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گاه می گویند در حوالی سد آریو برزن در بهبهان به صورت غیرقانونی درختانی را قطع کرده اند  منابع آ

مرگ درختان برای تولید زغال

در گزارش های مختلف 
در تعداد درختان اغراق 

گاه  شده است. یک منبع آ
می گوید: »درختان زیادی 

در آن منطقه است، اما آنها 
نتوانسته اند همه را قطع 

کنند. گویا بعد از بریدن 30 
درخت، اره شان خراب شده 

است. واقعیت غیرقابل 
انکار در این ماجرا فعالیت 

کوره های زغال است.«

میرزایی نکو، نماینده 
مجلس: به نظر من آنها 

پیگیر این موضوعات 
نیستند و اراده ای در 

شهرداری و شورای شهر 
ع  برای پیگیری این موضو

وجود ندارد. مالحظاتی 
در شهرداری و شورای 

شهر وجود دارد که به این 
ع وارد نمی شود،  موضو

ع مربوط به  اما این موضو
بیت المال و پرونده  امالک 

نجومی بسیار مهم است

 برای آزاد و فرهاد، 
دو برادر جوان مرگ مریوانی

]عبدالعزیزمولودی،دکتریجامعهشناسی
سیاسی[ اقتصاد بیمار ایران چه در بخش دولتی و 
چه در بخش خصوصی که واگذاری آن در چارچوب 
چگونگی  که  خصوصی سازی-  به  موسوم  طرح 
واگذاری آن با پرسش ها و ابهامات زیادی روبه روست 
و عموما به افراد دولتی نزدیک به قدرت و زیر قیمت 
اصلی واگذار شده  است- صورت گرفته است، آثار 
تخریبی مختلفی برای جامعه ایرانی در سال های اخیر 
ایجاد کرده است. به نظر می رسد غیر از برنامه چهارم 
توسعه، که با همت شادروان دکتر حسین عظیمی 
بنا داشت موضوع توسعه را در کشور به شکلی 
استراتژیک طرح کند و به اجرا بگذارد، هدف آن بود که 
هم زمان به توسعه همه جانبه کشور چه در نواحی 
مرکزی و چه در مناطق مرزی که منطبق با جغرافیای 
قومی ایران است، پرداخته شود. هرچند به نظر 
می رسد با مرگ دکتر عظیمی، این روند با مشکل 
روبه رو شد و جریان برنامه توسعه در کشور به روند 

گذشته خود بازگشت.
روند برنامه ریزی برای توسعه در مناطق قومی 
و مرزی کشور به گونه ای است که مانع از گسترش 
شده  مناطق  این  در  تولیدی  سرمایه گذاری 
است. گفتن این واقعیت ها به علت ملموس 
موضوع  چندان  شاید  آن،  باالی  بسیار  بودن 
غیرمنتظره ای نباشد اما نیازمند تکرار زیاد است 
تا مشخص شود که به صورت هوشمند مناطق 
حاشیه و قومی از نظر تولیدی فاقد کارخانجات 
وسیع تولیدی و صنایع کاربر شده اند. درواقع تنها 
راه  و مجال فعالیت اقتصادی در کردستان، کار های 
و  دست فروشی  فروشندگی،  حد  در  خدماتی 
دکان داری است که فاقد ارزش اقتصادی در تولید 
ثروت است. بخش صنعت در کردستان کماکان 
با مشکل روبه روست و در مجموع حجم کمی از 
فعالیت اقتصادی و صنعتی را شامل می شود. 
عمده فعالیت تولیدی، در حوزه کشاورزی است 
که با مشکالت بسیار روبه روست. حتی اگر یک 
به عنوان  پتروشیمی  مانند  تولیدی  صنعت 
مثال در شهر مهاباد راه اندازی می شود، با توجیه 
خصوصی بودن آن یا واگذاری به بخش خصوصی، 
بیش از 90 درصد از موقعیت های اشتغال به کار در 
آن را از مردم مهاباد دریغ داشته و از مناطق مختلف 
را برای کار در این منطقه استخدام  کشور افراد 
کرده اند؛ در حالی  که این موقعیت یا شانس به طور 
متقابل و بر مبنای عدالت در توزیع فرصت ها برای 
نیروهای آموزش دیده یا کارگران بومی وجود ندارد 
که در سایر مناطق کشور شانس اشتغال داشته 
هم  اشتغال  امر  در  امنیتی  مالحظات  باشند. 
موضوع دیگری است که عدالت را در اشتغال در 

