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وده میلیارد ارزش افز
 در جیب »ری«

زامبی های خدمت!

ی زمینی در شهر ر فعالیت    صنف زیر

پناهنده احضار شد
آقای »ع« ابزداشت شد

از پرونده دهیاران
 تا سلطان قبر

دخالت 
استانداری تهران 

در انتخاب 
شهرداران!

فرماندار: 
تعداد 690 تخت به 
تخت های بیمارستانی 
شهرستان ری
 افزوده شد

جمهوری
صف!

انگاربرخی مسئوالن و 
آقازاده ها هم برای خود 

صفوفی تعریف کرده اند. صف 
مسئولیت، صف فساد، صف 

اختالص، صف توهین به مردم، 
صف قرارداد با کشورها،  صف 

بودجه برای نهادهایی که 
خاصیتی برای کشور ندارند ....

20

سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 

گفتگو با یکی از اعضای شورای شهر کهریزک که در دور 
جدید ثبت نام نکرد.

هشدار قاضی
کهریزک

معاون دادگستری بخش 
کهریزک به کشاورزانی که 
با آب غیر متعارف اقدام به 

آبیاری محصوالت کشاورزی  
می کنند و همچنین به افرادی 

که غیرقانونی اقدام به ساخت و 
ساز غیرمجاز می کنند هشدار 

ویژه داد.
17

کوتاه با محمدرضا ساری

سال خوب 
برای فوتبال ری

نادرفالح می گوید: سال 99 
برای فوتبال شهرری سال خوبی 
بود و حدود 3 هزار نفر توانستند 
با حضور در مسابقات و تمرینات 

فوتبال بازی کنند. همچنین 
تمامی بازی های فوتبال در 

تمامی رسته ها به خوبی برگزار 
شد.

17

رئیس هیات فوتبال شهرری

جعبه سیاه
کهریزک

می گوید: برای آوردن ایستگاه 
مترو به شهرکهریزک خودم 
را به آب و آتش زدم تا اینکه 

محسن هاشمی را قانع کردیم 
که می توان در شهرکهریزک 

ایستگاه مترو زد. همین داستان 
هم برای تبدیل کهریزک به 

شهر داشتیم.
12

گفتگو با پدرمترو

یک خّیرکارآفرین یاسوجی)پیمان مندنی پور( با حمایت از یک تیم محلی در شهرستان 
بویراحمد توانست دختران موی تای کار یاسوج را تا قله قهرمانی آسیا همراهی کند. 

ورزش تویی! وزیـر 

ارتباط با  سردبیر  و ارسال اخبار 

mehretaaban
09126501564
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هفته نامه سراسری
شماره: 233
21 فروردین ماه 1400
قیمت: 2500 تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده
09126501564

250

دالل هـا آمـدند
گزارش ویژه از آرایش انتخابات در کهریزک و باقرشهر

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری خبرداد

گفتگو با دادستان ری

دادگستری کهریزک از احضار یکی از مدیران 
یک عضو شورای شهر در شهرستان شهرداری باقرشهر خبرداد. 

ری در گفتگو با مهرتابان اعالم کرد
همچنین این مرجع قضایی از بازداشت 
یکی از اعضای شورای شهر کهریزک به 
نام آقای )ع( خبرداد و اعالم کرد: که 
این متهم به دلیل جرم ارتشاء بازداشت 
و با قراروثیقه آزاد شده است. همچنین 
یکی از پیمانکاران شهرداری هم در این 

حسین توکلی فرماندار شهرستان ری می گوید: در یک سال پرونده شناسایی شده است.
گذشته انقالب بیمارستانی در این شهرستان رخ داده به نحوی 
که تعداد تخت های بیمارستانی در این شهرستان به 2تا 3 برابر 
ظرفیت موجود افزایش یافته است که در نوع خود قابل تامل 
است. اقدامات او موجب شد تا بعنوان فرماندار برتر از سوی 

استانداری تهران برگزیده شود.

شهردار سابق: باج به دالتون ها ندادم
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گزارش دهید

گفتگو با چهره های خبرساز شهرستان ری در سال 1399 {16000

شهروندان، مدیران، اصناف، دانشجویان و اقشار مختلف مردم می توانند گزارش 
های فساد، تخلفات، سوء مدیریت و همچنین گزارش های مربوط به توانمندی ها، 

کارآفرینی و اقدامات خوب در تمامی حوزه ها را به ما گزارش کنند./ با تشکر/ 
سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار



انتقاد فرماندار به شورای کهریزک
قلعه گبری موزه ری می شود

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 233
21 فروردین 1400

3

در کهریزک پتانسیل و سرمایه خوبی برای کار وجود دارد اما }
هیچ ساماندهی خاصی از سوی شورا انجام نشده است. مردم 
باید دررأی دادن دقت کنند تا هرفردی که در بحث عمرانی، 
اجتماعی و فرهنگی کاری انجام می دهد انتخاب کنند. ما به 

شوراهای شهر پیوسته تذکر می دهیم که اصول را رعایت 
کنند و برخی از دوستانی که در حال حاضرهستند توجهی 

نکردند و آسیب آن را هم دیدند.
{

چاههای مورد استفاده فعلی و تکمیل خط انتقالی که گفتم  مشکل کم آبی زندان حل خواهد شد. 
*کسایی زاده: تجهیز و بهره برداری از فازهای جدید بیمارستان های فیروزآبادی و هفتم تیر چه 

زمانی انجام می شود؟ 
-توکلی: از پس از انقالب تا کنون تنها مجموعه اضافه شده به سیستم درمانی ری همین خیریه تازه تاسیس 
است و به طور کلی در ری 690 تخت بیمارستانی )تعداد 320 تخت در فیروزآبادی و 325 تخت عمومی 
و 50 تخت اورژانس در شهدای هفتم تیر( در زمان تصدی من اضافه شد که قبال حدود 350 تخت در 
ری وجود داشت. در حال حاضر عالوه بر حفظ و نوسازی مجموعه های قدیمی این تعداد اضافه می شود. 
بخش عمده ساختمان قدیمی بیمارستان فیروزآبادی )که جنبه باستانی نداشته باشد( تخریب می شود و 
برای احداث یک دانشکده دندانپزشکی در این بیمارستان مجوز الزم از وزارت بهداشت اخذ شده است. 
امور زیرساختی فیروزآبادی به پایان رسیده است. نصب 15 تخت جراحی و تمام بخشهای دیگردستگاه 
های اکسیژن سازو سایر تاسیسات انجام شده است. به جرات می توان گفت که در جنوب تهران هیچ 
بیمارستانی با این پیشرفتگی وجود ندارد. افتتاح آن به هفته سالمت موکول شده است. همچنین مراحل 
توسعه ساختمانی بیمارستان هفتم تیرهم با اعتبار 100 میلیارد تومانی و نصب 50 تخت اورژانس به پایان 
خواهد رسید. از آنجائیکه بیشترین مراجعات تصادفات  جنوب شهر به این بیمارستان است برای مراجعه 
بیماران سرپایی هم کلینک مجهزو مدرنی در بیمارستان هفتم تیر آماده شده که در سه ماه اول سال به بهره 

برداری خواهد رسید. 
در کنار این دو بیمارستان بزرگ نوسازی عمده پایگاه های بهداشت و درمان درسطح شهرستان از دیگر 
اقدامات بوده است. مرکز بهداشتی در خاورشهر با 400 میلیون هزینه نوسازی شد. افزایش 500 تخت در 

بیمارستان رازی امین آباد در برنامه ها گنجانده شده و طرح الزم آن آماده شده است. 
در دوران شیوع کرونا، قبل ازنوروز، ما 13 دستگاه ونتیالتور خریداری کردیم. همچنین تالش می کنیم که 
اداره پزشکی قانونی واقع در کهریزک را هم تجهیز کنیم و حداقل فضایی ایجاد شود تا جهت تکریم بیشتر 
خانواده متوفیان باشد. با این اقدامات می توان گفت که بهداشت و درمان ری دوران طالیی خود را سپری 

می کند و از تمام دست اندرکاران و مدیرانی که کمک کردند تشکر کنم.
*کسایی زاده: در حوزه حمل و نقل احداث چند کمربندی در برنامه توسعه منطقه ری درنظر گرفته 
شده مثل کمربندی کهریزک و حسن آباد و بسیاری از راه های محلی دیگر. چه اقداماتی در دست 

اجرا دارید و چرا برخی پروژه ها اجرایی نشد؟ 
-توکلی: متاسفانه خود شهرری هنوز کمربندی ندارد و از شهید رجایی تردد کامیون آزاد است. این درحالی 
است که هیچ شهری با قدمت ری در ایران وجود ندارد که محل عبور کامیون باشد. عبور کامیون از آزادراه 
خلیج فارس )تهران-قم( ممنوع است در صالح آباد)شهید هاشمی( هم روزهای پنج شنبه و جمعه ممنوع 
است. به این شکل هیچ طرح جامعی برای منع عبور کامیون در شهر ری وجود ندارد. کمربندی دوم تهران 
دراین امر بسیار مهم است. طی شش ماه عملیات عمرانی تعریض و احداث نیوجرسی در این کمربندی 
باعث به حداقل رسیدن تصادفات شد. اصالح برخی راههای روستایی به ویژه در بخش کهریزک که 
تلفات زیادی داشت را انجام دادیم. راه های گلحصار، قمصر، جاده سایت، فتح آباد در ورودی خیرآباد، 
قلعه نو همه در دست اصالح هستند. کریدور اتصال غرب به شرق کشور با احداث »آزادراه غدیر« از 
آبیک در قزوین تا پایان حوزه سرزمین شهرستان ری تکمیل و بهره برداری شده است. این بزرگراه می تواند 
موجب کاهش میزان تردد ماشین های سنگین در ری و سهولت دسترسی ها، کاهش سوخت و آالیندگی 
شود.  با این حال دستور انجام مطالعات روی راه های مواصالتی شهرستان داده شده و پس از آن اعتبارات 

الزم تخصیص پیدا خواهد کرد. 
*کسایی زاده: آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان ری هم گزارش دهید؟

-توکلی: این پروژه همانطور که خودتان بهتر می دانید در جنوب فرودگاه امام خمینی)ره( در حال اجرا 
است. دسترسی آن از بزرگراه دردست احداث است. مصوبات ریل گذاری و تامین برق اخذ شده و تا 

یکسال دیگر واگذاری ها آغاز می شود. این یکی از عظیم ترین پروژه های اقتصادی است.
*کسایی زاده: البته گزارش شما از کوتاه هم کوتاه تر بود. در مورد شهرک پوشاک چه اقداماتی انجام 

شده است. جزو مصوبات شورای برنامه ریزی استان بوده است؟
-توکلی:  احداث شهرک پوشاک در انتهای حوزه شهری فشافویه تصویب شده که یکی ازپیشرفته ترین 
شهرکهای ری محسوب می شود. مکان یابی شده اما زیرساختها هنوز آغاز نشده است. این پروژه زیر نظر 

شرکت شهرکها قرار دارد. 
*کسایی زاده: جناب آقای توکلی، ساماندهی انبارها به کجا رسید؟ آیا اطالع دارید که متخلفان به 

سمت فشافویه یا مالرد در حال حرکت هستند؟
-توکلی: از زمان تصدی من در فرمانداری بیش از 2350 انبار شناسایی شده و تابلو نصب شده است. 
در تابلو نوع صنف و رسته و کاال مشخص است. کمیسیون ویژه این بخش با حضور دادستان ری به 
صورت مداوم برگزار می شود. امکان دارد که متخلفان انبارها را به محلهای دیگر ری منتقل کنند اما باید در 
نهایت یک روز رسیدگی و ساماندهی انبارها را آغاز کنیم تا جایی که از مرز و اسکله های ورودی کشور تا 
محلهای توزیع نهایی را پوشش دهد. ایجاد سامانه انبارها یک سیاست استانی است که به همه ابالغ شده 
و باید تمام بخشها و شهرها انجام دهند. ما در شهرری این کار را با جدیت بیشتری انجام می دهیم. اولین 
محل برای تّجاری که مایل به نگهداری اجناس و کاالها هستند ری است. حدود یک هزار وصد میلیارد 

تومان سرمایه گذاری جذب شده است زیرا ری ورودی استان محسوب می شود. 
*کسایی زاده: در گفتگو با رئیس اتاق اصناف، مطرح شد که اتحادیه ها در بحث ساماندهی و صدور 

مجوزهای اصناف تمایل زیادی ندارند آیا تحقق این امر نیاز به ورود فرمانداری دارد؟

-توکلی: در خصوص اصناف برخی واگذاری ها از امور دولتی به غیر دولتی صورت گرفته است. می توانم 
بگویم وضعیت شهرستان ری در ساماندهی صنوف از بسیاری جاها بهتر است. اینکه پیشکسوت ها و بازاری 
ها و معتمدین ری جایگاه خاص خود را همیشه داشته اند. با این دید حتما باید این اتحادیه ها ساماندهی شوند. 

*کسایی زاده: چرا در خصوص توزیع مرغ چرا هنوز صف وجود دارد؟
-توکلی: در مسائله توزیع مرغ و روغن در شهرری تمام تالش را کردیم که بیشترین سهم را دریافت کنیم و 
درست است که صف مرغ همچنان وجود دارد اما این یک برهه زمانی است که سپری خواهد شد. اولویت من 

این است که نه تنها دید برابر به ری بلکه به دورترین نقاط شهرستان داشته باشم. 
*کسایی زاده: در سال 99 خبرهای ناخوشایندی در حوزه دهیاری ها و شهرداری ها وجود داشت. چرا 

جلسات شوراها علنی نیست و خبرنگاران حضور ندارند؟ 
-توکلی: شهرستان ری بیش از چهل دهیاری در پنج بخش و شش شهر دارد و کنترل آن اگرچه سخت است اما 
تخلف در هر جا باشد برخورد می کنیم. تخلفات اغلب در سنوات گذشته باز می گردد. برخوردهایی اتفاق افتاد 
و سعی کردیم حداکثر اخالق در برخورد با افراد رعایت شود. ناظر دهیاری ها شوراها هستند. ناظر شهرداری 
شورای شهر است. اینها نماینده مردم هستند که باید در هزینه کردها بیش از همه برای مردم دلسوز باشند. 
مدیریت روستایی ما درسالهای اخیر موجب تغییرات و رونق و افزایش تعلق خاطر بسیار در روستاها شده است. 
*کسایی زاده: آخر سال 99 استیضاح شهردار کهریزک را داشتیم. اینکه کمیته انطباق )علیرغم این که 
شما می توانستید اعمال نظرکنید( در مورد استیضاح شهردارکهریزک به رأی شورا احترام گذاشت، جای 

تقدیر دارد.!
-توکلی: هیات تطبیق براساس قانون مصوبات شورا را به ریاست فرماندارو حضور دادستان به عنوان نماینده 
دادگستری بررسی می کند. من سعی داشتم همیشه براساس قانون اقدام کنم و نگاه شخصی را در مصوالت 
لحاظ نکردم. 8ماه اخیر مدیریت شهری دربرخی موارد مانند اعتبارات و سازماندهی اداری در کهریزک عملکرد 
خوبی داشت اما حدود چهارماه پایانی اختالفاتی با شورا پیدا کردند و انجام وظایف مختل شده بود و من تالش 
کردم که تعامل در آن جا برقرار شود. اما شورا دو موضوع عدم سکونت و استیضاح را پیشبرد. کهریزک پتانسیل 
و سرمایه خوبی برای کار وجود دارد اما هیچ ساماندهی خاصی از سوی شورا انجام نشده است. مردم باید دررأی 
دادن دقت کنند تا هرفردی که در بحث عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کاری انجام می دهد انتخاب کنند. ما به 
شوراهای شهر پیوسته تذکر می دهیم که اصول را رعایت کنند و برخی از دوستانی که در حال حاضرهستند 
توجهی نکردند و آسیب آن را هم دیدند. اولویت من حفظ جایگاه نهاد شوراها است. قانون تاکید بر برگزاری 
علنی جلسات شوراهای شهرو مصوبات آنها دارد. وضعیت اغلب شوراهای شهرری البته خوب است و برخی 
موارد در حد اتهام و در دست پیگیری است. و پس از آن مراجع قانونی اطالع رسانی الزم را انجام می دهند. 

*کسایی زاده: گزارشاتی مبنی بر نماد میدان اصلی شهرری در فضای مجازی منتشر شد که این نماد در 
شان مردم ری نیست!

-توکلی: در این موارد مدیریت شهری باید برنامه ریزی کند و ما هم سعی می کنیم در جلسات آتی این موارد را 
مطرح کنیم. من به شخصه دنبال این هستم که هرسال با پیگیری یک موضوع واحد در شهرستان آن را به نتیجه 
برسانیم. چند موضوع در ذهنم وجود دارد. پذیرای پیشنهادها و طرحهای ممکن از سوی شهروندان در خصوص 

نماد ری و حتی احیای ورودی های ری هستیم. 
*کسایی زاده: در خصوص پایش اتباع افغان چه طرحی دارید؟

-توکلی: این موضوع باید استانی پیگیری شود و ما آمادگی اجرای هر طرح ابالغی را داریم. درصورت ابالغ 
دستورات در خدمات دهی و ساماندهی آمادگی داریم که ری به شکل پایلوت مجری باشد. در حال حاضر فقط 
شهرداری از اتباع عوارض دریافت می کند. در حال رایزنی هستیم که در صورت تایید دهیاری های بزرگ هم 

عوارض دریافت کنند. 
*کسایی زاده: در بحث جنگل کاری چه اقداماتی داشتید؟

-توکلی: پیگیری بودجه های هم جنگل کاری و هم آبخیزداری در بخش فشافویه و خاوران از صندوق توسعه 
ملی هستیم. 24هکتار در بخش خاوران در هفته درختکاری انجام شد. 

*کسایی زاده: آیا آرادکوه قابل جابه جایی است؟
-توکلی: نظر من این است که باید دنبال این موضوع باشیم و اینکه در چندصدمتری منازل مردم چنین معضلی 
وجود دارد ناراحت کننده است آن هم با یکدستگاه زباله سوز نمی شود زباله یک کالنشهر را از بین برد و اولویت 

شهرداری تهران باید مدیریت پسماند و تخصیص اعتبارات ویژه در این امر باشد. 
در مورد نخاله های ساختمانی شهرداران باید اقدامات کافی انجام دهند. مجوز بازیافت گرفته شده باید سرمایه 
گذاری خصوصی هم انجام شود و در آبعلی این کار در حال اجرا است و چند شرکت خصوصی هم وارد شدند. 

مصوب کردیم برای ری و کل شهرها این طرح بازیافت نخاله اجرا شود. 

گفتگو با فرماندار شهرستان ری



انقالب بیمارستانی
بهمن ماه 1398 بود که حسین توکلی کجانی فرزند ری، پس از یک دوره نسبتا موفق در فرمانداری مالرد با حکم استاندار 
تهران بعنوان فرماندار شهرستان ری منصوب شد. نکته قابل تامل این بود که تا پیش از این کمتر فرمانداری اهل ری بر این 
مسند تکیه زده بود. او را به خوشنامی و پاک دستی می شناسند اما نقطه ضعف توکلی در محافظه کاری و عدم اعتقاد به 
روابط عمومی است. هرچند او از دل طیف و گرایش اصالحات بیرون آمده اما تالش می کند خود را فردی فراجناحی 
معرفی کند. با این حال احضار و بازداشت معاون سیاسی او )مهدی مجیدی(، بخشدار مرکزی او)فکوریان( و برخی از 
دهیاران کمی توکلی را به حاشیه کشاند. هرچند در پرونده تخلفات و فساد این مدیران فرماندار بی اطالع بود، اما اقدامات 
برخی از بخشداران حرفه ای شهرستان و مدیران و مدیریت خاص آقای فرماندار موجب شد تا با تمامی حاشیه ها بعنوان 

فرماندار موفق استان تهران در تمامی شاخص ها در سال 99 معرفی شود. 
*کسایی زاده: از میراث فرهنگی ری شروع کنیم که در سطح کشور یکتا ندارد اما به آن توجهی نمی شود!

