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آغاز تحقیقات جدایی ری از تهران
وستاهای راگا شد آب تهران وارد ر
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»شاد« در راه شکست
گزارش ها نشان می دهد بسیاری از دانش آموزان شاد را ترک 

کرده به سمت واتس آپ و سایرنرم افزارهای دیگر خارجی رفتند.

صفحه 4

انبارهای مخفی و کاالهایی که 
غیب می شوند

هفته نامه سراسری
شماره: 230
30 آذر 1399
قیمت: 2500 تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده
09126501564

این هفته نامه )مهرتابان( ویژه مسئوالن عالی نظام، سران قوا، نمایندگان 
ها،  دادگستری  فرمانداران، روسای  استانداران، شهرداران،  مجلس، وزرا، 
دادستان ها و روسای سازمان ها و نهادهای دولتی، حکومتی و خصوصی 
تولیدمحتوا و منتشر می شود. یکی از مهمترین ویژگی های این هفته نامه 
این است که تمامی مطالب تولیدی بوده و به صورت رایگان از طریق پست 
سفارشی به مسئوالن جهت مطالعه ارسال می شود. سید هادی کسایی زاده 

طراح، روزنامه نگار و سردبیر این هفته نامه می گوید: اگر هدف خبرنگار 
بهبود وضعیت کشور و توسعه ملی در تمامی بخش ها باشد باید به مسئوالن 
اخبارهرچند تلخ همراه با انتقادات سازنده و پیشنهادات را ارائه کند. من 
معتقدم گاهی برخی نشریات را نباید مردم بخوانند و ویژه مسئوالن باید منتشر 
شود. از این رو هفته نامه مهرتابان را با تمام فشارها و تهدیدات و مشکالت 

شدید مالی در تحریریه یک نفره  منتشر و میان مسئوالن توزیع  می شود.

ویژه  مهرتابان 
کشور  مسئوالن 
توزیع و  منتشر 
 می شود

حساسیت شهید به مهاباد

احتکار گوشت
توسط دولت!

جادوگری در یک انتخابات 

داستان آستان همسر شهید:  شهید فخری زاده مهابادی تاکید زیادی بر پسوند 
مهابادی در نام و نشان خود داشت.

گزارش مهرتابان از انبارهای مخفی در جنوب
 تهران؛ چرا ورود و خروج کاالها رصد نمی شود؟

گزارش مهرتابان از حاشیه انتخابات اتحادیه آرایشگران زنانه 

اسناد نشان می دهد اوضاع           خوب نیست
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نفـــر210 
تصادف تلخ در جاده سایت 

موشکی جنوب تهران جان 2 
نفر را گرفت. در این میان بافت 

و اعضای بدن سعید جوان 
ورزشکار و ناکام با رضایت پدر 
به 210 بیمار اهدا شد. هرچند 

مقصر حادثه راهداری بود.
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سفره یا
هتل انقالب!

مردم امروز به خوبی می دانند که 
سفره به هتل انقالب تبدیل شده و 
توزیع بودجه مبنایی جز سیاسی، 
باندبازی، حزب گرایی ندارد و در 

آن برنامه محور بودن بودجه به 
هیچ عنوان مشاهده نمی شود.
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پیشنهاد  معتادان
 به دولت

ستاداجرایی و 
داستان  زمین

در پرونده ای که مهرتابان 
بررسی کرده نشان می دهد که 

زمینی که ستاداجرایی فرمان 
امام)ره( به نوعی در تصرف خود 
گرفته اقدام غیرقانونی رخ داده 

و  زمین  به اتحادیه انباردارها 
فروخته شده است، برای همین 

این زمین قفل شده است.

جوانترین مدیرکمپ ترک اعتیاد 
کشور فضای خوبی را  برای ترک 

اعتیاد معتادان جنوب تهران 
ایجاد کرده و حتی با هزینه 
شخصی خود ده ها معتاد را 

رایگان تحت درمان قرارداده و 
نیازمند توجه مسئوالن به ویژه 

خبرین است.
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اتحادیه ها
کم کاری کردند

»استـان ندار« 
تهـــران

رئیس اتاق اصناف شهرستان 
ری می گوید ما 14 هزار صنف 

بدون مجوز را شناسایی کردیم! 
گفتیم چرا قبال نشده بود؟ گفت: 

اتحادیه ها کم کاری کردند. 
اما حاال این اصناف در حال 

دریافت پروانه فعالیت کسب و 
کار هستند.

شورای شهر حسن آباد 
فشافویه برای دومین بار شهردار 

منتخب خود را به استانداری 
تهران معرفی می کند اما 

استانداری تهران پس از 2 ماه 
هنوز به استعالم صالحیت و 

انتصاب شهردار پاسخی نداده 
است.
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یادداشت سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 

آیا حقیقت دارد؟ 
ایجاد شهرستان آفتاب

33 هزار هکتار تملک زمین
آستان امام)ره( چه می کند؟

تحلیل و لحظه ای تاملگزارش کوتاه

فرماندار: دولت نظرکارشناسان را قبول می کند.
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گفتگو  با رئیس اتاق اصناف ری گفتگو با معتادان حرفه ای تهران تلخ و شیرین از یک تصادفگزارشی از یک تخلف آشکارگزارش کوتاه از فشافویه



قبول دارم که پول 
دادم!

تکلیف کارمند متخلف و 
تخریب ها چه شد؟

هرآرایشگاه زنانه 
یک  مرکز فرهنگی

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 230
30 آذر 1399

3 جادوگری
انتخابات صنف آرایشگران زنانه شهرستان ری، همانند سایر انتخابات های 
صنفی در روز پنجم مرداد1399ساعت 8 تا 10 در محل اتاق اصناف 
شهرستان ری برگزار شد. اما این انتخابات کمی با سایر انتخابات ها متفاوت 
بود و حاشیه های پررنگ تر از متن را به همراه داشت. نکته اول اینکه هیچ 
خبر و اطالع رسانی در سایت های خبری و حتی سایت اتاق اصناف 
شهرستان ری که 3 ماه است به روزنشده مشاهده نشد. دوم اینکه نفر 
برگزیده فقط یک رای بیشتر از رقیب داشت! سوم اینکه ادعا شد یکی 
از رقبا برای تبلیغات خود مبلغ 10 میلیون تومان به یکی از عوامل اجرایی 
انتخابات در اداره صنعت، معدن و تجارت پول داده بود. و چهارم اینکه 
حتی خبر برگزیده شدن افراد هم رسانه ای نشد. نکته پنجم از همه جالب 
تر است، اینکه در روز انتخابات یک مرتبه دوربین های مداربسته اتاق 
اصناف قطع می شود. نکته ششم هم اینکه همسر یکی از کاندیداهای رقیب 
صبح اول وقت صبحانه مفصل و الکچری برای اعضای اتاق سرو می کند 
و الباقی ماجرا که خواندن آن خالی از لطف نیست. بر اساس آمارهای 
رسمی حدود 445 آرایشگرزنانه با مجوز رسمی در شهرستان ری سالن 
زیبایی دارند و تعداد 105 سالن هم هنوز جواز نگرفتند. هرچند اتحادیه 
صنف آرایشگران زنانه ری می گوید 50 سالن زیبایی زیرزمینی و بدون 
مجوز کار می کنند اما این آمار با احتساب روستاها بیش از 200 آرایشگاه 
می رسد. البته ناگفته نماند که ایام کرونا موجب شد تا 100 آرایشگاه زنانه در 
شهرستان ری عطای رنگ مو، شنیون و ابرو و ناخن را به لقای آن ببخشند 
و برای همیشه از این صنف خداحافظی کنند. اما از این تعدادی که فعال 

موسی احمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری هم 
پایش در این انتخابات حاشیه دار به میان آمد. از او سوال کردم: این آقای 
قاف که از مدیران شما بوده االن کجاست؟ گفت: به تهران منتقل شده است. 
گفتم: چرا؟ گفت: خب هر نیرویی منتقل می شود. وقتی به او گفتم علت 
این انتقال تخلف و شبه رشوه بوده سکوت کرد و گفت: در حال بررسی 
است. در پاسخ به اظهارات آقای احمدی باید گفت که اوال اینکه چرا باید 
چنین کارمندی به جای بررسی تخلف و تعلیق از خدمت به رتبه باالتر در 
استان تهران منتقل شود. دوم اینکه چرا اتاق اصناف شهرستان ری بعنوان 
متولی انتخابات و رسیدگی به تخلفات در این پرونده ورود نکرده است؟ 
وقتی خانم مونا ولی زاده رسما شکایت کرده و گفته او فردی متخلف بوده 
این همه دست دست کردن و مماشات چه معنایی دارد؟ انتخابات اتحادیه 
آرایشگران زنانه هرچند پرحاشیه بود اما نشان داد که جای تخلف در 
انتخابات ها بسیار باز است. نشان داد که شاید مدیر اداره صمت شهرستان 
هم می تواند تخلف کند و نشان داد که بررسی تخلفات جایگاهی ندارد. با 
این حال نوبت وزارت صمت و فرمانداری ری است که در این پرونده وارد 
شده و کارمند متخلف و آنهایی که قصد تخریب برخی کاندیداها را داشتند 
را مورد بازخواست و بررسی قراردهند. اما آیا تخریب و شایعه سازی علیه 

برخی کاندیداها جای درمان دارد؟ چه کسی پاسخگو است؟

هستند 31 مدیر آرایشگاه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، 94 نفر 
کارشناسی، 525 نفر دیپلم و الباقی زیر دیپلم هستند. بعنوان روزنامه نگار 
وقتی پیگیر حاشیه های انتخابات صنف آرایشگران زنانه ری شدم آخرش 
نفهمیدم که این همه رقابت و حاشیه برای رسیدن به هیات مدیره صنف 
برای چه است؟ درآمد ساالنه اتحادیه حدود ماهانه 15 تا 20 میلیون تومان 
است که آن هم صرف هزینه  های جاری اعم از بازرسی، کارکنان، اجاره 
مکان اتحادیه، هزینه ایاب و ذهاب و غیره می شود. با این اوصاف موضوع 
فسادمالی و اختالس در این اتحادیه تا حدودی خالی از ذهن است. در 
هرحال در ایام انتخابات اقدامات شائبه دار زیادی رخ داد. مثال شنیدم که 
یک فردی جادوکرده تا فالنی رای نیاورد. یا فرد دیگری مدعی شده رقیبش 
مینی بوس حاوی اتباع پاکستانی با ماسک به اتاق اصناف آورده و بدون ثبت 
اثرانگشت و شناسایی رای دهندگان رای داده اند. یا اینکه در اطراف اتاق 
در روز انتخابات برگه های تبلیغاتی توزیع شده و حتی بنر تبلیغاتی یکی 
از کاندیداهای در خیابان ورودی به اتاق نصب بوده است. جالب تر و البته 
قابل تامل اینکه یکی از کاندیداها مدعی شده در ایام انتخابات تلفن همراه 
او )همراه اول( ارسال پیامک تبلیغات کاندیداتوری اش را مسدود کرده تا 
او تبلیغات نکند. وقتی هم به همراه اول مراجعه کرده گفته اند یک بازرسی 
دستور داده است. البته شنیده ها را به حسین توکلی فرماندار ری گفتم و 
او در پاسخ گفت: من هم در فضای مجازی به برخی شایعات برخوردم 
و دستور پیگیری دادم. با همه این حاشیه ها به سراغ دو رقیب رفتم تا از 

آنها سوال کنم. 

