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یک توئيت

توبه بنیادشهیدازبنگاهداری

رویکردجدیدبنیادشهیدمبنیبرفاصلهگرفتنازفعالیتهایاقتصادینویدبخشبازگشتازیکمسیرنادرستاست.افشایخبراختالس
5هزارمیلیاردیدر  ایننهاد،بیشازهرزمانیبرخروجبنیادازبنگاهداریحکایتدارد.ماابعاداینموضوعرابایکمسئولدر بنیادبررسیکردیم

رسانه های جهان
ایندیپندنت:
کشف ردپایی
از ویــروس فلج
اطـــــفـــــال در
طــول آزمــایــش
معمول فــاضــاب در کارخانه
تصفیه فاضالب شمال لندن،
به راهانــدازی تحقیقات «فوری»
منجرشد و خاطره ناخوشایند
ایــن بیماری وحشتناک را که
بــســیــاری مــمــکــن اســـت آن را
ریــشــهکــنشــده فـــرض کنند،
دوبــاره زنــده کــرده اســت .هنوز
هــیــچ مــوردی از فــلــج اطــفــال
در بریتانیا گــــزارش یــا تایید
نشده اســت؛ اما اگر قــرار باشد
کــه گـــزارش یــا تایید ش ــود ،در
 ۴۰ســال گذشته اولین مورد
تشخیصداد هشده در بریتانیا
خــواهــد ب ــود .آغ ــاز همهگیری
ویــروس کرونا در سال ۲۰۲۰
مدیریت واکسنهای فلج اطفال
برای کودکان را هم مختل کرد و
باعث شد تزریق آن کاهش یابد.
یــــورونــــیــــوز:
جویندگان طال
در یوکان کانادا
یک بچه ماموت
پشمالو کشف
کرد هاند .این ماموت که مربوط به
عصر یخبندان است ،بیش از ۳۰
هزارسال قدمت دارد .تصاویر
بقایای ایــن بچه مــامــوت نشان
میدهد که پوست آن هنوز دست
نخورده و از آسیب و تجزیه مصون
مانده اســت و حتی مقداری مو
هنوز به بدن آن چسبیده است.

مصطفی عــبــدالــهــی–  292روز از انتصاب
سیدامیرحسین قاضی زاده» به ریاست بنیاد شهید
و امــور ایثارگران سپری شده و دغدغهمندان این
بنیاد ،منتظرند تا او برنامه خود برای خروج این نهاد
خدمترسان از بنگاهداری را اجرایی کند؛ برنامهای
که قاضیزاده به تازگی از جزئیات آن هم سخن گفته
و روشهایی همچون تهاتر و عرضه در بورس را برای
اجرایآنانتخابکردهاست.
طی سال های اخیر بسیاری از کارشناسان تاکید
داشتهاندکهبنیادشهیدبایدازبنگاهداریخارجشود
و تمام توان خود را بر خدمترسانی به خانوادههای
معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران متمرکز کند .دلیل
این تاکید و اصرار هم ،مشکالت و معضالت متعدد
فعالیتدرحوزهاقتصادیاستکهبهطورطبیعیمانع
تمرکزرویمسئولیتاصلیوبهتبعآن،ایجادنگرانی
ونارضایتیدرجامعههدفبودهاست.
▪از بانکداری و بیمه تا مرغداری و معدنداری