-توکلی:  در حوزه میراث فرهنگی مجوز یک پایگاه به همراه دریافت بودجه ملی را اخذ کردیم وآقای سعادتیان بعنوان 
مدیر آن منصوب شد. در بحث خرید حریم آثار تاریخی، ایجاد زیرساخت های مربوط به آثار و مرمت آثارتاریخی 
هم بودجه ای معادل یک میلیارد تومان جهت ایجاد شناسنامه و تابلو برای آثار تاریخی شهرستان اختصاص یافت. در 
برخی آثارمثل آتشکده و چشمه علی تصمیم به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و شهرداری گرفته شد. البته 
شهرداری تهران همانطور که به مراکز تفریحی شمال شهر ارزش می دهد باید در جنوب شهر هم به این موارد توجه کند 
و اعتبارگردشگری درنظر بگیرد. این می تواند برای شهرری درآمدزایی داشته باشد. از اولویت های ما احیای بافت تاریخی 
شهرستان است و به همین منظور اعتباراتی برای این امر در نظر گرفتیم و از آستان حضرت عبدالعظیم)ع( هم درخواست 
همیاری کردیم. همچنین مطابق مصوبه شورای فرهنگی به دنبال ایجاد یک موزه در شهرستان ری هستیم. مکانی را در 
قلعه گبری پیشنهاد کردیم تا بررسی شود و بتوانیم تمام آثار تاریخی ری را در این موزه جمع آوری و به نمایش عمومی 
بگذاریم. از نظر دسترسی به بزرگ راه امام علی)ع( نزدیک است و آستان امکان جابه جایی برخی تولیدی ها و صنوف را 

در این محل دارد.البته به دنبال سرمایه گذارانی هستیم که در زمینه های تاریخی و گردشگری فعال باشد. 
*کسایی زاده: پس از فوت آقای اسماعیل شاه محمدی فعال رسانه ای تالش های چند دهه او در گردآوری اسناد 

و مدارک مرتبط با پیشینه شهرری به صورت موزه ای آمده بود. دفتر او و آثار و گنجینه ها چه شد؟
توکلی: مدارک در اختیار شهرداری ری قرار دارد؛ چون طبق اساسنامه ای در محلی گردآوری شدند که در اختیار 

شهرداری است و خانواده او پیگیر آن مدارک هستند تا قابلیت استفاده از دست نوشته ها و کتب و آثار ممکن شود. 
*کسایی زاده: در حوزه فرهنگی در یک سال گذشته کار خاصی انجام شده است؟ من که تصور ندارم چون 

چیزی قابل مشاهده نیست!
-توکلی: شهرداری ها با تاسیس فرهنگسراها و خانه های فرهنگ و مراکز کارآفرینی تاثیر گذار بودند. شهرداری منطقه 
20 هم مجموعه فرهنگی درمحدوده برج طغرل با یک سالن اجتماعات 1000نفری در دست احداث دارد. دو مجموعه 
فرهنگی با مدیریت دولتی به دست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در دست ساخت داریم.همچنین یک مجموعه که 
زمین آن در باقرشهر تامین شده و سال1399 برای ساخت آن اعتبار3میلیاردی تخصیص داده شد. پروژه دیگری هم در 
حسن آباد فشافویه واقع شده است. علیرغم شیوع کرونا کار فرهنگی دیگری که موفق به انجام شدیم، ایجاد انجمن ها 
و گروه های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ری است. در سال 1399شهرری به عنوان شهر دوست دار کتاب معرفی 
شد. دیگری احداث و فعالیت شهر قرآنی با محوریت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( است. و طبق برنامه شورای 

فرهنگی این طرح باید در تمامی روستاها و مناطق شهرستان ری به اجرا درآید.
*کسایی زاده: درحوزه جوانان در کل کشور چالش اساسی داریم. در شهرستان ری چه اقدامی انجام شده است؟

توکلی: برخی اعضاجوان در شورای مشورتی تالش کردند که راه حل هایی برای مسائل مختلف ری ارائه کنند. الویت 
های ما استفاده از جوانان در مشاغل و مناسبتها و برنامه است. اجرای چندین برنامه به شورای مشورتی واگذار شد که 
خروجی خوبی داشت. سعی داریم میزان طالق و وامهای ازدواج و کالسهای مشاوره را پایش کنیم و توزیع سرانه ها 
در شهرستان ری متوازن باشد. همچنین به دنبال ایجاد دفتری تحت عنوان »خانه جوان شهرستان ری« از محل اعتبارات 
ملی برای احزاب وسمن ها هستیم. همچنین از نظر اشتغال توانستیم %105 از عدد ابالغی که سازمان مدیریت وبرنامه 
بودجه برای ما درنظر گرفته بود، فراتر برویم؛ زیرا هم ظرفیت سرمایه گذاری خوبی در ری وجود دارد و هم جوانان 
تالشگری در شهرستان حضور دارند. در بحث قهرمان پروری و تجلیل از قهرمانان شهرستا هم ورود کردیم تا اشتیاق در 
فعالیت های ورزشی را افزایش دهد. همچنین تجهیز یک سالن ورزشی در دولت آباد را پس از10 سال به پایان رساندیم. 
برای همین ورزش زورخانه ای را به عنوان پیشران توسعه در نظر گرفتیم و سعی کردیم سرانه های ورزشی را در این 
حوزه افزایش دهیم.همچنین در سال 99 برای زیرساخت های ورزشگاه های شهرستان 3میلیارد تومان اختصاص دادیم. 
امید است در سال 1400 مجموعه هایی در حسن آباد فشافویه، قیام دشت، قلعه نو به نتیجه برسند. در ادامه فعالیت ها هم 
در تمام روستاهایی که از نظر اعتبار و جمعیت کمبودهایی وجود داشت سالن های چندمنظوره جهت امورورزشی، 

اضطراری و بحران، کارآفرینی و هم برگزاری مراسم و اجتماعات احداث شد. 
*کسایی زاده: در خصوص ساماندهی خیریه های ری چه اقداماتی انجام شده است؟

-توکلی: در این امر باید در سطح ملی اقدام شود. البته برخی خیریه ها همکاری کامل دارند و گزارش دقیق ارائه می دهند و 
بازرسی ها از سوی ما انجام می شود. اما مشکل اول تعدد خیریه ها ودیگرتخصصی نبودن خیریه ها، یعنی مشخص نبودن 
حوزه کاری آنها، است. قطعا خیریه های فعال دریک زمینه مشخص )کودکان کار، زنان، معتادین و...( موفقیت بیشتری 
از خیریه های فعال در چندزمینه، دارند. مثال در خصوص معتادین متجاهر خیریه ای مثل »سروش مهر« در نگهداری، 
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حسین توکلی
فرمانـــدار شهــــرستان ری

{ متاسفانه خود شهرری هنوز کمربندی ندارد و 
از شهید رجایی تردد کامیون آزاد است. این 

درحالی است که هیچ شهری با قدمت ری در 
ایران وجود ندارد که محل عبور کامیون باشد. 

هیچ طرح جامعی برای منع عبور کامیون در 
شهر ری وجود ندارد با این حال در حال اصالح 

راه های روستایی هستیم.
{

شهرری کمربندی ندارد!

ترک، توانمندسازی و ایجاد شغل فعال است و حتی با مجموعه های فنی حرفه ای در 
تعامل است. مجوز و کاربری صادرشده برای این مرکزدر خصوص توانمندسازی معتادان 

متجاهر است. 
*کسایی زاده: سالها گفتند که سبزیجات ری با آب آلوده آبیاری نمی شوند. اما 
گزارش هایی در این خصوص منتشر شد که وجود دارد. آیا ورود دادگستری کهریزک 

به موضوع آبیاری مزارع با آب فاضالب را پیگیری می کنید؟ چه برنامه ای دارید؟
-توکلی: در قدیم شاهد جاری شدن فاضالب و آبهای سطحی تهران به سمت شهرستان 
ری بودیم. حتی در هیأت وزیران مصوبه ای در خصوص ساماندهی آبهای آلوده و 
نامتعارف جنوب تهران وجود دارد. %90 آبهای آلوده وارد شده به شهرری مربوط به 
شمال آزادگان و آبهای سطحی است که از شمال شهر جاری شده و در طول مسیر آلوده 
می شود و %10 آلودگی متعلق به خود ری است. برای رفع این معضل اگر متولیان امر 
با آلودگی های باالدستی مقابله کنند قطعا هیچ مشکلی در حوزه آبهای نامتعارف در ری 
وجود نخواهد داشت. مورد دیگرشروع هرچه زودترپروژه ساماندهی آبهای جنوب شهر 
است. پروژه در وزارت نیروطراحی شده و به دنبال سرمایه گذار هستند. دولت سرمایه 
گذاری بخش خصوصی را %50 درنظر گرفته و با ورود بخش خصوصی جنوب ری کامال 
متحول خواهد شد. با این حال استفاده از آبهای نامتعارف در سطح شهرستان ری در حال 
حاضر نسبت به قبل خیلی محدود شده است. حتی در گذشته با این آبهای آلوده کشت 
برنج انجام می شد که کامال ممنوع کردیم و آمادگی مقابله با هرنوع تخلف در مواردی که 
بهداشت و سالمت مردم را به خطر می اندازند را داریم.  درصورت گزارش ابالغ رسیدگی 
به آن به اداره بهداشت، جهادکشاورزی و محیط زیست انجام می شود. البته در خصوص 
حوزه آبهای نامتعارف باید برنامه منسجم مدیریتی و کارگروه مستمری در وزارت کشورو 

دستگاه های ملی تشکیل شود و مصوبات آن قابل استناد برای همه باشد. 
*کسایی زاده: گزارش هایی مبنی بر برداشت غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی توسط 

آسایشگاه کهریزک و بهشت زهرا)س( دارم شما چه اقداماتی کرده اید؟ 
-توکلی: رسیدگی به چاه های آب در دشت های ممنوع جزو اولویت های درنظر گرفته 
شده در اسناد توسعه ای است. اولویت اول ما ساماندهی چاه هایی است که درراستای 
توسعه صنایع و خدمات و تولید استفاده می شوند و قبل از تصویب قانون احداث شدند. 
و تکلیف افرادی که در ساماندهی مشارکت نمی کنند و به طور غیرمجاز برداشت می کنند 
هم در قانون مشخص شده است. با ساماندهی امور آب شهرستان به توسعه شهرستان و 

هم کنترل منابع برای آینده کمک می شود.
تکمیل خط انتقال آبهای سطحی »قمربنی هاشم« که قرار است به فشافویه متصل شود 
باعث خواهد شد بسیاری از چاهای آب بسته شود و آب شرب منطقه تامین شود. این 
طرح نهایی شده و 30 میلیارد تومان از اعتبارات فرمانداری برای خرید قطعه اول خط لوله 

اختصاص دادیم.
*کسایی زاده: آب شهرک صنعتی شمس آباد چرا تامین نشد؟ 

-توکلی: در ابتدا قرار بود که آب شهرک صنعتی »شمس آباد« از قنات های »شوش عباسی« 
تامین شود. اما با توسعه خیلی زیاد این شهرک، مشکالتی در خصوص تامین آب ایجاد 
شد و پس از برگزاری چندین جلسه با انتقال خط آب از غرب تهران به آستان حرم مطهر 
امام خمینی)ره( و فرودگاه امام و شهرک صنعتی موافقت شد. قطعه اول تا روبروی شهرک 
دفاع مقدس قبال لوله گذاری شده و شاید بتوان گفت ظرف 2سال آینده این خط ادامه پیدا 

کند و انتقال آب به این سه مجموعه نهایی شود. 
*کسایی زاده: تامین آب زندان بزرگ پایتخت چه شد؟

-توکلی: تامین آب شرب ندامتگاه تهران )زندان فشافویه( جزو اولیت ها است. با وجود 

فرماندار ری می گوید: در یک سال 
گذشته توانستیم 690 تخت به 
تخت های بیمارستانی شهرستان 
ری اضافه کنیم که پیش از این 
نصف این تعداد بود.



{{
{ غالمرضا نوفرستی
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*کسایی زاده: جناب آقای دادستان، در سال گذشته دائم با اخبار کشف قاچاق 
روبرو بودیم. چرا افزایش کشف قاچاق داریم؟

-نوفرستی: یکی از مباحث پیشگری از وقوع جرم مساله قاچاق است. به واسطه 
وجود %80 )از نظر حجم و بزرگی انبارها نه تعداد( انبارهای کاالی کشوردر 
شهرستان ری جلسات متعددی که با مسئوالن تعزیرات، صمت و اتاق اصناف 
برگزار شد در کنار آن گشت های مشترک هفته ای به طور مرتب انجام می شود.  
تعداد پرونده های قاچاق نسبت به گذشته افزایش داشته زیرا از زمان ورود به این 
حوزه کشفیات هم افزایش دارد. اما از مهرماه 99 به بعد این تعداد رو به کاهش 
گذاشته است. فقط در بخش فشافویه این مقابله چندان قاطع نیست و به آنها 
هشدار دادیم که آثار آن را در آینده می بینند و افراد متخلف که جای کار ندارند به 
آن سمت حرکت می کنند. این اتفاق هم در بحث ساخت و سازها و هم قاچاق 

وسایر آلودگی ها امکان پذیر است. 
در سال98 تعداد 684انبار دارای مجوز بودند اما امروز مجوزها به 2200 انبار افزایش 
یافته است. در ابتدا با مقاومت زیادی مواجه بودیم و انباردارها حتی ثبت کاال در 
سامانه را قبول نمی کردند. اما بعد با رئیس اتحادیه انباردارها جلسه گذاشتیم و 

مجوزها و ثبت در سامانه آغاز شد. 
*کسایی زاده: اما اداره صمت شهرستان ری می گوید این کار ما بود؟

-دادستان ری: اتفاقا بیشترین مقاومت از سوی خود صمت اتفاق افتاد. حتی به 
خود آقای احمدی رئیس اداره صمت ری و آقای فرماندار منتقل کردم که در ماده 
56 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 12نوع سامانه تعریف شده که شامل سامانه 
گمرکی سامانه تجارت سامانه انباری و ... است. و وظیفه صمت راه اندازی همه 
این ها است. از سال 95 هم این قانون اجرایی شده است. درحالی که هیچ کاری از 
سوی آنها انجام نشد. یک خانمی که مسئول سامانه انبارها معرفی شد گوشی خود 
را آورد که نشان بدهد سامانه چطور کار می کند. درحالی که اصال این یک سیستم 
تحت ویندوز بود و باید از طریق رایانه به آن وارد شد و عمالً هیچ سامانه ای وجود 
نداشت. تا اینکه چندنامه به اداره صمت فرستادیم و هشدار دادیم که این بی توجهی 
مصداق بارز ترک فعل است و نتیجه این شد که صمت وارد چهارچوب شد. و 
حاال هم گشت مجزا اجرا می کنند و هم گشت مشترک دارند. درآمد اتحادیه هم از 
این طریق بسیار خوب است. به عالوه که حدود 2100 پرونده از تخلفات نسبت 
به سال گذشته کاهش یافت. زیرا پیشگیری در این چنین موارد صرفاً از سوی مردم 
نبوده بلکه مدیران دخالت داده شدند. زیرا بسیاری از مشکالت به علت ضعف 

عملکرد مدیران ایجاد می شود. 
*کسایی زاده: موضوع جنوب شهر همیشه با اراذل و اوباش همراه بوده است. 

دادستانی ری برای کنترل آنها اقدامی کرده است؟
-دادستان ری: محل فرماندهی آن ها شناسایی شده زیرا این ها نوچه داشته و فرم 
شبکه ای دارند و محل فعالیت هایشان هم قهوه خانه هاست. امکان دارد تمام قهوه 
خانه های غیرمجاز مستقرباشند. تعداد قهوه خانه های غیرمجاز280 فقره بود و با 
ورود سپاه پاسداران تمام آنها تعطیل شد. با تعطیلی محل تجمع و سازماندهی این 
اراذل شاهد بودیم که در اغتشاش های فراگیر، حتی یک مورد هم درشهرستان ری 
اتفاق خاصی نیفتاد. در این میان  اراذل به سه دسته تقسیم شدند: سابقه دارها دارای 
یک سابقه محکومیت، اراذل حرفه ای دارای سه محکومیت و اراذل خطرناک دارای 

یک سابقه محکومیت هستند اما آمادگی ادامه در مباحث شرارت بار را دارند. در 
مورد این افراد نگاه اولیه معطوف به اصالح آنهاست. آنها ملزم به تعهد درکالنتری و 

پلیس امنیت شدند و گاهی درجلساتی دعوت و با آنها صحبت می شود. 
*کسایی زاده: با توجه به اینکه جهادکشاورزی ضابط قضایی است آیا در 

حوزه تغییر کاربری ها گره کارخود جهاد کشاورزی است؟
-دادستان ری: به جای اینکه کار را به مردم موکول کنیم باید ادارات پای کار بیایند. 
اگر اداره به موقع وارد عمل نشود و جلو تخلفات را نگیرد، مردم مقصر نیستند. از 
زمان تصدی جناب آقای برادری در این ِسمت )جهادکشاورزی شهرستان ری( 
اقدامات خوبی انجام شده است. در کل شهرستان ری موارد تخلف ساخت و 
سازها که اعمال تبصره 2 شد در سال 98 تعداد182مورد و تا پایان  دیماه99 به 462 
مورد رسید. در سال 98 آزاد سازی 54 هکتارو تا پایان دیماه 99آزادسازی 92هکتار 
انجام شد. علت این افزایش ورود مستقیم دادستانی به بحث بوده است. زیرا زمان 

تخریب ها با تجمعات مردم مقابله کردیم. 
*کسایی زاده: در سال 99 تعدادی از بازرسان اتاق اصناف به دلیل تخلف 
احضار شدند. پرونده به کجا رسید؟ شنیده شده برخی از آنها به کار بازگشتند؟
-دادستان ری: پرونده تکمیل شد و برای صدور کیفرخواست به دادسرا فرستاده 
شد. بازگشت یکی از اعضامتخلف به کارعمالً دهن کجی به مجری قانون است و 
برای افراد این شبهه را ایجاد می کند که قانون بازدارنده نیست. در صورتی که این 

موضوع به ما اثبات شود اقدام می کنیم. 
*کسایی زاده: آیا با موضوع احقاق حقوق عامه آمار دیگری دارید؟

-نوفرستی: در موضوعات گرانفروشی متولی افراد دیگری هستند که وظیفه مستمر 
به بازرسی و حضور در بازار داردند. اما با این وجود در مسائل خاص مثل مشکل 

عرضه مرغ ما شخصا در کنترل کشتارگاه ورود کردیم. 
در حوزه مواد مخدر در بحث پیشگیری ورود کردیم معتاد متجاهر کمتر شده زیرا 
جمع آوری آنها بیشتر انجام می شود و ابالغ کردیم که وقتی معتادان با دستور 
قضایی بازداشت می شوند بدون دستور قضایی اجازه آزادی آنها نیست حتی اگر 
بحث شیوع  کرونامطرح باشد هم نباید از کمپ ها خارج شوند. یا انتقال اورژانسی 

به محل دیگر باید به دستور قضایی انجام شود. 
*کسایی زاده: پرونده ای معروف به حرم در شهرستان ری مطرح است که 

مرتبط با یکی از کارمندان آستان سیدالکریم)ع( بود به کجا رسید؟
-نوفرستی: مربوط به یکی از کارمندان به نام حسینی است و در حوزه اجرا با بیش 
از یک هزار و150 شاکی تشکیل شده است. تخلف مربوط به زمانی است که هنوز 
گرانی ها در بازار رخ نداده بود. این پرونده مربوط به موسسه لیزینگی است که 
این فرد در همه حوزه های اقتصادی از خودرو، آپارتمان، موبایل و... ورود کرده 
و شاکی دارد. از سال 95 بازداشت شده و االن به اجرای حکم رسیده است. اموال 
جمع شده به عالوه زمین و امالک زیاد برای فروش دارد و می توانیم دین مردم را 
پرداخت کنیم. مبلغ رد مال 12میلیارد و نیم و همین مقدار هم جریمه صادر شده 
است. )الزم به ذکر است که چون بخشی از معامالت و جلسات او در محل حرم 

انجام می شد به پرونده حرم شهرت یافت. و اال ارتباطی با آستان ندارد.(
*کسایی زاده: تشکر می کنم از شفافیت شما و اینکه اجازه دادید با حضرتعالی 

گفتگو داشته باشم. به امید موفقیت های روزافزون شما و همکارانتان ...

