
داستان پرونده های فساد در وزارت نفت همچنان 
ادامه دارد و انگار معلوم نیست چه زمانی باید درستی و 
صداقت در این وزارتخانه مهم و استراتژیک جایگزین 
در  فساد  پرونده  مثال  بعنوان  شود.  فساد  و  دزدی 
پتروشیمی یکی از پرونده های به نسبت قدیمی است 
که که باز هم اخبار رسیدگی به این پرونده در دادگاه 
به گوش می رسد. عناوین اتهامی در این پرونده شامل 
تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله ای و 
فروش ارز پتروشیمی ها با دالر آزاد، انتقال غیرقانونی ارز 
پتروشیمی به حساب های شخصی بدون کسب مجوز، 
مهم ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده که از 
سوی دو گروه انجام شده است. گروه اول، رضا حمزه لو، 
مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ 
االسالم آل آقا و علی اشرف ریاحی به صورت دونفره، 
بخشی از ارز پتروشیمی ها را به حساب های شرکت های 

خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند.
 در یکی از این شرکت ها، رضا حمزه لو سهم خود را 
به شیخ االسالم واگذار کرد و علی اشرف ریاحی)داماد 
محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و 
تجارت( بعنوان یکی از متهمان مشاور حمزه لو در 
شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است. این گروه به جای 
آنکه ارز پتروشیمی را به حساب های قانونی و مجوز 

دار منتقل کنند، پول را در حساب های شخصی خود 
واریز کردند.  در حالی که به دلیل تحریم ها و عدم امکان 
انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت های ایرانی 
جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی ها 
در حساب های شخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه 
آغاز بررسی ها توسط نهادهای نظارتی، فردی از آن خبر 
نداشت. هرچند ریاحی در دور اول در دادگاه حضور 
داشت اما شیخ االسالم با خارج کردن چند میلیون یورو 
از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعالً متواری است. گروه 
دوم را محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، 
مدیران  )از  شیرعلی  محمدعلی  و  دری  معصومه 
بازنشسته یک نهاد امنیتی-اطالعاتی که در صنعت نفت 
شهره است( تشکیل می دهند.  اسفند ۹۱ احمدیان 
توسط سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد.  البته به جز 
احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن ها نیز به 
قید وثیقه از بازداشت رهایی یافتند. احمدیان و شیرعلی 
که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل بازپرسی 
به سوءاستفاده های خود اعتراف کردند. شیرعلی در 
جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون 
یورو تحصیل مال نامشروع داشته اند و در اعترافات خود 
به راحتی نسبت به دریافت پورسانت های غیرقانونی و 
کسب مال نامشروع اعتراف می کنند.  نکته قابل تامل 

اینکه سازمان اطالعات سپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه 
کرده آورده است که این افراد شرکت های پتروشیمی 
را افشا می کردند تا زمین بازی و سوءاستفاده های خود 
را توسعه دهند! اما سوال این است که داماد وزیر سابق 
صنعت و معدن کجاست؟ فردی که گفته می شود 
علیرغم احضاریه های مجدد از حضور سرباز زده است 
و طبق گفته دادگاه مدتی در خارج از کشور بوده و سپس 
به ایران بازگشته و متواری شده است.  هرچند برخی 
هم اعالم کردند علت سفر وی همراهی با خانواده اش 
در اعزام به یکی از کشورهای غربی بوده است. البته 
نمی دانیم اما وثیقه سنگینی برای ریاحی گذاشته شده 
که با این وجود باید وثیقه به مرحله اجرا گذاشته شود. 
سواالت زیادی در مورد این پرونده مطرح است که هم 
وزیر نفت و هم دستگاه های نظارتی باید به آن پاسخ 
صریح و روشن دهند. اما آنچه مثل روز روشن است 
اینکه همچنان فساد و تخلف در این سازمان ها و دستگاه 
ها در حال رخ دادن است اما هنوز چیزی شناسایی و 
رسانه ای نشده است. برای همین باید موضوع پیشگیری 
از فساد از نان شب برای دستگاه قضایی واجب تر 
باشد تا گلوگاه های بروز فساد گرفته شود. کاش رئیس 
جمهور حقوقدان یک یادگاری خوبی به جای کتابچه 

حقوق شهروندی برایمان می گذاشت.

سید هادی
کسایی زاده

سردبیـــــر

داماد آقای وزیر 
کجاست؟

بدزیستی 

حمله به قلعه حاجی ها

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
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صفحه 7

حمایت استاندار از کهریزک استاندار تهران در مورد اقدام بخشداری کهریزک در احترام به  »بلور«
برخورد با افرادی که اقدام به بازیافت پالستیک در زمین های 

کشاورزی می کنند گفت: از این اقدام حمایت می کنیم.

سنگ تمام برای استاد

آقای نعمت زاده وزیر سابق صنعت، 
معدن و تجارت کمی با دستگاه قضایی 
همکاری کنند تا دامادشان برای 
توضیحات و دفاع از اتهامات پاسخگو 
باشند. در ضمن این مبلغ وثیقه حدودا 
چقدر است؟ چگونه تامین شده و 
برایشان مهم نیست که مصادره شود؟

صفحه ۸

یارانه هر ایرانی  1/5میلیون !
محمود احمدی نژاد در گفتگو با سید هادی کسایی زاده 

می گوید: اگر دوباره رئیس جمهور شوم یارانه را 1.5 میلیون 
تومان می کنم!

هفته بهزیستی و گفتگو با مادر 
دو معلول مبتال به اوتیسم که به 
دلیل اتباع بودن به آنها رسیدگی 
نمی شود.

سوء مدیریت موجب 
تخریب زیباترین و 
قدیمی ترین قلعه 
روستای »زیوان« شد.

مستندی که خبرنگاران باید ببینند.

هفته نامه سراسری
شماره: 224
4 مردادماه 1399
قیمت: 2500 تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده
09126501564

صفحه 4
صفحه ۶



هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 224
4 مردادماه 1399

گوشت خوک تا احتکار مخزن!
گزارش عملکرد اتاق اصناف شهرستان ری در 90 روز نخست سال جاری نشان می دهد که اقدامات قابل قبولی 

رخ داده است. اما کشف برخی تخلفات مانند فروش گوشت خوک و احتکار مخازن گاز دردآور است.

اینفوگرافی
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طراح: سید هادی کسایی زاده



هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 224

4 مردادماه 1399

سرانه ورزشی؛ 10 سانتیمتر!
گزارش روز

سرانه ورزشی شهر کهریزک فقط 10 سانتیمتر است که وزیر ورزش و جوانان باید کمی از این عدد شرمنده باشد. 
با این حال قرار است اتفاقات خوبی رخ دهد اما بدون حمایت از پایتخت ممکن نیست. گزارش سید هادی کسایی زاده

روزنامه نگار

2

بودم که در مورد  دفتر دهیار قمصر  قبل  چند روز 
موضوعات و چالش های منطقه کمی با هم گپ زدیم. یکی 
از موضوعات اجرای طرح هادی روستایی بود. در اجرای 
این طرح آقای دهیار میدان بزرگی را در مرکز روستا ایجاد 
کرده که در یکی از ضلع های میدان یک بنای مسکونی 
هنوز تخریب نشده و بعنوان معارض خودنمایی می کند. 
البته ناگفته نماند که اجرای این طرح بدون پالن ایمنی راه 
بوده و به نوعی تخلف محسوب می شود. با این حال دهیار 
قمصر  گفت: ۱0 واسطه فرستادم تا هر طور شده رضایت 
صاحب ملک را بگیرم اما موفق نشدیم. حتی حاضر شدیم 
مکان ملک را با زمین یا ملک دیگر در دور میدان تهاتر 
کنیم. وقتی دیدم رضایت نمی دهند من هم عملیات ایجاد 
میدان را آغاز کردم و حاال این ملک گوشه میدان خودنمایی 
کرده و موجب سد معبر شده است. اظهارات آقای دهیار 
سواالت زیادی را در ذهن من ایجاد کرد که چون وقت 

مصاحبه نداشتم و تمایلی هم به مصاحبه نبود پاسخ داده 
نشد. اما نکته قابل توجه این است که آیا در قانون آمده 
است اگر معارض طرح راضی نشد طرح اجرا شود؟ مثال در 
دوره غالمحسین کرباسچی چند معارض سمج در اجرای 
طرح بزرگراه نواب بودند. با این تفسیر االن چند خانه وسط 
بزرگراه بود؟! سوال دوم اینکه دقیقا چه زمانی اقدام شده 
است؟ در  قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های 
دولتی و شهرداری ها آمده است:  وزارتخانه ها، مؤسسات، 
سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یاوابسته به دولت و 
شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
نام باشد،مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی 
که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه 
اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده 
باشد و دراراضی و امالک شرعی و قانونی اشخاص اعم از 
) حقیقی و حقوق( قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و 

شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعالم رسمی 
وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام 
معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض 
آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. یکی از فعاالن رسانه ای 
حامی دهیار می گفت: نمی خواهند اجازه دهند دهیاری 
کارش را دقیق پیش ببرد! و به نوعی می خواهند این طرح 
ناکام بماند و افتتاح نشود. اما سوال این است که رفع معارض 
در اجرای طرح هادی ابزار قانونی و ضمانت اجرایی ندارد؟ 
آیا می توان این دالیل را از دهیار قبول کرد؟ آیا این شائبه 
در ذهن مخاطب ایجاد نمی شودکه با اجرای سریع طرح 
هادی روستایی بدون رفع معارض به نوعی به مالک لطف 
شده و ارزش افزوده ملک او چندین برابر شده و حاال باید 
پول بیشتری برای خرید ملک پرداخت شود؟ اینها سواالتی 
است که سازمان بازرسی و یا بخشداری کهریزک باید به آن 

دقیق پاسخ دهند.

