
و  روستاها  بیشتر  روز  هر  تقریبا 
شهرهای شهرستان ری را رصد می کنم. 
تغییرکاربری  موضوع  شهرها  برخی  در 
ها و تخلفات قابل مشاهده است. برخی 
را می توانم در همین هفته نامه مهرتابان 
منتشر کنم و برخی دیگر را اگر الزم شد به 
دادستان گزارش کرده و شاید هم با تکمیل 
پرونده سوت بزنم. اگر رسانه ها و مردم 
تخلفات و فساد را اعالم نکنند سنگ روی 
سنگ بند نمی شود. در یک نمونه کوچک 
بگویم که در فالن شهر یک بخشدار به 
راحتی می تواند ماهانه یک یا چند میلیارد 
تومان درآمد نامشروع داشته باشد. یعنی 
بستر کار آماده است و همه چیز به ایمان 
و تقوا و سالمت نفس مدیر بستگی دارد. با 
خواندن گزارش جنایت سلطان پالستیک 
در کهریزک و برخی خبرهای کوتاه می 
توانید عمق فاجعه را دریابید. من نمی توانم 
اسامی را تا قبل از محکومیت اعالم کنم اما 
امیدوارم شرایط محیا شود و برخی افراد 
سودجو عادالنه محاکمه شوند. با این حال 
برای شفافیت نیاز به همکاری شما مردم و 
مسئوالن سالم دارم تا دست این افراد را در 
هر مقام و جایگاهی باشند رو کنم. به امید 
جامعه ای سالم و عاری از فساد و تبعیض 

و تخلف ...

سوت به دست
 آماده ایم

خانه شهردار
جنجالی شد!

ونده  ای برای  پر
شهردار باقرشهر

سرمقاله

سید هادی
کسایی زاده

سردبیر

السالم علیک یا سیدالکریم)ع(

گالیه مردم از اوقاف و شهردار

سلطان  جنایت 
کهریزک در  پالستیک 

هفته نامه سراسری
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
شماره: 222
17 تیرماه 1399
قیمت: 2500 تومان
  جانشین مدیرمسئول و سردبیر: 
سید هادی کسایی زاده
شهرری-جاده قم- خیابان شهید 
غیبی- باالتر از مخابرات-  پالک5 
تلفن: 09126501564 )سردبیر(

2

خیریه های »ری« 
ادغام شوند

جشن معتادان در 
انتهای باقرشهر

اتاق گنج  »ری«
در دولت آباد

گفتگو با مدیربنیاد خیریه توحید

تغییرکاربری ها دردسرساز شد

خبرنگاری که خزانه دار شد!

صفحه 5

غالمرضا نوفرستی گفت:  وجود بیش از ۸۰ درصد 
انبارهای کل کشور در بخش کهریزک، موضوع رسیدگی 
به پرونده های قاچاق و احتکار را هم بیش از پیش مطرح 
می سازد که البته به لحاظ بررسی ها و پیگیری نیروهای 
امنیتی و قضایی کشفیات خوبی را داشتیم. وی گفت: 
در بخش کشفیات قاچاق تنها در یک مورد ۳۰ میلیون 
ماسک کشف شد که ظرف ۴۸ ساعت عالوه بر نیاز 
استان، نیاز چندین استان دیگر نیز تامین شد. این مسئول 
قضایی با اشاره به دستاوردهای دستگاه قضا تاکید کرد: در 
برخی از پرونده های مهم، دادگاه بخش کهریزک ارتباط 
خوبی با دادستانی شهرستان ری دارد و این امر با توجه 
به سابقه تاریخی این بخش و برخورداری از قضات با 

تجربه جای بسی مباهات است.  

کانال ری خبر نوشت: کار پروژه ای که قراربود به 
سرعت و با هدف باالبردن ظرفیت درمانی و بیمارستانی 
پیش برود تعطیل شده است. آنچه گفته شده شهرداری منطقه 
2۰ تهران به علت عدم پرداخت عوارض و علیرغم تاکید 
فرمانداری ری مبنی بر اجرای سریع پروژه های درمانی که با 
سالمت شهروندان مرتبط است دست به این کار زده است.

گروهی از خبرنگاران این اقدام شهرداری را اقدامی سیاسی 
عنوان کردند و گفتند: هر مدیری در شهرستان ری می داند 
که سالهاست مردم این شهر در انتظار افزایش تخت های 
بیمارستانی و تجهیز بیمارستان ها هستند و حاال که دولت 
توانسته این تسهیالت و امکانات را تامین کند شهرداری 
ری به این نحو عمل کرده است. قطعاراه های دیگری برای 
مطالبه و دریافت عوارض بود نه اینکه درب بیمارستانی را با 

نیوجرسی مسدود کنید.

دادستان
شهرستان ری

بیمارستان هفت تیر

کشف 30 میلیون 
ماسک در »ری«

شهردار  بیمارستان 
هفت تیر را بست!

صفحه7

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

09126501564  سردبیر

پایگاه خبری تحلیلی »جامعه خبر«

گزارش های حرفه ای را اینجا بخوانید

* کانال تلگرامی خبرنگار ضد فساد
*کانال آموزش خبرنگاری

پشت پرده  خرید 
زمین اتاق اصناف
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گزارش »مهرتابان« از فاجعه زیست محیطی در جنوب تهران

گفتگو با شهردار حسن آباد

شایعه برکناری شهردار حسن آبادپای »سعیدخال« هم وسط آمد

قرارمان این نبود؛ دلم شکست

وش موادمخدر * قاچاق انسان و فر
* تیر برق های مشکوک
* تخریب خاک و مافیای آقای  » هـ «

سوت فساد برای رئیس قوه قضائیه

قول و قرار رئیس جمهور با »ری«
اینفوگرافی آخرین وضعیت پروژه های نیمه کاره سفر رئیس جمهور به 

شهرستان »ری«
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پشت پرده خرید زمین اتاق اصناف
ماجرای خرید زمین اتاق اصناف شهرستان »ری«، قیمت اولیه در معامله و ناگهان گران شدن 600 میلیونی و 

تلفن های مشکوک به یکی از اعضای کمیته خرید زمین اتاق اصناف از پشت پرده اتاق معامله خبر می دهد!

گزارش روز
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یاران  از  تعدادکثیری  شهادت  تیر،  هفتم 
انقالب اسالمی است که بیشتر نام شهید دکتر 
اش  اندیشه  و  وجود  که  بهشتی  محمدحسین 
بزرگ بود بر سر زبانهاست. به ایشان و یارانش 
اشان خاطرات  مظلومیت  از  فرستیم.  می  درود 
یک  برای  وقتی  هست  یادم  و  دارم  زیادی 
مضموم  این  به  بودند  شده  دعوت  سخنرانی 
فرمودند: »نگذاشتند ما نفت را از ید دولت خارج 
کنیم و در اختیارملت قرار دهیم و برای ما پس 
از ۳7 روز از پیروزی انقالب اسالمی فتنه ها را 
ایجاد کردند« این یادداشت را به روح آن شهید 
و یارانش تقدیم می کنم تا شاید مجلس شورای 
اسالمی با مصوبه ای نفت را از دولت خارج کرده 
و ملی کند. در دنیای امروز بعضی دولت ها نفت 

ندارند اما وضع آنان از جهاتی بهتر است. با این 
حال چرا دولت نمی تواند از منابع دیگر مانند 
مالیات استفاده کند و نفت را به صاحب اصلی آن 
یعنی مردم بازگرداند؟ شاید سوال کنید چگونه؟ 
خیلی آسان است. مجلس شورای اسالمی می 
تواند با تصویب یک مصوبه برای همیشه نفت را 
از ید دولت خارج کرده و آن را به ملت واگذار 
کند. در این مصوبه عنوان شود: 1( فروش نفت و 
آثار وجودی آن از اختیار دولت خارج می شود. 
2( تمام عواید فروش نفت در صندوقی ذخیره 
می شود. ۳( اعتیار صندوق صرف امور آموزش، 
عمران، اشتغال، تحصیل، ازدواج و مسکن می 
شود. ۴( متخصصان حوزه نفت به طور مستقل 
از سوی مردم انتخاب می شوند. این مصوبه آثار 

خوبی به همراه خواهد داشت. اول اینکه دیگر 
نمی شوند چون  مفقود  نفتی  بزرگ  دکل های 
متولی دارند. دوم اینکه ترامپ و امثالهم دولت 
را به جهت نداشتن نفت تحریم نمی کند. سوم 
میلیاردها  اگر دولتی مثال در هشت سال  اینکه 
تومان پول نفت را دریافت کرد و به هیچ نهادی 
هم پاسخ نداد اینگونه موارد اتفاق نمی افتد. البته 
آثار و برکات این مصوبه بسیار زیاد است که در 
این یادداشت نمی گنجد. به امید روزی که این 
مصوبه اجرایی شود تا روح شهید بهشتی از این 

عمل خوشنود شود.