 اتفاقا بیشترین مقاومت از 
سوی خود صمت اتفاق افتاد. 

حتی به خود آقای احمدی 
رئیس اداره صمت ری و آقای 

فرماندار منتقل کردم که در 
ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز 12نوع سامانه تعریف 
شده که شامل سامانه گمرکی 
سامانه تجارت سامانه انباری 
و ... است. و وظیفه صمت راه 

اندازی همه این ها است. از 
سال 95 هم این قانون اجرایی 

شده است. درحالی که هیچ 
کاری از سوی آنها انجام نشد. 
یک خانمی که مسئول سامانه 
انبارها معرفی شد گوشی خود 
را آورد که نشان بدهد سامانه 

چطور کار می کند. درحالی که 
اصال این یک سیستم تحت 

ویندوز بود و باید از طریق 
رایانه به آن وارد شد و عماًل 

هیچ سامانه ای وجود نداشت. 
تا اینکه چندنامه به اداره صمت 

فرستادیم و هشدار دادیم که 
مصداق بارز ترک فعل است.

 پرونده فساد دو تن از بازرسان اتاق اصناف 
ری تکمیل شد و برای صدور کیفرخواست به 

دادسرا فرستاده شده است. بازگشت یکی 
از آنها به کارعمالً دهن کجی به مجری قانون 

است  و اقدام می کنیم.

ابالغ کردیم که وقتی معتادان با 
دستور قضایی بازداشت می شوند 
بدون دستور قضایی اجازه آزادی 

آنها نیست.

{
{

در کل شهرستان ری، موارد تخلف ساخت و سازها 
که اعمال تبصره 2 شد در سال 98 تعداد182مورد 

و تا پایان  دیماه99 به 462 مورد رسید. در سال 98 
آزاد سازی 54 هکتارو تا پایان دیماه 99آزادسازی 

92هکتار انجام شد. علت این افزایش ورود مستقیم 
دادستانی به بحث بوده است. زیرا زمان تخریب ها با 

تجمعات مردم مقابله کردیم. 
{
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مهرتابان/ فروردین۱۴۰۰ شمع ۵۰ سالگی آقای دادستان فوت شد. 
غالمرضا نوفرستی که تمایلی به دادستان شدن نداشت امروز بعنوان 
مرد شماره یک مبارزه با فساد در شهرستان ری شناخته شده است. 
اهل خراسان جنوبی است و عالقه ای هم به آشپزی ندارد اما می 
گوید: خانواده ام عاشق شهرری و سیدالکریم)ع( هستند. آخرین 
کتاب هایی که آقای دادستان خوانده کتاب روایی با اسم تلخیص 
بهاراالنوار و یک کتاب اجتماعی مربوط به پیش بینی سال۱۴2۰ ایران 
به اسم »زایو« است که پیشنهاد داده بخوانیم. او  از دار دنیا یک خانه و 
یک خودروی چینی دارد که باید اقساطش را سروقت پرداخت کند. 
هرچند او ۱2 سال دیگر بازنشست می شود اما سال 99 برای دادستان 
شهرستان ری سالی با پرونده های محلی بود که در تیتر اخبار ملی 

قرارگرفت. او در گفتگویی کوتاه به سواالت پاسخ داد.

*کسایی زاده: جناب آقای دادستان، ابتدا از کهنه پرونده دادستانی به نام 
پرونده پروژه ساختمانی آفتاب ری شروع می کنیم. نتیجه چه شد؟

-نوفرستی: پرونده شاکیان متعدد )365 نفر( دارد. و حتی با تجمع شاکیان همراه 
بود. در این پرونده متهم در مرزآستارا دستگیر شد و حکم دادگاه بدوی صادر 

شده است. به محض دریافت حکم دادگاه تجدید نظر سریع اقدام می کنیم.
*کسایی زاده: سال گذشته شاهد مرگ برخی شهروندان و حتی دخترک 

خردسالی در کانال فاضالب جنوب تهران بودیم. نتیجه به کجا رسید؟
-نوفرستی: همانطور که به عنوان مدعی العموم قول داده بودم پرونده پیگیری 
و دو اقدام انجام شد. کارشناس اولیه %20 اولیای کودکان را به علت ضعف در 
مراقبت از کودک کم سن مقصر اعالم کرد و%80 آب فاضالب تهران را مقصر 
تشخیص داد. آب فاضالب اعتراض کرد و کارشناسی سه نفره درخواست کرد. 
در آن مرحله کارشناسان اعالم کردند که برای ما محرز نیست که کودک اصال 
این جا غرق شده باشد. شاید قبال خفه شده و بعد در کانال انداخته شده است. 
در حالی که این مطلب در صالحیت کارشناسان نبودو فقط پزشکی قانونی باید 
رسیدگی کند. برای همین پرونده ارجاع به هیات پنج نفره شد. از نظر پیشگیری 
هم دستور فنس کشی اطراف کانال نزدیک محل مسکونی را صادر کردیم که 

انجام شد. 
*کسایی زاده: در مورد ساماندهی انبارهای فاقد هویت و دسترسی نظارتی 
در شهرستان ری شما سال 99 نامه ای فوری به اداره صمت استان تهران 

نوشتید. پاسخ چه شد؟
-دادستان ری: در ابتدا آقای یداهلل صادقی)رئیس اداره صمت استان تهران( اعالم 
کرد این گروه از انبارها نیاز به مجوزندارند. اما بعد اعالم کرد که باید مجوز داشته 
باشند و دارند. ما خواستیم که اعالم کاالی انبارها از طریق اصناف انجام شود که 
اصناف اعالم کنند فالن انبار با فالن کاال متعلق به ما است و همچنین امور مالیاتی 
هم اعالم کند. که هنوز ابالغی به ما نشده است. به این معنا که اگرلیست انبارها 
از اصناف اعالم نشود تلقی ما این است که هیچ واحد صنفی انبار ندارد و در 
امورمالیاتی هم ثبت نشود به معنی فرار مالیاتی است و برای انبارها پرونده کیفری 

تشکیل می شود.
*کسایی زاده: آیا پرونده تعاونی مسکن شهرداری باقرشهربه دست شما 

رسیده است؟
-دادستان ری: این پرونده به ما مربوط نیست و در حوزه قضایی کهریزک است. 

 گزارشی شد مبنی بر استعمال 
مواد مخدردر اتاقکی که در اختیار 
گورکنان آن گورستان ابن بابویه 
قرار داشت. وقتی ماموران سر 
رسیدند یکی از افراد فکر کرده 
بود ماموران دنبال سکه های 
کشف شده آمدند و از ترس سکه 
ها را تحویل داده بود. آنها زمانی 
که قبرعمیقی را برای یک میت 
از کرونا حفر کرده بودند به کوزه 
سکه رسیده و بین خود تقسیم 
کرده بودند. نفر دیگر هم که فرار 
کرده بود خودش سکه ها را تحویل 
داد. ناگفته نماند که سکه های 
یافت شده مریوط به آل بویه در 
ابن باویه به میراث  فرهنگی استان 
سپرده شد. تالش ما ایجاد موزه ای 
در شهرستان برای نگهداری آثار 
باستانی درهمین منطقه است 
که عواید آن شامل حال مردم 
شهرستان شود.

آقای امین بابایی بخشدار کهریزک در این مورد به من اطالع داد. البته درست است 
که پیشگیری از وقوع جرم مربوط به دادستانی است و صالحیت رسیدگی دارد اما 
پرونده های هر بخش مربوط به همانجاست. فقط از او خواستم که پرونده را به 
من بدهند تا یک بررسی کنم و بعد نتیجه را برای ورود رئیس دادگستری کهریزک 

دراختیار حجت االسالم عباسی رئیس حوزه قضایی کهریزک قرار دهم. 
*کسایی زاده: یکی از پرونده هایی که اخبارش تا رسانه های غربی هم رسید 

موضوع سلطان قبر است. نتیجه چه شد؟
-نوفرستی: پرونده در شعبه 8 بازپرسی در حال رسیدگی است. و مشخص شد که 
قبرهای فروخته شده مالک دارند و با اجازه مالکان و یا ورثه آنها واگذار شده است. 
این پرونده نباید به این سرعت رسانه ای می شد و اوقاف اشتباه کرد. چون متهمان 
در این پرونده پیش دستی کردند و شاکیان احتمالی را راضی کردند و در این پرونده 

فقط چهارشاکی باقی ماند. 
*کسایی زاده: غیر از موضوع سلطان قبر که بخشی از آن در گورستان ابن بابویه 
رخ داده بود دوباره این گورستان با کشف سکه های طالی زیرخاکی تیتر رسانه 

ها قرارگرفت. سکه ها چه شدند؟
-نوفرستی: گزارشی شد مبنی بر استعمال مواد مخدردر اتاقکی که در اختیار گورکنان 
آن گورستان ابن بابویه قرار داشت. وقتی ماموران سر رسیدند یکی از افراد فکر کرده 
بود ماموران دنبال سکه های کشف شده آمدند و از ترس سکه ها را تحویل داده 
بود. آنها زمانی که قبرعمیقی را برای یک میت از کرونا حفر کرده بودند به کوزه سکه 
رسیده و بین خود تقسیم کرده بودند. نفر دیگر هم که فرار کرده بود خودش سکه ها 
را تحویل داد. ناگفته نماند که سکه های یافت شده مریوط به آل بویه در ابن بابویه 
به میراث  فرهنگی استان سپرده شد. تالش ما ایجاد موزه ای در شهرستان برای 
نگهداری آثار باستانی درهمین منطقه است که عواید آن شامل حال مردم شهرستان 
شود. البته به گفته کارشناس، ارزش ریالی سکه ها چندان باال نبود زیرا سکه هایی 

قیمت دار هستند که کمیاب باشند. 
*کسایی زاده: در سال 99 شاهد دستگیری تعدادی از دهیاران و حتی بخشدار 

وقت مرکزی ری بودیم. سرانجام این پرونده به کجا رسید؟
-دادستان ری: در دست رسیدگی است. البته برخی پس از مدت طوالنی بازداشت 
موقت، در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. تحقیقات کامل شد و نیاز به ادامه 
بازداشت نبود و پرونده برای کیفر خواست در حال آماده سازی است. علت 
طوالنی شدن آن به دلیل حجم زیاد پرونده و اضافه شدن موضوع جدیدی)شکایت 
شخصی( درمورد یکی از متهمان بود. و چون همه مشارکت در یک پرونده دارند 
باید مراحل رسیدگی در یک جلسه انجام می شد. در هرحال پرونده بسیار مهمی 
است زیرا بخشی از بیت المال از این طریق بازگردانده می شود. مبلغ پرونده حدود 
50میلیارد تومان است. و تعداد متهمان به 43 نفر رسید. این یک پرونده شبکه ای از 
بخشداری تا دهیاری ها بود و مثل دومینو مهره ها یکی پس از دیگر به دام افتادند و 
در انتها 33 متهم به 43 نفر افزایش یافت. وقتی که مبالغ سنگین چندمیلیاردی که تا 
کنون سابقه نداشته است در اختیار دهیارهایی با حقوق 3میلیون تومانی، قرار بگیرد 

این مشکالت پیش می آید.
*کسایی زاده: پرونده آقای مجیدی معاون سابق فرماندار هم دست شما است؟
- نوفرستی: تا وقتی اتهامی ثابت نشده نباید نام افراد برده شود اما چون در فضای 
مجازی رسانه ای شده است باید بگویم که بخشدارسابق یکی از بخش های 
شهرستان ری و رئیس حوزه قضایی آن هم در پرونده فردی که نام بردید مشارکت 
داشتند و بازداشت شدند و با قید سند آزاد هستند. این پرونده به دادسرای کارکنان 

دولت تهران انتقال یافت و در اختیار شهرستان ری نیست.

وف به حرم در حال اجراست ونده معر حکم پر
وه اراذل و اوباش شهرستان ری شناسایی شد محل فرماندهی گر

دادستان شهرستان ری در مورد پرونده فساد برخی از دهیاران شهرستان 
ری می گوید:  این یک پرونده شبکه ای از بخشداری تا دهیاری ها بود و مثل 

دومینو مهره ها یکی پس از دیگر به دام افتادند و در انتها 33 متهم به 43 
نفر افزایش یافت. وقتی که مبالغ سنگین چندمیلیاردی در اختیار دهیارهایی 

با حقوق 3میلیون تومان، قرار بگیرد این مشکالت پیش می آید. {{ 43
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نمی شود. 
*کسایی زاده: در اتاق اصناف شهرستان ری بوی فساد و تبانی هم به مشام 

می رسد؟ نفوذ و سوراخی وجود دارد؟
-ستاره: من اینجا برهمه چیز نظارت دارم. حتی بر چای خوردن اعضای اتاق و 
هیچ جای نفوذ و فسادی را باز نگذاشته ام. امکان صدور نامۀ دستی، مجوز پنهانی 
و یا هر اجازه نامه بدون نظارت را از بین بردیم. حتی دست هیات رئیسه هم در 

عملکرد بسته و کنترل شده است. 
*کسایی زاده: و اما در مورد 22 شکایت از تاالر شمس العماره که پای اتاق 

اصناف هم به رسیدگی آن کشیده شد. چه کردید؟
-ستاره: پرونده تاالر پذیرایی شمس العماره اگرچه که تخلف صنفی نداشته و اصال 
مربوط به ما نیست اما پیگیری کردیم. تمام شاکی های این مجموعه خصوصی و 
حقوقی هستند و لیست شاکیان آنها موجود است. اغلب بدهی ها پرداخت شده و 

چندنفری باقی ماندند که باید پرداخت شود. 
*کسایی زاده: گفته شده لطف اهلل ستاره از اتحادیه ها پول می گیرد تا به جیب 

اداره اماکن بریزد. آیا این کار قانونی است؟
-ستاره: ما هنوز پولی بابت اماکن از اتحادیه ها دریافت نکرده ایم. از 19 اسفند سال 
98 که بنده به ریاست اتاق اصناف شهرستان ری انتخاب شدم تا حاال از44 اتحادیه 
فعال شهرستان، حتی یک ریال بابت پرداخت به اماکن دریافت نکرده ایم. در حال 
حاضر اماکن برای پلمپ کردن واحدها پولی از اتحادیه دریافت نمی کند و مبالغ 
100 هزارتومان بابت هزینه های جاری بازرسین اتحادیه دریافت می شود تا مانع 
ازدرخواستهای فک پلمپ مکرر واحدهای صنفی و اجبار آنها برای رفع مشکالت 

جواز کسبشان شود. و اماکن و تعزیرات هم همکاری کامل داشتند. 
*کسایی زاده: جناب آقای ستاره، برخی از فروشگاه های زنجیره ای که آبروی 
ایرانی و مسلمان را در کم فروشی و تقلب برده اند. یک بار با خود شما به 

فروشگاه رفاه رفتیم و شاهد بودیم چه می کنند. شما چه کردید؟
-ستاره: در خصوص تخلفات فروشگاه های زنجیره ای هیچکدام از برندهای 
موجود عملکرد صادقانه ای نداشتند. تقلب در کاال، دروغگویی، کم فروشی، 
احتکار، گرانفروشی، تبلیغ خالف واقع وفروش اجباری کاال و... را داشتند. برای 
چندین فروشگاه حکم صادر شده است. و برخی حکم پلمپ دریافت کردند 
که همچنان دارند برای ممانعت تقلی می کنند. 405 میلیارد تومان جریمه از این 

فروشگاهها درج شده است. 
*کسایی زاده: مشکل شما با آقای سید اکبرکساء رئیس اتحادیه خرازان و 
پوشاک شهرستان ری بر سرچیست؟ این سوال از این باب است که اصناف 
و شهروندان از من سوال می کنند و چون ایشان پدر بنده هستند نمی خواهم 

رابطه خونی و نسبت ما مانع کار روزنامه نگاری حرفه ای شود!
ستاره: ممنونم از صداقت و شفافیت شما .... اوال پدر شما مورد احترام و ارزش 
هستند و جزو معتمدین بزرگ شهرستان ری محسوب می شوند. اما مشکل بر 
سر ساختمان اتحادیه است. بیش از 5 جلسه برگزار کردیم اما ریاست این اتحادیه 
معتقد است این به اتاق اصناف ربطی ندارد و اصال در جلسات حضور نیافتند. 
هرچه به وی گفتیم که اتاق بر تمام امور مالی اتحادیه ها و به خصوص فروش و 
خرید ساختمان ها نظارت دارد و ما موظف به ارائه مصوبه کمیسیون در خصوص 
تمام فعالیت ها هستیم قبول نکردند و هیچ مدارکی هم در خصوص هزینه های 
ساخت ساختمان فعلی اتحادیه ارائه ندادند. از ساخت و ساز ملک اولیه که متعلق 
به اتحادیه خرازان بوده است به جای 4طبقه 3 طبقه ایجاد شده که فقط یک طبقه به 

اتحادیه تعلق گرفته است. به این ترتیب مجبور به اقدام قضایی هستیم. 
در سالی که ساختمان اتحادیه خرازان خریداری شد مبلغی معادل 14میلیون تومان 

از اعضاء جمع شد اما هزینه خرید 12 میلیون تومان شد؛ اول این که تکلیف این 2 
میلیون کسری را مشخص نمی کنند. بعد تصمیم به ساخت بنا به صورت مشارکتی 
%50 با موسسه خیریه و صندوق مولود کعبه گرفتند. اما با وجود همان 2میلیون 
موجود در صندوق اتحادیه چرا به جای 4 طبقه، 3 طبقه ساخته شد؟ اعضاء فعلی 
این اتحادیه به من نامه ای فرستادند و در این موارد درخواست شفاف سازی 
دارند؛ آیا هیات مدیره وقت اتحادیه خرازان به ریاست سیداکبرکساء مجوزی از 
کمیسیون نظارت در خصوص واگذاری واحدهای اتحادیه داشته است؟ آیا هیات 
مدیره وقت مجوزی مبنی بر ساخت و ساز مشارکتی ملک اتحادیه از اتاق اصناف 
داشته است؟ آیا در همان زمان رونوشتی از جلسات تصمیم گیری ها در خصوص 
ساخت و سازاتحادیه به اتاق اصناف ارسال شده است؟ آیا رئیس این اتحادیه که 
همزمان رئیس صندوق قرض الحسنه مولود کعبه و خیریه امام علی)ع( بوده است 
می تواند اقداماتی بدون اخذ مجوز ازاتاق اصناف و کمیسیون نظارت انجام دهد؟

متاسفانه هیات مدیره قبلی چندان به مکتوب کردن اقدامات و مجوزهای الزم 
فعالیت معتقد نبوده است و هرچقدر هم من به عنوان یکی از مشاوران آنها گفتم 

توجهی نکردند. 
*کسایی زاده: سخت ترین زمان برای شما در مدت تصدی ریاست اتاق 

اصناف شهرستان ری چه بوده است؟
-ستاره: سختی برای من وجود نداشت و من اجازه نمی دهم برای انجام امری هیچ 
فشاری از هیچ ارگانی به من اعمال شود. مثال فرمانداری و ... از آنجا که روحیه من 
را می شناسند هیچ فشاری برای انجام یا ممانعت از عملی بر نداشتند. اما فشارکاری 
زیادی بر اتاق وجود دارد. مثال زمانی که من متصدی امر شدم هنوز ساختمان 
اتحادیه ساخته نشده بود و هزینه ساخت و ساز ناگهان چندین برابر شد و ظلم 

زیادی بر اعضا شد و نارضایتی مردم مرا ناراحت کرد.
*کسایی زاده: چرا تفکیک در برخی اتحادیه ها انجام نمی شود؟ مثال اتحادیه 

عکاسان و عینک فروشی ها یکی است؟
-ستاره: اعضای بعضی از اتحادیه ها به حد نصاب نمی رسد و ناچار یک اتحادیه 

شده اند. حتی در بعضی جاها مثل پاکدشت اتحادیه طال و آهن یکی است. 
*کسایی زاده: سال99 شاهد بودیم که برخی تاالرهای بزرگ شهرستان در مرز 
پلمپ قرارگرفتند. چطورامکان دارد که بعضی از واحدهای صنفی مثل بعضی 

ازتاالرها و رستورانها ۱۰ سال بدون مجوز کار می کردند؟
-ستاره: جالب است بدانید که تا االن 16057 واحد صنفی بدون پروانه فعالیت 
شناسایی کردیم. شامل همین تاالرها و کبابی ها و حدود 200 قهوه خانه غیرمجاز 
و ... است که تماما واحدها را شناسایی کردیم و جداگانه به تمام 44 اتحادیه ابالغ 
شدکه پیگیر مجوز واحدهایشان باشند و نتیجه را ابالغ کنند. در تمام محالت 
و مناطق دورو نزدیک شهرستان ری انواع و تعداد اصناف و واحدهای مجاز و 
غیرمجاز را مشخص کردیم. این کاراتاق اصناف حرفه ای و بسیار پراهمیت بود و 
بدنبال آن کار اتحادیه ها هم سه برابر شده است. اتاق اصناف سابق از اتحادیه ها 3% 
بابت حق دفاتر دریافت می کرد درحالی که هیچ دفاتری وجود نداشت درحالی که 

ما بدون دریافت این %3 این دفاتر را ایجاد و ثبت کردیم. 
*کسایی زاده: به این اقدام شما واقعا جای تحسین دارد. من معموال روزنامه نگار 
منتقدی هستم و با کسی رودربایستی ندارم چون خداوند هم با بنده هاش تعارف 
ندارد. اما جدای از نقدهایی که بر شما وارد است، این کار شما بسیار ارزشمند 
است. خدا کند اتحادیه های شهرستان ری که بعضا سنتی هستند قدر این کار را 
بدانند و حرفه ای برای مستند کردن و صدور مجوز این واحدها اقدام کنند. اگر 
اقدام نکردند شما اعالم کنید تا به مردم بگوئیم کدام اتحادیه در حال خیانت به مردم 

و شهر و تجارت است.
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در حال حاضر اماکن برای پلمپ کردن 
واحدها پولی از اتحادیه دریافت نمی کند و 
مبالغ 100 هزارتومان بابت هزینه های جاری 

بازرسین اتحادیه دریافت می شود تا مانع 
}ازدرخواستهای فک پلمپ مکررشود.