قمصر

شائبه در
وستای قمصر  ر

*گزارش تصویری زمین ورزشی کهریزک 
به گزارش خبرنگار هفته نامه مهرتابان بزرگترین زمین ورزشی بخش تیرماه 1399

کهریزک در جنوب تهران سالهای سال است، متروکه در مرکز شهر رها 
شده و نیازمند مساعدت وزارت ورزش و جوانان است. این در حالی است 
که در سند توسعه استان تهران در بخش شهرستان ری تعمیر و تجهیز 
اماکن ورزشی با بودجه و اعتیارات استانی تا 45 مورد دیده شده است. 
پس از انتشار گزارش این زمین ورزشی در شماره قبل همراه با امین بابایی 
بخشدار و جمعی از مسئوالن مرتبط از این مکان ورزشی بازید کردیم. 
بابایی که از وسعت این زمین و رها شدن آن متعجب شده بود گفت: این 
یک گنج است و می تواند سرانه ورزشی شهر را از ۱0 سانتیمتر به چند 
برابر افزایش دهد. نکته قابل تامل این بود که زمانی که زمین در اختیار 
بخش خصوصی بوده، وضعیت به جای بهتر شدن بدتر شده است. زمین 
چمن همجوار با زمین خاکی به کلی فرسوده شده و سرویس بهداشتی و 
اتاق رختکن و سایر مکان ها به درستی محافظت و نگهداری نشده است. 
در بخش دیگری از این مجموعه زباله های خانگی نمای زیبای زمین 
خاکی را زشت کرده بود و خار و خاشاک اجازه عبور و مرور ورزشکاران 
را نمی داد. حتی سرویس های بهداشتی سالن سرپوشیده هم وضعیت 
خوبی نداشت که در تصویر قابل مشاهده است. بسیار روشن است که این 
وضعیت برای امروز و دیروز نیست و حرف از ۱0 تا 20 سال قبل است. 
این وسعت زمین و موقعیت مکانی می تواند با مشارکت بخش خصوصی 
به یک استادیوم زیبا و بزرگ برای شهر کهریزک و حتی جنوب تهران 
تبدیل شود. همانطور که همین اقدام در شهرقدس اجرایی شد و موجب 
افزایش ارزش افزوده و تولید ثروت برای اهالی آن منطقه شده است. ما در 
40 سال گذشته هر چه می کشیم از مدیرانی است که پشت میز اداری خود 
نشسته اند و منتظرند دولت به حساب اداره شان پول واریز کنند تا آنها چند 
طرح و پروژه ها آغاز کنند که ای کاش همان را هم درست و بدون تخلف 
انجام دهند.قطعا یک مدیر ورزش خالق و با اعتماد به نفس و دانا می تواند 
با همین بودجه و ظرفیت های قانونی برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۹ 
وضعیت را از آنچه که امروز می بینیم بهتر کند. بعنوان مثال فصل ورزش و 
تفریحات  از ۱0.4 درصد رشد و فصل فرهنگ و هنر از 5/۳ درصد رشد 
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ به نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برخوردار 
بوده است که این عدد ۱۱ هزار میلیاد تومان است. امیدواریم بخشدار 
کهریزک که تاکنون اقدامات جهادی او تپش و امیدی در بخش جنوبی 
تهران ایجاد کرده از مدیران بخواهد از این ظرفیت ها به درستی استفاده 
کنند. اگر من بعنوان روزنامه نگار جای حسین توکلی فرماندار ری بودم از 
تمامی مسئوالن شهرستان آزمون برنامه ششم و برنامه بودجه ۹۹ می گرفتم 
تا سطح آگاهی و اطالعات مدیرانم را ارزیابی کنم. باز هم تاکید می کنم 
مشاهده این تصاویر را باید بنویسیم مثبت 40 سال، چون اگر فردی هوشیار 
و دانا باشد می داند که انگار در این منطقه و شهر توجه درستی نبوده بوده 
و گویی کال ورزش و اداره ورزش مدیران سرآمد نداشته است. اگر همین 
تکه زمین در کشوری مانند ژاپن یا کره و مالزی بود می دانستند چطور و 
چگونه از آن استفاده کنند و برایش برنامه ها و طرح هایی داشتند. حاال ما 
افسوس بخوریم چرا هیچ وقت توانایی میزبانی از جام جهانی را نداریم. 

دلیلش همین است. مشت نمونه خروار است. 

محققان »دانشگاه ساسکس« انگلیس با کمک دکتر »پدرام روحانی« محقق ایرانی 
سیستمی را توسعه داده اند که می تواند بطور دقیق یک دوره خشکسالی را در 
شرق آفریقا تا ۱0 هفته زودتر پیش بینی کند. مدتها است محققان در کنیا از تصاویر 
ماهواره ای و متریکی به نام » شاخص وضعیت پوشش گیاهی« برای نظارت بر 
وضعیت مراتع و تعیین سالمت پوشش گیاهی استفاده می کنند. داده های این 
ابزار از طریق سیستم های هشدار زودرس خشکسالی به افراد مناطق خشک و 
نیمه خشک کنیا منتقل می شود. با این حال این سیستم ها که توسط سازمان ملی 
مدیریت خشکسالی)NDMA( اداره می شود تنها به سازمان ها و جوامع اجازه 
می دهد در مواقعی که خشکسالی رخ داده است برای جبران عوارضش چاره ای 
بیاندیشند و در آن زمان شرایط به حدی سخت است که تأثیر بسیار مخربی بر 

معیشت مردم محلی می تواند بگذارد.
حال تیمی از محققان دانشگاه ساسکس و سازمان ملی مدیریت خشکسالی 
سیستمی جدید با نام »استروکست«)Astrocast( را توسعه داده اند. این سیستم به 

افراد امکان می دهد تا ۱0 هفته زودتر از قبل خشکسالی را پیش بینی کنند.
در این مطالعه محققان توضیح دادند که چگونه یک تیم از دانشمندان میان 
رشته ای)ستاره شناسان و ریاضیدانان( با جغرافی دانان همکاری کردند تا از 
تکنیک های علم نجوم  برای انجام این کار استفاده کنند. پردازش داده ها به طور 
مستقیم توسط تلسکوپ های فضایی انجام می شود و آن داده ها با روش های 

آماری برای پیش بینی هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
دکتر »پدرام روحانی«)Pedram Rowhani( استاد ارشد جغرافیا و از توسعه 
دهندگان آستروکاست گفت: در بسیاری از موارد اولین عالئم خشکسالی روی 
پوشش گیاهی طبیعی دیده می شود که از فضا قابل کنترل است. رویکرد ما 
شاخص وضعیت پوشش گیاهی گذشته و حال)VCI( را اندازه گیری می کند و 
این شاخصی است که مبتنی بر تصاویر ماهواره ای است و اغلب برای شناسایی 
شرایط خشکسالی، درک روندها و تغییرات کلی پوشش گیاهی در طول زمان و 
برای پیش بینی آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، مورد استفاده قرار می گیرد.

دهندگان  توسعه  از  یکی  و  اخترفیزیک  استاد   )Seb Oliver(»الیور »سب 
آستروکاست، اظهار داشت: بخش بزرگی از تحقیقات من در زمینه اخترفیزیک 
است که به پردازش داده ها از تلسکوپ های فضایی نجومی مانند رصدخانه 
فضایی هرشل می پردازم. ما اغلب برای تفسیر داده های نجومی خود از داده های 
آمارهای و روش های یادگیری ماشینی استفاده می کنیم. در این حالت نیز ما از 
روش های یادگیری ماشینی استفاده کرده ایم و توانسته ایم وضعیت پوشش گیاهی 

را تا ۱0 هفته زودتر پیش بینی کنیم.
 Remote Sensing of Environment« یافته های این مطالعه در مجله
»منتشر شده است. این خبر تیتر بسیاری از رسانه های جهان قرار گرفت و آن این 
است که محققان »دانشگاه ساسکس« انگلیس با کمک دکتر »پدرام روحانی« محقق 
ایرانی سیستمی را توسعه داده اند که می تواند بطور دقیق یک دوره خشکسالی را 

در شرق آفریقا تا ۱0 هفته زودتر پیش بینی کند.

خشکسالی
و پیش بینی ایرانی

گزارش
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جنگل بی قانون لواسانات
در شهر لواسان که ساخت و ساز های خالف قائده مقرراتی داریم؛  450 متر یا در برخی مواقع 600 متر می توان 
ویال ساخت اما به طور مثال ویالی 1400 متر خانوم نعمت زاده که تخریب شد؛ 900 متر اضافه بنا داشت. اضافه بنای 

ساخته شده به کمیسیون ماده 100 می رود که یا حکم تخریب  یا جریمه صادر شود.

گزارش روز

5

به گزارش مهرتابان، رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست 
تهران گفته است: بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظت شده تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران مربوط به بخش 
لواسانات و محدوده ای از شمال شرق استان تهران است که شامل پارک 
ملی خجیر و سرخه حصار می شود. علی امراللهی مجدبا بیان اینکه اداره 
منابع طبیعی متولی اراضی ملی است و آمار دقیق تری از میزان تصرفات 
عرصه های طبیعی دارد، اظهار کرد: بیشترین میزان تصرفات و پرونده های 
مربوط به زمین خواری و کوه خواری در مناطق حفاظت شده استان تهران 
که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند در محدوده ای 
از پارک های ملی خجیر و سرخه حصار و بیشتر در بخش لواسانات 

اتفاق می افتد. 