     منا ولی زاده 41 ساله دارای مدرک کارشناسی 
رقابت  میدان  طرف  آن  در  محض  ریاضی 
)نسرین  خود  حریف  بر  اندکی  اختالف  با 
حسنی( باخت اما همچنان بعنوان عضو هیات 
مدیره اتحادیه صنف آرایشگران زنانه شهرستان 
ری فعال است. ولی زاده در چند دوره عضو 
هیات مدیره اتحادیه ری بوده و حتی چند سالی 
هم در سالن آرایشگاه رئیس اتحادیه تهران کار 
کرده است. او مشکالت صنفش را قوانین و 
آیین نامه هایی می داند که اجازه می دهند هر 
فردی با داشتن یک فضای 12 تا 15 متری سالن 
آرایش داشته باشد! او معتقد است که بسیاری 
از همکارانش تخصصی در حرفه کسب و 
کار و مشتری نبازی ندارند و باید به آنها این 
علم آموزش داده شود. چرا هنوز در برخی از 
آرایشگاه های زنانه ما سبزی پاک می کنند؟ این 
صنف نیاز به جایگاه و علم و کار حرفه ای 
دارد.  مونا ولی زاده می گفت: هیچ وقت در 
هیچ دوره ای از اتحادیه ها همدلی نبود و برای 
همین صنف ما مظلوم است. حتی وقتی در 
دوره قبل خانم درویش رئیس اتحادیه شد به او 
گفتم رای را به من واگذار کن تا مدیریت کنم. از 
او سوال کردم: چرا اینقدر دوست دارید رئیس 
اتحادیه شوید؟ گفت: من قدرت طلب هستم 
و می خواهم با این قدرت برنامه هایم را اجرا 
کنم. گفتم: االن هم عضو اتحادیه هستید مگر 
نمی شود؟ گفت: رئیس خانم حسنی است و 
عمال من که رقیب او بودم کاره ای نیستم. گفتم: 
اگر شما رئیس می شدید آیا خانم حسنی هم 
چنین جایگاهی داشت؟ گفت: بله ...! از مونا 

ولی زاده در مورد حاشیه های انتخابات سوال 
کردیم و گفتم: شما 10 میلیون تومان به فردی 
به نام آقای »ق« از مدیران اداره صمت شهرستان 
ری)رئیس کمیسیون انتخابات( پول دادید چرا؟ 
گفت: قول داد مجوز تبلیغات برای من بگیرد 
بتوانم در شهر تبلیغات کنم. وقتی شهرداری 
بنر تبلیغاتی من را پاره کرد به سراغش رفتم و 
اداره را روی سرش خراب کردم. سوال کردم: 
حقیقت دارد شما برای آزادی یکی از مدیران 
زن در فرمانداری ری که به یک اتهام زندانی 
شده بود سند گذاشتید؟ گفت: بله اما ارتباطی با 
انتخابات ندارد. این کار دوستانه بود چون من 
نماینده کمیسیون بانوان اتاق اصناف بودم. بخش 
های زیادی از گفتگوی من با مونا ولی زاده قابل 
انتشار نیست و نیاز هم به مطرح شدن ندارد. اما 
آنچه از این گفتگو بر می آید این است که او 
نسرین حسنی را در بخش آموزش آرایشگری 
و برخی کارهایش قبول دارد و بیشتر دوست 
دارد برنامه هایی که برایش فکر کرده و به نفع 
اعضای اتحادیه است اجرا شود. با این حساب 
انتخابات یک رقابت سنگین میان زنان آرایشگر 
فرد  و  می شود  محسوب  ری  شهرستان  در 
برنده در میان صنف با چشم دیگری به او نگاه 
خواهد شد. اما وقتی خانم ولی زاده گفت من 
قلبا خانم نسرین حسنی رقیبم را دوست دارم 
از بیان سایر پرسش ها حذر کردم. اما در مورد 
توزیع صبحانه به اعضای اتاق در روز انتخابات 
گفت: اتاق گفته بود صبحانه روز انتخابات با 
اتحادیه است و من هم آن را اجرا کردم. گفتم: 

همین اقدام شما درست نبود!

مدرک  دارای  ساله  حسنی 48  نسرین      
تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و صاحب 
و  آرایش  های  سالن  مجموعه  از  شعبه   3
آموزش  آرایشگری شایسته نو در شهرری و 
شمال تهران  با اختالف یک رای در انتخابات 
اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان ری پیروز 
شد. او در مورد شایعات تقلب یا تخلفات 
تیمش می  و  او  مورد  در  رقبا  که  انتخاباتی 
گویند گفت: من صادقانه وارد انتخابات شدم 
و هرچه بازرسان و نیروهای اجرایی انتخابات 
گفتند را اجرا کردم. این ادعاها نیاز به مستندات 
دارد و نباید افراد را فقط به دلیل اینکه برنده 
انتخابات شدند قضاوت کرد. امروز این اتحادیه 
را با میلیون ها تومان بدهی و ساختمان فرسوده 
کیفی  سطح  ارتقای  برای  و  گرفتم  تحویل 
و کمی صنف برنامه دارم. مهمترین آن ابتدا 
ستاره دار کردن سالن های زیبایی و آرایشی در 
سطح شهرستان است که مشتری بر اساس نوع 
خدمت و کیفیت آرایشگاه و آرایشگر و تعرفه 
مصوب انتخاب کند. نکته دیگر اینکه در صدد 
هستیم بعد مسافت را برای اخذ مجوز تصویب 
کنیم و یک استانداردی برای فاصله سالن ها 
تعریف کنیم که این اقدام برای تحقق عدالت 
اقتصادی و درآمد آرایشگاه ها تاثیرگذار خواهد 
بود. برنامه بعد الزام نصب دوربین مداربسته در 
تمامی ورودی های آرایشگاه های زنانه در 
شهرستان است و پاالیش کلی آرایشگاه ها و 
سالن های زیبایی در 5 شهر شهرستان ری و 
حتی روستاها در دستور کار هیات مدیره جدید 
اتحادیه قراردارد. نسرین حسنی که در کارنامه 

مشتری،  رضایتمندی  تندیس  خود  کاری 
دوره های  برگزاری  و  سال  نمونه  کارآفرین 
تخصصی آموزش آرایشگری را دارد می گوید: 
برای اجرای برخی از این طرح ها قطعا با 5 
بازرس موفق نخواهیم بود برای همین فراخوان 
جذب بازرسان داوطلب اتحادیه را دادیم. بیمه 
عمر، امنیت شغلی، داشتن شرکت تعاونی، ایجاد 
سایت مستقل برای اتحادیه، ارائه آموزش های 
آن الین به اعضاء، جلوگیری از آرایشگاه های 
زیرزمینی و ایجاد رسته های جدید شغلی از 
مهمترین دغدغه های اعضاء و تیم جدید هیات 
مدیره است که یک به یک با کمک اعضاء چه 
آنهایی که به من رای دادند و چه آنهایی که 
رای ندادند محقق خواهد شد. رئیس جدید 
اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان ری در مورد 
جابجایی مکان اتحادیه گفت: ساختمان قبلی 
فرسوده و در شان و جایگاه هنرمندان حرفه 
آرایشگری شهرستان ری نبود. ساختمان جدید 
هم با سختی هایی که بود اجاره کردم تا روزی 
که منابع مالی اتحادیه و کمک اتاق اصناف 
بتوانیم مکان ثابتی را برای اتحادیه خریداری 
کنیم. او معتقد است که صنف آرایشگران زنانه 
نیازمند توجه بیشتر است چون ارتباط مستقیمی 
بین زنان و دختران جامعه دارند و هر آرایشگاه 
زنانه می تواند به مرکز فرهنگی تبدیل شود و 
نهادهایی  مشارکت  نیازمند  آن  تحقق  برای 
مانند بسیج، شهرداری، بخشداری ها، نهادهای 
فرهنگی، موسسات خیریه و سازمان های مردم 
نهاد هستیم. حسنی دارای دو فرزند به نام آناهیتا 

و آرمیتا است و همسر او شغل آزاد دارد.

و اتحادیه آرایشگران زنانـه

انتخابات
گزارش سید هادی کسایی زاده

روزنامه نگار
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با حضور رسانه ها، کارکنان و دوربین ها سر و صدای زیادی به پا شد که 
بخشدار کهریزک از شهردار باقرشهر تجلیل بعمل آورده است. مراسم برگزار شد و 
کلی هم عکس یادگاری گرفتند. اما نکته جالب اینجا بود که اوال بخشدار کهریزک 
از شهرداری تجلیل کرد، که او تخلفات زیادی را در سطح شهر به نام شهرداری 
ثبت کرده است. بعنوان مثال به تازگی ساختمانی 6 طبقه در 30 متری امام خمینی 
باقرشهر در حال ساخت است در حالی که قانون اجازه ساخت چنین بنایی را 
برای این شهر ممنوع کرده است. یا اینکه آخرین وجب های باقرشهر و در کنار 
دیوارهای بهشت زهرای تهران مجوز ساخت ساختمان های 5 طبقه صادر شده 
که آن هم جای تامل دارد. هرچند نباید به دلیل اهمال کاری شهرداری باقرشهر 
در ایجاد ایمنی و روشنایی خیابان سایت به سادگی عبور کرد به خصوص اینکه 

گزارش کوتاه

تقدیر بخشدار از 
شهردار متخلف!