اصناف  اتاق  ساختمان  ایجاد  کلنگ   1۳97 تیرماه   2۴
شهرستان ری و اتحادیه های تحت پوشش در ابتدای خیابان 
شهید کریمی با حضور مسئولین به زمین زده شد. حاال در 
اطالع  دلیل  به  نمایشی  زنی  کلنگ  این  آستانه یک سالگی 
رسانی قبلی مسئوالن مربوطه به رسانه ها در مورد ساخت 
ساختمان اتاق اصناف، که محقق نشد، پرونده این زمین را 
بررسی کردیم. در میان کسبه و بازاریان و حتی گروهی از 
مردم این شایعه است که دستان پیدا و پنهانی در انتخاب و 
خرید زمین اتاق اصناف »ری« در کار بوده و ماجرای خمره 
سکه های طال هم یک بازی بوده است. اما حقیقت ماجرا 

چیست؟ چه افرادی از خرید یا ساخت زمین نفع می برند؟
ماجرا از این قرار است که چند سال قبل در دوره ریاست 
عباس حاج ابن علی رئیس وقت اتاق اصناف شهرستان »ری« 5 
رئیس اتحادیه )حجارزاده از اتحادیه سنگبری ها- قدیمی نژاد 
از اتحادیه فوتوکپی- اربابی از اتحادیه لوازم تحریر- کشاورزی 
از اتحادیه باراندازها و مالکریمی از اتحادیه قالیشویی طی 
حکمی مامور شدند تا زمینی را برای ایجاد ساختمان اتاق 
اصناف و اتحادیه های شهرستان »ری« خریداری کنند. یکی از 
از کسبه بازار یک قطعه زمین به مساحت22۰۰ متر که متعلق 
به سعید خال )مدیرعامل بهشت زهرای تهران( بود را پیشنهاد 
می کند و عباس اربابی رئیس اتحادیه لوازم تحریر و عضو 
اتاق اصناف مامور پیگیری و مذاکره اولیه می شود. اربابی طی 
مذاکره با وحید خال )برادر سعید( قرارمی گذارند که زمین را 
به قیمت ۳.۳ میلیارد تومان همراه با پرداخت نیمی از هزینه 

تمدید پروانه یعنی ۴۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۳.7 میلیارد 
تومان طی سه قسط معامله کنند. تقریبا معامله شکل گرفته بود 
که سعید خال وارد بازی می شود و از راه های مختلف حرف 
برادر را نقض کرده و عدد ۴.۳ میلیارد تومان را پیشنهاد می 
کند و به نوعی زمین 6۰۰ میلیون تومان گران تر و خارج از 
مذاکره و معامله اولیه فروخته می شود. نکته قابل تامل اینکه 
فشارهای مختلفی وارد شد تا حتما همین زمین برای اتاق 
اصناف خریداری شود. اما ماجرا کمی عجیب تر می شود. 
وقتی دستور گودبرداری زمین صادر شد ناگهان سر و کله یک 
خمره یا کوزه سفالی قدیمی که گفته می شود درون آن چند 
سکه باستانی بوده درون زمین پیدا می شود که حتی موجب 
بازداشت راننده لودر هم شد. کار زمین شائبه دار اتاق اصناف 
به دادستانی »ری« می رسد و میراث فرهنگی و گردشگری در 
ازای دریافت چند ده میلیون تومان )حدود ۳۰ میلیون تومان( 
کاوش و تحقیقات را آغاز می کند که در نهایت مشخص شد 
این زمین گنجی ندارد و فقط همان کوزه مشکوک بوده است.  
عباس اربابی بعنوان یکی از اعضای کمیته خرید زمین اتاق 
اصناف روایت می کند که موقعیت زمین برای ساخت اتاق 
اصناف خوب و مناسب بود اما دستان پشت پرده موجب شد 
تا 6۰۰ میلیون تومان نسبت به صحبت اولیه گران تر خریداری 
شود. حتی آقایی ناشناس با من تماس گرفت و گفت: »شما 
دخالت نکنید و بهتر است پایت را از این پرونده بیرون بکشی 
...!«. اظهارات عباس اربابی نشان می دهد که انگار نیاز است 
تا افرادی مانند آقای ابن علی رئیس وقت اتاق اصناف و آقای 

پیدا  اتاق در مورد  این  بعنوان رئیس فعلی  لطف اهلل ستاره 
و پنهان پرونده زمین و توقف یک ساله ساخت آن توضیح 
بدهند. معموال مدیران قدرتمند و هوشمند که می خواهند 
تمامی امور شفاف و سالم باشد مراحل اینگونه معامالت را 
ضبط و یا تصویر برداری می کنند. اما آیا حقایق به کسبه و 
روسای اتحادیه ها بازگو خواهد شد؟ کدام زمین ها و امالک 
در کنار این زمین پررنگ تر می شود؟ بر چه مبنایی زمین گران 
تر خریداری شد؟ کوزه سفالی چگونه درون زمین سبز شد؟ و 
ده ها پرسش بی پاسخی که در افکار عمومی نقش بسته است. 
اما نکته مهم آن است که استقرار تمام اتحادیه های اصناف 
در یک ساختمان بعنوان سایت اداری کار شایسته و درستی 
است به شرطی که این اقدام برای سایر نهادها هم شکل بگیرد 
و شهروندان برای مراجعه به ادارات از این طرف شهر به آن 

طرف شهر طی مسیر نکنند. 

دبیرکل کانون 
همبستگی 

فرهنگیان ایران

آثار تحویل
 نفت به مردم

*عباس اربابی

حسین توکلی فرماندار تهران گفت: واحدهای 
تولیدی این شهرستان با سابقه 5۰ ساله برای ایجاد 
هرگونه تغییر باید از منطقه خارج شود این درحالی 
است که این واحدها اشتغالزایی داشته و در فاصله 
پنج تا 1۰ کیلومتری آنها سکونت ایجاد شده است.
و  صنعتی  های  ظرفیت  همه  با  کرد:  اظهار  وی 
مزیت های اقتصادی شهرستان ری متاسفانه نمی 
توانیم از این ویژگی ها و امکانات استفاده کنیم که 
امیدواریم در این زمنیه نگاه جدی و تصمیم راهگشا 
اتخاذ شود.فرماندار شهرستان ری تاکید کرد: وجود 
شهرک های صنعتی و صنفی و نزدیکی به پایتخت 

شوق سرمایه گذاری صنعتگران را به این شهرستان 
بیشتر کرده است، بنابراین برای حفظ این انگیزه ها و 
حمایت از تولید داخلی نیازمند مصوبات و تصمیم 
مسئوالن هستیم. توکلی اضافه کرد: در برهه ای بدون 
پیش بینی های زیست محیطی بارگذاری هایی در 
شهرستان ری انجام و برخی از اصناف تهران را در 
محورهای سرزمینی شهرری مستقر شد، اگرچه این 
اقدام ها در توسعه شهرستان نقش داشت اما آسیب 
های محیط زیستی نیز به ارمغان آورد و در زیرساختها 
با مشکل روبرو هستم. این مسئول همچنین با ا شاره 
به احداث مجموعه باراندازهای جنوب استان تهران 

گفت: عملیات اجرایی این مجموعه در سال 97 
آغاز شد اما در تحویل زمین مسائلی بوجود آمده 
است امیدواریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. با 
احداث این بارانداز و ایجاد مجموعه کل انبارها در 
یک منطقه؛ ضمن مدیریت قاچاق کاال که مطالبه و 
دغدغه مسئوالن ارشد نظام هم هست در اشتغالزایی 
جوانان و حمایت از تولید داخلی بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. وی به پیگیری احداث شهرک گلخانه 
ای در شهرستان ری اشاره کرد و گفت: احداث 
این شهرک مطالبه جوانان تحصیلکرده رشته های 

کشاورزی شهرستان است.