منتقد، دشمن و پیگیر زندگی خصوصی زیاد دارد، 
اما مانند ماهی از دست آنها لیز می خورد. هیچ وقت 

نمی توانند مچ او را بگیرند. یا کارش درست است و یا 
اینکه بسیار باهوش است. برای همین شاید در دلش 

به منتقدان می گوید: اگه می تونی منو بگیر ... {
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مهرتابان/ لطف اهلل اهل روستای کلین شهر حسن آبادفشافویه است. شاگرد 
مغازه ای که امروز رئیس اتحادیه مصنوعات چرمی و رئیس اتاق اصناف 
شهرستان ری است و بعنوان یکی از ثروتمندان این شهرستان محسوب می شود. 
هرچند همیشه حاشیه ها او را دوست دارند و دست از سرش برنمی دارند اما 
برای خبرنگاران پاسخگویی به حاشیه ها همیشه محور سواالت است. گفتگوی 

کوتاه با لطف اهلل ستاره بعنوان نخستین گفتگوی سال1400 محسوب می شود.
*کسایی زاده: جناب آقای ستاره دو نفر از بازرسان شما در اتاق اصناف سال 
گذشته از سوی دادستانی احضار و پرونده تخلف دارند اما شما مجدداً آنها 

را به کار گیری کردید. چرا؟
-ستاره: چون وزارت کار برایشان حکم بازگشت به کار زده است و باید حق و 
حقوق آنها تا پایان سال پرداخت می شد. به عالوه که در پرونده شان محکومیتی 
برایشان ثبت نشده است. در حال حاضر تسویه حساب آنها انجام شده و کارشان 

پایان یافته است. 
*کسایی زاده: یکی از حاشیه های مطرح شده در اصناف آن است که فروش 
ساختمان اتحادیه ها برای خرید واحد اداری در برج بزرگ اتاق اصناف شائبه 

دارد. می گویند شما داللی می کنید یا اینکه اهدافی دارید. درست است؟
-ستاره: همانطور که در جلسه هیات امنا مورخ 10/10/99 مصوب شد و به امضاء 
رئیس اتحادیه ها رسید، عنوان شده که چنانچه فروش ساختمان قدیم اتحادیه تا 
مبلغ یک میلیارد و پانصدهزارتومان محاسبه شود باید یک واحد خریداری کنند. 
چنانچه قیمت ساختمان 3 میلیارد تومان شود باید دو واحد خریداری کنند و 
مبالغ باالتر از 3 میلیارد تومان باید بین اعضای دارای سهام اتحادیه به نسبت سهم 
هایشان، تقسیم شود. اگر همه اعضا توافق کنند می توانند آن مبلغ را در حساب 
اتحادیه نگهدارند یا هر سرمایه گذاری دیگری خواستند انجام دهند. به این شکل 
هیچ پولی به حساب اتاق اصناف واریز نمی شود. همچنین در خصوص حدود 
24 اتحادیه ای که ساختمان ندارند تصویب شد که اتحادیه های دارای دو واحد، 
یکی را اجاره بدهند. مثال اتحادیه امالک تمام مدارک شامل سند ساختمان فعلی، 
بنچاق، قبوض برق و تلفن، پایان کارو ... را برای ما ارسال کردند. این ملک 
60 متری با استعالمی که از سه بنگاه محلی گرفتیم حدوداً متری 35 میلیون 
قیمت گذاری شد. حتی کارشناسی از سوی دادگستری خواستیم که یک میلیاردو 
نهصد میلیون تومان قیمت گذاری کرده است. برای فروش ساختمان در روزنامه 
رسمی اطالعیه صادر شده است. در محل ساختمان بنرنصب کردیم و ساختمان 
به مزایده گذاشته شد و به باالترین قیمت ممکن یعنی 3میلیاردوشصت میلیون 

تومان فروخته شده است. داللی کجاست؟ منابع شخصی و اتاق کجاست؟
*کسایی زاده: شما حق عضویت اتحادیه ها را 2 برابر کردید آیا قانونی 

است؟
-ستاره: اتحادیه ها براساس متراژ واحد صنفی حق عضویت تصویب می کنند 
مثال از سوی اتحادیه مطرح می شود که یک عینک فروشی با متراژ 15 متر 700 
هزار تومان باید بپردازد ما در کمسیونی پس از بررسی نظر خود را اعالم می کنیم. 
منتقدان می گویند شما بدون نظریه کمیسیون نظارت میزان حق عضویت را به 
دوبرابر افزایش داده اید درحالی که اسناد آن موجود است و رئیس کمیسیون 
تصویب کرده است. طبق مصوبات کمیسیون نظارت )شامل14عضو( هرسال 

نرخها تعیین می شود و ربطی به من ندارد. 
*کسایی زاده: با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و بخشنامه 
وزارت صمت، آیا اتحادیه های وانت بار، پالستیک وعکاسی به دلیل دو دوره 

ای شدن برخی کاندیداها سال جدید انتخابات مجدد برگزار می کنند؟

در خصوص بازرسی ها هم تدابیری 
اندیشیدیم که جای هیچ تخلفی 
باقی نماند. برگه های بازرسی دارای 
شماره شدند و براساس شماره 
نتیجه ها ثبت می شوند به این 
شکل هیچ بازرسی بدون نتیجه 
نبوده و مختومه شده ها، جریمه 
شده ها و در رسیدگی قضایی همه 
مشخص ثبت شدند و هیچ برگه ای 
حذف یا گم نمی شود.  من اینجا 
برهمه چیز نظارت دارم. حتی بر 
چای خوردن اعضای اتاق و هیچ 
جای نفوذ و فسادی را باز نگذاشته 
ام. امکان صدور نامۀ دستی، مجوز 
پنهانی و یا هر اجازه نامه بدون 
نظارت را از بین بردیم. حتی دست 
هیات رئیسه هم در عملکرد بسته 
و کنترل شده است. 

-ستاره: هرچه قانون مشخص کرده است ما هم طبق آن رفتار می کنیم. اگرچه دیوان 
عدالت حکم اشتباهی صادر کرده و به این شکل کل کشور درگیر خواهند شد. 

*کسایی زاده: شنیده شده است که اتاق اصناف سرخود و بدون تیم مشترک 
گشت اقدام به پلمپ و فک پلمپ واحدهای متخلف می کند. درست است؟

-ستاره: خب افرادی که ادعا کرده اند اسناد آن را بیاورند. باید این کار با گشت اماکن 
و اتاق انجام شود. اتاق اصناف نامه پلمپ را صادر می کند. در مرحله اول اتحادیه 
ابتدا به واحد متخلف اخطار می دهد. و همزمان نامه به اتاق اصناف ارسال می کند. 
اصناف نامه پلمپ را به اداره اماکن ارسال می کنند و اماکن هم با مهلت 15 روزه 
برای حل اختالف واحد صنفی و اتحادیه به او ابالغ می کند و پس از آن اقدام به 
پلمپ می کند. این مساله که اتاق اصناف سرِخود به پلمپ و فک پلمپ واحدها 
اقدام کرده است از سوی یکی از مدیران اسبق اتاق اصناف شهرستان ری مطرح شده 
است. آقایان سوال کننده زمان ریاست آقای »کاف« در خصوص یک مغازه 3 متری 
در خیابان حرم اهمال کاری زیادی شد. اولین تخلف مستاجر این مغازه این بود که 
درپیاده راه بساط می کرد. و بعد اینکه وراث این ملک، از او به خاطرنپرداختن اجاره 
شکایت کردند. او اجاره ها را که بالغ بر54 میلیون تومان بود به صندوق سپرده قرض 
الحسنه یک موسسه خیریه که مدیریتش با همان آقای »کاف« بود واریز می کرد و در 
عوض اینکه مبلغ 54 میلیون را از صندوق خارج نکند باوجود نداشتن پروانه کسب 
بارها و برای مدت 5سال به او مهلت فعالیت اعطا شد. در زمان تصدی من، اعتراض 

کردم و این مغازه پلمپ شد. برای همین برخی آقایان نسبت به من نقد دارند.
*کسایی زاده: چه دفاعی در مورد عملکرد خود در اتاق اصناف شهرستان 

ری دارید؟
-ستاره: من یا مسئولیتی را نمی پذیرم یا اگر قبول کردم تمام و کمال انجام می دهم. 
عملکرد اتاق اصناف ری در هیچ کجا نمونه نداشته است. اول فکر می کردند ما 
دروغ می گوییم. بازرسی در تمام روستاهای دوردستی که اعالم کردیم مرغ و شکر 
و روغن و ... توزیع شده است انجام دادند و صحت عملکرد ما مشخص شد. 
گزارش های ما واقعی است. مثال درمورد توزیع مرغ تا تاریخی که سهمیه مرغ به 
ما داده شد در سراسر شهرستان توزیع داشتیم و هیچ استثنائی وجود نداشت اما االن 
اصال مرغ به دست ما نمی رسد که توزیع کنیم و لیست تمام این توزیع ها را در 

اختیارتان قرار می دهیم. 
در خصوص انتقادی که به توزیع مرغ در شهرستان ری از سوی برخی مطرح شد؛ 
لیست توزیع مرغ با اسامی و مشخصات دریافت کنندگان سهمیه موجود است. 
که نشان دهنده شفافیت توزیع از سوی ما است و بعد در سرکشی های متعدد 

واحدهای متخلف که با قیمت مصوب به فروش اقدام نکردند را جریمه کردیم.
*کسایی زاده: مورد احتکار بزرگ هم داشتید؟

-ستاره: در یک سال اخیرمورد احتکار خاصی کشف نشد بلکه مقداری روغن 
و سایر اقالم بود که به بازار فرستادیم. تمام پرونده های تخلفات که پیش از این 
وجود داشت را به دادستانی فرستادیم و حکم آنها را گرفتیم. پرونده تخلف شرکت 
شامپوی داِلین آلمان در ُگل تپه، که پنج سال ازتاریخ تولیدشان گذشته بود 164 
میلیارد تومان جریمه شد. این شرکت شامپوها را 15 هزارتومان خریداری کرده و با 

تغییربرچسب200هزار تومان در بازار می فروختند. 
*کسایی زاده: بازرسی ها همیشه دکوری و نمایشی است. برای آن چه کردید؟
ستاره: در خصوص بازرسی ها هم تدابیری اندیشیدیم که جای هیچ تخلفی باقی 
نماند. برگه های بازرسی دارای شماره شدند و براساس شماره نتیجه ها ثبت می 
شوند به این شکل هیچ بازرسی بدون نتیجه نبوده و مختومه شده ها، جریمه شده 
ها و در رسیدگی قضایی همه مشخص ثبت شدند و هیچ برگه ای حذف یا گم 

عملکرد اتاق در یک سال قبل مثال زدنی است
تعرفه اتحادیه ها طبق قانون افزایش می یابد و نظر من نیست

جالب است بدانید که تا االن 16057 واحد صنفی بدون 
پروانه فعالیت شناسایی کردیم. شامل همین تاالرها و 

کبابی ها و حدود 200 قهوه خانه غیرمجاز و ... است که تماما 
واحدها را شناسایی کردیم و جداگانه به تمام 44 اتحادیه 

ابالغ شدکه پیگیر مجوز واحدهایشان باشند. {{ {
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مهرتابان/ سعید فروغی عضو شورای شهر کهریزک که دوباره کاندیدای شورا شده در لیست گفتگوهای 
رسانه ای این شماره مهرتابان قرارگرفت. این گفتگو در بهمن ماه 1399 انجام شد و به دلیل اینکه او کاندیدا 
شده است مجبور شدم بخش زیادی از مصاحبه را حذف کنم تا تبلیغ او محسوب نشود و صرفا بخش های 
مرتبط با شورا منتشر شود. فروغی در مورد حاشیه های خود در ابتدای شورا )ماجرای خرید و فروش رای(
و ماجرای احضارش در دادسرا می گوید: پرونده من مربوط به تخلف شورایی نبوده، بلکه چندماه پس از 
شروع به کار من در شورا موضوع خرید و فروش رأی را مطرح کردند. پرونده مذکوردر دادگاه بدوی 

کهریزک، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را گذرانده اما هنوز رای قطعی صادر نشده است. 
البته ناگفته نماند که رأی دیوان ثبت جریمه 900هزارتومانی و محرومیت ازهیات نظارت از صندوق های آرا 
بود که اعتراض کردم. این عضو شورای شهر کهریزک می گوید:  در این پرونده از سوی شاکی مستندات 
قابل قبولی ارائه نشد. اما پرسش من این است که گزارشات نظارتی بسیار زیادی درسطح شهرستان در مورد 
تخلفات انتخاباتی و حتی خرید رای وجود داشت اما فقط در مورد شخص فروغی پرونده و پیگرد قضایی 
صادر شد.چرا؟ نکته دیگر آنکه نقدهای زیادی به برخی اقدامات شهرداران و یا برخی دخالت ها داشتم اما 
انگار دستگاه های اجرایی تاب نقد نداشتند و من را دو بار معلق از کارکردند که هیچ وجاهت قانونی نداشت.
فروغی در پاسخ به اینکه چرا شورای شهری که شما عضوش بودید آنقدر ضعیف عمل کرد گفت: شرایط 

سخت مالی که متاثر از شرایط بد مالی کل کشور است یکی از دالیل بود.
اما مشکل اصلی این بود که شهردارعزل شده)یحیی پور( درآمدها را در حساب شهرداری بلوکه کرد و اجازه 
کار نداد. فعالیتهای عمرانی را لغو و حقوق پرسنل را کاهش داد و به این شکل پول زیادی در حساب 
شهرداری انباشته شد. درحالی که در دوره شهرداران قبل پروژه ها به طور مداوم در حال اجرا بود و تمام پول 

هزینه می شد و حتی به پیمانکاران بدهکار می شدیم. 
فروغی در پاسخ به اینکه این دستپخت خود شورا برای انتخاب یحی پور بود گفت: همه اعضا به نوعی تحت 
فشار برای انتخاب شهردار قرار گرفتیم. اما علیرغم فشارهای زیاد در مورد عزل او مستقل عمل کردیم. من 
از انتخاب او کامال موافق نبودم اما مجبور شدم رأی مثبت بدهم چون کاندیدای مقابل او برادرم بود. اگر به 
او رآی مخالف می دادم این باور ایجاد می شد که من از برادرم حمایت کرده باشم. با این حال خود شورا 
این تصمیم)عزل شهردار( را گرفت و در کمیته انطباق هم رأی را پذیرفتند. چون تمام اعضای کمیته شرایط 
حساس منطقه را درک می کردند. اما علت طوالنی شدن استیضاح فشارهای بیرونی بود که از طرف مخالفان 

عزل شهردار اعمال می شد.
وی افزود: در جریان تمام اتفاقات و تعلیق هایی که برای من ایجاد شد، بخشی از انرژی من صرف نجات 
خودم شد. خودم را گناهکار یا متخلف نمی دانم. چون اصال متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد. همه می دانند 
که من رأی طرفداران خود را داشتم و برای برنده شدن نیازی به این تخلفات نداشتم و قادر بودم جایگاه 

خود را بدست بیاورم. 
حواشی دوره قبل اجازه کار را از من گرفت و اکنون برای رسیدن به برنامه و اهدافم تالش مجدد می کنم. به 
علت تجربه ای که داشتم، حس می کنم در حال حاضر بسیار قوی تر شده ام و ترسی ندارم. فروغی اظهار 
کرد: در مدیریت شهری داشتن جسارت و اراده برای اداره امور شهر مهم است. که به عقیده خودم اگردر 

گذشته این ویژگی ها را فقط40 درصد داشتم امروز بیشتر است.
وی در مورد انتقاد به اینکه چرا در این سالها ساکت بودید و تعاملی با رسانه ها نداشتید گفت: بله قبول 
دارم. البته هیچ درخواستی از سوی رسانه های منطقه برای حضور در جلسات شورا به ما ارائه نمی شد. نظر 
من درمورد روابط عمومی این است که اتفاقا شورا باید روابط عمومی قوی داشته باشد زیرا تمام ارتباطات 
مستقیم با مردم در شورا اتفاق می افتد. اما متاسفانه آنقدر از نظر مالی ضعیف هستیم و بودجه در اختیار نداریم 
که تبدیل به »شورای شهرداری« شده ایم و شورای محتاجیم ...! چون برای تامین بودجه شورا وابسته به 
شهرداری هستیم. این باعث کاهش قدرت شورا و ضعف پارلمان شهری شده است. تازه اگر حرفی بزنیم 

برچسب دخالت در امورشهرداری را هم به ما می زنند. 
باید در نظر گرفت که شورای شهر واقعا نماینده مردم محسوب شود)فارغ از تخلفات قلیلی که رخ می دهد(. 
به ویژه در بُعد رسانه ای تمام اقدامات خوب و بد آنها پررنگ می شود. اگرچه تخلفات در تمام دستگاه ها 

وجود دارد اما در شورا و شهرداری قوی تر به آن پرداخت می شود. 
البته ارتباط ما همیشه با شهرداران خوب بوده است اما عالوه بر همه نواقص گفته شده، موضوع فاصله محل 
شورا و شهرداری است که تعامل و نظارت اعضای شورا بر شهرداررا سخت می کند.سعید فروغی طی 
تماسی با هفته نامه مهرتابان درخواست عدم انتشار مصاحبه اش را به دلیل ثبت نام در انتخابات اعالم کرد 
اما به دلیل آنکه هم اکنون عضو شورا است و می تواند مصاحبه بدون تبلیغات داشته باشد با این درخواست 
موافقت نشد اما بخش های زیادی از این گفتگو که در مورد زندگی خصوصی و اقدامات او بود از مصاحبه 

حذف شد.