به تازگی این جاده نا ایمن 2 کشته به همراه داشته است. در کنار آن زمین های 
کشاورزی زیادی در سطح این شهر تغییر کاربری گرفته و یک شبه تبدیل به بنا 
شده است. نمونه بارز آن ساختمان الکچری در جاده گلحصار دقیقا در زمین های 
کشاورزی و کنار جاده است که با اینکه بارها این گزارش منتشر شده اما برای هیچ 
یک از مسئوالن شهرستان ری حس پیگیری و بررسی به وجود نیامد. البته علت 
هم دارد. آنقدر تخلفات بزرگ میلیاردی و ملی در جنوب تهران زیاد است که چند 
تغییر کاربری این حرف ها را ندارد. با اینحال از بخشدار کهریزک باید سوال کرد 
بر چه اساسی به شهرداری که اینطور در روز روشن مجوزهای اینچنینی صادر 
می کند را باید تجلیل کرد؟ مگر نه این است که این تجلیل های پایه های مدیریتی 

مدیران را محکم تر می کند؟

آغاز تحقیقات جدایی ری از تهران
وستاهای ری آب تهــران در ر

همزمانی آذرماه با جشن تولد آقای فرماندار و سالگرد انتصاب او بعنوان فرماندار »ری« 
موجب شد تا قرار و مدار یک گفتگوی خبری با او داشته باشم. هرچند به دلیل برگزاری یک 
برنامه فوری برای آقای فرماندار مدت زمان گفتگو فقط 30 دقیقه شد اما در قرار بعدی سواالت 
زیربنایی و زیرساختی در بخش توسعه شهرستان ری این مصاحبه را تکمیل خواهد کرد. به 

شرطی که دفترفرماندار وقت دیگری هماهنگ کنند.
*جناب آقای توکلی، یکی از چالش های مهم در بخش زیربنایی شهرستان خالی شدن 
سفره های آب زیرزمینی در جنوب تهران به ویژه روستاها، بخش های حسن آباد فشافویه 
و کهریزک است. بر اساس برنامه توسعه شهرستان انتقال آب از سدماملو به ری تاکید شده 
است اما تاکنون  اقدام خاصی انجام ندادند. آخرین وضعیت این پروژه چگونه است؟ پس از 
بهره برداری سد ماملو کیفیت آب با تخصیص مناسبی در مرکز شهرستان ری ازنظر کمی و 

کیفی بهتر شد اما سایرنقاط وضعیت مطلبوبی نداشتند. بنابراین برای انتقال آب به قیامدشت و 
خاورشهر آب را از مسیر خط لوله اصلی گرفته شد  اما برای باقرشهر خط انتقال فرعی ایجاد 
شد. در مجموع 50 میلیاردتومان برای این مهم سرمایه گذاری شده است. پس از اقدام و ابالغ 
ادغام آب و فاضالب  روستایی و شهری زمینه خدمات رسانی بهتر به روستائیان صورت 
گرفت و امروز در حال اتصال آب شرب شهری به روستاها هستیم که تا امروز حدود  15 
روستا به این شبکه متصل شده اند و الباقی روستاها هم طرح های مطالعاتی انجام شده و تا 2 
سال آینده تمامی روستاها به آب شرب متصل می شوند. همچنین در یک پروژه دیگر با اتصال 
خط لوله از رینگ آبی قمربنی هاشم تهران مجموعه نمایشگاه  شهرآفتاب،کهریزک  حسن آباد 
فشافویه، فرودگاه امام)ره( و زندان بزرگ پایتخت هم به آب شرب  شهری که از آب با کیفیت 

و گوارا می باشد و زمینه تحقق آب پایدار فراهم می شود. 

*متاسفانه با افزایش قاچاق انسان و ورود غیرمجاز اتباع به ویژه افغان 
ها به جنوب پایتخت وضعیت ناخوشایندی از نظر اسکان، اشتغال، جرم 
و موادمخدر در روستاها و شهرهای جنوبی به ویژه کهریزک و باقرشهر 
مشاهده می شود که حتی امنیت بخش را هم بهم می زند. طبق سند 
توسعه اقدامی انجام شده است؟ اصل ورود اتباع غیر مجاز می بایست از 
مرزهای کشور کنترل شود البته جدیدا یک الیحه ویک طرح در حوزه 
ساماندهی مهاجرین واتباع خارجی در مجلس شورای اسالمی مطرح 
است.البته ذکر این نکته که در برخی از روستاها حتی بافت جمعیتی 
هم تغییر کرده و باید از طریق وزارت کشور تصمیم گیری ملی  در 
خصوص آمایش اتباع  و چگونگی حضور آنها  انجام شود. با این حال 
بعنوان کشوری اسالمی و لزوم انجام اقدامات بشردوستانه ، خدماتی مانند 
امور اجتماعی و رفاهی ، سکونت ، بیمه، آموزش، بهداشت وسالمت 
همانند یک شهروند ایرانی به این افراد ارائه می کنیم. البته طرح طرد اتباع 
غیرمجاز بصورت مستمر در مجموعه شهرستان  در حال اجراست و 
همچنین  اگر کارگاهی که مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی نیست 
واز آنها استفاده نماید یا به کارگیری کند جریمه و با آن برخورد قانونی 
می شود. هرچند دفاتر کفالت اتباع  هم در این حوزه بحث ساماندهی 

اتباع را دنبال می کنند.
*سوء مدیریت ها موجب شد یک کودک و چند شهروند در کانال 
آب انتقال  اطراف شهرری و منطقه امین آباد به کام مرگ کشیده شوند. 
دادستان اعالم جرم کرد و آب منطقه ای مقصر اعالم شد. این پرونده در 
چه مرحله ای است؟ پس از صدور حکم بدوی شرکت آب منطقه ای 
به حکم اعتراض کرده و پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی قراردارد. 
قطعا پس از صدوررای نهایی فرمانداری ری هم بعنوان مطالبه گر وارد 
می شودو با افرادی که قصور داشته اند براساس قوانین برخورد می نماید.
*بر اساس سندتوسعه شهرستان خریدحریم آثارتاریخی و احیای 
میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و خیلی اقدامات خوب تاکید شده 
اما در عمل چیزی مشاهده نمی شود؟ چرا؟ آثارتاریخی بسیار زیادی 
با آقای مسعود  اعتبارات کافی نیست. من  در شهرری داریم و این 
شفیعی رئیس سازمان مدیریت تهران هم مذاکراتی داشتیم که واقعا نیاز 
به اعتبارات ویژه در خصوص آثار تاریخی ری داریم که نظر سازمان 
مدیریت هم در احیا بافت با ارزش تاریخی  مثبت است. با این حال پس 
از حضور نمایندگان محترم  در مجلس شورای اسالمی و بازدید از این 
مکان های تاریخی اهتمام داریم با ورود بخش خصوصی میراث فرهنگی 
و گردشگری را رونق دهیم. در بودجه 1400 هم پیشنهاد این اعتبار ویژه 

برای شهرری دیده شده است.
*سکه های طالیی که در ابن بابویه کشف شد چرا در شهرری 
نماند؟ مگر مکان خاصی نداریم؟ برنامه ما این است که در شهرری یک 
موزه ایجادکنیم تا این آثار تاریخی در خود شهرستان نگهداری و در 
معرض دید عموم قراربگیرد. االن سکه ها در دست میراث فرهنگی است 

و پرونده مفتوح ودر حال رسیدگی است.

*جناب آقای فرماندار، گزارش من از سگ های ولگرد در بخش 
جنوبی ری نشان می دهد وضعیت روز به روز بدتر می شود. برنامه 
ندارید؟ مشکل اساسی ما اقدامات  شهرداری تهران در این خصوص 
است. آنها بدون اخذ مجوز در منطقه آراد کوه مرکز نگهداری و عقیم 
سازی سگ های بالصاحب را ایجادکردند که چندین بارهم در این 
خصوص تذکر دادیم. هرچند شهرداری های شهرستان ری هم در 
حال اجرای دستورالعمل ها هستند اما اگر شهرداری تهران و همه حوزه 
سرزمینی پیرامون   شهرستان ری را هم تحت پوشش جمع آوری سگ 
های بالصاحب  قراردهد این مشکل برطرف می شود. اما االن این 
حیوانات را در حاشیه شهرستان ری رها می کنند و این اقدام مشکالتی 
را برای ساکنین بوجود آورد .البته شهرداریها، دامپزشکی ،بهداشت ودرمان 

،محیط زیست شهرستان ری از نظر حقوقی پیگیر امور هستند
*سال 1398 بر اساس برنامه سند توسعه باید جاده حسن آباد- 
چرمشهر ایمن سازی می شد. حتی اعتبارات آن هم دیده شده بود. 
امروز شاهد این موضوع نیستیم. این در حالی است که خانواده های ده 
ها هزار زندانی در زندان بزرگ با مشکل تردد در این جاده باریک و بی 
چراغ و ناایمن روبرو هستند. چرا؟ البته اعتباری در این خصوص تا حال 
حاضر تخصیص داد نشده اگرچه طراحی جاده تمام شده و برای اجرا 2 
بارمناقصه برگزار شده 10 کیلومتر آن در دستور کار قرارگرفته و 50 درصد 
اعتبار آن با فرمانداری  شهرستان و 50 درصد دیگر با سازمان مدیریت 
و راهداری است. االن مجددا مناقصه برگزار شده  و پیمانکار تعیین شود 
تعریض وایمن سازی از جاده حسن آباد تا زندان بزرگ اجرایی می شود.
*بعنوان فرماندار ری و یک شهروند که در ری متولد شده موافق 
جدایی ری از تهران هستید؟ چرا برای یک بار این چالش تمام نمی شود؟ 
چرا هر دفعه دستمایه سیاسیون و رسانه ها قرارمی گیرد؟ بحث جدایی 
ری از تهران  بیش از 2 دهه بطور جدی در حال پیگیری است. شهرداری 
تهران در طرح تفصیلی پایتخت، ری را جزئی از محدوده مناطق 22 گانه 
تهران می  داند و قانونگذار براساس قانون اساسی و تقسیمات کشوری 
هم می گوید ری یک شهرستان است. حرف ما این است که  محدوده 
شهرری را مشخص کنید و مدیریت آن مثل سایر شهرستان ها باشد . 
حال با توجه طرح جامع تهران و تبصره الحاقی به قانون شوراها در سال 
92 تداخالت وجود دارد اما برای این کار اول باید کار مطالعاتی انجام 
شود  دوم اینکه نظر مردم ری و نخبگان و کارشناسان بویژه برنامه ریزان 
توسعه  شهری وشهرسازی و نظرات مدیران متخصص در این حوزه 
وتجربیات جهانی و نحوه مدیریت شهرهای پیرامون پایتخت که در حال 
حاضر بصورت مستقیم اداره می شوند اهمیت دارد. لذا از ماهها قبل تیم 
تخصصی در ری ، مرکز مطالعات شهرداری تهران هم کار را آغازکرده اند  
و مرکزپژوهشهای مجلس هم 2 بار در گذشته گزارش کارشناسی نظر 

داده و در آخر هم نیز بر اساس نظر کارشناسی تصمیم گیری می شود.
*یکی از چالش های حقوقی در بخش کهریزک نبود مجموعه 
دادستانی است. قطعا ایجاد دادستانی در کهریزک این بخش را در مبارزه 

با فساد به ویژه انبارهای زیرزمینی و قاچاق کاال همراهی خواهد کرد. 
اقدامی شده است؟ با توجه به  اینکه ایجاد دادسرا در کهریزک در گذشته 
ابالغ شده  و مکاتباتی با دادگستری استان تهران جهت تسریع در این 
امر انجام شده است بل در حال پیگیری هستیم. منتظر هستیم چارت 
نیروی انسانی دادستان کهریزک از سوی دادگستری استان تهران تائید 
شود و حتی مکانی هم برای دادستانی کهریزک پیشنهاد شده است . البته 
در مواردی که در ایین دادرسی بر عهده دادستان می باشد در حال حاضر 

