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ضایعات ِبده؛ 
مواد مخدر بگیر!

آقای قالیبـاف

مسئوالن مرتبط با میوه کشور می گویند قیمت این میوه 
طالیی به کیلویی 50 هزارتومان هم می رسد.

چهارسال کشور 
برای سپاه

این یادداشت جمالتی بر 
پرکردن صفحات یک نشریه 

نیست بلکه حقیقتی است 
که باید پذیرفت. حقیقتی که 
می گوید دیگر نمی توانیم به 

بسیاری از مسئوالن کشورمان 
اعتمادکنیم و این یک زنگ 

هشدار است.
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سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 

گفتگوی مهرتابان با جنجالی ترین هواپیما ربای ایرانی که 20 سال در زندان های کشور
 به سر می مبرد.

درخواست نمایندگان مدارس غیردولتی ایران برای اصالح قانون  اداره 
مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به رئیس مجلس شورای اسالمی

گزارش کوتاه و تلخ از روستای قلعه علیمون در جنوب تهران

گفتگو با مردی که از فروش مایع ظرفشویی در دبه 
ماست به کارآفرین و خیر بزرگ تبدیل شد!

گمنام از لندن
 تا شهرری

خانم دکتری که در بهترین 
منطقه لندن زندگی می کند 

اما به عشق کمک به همنوعان 
خود در پوشش گروه جهادی 
به جنوب تهران می آید شاید 

راضی نباشد نامش را ببریم. اما 
منتشر شد تا یاد بگیریم چگونه 

بی منت کمک کنیم.
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گزارش کوتاه از یک کارنیک

هتل بی کرامت
جنوب تهران

هزینه اقامت من برای 
تهیه گزارش در نخستین 

هتل شهرستان ری حدود 
800 هزارتومان شد اما این 

گزارش را باید تولیت آستان 
سیدالکریم)ع(، فرماندار ری و 
میراث فرهنگی بخوانند تا هر 

چیزی را افتتاح نکنند!
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دو شب در هتل الکچری!

رضایتی از 
شهرداران نداریم!

رضایتی از شهرداران کهریزک 
نداریم؛ این دوره شورا تخلفی 

نداشته اما کارهای زیربنایی برای 
شهر دنبال کرده است؛ برای 

دوره بعد دوباره کاندیدا می شود 
چون هم تجربه خوبی کسب 
کردم و هم می خوام کارهای 

باقی مانده را اجرایی کنم.
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بی تعارف با رئیس شورا

در گشت زنی آخر هفته های خبرنگاری به روستایی در بخش مرکزی ری رسیدم 
که انگار پای بشر به این روستا باز نشده است! با اینکه زمین های روستا متعلق 
به آستان سید الکریم)ع( بود اما فقط 2 قالده سگ از زمین ها نگهداری و از 
موقوفات مراقبت می کردند! نبود فاضالب، عدم رعایت اصول بهداشتی، نبود 
امنیت، پاتوق معتادان، خرید و فروش انواع موادمخدر، محلی برای استعمال 
ری،  شهرستان  مسئوالن  محلی  بی  روستا،  به  اعتبار  تخصیص  عدم  مواد، 
قول و وعیدهای سرخرمن، تجمع آغل ها و دام های غیربهداشتی و غیرمجاز 
بخشی از چالش های این روستا بود که اهالی معترض بودند. اما آنچه از همه 
بیشتر مورد توجه من قرارگرفت خرید و فروش ضایعات و تبادل با مواد مخدر 
همراه با مکانی جهت استعمال بود. احتماال مدیران شهرستان از این مکان 
خبردارند اما متاسفانه این روستا به منطقه آزاد معتادان تبدیل شده است.

مومیایی ها و قبور تاریخی یک به یک در شهر باستانی ری گم شده یا مفقود می شوند در 
حالی که هرکدام از آنها بخشی از تاریخ و هویت شهر راگا را بیان می کنند. اگر دولت و 
حکومت با عامالن تخریب قبور تاریخی در امامزادگان ری برخورد قضایی و محکم می کرد 
امروز دیگر نگران غیب شدن مومیایی رضاخان و قبر زکریای رازی نبودیم. هرچند به دلیل 

فقدان اداره میراث فرهنگی قدرتمند در این شهر ضربه های زیادی وارد شده است.

عاقبت مشکوک قبور!
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ارتباط با  سردبیر  و ارسال اخبار 

mehretaaban
09126501564

کتاب خبرنگار حرفه ای به چاپ   17 رسید روستای قلعه علیمون/ بهمن ماه 1399

حذف تبصره 2 ماده 25 قانون از مهمترین خواسته های مدارس غیردولتی است.

نویسنده: سید هادی کسایی زاده
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آقای قالیباف، با احترام
هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 232
2 اسفند 1399
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تبصــره 2 مــاده 25 را حــذف کنید

حمید ظهیری رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان 
قزوین هم در گفت و گو با هفته نامه مهرتابان پیشنهادات و اصالحیه های 
اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان قزوین را در 
برخی از مواد قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی 
غیردولتی که از سوی مجلس شورای اسالمی در حال اصالح و بازنگری 
است، اعالم کرد. وی اظهار کرد: در ماده 10، بانک ها موظف هستند طبق 
قانون عملیات بانکی بدون ربا از 35 درصد تا 50 درصد نیاز مالی را برطرف 
کنند. همچنین در ماده 11،  دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به 
تسهیالت بانکی را برای خرید زمین ساختمان و احداث بنا در نظر بگیرد 
و این را در الیحه بودجه ساالنه کل کشور پیش بینی کند. ظهیری ادامه داد: 
در ماده12 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین 
و مقررات زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا 
فروش اموال غیر دولتی واگذار کند. همچنین در ماده 13 صندوق حمایت از 
توسعه مدارس غیردولتی را به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند، 
دولت موظف است هر ساله تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه 
دانش آموز در بخش دولتی را به دانش آموزان غیردولتی بدهد. در صورت 
اجرای این ماده ولو تا سقف 20 درصد بسیاری از گرفتاری های مالی مدارس 

برطرف می شود اما تا کنون هیچ درصدی تعلق نگرفته است.
ظهیری همچنین تاکید کرد: در ماده 19 که در آن آمده است مدارس 
از کل تخفیفات، ترجیحات و معافیت های  غیردولتی در برخورداری 
مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، بعد از معافیت مالی، واژه 

شهرداری ها بعد از عوارض به آن الحاق شود.

گفته های بزرگان و صاحب نظران در حوزه مدارس غیردولتی نشان می دهد که دولت و مجلس 
باید توان خود را برای حمایت جدی از این بخش خصوصی فعال و کارآمد به کار ببرند. در این 
خصوص علی اکبر خسروجردی می گوید: اجرای سند بنیادین در کف مدارس، تقویت قانون شورای 
هماهنگی مدارس و مراکز آموزشی و ایجاد حق رای به اعضای شورا از مهمترین خواسته های ما است. 
همچنین باید تشکیالت آموزش ضمن خدمت مدارس غیردولتی به طور جداگانه در قانون پیش بینی 
شود. نکته دیگر اینکه در قانون مدارس هوشمند پیش بینی نشده که باید تنقیح شود. خسروجردی در 

ادامه اظهار کرد: پیشنهاد و خواسته ما بعنوان مدارس غیردولتی آن است که شهرداری ها، بانک ها و 
وزارت مسکن و شهرسازی همانند سایرکشورهای توسعه یافته تسهیالت بانکی و زمین مورد نیاز را 
در اختیار مدارس قراردهند. نکته دیگر اینکه مدارس غیردولتی برای امنیت حاشیه ای خود باید سطح 
تربیتی و آموزشی را تعیین کرده و فعال آموزش در سطح کشور را تعیین کنند و چون آموزش در سطح 
کشور گران است و پیشنهاد شهریه آزاد داریم. همچنین تبصره 2 ماده 25 مغایرت بامواد 25 و 26 دارد 

که پیشنهاد حذف آن را داریم.

غالمرضا معینی رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان 
اصفهان در گفت و گو با هفته نامه مهر تابان قانون تاسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی که از سوی مجلس شورای اسالمی در 
حال اصالح و بازنگری است، را در برخی مواد نیازمند اصالح جدی دانست. 
وی اظهار کرد: قانون مدارس غیردولتی که مصوبه مجلس بوده و رئیس جمهور 
هم در سال 95 ابالغ کرد، اشاره ای بر اینکه مدارس غیردولتی می توانند در 
مکان هایی با کاربری مسکونی فعالیت های آموزشی داشته باشند نکرده است. 
این درحالی است که معموال شهرداری ها در این موضوع ورود می کنند و 
پرونده تخلفی درکمیسیون ماده 100 ایجاد کرده و با مبالغ بسیار سنگین، جریمه 
می کنند، بنابراین باید در این قانون این موضوع اصالح شود. بیش از 90 درصد 
مدارس غیردولتی در کاربری های مسکونی هستند. رئیس شورای هماهنگی 
موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان ادامه داد: در بخشی از این قانون آمده 
است، در ترکیب جلسات اعضای شورای نظارت، باید دو نفر از موسسین به 
انتخاب شورای موسسان و یک نفر از مراکز به انتخاب شورای مراکزحضور 
یابند اما حق رای ندارند. این در حالی است که این قانون اشاره می کند این 
جلسات شورای نظارت با حداقل دو سوم رسمیت داشته و فعالیت های آن 
معتبر است. به تعبیری دیگر اگر این اعضا )3 نفر(حضور نداشته باشند جلسه 
شورا به رسمیت نمی رسد و آرا آن ها معتبر نیست. این تناقض وجود داردکه 
چطورحضور این افراد در یک جلسه به آن رسمیت می دهد اما حق رای ندارند؟! 
معینی ماده 19 این قانون را هم نیازمند اصالح و درج واژه »شهرداری ها« در 
این ماده دانست و گفت: اگر این واژه در این ماده اضافه نشود، اشکال قانونی 
دارد. وی با اشاره به تبصره)7( بند )ج( قانون بودجه سال 1382، افزود: در این 
قانون گفته شده تعرفه آب، برق، گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی 
دولتی و غیردولتی، تعاونی ها، نظیر کودکستان ها مهدکودک ها، مراکزآموزش 
فنی و حرفه ای، مساجد، حسینیه ها، باشگاه های ورزشی و ...برمبنای تعرفه 
آموزشی محاسبه و پرداخت می شود که متاسفانه این اعمال نمی شود. در 
حال حاضر این قانون فقط در مساجد و حسینیه ها اجرایی شده است. رئیس 
شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان به نامه مورخ 17 
آذر ماه 1381، از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و 