این مناطق زیر سوال می برد. 
از این روست که با گسترش بیکاری در میان 
جوانان، انباشت جویندگان کار و وجود نداشتن 
فرصت های اشتغال برای جوانان، واقعیت های 
زندگی آنها را وادار به کارهای پرخطر ازجمله کولبری 
کرده است. کولبری در کشور به عنوان کار تعریف 
نشده و از این روست که در زمره کارهای غیرقانونی 
محسوب می شود. آنان در مناطق مرزی تعقیب 
و  می گیرند  قرار  هدف  شرایطی  در  می شوند، 
مجروح یا کشته می شوند؛ در این صورت هم از 
هیچ حقی برخوردار نمی شوند، زیرا بیمه به آنها 
تعلق نمی گیرد. این موضوع حتی اگر منع قانونی 
هم نداشته باشد، کارگزاری های بیمه میلی ندارند 
تنها  شاید  کنند.  بیمه  باال  ریسک  با  را  افرادی 
کولبری است که در آن رابطه میان حقوق دریافتی و 
مسئولیت پذیری بسیار نابرابر است، زیرا کولبران 
مسئول باری اند که در اختیار آنها قرار می گیرد. در 
بازارهای عادی، ترمینال های مسافری، فرودگاه ها 
و پایانه های مرزی و گمرکات کارگران هم از حقوق 
خود بهره دارند، هم حمایت بیمه ای و اشتغال 
دارند و هم مسئول بار مسافر نیستند. همه این 
موارد درباره کولبران منتفی است؛ عالوه بر اینکه 
صعب العبور،  هم  مرزی  رفت وآمد  معبرهای 
باالتر  را  کار  ریسک  این  و  است  ناامن  و  پرخطر 
می برد؛ موضوعی که به معامله جان با نان تشبیه 

شده است.
فرهاد و آزادهای بسیاری در این معابر تاکنون 
جان خود را بر کف نهاده اند و همچنان فرهادهای 
دیگری به ناچار راهی کوه ها می شوند و این سیکل 
معیوب و رنج آور تکرار می شود؛ درحالی  که اگر نظام 
اقتصادی کشور سالم بود و سرمایه گذاری تولیدی 
را به صورت عادالنه در کشور توزیع می کرد، فرهاد و 
آزاد می توانستند از فرصت و امید بیشتری برای 
زندگی برخوردار شوند و از تجربه های عادی زندگی – 
مانند تحصیل و برخورداری از رفاه معمولی- مانند 
دیگران لذت ببرند. اکنون آنان در بستر سرد زمین 
غ از همه حسرت های بر جا مانده از  آرمیده اند، فار

فقدان آنها در خانواده و ... . 

پزشکیقانونیاعالمکرد
 بالتکلیفی پیکر پنج جان باخته 

سانحه هواپیمای اوکراینی
]شهروند[ پزشکی قانونی اعالم کرده خانواده پنج 
شهید حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی هنوز برای 
مراجعه  پزشکی قانونی  به  هویت  تشخیص 
از  سازمان  این  اعالم  براساس  نکرده اند. 
اوکراینی  هواپیمای  سقوط  حادثه  ۱۷۶جان باخته 
تاکنون ۱۶9پیکر در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی 
پزشکی قانونی استان تهران شناسایی شده اند که 
پیکر ۱۵0 نفر به خانواده هایشان تحویل داده شده 
اوکراینی، ۱4۷ نفر  است.از ۱۷۶ مسافر هواپیمای 
 ،) ایرانی، ۱۱ نفر اوکراینی )9 نفر خدمه پرواز و دو مسافر
۱۲ نفر افغانستانی، چهار نفر سوئدی، دو نفر کانادایی 
و یک نفر دارای تابعیت دوگانه انگلیسی_ایرانی اند که 
به  پروفایل  دادن  برای  ایرانی  پنج خانواده  هنوز 
پزشکی قانونی مراجعه نکرده اند.به گزارش »باشگاه 
مدیرکل  فروزش،  علی  جوان«،  خبرنگاران 
دلیل  درباره  تهران  استان  پزشکی قانونی 
جان باختگان  ایرانی  خانواده  پنج  مراجعه نکردن 
برای  پزشکی قانونی  به  هواپیما  سقوط  حادثه 
تشخیص هویت گفت: »این خانواده ها ساکن خارج 
از کشورند و هنوز امکان مراجعه آنها به کشور و دادن 

