارش شھرداری تھران سال 

 .امام رضا واگذار کرده است

عالوه بر زھرا . دھند  مديره اين خيريه را نزديکان محمدباقر قاليباف تشکيل میھيأتاستناد اسناد منتشر شده، اعضای  به

انتظامی در دوران فرماندھی قاليباف در اين مشير ھمسر شھردار تھران، فرھاد يعقوبی قزوينی معاون ھماھنگی نيروی 

س ستاد انتخاباتی قاليباف در انتخابات رياست جمھوری و قائم مقام جبھه پيشرفت و ئينھاد و رضا شيران خراسانی ر

 .روند شمار می  مديره اين خيريه بهھيأتعدالت اسالمی ديگر اعضای 
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ھا در  ای که در اين سال مانده يز و درشت و موفق و متوقفھای ر طرح«گونه که روزنامه شرق گزارش کرده است،  آن

 تأسيسشد، پس از  معاونت امور زنان و دفتر مشاوره خانم مشير در شھرداری تھران برای زنان و محرومان انجام می

 .»ه واگذار شده استمؤسساين  جا به مؤسسه خيريه امام رضا يک

خيريه ھمسر شھردار تھران و دوستان، يک طرح با مجيد سميعی  بهھای ريز و درشت واگذار شده  در ميان ھمه طرح

 .از پزشکان متخصص مغز و اعصاب رابطه دارد

زنی آن را با   محمدباقر قاليباف مراسم کلنگ٨٩ مرکز تخصصی مغز و اعصاب که نخستين بار در سال تأسيسطرح 

 متر مربع در غرب تھران ۶٧٠ ھزار و ٧٩حضور مھمانان خارجی برگزار کرد، قرار بود در زمينی به مساحت 

 .ساخته شود

 متر مربع جايگزين ۶٢٠ ھزار و ٣۵ طبقه با زيربنای ١١پس از گذشت دو سال اين پروژه تکميل شد اما يک ساختمان 

 .مرکز تخصصی مغز و اعصاب شد

ب در زمينی خيريه ھمسر شھردار تھران در ھمان سال، پروژه ديگری را با عنوان مرکز تخصصی مغز و اعصا

 .زنی کرد  متر مربع کلنگ۶٠٨ ھزار و ۴٩مساحت  به

 ھزار تومان به خيريه ١۴٩قيمت ھر متر مربع  هللا حافظی عضو شورای شھر تھران، گفته است که اين زمين به رحمت

 .امام رضا واگذار شده است

اين   ميليارد تومان اعتبار به٢۵له عالوه بر اين به استناد گزارش تفريغ بودجه ساالنه، شھرداری تھران در يک مرح

 .پروژه تخصيص داده است

 تأسيسبھانه کمک برای   امنای خيريه امام رضا بهھيأتچنين گزارش کرده است که اعضای  روزنامه شرق، ھم

گلريزان خيرين برای تکميل اولين مرکز تحقيقات علوم «بيمارستان تخصصی مغز و اعصاب در يک برنامه با عنوان 

 .آوری کردند  ميليارد تومان کمک مردمی جمع٧٠ تا ٦٠برگزار شد، حدود »  اعصاب ايرانمغز و

 ميليارد تومان اعتبار ديگر برای تکميل اين پروژه اعتبار در نظر گرفته ٣۵ مبلغ ٩۵شھرداری تھران در اليحه بودجه 

 .است

برند، مھر امسال در  ز و اعصاب جھان نام میعنوان برترين پزشک مغ ھای داخلی ايران از او به مجيد سميعی که رسانه

ھای شھردار تھران برای ساخت  شود، از ھمکاری و کمک که از شبکه نسيم پخش می» دورھمی«برنامه تلويزيونی 

 .مرکز تخصصی مغز و اعصاب قدردانی کرد

ايت دولت و شھرداری ھای مردمی و بدون حم کامال مردمی که با کمک«او در اين برنامه تلويزيونی، اين مرکز را 

گفت من  بنده کرد و ھميشه می شخص شھردار نھايت ھمدلی و کمک را به«، دانسته و گفته بود که »شود  میتأسيس

 .»کنم، نه شھردار عنوان شھروند کمک می به

رغم اختالف نظر با شھرداری تھران در اين  وگو، از مشارکت خوب دولت به سميعی در بخش ديگری از اين گفت

 .خوانده بود» نظير بی«وژه ھم خبر داده و اين ھمکاری را پر

اين افشاگری واکنش نشان داد و اعالم کرد  ای نسبت به شنبه دوم آبان ماه، با صدور اطالعيه شھرداری تھران، صبح يک

 مرکز  يکتأسيسمنظور  ه خيريه امام رضا بهمؤسس پيشنھاد پرفسور سميعی با قيمت کارشناسی به به«که اين زمين 

 .» قرار داردئیالمنفعه واگذار شده و فرايند ساخت آن تحت نظر پرفسور سميعی در مراحل نھا درمانی عام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