پرورش به دفتر رئیس جمهور وقت)حجت االسالم سید محمد خاتمی(اشاره 
کرد و گفت: در این نامه درباره وضعیت کارکنان مدارس غیردولتی به صراحت 
اعالم شدکه بر طبق قانون کار است. در حالی که هم اکنون می گویند وضعیت 
کارکنان براساس خدمات کشوری و حقوق بر مبنای اداره کار باشد. این تناقض 
دارد. نمی شود که فردی 12 ماه در خدمات کشوری باشد اما عیدی آن دو ماه 
باشد. در حالی که عیدی در خدمات کشوری یک ماه است. در حالی که در 
اداره کار عیدی دو ماه است. در واقع کارفرما براساس خدمات کشوری باید 16 
ماه حقوق دهد. وی افزود: درباره چگونگی پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل 
در مدارس غیردولتی، در سال 82 واحد مشارکت های مردمی وزارت آموزش 
و پرورش از سازمان تامین اجتماعی استعالم کرد، حق بیمه پرسنل مدارس 
غیردولتی به تعداد روزهای کارکرد آن ها است. در حالی که این اجرایی نمی 
شود، این نشان می دهد افرادی که این قوانین را نوشته اند یا مطالعه ای بر قوانین 
نداشته اند یا آن را مالحظه نکرده اند. معینی با بیان اینکه پرداخت 4 درصد 
پرداختی مراکز آموزشی به دولت باید حذف شود، گفت: مشخص نشده که این 
4 درصد در کجا هزینه می شود. مراکز می گویند ما کار آموزشی می کنیم و همه 
مراکز آموزشی در دنیا معافیت از پرداخت وجه به دولت دارند. رئیس شورای 
هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان اظهار کرد: یکی از بندهایی 
که برای مردم توجیه نشده این است که در قانون آمده شهریه مدارس غیردولتی 
بر مبنای هزینه کرد موسس باشد. کارشناسان بررسی می کنند آیا این هزینه ها 
درمدرسه انجام می شود یا خیر. در حالی که چیزی که اعالم می شود بر اساس 
تورم است. الزم است یک کارگروه این مهم را بررسی کنند.کیفیت آموزشی 
همه مدارس یکسان نیست. اگربه یک شکل شهریه تعیین شود باب تخلف باز 
می شود چراکه از راه دیگری برای تامین هزینه ها اقدام می کنند. معینی برخی 
مواد قانون از جمله مواد 10، 11، 13 را معطل مانده توصیف کرد و گفت: در 
ماده 10 گفته شده بانک ها موظف هستند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا از 
35 درصد تا 50 درصد نیاز مالی را برطرف کنند. همین االن هم با وجود کرونا 
وام را با 12 درصد به ما دادند در حالی که نوشته بدون ربا. گفته شده بخشی از 
حق بیمه پرسنل غیردولتی به وسیله دولت همه ساله پرداخت شود که حتی یک 

ریال هم پرداخت نشده است. 

عاقبت مشکوک قبور! مومیایی ها و قبور تاریخی یک به یک 
در شهر باستانی ری گم شده یا مفقود 
می شوند در حالی که هرکدام از آنها بخشی 
از تاریخ و هویت شهر راگا را بیان می کنند.

مهرتابان/ به گزارش خبرنگار مهرتابان گمانه زنی پیدا شدن محل 
دفن زکریای رازی براساس کتاب »آثار بازمانده از ری قدیم« دکتر 
حسین کریمان مطرح شده است. در آن کتاب آمده که زکریای 
رازی احتماال در منطقه فیروزآباد شهرری و در امامزاده شعیب 
کنونی دفن شده است. این خبر را مدیر پژوهش مرکز نجوم 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( برای نخستین بار رسانه ای 
کرد و وقتی گفته شد چرا؟ در پاسخ می گوید: هدف از طرح 
این موضوع جلب توجه متولیان برای ایجاد یک بنای یادبود بوده 
است، مثل آن چه برای حکیم فردوسی و عمر خیام ساخته شد. 
زیرا محل دفن این چهره ها هم دقیق که مشخص نشده، بلکه 
محدوده آن تعیین و بعد یادبودی بنا شده است. احمد ابوحمزه 
ـ در گفتگو با مهرتابان می گوید:  ـ ری شناس و مدرس دانشگاه 
صحبت هایی هم با محلی ها شده و شواهدی در قبرستان قدیمی 

این امامزاده وجود دارد که می تواند ادعای مطرح شده در کتاب 
دکتر کریمان را تایید کند. به ابوحمزه گفتیم این خبر مانند داستان 
کشف مومیایی رضاخان نشود که عاقبتش هم مشخص نشد که 
در پاسخ گفت: من نسیت به وجود آن مومیایی هشدار داده بودم 
که متعلق به رضا شاه است تا اینکه پس از چند سال کشف 
شد.  اما اطالعی ندارم کجا دفن شده با این حال پیشنهاد دادم 
و گفتم مومیایی رضاشاه در یک محفظه شیشه ای قراربگیرد و 
می توانست عامل مهمی برای گردشگری برای شهر ری باشد. 
اظهارات این استاد دانشگاه در کنار تخریب قبور در امامزاده گان 
شهرری از سوی اوقاف و غیب شدن مومیایی رضاخان نشان 
می دهد که اگر قبر زکریای رازی هم کشف می شد اثری از 
آن باقی نمی گذاشتند. کاش یک ایرانی یا اهل شهرری متولی 
این امورات بود تا حداقل ارزش واقعی آنها را بداند.زکریای 

رازی پزشک ایرانی متولد 252هجری قمری در ری بود که در 
زمینه شیمی پژوهش های ارزنده ای داشت. در اسناد تاریخی آمده 
که او مدتی به زرگری مشغول شد و سپس به کیمیاگری روی 
آورد. در جریان کار با موادشیمیایی چشمش آسیب دید. او در 
سنین باال علم طب را آموخت. رازی برای آموزش بیشتر به بغداد 
سفر کرد و در بیمارستان آن جا در طب استاد شد. پس از مرگ 
معتضد، خلیفه عباسی به ری برگشت و رئیس بیمارستان ری 
شد و تا پایان عمر در این شهر ماند. رازی اولین پزشکی بود 
که تشخیص تفکیکی بین آبله و سرخک را بیان کرد. در اسناد 
پزشکی آمده که او نخستین پزشک دوره خود بود که تشریح جسد 
انسان، استخوان ها توضیح داد. او در شیمی استاد بود و الکل، اسید 
سولفوریک، اسید کلریدریک، اکسیدارسنیک و اسید سیتریک از 

کشفیات رازی شناخته می شود.



پیشنهاد غیردولتی ها
مهرتابان/ با روی کار آمدن جمهوری اسالمی و طبق مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی مدارس غیردولتی که پیش از آن به نام مدارس 
ملی شکل گرفته بودند منحل شدند در آن دوران 36 درصد دانش 
دبیرستانی  مقطع  آموزان  دانش  ابتدایی و 65 درصد  مقطع  آموزان 
در مدارس خصوصی تحصیل می کردند. پس از گذشت 10 سال 
از انقالب اسالمی یعنی در سال 1367 با حمایت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و مجلس شورای اسالمی طی مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی دوباره مدارس غیردولتی احیا شدند و امروز حدود 17 هزار 
مدرسه غیردولتی یا همان غیرانتفاعی در کشور فعال هستند. با این حال به 
گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش  پوشش دانش آموزان مدارس 
غیردولتی در کشور کمتر از 12 درصد است در حالی که براساس 
تکلیف برنامه ششم توسعه تا پایان برنامه این سهم باید به 15 درصد 
برسد. موفقیت مدارس غیردولتی )غیرانتفاعی( در سه دهه اخیر علی 
رغم هزینه های باالی تحصیل در این مدارس )به دلیل تورم اقتصادی( 
موجب شده تا دولت و مجلس نگاه ویژه ای به این ظرفیت آموزشی 
در کشور داشته باشند. برای همین در طرحی پیشنهادی از سوی مجلس 
شورای اسالمی موضوع واگذاری مهدهای کودک به وزارت آموزش 
و پرورش )مدارس غیردولتی( شکل بگیرد. البته در این طرح اصالح 
بخشی از قانون تشکیل مدارس غیردولتی هم مطرح شده که از سوی 
شورای هماهنگی مدارس غیردولتی استان تهران و شورای هماهنگی 

کشوری این مدارس مورد نقد و ارائه پیشنهاد قرارگرفته است.

*مقدمه طرح نمایندگان مجلس
 در مقدمه طرح مجلس آمده است: »امروزه مؤسسه ها و مراکز بسیاری 
همچون مدرسه طبیعت، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه 
هنرهای رزمی و غیره با عنوان »مدرسه« در زمینه های مختلف هنری، 
ادبی، ورزشی، زیست محیطی و امثال آن در حال فعالیت هستند که 
هیچکدام نه برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش را ارائه 
می دهند و نه از وزارتخانه مجوز تأسیس و فعالیت خود را دریافت 
کرده اند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در ُعرف جامعه، نهاد »مدرسه« 
وابسته و متعلق به وزارت آموزش و پرورش شناخته شده و متولی 

حوزه تعلیم و تربیت دانسته شده است، بنابراین بروز و ظهور هرگونه 
تخلف و کم کاری در مؤسسه ها و مراکز مزبور که با عنوان »مدرسه« 
در حال فعالیت هستند سبب می شود تا اعتبار و مشروعیت نهاد تربیتی 
مدرسه و وزارت آموزش و پرورش در اذهان عمومی و نیز نهادهای 
نظارتی و امنیتی خدشه دار شود. با توجه به این نکات و فقدان حکم 
مصرح قانونی در خصوص اختصاص عنوان »مدرسه« به مؤسسه های 
دارای مجوز تأسیس و فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و همچنین 
نابه سامانی در حوزه مهدکودک ها که اخیرا مقام معظم رهبری به آن 
اشاره داشتند.« حاال که پرونده تنقیح قوانین مدارس غیردولتی بازشده 
در کنار یک پیشنهاد به مجلس از سوی مدارس غیردولتی چند انتقاد و 

درخواست اصالح قانون هم بیان شده است.

*چرا باید مدارس غیردولتی به آموزش و پرورش پول بدهند؟
قانون تأسیس و  انتقادات مدارس غیردولتی ماده20  از  یکی دیگر 
اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است که در آن 
آمده است: »به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود ساالنه 
معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی 
غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهاي اختصاصی ملی نزد خزانه 
داري کل کشور واریز نماید.« این در حالی است که مدارس غیر انتفاعی 
همانند مدارس دولتی بر اساس ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم در 
کاربری فضای آموزشی از هرگونه مالیات معاف هستند. در این ماده 
قانونی آمده است: »درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی 
اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاههای فنی 
و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق 
کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی 
و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه 
فعالیت از مراجع ذیربط  هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات 
فعالیت های  از  تربیت بدنی حاصل  از سازمان  ورزشی دارای مجوز 

منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف  است.«

*انتقاد مدارس غیردولتی به تبصره ماده 26
در ماده 26 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
غیردولتی مصوبه مجلس شورای اسالمی در مورخ 10 آذرماه 1394 و 
ابالغیه ریاست جمهوری به شماره ابالغ 34/78307 آمده است: »تعیین 
حقوق و مزایاي کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و 
مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.« اما در ماده 25 قانون 
تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی آمده است: کارکنان 
تمام وقت فاقد پوشش بیمه اي مدارس و مراکز غیردولتی از مزایاي 
قانون تأمین اجتماعی برخوردار می شوند. همچنین کارکنان پاره وقت 
فاقد پوشش بیمه اي هم به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت 
هاي مقرر در این ماده هستند. و در تبصره 2 همین ماده قانونی اشاره 
شده است: »شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی 
مدارس و مراکز غیردولتی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می 
شود. که در تاریخ 12 شهریور 1398 با مصوبه هیات وزیران به شماره 
ـ آیین نامه اجرایی این قانون ابالع شد که در ماده  53464/ت/54617 ه
11 آن آمده است: ساعت تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام 
وقت غیر رسمی مدارس و مراکز، 30 ساعت در هفته و ساعات کار 
مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز، 
36 ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شوراهای 
آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود. در تبصره این ماده 
قانونی آمده است: کارکنانی که کمتر از ساعات تعیین شده در این ماده 
انجام وظیفه می کنند پاره وقت تلقی می شوند و با رعایت این ماده از 
حقوق و مزایا بهره مند می شوند. لذا تبصره 2 ماده 25 این قانون با ماده 

26 مغایرت دارد که باید حذف شود.