مهرتابان/ این گزارش هنوز نتیجه نداده است/ در سال 1384 در حاشیه اجرای طرح شهر آفتاب 
کارشناسان طرح به چندین مورد کاربری نامتجانس در منطقه برخورد کردند که مهمترین آن انبارهای 
پراکنده در این بخش بود. از این رو گزارشی به هیات وزیران ارائه شد و هیات دولت مجوزی به استناد 
تبصره 5 ماده 69 قانون بخشی از مقررات مالی دولت صادر کرد که قطعه زمینی به صورت حق انتفاع 
30 ساله رایگان به آستان امام خمینی)ره( واگذار شود. وقتی این مجوز ارائه شد آستان امام)ره( مطالعات 
مکان یابی، زیست محیطی و کارشناسی را برای تحقق پروژه بزرگ انتقال این صنوف )انبارداران( آغاز 
کرد. مسئوالن آستان امام خمینی)ره( می گویند: ما به دنبال زمین رایگان برای اجرای طرح نبودیم اما وقتی 
بخواهیم زمینی را به ازای انتقال یک صنفی تهاتر کنیم آنها )صنوف نامتجانس( از ما سند مالکیت می خواهند 
و این ما را مجبور کرد که به دنبال مالکیت زمین با مکانیسم تبصره 5 ماده 69 باشیم تا پروژه به درستی و 
قانونی اجرا شود. باالخره زمینی به مساحت 628 هکتار در منطقه محمدآباد چمبورک در بخش کهریزک 
انتخاب کردیم و پس از آن کارگروه مسکن و شهرسازی در دونوبت طرح ایجاد بارانداز بزرگ را در این 
زمین پس از 5 سال یعنی سال 1388 تا 1399بررسی و تصویب کرد که در این طرح 157 هکتار برای 

فضای سبز و سایر فضا در 800 قطعه برای ایجاد انبارها دیده شده است.
پس از تصویب کارگروه مسکن و شهرسازی برای تائید مکان بارانداز طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان تهران رفت و در سال 1389 این طرح مورد تصویب استان تهران قرارگرفت. وقتی مجوز شورای 
برنامه ریزی استان تهران به فرمانداری شهرستان ری ابالغ شد، در سال 1391 بخشداری کهریزک مجوز 
احداث بنای انبارها را صادر کرد. حاال تمامی اقدامات طبق قانون و تمیز با مجوز و ضوابط اجرایی انجام 
شده و قانونا آستان می توانست کار را آغاز کند و نخستین اقدام زیرسازی، فضای سبز و خیابان کشی بود.

سال 1392 مذاکرات جدی با شرکت تعاونی اتحادیه انبارداران شهرستان ری برای فروش این زمین با 
مجوزهای قانونی بارانداز از سوی آستان امام)ره( آغاز شد. اما اتحادیه انبارداران شهرستان ری گفتند آماده 
هستیم اما به شرطی که سند مالکیت برای قطعات صادر شود. آستان امام خمینی)ره( نامه ای به اداره اقتصاد 
و دارایی استان تهران ارسال می کند و می نویسد که طبق تبصره 5 ماده 69 قانون بخشی از مقررات مالی 
دولت این زمین واگذار شده اما برای تهاتر شرکت تعاونی سند مالکیت می خواهد، تکلیف چیست؟ آنها در 
پاسخ می گویند که باید در کمیسیون ماده 32 تصویب شود. آستان طبق قانون طرح مفصلی را در مورد مکان 
یابی و مطالعات الزم برای آماده سازی پروژه بارانداز بزرگ در جنوب تهران تدوین و به این کمیسیون )ماده 
32 معروف به ماده21( ارائه می کند و اعضای این کمیسیون در تاریخ آبان ماه 1393 زمین به صورت اجاره 
به آستان امام خمینی)ره( واگذار می کنند. پس از این اقدام نامه ای به جهادکشاورزی از سوی آستان تقدیم 
می شود که بر اساس این مصوبه سند مالکیت را صادر کنند. و این موجب شد تا دوباره در کمیسیون ماده 
32 برای انتقال مالکیت زمین مطرح شود و باالخره با تصویب کمیسیون دستور انتقال سند مالکیت زمین 
در سال 1397 صادر شد. در این کمیسیون بحث هایی در مورد قیمت واگذاری زمین مطرح شد و کار به 
کارشناسی رسید. کمیسیون بر اساس نظر کارشناسان زمین را متری 3300 تومان تعیین کرد که با اعتراض 
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران که عضو کمیسیون هم بود به مرحله تجدید ارزیابی رفت و تعجب 
آنکه این قیمت متری 3000 تومان تعیین شد! وقتی کمیسیون دید قیمت کمتر شده اعتراض کرد و گفتند 
همان متری 3300 تومان را قبول داریم! در این میان اختالف نظرهایی هم بود. بعنوان مثال اینکه چون اجرای 
مصوبه قبلی دولت )ماده 69( ابطال نشده پس تصویب در کمیسیون ماده 32 امکان پذیر نیست. برای همین 
پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسید و کارشناسان خبره حقوق استدالل کردند که این پرونده 
مورد حقوقی ندارد. آنها خطاب به کمیسیون ماده 21 گفتند: »مگر زمین را 30 ساله رایگان به آستان واگذار 
نکردید؟ حاال آستان می خواهد از این حق عدول کند و می خواهد اجاره بدهد آیا اشکال دارد؟ پس از این 

نامه مدیران استان تهران مجاب شدند که ایرادی ندارد.«
اما داستان از جایی آغاز می شود که فرزانه دهنادی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران و عضو کمیسیون 
ماده 32 پای صورت جلسه را بعنوان مخالف امضا کرد. آستان امام خمینی)ره( پس از 13 سال دوندگی 
باالخره با امضای عبدالکریم ذوالفقاری مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران رسما طی سند مالکیت و انتقال 
سند در دفترخانه اسناد رسمی رسما صاحب زمین شد. حاال جای جالب و خنده دار کار این است که در 
این چند سال آستان امام خمینی)ره( برای زمینی که هیچ اقدامی در آن رخ نداده و درآمدی نداشتند بیش 
از 2 میلیارد تومان اجاره به دولت پرداخت می کند! وقتی آستان خیالش از سند مالکیت زمین محمدآباد 
چمبورک راحت شد به سراغ شرکت تعاونی انبارداران شهرستان ری رفت و با آنها مبایعه نامه ای برای 
فروش زمین به مساحت 380 هکتار منعقدکرد. آستان متعهد شد که مجوز ساخت که از سوی بخشداری 
کهریزک دریافت کرده را تمدید کند و امروز این مجوز تا سال 1402 اعتبار دارد. خانم دهنادی در این 
داستان را یادتان هست؟ او مخالف این قیمت گذاری بود و معتقد بود که قیمت زمین ارزان است و چون 
اجرای مصوبه ماده 69 دولت ابطال نشده و وارد ماده 32 شده، این پرونده مورد دارد و ماجرا را رها نکرد. 
او موضوع را به بازرسی کل کشور گزارش کرد و مسئوالن آستان امام)ره( را خواستند و پرونده به دلیل 
اینکه از هر لحاظی قانونی بوده بایگانی شد. دهنادی پرونده را به دادستانی کل کشور کشاند و در اسفندماه 
1397 دادستانی نامه ای به شورای حفظ حقوق بیت المال نوشت. پیگیری دهنادی موجب می شود که مقام 
قضایی)حشمتی- معاون وقت دادستان کل کشور( اعالم کند که سند مالکیت زمین ابطال شده و مدیرانی که 
مصوب کردند که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند! پس از این دستور قضایی نامه معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری و مصوبه کمیسیون ماده 32 به شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه و توضیحات تکمیلی داده 
می شود و آنها متقاعد می شوند که هر دو ایراد وارد نیست. با این حال جهادکشاورزی از بیم اینکه زیرسوال 

نرود به سرعت دادخواستی به دادگاه می دهد که سند زمین ابطال شود که البته دادگاه آن را رد می کند. 
تیرماه 1398 دوباره جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل می شود و باز هم فرزانه دهنادی بعنوان 
عضو جلسه حضور پیدا می کند. او این بار سه ایراد دیگر مطرح می کند. اوال موافقت اصولی ندارند؛ دوم 
طرح مصوب ندارند و سوم اینکه اصالحات کامل انجام نشده است! این در حالی است که آستان تمامی 
آنها را قبال ارائه کرده و مصوبه آن را گرفته بودند! انگار گروهی نمی خواهند انبارها ساماندهی شود ...همین
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مهرتابان/  روزیکشنبه 10 شهریور ماه 1398 موسی احمدی طی مراسمی 
رسمی روی صندلی عزیزاهلل افضلی رئیس وقت اداره صمت شهرستان 
ری نشست و  سه هزار واحد صنعتی، 29 هزار و 500 واحد صنفی، 44 
اتحادیه صنفی و 2 منطقه ویژه اقتصادی را تحویل گرفت. موسی احمدی

متولد 7 اردیبهشت 1351 دارای دو فرزند پسر که یکی سال چهارم ابتدایی 
و پسر دیگر دانشجو است. او ساکن تهران و دارای دکترای پژوهشی 
کسب و کار و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت 
بازرگانی است. کارمند رسمی وزارت صمت بوده و تا کنون در دماوند، 
ورامین، قرچک و پیشوا، شمیرانات، بخش ارزیابی عملکرد استان و 
کمیسیون اقتصادی استان خدمت کرده است. گفتگوی کوتاه با موسی 

احمدی به برخی پرسش ها و حاشیه ها پاسخ داده است.
*کسایی زاده: جناب آقای احمدی؛ در صورت احداث ساختمان 
جدید اطاق اصناف شهرستان ری انتقال اتحادیه ها به چه صورت 
انجام می شود و مابه التفاوت مبالغ دارایی های آنها در زمان فروش 
ساختمانهای فعلی و خرید ساختمان جدید صرف چه کاری می شود؟ 

نظارت دارید؟
-احمدی: به غیراز نظارت هیات امنا، تیم حراست شامل ناظران اتاق 
اصناف و حراست اداره مناقصه ها با حضور خبرنگاران و نمایندگان 
فرمانداری و هرفردی که مایل به اطالع از روند کار باشد بر این کار نظارت 
می کنند. عالوه بر این که خود مناقصه طبق روال ثابت و مشخصی انجام 
می شود. به ویژه که در فضای مجازی امکان خالف وجود ندارد. کمیته 
تخصصی مربوط به امر فروش ساختمان اتحادیه های مختلف تصمیم 
گیری می کند که آیا اصال نیاز به فروش ساختمان های قدیمی هست یا 

اعضا امکان فراهم کردن بودجه خرید ساختمان جدید را دارند.
*کسایی زاده: یکی از اتفاقات شائبه دارو عجیب در دوران قبل از 
ریاست شما این بود که با اداره اماکن تفاهم نامه هایی بسته می شد که 
برای پلمپ مراکز و دفاتر متخلف به اداره اماکن پول پرداخت شود. 
در حال حاضر پرداخت این مبالغ همچنان یک روال عادی در اتاق 
اصناف است و تازه افزایش مبلغ هم داشته است. در حالی که کار 
اماکن همین است و نیازی به پرداخت نیست. بر اساس کدام قانون 
این کار انجام شده است و اداره صنعت و معدن در این خصوص 

چه کاری انجام داده است؟
-احمدی: این برنامه ای است که در کل کشور انجام می شود و اگرچه 
بازرسانی در این امر ورود کرده اند اما چون حوزه نظارتی مربوط به ناجا 
بود عمال نتوانستندکاری برای ممانعت  انجام دهند. با این حال این ساختار 
غلطی است که از گذشته بوده و باید حل شود. اما از جانب من هیچگاه 

دستورالعملی خالف قانون صادر نشده است.
*کسایی زاده: یکی از تخلفات قانونی اتاق اصناف، ورود شخصی 
اتاق برای پلمپ و فک پلمپ ها است به شکلی که بدون دادن رسید 
پول هم دریافت می کنند. مراجعات زیادی به اتاق در مورد فک پلمپ 
وجود دارد اما اتاق مدعی است که اماکن همکاری نمی کند و نیرو 

نمی دهد. شما مطلع هستید؟
-احمدی: هیچ گزارش یا شکایتی در این مورد به من نشده است. در 
جلسه کمیسیون نظارت برای ساماندهی نیاز به کمک اماکن است و 
اصوال یکی از وظایف اماکن کمک به اتاق اصناف است و آن طور که می 
دانیم هماهنگی بین اماکن و اتاق اصناف باید برقرار باشد. شاید از سوی 
دادستانی مجوزی به اتاق اعطا شده باشد اما این امر باید بررسی شود. و 

من اطالعی ندارم.
*کسایی زاده: اعتبارنامه برخی از اتحادیه های صنفی شهرستان ری 
به اتمام رسیده اما با توجه به رأی ضمنی دیوان عدالت و بخشنامه 
وزارتخانه صمت، انتخابات سه اتحادیه مشکل داشته است. اتحادیه 
پالستیک، وانت بار و عکاسی که دو دوره ای هستند و اداره صمت 
موظف به ابطلل و اعالم برگزاری مجدد انتخابات است. چرا انجام 

نشد؟
-احمدی: این انتخابات براساس دستورالعمل های دقیق و با نظارت اتاق 
اصناف انجام شد. در عین حال رای دیوان عدالت نه تنها شهرستان ری بلکه 

کل کشور را با ابهاماتی مواجه کرد و ما مجبور شدیم برای رفع ابهامات از 
استان استعالم کنیم. جزئیات این موارد موجود است. هنوز جواب استعالم 
به ما نرسیده است. همچنین اتاق اصناف بخشنامه غیررسمی جدیدی ارائه 
کرده که بخشی از ابهامات ما را پاسخ داده است. دعوتنامه هایی به تاریخ 
اولین روز اداری سال 1400 برای تشکیل کمیته تحقیق صادر شده که این 
مسأله را بررسی و حل کنند که چه تعداد اعضای جدید اضافه شده اند 
و چه تعداد مشمول رای وحدت رویه می شوند. حتی به نظر می رسد 
انتخابات مجدد برای یکی از اتحادیه ها ضروری باشد چون اکثر افراد 
شرکت کننده مشمول رای دیوان عدالت هستند. به این شکل دو اتحادیه 

دیگر تنها با تغییر برخی اعضا به فعالیت ادامه می دهند. 
*کسایی زاده: آیا در خصوص تاخیر در فراخوان اتحادیه ها ورود 
کرده اید؟به طور مثال در برخی اتحادیه ها دیده شده که حدود یک 

ماه با تاخیر انجام شده است.
-احمدی: این موضوع صحت ندارد و در جاهایی نهایتا با 8 روز تاخیر 
انجام شده که گفته شد به علت مشکالت اداری بوده است. عالوه بر 
این ثبت نام ها بسیار پایین بوده است و حتی اگر فراخوان هم بزنیم و 
مراجعه نداشته باشیم مجبور هستیم مجددا فراخوان بدهیم. اتحاده فراخوان 
را اعالم می کند و اوایل سال آینده ثبت نام انجام می شود تا به موقع به 

انتخابات برسیم. 
*کسایی زاده: آیا تاکنون پاالیشی در مورد اتحادیه ها و ادغام ها انجام 
شده است؟ به طور مثال چرا رئیس اتحادیه عکاسان یک عینک فروش 

است؟ نایب رئیس اتحادیه کباب چرا یک خام فروش است؟
-احمدی: دستورالعملهایی برای چابک سازی و بهبود عملکرد اتحادیه 
های کل کشور در حال انجام است و در این جا هم جای کار دارد و باید 
کار کارشناسی روی آن انجام شود که وظیفه اتاق است. برخی اتحادیه 
ها باید ساماندهی، چابکسازی و تخصصی شوند اما به علتی که به ایام 
انتخابات نزدیک می شویم برای جلوگیری از ایجاد حساسیت ها و چالش 
های منطقه ای سعی کرده ایم کارگروه های تخصصی، فعالً مطالعات در 

زمینه تخصصی سازی اتحادیه ها را با آرامش بیشتری انجام دهند. 

*کسایی زاده: در مورد تخلفات مجموعه تاالر پذیرایی شمس العماره 
که به 22 مورد شکایت عروس و داماد و مبلغی معادل یک و نیم 
میلیارد رسیده است می پردازم. این مجموعه با استفاده ابزار رسانه 
تالش کرد تخلفاتش را پنهان کند و در یک ترفند دیگر مجوز خود را 
از تاالر به مجموعه گردشگری تغییر داد. جالب اینکه رئیس اتحادیه 
کباب شهرستان ری با اشراف به این تخلفات درمراسم مجدد افتتاحیه 
تاالر شرکت کرد. چرا اداره صمت شهرستان ری در این مورد اظهار 

نظر نکرد؟

-احمدی: در ایام کرونا بسیاری از تاالرهای مراسم تعطیل بود و مراسمی 
که حتی قرارداد هم بسته بودند انجام نشد. و تمام تاالرها هزینه ها را 
بازگرداندند و دستور دادیم پرداختهایی که بالتکلیف مانده بود هم تعیین 
تکلیف شوند. در خصوص این تاالر، اگرچه که مجوز از اداره گردشگری 
داشتند اما این ماموریت را به رئیس اتاق اصناف دادیم که مدیریت آن را 
بخواهند و ابالغ شد که پولهای مردم را بازگردانند. آن ها هم اعالم کردند 
که حدود 98درصد بدهی ها پرداخت شده است و باقی هم در حال انجام 

است. و اگر مشکلی در این امر ایجاد شود شخصا ورود خواهم کرد. 
*کسایی زاده: احداث شهرک پوشاک که مصوبه شورای برنامه ریزی 

استان تهران بود به کجا رسیده است؟
-احمدی: این پروژه به علت چالش های استانی متوقف شده است.

*کسایی زاده: در زمینه جدب سرمایه گذار چه فعالیتی انجام دادید؟ 
چون یکی از وظایف شماست!

-احمدی: مجوزهای صادرشده سال 1399 حاکی از سرمایه گذاری هزار 
و 100میلیارد تومان و اشتغال هزار و 800  نفر در بخش خصوصی شده 
است. 116 درصد از سامانه رصد تحقق یافته و حدود 5هزار و 300 

اشتغال عمومی در سطح شهرستان انجام شده ا ست. 
*کسایی زاده: معادن شهرستان در چه وضعیتی هستند و در بحث 

کوهخواری بی بی شهربانوکه مطرح بود چه اقدامی انجام شد؟
-احمدی: 22 معدن فعال در شهرستان اعم از شن و ماسه، سنگ الشه، 
ماسه آبرفتی، سیمان وجود دارد و تراشیدن کوه و برداشت ها تماما با مجوز 

انجام می شود و بازرسان بر این امر نظارت دارند. 
*کسایی زاده: بزرگترین مساله ای که شما در دوره انتصاب موفق به 

حل آن شدید چه بوده است؟ 
-احمدی: من تقریبا یک سال و هفت ماه در این سمت هستم و مهمترین 
کاری که به سرانجام رسیده است سامانه جامع انبارها بوده است. زیرا با 
وجود 2هزار و 300 انبار این منطقه قلب انبارهای کشور است. انبارهای 
مجاز کامال قابل رصد هستند و هر اطالعات و آمار ورود و خروج کاالها 
به روز و محرمانه به مدیریت کالن کشوری گزارش داده می شود. مگر 
انبارهای زیرزمینی و خاموش که غیرمجاز هستند. حتی روی انبارهای 
شرکت های بزرگ مثل سامسونگ و فروشگاه های زنجیره ای که مجوز 
از تهران دارند، تحت چهارچوبی که با اتاق اصناف طرح شده هم نظارت 
داریم. نظارت و تنظیم روی بازار توزیع کاال در شرایط کرونا مهمترین 
مشکل بوده است. به طور مثال وقتی مرغ نیست ما نمی توانیم خارج 
از دستورالعمل کشور اقدام کنیم اگرچه تالش می کنیم سهم و جذب 
بیشتری حدود 50 درصدبیشتر برای شهرستان و حتی برای روستاهای 
اطراف داشته باشیم که اصال قابل مقایسه با شهرستان های دیگر استان 

نیست.
*کسایی زاده: رسیدگی به تخلفات سردخانه ها در خصوص احتکار 

گوشت دولتی به چه صورت بوده است؟
-احمدی: در این خصوص اظهار نظر خاصی ندارم اما نظارت بر انبارها و 
سردخانه ها کشتارگاه ها وجود دارد. در هر مورد تخلف که گزارش شده 

ورود قضایی کردیم. 
*کسایی زاده: شنیده شده است که شما قرار است از کشور بروید؟

-احمدی: این شایعه است. من در جریان مفاسد اقتصادی ورامین با 
مفسدانی که حق الناس را پایمال کردند مثل پرونده شیر یا کارخانه قند که 
شبانه 18 تریلی را متوقف کردم که از ایران خارج نشوند وارد شدم. یا در 
بحث تولید و توزیع سیمان تا جایی که شد مقاومت کردم. به این شکل 
برخی جریان های فساد و مافیایی تالش در نابودی من دارند. 10 سال 

تمام خانه نشینی را به جان خریدم تا وارد رابطه های کثیف نشوم. 
*کسایی زاده: گفته می شود که آقای احمدی از آقای ستاره)رئیس 

اتاق اصناف شهرستان ری( حمایت می کند؟ درست است؟
-احمدی: این کذب است و من هیچ رابطه غیرکاری با هیچ فردی برقرار 
نمی کنم. تمام تعامالت ما کاری و در چهارچوب وظایف است. روحیات 
من برای شرکت در باندبازی مناسب نیست. از فردی که عملکرد خوبی 

دارد دفاع می کنم فرقی برای من ندارد.