در حال اجراست.
*جناب آقای فرماندار بازهم سوال بعدی در مورد کهریزک است. 
آنقدر این بخش مشکل دارد که به آسیب تهران تبدیل شده در حالی که 
می تواند به بهشت اقتصادی تهران تبدیل شود. چالش مجموعه بازیافت 
زباله های آراد کوه و بوی نامطبوع و شیرابه هایی که زمین منطقه را 
مسموم کرده بیش از 15 سال است تیتر رسانه ها قرارگرفته؛ آیا شما بعنوان 
فردی که روزگاری بخشدار کهریزک بودید و تالش کردید این مجموعه 
منتقل شود امروز در مقام فرماندار بازهم پیگیر هستید؟ شهرداری تهران 
مکرر تاکید بر عدم جابجایی آرادکوه دارد اما علی رغم این تاکیدات با 
پیگیری استاندار تهران و سازمان محیط زیست فراخوان مطالعه مکان یابی 
مرکز بازیافت زباله های تهران اعالم شد. امیدواریم این معضل برطرف 

شود.
*اما شهروندان حسن آبادفشافویه نگران هستند که منطقه هوشنگ 
آباد مکان دیگر تولد آرادکوه باشد. اینچنین است؟ هوشنگ آباد در 
مطالعات دهه 80 بود که مخالفت هایی صورت گرفت. اما بازهم در 
مطالعات کنونی روی آن بحث است. نظر کارشناسان محیط زیست در 

این موضوع ارجحیت دارد.
*مسکن نیازمندان هم در برنامه 5 ساله توسعه شهرستان دیده شده 
اما خبری نیست؟ چرا؟ چالش ما این است که بر اساس ساختار جمعیتی 
شهرستان ری نه در مسکن مهر جمعیت ری دیده شد و نه دراقدام ملی 
مسکن  که پیگیریها و جلساتی  با اداره  کل مسکن و شهرسازی داشته ایم 
و  در حال رایزنی هستیم بتوانیم مکانی را بعنوان محل ساخت مسکن 
افراد کم درآمدطبقه متوسط   ایجادکنیم که دیگر ساکنین ری به عنوان مثل 
به شهرهای جدید همچون  پرند نروند ود در سرزمین ری ویا اطراف 

زمینی جهت ساخت مسکن پیش بینی شود.
*ساماندهی معتادان که رسانه های محلی این روزها زیاد به آن می 
پردازند... برنامه ها اجرا شده است؟ بیش از 9 هزار معتاد متجاهر در ری 
تست کرونا گرفته شد و در 4 مرکز نگهداری می کنیم. اما مشکل ما این 
بود که معتادان  پس از پایان دوره پاکسازی در شهرری رها می شدند که 

پیگیری کردیم نشود. اما جمع آوری را در دستور کار داریم.
کجا  به  شدند  دستگیر  گروهی  که  متخلف  دهیاران  *پرونده 
رسید؟این پرونده  از سال 97 در دستور کار بود و ضابط قضایی و 
دادستانی پیگیر بودند که پس از احضار و تامین وثیقه  همچنان در مرحله 

بازپرسی قراردارند و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.

گفتگو با حسین توکلی 
فرماندار 43 ساله شهرستان »ری«
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گفتند یک پدر شهیدی صاحب زمین محل دفن امام خمینی)ره( بوده و به اصرار 
به او پول زمین را دادند اما اصال به او نگفتند فردای آن روز در دولت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی به سرعت و قبل از دفن امام)ره( تصویب کردند که این مکان شهرآفتاب 
می شود! حاال این زمین و آستان کوچک تبدیل به یک شهر شده به نحوی که آستان 
حرم امام)ره( امروز 32 هزار هکتار را در تملک خود گرفته است. زمینی که تا 2 سال 
قبل فقط 5 هکتار بود و حاال از جنوب بزرگراه آزادگان تا فرودگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( را در سیطره خود قرارداده است. حاال اینکه چطور و به چه نحوی و با چه 
منابع مالی و مجوزی زمین و اراضی عمومی و منابع طبیعی و جهادکشاورزی اینطور در 

تملک درآمده بماند. البته چند مورد آن را بیان کردیم. 
گفته شده در سال 1395 که نمای داخلی حرم امام خمینی)ره( تیتر رسانه ها 
قرارگرفت 77 میلیاردتومان بودجه دولتی را از آن خود کرد. هرچند بودجه ساالنه 
حرم امام)ره( به اسامی مختلف مانند موسسه نشر آثار امام)ره( ساالنه حدود 40 تا 
45 میلیارد تومان است اما این در حالی است که منابع درآمدی حرم کم نیست.  از 
عجایب مدیریت کشوری و تقسیمات سرزمینی آن است که در شهرستان ری یک 
شهری به نام شهرآفتاب متولد می شود و داستان وقتی شاخ دار می شود که این شهر 
با یک مصوبه نه چندان پخته و حرفه ای و با هدف خاص زیرمجموعه فرمانداری 

تهران قرارمی گیرد که بر اساس عقل و منطق و آمایش هم بخواهیم حساب و کتاب 
کنیم باید زیرمجموعه شهرستان ری باشد! در مثال و خودمانی بخواهیم بگوئیم، امروز 
ورود به این شهر به نوعی ممنوع است و برای خود ساز و کارقلمرویی دارد به نحوی 
که آب بخواهید در این شهر میل کنید نیاز به مجوز از آستان دارد. اما تهدید زمانی 
رخ می دهد که شنیده شده حامیان این پروژه شهرسازی به دنبال آن هستند که شهر 
آفتاب را به شهرستان آفتاب تبدیل کرده و کهریزک را از ری جدا کرده بعنوان مرکز 
شهرستان معرفی کنند. این در حالی است که کهریزک و شهرآفتاب امروز به دلیل 
استقرار استراتژیک انبارهای بزرگ و زمین های بایر کشاورزی و ظرفیت توسعه کارگاه 
ها و صنایع از موقعیت خوبی برخوردارند. تحلیل رسانه ای آن است که آستان مقدس 
امام)ره( قصد دارد برای خود شهرستانی مستقل داشته باشد و با توجه به اینکه در 
نزدیکی فرودگاه امام خمینی)ره( ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفته است به محلی 
برای سودهای کالن اقتصادی و صنعتی تبدیل شود. سودی که مردم محروم جنوب 
تهران از آن بی بهره خواهند بود. همانطور که در سالهای متمادی هیچ منفعتی از بهشت 
زهرا)س( و مجتمع بازیافتی آراد کوه که متعلق به شهرداری تهران است یا پاالیشگاه 
تهران،  سیمان تهران، کارخانه ها و صنایع آالینده، شهرک صنعتی شمس آباد و غیره 
... عایدشان نشده جز آلودگی زیست محیطی و بدنامی که بر پیشانی آن مانده است. 

  از عجایب مدیریت 
کشوری و تقسیمات 

سرزمینی آن است که در 
شهرستان ری یک شهری 

به نام شهرآفتاب متولد 
می شود و داستان وقتی 
شاخ دار می شود که این 

شهر با یک مصوبه نه 
چندان پخته و حرفه ای و 

با هدف خاص زیرمجموعه 
فرمانداری تهران 

قرارمی گیرد. اما تهدید 
زمانی رخ می دهد که 

شنیده شده حامیان این 
پروژه شهرسازی به دنبال 
آن هستند که شهر آفتاب 

را به شهرستان آفتاب 
تبدیل کرده و کهریزک 

را از ری جدا کرده بعنوان 
مرکز شهرستان معرفی 

کنند. 

موضوع فساد و قاچاق های کشف شده در انبارهای جنوب تهران به ویژه منطقه کهریزک را با 
حسین توکلی فرمانداری ری مطرح کردیم. وی گفت: عمده انبارهای کاال و باراندازهای بزرگ در 
جنوب تهران استقراردارد و بازرگانان توجه ویژه ای به ری و دسترسی های آن به کریدورهای شرق 
و غرب، شمال و جنوب کشور دارد. با این حال بحث قاچاق بسیار جدی است و در شهرستان ری 
همه بسیج شدند تا با این معضل برخورد کنند. هرچند باید از مبادی ورودی با آن برخورد شود. 
در یک سال گذشته تعدادانبارهای ثبت شده در سامانه از 375 انبار به 2025 انبار رسیده تا نظارت 
ما دقیق تر شود.  حاال اگر سامانه ایراد دارد باید رفع شود تا کل ورود و خروج کاالها شفاف ثبت 
شود. اگر کاالیی ثبت نشده باشد باید ضبط شده و با آن برخورد شود. البته به اداره ثبت هم گفتیم 
نیروهای بازرسی را بیشتر کنند و دادستانی هم پای کار است. البته دنبال این هستیم که در شهرستان 
ری یک انبار تملیکی ایجاد کنیم و تا مرحله تعیین و تکلیف در این انبار دپو و نگهداری شوند که 
در این مورد مکان یابی هم انجام دادیم و به دنبال صدور مجوز هستیم. اظهارات آقای فرماندار 
دوای دردما نیست چون هدف شفاف سازی است. ما می خواهیم بدانیم این کاالهای کشف شده 
باالخره چه می شود؟ سر از کجا در می آورد؟ دست چه افرادی و نهادهایی می رسد؟ آیا داشتن 
دسترسی آزاد به اطالعات طبق قانون جرم و گناه است؟ شاید این در اختیارات حسین توکلی 
نیست اما باید استان تهران در این موضوع وارد شود و برای یک بار هم شده وضعیت انبارها را 

شفاف کند و آمار ورود و خروج ثبت شود.

امین بابایی بخشدار کهریزک می گوید: بخشداری کهریزک بعنوان یک نهادحاکمیتی تمام 
تالش خود را برای ساماندهی انبارهای مستقر در بخش کهریزک به کار بسته به نحوی که در 
کنار حضور در گشت های مشترک تعزیرات از انبارها، موضوع برخورد با انبارهای زیرزمینی را 
هم دنبال می کند. با این حال توقع ما از اتحادیه صنف انباردارهای شهرستان ری پاالیش گسترده 
انبارهای جنوب تهران است و باید تمامی انبارها دارای شناسه رهگیری و متصل به نرم افزارآن 
الین انبارداری باشند. هرچه نظارت ها قوی تر و ادامه دار باشد پیشگیری از قاچاق و احتکار هم 
میسر می شود. در کشفیات جدیدی که در انبارهای بخش کهریزک از سوی گشت های مشترک 
تعزیرات و اتاق اصناف مشاهده شده مقادیر زیادی قاچاق و احتکار کاالهای اساسی در انبارهای 
مجاز است که جای تامل دارد. وضعیت به نحوی شده که گروه زیادی از انبارهای زیرزمینی به 
دلیل حضور پررنگ بازرسان احساس نا امنی کرده و افراد کاالهای خود را در سوله ها، گاوداری 
ها و حتی خانه ها نگهداری می کنند. هرچند این تهدید و نا امنی برای قاچاقچیان ومحتکران نوید 
موفقیت می دهد اما نباید فراموش کنیم که به گفته بسیاری از مسئوالن، قاچاق از مبادی رسمی وارد 
کشور می شود که باید کنترل هوشمندی شود. بابایی می گوید: در دولت الکترونیک و دسترسی 
آزاد به اطالعات نباید شاهد این تخلفات باشیم و باید اتحادیه ها و انباردارها خود را به دولت 

نزدیک تر کرده و از این خدمات استفاده کنند.

