
منتظر چنین اظهارنظری از سوی پرویز فتاح بودم. وقتی این خبر 
منتشر شد اولین چیزی که تصور کردم تصویر پرویز فتاح زمانی 
که رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( بود . در برنامه تلویزیونی 
ماه عسل در 4 تیرماه 1394 مقابل دوربین زنده تلویزیون سجده 
کرد!  و یا در حادثه سیالب سال 98 در مقابل دوربین صدا 
و سیما به آب زد تا به پیرزنی کمک کند. این تصاویر آنقدر 
مصنوعی بودند که صحبت کردن در مورد آن ... بماند! پوپولیسم 
یعنی آموزه و روشی سیاسی در طرفداری کردن یا طرفداری 
نشان دادن از حقوق و عالیق مردم عامه در برابر گروه نخبه ..! 
دقیقا رفتارهایی که در این سالها از پرویز فتاح سر می زند! و این 
روزها که در جایگاه ریاست بنیاد مستضعفان دست به افشاگری 
زده  و از هر دو طیف اصولگرا و اصالح طلب افرادی را به اتهام 

استفاده از اموال بنیاد مستضعفان مورد تفقد قرارداده است.
براستی اگر آقای فتاح واقعا حامی مردم ضعیف کشور است 
و دم از عدالت خواهی می زند چرا نگفتند چه افرادی در بنیاد 
مستضعفین و با چه ساز و کاری امالک را واگذار کرده اند؟ 
سهم مقصران بنیاد چقدر است؟ آیا گزارش دقیقی از عملکرد 
بنیاد از بدو تاسیس آن تاکنون دارد؟ گزارشی از اموال، درآمدها 
و محل هزینه دارد؟ چقدر از درآمدها و اموال بنیاد مستضعفان 

برای مستضعفین هزینه شده است؟ مگر قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات همه دستگاه ها را ملزم به ارائه روشن از وضعیت خود 
نکرده است؟ چرا آقای فتاح به اجرای این قانون تمکین نکرده 
است؟  نگفت چون نمی توانست این جزئیات را بیان کند. 
البته ناگفته نماند که روابط عمومی بنیاد مستضعفان هم واکنشی 
به این اظهارات و بازتاب رسانه ای آن نشان نداد که جای تامل 
دارد. من نمی دانم در ذهن و تفکر آقای فتاح چه می گذرد؟ 
اما این روش ساده زیست نمایی و رابین هود بازی در عرصه 
سیاست برای مردم رنگی ندارد چون حدود دو دهه با این 
روش ها بازی سختی خورده اند. هرچند تعداد رقبای اصولگرا 
برای ریاست جمهوری  1400)سعید جلیلی- مهردادبذرپاش- 
محمدجوادجهرمی-عزت اهلل ضرغامی و ..( به قدری زیاد 
است که رقابت درون حزبی شکل گرفته اما با هر روشی نمی 
توان وارد گود رقابت شد و اینکه نباید تیم اصالح طلبان و 
مستقلین را هم دست کم گرفت هرچند مردم در این سالها از هر 
دو طیف خیر و برکتی ندیدند. نکته دیگر اینکه تصور نمی کردم 
آقای فتاح در آُستانه انتخابات شائبه سوء استفاده از عنوان پستی 
و حکومتی خود را برای رسیدن به قدرت اجرایی کشور پررنگ 
تر کند. و جالب تر اینکه رسانه ملی هم با او هم صدا شود. رسانه 

ای که ادعای رسانه ملی دارد اما در دو دهه اخیر نشان داده فقط 
با یک طیف خاصی همصدایی دارد.  با این حال برخی مانند 
رییس جمهوری اسبق )سید محمدخاتمی( دو سال است ملک 
را تخلیه کرده و گفته اند اساساً از بیناد نگرفته بودند و رییس 
جمهوری سابق )محموداحمدی نژاد( هم برای تحویل، اعالم 
آمادگی کرده و برادرِ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم گفته مادام 
که او در کاخ مرمر بوده استخر و سونا ندیده بود و اگر بعدازآن 
ساخته شده خبر ندارد یا یک مقام ارتش هم گفته منطقۀ مورد 
نظر از پیش از انقالب در اختیار ارتش بوده و مقام سپاه هم اعالم 
کرده سوله ای در اختیار سپاه ولیّ امر قرار گرفته بود و آن قدر این 
طرف و آن طرف واکنش نشان دادند که گویا ویدیوی این 
مصاحبه را صدا و سیما از روی سایت برنامه برداشته است. در 
میانۀ دهۀ 70 خورشیدی روزنامۀ »سالم« در گفت و گویی با 
محسن رفیق دوست رییس وقت بنیاد سوال کرد:  اقتصاد ایران 
در قانون اساسی به سه بخش تقسیم و تفکیک می شود: دولتی، 
خصوصی و تعاونی. اما بنیاد دولتی نیست چون ذیل قوۀ مجریه 
نیست. خصوصی هم نیست چون به شخص تعلق ندارد و 
تعاونی هم نیست. بنا بر این، ذیل کدام بخش قرار می گیرد؟  او 

پاسخ داد: هیچ یک! بخش عمومی. ....

سید هادی
کسایی زاده
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صفحه 7صفحه 8

موقوفه خواری دولتی ! توقیف اموال انجمن
بر خالف نظر رهبری سازمان بهزیستی  عمل به نیت واقف حمایت مصرف کنندگان!

نکرد و مریضخانه کهریزک متروکه شد. 

گزارش مهرتابان در مورد نبود میوه های با کیفیت در 
بازار میوه و تره بار شهرداری و برخی فروشگاه ها

گزارش مهرتابان در مورد روستاهای فاقد دهیاری که 
با ترفندهای مختلفی مالکیت شخصی به خود می گیرند.

گزارش مهرتابان در مورد پرونده ای که پول فیلم های 
سینمایی خرج ستاد انتخاباتی حسن روحانی می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی پاسخگو باشند

صفحه 3

حمله  به خبرنگاران
حمله به خبرنگاران در جنوب تهران در سکوت فرماندار و 

مدیران استانی شکل جدیدی از خود گرفته تا جائیکه با چاقو 
در حضور بخشدار خبرنگار را زخمی می کنند!

فیلم خواری  وستا خواری  ر میوه خواری 

هفته نامه سراسری
شماره: 226
27 مردادماه 1399
قیمت: 2500 تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده
09126501564
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محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان 
تهران گفته است: دادگستری در حوزه صیانت از 
اراضی ملی خصوصاً در شهرستان های دماوند و 
فیروزکوه عمالً در حال جنگ است. برای مثال 
در این منطقه موردی وجود داشت که تعاونی 
یکی از وزارتخانه های معروف با خرید و تغییر 

کاربری یک مزرعه 180 هکتاری برای آن پالک 
روستایی گرفته و در گام بعد اقدام به ویالسازی 
کرده است که دادگستری به این پرونده ورود و 
موضوع را پیگیری کرد. اآلن هم اعالم می کنیم که 
طبق دستورات رییس قوه قضاییه، موضوع مقابله 
با تعرض و تجاوز به اراضی ملی را با قاطعیت 

هم  قضائیه  قوه  رئیس  کرد.  خواهیم  پیگیری 
در مورد اظهارات حشمتی با تقدیر از اقدامات 
دادگستری استان تهران در برخورد با زمین خواری 
ها، اعالم کرد که اگر تخلفی هست، این که شرکت 
یا تعاونی فالن دستگاه یا مرتبط با فالن شخص 

هست، نباید موجب عدول از انجام وظیفه شود .

خاکریز جنگی
تهران دادگستری 



هفته نامه سراسری مهرتابان!
شماره: 226
27 مردادماه 1399

تهدید خبرنگار+فحاشی

تهدید، توهین و تخریب از سوی برخی 
مسئوالن و افراد نمی تواند خبرنگار و رسانه 

حرفه ای را از راهی که دارد متوقف کند. وقتی 
شما ناسزا می گوید و عصبانی هستید یعنی 

رسانه کارش را درست انجام می دهد.

گزارش اجتماعی فرهنگی

3

در یک ماه گذشته تاکنون به دلیل ورود به تخلفات و فسادهای خرد 
روستایی در جنوب تهران مورد اذیت و آزار زیادی قرارگرفتم که هم 
از سوی برخی از مسئوالن بود و هم افرادی که از این گزارش ها متضرر 
شده بودند و اقدام کردند. بعنوان مثال پس از انتشار گزارش تخلفات در 
بقعه شیخ صدوق)ع( تولیت این بقعه اقدام به مصاحبه علیه اینجانب کرد 
و خبرنگار را فردی دروغگو و همکار با مافیای سلطان قبر معرفی کرد تا 
از پاسخگویی به نقد حرفه ای رسانه فرار کند. در پرونده ای دیگر که در 
شماره قبلی هفته نامه منتشر شد )ماجرای فریبکاری فروشگاه رفاه( یکی از 
مدیران شرکت های موادغذایی طی تماس تلفنی با بنده رسما مرا تهدید به 
مرگ کرد که برای خبرنگار این تماس ها عادی و طبیعی است. یا در مورد 
گزارش »سلطان پالستیک« که به مافیای پالستیک در روستای قمصر و 
مجیدآباد از بخش کهریزک ارتباط داشت این افراد جلوی درب فرمانداری 
شهرستان ری خبرنگار را مورد ضرب و شتم قراردادند که متاسفانه اقدام 
خاص یا واکنشی از سوی فرمانداری ری صورت نگرفت و فقط گفتند: 
»کمی نرم تر و آرام تر بنویسید! خبرهای مثبت را منتشر کنید!« که البته این 
اظهارات آقای فرماندار دردش بیشتر از کتک ها و تهدید ها بود. مورد 
دیگر موضوع تخلفات در روستای خانلق بود که پس از رسانه ای شدن از 
سوی مهرتابان با تیتر »درخواست بازرسی از روستای خانلق« خبرنگاران 
برنامه تلویزیونی »درشهر« به روستا رفتند که متاسفانه از سوی یکی از افراد 
روستا که از اقوام و نزدیکان رئیس شورای روستا است با چاقو در مال عام 
و جلوی چشم آقای رئوف بخشدار حسن آباد زخمی شدند. که فیلم این 
درگیری و چاقوکشی در فضای مجازی منتشر شده است.  البته صدا و سیما 
رسما شکایت کرد اما فرد ضارب که اقدام او به نوعی شباهت به محاربه 
بود به سرعت با وثیقه از سوی دادگستری حسن آباد آزاد شد.  البته پس 
از پایان رسیدگی به این پرونده مفصل در مورد این روستا و تخلفات آن 
و تاثیر گذاری افرادی که خود را خبرنگار می نامند اما به دنبال منافع خود 
هستند خواهم نوشت. در پرونده دیگری به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز 
در روستای گلحصار )کوچه باغ( وارد شدم. در این پرونده حضورا به 
منطقه رفته و اقدام به فیلمبرداری از قطعه زمین 18 هکتاری کردم که علی 
رغم اینکه مجوز فنس کشی داشت اما از داخل اقدام به تفکیک اراضی 
کرده و خیابان کشی با قصد فروش کرده بودند. یک بنر هم باالی زمین 

