سخن سردبیر

اینجا چه خبر است؟

خسرو
امریحسینی

عقربه ساعت روی یازده صبح نشسته و تازه مصاحبه با جناب دکرت عیسی رضائی مدیرعامل
فرهیخته و خوش فکر موسسه مایل اعتباری کوثر تمام شده به همراه همکار دیگر از رسانه
آخرینگفت وشنود را انجام می دادیمکه دلنگگوشی همراه درآمد و در صفحه تلفن همراه
اینکلمات نشست

ما سه یتیم به شما پناه آوردیم که  2روزه غذا نداشته
و مادرمان مشکل قلبی و اوضاعش وخیم است
برادرمان بیماری آسم دارد اما دارو ندارند و...
بحرمت سیدالشهدا(ع) عنایتی بما نمائید اجرتان
با فاطمه (س) تشکر .سرم گیج رفت و رنگم زرد
شد مصاحبه شونده متوجه دگرگونی من شد پرسید:
تو را چه میشود و من صفحه تلفن همراه را جلو
چشم اوگرفتم و اوگریست و دست کرد به جیب هر
چه در او بود هدیه کرد تا برسانیم به او .بعد از ظهر
است آمده ام تا خبر را بنویسم به صفحه اینترنت
رفته لیست میلیونرها جلو چشمم می نشیند .آنانکه
پولشان از پارو باال میرود و آنان که سه روز است
بچه یتیم گرسنه و دردمند ،در بسته بدون دارو و
درمان اول دست دست کردم لیست میلیونرها را
بگذارم یا نه؟ گفتم هرچه باداباد یا بنا میشودکه
فردا با پول حق و حقوق پولداری یقه این کاتب را
بگیرند و ببرند آنجا که عرب نی اندازد و یا اینکه
پاسخ خود را میگیرم که اینجا چه خبر است!...؟
خدا رحمت کند اصغر صنوبر را ،میگفت :فالن
حاجی مهمانی دادهبود چلوخورشت ،چلوکباب
طرف دیگر بره بریان ،سفره گوش تا گوش پر.
پیش حاجی رفتم وگفتم :حاجی می شود امروز را
روزه بدارید و هزینه این سفره را به یک خانواده
بدهید تا او عمری به سیری بگذراند.
حاجی ترش کرد وگفت :هرکه را به قبر خودش
میگذارند برو به خدمت تو را چهکار با سفره من.
گفتم :حاجی کمر بستهام به خدمت ولی با عزت و
حکمت .من ِآدم شکم پری را دست گیرم وگرسنه را
هم دست گیرم آن از سیری راه نتوان رفت و آن از
گرسنگی حاجی دستم بگرفت و بیرونم کردوقتی به
خانه رسیدم پایم ازگرسنگی قدرت رفتن نداشت.
صنوبر ننه گفت :اصغر مگر بر سفره حاجی نبودی
گفتم :بودم ولی زبان درازم مرا بیرون انداخت و
صنوبر ننه گفت :حقت است ،زبان بکام بگیر
تا مفت یقه تو را نگیرند و من نان به آب زدم و
خوردم چه با عزت .آن بگفتیم که یتیم نان به سفره
شام ندارد و این بگوئیمکه سالطین مال منالکیانند
در این سرزمینکه باید پرسید این جا چه خبر است؟
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در فهرست زیر ،هرجا که دیدید ،نام شرکت یا
کارخانهای آمده است ،بدانید که در آن بنگاه
اقتصادی ،اشخاص زیادی کار می کنند و به واسطه
تولید ،چرخ اقتصاد خانوادهشان می چرخد؛ پس
قابل احترام هستند.
غولگردشگری ایران :حسین ثابت
حسین ثابت بکتاش متولد  ۱۳۱۳در مشهد است .از
عناوین او ،کارآفرین ،ثروتمند ایرانی ،دالل فرش ،و
صاحب گروه هتلهای ثابت است.
ثابت تا پنج سال قبل در جزایر قناری  ۵هتل ( ۵هزار
تخت) داشته و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را
به سبک تخت جمشید درکیش ساخته است.
وی غیر از این هتل ،چهار هتل دیگر نیز درکیش
دارد و شرکت تجارت بینالمللی ثابت و مجموعه
پارک دلفینهای کیش (دلفیناریوم و باغ پرندگان با
مساحت بیش از  ۶۵هکتار) متعلق به اوست.
او کلنگ سرمایه گذاری هتل  ۷ستاره کوروش را
نیز در جزیره کیش بر زمین زده که سیستمهای آن
با انرژی خورشیدی کار میکند (به عنوان نخستین
هتل سبز ایران) و  ۵۰۰اتاق خواهد داشت.
سوئیتهای هتل داریوش او در زمانهای عادی
سال هر شب  ۴۰۰هزار تومان و در ایام عید نوروز
و روزهای خاص تا  ۸۰۰–۷۰۰هزار تومان هر شب
اجاره دادهمیشود.
حسین ثابت چند هتل نیز در جزایر قناری اسپانیا
تأسیس کرده و هماکنون نیز بزرگترین شرکت
هتلداری اسپانیا را صاحب است و خود او نیز در
یکی از دو جزیره اختصاصی خود در اسپانیا زندگی
میکند.
در خرداد  ۸۷رییس سازمان میراث فرهنگی از
فروش هتلهای الله تهران ،یزد و سرعین با قیمتی
معادل  ۱۲۰۰میلیارد ریال خبر داد .مسئول وقت در
مورد خریدار این خرید بزرگ گفته بود" :خریدار
این هتلها یکی از سهامداران این مجموعه است
که دارای سوابق درخشان و مؤثری در صنعت
گردشگری و هتلداری در داخل و خارج ازکشور
است ".این خریدار همان ثابت بود.