نمونه فراهم نشده است.« 

برگزاری کالس  درس دانش آموزان سیل زده 
در کانکس و چادر

]شهروند[  وزیر آموزش وپرورش از برگزاری کالس  
درس دانش آموزان سیل زده در کانکس و چادر خبر 
داد. محسن حاجی میرزایی »درخصوص خسارات 
مدارس  به  سیستان وبلوچستان  استان  سیل 
گفت: »روز گذشته از این مناطق بازدید کردم و حدود 
۵۶ مدرسه ما که جزو فهرست تخریبی  هم بودند، در 
این حادثه آسیب  دیدند که نیاز است از نو بازسازی 
شوند؛ همچنین ۲۸۶ مدرسه دیگر نیاز به تعمیر 
دارند، ضمن اینکه تجهیزات بخشی از این مدارس 
آسیب دیده است که روز گذشته حدود ۲0 کامیون 
شامل تجهیزات میز و نیمکت تهیه شد. خیرین 
40 میلیارد تومان برای تعمیرات مدارس تقبل کردند، 
همچنین قرار شد ۲0 مدرسه نیز بسازند. سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز در این مناطق 

مستقر است.« 

 » ح »مدارس دوستدار شهر  آغاز طر
برای 1۶۰ هزار دانش آموز

شهروندی  آموزش های  مدیرکل  ]شهروند[ 
از  تهران  و فرهنگی شهرداری  اجتماعی  معاونت 
اجرای فعالیت های متمرکز حوزه آموزش شهروندی 
۱۶0 هزار  برای  شهر«  دوستدار  »مدارس  عنوان  با 
دانش آموز خبر داد. مجتبی دانشور دراین باره گفت: 
»فعالیت های متمرکز حوزه آموزش شهروندی در 
مدارس از اول بهمن ماه با ابالغ دستورالعمل اداره 
کل آموزش شهروندی به مناطق بیست ودوگانه در 
راستای استفاده از ظرفیت کودک و نوجوان در حوزه 
فرهنگ سازی، شهروند مسئولیت پذیر و مشارکت 

در اداره شهر اجرایی می شود.« 

 نمایندگان، الیحه حمایت از محیط بانان 
و جنگل بانان را اصالح کردند

]شهروند[ نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
جنگل بانان  و  محیط بانان  از  حمایت  الیحه  دیروز 
اعاده شده از طرف شورای نگهبان را اصالح کردند. در 
یگان  »مأموران  است:  آمده  الیحه  این  یک  ماده 
قالب  در  که  جنگل بانی  و  محیط زیست  حفاظت 
در  حفاظت  یگان های  تشکیل  دستورالعمل 
دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضائی 
قانون  چارچوب  در  صرفا  می شوند،  محسوب 
نیرو های مسلح در مواقع  به کارگیری سالح توسط 
و  وظایف  انجام  در  سالح  به کارگیری  حق  ضروری 
مأموریت های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از 
حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت های کیفری و مدنی 
ناشی از به کارگیری سالح مشمول قانون فوق الذکرند. 
دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در 
قبال مأموران مذکور ازجمله پرداخت دیه و جبران 
خسارت در مواقع مقرر، مشمول قانون مذکور است.« 
نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای 
نگهبان تبصره ۲ ماده ۲ این الیحه را اصالح کردند: 
»سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و 
مراتع و آبخیزداری کشور موظفند هزینه های درمانی 
نیرو های مردمی را که به صورت داوطلبانه در اقدامات 
مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع 
و  صدمات  و  پرداخت  همکاری می کنند،  کشور 

خسارات وارده به آنها را جبران کنند.« 

در  ناظر  چشم های  جودکی[   ]مهتاب    
بلندی های بهبهان دیده اند که درختانی در نزدیکی 
سد آریوبرزن قطع شده است. بعضی چشم ها 30 
درخت بریده دیده اند و بعضی نزدیک به  هزار درخت 
تناور. گزارش های دقیق هنوز به دست منابع طبیعی 
بهبهان نرسیده است، اما منابع آگاه می گویند افرادی 
در حوالی سد  آریوبرزن به صورت غیرقانونی درختانی 
را قطع کرده و تنه شان را به کوره های زغال فروخته اند. 
که  پیداست  اما  معلوم نیست،  درخت ها  تعداد 
تخلفی رخ داده است و کوره های زغال، درختان تازه ای 