ه خيريه مؤسس امنای ھيأتچنين عضويت زھرا مشير ھمسر محمدباقر قاليباف در  دفتر شھردار تھران در اين بيانيه، ھم

ه متعلق به ھيچ شخص حقيقی مؤسساين بيمارستان و اموال اين امتياز مالکيت « کرد و مدعی شد که تأئيدامام رضا را 

 .»ًو حقوقی نيست و کامال وقف عام است

  

  
  قاليباف و سميعی

کنند و صاحب  در اين جا، اين سؤال مھم مطرح است کسانی مانند پروفسور سميعی، که در خارج کشور زندگی می

چنين جانيان را در آغوش  تر اين خاطر پول و مقام بيش چگونه بهچنانی و جايگاه باالی پزشکی ھم دارند،  ھای آن ثروت

  !دھند؟ کجی نشان می مردم دھن گيرند و به می

ست که فاطمه دانشور، عضو شورای شھر تھران نيز ادعا کرده بود نام مجيد سميعی، جراح مشھور مغز و  اين در حالی

  .آلمانی، در اسناد اين خيريه وجود ندارد-اعصاب ايرانی

که ھمسر » ه خيريهمؤسس«يک   ھزار متر مربع به50مساحت حدود  موضوع واگذاری زمينی به ھا به در ادامه اعتراض

 امنای آن است، يک عضو شورای شھر اعالم کرد که شھرداری عالوه بر واگذاری زمين ھيأتشھردار تھران، عضو 

  .کند اين خيريه کمک مالی ھم می ، به»رايگان نزديک به«صورت  به

اين   روزنامه شرق نيز حاکی از کمک چند ده ميليارد تومانی شھرداری به١٣٩۵ دوم آبان شنبه گزارش شماره يک

 .ه در چند سال اخير استمؤسس

اساسنامه  خبرگزاری ايلنا گفت که نتوانسته به شنبه دوم آبان، غالمرضا انصاری، عضو شورای شھر تھران به روز يک

ای  پيدا کند و مشخص نيست که از منابع مالی و امکانات اين خيريه، در آينده چه استفادهدسترسی » خيريه امام رضا«

  .خواھد شد

رايگان و با قيمت  صورت رايگان يا نزديک به به«اين خيريه زمين  گفته آقای انصاری، شھرداری تھران نه تنھا به به

از ساختمان و » بخش قابل توجھی« کرد که تأکيداو . کند اين خيريه کمک مالی می واگذار کرده، بلکه ھر ساله به» ناچيز

  .ھای مستقيم و غيرمستقيم شھرداری تھران احداث شده است ات ساخته شده در اين خيريه با کمکتأسيس

 متر مربع زمين در منطقه ۶٠٨ ھزار و ۴٩تازگی خبر داده بود که  هللا حافظی، عضو شورای شھر تھران، به رحمت

ه خيريه واگذار شده که زھرا سادت مشير، ھمسر مؤسسيک   ھزار تومان به١۴٩ت ھر متر مربع قيم  تھران به٢٢

  . امنای آن استھيأتمحمدباقر قاليباف شھردار تھران، يکی از اعضای 
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 تھران، ھر متر مربع که امکان ساخت واحد مسکونی در آن باشد، بيش از سه ٢٢ھای فروش زمين در منطقه  در آگھی

  .شود فروش می ان بهميليون توم

ه متعلق مؤسسواگذار شده و اموال اين » نرخ کارشناسی روز به«با اين حال شھرداری تھران اعالم کرده که اين زمين 

  .»کامال وقف عام است«به ھيچ شخص حقيقی و حقوقی نيست و 

 مالکيت اموال اين موضوع» شفاف نبودن«در مقابل روزنامه شرق، در گزارشی سخنان اعضای شورای شھر درباره 

  .خيريه را منتشر کرده است

اند که با وجود  تعدادی از اعضای شورای شھر تھران از جمله فاطمه دانشور و عليرضا دبير، اعالم کرده

  .ھای چند باره، اسناد اين خيريه برای اعضای شورا ارسال نشده است درخواست

طوری که در باال نيز ذکر کرديم، موضوع واگذاری  ست ھمانھا درباره واگذاری اين زمين در حالی ا انتشار گزارش

  .ھای گذشته خبر ساز بوده است امالک شھرداری تھران در ماه

برنامه  ھای بی  سال گذشته با بلندپروازی١٠طی «ايلنا گفت که  شنبه به در موضوع واگذاری امالک، انصاری روز يک

حداقل قيمت و با  ھای شھر به ئیش قابل توجھی از امالک و داراو مديريت متمرکز و آمرانه حاکم بر شھردارى، بخ

  .»شرايط نازل واگذار شده است

ھا ھزار کارگر  خواری در شھرداری پايتخت نھادينه شده است وضعيت ده در حالی که اين ھمه بخور و بخور و رانت

از سال : ايلنا گفته است  تھران، به اتحاديه کارگران شھرداریمسؤول» رحيم عباسی«. آن، اسفناک و مشقت بار است