غول فوالدی :محمد جابریان
محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فوالد آرین سهند
خریدار بلوک فوالد خوزستان بود که حتی افزایش
 ۸۷درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز
او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه
کردن یک ریال سهامدار عمده فوالد خوزستان شد.
او به همراه شش برادرش حدود سه دهه استکه در
بازار فوالد فعالیت میکنند .ارزش سهامی که تنها
در این معامله خرید  ۱۳۶۰میلیارد تومان بود که حتم ًا
تمام ثروت این مرد نبوده است.
جابریان که "بچه کف بازار" است ،درحال حاضر
یک کارخانه فوالد دارد ودربازار آهن تهران یکی
از سرشناسترینهاست .یک نفر جدی یا شوخی
گفته بود حاضر است سرقفلی موبایل جابریان را
۱۰۰میلیون تومان بخرد .فکرش رابکنید او با این خط
موبایل چه میکند.
غول بازار پول :محمد صدر هاشمینژاد
از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رییس
هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین ،مدیر عامل شرکت
توانمند ساختمانی استراتوس ،کسی نمیداند او
چقدر ثروت دارد ،اما در زمینه ساختمانسازی و
بازرگانی از بزرگان به شمار میرود.
محمد صدر هاشمینژاد سال گذشته در یکی از
نشستهای هیأت نمایندگان اتاق تهران ،زمانی
که فرهاد فزونی یکی از اعضای هیأت نمایندگان
این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست ۳۰
میلیاردر اعتراض میکرد ،اعضای هیأت نمایندگان
را خطاب قرارداد و گفت" :بیش از این گزارش
مواظب جریانی باشید که چندین قرن است در ایران
ریشه دارد و مدام چنگ میزند ،ربطی هم به این
دولت و دولتهای قبل ندارد".
غول صادرات :اسدالله عسگر اوالدی
اسدالله عسگر اوالدی ،رییس اتاق بازرگانی
مشترک ایران و چین است و وضعیت واردات ایران
از چین هم معلوم است.
وی از یکی از روزنامههای کثیراالنتشار گله کرده

بود که چرا از او با عنوان "حاجی ترانسفر" نام
بردهاند .عسگراوالدی اهل تهران است و چه
کسی است که او را نشناسد.
براساس روایتی معتبر و مستند پیرمرد خوشقلب
در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری
نمایشگاه بینالمللی تهران با آن وسعت در آن
نقطه اعیاننشین تهران در جمع هیأت نمایندگان
اتاق چنین گفته بود" :جناب رییس (آل اسحاق)
اگر اجازه میدهید ،بنده به عنوان یک کاسب
جزء همین حاال چک خرید نمایشگاه را بکشم».
از اعضای به نام مؤتلفه ،رییس اتاق مشترک ایران
و چین ،دارنده شرکت بزرگ "حساس" که در
عرصه صادرات خشکبار و به خصوص پسته
ایران در سطح جهان صاحب نام است.
تابستان سال گذشته هم گفته شد دو بانک چینی
را خریده ،البته بعد ًا متذکر شدکه کل بانکها را
نخریده ،بلکه سهام آنها را خریداری کرده است.
چندین سال قبل ،مجله آمریکایی فوربس که یک
نشریه معتبر اقتصادی و مالی است و همواره
وضع مالی شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند
جهان را دنبال و درباره آنها گزارش تهیه میکند
داراییهای او را به تخمین یکی از بانکداران
ایرانی چهارصد میلیون دالر برآورد کرده بود.
والبته فراموش نباید کردکه در یکی از همایشهای
صادراتی ،یک نفر گفت آقای عسگراوالدی
۱۳۰میلیون صادرات دارد که او تکذیب کرد
وگفت" :به ۱۰۰میلیون دالر نمیرسد".
غول تکنولوژی :عالءالدین
امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام عالءالدین
را نشنیده باشید.
صاحب پاساژ عالءالدین مردی است به همین
نام .همان پاساژ سرخ رنگ حافظ – جمهوری
که در کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده
است.
سرمایه حاجی عالءالدین مشخص نیست .این
مرد همیشه در اتاقی کوچکی مینشیند که در