پول گرفتن اماکن از اتاق اصناف غلط است
گفتگوی کوتاه با موسی احمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری

{ پول دادن به اداره اماکن برنامه ای است که در کل 
کشور انجام می شود و اگرچه بازرسانی در این امر 

ورود کرده اند اما چون حوزه نظارتی مربوط به ناجا بود 
عمال نتوانستندکاری برای ممانعت  انجام دهند. با این 
حال این ساختار غلطی است که از گذشته بوده است. {

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان ری می گوید: مجوزهای 

صادرشده سال 1399 حاکی از 
سرمایه گذاری هزار و 100میلیارد 

تومان و اشتغال هزار و 800  نفر در 
بخش خصوصی شده است. 116 درصد 

از سامانه رصد تحقق یافته و حدود 
5هزار و 300 اشتغال عمومی در سطح 
شهرستان انجام شده ا ست. در سال 

گذشته بیش از 12 هزار مورد بازرسی، 
1810 مورد تشکیل پرونده و 1000 مورد 

گشت مشترک داشتیم که ارزش 
ریالی کل تخلفات 436 میلیارد تومان 
بوده است.که در بخش بازرسی رشد 

3برابری داشتیم.
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در جایگاه مدیرکل روابط عمومی استان تهران بودید اما روابط عمومی 
ضعیف یا بهتر بگویم تعطیلی دارید؟

-بابایی: اگر ظرفیت رسانه ای و فنی )از نظرعلمی و تجربی( که یک اداره 
مهم مثل ادارات کل دارا هستند را در منطقه ضعیفی مثل کهریزک اجرا کنیم 
چنان پیشتازی و حرکات شتابنده ای ایجاد خواهد شد که خیلی از حوزه 
های مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهد و این تصور را تداعی می کند 
که رفتار بخشداری نمایشی است. از سوی دیگر ما وظیفه داریم ازتمام 
امکانات رسانه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی برای شفاف سازی و 
تنویر افکار عمومی استفاده کنیم؛ به ویژه در کهریزک که به علت معضالت 
و مشکالت متعدد اخبار منفی زیادی از آن منتشر شده است. نیاز است که 
اخبار مثبت و خدمات خوب دولت ومدیران را هم به اطالع مردم برسانیم 
و به این ترتیب تنها از بخش کوچکی از توان رسانه ای را بکار گرفتیم تا 
این امر محقق شود. اما در همین حد هم مورد انتقادات شدید و تندی واقع 
شدم زیرا سطح سواد رسانه ای عموم پایین است. اگر هر مدیری بخواهد 
به سمت توسعه گام بردارد ابتدا باید سواد رسانه ای را در دو سطح مدیران 

و عموم مردم از طریق آموزش به شکل شایسته و متعارفی باال ببرد.
*کسایی زاده: سوال بعدی من در مورد رسانه ها بود. لذا بعنوان 
اعتراض ازآنجا که شهرستان ری فاقد خبرنگار و رسانه حرفه ای است 
از تعامل شما با رسانه ها سوال نمی کنم. که این نقد به خود من هم 

برمی گردد.
*کسایی زاده: جدای از انتقاداتی که در مورد مدیریت شما دارم. گاهی 
شاهد اقدامات خاص در حوزه مسئولیت اجتماعی شخصی آقای 
بخشدار هستیم. مثل توزیع تب لت به دانش آموزان نیازمند. به دانش 

آموزان نیازمند واقعی رسید؟
-بابایی: براساس دولت الکترونیک و کنترل کد ملی دانش آموزان و در 
سامانه شاد آمار دانش آموزانی که در فضای مجازی همواره غایب بودند را 
بدست آوردیم و پس از بررسی از مدارس متوجه شدیم که بیش از380 
دانش آموز در بخش کهریزک امکانات اتصال به این شبکه و استفاده از 
کالس های آن  الین را ندارند. به سرعت و با مشارکت خیرین میز مهربانی 
تشکیل و مبلغ پانصدمیلیون تومان برای خرید 200 تبلت دردو نوبت جمع 
آوری شد. این تبلت ها برای حفظ کرامت خانواده ها و به ویژه دانش 
آموزان با تهیه صورتجلسه و مشخصات افراد از سوی مدیران به آن ها 
تقدیم شد. و %30 از این دانش آموزان نخبه به سرعت خود را با فضای 

کالس هماهنگ و طی 2ماه عقب ماندگی دردروس را جبران کردند. 
*کسایی زاده: تلخترین روز خدمت شما در سال 99 چه روزی بود؟

-بابایی: روزی که نتوانستم معضل مراکز ضایعات پالستیک را از اراضی 
این بخش پاکسازی کنم. با اینکه %90 کار پیش رفته بود اما به علت مسائل 
فنی و مالحظاتی مثل نبود بستر و محل برای ساماندهی، کار ابتر باقی ماند 

و شرمنده مردم شدم. 
*کسایی زاده: آیا پیشنهاد رشوه داشتید؟

-بابایی: به علت شناختی که افراد از روحیات و اصالت شخصیت من دارند 
تا کنون فردی جرأت این گونه پیشنهادها را نداشته است. 

*کسایی زاده: جناب آقای بابایی تیمی که قبل از شما با بخشدارسابق)که 
پرونده تخلف او در دستگاه قضا بررسی می شود( همکاری داشتند 
همچنان در بخشداری فعال هستند. حتی معاون شما هم هستند؛ آیا 

مشکلی با آنها ندارید؟
-بابایی: بخشدار جدید حق مداخله در موضوعات استخدامی و نبش قبر 
موضوعات گذشته را ندارد و این کار نظارتی به عهده فرماندار، دستگاه 
های نظارتی با اختیارات قانونی است و حتما پیگیری ها و برخوردهای 
الزم را انجام دادند. همانطور که من با حسن اعتماد در تمام الیه های 
مدیریتی باالتر به این پست منصوب شده ام وظیفه دارم از تمام تجارب و 
اطالعات فنی خود در این حوزه استفاده کنم. معتقد هستم که انسانها ممکن 
الخطا هستند نه جایز الخطا. از این رو امکان ایجاد عارضه هایی وجود دارد 
و اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده است به خودم و به پرسنل اجازه نبش 
قبر ندادم.  با پایش وضعیت زندگی مجموعه پرسنل بخشداری کهریزک 
متوجه می شویم عمدتاً افرادی دست پاک و نظر پاک هستد و اصالت و 
والیت پذیری دارند. با بررسی جزئی که انجام دادم متوجه شدم اگر اقدامی 
کرده اند براساس دستور مافوق و در نظر گرفتن موازین قانونی بوده است. 
*کسایی زاده: جناب آقای بابایی اینکه محل سکونت شما در کهریزک 

نیست، تخلف محسوب می شود؟
-بابایی: بله تخلف است و طبق قانون بخشدار باید در منطقه ساکن باشد 
اما حضور من در منطقه و محیط کار به شکلی است که غیبتی احساس 
نمی شود و برعکس مردم و مدیران حضور من را لمس می کنند. واحد 
مسکونی برای استقرار بخشدار پشت ساختمان اداری وجود دارد و 
فرزندانم که وابستگی عاطفی زیادی به من دارند عمدتاً نزدیک من هستند. 
از ساعت 6صبح تا 10 شب در دفترکار حضور دارم. و شهروندان منطقه 
می دانند بعداز ساعت کاراداری یعنی از 4 بعدازظهر تا 10 شب خیلی 

راحت تر به من دست رسی دارند.
*کسایی زاده: با توجه به فشار کاری و امکان تهدید از جانب مخالفان 
شما )مافیای پالستیک، دالالن، سودجویان و قاچاقچیان( آیا خانواده 

خواستار کناره گیری شما بوده اند؟
-بابایی: بله خیلی زیاد...! به ویژه دخترم این درخواست را دارد. اما به آنها 
گفته ام بچه های معصوم کهریزک را کمتر از شما دوست ندارم. البته از 
آنجا که مسئول بِوجود آوردن فرزندانم هستم مسئولیت بیشتری نسبت به 

آنها دارم.
*کسایی زاده: جناب آقای بابایی، آیا شما که قبال سخنگوی استانداری 
تهران بودید و امروز بخشدار کهریزک شدید این تغییر پست، برای 

تصاحب مناصب باالترمثل فرمانداری و استانداری و ... است؟ 
-بابایی: هر کارمند و هر مدیری برای ارتقای جایگاه خود تالش می کند. 
اما همه گان می دانند برای معروفیت و ارتقاء، حوزه ستادی و استانداری 
شرایط بهتری برای من مهیا بود. زمانی که این شغل به من پیشنهاد شد به 
دلیل ارادتی بود که به فرماندارشهرستان ری)حسین توکلی( داشتم زیرا او 
را انسانی آگاه و دست پاک می دانستم. تنها فردی که اقدامات من را رصد 
می کند و میبیند اول خدای متعال و دوم خود او است. از جهت دیگر قبل 

از کار در استانداری، 5سال در حوزه شهری شهرستان کار کرده بودم و دید 
و نگاه درستی ازفضا، شرایط و افراد داشتم. 

*کسایی زاده: برخی رسانه ها شما را منتصب به استاندار می دانند. 
فامیل یا قوم و خویش هستید، که مدیر شدید؟

-بابایی: من در زمان استانداری آقای مقیمی)استاندارسابق( در بخشداری 
منصوب شدم. حکم سرپرستی و حکم مدیرکلی من در آن زمان صادر 
شد. و انتصاب دکتر محسن بندپی به عنوان استاندار تهران کامال بدون 
پیش بینی رخ داد. به جز همشهری )مازندرانی( بودن وجه اشتراک دیگری 

نداریم. 
*کسایی زاده: اینکه شمالی ها کال هوای هم را دارند هم لحاظ کنید...!

-بابایی: البته حس ناسیونالیستی در تمام اقوام وجود دارد. اما قاطع بگویم 
تنها فردی که با دید قومیتی در حوزه مدیریتی فعالیت می کند شخص 
استاندار است و با پایش نیروهای مدیریت الیه های زیرین در بازرسی، 
معاونان و... متوجه می شوید از هر قومیتی استفاده کرده است. افرادی که 
این گونه مطالب را عنوان می کنند تنها به دنبال انحراف اذهان عمومی به 
بیراهه و سمتی هستند که به اهداف خود دست پیدا کنند. امیدواریم که 

رسانه های ما پوست اندازی داشته باشد.
*کسایی زاده: آیا پیش آمده که به خاطر فشارهای سیاسی در برخی 

مطالبات سکوت اختیار کنید؟
-بابایی: در وادی مطالبات با هیچکس تعارفی ندارم. در صورت مشاهده 
تخلف تذکر می هم و حتی متهم می شوم به ا ین که در بسیاری از 

بن بست های مدیریتی از رسانه ها استفاده می کنم. 
*کسایی زاده: آیا حضور شما درجنوبی ترین بخش تهران با وجود 
امکان زندگی مرفه در خارج از ایران و عدم نیاز مالی، نشان دهنده 

قدرت طلبی شماست؟
-بابایی: به این نکته هرفردی می توان هم دید ثبت داشته باشد و هم منفی. 
اما من تمایلی به زندگی در خارج از کشور ندارم و عاشق مملکتم و زندگی 
با مردمی هستم که 5 سال با آنها تجربه همزیستی خوبی داشتم. از نظر من 
ری مهد تمدن و معرفت و اخالق است و افتخار می کنم که مردم باصفای 
منطقه من را پذیرفتند. نکته مثبت داشتن شرایط مالی خوب این است که 
افراد می فهمند که با باور و تصور هدایت من با استفاده از مسائل مالی 

نمی توانند به امور ورود کنند. 
*کسایی زاده: تهدید هم شدید؟

-بابایی: بله بسیار زیاد. به صورت آشکار و ناشناس از خطوط تلفن 
ناشناس. 

*کسایی زاده: کدام دستگاه ها در کار اجرا بیشتر با شما همکاری 
کردند؟

-بابایی: تمام بخش های اجرایی و نظارتی با من همکاری خوبی داشتند 
و نمره بیست می دهم. به ویژه مجموعه سپاه، نیروی انتظامی، امام جمعه 
کهریزک که باعث انسجام رویه در تمام اموربودند، حوزه قضایی و تمام 
قضات که قاطع در میدان بودند و با تخلفها مقابله کردند، شهرداری ها و 

سایر ارگانها که پای کار بودند. 

{ چون روابط عمومی قوی نداشتیم . نیاز بود که 
اخبار مثبت و خدمات خوب دولت ومدیران را به 

اطالع مردم برسانیم و به این ترتیب تنها از بخش 
کوچکی از توان رسانه ای که داشتم  بکار گرفتم 
تا این امر محقق شود. اما در همین حد هم مورد 

انتقادات شدید و تندی واقع شدم.

نام این فرد »معرب« است که هم اکنون بعنوان 
معاون بخشدار کهریزک مشغول به کار است. 

او با چندین بخشدار کار کرده که آخرین 
آن مهدی مجیدی بود که با قید وثیقه آزاد 

است. عدم مصاحبه با مهرتابان موجب شد تا 
با شیطنتی رسانه ای تصویر او بعنوان راننده 

بخشدار در مصاحبه با امین بابایی منتشر شود! 
این هم عیدی ما به معاون بخشدار که راضی 

به مصاحبه نشد! البته ناگفته نماند که او بعنوان 
امین بخشدار معروف است. هرچند بعنوان جعبه 

سیاه بخشداری کهریزک محسوب می شود!

  با پایش وضعیت زندگی مجموعه پرسنل 
بخشداری کهریزک متوجه می شویم عمدتًا 
افرادی دست پاک و نظر پاک هستد و اصالت و 
والیت پذیری دارند. با بررسی جزئی که انجام 
دادم متوجه شدم اگرهم در گذشته اقدامی 
کرده اند براساس دستور مافوق و در نظر 
گرفتن موازین قانونی بوده است. 
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مهرتابان/ امین بابایی، در یک خانواده فرهنگی بزرگ شده 
است. او دانش آموز دبیرستان البرزتهران بوده و در سوابق 
تحصیلی خود مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی با گرایش 
اصالح نباتات دارد. بابایی در سال 83 کار خود را در فرمانداری 
رباط کریم و سپس فرمانداری شهرقدس و اسالمشهرآغاز 
کرد و به مدت 5 سال هم در فرمانداری شهرستان ری فعالیت 
کرد. او در این سالها بعنوان مدیر روابط عمومی، مشاور فرماندار 
و مسئول حوزه طرح و برنامه در فرمانداری ها فعالیت داشته 
است. در دوران استانداری حسین مقیمی طی حکمی بابایی 
بعنوان مشاور استاندار و  مدیرکل عمومی و امور بین الملل 
استانداری تهران منصوب شد. امین بابایی در 25 آذرماه1398 
با پیشنهاد حسین توکلی فرماندار شهرستان ری و حکم 
استاندار وقت بعنوان بخشدار کهریزک منصوب شد. بابایی 
تغییر رشته تحصیلی وارد  با  همزمان در دانشگاه کرج 
دانشکده علوم سیاسی شد و تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه 
داد وهم اکنون دانشجوی رشته دکترای علوم سیاسی است. 
او دو فرزند پسر و دختر دارد. البته گفتگو با امین بابایی کمی 
مشکل است. دلیل آن هم این است که به اعتقاد من بخشدار 
چنان اختیارخاصی  از خود ندارد و فقط نماینده فرماندار در 
بخش است. شاید دلیل آن هم عدم تفویض اختیارات ویژه به 

بخشداران  باشد. 

*کسایی زاده: یکی از چالش های بخش کهریزک موضوع پراکندگی 
انبارهااست. البته اقدامات خوبی از سوی دادستان ری و اتحادیه 
انباردارهای شهرستان ری شکل گرفته است. شما هم برنامه ای دارید؟

-بابایی: یکی از اولویت های بخشداری ساماندهی، تثبیت شرایط انبارها 
و شناسنامه دار کردن آن ها با اشل های تکنیکی و منطقی است. به دنبال 
رفع ابهامات قانونی و ساماندهی انباره های موجود در محدوده زنبورک و 

کوثرهستیم تا بستر مناسب برای سرمایه گذاری و مشارکت ایجاد شود. 
*کسایی زاده: جناب آقای بابایی؛ ساخت و ساز غیرمجاز در حوزه 
مدیریت سرزمینی شما همیشه پاشنه آشیل بخشداری بوده است. چرا؟ 

و چه می کنید؟
-بابایی: همانگونه که در سال گذشته اثبات کردم؛ برخورد با این عارضه 
اجتماعی و کنترل ساخت و سازها به حد مطلوبی انجام شد و قول می دهم 
که با رشد تصاعدی موضوع ساخت و سازها را کنترل و جلو هرگونه 

جریان سازی و مافیا در این حوزه را بگیریم. 
*کسایی زاده: پس از مرگ بسیاری از شهروندان در جاده موسوم به 
سایت قول دادید این جاده تا اسفندماه عریض و ایمن سازی شود. به 

قولتان عمل نکردید؛ چرا؟
-بابایی: ساماندهی جاده سایت باید مجوز شورای ترافیک شهرستان را 
داشته باشد و رعایت یکسری استانداردهای فنی در آن الزامی است، 
مقداری به تاخیر افتاد که از شهروندان عذرخواهی می کنم. اما تامین 
اعتبارات الزم مثل اعتبارزیرسازی توسط شورای شهر، مشارکت های 
شهرداری ها، اعتبار برای تهیه نیوجرسی و روشنایی از محل اعتبارات 
بهشت زهرا)س( تهران نهایی شده و منتظر تایید نهایی شورای ترافیک 
شهرستان و کارشناسی پلیس راهبر هستیم تا بتوانیم تنها راه مواصالتی بین 

روستاها و شهر را به جاده ای کامال ایمن تبدیل کنیم و این قول را می دهم 
که تا سه ماهه اول 1400 این امر محقق شود. 