 شھرداری  ھای زير مجموعه آھنگ در ھمه سازمان صورت ھم بندی مشاغل به  که برای نخستين بار طرح طبقه٨٤

  .اجر آمده است تاکنون ھيچ اقدامی برای بازبينی اين طرح و يا افزايش منطقی ضريب ريالی آن نشده است تھران به

ھای مختلف شھرداری   ھزار کارگر رسمی و قراردادی در سازمان١٥ حال حاضر نزديک به که در او با يادآوری اين

بندی مشاغل   تاکنون رقمی که بابت ضريب ريالی طرح طبقه٩٠صورت مشخص از سال  به :تھران مشغول کارند افزود

 کارگران به فقط مشاغل دیبن طبقه طرح مزايای و  است ساير کارگران شھرداری تھران اختصاص يافته است ناچيز بوده

  .شود می پرداخت مترو شرکت

ھا مشغول کارند که تا حدودی مزايای شغلی خوبی   ھزار کارمند در اين سازمان٥٠از يک طرف طبق آمارھا حدود 

ھای شھرداری   ھزار کارگر رسمی، قراردادی و پيمانکاری در سازمان٦٥ھا، حدود  کنند و در مقابل آن دريافت می

ھا پرداخت  آن  کارند که در عمل مزايای شغلی قابل توجھی به با شرايط تحصيلی و تخصصی مشابه مشغولتھران 

  .اند گفتگو برای بھبود شرايط آنان نشده ن شھرداری تھران حاضر بهمسؤوالشود و تا اين لحظه  نمی

ت صنفی خود ھستند که يکی از اين گزارش خبرنگار ايلنا، چند سالی است؛ کارگران شھرداری پيگير مطالبا چنين به ھم

موضوعی . ھای تابعه است ھا و سازمان سازی حقوق و مزايای کارکنان شھرداری و شرکت مطالبات؛ موضوع ھمسان

  .فراموشی سپرده شده است گيران مديريت شھرداری به دست تصميم ھاست به رسد؛ مدت نظر می که به

 که برای افزايش دستمزد کارگران اين سازمان ئیھا موازات تالش ان، بهگفته فعاالن اتحاديه کارگری شھرداری تھر به

ھا صورت نگرفته  ترين اقدامی برای افزايش ملموس دستمزد کارگران اين واحد اند، در عمل تاکنون کوچک انجام داده

 شھرداری قابل ھا در مقايسه با کمک ھزينه مسکن و حقوق پايه کارمندان است و حق مسکن کارگران و مزد پايه آن

 .قياس نيست

چرا که سرنوشت کشور . کند بار و سختی را سپری می طور کلی جامعه کارگری ايران، دوران بسيار مشقت امروز به

در . شود ھا ديده نمی ای شده و ھيچ روزنه اميدی در بھبود زيست و زندگی و کار آن ھای عديده روز دچار بحران روزبه
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اکنون موضوع اصالح قانون . تر از قبل کند وقايعی باشيم که اوضاع جامعه کارگری را وخيمچنين موقعيتی بايد منتظر 

از يک طرف . کشی از کارگران ارزان قيمت و تثبيت موقعيت اقتصاد نئوليبرالی است کار با ابعاد گسترده با ھدف بھره

ھای پوچ  ھا و وعده ن برای پوشش کاستیو موضوع تھديد منابع سازمان تامين اجماعی از ناحيه وزارت بھداشت و درما

ھای روزمره حال و آينده کارگران را  مردم در قالب طرح تحول سالمت از طرف ديگر و سرکوب و دروغين دولت به

سياسی  -  دانند که دير يا زود سونامی جنبش اجتماعی خوبی می اما ھمه سران و مقامات حکومتی، به. نشانه گرفته است

چنان با قدرت راه خواھد افتاد که ھيچ قدرتی قادر نخواھد شد صدای اين اعتراض طبقاتی  تان جامعه آنکارگران و تھيدس

  !و بر حق را خاموش کند

ّدر تی وی«منابع خبری شبکه جھانی . صادق الريجانی رسيده است ھای کالن؛ به اکنون افشای دزدی  ۶٣از وجود » ُ

  .ه خبر دادندئيس قوه قضائيصادق الريجانی ر تعلق به ميليارد تومان م١٠٠٠حساب شخصی با موجودی 

 ميليارد تومان، تنھا تک امضای صادق الريجانی را ١٠٠٠ه با موجودی ئيس قوه قضائير  حساب شخصی متعلق به۶٣

  .اند هاند، بازداشت شد افشای اين فساد کالن کرده ه و دو نفر از بانک ملی که اقدام بهئيدارد و تاکنون سه نفر از قوه قضا

س بازرسی کل کشور اعالم و کميته سه نفری تشکيل شده ئيه را ناصر سراج، رئيس قوه قضائياين فساد کالن توسط ر