*زمین خواری به صورت جاری و یومیه اتفاق می افتد
وی در ادامه درباره میزان رفع تصرف مناطق حفاظت شده استان تهران 
طی سال جاری گفت: با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده های 
مربوط به زمین خواری و رفع تصرف اراضی زمان بر و طوالنی و گاهی 
ممکن است رسیدگی به پرونده ای یک سال، دو سال یا چندین سال 
طول بکشد بنابراین در طول سال هم تصرف اراضی توسط اشخاص 
و هم رفع تصرف صورت می گیرد یعنی شاید از ابتدای سال جاری 
چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پرونده های آن ها مربوط 
به سنوات گذشته باشد. از این رو بهتر است بگوییم که زمین خواری 
به صورت جاری و یومیه اتفاق می افتد  و میزان شدت و حدت آن 
متغیر است. امراللهی با اشاره به اینکه متولی حفاظت از اراضی ملی 
اداره منابع طبیعی است، اظهارکرد: تصرف غیر قانونی عرصه های طبیعی 
زمانی است که شخصی بدون داشتن هیچ گونه مالکیتی اقدام به تصرف و 
فعالیت در عرصه های ملی و طبیعی می کند بنابراین ماموران دستگاه های 
اجرایی و نهادهای متولی به محض مشاهده موارد زمین خواری و تصرف 
اراضی ملی و طبیعی از آن گزارش تهیه می کنند و برای رفع تصرف 
آن پرونده تشکیل می شود. رئیس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط 
زیست تهران با بیان اینکه براساس تبصره ۱ ماده 55 قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ادارات منابع طبیعی متولی رفع تصرف 
اراضی ملی هستند، گفت: مناطقی که براساس موضوع بند الف ماده ۳ 
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تحت  عنوان مناطق چهارگانه 
شناخته می شوند، تحت مدیریت ادارات کل محیط زیست استان ها 
هستند. از این رو ماموران ما درصورت مشاهده فعالیت شخصی خارج 
از محدوده های قانونی تعریف شده برای شهر، روستا و سایر مناطق، آن 
را به اداره منابع طبیعی گزارش می کنند چراکه مرجع تشخیص مستثنیات 
از اراضی ملی هم ادارات منابع طبیعی هستند. وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه زمین خواران و متصرفان ادعای مالکیت می کنند، ادارات منابع 
طبیعی باید براساس نقشه های مستثنیات از اراضی ملی مشخص کنند 
که عرصه مورد نظر جزو مستثنیات از اراضی ملی و در تملک شخص 
است یا خیر. درصورتی که مشخص شود شخص زمین خوار است و 
اراضی ملی را تصرف کرده است اداره منابع طبیعی می تواند بر حسب 
آنچه در قانون ذکر شده شخص متصرف را تحت پیگرد قضایی قرار 
دهد تا در نهایت مراجع قضایی نیز اقدام به صدور رای مبنی بر اعاده 
وضع سابق یا رفع تصرف کنند که پس از اعالم آراء اجرا و با متصرف 

برخورد می شود. 

*زمین خواری قانونی!
رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران در پاسخ به 
این پرسش که منظور از »زمین خواری قانونی« چیست و آیا در استان 
تهران مواردی از این دست پیش آمده  است؟ اظهار کرد: اصوال این گونه 
مسائل در حواشی یا محدوده های اراضی کشاورزی اتفاق می افتد. گاهی 
پس از اینکه افرادی که دارای زمین های کشاورزی بوده اند و روی آن 
فعالیت می کردند، از دنیا رفته اند، زمین های آنان مدتی رها شده و بستگان 
آنان پس از گذشت زمانی بر این زمین های رها شده ادعای مالکیت 
می کنند. از این رو  با توجه به فاصله زمانی که این عرصه ها رها شده و 
فعالیتی روی آن ها انجام نشده است، اداره منابع طبیعی باید از روی نقشه 
مستثنیات از اراضی ملی و پالک کشی ها مشخص کند که عرصه های 

مورد نظری که اشخاص بر مالکیت آن ها ادعا می کنند جزو اراضی ملی 
یا مستثنیات از اراضی ملی است یا نه. امراللهی گفت: در استان تهران هم 
مواردی از این دست پیش آمده که عرصه های طبیعی متعلق به اشخاصی 
بوده اند اما به دلیل اینکه مدتی رها شده و شخصی ادعای مالکیت بر آن ها 
نکرده است جزو اراضی ملی لحاظ شده اند. همچنین مواردی هم وجود 
دارد که اشخاص به طمع تصرف روی عرصه های طبیعی فعالیت کرده  

و اقداماتی انجام داده اند./ایسنا

*زمین خواری 6 هزار میلیاردی!
اظهارات این مقام مسئول در حالی است که یک منبع آگاه در مورد 
زمین خواری اراضی اوشان استان تهران گفته است: اراضی مذکور  در 
حاشیه شهر اوشان در شمال شرق تهران واقع شده مانند یک کمربند، 
اراضی شهر را برمی گیرد. وی با بیان اینکه مساحت این اراضی در حدود 
2۳0 هکتار است، افزود: حداقل ارزش این اراضی در حدود  ۶0 هزار 
میلیارد ریال برآورد می شود. منطقه ای که در آن افراد با یقه های بسته و 
خودروهای شیشه دودی تردد دارند و هرکاری می کنند تا این ویالها 

هیچ وقت تخریب و از بین نرود.

*روش زمین خواری!
 این منبع آگاه با تشریح چگونگی وقوع زمین خواری در منطقه اوشان 
اظهار کرد: این اراضی، در جهت اجرای ماده 5۶ قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در سال  ۱۳54 مورد بررسی قرار 
گرفت و در نتیجه، اراضی متعلق به دولت از اراضی متعلق به اشخاص و 

مستثنیات تفکیک و نقشه  جغرافیایی آن ها نیز تهیه شد.
وی افزود: بعد از تهیه نقشه اراضی اوشان در آن سال، گزارش تفکیک 
اراضی ملی در یک آگهی سراسری منتشر شد. که اعتراض برخی از 
افراد را در پی داشت، اما در نهایت کمیسیون ماده 5۶ قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ضمن رد این اعتراضات، نقشه تهیه 

شده را تایید کرد.

*گاف دولتی در توسعه زمین خواری
این مبنع آگاه در ادامه گفت: پس از مدت  ها در سال ۱۳۹2 اداره منابع 
طبیعی شمیرانات اقدام به اخذ سند مالکیت تک برگ )کاداستری( برای 
اراضی ملی اوشان می کند؛ اما متأسفانه در یک اشتباه آشکار، نقشه ای که 
برای اخذ سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک ارائه می گردد، مغایر 
با نقشه سال ۱۳54 بوده است؛ به طوری که 2۳0 هکتار از اراضی ملی در 

نقشه کاداستری جدید از این اراضی کسر می شوند.
وی در ادامه افزود: به  عبارت  دیگر اداره منابع طبیعی شمیرانات برای 
2۳0 هکتار از اراضی ملی سند مالکیت اخذ نمی کند. بدین ترتیب افراد 
سودجو و زمین خوار از این مسئله سوءاستفاده کرده و بعد از تصرف 
قسمتی از این اراضی و اخذ سند مالکیت، اقدام به ساخت وساز ویال های 
مجلل نمودند. وی اشتباه مسئوالن وقت اداره منابع طبیعی را عامل اصلی 
از دست رفتن این حجم از اراضی ملی در آن زمان دانست و افزود: بعد 
از ارسال گزارش وزارت اطالعات به شورای حفظ حقوق بیت المال 
استان تهران، این شورا  اقدام به بررسی این مسئله با حضور دستگاه های 
ذیربط ازجمله ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و ثبت اسناد و 
امالک استان تهران نمود.وی در ادامه اظهار کرد: پیرو مصوبات شورای 
حفظ حقوق بیت المال، ادارات مذکور مکلف به انجام اقدامات الزم 
جهت اخذ اسناد مالکیت اراضی 2۳0 هکتاری به نام دولت شدند و 
در نهایت با اقدامات به  موقع اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران، 
اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران صادر 

شد./مشرق
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. جواد خردمند فرمانده یگان 
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفته است: در پی بررسی های 
صورت گرفته تصرف ۱0 هکتار اراضی در دماوند محرز شد که فرد 
سودجو با قطعه بندی آن را به چند نفر به فروش رسانده بود. وی گفته 
است: ۱0 هزار گزارش مردمی از تصرف اراضی در مناطق مختلف 
کشور بررسی شده و تهران که زمانی بهشت زمین خواران بود امروز 
به جهنم زمین خواران تبدیل شده است. البته این آقای خردمند انگار به 

سمت لواسانات و شرق تهران هنوز سری نزدند. سوال اینجاست که 
آیا تعداد 500 واحد گشت برای مقابله با زمین خواری کافی است؟ در 
روزگاری که شهروندان با تماس با ۱۳7 هم نمی توانند مشکل آسفالت یا 
زباله کوچه خودشان را رفع کنند می شود با اعالم چند شماره تلفن ادعا 
کنیم هر کاری از دستمان برآمده انجام داده ایم؟ این در حالی است که 
رهبر انقالب در اسفندماه ۱۳۹۳ در دیدار مسئوالن منابع طبیعی و محیط 
زیست با اشاره به جرائمی چون زمین خواری و تعدی به جنگل ها تاکید 
کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده 
کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. اما این اهتمام 
در میان مسئوالن مربوطه هنوز رخ نداده است. وقتی خبرنگاری به دلیل 
افشای چند تغییر کاربری در جلوی درب فرمانداری ری کتک می خورد 
و فرمانداری و مسئوالن آن شهرستان هیچ عکس العملی نشان نمی دهند 
یعنی اینجا ریشه فساد آنقدر عمیق شده که به قول قدیمی ها سر شده 
است. با این حال وضعیت از دیدگاه یک خبرنگار بحرانی است و به 

زنگ خطر رسیده است. 