برای سوزاندن دارند.
با همه تالش های نیروهای منابع طبیعی هنوز 
کوره های زغال در بهبهان خاموش نشده اند. مهرماه 
امسال با دستور دادستان عمومی و انقالب بهبهان، 
۱۷ کوره زغال در اطراف این شهر توقیف شده بود، 
جایی در پشت نرگس زارها. عوامل انتظامی کوره ها را 
پلمپ کردند و دستور تخریب را دادند، خودرو، اره برقی 
و وسایل مربوطه شان را توقیف کردند و مالک کوره ها 

بازداشت شد.
سوزاندن درختان در کوره ها در چند  سال گذشته 
عامل قطع و نابودی هزاران درخت در بهبهان بوده 
است. سه سال پیش که مسئوالن منابع طبیعی 
کهگیلویه وبویراحمد،  خوزستان،  استان های 
چهارمحال وبختیاری و اصفهان برای بررسی وضع 
آمدند،  هم  گرد  زاگرس  جنگل های  در  زغال گیری 
گفتند کوره های زغال در حوزه زاگرس روزبه روز درحال 
گسترش و افزایش است. احمد ساعدی، فرمانده 
در  خوزستان  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  وقت 
این نشست گفته بود که قوانین برخورد با قاچاق 
چوب بازدارنده نیست. او تعریف کرده بود که با اینکه 
سال9۵ تنها در بهبهان ۵۵ کوره زغال را کشف و امحا 
کرده اند، بسیاری از آن کوره ها دوباره احیاشده اند، 
اطالعات  از  افراد  و  نیست  بازدارنده  قوانین  چون 
قانونی و میزان جرم و جرایم باخبرند: »قاچاقچیان 
حرفه ای می دانند که حمل چوب جنگلی تا پایین 
یک میلیون تومان نه خودرو آنان را متوقف می سازد و 
نه بازداشت می شوند. از این رو قدرت ریسک پذیری 
باالیی دارند، زیرا اگر یک بار چوبی که حمل می کنند، 
کشف شود، تنها چوب ضبط می شود و هیچ جرمی 
متوجه آنان نیست.« حاال درست در نزدیکی پاسگاه 
محیط بانی تنگ تکاب، درختانی قطع شده اند تا زغال 

شوند. 
عبدالستار جاللی، سرپرست اداره منابع طبیعی 
»شهروند«  به  بهبهان  شهرستان  آبخیزداری  و 
می گوید به زودی گزارش دقیق این تخلف را خواهد 
داد: »ما هم از طریق گروه های مردمی باخبرشدیم 
که چنین اتفاقی افتاده است. سطح حوزه بهبهان 
چنان گسترده است که نمی توان همه نقاط را به 
راحتی پوشش داد. روز یکشنبه نیروها را فرستادیم 
تا مستندات را جمع آوری کنند. روز چهارشنبه گزارش 

دقیق این سرکشی را اعالم می کنیم.«
بهبهان  محیط زیست  اداره  در  آگاه  منبع  یک 
جزئیات بیشتری از این ماجرا را در اختیار »شهروند« 
قرار می دهد. او می گوید که نیروهای منتسب به 
آریوبرزن این تخلف را انجام  شرکتی در حوزه سد 
کیلومتری  در 4.۶  آریوبرزن  تنظیمی  سد  داده اند. 
پایین دست سد مخزنی مارون و در تنگه رودخانه 

مارون )تنگ تکاب(، سی ام فروردین امسال با حضور 
آبگیری و افتتاح  وزیر نیرو در شهرستان بهبهان 
شد. »شرکت سد تنظیمی آریوبرزن بعد از احداث 
سد و آبگیری پایان قرارداد، کارگاه بزرگی آنجا دارد که 
ادوات شان در آن بود. زمین متعلق به مالکان بود 
و چون می خواستند آن را تحویل بدهند، تصمیم 
داشتند درختان را قطع کنند و به کوره های زغال 
بفروشند. ما متوجه شدیم و نگذاشتیم.« به گفته او 
در گزارش های مختلف در تعداد درختان اغراق شده 
است: »درختان زیادی در آن منطقه است، اما آنها  
تاکنون 30 درخت را قطع کرده اند. واقعیت غیرقابل 
انکار در این ماجرا فعالیت کوره های زغال است.« به 
گفته این منبع آگاه درحالی که منابع طبیعی نیروی 
کافی ندارد، بسیاری از متخلفان به منطقه تسلط 
پیدا کرده اند:   »آنها منابع طبیعی و محیط زیست 
را به رسمیت نمی شناسند و حتی وقتی نیروها به 
می آورند.  وجود  به  درگیری  می روند،  مناطق شان 
آنها خیلی راحت به ارتفاعات می روند و بلوط ها را 
کهگیلویه وبویراحمد  در  آن  اطراف  و  بهبهان  در 
می تراشتند. آنها این کار را پنهانی انجام نمی دهند، از 