قطعا فعالیت هــای اقتصادی فعلی بنیاد شهید
غیرقانونینیستاماایننکتهرانمیتواننادیدهگرفت
کهاینهمهشرکتوموسسهاقتصادی،ذیلنهادیکه
مسئولیتاصلیاشخدمترسانیاست،نمیگنجد:
* بنیاد اقتصادی کوثر شامل  36شرکت فعال در
حوزههایکشاورزی،صنایع،عمران،معادن،مالیو
برقوانرژیاست،ازجمله:مرغاجدادزربال،مجتمع
تولید گوشت مرغ ماهان ،آبزی اکسیر کوثر ،خوراک
دام پارس ،تولیدی سیم و کابل تبریز ،مجتمع توسعه
صنایعکودایرانیان،پیمانکاریپیماب،شرکتطالی
توسع ه معادن کوثر ،سبدگردان فراز ،مدیریت تولید
برقزاگرسکوثر،خدماتبیمهایایمنآسایشکوثر
و(...منبع:سایترسمیسازماناقتصادیکوثر).
* این هم فهرستی از دیگر زیرمجموعههای بنیاد
شهید:بانکدی،بیمهدی،سازمانفرهنگیسیاحتی
کوثر،سازماناموالوامالککوثروصندوقاشتغالو
کارآفرینیایثارگران.
▪اختالس  5هزار میلیاردی ،مصداقی جدید
براییکضرورت

اگرچهممکناستبسیاریازشرکتهاییکهازآنها

ماموریتهاست ،به همین علت حتما با اجازهای که
دریافت کردهایم ،به تدریج و با روشهای مختلف از
اینبنگاههاخارجمیشویم.
▪تهاتر ،عرضه در بورس و راه های دیگر

اودربارهجزئیاتاینروشهاهماظهارکرد:بستگی
به موضوع و جایگاه آن بنگاه دارد ،ممکن است آنها
راتهاترکردهوواگذارکنیم،شایدهمدربورسعرضه
کنیم؛ در مجموع هر اقدامی که بتوانیم این دارایی را
بهداراییمرتبطباحوزهماموریتیتبدیلکنیمانجام
خواهیم داد؛ مثال در افزایش ظرفیت بیمارستانها و
آسایشگاههای بنیاد شهید ،و با توسعه خدمات سفر
به جامعه هدف افزایش مراکز اقامتی در شهرهای
زیارتی،شمالوجنوبکشور.

بخشی از پیگیری ها و گزارش های خراسان در سال های اخیر
درنقدبنگاهداریهایبنیادشهید

نام بردیم ،فعالیتهای اقتصادی مثبت و اثربخش
داشتهاند اما برخی از آنها نیز با مشکالتی مواجه
بودهاند که سبب شده نه تنها سود و منفعتی برای
خانواده ایثارگران نداشته باشند ،بلکه آسیبهایش
دامنگیر نام «بنیاد شهید» هم شده است .مصداق
تازهاش را رئیس بنیاد شهید در گفتوگوی تفصیلی
با خبرگزاری تسنیم (منتشرشده در  31خــرداد
،)1401مطرحکردهوگفتهاست«:روزهایگذشته
مدیرعامل فعلی بانک دی ،پیش من بود و گزارش
میدادکهفقطیکیازشرکتهاحدود5هزارمیلیارد
تومان اختالس انجام داده ،میگفت آنقــدر این
موضوع بزرگ بوده که ما از دستگاههای امنیتی و
اطالعاتی خواستیم ورود کرده و موضوع را بررسی
کنند».
▪هنوزحجمخسارتاختالسها را نمیدانیم

قاضی زاده به مشکالت گذشته هم اشاره و تصریح
کرده«:متأسفانهبنیادشهیددراینسالهایاخیربه
آفتهایزیادیگرفتارشده،مث ً
الیکگروهعمدهایاز
مدیرانبانکدیدستگیرشدندودرزندانهستند،و
هنوزماحجمخساراتیراکهواردشدهواختالسهایی
را که اتفاق افتاده نمیدانیم» .قاضیزاده افزوده
است«:اینفقطیکنمونهازبانکدیبود،حاالهمین
مسائلدرمجموعۀکوثریادرمجموعۀصندوقذخیره