توکلی: احداث  
مجموعه  باراندازها 
در دستور کار  
فرمانداری »ری«

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار
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خانه شهردارجنجالی شد!
گزارش روز

شایعه برکناری شهردار حسن آباد فشافویه قوت گرفته تا جائیکه رئیس شورای شهر فشافویه به مهرتابان گفته 
است: شهردار باید در شهر ساکن باشد! و یکی از دالیل طرح برکناری او این است.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

2

محسن تاجیک دارای دکترای برنامه ریزی شهری از 
دانشگاه علوم تحقیقات که این روزها خبر برکناری اش از 
شهرداری حسن آباد فشافویه به گوش می رسد. با او ۳۰ 
دقیقه گفتگو داشتم تا از عملکرد خود در برابر مردم دفاع 
کند و بعنوان خبرنگار یک طرفه قضاوت نکرده باشم. او 
می گوید: ۳2 ماه قبل که برای انتصاب شهرداری به سراغ 
من آمدند قرار نبود بی اخالقی رخ دهد و هدف تعامل 
میان شورای شهر و شهرداری به نفع مردم بود. من بعنوان 
شهردار حسن آباد می توانم با افتخار امروز از خودم دفاع 
کنم و مردم مهمترین قاضی هستند. امروز نمی توانید بگوئید 
»تاجیک« فقط به یک قسمت خاص از حسن آباد رسیدگی 
کرد و فالن منطقه را رها کرد چون علم و دانش برنامه ریزی 
شهری می گوید که باید تمام سطح شهر به یک اندازه از 
خدمات شهری بهره ببرد و اولویت من مناطق محروم بود. 
من وقتی به حسن آباد آمدم تا یک سال مطالعه شهری داشتم 

و پس از تدوین برنامه حرکت کردم. نخستین اقدامی که 
انجام دادم نهضت آسفالت بود و سپس جدول کشی ها را 
انجام دادیم. روز اول بودجه شهرداری 2۰ میلیارد تومان و 
امروز این بودجه 7۸ میلیارد تومان است که حاصل تالش 
شبانه روزی بوده است. آیا می شود در مدت یک سال 
1۴هکتار پارک با این وضعیت اقتصادی ساخت؟ آیا می 
شود در مدت کوتاهی تمام سیستم آبیاری فضای سبزشهر به 
صورت قطره ای آن هم از آب فاضالب تصفیه شده شود؟ 
اینها بخشی از عملکرد 96۰ روزه است. ساخت ساختمان 
کالنتری، ترمیم سیستم مالی شهرداری، احیای آتش نشانی 
و ترمیم المان ها و مبلمان شهری یک به یک اجرا شد. 
همچنین سیستم فیلمبرداری از مراحل انجام مناقصات و 
عقدقراردادها مهمترین اقدام برای جلوگیری از فساد بود. 
امروز 5 هکتار پارک بانوان در حسن آباد داریم که در تهران 
نمونه است. ایجاد سینما و بازگشایی کاروانسرا پس از 2۰۰ 

سال بخش دیگری از اقدامات انجام شده است. ساخت 
پارکینگ عمومی و تملک ۳۰۰۰ متر بافت فرسوده پس از 
۳ سال در عملکرد دوره جاری ثبت شده است. در این ۳2 
ماه کارکنان شهرداری حسن آباد را وادار به ادامه تحصیل 
کردم و امروز اکثر دیپلمه ها فوق دیپلم و لیسانس دارند و 
به آنها بعنوان مدیران جوان مسئولیت دادم. و امروز شاهد 
هستید که خانه از متری 1 میلیون تومان به بیش از 6 میلیون 
تومان افزایش داشته و این نشان دهنده تحول در مدیریت 
شهری در ۳2 ماه گذشته تاکنون است. این نتیجه همان یک 
سال برگزاری کالس آموزش قوانین شهرداری و شهرسازی 
برای کارکنان شهرداری است. امروز اتاق شهردار 7۰ لوح 
تقدیر ملی و استانی دارد و این افتخار است. خدمتگذار مردم 
بودم و دوست دارم کارهایی که کردم بماند. حاال می گویند 
چون شهردار در حسن آباد فشافویه سکونت ندارد پس 

نباید شهردار باشد؟ کجای قانون آمده است؟ 

گزارش
روز

مردم
 قضاوت کنند

  135هزار مترمربع آسفالت

جداسازی آب شرب از خامجداسازی آب شرب از خام

آبیاری قطره ای فضای سبز

بهبود جاده شهرک سنگبران

ایجاد معاونت فرهنگی

ایجاد نخستین سینمای شهر

احداث2 پارکینگ عمومی

ایجاد سیستم اتوماسیون

تاسیس سازمان حمل و نقل

تملک 3 هزارمتر بافت فرسوده

افزایش سواد کارکنان شهرداری

احداث 2 خانه فرهنگ

94 هزار متر جدول گذاری

12 هزارمتر پیاده روسازی

ایجاد بوستان 14 هکتاری

ساخت  ساختمان کالنتری

فیلمبرداری ازمراحل  مناقصات

علیرضا زندی کریمخانی رئیس شورای شهر حسن آباد خبر از برکناری شهردار وقت حسن آباد می دهد که 
علت آن عدم سکونت شهردار در شهر است. این خبر در فضای مجازی و سطح شهر دست به دست شده اما 
هنوز اقدام قانونی برای برکناری شهردار رخ نداده است. این خبر موجب شد که محسن تاجیک بگوید: این حرف 
ها دل من را شکسته، چون برای کارم زحمت کشیدم.  طبق برنامه حرکت کردم و محورکارهایم اجرای آمایش 
سرزمینی بوده برای همین پروژه ها همزمان در حال اجراست. نکته دیگر اینکه هیچ بحثی میان من و شورا 
رخ نداده و همیشه تعامل و حمایت اعضای شورا بوده است.  با این حال امروز مـردم حسن آبـــاد می توانند 

شهردارشان را قضاوت کنند.

وز  خدمت960 ر
پشت پرده فشار برای برکناری شهردار حسن آباد چیست؟ یا کیست؟
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قول و قرار رئیس جمهور با »ری«
آمارها نشان می دهد پیشرفت فیزیکی پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به شهرستان ری میانگین 60 تا 

70 درصد اجرایی شده و برای تکمیل نیازمند تامین اعتبار است.

اینفوگرافیک
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اتاق گنـج »ری« در دولت آباد

خیریه های »ری« ادغام شوند

گزارش روز

او امروز گنجینه ای در دست دارد که ارزش آن نامعلوم است. عمر و تجربه، همراه با عشقی که دارد را صرف جمع آوری 
شناسنامه شهر ری کرده است. 

گوش  و  زدن  ورق  کردن،  مشاهده  زدن،  قدم 
کردن تاریخ »ری« اگر فرزند این شهرباستانی 
باشید آنچنان لذت بخش است که انگار مادری 
برای تو الالیی کودکانه می خواند. تو وارد دنیایی 
می شوی که به تو هویتت را بازگو می کنند. این 
اسناد و مدارک و تصاویر ریشه و اعتبار تو را 
نشان می دهد که فرزند شهری هستی که بیش 
از 7 هزار سال قدمت و اعتباردارد. نام شهر تو را 
افرادی به زبان آوردند که مایه افتخار است. در 
شهر تو افرادی زیسته اند که مایع فخر ایران و 
جهانند. هرچند هنوز شکل موزه ندارد اما می 
توانید دنیای خودتان را در همین سرای محله 
عمیق بنگرید. شاید گمشده ای رایافتید و قطعا 

انرژی زیادی می گیرید.