*ویالی خانم نعمت زاده 900 متر اضافه بنا داشت
حجت االسالم سعید لواسانی امام  جمعه لواسان در تائید این گفتار 
صحه می گذارد و می گوید:  من در یکی دو سال گذشته  تحفظ داشته  
و تالش می کردم  تا در پشت پرده با ارتباطاتی که با مسئولین مربوطه 
ارتباط بر قرار کرده و موضوع را پیگیری کنم. بعد از گذشت زمان متوجه 
شدم که  از صحبت هایی که مطرح می شد؛ عمال نمی توان نتیجه گرفت 
؛ضمن آن که بهتر است این مطالب با مردم در میان گذاشته شود. زمانی 
که مردم در جریان قرار میگیرند؛ یک فرهنگ شکل می گیرد چرا که یکی 
از وظایف امام جمعه فرهنگ سازی است. امام جمعه لواسان با اشاره 
به ویالهای ساخته شده در لواسان گفت: باید به پدیده هایی که با آن 
مواجه هستیم توجه کرد. در شهر لواسان که ساخت و ساز های خالف 
قاعده مقرراتی داریم؛  450 متر یا در برخی مواقع ۶00 متر می توان ویال 
ساخت اما به طور مثال ویالی ۱400 متر خانوم نعمت زاده که تخریب 
شد؛ ۹00 متر اضافه بنا داشت. اضافه بنای ساخته شده به کمیسیون ماده 
۱00 می رود که یا حکم تخریب  یا جریمه صادر شود. وی افزود: این 
موضوع بدی است که ما اختیار را به دست مرجعی داده ایم. قانون ما 
شفاف نیست. قانون باید کامال در رابطه با  زیر بنا و اضافه بنای ساخته 
شده شفاف باشد. سعید لواسانی گفت: در این صورت من تشخیص می 
دهم که ویالی شما را تخریب می کنم و برای دیگری را خراب نکنم.  
در این هنگام است که خطاها و رشوه ها جا به جا می شود که دیگر نمی 
توان برآن چشم بست. بحث خطرناکی پیش می آید که از جهت عدالت، 
بحث تبعیض است. من به عنوان یک مامور دولتی و با فردی که به طور 
مثال ۶0 متر دیوار ساخته است سریع برخورد می کنم اما در کنارش یک 

ویالی  بسیار بزرگ ساخته می شود که اصال نگاهش نمی کنم.

*معجزات 2 ماده قانونی
 این امام جمعه با اشاره به دو ماده قانونی گفت: در ماده ۳ قانون می گوید 
که تخریب کنید و در ماده ۱0 می گوید می توانید صبر کنید. ما یک بار 
از ماده ۱0 و بار دیگر از ماده ۳ استفاده می کنیم و این موضوع مردم را 
بسیار اذیت می کند. او در رابطه با معماری شهر و ویالها افزود: موضوع 
دیگری که در لواسان باید به آن توجه کرد؛ از بین بردن معماری شهر 
است .شما در لواسان ویالهایی را  می بینید شبیه کاخ سفید یا کلیسا 
می باشد.  و هر کس هر طور که دلش خواسته است ویال را ساخته است. 
حجت االسالم لواسانی گفت: وقتی مجموع این قضایا و آدم هایی که به 
هیچ کاری ندارند را بررسی می کنیم، خانه نیست، قلعه است. دیوار های 
آن باالی ده متر است. باالی ۳ متر دیوار ساختن خالف قانون است اما 
کسی کاری ندارد. با این حال یکی از ایراداتی که از من گرفته و پاسخی 
که به آن می دهم، این است که می گویند: شما بحث هایی که مطرح می 
کنید ایجاد نا امیدی در جامعه می کند.  من عرض می کنم  که  به چند 
دلیل این صحبت ها ایجاد امید می کند. دلیل اول آن است  که بدون هیچ 
شکی ریل گذاری نظام ما عدالت است و در آن شکی نیست.  ما اصال 
فساد سیستماتیک در نظام نداریم و در درون همین نظام اتفاقاتی می افتد 

که ما باید این ها را جبران  و برخورد کنیم. 
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گزارش روز از گورستان بزرگ پایتخت

بهشت زهرای تهران بیشتر به بهشت »سعید« شباهت دارد چون بر اساس سلیقه مدیران آن سنگ قبور نصب می شود. مگر 
می شود سنگ ها عمودی نصب شوند؟ چرا در دوره های قبل اینچنین اقداماتی غیرقانونی بود؟ و حاال آزاد است!

*گزارش تصویری از بهشت زهرا
مردادماه 1399
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جامعه  های  چالش  و  مشکالت  روزی  اینکه  تصور 
معلوالن برطرف شود به یک رویا تبدیل شده تا جائیکه که 
دیگر روز بهزیستی هم در رسانه های کشور کمرنگ تر شده 
است. باید باور کنیم که دولت و حکومت توانایی دفاع و 
حمایت از جامعه معلوالن را ندارند و این مهم با محوریت و 
اجرای بخش خصوصی به ویژه جامعه معلوالن بهتر مدیریت 
می شود. به مناسبت هفته بهزیستی این بار به سراغ خانواده 2 
معلول از اتباع افغان رفتم. اتباعی که بیش از 40 سال است در 
کنار شهروندان ایرانی زندگی می کنند. نامشان معین و متین بود 
که در سن ۱4 سالگی از بیماری اوتیسم شدید رنج می برند. 
مادراز 5 فرزند و همسری که فقط از راه دستفروشی و کارگری 
حقوق 2.5 میلیونی را سرسفره می آورد روایت کرد. روزهای 
سختی که در کشور دوست و مسلمان ایران برایشان هر روز 
خاطرات تلخ می سازد. آنها ۱7 سالی است که در جنوب تهران 
و منطقه حسن آباد فشافویه زندگی می کنند. منطقه ای که برای 
معلوالن بیشتر به آخر دنیا شباهت دارد چون از کمترین امکانات 
برخوردار است. مادر می گوید: برای توانبخشی فرزندانم 
مجبور بودم با اتوبوس و مترو آنها را تا سعادت آباد ببرم چون 
این خدمات در شهرستان ری نبود. حاال هم کرونا آمده و 
همه چیز تعطیل شده است. نگرانی ما تامین داروهای متین 
و معین است چون هر 50 روز باید یک میلیون تومان هزینه 
دارو پرداخت کنیم که با این وضعیت کار در فشافویه تقریبا 

اسفندماه ۱۳۹0 بود که بهشت زهرای تهران تصمیم گرفت اقدامات خارق 
العاده ای برای تسهیل زائران انجام دهد. مثال یکی از مهمترین اقدامات 
جهادی این سازمان تخریب آلونک یا همان دکه »ننه علی« مادر شهید 
رخشانی بود که زندگی 20 ساله این مادر کنار مزار فرزند شهیدش را 
روایت می کرد. و بعد هم شخم زدن گلزار شهدا و شکستن سنگ مزار به 
بهانه اجرای طرح مناسب سازی قبور شهدا بود که با اعتراض خانواده شهدا 
و شکایت های پی در پی و ورود رهبرانقالب متوقف شد. آن روزها مدیر 
روابط عمومی سازمان بهشت زهرای تهران »سعید خال« مدیرفعلی سازمان 
بهشت زهرا بود. حاال آقای روابط عمومی با پشت سرگذاشتن چندین 
مدیر خودش روی صندلی بزرگترین گورستان پایتخت تکیه زده است. 
اخباری که در 2.5 سال اخیر از مدیر جدید گورستان پایتخت شنیدیم 
بیشتر در مورد باز و بسته بودن درب های بهشت زهرا، تعداد دفن اموات، 
خودداری از اعالم دفن شدگان کرونا، تشکر از شهروندان، اعالم زمان 
تکمیل ظرفیت بهشت زهرا، برنامه های بهشت زهرا در دهه فجر، روز 
شهید، ایام نوروز و غیره بوده است و چیزی بعنوان اقدامات زیرساختی و 
فرهنگی مشاهده نمی شود. تصور کنید که شما هیچ اطالعاتی از وضعیت 
مدیریت، درآمد، هزینه و خدمات گورستان بزرگ پایتخت ندارید که 
البته طبق قانون باید روی سایت این سازمان بارگزاری شود. با این حال 
می توانید فقط با 20 دقیقه چرخیدن در گورستان بزرگ پایتخت کیفیت و 
نوع مدیریت را با چشم غیر مسلح مشاهده و قضاوت کنید. هیچ نیازی هم 
به سند سازی یا فوتوشاپ نیست. اینجا فقط به چند مورد آن که می توانید 
به راحتی ارزیابی کنید اشاره می کنم. اول( چرا بزرگترین گورستان پایتخت 
جمهوری اسالمی ایران با وسعت بیش از ۶00 هکتار که ۳0 هزار شهید و 
یک میلیون و ۳00 هزار متوفی را در دل خود جای داده هیچ وسیله حمل 
و نقل عمومی ندارد؟ معلوالن و سالمندان به ویژه جانبازان و والدین شهدا 
چگونه باید این وسعت را طی کنند؟ یعنی این سازمان نمی تواند خدمات 
حمل رایگان زائران داشته باشد؟ آن هم با این همه درآمدی که دارد؟ دوم( 