بود که قطعات فروخته می شود. پس از انتشار این گزارش ظرف مدت 48 
ساعت بخشدار کهریزک با حکم قضایی وارد شد و با لودرها فنس ها را 
تخریب کردند و مجوز فنس هم باطل شد. با اینکه گفته بودند زمان تخریب 
خبرنگاری که گزارش را منتشر کرده نباشد چون شاید در خطر بیافتد من 
حضور یافتم. وقتی تخریب آغاز شد گروه زیادی از مالکان زمین در منطقه 
حضور یافته و برخی از آنها اقدام به فحاشی علیه دولت و نظام کردند و 
حتی جلوی چشمان نیروی انتظامی و بخشدار به سمت من آمده و شروع 
به توهین کردند که البته من هم پاسخشان را دادم. به طور کلی باید بگویم 
در 30 روزی که در شهرستان ری اعم از کهریزک، حسن آباد فشافویه، 
باقرشهر و ری خبرنگاری محلی می کنم متوجه شدم علی رغم اینکه این 
شهرستان در روز خبرنگار 60 خبرنگار حاضر و بالغ دارد اما در عمل 
هیچ اقدام رسانه ای برای مردم و به نفع مردم صورت نگرفته و متاسفانه 
در این 30 روز هیچ حمایتی از رسانه های شهرستان ری، بسیج رسانه و 
حتی ارشاد و سایر دستگاه های مرتبط نشدم که صد البته توقعی هم برای 
حمایت از سوی آنها نداشتم. با این حال هفته نامه مهرتابان موجب شد تا 
مردم و مسئوالن تاثیرگذاری رسانه حرفه ای را بیشتر متوجه شوند. هرچند 
برخی از رسانه ها و خبرنگاران با دهیارها و بخشدارها، شهردارها و برخی 
مسئوالن ارتباط تنگاتنگی دارند و تصاویر روزخبرنگار و رپورتاژهای 
خبری نشان می دهد اما به جرات می توانم بعنوان نویسنده کتاب »خبرنگار 
حرفه ای« و مدرس خبر بگویم که شهرستان ری خبرنگار و رسانه مستقل 
و حرفه ای ندارد. من بعنوان یک روزنامه نگار و خبرنگار آزاد همچنان به 
کارم با عشق و عالقه ادامه می دهم و هیچ هراسی هم از تهدیدها ندارم 
چون پشتم به توکل و عنایت حق تعالی و مردمی که با پیام هایشان مرا 
دلگرم می کنند گرم است. امیدوارم شهرستان ری از وجود مسئوالنی که 
با سوء مدیریت و رسانه خواری قصد بر حفظ صندلی خود دارند و منافع 
مردم برایشان اهمیتی ندارد خالی شود و شایسته ساالری جایگزین رانت 
های سیاسی و سیاست زدگی شود. ری از نظر استراتژیک و اقتصادی و 
فرهنگی در رتبه نخست استان تهران قراردارد اما تفکرات کور موجب 
شده تا این شهرستان عقب افتاده و در حاشیه قراربگیرد. با این حال مردم 
و مسئوالن درستکار شهرستان ری می توانند روی من  و هفته نامه مهرتابان 

حساب کنند. هرچند در تامین هزینه های آن مشکل دارم.

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

23 تیرماه 1399 در سومین شماره هفته نامه مهرتابان 
گزارشی از وضعیت روستای امین آباد شهرستان ری منتشر 
کردم. در این گزارش گفتم که یکی از چالش های این روستا 
موضوع کانال آب است که متاسفانه هیچ حفاظی ندارد و 
امکان مرگ کودکان زیاد است. دلم می سوزد که این نشریه به 
دست دهیار و اعضای شورای این روستا هم رسید. همچنین با 
توزیع سراسری شخص فرماندار و سایر مسئوالن به خصوص 
بخشدار هم مطالعه دقیقی داشتند. اما به دلیل همان سهل انگاری، 
سوء مدیریت، سیاست زدگی و هرچه که نامش را می گذارند 
به گزارش خبرنگار اهمیتی داده نشد تا اینکه جان دخترکی 5 
ساله گرفته شد. غالمرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان ری در رابطه با حادثه تلخ جان باختن کودک 5 ساله 
در کانال امین آباد گفته است: این اطمینان را به مردم شریف 
شهرستان ری و به پدر و مادر این کودک مظلوم می دهم که 
به صورت جدی موضوع را پیگیری کرده و با مقصر حادثه بر 
اساس نظر کارشناسی حوادث برخورد قاطع انجام شود. وی 
تصریح کرد: طی روزهای اخیر به کالنتری 173 اعالم کردم 
گزارشی از وضعیت پرمخاطره این کانال به دادستانی ارسال 
کنند تا نسبت به رفع مشکل به صورت اساسی و پیشگیری از 
اتفاقات تلخ دیگر، اقدامات الزم انجام گیرد. دادستان شهرستان 
ری با اشاره به حادثه تلخ دیگری که منجر به فوت یکی دیگر 
از شهروندان در کانال آب شده بود، گفت: درصورتی که این 

کانال ها فنس کشی و ایمن سازی شود شاهد چنین حوادثی 
نخواهیم بود لذا عالوه بر شناسایی مقصران حادثه، باید هرچه 
سریع تر اقدامات الزم برای پیشگیری از حوادث مشابه اِعمال 
شود. نوفرستی ادامه داد: پس از بررسی تمام جوانب حادثه 
توسط کارشناسان، مقصران حادثه مشخص می شود که امکان 
دارد چندین دستگاه در بروز این حوادث سهیم باشند لذا 
قطعاً بدون اغماض با تمام مقصران برخورد خواهد شد. از 
آقای نوفرستی دادستان شهرستان ری درخواست دارم که 
گزارش منتشر شده مهرتابان را هم مد نظر داشته باشند و 
در پرونده لحاظ شود که خبرنگار این هشدار را چند هفته 
قبل گوشزد کرده بود اما مسئوالن اهمیتی ندادند. نکته قابل 
تامل این است که حسین توکلی فرماندار شهرستان ری 
گفته است:  از روزی که این حادثه اتفاق افتاده، مجموعه 
فرمانداری پیگیر موضوع است و با بررسی سوابق و نظر 
کارشناسان به دنبال علت وقوع حادثه و رفع آن هستیم لذا 
باید تمام جوانب بررسی و مقصران حادثه مشخص شود. 
فرماندار شهرستان ری تأکید کرد: بررسی و رسیدگی به این 
موضوع جزو اولویت های فرمانداری است و در دستور کار 
قرار دارد و اگر شخص یا دستگاهی در این زمینه کوتاهی 
کرده باشد قطعاً برخورد قانونی انجام می گیرد.... ببخشید 
آقای فرماندار چرا وقتی گزارش مهرتابان را خواندید 

پیگیر نشدید؟ 

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار
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موقوفه خواری دولتی!
گزارش روز

فخرالدوله زمین و ملکی را برای درمان بیماران مستمند کهریزک وقف کرد اما 
بهزیستی با قلدری موقوفه را گرفته و به نیت واقف برخالف نظر رهبری عمل می کند. 