4

ارشد  کارشناس  و  حقوق  کارشناس  اندربای«  »رضا 
مدیریت دولتی ۳۰ سال است بعنوان مدیر بنیاد خیریه توحید 
در شهرستان ری فعالیت می کند. او در این سالها چهره غیر 
سیاسی داشته و بعنوان یکی از مدیران نخستین خیریه های 
معتبر جنوب تهران خوشنام است. گفتگوی کوتاه من با او برای 
بیان دیدگاه ها و دغدغه های مدیر یک خیریه در شهرستان 
»ری« است. اندربای می گوید: متاسفانه وضعیت اقتصادی 
موجب افزایش عدد خط فقر و به تبع آن افزایش مددجویان 
شده و درآمد ۸۰۰ میلیون تومانی این خیریه فقط پاسخگوی 
حدود 25۰ خانواده تحت پوشش است. خانواده هایی که سرانه 
مستمری آنها برای هر نفر 55 هزارتومان می شود. مشکالت 
اقتصادی به نحوی شده که بنیاد خیریه توحید متاسفانه مجبور 
به خداحافظی و قطع همکاری با نیمی از کارکنان خود شد 
و حتی برای تسویه حساب آنها مجبور شدیم یک واحد 
ساختمانی خود را بفروشیم.  این مدیر با تجربه از بی مهری 
دولت و شهرداری ها گله دارد و می گوید: دولت در ایام کرونا 
و مشکالت اقتصادی از هر صنف و سازمانی حمایت کرد 

اسماعیل شاه محمدی را تقریبا تمامی نخبگان، سیاسیون، اهالی رسانه 
و فرهنگ در شهرستان ری می شناسند. شاید جوان تر ها او را بعنوان 
پیشکسوت مطبوعات و رسانه معرفی کنند اما پیشینه او به دوران جنگ 
تحمیلی، فعالیت در گروه های حفاظت از مجلس، رزمنده خاکریزهای 
عملیات ها و فعالیت های سیاسی به ویژه در شهرستان ری بازمی گردد. 
هرچند گرایش او اصالح طلبی است و در حزب کارگزاران سازندگی 
شناسنامه معتبری دارد اما خارج از تفکرات سیاسی و مطبوعاتی او، جمع 
آوری و نگهبانی از یک گنج عظیم و قابل تامل در اتاق ۴۰ متری در منطقه 
دولت آباد ما را مجبور به نوشتن این گزارش کرد. اسماعیل شاه محمدی 
در دو دهه اقدام به جمع آوری صوت، فیلم، عکس، کتاب و یادداشت و 
دست نوشته مرتبط با »ری« کرده و با ایجاد مکانی تحت عنوان مشاهیر 
و مفاخر »ری« در صدد دریافت مجوز موزه و مجتمع فرهنگی است. 
می گوید: ۴5۰۰ نفر از مفاخر و مشاهیر معاصر ری را استخراج کردم 
که یا زاده »ری« بودند و یا در »ری« بزرگ شدند. این افراد در حوزه 
های فرهنگی، سیاسی، علمی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی شناخته شده 
هستند. بعنوان مثال از علی رهبری موسیقی دان و رهبرارکسترهای بزرگ 
در جهان، تا مهدی مهدوی کیا، علیرضا فغانی در عرصه فوتبال تا حجت 
االسالم سید تقی درچه ای، حکمت، حسین خانی و... در عرصه فرهنگی 
و مذهبی. من در این سال ها دست نوشته پادشاهان در مورد »ری« را 
جمع آوری کردم که برخی از آنها اصل است که می توان به دست نوشته 
های کریم خان زند و محمدشاه اشاره کرد. در این گنجینه 16 هزار عکس 
قدیمی از »ری« باستان و مفاخر و مشاهیر این شهر دارم. همچنین جمالت 
بزرگان از امام حسین)ع(، سید الکریم)ع(، امام خمینی)ره(،  رهبرانقالب، 
آیت اهلل هاشمی تا دیالوگ فیلم های سینمایی مرتبط با ری را جمع آوری 

کردم. در دفتر مشاهیر و مفاخر ری که در سرای محله دولت آباد طبقه 
پنجم فعال است گنجینه ای از 16۰ کتاب نفیس مرتبط با تاریخ ری و 
نویسندگانی که یا اهل ری بودند و یا برای ری نوشتند نگهداری می 
شود. اسماعیل شاه محمدی می گوید: سرمایه گذار و خیرین زیادی 
هستند که قصد کمک برای ایجاد موزه و مرکز فرهنگی ویژه معرفی 
مشاهیر و مفاخر ری دارند اما نیازمند یک زمین برای ایجادبنا هستیم. این 
مرکز می تواند 7 هزار سال »ری« را نگهداری کند و محلی برای مطالعه، 
تحقیق، تامل و سیاحت خواهد بود. او در حین گفتگو تیکه فیلم هایی از 
همایش ها و مراسم های قدیمی در ری را نشان می داد که به صورت 
آرشیو دسته بندی کرده بود. قطعا برای تبدیل این آثار به دیجیتال و ایجاد 
موزه مجازی نیازمند تامین بودجه و نگاه ویژه وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری است که معموال این نهادها نگاهشان کور است یعنی کمک 
نکنند بیشتر کمک محسوب می شود. با این حال حاال که یک فرد خوش 
ذوق توانسته این گنجینه ناب را گردآوری کند بی محلی و عدم حمایت 
از او خیانت فرهنگی محسوب می شود. البته فقط هم وزارت میراث 
فرهنگی مسئول نیست بلکه شهرداری منطقه2۰، فرمانداری و حتی آستان 
سیدالکریم )ع( هم اگر توهین محسوب نمی شود و کسرشان نباشد باید 

برای حفط این گنجینه از هیچ کمکی فروگذار نباشند.
در حاشیه این بازدید علی اربابی مدرس دانشگاه کتاب »آیین پهلوانی 
و جوانمردی و عیاری« که مرتبط با »ری« است، عطیه اربابی مدرس 
دانشگاه با کتاب »رویکرد ادبیات معاصر زبان عربی در ایران« که به زبان 
عربی نوشته شده است و کاوه ذاکری کتاب خاطراتش در جنگ بوسنی 
را بعنوان نویسندگان اهل »ری« به موزه مشاهیر هدیه کردند و با شاه 

محمدی عکس یادگاری گرفتند.

مصاحبه از
سید هادی 
کسایی زاده

مسئوالن ری
غریب پسندند

*کاوه ذاکری

*اسماعیل شاه محمدی

*عطیه اربابی*علی اربابی

پیشنهادی که همه در برابر آن سکوت کردند

مدیرعامل بنیاد خیریه توحید با هدف اتحاد، انسجام، برنامه ریزی واحد و تاثیرگذاری بیشتر خیرین و خیریه ها 
در توانمندسازی مددجویان پیشنهاد ادغام خیریه های شهرستان ری را داده که با سکوت خیریه ها همراه بوده 

است.

اما هیچ بسته ای برای حمایت از خیریه ها ارائه نشد. چقدر 
زشت است که در کشور ما باید خیریه ها  مالیات پرداخت 
کنند و مدیران خیریه ها در راهروهای ادارات مالیاتی به دنبال 
حفظ کمک های خیرین و مردم باشند در حالی که به اسم از 
مالیات معاف هستند. اندربای نقدی بر گروهی از خیریه ها 
و رسانه ها داشت و گفت: وظیفه مدیران خیریه ها دیدار با 
شخصیت های سیاسی و هنرمندان و عکس های یادگاری 
نیست. وقتی خیریه ای سیاسی شود اعتماد عمومی به تمامی 
خیریه ها کمرنگ تر می شود و نتیجه آن هم تولد سلبریتی 
ها و حتی شرکت ها و استارتاپ هایی می شود که نقش 
خیریه ها را ایفا می کنند. مدیرعامل بنیاد خیریه توحید می 
گوید: در شهرستان ری نهادها و سازمان ها در مناسبت های 
مختلف سال کمک های زیادی به اقشار ضعیف می کنند 
اما مگر این شهر موسسه خیریه ندارد؟ چرا آقایان برای این 
رزمایش های مومنانه به خیریه ها اعتماد نمی کنند؟ ما همان 
هایی هستیم که در مراسم ها، یادواره ها و جلسات با احترام 
در صندلی جلو جایمان می دهید اما بعد از برنامه دیگر ما را 

فراموش می کنید. هرچند که شهرما غریب پسند است 
و این را بارها تجربه کردیم. از آقای اندربای در مورد 
حمایت های عضو شورای شهر تهران سوال کردم که 
گفت: نمی شناسم! )یعنی هیچ ... و این تاسف بار است(. 
اندربای با تمام دغدغه ها و گالیه ها یک پیشنهاد به خیریه 
های شهرستان ری داد و گفت: اگر دغدغه مدیران خیریه 
ها کمک به مردم و توانمند سازی زنان بی سرپرست و 
بدسرپرست است بهتر نیست همه توانمان را یکی کنیم؟ 
در شهرستان ری شاید حدود 1۰ تا 2۰ خیریه فعال باشند 
که حدود 5 خیریه توان بیشتری دارند. بهتر نیست تمام 
خیریه های شهرستان ری ادغام شوند؟ بنیاد خیریه توحید 
برای این پیشنهاد پیش قدم می شود و حتی انتخاب نام 
خیریه هم با مدیران خیریه ها باشد و حتی مدیرعامل هم 
می تواند فردی حرفه ای، کارآفرین و باتجربه باشد. )مثل 
اینکه مدیران خیریه ها سکوت کردند و پاسخی به این 

