
تحقیقی  نگار  روزنامه  یک  بعنوان 
سیاست  را  »ری«  افتادگی  عقب  علت 
توسعه  و  سیاسی  انتصابات  و  زدگی 
بدون برنامــه می دانم. چراکه در دو دهه 
گذشته فرمانداران زیادی مدیریت »ری« را 
به دست گرفتند که تمامی آنها بر اساس 
گرایش سیاسی همراه با نفوذ نمایندگان 
تهران در مجلس انتخاب شدند و پس از 
یک دوره کوتاه با ناکامی »ری« را ترک 
کردند.  متاسفانه باید گفت که بسیاری از 
آنها برنامه ای برای توسعه این شهرستان 
نداشتند و حتی برنامه های جامع کشور را 
در این شهر اجرایی نکردند. بیشتر آنها در 
کارنامه خود اقدامی برای توسعه اقتصادی 
و فرهنگی »ری« نداشتند و تالشی برای 
جذب سرمایه گذار دیده نشد. برای همین 
است که امروز »ری« با حدود یک میلیون 
و  اقتصادی  جهش  بدون  جمعیت  نفر 
فرهنگی دیده می شود. این در حالی است 
که شهرستان »ری« ظرفیت جذب ساالنه 
5 میلیون گردشگر مذهبی و تاریخی و 
همچنین سهم قابل توجهی در صادرات 
غیرنفتی دارد اما به جای آن مهاجران افغان 
و کارگران از قشر ضعیف جامعه حاشیه آن 
را با آسیب ها پر کرده اند و همچنان  محلی 
برای انباشت زباله، متوفیان و صنایع آالینده 
مانده  باقی  امید  تنها  شاید  است.  تهران 
اجرای برنامه 4ساله توسعه »ری« باشد که 
»توکلی«، فرماندار 42 ساله برای اجرای آن 
تالش می کند. اما ای کاش که برای یک 
بار احزاب، مدیران، سرمایه داران و نخبگان 
و  فرماندار  سیاسی  پوسیده  تفکر  بدون 

فرمانداران را حمایت و کمک کنند.
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خبرخوش
مالیاتی به اصناف

دخل 3 میلیاردی 
سینما راگا

ظرفیت طالیی 
ج »اینانج«  بر

بازاریان شهرستان ری بخوانند

یک سینما؛ یک دخل

گشتی در روستای » نسوز«

گزارش عملکرد   » ری «
گزارش عملکرد شهرستان »ری« در اجرای سند توسعه استان تهران منتشر شد

صفحه 4و5این گزارش را شهروندان »ری« و نمایندگان مجلس بخوانند

دبیر جوان  مسلمی«  »عبدالحسین  االسالم  حجت 
مجمع نیروهای انقالب شهرستان ری می گوید: هم اکنون 
با تیم 400 نفری از نخبگان ری کار مجمع را آغاز کردیم 
و هدف فقط کار سیاسی و انتخاباتی نیست. بلکه می 
خواهیم در صورت نیاز بازوی مشورتی مدیران شهرستان 
ری باشیم. هرچند کار در این شهرستان سخت است چون 
دیدگاه های سیاسی اولویت بر اهداف توسعه ای و برنامه 
ای دارد. شاید علت شکست بسیاری از فرمانداران ری هم 
همین باشد.  در مورد آقای توکلی فرماندار فعلی شهرستان 
ری در حوزه اقدامات مدیریتی خبرهای خوبی دریافت 
کرده ایم که نشان می دهد او می تواند فرماندار موفقی 
باشد به شرط آن که فارغ از بازی های سیاسی بعنوان 
فرزند ری تمام همت و تالش خود را صرف توسعه این 

شهرستان کند. 

رسول جاللی رئیس دادگستــری شهرستــــان »ری« 
می گوید: سرقت های خرد مانند سرقت از خانه، ماشین، 
کیف قاپی و موبایل در کنار تخلف های رانندگی بیشترین 
ورودی پرونده های دادگستری این شهرستان را تشکیل می 
دهند. خدمات دادگستری »ری« در حالی است که این دستگاه 
هم اکنون به دلیل کمبود نیروی انسانی با 40 درصد چارت 
سازمانی فعالیت می کند. سال گذشته ۹۳ هزار پرونده کیفری 
و حقوقی توسط دستگاه قضایی شهرستان ری بررسی شده 
و ۳0 هزار پرونده در دادگستری، 4۳ هزار پرونده در دادسرا 
و 20 هزار پرونده در شوراهای حل اختالف »ری« طی سال 
۹۷ بررسی و مختومه شده اند. پرونده های فروش خودرو 
با ۶00 شاکی، پروژه آفتاب ری با 400 شاکی، سرقت از 
داخل خودروها با 1000 شاکی و پرونده ذرت های آلوده از 

اقدامات مهم دادگستری ری بوده است.
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1ساله

خدا قوت به قضات و کارکنان محترم دادسرا و دادگاه های شهرستان ری

گزارش »مهرتابان« از حاشیه نشینی الکچری در جنوب تهران

@mehrtaban
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خانه های الکچری در باقرشهر
متاسفانه تمرکز به درآمدزایی از راه مجوز ساخت ساختمان های جدید فرصت خالقیت را از مدیریت شهری 

گرفته و همین موجب برخی چالش ها شده است.

روزی که ساکنان منطقه محروم »باقرآباد« شهرستان ری 
خبر تبدیل این بخش به شهر را شنیدند تصور نمی کردند 
که مسئوالن شهری بخش قدیمی شهر را رها کرده و به 
فکر توسعه و درآمد زایی از بخش جدید شهر می افتند. 
امروز به جرات باید گفت که درآمد شهرداری »باقرشهر« 
با توجه به ساخت و سازهای شبانه روزی و درآمدهای 
جانبی خوب است اما با قدم زدن در بافت قدیمی شهر 
مردم از ارائه خدمات شهرداری رضایت کافی ندارند. ناگفته 
نماند که شهرداری »باقرشهر« در 10 سال اخیر خدمات و 
تحول زیادی در شهر ایجاد کرده که از ساخت بوستان ها 
و ورزشگاه های بزرگ مانند عطریاس، مصلی و راه های 
مواصالتی گرفته تا ایجاد فضای سبز و غیره اما این شهر 
همچنان نیازمند ارائه حداقل های خدمات شهری است. 
وقتی با مردم گفتگو می کنیم می گویند: شهرداری »باقرشهر« 
درآمد و پول زیادی دارد اما مشخص نیست دقیقا کجا هزینه 
می شود؟ مردم آنچه را که می بینند را قبول دارند و باید 

