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رویداد

شهروند| پرونده تخلف ثامن الحجج به عنوان نخستین پرونده 
بررسی قضائی مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز در دادگاه 
کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. 
ثامن الحجج که کار خود را با سرمایه 6 میلیون  و 300هزارتومانی 
در سال 80 آغاز کرد، در ســال 88، 87میلیارد تومان سپرده 
جمع آوری کرده و تا سال 94 سرمایه خود را به 12هزار  و 300 
میلیارد تومان می رســاند. پیش از این خبرگزاری میزان خبر 
داده بود که در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم 
و سوم پرونده حضور نداشته اند و برخالف آن چه متهم ردیف 
اول مدعی شــده دارایی های این مؤسسه پاسخگوی پرداخت 
همه مطالبات معوق آن است.  اکنون با به جریان افتادن پرونده 
تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن تر 
شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی ها 

را نیز می توان به عنوان سهم برندگان مالی در آن دید.
سید ابوالفضل میرعلی کیست؟ 

مدیرعامل موسســه ثامن الحجج ســیدابوالفضل میرعلی 
متولد ۳مرداد 1343 در ســبزوار است. از سوابق وی ریاست بر 
مجتمع کشت و صنعت دامپروری محبان امام رضا )ع( و ریاست 
هیأت مدیره شرکت ســرمایه گذاری »غدیر کوثر« ذکر شده 
است. احمد توکلی در دی ماه 1394 در مصاحبه با تسنیم گفت: 
باید مشخص شود چه کسانی از این فرد حمایت می کنند که 
هرچه می گذرد به تخلفاتش ادامه می دهد. وی با بیان اینکه »در 
سال ۹۳ که عضوی از شورای پول و اعتبار بودم، پرونده مؤسسه 
مالی ثامن الحجج مطرح شد« گفت: در آن زمان با توضیحات 
مسئوالن قرار بر بسته شدن این مؤسسه گذاشته شد، اما از آن 
تاریخ یعنی از ۱۰ تیرماه ۹۳ تاکنون کار این مؤسسه بین زمین 
و هوا مانده و بانک مرکزی در این رابطه به هر مرجعی که الزم 
بوده نامه نگاری کرده و در حــال حاضر نیز تالش ها ادامه دارد. 
او با بیان اینکه ولخرجی های بســیار مؤسسه ثامن الحجج در 
امور ورزشی و تبلیغات گسترده، امکان پاسخگویی به تمامی 
سپرده گذاران را سلب کرده است، افزود: این مؤسسه در همه جا 

نفوذ و با استفاده از بیلبوردهای رسمی شهرداری ها و با استفاده 
از نام امام رضا)ع( سوءاستفاده کرده اســت. توکلی با اشاره به 
نسبت مؤسس مؤسســه غیرمجاز ثامن الحجج با امام جمعه 
سبزوار، گفت: هرچند وی داماد امام جمعه سبزوار است، اما در 
مالقات هایی که با امام جمعه این شهرستان داشتم، ایشان را آدم 
معقولی می دانم و نمی دانم که از نفوذ وی در تخلفات استفاده 
شده یا خیر. ابوالفضل میرعلی قبال در تیرماه 1395 به عنوان 

متهم اصلی ماجرای ثامن الحجج بازداشت شده بود.
رد پای سلبریتی ها 

اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن الحجج موردهای عجیب 
دیگری نیز دارد؛ هزینه های  میلیــاردی به نام تبلیغات برای 
دو مجری تلویزیون. در تاریخ 91/12/14 و 92/7/4، مؤسسه 
ثامن الحجج دو مبلغ 180میلیون تومانی و 400میلیون تومانی 
را به حساب »م.م« مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می کند 
و عنوانی که روبه روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، 
یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه ای که آقای »م.م« دریافت 
کرده، در مقابل تســهیالت دریافتی او از ثامن الحجج تقریبا 
ناچیز اســت. »م.م« از مؤسسه ثامن الحجج یک وام 2میلیارد 
 و 900میلیون تومانــی دریافت کرده که تنهــا 800میلیون 
تومان آن را بازگردانده است که البته  اگر این رقم بازگشتی را 
از هدیه دریافتی )580 میلیون تومان( کم کنیم، به عدد 220 
میلیون تومان می رسیم که در واقع از جیب »م.م« خرج شده 
و در مقابل 2میلیارد و 780 میلیون تومان را در حســاب خود 
نگه داشته است. ثامن الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون 
»ا.ع« هم بی توجه نبوده و به حســاب او هم 3میلیارد تومان 
در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده اســت. در بررســی دیگر 
تخلفات مؤسسه ثامن الحجج به مواردی مانند واردات برنج و 
خریدوفروش بازیکن ورزشی هم می رسیم. این مؤسسه وارد 
تیمداری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش می کرده 
تا جایی که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض 

خود را اعالم می کند. 