آیا این کار گناه، خالف شرعی و جرم نیست؟
گزارش سید هادی کسایی زاده

روزنامه نگار

2

*گزارش تصویری آسایشگاه
شهرکهریزک، بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد که بخش زیادی از آنها جدید

را اتباع غیرمجاز تشکیل می دهند. هرچند نام شهرکهریزک در کتب باستانی 
ایران به نیکی یاد شده اما امروز در سئو گوگل و موتورهای جستجوگر و 
فضای مجازی با برچسب زباله، آرادکوه، مافیای پالستیک، زندان، آسایشگاه 
سالمندان و معلوالن و کمپ های ترک اعتیاد همراه شده است. 100 سال 
قبل وقتی فخرالدوله )شاهزاده قاجار، دختر مظفرالدین شاه و سرورالسلطنه، 
خواهرزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دخترخاله محمد مصدق و مادر علی 
امینی( زمینی را برای ساخت یک بیمارستان و مرکز درمانی در شهر کهریزک 
بنا کرد دهه 90 را می دید! و همین دوراندیشی و نیکوکاری او موجب شد 
تا بیمارستان و مرکز درمانی در این شهربنا شود که امروز نام آسایشگاه خیریه 
شبانه روزی معلولین و سالمندان شهید هاشمی نژاد را یدک می کشد. راستی 
یک سوال مطرح می شود و آن این است که اگر فخرالدوله )بنیانگذار تاکسی 
رانی در ایران و مرد دوران قاجار به قول رضاخان( این زمین و ملک را وقف 
مریضخانه و بیمارستان کرده چرا برخالف فتوا و نظر مقام معظم رهبری عمل 
به وقف نشده و فقط برای معلوالن اختصاص داده شده است؟ رهبر انقالب 
ـ ضامن  ـ ولو در امر خیر  فرمودند: »اگر کسی نیت واقف را تغییر بدهد 
است و در صورت خرج کردن آن باید عین مال را بازگردانده و جبران کند.« 
آیا سازمان اوقاف کوتاهی کرده است؟ آیا دولت توجهی به امور شرعیات 
وقف ندارد؟ آیا منافعی در این ملک برای اشخاص خاص وجود دارد؟ این 
سواالت در حالی مطرح می شود که امروز بیش از 8 سال است که درب 
این آسایشگاه بسته است و حدود 5 سانتی متر خاک روی بخچال های 
بزرگ، سالن آمفی تاتر، ساختمان ها، تجهیزات، لوازم آشپزخانه و ... این مرکز 
نشسته و ساختمان را مستهلک کرده است. امین بابایی بخشدار کهریزک که 
فقط 4 ماه است بر صندلی ساختمان خیابان شهید بهشتی کهریزک تکیه شده 
می گوید: تنها مرکز درمانی کهریزک یعنی مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد 
کهریزک، مرکز وقف خدمات رسانی بهداشتی و درمانی است که حسب نظر 
واقف مقرر شده بود که از سال 1299 برای درمان و نگهداری بیماران بومی 
استفاده شود اما با وجود گذشت بیش از یک قرن، به این نیت حسنه واقف 

عمل نشده و ظرفیت وقف شده به استفاده موردنظر واقف نرسیده است.

گزارش

مهم ترین موضوع در عدم بهره برداری از مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد بحث 
پیرامون تولیت آن است. از سال 1358 که رزمندگان حادثه دیده برای درمان 
به این مرکز اعزام می شدند به دلیل اینکه از نظر اداری، بهزیستی زیرمجموعه 
بهداشت درمان بود این مرکز با وسعت 12 هزار مترمربع عیانی مّدتی محل 
درمان جانبازان بود که پس از جنگ نیز به دلیل تجهیزات استقرار یافته در آن 
برای جانبازان،  محل درمان و حتی نگهداری معلوالن و پس از آن سالمندان 
بوده است. با توجه به اینکه بخش کهریزک به دلیل وجود آسایشگاه خیریه 
و سرای احسان از ظرفیت باالیی در پذیرش معلوالن برخوردار است، دیگر 
نیازی به ایجاد مرکزی جدید با تحمیل هزینه های بسیار نیست. وی با بیان اینکه 
ساختمان و تجهیزات مرکز هاشمی نژاد جزو بیت المال و برای منفعت عمومی 
است افزود: متروکه نگه داشتن این مرکز با چنین وسعت زیربنایی خیانت به 
مردم است که در این راستا برای جلوگیری از تضییع حق مردم مقرر شده از 
اوایل هفته آینده مسیر شرعی و حقوقی این موقوفه پیگیری و با واگذاری آن 
به اداره اوقاف یکی از جدی ترین مطالبات شهروندان بخش کهریزک به منصه 
عمل درآید. اظهارات امین بابایی بخشدار کهریزک در حالی است که سواالت 
دیگری هم در این مورد مطرح می شود. مثال دکتر انوشیروان محسنی بندپی 
استاندار تهران زمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور بوده چه اقدامی برای عمل 
به نیت واقف انجام داده است؟ آقای قبادی دانا رئیس فعلی بهزیستی چه 
کرده است؟ دکتر سعید نمکی وزیربهداشت چه کرده و از همه مهمتر حجت 
االسالم خاموشی رئیس فعلی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور چه اقداماتی 
برای عمل به نیت واقف انجام داده است؟ تالش برای مصاحبه با این افراد بی 
نتیجه بود چون پاسخگو نیستند اما اوقاف مدعی شده به هر نحو می خواهد 
نیت واقف اجرا شود که انگار برخی دست ها مانع آن شده است. با این حال 
تا امروز اقدامات مسئوالن به نوعی دهن کجی به بیانات رهبر انقالب بوده که 

امیدواریم تالش مسئوالن شهرستان ری جواب دهد!

اخطار زیست محیطی و بازی 
جدید محیط زیست!

مصاحبه های زرد دردی از محیط زیست 
شهرستان ری درمان نمی کند و بهتر است 

اقدام عملیاتی انجام شود.

مهر تابان 

هشدا رسانه ای

زهره عبادتی رییس اداره محیط زیست شهرستان ری گفت: 25 واحد غیرمجاز جمع آوری 
و بازیافت پسماندهای پالستیکی در بخش مرکزی این شهرستان اخطاریه زیست محیطی 
دریافت کرد. وی گفته است: این واحدهای غیر مجاز در روستاهای صالح آباد و غنی آباد با 
جمع آوری مقادیر زیادی از زباله های مختلف از جمله پالستیک، فلزات مختلف، کاغذ و مقوا 
باعث آلودگی آب و خاک منطقه شده بودند. وی با بیان اینکه حکم جمع آوری واحدهای 
غیرمجاز جمع آوری و تفکیک پسماندهای پالستیکی از سوی مقام قضایی صادر شده است، 
خاطرنشان کرد: صاحبان این مراکز غیر مجاز تفکیک زباله از زمان صدور اخطاریه زیست 
محیطی یک هفته فرصت برای ساماندهی و جمع آوری دارند، در صورت رعایت نکردن قانون 
به زودی این مراکز جمع آوری خواهند شد. اظهارات زهره عبادتی در حالی است که توانایی 
جمع کردن مافیای پالستیک در روستای قمصر و مجیدآباد را علی رغم حکم قضایی ندارند و 
این مصاحبه ها همه بازی رسانه ای است تا مسئولیت را از گردن خود رها کنند. آیا بهتر نیست 

به جای مصاحبه اقدام اساسی برای حفظ محیط زیست آب و خاک انجام شود؟

تعداد 500 بازنشسته در 
دولت مشغول کارند!

بانک ربوی یا اسالمی؟!

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس با انتقاد از اینکه بر اساس شواهد و مستندات 
برخی  در  بازنشسته  تا 500  از 400  بیش  هنوز 
دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند، گفت: این 
افراد در وزارتخانه های صمت، راه و شهرسازی، 
فرهنگی،  میراث  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
آموزش و پرورش، برخی دانشگاه ها، هیات دولت 
و شرکت فوالد مبارکه اصفهان به صورت غیرقانونی 
مشغول کار هستند. وی با بیان اینکه تذکرهای الزم 
در مورد اشتغال بازنشسته ها داده شده است، افزود: 
منتظر بازخورد دولت هستیم؛ بسیار ضروری است 
این افراد هر چه سریع تر استعفا دهند در غیر این 
صورت مجبور هستیم بر اساس قانون با دستگاه های 
متخلف برخورد کنیم. وی در مورد شیوه برخورد 
با دستگاه های متخلف، ادامه داد: اگر استعفا ندهند 
گزارش تخلفات را به کمیسیون اصل نود مجلس 
ارائه و دیوان محاسبات ورود و برخورد قانونی الزم 

را خواهد داشت. 

پس از انتشار گزارش سید هادی کسایی زاده در شماره 
قبل مهرتابان با عنوان »آیا بهشت زهرای تهران محکوم 
می شود؟!« که در مورد عدم اجرای طرح رفیوژ در جاده 
چله دوان از سوی بهشت زهرا)س( و شهرداری باقرشهر 
بود، سعید استادفرج شهردار باقرشهر اعالم کرد:  با توجه 
به مذاکرات با بخشدار و تاکید شورای تامین بخش؛ با 
هدف جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، شهرداری طی 
چندروز آینده موقتا اقدام به اجرای نیوجرسی در وسط 
جاده خواهد کرد. هزینه اجرای پروژه رفیوژ این جاده هم 
اکنون حدود 3 میلیارد تومان است، که بایستی این مبلغ در 
بودجه سال آینده مدیریت شهری دیده شود تا ان شااله 
از سال آینده پروژه رفیوژ این محور حادثه خیز هم اجرا 
شود. با توجه به توافقات صورت گرفته از سال های قبل، 
سازمان بهشت زهرا هیچگونه تعهدی در اجرای رفیوژ 
میانی این جاده ندارد، اما امیدواریم بهشت زهرا، شهرداری 

باقرشهر را در اجرای این پروژه یاری کند.