آیا این مکان تاریخی و ایثارگری نمی تواند یکی از جاذبه های گردشگری 
در جنوب تهران باشد؟ گورستانی که در دل خود غیر از شهدا جنگ 
تحمیلی، شهدا و چهره هایی همچون شهدای حج، اهالی رسانه، هفتاد و 
دوتن، مدافعان حرم، برخی از روسای جمهور، وزرا، مسئوالن و به ویژه 
هنرمندان و نام آوران را در دل خود جای داده است.جایگاه جلوس امام 
خمینی)ره( در بدو ورود به ایران اسالمی، موزه شهدا و مجاورت با حرم 
بنیانگذار انقالب اسالمی بخش دیگری از جاذبه های این گورستان است. 
به جرات می توان گفت که بخش خصوصی به دور از مدیریت دولتی و 
انتصابی و سیاسی بهتر می تواند این مکان بزرگ را به مکانی امن، جذاب 
و گردشگری تبدیل کند. سوم( حداقل های امکانات یک مکان عمومی 
مانند گورستان و مکان فرهنگی در دسترس بودن آب آشامیدنی و مواد 
مورد نیاز زائران اعم از فروشگاه، خدمات و غیره ... است. به راستی چرا 
بهشت زهرای تهران با صدها نماد سنگی و مشخص برای ایجاد آبسردکن 
این خدمت را از مردم دریغ کرده است؟ چهارم( چرا بر خالف مقررات 
گورستان و به ویژه مسائل شرعی سنگ قبور به طور سلیقه ای نصب 
می شود؟ آیا این گورستان بهشت زهرا است یا یهشت سعید)خال(؟ هر 
فردی با هر سلیقه ای بدون رعایت قانون قبور خود را به صورت افقی و 
عمودی تزئین می کنند. برخی کتیبه می زنند و گروهی هم با غچه سنگی 
ایجاد می کنند. سنگ عمودی برخی از قبور آنقدر بزرگ و مرتفع است 
که قد آن به باالی یک متر هم می رسد که این قابل تامل است. انگار وارد 
گورستان مسیحیان شده ایم! این 4 موضوع که مطرح شد ابتدایی ترین 
خواسته یا چالش ها در گورستان بزرگ شهر است که با اندکی هوش 
مدیریت و توانایی می توان اجرا و رفع کرد. متاسفانه این شهر بزرگ که 
صاحب شهردار هم هست رها شده و مدیران آن با عکس های یادگاری 
زائران و شخصیت ها تصور می کنند کار بزرگی انجام داده اند در حالی که 
این گورستان یک گنج نهفته است که باید مدیران توانمند، مقتصد، برنامه 

محور، هنرمند و مهندس آن را استخراج کنند.

به مادر متین و معین گفتم: با برخی از مسئوالن امکان توجه به معلوالن اتباع صفر است چون به معلوالن ایرانی 
هم توجهی ندارند. اما شاید یک مسئول و دلسوز و متعهد این گزارش را بخواند.

امکان پذیر است.وقتی سوال کردم اگر دارو به این دو پسر 
بانمک نرسد چه می شود گفت: پرخاشگری می کنند! حتی 
همدیگر را گاز می گیرند و همه چیز را می شکنند و کنترل 
آنها سخت می شود. برای همین کاردرمانی و گفتار درمانی 
هم می رویم اما ار جلسه مرکز تحت پوشش بهزیستی از ما 
50 هزارتومان می گیرد. من مجبورم صبح تا شب در خانه 
مراقب بچه ها باشم و نمی توانم کار کنم و بارخانه بردوش 
همسرم است. همینکه گاهی افرادی مانند شما سبد ارزاقی 
هدیه می کنند خدا را شکر می کنیم اما مشکالت زیادی 
داریم. از مادر متین و معین سوال کردم: بهزیستی شهرستان 
ری چه کمکی به شما کردند؟ پاسخ داد: هیچ کاری نکردند 
چون ما اتباع هستیم. گفتم: بر اساس قانون و تفاهم نامه های 
بین المللی برخی خدمات به خانواده معلوالن اتباع ارائه می 
شود مگر شما از این خدمات استفاده نکردید؟ مادر گفت: 
نه حرفی نزدند! در مدت کوتاهی که برای دومین بار خانه 
این عزیزان بودم پسرها دائم راه می رفتند و نمی توانستند 
گوشه ای آرام بگیرند. دست خودشان نبود. مادر با چهره ای 
نحیف و خسته می گفت: یعنی کاری می کنند؟ یعنی ما را 
می بینند؟ یعنی ممکن است در ایران به اتباع معلول هم احترام 
و خدماتی ارائه شود؟ گفتم: با برخی از مسئوالن امکانش 
صفر است. اما شاید مسئول خوبی هم این گزارش را بخواند 

و به جای شکایت بررسی کند!

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

گزارش
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عضو  و  »ری«  فرزند  آبادی  خلیل  حسن 
شورای اسالمی شهر تهران در واکنش به گزارش 
»جنایت سلطان پالستیک در کهریزک« و بازتاب 
این  گیری  بازپس  در  مسئوالن  اقدام  ای  رسانه 
زمین ها گفت: تفکیک اراضی کشاورزی و هر 
شغلی که غیر مرتبط با کشاورزی و دامداری باشد 
خالف قانون است و جهادکشاورزی و دادستان 
حق دارند و باید با آن برخورد کنند. اقدام مسئوالن 
برای جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری باید مورد 
این  باید در  حمایت قراربگیرد و رسانه ها هم 
امر مهم بازوی مسئوالن و قوه قضائیه باشند تا 
سودجویان نتوانند از هر فرصتی برای منافع خود 

استفاده کنند.

غالمحسین رضواني نماینده مجلس شوراي 
باشند  قانون  به  ملتزم  باید  همه  گفت:  اسالمي 
واگر زمین ها براساس موازین قانوني مجوز داده 
شده باشد و کسی اعتراضي دارد از طریق مصوبه 
قانوني باید اعتراض کنید اما اگر غیرقانوني بوده 
 است بر اساس موازین قانوني باید منتفي شود  .
قبول ندارم که مافیا قوي تر از قانون است،مگر 
آن هایي که قانون را دنبال مي کنند خودشان در 
پیگیري قانون ضعف داشته باشند.  بخشدار نماینده 
دولت در آن بخش است ومافیاي پالستیک و یا 
هر مافیاي دیگري باید با آن ها برخورد شود و 
اگر مسوولین اجرایي در برخورد با آن ها ناتوان 

هستند باید از قوه قضائیه کمک بگیرند.

حسن
خلیل آبادی

غالمحسین 
رضوانی

دادستان برخورد 
کند

قانون قوی تر از 
مافیای پالستیک

حمایت ویژه از اقدام 
بخشداری کهریزک

 این مساله باید به شکل عمومی همانطور که 
آقای بخشدار رسانه ای کردند اطالع رسانی 

شود.

مهر تابان 

عضو شورای شهر تهران

سید حسن رسولی عضو شورای اسالمی شهر تهران، ری و شمیرانات که در کارنامه 
خود استانداری لرستان و خراسان رضوی و مشاور وزیر کشور و فرمانداری زاهدان را دارد 
در واکنش به گزارش های منتشر شده مبنی بر اقدام بخشداری کهریزک در خروج مافیای 
پالستیک از زمین های کشاورزی روستاهای قمصر و مجیدآباد گفت: تبدیل اراضی کشاورزی 
بر اساس قانون به هر نوع کاربری مطلقا ممنوع است و حتی انتقال اسناد اراضی کشاورزی هم 
ممنوع شده است. اگر در دو روستای قمصر و مجید آباد خالف اینها رخ داده از طریق دادستان 
بعنوان مدعی العموم می توان اعاده دادرسی کرد. همچنین باید عوامل این رخداد از سوی 
ظابطین قضایی از نیروی انتظامی تا وزارت اطالعات شناسایی و معرفی شوند. حتی اگر به باند 
مافیایی همانند کوه خوارها و زمین خوارها برخورد کردند به طور قاطع اقدام کنند. این مساله 
باید به شکل عمومی همانطور که آقای بخشدار رسانه ای کردند اطالع رسانی شود تا افرادی که 
برای منافع خود به زمین های کشاورزی لطمه وارد می کنند حاشیه امنی نداشته باشند. از همه 
دستگاه های مرتبط هم می خواهیم مسئوالن بخش را در تحقق این مهم یاری کنند. بر اساس 
قانون حفظ کابری اراضی زراعت و باغ ها مصوب ۱۳74/۳/۳۱ و اصالحیه بعدی آن مصوب 
۱۳۸5/۸/۱ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها تغییر کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری 
ممنوع است.  بر اساس قانون فوق، تمام کاربری های غیر مجاز پیش از ۱۳74 نادیده گرفته شده 

و تا ۱۳۸5 مشمول جریمه و پس از آن شامل تخریب و جریمه می شود.