*فرماندار ری: برای خروج از یکی از چالش های 
حوزه انبارداری و قاچاق در صدد هستیم یک انبار 
تملیکی در شهرستان ری ایجاد کنیم.

*بخشدار کهریزک: کشفیات قاچاق و احتکار در 
انبارهای دارای مجوز جای تامل دارد و باید اتحادیه 
انباردارها اقدام ضربتی برای کنترل و رصد آن الین 

انبارها داشته باشند.

اگر چنین تصور و برنامه ای در دستور کار آستان و یا دولت باشد باید 
گفت که این برخالف آمایش سرزمینی استان تهران است. تهران نباید 
بزرگتر شود و هرگونه اقدامی برای بزرگتر شدن تهران متحمل آسیب 
های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و حتی آمایش سرزمینی کشور را 
هم برهم می زند. ایجاد شهرستان آفتاب و یا هرگونه اقدامی برای مستقل 
شدن این بخش نیازمند کار کارشناسی است و در مورد اقدامات گذشته 
هم باید مجلس شورای اسالمی وارد میدان شود. آنچه در تصور مردم و 
اعتقادات آنها نسبت به بنیانگذار جمهوری اسالمی است، امام فردی ساده 

زیست، حامی محرومان و عدالت طلب است که در اینگونه اقدامات و 
تحرکات چنین سیاست هایی دیده نمی شود. نمونه بارز آن هم تغییر در 
شکل حرم و بارگاه امام راحل است که همچنان حاشیه های آن پررنگ 
تر از متن خودنمایی می کند. نکته دیگر اینکه تهدید سوء استفاده از این 
اقدامات هم دور از ذهن نیست و در موضوع پیشگیری از وقوع جرم 
این موضوع باید با دقت بیشتری پیگیری و بررسی شود. این گزارش تنها 
وضعیت هشدار و اطالع رسانی دارد تا مسئوالن حوزه برنامه ریزی و 

بودجه، امنیت و آمایش سرزمینی در این پرونده ورود کنند.

کوتاه و خواندنی از قلمرو آستان امام خمینی)ره(
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داستان و راستان های زمین های بی صاحب یا باصاحب همراه با انبارهای 
زیرزمینی در بخش کهریزک یا به قول خودمانی جمهوری کهریزک تمامی 
ندارد. یا پای آستان ها، نهادهای خاص و چهره ها در میان است و یا اینکه به 
ما خبرنگارها می گویند ورود پیدا نکنید! اما حقیقت آن است که جنوب تهران 
از باب جمهوری کهریزک یک فرصت و ظرفیتهای خوبی همانند دسترسی 
به شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، مجاورت با فرودگاه بین المللی امام 
خمینی، قرارگرفتن در کویر و دشت پهناور و حاصلخیزی زمین دارد اما به دلیل 
عدم تحقق سیاستهای پایش سرزمینی دچار چالش و تهدید شده است. بعنوان 
نمونه عدم تحقق شناسنامه دار کردن انبارها و کارگاه ها از سوی اداره صمت 

اخبار 20:30 و سایت های خبری خبر کشف گوشت های تاریخ مصرف 
گذشته را با آب و تاب پوشش می دهند به نحوی که آدمی تصور می کند 
که دیگر مشکالت کشور برطرف شد و دست جنایتکاران اقتصادی قطع شده 
است. اما اصل ماجرا این است که این 105 تن گوشت متعلق به شرکت 
دولتی پشتیبانی دام بوده که در انبارسردخانه آقای عزیزیان )پارس نیکان( کشف 
می شود. اما به نوعی سانسور می شود. آیا این نامش احتکار نیست؟ چرا باید 
آنقدر گوشت کیلویی 27 هزارتومانی در انبارها بماند که فاسد شود؟ چرا 

سال 1385 یک شرکت با هدف ساماندهی تخلیه و بارگیری و نگهداری کاالهای تجاری که به صورت پراکنده در 
تهران بود اقدام به خرید 300 هکتار از اراضی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( واقع در منطقه حسن آباد در بخش کهریزک 
به پالک ثبتی 178 می کند. این شرکت متعهد می شود تا 399 قطعه زمین به فرمانداری شهرستان ری تحویل دهد. 
فرمانداری ری هم  در اقدامی پرونده را در کمیسیون ماده 13 استان برده و به شرط رعایت ضوابط ورعایت تبصره یک 
ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی  در همان سال به جریان می اندازد. باالخره در تاریخ 86/4/2 مجوز پروانه صادر 
شد. وقتی شرکت می خواست کار ساختمانی را آغاز کند یک مرتبه اداره منابع طبیعی استان تهران نامه فوری می زند 
که این اراضی مشمول ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور است برای همین ساخت و ساز 
را متوقف کنید. دوباره اسناد بررسی می شود و نشان می دهد که تمام اسناد به نام انبارهای کوثر صادر شده و طی نامه 
شماره 58513/1/11 مورخ 89/08/11 هیات نظارت استان به منابع طبیعی دستور می دهد اسناد زمین ها ابطال و به نام 

دولت جمهوری اسالمی ایران صادر شود. اما ستاد اجرایی فرمان امام)ره( زیر بار نرفت و به این نامه و حکم اعتراض کرد.
حرف ستاد اجرایی این بود که اگر از ابتدا این کار خالف قانون بوده پس برای چه پروانه صادر کردید؟ ما هزینه کردیم 
و ساختیم پس حق آنهایی که سرمایه گذاری کردند چه می شود؟ اعتراضات موجب شد تا حسن کریمی معاون وقت 
استاندار تهران که رابطه نزدیکی هم با حوزه سیاست بیت امام خمینی)ره( داشت در نامه ای به شماره 4/12232 مورخ 
95/12/24 رسما اعالم کند: تا زمانی که از طریق مراجع قانونی اسنادمالکیت ابطال نشده حقوق مالکین محترم است! و با 
ادعای منابع طبیعی نمی توان پروانه و حقوق مردم را نادیده گرفت. لذا می توانند تمدید پروانه کنند! حاال این زمین با این 
وسعت دارای 397 قطعه همراه با دیوارکشی و فونداسیون است که 120 واحد آن در حال بهره برداری است. اما فقط 30 
نفر برای تمدید پروانه بخشداری مراجعه کردند و 20 نفر عوارض دادند. آیا اتحادیه انبارداران در آن زمان بدون استعالم 

از منابع و به صورت کور کورانه اقدام به خرید و واگذاری زمین ها کرده است؟ 

ماجرا ساده است؛ آستان 
امام)ره( زمین خریداری 
می کند و می تواند با برشی 
که دارد موافقت نامه ها 
را یکی یکی بگیرد. وقتی 
مجوز آمد آن را به اتحادیه 
انباردارها می فروشد. حاال 
می خواهند تفکیک کنند به 
آنها مجوز نمی دهند؟! چرا؟ 
کال کار از بیخ ایراد داشته و 
مغایر قانون بوده است.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

باز هم پای اتحادیه انبارداران در میان است

نظارت آن الینی بر ورود و خروج انبارها نیست؟ مانند انبارهای متعلق به آقای 
دانیال زاده )او یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی ایران است که در تاریخ 22 
آبان 1398 خبر ... ( که محلی برای انبار فوالد است. برای همین به او سلطان 
فوالد می گویند. ویا انبارهای متعلق به داماد یک روحانی خاص ...  آیا گرم 
به گرم آنها از طریق سیستم آن الین انبارداری و دوربین های مدار بسته چک 
می شود؟ نظارتی دارد؟ اگر بگوئیم بله به نوعی مردم را مورد تمسخر قرارداده 
ایم. چراکه هر روز در بسیاری از انبارهای دارای مجوز و خوشنام مقادیر زیادی 
کاالی قاچاق یا ثبت نشده کشف می شود. بعنوان مثال چطور می شود در یک 
انبار در کهریزک 30 هزار موتورسیکلت یافت  شود؟ چطور بازرسان مدعی 
هستند که بیش از 300 انبار غیرمجاز و زیرزمینی در این منطقه وجود دارد؟ آیا 
اتحادیه انباردارهای شهرستان ری روحش خبر ندارد؟ یعنی نمی دانند مثال چند 
هکتار سوله و انباری که در حال ورود و ترخیص کاال هستند مجوز دارند یا 
ندارند؟ مشاهده شده برخی فروشگاه های زنجیره ای خصوصی 2 انبار دارند. 
یعنی یک انبار فروشگاهی و یک انبار اصلی و طوری برنامه ریزی می کنند که 
وقتی ماموران می آیند می گویند این کاالها مصرفی فروشگاه است و وقتی وارد 
انبار اصلی می شوند می گویند در حال بارگیری برای ارسال فروشگاه هستیم؟ 

در حالی که عمال احتکار می کنند؟حاال این داستان ها به کنار مشکل وقتی 
جالب تر و دردناک تر می شود که اصال مشخص نیست این کاالهای قاچاق 
کشف شده چه می شود؟ می گوئید دولت و پلیس ضبط می کنند؟ خب مردم 
نباید بدانند دقیقا چطور ضبط می شود و کجا می رود؟ مگر ما قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات نداریم؟ چرا سایت رهگیری کشف و ضبط و توزیع کاالهای 
قاچاق طراحی نشده و مردم بی خبرند؟ چرا گاهی این کاالها سر از فالن 
نهادها در می آورد؟ آیا خود غیرشفاف بودن احکام قضایی در توزیع کاالهای 
قاچاق فسادآور نیست؟ چرا باید به اسم انبار تملیکی هر طور صالح است 
کاالی قاچاق بدور از چشم مردم و رسانه ها توزیع شود. و چقدر برای رسانه 
ها متاسف هستم که فقط اخبار کشفیات را منتشر می کنند و خبری از توزیع 
آن نیست و خبرندارند. در این پرونده ها بخشی از معامالت زمین در جنوب 
تهران و روش مدیریت انبارداری به شیوه قرون وسطی و همچنین عدم نظارت 
به هیچ عنوان را گزارش می کنیم. حتما پاسخ مسئوالن را هم بخوانید و بخواهید 
در این موارد توضیح دهند. هرچند رسانه ها و گروهی از خبرنگاران به دلیل 
رانتی که دارند پیگیر این مسائل نیستند اما پیشگیری از فساد از اینجا آغاز می 

شود. امیدواریم این گزارش کارساز باشد.