*پیشنهاد مدارس غیردولتی به دولت و مجلس
همچنین مدارس غیردولتی در قالب شورای هماهنگی مدارس غیردولتی 
استان تهران و شورای هماهنگی کشوری مدارس غیردولتی به دولت و 
مجلس پیشنهاد کرده اند که مسئولیت صدور مجوز و نظارت مهدهای 
کودک از نوزادی تا 3 سالگی و از 3 سالگی تا 6 سالگی را به مدارس 

غیردولتی واگذار کنند.

الجواد )ع( و رئیس شورای  عباس معزی موسس مدرسه مکتب 
عضو  تهران،  دو  منطقه  غیردولتی  مدارس  موسسان  هماهنگی 
شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران  و منوچهر 
ناصرالملکی رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی منطقه 
یک تهران در گفتگو با هفته نامه مهر تابان طرح قانون تاسیس و اداره 
مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی که از سوی مجلس 
شورای اسالمی در حال اصالح و بازنگری است را از نگاه کارشناسی و 

تطبیق با واقعیت های موجود دارای اشکاالت جدی دانستند.
آن ها معتقدند: اصل اضافه شدن تبصره دو به بند الف ماده 2 قانون، 
اقدامی مثبت است که می تواند از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری 
نماید ولیکن دلیلی برای استثنای مدارس حوزه علمیه از قوانین مصرح 
مدارس قانونی کشور وجود ندارد. بدیهی است اگراین نهاد هم قصد راه 
اندازی مدرسه رسمی را داشته باشد باید در چهارچوب قانون تاسیس 
واداره مدارس غیردولتی اقدام کند. مضافا استثنا نمودن مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی وحوزه علمیه به معنای از بین بردن کل قانون 
است هرچند در صورتی که ضرورتی برای این امر احساس می شود 
می توان قیدوعبارتی برای مصوبات شورای مذکور در قالب تبصره 

آورد.
اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران تبصره 
)2( بند پ ماده )2( قانون را اقدامی سازنده و تاثیرگذار در روند آموزش 
نوآموزان مهدکودک و پیش دبستانی دانسته و افزودند: در اصالح تبصره 
اشاره ای به دوره سنی نوآموزان مهدکودک نشده، از این نظر  پیشنهاد 

می شود در صورت امکان این بخش به 2 دوره  اول )مهد( تا 3 سال 
ودوره دوم)پیش دبستانی( از 3 سال تا 6 سال تقسیم شود. آن ها درباره 
ماده 3 قانون بر این باورند که حذف عبارت سیاستگذاری به طور کلی 
با ماهیت فعالیت مدارس ومراکز آموزشی غیردولتی در مغایرت است، 
چون اول برنامه ریزی هدفمند و اعمال نظارت صحیح، سیاستگذاری 
متناسب با حوزه فعالیت این بخش است واین سه ماموریت کامال درهم 
آمیخته وغیرقابل تجزیه است. دوم سیاستگذاری ابزار ضروری جهت 
ارتقای کیفیت خدمات آموزشی وتربیتی بخش غیردولتی و رشد و 
توسعه متوازن این بخش است و تجزیه سه ماموریت مهم ودرهم تنیده 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و محول کردن هریک از اجزا به 
یکی از شوراها، اصل وحدت رویه، همسویی وهماهنگی وظایف مهم 
فوق را دچار اختالل نموده و مسئوالن اجرایی را سردرگم می کند، 
بنابراین پیشنهاد ما حفظ ماده )3(به شکل فعلی مصوب قانون وحذف 

اصالحات فوق است.
همچنین ماده 4 اضافه نمودن تبصره به ماده)8( قانون اگرچه با رویکرد 
اجرای عدالت و رعایت اصل تضاد منافع دنبال شده ولیکن اول به 
دلیل ایجاد محدودیت ومحرومیت بخش تعلیم وتربیت از ظرفیت منابع 
انسانی به دلیل وجود گسترده مشموالن این موضوع در سایر حرفه های 
کارآفرین وسازنده دراین بخش مهم و دوم )به طور مثال حوزه بهداشت 
ودرمان که بیش از 90 درصد شاغالن این بخش را دربر می گیرد( 
تبعیضی آشکار وناروا در حق فعاالن وموسسان مدارس غیردولتی 
است. از طرف دیگر این موضوع تناسبی با جایگاه قانونگذاری ندارد.

به گفته آن ها در ماده 5 این قانون اصل اعمال نظارت بر روند فعالیت 
بخش غیردولتی وتقویت سازوکارهای آن بسیار الزم وامری ضروری 
و پسندیده است اما اضافه نمودن تبصره)2( به ماده)18( قانون ضمن 
این که اصل محترم شمردن حریم کاری فعاالن وموسسان ارجمند را 
خدشه دار می نماید آشفتگی، بی اعتمادی ونگرانی های فراوانی را 
برای موسسان ومجریان قانون به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضمن 
تایید دغدغه های پیشنهاد دهندگان محترم این تبصره اعتقاد براین است 
که مفاد ماده )18(قانون به خوبی شرایط نظارت ودسترسی به اطالعات 
آموزشی  مالی واداری وآموزشی وتربیتی مدارس ومراکز  ضروری 
غیردولتی را فراهم کرده و به نظر می رسد در صورت اجرای دقیق این 
ماده توسط وزارت آموزش وپرورش، نگرانی های قانون گذار به طور 
کامل برطرف خواهد شد، به همین جهت پیشنهاد ما حذف این تبصره 

از طرح اصالحی است.
آن ها می گویند، براساس ماده 6، منحصر کردن ماموریت کارکنان دولت 
به ویژه معلمان رسمی به مدارس غیردولتی فقط در سمت مدیر مدرسه، 
عمال بخش مهمی از کارکرد تعلیم وتربیت کشور را از ظرفیت منابع 
انسانی حرفه ای، آموزش دیده وتحت امر دولت محروم می سازد و 
به نظر می رسد، قانونگذار می بایست زمینه ماموریت وحضورنیروی 
انسانی مازاد برنیاز استان ها ومناطق در مدارس غیردولتی را فراهم نماید. 
عالوه بر این قید مدت زمان سه ساله برای ماموریت کامال مشکل 
زاست چون اول سئوال اینست که بعد از سه سال وتمدید یک ساله 

تکلیف مدرسه چیست؟ 

چرا حوزه های علمیه نه!؟
چرا کارمندان فقط مدیر مدرسه باشند؟

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 232

2 اسفند 1399

2

وام بدوم ربا، فعالیت در مکان مسکونی، تعرفه آموزشی انرژی



هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 232
2 اسفند 1399

5 هتـل بی کرامت »ری«

گمنام از لندن
 تا شهرری

درخواست »ارتفاع پست« از رئیسی

5

مهرتابان/ در مجتمع نور تهران در حال خرید لباس بودم که به بحث شیرین 
تخفیف رسیدیم. حرف تو حرف شد و فهمیدم صاحب مغازه از خیرین 
گمنام تهران و اتفاقا عقبه ای هم در شهرری دارد. می گفت گروه جهادی 
متعددی داریم که با پوشش آن برای دانش آموزان نیازمند تب لت تامین و 
هدیه می کنیم. همچنین در بحث کمک هزینه های درمان و معیشت هم 
وارد شدیم. آقای صالحی گفت: قرار این هفته خانه دو نفر در شهرری 
برویم اگر وقت دارید همراه ما باشید. روز چهارشنبه قرارمان میدان نماز 
بود و خانم دکتر شراره هوشمندیار داروساز و متخصص ساکن لندن که با 
موسسات خیریه انگلیسی همکاری می کند ما را همراهی می کرد. به خانه 
یکی از دانش آموزان رفتیم. دختر18ساله از شوق نمی دانست چه بگوید. 
می خواست درکنکور موفق شود اما به دلیل نداشتن تب لت در درسهایش 
مانده بود. خانه دوم رفتیم و بیماری حضور داشت که در سن جوانی به 
دلیل مشکالت کمر روی تخت بستری بود. خانم دکتر چند آمپول با نسخه 
پزشک به او تزریق کرد و با پمادمخصوص کمرش را مالش داد. دیدن این 
صحنه ها از سوی این خیرین گمنام حال آدم را خوب می کند. اما گروهی 

هم هستند که بوق می زنند و کاری نمی کنند.

مهرتابان/سردبیر/ در ایام دهه فجر امسال پس از شاید صدها سال نخستین 
هتل شهرستان ری رسما با حضور آیت اهلل محمدی ری شهری تولیدت 
آستان سیدالکریم)ع(، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، حسین توکلی 
فرماندار شهرستان ری و افشار شهردار منطقه 20 رسما افتتاح شد. البته 
همزمان 2 هتل دیگر هم در اطراف حرم و بازار در حال ساخت است اما 
تفاوت این است که آنها خصوصی سازند اما این هتل با اعتبار آستان حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( سرمایه گذاری و ساخته شده است. بعنوان میهمان یک 
اتاق رزرو کردم و برای دو شب با قیمت 800 هزارتومان وارد هتل شوم تا 
هم کارهایم را انجام دهم و هم وضعیت سرویس دهی هتل را بررسی کنم. 
جالب اینکه فاصله خانه ما تا هتل حدود 200 متر است. این مواردی را که در 
این گزارش بیان می کنم آن چیزی است که در این 48 ساعت مشاهده کردم. 
روش پذیرش میهمان بسیار غیرحرفه ای است و البی هتل فقط پذیرای 
نشستن و انتظار 5 میهمان دیده شده است. همچنین اپراتور همزمان کار 
پذیرش و البی را هم انجام می دهد. کارکنان لباس فرم ندارند و نمی توانید 
مدیر را از مسئول فنی یا نیروی خدماتی تشخیص دهید. وقتی وارد اتاق می 
شوید کیفیت لوازم چوبی اعم تخت، کمدها و صندلی همراه با لوازم بهداشتی 
در توالت و حمام تو را جذب می کند اما صدای موتور یخچال الکترواستیل 
خواب و خوراک را از تو می گیرد که پس از چند بار تذکر هیچ اقدامی برای 
یخچال انجام ندادند و مجبور شدنم خاموش کنم. معموال وقتی وارد چنین 
هتل هایی می شویم بخچال با خوراکی های مختلفی پر شده و میهمان در 
صورت مصرف هرکدام باید هزینه پرداخت کند امایخچال خاموش بود و 
یک بطری آب معدنی کوچک و گرم تحویل دادند. همجواری هتل با خیابان 
اصلی شهید بغدادی صدای ناهنجاری از خودرو و موتور سیکلت ها ا برای 
میهمان به ارمغان می آورد و هیچ نمایی بعنوان ویو)منظره( به جز حیاط 

دبیرستان دخترانه تزکیه برای میهمان ندارد. گوشی تلفن روی میز آینه و به 
دور از تختخواب و پذیرایی متصل شده و هیچ اطالعاتی اعم از شماره های 
داخلی هتل و منوی رستوران در اتاق مشاهده نمی شود و حتی تعیین قبله 
هم داخل کشوی میز زیر تلویزیون نصب شده که شانس بیاوری و کشو را 
بازکنی می توانی از قبله مطلع شوید. اگر احیانا بخواهید همزمان با تب لت یا 
لب تاب استفاده کنید و تلویزیون هم ببینید به دلیل اینکه سه راهی برقی یا 
پریز اضافی ندارید امکانش نیست و وقتی درخواست سه راهی کردم گفتند 
نداریم. در حالی که من فقط برای کار با رایانه و طراحی به آنجا رفته بودم. 
پس از تماس با رستوران آنها غذایی تحت عنوان میان وعده ندارند و تو باید 
یا ناهار سفارش دهی و یا شام که آن هم بیشتر از 3 نوع غذا نیست. وقتی غذا 
را برای سروبه اتاق آوردند بدون سینی مخصوص بود و مشمع نان را روی 
جوجه گذاشته وبدون رعایت پروتکل بهداشتی تحویل دادند. دل مسافر به 
صبحانه های هتل خوش است که در هتل کرامت ری خبری از سلف یا 
انتخاب مشتری نیست و به من یک قالب پنیر بسته بندی و مقداری کره و 
نان سنگک و چای نپتون دادند تا سق بزنیم یک وقت نمیریم! فشار آب 
حمام عالی بود اما در اقیانوس کف حمام مجبور شدم با چاقو خرده سنگ 
ها و موها را بازکنم تا آب جاری شود که همه این توصیفات با فیلم قابل 
ارائه است. عدم داشتن تهویه در توالت اتاق، بسته بودن توالت های ایرانی 
در راهرو، خودنمایی شماره اموال حرم حضرت عبدالعظیم)ع( روی تمام 
وسایل، تعطیلی رستوران و سرویس هنگام عصر همه و همه از ایرادات این 
هتل یا بهتر بگویم مسافرخانه زیبا بود. وقتی هم برای سفارش چای تماس 
گرفتم گفتند چای ساز دارید و آب هم داخل توالت روشویی بردارید! و با 
یک بشقاب تعداد 2 عدد چای نپتون گلستان با مقداری قند تحویل دادند 

قندمان نیفتد نمیریم .... این بود داستان افتتاح هتل بزرگ کرامت ری ...