خوب است
اما چقدر دیر

اخطار
به دولت

شهردار باقرشهر شنید!
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وستـــا  خــــواری ر
روستاهای فاقد دهیاری بودجه خوبی در بخشداری ها دارند و همین موجب می شود گروهی به روستاخواری 

سوق پیداکنند. راستی چرا اطالعاتی از روستاها در دسترس مردم نیست آقای وزیرکشور؟

گزارش روز
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گزارش مهرتابان| سید هادی کسایی زاده| آمارها هنوز به روزرسانی 
نشده و باید منتظر یک سیستم به روزرسانی از آمار روستاها و روستائیان 
باشیم. اما آنچه بر اساس آخرین آمارها به دست آمده می گوید: استان 
تهران 16شهرستان و حدود 1036روستا را در دل خود جای داده است. بر 
اساس این آمار و تعداد روستاها باید گفت که شهر تهران دارای  59 روستا، 
ری 123، شمیرانات 71، اسالمشهر 27، بهارستان 7، پاکدشت 63، پیشوا 
48، دماوند 168، رباط کریم 36، شهریار 46، فیروزکوه 91، قدس 9، مالرد 
91، ورامین 156، قرچک 11 و پردیس 30روستا است. این روستاها حدود 
900 هزار نفر جمعیت دارند که می توان گفت در مناطق کوهپایه ای نسبت 
به مناطق کوهستانی و معتدل با کاهش رشد جمعیت روستایی مواجه 
هستیم. به عنوان مثال روستای احمدآباد مستوفی شهرستان اسالمشهر 
که آبادی پرجمعیتی بود، بعد از سرشماری 1390تبدیل به شهر شد و 
در نتیجه جمعیت روستایی این شهرستان کاهش شدیدی یافت. کاهش 
شدید جمعیت روستایی ورامین هم به علت کاهش جمعیت روستای 
خورین است. در استان تهران453روستای دارای سکنه، 403روستای 
تحت پوشش امکانات رفاهی و 50روستای بدون پوشش وجود دارد و 
برخی هم خالی از سکنه هستند. اما ماجرای از آنجائی آغاز می شود که 
بر اساس آمارها در استان تهران تعداد 442 روستا دارای دهیاری و 302 
روستا فاقد دهیاری است. مطابق ابالغ سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور تمامی فرمانداران و بخشداران موظف هستند در مورد هزینه کرد 
درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده واریزی به حساب فرمانداری ها 
برای روستاهای فاقد دهیاری همان شهرستان هزینه کنند. هرچند در کشور 
حدود 33 هزار روستای خالی از سکنه داریم اما گروهی از روستائیان و 
مسئوالن تالش می کنند تا روستاها را به صورت صوری فعال نگهداشته 
تا از عواید عوارض و بودجه آن استفاده کنند. هفته گذشته به درخواست 
گروهی از اهالی به روستای »انیس آباد« از توابع شهر حسن آباد فشافویه 
شهرستان ری رفتم. اهالی مدعی بودند که چاه آب روستا از سوی یکی 
از اهالی تصرف شده و به دلیل کمبود آب بخشی از گوسفندان و دام از 
بین رفته و درختان زیادی خشک شده است. بازدید میدانی از روستا نشان 
می داد این روستای باستانی و قدیمی با بافت سنتی زیبا خالی از سکنه 
شده و چند خانوار در آن زندگی می کنند. درختان و زمین های کشاورزی 
خشک شده و امکان زندگی بدون آب در روستا وجود ندارد. همچنین 
قفل بزرگی هم روی درب چاه روستا از سوی یکی از اهالی به نام آقای 
سهرابی زده شده است. در این بازدید اهالی روستا من را به خانه یک مادر 
شهید بردند که این مادر می گفت: با هزار زحمت درختان زیادی در مزرعه 
کوچک خانه ام کاشته بودم اما فرد از خدا بی خبری آب را روی ما بسته 
و دچار گرفتاری شدیم. فرد دیگری از اهالی روستا من را به خانه خود 
برد و نشان داد چگونه با دبه زمین و کولر خود را آب می کند. همچنین 
مسجد روستا هم به دلیل نبود آب پر از خاک و فرش ها همه کثیف شده 
بود و می گفتند برای محرم آماده نیستیم. در بخش دیگری از روستا آغل 
گوسفندان قرارداشت و فقط چند گوسفند در حال چریدن بودند و جسد 

پیمان مندنی پور

چند گوسفند هم روی زمین تف دیده روستا مشاهده می شد. پس از انتشار این 
فیلم در فضای مجازی آقای سهرابی که به گفته اهالی مسئول مسدود کردن چاه 
و آب روستا بود با من تماس گرفت و داخل صحن حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( در مورد مشکالت و چالش های روستا مصاحبه کردم. سهرابی با 
نشان دادن چند برگه و حکم قضایی گفت: من حکم قضایی دارم که این چاه 
برای من است و چاه آبی که اهالی ادعا می کنند جای دیگری قراردارد. گزارش 
شما را مشاهده کردم و دروغ اهالی محرز است. آنها اصال در این روستا زندگی 
نمی کنند. وقتی فهمیدند شما می خواهید به روستا بیائید همه خود را به خانه ها 
رساندند تا نشان دهند ساکن روستا هستند. در حقیقت آدرس محل سکونت 
آنها خود شهر حسن آباد است. اظهارات آقای سهرابی کمی قابل تامل بود. 
اوال در این پرونده فردی به نام سهرابی چاه آبی دارد و آن را قفل زده تا به 
روستا آب رسانی نشود در حالی که اهالی می گویند حق چنین کاری ندارد و 
حکم قضایی فقط در مورد ادوات چاه است. دوم اینکه در بازدید میدانی من 
مشخص بود هیچ یک از اهالی در روستا زندگی نمی کنند و کوچ کرده اند و 
فقط سر می زنند. سوم اینکه وقتی سوال کردم چرا اهالی به گفته و ادعای شما 
دروغ می گویند و هدفشان چیست؟ سهرابی گفت: برخی از آنها قصد دارند 
با آمدن آب زمین هایی را تصاحب کنند و بفروشند. جالب اینکه همین ادعا 
را همین اهالی در مورد آقای سهرابی داشتند. در هرحال انگار روستاهای فاقد 
دهیاری لقمه خوبی برای بخشداری ها و برخی از اهالی محسوب می شود 
چون بودجه خوبی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده دارند. به این شکل کار 
روستاخواری می گویند. حاال اینکه کدام طرف روستای انیس آباد حقیقت را 
می گوید با مسئوالن است. اما این گزارش برشی از تمامی روستاهای کشور با 
چنین وضعیتی است. تعجب آنکه هیچ کدام از روستاهای استان تهران سایت 
استاندارد و بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات ندارند. که باید فردی 
به نام خانم پرندوار مدیرکل امور روستایی استانداری تهران و وزیر کشور 
پاسخگو باشند. آیا این سوء مدیریت ها موجب پدیده روستاخواری در استان 

تهران و کشور نمی شود؟

در روستای انیس آباد در جنوب 
تهران رخدادی رخ داده که شائبه 
روستاخواری را تقویت می کند. 
انگار حاشیه های شهرستان ری 
تمامی ندارد و باید آقای استاندار 
پاسخگو باشد.

مهرتابان/ به تازگی سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی از جریمه 12 میلیارد تومانی پنج شرکت 
لبنیاتی به علت گرانفروشی خبر داده است. همچنین 
گفته شده که پرونده چند شرکت متخلف دیگر هم 
در این حوزه در حال بررسی است که البته میزان 
تخلف و جریمه آن هنوز اعالم نشده است. از سوی 
دیگر اصل برخورد با گرانفروشی، مورد رضایت و 
خواست عمومی مردم و در جهت دفاع از حقوق 
آنهاست و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان 
یک نهاد ناظر، نقش تعیین کننده ای در این راستا 
خواهد داشت. اما سخن اینجاست که جریمه ای که 
شرکت ها یا کارخانجات متخلف می پردازند، قاعدتًا 
از نظر سازمان تعزیرات به دلیل هزینه  ناحقی بوده 

که آنها از مردم دریافت کرده اند؛ با این پیش فرض، 
چه ساز و کاری اندیشیده شده است که آن مبالغ 
اضافی دوباره به جیب مردم برگردد؟ اگر قرار است 
که یک شرکت تخلف کند و مردم هم پول اضافی 
بدهند، و در آخر سود آن به حساب دولت یا هر 
جای دیگری برود، در این صورت فایده آن برای 
مردمی که متضرر شده اند چیست؟ این یعنی شرکت 
های متخلف پول را از مردم می گیرند و سر آخر 
نیز جریمه اخذ شده از آنان که در واقع پول مردم 
است، به جای دیگری داده می شود! از طرفی استفاده 
ناکافی مردم از مواد غذایی و یا استفاده از محصالت 
غذایی نامرغوب به دلیل قیمت پایین تر، مستقیماً بر 
سالمتی آنها تأثیر گذاشته و در آینده گریبان گیر آنها 

خواهد شد و در این میان هزینه هایی نیز احتماالً بر 
دوش دولت خواهد گذاشت. در نتیجه از هر طرف 
بخواهیم حساب کنیم، این مردم هستند که متضرر 
می شوند، چه از نظر مالی و چه از نظر جانی.از 
طرفی، بعضاً جریمه هایی که از سوی برخی نهادها 
در کشورمان اعمال می شود، تناسبی با میزان تخلف 
صورت گرفته ندارد. مثالً در مورد تخلفات اپراتورها 
ی تلفن همراه که چندی پیش اتفاق افتاد، آنها به 
دلیل برنگرداندن تعرفه های اینترنت به حالت اولیه، 
2 میلیارد تومان جریمه شدند. این در حالی است 
که مقدار پول اضافه ای که اپراتورها از مردم گرفتند 
و سودی که نصیب آنها شد، با مقداری که جریمه 

شدند، تناسبی نداشت. قضاوت با شما ...

جریمه گرانی
در جیب دولت؟!

مجلس اقدام کند

*تصویر گزارش
مرداد99
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گزارش ویژه ای از یک رخداد تلخ فرهنگی-سیاسی

سرمایه گذار سه فیلم سینمایی می گوید: پولی که برای ساخت فیلم ها دادم اصال ساخته نشد و هزینه آن صرف ستاد حسن 
روحانی شده است. برای همین از جوادنوروزبیگی بعنوان تهیه کننده و دریافت کننده پول ها شکایت کردم.