چهره های مختلف بین تاراج کنندگان 
»م.م«، وزیر دولت احمدی نژاد یکی از این افراد اســت که 
تحت عنوان مشاور امور بین الملل ثامن الحجج 124میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کرده است. 
»ح.ص« از مقامات ارشد یکی از نهادهای انتظامی هم که 
 سال 95 بازنشسته شده به اســم مشاور از این موسسه ماهی

5 میلیون تومان حقوق می گرفته.
پسر »ح.ص« هم کارمند این موسســه بوده اما نه مثل ما 
کارمندهای معمولی؛ او ۱۰۰میلیــارد تومان با عنوان حقوق 
۳۰سال خدمت را یکجا و همان اول کار گرفته؛ به این می گن 
کارمندی.همســر »ح.ص« هم یک میلیارد تومان و دختر او 
هم که کارمند موسسه هم بوده، 2میلیارد تومان از ثامن وام 

گرفته اند و پس نداده اند. به این می گن وام.
فکر کردید بخت و اقبال خانــواده »ص« همین قدر بوده؟ 
نه؛ مدیران ثامن الحجج یک زمیــن ۲۰۰متری در یزد و یک 
آپارتمان در اصفهان هم به قیمت های 5۰میلیارد تومان و یک 

میلیارد تومان از آقای »ح.ص« و خانواده اش خریده اند. 

واکنش های  مردمی 
 محمد: در ضمن چرا همه گیر دادین بــه ا .ع.اون م. م 
محبوب خیلی از آدما که همش دغدغه مردم و داره! که 
وضعیتش تو این ماجرا خرابتره که. البته درســت نیست که 
قضاوت کنیم به این زودی ولی با توجه به اون چیزی که تو این 

متن نوشته، خیلی نمیشه به آقای ا. ع خرده گرفت.
احمد: آقای ا.ع مجری نصیحت گر، کاسبی راه انداختی 
برای خــودت، ایــن پوال خــوردن نداره پــول مردم 

آسیب پذیر.
حامد صوفی: ســه میلیارد احتماال خرج سفرهای 

تفریحی به صرف جوج زدن با شلوارک شده...
  شبگرد: فریاد که سوز دل عیان نتوان کرد.

 بازگشت آرامش
 به خانه های محیط بانان شهید

مهتاب جودکی
روزنامهنگار

آخرین محیط بان یک ســال پیش جانش را از دست 
داد: 10 آبان 1396،  علی اکبر قنبری راد برای گشت زنی 
در منطقه ای بین بهاباد و اردکان با نیروی انتظامی همراه 
شده بود و اشرار او را کشتند. تعداد محیط بانانی که در چهار 
دهه گذشته جانشان را برای دفاع از محیط زیست از دست 

دادند، با او به 120 نفر رسید.
یک سال پیش از آن، سال ســیاِه محیط بانان بود. سه 
محیط بان هرمزگان، به فاصله دو روز کشته شدند. هنوز 
یادآوری آن روزها برای دوســتداران محیط زیست، تلخ 
اســت: ســوم تیر 95، پرویز هرمزی و محمد دهقانی در 
منطقه حفاظت شــده گنو در درگیری مسلحانه با پدر و 
پسر شکارچی کشته شدند.گلوله ها مستقیما به قلب و سر 
محیط بانان خورده بود. عصر روز بعد گلوله شــکارچیان، 
ســینه منوچهر شــجاعی ، محیط بان پارک ملی بمو، 
 را شــکافت و جانــش را گرفت. پیش از اینهــا هم مرگ 
محیط بانان 117 بار دیگر تکرار شد و هر بار دلخراش بود. 
به تمام این محیط بانان »شــهید« می گفتند اما اغلب، 
پرونده هایشان در بنیاد شهید خاک می خورد. از میان 120 
محیط بانی که برای دفاع از آب و خاک این سرزمین جان 
سپرده بودند، تنها 17 نفر »شهید« محسوب می شدند. تا 
اینکه باالخره دستورالعمل تازه ای به یگان حفاظت محیط 
زیست ابالغ شد: محیط بانان جان باخته، مثل نیروهای 