و اتحادیه انبارداران موجب شده تاافراد سود جو از این خالء برای انتفاع فردی 
بهره ببرند و زیبائیهای تاریخی و ظرفیتهای صنعتی، ترانزیتی و کشاورزی منطقه 
را نادیده بگیرند. امروز هرچه به سمت فرودگاه امام)ره( نزدیک تر می شویم 
شاهد تخلفات بیشتر هستیم. در شماره قبلی مهرتابان در مورد تخلفات برخی 
شرکت ها در انتشار بوی بد در اطراف فرودگاه گفتیم و اینکه دولت 100 میلیارد 
تومان پول بی زبان را چطور صرف رفع بوی بد اطراف فرودگاه کرد. پولی که 
می توانست  سقفی باشد و یا مدرسه و درمانگاهی را آباد کند. حاال نوبت به 
انبارها و زمین ها رسیده است. نمی دانیم قصه این انبارها چیست که برایش 

اینطور سر و کله می شکنند. ابتدا با یک داستان و یک پرونده آغاز می کنیم. 
سال 1368 معاونت امالک و مستغالت آستان امام)ره( با هدف انتقال 

واحدهای پراکنده و مزاحم شهرآفتاب اراضی محمدآباد چمبورک در بخش 
کهریزک را با دستور کمیسیون مستند سازی ریاست جمهوری در اختیار 
می گیرد. آستان امام)ره( در این پرونده توانست تمامی موافقتنامه ها را بگیرد و 
نظر کمیسیون ماده 13 کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی را هم همراه با 
نظریه جهادکشاورزی مبنی بر عدم شمول اراضی جلب کند تا بتواند 600 هکتار 
زمین برای احداث 773 واحد کارگاه های کوچک و انبار و بارانداز را بامجوز 
برای خود کند. کارتا جایی پیش رفت که بخشدار کهریزک در سال 1391 
مجوز  احداث بنا در پالک 11 فرعی از 187 را صادر کردو در سال 1397 
این مجوز تمدید شد. اما در تاریخ 24 شهریور 1398 آستان امام)ره( نامه ای 

به بخشداری می زند مبنی بر اینکه 365 قطعه از این زمین را به شرکت تعاونی 
تولیدکنندگان انبارهای کاالهای تجاری آهن فروشان شهرستان ری واگذار کردم. 
حاال درخواست صدور مجوز تفکیکی برای این قطعات را دارم. جالب اینکه 
این مجوز از سوی کارگروه زیربنایی استان صادر نشد چون جهادکشاورزی 
موافقت نکرد و سرانه های عمومی مجتمع هم مشخص نشده است. نکته بعد 
در مورد وضعیت سطح اشتغال و موافقت کمیته تخصصی آب بود که آنها هم 
روشن و شفاف چیزی بیان نکردند. حاال دست این تعاونی زیر سنگ آستان گیر 
کرده و بالتکلیف مانده اند. داستان حاکی از یک اشتباه دیگر است. به راستی اگر 
ورود به موقع جهادکشاورزی استان نبود مشخص نمی شد این پرونده به کجا 

می رسید.  و احتماال اتفاق دوباره انبارهای کوثر به وقوع می پیوست.
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انتخابات در زباله ها!

استان ندار تهران

فرقی ندارد به کدام شهر یا بخش سفر می کنید. ری، حسن آباد، قلعه 
نو، کهریزک و یا خاوران و قیامدشت؛ هرکجا که قدم می گذارید زباله های 
ساختمانی مشاهده می شود. جالب اینکه وقتی در تعقیب کامیون های 
حمل زباله هستیم همه از باالی شهر به سمت شهرری سرازیر هستند. 
هیچ تابلو یا دوربین مدار بسته ای هم مسیر آنها را رصد نمی کند. آنقدر 
گستاخ شده اند که در روز روشن کنار جاده ها زباله ها را خالی می کنند. 
عکس باال ورودی روستای گلحصار کنار پاالیشگاه تهران است. خانه 
ها آرام آرام در میان زباله ها دفن می شوند. اگر بگویم فرمانداری ری به 
فرمانداری زباله ها تبدیل شده گزافه نگفته ام چون صدای فرمانداری هم 
درآمده اما به جایی نمی رسد. می گویند باید تمام دستگاه ها با هم بسیج 
شوند. از راهداری، شهرداری، بخشداری، فرمانداری، بسیج و ... گرفته 

تا حتی همت خود مردم را می طلبد. این نوع اقدامات به جنایت محیط 
زیستی معروف است. البته وظیفه شهرداری ها است تا مکانی را برای 
دپو و بازیافت این زباله ها اختصاص دهند اما هیچ اقدامی حتی از سوی 
وزارت کشور نشده است. این بار زباله ها خود دست به انتخابات زده و 
حاشیه شهرها و جاده ها برای خود انتخاب کرده اند. البته شاید در چند 
دوره بعد انتخابات های ریاست جمهوری در البالی زباله ها در جنوب 
تهران برگزار شود.  آنقدر هم برخی مسئوالن با سوء مدیریت هایشان 
اهتمام دارند که با سربلندی انتخابات را در میان کوهی از زباله ها برگزار 
کنند بی آنکه تصور کنند مردم جنوب تهران در چه وضعیتی در حال 
زندگی هستند. پیشنهاد می شود عزیزانی که اقدام به دپوی زباله می کنند 

چند بارهم جلوی خانه مسئوالن مرتبط خالی کنند. با متوجه شوند.

علیرضازندی رئیس شورای شهر حسن آباد فشافویه در 
گفتگو با سید هادی کسایی زاده می گوید: پس از استعفای تاجیک 
شهردار وقت حسن آباد به دالیل قانونی در تاریخ 29 تیرماه 99 
تعداد 10 گزینه برای شهرداری در دستور کار قرارگرفت. در تاریخ 
20 مرداد99 آقای محمود پور را بعنوان شهردار منصوب کردیم. 
قانون می گوید که استاندار ظرف مدت 10 روز باید صالحیت 
شهردار را تائید و حکم را ابالغ کند. اما 21 مهرماه 1399 پس از 
مدت 3 ماه نامه عدم تائید شهردار را ابالغ کرد. زندی افزود: پس 
از 3 ماه بالتکلیفی 28 مهرماه شهردار دوم را انتخاب کرده و به 
استانداری معرفی کردیم و امروز دوباره پس از 2 ماه همچنان 
هیچ نامه ای بعنوان تائید یا حکم شهردار حسن آباد فشافویه از 
استانداری ارسال نشده است. اظهارات زندی نشان می دهد که 
انگار استانداری تهران به نوعی استان نداری تهران است و تمایلی 
به توسعه و بهبود وضعیت شهرهای پایتخت ندارد. مگر می شود 
استاندار یک استان آن هم پایتخت این همه مدت اهمال کاری در 
تائید یا عدم تائید یک شهردار داشته باشد. آن هم شهردار شهری 
که موقعیت بسیار مهمی در منطقه دارد. حاشیه های شهرداری 
حسن آبادفشافویه در حالی تمام شده که استانداری تهران با این 
اقدام دوباره به حاشیه ها دامن می زند. مردم این شهر در جنوب 

تهران اعتراض شدیدی به اقدام استانداری تهران دارند.

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 230
30 آذر 1399

پیشنهادمعتادان به دولت
نامش اشکان اربابی است که در سن 24 سالگی لقب جوانترین 
مدیرکمپ ترک اعتیاد ایران را از آن خود کرده است. با اینکه فقط 
3 سال از پاکی او می گذرد خودروی شخصی اش را می فروشد 
و با هر بدبختی که سر راهش قرارداشت می تواند با توکل به خدا 
مجوز موسسه امیدآفرینان آفتاب را برای ترک اعتیاد جوانان اخذ 
کند. بچه شهرری است و به قول خودش الکل، دوا، شیشه، گل، 
حشیش و هرچه فکر کنید را تجربه کرده و می داند. می گوید معتاد 
وقتی حمایت شود می تواند همیشه پاک بماند اما پس از خروج 
از کمپ اگر حمایت نشود و اشتغال هم نداشته باشد دوباره رجوع 
می کند. اشکان اربابی می گفت: از مردم و خیرین می خواهیم که 
هرآنچه در توان دارند برای معیشت و البسه و حتی کارآفرینی و 
اشتغال این افراد به ما کمک کنند چون نیاز به حمایت مردم داریم. 
می گوید: چرا باید 30 میلیون تومان هزینه تعمیرات بدهم؟ اگر 
مکان کمپ درست باشد این همه هزینه صرف ایجاد کارگاه های 
فنی و حرفه ای می شود. اشکان همانند سایر افرادی که در کمپ 
او در حال ترک اعتیاد هستند معتقد است که دولت اگر بخواهد 
می تواند مواد مخدر را ریشه کن کند. موضوع را با افراد داخل کمپ 
بعنوان طرح مساله مطرح کردیم. حدود 80 درصد می گفتند: چطور 
دولت اراده کرد سه سوت کراک را از کشور جمع کرد؟ دلیلش این 
بود که مصرف کراک به دلیل آسیب زدن به ظاهر فیزیکی انسان 
و تخریب بافت ها و هزینه درمان و دفن و کفن به صرف دولت 
نبود. برای همین به سرعت از بازار جمع شد. اما امروز مواد مخدر 
بسیار حرفه ای و دستکاری شده وارد بازار می شود. به راحتی در 

مدت زمان 3 تا 4 دقیقه در تهران می توانید به مواد مخدر دسترسی 
داشته باشید. قیمت ها هم گران نشده و همیشه قیمت ها خوب و 
تنظیم بازاری است. اینها نشانه چیست؟ یا ما دولت دومی داریم که 
با مدیریت بسیار خوب بازار مواد مخدر مردم را تامین و ساماندهی 
می کند و یا اینکه واقعا خود دولت در این امر دخالت غیرمستقیم 
دارد. آقای خبرنگار تصورش برای شما سخت است اما کمی فکر 
کنید متوجه می شود که ما نشعه نیستیم و تجربه داریم. برخی دیگر 
از افراد کمپ نظری غیر از این داشتند و می گفتند: ایران کشور 
تزانزیت موادمخدر است برای همین منفعت خوبی برای خیلی ها 
دارد. یکی از معتادانی که برای ترک مدتی در کمپ بود می گفت:  
اگر رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم از مجلس و دولت برای 
ریشه کنی مواد مخدر اقدام می کردم. اینها درد است و ما خیلی 
چیزها دیدیم که شما ندیدید. یکی دیگر می گفت: اگر من مسئول 
بودم هروئین و بسیاری از موادمخدر را آزاد می کردم تا در دسترس 
همه باشد. علت ترقیب بیشتر جوان ها همین پنهان کاری هاست. 
مگر ماهواره ممنوع نیست؟ اما همه ایرانی ها دارند. این فرهنگ 
ما است. هرچیزی را سخت بگیرید بدتر می شود. زمان طاغوت 
تریاک آزاد بود و حتی کوپن داشتند. پدران و مادران ما معتاد شدند؟ 
نه اصال... چون هم در دسترس بود و هم مضرات آن را می دانستند. 
تمام این افراد از حضورشان در این کمپ راضی بودند و می گفتند: 
علی رغم سایر کمپ هایی که رفتیم و برگشتیم اینجا کسی به ما 
توهین نمی کند و مثل انسان ترک می کنیم. این کمپ از نظر ما 

نمونه است و فقط باید الگو قراربگیرد.