*تصویر گزارش
آرشیوی
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فیلم خواری را هم می توان به آسیب های جدید یا مشاغل جدید سیاه 
در کشور اضافه کرد. شاید یکی از مهمترین پرونده ها مربوط به محمد 
امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه بود 
که هم اکنون در حبس به سر می برد. فروردین ماه امسال هم نامه ای 
با امضاء شماری از سینماگران در فضای مجازی منتشر شد که در این 
نامه امضاء کنندگان از ریاست قوه قضائیه درخواست آزادی موقت محمد 
امامی راداشتند. هرچند پس از انتشار نامه گروه زیادی از سینماگران امضای 
خود را تکذیب کردند اما در فضای مجازی یک نام به صورت مستمر به 
عنوان گردآورنده نامه درخواست آزادی موقت امامی معرفی می شد که آن 
فردی نبود جز »جواد نوروزبیگی«؛ وی گفته است: به نظرم  دیگر بحث 
سر محمد امامی نیست. نه برای محمد امامی، برای هر سینماگر دیگری 
من و بقیه دوستان این کار را قبال کرده ایم و باز هم می کنیم. حاال شاید 
قبلی ها را رسانه ای نکرده ایم و شاید این را هم نباید رسانه ای می کردیم. 
چون متأسفانه عده ای از سینماگران ما منتظر نشسته اند که همکار خود را 
متهم و نابود کنند. این اوج بی اخالقی است. متأسفانه در این روزها کسانی 
دم از مبارزه با فساد می زنند که واقعا با توجه به سابقه شان در سینما جای 
تعجب دارد. اظهارات او در حالی است که حاال خودش متهم یک پرونده 
سینمایی شده و باید به بازپرس پاسخگو باشد. شاکی این پرونده جنجالی 
پیمان مندنی پور است. »پیمان مندنی پور« تاجر و فعال اقتصادی 30 ساله، 
در مردادماه 1395 پس از آشنایی و دعوت »جواد نوروزبیگی« تهیه کننده 
سینما با کارنامه ای از فیلم های شاخص )سالم بمبئی، سیزده59، ماحی، 
رحمان1400 و زهرمار و…( بعنوان سرمایه گذار موسسه فرهنگي هنري 
قاب آسمان به مدیریت نوروزبیگی انتخاب می شود. این همکاری بر 
اساس قراردادی در مورخ 25 بهمن ماه 1395 میان دوطرف رسمیت می 
یابد و مندنی پور با پرداخت 3.5 میلیارد تومان برای فیلم سینمایی»میهمان 
صخره ها«، 2.5 میلیارد تومان برای فیلم سینمایی »جنتلمن« و مبلغ 2 میلیارد 
تومان هم برای فیلم »سراسرشب« سرمایه گذاری می کند.حاال پس از 

گذشت حدود 4 سال از این قرارداد مندنی پور از »جوادنوروزبیگی« تهیه 
کننده سینما به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام کالهبرداری شکایت 
کرده است! پیمان مندنی پور می گوید: در سه فیلم »سراسرشب«، »مهمان 
صخره« و »جنتلمن« به پیشنهاد نوروزبیگی سرمایه گذاری کردم و برای این 
کار قراردادی منعقد شد که بر اساس آن مالکیت هر سه فیلم به من واگذار 
شده است. اما آقای »نوروزبیگی« پروانه جعلی از فیلم های سینمایی »مهمان 
صخره ها و جنتلمن« نشان من داد و از این راه پول گرفت که بخشی از 
پول واریزی صرف ستاد انتخاباتی حسن روحانی شد. وی می گوید: این 
مراوردات موجب شد تا از طریق آقای نوروزبیگی با افرادی همچون کامبیز 
مهدی زاده )داماد حسن روحانی رئیس جمهور(، امین شاکری )رئیس 
ستاد کارآفرینان ستاد انتخاباتی حسن روحانی( و امیرحسین شریعتمداری 
)فرزند وزیر وقت کار( آشنا شوم.  تاجائیکه شاکری حکمی برای من در 
ستاد روحانی داد. این قدرت نمایی نوروزبیگی و اعطای حکم ابزاری شد 
که به هر نحوی شده کل پول سرمایه گذاری را یک جا از من بگیرد و 
من هم اعتماد کرده و یک جا پرداخت کردم. مندنی پور می گوید: هرچند 
نوروزبیگی برخالف قراردادش با من رفتار کرد اما فروختن فیلم »سراسر 
شب«که در قرارداد با من آمده به سرمایه گذار دیگر شائبه کالهبرداری 
فرهنگی و لغو مالکیت معنوی را افزایش می دهد. از این رو رسما شکایت 
خود را از طریق شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه علیه جواد  
نوروزبیگی مطرح کردم. با دستور بازپرس پرونده قرارشد کارشناس رسمی 
دادگستری)آقای دهقان پور( اصالت قراردادها را تائید کنند. وقتی کارشناس 
پرونده به دفتر آقای نوروزبیگی رفتند ابتدا انکار کردند اما در ادامه تائید 
نمودند و در تاریخ 6 مرداد 1399 بنده همراه با آقای نوروزبیگی به دادسرای 
فرهنگ و رسانه احضار شدیم و من از خود دفاع کردم. با این حال این 
پرونده هنوز در نوبت بازپرسی قراردارد اما علت تاخیر در ارسال به دادگاه 
را نمی دانم! لذا به دلیل برخی پیچیدگی های غیرمعمول در این پرونده 

از ریاست قوه قضائیه می خواهم شخصا به این پرونده ورود کنند./موج

به گزارش مهرتابان، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با بیان 
اینکه ظاهراً مسئولین مترو مخالف نماز خواندن مردم 
در مترو هستند، گفت: جمهوری اسالمی ایران ام القرای 
جهان اسالم است اما شاهد هستیم یک جوان مؤمن 16 
ساله به خاطر نماز خواندن در یکی از ایستگاه های مترو 
مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. وی با تأکید براینکه وزیر 
کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد، گفت: اینجانب در 
همین زمینه به عبدالرضا رحمانی وزیر کشور تذکر دادم و 
خواستار پاسخگویی و پیگیری ایشان در این زمینه هستم.
تذکر کتبی رضایی در صحن مجلس از سوی هیأت 
ابراهیم رضایی خبرنگار  اظهارات  قرائت شد.  رئیسه 
سابق کشور که حاال بر صندلی مجلس تکیه زده در حالی 
است که حال روز مساجد و نمازخانه های تهران و به 
خصوص مترو تهران خوب نیست. اینکه چرا بسیاری 
از ایستگاه های مترو تهران نمازخانه درست و مطلوبی 
ندارند جای تامل است. بعنوان مثال در برخی ایستگاه 
ها آنقدر موکت ها و فرش های نمازخانه ها کثیف و 
نکته  می شود.  اذیت  نمازگذار  که  دهد  می  بد  بوی 
دیگر اینکه جایی هم برای تجدید وضوی نمازگذاران 
دیده نشده است. اینکه ابراهیم رضایی می گوید ادعای 

تهران ام القرای جهان اسالم را داریم اما در عمل اینگونه 
نیست حرف جدیدی نیست. البته انگشت اتهام فقط به 
سوی مترو تهران نشانه نرفته بلکه در سایر مکان های 
عمومی هم چالش نمازخانه دیده می شود. نکته دیگر 
موضوع سرویس های بهداشتی در سطح شهر تهران یا 
همان پایتخت جمهوری اسالمی ایران است. در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته که حتی اسالمی هم نیستند 
غیر از سرویس بهداشتی، حمام های پورتال هم دارند که 
اگر فرد نیاز فوری به استحمام داشت بتواند با پرداخت 
مبلغی استفاده کند. حاال ما می گوئیم حمام پیشکش 
چرا سرویس بهداشتی در دل پایتخت به چالش تبدیل 
شده است؟ بیمارانی که به دلیل مشکالت کلیه یا سایر 
بیماری ها نیاز به سرویس بهداشتی دارند مجبورند با 
مراجعه به سازمان ها یا مدارس و فروشگاه های زنجیره 
ای خواهش کنند از سرویس بهداشتی استفاده شود و این 
نشانه مدیریت درست شهری نیست. این چالش حتی 
در برخی از فروشگاه های زنجیره ای شهروند هم دیده 
می  ود که وابسته به شهرداری تهران هستند اما این موارد 
رعایت نشده است. شاید آقایان به اعتراض و نقد آقای 
ابراهیمی واکنش نشان دهند اما مردم تهران گواهی می 
دهند که شهرداری تهران در تامین مکان برای اقامه نماز و 

سرویس بهداشتی عمومی شکست خورده است. اقدامی 
که می توان حتی با برگزاری مناقصه عمومی به بخش 
خصوصی واگذار کرد. یعنی مردم تهران حاضرند هزینه 
استفاده از سرویس بهداشتی و نمازخانه را هم تقبل کنند 
و هزینه شهرداری پیشکش ... البته این هشدار و انتقاد باید 
از سوی ستاد اقامه نماز کشور داده شود اما هیچ وقت 
این ستاد خود را درگیر این کارها نکرده و بیشتر وقت 
خود را صرف بنرهای تبلیغاتی یا برنامه های تلویزیونی 
و غیره کرده است. وقتی ما ستادی به نام اقامه نماز در 
کشور داریم و برای آن میلیاردها تومان هزینه می شود 
چرا باید در پایتخت کشور اسالمی با چالش نمازخواندن 
و سرویس بهداشتی و وضوخانه مواجه باشیم؟ باز هم به 
غیرت و شجاعت آقای خبرنگار و نماینده مجلس که این 
موضوع را در صحن علنی مطرح کردند. حاال نویت ستاد 
اقامه نماز و شهردار تهران است که به روشنی و شفافیت 
بدون رپورتاژ خبری و توجیه کردن دلیل این کوتاهی 
ها را بیان کنند. نماز ستون دین است و رهبرانقالب و 
مراجع بارها و بارها در اقامه نماز در شهرها تاکید داشتند. 
و چه تاسف بار است که در پایتخت کشورمان هنگام 
نماز صدای اذان شنیده نمی شود در حالی که در سایر 
کشورهای اسالمی حتی سومالی این اتفاق رخ می دهد.