گزارش روز

خدمات شهرداری برای آنها قابل مشاهده باشد. با کمی قدم 
زدن در می یابیم که این شهر به دو بخش تقسیم شده که 
جاده قدیم قم مرز میان آنها را تشکیل می دهد. در بخش 
جدید یا همان باالشهر شاهد آپارتمان های لوکس و شیک 
همراه با کوچه ها و خیابان های عریض و بلوارهای جدید 
هستیم که قیمت هر متر آپارتمان تا عدد 12 و 14 میلیون 
تومان هم می رسد که در یک نمونه آپارتمان های لوکسی 
را پیدا کردم که برای خرید آن باید بیش از 2 میلیارد تومان 
پرداخت. در حالی که در بخش قدیمی »باقرشهر« برای 
خرید آپارتمان نرخ خرداد۹۹ حدود متری ۶ تا ۷ میلیون 
تومان است. در بافت جدید »باقرشهر« برخی آپارتمان 
ها دارای استخر، سونا و جکوزی هستند. البته وقتی وارد 
روف گاردن و پنت هاوس آنها می شویم پنجره آپارتمان 
تصویر بهشت زهرای تهران و گلدسته های حرم مطهر امام 
خمینی)ره( را بعنوان ویو و منظره به شما نشان می دهد و 
الباقی زمین های خالی است. و این نشان از توسعه روزافزون 
بافت شهری می دهد. در»باقرشهر« هم همانند کهریزک و 
حسن آباد نرخ رشد جمعیت شهری رو به افزایش است و 

اقشار ضعیف به نزدیک ترین مکان به پایتخت  نقل مکان 
می کنند. حاال سوال این است که با ساخت هزاران واحد 
مسکونی جدید در »باقرشهر« آیا زیرساخت های مناسب 
تامین شده است؟ آیا شهرداری طبق اسناد توسعه استان 
تهران پیش می رود؟ آیا طرح تفصیلی علمی و تخصصی 
»باقرشهر« به درستی تدوین و اجرایی می شود؟ این پرسش 
ها در حالی است که وقتی در این شهر قدم می زنیم انبوهی 
از خودروهای سواری در کوچه ها و خیابان ها پارک هستند 
چراکه پارکینگ ها به طور معجزه آسایی تبدیل به واحد 
مسکونی یا انبار و فروشگاه شده است و این نشانه خوبی 

برای قدرت نمایی مدیریت شهری نیست.
شهرداران حرفه ای تمام تالش و استعداد و علم خود 
را برای داشتن شهری آرام، زیبا، محیط زیست محور، با 
ترافیک روان، امن، آن الین با فرهنگ باال می کنند و اگر غیر 

از این باشد بازنده اند. 
احتیاج نیست برای دانستن آنچه از مدیریت شهری نیاز 
داریم دفاتر و اسناد شهرداری را ورق بزنیم چون با قدم 
زدن در شهر می توان قدرت، جسارت، سالمت، توان و 
هوشیاری شهرداران را رصد کرد. پیشنهاد من بعنوان روزنامه 
نگار به شهرداران و مدیران شهری »باقرشهر« این است 
که می دانم تالش می کنید اما تالش بدون برنامه حرفه 
ای و استفاده از تمام ظرفیت ها بی نتیجه است. استفاده از 
ظرفیت نخبگان حوزه مهندسی و معماری شهری، حمل و 
نقل، زیباسازی، ترافیک و فن آوری اطالعات برای پیشبرد 
برنامه ها امری ضروری است و نباید تصور کنیم همه چیز 

را می دانیم!
در کنار آن هنر استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری است 
و اصل مهم مشارکت عمومی و بخش خصوصی است. 
هروقت در لیست مدیران خود افراد بدون تخصص که با 
رانت و رابطه وارد شده اند مشاهده کردید بدانید که بازنده 
میدان هستید. مردم می بینند و می شنوند و در مورد شما 
قضاوت می کنند. من شنیدم که می گفتند فالن شهردار 
چند بار منصوب شده و اقدامی نکرده و یا فالن فرد در 
فالن حزب و گروه دوست و رفیق فالن فرد است و اینطور 
انتصابات شکل می گیرد. آیا مردم دروغ می گویند؟ آیا نباید 
قضاوت کنند؟ آیا حقی ندارند؟  ناگفته نماند که »باقرشهر« 
در مهمترین شاهراه مواصالتی پایتخت واقع شده و محل 
تردد صدها هزار زائر، مسافر و ترانزیت است. این ظرفیت 
هیچ وقت دیده نشده و برای آن برنامه ریزی درستی انجام 
نشده است. قطعا با یک تدبیر درست می توان فقط از 
یک ظرفیت مواصالتی ساالنه صدها میلیارد تومان درآمد 
عاید مردم و شهرداری »باقرشهر«کرد. اما متاسفانه تمرکز 
به درآمدزایی از راه مجوز ساخت ساختمان های جدید و 
برخی درآمدهای حاشیه ای فرصت خالقیت را از مدیریت 
شهری گرفته و همین موجب برخی چالش ها شده است. 

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار
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اهالی روستای عمادآورد می گویند: از وقتی 
که اینجا صاحب دهیاری شده رسیدگی بهتر شده 
است اما مهمترین مشکل ما همین کانال روبازی 
است که در انتهای روستا قراردارد. اگر حواسمان 
نباشد به راحتی جان فرزندانمان را از دست می 
اظهارات  ندارد.  اهمیتی  دهیاری  برای  و  دهیم 
اهالی روستای عمادآورد در حالی است که بخشی 
از این کانال به هیچ عنوان حفاظ گذاری نشده 
و خطر مرگ برای اهالی روستا دارد. نکته دیگر 
اینکه این روستا محلی برای صافکاری خودروها 
انتهای  تصادفی  خودروهای  که  نحوی  به  شده 
دهیاری هم  اند و  را مسدود کرده  جاده روستا 

توجهی به این موضوع ندارد.

علی  ایزدخواه،  علی  سید  آقاتهرانی،  مرتضی 
شریفیان،  مهدی  عمویی،  ابوالفضل  خضریان، 
غالمحسین رضوانی و مجتبی توانگر از منطقه حسن 
آباد فشافویه بازدید کردند. در این بازدید که حسین 
توکلی فرماندار ری هم آنها را همراهی می کرد مقرر 
انتقال  دیوان محاسبات موضوع  از  اخذمجوز  با  شد 
آب شرب تا 1.5 سال آینده به شهرستان انجام شود. 
همچنین الیروبی قنات ها با بودجه 2 میلیاردتومانی 
ایستگاه مترو حسن  ایجاد  سرعت بگیرد و موضوع 
آباد و گازرسانی به روستاهای فاقد گاز هم در دستور 
کار قرارداشته باشد. آقاتهرانی در این بازدید با تشکر 
از اقدامات حسین توکلی فرماندار ری گفت: فضای 
همدلی و انسجام در شهرستان ری حکم فرماست و 

این روحیه باید ادامه داشته باشد.

گزارش
کوتاه خبری

گزارش خبری

وستای  مشکالت ر
عمادآورد

تشکر آقاتهرانی 
از فرماندار »ری«

 باقر شهر در مهمترین شاهراه 
مواصالتی پایتخت واقع شده و 
محل تردد صدها هزار زائر، مسافر 
و ترانزیت است. این ظرفیت هیچ 
وقت دیده نشد و برای آن برنامه 
ریزی درستی انجام نشده است.



هفته نامه سراسری مهرتابان
ویژه نامه شهرستان »ری«

شماره: 221
14 تیرماه 1399

فاجعه در کهریزک و فشافویه
گزارش روز

هجوم اقشار ضعیف جامعه برای سکونت در حسن آباد وکهریزک و سرازیر شدن سرمایه گذاران برای خرید زمین 
و آپارتمان در این منطقه  و تغییرات آمایش سرزمینی و سوءمدیریت فاجعه بزرگی را به همراه خواهد داشت.