طبقه همکف پاساژ قرارگرفته است .ظاهر مغازه
چیز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست،
اما از پلههای آهنی باریک انتهای مغازه که باال
بروید ،حاجی ،بزرگ بازار موبایل جمهوری،
آنجا نشسته .سرمایهدار بازار موبایل جمهوری در
دفتری با سقفی کوتاه ،عرضی کم و طولی حدود
 ۲تا  2/5متر مینشیند.
غول ورزش :حسین هدایتی
محمدرضا هدایتی  ۴۵ساله و متولد تهران از
محله دوالب است .مالک صنایع استیل آذین،
مالک کارخانههای فوالدسازی و ورق ،دارنده
بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران ،برجساز
در دبی و دارای ملک و امالک در حاشیه خلیج
فارس ،مالک زمینهای کشاورزی ،سهامدار
بازار مبل ایران ،رییس شرکتهای تجاری در ایران
و خاورمیانه و چندین و چند فعالیت تجاری
دیگر ،عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت
میدهند.
خودش میگوید۲۲" :سال است درکارخانه داری،
کشاورزی و ساختمانسازی فعالیت میکنم .یک
بچه مسلمانم که وجوهات خود را میپردازم و
یک ریال هم بدهی بیمهای و مالیاتی ندارم".
عابر بانک پرسپولیسیها (لقب هدایتی) حاضر
است  ۲۰میلیارد تومان برای تصاحب این تیم
پرطرفدار بدهد ،اما هنوز بحث خصوصی سازی
در ورزش ما آنچنان جدی نشده که کسی به
پیشنهاد اغوا کننده حسین هدایتی توجه کند.
غول بازار مبل :علی انصاری
محله و خانه قدیمیاش در مهرآباد جنوبی،
۲۰متری زاهدی (شمشیری فعلی) و دقیق ًا روبه
روی مسجد امام جعفر صادق بود اما حاال دیگر
آنجا نیست و در شمال شهر تهران باید سراغش
را گرفت.
میگویند بخش کوچکی از اموال و داراییهای
علی انصاری ،بخش زیادی از زمینهای یافت

آباد است که االن بازار مبل ایران در آن بنا
شده است .علی انصاری ،اگرچه رییس گروه
سرمایهگذاری تات است و رییس اتحادیه مبل
سازان تهران ،اما برای چهره شدن ،ورود به عرصه
فوتبال را انتخاب کرد .علی انصاری رییس
فدراسیون دوچرخه سواری است ،اما با حضور
در هیأت مدیره باشگاه استقالل تبدیل به چهره
خبرساز شد و حاال او را با حسین هدایتی مالک
باشگاه استیل آذین ،مقایسه میکنند .مشکالت
مالی استقالل تاحدودی به دست انصاری حل
و فصل شد.
غول نوکیا :احمد ابریشم چی
احمد ابریشم چی ،متولد سال  ۱۳۱۷قم ازکسانی
است که در واردات تلفن همراه و وسایل جانبی
و دستگاههای مخابراتی یکی از چهره های
شاخص در ایران به شمار می رود.
همه نام او را در کنار ایراتل و نوکیا میشناسند.
روزنامه اعتمادملی از او با عنوان پدرخوانده نوکیا
در ایران یاد کرده بود .همان"الف.الف"که در
تابستان داغ سال  ۸۸و همزمان با حاشیههای
انتخابات ،گزارشهایی در روزنامههای کیهان و
اعتماد ملی درباره وی منتشر شد.
ابریشمچی در امور خیریه هم فعالیتهایی
داشتهاست .از آن جمله میتوان به پذیرایی
از مهمانان در تمام طول سال در ویالها و
مهمانسراها در شمال و مشهد ،اشاره کرد .همان
چیزی که یکبار مورد نقد و حمله شدید روزنامه
کیهان نسبت به او شد.
کیهان معتقد بود میهمانان خاصی به ویالهای
او سر میزنند ،از جمله برخی مقامات .در هفته
اول اسفندماه سال  ،۸۵و در جریان فرار شهرام
جزایری ،حسین شریعتمداری در یادداشتی به
بررسی احتمال دست داشتن برخی از افراد در
فرار شهرام جزایری میپردازد که به دالیلی از
سوی برخی از افراد حمایت میشدند.
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