پیشنهاد ندادند!(

*رضا اندربای
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سیمانی  دیوار  به  که  باقرشهر  انتهای  در 
برخورد می کنیم هم خانواده های زیادی زندگی 
می کنند. آنها هم مانند بخش جدید و لوکس 
شهر حق دارند از خدمات شهرداری استفاده کنند 
اما سهم آنها بوی نامطبوع کانال فاضالب و گرد 
و خاک ناشی از زمین خاکی و برخورد با معتادان 
متجاهر است. اهالی می گویند: یک قطعه زمین 
که گفته می شود متعلق به اوقاف است سالهای 
سال متروکه و خاکی رها شده و هر بار که باد می 
آید تمام خانه ها و فروشگاه ها را آلوده می کند. 
آنها بارها و بارها به مسئوالن شهرستان ری و 
شهرداری باقرشهر گالیه و شکایت کردند اما هیچ 
اقدامی انجام نشده است. وقتی فهمیدند خبرنگار 

هستم دست را گرفتند و به محل کانال فاضالب 
بردند. در آن مکان بوی بد و نامطبوعی به مشام 
می رسید. معتادان زیادی در حال استعمال مواد 
مخدر بودند و حتی با دیدن ما شاکی شدند که 
به چه حقی مزاحم خلوت آنها شده ایم! زباله 
شهر  انتهای  کانال  و  فاضالب  در  راکد  آب  و 
آنجا را محلی برای زاد و ولد موش و حشرات 
کرده بود و متاسفانه عامل بسیاری از بیماری ها 
است. ترس شهروندان در این منطقه خطراتی 
است که کودکان آنان را تهدید می کند. حتی 
یک مورد گزارش شد که کودکی دچار بیماری 
پوستی شده است. یکی از مغازه دارها می گفت: 
شب ها در تاریکی معتادان زیادی در این منطقه 

خاکی و اطراف کانال جمع می شوند و پشت 
بلوک های سیمانی هم مواد مخدر استعمال می 
کنند و هم دختران و زنان معتاد اقدامات خالف 
اخالق انجام می دهند که از پنجره خانه کامال 
مشخص است. ما واقعا نمی دانیم چرا شهردار 
باقرشهر به این موارد توجهی ندارد و یا اینکه 
مسئوالن شهرستان ری به ویژه اداره اوقاف حتی 
یک آسفالت انجام نمی دهد. واقعا نمی شود این 
زمین موقت زمین چمن شود؟ چیزی از وقف 
کم می شود؟ با اینکه بارها و بارها این موارد را 
گفتیم و بارها و بارها مسئوالن آمدند و سرتکان 
دادند و ابراز تاسف کردند اما هیچ اقدامی انجام 

نشده است.

گزارشی از
انتهای شهر

جشن معتادان در
انتهای »باقرشهر«

جنایت سلطان پالستیک در کهریزک
تخریب زمین های کشاورزی، آلودگی خاک و هوا، تولید و خرید و فروش مواد مخدر و حتی اقدامات غیراخالقی 

بخشی از جنایات زیر سایه سلطان پالستیک در روستاهای کهریزک است.

گزارش ویژه

سید هادی کسایی زاده/ با پرداخت ماهانه 15 
تا 6۰ میلیون تومان می توانید یک زمین کشاورزی 
در روستای مجیدآباد، قمصر، ده نو یا دوتویه اجاره 
کرده و با پرداخت انواع و اقسام رشوه آن را تبدیل به 
انبار و کارگاه تفکیک و بازیافت زباله های پالستیکی 
کنید. کارگاه هایی که 2 برابر بیشتر از زمین کشاورزی 
نیاز به آب دارد و پس از اتمام قرارداد آن زمین دیگر 
برای کاشت بذرمناسب نیست. شاید بگوئید مگر 
می شود؟ چطور برق فشار قوی موتورهای غول 
پیکر آسیاب ضایعات پالستیکی را تامین کنیم؟ آن 
هم راهکار دارد اما چون تبلیغ و آموزش فساد می 
شود بازگو نمی کنم. با این حال با یک زباله گردی 
در منطقه می توانید دکل های بزرگ برق را در کنار 
همین زمین ها مشاهده کنید. این یعنی قدرت و یکه 
تازی سلطان پالستیک در منطقه کهریزک باستان...اما 
یک سوال مطرح می شود و آن اینکه چطور 5۰۰ قطعه 
زمین کشاورزی فقط در یک روستا تبدیل به کارگاه 
تفکیک و بازیافت زباله های پالستیکی می شود در 
حالی که نیروی انتظامی، جهادکشاورزی، اتاق اصناف 
و دستگاه های نظارتی هر روز در حال گشت زنی 
در منطقه هستند؟ آیا از چشم این نیروهای کارآزموده 
پنهان بوده اند؟ چطور برق سه فاز سر از زمین های 
کشاورزی درآورده در حالی که نیاز نبوده است؟ سوال 
دیگر اینکه چرا کشاورزانی که مدعی هستند به دلیل 
کم آبی کشت هیچ بذری میسر نیست و زمین خود را 
اجاره می دهند نمی دانند بازیافت ضایعات پالستیک 
2 برابر بیشتر از زمین کشاورزی آب مصرف می کند؟ 
چطور جهادکشاورزی برای چند متر بنا در زمینی با 
کاربری کشاورزی حکم تخریب می گیرد اما کاری 
به هزاران تن ضایعات پالستیک آلوده در این زمین ها 
ندارد در حالی که فقط خمیر حاصل از کوره پالستیک 
سوزی بیش از 5۰۰ سال زمان برای تجزیه می برد! اگر 
فرض بگیریم در 5 سال گذشته تاکنون هیچ بازرس و 
دستگاه نظارتی از هیچ دستگاهی وقت نکردند گشتی 
در کهریزک و روستاهای آن بزنند سوال این است که 
آیا اعضای شورای شهر و شهردار کهریزک در این 
سالها این فاجعه زیست محیطی را مشاهده نکردند؟ 
این پرسش در حالی مطرح می شود که چند کارگاه 
ـ از  بزرگ بازیافت ضایعات پالستیک متعلق به آقای ه
نزدیکان یکی از همین آقایان است. آیا باز هم بی خبر 

بودند؟ شاید برای شهروندان کهریزک یا بهتر بگویم 
برای شهروندان و مسئوالن پایتخت حائز اهمیت باشد 
که این زمین های کشاورزی به اتباع خارجی که بیشتر 
افغان ها هستند اجاره داده می شود. فاجعه اجتماعی 
وقتی رخ می دهد که هزاران افغان غیرمجاز که برخی 
از آنها درون زباله ها قاچاق شده و به کهریزک می آیند، 
دستی هم بر آتش خرید و فروش موادمخدر دارند. 
با لباس مبدل و گشت و گذار در میان کارگاه های 
غیرمجاز بازیافت ضایعات پالستیک معتادان متجاهری 
را مشاهده کردم که کارفرماها آنها را خمار کرده و به 
ازای دریافت مبلغی ناچیز ازآنها ضایعات پالستیک 
مطالبه می کنند. بطری های تمیز حاوی برچسب 
های مخصوص مشروبات الکلی خارجی در صندوق 
عقب برخی از خودروهایی که صاحبان آنها افغان ها 
بودند هم قابل رویت بود اما سماجت و کنجکاوی 
زیاد ممکن است کار دست هر خبرنگاری دهد و 
بعید نیست جانت را در میان قلمرو سلطان پالستیک 
از دست بدهی ... با یک حساب سرانگشتی فقط در 
روستای قمصر ماهانه حدود 1۰۰ میلیارد تومان گردش 
مالی ضایعاتی هاست در حالی که یک ریال مالیات، 
عوارض نمی دهند و با دود ناشی از سوختن ضایعات 
زمین و هوا را آلوده می کنند. آیا شهر کهریزک دادستان 
ندارد؟ آیا وظیفه مدعی العموم دفاع از حقوق عامه 
در  روزدرختکاری  مراسم  در  رهبرانقالب  نیست؟ 
سال گذشته فرمودند: یکی از خصوصیات افراد لجوج  
وخبیث، این است که حرث و نسل را از بین میبرد، 
فاسد میکند؛ کشت را - یعنی تولید گیاهی را و تولید 
انسانی را - نابود می کند و از بین می برد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای حتی فتوایی در این خصوص دارند 
و فرمودند: اگر کاری انجام بدهیم که آرامش محیط 
زیست دیگران برهم بخورد یا حتی شرایط زیستی 
حیوانات و گیاهان بی جهت دچار مسئله بشود و آنها 
آزار ببینند، این کار جایز نیست. در قانون حفاظت 
از خاک مصوب 1۳9۸ آمده است: اگر کاری انجام 
بدهیم که آرامش محیط زیست دیگران برهم بخورد یا 
حتی شرایط زیستی حیوانات و گیاهان بی جهت دچار 
مسئله بشود و آنها آزار ببینند، این کار جایز نیست. در 
تبصره ماده 15 این قانون آمده است: اگر کاری انجام 
بدهیم که آرامش محیط زیست دیگران برهم بخورد یا 
حتی شرایط زیستی حیوانات و گیاهان بی جهت دچار 