حمایت از »زمین«
پس از انتشار گزارش سید هادی کسایی زاده با عنوان »جنایت سلطان پالستیک در 
کهریزک« این خبر با حضور خبرنگاران تیتر یک روزنامه همشهری، اخبار رسانه ملی و 
شبکه خبر و سایت عصر ایران قرارگرفت. امین بابایی بخشدار کهریزک گفت: این معضل 
طی دو دهه و تحت تاثیر سوء مدیریت مرکز پسماند آراد کوه و عدم اجرای دقیق طرح 
جامع پسماند کالن شهر تهران به طور مخفیانه شکل گرفت و بارها از سوی بخشداران 
سابق اقدامات قانونی برای جمع آوری آنها انجام شد. اما به دلیل سودآوری باال از سوی 
اتباع و تمایل کشاورزان به تغییر شغل شاهد تکرار آن در زمین های کشاورزی بودیم.  
گاهی در برخی چالش هاحتی با وجود ابزارهای قانونی موج منفی و فشارهای حاشیه ای 
اجازه نمی دهد مسئوالن اجرایی شهرستان  اقدام ضربتی داشته باشند. در این مواقع نیاز 
به حمایت نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و به ویژه رسانه ها داریم. اکنون حمایت فرماندار 
»ری« و دادستان و رسانه ها به دنبال زمینی پاک برای توسعه کشاورزی کهریزک هستیم.

دکتر محسنی بندپی در واکنش به اقدامات اخیر در کهریزک گفت: اقدام بخشدار 
کهریزک در رفع تصرف ضایعاتی های پالستیک از زمین های کشاورزی قابل 

تحسین است. استانداری از این اقدام حمایت می کند.
گزارش ویژه

گزارش

اجازه ندهید 
زمین را نابود کنند

مدیر تشکل مردمی پیشگیری از فساد

محمد محمدی مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری 
و مبارزه با فساد که در کارنامه و سوابق اجرایی خود 
قضاوت و ریاست تعزیرات حکومتی استان تهران را دارد 
در واکنش به اقدام بخشداری کهریزک در بازپس گیری 
زمین های کشاورزی از مافیای پالستیک گفت: متاسفانه 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی روز به روز بیشتر می 
شود و این ناشی از قصور ماموران جهادکشاورزی است. 
آنها می توانند هرگونه تغییر کاربری را متوقف نمایند و با 
حضور دادستان و نیروی انتظامی در محل با آنها برخورد 
کنند. اینکه در سالهای گذشته به این مهم پرداخته نشده 
باید مسئوالن ذیربط پاسخ دهند اما اقدام برای بازپس 
گیری زمین های کشاورزی به کاربری طبیعی خود حائز 
اهمیت و تقدیر است. قطعا تشکل مردمی پیشگیری و 
مبارزه با فساد حمایت خود را از این اقدام اعالم می کند 
و از مسئوالنی که متعهدانه بدون در نظر گرفتن بازی 
های سیاسی و قومی و منطقه ای برای منافع مردم اقدام 
کردند حمایت خواهد کرد. نباید اجازه داد گروهی برای 
سودآوری زمین را نابود کنند حاال هر بهانه ای که داشته 
باشند دلیل بر اقدام غیرقانونی نیست. از مسئوالن ری هم 
می خواهیم کشاورزان را برای بازگشت به کار اصلی خود 
تشویق و حمایت کنند چراکه ری قطب کشاورزی استان 

تهران است.

محمد محمدی 

مسئوالن محلی
ودتر اقدام کنند ز

نماینده   مردم تهران درمجلس

اقبال شاکري نماینده مردم تهران  در مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به گزارش جنایت سلطان پالستیک در 
کهریزک که در هفته نامه مهرتابان منتشر شده بود گفت: 
تغییر کاربري اراضي به مرکز تفکیک پالستیک از لحاظ 
مدیریت شهري غیرقانوني است. هم چنین این کار بدون 
رعایت موازین بهداشتي و استانداردها انجام مي شود که 
محیط زیست را آلوده مي کند و تولیداتي که هم دارند 
خطرناک و غیر استاندارد است و این سه عامل نشان مي دهد 
 که این کار آن منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

شاکري گفت: دستگاه قضایی، فرماندار و مسوولین محلي 
هر چه زودتر باید جلوي گسترش کار را بگیرند.  چطور 
ممکن است اراضي کشاورزي به صورت گسترده تغییر 
 کاربري بدهند و هیچ ارگاني جلوي این کار را نگیرد؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: عوامل محلي نباید اجازه 
بدهند که این کار صورت بگیرد و این کار تا هر کجا که پیش 
 رفته است باید متوقف شود و از مجاري قانوني پیگیر باشند  .

وي در ادامه افزود: هیچ بهانه اي چه در داخل شهر چه در 
 خارج شهر براي تغییر کاربري اراضي قابل قبول نیست.

پول این کار به جیب  قانون شکنان مي رود  جان عده 
زیادي کارگر که از روي ناچاري و گذران زندگي به این 
کار روي آورده اند  به خطر مي افتد و همچنین با تولیدات 

غیربهداشتي زندگي مردم را به خطر مي اندازند.

اقبال شاکری

غالمرضا نوفرستی دادستان شهرری در واکنش 
در  پالستیک  سلطان  »جنایت  گزارش  انتشار  به 
کهریزک« و بازتاب رسانه ای آن و برخورد بخشدار 
با تغییر کاربری ها به هفته نامه مهرتابان گفت: انشا اهلل 
با تالش و روشنگری رسانه ها این معضل زیست 
محیطی که منشاء بسیاری دیگر از ناهنجاری های 
شده به صورت کامل حل شود و مقدمه ای برای 
حل مشکالت مشابه و مثل باشد. بر اساس این 
گزارش دادستانی شهرری در ماه های اخیر اقدامات 
زیادی برای جلوگیری و پیشگیری از فساد در سطح 

شهرستان انجام داده است.

دادستان
شهرستان ری

حمایت آقای 
دادستان
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مهرتابان/ حسین توکلی فرماندار شهرستان ری 
در مورد پرونده مافیای پالستیک و جنجال رسانه ها 
برای ورود مسئوالن به این چالش زیست محیطی 
های  شغل  شده  موجب  آرادکوه  وجود  گفت: 
مرتبط با زباله ها در محدوده شهرستان ری پدیدار 
و فعال شوند. این هم برای یک سال یا چند سال 
قبل نیست بلکه حدود ۳0 سال در اطراف ری و 
کهریزک رخ داده است. هدفگذاری ما ساماندهی 
است. مهرتابان: زمانی شما بخشدار کهریزک بودید. 
چه کردید؟ توکلی: همان زمان کار را آغاز کردیم. 
شما اگر قبوض برق این افراد را مشاهده کنید 25 
سال سابقه پرداخت قبوض دارند. ما باید در کنار 
آراد کوه فضایی در نظر بگیریم و به صورت علمی 

موضوع بازیافت پالستیک انجام شود. نمی توانیم 
بگوئیم کال این پالستیک ها جمع شود. خب کجا 
برود؟ مگر این طالی کثیف نیست. قطعا باید از این 
سرمایه حرفه ای و علمی استفاده کرد. مهرتابان: این 
زمین را چه کسی باید بدهد؟ توکلی: کارهای ابتدایی 
انجام شده و در حال دریافت مجوز های مربوطه 
هستیم. مهرتابان: آقای فرماندار زمان دهید؟ توکلی: 
اول باید محیط زیست با کلیات آن موافقت کند و 
افرادی را که شغلشان همین است ساماندهی کنیم. 
مهرتابان: برنامه شما برای کشاورزان روستای قمصر 
و مجید آباد و اشرف آباد چیست؟ زمین های آنها 
پاک می شود؟ حمایت می کنید؟ توکلی: شهرستان 
ری به دلیل کمبود حق آبه مشکل کشت کشاورزی 

داریم. درخواست ما از جهادکشاورزی سطح بندی 
دارند  اراضی کشاورزی مشکل آب  وقتی  است. 
می شود بر اساس قانون به کاربری سردخانه، تولید 
قارچ و گلخانه تبدیل وضعیت شوند. این مطالبه 
برای  این شهرستان  اینکه در  بعد  نکته  ما است. 
جلوگیری از کاربری برخورد شدید داریم. هر فردی 
بخواهد دست درازی در اراضی کشاورزی داشته 
باشد برخورد می کنیم. اما افرادی که اقتصادشان در 
کشاورزی است ساماندهی می کنیم. امروز چربی 
سوزی ها و استخوان سوزی ها را ساماندهی کردیم. 
هدف اصلی ما با برنامه سازگار است. نمی خواهیم 
زندگی کشاورزان را که به دلیل مشکل آب با چالش 

روبرو شده را بدتر کنیم بلکه برنامه داریم.