بوی تعفن و گرمای شدید هوا همراه با زباله های 
ساختمانی در اطراف جاده قدیم »قم« شما را وارد بخش 
حسن آباد فشافویه از توابع شهرستان »ری« می کند. بالدی 
که روزی مرغوب ترین و ناب ترین زمین ها و مناطق 
حاصلخیز تهران از آن او بود و به آن دشت طالیی می گفتند. 
امروز حسن آباد فشافویه به اتاق خواب کارگران شهرک 
صنعتی شمس آباد )بزرگترین شهرک صنعتی در خاورمیانه( 
و سایرکارگاه ها تبدیل شده و مهاجران جویای کار از 
جنوب و شرق کشور با خانواده وارد این بخش می شوند. 
در این شهر می توانید با پرداخت 120 تا 150 میلیون تومان 
به صورت قولنامه ای صاحب خانه شوید و اگر هم پولی 

ندارید رهن خانه بیشتر از ۳0 تا 50 میلیون تومان نیست.
در مورد شهرک صنعتی شمس آباد همین قدر می توانم 
بگویم که هیچ استاندار و مسئولی قدرت ساماندهی و کنترل 
آن را ندارد و به نوعی گویی از دست مسئوالن خارج شده 
است. یادم هست یک بار برای تهیه گزارش در منطقه شاهد 
انباشت زباله ها بودم که با حمله ماموران باتوم به دست 
منطقه را ترک کردم که اگر می ماندم معلوم نبود چه بالیی 
سرمان می آمد. شهرک صنعتی شمس آباد معضالت زیادی 
برای فشافویه به همراه داشته و مدیران آن حاضر نیستند زباله 
های خود را به درستی مدیریت و امحا کنند. در کنار شهرک 
صنعتی شمس آباد زباله های ساختمانی را داریم که وجب 
به وجب جاده حسن آباد را تسخیر کرده و هیچ پلیس، 

بخشدار، شهرداری و دوربین هم آنها را رصد نمی کند.
هرچند به تازگی مجتمع های بزرگ فرهنگی و ورزشی 
حال و هوای اقتصادی و فرهنگی حسن آباد را تغییر داده 
اما زندان بزرگ تهران پاشنه آشیل آن را تشکیل می دهد. 
زندانی که آب چاه های عمیق حسن آباد را می بلعد و گفته 
شده 8 میلیارد تومان بدهی به آبفاضالب تهران دارد.همچنین 
از دیگر آسیب های این زندان حضور هزاران زندانی و تردد 
دوستان و خانواده زندانیان است در حالی که جاده منتهی به 
زندان بزرگ تهران فاقد روشنایی و آسفالت مناسب و حتی 
حمل و نقل عمومی است که این جاده را بعد از غروب 
آفتاب خطرناک و مخوف می کند. به خصوص زمانی که 
گروهی از سارقان و سابقه دارها از زندان آزاد می شوند. البته 
اوضاع برای زندانیان هم چندان خوب نیست. بعنوان نمونه 
قطعی آب در زندان بزرگ و همچنین شوری آب موجب 
صدمات زیادی برای زندانیان شده و به دلیل دوری و عدم 
امکانات فاصله زندانی با خانواده این مشکالت چند برابر 
می شود. نکته دیگر زمین های اطراف زندان بزرگ است که 
نیمی از زمین ها در کنار جاده متعلق به بنیاد تعاون زندانیان و 
نیمی دیگر در آن طرف جاده متعلق به آستان حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( است. البته در این زمین های کشاورزی هیچ 

زندانی برای کار نمی بینید و حتی بومیان منطقه هم نیستند 
که در نوع خود قابل تامل است. همچنین آب خروجی 
حاصل از سد فشافویه هم که به دریاچه ای تبدیل شده این 
روزها بوی تعفن می دهد و کشاورزان با موتورهای بزرگ 
این آب را برای زمین های خود مصرف می کنند. شاید برای 
شما جالب باشد که بدانید حسن آباد بازار مرکزی ندارد و 
به تازگی فروشگاه های زنجیره ای تقریباگران فروش به نام 
»کوروش« و »جانبو« سر از این بیابان خوشنام در آورده اند. 
در کل باید گفت متاسفانه شهرداری و بخشداری در حسن 
آباد فشافویه توانایی، خالقیت، تفکر، علم و دانش و قدرت 
جذب سرمایه گذار برای این دشت طالیی را ندارند تا از 
فرصت اتصال پایتخت به بیابان و خط ترانزیتی، ظرفیت 
سازی کنند. به نوعی همه حقوق بگیر هستندو تصور می 
کنند کار درست فقط ساخت مسکن است. با این حال 
کمی پایین تر یعنی در کهریزک اوضاع کمی بهتر است. اما 
چالش بزرگی کهریزک باستان را تهدید می کند. متاسفانه به 
دلیل عدم نظارت از سوی وزارت کشور، سازمان بازرسی 
و استانداری تهران ساخت و ساز در این منطقه با 4 برابر 

ظرفیت در حال رشد و توسعه است. به نحوی که در سال 
1۳۹۷ قیمت هر متر آپارتمان در کهریزک 2 میلیون تومان 
بود و امروز این نرخ به ۷ تا 8 میلیون تومان می رسد. نکته 
دیگر اینکه اکثر آپارتمان ها در این منطقه بدون حیاط و 
پارکینگ هستند یعنی شهرداری  عمدا یا سهوا و بر اساس 
قانون ایالتی مجوز ساخت ۹0 درصدی می دهد! این تغییر 
و بر هم زدن نظم آمایش سرزمینی موجب شده تا قشر 
زیادی از مهاجران به تهران به سمت کهریزک سرازیر شوند 
و قابل تامل اینکه نیمی از سرمایه گذاران و خریداران زمین 
و آپارتمان در کهریزک سرمایه داران و خانواده هایی تهرانی 
هستند که کهریزک را به شهر رویاها برای سرمایه گذاری 
تبدیل کرده است، چون ارزش افزوده باالیی دارد. پیش 
بینی من بعنوان روزنامه نگار این است که قیمت مسکن 
در این شهر تا 10 میلیون تومان افزایش خواهد داشت در 
حالی که فاقد خدمات مناسب شهری و زیرساخت های 
فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است. به نوعی می توان 
تحوالت جمعیتی و تغییرات آمایش سرزمینی در حسن آباد 