مهرتابان/سید هادی کسایی زاده/  23 آذرماه سال 1379 یک هواپیمای 
کوچک مسافربری در لیست پروازهای داخلی اهواز قرارگرفت و روی 
تابلوی پرواز فرودگاه اهواز اعالم شد این هواپیما با طی مسافت 60 
مایل به سمت بندرعباس حرکت می کند. درمیان مسافران این پرواز 
23 نفر از یک خانواده حضور داشتند. در میانه راه )حدود 15 دقیقه( 
چند نفر از این خانواده تصمیم به هواپیمایی ربایی می گیرند که خالد 
حردانی، فرهنگ  پورمنصوری و شهرام پورمنصوری متهمان اصلی این 
هواپیماربایی بودند که البته با ورود به موقع نیروهای امنیتی این هواپیما 
ربایی به سرانجام نرسید. بعد از این ماجرا پرونده ای در مورد این 
هواپیما ربایی تشکیل شد و متهمان پرونده به اعدام و حبس ابد محکوم 
شدند. آن زمان علیزاده طباطبایی وکالت متهمان را برعهده گرفت و تا 
لحظه آخر توانست با عنوان اینکه این هواپیما ربایی جنبه سیاسی نداشته 
حکم اعدام و حبس ابد را کاهش دهد. تا اینکه در سال 1386 پس از 
بررسي پرونده متهمان پرونده هواپیماربایي در خوزستان در کمیسیون 
عفو و بخشودگي قوه  قضائیه قرارگرفته و محکومیت آن ها از اعدام و 
حبس ابد به 20 و 15 سال حبس کاهش یافت. بر این اساس شهرام 
پورمنصوري به 20 سال حبس و فرهنگ و شهرام پورمنصوري به 15 

سال حبس محکوم شدند.

*حادثه ای که تبدیل به فیلم سینمایی شد
این حادثه هواپیما ربایی آنقدر برای رسانه و شهروندان به تیتر داغ و 
بحث روز تبدیل شد که ابراهیم حاتمی کیا )کارگردان خوشنام سینمای 
ایران( تصمیم گرفت آن را به فیلم سینمایی تبدیل کند و بعد از حضور 
در جلسات دادگاه و گفتگو با حاضران در حادثه هواپیما ربایی فیلم 

سینمایی »ارتفاع پست« در سال 1381 ساخته شد.

*علت هواپیما ربایی در سال ۱۳۷۹
شاید سوال کنید واقعا علت این هواپیما ربایی چه بود؟ پاسخ به این 
سوال در بازجویی ها اعالم شد و خانواده و خود متهمان اقرار کردند 

دلیل آن شرایط سخت مالی بوده است. حاشیه های هواپیما رباهای

بر اساس این گزارش همچنان برخی متهمان پرونده در زندانهای تهران 
به سر می برند اما این حبس حاشیه هایی به همراه داشته است. در این 
سالها مدافعان به اصطالح حقوق بشر از این متهمان قهرمان سازی کرده 
و گاهی آنها را به عنوان فعال سیاسی و مدنی هم معرفی کرده اند و 
شایعاتی مبنی بر اعتصاب غذا و غیره هم در فضای مجازی از آنها منتشر 

شد که همگی کذب و غیرواقعی است.

*ازدواج یکی از متهمان در زندان اوین
رسول حردانی یکی دیگر از متهمان این پرونده که در آن سال 18 
ساله بوده و هم اکنون در زندان تهران به سر می برد در گفتگویی که با 
او داشتم گفت: متهم ردیف چهارم پرونده بودم که به 22 سال حبس 
محکوم شدم و حدود 21 سال است که در زندان به سر می برم. البته 
سایر متهمان ردیف اول تا سوم همچنان در حبس هستند و حالشان 
هم خوب است. چندین بار درخواست عفو به مددکاری زندان ارائه 
کرده و هنوز پاسخی به آن داده نشده است. رسول حردانی که در سال 
1393 در حالی که هنوز دوران محکومیتش را می گذراند ازدواج کرده، 
می گوید: همسرم از اقوام نیست و غریبه است و به نوعی موضوع عشق 
و عاشقی در میان بود. حدود یک سال دیگر هم آزاد می شوم اما باز هم 

درخواست آزادی دارم.

*وکیل متهم: منتظر تائید درخواست عفو رسول هستیم
موضوع را با وکیل این متهم در سال 1393 مطرح کردم و علیزاده 
طباطبایی گفت: رسول آن زمان 18 سال بیشتر نداشته برای همین 

چندین بار پیشنهاد عفو داده ایم و حاال منتظر تائید درخواست هستیم.
شاید با گذشت سالها از این حادثه این خبر دیگر در رسانه از اهمیتی 
برخوردار نباشد و یا اینکه حساسیت ها از  این پرونده کاهش یافته است 
اما باید دانست که جرم هواپیما ربایی رخ داده و قانون در مورد مرتکبین 
به این جرم قاطع است. هر چند که یکبار متهمان پرونده بر اساس رافت 
اسالمی شامل تخفیف مجازات شده اند اما باز هم متهم و وکیل به دنبال 

عفو و بخشش جرم هستند.

رسول حردانی بهمن ماه 1399 به مدت چند هفته مرخصی گرفت و 
به تهران آمد تا با هم دیداری داشته باشیم. مشکالت و دادگاه های من 
موجب شد تا نتوانم او را مالقات کنم اما تلفنی با هم گفتگو کردیم. 
می گفت: کالس 5 ابتدایی بودم که ترک تحصیل کردم و در کوچه 
و خیابان بستنی می فروختم و مدتی هم کارگری کردم و گاهی با 
مادر دستفروشی می کردیم. متولد 13 فروردین 1360 هستم و پدرم 
سنگرساز بی سنگر بود که در سال 64 به دلیل ترکش هایی که داشت 
به شهادت رسید. برادرم خالد لیدر هواپیمایی ربایی بود و از این جریان 
فقط همسردومش و برادرهمسرش خبرداشتند و من تا وقتی در هواپیما 
درگیری رخ داد نمی دانستم. گیت ورودی به هواپیما در آن سالها محکم 
و مهم نبود اما خودم به وعده رفتن به خارج از کشور همراه خالد آمدم. 
در حادثه هواپیما چون برادرم مجروح شد من برای دفاع بلند شدم. 
جالب اینکه مسافران زیادی تشویقمان می کردند. در مورد فیلم ارتفاع 
پست باید بگویم که با اصل ماجرا 50 درصد تفاوت دارد. هرچند خود 
ابراهیم حاتمی کیا در کل جلسات دادگاه حضور داشت و من او را از 
نزدیک دیده بودم. وقتی هم زندانی شدم چند باری به قصد کشتن روی 
سرمن ریختند چون واقعا زندانی ها هرکدام یک مشکلی دارند. در 
هرحال بازجویی های ما حدود یک سال طول کشید و تصور می کردند 
جزو گروه و حزب و باند و شبکه خاصی هستیم. فشار روحی و روانی 
زیادی در زمان بازجویی برما بود. در این سالها 4 بار زندان من تغییر کرد. 
اوین، کرج، فشافویه و رجایی شهر بودم. امروز مردی کامل و متاهل 
هستم و می خواهم دوباره به زندگی برگردم چون جوانی ام از بین 
رفت. برای همین از رئیس قوه قضائیه می خواهم من را شامل رفعت 
اسالمی قرارداده و برای یک سال آخر عفو کند.بتوانم کنار همسرم باشم 
و زندگی ام را دوباره بسازم. قطعا از این اقدام بی خبر بودم و نمی 
گویم بی گناهم اما واقعا نقشی در کشیدن نقشه هواپیما ربایی نداشتم. 
در هرحال این همه سال موهایم سفید شد و سختی زیادی در زندان 
ها کشیدم و امیدوارم رئیس قوه قضائیه که فردی دانشمند و حکیم و 
خردمند است وضعیت من را درک کند و دستور دهند تا آزادی خودم 

را به دست آورم.

48 ساعت زندگی در نخستین و زیباترین هتل شهرستان ری توفیقی بود تا به کرامات 
مسئوالن آستان سید الکریم پی ببریم که چه خدماتی به مردم و زائران ارائه می کنند و 

آدمی جز شرمندگی حرفی برای گفتن ندارد.

خانم دکتر شاید 
راضی نباشد اما 
نامش را بردم تا 

یادبگیریم چگونه 
کمک کنیم.

گفتگو با جنجالی ترین هواپیما ربای ایرانی که زندگی او فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا شد



کباب اتحادیه سوخت!

چهارسال کشور برای سپاه
سید هادی کسایی زاده/ بخواهیم یا نخواهیم سهم مهی در پروژه های 
عمرانی، صنعتی، نظامی و فرهنگی کشور دارند. هم صاحب تجربه 
هستند، هم قدرت و هم رسانه و نیروی متخصص تربیت کرده اند. 
مقید به نظام، عدم وابستگی به خارج از کشور و مطیع رهبری انقالب 
هم هستند. وقتی چنین قدرت و سازمانی تحت عنوان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با تمام شرکت ها و سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه 
در کشور داریم چرا باید از داخل احزاب و صندوقچه های پوسیده 
تفکرات پوپولیستی و افراطی رئیس جمهور انتخاب کنیم؟ 43 سال از 
انقالب اسالمی می گذرد و هر فردی که رئیس جمهور شده مدعی 
است که کشور در اختیار او نیست و بخشی را سپاه، بخشی دست 
اوقاف و بخشی هم سازمانهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی 
امام در اختیار دارند. نقدی هم سر دهیم بهانه های اینچنینی می آورند که 

دستمان بسته است. با این اوصاف با اینکه در سالهای اخیر شاهد رشد 
روزافزون توانمندی های سپاه پاسداران در تمام عرصه ها هستیم بهتر 
نیست کشور را 4 سال در اختیار این نیروی ویژه قراردهیم؟ در این 43 
سال که مردم خیری ندیدند و سفره ها کوچکتر و جیب ها خالی تر و 
جوانان بیکار تر و معتادتر شدند و هرآنچه که ته مانده کار بود 5 میلیون 
اتباع افغان در کنار آقازاده ها و یقه سفیدها آمدند و جمع کردند. اگر هم 
بهانه عدم ورود نظامیان به عرصه سیاسی بهانه است بهتر است رئیس 
صدا و سیما، معاون قوه قضائیه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

برخی نمایندگان مجلس و مسئوالن را الگو قراردهیم که می شود نظامی 
بود اما کار اجرایی هم انجام داد. قطعا مجلس و شورای نگهبان می توانند 
در این خصوص استثنا قائل شوند. به قول یکی از شهروندان جنوبی که 
می گفت کال کشور بازنده ای در اقتصاد بوده ایم که حتی در دینداری 
هم نسبت به برخی کشورهای غربی باختیم چون این حجم از فساد خرد 
و کالن که با گناه آمیخته جای تامل در دینداری مان دارد. با این حال در 
روزهایی که اقتصاد ایران و انسانیت  تقوا و ایثار به کما رفته یک بار دیگر 

به سپاه اعتماد کنید ... از ما پیشنهاد بود... بهتر است تفکر کنید.