▪ 2دغدغهمهم

شاهد و جاهای مختلفی
که اخبارش هر از گاهی به گوش
میرسد هم تا حدی وجــود دارد ،در حالی که این
مجموعۀ انقالبی ،مقدس و وابسته به شهدا ،باید
پاکترینوتمیزترینسازمانباشد».
قاضی زاده در ایــن گفتوگو به راهــکــارش برای
جلوگیری از تکرار اینگونه مشکالت هم اشاره کرده
است«:منواقع ًاباهدفتحولعمیقوهمهجانبهوارد
بنیادشدم،آنچیزیهمکهازمنخواستهشدهمین
بود،یعنیبزرگان،صحبتهایاولیهرابامنداشتند
برایاینکهدربنیادشهیدحاضرشوم،صحبتشان
این بود که ما نیاز به بازخوانی نگاه حضرت امام(ره)
در تأسیس بنیاد شهید و نگاه حضرت آقــا داریــم،
بهعبارت بهتر ،باید از نو ،این سازمان را بسازیم و
جایگزینکنیم».
▪دریافت اجازه خروج از بنگاه داری

قاضی زاده ابتدای تیرماه امسال هم در برنامه زنده
«تهران  »20جزئیات بیشتری دربــاره طــرح خود
ارائه کرد و گفت :حوزه ماموریت بنیاد شهید کامال
مشخصووظیفهمابنگاهداریماموریتیاست،بعضی
از بنگاههای اقتصادی فعلی ما ،خــارج از موضوع

مدیرکل ارتباطات و اطالعرسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران:

قرار بود بنیاد شهید با بنگاه داری از بودجه دولتی بی نیاز شود که نشد
«سیدحمیدرضاطباطبایی»،مشاوررئیسومدیرکلارتباطاتواطالعرسانی
بنیاد شهید و امور ایثارگران ،در گفتوگو با خراسان ،توضیحاتی در این باره
ارائهکرد:
*قراربودبنیادشهیددرحوزهاقتصادیفعالیتکندکهازبودجهدولتیبینیاز
شود ،اما مثال در سال گذشته بودجه دولتی بنیاد 31هزار میلیارد تومان بود
و در مقابل ،از سازمان اقتصادی کوثر که بزرگترین مجموعه اقتصادی ذیل
بنیادشهیداست،فقط 200میلیاردتوماندراختیاربنیادقرارگرفتکهبااین
میزان،نبودشهمچندانمهمنیست.
* برنامه های تحولی بنیاد شهید بر محور خروج از بنگاهداری است؛ البته در
حوزههایی مانند تولید تجهیزات فناورانه پزشکی مورد نیاز جانبازان و مراکز
اقامتی زیارتی و سیاحتی که خدماتش به درد خانواده ایثارگران میخورد،
حضور بنیاد را مفیدمیدانیم.

* اما برخی مجموعهها مانند بانک دی و تعدادی
از شرکتها متعلق به خود خانواده شهداست
و سهامدار آن هستند کــه قطعا قابل فــروش
و واگ ــذاری نیست .در این مــورد هم نظر دکتر
قاضی زاده این است که خود سهامداران باید اختیار اداره مجموعه را برعهده
بگیرندوبنیادهمبهعنوانناظرحضورداشتهباشدنهعامل.
* در موضوعاتی مانند اختالسی که اخیرا مطرح شده ،پروندههایی وجود
دارد که اغلب مربوط به چهار-پنج سال قبل است و اعالم جزئیات آن برعهده
دستگاههای نظارتی است .برخی میگویند اگر این پروندهها قدیمی است،
چرااالندربارهآنصحبتمیکنیم،اماموضوعایناستکهبایدمطلعباشیم
وقتیمیخواهیمتغییریایجادکنیم،نمیشوددربارهبنگاهیکهوضعیتش
نامشخصاستوپروندهبازداردکاریانجامدادوتصمیممدیریتیاتخاذکرد.