مسئله بشود و آنها آزار ببینند، این کار جایز نیست. در 
ماده 16 این قانون تاکید شده است: تخریب  کنندگان 
خاک مکلفند بالفاصله پس از دریافت اخطار وزارت، 
فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت 
معینی که از طرف وزارت اعالم می  شود خاک را 
بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف عالوه 
 بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت 
با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر 
خسارت وارده محکوم می  شود. بر اساس این گزارش 
حاال که دستور رهبر انقالب، فتوای ایشان و مواد قانونی 
مرتبط با آلودگی خاک را مطالعه کردید آیا می توانیم 
بگوئیم که کم کاری و سوء مدیریت رخ داده است؟ 
آیا می توانیم مسئوالن مرتبط را بازخواست کنیم؟ تمام 
شواهد و مدارک برای ورود دادستان موجود است و 
فقط یک اقدام جهادی می خواهد. این در حالی است 
که امین بابایی بخشدار کهریزک چندی قبل پس از 
تخریب ویالهای غیرمجاز در منطقه تحت مدیریت 
خود به سراغ مافیای بازیافت ضایعات پالستیک در 
زمین های کشاورزی رفته و به آنها هشدار داده منطقه 
را ترک کنند. شنیده شده حتی به او درخواست رشوه 
5۰۰ میلیون تومانی هم داده شده که جای تامل دارد. 
طی تماس تلفنی با امین بابایی در مورد این چالش 
پرسش کردیم که گفت: همانطور که اجازه ساخت 
و ساز غیرمجاز در کهریزک را ندادیم هیچ رحمی هم 
به افرادی که زمین های کشاورزی روستائیان را محلی 
برای درآمد از طالی کثیف کردند بی آنکه بدانند چه 
خسارتی به خاک و هوای شهر وارد می کنند نخواهیم 
کرد. اخطار آخر را هم به تمامی آنها داده ایم و قطعا 
با دستور دادستان برخورد قاطع خواهم کرد. بخشدار 
کهریزک در مورد درخواست رشوه نیم میلیارد تومانی 
هم گفت: وقتی پای هزاران میلیارد درآمد در میان باشد 

این عدد بسیار ناچیز است. 
آنها آنقدر آدم خریــد و فــــروش کردند که تصور 
با پول خریداری  می کنند هر فردی را می توانند 
کنند. قطعا هر که در این پرونده قصور کرده باید 
پاسخگو باشد اما اولویت نخست ما نجات زمین های 
کشاورزی، روستاها به ویژه شهروندان کهریزک است. 
اظهارات بابایی در حالی است که همچنان سلطان 
پالستیک پایتخت فعال است و آدرس را باید در 

حوالی خیابان بهشت پرس و جو کرد.

گزارش
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ری که در اسطوره و افسانه نخستین شهر )پس 
از آفرینش دماوند توسط »کیومرث شاه«( بدست 
هوشنگ پیشدادی است و »مادر« و »قبله« و »ریشه« و 
قدمت ۸هزارساله دارد. کتاب های مقدس زرتشتیان، 
از آن با نام »َرغه« یاد کرده اند و گاها منابع مختلف، از 
محل تولد زرتشت و مادرش نام برده شده است. در 
دوران هخامنشی یکی از نقاط آباد و مهم ایران بوده 
و در قرون اولیه اسالم هم از مهمترین مراکز جمعیتی 
و سیاسی بوده و مدت ها پایتخت سلسله آل بویه و 
سلجوقیان بوده است. در کتیبه بیستون که منسوب به 
داریوش است، نام ری راگا ذکر شده جهانگردان و 
تاریخ نگاران متعدد در قرن های مختلف، درباره ری 
اشاراتی داشته اند: از جمله ابن فقیه در سده سوم 

هجری، ری را عروس زمین و چهارراه دنیا و حلقه 
اتصال خراسان و گرگان و عراق و طبرستان دانسته 
است. احمد بن جیهانی در قرن پنجم، نوشته است 
که از عراق تا نیشابور، شهری بزرگتر از ری نبوده 
است حمداهلل مستوفی در قرن هشتم هجری در 
کتاب نزهة القلوب، ری راام البالد ایران خوانده و این 
شهر را به دلیل قدمتش، شیخ البالد می داند. ری، در 
طول تاریخ، جایگاه ویژه داشته و از قرن دوم پیش از 
میالد، پایتخت تابستانی اشکانیان بوده است. این شهر 
مدتی در زمان خلفای عباسی، محمدیه خوانده شد؛ 
چرا که محمد، یا همان مهدی عباسی که در زمان 
ولیعهدی خویش ساکن ری بود، دست به تجدید 
بنای شهر زد. کوشش های او برای آباد کردن شهر 

ری چنان بود که برخی او را باعث تجدید حیات ری 
دانسته اند. اوشهر را توسعه دادو مسجد جامعی زیبایی 
در شهرری بنا کرد. پایتختی ری در سلسله آل بویه 
و پایتختی در برخی دوره های حاکمیت سلجوقیان، 
نشان از اهمیت ری در تاریخ دوره اسالمی است. 
شهر ری که یکی از خطیرترین مداین در تاریخ ایران 
پیش و پس از اسالم بوده، پنج قرن پس از ورود 
اسالم، با نزاع های مذهبی ویرانگر مواجه شد. حمله 
مغول هم بیش از پیش به ویرانی آن دامن زد و شکوه 
دیرینه را به تدریج از دست داد. پایتختی تهران در 
نزدیکی شهر ری، عامل دیگری شد که ری هیچ گاه 

به خصوصیات گذشته خود دست نیابد.    
                                              ادامه دارد

علی اربابی
مدرس دانشگاه

»ری« در قرن هفتم 
پیش از میالد

حمله ویالها به آب ابراهیم آباد
در برنامه روستاگردی این هفته به سراغ روستای ابراهیم آباد از توابع حسن 
آباد فشافویه رفتم.  روستایی زیبا و پرجمعیت که نسبت به برخی از روستاهای 
منطقه وضعیت بهتری دارد. اما یکی از آفت های روستاها به ویژه در حسن آباد و 
کهریزک هجوم مهاجران و افراد غیر بومی به روستا سکونی است. بیشتر مهاجران 
خانواده کارگرانی هستند که برای امرار معاش در شهرک صنعتی شمس آباد و 
کارگاه های کوچک ارزان ترین مسکن را با قیمت 20 تا 30 میلیون تومان رهن 
انتخاب می کنند. البته ناگفته نماند که در همین روستاها 30 درصد جمعیت را 
اتباع افغان تشکیل می دهند. در روستای ابراهیم آباد مشکالت کوچک و بزرگی 
وجود دارد اما یکی از آنها مشکل آب است. مشاهدات نشان می دهد که در 
ورودی روستا زمین های کشاورزی زیادی به ویال و باغ تبدیل شده که به گفته 
اهالی روستا بسیاری از همین ویالها آب مورد نیاز خود را از انشعابات غیرقانونی 

روستا تامین می کنند. اهالی روستای ابراهیم آباد می گویند: ما خودمان با مشکل 
آب روبرو هستیم اما درختان این ویالها چنان با آب روستا بزرگ و تنومند 
شدند که باور نمی کنید این باغ ها در دل این بیابان رشد کرده اند. البته برخی 
دیگر از باغ ها با مجوز یا بدون مجوز آب مورد نیاز خود را از چاه عمیق تامین 
می کنند. سوال اساسی این است که اوال بر اساس کدام قانون و مجوزی کاربری 
زمین کشاورزی به ویالسازی تغییر کرده است؟ آیا دادستان منطقه اطالع دارد؟ 
و دوم اینکه چرا دهیاری روستا اقدامی برای برخورد با آب دزدی ها انجام نداده 
و یا گزارش نکرده است. شاید هم اهالی روستا دروغ می گویند که این نیاز به 
بررسی و پاسخگویی دهیار دارد. ناگفته نماند که یک سوله بزرگ ورزشی هم 
به تازگی در این روستا ایجاد شده که قابل تحسین است. با این حال توسعه 
روستایی فقط به عمران نیست و باید زیرساخت ها هم متناسب با نیاز تامین شود.