مردم تهران حاضرند هزینه استفاده از نمازخانه و سرویس بهداشتی را هم تقبل کنند اما شهرداری تهران در 
سالهای اخیر توجهی به این موضوع مهم نداشته و اصال ورود نکرده است. نتیجه آن این می شود که نمازخواندن 

هم با اعتراض مواجه خواهد شد.

پیمان مندنی پور

گزارش سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار

گزارش
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گزارش
سید هادی کسایی زاده

فاجعه مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس ماده 
9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 
مردمی  مشارکت  ساماندهی  منظور  به  اسالمی  مجلس شورای 
در اجرای سیاست ها و برنامه های  حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان، تاسیس شد. در اساسنامه این انجمن وظایفی عنوان شده 
که عبارت است از: 1( سیاست گذاری و برنامه ریزی  الزم در جهت 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی. 2( ارایه نظرات به 
مسئولین و همکاری با دستگاه های ذیربط اجرایی در اجرای موثر 
مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف کنندگان. 3( آموزش با 
تمرکز بر تبیین حقوق مصرف کنندگان، استاندارد و کیفیت محصول 
به مصرف کنندگان از طریق رسانه های ارتباط جمعی. 4( برگزاری 
مصاحبه، همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی 
برای سایر انجمن ها. 5( همکاری با سازمان های بین المللی مرتبط. 
6( کمک به تشکیل انجمن های استانی و شهرستانی. 7( ارائه طرح 
و الیحه در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای تصویب 
در دولت و مجلس شورای اسالمی. 8( بررسی و مطالعات کاربردی 
به منظور شناخت انحصارها، تبانی و راه های جلوگیری آن و اعمال 
و اجرای رقابتی شدن بیشتر بازارهای کاال و خدمات. 9( انتقال و 
پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی 
و شهرستانی و سازمان های دولتی ذیربط. 10( انتشار اطالعات 
مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کاال و خدمات مورد نیاز. 11( 
تمهیدات الزم به منظور ایجاد هماهنگی بین انجمن های حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان استان و شهرستان. 12( دریافت، ارجاع 
و پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذیربط 
درصورتیکه انجمن استان به دلیل محدودیت حوزه فعالیت، دعاوی 
مربوط را به انجمن ملی واگذار نماید و یا دعاویی که به تشخیص 
مرجع نظارتی در سطح ملی تشخیص داده شده و از انجمن ملی 
پیگیری می شود. 13( فعال سازی انجمنهای استانی و شهرستانی .14( 
تعیین کمیته های تخصصی برای انجمن. 15( برگزاری نمایشگاه های 
مرتبط با حقوق مصرف کننده. 16( حضور در جلسات مرتبط با 

حقوق مصرف کننده در سایر دستگاه ها.
شاید تصور کنید همه چیز گلستان می شود و حق و حقوق 
مردم بعنوان مصرف کنندگان اصلی رعایت شده و نظارت دقیق 
صورت می گیرد. اما نکته قابل تامل این است که بیش از  25 روز از 
توقیف اموال  انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گذرد  

اما هیچ اقدامی از طرف  انجمن صورت نگرفته  و بر اساس مطالبی 
که از طرف آنان به شاکی پرونده منعکس میشود  نشان می دهد 
که منتظرند تا فرجی رخ دهد. بر اساس این گزارش گفته شده که 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور هم حدود 6 
ماه است از مشهد به تهران نیامده و در دفترکارش حضور نداشته و 
تمامی امورات انجمن توسط یک خانم منشی رتق و فتق می شود. 
داستان از این قرار است که در سال 1395 به دلیل  اختالفات میان 
تعدادی از اعضای هیات مدیره و مجمع انجمن پس از انتخابات سال 
94 و در خواست حسابرسی مالی توسط سازمان باز رسی کل کشور 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی دستگاه نظارتی 
)سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان(  بدون حکم 
قضایی پلمپ و اعضای  هیات مدیره وقت  اعتبار نامه شان ابطال 
می شود. از آن روز به بعد یکی از معاونان وقت انجمن که از سال 
92 در آنجا مشغول به کار بوده به دلیل عدم دریافت حق و حقوق 
خود با در بسته روبرو می شود برای همین در سال 97  از طریق 
اداره تعاون و کار  رفاه اجتماعی اقدام به طرح شکایت می کند و 
نهایتا در اواخر سال 98 رای قطعی صادرمی شود. باز هم انجمن زیر 
بار پرداخت نمی رود و شاکی پرونده از طریق  مجتمع قضایی شهید 
بهشتی و حکم دادگاه با حضور ضابط قضایی اقدام به توقیف اموال 
انجمن در محل دفتر اصلی انجمن در ساختمان وزارت صنعت می 
کند. هرچند این اموال ارزش چندانی ندارد اما توقیف اموال انجمن 
در ساختمان وزارتخانه جای تامل دارد. به گفته برخی از اعضای 
سابق انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سالهای گذشته  
در آمد انجمن از برگزاری همایشهای مختلف  مانند همایش حامیان 
حقوق مصرف کننده که هر ساله  بر گزار می شود تامین شده و 
هر شرکت حدود 10 میلیون تومان پرداخت می کند که با توجه به 
مشارکت بیش از 100 شرکت باید گفت درآمد یک میلیارد تومانی 
فقط از این همایش عاید انجمن می شده شده است. حاال اینکه چرا 
دستگاه نظارتی انجمن یعنی )سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان( نظارتی نداشته و جزئیات حساب و کتاب انجمن 
را طبق قانون بارگذاری و در دسترس عموم قرارنداده است جای 
سوال دارد. نکته دیگر اینکه چرا با وجود سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شکل گرفته است؟ چرا این انجمن غیردولتی باید زیر نظر سازمان 
همسوی و موازی با خود باشد؟ چرا هیات مدیره آن را همان افراد 

وابسته به سازمان تشکیل می دهند؟ چرا دفتر این انجمن غیردولتی 
در خود وزارتخانه است؟ چرا مدیر انجمن در دفترخود حضور 
ندارد؟ چرا حق حقوق کارمندان خود را نداده که حاال توقیف اموال 
شوند؟ چرا در سالهای اخیر هیچ گزارشی از سوی انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان 
مشاهده و منتشر نشده است؟ چرا هیچ بیانیه و اطالعیه ای دیده نشده 
است؟ چرا صورت حساب درآمدها و هزینه های انجمن روشن 
و شفاف نیست؟ بر چه مبنایی همایش ها برگزار شده و چرا پول 

دریافت شده است؟ این پرسش ها دقیقا در زمانی مطرح می شود 
که قیمت خودروی پراید در بازار 111 میلیون تومان، قیمت لبنیات با 
افزایش غیرقانونی و سایر کاالهای اساسی مردم بدون رعایت حقوق 
مصرف کننده یا گران و یا در برخی فروشگاه های زنجیره ای به 
صورت فریبکارانه کم فروشی می شود. این پرسش ها دقیقا زمانی 
مطرح می شود که آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پس از ماه ها سرپرستی نمی تواند از مجلس رای 
اعتماد بگیرد. آیا سازمان بازرسی کل کشور نباید در مورد این انجمن 
نظارت کرده و پاسخگو باشد؟ آیا مجلس وظیفه نظارت برای اجرای 
قوانین را ندارد؟ آیا وزارت صمت نباید سری به اتاق انجمن در 
طبقات خود بزند و ببیند چه خبر است؟ اینجا مردم همچنان گوشت 
قربانی اهمال کاری مسئوالن با سوء مدیریت های خود هستند و 
دود این اهمال کاری همیشه به چشم مردم می رود. پرچم عدالت و 
مردم ساالری را باال برده ایم اما در عمل آنچه در سفره مردم مشاهده 
می شود نان بی عدالتی و بی تقوایی برخی مدیران است. پرونده 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان از وضعیت اسفبار 
وزارت صمت بعنوان وزارتخانه مادر تامین معاش مردم می دهد که 

باید دقیق بررسی شود.

ور ندارد! کمیسیون قضایی ز

توقیف اموال انجمن حمایت

طبق آیین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی باید بین 19 تا 
23 نفر باشد ولی کمیسیون قضایی به دلیل به حدنصاب نرسیدن هنوز  تشکیل نشده 
است. سید هادی کسایی زاده خبرنگار حوزه قضایی و حقوقی می گوید: دلیل اصلی 
آن این است که زور این کمیسیون برای سوال از قوه قضائیه فقط وزیردادگستری 
است. وزیر هم وقتی به مجلس می آید می گوید من طبق قانون کاره ای نیستم و نمی 
توانم پاسخگو باشم. وقتی کمیسیونی نمی تواند حتی رئیس سازمان زندانها، پزشکی 
قانونی، و حتی رئیس ثبت اسناد کشور را با برای پاسخگویی به مجلس دعوت کند 
آیا انگیزه ای برای کار می ماند؟ نماینده مجلس نیاز به قدرت نظارت دارد اما در این 
کمیسیون قدرت نظارت بر دستگاه قضایی گرفته شده است. در ماجرای الیحه جامع 
وکالت هم چنین داستانی شد و زور کمیسیون به قوه قضائیه نرسید. بهتر است 

بازنگری در برخی قوانین رخ دهد. 