مسلح، مشمول دریافت تسهیالت و امتیازات می شوند.
درگیری میان محیط بانان و شکارچیان غیرمجاز هر روز 
یا کشــته داده یا مجروح، یا از میان محیط بانان یا از میان 
شــکارچیان. 150 محیط بان در طول این چهار دهه در 
راه محیط زیست »جانباز« نامیده شده اند و البته جانباز 
»محســوب نشــده اند«، مثل علی آرامش فر، که خرداد 
95، پای راستش با تیرهای ساچمه ای سوراخ سوراخ شد 
و کم کم از کار افتاد. او سرپرست منطقه دنای شرقی بود، 
تیر شکارچیان پایش را متالشی کرد، آرامش را از او گرفت، 

خانه نشینش کرد و درگیر پول دوا و دکتر هر روزش.
یا می شــود قصه چندین محیط بانــی را مثال زد که 
ناخواســته باعث مرگ یک شکارچی شــدند و به زندان 
افتادند؛ بعضی از آنها هنوز در حبس اند و بعضی با گذراندن 
دوران حبس و دادن دیه آزاد شــدند، مثل قربان محمد 
دبیری، محیط بان گمیشــان. با وجود تمام مشــکالتی 
که محیط زیســت ایران و حافظانش از سر می گذرانند، 
تصمیمات تازه برای دفاع از محیط بانان، رنگ و بوی بهبود 
 و نشــان از تکاپوی سازمان محیط زیســت دارد، با تمام 

خأل های قانونی و اجرایی.  
بر اســاس اســتاندارد جهانی، هر ۱۰۰۰ هکتار عرصه 
یک محیط بان دارد اما در کشــور ما هر ۱۲ هزار هکتار یک 
محیطبان. تعداد پاســگاه ها در کشور هم حدود یک ششم 
استاندارد جهانی است.  مسأله فقط همین نیست اما این ها 
را می شــود توی لیســت خبرهای خوب هفته گذاشت: 
 محیط بانان دیگر برای مراســم تشــریفات به کار گرفته 
نمی شوند، باالخره ســه میلیارد تومان برای پرداخت دیه 
محیط بانان تخصیص داده شد، از این به بعد جرایم محیط 
بانان در دادســرای نظامی و قضائی پیگیری می شود، مثل 
نیروهای مسلح و البته یک خبر تکراری و بد: الیحه حمایت 
از محیط بانان و جنگل بانان هنوز به سرانجام نرسیده، این 
الیحه مراحل نهایی بررسی را در کمیسیون قضائی و حقوقی 

مجلس طی می کند و در این مسیر خاک می خورد.

یادداشت

ره
چه

 تالش برای 
باز کردن درهای ورزشگاه

در روزهای گذشــته، پیامک هایی به خانواده 
شهدا، جانبازان و ایثارگران ارسال شده که در پی 
دســتور ورود زنان به ورزشگاه ها توسط استاندار 
تهران ، افراد غیرتمند و دلسوز جهت شکایت از 
استاندار با شماره تلفن اعالم شده تماس بگیرند. 
بر این اساس روز گذشته معصومه ابتکار، معاون 
امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: مجوز 
ورود خانواده ها به ورزشــگاه ها را شورای تامین 
استان صادر کرده و فقط برای استان تهران نیست 
و وزیر کشــور و مقامات ذیربط هم در جریان این 

اتفاق بودند.

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662

گزارش سازمان ملل متحد درباره خشکسالی 

کشورهایمختلفبابیآبیچهمیکنند؟

افشای جزیيات جدیدی از تخلفات مالی موسسه ثامن الحجج 

 »م.م« و »ا.ع«
 سلبریتی هایی که همه می شناسیم!

ون
ریب

ت
اق

اتف

پنجشــنبه  28 تیر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1453

وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: »اروپا نباید تنها به اظهارنظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛ ما نیاز داریم که 
راهکارهایی عملی به خصوص در زمینه مراودات بانکی، سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل و حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط از سوی آنها دریافت کنیم.« او ضمن تاکید بر اهمیت روابط با اروپا پس از 
خروج آمریکا از برجام خاطرنشان کرد که جدا از تعهد سیاسی اروپایی ها برای پایبندی به توافق هسته ای 

اینک نیاز به مشاهده اقدامات عملی آنهاست.