  .اند  کردهتأئيده ئياز نماينده سازمان بازرسی کل کشور، نماينده دولت و نماينده قوه قضا

بررسی پرونده دکل نفتی گمشده در  با اشاره به، ١٣٩٥ آبان ١وگو با خبرگزاری خانه ملت،  ، در گفتئیيا بھرام پارسا

دو پرونده دکل گمشده نفتی در کميسيون باز شده است که در مورد :  مجلس شورای اسالمی، گفت٩٠کميسيون اصل 

 دالر ميليون ٧٨زد و بند پشت پرده و پرداخت  پرونده دکل فورچونا ھيچ دکلی خريداری نشد تنھا موضوع محدود به

 دالر ميليون ٣٧کارشناسان برای دکلی که : وی يادآور شد. يک شرکت واسطه بوده است ت و سندی بهبدون ھيچ ضمان

  .اند  قيمت گذاری کردهدالر ميليون ٥ تا ٤ ھزينه نگھداری آن شده است، حدود دالر ميليون ٧خريداری شده و 

ھا رخ داده  ھا بر بستر بانک خشی از جرمھای بزرگ فساد اقتصادی ب اقرار دادستان تھران در تمام پرونده چنين به ھم

  .داند ھای مالی را قوانين بد و مشتريان متصل به قدرت می معاون نظارت بانک مرکزی نيز ريشه تخلف. است

 مھرماه برگزار شد فرشاد ٢٨گزارش پايگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تھران در اين نشست که  به

را يکی از » سواد، وابسته و سفارش شده کارگيری اشخاص متخلف، بی به«مرکزی حيدری، معاون نظارت بانک 

 .ايرادھای سيستم بانکی ايران و فسادبرانگيز توصيف کرد

در «: فسادھای کالن مالی تشکيل شده گفت ھای اخير برای رسيدگی به  که در سالئیھا پرونده دادستان تھران با اشاره به

ھا در ارتکاب جرايم دخيل ھستند يا  ھا رخ داده يا مديران بانک از جرايم در بستر بانکھا بخشی  تمامی اين پرونده

کننده جرايم ارتکابی  ساز فساد بوده و يا فقدان نظارت تسھيل ات پولی زمينهمؤسسھا يا   از سوی بانکئیتسھيالت اعطا

 .»بوده است

ھا از  ھا سرگردان ھستند، در اين پرونده  کوچک مدتاو اقرار کرد در حالی که شھروندان عادی برای دريافت يک وام

ھای کالنی پرداخت شده که بازگردانده  وام» نمسؤوالھا و بعضی  ارتباط و نفوذ متھمان با برخی مديران بانک«طريق 

 .شوند نيز نمی

 نفر از مشتريان ١٢٨٧دنبال آن   ھزار ميليارد تومان تسھيالت دريافت شده و به٩گويد از يازده بانک در مجموع  او می

 .اند ھا اعالم ورشکستگی کرده اين بانک
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ھای نجومی مخصوص زير مجموعه دولت نيست و اين  س مجلس اقرار کرده پرداخت حقوقئيعلی مطھری، نايب ر

 .کنند اين نھادھا زير نظر رھبر حکومت اسالمی فعاليت می. شود  شامل بسياری ديگر از نھادھای حکومتی ھم میمسأله

ھا و  ھا، بيمه مديران بانک طور عمده مربوط به ھای نجومی منتشر شده، به ھا و دريافت نادی که تا کنون درباره حقوقاس

  . دولت اشتغال دارند ھای دولتی و وابسته به افرادی است که در دستگاه

رگی از اقتصاد ايران کنند و گرچه بر بخش بز ای فعاليت می اين نھادھا زير نظر رھبر حکومت اسالمی، علی خامنه

 فرمان ئیستاد اجرا«عنوان نمونه به  س مجلس بهئينايب ر. شود ھا انجام نمی تسلط دارند، نظارت موثری بر عملکرد آن

  .ھای نجومی در اين ستاد نيز وجود دارد گويد پرداخت حقوق کند و می اشاره می» امام

شود که دامنه فعاليت آن   اقتصادی حکومت اسالمی محسوب میترين نھادھای  فرمان امام، يکی از قدرتمندئیستاد اجرا

  .گيرد صنايع نفتی، داروسازی و مخابرات را نيز در بر می

کنم  امروز فکر می«: س جمھور پنجم تيرماه در صفحه اينستاگرام خود نوشته بودئي رئیمحمد شريعتمداری، معاون اجرا

فيش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندھان سپاه و ارتش، روسا و  به عمومی از فيش حقوقی دولت عبور کرده و  مطالبه

  .»تحت نظر بنيادھا و نھادھا و ستادھا رسيده است) ھای واحد( مديران عامل

 روابط عمومی سپاه پاسداران، که شايعاتی درباره مسؤوليک روز پس از انتشار اين يادداشت، سردار رمضان شريف، 

 خاطر نشان مسألهضمن تکذيب اين » شرق«وگو با روزنامه   تومانی او منتشر شده، در گفتھای چند ده ميليون دريافتی