کمبود نیروهای منابع طبیعی استفاده می کنند.«

کوره های ایذه، باغملک و دهدز را خاموش 
کردیم

به عکس بهبهان، در شمال شرق خوزستان 
هیچ کوره ای روشن نیست. هژیر کیانی، دبیر شورای 
هماهنگی تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی 
استان خوزستان می گوید در حالی  که بیکاری و فقر 
شدید اقتصادی جوامع محلی به فعالیت کوره های 
محلی  جوامع  توانمندسازی  می زند،  دامن  زغال 
در ایذه، باغملک و دهدز کوره های این مناطق را 
خاموش کرده است: »در حال حاضر در حوزه ایذه، 
باغملک و دهدز کوره فعالی وجود ندارد. حتی در اژگیل 
ایذه که نقطه ای بحرانی است هم کوره فعالی وجود 

ندارد.« 
سایه  در  »کوره ها  می گوید:  »شهروند«  به  او 
چون  شدند،  فعال  زاگرس  جنگل های  فراموشی 
سال های  سال هیچ برنامه مشخصی برای جلوگیری 
است  قرار  اگر  حاال  نداشت.  وجود  تخلف  این  از 

کوره های غیرمجاز زغال غیرفعال شوند، باید بیکاری 
و فقر شدید اقتصادی جوامع محلی رفع شود. تعداد 
نیروهای منابع طبیعی بسیار کم است و ناچارند با 
همین تعداد گستره بزرگی از شهرستان را مدیریت و 
حفاظت کنند. آنها هم نیروی اداری اند، هم حفاظتی. 
پس ما با دو مسأله طرفیم: فقر شدید جوامع محلی 

و کمبود نیرو در اداره منابع طبیعی ایذه و باغملک.«
دلیل  زیست،  محیط  فعال  این  گفته  به 
الگویی  طرحی  اجرای  دهدز،  کوره های  خاموشی 
برای توانمندسازی جوامع محلی است:   »در منطقه 
درحال  هکتار  وسعت ۱۶ هزار  به  طرح  این  دهدز 
اجراست. طرحی چند ُبعدی است که هدف اصلی 
آن حفاظت آب و خاک بر پایه توانمندسازی جوامع 
محلی است، یعنی تغییر و بهبود معیشت، ناشی 
آموزش و توانمندسازی برای پایداری سرزمین.  از 
سازمان جنگل ها با عزم جدی کار را پیش برده و اداره 
منابع طبیعی خوزستان در یکی، دو  سال اخیر به طور 
جدی به عنوان نخستین و گسترده ترین طرح جامع 
آن  الگویی برای توانمندسازی جوامع محلی روی 
سرمایه گذاری کرده  است. حتی آژانس همکاری های 
بین المللی ژاپن )جایکا(، برای انتقال دانش فنی به 
کمک آمده  و برای پایداری سرزمین هزینه می کنند. 
این طرح گسترده می تواند به مردم کمک کند و به طور 
مثال به آنها یاد بدهد که اگر تا امروز درختان را قطع و 
زغال می کردند، حاال می توانند گیاهان دارویی پرورش 
را  دهند، زعفران بکارند و ظرفیت های گردشگری 
فراهم کنند.« کیانی یقین دارد که با تلفیقی گردشگری، 
آینده  گیاهان دارویی،  بوم گردی و توسعه کشت 
بسیار امیدبخشی پیش رو خواهد بود و قطع و زغال 