سوژه روز

گزارش
علی آذری نماینده قوچان در مورد چگونگی 
تشکیل نشدن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
می گوید: ما سابقه کار قضایی و حقوقی داریم اما 
با توجه به فضای نیاز حوزه های انتخابیه ای که از آن 
وارد مجلس شده ایم، سعی می کنیم به کمیسیون هایی 
برویم که در رفع آن نیازها مثمرثمر باشد. حاال اینکه 
کمیسیون حقوقی و قضایی چرا ضعیف شده، مربوط 
به قضاتی که رأی آورده و به مجلس آمده اند نیست. 
این را باید بررسی کرد. من خودم به نتیجه نرسیده ام 
که این عدم اقبال برای چیست. شاید هم کمیسیون 

حقوقی و قضایی در سابق َقَدر عمل نکرده است.

علی آذری
نماینده مجلس

شاید قبلی ها
َدر نبودند

َ
ق

اموال انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در ساختمان وزارتخانه توقیف 
می شود. خبری منتشر نمی شود! چون 
اعتقادی به حمایت از مصرف کنندگان 

وجود ندارد!
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تهران  یک  کیفری  دادگاه   8 شعبه  مهرتابان/ 
سعید  دادرسی  اعاده  درخواست  بررسی  جلسه 
غیرقانونی  بازداشتگاه  پرونده  محکوم  مرتضوی، 
کهریزک را با حضور سعید مرتضوی و وکیل او، 
عبدالحسین روح االمینی و وکیل او و نیز وکالی 
سه شاکی دیگر این پرونده را برگزار کرد. میرمجید 
زهره  و  روح االمینی  عبدالحسین  وکیل  طاهری، 
حقیقی، در بیان چگونگی روند این دادگاه گفت: 
جلسه امروز در رابطه با رأی صادر شده از سوی 
شعبه 76 شعبه کیفری یک درباره محکومیت آقای 
مرتضوی برگزار شد. آقای مرتضوی که محکوم 
پرونده است، درخواست خود برای اعادع دادرسی 
را به دیوان عالی کشور ارائه داد و رئیس دیوان که 

ریاست شعبه اول آن را به عهده دارد، به استناد ماده 
474 قانون آیین دادرسی کیفری با این درخواست 
موافقت کرد. وی افزود: آن طور که در رأی مشاهده 
کردیم، سعید مرتضوی اسفند 98 درخواست خود 
را ارائه داد و همان ماه این درخواست مورد پذیرش 
قرار گفت و در فروردین  ماه هم برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری یک ارجاع داده شد. البته ما از این 
موضوع اطالع نداشتیم؛ چون طبق قانون در اعاده 
دادرسی فقط شخصی که خواهان هست از روند 
آن مطلع می شود. حدود 10 روز قبل از شعبه 8 
کیفری یک، تماس گرفته و ما را در جریان این 
درخواست اعاده دادرسی قرار دادند. وقت رسیدگی 
هم امروز 21 مرداد تعیین شد. طاهری درباره استناد 

دیوان عالی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی 
سعید مرتضوی گفت: دیوان عالی این درخواست را 
پذیرفته است و نمی توان گفت بر اساس چه استنادی 
بوده است؛ البته می توان این را در نظر گرفت که 
دادگاه نظر نهایی را در این باره اعالم می کند و الزامی 
ندارد که از دیوان عالی تبعیت و رأی آن را تأیید کند.

وی ادامه داد: پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده ای 
نبود که با سرعت و زمان کوتاهی به نتیجه رسیده 
باشد. رسیدگی به آن شامل فرآیند طوالنی و فراز و 
نشیب های زیاد بود و قضات متعددی روی آن اظهار 
نظر کرده بودند. اظهارات آقای وکیل نشان می دهد 
که انگار سعید مرتضوی نمی خواهد در مورد این 

پرونده کوتاه بیاید.

سعید مرتضوی
نیامد! کوتاه 

حاشیه های سال 88 و کهریزک

میــــوه  خــــواری
مافیای میوه با دهن کجی به دولت و مجلس و سازمان بازرسی هر روز پولدار تر می شوند و خانواده های زیادی 

توانایی خرید حتی نیم کیلو میوه را هم ندارند.
*گزارش تصویری

بازار میوه و تره بار در قلب 
پایتخت ایران و میوه هایی 
که چندان مرغوب نیستند

گزارش اقتصادی

مهرتابان/کسایی زاده/ خردادماه 1394 بود 
که برای نخستین بار رسانه ملی کلید واژه مافیای 
میوه را در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری عنوان 
کرد. در این برنامه تلویزیونی حسن پور مدیرکل 
وقت میوه وزارت جهاد کشاورزی و عنایت 
اهلل بیابانی، رئیس اتحادیه باغداران پاسخگوی 
سواالت بودند. مجری برنامه گفت: آقای بیابانی، 
شما در صحبتهای تلفنی امروز خود به من گفتید 
5400 میوه فروشی در تهران از یک خانواده 
10 نفره میوه می خرند. این باند و مافیا است؟ 
بیابانی به جای جواب دادن گفت: ما سالهاست 
نتوانستیم مشکل میوه را حل کنیم. ما میوه به 
اندازه کافی تولید می کنیم. علت این که نتوانستیم 
قاعده بگذاریم؛ عدم نظارت است. وقتی می 

بینیم انگور شیری را کیلویی 60 هزار تومان می فروشند، این 
قابل رسیدگی است و باید این سئوال بپرسند که این انگور 
که روی تابلو زده اید 60 هزار تومان، از کجا آمده؟مجری باز 
پرسید: این خانواده 10 نفره شناسایی شده اند؟بیابانی باز هم 
به جای جواب داده طفره رفت و گفت: زنجیره تحویل میوه 
به علت تمرکز در میدان مادر، دست گروه خاصی هستند. 
مجری باز هم سوالش را تکرار کرد: انحصار بازار توزیع میوه 
دست کیست؟ بیابانی گفت: اینها میوه فروشهای زیادی را در 
اطراف و داخل شهر دارند که موظفند با ضمانت نامه هایی که 
از اینها گرفته شده، از اینها جنس بخرند. اگر کسی خارج از 
تعهدش عمل کند، سفته هایش به اجرا می رود. گیالس وارد 
میدان می شود یک قیمت دارد و 6 بار فاکتور می شود و 
بعد از میدان میوه بیرون می آید. هرچند پاسخ روشنی به این 
پرسش داده نشد اما به واقع مافیای میوه در تهران وجود دارد. 
پس از 5 سال از این مصاحبه عضو اتحادیه بارفروشان تهران 
باز هم گفته مافیایی چند نفره میوه کشور را در دست دارند و 
با انبار کردن آن بازار را کنترل می کنند تا میوه گران به دست 
مردم برسد. همین مافیا موجب شده تا میوه های مرغوب سر 
از کشورهای همسایه در آورد و آنچه در میادین میوه و تره 
بارشهرداری تهران و حتی فروشگاه های محلی می بینیم میوه 
های نه چندان مرغوب است. سعید راد رئیس سازمان میوه 
و تره بار شهرداری تهران در پاسخ به سواالت سید هادی 
کسایی زاده روزنامه نگار مبنی بر اینکه چرا میوه های مرغوب 
و با کیفیت غیب می شوند می گوید: میادین میوه و تره بار از 
نظر کیفیت و نوع میوه زیر نظر اتحادیه ها هستند و شهرداری 
تهران بیشتر نقش شهرداری و امنیت میدان میوه و تره بار و 
نظارت بر قیمت میادین را برعهده دارد. اینکه می گوئید چرا 
خودتان میوه را مستقیم از باغدار خریداری نمی کنید عمال 
چنین اختیاراتی بر اساس قوانین نداریم مگر اینکه قوانین 

تنقیح شود. امروز یک شهروند می تواند با 100 هزارتومان 
حدود 16 کیلو میوه از میادین میوه و تره بارشهرداری تهران 
خریداری کند یا با 20 هزارتومان خرید پیاز و گوجه و تخم 
مرغ یک املت چند نفره طبخ کند که حاصل تالش سازمان 
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران است. از سعید راد در 
مورد غیب شدن میوه های مرغوب سوال کردیم که گفت: با 
توجه به تحریم ها صادرات میوه و تره بار آزاد است برای 
همین بخشی از میوه های مرغوب صادر می شود که البته 
باز هم ارتباطی با شهرداری تهران ندارد و مقامات مسئول و 
اتحادیه ها باید در این مورد توضیح بدهند. سعید راد از ایجاد 
26 بازار میوه و تره بار جدید در 26 محله دیگر تهران خبرداد 
و گفت: با ایجاد 40 بازار دیگر رسالت و برنامه سازمان برای 

دسترسی آسان و نزدیک شهروندان به میوه ارزان اجرایی می 
شود. راد می گوید: شاید به جرات بگویم در هیچ کجای ایران 
بازارمیوه و تره بار چنین قیمت هایی را برای توزیع میوه و مرغ 
ندارد و حتی از خرده فروشی ها هم ارزان تر عرضه می کنیم. 
اظهارات سعید راد رئیس سازمان میوه و تره بارشهرداری تهران 
نشان می دهد که این سازمان از نظر ساختاری و قوانین قدرت 
زیادی برای دریافت میوه های مرغوب از باغدارها ندارد و 
سرنخ همه چیز به اتحادیه برمی گردد. با افرادی همچون نوده 
فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، صابری عضو هیات مدیره 