همانند جنگ؛ یک بار دیگر به برادران سپاه اعتماد کنید
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مهرتابان/ داستان از آنجائی آغاز شد که ناصر ابوالقاسمی نایب رئیس اتحادیه 
صنف کباب و چلوکباب شهرستان ری طی تماسی با من)خبرنگار( خواست تا در 
مورد حاشیه هایی که برای اودر مورد پلمپ محل کارش )کارگاه روده و کله پاک 
کنی در کهریزک( رخ داده توضیحاتی ارائه کند که من پیشنهاد دادم این گفتگو در 
محل کار او باشد. گفتگو با ابوالقاسمی غیر از موضوع تخلفات بهداشتی کارگاهش 
به موضوع خرید و فروش گوشت های برزیلی در اتحادیه کباب شهرستان ری 
هم کشیده شد و دفاع او موجب شد تا گروهی از صنف کباب و چلوکباب و 
آقای سالمی خزانه دار اتحادیه واکنش تند نشان دهند. تا اینکه فردی به نام بیات 
که گفته می شود رئیس اتحادیه کباب و چلوکباب شهرستان ری و صاحب مغازه 
کبابی پارک است طی نامه ای رسمی از من )خبرنگار( دعوت کند تا در مورد این 
گزارش توضیحاتی ارائه کنند. وقتی وارد اتحادیه شدن اعضای هیات مدیره آقایان 
غالمرضا بیات رئیس اتحادیه، ابراهیم شجاعی نایب رئیس اول، ناصر ابوالقاسمی 
نایب رئیس دوم، داوود سالمی خزانه دار، محمدرضا شجاع امینه دبیر و مسلم 
کریمی بازرس اتحادیه دور میزنشسته بودند و آقای بیات خطاب به من گفت: 
خب شما این گزارش را منتشر کردید و مشکالتی رخ داده باید چکار کنیم! من 
پس از معرفی خودم گفتم طبق قانون شما حق ندارید از خبرنگار سوال کنید و یا 
اینکه او را تحت فشار قراردهید که مطلبی را منتشر کرده یا منتشر نکند چون طبق 
قانون محکوم به حبس خواهید شد. سپس آقای سالمی خزانه دار اتحادیه بخشی 
از تخلفات ابوالقاسمی را بیان کرد و گفت: او پول دریافتی از گوشت های برزیلی 
را در حساب شخصی خودش واریزکرده بود و بعد از 6 ماه به اتحادیه بازگرداند. 
ابوالقاسمی هم در دفاع گفت من صورتجلسه دارم و در ازای آن چک داده بودم. 
وقتی از او خواستم صورتجلسه و چک را نشان دهد چیزی در جلسه ارائه نشد. 
آرام آرام صدای خزانه دار بلندتر شد تا جائیکه شنیدم که خزانه دار به بیات رئیس 
اتحادیه گفت: خودت خفه شو ...! و بحث بین آنها درگرفت که چرا به من توهین 
کردی؟ نکته جالب این بود که دعوا و بحث فقط میان سالمی، بیات و ابوالقاسمی 
بود و سایر اعضای اتحادیه بیشتر تماشاچی بودند و این نشان می داد که این افراد 
تمایلی به تاثیرگذاری در قوام و دوام و آرامش اتحادیه و حاشیه هایش ندارند. 
وقتی دعوا و سر و صدا بیشتر شد نمی دانم چه فردی اطالع داد اما شخص لطف 
اهلل ستاره رئیس اتاق اصناف شهرستان ری وارد بازی شد و با اخم و ادبیات آرام 
و متین فضای جلسه را کنترل کرد. البته در حین حضور ستاره بازهم دعوا میان 
برخی اعضای اتحادیه شکل گرفت و کلمات توهین آمیز رد و بدل شد. سالمی 
خزانه دار اتحادیه رسما از من خواست را جوابیه گزارش و مصاحبه ابوالقاسمی 
را بعنوان عضو هیات مدیره درشماره بعدی  مهرتابان منتشر کنم. او در این جوابیه 
نوشته است: بر اساس نامه شماره 99/3030/30658/7 مورخ 4 بهمن99 از سوی 
اداره صمت شهرستان ری باید پرونده رسته خام فروش های کله پاچه به اتحادیه 
ماهی و قصاب ها ارسال گردد و آقای ابوالقاسمی که امروز نایب رئیس اتحادیه 
کباب و پزنده ها است هیچ سنخیتی با کباب ندارد و کارش خام فروشی است. این 
آقا )ابوالقاسمی( مدعی شدند که رئیس اتحادیه )بیات( خودروی خودش را برای 
خرید سهمیه گوشت بریزیلی فروخته تا کار اتحادیه راه بیفتد در حالی که صحیح 
نمی باشد و او خوردوی سهمیه ای را قبال فروخته بود و ربطی به گوشت ها ندارد. 
آقای ابوالقاسمی مدعی شدند که سود فروش گوشت ها را به اتحادیه پرداخت 
کردند که مکاتبات من بعنوان خزانه دار نشان می دهد این پول در حساب شخصی 
ایشان بوده است. آقای ابوالقاسمی همچنین به دلیل موفقیت های آقای علیرضا 
افشار بازرس اتحادیه در ساماندهی وضعیت صنف، بازرسی های دقیق و سالم 

تصور کنید یک تاالر عروسی  22 
شاکی دارد و همه برای گرفتن حق 
و حقوق خود و ظلمی که به آنها 
شده به سراغ رئیس اتحادیه کباب 
می روند. رئیس اتحادیه بدون توجه 
به شکایت های مردمی درمراسم 
جشنی که این تاالر ترتیب داده 
حضور پیدا می کند تا بگوید که 
من تمام قد پشت این تاالر با تمام 
تخلفاتش هستم. آیا این مدیریت 
درستی بر یک اتحادیه مهم است؟ 
آیا اتاق اصناف نظارتی بر حسن 
رفتار و مدیریت روسای اتحادیه ها 
دارد؟آیا دستگاه های نظارتی 
تاکنون به این پرونده ورود کرده 
اند؟ آیا دستگاه یا شخصیت خاصی 
در شهرستان ری از این تاالر 
حمایت می کند؟

با کمک دیگر اعضای اتحادیه او را مجبور به استعفا کردند در حالی که از سوی 
ادارات دولتی و تعزیرات و بخشداری ها لوح تقدیر دریافت کرده بود. اینها بخشی 
از تخلفات و سوء مدیریت ها در اتحادیه کباب است. به گزارش خبرنگار مهرتابان 
این روزها بوی سوختن کباب از اتحادیه کباب شهرستان ری بلند شده و حمایت 
هایی هم از پشت پرده دارند در حالی که باید اتاق اصناف شهرستان ری رسما 

وارد میدان شود. 

*حاشیه های تاالر شمس العماره و شادی رئیس اتحادیه کباب
یکی دیگر از شاهکارهای اتحادیه کباب و چلوکباب شهرستان ری حمایت از 
تاالر شمس العماره در منطقه باقرشهر روبروی پاالیشگاه تهران بود. حاال اینکه چرا 
تاالر عروسی روبروی امنیتی ترین مکان در جنوب تهران ایجاد شده موضوعی 
است که باید آقای مجیدی بخشدار وقت کهریزک و مسئوالن مرتبط پاسخ دهند. 
بر اساس مستندات و اظهارات عضو هیات مدیره اتحادیه کباب، تاالر عروسی 
شمس العماره در ایام کرونا اقدام به برگزاری عروسی و عقد قرارداد و دریافت 
ودیعه کرده و به دلیل ممانعت از برگزاری مراسم ها مبالغ دریافتی را به مشتریان 
بازپس نداده است. مهرتابان با چند خانواده مالباخته گفتگو کرد که آنها می گفتند: 
حتی چک ودیعه ما را هم به بانک برده و برگشت زدند. اتحادیه کباب و چلوکباب 
نامه ای برای حضور مدیر این تاالر ارسال می کند اما مدیرتاالر از حضور در 
اتحادیه و پاسخگویی امتناع می کند و سر موعد مقرر حاضر به پاسخگویی 
نمی شود. بر اساس اظهارات مدیران اتحادیه کباب و چلوکباب شهرستان ری 
تاالر شمس العماره بیش از 1.5 میلیارد تومان غش در معامله کرده و به مردم بابت 
مراسم هایی که برگزار نکرده بدهکار است و هر روز به وزن و قطر این پرونده 
افزوده می شود و تاکنون 22 عروس و داماد به اتحادیه شکایت کردند.پس از انتشار 
این خبر در مهرتابان و فضای مجازی شنیده شد که مدیرتاالر اقدام به کسب 
رضایت از مشتریان کرده است. نکته جالب اینکه پس از بازتاب رسانه ای تخلفات 
شمس العماره در اقدامی عجیب این تاالر پس از گذشت یک سال فعالیت مراسم 
بزرگ افتتاحیه تاالر را دوباره برگزار کرد! مدیر تاالر با دعوت ازپرهام جانفشان 
مدیر میراث فرهنگی استان تهران، خبرنگاران محلی و حتی خبرگزاری ایرنا اعالم 
کرد که مجوزی از اداره میراث فرهنگی گرفته است که البته این مجوز ارتباطی با 
کار رستوران و عروسی ندارد و باید پاسخگوی شکایت های قبلی باشد. هرچند 
این اقدام رسانه ای شمس العماره دهن کجی به بازتاب رسانه ای تخلفاتش بود 
و گروهی از خبرنگاران با او همصدا شدند اما حضور بیات رئیس اتحادیه در این 
مراسم هم برای خودش جای عالمت سوال دارد. مگر می شود که رئیس اتحادیه 
یک صنف در مراسم جشن تاالری که 22 شاکی دارد و مردم شهر از او به دلیل 
عدم اجرای تعهداتش ناراضی هستند و به اتحادیه کباب تظلم خواهی کردند خود 
در کنار رئیس تاالر قرارگرفته و شادی کند؟ آیا اقدام رئیس اتحادیه کباب شهرستان 
ری شائبه حمایت تمام قد از این تاالر را تداعی نمی کند؟ اگر این مراسم در 
حوزه گردشگری برای ری حائز اهمیت است چرا رئیس اتاق اصناف حضور 
نداشت؟ چرا فرماندارری  یا بخشدار کهریزک حضور نداشتند؟ این از آن دسته 
سواالتی است که رسانه نیاز به پاسخ و توضیح مسئوالن ندارد و فقط برای اطالع 
مردم شهرستان ری و دستگاه های نظارتی منتشر می شود. البته خودم با یکی از 
شاکیان تاالر به اتاق اصناف ری مراجعه کرده و از تاالر و اتحادیه رسما شکایت 
کردیم تا شاهد و ناظر اجرای کار از سوی اتاق اصناف باشم. که پرونده از سوی 

اتاق بررسی شده است.
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مـــوز به خانواده 
وحانی گره خورد! ر

می گوید چون پدر داماد حسن روحانی هستم ارتباطی با شغل واردات میوه 
و موز کشور ندارد. اگر می خواستم سوء استفاده کنم قبال هم می توانستم و 
فرزندانم همه پزشک هستند! )دقیقا متوجه نشدیم چه گفت؟(

مهرتابان/ محمدحسین بهشتی از واردکنندگان موز و میوه به کشور 
می گوید: پسر من داماد آقای روحانی است و سابقه دوستی 
و رفاقت من و آقای روحانی هم بسیار قدیمی است، بنده با 
رئیس جمهوری از سال 1358 دوست هستیم. فرزندان ما نیز در 
سال 1370 ازدواج کردند. اما اگر بنا بود سوءاستفاده از این موقعیت 
شده باشد باید در آن سال ها رخ داده بود؛ کما اینکه هر 4 فرزند 

من پزشک هستند و با وجود این نسبت فامیلی، هیچگاه تمایلی به 
حضور در یک ارگان دولتی یا استفاده از امتیازی خارج از آنچه در 
توان ذاتی خانوادگی ما از پیش از انقالب وجود داشته، نداشته ایم. 
این اظهارات در حالی است که رئیس اتحادیه بارفروشان گفته 
است: هم اکنون موزهای موجود در بازار مربوط به سفارش قبل 
بوده است. همان زمان به مقامات و دست اندرکاران مربوط اعالم 

کردیم اگر ثبت سفارش انجام نشود، قیمت موز به 50 هزار تومان 
می رسد، اما گوش شنوایی نبود!« البته وی در ادامه یک تهدید دیگر 
را هم پیوست سخن قبلی خود می کند و می گوید: »کاهش قیمت 
موز با این شرایط اصال امکان پذیر نیست.« شرایطی که وی آن را 
به نقش دالل ها در افزایش قیمت موز گره می زند و می گوید: »یک 
ماه پیش یک کشتی 3 هزار تنی موز وارد شد که تمام شده است.