کردن درختان متوقف خواهد شد. 
او که خود تسهیل گر این پروژه است، خبر می دهد 
که دوره های توانمندسازی برای جوامع محلی در حال 
برگزاری است. آنها برای گرفتن تسهیالت به بانک 
معرفی می شوند و در حال راه اندازی یک تعاونی اند: 
»اگر می خواهیم زاگرس و جوامع محلی را نجات دهیم، 
به برنامه جامع ملی نیاز داریم. برای افزایش تاب آوری 
زاگرس، باید جوامع محلی را توانمند کنیم. چون زندگی 
آنها بسیار به جنگل وابسته است و برای قطع این 

وابستگی باید آموزش ببینند.« 

]شهروند[ از افشای ماجرای واگذاری امالک نجومی به تعدادی از مدیران شهری 
و اعضای شورای شهر تهران در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، هنوز تکلیف 
تحقیق و تفحص رسمی از این ماجرا معلوم نیست. آخرین بار، بیست وچهارم 
اسفند ۱39۵ بود که نمایندگان مجلس با قبول گزارش کمیسیون عمران مجلس 
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری امالک و پروژه ها به 
اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کردند. این گزارش با ۱3۲ رأی موافق، 90 رأی مخالف و 
پنج رأی ممتنع به تصویب رسید و در نتیجه تحقیق و تفحص از شهرداری در دستور 
کار مجلس قرار نگرفت و حاال دوباره زمزمه هایی دراین باره در مجلس آغاز شده 
است. دیروز محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد که 
همه پرونده های ریز و درشت و متعلق به هر فرد و جناحی باید در قوه قضائیه 
رسیدگی شود. او درباره چرایی به نتیجه نرسیدن پرونده امالک نجومی گفت مردم 
باید در جریان نتایج پرونده امالک نجومی قرار بگیرند: »مردم از قوه قضائیه انتظار 
دارند عادالنه برخورد و به همه پرونده های ریز و درشت متعلق به هر فرد و جناحی 
رسیدگی کند. البته قوه قضائیه با فساد خوب برخورد کرده و انتظار ما این است که به 
این پرونده هم رسیدگی کند.« او این را هم به »ایلنا« گفته است که شورای شهر 
می تواند از نهادهای اطالعاتی و امنیتی در زمینه پرونده امالک کمک بگیرد. »قاسم 
میرزایی نکو«، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دراین باره گفت: 
»مسئوالن قوه قضائیه معتقدند اصال شکایتی در این خصوص نشده است. من 

فکر می کنم مدعی امالک نجومی و موضوعات مرتبط با شهرداری باید از طریق 
شهرداری و شورای شهر پیگیری شود. به نظر من آنها پیگیر این موضوعات 
نیستند و اراده ای در شهرداری و شورای شهر برای پیگیری این موضوع وجود ندارد. 
مالحظاتی در شهرداری و شورای شهر وجود دارد که به این موضوع وارد نمی شود، 
اما این موضوع مربوط به بیت المال و پرونده  امالک نجومی بسیار مهم است. اگر 
ادعا می کنیم که شهرداری ۵3 هزار میلیارد بدهی دارد و یک سری مسائل را به دنبال 
داشته و یک سری جریانات مختلف این موضوعات را حمایت می کردند، بنابراین 
شهرداری در رسیدگی به این پرونده باید مدعی باشد.« میرزایی نکو با بیان اینکه 
تحقیق و تفحص از شهرداری هر بار به دلیل اعمال نفوذ به جایی نرسیده است، 
گفت: »ما در مجلس یک تا دو بار طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را مطرح کردیم، 
اما متاسفانه با اعمال نفوذی که شد، این تحقیق و تفحص صورت نگرفت. 
قوه قضائیه هر پرونده ای را که به آنجا ارسال شود، رسیدگی می کند و بعید است 
پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع شده و به آن رسیدگی نشده باشد.« او درباره ضرورت 
ورود نهادهای باالدستی به پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری هم بیان کرد: »نهاد 
باالتر، مدعی العموم و دادستان است و دادستان اگر خودش صالح بداند و ببیند 
که حقی ضایع شده است و اطالعاتی در این زمینه داشته باشد، می تواند ورود کند. 
البته این اطالعات را دستگاه هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطالعات 

و ... باید به دستگاه قضائی برسانند.« 

میز خبر یادداشت

قوهقضائیهووزارتاطالعات: درخواستنمایندگانمجلساز

پرونده امالک نجومی را بررسی کنید 

 عملیات تخریب 
 یک کارگاه زغال سازی در زاگرس 
 ایرنا