و کهریزک را به فاجعه تشبیه کرد.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار
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شانه اش  بر  دردی  که  انگار  ری،  ساله  هزار  برج 
سنگینی کند، کج شده است. برج طغرل،  بازمانده دوران 
سلجوقیان که روزگاری دور از حمله مغول ها در امان ماند، 
در چند  سال گذشته بارها حریمش  شکسته یا تهدید شد. 
یک بار با مجتمع فرهنگی در نزدیکی اش، یک بار با کارگاه 
مترو و انفجار و حفاری و بار  دیگر با نشست زمین در 
دشت جنوبی تهران. این بار هم تصاویر تازه ای رسیده، 
این  بنای آجری را کج نشان می دهد. احمد ابوحمزه، 
ری شناسی است که از 25 سال پیش روی برج طغرل 
مطالعه کرده و اکنون در حال نوشتن  کتابی درباره این 
بناست. او درباره احتماالت مختلفی که می تواند استقامت 
برج را تحت  تأثیر قرار  دهد و آن را  مثل عکسی که تازه 
منتشر شده، کج کند، می گوید: »از هر طرف فشارهایی 
به برج وارد می شود. یکی از این  عوامل متروی در حال 
ساخت، حفاری های اطراف آن و انفجارها بیخ گوش برج 

طغرل است و دیگری ساخت و ساز فرهنگسرای رازی در 
کنار برج. از طرف دیگر خالی شدن آب های زیرزمینی 
این منطقه هم می تواند  نشست زمین را به دنبال داشته 
باشد.« به گفته او در 100 متری و 200 متری برج در 
برخی نقاط،  گودال هایی ایجاد شده و خاک نشست کرده 
است. »این نشست ها و خالی شدن منابع آب زیرزمینی 
به این  برج ضربه می زند.«  تهدید برج هزار ساله ری 
با ساخت وساز مترو در حالی است که یک  سال پیش 
چشمه علی )چشمه سورن( ری  هم به دلیل حفاری های 
مترو از جوش وخروش افتاد. با این که آب به چشمه 
 بازگشته اما هنوز جوشش آن شبیه گذشته نیست. ابوحمزه 
که دکترای تاریخ دارد، می گوید ضروری است  میراث 
فرهنگی این موضوع را پیگیری کند تا آب مانند گذشته 
در چشمه علی به جریان بیفتد. به گفته او  حفاری های مترو 
به برج فشار می آورد و تهدیدش می کند و اگر این برج 

فروبریزد »مثل این است که هویت  این سرزمین فروبریزد؛ 
تمام سابقه و تاریخ و فرهنگ آن.« این ری شناس در طول 
سال های گذشته، نظرهای  متفاوتی درباره برج طغرل داده 
است. نخستین  بار او بود که درباره کاربری این برج به  
عنوان ساعت آفتابی  صحبت کرد. با شعف از برج طغرل 
می گوید؛ از 24ضلع آن، از ضلع ششم آن که رو به قبله 
است، از  این که 20 مترونیم از زمین ارتفاع دارد و هفت متر 
در درون زمین. »بعد از گنبد قابوس، که بزرگ ترین گنبد 
 آجری دنیاست، برج طغرل در پله بعدی است؛ چه از 
لحاظ قدمت و چه از لحاظ آجری بودن و چه ارتفاع.«  او 
می گوید میراث فرهنگی امکانات اندازه گیری و بررسی 
وضع برج طغرل را در اختیار دارد و این کاری  است که 
چند وقت یک بار انجام می دهد. این گزارش در حالی 
است که هنوز میراث فرهنگی گزارش خود را ارائه نداده 

و توضیحی برای برج طغرل ندارد!

پیگیری
 گزارش

ج طغرل بر
 کج شد

نیمی از سرمایه گذاران و خریداران 
زمین و آپارتمان در کهریزک 
سرمایه داران و خانواده هایی 

تهرانی هستند که کهریزک را به 
شهر رویاها برای سرمایه گذاری 

تبدیل کرده است.
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در سند توسعه شهرستان ری
فرمانداری شهرستان ری متولی و مسئول نظارت بر اجرای اسناد توسعه ای شهرستان ری است که این عملکرد 

نشان می دهد در 1 سال اجرای سند توسعه چه اقداماتی انجام شده است.

اینفوگرافیک
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*آمار97و98 فقط از چند شهر استخراج شده و در حال به روزرسانی است
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اینفوگرافیک

اسناد توسعه ای استان تهران در بهمن ماه 1397 رسما از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
رونمایی و ابالغ شد.
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اکبر  کارگر،  عباس  ناصرمحمدخانی، 
رستمی، بهنام ابوالقاسم پور، رضا طاهر خانی، 
جوادنکونام، حمید جعفری، داوود سید عباسی، 
محمد خرمگاه، فرزادآشوبی، شهریارمغانلو، کاظم 
محمدی، محمد کشاورز، منصورعلی، علیرضا 
اهلل  روح  رضاترابیان،  بیدگلی،  ناصر  حسنی، 
عبادزاده، حسن عصمتی، پرویزعلمایی، محمد 
فوتسال  و  فوتبال  در  آشنا  نام  ها  ده  و  نادری 
کشور که از زمین خاکی های شهرستان »ری« 
پیشکسوت   1۷ امروز  و  رسیدند.  قهرمانی  به 
فوتبال بدون دریافت یک ریال حقوق مدیریت 
هیئت فوتبال ری را برعهده دارند و با حداقل 
های امکانات، فوتبال ری را در مرحله »احتضار« 

نباتی مدیریت می کنند.  با زندگی  را  قراردارد 
اما یک سوال مطرح است و آن اینکه مگر می 
با 214 تیم فوتبال فعال،  شود شهرستان »ری« 
جایگاهی در لیگ برتر کشور نداشته باشد؟ این 
خوشحالی  که  است  مطرح  حالی  در  پرسش 
واگذاری  از  روزها  این  »ری«  فوتبال  هیئت 
زمین چمن مجموعه ورزشی شهید مدرس از 
پیش  تا  یعنی  است.   20 منطقه  شهردار  سوی 
نگاه  محتاج  فوتبالیست شهرری  این 2000  از 
شهرداران و فرماندران بودند! هرچند فوتبالیست 
های قدیمی و هیئت فوتبال از »افشار« شهردار 
منطقه 20 کمال تشکر را دارند اما باز هم اینجا 
یک جای کار ایراد دارد! اول( چرا هیئت فوتبال 

کهریزک، باقرشهر، حسن آباد و قلعه نو از نظر 
قانونی و ساختاری و بودجه ای رسما زیر نظر 
دوم(چرا  نیستند؟  »ری«  حوزه  فوتبال  هیئت 
گذار  سرمایه   2 »ری«  فوتبال  اینکه  وجود  با 
بزرگ دارد اما هیچ زمینی برای ایجاد ورزشگاه 
و استادیوم ورزشی در اختیار آنها قرارداده نمی 
شود؟ سوم( چرا هیچ نماینده مجلسی در تهران 
پایش به هیات فوتبال و زمین چمن »ری« باز 
نشده و اگر هم آمده برای خودنمایی بوده و هیچ 
کاری برای ورزش »ری« به ویژه فوتبال انجام 
نداده اند؟ اینجا پای فرماندار به میان می آید که 
باید وارد زمین چمن »ری« شود. این درخواستی 

است که پیشکسوتان فوتبال از او دارند.

گزارشی از
هیئت فوتبال

درخواست فوتبال 
»ری«  از فرماندار

علت بوی بد اطراف فرودگاه امام)ره(
مشخص شد دهیارانی که پاسخگو نیستند

آیا می دانید روزی 270 میلیون تومان برای یافتن علت بوی بد در 
اطراف فرودگاه امام خمینی)ره( اختصاص یافت؟!  حاال علت بو کشف 
شده اما اقدامی رخ نداده است!