*کسایی زاده: در گفتگوی کوتاهی که در حاشیه حضور معاون اول 
رئیس جمهور در کهریزک با آقای استاندار داشتم شنیدید که او قول 

جابجایی مجموعه آرادکوه را دادند. شما پیگیر خواهید بود؟
تا  ازفرماندار  ری  شهرستان  مسوولین  های  ازدغدغه  یکی  -بابایی: 
بخشداری شهرستان مطالبه حق مردم کهریزک برای انتقال آرادکوه است 
و سازمان محیط زیست کشورو استاندار اقدامات زیربنایی الزم را آغاز 
کردند. اما همانطور که در جریان هستید این عارضه اجتماعی از سال 
1342 آغاز شده و قطع و توقف فعالیت این مرکز نیازمند زمان با تعیین 
اولویت هاست. در این خصوص پیمانکاری و برگزاری مناقصات انجام 

شده از سوی شهرداری تهران امید داریم این امردر 1400 محقق شود. 
*کسایی زاده: اهتمام شما برای برخورد با مافیای پالستیک و از بین 
بردن زمین های کشاورزی از سوی سودجویان قابل تحسین بود. 
هرچند یک مرتبه این شور و هیجان از بین رفت. آیا از برخورد 

منصرف شدید؟
-بابایی: بخشداری کهریزک بزرگترین مخالف فعالیت مراکز تفکیک 
ضایعات پالستیک است؛ زیرا نه به چرخه تولید و نه به اشتغال هموطنان 
ما کمکی نمی کند. و تنها عامل افزایش مهاجران غیرقانونی و فاقد مجوز و 
تمرکز اتباع در روستاها شده و آسیب ها و عارضه های اجتماعی وسیعی را 
در پی دارد. لذا نیاز به بسترسازی مناسب و مطالعات کافی برای اختصاص 
یک شهرک با ساختار هیات امنایی هستیم. این ساماندهی عاملی برای 
کنترل اتباع غیرمجاز هم خواهد بود. برای این منظور ایجاد مجموعه تهران 
کمیکال واقع در شعاع 15 کیلومتری بخش را در نظر داریم. مساحت این 
محل 16هکتارو دارای دیوارکشی و برق 400مگاواتی و آب با فشار60 
لیتر برثانیه و دارای موافقت اصولی صادره از سال 1341 است که در 

گذشته محل تولید سولفات سدیم بود.
*کسایی زاده: عبور کامیون های ترانزیتی و حمل زباله و کاال موجب 
حجم ترافیک بزرگی در محور مواصالتی شهرکهریزک شده است. از 
سویی دیگر کمربندی دوم تهران هم توان این حجم ترافیک را ندارد. 

در حوزه راهداری چه برنامه ای دارید؟
-بابایی: احداث کمربندی دوم یک پروژه استانی و کالن است که به 
دستوراستانداری، فرمانداری و پیگیری شورای ترافیک در بحث ایمن 
سازی، تک باند شدن نصب نیوجرسی و آسفالت باعث شد که پروژه 
بسیار خوبی به پایان برسد.اما در طرح تعریض نیاز به بودجه زیادی 
است که آقای توکلی فرماندار ری به دنبال اخذ مجوزهای الزم ازدیوان 
محاسبات برای برداشت از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده موجود در 

حساب فرمانداری است. 
*کسایی زاده: مردم نظارت اتحادیه های صنفی و مدیریت بازار را در 

کهریزک احساس نمی کنند. چرا؟
-بابایی: اصناف به عنوان سازنده های یک اقتصاد کالن بسیار مهم هستند. 
و مدیریت اصناف شهرستان توفیقات خوبی در این موضوع داشته است. 
اما هنوز رضایتمندی کامل از اصناف وجود ندارد. ما همچنان بدنبال 
افزایش نظارت بر اصناف، کنترل قیمت ها، تفکیک دقیق صنوف در 

اتحادیه ها و عدم تداخل فعالیت های آنها هستیم. 
*کسایی زاده: چقدر به حرفه ای شدن شوراهای شهر اعتقاد دارید؟ 

چرا متخصصان در میان کاندیداها نیستند؟
-بابایی: بررسی سیاسی واجتماعی انتخابات یکی ازمهمترین طرح ها 
در حوزه های حاکمیتی است که باید با مطالعات و برنامه زیزی دقیق 

انجام شود. برای این منظور یک نظرسنجی فنی با کمک متخصصان و 
کارشناسان ترتیب داده ایم تا تحلیل خوبی از انتخابات منطقه داشته باشیم. 
اما از جهتی باید گفت قومیت گرایی و طایفه ای حاکم بر منطقه باعث شده 
که اشخاص نتوانند براساس قابلیت های فردی در انتخابات موفق شوند. 
عمده افرادی که در این جریانات وارد و انتخاب شدند عملکرد موفقی 
نداشتند و از فرصت ها درست استفاده نکردند و دچار مشکالت قضایی 
و حقوقی شدند و دیگرامکان شرکت در انتخابات را از دست دادند. از 
کاندیداهای ثبت نام کرده متوجه می شویم که جوانان و متخصصان برای 
انتخابات 28 خرداد 1400 ورود کرده اند. امیداست که مردم به دورازدید 
طایفه گرایی افراد شایسته را شناسایی و اصلح را برای مدیریت شهری و 

حرکت به سوی توسعه انتخاب کنند. 
*کسایی زاده: در سال 99 کدام روستا از نظر شما پویاترین روستا در 

بخش کهریزک بوده است؟
-بابایی: در دو روستاهای »دوتویه« و »تورقوزآباد« ما درگیر حاشیه حریم 
نیستیم برای همین در روستای تورقوزآباد اقدامات فرهنگی واجتماعی 
خوبی انجام شد. دهیاری روستاهای قمصر، درسون آباد و گلحصار 
هم اقدامات خوبی انجام داده اند. اگرچه زحمت و فشار زیادی متحمل 
بخشداری شد اما ثمره این تالش ها را در سال 1400 به بعد شاهد خواهیم 
بود. ناگفته نماند که اکثر دهیاری ها حرکت و پیشرفت خوبی داشتند اما 
دهیاری هایی که اعتبارات بیشتری در اختیار داشتند و وقت وانرژی خوبی 

در آنجا صرف شده است خدمات بهتری ارائه کردند. 
*کسایی زاده: دهیاری یا شورای روستای متخلف در سال 99 داشتید؟

-بابایی: هیچ پرونده قضایی در این موارد نداشتیم اما دهیارانی بودند که یا 
به علت ناآگاهی و یا منافع مالی اقداماتی مرتکب شدند اما چون حساسیت 

باالیی وجود نداشت تذکراتی دریافت کردند و تغییر رویه دادند.
*کسایی زاده: در جریان استیضاح شهردار سابق کهریزک )یحیی پور( 
شنیده شده که بخشداری در این اقدام نقش داشته است. جایی گفته 

بودید شهرداربرکنارشده کار چندانی انجام نداده است؟
-بابایی: جدای ازموضوع فردی درمدیرت، یک موضوع دیگر بحث 
وظایف قانونی و حقوقی است. بخشدار وظایف قانونی مشخصی دارد.  
هیچ دخالتی در شرایط مدیریتی شهری نداشته اما اینکه بخواهیم فکر کنیم 
که به اقدامات شهردار بی توجه هستیم هم درست نیست. دخالت در این 
امر کامال در اختیارات حاکمیتی فرماندار است. شاید به علت صراحت 
در کالم در مقاطع زمانی خاصی که عملکرد شهردار مورد پسند نبود 
نقدهای شخصی ارائه کرده ام. زیرا مدیریت شهری در کهریزک به سمت 
مدیریت شخص محور سوق پیدا کرده بود. اختیارات از سایر بخش 
های مدیریتی سلب شده بود. بسته شدن دست پرسنل و فضای کارباعث 
قفل شدن برخی از امور و ایجاد التهاب در مجموعه شده بود و انتقاداتی 
در محدودۀ وظایف اداری عرضه کردیم. اما از نظر تخصصی، آقای 
یحیی پور یک شهردارباتجربه و متخصص بود حتی در بدو ورود توانست 
ساختارپرسنلی و مدیریت شهری را با اقدامات نظام مند خود ساماندهی 
کند. اگر او کمی توصیه پذیر بود و با برنامه ریزی بهترو تعامل و آرامش 
بیشتر حرکت شتابنده و تند در جهت ساماندهی را تعدیل می کرد شاید 
شاهد اقدامات اثربخش و تخصصی او درسطح شهر بودیم. از رفتارهای 
سیاسی و مافیایی بیزار هستم و نقد خود را صراحتا، شفاف و مستقیم 
اعالم می کنم. و با هیچکسی در حوزه های مدیریتی، که همیشه منفعت و 

ضررش  شامل حال مردم است، تعارف ندارم. 
*کسایی زاده: اجازه دهید نقدی هم برخود شما و مجموعه بخشداری 
داشته باشم؛ چرا علیرغم اینکه خود شما فرد رسانه ای هستید و روزی 

با شماره های ناشناس  تهدید به مرگ شدم
تعریض کمربندی دوم تهران را در سال جدید به سرانجام می رسانیم

بخشدار کهریزک می گوید: تلخ ترین روز کاری من در سال 99 روزی بود که 
نتوانستم معضل مراکز ضایعات پالستیک را از اراضی کشاورزی این بخش 

پاکسازی کنم. با اینکه  90 درصد کار پیش رفته بود. به علت مسائل فنی 
و مالحظاتی مانند نبود بستر و محل برای ساماندهی، کار ابتر باقی ماند و 

شرمنده مردم شدم. {{



هفت میلیارد وثیقه!
معاون برکنار شده فرماندار ری 
می گوید: هنوز هیچ یک از اتهامات 
من اثبات نشده و حکمی داده 
نشده که من را گناهکار فرض 
کردند. پرونده در مرحله بازپرسی 
و بررسی است و هیچ خطایی از 
جانب من اتفاق نیفتاده است. 

گفتگو با معاون برکنار شده فرماندار »ری« و متهمی با
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*کسایی زاده: ممنونم که به درخواست یک روزنامه نگار احترام 
گذاشتید و حاضر به گفتگو شدید. جناب آقای مجیدی گفته می شود 
که در زمان تصدی شما در بخشداری کهریزک کار خاصی انجام نشد 

و بیشتر مراودات سیاسی شکل می گرفت. چرا؟
-مجیدی: من حدود 18 ماه بخشدار بودم. در بخش کهریزک فعالیت 
اقتصادی در سه حوزه تقسیم می شود. خدمات، کشاورزی و صنایع. 
آن زمان بیشترین توسعه در صنایع اتفاق افتاد. در بخش کشاورزی کامال 
ضعیف بود زیرا مشکل آب وجود دارد و کانالهای یک ودو را که باید اداره 
آب منطقه ای ایجاد می کرد، به علت نداشتن اعتبار)حدود 5میلیاردتومان( 
انجام نداد و کانالهای 3 و4 را هم خود کشاورزان ایجاد کردند. همچنین این 
بخش از نظر تملک دارایی ها از زمان دولت احمدی نژاد به امروز اعتباری 
دریافت نکرد. از نظر فرهنگی هم توسعه ای ایجاد نشد زیرا در سال 97 
در نشست مشترک کمیته برنامه ریزی و بخشداری قرار شد که دو مرکز 
فرهنگی زیر نظر ارشاد در کهریزک ایجاد شود. زمین های مورد نظر فراهم 
شد. یک قطعه در نزدیکی مسکن مهر آفتاب در نظر گرفته شد اما از سوی 

بنیاد مسکن موانع اداری پیدا کرد. 
*کسایی زاده: االن که عمال شما اعتراف کردید کاری انجام ندادید! 

خب من هم همین را گفتم. چکار انجام دادید؟
-مجیدی: یک جاده به سمت روستای توزقوز آباد ایجاد کردیم و سیستم 
حمل و نقل و اتوبوسرانی راه اندازی کردیم. مرکزکارآفرینی و ورزشی در 
برخی روستا ها ایجاد شد. همچنین طرح های اولیه جاده چله دوان را هم 

شروع کردیم. 
زباله،  از  زاده: جناب مجیدی، مشکل کهریزک جدای  *کسایی 
سالمندان، اتباع، گورستان و غیره بحث فرهنگی هم است. یعنی هیچ 

کار فرهنگی شاخص شکل نگرفته است!
-مجیدی: توجه به بعد اجتماعی و فرهنگی یکی از کارهایی بود که باید 
در کهریزک توسط واحدهای صنعتی عظیم شاغل در آنجا ارائه شود اما 
نمی شود. به طور مثال واحدهایی مثل پاالیشگاه، روغن بهران، پسماند، 
ادارات مختلف، بهشت زهرا)س(، شهرک های صنعتی و ... باید در مقابل 
خدمات وسیعی که از منطقه دریافت می کنند فعالیتهایی در حوزه اجتماعی 
انجام دهند. در زمان تصدی من روغن بهران را مکلف به احداث یک 

پارک و حمایت از یک تیم بسکتبال دختران کردیم.
*کسایی زاده: پاسخ شما قانع کننده نبود. بگذریم. موضوعی که 
شخصا خودم پیگیری کردم در مورد تولد مافیای پالستیک در اطراف 
محل بازیافت آراد کوه است که روستاهایی مانند مجیدآباد و قمصر 

را درگیر کرده است. شما ۱8 ماه بخشدار زباله ها بودید. آیا ندیدید؟
-مجیدی: شکل گیری مافیای پالستیک، اتفاقی نیست که یک شبه ایجاد 
شده باشد. اول اینکه خانواده هایی مثل هژبری و ترکاشوند در این حوزه 
نفوذ کردند و اجازه فعالیت نمی دهند. بعالوه پالستیک هم مانند هر صنف 
دیگری اتحادیه و متولی دارد که باید واحدها و مراکز مربوطه را کنترل کند. 
همچنین شهرداری در حفاظت از حریم ها و حوزه استحفاظی مقید است 
و وقتی بی توجهی می کند در زمان درست از خالفها جلوگیری نمی 
کند و این مراکز خطرناک توسعه پیدا می کنند. در کنار همه این ها دست 
سازمان محیط زیست باز نیست و آن قدرت اجرایی و ادوات الزم برای 
مقابله با این گونه معضالت را ندارد و پشتیبانی از مراجع باال هم نمی شود. 
اما مدیران اول باید یک جای مناسب با کارشناسی محیط زیست برای این 
امور اختصاص دهند اما درزمان بخشداران مختلف ازموسوی، توکلی، 
مجیدی و در حال حاضر بابایی و ..... هیچکاری در مورد مافیای پالستیک 
و آرادکوه و ... انجام نشد و همه حتی متصدیان اصلی مانند محیط زیست 

چشم پوشی کردند. 
*کسایی زاده: در آستانه انتخابات هستیم و شما هم تجربه زیادی 
در مدیریت ستادها دارید. آیا قبول دارید برخی بنگاههای ملکی  در 

کهریزک تبدیل به مافیای خریدو فروش رأی شده اند؟

-مجیدی: بله قبول دارم. البته در زمان من انتخابات نداشتیم و بخشدار 
پیش از من که آقای توکلی بودند انتخابات شورا را برگزار کردند. در 
زمان انتخابات من پیشنهاد دادم که اقدام به برگزاری پیش انتخابات کنیم و 

براساس مطابقت پیش شماره های کد پستی رأی گیری انجام شود.
*کسایی زاده: آیا در انتخابات دهیاران کهریزک دخالتی داشتید؟

-مجیدی: دهیاران توسط بخشدار انتخاب نمی شود. البته نظارت برکارشان 
داریم و همکاری جزو وظایف دوطرف است. 

*کسایی زاده: در دوره آقای بابایی کار بزرگی جمع آوری دام های 
سرگردان و غیرمجاز اجرا شد و دامها به سوی مجموعه آریان تیس 

هدایت شدند. چرا شما اجرا نکردید؟
-مجیدی: در مورد دامداری های غیرمجاز باید بگویم که فعالیت مجموعه 
»آریان تیس« در بخش کهریزک اصال برای این منظور نبود. بلکه یک واحد 
صنعتی است نه دامداری. دودهه قبل یک مجموعه به نام »سامان دام« 
توسط بخش خصوصی برای عرضه دام زنده در دوتویه کهریزک احداث 

شد که 64 واحد دارد و خالی مانده است و باید آن احیا می شود.
*کسایی زاده: شما بخشدار مرکزی ری هم بودید و روستای قلعه 
علیمون محروم ترین روستای بخش شما بود. همچنان هم محروم 

است. چرا؟ چه کردید؟
-مجیدی: مشکل روستای »قلعه علیمون« را در شورای تامین و خدمت 
دادستان مطرح کردیم که شهرداری اجازه ساخت و ساز در روستا و در 
حریم خود را به مردم نمی دهد و آستان سیدالکریم)ع( هم ورود نمی کند 
درحالی که خطرریزش در مورد بعضی از خانه ها جدی است. بنابراین 
شروع به نامه نگاری با بنیاد مسکن کردیم که برای بهبود وضع روستا با 
هزینه بخشداری طرح هادی آن را تهیه کنند. اما اینکه آیا انجام شد یا نه 
اطالع ندارم چون همان زمان من از بخشداری به سازمان مدیریت بحران 
منتقل شدم. با این حال در حالی که شهرداری از واحدهای صنعتی آن 
منطقه عوارض دریافت می کند اما در حوزه مسئولیت اجتماعی هیچ 

خدماتی به مردم منطقه ارائه نمی کند. 
*کسایی زاده: شما پس از ماجرای پرونده قضایی که رخ داد و از 
معاونت سیاسی فرمانداری ری برکنار شدید چرا به سازمان مدیریت 

بحران منتقل شدید؟ 
-مجیدی: تا بازنشستگی من زمان زیادی نمانده است و چون منزلم تهران 
است برایم خیلی راحت تر است که درهمان نزدیکی مشغول کار باشم. 
بعضی گفتند که من دنبال استعفا بودم اما این دروغ است. حتی می توانستم 

بازنشسته شوم اما ترجیح دادم در ارگانی دور ازمنطقه ری خدمت کنم. 
*کسایی زاده: شما متهم به فساد شدید. دفاعی در مطبوعات از خود 

ندارید؟
-مجیدی: هنوز هیچ یک از اتهامات، اثبات نشده و حکمی داده نشده که 
من را گناهکار فرض کردند. پرونده در مرحله بازپرسی و بررسی است 
و هیچ خطایی از جانب من اتفاق نیفتاده است. در کمیسیون تحریم برای 
قیمت گذاری روی یک ملک در خاوران سه نفر حضور داشتیم و من 
به نمایندگی از استانداری و یک نماینده از جهاد و یک نماینده از امور 
اقتصادی حضو داشتم. درآنجا قیمت من از همه باالتر بود. حاال می گویند 

من ارزان تر گفتم...!
*کسایی زاده: در مورد شایعاتی مثل اختصاص زمین رایگان به سپاه 

در زمین جنب بخشداری کهریزک چه دفاعی دارید؟
-این هم درست نیست. در آن زمان برای تهیه زمین برای 250 نفرهیأت 
منتخب کارکنان فرمانداری وبخشداری های ری و جمعی ازهمکاران قرار 
بود در یک مزایده خرید ملک شرکت کنیم. زمینی به مساحت 39 هکتار 
در نزدیکی بخشداری کهریزک در نظر گرفته شد. با پرداخت1میلیارد 
و450 تومان در مزایده شرکت کردیم و پس از برنده شدن، باید قسط اول 
که 3میلیارد تومان را پرداخت می کردیم و برای تامین آن، بخشی از زمین 
را به کارکنان دادگستری، سپاه و اطالعات و برخی ارگانهای دیگرفروختیم 

و این طور نبود که رایگان باشد. اما پرسنل بخشداری ها و فرمانداری 
اعتراض دارند که نباید زمین را به ارگانهای دیگر می دادید و به جای یک 
قطعه سه قطعه برای هر فرد اختصاص می دادید و این شایعات از این 

جا آب می خورد.
*کسایی زاده: گفته شده رشوه گرفته اید؟

-مجیدی: یکی از اتهامات من این است که از فالن شخص که پرونده ای 
در کمیسیون برای رسیدگی داشته مبالغی پول دریافت کرده ام و صرف 
فرمانداری کردم. کال در این پرونده 3متهم وجود دارد. البته یک قاضی و 
بخشدار سابق هم در یکی از پرونده ها هستند که هیچ  ارتباطی با پرونده 
من ندارند. به نظر می رسد که تا خرداد 1400 رسیدگی پرونده ادامه پیدا 