ضایعات ِبده؛ مواد مخدر بگیر!

مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده/ از داخل روستا می توانیم 
گنبدطالیی سیدالکریم )ع( را مشاهده کنیم چون فقط 700 متر 
دارند  دارد وشاید هم حضرت عبدالعظیم)ع(  فاصله  با روستا 
خدای  با  ایشان  شاید  دانم؛  نمی  کنند!  می  مشاهده  را  روستا 
خود می گویند: بارالهی ... آنها این روستا را به نام من تصاحب 
کردند تا موقوفه ای برای حرم و بارگاه من شود و از تبع آن به 
مردم نیازمند و فقیر کمک کنند اما چرا امروز روستای بارگاه من 
به محلی برای خرید و فروش موادمخدر و استعمال انواع مواد 
 همراه با آلودگی زیست محیطی تبدیل شده است؟ )خدا می داند(

اما آنچه که من بعنوان روزنامه نگار دیدم صحنه هایی دردناک 
و اسفبار از سوء مدیریت مسئوالن و مدیران شهرستان ری به 
محیط  و  شهرستان  اسالمی  شورای  مرکزی،  بخشداری  ویژه 
از اعضای شورای روستا می گفت: 8 سال  زیست بود. یکی 
است که هیچ اقدامی برای روستا انجام ندادند در حالی که این 
روستا سرانه و ارزش افزوده در ردیف بودجه روستاهای فاقد 
دهیاری دارد. در این روستا چیزی به نام نظافت، مدرسه، زمین 
بازی، سطل زباله، کوچه، فضای سبز، روشنایی و غیره ... قابل 
 مشاهده نیست در حالی که برعهده شهرداری منطقه 20 است.

امنیت نداریم و خودمان مجبوریم دوربین مداربسته جلوی درب 
خانه هایمان نصب کنیم. استقرار یک کمپ ترک اعتیاد که خارج 
از ضوابط قانونی هم است به جای درمان موجب شده موج زیادی 
از معتادان به این منطقه هدایت شوند. اظهارات این عضو شورای 
روستا در حالی بود که شاهد چندین آغل گوسفند غیربهداشتی و 
غیرقانونی در سطح روستا بودیم. در انتهای یکی از کوچه های 
روستا صحنه ای را دیدم که بسیار تلخ بود. وقتی از جوی آب 
و فاضالب و لجن که روستا را محاصره کرده عبور کردم، چند 
جوان دکه ای ایجاد کرده بودند که در آن ضایعات خرید و فروش 
می کردند. داستان از این قرار است که معتادان در ازای دریافت مواد 
مخدر ضایعات را جمع آوری کرده و به روستای قلعه علیمون 
آورده و تحویل این افراد می دهند و در ازای آن انواع مواد مخدر به 
 معتادان داده شده و فضایی هم برای استعمال به آنها داده می شود.

سگ های ولگرد و بعضا هر که از دهانشان کف بیرون زده بود به من 
خیره شده بودند که منتظر اینکه با سوت صاحب دکه به من حمله 
کنند. مجبور شدم عنوان خبرنگار را پنهان کنم و با عنوان دیگری 
)بازرس( خودم را معرفی کردم و خواستم صاحب دکه هرچه زودتر 
 بیاید. )البته این بهانه بود تا وقت داشته باشم از صحنه دور شوم.(

جالب اینکه خوداهالی روستا هم جرات نداشتند همراه من باشند 

و گفتند این خط قرمز روستا است و باید خودت به تنهایی با 
آنها روبرو شوی!البته توانستم از وضعیت موجود و معتادان فیلم 
تهیه کنم اما من نخستین خبرنگاری نبودم که این منطقه را کشف 
کرده و گزارش تهیه می کنم. در سال 1397 هم خبرنگاران همراه 
با حسن خلیل آبادی عضو شورای شهرتهران و رئیس شورای 
اسالمی شهرستان ری، جمالی پور فرماندار وقت ری، فکوریان 
بخشدار وقت مرکزی ری که پس از مدتی بازداشت شد و همچنین 
افشار شهردار منطقه 20 هم از این روستا بازدید کردند و هر کدام 
 افاضاتی فرمودند که هیچ کدام محقق نشد و همه در حد شعار بود.

متاسفانه خبرنگاران هم دیگر پیگیر نشدند و روستا را رها کردند. 
حاال سکان فرمانداری ری به دست حسین توکلی فرزند ری افتاده و 
بخشدار مرکزی هم تغییر کرده اما در سالهای اخیر باز هم بازدیدی از 
روستانشده و اقدامی صورت نگرفته است. اینجا چند سوال مطرح 
می شود: بودجه روستا دقیقا کجا هزینه شده و چرا برای روستا 
هزینه نشده است؟ چرا آستان به جای حفظ و نگهداری موقوفات 
دو قالده سگ را برای نگهبانی از موقوفات قرارداده؟ مگر سگ علم 
نگهداری و نگهبانی از روستا و زمین و موقوفه دارد؟ چرا بخشدار 
مرکزی ری به این مشکالت رسیدگی نکرده است؟ آیا آنها اطالع 
ندارند 50 خانوار در این روستا زندگی می کنند؟ چرا فرماندار جوان 
ری که خود اهل شهرستان ری است برخالف شعارهایی که سرداده 
هیچ اقدامی برای این شهروندان و روستائیان انجام نداده است؟ چرا 
شهرداری منطقه 20 که مدعی رعایت حقوق شهروندی و خدمات 
شهری است از این روستا غافل شده است؟ چرا نیروی انتظامی 
بعنوان حافظ امنیت و مبارزه با موادمخدر وارد این روستا نشده 
 است؟ چرااداره محیط زیست شهرستان ری اقدامی نکرده است؟

بر اساس این گزارش عالیین و علیمون دو برادر زرتشتی بودند 
که پنج دانگ از اراضی این محله متعلق به این دو برادر بود. این 
دو برادر پس از مسلمان شدن تمام این اراضی را در سال 1342 
وقف آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم می کنند و به 
خاطر همان سندهای این امالک وقف آستانه می شود. حاال شیرینی 
مسلمان شدن این دو برادر به تلخی زندگی صدها مسلمان در این 
روستا مبدل شده است. چون آستان سیدالکریم)ع( حواسش به 
مردم و امالک و مستغالتش نیست. این ثمره انقالب مان نبود. با 
این حال این گزارش همچنان تا بهبود وضعیت روستا ادامه خواهد 
داشت و آستان سیدالکریم)ع(، بخشداری مرکزی ری و فرماندار 
شهرستان ری حتما باید به این مهم ورود کنند و این رسانه را در 

جریان قراردهند.

احتمال شیوع بیماری 
هایی مانند ایدز، هپاتیت، 

کرونا، طاعون و حتی 
هاری در این روستای رها 
شده وجود دارد. مشاهده 
کودکانی که میان معتادان 
و سرنگ های آلوده بازی 
می کنند تاسف بار است. 
روستایی که به نام سید 
الکریم)ع( ثبت شده اما 
به جای نعمت و کرامت 
حضرت آلودگی زیست 
محیطی و غفلت از حال 

صدها مسلمان و روستایی 
بی پناه شده است. این 
برای چندمین بار است 

که چنین گزارشی منتشر 
می شود لذا از مسئوالن 
می خواهیم به سرعت 

ورود کنند تا خدایی 
ناکرده غفلت و سوء 

مدیریت آنها به دستگاه 
های نظارتی گزارش نشود 

چون آبروی شهرستان 
ری اهمیت دارد.

فاجعه در روستای قلعه علیمون



 زن جوانی وحشتزده و سراسیمه نزد ماموران پلیس رفت و مدعی شد که در دام 
سیاه یک راننده مسافرکش گرفتار شده است. او توضیح داد: حدود ساعت 6:30عصر 
از شهرری قصد رفتن به خانه ام در باقرشهر را داشتم و کنار خیابان منتظر تاکسی بودم 
که یک تیبای سفید مقابلم توقف کرد. راننده وانمود کرد که مسافرکش است و وقتی 
مقصدم را گفتم، با اشاره سر خواست که سوار شوم. من هم بی خبر از حادثه شومی که 
در انتظارم بود سوار شدم و ماشین حرکت کرد. در بین راه ناگهان راننده تغییر مسیر داد 
و وارد جاده ای خلوت و بیابانی شد. وحشت کردم و از او خواستم که توقف کند اما 
درهای ماشین را قفل کرد و تیغه چاقوی بزرگی را نشانم داد و تهدید کرد که اگر ساکت 
نشوم، مرا خواهد کشت.  هر چه با گریه و التماس از او خواستم که رهایم کند، اهمیتی 

گزارش کوتاه

تجاوز مسافرکش به 
زن جوان در کهریزک

نداد. او در تاریکی شب وارد بیابان های اطراف کهریزک شد و بی توجه به التماس هایم، 
با تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و گوشی تلفن همراهم را دزدید و همانجا 
رهایم کرد و گریخت.  با شکایت دختر جوان، پرونده در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان برای شناسایی خودروی تیبا و دستگیری راننده 
آن وارد عمل شدند. چند روز بعد سرنخ هایی در اختیار پلیس قرار گرفت که نشان می داد 
متهم تحت تعقیب در منطقه شورآباد کهریزک تردد دارد و در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شد. متهم اول منکر سرقت و تجاوز شد اما با کشف گوشی شاکی از مخفیگاه 

وی، چاره ای جز اقرار ندید .