قوانین را می نویسم تا دهیاران به 
خوبی مطالعه کنند و بدانند که خبرنگار 

و هر شهروندی حق دارد سوال کند.

مهر تابان  مهر تابان 

بویی که 100 میلیارد تومان بودجه گرفت انتقاد از  دهیاری »جعفرآباد باقراف«

سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت: یک سال 
از بررسی دالیل بوی بد اطراف فرودگاه امام خمینی)ره( تهران 
می گذرد و هنوز هیچ دستگاهی به طور رسمی نام شرکت و 
عواملی که موجب بروز این بوی بد شده اند را اعالم نکردند. 
اما آنچه قابل رویت است اینکه دامداری پاکدشت با تولید 
روزانه 80 تن شیر و 1۶00 راس گاو شیرده در ۳.5 کیلومتری 
فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( تهران واقع است. نکته 
جالب اینکه این شرکت دریاچه ای از کودحیوانی را در اطراف 
خود ایجاد کرده و حتی در خبری که بهما رسیده یک بار 
خانواده صاحب این دامداری ماموران محیط زیست را مورد 
ضرب و شتم قراردادند که پرونده وارد دادگاه شده است. 
البته سایر شرکت ها و دامداری ها مانند دامگستر، شرکت 
بن، کشتارگاه فجر و زربال طیور هم در این رخداد بی تاثیر 
نیستند و گاهی مقاومت می کنند. با این حال قانون گریزی 
از سوی برخی از این شرکت ها قابل تامل است؟ واقعا چه 
افراد و سازمان هایی پشت این شرکت های دامداری هستند 
که پشتشان گرم است؟ بوی بسیار تند و زننده، از نوع نامطبوع 

و متهوع؛ این نخستین چیزی است که گردشگران خارجی 
در مسیر فرودگاه امام)ره( به تهران با آن روبه رو می شوند؛ 
وضعیتی که اگر بگوییم برای خودمان تا حد زیادی پذیرفته 
شده است، سخنی به اغراق نگفته ایم، چون اگر غیر از این بود، 
طی سال های متمادی دست کم یک بار خواستار رفع این بو 

از مقامات شده بودیم. 
در سال ۹۷ مبلغ 100 میلیارد تومان بودجه برای رفع بوی 
نامساعد اطراف فرودگاه امام خمینی)ره(، آن هم در شرایطی 
که هنوز منشا این بو مشخص نشده اختصاص یافت. یعنی 
روزانه مبلغی بالغ بر 2۷0 میلیون تومان در مسیر رفع بو از مسیر 
فرودگاه هزینه می شود. مبلغی که تقسیم آن بر 24 ساعِت 
شبانه روز، به عدد بیش از 11 میلیون تومان برای هر ساعت 
می رسیم که به نظر برای استخدام جمعیتی بزرگ و گشتن 
وجب به وجب زمین های اطراف فرودگاه برای یافتن منشأ بو 
کافی باشد؛ اما اینکه چگونه و به دست چه کسی قرار است 
به رفع بو منجر شود، پرسشی است که پاسخ به آن را باید به 

آینده موکول کرد. ناگفته نماند که صنایع شیر میهن هم بله ...

بعنوان یک دانشجو و یک خبرنگار رسمی وارد دفتر دهیاری جعفرآباد باقراف 
شدم. پس از عرض سالم ادب خودم را معرفی کردم و به خانم دهیار گفتم: »دهکده 
برنز چقدر در توسعه روستا تاثیر داشته است؟ وضعیت روستا چگونه است؟ چقدر 
بودجه دارید و چه نیازهایی دارید؟« در پاسخ گفتند: »شما که هستید؟ به چه حقی 
سوال می کنید؟ مجوزتان کو؟ باید از بخشداری مجوز داشته باشید! هر وقت مجوز 
داشتید من پاسخ می دهم!« من هم با تاسف برای مدیران بخشداری خارج شدم. 
متاسفانه دنیا برعکس شده است. معموال بخشدارها مجوز مصاحبه می گیرند چون 
خبرنگاران خودشان مجوز دارند و کارت خبرنگاری آنها مجوز است. نکته دیگر اینکه 
چقدر زشت است که مدیران محلی اطالعاتی از قوانین ندارند و تصور می کنند به 
صورت چکشی و آمرانه برخورد کردن حق آنهاست. بر اساس ماده 2 قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات آمده است: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی 
را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطالعات عمومی یا انتشار آنها 
تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود. همچنین در ماده پنج این قانون آمده است: 
مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و 
بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره: اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف 
برای مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعالن عمومی و 

رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. 

سفره خانه در زمین کشاورزی!
دادستان »ری« بخواند ...  »شهروندان می توانند از زمین های اطراف جاده گلحصار برای ساخت سفره خانه 

استفاده کنند. مثل اینکه چراغ سبز است!«

سوژه روز

طنز تلخ/ وقتی به قوانین موجود در کشور آشنایی 
داشته باشید می دانید تغییر کاربری زمین کشاورزی 
به مسکونی و تجاری با تعدد قوانین و مقررات بسیار 
سخت است مگر اینکه،  دارای رانت سیاسی باشید و یا 
با قدرت مالی بتوانید مسئوالن و کارشناسان را مجاب 
به صدور مجوز کنید. در میان راه منتهی به روستای 
»گلحصار« شهرستان »ری« درست در محدوده چند 
متری حاشیه جاده یک ساختمان مجللی در حال 

ساخت و تجهیز است که با پرسشگری دریافتیم که 
قرار است سفره خانه شود. شاید هم مکانی برای 
استراحت الکچری گوسفندان باشد. چون چوپان ها 
می گفتند: اینجا زمین کشاورزی بود اما صاحب آن 
توانست مجوز ساخت بنا بگیرد! نمی خواهیم خدایی 
ناکرده بگوئیم این کار غیرقانونی است چون اگر فردی 
در روز روشن توانسته چنین بنایی در زمین کشاورزی 
بنا کند حتما مجوزهای الزم را در دست دارد. پیشنهاد 

من به مردم »ری« این است که اگر می خواهید در 
جای خوبی سرمایه گذاری کنید زمین های اطراف 
جاده »گلحصار« برای ایجاد باغ تاالر و رستوران خوب 
است. احتماال مجوزهم به آسانی داده می شود و می 
توانید تغییر کاربری بگیرید. هم موجب رونق روستا و 
هم جهش تولید و رونق اقتصادی می شود. از سویی 
دیگر برای پر کردن اوقات فراغت جوانان از طریق 

سفره خانه و استعمال قلیان هم توصیه شده است. 