وج ضایعاتی ها خر
وستاهای کهریزک از ر

حسین توکلی فرماندار شهرستان ری

حمله به قلعه حاجی ها
روستای »زیوان« با قابلیت احیای محلی برای بومگردی می تواند نگینی برای گردشگری حسن آباد فشافویه 

باشد اما سوء مدیریت ها مانع تحقق این طرح شده است.
*گزارش تصویری

وضعیت آسیب زدن و 
تخریب قلعه حاجی ها در 

روستای زیوان از توابع 
حسن آباد فشافویه

گزارش روستا

مهرتابان/کسایی زاده/ »زیوان« دانه سیاه 
رنگی است که در گندمزارها می روید و این 
را  روستایی  که  است  قرن  از یک  بیش  نام 
با خود همراه کرده است. شاید اهالی قدیم 
روستا به جهت رویش گندمزارهای طالیی 
برگزیدند.  را  نام  این  شان  مزارع  در  ری 
روستا  این  قدمت  از  اسنادی  هیچ  متاسفانه 
در دسترس نیست اما گپ و گفت با اهالی 
روستا نشان می دهد که بیش از ۱00 سال 
از  شماره  این  روستاگردی  در  دارد.  قدمت 
هفته نامه مهرتابان از کوچه پس کوچه های 
روستای قدیمی و تاریخی زیوان عبور کردم. 
آنچه بیشتر نظر من را بعنوان یک خبرنگار 
بافت  از  بخشی  حفظ  کرد  جذب  تحقیقی 

تاریخی روستا از سوی اهالی بود که با پرس و جو دانستم 
که این اقدام خودجوش بوده و هیچ ارتباطی با مسئوالن 
ندارد! خانه های کاه گلی با سقف های گنبدی شکل که 
در میان روستاهای شهرستان ری حائز اهمیت است. درب 
یکی از این خانه های کاه گلی که هنوز هم سرپاست را 
زدم که مستاجری در آن سکونت داشت. البته مستاجرانی 
از اهالی اتباع افغان در این روستاها رویداد طبیعی است. 
با 7 میلیون پول ودیعه و ماهانه 200 هزارتومان در خانه 
ای ۱00 ساله زندگی کند. سراغ صاحب خانه را گرفتم که 
من را به فاطمه خانم همسایه دیوار به دیوار معرفی کرد. 
فاطمه خانم می گفت: خانه برای پدرهمسرم است و 20 
سال است اینجا زندگی می کنیم. قصدی هم تخریب یا 
ساختمان سازی نداریم و همین سبک معماری را دوست 
داریم. البته خدا از دل آدم ها خبر دارد شاید سالهای بعد 
همین خانه ها با افزایش ارزش افزوده زمین به ساختمان 
های سنگی و چند طبقه تبدیل شوند. در کوچه های دیگر 
هم همین شکل خانه ها قابل مشاهده بود. اما نکته جالب 
بود که نظر من را  قلعه قدیمی  نمای یک  تامل  قابل  و 
جلب کرد. وقتی از همسایه های قدیمی سوال کردم گفتند: 
اربابان و  آن  بوده که در  »قلعه حاجی ها«  قلعه  این  نام 
حاجی های روستا سکونت داشتند. همسایه روبروی قلعه 
که خودش هم ساکن یکی از خانه های کاه گلی قدیمی 
بود می گفت: آنقدر این قلعه زیبا بود که هر روز به آن سر 
می زدم اما امروز ویرانه شده است. دوان دوان از کنار قلعه 
خودم را از کوره راهی به داخل قلعه رساندم که تصاویر 
نشان دهنده عمق فاجعه است. بخش زیادی از قلعه از 
بین رفته و بخشی هم توسط سودجویان و جویندگان طال 
تخریب شده بود. یکی از اهالی که عضو شورای روستا هم 
بود می گفت: مالک این قلعه فردی بود که فوت شده است 

و حاال 70 ورثه دارد. از سویی دیگر میراث فرهنگی دست 
روی قلعه گذاشته اما اقدامی برای خرید یا بازسازی آن 
نمی کند. برای همین دست ما خالی است و تکلیف روشن 
او در مورد دیگر مشکالت روستای زیوان  نشده است. 
گفت: بوی بد فاضالب و کم آبی چالش دیگر روستا است 
که مجبوریم گاها آب خوردن خریداری کنیم. یکی دیگر 
از اهالی روستا وجود چند کارگاه بزرگ تولید موزائیک و 
لنت سازی را آفت روستا عنوان کرد و گفت: چون این 
کارگاه ها برای اقوام یکی از مسئوالن روستا است کسی 
حرفی نمی زند و پشتش قرص است اما بوی نامطبوع و 
تردد کامیون ها و نیسان ها در دل روستا امان روستائیان را 
گرفته است. از بخشدار حسن آباد فشافویه می خواهیم 

به صورت ناشناس و بدون تشریفات تشریف بیاورند تا 
ازنزدیک چالش ها را رصد کنند. بدتر اینکه پشت همین 
مسجد  قراردارد.  مدرسه  و  ورزشی  مجموعه  ها  کارگاه 
این  به  بود چون مسجدی  برایم جالب  بزرگ روستاهم 
وسعت کمتر در روستاهای ری دیده بودم. اهالی می گویند: 
در ایام محرم و مناسبت های مذهبی شبی 4000 غذای 
نذری در این مسجد توزیع می شود و سایر روستاها به این 
مسجد می آیند. از دیگر چالش های روستای زیوان وجود 
30 درصدی اتباع افغان مانند سایر روستاهای ری است و 

همین دلیلی شده تا قیمت خانه ها و اجاره 
را سوال  یابد. وقتی علت  افزایش  ها  خانه 
کردیم گفتند: افغان ها پول زیادی در دست 
دارند و به راحتی می توانند رهن و اجاره 
خانه را تامین کنند برای همین هر قیمتی را 
اجاره می کنند و نرخ قیمت افزایش می یابد. 
نکته قابل تاسف این بود که روستای زیوان 
یک حمام قدیمی هم داشته که به دلیل سوء 
نیست.  از آن  اثری  بین رفته و  از  مدیریت 
حمامی که می توانست در کنار بافت قدیمی 
روستا به جاذبه گردشگری و بومگردی تبدیل 
شود. البته جدول کشی، آسفالت، نورپردازی، 
ساختمان دهیاری و خدمات دیگر دهیاری به 
روستا قابل تقدیر است اما آیا وظیفه دهیار 
مگر  است؟  کشی  جدول  و  آسفالت  روستا  شورای  و 
روستاهای کوچک در اروپا که تبدیل به مکان گردشگری 
... بلکه این  شدند رئیس جمهور داشتند؟ به هیچ وجه 
خالقیت، مدیریت، سواد، علم، تخصص و هنر دهیار و 
بخشدار است که می تواند روستایی قدیمی را ظرفیت 
سنجی کرده و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی آن 
را توسعه و رونق دهد. روستایی که روزگاری به 4 بخش 
تقسیم می شد و  نیکبخت و طاهری  محسنی، عبدیان، 
یخچال طبیعی و آسیاب آبی آن به برکت حق آبه سد کرج 
پر رونق بود امروز به متروکه ای قدیمی تبدیل شده که با 
چند جدول رنگی و تیر چراغ برق تصور روستا دارد. این 
روستا نیست! این نحوه مدیریت کامال اشتباه است و منابع 
بیهوده هدر می رود. متاسفانه دهیارها و اعضای شورای 
روستا تصور می کنند بزرگترین خدمت به اسالم و ایران 
اجرای طرح هادی روستایی است در حالی که یک ربات 
هم می تواند طبق برنامه تدوین و تنظیم شده مدیریت کند. 
فرق مدیر و ربات این است که مدیر دارای هنر مدیریت و 
خالقیت است و می تواند با داشته های خود تولید سرمایه 
کند. روستای قدیمی زیوان یکی از همین روستاهاست که 
با احیای بافت تاریخی و قدیمی روستا و ترمیم و بازسازی 
قلعه حاجی ها و حتی حمام قدیمی محل بکری برای 
توسعه بومگردی در جنوب پایتخت باشد. در روزهایی 
که سرمایه دارها نمی دانند چگونه و کجا سرمایه خود را 
سرمایه گذاری کنند هوشیاری دهیاری هاست تا بتوانند 
اعتماد آنها را به وی سرمایه گذاری در روستا جلب کنند 
و قطعا رسانه بعنوان یک ابزار ارزشمند می تواند بازوی 
افتتاح جدول و پمپ آب و  اینکه برای  نه  روستا باشد 
سقاخانه رسانه های محلی را بسیج کنند و بابت کاری که 

وظیفه آنها است هزینه رپورتاژ بدهند.

روستا

روستای قدیمی زیوان یکی از همین 
روستاهاست که با احیای بافت تاریخی و 

قدیمی روستا و ترمیم و بازسازی قلعه حاجی 
ها و حتی حمام قدیمی محل بکری برای 

توسعه بومگردی در جنوب پایتخت باشد. 



صفحه آخر

*از اینکه جلوی درب فرمانداری شما را کتک زدند شرمندم!
یکی از اهالی روستای قمصر هستم. اینجا چند خانواده حکومت می کنند 
و اینجا را همانند فیلم های وسترن مدیریت می کنند. جرات نداریم حرف 
بزنیم. آنقدر در این سالها خودشان را قوی کردند که امروز جرات می کنند 
به خبرنگار مقابل دوربین های فرمانداری شهرستان ری حمله کنند. من 
شرمنده شما شدم آقای کسایی زاده، که برای مردم آمدید. خبرنگارهای 
زیادی در راه مسیر دهیاری قمصر هستند. داخل می روند و بیرون می آیند 
حاال چرا خوشحال بیرون می آیند خدا می داند. تنها خبرنگاری که سراغ 
دهیاری نرفت و مستقیم پا در قلمرو مافیا گذاشت شما بودید. البته مراقب 

باشید چون هر بالیی ممکن است سرتان بیاید.

*مسئوالن ری به شنا در چشمه علی خندیدند!
تصویر شنای کودکان در چشمه علی شهرری در اوج هشدارهای کرونا را 
نشان هر مسئولی دادم خندید! می دانید چرا؟ چون این شهر رسانه ندارد. 
همه خوب و خوش و خرم می نویسند. آنقدر انتقاد کمرنگ شده که برخی 
خبرنگاران گاها به جای مسئوالن دفاع می کنند. توقع نداشتیم فرماندار 

سالم و جوان و اهل ری اینقدر بیخیال باشند!