  .فاش کردن دريافتی فرماندھان سپاه ممکن نيست» ھای حفاظتی معذوريت«دليل  کرد که به

ھم داشتن دار بودن اين ماجرا و س ھای ھنگفت مديران دولتی، حکايت از دامنه افشاگری رقيبان سياسی درباره دريافتی

 .ھا در آن دارد ھمه جناح

شنبه ھشتم تير اعالم کرد که  ھای مکرر سرانجام وزير کار و رفاه اجتماعی، علی ربيعی روز سه  و تکذيبتأئيدپس از 

  .مديرعامل بانک رفاه برکنار شد» ھای غيرمتعارف کنندگان حقوق در چارچوب برخورد دولت با دريافت«

ه به ئي ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسی کل کشور در حاشيه ھمايش قوه قضاھا، پيش از اين بنابر گزارش

س جمھور انجام شده ئيمديريت اين بانک با فشار حسين فريدون، برادر ر خبرنگاران گفته بود انتصاب علی صدقی به

 .است

ھا   عزل مديران عامل بانکگويد، اساسا انتصاب يا وزير کار سخنان سراج را رد کرده و به خبرگزاری دولتی ايرنا می

 .شود ھای ناظر اعمال و اجرا می دارای رويه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه

 دو مدير تغييرسپاه و منتقد دولت روز چھارشنبه نھم تيرماه بدون ذکر منبع خود از  خبرگزاری تسنيم، رسانه وابسته به

 .بانکی ديگر در روزھای آينده خبر داد

ھای نھم و دھم  ھای دولت گويد بر اساس مصوبه می» تعادل«روزنامه  زد مديرعامل پيشين بانک صادرات بهئياحمد حاتم

 .ھا گذاشته شده است ھای مالی بر عھده خود آن همؤسس حقوق و مزايای مديران تعيين

 برخورد با اين شرايط«: گفت» تعادل«روزنامه   علمی دانشگاه شريف ھشتم تيرماه بهھيأتنقی مشايخی عضو  علی

 .»دست از مديران چندان واضح نيست و بسيار ھم پيچيده است

اند و  حدود سه ھزار فيش حقوقی مديران دست يافته به» ھای حراستی از طريق دستگاه«گفته شده است رقيبان دولت 

اند که اين مشکل  را کردهين اقمسؤولاما . گير کردن دولت حسن روحانی سوءاستفاده کنند ھا برای زمين قصد دارند از آن

ه، در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تمام نھادھا از جمله ستاد ئيدر مجلس، قوه قضا. دولت اختصاص ندارد تنھا به

 . بايد دنبال شودمسأله فرمان امام، بنياد مستضعفان و آستان قدس ھم اين ئیاجرا
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 ميليون تومانی او چندی پيش افشا شد ھشتم ۵٧صفدر حسينی، مدير عامل صندوق توسعه ملی که فيش حقوق ماھانه 

ھای او   را بازگردانده و کل دريافتی٩۴ھای خود تا سال  التفاوت دريافتی ای ادعا کرد که مابه تيرماه با انتشار بيانيه

 .نيست» تر بيش« و نيم ميليون تومان ١٨ماھانه 

ناصر . است)  ھزار تومان٨٢٠حدود ( ١٣٩۵در سال شده برای کارگران  تعيين برابر حداقل دستمزد ٢۵اين رقم حدود 

 .کنند  ميليون تومان دريافت می۵٠کم پنجاه نفر از مديران وزارت نفت ماھی  گويد دست سراج می

 ٨فسادی که ارقام آن تا . اتھام فساد بازداشت شده است شھاب الدين غندالی، مديرعامل صندوق ذخيره فرھنگيان، به

» سه دھه مديريت جھادی در عرصه اقتصاد کشور« در ھمايش ،١٣٩٣او تيرماه  . ته شده استھزار ميليارد تومان گف

اين ھمايش با محوريت سپاه محمد رسول هللا و قرارگاه خاتم . انتخاب شده بود» مدير برتر جھادی کشور«عنوان  به

  .االنبياء برگزار شد

ھا گزارش دادند   نيز رسانه٩۵ شھريور ۴. نتشر می شودالدين غندالی م اين دومين باری است که خبر بازداشت شھاب

 تحويل داده شده ئیدستگاه قضا ھمراه ھمسر و فرزندش توسط حراست سازمان آموزش و پرورش بازداشت و به که او به

ھای بانک سرمايه  عنوان مطلع برای توضيح درباره وام به«الدين غندالی تکذيب شد و گفت  اين خبر توسط شھاب. است

 ميليارد تومان وام داده که از اين ۴۴٠٠ھای گذشته،  چنين توضيح داد بانک سرمايه در طول سال او، ھم» .احضار شدم

دريافت سرمايه خود  ھای قوی، بانک موفق به دليل نبود وثيقه  نفر پرداخت شده و به۵ ميليارد تومان آن به ٣٢٨۵ميزان، 