یک مقام مسئول در شهرداری شهری 
ری اعالم کرد: به منظور حفظ بافت 
بررسی  شهرری،  تاریخی  و  سنتی 
قلعه  اربابی  خانه  احیای  و  بازسازی 
عظیم آباد در محله 1۳ آبان در دستور 
کار مدیریت شهری قرار گرفته است. 
نقی عربی معاون شهرسازی شهرداری 
منطقه 2۰ تهران، در بازدید دوره ای از 
نواحی به به همراه عضو شورای اسالمی 
شهر تهران و مدیران اجرایی شهرداری 
از خانه اربابی ) قلعه عظیم آباد( افزود: 
حفظ بناهای سنتی که شاهدان تاریخ 
هستند، برای آیندگان ضروری است.
قلعه عظیم آباد در محله ای به همین نام 
در شمال غربی شهرک 1۳ آبان شهرری 
بنای  قلعه  این  در وسط  و  دارد  قرار 
مخروبه ای به نام خانه اربابی بود که 
مربوط به دوره پهلوی اول و عمارت 
این  است.  افقهی  عبداهلل  سید  ارباب 
قلعه و خانه  این  کرد:  اظهار  مسئول 
ساخت  و  توجهی  بی  با  آن  قدیمی 
برای  محلی  به  اطرافش  سازهای  و 
معتادین و بی خانمان ها تبدیل شده 
که توسط شهرداری منطقه 2۰ این محل 
پاکسازی وهمچنین مرمت و بازسازی 
آن مورد بررسی قرار گرفته است. این 
بنا دارای ۴۰۰ مترمربع حیاط و 15۰ متر 
مربع بنای مفید و همچنین یک طبقه زیر 
زمین و یک طبقه همکف است. شهرستان 
ری به لحاظ موقعیت جغرافیایی در ناحیه 
دشت قرار گرفته و کوه بی بی شهربانو و 
آراد به عنوان مظهر استواری و تپه چشمه 
علی یکی از قدیمی ترین آثار باستانی 
شهرری به عنوان شاخص در علم باستان 
شناسی در زمینه گردشگری از اهمیت 
باالیی برخوردار است. وجود 19۸ اثر 
باستانی بیانگر میراث با ارزش فرهنگی 
نشان از جایگاه واالی تاریخی ری دارد. 

نمی افتاد!

احیای»خانه اربابی«
قلعه عظیم خان

اخبار
شهر

امین آباد و یک درخواست!
دهیار روستای امین آباد حمایت فرمانــدار» ری«  و استانـدار تهران را در رفع چالش شهرک وابسته به نهادی 

نظامی، می خواهد تا با جذب سرمایه گذار مجتمع مسکونی مقاوم جایگزین خانه های متروکه و قدیمی شود.

گزارش مهابادی
روزنامه نگار

گزارش روز

در فضای مجازی عنوان شد که »شیما 
عرب« بعنوان دهیار نمونه شهرستان »ری« 
از روستای امین آباد انتخاب شدند. این در 
حالی است که به اعتقاد من بعنوان روزنامه 
نگار تحقیقی انتخاب دهیار نمونه پروتکل 
ها و شرایطی دارد که شایستگی دهیار را 
در برنامه ریزی، مدیریت و سرمایه گذاری 
بهبود  و  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
وضعیت روستا در تمامی شاخص ها نشان 
و  آباد  امین  روستای  در  حضور  با  دهد. 
گفتگو با اهالی روستا به برخی چالش ها 
برخوردم. بعنوان نمونه عدم داشتن فاضالب 
شهری یکی از دغدغه های بزرگ روستائیان 
درون  به  ها  موش  هجوم  موجب  که  بود 

روستا و خانه ها شده است. همچنین نبود داروخانه و 
پایین بودن کیفیت آب شرب،  درمانگاه شبانه روزی و 
عدم داشتن زمین چمن و استخر برای جوانان و نوجوانان 
و بافت فرسوده هم بخش دیگری از دغدغه های ساکنان 
این روستا بود. قبل از بازدید از روستا در گپ و گفتی با 
»شیما عرب« در مورد عملکرد ۳ ساله او و اقداماتی که 
بعنوان یک مدیر انجام داده است سوال کردم. خانم دهیار 

می گوید: به جرات می توانم بگویم که جزو نخستین 
روستای استان تهران هستیم که ابتدا سند توسعه روستا 
را تدوین و بر اساس آن حرکت کردیم. بودجه روستا 
ساالنه حدود 1۰ تا 15 میلیارد تومان است که برای برنامه 
هایی که داریم کفاف نمی دهد. بعنوان مثال در سال 97 
بخش زیادی از این بودجه صرف ایجاد سالن ورزشی 
روستا به مساحت 126۰ متر و فعالیت های دیگر عمرانی 
شد. از خانم دهیار در مورد فرصت های سرمایه گذاری 

در روستا سوال کردم و در پاسخ گفت: بقعه 
بی بی شهربانو یکی از فرصت های خوب 
برای جذب توریست مذهبی و حتی تاریخی 
به  متصل  جاده  روستا  انتهای  در  اما  است 
و  است  تهران  شهرداری  اختیار  در  بقعه 
امین  روستای  اختیار  در  محدوده  این  اگر 
آباد قراربگیرد بهترین فرصت برای سرمایه 
فضای  ایجاد  در  خصوصی  بخش  گذاری 
سبز، منطقه گردشگری، شهربازی، ایجاد باغ 
رستوران و حتی سوله بحران و غیره است. 
نکته دیگر مربوط به یک شهرک قدیمی است 
که امروز به 99 واحد مسکونی متروکه مانده 
و چون متعلق به نهادهای نظامی است اجازه 
ورود نداریم. اگر فرماندار جوان و پرتالش 
»ری« حمایت استاندار تهران را هم در این مهم داشته باشد 
می توانیم سرمایه گذاران را برای ساخت مجتمع مسکونی 
مقاوم جلب کنیم. اما متاسفانه مجوز ساخت بیشتر از ۴ 
طبقه نمی دهند که سرمایه گذاران کمتر از 6 طبقه برایشان 
صرف اقتصادی ندارد. به گزارش مهرتابان اهالی روستا 
از عملکرد خانم دهیار رضایت داشتند اما توقع آنها رفع 

دغدغه های مطرح شده در این گزارش است.

روستا



صفحه آخر

*جای دادستان بودم از اسناد حسن آباد بازرسی می کردم
قول می دهم اگر تمامی اسناد و مدارک زمین ها و باغات و سوله های 
حسن آباد فشافویه را از ابتدا بازبینی کنید به موارد زیادی برمی خورید که 
در تاریخ زمین خواری ایران ماندگار است. من مدرکی ندارم اما می دانم 
که چه اتفاقاتی رخ داده است. آقای دادستان یک شخمی در اسناد بزنند.

*شوی تبلیغاتی نمایندگان مجلس در شهرستان ری
تقریبا 20 تا 30 نفری ریختند در قلعه نو و بازدید داشتند. سوال کردم 
گفتند نماینده های جدید مجلس هستند که من اصال نمی شناختم. ما 
معموال همه آقای علیرضا محجوب را می شناسیم چون کال یک صندلی 
در مجلس رهن کرده بود و هیچ کار مفیدی هم نکرد. در کل این بازی 
های سیاسی و شوآف های مسئولیت پذیری برای ما اهالی شهرری خاطره 

شده... امیدواریم آنطور که می گویند نمایندگان انقالبی باشند.

*در مورد تعهد پاالیشگاه تهران به روستای اطراف گزارش بزنید
پاالیشگاه تهران متعهد است تا برای تامین آب شرب روستاهایی که چاه 
آبشان حاوی نفت شده آب شرب تامین کند. اما این مهم محقق نشده و 

روستاها با مشکل آب مواجه هستند.