محمدجواد ظریف:

  از اروپا 
عمل می خواهیم
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 بازار تلفن همراه 
چطور به  تعادل  می رسد ؟

آذری  جواد  محمد   
جهرمی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درباره وارد 
کردن گوشی های موبایل با 
تعرفه بــاال و پیگیری های 
وزارتخانــه متبوعش در این زمینــه، تصریح کرد:  
سخنگوی محترم دستگاه قضا در نشست خبری خود 
اعالم کرد که در این زمینه تعدادی را بازداشت کرده و 
روند بازپرسی و تشکیل پرونده در حال انجام است. 
تاکنون اطالعاتی که دستگاه قضائی از ما خواسته در 
اختیار آنها قرار داده شده و این خیلی خوب است که 
در کوتاه مدت و با جدیت، دســتگاه قضا وارد عمل 
شده و طبیعتا موضوع تعادل بازار تلفن همراه مقدار 

زیادی به نرخ ارز وابسته است.  

قصه حذف کنکور ادامه دارد
عارف،  محمدرضــا 
رئیس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با اشاره به 
اینکه »حذف کنکور قانون 
شده اســت« گفت: چون 
قانون اســت به سمت اجرا 
 شــدن پیش رفته کــه تقریبــا در بســیاری از 
رشــته محل ها، ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز 
دانش آموزان است ولی به طور طبیعی در برخی از 
رشته ها و بعضی از محل ها با توجه به عالقه  مندی 
بسیاری از داوطلبان برای پذیرش، باید ساز و کاری 
یافت شود که اســترس را از دانش آموزان بگیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان 
کرد: زمان حذف کنکور مشــخص نیست چرا که 
باید ابزار عملی و ساز و کار جدی در وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت علوم دیده شــود که امید است به 

این سمت حرکت کنیم.

قانون»از کجا آورده ای؟« را 
اجرا کنید 

 بهمن کشاورز، حقوقدان 
دربــاره پیش نویس الیحه 
مرکز  توســط  شــفافیت 
اســتراتژیک  بررسی های 
گفت:  ریاســت جمهوری 
امری که باید در زمینه آن تالش کرد، ایجاد اعتقاد به 
شفافیت در اذهان مسئوالن، دولتمردان و ماموران 
دولت است. تازمانی که این اعتقاد به طور جدی ایجاد 
نشود، متاسفانه تدوین و تصویب قوانین گوناگون، 
حاصلی نخواهد داشت.کشاورز می گوید فساد و فساد 
مالی گسترده، ناشی از آن است که مقامات نظارتی به 
موقع، از وجود موارد غیرعــادی در مبادالت مالی و 
اقتصــادی آگاه نمی شــوند. اجرای قانــون از کجا 
آورده ای، با توجه به اینکه به ثبت و ضبط ویژگی ها و 
اظهارات مالی کلیــه ماموران دولت و بســیاری از 
مقامات دیگر منتهی خواهد شد، این امکان را ایجاد 
می کند کــه قدم های بعدی کنتــرل و ممیزی، به 

راحتی و با سرعت  برداشته شود. با افزایش تغییرات اقلیمی، خشکسالی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه ای که از نظر حجم منابع آب شیرین در یکی از پایین ترین سطوح جهان قرار دارد، 
طی 4۰ سال گذشته بیشتر و متداول تر شده است. به همین دلیل سازمان ملل متحد اخیرا گزارشی منتشر کرده است که طبق آن، هر کشوری که به ازای هر نفر 
سالیانه کمتر از 1۰۰۰ متر مکعب آب داشته باشد با مشکل کمبود آب جدی مواجه است و در صورتی که این میزان به 1۰۰۰ تا 17۰۰ متر مکعب برای هر فرد برسد آن 
کشور با مشکالت تامین آب رو به رو خواهد بود. به گزارش ایسنا در حال حاضر با توجه به فراگیر شدن معضل بی آبی، کشورهای مختلف به رویکردهای بزرگ و 