رویکرد رئیس بنیاد شهید ،همان چیزی است که
سالهاموردمطالبهبودهوبهنظرمیرسدقاضیزاده
میتواندبااجراییکردنآن،تحولیبزرگدراینبنیاد
خدمترسانایجادکند.اگرچهایناقدام بادودغدغه
مهمهمراهاستکهبایدنسبتبهآنحساسبود:
 .1بنگاه داری ماموریتی بنیاد شهید نباید به مرور
به پوششی بــرای بنگاهداری در سایر حوزههای
غیرمرتبطتبدیلشود.
.2رویکردخوبرئیسبنیادبرایخروجازبنگاهداری
حتمابایدزمانبندیوتقویماجراییمشخصیداشته
باشدتامشمولگذرزماننشود.
▪مطالبه فراکسیون پابرجاست

فراکسیونایثاروشهادتمجلسهمهمانندگذشته
برضرورتخروجبنیادشهیدازبنگاهداریتاکیددارد.
«حسن نــوروزی» رئیس این فراکسیون به خراسان
میگوید :این موضوع همچنان مطالبه ما در مجلس
است و آن را پیگیری خواهیم کرد .نوروزی این نکته
را هم مطرح میکند که در جلسه آتی فراکسیون که
با حضور مسئوالن بنیاد شهید برگزار خواهد شد،
موضوع اختالس  5هزار میلیارد تومانی که رئیس
بنیاد به آن اشــاره کرده است نیز مورد بررسی قرار
خواهدگرفت.

۹
گزیده

وعدهوزیرارتباطات:

تامهرماه  ۷۰درصدبهظرفیت
اینترنتکشورافزودهمیشود
عیسی زار عپــــور در بــرنــامــه تلویزیونی
جهانآرا وعده داد به زودی با هماهنگی
دستگا ههای مختلف ،برخی پلتفر مهای
فیلترشده برای یکسری اقشار خاص باز
شــود .بخشهای مهم صحبتهای وزیر
ارتباطات را به نقل از جهاننیوز و سایت
دیجیاتو مرور میکنیم:
* بــه دنــبــال آن هستیم تــا بــا هماهنگی
دستگاههایمختلف،درآیندهنزدیکبرخی
اقشارخاصمثلاساتیدیاخبرنگاران،برخی
پلتفرمهایفیلترشدهبراساسنیازاینافراد
برایشانگشایش[رفعفیلتر]شود.
* تــا مهرماه ۷۰ ،درصــد بــه ظرفیت کل
اینترنت کشور افزوده خواهد شد و سرعت
بهبودمییابد.
*مـــا ارائـــــه ایــنــتــرنــت بــا ســرعــت نـــور در
برنامههایمانداریموهیچکسبهدنبالقطع
اینترنت نیست .البته باید پلتفرمهای بومی
خودمانرانیزداشتهباشیموازظرفیتهای
موجوداستفادهکنیم.
*شــورای عالی فضای مجازی دستگاهها
را مکلف کرده محیطی ایمن و مفید برای
کودکان در اینترنت فراهم کنند؛ والدین
میتوانند با یک کد دستوری برگشتپذیر،
اینترنتسیمکارتراواردمحیطامنکنند.
دستگاههای فرهنگی ،محتوای سفید را
معین میکنند .یک میلیون سیمکارت
کودکهمفراهمشدهاست.
*من مسئول فیلترینگ نیستم اما به دنبال
گشایشهایی هستیم ،مث ً
ال اینکه بعضی
سایتها و پلتفر مهای فیلترشده برای
برخی اقشار که نیاز به آنها دارند باز شود.
دولت به دنبال قطع اینترنت نیست البته
باید به دنبال پلتفر مهای بومی خودمان
هم باشیم .از شهریور سال گذشته به دنبال
اصالح طرح صیانت بودم.به مردم اطمینان
میدهمهیچیکازسیاستگذارانبهدنبال
قطع اینترنت نیستند ولی باید فضای امن و
قاعدهمندبرایفضایمجازیایجادکنیم.