الدين   درباره بازداشت پسر خوانده و ھمسر دوم شھابئی بارھا خبرھاھای گذشته عالوه بر اين، در ماه. نشده است

 .غندالی منتشر شده است

وزير آموزش و پرورش، .  شده استتأسيس ١٣٧۴ه عظيم اقتصادی است که سال مؤسسصندوق ذخيره فرھنگيان يک 

ھزار عضو  ٩٠٠  دوقاين صن. شود  امنای اين صندوق است و مديرعامل صندوق با نظر او منصوب میھيأتس ئير

حساب صندوق ذخيره  ھزار تومان به ١٨ماھانه از محل حقوق اين افراد که کارمند آموزش و پرورش ھستند، . دارد

 شرکت بزرگ اقتصادی را ٢۵از سوی ديگر، اين صندوق . شود شود که يک منبع درآمد مھم محسوب می واريز می

، پتروشيمی مرواريد، پتروشيمی پارس خاورميانه، پتروشيمی اتی چون بانک سرمايهمؤسسزيرمجموعه خود دارد، 

گذاری فرھنگيان، شرکت ساختمانی معلم، شرکت پتروفرھنگ و بيمه  کياپارس، پتروشيمی خراسان، شرکت سرمايه

اين صندوق از . گذاری زيادی در حوزه نفت و داروسازی انجام داده بود معلم است و در دو سال گذشته سرمايه

ھزار ميليارد تومان  ١٠ه مؤسس اين ئیارزش دارا. شود سازی اراک نيز محسوب می آھن و ماشين ان ذوبدار سھام

  .اعالم شده است

 با اوج گرفتن شايعات ١٣٩٣از بھار . ھای گذشته، ھمواره محل ترديد و ابھام بوده است ه در سالمؤسسھای اين  فعاليت

ھايشان  يندگان مجلس در تدارک تحقيق و تفحص برآمدند که تالشدرباره تخلفات اقتصادی در اين صندوق، رخی نما

  .نتيجه نرسيد شکست خورد و به

و ) وابسته به صندوق(  ميليون تومانی مديرعامل پتروشيمی مرواريد١١٣ اما انتشار فيش حقوقی ،١٣٩۴از تابستان 

  .تر کرد ھا بر اين صندوق را بيش  ميليون تومانی مديران صندوق تمرکز رسانه٣٠حقوق 

نژاد، نماينده رشت که در مجلس نھم ھم پيگير تحقيق و تفحص از صندوق بود، خبر از تخلف  ، جبار کوچکی٩۴مرداد 

اندکی بعد، حسين مقصودی، نماينده سبزوار اعالم کرد ميزان تخلفات .  ھزار ميليارد تومانی در اين صندوق داد۶مالی 

الدين غندالی   با اين حال او تخلفات را اختالس ندانست و به نقل از شھاب.ھزار ميليارد تومان است ٨در اين صندوق 

ھا  دوران مديريت آن گويند مربوط به ميليارد تومان قبول دارند ولی می ٣۵٠٠گفت که مديران صندوق تخلف را در حد 
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انی، وزير سابق چنين يکی از داليل استيضاح علی اصغر ف  ھزار ميليارد تومانی در صندوق، ھم٨تخلف . نيست

  .آموزش و پرورش اعالم شد

دادستان تھران خواستار بررسی عملکرد صندوق شد، گفت از  ای به الدين غندالی در نامه اين خبرھا، شھاب در واکنش به

بدھکاران بزرگ «چنين اشاره کرد که  او ھم. طلب و سودجو دانست تحقيق و تفحص استقبال می کند، منتقدان را فرصت

اين صندوق، باعث  کنند و اتھام فساد به اين جريان را ھدايت می» استفاده از حسن نظر نمايندگان مجلس نده با سوءما باقی

  . ميليارد تومانی شده است٢٠٠اين صندوق در بورس و زيان  ھای وابسته به کاھش ارزش سھام شرکت

الدين غندالی گفت عمده  نی از عملکرد شھاببا اوج گيری خبرھا، محمود صادقی، نماينده تھران در مجلس با دفاع ضم

ھزار ميليارد تومان  ۴، صندوق حدود ٩٢ تا ٨۶ھای  نژاد است و در طول سال تخلفات صندوق مربوط به دوره احمدی

 نفر قرار گرفته و ھرگز ٣ ميليارد تومان از اين مبالغ در اختيار ٣٢٠٠«گفته او  به.  معدوم الوصول داشته استئیدارا

ناصری زنجانی، معاون پارلمانی .  کردتأئيدوزارت آموزش و پرورش ھم اين موضوع را » .م ھا را بازنگرده انداين وا

، ٩٢بانک سرمايه قبل از سال «: ھای مديرعامل صندوق دخيره فرھنگيان، گفت اين وزارتخانه با دفاع ضمنی از تالش