 اگر رئیس ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بودم از مجلس 

و دولت برای ریشه کنی 
مواد مخدر اقدام می کردم. 
اینها درد است و ما خیلی 

چیزها دیدیم که شما 
ندیدید. یکی دیگر می 
گفت: اگر من مسئول 

بودم هروئین و بسیاری 
از موادمخدر را آزاد 

می کردم تا در دسترس 
همه باشد. علت ترقیب 

بیشتر جوان ها همین 
پنهان کاری هاست. مگر 

ماهواره ممنوع نیست؟ اما 
همه ایرانی ها دارند. این 

فرهنگ ما است. 

گزارش مهرتابان از یک کمپ ترک اعتیاد موفق



هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 230

30 آذر 1399

6

فساد، تخلف، کم کاری و کارهای 
خوب را به ما گزارش دهید

09126501564  سردبیر

پایگاه خبری تحلیلی »جامعه خبر«

گزارش های حرفه ای را اینجا بخوانید

* کانال تلگرامی خبرنگار ضد فساد
*کانال آموزش خبرنگاری

* کانال مهر تابان

@Hadikasaa
@Amozeshekhabar
@Mehretabaan

Jamehnews.com

210  نفــــــر
سعید عقیلی نام جوانی 27 ساله است که به دلیل ناامنی و عدم روشنایی 
در جاده سایت همجوار با دیوارهای بهشت زهرا)س( و سامانه موشکی 
به دلیل تصادف با یک موتور سوار جان خود را از دست داد. جوانی که 
از سن 11 سالگی دوست داشت مستقل باشد و درکنار تحصیل کار برق 
ساختمان هم انجام می داد. عالقه زیادی به ورزش کشتی داشت برای 
همین رفقا در باقرشهر و شهرری و کهریزک به او سعید فیتیله می گفتند 
چون همیشه گاردش توی کشتی فتیله پیچ بود. سعید از طرف خانه کشتی 
شهرری بارها تقدیر نامه گرفت و همین صفا و مردانگی و لوتی گری که 
از پهلوان تختی یادگرفته بود پس از مرگش بروز و ظهور پیدا کرد. با اینکه 
مبتال به دیابت نوع 2 شده بود اما سخت کار می کرد تا بتواند خانه کوچکی 
خریداری کند و باالخره با وام و تسهیالت خانه 47 متری در کهریزک 
خرید. 26 آبان ماه روز سختی برای خانواده عقیلی ها بود. قسط سعید 
داشت تمام می شد و می خواستند برای او خواستگاری بروند. ساعت 
10 شب در راه برگشت به خانه در جاده سایت با یک موتور سوار که 

چراغ نداشت و تاریکی و نا ایمنی جاده هم مزید برعلت شده بود با سعید 
تصادف می کند و سعید تمام می کند. پلیس مقصر را 50 درصد اداره راه و 
50 درصد راکب موتورسوار اعالم کرد هرچند که موتور سوار هم جانش 
را از دست داده بود.برادر بزرگ سعید می گوید:  برای شناسایی سعید 
خودم رفتم و اجازه ندادم پدر با پیکر غرق به خون پسرجوانش روبرو شود.  
شب سختی بود. باورش برای ما سخت بود. وقتی سعید را به بیمارستان 
منتقل کردن پزشکان گفتند به دلیل بدن قوی که سعید دارد می تواند بافت 
های خود را اهدا کند. حاال تصور کنید در این لحظات چنین درخواستی 
از شما بشود. موضوع را بالفاصله با پدر درمیان گذاشتم و او لبخندی زد و 
گفت: راضی ام به رضای خدا .... همه خانواده خوشحال بودیم چون سعید 
هم از این کار راضی بود. روز تشییع و سرمزار باورمان نمی شد که آنقدر 
جمعیت آمده بود که نیمی از آنها را نمی شناختیم. برخی با سعید رفیق 
بودند و برخی هم می گفتند سعید به آنها کمک می کرده و تحت پوشش 
او بوده اند. برادر سعید می گفت: بدن برادرم را برای پیوند اعضا و بافت 

پاره پاره کردند اما برای ما لذت بخش بود چون او زندگی بخشید. حاال 
اوبا آرامش در گورستان امامزاده ابراهیم)ع(  در روستای قلعه شیخ روبروی 
آسایشگاه کهریزک آرمیده است. پس از این حادثه امین بابایی بخشدار 
کهریزک موضوع را پیگیری کرد و یکی از مدیران راه و شهرسازی استان 
تهران در منطقه حضور یافت و جاده را بررسی کردند. آنها قول دادند تا 
امنیت جاده را تامین کنند و شهرداری کهریزک هم در این موضوع کمک 
کند. اما آنچه بسیار غم انگیز است اینکه وظیفه قانونی شهرداری تهران بوده 
تا جاده سایت را با همکاری شهرداری باقرشهر اصالح کند و همین سوء 
مدیریت و غفلت موجب شد تا این حادثه رخ دهد. آیا مدیران شهرداری 
تهران و باقرشهر و متولیان مصوبه 20 سال قبل وجدانشان بیدار می شود؟ 
آیا خود را دخیل در این قتل می دانند؟ حاال نوبت دادستان است تا پرونده 
را بررسی کند. البته از این دست جاده ها در منطقه و کشور کم نداریم و 
مدیرانی که چشمان خود را به روی تمامی قصورها بسته اند و باور ندارند 

که باید پاسخگوی خداوند متعال باشند.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

تصادف تلخ در جاده سایت موشکی جنوب تهران جان 2 نفر را گرفت. در این میان بافت و اعضای بدن 
سعید جوان ورزشکار و ناکام با رضایت پدر به 210 بیمار اهدا شد. هرچند مقصر حادثه راهداری بود.

لطف اهلل ستاره رئیس اتاق اصناف شهرستان ری 30 دقیقه از وقت خود 
را برای پاسخگویی به برخی سواالت مهرتابان اختصاص داد. وی در گفتگو 
با سید هادی کسایی زاده در مورد اینکه ماجرای 2 بازرس متخلف اتاق که 
بازداشت شدند چه بود؟ گفت: از روز اول به تمام بازرس ها گفتم که خط 
قرمز من تخلف است. همه آنها مجهز به جی پی اس و تب لت هستند. روزی 
که گروهی از دادستانی تهران برای بازدید آمده بودند این 2 بازرس نیامدند و 
فردای آن روز برگه مرخصی آوردند. بعدمتوجه شدیم که بدون مجوز برای 
بازرسی به محل انبار آرد رفته بودند اما گزارش نکردند. اسناد و مدارکی که 
نشان دهد از فرد متخلف پول گرفتند موجود است. برای همین آنها را به مراجع 
قضایی معرفی کردیم. لطف اهلل ستاره در پاسخ به انتقاد کسایی زاده مبنی بر اینکه 
متاسفانه روسای اتحادیه ها سنتی هستند و هیچ ارتباطی با رسانه ها ندارند و 
حتی سایت هم ندارند گفت: حرف شما درست است و در دستور کار قرار 
می دهیم. رئیس اتاق اصناف شهرستان ری با 50 هزار واحد صنفی زیرمجموعه 
اتحادیه ها مدعی است که هیچ اتحادیه ای در شهرستان ری تخلف ندارد! رئیس 
اتاق اصناف شهرستان ری در پاسخ به این پرسش که بر اساس قانون باید 15 
درصد از درآمد اتاق صرف کار پژوهشی و ارتقای علمی اعضای هیات مدیره 

اتحادیه ها شود چرا اقدام نکردید گفت: شیوع کرونا موجب شد تا تخلفات 
افزایش یابد و وقت و زمان ما بیشتر صرف بازرسی ها و پیشگیری شد. البته 
آموزش به اتحادیه ها همچنان از روز اول ادامه دارد و حتی سازو کار ارتباط آن 
الین با 44 اتحادیه هم طراحی و مورد بهره برداری قراردادیم. اما قطعا آن موارد 
هم در دستور کار قرار می دهیم. لطف اهلل ستاره با بیان اینکه بیش از 14 هزار 
واحد صنفی بدون مجوز داشتیم گفت: از این تعداد 3700 مورد برای شهرری، 
1260 واحد حسن آباد، 3000 واحد باقرشهر، 4650 بخش خاوران و الباقی 
برای بخش قلعه نو بوده است. تمامی این واحدها شناسایی و در دست اقدام 
برای صدور پروانه هستند و این کار بسیار بزرگی بود. انتقاد کسایی زاده در مورد 
وضعیت زمین اتاق اصناف و بالتکلیفی اتحادیه ها گفت: تمام روسای اتحادیه 
ها در این تصمیم گیری حضور داشتند. االن هم فونداسیون کار انجام شده و 
پیمانکار قول داده 24 ماهه به ما تحویل دهد. بر اساس این گزارش در حاشیه 
این مصاحبه و گفتگو که رضا فغانی مدیرمسئول نشریه آوای ری هم همراهی 
و پرسشگری می کرد دفاتر حساب و کتاب اتاق را با حضور ذیحساب مورد 
بررسی قراردادیم که مشخص شد اتاق ماهانه حدود 106 میلیون تومان از درآمد 
خود را صرف پرداخت حقوق و دستمزد 30 نفر از کارمندان می کند. نکته 

قابل تامل اینکه اتاق اصناف شهرستان ری که کار خود را 19 اسفند98 آغاز کرد 
حساب و کتابش را با 200 میلیون تومان بدهی آغاز کرد. اما آنجه حائز اهمیت 
است اینکه اتاق ساالنه حدود 3.4 میلیاردتومان درآمد دارد که در دفاتر حساب 
و کتاب اتاق تمامی مخارج و درآمدها به صورت روزانه ثبت می شود. لطف 
اهلل ستاره می گوید: در این مدت 340 میلیارد تومان کشفیات داشته و وقتی 
از او سوال کردیم که اتحادیه ها چرا نظارتی ندارند  و یک مرتبه با این حجم 
از تخلف و حتی صنوف بدون مجوز روبرو شدیم گفت: در اتحادیه ها کم 
کاری هایی بوده که باید جبران کنند. البته لطف اهلل ستاره در مورد حاشیه های 
انتخابات آرایشگران زنانه زیاد صحبت نکرد اما در مورد قطع شدن یک مرتبه 
دوربین های مداربسته گفت: عمدی نبوده است. صندلی فشارآورده و سیم 
پشت صندلی بوده و اتصال قطع شده بود. البته در این مصاحبه احمدی مدیر 
اداره صمت شهرستان ری هم حضور داشت و گاهی وقتی ستاره تند صحبت 
می کرد او فضا را تلطیف کرده و پاسخ های اداری می داد! حاشیه های افشار 
بازرس جنجالی اتاق اصناف هم از پرسش های دیگر بود که ستاره گفت: او 
طی حکمی بعنوان مسئول اتاق در کهریزک مشغول به کار است. قرارشد این 

گفتگوها ادامه داشته باشد و سوال اصناف را پرسشگری کنیم.