روستا



هفته نامه سراسری مهرتابان
ویژه نامه شهرستان »ری«

شماره: 221
14 تیرماه 1399

6

جاده  در  واقع  خانه«  »نقاره  کوه  دامنه  در 
پالنی  با  معظم  اثری  دستگاه،  هفت  آباد-  امین 
دایره ای شکل قرار گرفته که »اشمیت« در این 
رویت  به  توجه  با  و  داشته  هایی  حفاری  برج 
شدن گورهای متعدد سلطنتی و مجلل، این اثر 
قطعات  و  شده  معروف  سلطنتی  گورستان  به 
پارچه هایی گرانبها از دوران آل بویه هم از این 
مکان بدست آمده است. برج، متعلق به »اینانج« 
زمان  سلطان سنجر  از  فرماندهان ری  از  یکی 
سلجوقی است که در اینجا مدفون است. مقبره 
باالتر دارای سردابه ای کوچک و فاقد سقف که 
نوع پوشش گنبدی آن مشخص نبوده و متعلق 
به فردی زردتشتی به نام »بوزرجمید« است که 

تحت تاثیر تدفین اسالمی چنین بنایی را ایجاد 
دلیل  به  »نسوز«  قدیمی  روستای  است.  کرده 
باستانی »طبرک« و  واقع شدن در محدوده کوه 
و  دستگاه،  هفت  و  »اینانچ«  گنبد  با  همسایگی 
گورستان سلطنتی یکی از منحصرترین روستاهای 
سوی  از  و  شود  می  محسوب  ایران  تاریخی 
دیگر عبور قنات قدیمی “چهارجوب” و وجود 
اراضی کشاورزی و گندمزارهای طالیی، چشم 
انداز زیبایی از رنگ  و نقش و طراوت را در این 
روستا به تصویر کشیده است. »انسیه اسماعیلی« 
دهیار روستای »نسوز« و »هفت دستگاه« یک سال 
قبل در مصاحبه ای اعالم کرد که قرار است این 
روستا به قطب گردشگری تبدیل شود! سخنی که 

بیشتر به یک امید و آرزو شباهت داشت چرا که 
امروز اهالی این روستا به داشتن یک کانکس برای 
خرید مایحتاج خود هم قانع هستند چه رسد به 
تبدیل روستا به جاذبه توریستی ...! این در حالی 
است که بهمن ماه سال۹8 هم گروهی از مسئوالن 
همراه با دهیار، تور گردشگری برگزار کردند که 
باز هم نتیجه ای در برنداشت. باید گفت که روستا 
در کنار یک گنج عظیم قراردارد و می تواند یکی 
از مهمترین قطب های گردشگری و بستر مناسب 
برای سرمایه گذاری و توریست تبدیل شود اما 
به دلیل عدم توانایی، شناخت، تخصص مدیران 
و آشنا نبودن به ظرفیت های قانونی این اثر آرام 
آرام در حال از بین رفتن و فراموش شدن است.

روستای نسوز

ظرفیت طالیی 
ج »اینانج«  بر

نمره پایین روستای »ده خیر« 
درحوزه برنامه ریزی و توسعه

روستای »ده خیر« از توابع قلعه نو شهرستان ری با حدود 3 هزار 
هرچند  شود.  می  محسوب  »ری«  قدیمی  روستاهای  از  جمعیت  نفر 
زمین های حاصل خیز کشاورزی  و برخی جاذبه های تاریخی از ویژگی 
های این روستا است، اما متاسفانه همانند بسیاری از روستاهای دیگر 
بیشتر ساخت و ساز و توسعه فضای مسکونی روستا اولویت دهیاری 
و بخشداری قرار گرفته است. آیا این روستا قدمت 1000 ساله ندارد؟ آیا 
صادرات محصوالت کشاورزی این روستا زبان زد نبوده است؟ آیا برگزاری 
مراسم های مذهبی خاص از ویژگی های آن نبوده است؟  قطعا این روستا 

ظرفیت هایی مانند توسعه کشاورزی، گردشگری تاریخی و مذهبی و 
همچنین بومگردی را دارد. اما هنگام ورود به این روستا بوی تعفن ناشی 
از مرغداری، فاضالب جاری در زمین های کشاورزی و کوچه پس کوچه ها 
و ساخت و سازهای نا متقارن و بن بست  ها به شما خوش آمد می گوید. 
حاال در بخش دیگری از روستا دهیاری برای تامین مالی دخل و خرج 
خود آسان ترین راه یعنی مجوز ساخت آپارتمان و مجتمع های مسکونی 
را در پیش گرفته است. نمره این روستا در حوزه برنامه ریزی و توسعه 
روستایی پایین است .کاش دهیاری ها در کنار خود مشاوران اقتصادی 
نبود  آنها مدیریت شهری تهران  الگوی  و توسعه روستایی داشتند و 
و می توانستیم هر روستا را گنجی برای شهرستان ری داشته باشیم.

نخستین بار سال 1۹1۳ میالدی »ژاک 
دو مورگان« فرانسوی آتشکده »ری« و 
سازه های پیرامون آن را مرمت کرد. این 
بنا در سال 1۹۳۳ توسط باستان شناس 
آمریکایی مورد کاوش و حفاری قرار 
گرفت. این مطالعات به ارائه تصاویری 
شده  کاوش  باستانی  آثار  و  تپه ها  از 
معماری  آثار  و  مذکور  هیات  توسط 
معرفی  آمده  به دست  باستانی  واشیاء 
از  گردشگری  و  باستانی  جاذبه های 
جمله برج و باروی تاریخی ری، تپه 
برجسته  نقش  علی،  باستانی چشمه 
فتحعلی شاهی چشمه علی و آرامگاه 
چشمه  مجاورت  در  مدفون  بزرگان 
علی، برج طغرل، قلعه گبری، گورستان 
سلطنتی آل بویه و برج نقاره خانه، تپه 
میل  یا آتشکده بهرام شد. تپه میل که از 
آن آتشکده بهرام و آتشکده ری هم نام 
برده می شود از آثار دوره ساسانیان در 

شهر ری است.
 گمان می رود که این بنا آتشگاه بهرام 
گور بوده باشد. در حدود 12 کیلومتری 
جنوب شرقی ری به سوی ورامین بر 
بلندای تپه ای پهناور در روستای قلعه نو 
-چال طرخان بقایای کاخ یا آتشکده ای 
واقع است که به تپه میل مشهور گردیده 
و آن به سبب دوپایه بزرگ بنا می باشد 

که از دور شبیه به میل است. 
ری قابلیت ورود به یک پرسه وسیع 
گردشگری را دارد که مکان های زیارتی 
و تاریخی این موقعیت را فراهم خواهد 
کرد. اما زیر ساخت ها باید فراهم شود. 
جاده، هتل، مراکز خرید، بازارچه های 
فصلی، صنایع خانگی، صنایع دستی، 
همچنین  و  پارکینگ  سنتی،   بازار 
نزدیکی ری به فرودگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( و پایتخت  می تواند جاذبه 
باالیی  گردشگری  و  گذاری  سرمایه 

باشد.

»آتشکده ری«
گنج پنهان »ری«

علی اربابی
استاد دانشگاه

زاغه نشینی در حاشیه اتوبان!
می گوید: 10 سال است که زاغه نشین کنار اتوبان نزدیک بهشت زهرا )س( هستم. 30 نفرهستیم که از پاکستان 

به شهرری آمدیم و در بدترین شرایط زندگی می کنیم!