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 232

2 اسفند 1399

من فّرخی  هستم!6
نام او را زیاد شنیده بودم و می گفتند که برای خودش برو و 
بیایی دارد. مافیای سوله هاست و منطقه ای را بعنوان مجتمع فرخی 
تسخیرکرده و نباید به او نزدیک شد چون خطرناک است. از آنجائیکه 
عالقه زیادی در مواجهه با افراد خطرناک دارم چند باری در فضای 
مجازی پیام فرستادم و یک روز او تماس گرفت و گفت: سالم؛ من 
فرخی هستم. چند باری قرار و مدار گذاشتیم اما موفق نشدیم تا اینکه 
باالخره یک روز قرار شد برای مصاحبه و پاسخ به حرف و حدیث ها 

با هم گفتگو داشته باشیم.
*کسایی زاده: متولد چه سالی هستید؟

-فرخی:16 شهریورماه 1345
*پدر چه شغلی داشت و چند فرزند بودید؟

-پدرم لوازم خانگی می فروخت و زراعت هم داشت و در کل 7 خواهر 
و برادریم

*مدرک تحصیلی شما چیست؟
-کارشناسی مدیریت بازرگانی

*چرا به شما می گویند تخریب چی؟
-چون تخریبچی تیپ 15 امام حسین)ع( بودم که در عملیات والفجر 

مقدماتی مجروح شدم.
*بعد از جنگ چکار کردید؟

-با برادرم در کار تولید و توزیع مواد شوینده بودیم. اسمش هم شوینده 
ظرفشویی پرستو بود.

*و چطور شد میلیاردر و صاحب کلی زمین شدید؟
-پدرم همیشه توصیه می کرد هیچ وقت پول و درآمدی که داری را 
بیخود هزینه نکن و هرچه داری زمین بخر و من هم از همان روز هر 

نقطه شهر با هرچقدر که داشتم زمین می خریدم.
*هنوز هم زمین دارید؟

-بله دارم. باغ 40 هزارمتری در و زمین 10 هزارمتری در کرج، 150 هزار 
متر زمین در پاکدشت، در شهریار باغ تاالر 10 هزار متری، در شهرری 
250 هزار متر، نیاوران، کهریزک و حتی در شهرستان سیلوی گندم دارم.

*چه شد با این همه زمین یک مرتبه سوله ساز شدید و سر از کهریزک 
در آوردید؟

-کهریزک هم زمین داشتم و دوستان گفتند به جای اینکه هزینه انبار 
کاالهایت را بدهی زمین خودت سوله بساز و من برای تحقق این مهم 
شروع به دریافت مجوز و ساخت سوله کردم. در سالهای آخر دولت 
هشتم مجوز سوله 70 هزارمتری گرفتم و پس از ساخت فروختم. در 
فاز دوم 42هزار مترو جمعا در این دوفاز 150سوله ساختم. نوبت به فاز 
سوم رسید چون هنوز زمین داشتم اما برای دریافت مجوز فاز سوم با 

مشکل روبرو شدم.
*چه مشکلی؟

-یکی از مدیران شهری وقت از من 500 میلیون تومان پول خواست تا 
اجازه ساخت بدهد که من ندادم و پرونده به استانداری تهران رسید و 

باالخره مجوز را گرفتم.
*یعنی االن مشکلی ندارید؟

-مشکل همین جا است. یعنی همین فاز 3 که چالش شده است. داستان 
از این قرار است که کل قطعه 5 برای فاز 3 متعلق به من است و من 
از آن را از ورثه یک مرحوم به صورت سند منگوله دار و قولنامه ای 
خریداری کردم. فردی به نام آقای الف که برای من دیوارکشی می کرد 
به دلیل اینکه بتوانم او را به کار دلگرم کنم و به علت اینکه بیشتر در شهر 
دبی اقامت داشتم برایش قطعه زمین 200 متری در همان قطعات واگذار 

گفتگو از سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

حرف و حدیث پشت سرش زیاد بود. گاهی با من تماس 
می گرفتند یا پیام می دادند که سوله های فرخی را 

پیگیری کن... دارد فساد می کند! برخی هم می گفتند 
او آدم خطرناکی است و هیچ وقت به او نزدیک 
نشو ... همین موجب شد تا خبرکوتاهی بزنم و 

بنویسم ماجرای این سوله ها چیست؟ یک 
روز تماس گرفت و گفت: 
سالم ... من فرخی هستم!

کردم. این کار برای این بود که مراقب زمین و امالک و سوله های من باشد. 
وقتی مجوز ساخت سوله را توانستم اخذ کنم آقای الف که می دانست بخشی 
از زمین را از آن ورثه خریداری کردم به سراغ آنها رفت و با حضور در دفتر 
خانه دوباره زمین را از آنها خرید و سند تک برگ صادر شد. جالب اینکه با 
اینکه از نظر قانونی من صاحب زمین بودم او از من بعنوان فروش مال غیر 
شکایت می کند!؟ تا جائیکه قاضی حسینی در شعبه 101 کهریزک برای من 
یازده محکومیت و حکم جلب صادر می کند و با 3٫5 میلیارد تومان وثیقه 
آزاد شدم. معموال وقتی حکمی در دادگاه بدوی صادر می شود و یا در مرحله 
دادسرا است باید منتظر تائید نهایی حکم بود اما آقای الف و دوستانش در 

همان زمین شروع به ساخت سوله می کنند.
وقتی قاضی حسینی منتقل شد و قاضی پیران جای او آمد وثیقه را از پرونده 
من حذف کرد اما 9000 متر سوله در همان زمین بدون اجازه من ساخته شد.

*شما چرا نرفتید همان روز سند تک برگ بزنید؟ این خودش اشتباه بوده و 
از این اشتباه سوء استفاده شده است؟

-بله حق با شماست اما سند و قولنامه و حتی دفترخانه گواهی دادند.
*خب االن چه شد؟ توانستید ثابت کنید؟

-به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، و اداره ثبت کهریزک نامه دادم و 
همچنین حکم دادگاه تجدیدنظر درباره تایید مساحت زمین های من موجود 
است و همگی و حق را به من دادند اما اداره ثبت کهریزک هنوز اجرا نکرده 

است.
*چرا می گویند شما کالهبردار هستید؟

-این ها افرادی هستند که خواستند از من باجگیری کنند اما باج ندادم و به 
منافع شخصی نرسیدند. در عوض در تمام امور خیریه شهرستان از جهیزیه و 

فقیر و موسسات با سند و مدرک کمک مالی فراوان کردم.
*خیلی مطمئن صحبت می کنید. آیا امکان دارد سند و مدرکی دال بر بی 

اخالقی و کالهبرداری شما ارائه شود؟ پاسخی دارید؟
-اگر کسی مدرکی آورد و اثبات کرد گردن من از مو نازکتر است و حاضرم 

بدترین مجازات را درمورد من اجرا کنند.
*رد پای شما در برخی جریانات خیرخواهانه مثل اهدای تبلت و احداث 
سالن ورزشی در روستای ده نو یا آزادی زندانیان دیده می شود. در کار خیر 

هم هستید؟
-از زمانی که خود را شناختم در بجنورد مسجد ساختم به مدارس کمک 
کردم و حتی خانه ویالیی خود را در بجنورد در اختیارکالنتری محل قرار 
دادم و حتی در امور پزشکی کمک حال بودم. بعنوان مثال سالن ورزشی ده 
نو بین 3 تا 5 میلیارد تومان هزینه داشت و امروز فقط همان فندانسیون مشابه 
را با 300 میلیارد احداث می کنند. برای اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند 

کهریزک هم کمک کردم .

*این همه پول و درآمد از کجاست؟
-تمام این هزینه ها و درآمدها از محل سیلوی گندم در شهرستان و 

کارخانه مواد شیمیایی و زمین هایم تامین می شود.
*فرزند هم دارید؟

-بله؛ پسرم داروسازی می خواند. دخترم مهندسی هردو در لندن 
تحصیل کردند و یک دختر کوچک مدرسه ای هم دارم. اما در حال 

حاضر همه در تهران هستند.
*چرا با این همه دارایی خودتان در کهریزک مانده اید؟

-زیرا اگر نباشم همه می گویند فراری شده و زمین هایم را تصاحب 
می کنند! و مجبور شدم چهارنفر را برای محافظت و سرکشی استخدام 

کنم و روزی یکبار سرکشی کنم.
*دارایی شما چقدر است؟

-واقعا نمی دانم
*معموال سرمایه داران یک نمادی را دوست دارند. مثال رویایی دارند تا 

اوج سرمایه گذاری خود را نشان دهند. شما چه؟
- در فکر هستم روزی در کرج یک برج چهاربال احداث کنم شاید 

هزینه ای معادل هزار میلیارد تومان نیاز داشته باشد.
*شما که در امور خیر ید طوالیی دارید چرا کار بزرگی مثل ساخت 

بیمارستان و مدرسه و مجتمع های بزرگ فرهنگی انجام نمی دهید؟
-به بسیاری از بیمارستان ها کمک می کنم مثال هزینه کل اتاق عمل 
بیمارستان هفت تیر شهرری را تقبل کردم و یا در فکر احداث درمانگاه 
خیریه در این محل هستم اما بعضی ها اجازه کار نمی دهند و اذیت می 

کنند. مثال آقایان از من بازجویی کردند چرا به مردم کمک می کنی؟
*چرا خیریه احداث نکردید؟

-زیرا امکان فساد و ریا در آن وجود دارد. اما با خیریه های زیادی 
همکاری دارم و هرجا درخواست داشته باشند رفع می کنم. اما به طور 
شخصی به دنبال ایجاد خیریه نیستم و هر کمکی هم به هر جا ارائه کنم 

با مدرک است که فردا حرفی در آن نباشد.
*ارتباطات خوبی هم با برخی استانداران و شخصیت های سیاسی 

حتی در سطح ریاست جمهوری دارید. مسئولیت می خواهید؟
-معموال دوست ندارم در چشم باشم و کارم را همه جا جار بزنم و 
هیچوقت سمت سیاست نرفتم. نیاز مالی هم ندارم حتی از نوجوانی 

وضعیت خوبی داشتم دنیا را دیده ام و دنبال هیچ چیز نیستم.
ممنون از وقتی که به من دادید تا شائبه ها و پرسش هایی که داشتم را 
پاسخ دهید. امیدوارم سایر مسئوالن و افرادی که شائبه هایی دارند به این 
شفافیت پاسخگوی رسانه باشند تا هرگونه فساد و تخلف کاهش یابد.
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مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده/ بیشتر دوست دارد همه او و کارهایش را ببینند اما 
کمی خجالتی است و زیاد اهل سخنرانی و حرف زدن و مصاحبه نیست. در طول 
مصاحبه بارها اتفاق افتاد که پاسخی برای سواالت نداشت و برایش برخی سواالت 
تازگی داشت و او را به فکر فرو می برد. نامش امیرهادی نژاد است و در 17 مهرماه 
1368 به دنیا آمده و فارغ التحصیل رشته طراحی و معماری از دانشگاه آزاد اسالمی 
است. امروز او در سن 31 سالگی روی صندلی ریاست شورای شهر کهریزک از 
توابع شهرستان ری تکیه زده و می خواهد در دوره بعد هم این صندلی را حفظ کند.  

کسایی زاده: چه فردی به شما راهنمایی کرد که وارد انتخابات شوید؟ 
هادی نژاد: خودم به این نتیجه رسیدم و به علت ارقی که به این منطقه داشتم برای 

بهبود شرایط کهریزک کاری کرده باشم. 
*شعار انتخاباتی شما چه بود و چه قولی دادید؟

-شعارانتخاباتی من جوانی و تجربه بود.  و قول مرمت مجموعه عمارت و احداث 
سینما را دادم که سینما محقق شد و عمارت در دست اقدام است.

* از طریق لیست وارد بازی انتخاباتی شدید؟
-نه مستقل بودیم. آقای عباسی و من موفق شدیم و وابستگی سیاسی نداشتیم.

*وقتی انتخاب شدید و قرارشد وارد شورا شوید باید شورا را تحویل بگیرید. چه 
تحویل گرفتید؟

در فرمانداری سوگند یادکردیم و به شورا رفتیم و اتاقها را انتخاب کردیم. و هیچ 
سندی به ما تحویل داده نشد. 