اتحادیه و دارایی نژاد رئیس اتحادیه میوه و تره 
بار هم تماس گرفتیم که پاسخگو نبودند. یعنی 
نمی خواستند به این پرونده پاسخ دهند. با این 
حال با گشت و گذاری در بازار میوه و تره بار 
در سطح تهران به این نتیجه رسیدیم که بخش 
عمده ای از میوه های مرغوب و درجه یک 
شبانه ساعت 2 بامداد بدون آنکه از بار نیسان 
و خاور خالی شود چندین بار فاکتور خورده و 
سر از سردخانه های خصوصی و یا فروشگاه 
های بزرگ هایپر و برخی خرده فروشی های 
الکچری تهران سر می آورد. آنچه در ته بار 
میدان میوه و تره بار می ماند میوه های نه چندان 
مرغوبی است که شهروندان مجبورند آن را 
خریداری کنند.موضوع را با برخی همکاران در 
استان ها مطرح کردم و اوضاع میوه در سایر استان ها هم چنین 
است. بعنوان مثال در جاسک و خوزستان بی کیفیت بودن میوه 
ها موجب اعتراض مردم شده است. تا حدی که رئیس سازمان 
صمت این استان گفته بیشترین شکایات مردمی به سامانه 124 
در مورد میوه است. اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی تهران هم در گفتگویی با کسایی زاده می گوید: 
شهرداری تهران بار درجه 2 و 3 خریداری می کند و برای 
همین است که می تواند میوه ارزان به مشتری بفروشد. مثال 
در هندوانه ما 3 تا 4 تنوع داریم که جنس مرغوب در فروشگاه 
های خرده فروشی عرضه می شود چون گران تر است. از 
کارگر سوال کردیم بهتر نیست شهرداری تهران مستقیم از 
باغدار میوه خود را تامین کند؟ در پاسخ گفت: قطعا بهتر است 
اما کار بسیار سختی است. ما هم می خواهیم با فعال کردن 
تعاونی این کار را انجام دهیم. هرچند اظهارات کارگر دلیلی بر 
غیب شدن میوه های مرغوب نیست اما نقدی هم بر شهرداری 
تهران داشت که آنها از این ترفند برای ارزان فروشی استفاده می 
کنند. در هر حال شهرداری تهران قطعا مخاطب و مشتری قشر 
متوسط و ضعیف جامعه را دارد و مجبور است میوه ارزان و 
البته با کیفیت مناسب را عرضه کند اما اینکه میوه های مرغوب 
چرا گران است و کجا انبار و توزیع می شود هم سوال بی 
پاسخی است که باید سازمان بازرسی کل کشور در ساختمان 
سیاه رنگ خیابان طالقانی تهران پاسخ دهد. اینکه بسیاری از 
خانواده های تهرانی حسرت خودن یک کیلو گالبی یا گیالس 
و انبه را داشته باشند برای انقالب اسالمی ما و کشوری با این 
همه ظرفیت کشاورزی و منابع اسفبار است. وزارت صنعت 
و معدن و تجارت و به خصوص جهادکشاورزی نتوانسته اند 
از عهده مدیریت بازار میوه برآیند و این پرسشی است که باید 
نماینده مجلس از وزرا داشته باشند. چه افرادی پشت میوه 

هابرای سودبیشتر پنهانند؟

گزارش

نمایندگان مجلس باید از وزرای 
جهادکشاورزی و صمت سوال کنند چرا 

توانایی مدیریت بازار میوه ایران را ندارند؟ 
چرا در کشور مان خانواده هایی هستند که 

حسرت خوردن نیم کیلو میوه دارند!



صفحه آخر

*چقدر پول از رئیس اتاق اصناف ری گرفته اید؟
سه شماره هفته نامه تان در مورد عملکرد اتاق اصناف شهرستان ری است. 

رپورتاژه یا محض رضای خدا نوشتید؟

*هفته نامه شما را روی میز نهاد ریاست جمهوری دیدم
قبال تو فضای مجازی کارشما را دیده بودم. اما وقتی برای کاری به نهاد 
ریاست جمهوری رفته بودم آنجا دیدم. واقعا کارتان درست است. توزیع 

خوبی دارید.

*سالم ما را به آقای احمدی نژاد برسانید
شما که دستتان به باال می رسد سالم ما را به آقای احمدی نژاد برسانید 
و بگوئید اگر آب روستای ما امروز وصل است به خاطر اوست. حاال همین 
آب به دلیل نداشتن یک قطعه قطع شده و دولت روحانی نمی تواند درست 

کند.    از روستای گلحصار

*فساد در دهیاری و شوراهای روستاها بسیار است
لطفا به همه روستاها سرزده تشریف بیاورید. دکانی باز شده و نظارتی 
هم ندارند. پول می آید و میرود و هزینه هایی می شود که مخ آدم سوت 

می کشد.

*لطفا به استاندار تهران بگوئید بخشدار حسن آباد فشافویه را 
عزل کنند

اتفاق در فشافویه رخ دهد و  مگر می شود در مدت 30 روز این همه 
استاندار بی خبر باشد؟ وقتی مدیری سوء مدیریت ندارد و نمی تواند بخش 
را اداره کند بهتر است برکنار شود. از چاقوکشی تا تهدید خبرنگاران و خرید 
خبرنگاران همه و همه جرم است. این آقای بخشدار به چشم دید محاربه 
شده اما اقدامی نکرد. تعجب می کنم چرا خبرنگارنماهای شهرستان ری 
سکوت کردند؟ حتما عوایدی ندارد. باز هم به غیرت خبرنگاران واقعی که 
از جان گذشتند و نوشتند و پای همه چیز ایستادند. ما اهالی خانلق طی 

طوماری از شما قدردانی می کنیم.

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

و  عز  خداوند  )ع(:  صادق  امام 
جل هرگز مردمى را كه در حال 
خوردن هستند ، عذاب نمى كند 
، و خداوند عز و جل كريم تر از 
آن است كه چيزى به آنها روزى 
عذابشان  آن  بر  سپس  و  كند 
، تا آن گاه كه از خوردن  نمايد 

آن دست كشند.

*خبر ويژه
چندى قبل معتادان كمپ 

سروش در منطقه كهريزک به 
دليل كم آبى و برخى داليل 

تحصن و اعتراض كردند كه با 
ورود بخشدارى موضوع برطرف 
شد. اما اعتراض اهالى كهريزک 

اين است كه چرا زباله، معتاد، 
آلودگى هوا، مسيرزندان، 

سالمندان، اجساد و مردگان 
همه بايد مسير كهريزک را طى 
كنند؟ مگر اينجا آخر دنياست؟ 

اگر منطق و وجدان داريد ... 

هفته نامه سراسری مهرتابان

شماره: 226
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کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده

تلفن: 09126501564
تهران-خیابان دستواره-خیابان 

غیبی- پالک5

شهروندان  از  سیرت  نیک  عصمت 
روستای خانلق از توابع بخش حسن آباد 
فشافویه شهرستان ری توسط گروهی 
مورد ضرب و شتم قرارگرفت. این افراد 
از حامیان شورای روستا هستند و پرونده 
مفتوح  بخش  دادسرای  در  اقدام  این 
است. روستای خانلق پس از گزارش 
سید هادی کسایی زاده تیتر رسانه ها 
قرارگرفت و حتی برخی از اهالی حامی 
شورای روستا با چاقو به خبرنگار حمله 
کرده و آن را زخمی کردند. نکته جالب 
اینکه بخشدار حسن آباد و فرماندار ری 
واکنشی در این خصوص نشان ندادند. 
از این رو از سازمان بازرسی کل کشور 
و وزیرکشور می خواهیم برای جلوگیری 
از فساد و تخلف در حسن آبادفشافویه 
و به خصوص این روستا شخصا وارد 
شوند.حضور سرزده و گزارش مردمی 
می تواند بسیاری را حقایق را بازگو کند. 
در حاشیه این اخبار تعداد زیادی از اهالی 
روستا طی طوماری به فرماندار شهرستان 
ری خواستند شورای فعالی روستا را 
تعلیق و برکنار کنند. اینکه خواسته مردم 
پس از 10 روز هنوز از سوی فرماندار 
اجرایی نشده و واکنشی هم نشان داده 
نشده هم جای تامل دارد. احتماال بازهم 
نرمش قهرمانانه ای در پیش است تا همه 

سرجای خود بمانند!

زکریای رازی، دانشمند برجسته ایرانی 
در سال 313 در »ری« درگذشت اما 
اطالعی از محل دفن او وجود ندارد. 
باستان شناسی  پژوهشکده  رئیس 
هم  باز  رازی  جز  به  ری  می گوید، 
که  مثل حسن صبّاح،  دارد  گمشده 
آرامگاه او هم پیدا نشد. رازی در  سال 
ری  در  میالدی  هجری/ 864   250
در  سال 313 هجری/  و  متولد شد 
دیده  شهر  همین  در  میالدی   925
از جهان فروبست. رازی در ری به 
تحصیل نجوم، ریاضیات، فلسفه، کیمیا 
و موسیقی پرداخت و از میانسالی به 
دانش پزشکی عالقه مند شد و رفته رفته 
چنان مهارتی در این علم پیدا کرد که 
و   شد  ری  بیمارستان  رئیس  بعدها 
همین وظیفه را در بغداد پیدا کرد. رازی 
بیشتر به کشف الکل و استفاده از آن به  
عنوان گندزدا مشهور است و این  که از 
جیوه به  عنوان مسهل استفاده می کرد. 
امروز قبر رازی همچنان مخفی مانده 
است. برخی می گویند در حیطه حرم 
سیدالکریم)ع( است و مسئوالن آستان 
خبر دارند. برخی هم می گویند خبری 
نیست. با این حال در ایام کرونا یادی 
کنیم از کاشف الکل که فرزند ری بوده 
و دنیا به او مدیون است اما تهران و ری 

خبری از او نمی گیرند.

مردمی اعتراض 
در روستای خانلق

کاشف الکل 
چرا ناپدید شد؟
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