*ترسیدید یا شما را خریدند؟
شماره دو مهرتابان از تخلف و پرونده شهردار باقرشهر نوشتید اما دیگر ادامه 
ندادید؟ خدا کند شما مثل برخی همکارانتان قلم فروشی نکرده باشید. تا 
امروز که از مطالب شما لذت بردم. جای شما در شهرستان ری خالی بود. 

اما افسوس قدر نمی دانند.

*لطفا سری هم به قیامدشت و قلعه نو بزنید
ری  و  آباد  حسن  و  کهریزک  از  دائم  که  دارید  عشقی  چه  دانم  نمی 
می نویسید. قلعه نو و قیامدشت اسفبار تر است. مسئوالن آنجا حالشان 
شده است. لطفا یک سری هم آنجا بزنید چون چند باری اقدام کردم 

خبرنگاری ندیدم.

*پول خواستید اعالم کنید
من کارگر ساختمانی هستم و نشریه شما را در مطب دکتر دیدم. هرچه 
ورق زدم رپورتاژ و تبلیغات ندیدم. یا از امام زمان)عج( کمک می گیرید 
یا اینکه بچه پولدار هستید. در هر حال اگر کم آوردید می توانم از حقوق 
ماهانه 3 میلیون تومانی که می گیرم کمی کمک کنم. دمتان گرم داداش

*لطفا به تهران برگردید
آقای کسایی زاده عزیز. شما و پدرتان را خوب می شناسم. اینجا برای 
را  شما  یا  و  روی  می  بین  از  یا  نیست.  خوبی  جای  جماعت  خبرنگار 
می خرند. اعتبار و اقتدار و بزرگی شما در پایتخت و کشور زبانزد است و 
تعجب می کنم خودتان را کوچک کردید و با برخی از مدیران سطح پایین 
شهرستان بحث یا درگیری دارید. آنها هیچ ذهنیتی از خبرنگار حرفه ای 

ندارند. لطفا به تهران بازگردید.

*با دکتر علی فایضی هم مصاحبه کنید
سالم به استاد فایضی برسانید و با او مصاحبه کنید. او هم مثل شما منتقد 

تندی است. خدا در و تخته را کنار هم قرارداده ...

   سید مهدی کسایی زاده مدیرعامل 
موسسه خیریه امام علی)ع( گفت: در 
سه ماهه نخست سال و در ایام کرونا 
۳ هزار بسته غذایی میان خانواده های 
نیازمند در مناطق محروم توزیع شد. 
همچنین ۳0 هزار بطری آب ژاول هم 
توزیع کردیم که ارزش ریالی آن بیش 
از یک میلیارد تومان است. در فاز دوم 
اجرای طرح به کمک خیرین نیازداریم. 
خیرین به شماره کارت بانکی حمایت 

کنند:  )504۱7270۱002۸۹۸۱(

آمار و     عباس اسماعیلی معاون 
اطالعات  دادگستری خراسان جنوبی 
الین  آن  دادگاه  برگزاری ۳۸5۸  از 
خبرداد که نتیجه تالش های مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه است. 
به گفته او روند برگزاری دادگاه های 
افزایش  بر  زیادی  تأثیر  آنالین 
رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و 
افزایش مصالحه پرونده ها را بهمراه 
دارد و دیگر نیاز نیست فرد صدها 

کیلومتر را طی کند تا به دادگاه بیاید.

اعالم  قانونی کشور  پزشکی  سازمان 
 ۳04 و  هزار  سه  گذشته  سال  در  کرد: 
موتورسواردر حوادث رانندگی جان خود 
را از دست دادند. از این تعداد سه هزار 
بودند.  زن  نفر   ۱52 و  مرد  نفر   ۱52 و 
آمار تلفات موتورسواران در سال گذشته 
)۱۳۹۸( نسبت به سال قبل از آن، ۱۱.۸ 
درصد کمتر شده است. در سال ۱۳۹7 آمار 
تلفات موتورسیکلت سواران سه هزار و 
745 نفر گزارش شده بود. بیشترین علت 

مرگ موتورسواران ضربه به سر است.

صدای مردم

توزیع سه هزار بسته 
ونا غذایی در ایام کر

برگزاری 3858 
دادگاه آن الین !

روایت »بلور «با دوربین »امیر«

3300 موتورسوار جان 
باختند

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

امام جواد )ع(: شكيبايى را بالِش 
و  ساز،  خود  بخش[  ]اطمينان 
فقر را در آغوش گير، و شهوت 
ها را دور انداز، و با هواى نفس 

مخالفت كن.

*برگى از كتاب »حرف دل« اثر 
شاعر خوشنام دكتر حسينعلى 

مهابادى:
كاش مى شد سرنوشت از 

سرنوشت/ يا سرشت آدمى 
از سرسرشت/ كاش مى شد 

زندگى از سرگرفت/ يا در اين 
بستان نهالى تازه كاشت/ كاش 

مى شد ريسمان عمر را/ پنبه 
كرد و باز از آغاز رشت

سینما  اهالی  امروز  که  ری  شهرستان  متولد  الهی  امیرفرض 
و تاتر او را به خوبی می شناسند اما اگر در کوچه پس کوچه 
قدم  ری  شهرستان  اداری  و  دولتی  های  دستگاه  حتی  و  ها 
بزند او را نمی  شناسند. منتقد، هنرمند، نویسنده، کارگردان و 
تهیه کننده که امروز بعنوان یک روزنامه نگار پیشکسوت هم 
الهی مستند  امیر فرض  اویاد می شود. جدیدترین ساخته  از 
و  شجاعت  شرافت،  درباره  بلور«  »روزگار  است.  بلور  روزگار 
بلوری  با محوریت محمد  معاصر  روزنامه نگاری  در  هوشمندی 
در  است.  شده  ساخته  ایران  روزنامه های  حوادث نویسی  پدر 
روزنامه نگاران  معتبرترین  از  برخی  بلور«  »روزگار  مستند 
انوشیروان  شمس الواعظین،  ماشااهلل  نظیر  کشور  معاصر 
اعلم،  هوشنگ  صدیقی،  فریدون  بهزادی،  بهروز  کیهانی زاده 
سیدفرید  همینطور  و  بهنود  مسعود  قاضی زاده،  علی اکبر 
قاسمی مورخ مطبوعات ایران حضور دارند. هر روزنامه نگاری 
پایان  از  پس  قطعا  و  کند  تماشا  را  مستند  این  باید  ایران  در 
فیلم انگیزه بیشتری برای خبرنگاری بدون ترس پیدا می کند.

عکس 
نوشت

در بخشی از گفتگوی سید هادی کسایی زاده 
روزنامه نگار با محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم 
و دهم که چندی قبل منتشر شد آمده است: جناب آقای 
احمدی نژاد .... ممنون از پاسخ های مشروحی که می 
دهید اما در بین پاسخ ها گاهی هم به صحرای کربال می 
زنید. آقای احمدی نژاد...  منتقدان شما می گویند چون 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در هنگام 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها معتقد بود این یارانه 
45 هزارتومانی پول امام زمان )عج( است حاال دیگر 
همان سرمایه دارها هم اقدامی برای انصراف یارانه ها 
ندارند و می گوید برکت دارد. آیا همچنان معتقدید پول 
امام زمان )عج( است؟ آیا بخشی از یارانه افراد برخوردار 

را حذف می کنید؟احمدی نژاد: بله .. اصالح می کنم! 
یارانه را ۱.5 میلیون تومان کرده و به همه ایرانی ها 
پرداخت می کنم. چون من معتقدم این زمین و این پول 
و انرژی برای مردم است و همه شریک هستند ونمی 
توانید گروهی را استثنا کنید. امروز افرادی هستند که 
تحت کمیته امداد بوده اما یارانه آنها قطع شده است. یک 
خانمی که شغلش تعلیمات رانندگی بود و چند فرزند را 
سرپرستی می کرد درب خانه ما آمد که درود به شرفش 
و به من گفت: صاحبخانه پول می خواهد که معرفی 
کردیم و 5 میلیون تومان به صورت قرض الحسنه از 
بانک رسالت به او وام دادیم. تا این بنده خدا حساب 
بازکرد و پول واریز شد یارانه او را قطع کردند. مگر این 

پول یارانه ها برای دولت است؟ کسایی زاده: تالش شما 
برای افزایش یارانه ها چرا محقق نشد؟ اقدامی کردید؟ 
احمدی نژاد: نگذاشتند!  آذرماه سال ۱۳۸۹ پرداخت 
یارانه ها آغاز شد و بعد از مدتی خیزبرداشتیم تا عدد را 
باالببریم که آمدند سه فوریتی رای دادند که حق ندارید 
آن را اضافه کنید. اگر این قانون هدفمندی یارانه ها صد 
در صد اجرا می شد همه تحریم ها علیه ایران روی هوا 
بود. ما در قانون نوشتیم که ای مردم قیمت ها را باال می 
بریم و در ازای آن به شما یارانه می دهیم. حاال دولت 
دارد این پول را از مردم می گیرد که خالف تعهد است. 
۱۶50 هزار میلیارد تومان ارزش انرژی تولیدی است.. 

حاال چقدر از این درآمد به مردم باز می گردد؟ 

یارانه هر ایرانی  
1/5میلیون !

هفته نامه سراسری مهرتابان
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