*مگر می شود؟ من اگر انتخاب شوم هر جایی که بروم اول می گویم مدارک و 
اسناد را به من تحویل دهید. قطعا آنها روی طرح ها و مصوباتی کار می کردند که 

باید به شما تحویل می دادند؟
-بر روی طرحی مطالعه نکرده بودند و فقط عمده فعالیتشان پیگیری مطالبات از 
شهرداری تهران بود. ما هم ادامه دادیم. از نظر مالی هم که شورا فقط بودجه در حد 
گرداندن خود دارد. یک طرح ورزشگاه بود که به بهره برداری رسید. مطالبات از 
شهرداری تهران بسیار سخت بود. قرار بود پل عابرروبروی مترو کهریزک مکانیزه 
شود که هنوز انجام نشده و همینطور احداث جاده ورودی کهریزک که قراربوده 
شهرداری احداث کند و انجام نشده است. اینها چیزهایی بود که از دوره قبل بوده 

و همچنان ادامه دارد.
*یعنی چهارسال شورای قبلی در حال پیگیری این ها بود و انجام نشده واآلن شما 
هم پیگیر هستید باز انجام نشده است؟چرا؟ زور شما نرسید؟ یا یقه آنها سفیدتر بود؟ 
-خب دلیلش این بود که شهردار تهران داشت تغییر می کرد و مطالبات بر زمین 
مانده بود. البته در دوره قبل شورای شهر از نظر قانونی اقدام کرد و آراد کوه به علت 
حمل زباله از داخل کهریزک به پرداخت 34 میلیارد تومان محکوم شد که احتماال تا 

2 ماه دیگر تعیین تکلیف می شود. 
*خب االن این 40میلیارد تومان اگر بیاید چه می کنید؟

-ورودی کهریزک از بزرگراه خلیج فارس را ایجاد می کنیم و یا پروژه انتقال آب 
تهران را به شهر پیگیری خواهیم کرد.

*از آنجا که کهریزک به خاطروجود رودخانه کن درمسیرسیالب قرار دارد و یا 
به علت جابه جایی زباله ها در معرض آسیب های زیادی قرار دارد. چرا پایگاه 
هالل احمر در شهر کهریزک وجود ندارد؟ این در حالی است که شما تعداد زیادی 

ساختمان خالی در منطقه دارید.
-جلساتی با خانم زهرا دولو از امدادگران فعال شهر داشتیم تا بتوانیم این پایگاه را 

ایجاد کنیم.
*در گفتگویی که با جناب آقای یحی پور شهردار کهریزک داشتم موضوع 700 
نیروی این شهرداری که بیش از 450 نفرآنها مازاد هستند مطرح شد و حاشیه هایی 
به همراه داشت. حتی گروهی به شهردار نقد و حمله تندی داشتند که چرا این 

حرف را مطرح کردید. 
-اوالً شهرداری کهریزک مشکل مالی ندارد. اما صرفه جویی باید در همه جا انجام 
شود. دوما شورای کنونی نیروی جدید وارد شهرداری نکرده است همانطور که 
اخراج هم نکرده و جلو افزایش و تحمیل استخدام را گرفت. با این حال با اخراج 

مخالفت کردیم چون این افراد خانواده دارند و مشکالت معیشتی دارند. 
* شما پس از ورود به شورای شهر باید شهردار انتخاب می کردید. گزینه ها که 

بودند؟
-شهردار قبلی کهریزک »رامین عربی« بود و با پایان دوره کاری او برای شهرداری 
سرپرست انتخاب کردیم و »جعفریان« که تایید نشد و »نعمت زاده« برای شهرداری 

تایید شد اما ترک مسئولیت کرد و اآلن هم » یحیی پور« منتصب شده ا ست. 
*این پاسخ خیلی کلی بود. کمی وارد جزئیات شویم. چگونه انتخاب کردید؟ چه 

افرادی بودند؟
-گزینه های شهرداری یا براساس معرفی از شهرداری و سوابق کاری شهرداران بود 
و یا افراد واجدشرایط رزومه های خود را ارائه می کردند. اآلن حضور ذهن ندارم. 
»بخشی« شهردارفشم، »جعفری« شهردار کهریزک، »نعمت زاده« شهردارگلستان، 
»الله« شهردارفردیس، که در مجموع حدود 15نفر برای شهرداری کهریزک رزومه 

دادند. 
*و باالخره چه کسی شهردار اول دوره شما شد؟ شناختی هم داشتید؟

-هیچ شناختی از این افراد نداشتیم و اول »جعفریان« انتخاب شد که از تهران تایید 
نشد و بعد با اکثریت آرا ”نعمت زاده« انتخاب شد که یک سال و 9 ماه شهردار بود 

اما به علت بیماری استعفا داد. 
*از واژه بیماری و استعفا برای آقای نعمت زاده استفاده کردید. دارید کم لطفی 

می کنید. ایشان حاشیه های زیادی داشتند. به نظر بنده آقای نعمت زاده رسما برکنار 
شدند. درست است؟

-به او اعتراض داشتیم و تذکر هم می دادیم اما توجه نکرد.
*من خودم یادم هست در دوره آقای نعمت زاده شهرداری کهریزک با کمک مافیا 
تا 100 درصد بنا هم مجوز می داد. آیا می دانید این کار غیر از اینکه خالف قانون 

است چه تاثیر مخربی در زندگی افراد دارد؟
- ما خودمان به عنوان مهندس می دانیم که چه تاثیر مخربی در روح و روان 
شهروندان و دوری از نور خورشید تاثیرات منفی بر سالمت مردم دارد. موردی 

تذکر ندادیم و کلی اعتراض می کردیم.
*و دوباره بدون شهردار شدید. روز از نو روزی از نو ... شهردار دوم شما چطور 

انتخاب شد؟
-یک تعدادی از قبل بودند. که باز اجماع رای روی آنها نداشتیم و در نهایت یحی پور 

انتخاب شد. 
*چطور به یحی پور رسیدید؟

-براساس سابقه انتخاب شد و فکر کردیم که شاید بتواند کار کند. اما اآلن می بینیم 
که 30 میلیارد تومان در حساب دارد که می توانست  سوله بحران ایجادکند، یا 
سرمایه گذاری کند نه اینکه در حساب بگذارد. شهردار باید بر اساس برنامه و ایده  

حرکت کند. 
*در مصاحبه ای که با آقای یحی پور داشتند گفتند من شهرداری هستم که وسط 
سال منتصب شدم و بودجه سال گذشته بسته شده و بودجه پروژه ها مورد تایید من 

نیست. سال 1400 برنامه اصلی را به شورا می دهم. درست است؟
-مدیر اگر مدیر باشد حتی یک روزه هم می تواند کار انجام بدهد. آقای »استاد فرج« 

هم نیمه سال آمد اما کار انجام داد. این آقا هیچ برنامه ای ندارد.
*بودجه سال بعد کهریزک چقدر است؟

-بودجه سال بعد هم 240 میلیارد تومان ارائه شده و سال قبل 110 میلیارد بود. البته 
هنوز تصویب نشده و قطعا آن را کم خواهیم کرد. زیرا اوال نمی تواند شهرداری 
چنین درآمدی داشته باشد و دیگر اینکه نهایت عمراین مدیریت شهری 6ماه است. 

*با این اوصاف باید به شهردار کهریزک اخطار هم داده باشید؟
-شورا خیلی دوستانه هشدارها و راهنمایی داده است و در این مدت تعاملی کار 

کرده ایم. 
*اجازه دهید یک سوزن هم به خودتان بزنیم. بفرمایید مهمترین مصوبات شما 

چه بود؟
-احداث چند بوستان، خرید ملکی برای شهرداری تا در طرح بازشدن خیابان 
مطهری استفاده شود. بازسازی و مرمت درعمارات فخرسادات و سینما که از 

کارهای شورا بود.
*همه اینها درست. اما من وقتی وارد کهریزک می شود جز آسفالت خراب و پر از 

زباله در کوچه های منتهی به انبارها چیزی نمی بینم؟
-شهرداری در این بخش نیروی کار کم دارد. زباله ها را هم جمع آوری می کنیم..

*آیا برنامه ای برای احداث جاده کمربندی جهت جلوگیری ازعبور کامیون های 
حمل زباله از داخل کهریزک دارید؟

-خیر برنامه  ای نداریم. تنها راه ممکن این است که جلو محدوده مترو پلی احداث 
شود که به جاده قمصر متصل شود و از طرف مجیدآباد به کمربندی خارج شوند. 

*از انبارها عوارض می گیرید. چند انبار؟ چکار می کنید؟
از حدود2000 انبار عوارض دریافت می کنیم. با این پول بخشی از جاده را در حال 

مرمت و بازسازی داریم. 
*آیا اشتغال اعضای شورا در حوزه ساخت و ساز و فروش امالک در کارکرد شورا 

تاثیری داشته است؟
-سوء استفاده نبوده و اصال اعضای شورا در ساخت و ساز کار نمی کنند. البته دو 
نفر در حوزه نقشه کشی و مهندسی کار می کنند! اما من نمی دانم که آیا سوءاستفاده 

ای از جایگاهشان در این امور داشته اند یا خیر!
*آیا خود شما تخلفی داشته اید؟

-اگر رئیس یا اعضای شورای شهر تخلفی داشته باشند قطعا مشخص می شود. 
چون هم رسانه های شفافی مانند شما فعال هستند و هم مردم بسیار هوشیارند. نکته 
دیگر اینکه بخشداری و فرمانداری ری هم اکنون در اتاق شیشه ای نظارت می کنند. 

تاکنون تخلفی از این شورا گزارش و مشاهده نشده است. 
*چطور شد که شما رئیس شورا شدید؟ ایا پدرتان پارتی بازی کرد؟

-اول »فروغی« و بعد »عبدی« ریاست شورا را داشتند و اآلن من هستم. اعضای 
شورا تعیین می کنند که چه کسی رئیس باشد.

*علت این که دوباره کاندیدای شورا هستید چیست؟ چرا شهردار نمی شوید؟
-یک سری کار نیمه تمام باقی مانده و یکسری تجربه جدید کسب کرده ام که مایل 
هستم به کار ببندم. اما برای شهرداری تجربه بیشتری نیاز است که هنوز به آن درجه 

از توان نرسیده ام.
*چرا از نعمت زاده)شهردار سابق کهریزک( که این همه تخلف داشت شکایت 
نکردید واقدامی انجام ندادید؟ و یا این همه جنابت زیست محیطی و آالیندگی 
که شهرداری تهران دارد بر سر مردم کهریزک می آورد پرونده چندانی در بخش 

حقوقی شورا و شهرداری ندارید و ندیدم؟ 
-شورا محیطی است که باید در آن تعاملی کار کرد وبا شهردارهم باید تعامل داشت. 

اما این تعامل مانع اقدامات حقوقی ما نبوده و این موارد را دنبال کردیم. 
چون 15 دقیقه دیرکردید بخشی از سواالت من باقی ماند... ممنون وقت دادید.

آنها کف دستشان را بو نکرده بودند 
که هر دو شهردار انتخابی مدیریتی 
درستی نخواهند داشت. رزومه و سوابق 
نشان می داد که انتخاب درستی است 
و فرصتی هم برای بررسی بیشتر 
نداشتند. با این حال تصمیم گرفتند 
برای صالح شهر با شهرداران تعامل و 
همکاری کنند. من بعنوان روزنامه نگار 
در مصاحبه با شهرداری فعلی کهریزک 
دریافتم که تشریفات و حاشیه ها 
بیشتر از مدیریت جهادی بر ساختمان 
شهرداری کهریزک سایه انداخته که 
این تهدید مدیریت شهری محسوب 
می شود. با این حال امروز حتی برخی 
رسانه های محلی هم نقدهای تندی بر 
عملکرد شهردار دارند .