گزارش مهابادی
روزنامه نگار

گزارش اجتماعی

پاکستانی هستند که  آنها چند خانواده 
زبان فارسی را به خوبی می دانند. 10 سال 
زندگی در حاشیه اتوبان در نزدیکی بهشت 
زهرای تهران را بزرگترین نعمت الهی می 
دانند. از کشور خودشان به ایران مهاجرت 
زمین  کردند و حاال 10 سالی است روی 
های آقای اسالمی در زاغه هایی که حتی 
جانوران درنده هم زندگی نمی کنند روزگار 
می گذرانند. ورود به زاغه ها سخت است 
و آنقدر کثیف است که حالت تهوع به شما 
دست می دهد. بابت نگهبانی از زمین ها هم 
حقوقی نمی گیرند. اصال مشخص نیست 
را  آنها  مسئول  دهیاران  چرا  سالها  این  در 
ندادند!  انجام  اقدامی  بخشدارها  و  ندیدند 

اگر مسلمان باشید می دانید که یک خانواده مسلمان نباید 
اینطور و در این شرایط زندگی کند. اگر حضور این افراد 
غیرقانونی است باید بر اساس مقررات آنها به کشورخود 
بازگردند و اگر هم حق زندگی در ایران را دارند این حق 
اینطور نیست. مگر می شود بخشدارها و مدیران شهرستان 
ری این زاغه ها را ندیده باشند؟ حتما دیدند و گزارش 
های مرتبط را مطالعه کردند. اینکه اقدامی انجام نشده جای 

تامل دارد. حداقل می شود از صاحب زمین که از این 
افراد بهره برداری می کند بخواهند یک کانکس در اختیار 
آنها قراردهد. یا اینکه آنها را به منطقه دیگری منتقل کنند. 
نداشتن حمام و توالت و عدم رعایت مسائل بهداشتی 
کودکان این خانواده ها را با تهدید روبرو می کند. روی 
سخن من با دهیارانی است که میلیاردها تومان بودجه بیت 
المال دارند و یکی از مهمترین وظایف آنها شناسایی افراد 
و خانواده های نیازمند و معرفی آنها به نهادهای مرتبط 

است. همچنین دهیاران وظیفه دارند در حوزه 
و منطقه مسئولیت خود رعایت بهداشت و 
و  پیگیری  را  بیماری  شیوع  از  جلوگیری 
اما آیا دهیار این منطقه)نزدیکی  اجرا کنند. 
دهکده برنز( در 10 سال اخیر اقدامی کرده 
اهمیتی  بخشدار  و  دهیار  برای  چرا  است؟ 
شده  داده  دستور  آنها  به  آیا  است؟  نداشته 
با صاحب زمین کاری نداشته باشند؟ یا این 
منافعی برای روستا دارد؟ مگر می شود ۳0 
نفر افراد غیرایرانی و فاقد شناسنامه و کارت 
ملی چندین سال در زمین کشاورزی در کنار 
دهیاری زندگی کنند و اقدامی انجام نداد؟ این 
نشان دهنده این است که دهیار و بخشدار 
هر کدام در این مورد مسئول هستند و باید 
پاسخگو باشند. با این حال پیشنهاد می کنم به جای قلع و 
قمع این خانواده ها اگر مدارک اقامت آنها مشکلی ندارد 
حداقل از صاحب زمین بخواهید هرچه زودتر برای آنها 
سرپناهی موقت ایجاد کند و یا اینکه به جای دیگری منتقل 
را  موضوع  که  خواهم  می  هم  فرماندار  آقای  از  شوند. 
پیگیری کنند و از مسئوالنی که در این سالها اقدامی انجام 

ندادند توضیح بخواهند. 

روستا



صفحه آخر

*جرات دارید در مورد فامیل آقای عضو شورای شهر بنویسید!
حاال خوبه همه می دانند فالنی که ادعا دارد فرد درستی است و مورد 
حمایت اصالح طلبان ری هست، چطور اقوام نزدیکش در روستایی دهیار 
شده است. شاید هم شایستگی داشته و ما بی خبر بودیم! لطفا در این مورد 

اطالع رسانی درست کنید... خواهشا

*اگر امکان دارد در مورد زمین اتاق اصناف گزارش بگیرید!
برای مردم شهرری مهم است بدانند داستان خرید زمین برای اتاق اصناف 
چیست و اینکه چه کسی آن را معامله کرد و چطور معامله شد و اصوال کال 
این زمین برای چه کسی بوده و چه کسی خریده است و اصال چرا آنقدر 

طول کشید و ساخته نشد هم بنویسید.

*در مورد سوله های اطراف »گلحصار« خبر بزنید
زمین های کشاورزی را تبدیل به سوله کردند و حاال صاحب برق و امکانات 
شده و بعنوان انبار کرایه می دهند. نمی دانم شاید مجوز دارند اما به 
نظر من و به عقل ناقص من زمین کشاورزی نباید سوله شود. شما چون 

خبرنگار هستید می توانید پیگیری کند.

*چرا مجتمع فرهنگی-ورزشی طغرل  افتتاح نمی شود
میلیاردها تومان هزینه شد تا در کنار برج طغرل یک مجتمع فرهنگی 
ورزشی افتتاح شود. مهندسی زیبا و عملیات عمرانی به خوبی پیش رفت 
اما خجالت آور است که برای چند میلیارد تومان این مجموعه عظیم 
تکمیل و راه اندازی نشود. آقای شهردار به جای دوچرخه سواری پیگیر 

این کار باشید.

*آقای فرماندار دهیاری ها را دقیق رصد کنید
میلیاردها تومان پول بی زبون بر اساس قوانین جدید وارد حساب دهیاری 
های شهرستان »ری« شده و مشخص نیست چگونه هزینه می شود. 
پیشنهاد می کنم آقای فرماندار یک سایت شفافیت برای دخل و خرج 
تهران هم  استان  امور روستایی  ایجاد کنند چون مدیرکل  دهیاری ها 

اقدامی برای شفافیت مالی دهیاری ها نکرده است.

*آقای فرماندار مرد عمل باش!
حضور سرزده در ادارات و حضور در میان مردم کار خوبی است و کمتر در 
فرماندارهای پوپولیست و سیاست زده »ری« مشاهده شده اما می خواهیم 
مردانه پای حرفهایتان باشید و مرد عمل باشید تا برای یک بار مردم »ری« 

بگویند فرماندار خوبی داشتیم.

*چرا از شهرداری منطقه 20 انتقاد نمی کنید؟
وضعیت آسفالت ها و میادین میوه و تره بار و همچنین زیباسازی در 
شهرری خوب نیست. خبرنگار و رسانه شفاف هم نداریم یعنی دسترسی 
نداریم حرف بزنیم. هر روز وقتی نماد میدان شهرری را نگاه می کنم انگار 
اینجا  وارد شهر متروکه و دهستان شدم. آدم روش نمیشه آدرس بده 
میدان شهرری است! شنیدیم شهردار آدم خوبی است اما در عمل چیزی 

مشاهده نکردیم!