  ».اند ھا را پرداخت نکرده ھا وام ھا بودند و آن ی مرتبط با آن نفر داده که از اعضای صندوق نبوده ول۵وام ھای کالنی به 

 مشترکی بين نمايندگان مجلس و ھيأت، علی اصغر فانی، وزير مستعفی آموزش و پرورش خبر داد که ٩۵ شھريور ١۴

يجه نت چنين تالشی به. ه تشکيل شده تا مشکالت بررسی شودئيصندوق ذخيره فرھنگيان با حضور نمايندگان قوه قضا

از سوی ديگر، در ادامه دفاع .  مھرماه کميسيون آموزش مجلس با تحقيق و تفحص از صندوق موافقت کرد۴نرسيد و 

 امنای ھيأت وزير پيشين آموزش و پرورش و عضو  دولت از مديران صندوق، مرتضی حاجی، ھای نزديک به چھره

جای مدعی و متھم «و منتقدان »  قابل قبول بودهعملکرد مديرعامل مثبت و«و » اختالسی رخ نداده«صندوق ھم گفت 

 مديره صندوق ذخيره فرھنگيان ھيأت نفر از اعضای ۵ شھريورماه در خبره آمد که ٢٨چنين  ھم.  »اند را عوض کرده

چنين بعدا توضيح  وزير آموزش و پرورش، ھم. اند ولی اندکی بعد علی اصغر فانی اين خبر را تکذيب کرد برکنار شده

اقتدار و حضور کامل «درصد است و اين صندوق در بانک  ۴٧ سھم صندوق ذخيره فرھنگيان در بانک سرمايه داد که

دوستان ما تالش کردند اين وثايق « با وثيقه نامطمئن پرداخت شده و ئیھا او ھم اشاره کرد که در دولت قبل وام. »ندارد

  .»را مطمئن کنند

 مھرماه امسال عباس جعفری دولت آبادی، ٧.  دادتغييره معادالت را ئيادر کشاکش جنگ دولت و مجلس، ورود قوه قض

 مھرماه خبر ١٠.  نفر بازداشت شده اند۴دادستان تھران خبر داد که در پرونده مرتبط با صندوق ذخيره فرھنگيان 

چنين در   ھم.گذاری فرھنگيان منتشر شد ، قائم مقام بانک سرمايه و مديرعامل شرکت سرمايهئیبازداشت ياسر ضيا

  .پرونده صندوق مربوط است کننده سريال شھرزاد نيز به خبرھا گفته شد که بازداشت محمد امامی، تھيه

ھزار  ٧بانک سرمايه «نژاد، نماينده رشت خبر داد که  در جريان تصويب تحقيق و تفحص در مجلس، جبار کوچکی

در ھمين » .اين صندوق بدھکار است يارد تومان به ميل٣۵٠٠ميليارد تومان معوقه غيرقابل وصول دارد و يک فرد 

در .  ميليارد تومانی با سود يک و نيم درصد گرفته است٨٠٠ن، وام مسؤوالروز، خبر داده شد که ھمسر دوم يکی از 

 مھرماه ٢۶مديری که . الدين غندالی، مديرعامل صندوق ذخيره فرھنگيان است خبرھا آمده است که منظور ھمسر شھاب

  .لی اصغر فانی برکنار شد و بازداشتتوسط ع

ترين جانيان سرکوب حکومت اسالمی از جمله  ترديد محمد باقر قاليباف شھردار کنونی تھران را می توان از بزرگ بی

 ئیعنوان فرمانده نيروی ھوا دستور مستقيم او به به.  تير کوی دانشگاه تھران ناميد١٨سرکوب وحشيانه دانشجويان در 

خود قاليباف در آن روزھا سوار بر . کوی دانشگاه تھران آغاز گرديد کش به ھای آدم پاسداران و بسيجیسپاه، حمله 
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ای که موجب دستگيری، شکنجه و آزار بيش  حمله وحشيانه. کرده است موتور، و مردم را با چوب مجروح و خونين می

ھا نيز کشيده  شھرستان ه اين يورش وحشيانه بهدامن.  نفر و تاراج و تخريب وسائل شخصی و کشتار آنان گرديد٣٠٠از 

  .فر جان خود را از دست دادند نژاد، فرشته عليزاده، تامی حامی هللا ابراھيم شد و در تبريز شماری مانند عزت

ھای بر حق  ای بوده که ھمه جا در برابر خواسته  سال گذشته از چاقوکشان نزديک علی خامنه١۴قاليباف، نه تنھا در 

  .ويژه جوانان با تير و تفنگ و شالق و تجاوز و اعدام پاسخ داده است بهمردم، 

داد و تا بلکه شمار  زنان نشان می قاليباف، در دوران نامزدی خود برای رياست جمھوری، خود را طرفدار حقوق 

را اشغال نمود با محض اين پست شھرداری شھر بزرگی مانند تھران  اما به. دست آورد تری از رای آنان را خود به بيش