کوچک متفاوتی روی آورده اند تا طبق گزارش سازمان ملل با بحران کم آبی مقابله کنند

کنیا
 در کنیا بسیاری از کشاورزان در حال یادگیری 
روش هایی هســتند کــه در آن ها آب بــاران به 
بیشــترین میزان ممکــن جمــع آوری و به طور 
مســتقیم به ریشــه محصوالت منتقل شــود. به 
عنوان مثال در یکــی از این روش ها کشــاورزان 
چاله هایی با پهنا، طول و عمق  ۶۰ ســانتی متری 
کنده و پشــته هایی از خاک در ســه طرف آن به 
منظور هدایــت آب باران به داخــل چاله ها ایجاد 
می کنند. سپس پنج دانه از محصول مورد نظر در 
چهار گوشه و مرکز چاله کاشــته و روی آن ها را با 

مخلوط خاک و کود می پوشانند. 
این چاله ها برای متمرکز کردن آب و مواد مغذی 
روی ریشــه های محصول بســیار موثرند. یکی از 
دیگر روش هایی که کشــاورزان کنیایی به آن رو 
آورده اند تراس بندی زمین های کشاورزی به ویژه 

زمین های تپه ای است.
 این سیســتم های الیه ای جریان آب را کاهش 
داده که خــود منجر به کاهش فرســایش خاک و 

حفظ آب می شود.

تاجیکستان
تاجیکستان نیز از شر خشکسالی های اخیر در امان نمانده 
است. مهمترین منابع آبی این کشــور را رودهای آمودریا و 
سیردریا تشــکیل داده اند که در نهایت به دریاچه »آرال« 
می ریزند. این دو رود حدود ۷۷ کیلومتر مکعب آب دارند که 
۹۶ درصد از آن جهت آبیاری در کشاورزی مورد استفاده قرار 
می گیرد. این رودخانه ها خود توسط یخچال های طبیعی در 
مناطق کوهستانی تغذیه می شوند. اما گزارش ها حاکی از آن 
است که آب این یخچال ها تا سال ۲۰۵۰ به دلیل گرمایش 
جهانی می تواند تا یک سوم کاهش یافته و منجر به کاهش 
جریان آب رودخانه ها شود. برای کشوری مانند تاجیکستان 
که تنها هشت میلیون نفر جمعیت داشته و فقط هفت درصد 
 از زمین های آن قابل کشــت هســتند، این اتفاق می تواند
 فاجعه آمیز باشــد. در حال حاضر این اتفاق باعث سهمیه 
بندی آب و برق برای هزاران خانواده در این کشور شده است. 
به همین دلیل است که این کشور امید زیادی به نیروگاه  آبی 
و ســد »راغون« که در حال ساخت روی رودخانه »وخش« 
در منطقه »پامیر« تاجیکستان است،  بسته است. این سد 
سنگی با هســته خاکی که با ارتفاع ۳۳۵ متر بلندترین سد 
دنیا محسوب می شود، عالوه بر مدیریت بهتر آب به تولید دو 

برابری انرژی در تاجیکستان کمک خواهد کرد.

مکزیک
در مکزیک نیز چندین سال پیش یک مهندس تصمیم 
گرفت با جمــع آوری آب باران، خود به مشــکل کمبود 
 آب و منابع طبیعی کمک کند. او با نصب یک مخزن در 
پشــت بام خانه، چندین فیلتر و شبکه لوله کشی، یک 
سیســتم جمع آوری آب باران به حجم ۹۰ متر مکعب 
ایجاد کرده که حداقل نیاز ۱۲ نفر به آب را در ســه خانه  
این منطقه به آب به مدت هفت ماه از سال تامین می کند. 
»گوســتاوو رودریگز« مصرف روزانه هر فرد را بین ۸۰ تا 
۹۰ لیتر اعالم کرده اســت. آب مورد نیاز شــهر »ســن 
بارتولوآمیالکو« با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفری که این 
مهندس در آن زندگی می کند، از یک چشمه متصل به 
شبکه محلی آب تامین می شود و با وجودی که ساکنان 
آن برای آب لوله کشی هزینه پرداخت می کنند بسیاری 
از مردم از آن محرومند. در این شــهر تجارت آب تانکرها 
مرسوم اســت و این خود دلیلی اســت برای محرومیت 
بسیاری از ساکنان این شــهر از آب! آب باران می تواند به 
مکزیک ۱۳۰ میلیون نفری برای مقابله با بحران آبی که به 
گفته کارشناسان از سال ۲۰۳۰ به معضلی جدی در این 

کشور تبدیل می شود، کمک کند. 