*ماجرای فروش زمین در »چمبرک« را رسانه ای کنید
چطور زمین متری 3200 تومان به قیمت 97 هزارتومان در سعید آباد 
از توابع کهریزک فروخته شده و به دلیل بروزتخلف 96 میلیارد تومان 
پول سرمایه گذاران بلوکه شده است. لطفا این سوال را از آستان امام 

خمینی)ره( سوال کنید.

*چرا خاک قبور بهشت زهرای تهران در حاشیه جاده است؟
لطفا یک سری هم به روستاهای اطراف بهشت زهرای تهران بزنید. خاک 
قبور را در حاشیه جاده میریزند و سطح خاک باال آمده است. در ضمن 
قول داده بودند جاده را تعریض کنند اما انگار بهشت زهرای تهران زیر بار 

این کار نمی رود.

*گران فروشی در پاساژ مهدی
قیمت کاالهای به خصوص پوشـــاک مردانه در این پاساژ ســر به فلک 
می کشد! وقتی هم اعتراض می کنیم برخی از فروشندگان می گویند 
کرایه مغازه هاباالست و مجبور هستیم گران بفروشیم! از اتاق اصناف می 

خواهیم رسیدگی کنند!

*آقای شهردار به داد آسفالت خیابان و کوچه ها برسید
یک روز آقای شهردار را سوار موتور سیکلت کنید و در سطح شهر ری با 
هم بچرخید. هر چاله ای که افتادند و دست انداز غیرطبیعی که دیدند 
یادداشت کنید. من بارها با 137 تماس گرفتم اما کاری انجام نشده است. 
وضعیت کوچه ها و خیابان های شهرری از نظر سطح آسفالت خوب نیست 
به خصوص در فصل گرما وضعیت بدتر هم می شود. بهتر است یک نهضت 
آسفالت در ری برگزار کنید و برای یک بار هم شده تمامی معابری که 
با مشکل روبرو هستند ترمیم و بهسازی شود. هفته گذشته واقعا هزینه 

جلوبندی دادم.

خبر فعال کوتاه است. اما همینقدر 
باید گفت که یک منبع آگاه گفته است 
ساخت و ساز در منطقه حریم به نام 
شهردار  برای  فارس  خلیج  مجتمع 
باقرشهر دردسرهایی را به همراه داشته 
است. حاال این پرونده از سوی نهاد 
نظارتی به مقامات باال ارسال شده و 
باید آقای شهردار در مورد این تصمیم 
توضیح دهد. این سوله ها در حالی که 
نیمه کاره بوده به کمیسیون ماده 1۰۰ هم 

رفته بود.

فوتبال  زمین  یک  کهریزک  در 
سوخته و رها شده در کنار تربیت 
بدنی قایل رویت است که می تواند با 
یک سرمایه گذاری بخش خصوصی 
بهترین بهره برداری از آن برای توسعه 
فضای ورزشی شهر انجام شود. اما 
اهالی می گویند: کسی توجهی ندارد. 
گاهی معتادان برای استعمال مواد به 
آنجا می روند و محلی هم برای سگ 
های ولگرد شده است. کاش مدیران 

قدر داشته ها را می دانستند.

حمیدمیناوند/ کانال رسانه ری/ مخابرات 
شهرری پیامک اشتباهی به مشترکان ارسال 
می کند که که بدهی دارید و اگر پرداخت 
نکنید تلفن شما قطع می شود. مدیر مرکز 
مخابرات عرب سرخی از سالمندانی که 
مسافت ها در آن طرف شهر خود را به 
عذرخواهی  هم  بودند  رسانده  مخابرات 
نکرد. حاال اینها به کنار مشکل اصلی این 
بود که شاهد تجمع صدها نفر مشترک آن 
هم در ایام رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

در این مرکز بودیم.

صدای مردم

ونده  ای برای  پر
شهردار باقرشهر

زمین فوتبال رها 
شده در دل کهریزک

نماز سخت در امامزاده اسماعیل

پیامک اشتباه مخابرات 
بدون عذرخواهی

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

برادِر  تو  دوست  علی)ع(:  امام 
پدرى و مادرى توست ؛ ولی هر 
برادرى كه از پدر و مادر تو آيد 

، دوست تو نيست.

*خبركوتاه:
نظرهاى  اختالف  شده  شنيده   
حادى در اتحاديه خرازان و پوشاک 
ميان اعضاى هيات مديره رخ داده 
كه حتی كار به مراجع باالتر هم 
يک  هيچ  هرچند  است.  رسيده 
از اعضاى اتحاديه سخنی نگفتند 
بعدى  در شماره  آن  اما جزئيات 

مهرتابان منتشر می شود.

فاصله  و  است  کرونا  بیماری  درگیر  کشور  که  روزهایی  در 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی باید رعایت شود امامزادگان، 
بقاع متبرکه و حرم ها هم باید آن را رعایت کنند. از این رو درب 
ضریح تمامی حرم ها به روی زائران بسته است اما درب حرم 
باز است و زائران می توانند با حضور در بقاع و حرم ها زیارت 
فرش  مثال حرم سیدالکریم)ع(  بعنوان  بخوانند.  نماز  و  کرده 
هایی را در صحن پهن کرده تا زائران بتوانند نماز و عبادت کنند. 
اما مثل اینکه خواندن نماز و عبادت زائران در دستور کار اوقاف 
شهرستان ری نیست. متاسفانه زائران امامزاده اسماعیل)ع( در 
کهریزک حتی یک موکت و فرش هم برای خواندن نماز ندارندو 
مجبورند در گرمای هوا روی زمین و یا روی روزنامه نماز و زیارت 
کنند. این اقدام اوقاف با توجه به درآمدی که دارند قابل تامل 
است و باید در مورد این کم کاری توضیح دهند. هرچند می 
امامزادگان  متولیان  اما  کنیم  پیگیری  را  موضوع  خواستیم 
بود.  بسته  آنها  دفتر  درب  و  نیستند  دسترس  در  همیشه 

عکس 
نوشت

سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، پردیس و اسالمشهر در مجلس شورای 
اسالمی در  جلسه ای که با حضور مسؤوالن شهرستان 
در محل سالن جلسات شهرداری قلعه نو برگزار شد، 
اظهار کرد: جلسه  مجمع نمایندگان استان تهران با 
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار که طی 
آن مقرر شد مشکالت شهرها و بخش های اطراف 
استان تهران احصاء و پیگیری شود. وی با بیان اینکه 
برخی مشکالت کلیدی و مهم هستند، گفت: یکی 
از این مشکالت بحث حمل و نقل است که در این 
راستا توسعه مترو و قطار شهری با توجیه اقتصادی تأثیر 
زیادی در کاهش آلودگی هوا دارد که عالوه بر آسایش 

مردم، جابه جایی قطب های جمعیتی را خواهیم داشت.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه هدف ما خدمتگزاری به 
مردم است، افزود: ما باید صالحیت خود را از طریق 
خدمت به مردم اثبات کنیم و برای این کار دو مؤلفه 
مهم باید رعایت شود که اولین مورد کار کردن برای 
مردم و دومین مورد کار برای تقویت دین مداری مردم 
است. یزدی خواه ادامه داد: اگر کار کردن فقط برای ارائه 
خدمات باشد که طاغوت نیز همین کار را می کرد اما 
نظام اسالمی اقدامات قابل توجهی برای خدمت به مردم 
ارائه کرده است که البته شایستگی های مردم خیلی بیشتر 
است. وی  تصریح کرد: آب شرب روستاها و موضوع 
حمل و نقل مورد توجه نمایندگان است و در بخش 

قلعه نو با یک و نیم میلیون جمعیت راه عبوری مردم 
با ترافیک سه راه تقی آباد همراه است و تا میدان 15 
خرداد ورامین ادامه دارد که با توسعه حمل ونقل ریلی 
این مورد حل می شود. عضو مجمع نمایندگان تهران با 
اشاره به حق آبه کشاورزان گفت: از فرماندار می خواهیم 
یک کارگروه حق آبه کشاورزی تشکیل دهند و ما نیز 
در مجلس معاون وزیر نیرو را دعوت می کنیم و در 
خصوص حق آبه روستایی و تصفیه خانه های جدید و 
جنوب تهران سوأالت را مطرح خواهیم کرد چرا که 
این منطقه دشت حاصلخیزی بوده و یا آب قنات و چاه 
یا رودخانه های جریانی را داشته است اما االن آبی که به 

این منطقه می آید از آب سرخه حصار است.

سید علی
یزدیخواه

وه  فرماندار کارگر
حق آبه تشکیل دهد
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