  .شرمی تفکيک جنسيتی را در سطح شھرداری تھران پياده کرد کمال بی

ستيزی قاليباف در جدا کردن زنان و مردان در شھرداری، شماری از جانيان  در پی اين حرکت ضدانسانی و زن

  . و تشويق کردندتأئيدحکومتی نيز در گوشه و کنار کشور اين اقدام آپارتايد جنسی او را 

ستيز قاليباف را مورد  ای اقدام جاھالنه و زن علی مطھری، که کرسی معاونت مجلس را به عھده دارد طی نامه سرگشاده

 .آشکار نشان داده است ارزش بودن زن در اسالم را به آيات قرآنی، بی او در اين نامه، با اشاره به. ستايش قرار داد

ھای   او عالوه بر تصرف صدھا ھکتار زمين .است کشان آدم و انغارتگر و متجاوزان حکومت »دزد شاه« ای خامنه

مالکيت خود در آورده  ھای مھم تجارتی را نيز به بھای تھران و شمال ايران، صدھا کارخانه و شرکت پرارزش و گران

  .ت اعالم شده اسدالر ميليارد ٩۵ھای داخل و خارج کشور، بيش از  ميزان نقدينگی اين غارتگر در بانک. است

 حکومت ئیکاران و باندھای مافيا ای در ھمه امور مملکت دخالت دارد و سردسته تبه ای، پسر خامنه مجتبی خامنه

کش و  او، ھزاران آدم. غارتگری و تصرف اموال عمومی جامعه بپردازد پای پدرش، به آيد توانسته پا به حساب می به

شان را برای اجرای اھداف  عات و سربازان گمنام امام زمانغارتگر و متجاوز از بسيجی گرفته تا پاسداران و اطال

  .اش در اختيار خود دارد جنايت کارانه

ھا  ويژه نيروی جوان تھرانی، نه تنھا صاحب يک وجب خاک تھران نيستند، بلکه آن در حالی که اکثريت مردم تھران، به

ھای خوش آب و ھوای  آسانی زمين کار به قاليباف جنايت که ئیدر جا. زنند تا شکم خود سير کنند آب و آتش می خود را به

کاران و ديگر  ن دزد و ھمکار خود در استان تھران، نمايندگان مجلس تبهمسؤوالشھرداران و  تھران را تصرف و به

  .کند مدت واگذار می بھای ناچيز و با اقساط طوالنی عوامل حکومتی آن ھم به

قوانين وحشيانه  اھميت را با اتکا به ست دزدان گرسنه و ناچار کوچک و بیجانيان حکومت اسالمی، د که  حالی در

 و حاکميت کنترولچنان بر جان و مال و زيست و زندگی مردم  ی ھمدالرکنند اما دزدان ميلياردھا  شان قطع می اسالمی

  !دھد ست میبدون اين جنايات معنی و مفھوم واقعی خود را از د» حکومت عدل علی و الھی«حقيقا . دارند

ھايشان دست  ئین و ھر کدام در حد مقام و توانائيين و مامورين آن از باال تا پامسؤولحکومتی که تمام سران و مقامات و 

داد و . گذرانند خوبی و خوشی روزگار می بند در کنار ھم به اين ترتيب، ھمه اين دزدان حاکم و قداره به. دزدی می زنند به

ھمين منوال صورت   کلی خريد و فروش و صادرات و واردات ھمه و ھمه در اين کشور بهطور ستدھای تجاری و به

ھا را تيغ بزند و ھرکس  تری از شھروندان بگيرد و آن کند حق و حساب بيش سھم خود سعی می باز ھم دولت به. گيرد می

ھا در ايران تحت حاکميت  ، برخیاين ترتيب به. گردد  و اعدام محکوم می زندان، شکنجه  شالق،  ھم تبعيت نکرد به

پست رياست و وزارت و  شبه به دھندگان راه محمد و علی و نويددھندگان ظھور امام زمان، يک نمايندگان خدا و ادامه

طور که  ھمان. شوند ی میدالرھای ميلياردھا  ثروت رسند و صاحب کاخ و ويال و زمين و کارخانه و شرکت و  وکالت می

  .شوند روز پولدارھا ثروتمندتر و تھيدستان فقيرتر می داری است روزبه رسم و سنت سرمايه
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ھای کشور را غارت کرده و اکثريت   سال است که از ھر سوی و ھرجھت سرمايه٣٧اين ترتيب جامعه ما، حدود  به

 عليه بشريت جناينت اند و از سوی ديگر و از ھر طرف دست به خاک سياه نشانده لحاظ اقتصادی به مردم ايران را به

ھا اجتماعی،  ھيچ راھی برای برون رفت از اين وضعيت دردناک و ھولناک وجود ندارد مگر اين که جنبش. زنند می

 !کار گيرند شان را در جھت برکناری کليت اين حکومت جانی و غارتگر به تمام ھم و غم

  ٢٠١٦بر و بيست و ھفتم اکت- ١٣٩٥ ]عقرب[شنبه ششم آبان پنج

 

  