*رئیس اتاق اصناف شهرستان ری می گوید: 14 هزار 
واحد صنفی بدون مجوز را شناسایی کردیم که در حال 

دریافت و اقدام برای دریافت پروانه کسب هستند. اینکه 
تاکنون اقدامی نشده کم کاری اتحادیه ها بوده است.

ورش در »شـــاد« شکست آموزش و پر

اتحادیه ها کم کاری کردند
14 هزار واحد صنفی بدون مجوز داریم

وزارت آموزش و پرورش بدون علم و آگاهی از فضای مجازی و جدیدترین تکنولوژی ها اقدام به طراحی نرم افزار 
ضعیف و ابتدایی به نام شبکه آموزش دانش آموزی )شاد( کرد تا دانش آموزان در ایام کرونا بتوانند به صورت آن الین با 
مدرسه و دبیران خود مرتبط شوند. اما نکته قابل تامل این است که این نرم افزار به نوعی تله اسفبار برای استفاده از بسته 
های اینترنتی است به نحوی که هر ثانیه در حال به روز رسانی بوده و روزانه یک گیگ اینترنت را برای هر دانش آموز 
مصرف می کند. اگر نگوئیم که تصور اینکه شاد با همراه اول و ایرانسل هماهنگ است تا درآمدگزافی را برای اپراتورها 
داشته باشد گزافه نگفته ایم. یکی از دانش آموزان می گوید: از ساعت 9 تا 12 ظهر نرم افزار شاد قفل است و باید چندین 
بار وارد و خارج شویم تا بتوانیم به کالس بازگردیم. نکته خنده دار این است که بخشنامه شده که هر دانش آموز و 
دبیری در شاد نامی از واتس آپ و تلگرام بیاورد تخلف محسوب می شود. ارسال فیلم های دانش آموزان بیش از 2 تا 

4 ساعت طول می کشد. اما قابل تامل اینکه مدارس زیادی کال شاد را کنار گذاشته و با نرم افزارهایی مانند واتس آپ، 
بلوباتن، سماالیو، نورون و غیره ... استفاده می کنند. همچنین بسیاری از دانش آموزان به دلیل مشکالت اینترنتی که دارند 
دچار افسردگی و پریشانی شده اند. البته تخلفات زیادی این میان در حال رخ دادن است. بعنوان مثال معلمانی فیلم های 
تدریس را شبانه ضبط کرده و فردای آن روز و با صدا و تصویر ساعت ها آموزش را به کانال ارسال می کند و آن زمان 
دانش آموز باید با توسل به خدا و اینترنت گران قیمت این فایل ها را دانلود کند. آمارهایی که وزارت آموزش و پرورش 
اعالم می کند نادرست است. زیرساخت های شاد ظرفیت این تعداد دانش آموز را ندارد. آنها فقط یک بار آن الین بودن 
را هم استفاده از شاد محسوب می کنند در حالی که آمار باید آن الین روز باشد. در هر حال این شکست بزرگ ملی در 

حوزه آموزش و پرورش جای ورود جدی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی را دارد.



صفحه آخر

این دیدار مسئوالن  پایگاه خبری جامعه خبر، در  به گزارش خبرنگار 
شهرستان، امام جمعه و رئیس شورای شهر، شهردار مهاباد، مدیرخانه 
جوانان هالل احمر و بخشدار مهاباد، ابراهیمی مشاور استاندار اصفهان و 
حسن فایضی مهابادی از مدیران وزارت کشور، خانم خواجویی از انجمن 
آباداندیشان مهاباد، همراه با سید هادی کسایی زادگان مهابادی روزنامه 
نگار و مدرس خبر حضور داشتند. در ابتدای این دیدار ضمن تبریک 
و تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه شهید راه علم )شهید فخری زاده 
مهابادی( مسئوالن و چهره های مهاباد اصفهان این شهید را موجب افتخار 
و سربلندی مهاباد عنوان کردند و از خانواده شهید دعوت کردند با سفر 
به زادگاه پدری و مادری شهید با مردم داغدار مهاباد دیدار داشته باشند. 
فرزند شهید و همسر شهید فخری زاده مهابادی در این دیدار گفتند: شهید 
فخری زاده مهابادی تاکید زیادی بر پسوند مهابادی در نام و نشان خود 
داشتند و همیشه از مهاباد به نیکی یاد می کردند. در این دیدار رئیس 
شورای شهر و شهردار مهاباد از نامگذاری یک میدان و خیابان به نام شهید 
فخری زاده مهابادی خبرداد و به پیشنهاد فرزندان شهید قرارشد کتابخانه یا 
پژوهشکده ای در مهاباد برای زنده نگهداشتن تفکر و راه این شهید عزیز 

ایجاد و نامگذاری شود. 

دیدار مهابادی ها با
خانواده شهید فخری زاده مهابادی

هفته نامه سراسری مهرتابان
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علی فایضی
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سید هادی کسایی زاده

تلفن: 09126501564

آدرس:
تهران-خیابان دستواره-خیابان 

غیبی- پالک5

کار دیگر از سفره گذشته و باید گفت که گروهی نام آشنا و فسیل در پست ها و 
جایگاه ها ، انقالب را بعنوان هتل می بینند و سفره را جمع کرده روی میزناهارخوری 
به صورت سلف سرویس میل می کنند. طوری خود را به تدوین بودجه می رسانند 
و یا با مجلس البی می کنند که انگار اگر سهم کمتری از بودجه داشته باشند گناه کبیره 
رخ داده و در مسابقه عقب می افتند. آنقدر این بودجه بازی ها لوث شده که وقتی 
زینب سلیمانی )دختر سپهبدشهید قاسم سلیمانی( از قید بودجه 8 میلیاردی موسسه 
خود می گذرد همه به به و احسن می گویند. تمدن، شعور، علم، تخصص، معرفت، 
دین و وجدان می گوید پول باید در ازای خدمت و برنامه داده شود. وقتی سازمان ها 
و نهادهای ما برنامه ای ندارند چطور برای آن بودجه اختصاص داده می شود؟ یکی 
از نکات بسیار تعجب آور در مجلس انقالبی این است که در مورد بودجه و پول 
نهادها و سازمانها تصمیم گیری می کنند که این تصمیمات بر اساس پروژه ها، حقوق 
و دستمزد و غیره است. یک بار در رسانه ها شنیده نشد که مجلس شورای اسالمی 
برنامه های یک نهاد را در ازای بودجه پیشنهادی زیر سوال ببرد و یا اعالم کند این نهاد 
با این برنامه ها بودجه بیشتری می خواهد چون به درد مردم و کشور خواهد بود. بعنوان 
مثال رسانه ملی بر چه مبنا و برنامه ای درخواست بودجه 2000 میلیاردی دارد؟ پخش 
سریال ها و فیلم های تکراری، 20 درصد تبلیغات، رازبقا، 3 برابر استانداردکارمند داشتن 
چرا باید هزینه اش از نفت و ثروت مردم تامین شود؟ وقتی 70 درصد مردم از ماهواره 
ها استفاده می کنند. وقتی سازمان تبلیغات اسالمی با خبرگزاری مهر به پایگاه رسانه 
ای گروه سیاسی تبدیل شده و بر اساس اهداف تبلیغات اسالمی حرکت نمی کند و 
برنامه ای ندارد چرا باید 514 میلیارد تومان بودجه مطالبه کند؟ آستان امام)ره( با 32 هزار 
هکتار زمین و مستعمره چه نیازی به بودجه نفت و بیت المال دارد؟ 32 میلیارد ستاد امر 
به معروف؟ 28 میلیارد فرهنگستان ادب؟ 60 میلیارد ستاد اقامه نمازو احیای مساجد؟ 
کو نماز؟ از 40 سال گذشته تاکنون چقدر به آمارنمازخوان های ما اضافه شده است؟ 
مساجدی که امروز بیشتر برای سالمندان، مکان رای گیری یا سخنرانی سیاسی برای 
گروه های خاص تبدیل شده برنامه ای برای بودجه دارند؟ اگر این هتل انقالب نیست 
پس چه نامی دارد؟ مردم چطور بودجه را با برنامه های سازمان ها بررسی و دنبال کنند؟ 
باید گفت که سیستم بودجه ریزی کشور کامال سیاسی، گروهی و باندی مدیریت و 
توزیع می شود. برای همین صف ورود به سیاست از مجلس تا شورا همیشه طوالنی 
است چون به نام خدمت وارد هتل انقالب می شوند. البته دستگاه های نظارتی هم بی 
بهره نیستند. اگر همه خوب بودند این وضعیت فساد و دستگیری و قاچاق احتکار نبود. 

مردم این روزها همه چیز را می دانند و نمی شود دیگر پنهان کرد.

سفره یا هتل انقالب!
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*افزایش حرام خواری در دولت روحانی و 30 ضربه شالق
اردیبهشت ماه 1397 سردبیر یکی از روزنامه های کشور بودم. یک روز یادداشتی 
با موضوع افزایش حرام خواری در دولت روحانی نوشتم. در این یادداشت به 
افزایش چک های برگشتی، کالهبرداری، مصرف گوشت حرام، احتکار، قاچاق 
و غیره که هر روز در خبرها می آمد اشاره کردم که همه نشان می داد که مشکالت 
اقتصادی و سوء مدیریت ها موجب شده تا گروهی از مردم به سمت حرام 
خواری سوق پیدا کنند. شاید یادداشت من بیشتر از 600 تا 700 کلمه نبود اما برای 
دولت خوش نیامد. چون مدیرمسئول روزنامه فردی معمم بود با شکایت رئیس 
جمهور به دادسرای ویژه روحانیت احضار و مورد بازجویی قرارگرفتم. با اینکه 
برخی قضات این دادسرا اطالعات زیادی از رسانه و مطبوعات و خبرنگاری 
ندارند از شانس خوبی که داشتم خودشان هم منتقد دولت بودند. در کنار آن 
پرونده دیگری هم دوباره با شکایت رئیس جمهور برای من تشکیل شد که به 
60 ضربه شالق محکوم شدم. اعتراض هم فایده ای نداشت. باالخره تبدیل به 
جزای نقدی شد و باید یک میلیون تومان پرداخت می کردم. قاضی گفت اگر 
800 هزارتومان بدهی 200 تومان تخفیف می خوری...! چند روزی طول کشید 
و 800 هزارتومان واریز کردم. چند روز بعد مامور جلوی خانه آمد من را بازداشت 
کنند و به زندان ببرند. گفتم: چرا مگر چه کردم؟ گفتند: 200 هزارتومان کم واریز 
شده است. گفتم خودتان گفتید 800 بدهید. گفتند: نه دیگر باید همون موقع واریز 

می کردید. این هم در خاطرات دادگاه های خبرنگاری من یادگاری ماند.

سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 