به گزارش مهر تابان، دهیار قبلی 
روستای »گلحصار« که فرزند یکی از 
روزنامه نگاران قدیمی شهرستان ری 
بود برکنار شده و فعال یک کارمند 
دهیاری سرپرستی را برعهده گرفته 
است. این در حالی است که اهالی 
نعمت آب  از  »گلحصار« همچنان 
آشامیدنی سالم و مطمئن بی نصیب 
هستند اما سیاست دست از سر آنها 
برنمی دارد و دهیارها فقط تعویض 

می شوند و بازی ادامه دارد.

سینما »راگا« در شهر ری در سال 
گذشته با فروش سه میلیارد و10۳ 
میلیون تومان در مقایسه با سال ۹۷ 
که فروش 2 میلیارد و285تومانی را 
داشته  چشمگیری  پیشرفت  داشته 
است. میزان مخاطب در سال ۹8 به 
دالیل مختلف ازجمله ویروس کرونا 
با کاهش مخاطب روبرو شده است 
گذشته285  درسال  میزان  این  که 
هزار اما درسال ۹۷ تعداد ۳02 هزار 

مخاطب بوده است. 

از  ری/  رسانه  کانال  حمیدمیناوند/ 
بسیج شهرداری منطقه 20 تهران و حتی 
آقای شهردار تعجب می کنیم که حداقل 
سر  تابلوی  از  نگهداری  که  زیباسازی 
است.  مانده  غافل  است  ها  کوچه  در 
با  قراراست ری  که  کردیم  می  تصــور 
این همه شهدایی که به انقالب تقدیم کرده 
کارخاصی در تابلوی کوچه ها و نمادها 
انجام دهد اما انگار آنها فراموش شده است. 
مثل نمای ری که هیچ اثری از یادمان شهدا 

در آن نیست. 

صدای مردم

آب خواسته اول 
اهالی »گلحصار«

دخل 3 میلیاردی 
سینما راگا

ا و یک »کاسب حبیب اهلل« است

عکس شهدا را می بینیم 
عکس شهدا عمل می کنیم

بدون سانسور حرف شما را منتشر
می کنیم. امانتداریم و دغدغه های شما 
پیگیری خواهد شد. اعتماد کنید ...
09126501564

پيامبراکرم)ص(: در روز قيامت، 
نزديك  من  به  شما  از  کس  آن 
تر مى نشيند که خوش خوتريِن 
براى خانواده اش،  و  باشد،  شما 

بهترين کس باشد.

جديد  هاى  بخش  *خبرکوتاه: 
هفتم  شهــداى  بيمارستــان 
اسکن،  تى  سى  جمله  از  تير 
روى  از  پس  هم  سونوگرافــى 
راه  اميد  تدبير  دولت  آمده  کار 
اندازى شد و هم اکنون نيز يك 
بخش ۳۰۰ تخت خوابى در حال 
ساخت است، همچنين به زودى 
ظرفيت  به  نيز  خواب  تخت   ۵۰
اوژانس اين بيمارستان اضافــه 

مى شود.

حمید میناوند/کانال خبری »رسانه ری«/مغازه علی آقای محمد 
حسن آرایشگر62 ساله که در دولت آباد شهرری بین فلکه اول 
و دوم نبش بانک صادرات هنوز رنگ و بوی قدیم را دارد. 2 جفت 
مهتابی ، 3 عدد آینه بزرگ به شکل دایره، صندلی های قدیمی با 
روکش هایی پاره شده، قیچی های آهنی بزرگ و ماشین اصالح 
دستی  روزهای خوب و بد مغازه 49 ساله را نشان می دهد. می 
گوید: من از همان ابتدا فقط با ماشین و وسایل معمولی اصالح 
می کردم چون از لحاظ شرعی استفاده از تیغ حرام است برای 
همین من انجام ندادم و نمی دهم. آن روزها 3 شاگرد داشتم 
و برای اصالح به مشتری ها نوبت می دادم. یادم هست اصالح 
سر را 8 تومان می گرفتم و اگر صورت را هم اصالح می کردم 
2 تومان بیشتر می شد تیغ هم که انجام نمی دادم و پولش را 
درست نمی دانستم. با این حال الحمدهلل راضی ام... خداروشکر 
را  مردم  مال  و  حرام  مال  کنید،  زندگی  درست  باید  فقط  اما 
نخورید، حق کسی را ضایع نکنید و همیشه اعتقاد داشته باشید 
کار خوب است که خدا درست کند. او کاسب حبیب اهلل است ...

عکس 
نوشت

در بقعه شیخ صدوق حدود 10 سرایدار از دیرباز 
تا کنون و نسل به نسل کار و زندگی می کردند اما در 
ماه های اخیر مدیر جدید این بقعه که از سوی مجتبی 
عبدالهی ) معاون سابق شهرداری تهران-شهردار سابق 
ری( مدیرکل فعلی اوقاف تهران منصوب شده تمایلی 
به حضور این سرایدارها ندارد و فشار زیادی را برای 
خروج آنها از گورستان انجام داده است. شاید یکی از 
دالیل آتش گرفتن این گورستان همین اقدامات سوء 
مدیریتی بوده که اجازه فعالیت سرایدارها برای از بین 
بردن علف های هرز را نداشتند. نکته دیگر در مورد 
بقعه شیخ صدوق، نرخ های جدید برای فروش قبور 
است که مشخص نیست بر اساس چه تعرفه و قانونی 

به مردم می فروشند؟ بعنوان مثال قیمت قبر در خود 
صحن بقعه بیش از 45 میلیون تومان معامله می شود. 
جالب تر اینکه فروش قبر مالیات بر ارزش افزوده هم 
دارد! در حالی که فروش قبر شامل مالیات بر ارزش 
افزوده نمی شود. نمونه دیگر اینکه اگر فردی بخواهد 
روی قبر پدر یا مادرش دفن شود باید 40 میلیون تومان 
پول پرداخت کند. در یک مورد جالب فردی برای دفن 
مادرش روی قبر پدرش درخواست قبر می کند که 
به او می گویند سند بیاورید قبر برای پدرتان است! 
یکی از مهمترین نکاتی که به آن برخورد کردم سنگ 
فرش کردن کل صحن است. به نوعی که تمام قبور 
قدیمی یا بدون صاحب زیر سنگ فرش ها دفن می 

شوند و دیگر نشانی از سنگ قبر نیست. اهالی محل 
می گویند: امکان ندارد این بقعه قبر خالی و بکر داشته 
باشد اما می گویند قبر بکر داریم. این همان قبوری است 
که مشخص نیست برای کیست. البته این ادعا نیاز به 
بررسی تیم کارشناسی از سوی نهاد رهبری دارد. نکته 
دیگر یک مورد دفن میت است که به گفته اهالی محل 
شائبه ایجاد کرده است. در این مورد چون قبر دوطبقه 
درخواست شده اما ارتفاع قبر کم بوده ارتفاع را از زمین 
بیشتر گرفتند و سنگ لحد نزدیک با  سطح زمین روی 
میت قرارداده شده که حتی برای بررسی می طلبد که 
گورکن و شاهدها اقرارکنند. داستان شیخ صدوق ادامه 

دارد و در شماره های بعد بیشتر می نویسیم.

سید هادی
کسایی زاده

افشاگری  سرایدارها
در شیخ صدوق
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