کند.
*کسایی زاده: با وثیقه بیرون هستید؟

-مجیدی: قاضی دادگاه برای پرونده 250 میلیون تومانی وثیقه 7میلیاردی 
در نظر گرفته است. اما بهتر است ادامه صحبت در این موارد را به بعد 

موکول کنیم که حقایق روشن شده باشد. 
*کسایی زاده: شنیدم که با حسین توکلی فرماندار ری مشکل داشتید؟

-مجیدی: توکلی تا حدودی دهان بین شده بود ....
*کسایی زاده: چرا ارتباط خود را با اصالح طلبان ری قطع کردید؟

-مجیدی: نه این درست نیست. اما دیگرحس و حال فعالیت در حوزه 
های سیاسی را ندارم البته تا حدی که بتوانم و دوستان نیاز اعالم کنند 

کمک می کنم. 
*کسایی زاده: در مورد پرونده تاالر شمس العماره فهمیدم که شما در 
صدور مجوز تاالر چسبیده به پاالیشگاه نقش داشتید؟ مگر می شود 

کنار پاالیشگاه رقصید؟ مگر حریم امنیتی نیست؟
-مجیدی: در خصوص تخلفات شمس العماره یک مثال می زنم این که 
اگر ساختمان پایان کار از شهرداری دارد اگر هر خالفی داخل آن انجام 
داد شهرداری مقصراست؟ و این که با آبروی طرف بازی شود. شایعاتی 
توسط یک فرد )آقای سین( در مورد من منتشر شده است. درحالی که 
من در هر جا توانستم از اوو عملکردش در اتحادیه کباب دفاع کردم و به 
او کمک کردم. حتی در دور چهارم که برای انتخابات شرکت کرد از او 
خواستیم که مدرک دیپلم بیاورد و وقتی استعالم مدرک را گرفتیم جعلی 
بود که ما به خاطر زحماتی که قبال کشیده بود چشم پوشی کردیم و 
گفتیم که این را کنار بگذار و جایی ارائه نکن که دردسر می شود. براساس 
مصوبه شورای امنیت ملی پاالیشگاه ها میزان حریم مشخص شده است. 
و من در جلساتی که با مدیرعامل پاالیشگاه تهران داشتم به او گفتم از 
آنجا که طرح های عمرانی زیادی دارید در حد حریم خودتان زمین های 
اطراف پاالیشگاه را خریداری کنید و فنس کشی کنید. اینکه ملک متعلق به 
فرد دیگری را فریز کنید درست نیست. حریم پاالیشگاه براساس مصوبه 
شورای امنیت قبال 150 متر بود االن کمترهم شده است چطور ادعا می 

کنند که داخل حریم قرار دارد. 
گفتگوی من با مجیدی کوتاه بود اما قرار شد در مورد پرونده بیشتر 
گفتگو کنیم. نکته دیگر آنکه چیزی از این گفتگو سانسور نشده و فقط 
برخی اسامی اختصاری نوشته شده است. هرچند در این گفتگو صدها 
پرسش دیگر قابل طرح بود. روزهای مدیریت بر بخشداری مرکزی 
ری، بخشداری کهریزک و معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری ری 
و همچنین ارتباط با تیم اصالح طلبان و انتصابات و حمایت هایی که 
رخ داده است. بحث در مورد عملکرد فرمانداران، بخشداران و دهیاران و 
حتی ماجرای بازداشت گروه زیادی از دهیاران و خرید و فروش آرا در 
برخی بخش ها در دوران انتخابات که جای تامل دارد. مهدی مجیدی را 
می توان به فردی تشبیه کرد که اطالعات زیادی از مدیریت شهرستان ری 
دارد و این اطالعات برای مبارزه با فساد بسیار حائز اهمیت است. او یقینا 
می داند که کت تن کیست و چرا شهرستان ری هیچ وقت برمدار توسعه 

پایدار قرار نمی گیرد.

مهرتابان/ مهدی مجیدی را می توان پدرخوانده فرمانداری شهرستان ری نامید. فردی خاکستری با گرایش اصالح طلبانه 
که با فرمانداران زیادی در دولت سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دست و پنجه نرم کرده است. 
از تصدی ریاست امور اجتماعی و معاونت امورمالی در بخشداری مرکزی ری، تا بخشداری کهریزک و معاونت سیاسی 
فرمانداری ری را در کارنامه خود دارد. حتی تالش شد تا او فرماندار ری شود اما موفق نبود. مجیدی در سال 99 تیتر 
یک رسانه ها شد چراکه به اتهام فساد احضار و تحت بازجویی قرارگرفت و با قراروثیقه آزاد شد. پس از این حاشیه ها 
مجیدی از معاونت فرمانداری برکنار و پس از مدتی خبر انتصاب او در بخش کارشناسان اداره مدیریت بحران استان 
تهران رسانه ای شد. قرارمصاحبه من با مهدی مجیدی در پیتزا فروشی در خیابان قم واقع در میدان فرمانداری بود. هرچند 
هر دو زیاد تمایلی به میل پیتزا نداشتیم اما برای پاسخ به برخی سواالت الزم بود تا با او گفتگوی مطبوعاتی داشته باشم. 

این گفتگو جنبه سیاسی یا دفاع از اتهامات وارده به مجیدی نیست بلکه یک مصاحبه ژورنالیستی محسوب می شود.

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 233
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جعبه سیاه کهریزک!
پیرمرد با افسوس می گوید: در دور 

چهارم دیگر سن من هم باال رفته 
بود و باید راه برای جوانترها باز 

می شد. بعالوه با باب شدن خرید 
وفروش رأی در شورا دیگر تمایل به 
کار نداشتم. پدیده ای که این روزها 

برای خود بازار داغی دارد و انگار 
قرارنیست پایان یابد.

گفتگو با پدر شورای شهر و مترو کهریزک 12

»حجت اهلل محمدی خواه« متولد مهرماه 1339 اهل کاشان است که در 
»دولت آباد قیصریه« به دنیا آمده است. پدرش روحانی نابینایی به نام شیخ 
حسین علی بود که نزد پدر تعلیمات اسالمی آموخت. او در سال 85 پس 
از سالها کار در راه آهن جمهوری اسالمی بازنشست شد و از سال 1363 
در شهر کهریزک ساکن است. حجت اهلل محمدی خواه بعنوان فردی 
که تجربه عضویت در شورای شهر کهریزک را از بدوتاسیس شوراها 
در کارنامه کاری خود دارد بعنوان مصاحبه شونده انتخاب کردم و او هم 
پذیرفت با هم گپ و گفتی صمیمی داشته باشیم.  می گوید: من و چند 
نفر دیگر از سال 67 تا 78 توسط بخشداری به عضویت »شورای شهرک 
شهدا« برگزیده شدیم. آن روزها هیچ بودجه ای برای شورا وجود نداشت 
و شرایط کهریزک هم در بدترین شکل موجود بود. با این حال بعنوان 
اولین اقدام طرح انتقال گازشهری-خانگی را در منطقه شروع کردیم. اقدام 
دیگر ما تعیین و تکلیف زمین های متعلق به 9 نفر از دو خاندان سمیعی 
و سیانکی بود که در زمان انقالب مصادره شده و بین مردم و کشاورزان 
تقسیم شده بود. یکی از آنها پس از شکایت در شورای عالی قضایی در سال 
68 موفق به آزادسازی اراضی خود شد و سایرین هم دنبال زمین های 
خود بودند. حتی مسجدی که در آن نماز می خواندیم در این اراضی واقع 
شده بود و هفت سال طول کشید که مذاکره با این افراد به نتیجه برسد. در 
نهایت مردم اراضی را متری 500 تومان )آن زمان گونی متری 450 تومان 
بود(خریداری کردند و در سال 75 صورت جلسه تفکیکی نوشته شد. این 
زمین ها از محل آموزش و پرورش فعلی شروع و تا آخرکهریزک و تمام 

اراضی سمیعی ادامه داشت.
*داستان شکل گیری »شهرکهریزک«

در سال 78 که شورای انتخابی در دولت آقای خاتمی شکل گرفت باز 
هم عضو شورا بودم. آن زمان تصمیم گرفتیم که شورای شهرک شهدا را 
منحل کنیم و شهرک را به کهریزک ملحق کنیم تا به واسطه حدنصاب 
جمعیتی امکان تغییر از روستا به شهر را پیدا کنیم. به این ترتیب اولین 
شورای روستای کهریزک شکل گرفت و حجت اهلل محمدی خواه، عباس 
محمدی، حسن هادی نژاد، باقرزاده، شیخ محمد ابراهیمی در انتخابات 
رأی مردم را بدست آوردیم. با تالش زیاد و کمک یکی از دوستان 
)سیدجوادهاشمی( که در حرم امام)ره( مداح بود نامه ای را به دست 
رئیس جمهور وقت رساندیم و توجه او را به ظرفیت های منطقه جلب 
کردیم و ظرف دوسال موفق شدیم کهریزک را تبدیل به شهر کنیم. در آن 
سالها با تمام جناح ها و گروه ها تعامل داشتیم و برای همه کار می کردیم 
تا امکانات بیشتری برای ایجاد یک شهر خودکفا جذب کنیم. حتی هیچ 
امکانات و ساختمانی برای تاسیس شهرداری دراختیار نداشتیم اما با روابط 
و تالش و شوق زیاد بخشی از امالک مربوط به کارخانه قند کهریزک 

را در اختیار گرفتیم و ساختمانی برای شهرداری کهریزک افتتاح کردیم. 
*ماجرای انتخاب نخستین شهردار کهریزک

در ابتدا »استادفرج«، )شهردار فعلی باقرشهر( شهردار گلستان بود، را به 
عنوان شهردار کهریزک کاندیدا کردیم اما شورای شهر گلستان اجازه ندادند 
و بعد به استانداری مراجعه کردیم تا برای کهریزک شهردار معرفی کنند. 

آنها »پرویز فتحی« را معرفی کردند که سابقه شهرداری قزوین، فیرزکوه و 
دماوند را در کارنامه خود داشت. فتحی 8 سال شهردار بود و با دست خالی 
و در یک محدوده قانونی کوچک داخل کهریزک باید کار می کردیم. البته 
حریم بزرگی داشتیم و شورآباد تا منطقه بازیافت آرادکوه فعلی در اختیار 
ما بود. متاسفانه سال 42 در منطقه شورآباد تغییرکاربری انجام شده و مجوز 
انبارهای تهران را گرفته بودند اما مجوزها در زمان انقالب از بین رفت و 
خارج از محدوده قرار گرفت و مجددا »پرویز فتحی« طرح هادی شهری 
را گرفت که شامل تمام این مناطق حتی منطقه بازیافت بود. ساختمان های 
مورد نیاز شهرداری و بخشداری و شورا احداث شد و زمین های اداره 
پست، آتشنشانی، اداره گاز و مترو کهریزک و ... را اهدا کردیم. در شورای 
ما احداث سایت اداری مد نظر بود و از ادارات خواستیم که در منطقه وارد 

شوند و ما اجاره های آنها را پرداخت می کردیم که مردم مجبور به مراجعه 
به خارج از کهریزک نباشند. بعداز طریق ماده 55 )تملک زمین ازشهرداری 

و ساخت از سازمان های دیگر( زمین در اختیارشان قرار دادیم. 
*متروکهریزک چگونه شکل گرفت؟

احداث مترو در سال 82 آغاز شد. در مورد مترو باید بگویم که نقشه مترو 
در گذشته متفاوت بود. و چیزی به نام مترو شاهد وجود نداشت بلکه قرار 
بود داخل بهشت زهرا یک ایستگاه )بهشت( احداث شود. اما با توسعه 
اراضی بهشت زهرا)س( ایستگاه حرم امام)ره( در نظر گرفته شد. البته در 
طرحهای اولیه ایستگاه کهریزک بود اما محسن هاشمی مدیرعامل وقت 
مترو تهران گفت: به دلیل ساخت وسازهای اداری مثل احداث دادگاه در 
منطقه و افزایش هزینه های ساخت و ساز و احتمال تقسیم کهریزک به 
دو بخش این ایستگاه را از نقشه حذف کردیم! اما یک روز با مشاهده ریل 
قطار در نزدیکی کهریزک و برآورد امکان احداث ایستگاه در شعاع یک 
کیلومتری آن، شروع به نامه نگاری و درخواست احداث مترو در کهریزک 
کردم. یک نامه به محسن هاشمی)مدیرعامل وقت شرکت مترو( و یک 
رونوشت هم به مرحوم آیت اهلل هاشمی)پدر( ارسال می کردیم. در دوره 
سوم شورا )زمان شهرداری محمدباقرقالیباف( این اقدامات نتیجه داد وما را 
دعوت کردند. به همراه آقای عبدی )رئیس وقت شورای شهر کهریزک( 
به دفتر محسن هاشمی رفتیم. هاشمی به ما گفت: شما که اینقدر اصرار به 
احداث مترو در منطقه می کنید، در اطراف مترو یا نزدیکی آن ملکی ندارید 
پس چرا اینقدر تالش می کنید؟ ما گفتیم: انگیزه شخصی نداریم و برای 
راحتی اهالی منطقه کهریزک کار می کنیم و این که سود این کار شامل 
حال تمام اهالی می شود. اما در حرم امام آقای شیخ محمد انصاری کمی 
مانع کار ما شد زیرا فکر می کرد که با نقشه جدید چشم انداز حرم خراب 
می شود. ما گفتیم خود امام خمینی)ره( هم بود رضایت می داد زیرا برای 
کهریزک هیچ امکاناتی در نظر گرفته نشده هیچ؛ بلکه معضالت زیادی مثل 
گورستان و پسماند به مردم منطقه تحمیل شده و باعث پس رفت کهریزک 
شده است. کار روز به روز وخیم تر می شد. بعنوان نمونه شیخ انصاری 
کاررا به جایی رساند که با وجود موافقت شهرداری و مترو تهران و تعیین 
پیمانکارها )تنها با 700 متر ریل گذاری برای احداث ایستگاه با بودجه 
بسیار کم( باز کار خوابید. تا این که مجددا سید جواد هاشمی به ما کمک 
کرد. قراربود روسای شوراهای استان در سالگرد رحلت امام خمینی)ره( 
در مراسمی در حرم شرکت کنند. من هم درخواست دیدار با سید حسن 
خمینی را داشتم. با سختی خود را از زیر دست و پای مردم به نزدیک سید 
حسن رساندم. ایشان در لحظه اول من را با فرد دیگری اشتباه گرفتند و به 
گرمی برخورد کردند اما وقتی آقای چمران که آن زمان رئیس شورای شهر 
تهران بود ایشان را از اشتباه آگاه کرد باز هم با مهربانی گفتند: سالهاست 
که بار مشکالت آستان بر دوش مردم زحمتکش کهریزک است. اگرامری 
دارید بگویید گوش می دهم. من آنجا گفتم شیخ احمدعلی انصاری در 
حرم جلو احداث ایستگاه کهریزک را به دلیل خراب شدن نمای حرم 
گرفته است. ایشان گفتند یک ماه دیگر تشریف بیاورید نتیجه را به شما 
می گوییم. یک ماه بعد وقتی مراجعه کردم به آقای انصاری ابالغ کردند که 
حق با مردم کهریزک است و سریع کارشان را راه بیاندازید. محسن هاشمی 
شرط گذاشت که ایستگاه مترو باید سرخیابان اصلی واقع شود. به این 
ترتیب از آنجا که زمین آن جا متعلق به یکی از انبارهای آهن بنیاد مسکن 
بود، مجبور شدیم با آنها زمین تهاتر کنیم و حتی پول زیرگذر کنار مترو 
را هم به بنیاد پرداخت کردیم. اگرچه اعضای شورا و شهرداری پشتیبان 
من بودند اما مدعی هستم که کار مترو را یک نفره پیش بردم. تمام کارها 
در زمان شهرداری آقای فتحی انجام شد و افتتاح آن در زمان شهرداری 
آقای جعفری انجام شد. قالیباف مترو را افتتاح کرد و حتی هزینه احداث 
تونل مترو از کهریزک تا حرم امام)ره( را شهرداری تهران خارج از بودجه 

مترو تقبل کرد. 
*خرید و فروش رای موجب شد دیگر کاندیدا نشوم

دوره سوم آخرین زمانی بود که من در شورای کهریزک بودم و تا آخرآن 
دوره 26سال شد که در شورا خدمت کردم. )در زمان شهرداری فتحی و 
جعفری( در دور چهارم دیگر سن من هم باال رفته بود و باید راه برای 
جوانترها باز می شد. بعالوه با باب شدن خرید وفروش رأی در شورا 
دیگر تمایل به کار نداشتم. اغلب از کار شهردارها راضی بودیم اما استیضاح 

در کار نبود اما تذکر می دادیم. 
ماجرای تغییر نام مرکز زباله کهریزک به آرادکوه چه بود؟

به دلیل حاشیه های مرکز زباله کهریزک، از ابراهیمی رئیس سازمان پسماند 
شکایت شده بود و در دادگاه کهریزک حاضر شد. او اعالم کرد ارتفاع 
زباله ها به 80 متر رسیده و سالیان سال می توانیم گازمتان برای تولید برق 
در اختیار داشته باشیم. شیرابه حاصله از این کوه می تواند عامل مرگ شود. 
به گفته او حتی اگر مرکز تعطیل شود تا یک قرن طول می کشد که آثار 
خطرناک این پدیده از بین برود. جلسه ای با اعضای شورای شهر تهران 
گذاشتیم و قبل از آن به مرکز زباله رفتم که تحقیقی کرده باشم واطالعات 
بهتری بدست آورم. آنقدرمحیط آلوده بود که در عرض 10 دقیقه تمام بدن 
من قرمز شده بود. فردا به جلسه رفتم. درآنجا وقتی شنیدم که برخی می 
گویند هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند، لباسم را درآوردم و نشان 
دادم چه بالیی سر مردم شورآباد، عبدل آباد و مهدی آباد و کهریزک می آورد 
و بوی زباله تا حرم امام)ره( و باقرشهر می رسد. نهایتاً درهمان جلسه مقرر 
شد که 12 میلیاردتومان برای احداث دوربرگردان شهید هادی نژاد، پلی 
که از شهیدبهشتی به تهران وصل می شود وپل شورآباد پرداخت کنند تا 
حداقل ترافیک در منطقه روان شود. اما ما پول را قبول نکردیم چون نه 
تجهیزات پلسازی داشتیم و نه پیمانکار قابل اعتماد و درخواست کردیم 
خود شهرداری تهران اقدام به ساخت کند. درخواست دیگر ما این بود که 
همزمان نام کهریزک از نام این مرکززباله حذف و به آرادکوه تغییر پیدا کند. 
متاسفانه هرچه تالش کردیم که مجموعه پسماند را به هوشنگ آباد منتقل 

کنند که مردم آن منطقه اعتراض کردند و این کار اجرایی نشد. 
*بابایی عملکرد بهتری دارد/ مجیدی در حق شورا جفا کرد

جناب آقای محمدی خواه، ممنون از بیان شیوای شما در ارائه تاریخ شفاهی 
مدیریت شهری کهریزک، بفرمائید در سه دوره اخیر کدام بخشدارها) 
توکلی، مجیدی و بابایی( موفق عمل کردند؟ من شناخت چندانی از آقایان 
مجیدی و بابایی ندارم اما به نظرم بابایی عملکرد بهتری دارد. البته با توکلی 
دوست هستم و از زمانی که کارمند شهرداری باقرشهر بود او را می شناسم 
و بعدا از آن عضوشورای باقرشهر و بعد بخشدار کهریزک و بعد هم 
فرماندارشهرستان ری شد. بین فرمانداران براتلو، جمالی پور و توکلی کدام 
موفق ترعمل کردند؟ جمالی پور موفق بود اگرچه روابط عمومی و برخورد 
خوبی نداشت. از نظر من فرماندار و شهردار بومی نباشند بسیار بهتر است 

زیرا طایفه گرایی ایجاد می شود و توقعات مردم افزایش پیدا می کند. 
آیا موارد موجود درپرونده آقای راوندی از اعضای سابق شورای کهریزک 
که در دوره حضور شما هم بودباعث ناراحتی شما نشد؟ درست است 
که او عضو شورای شهرکهریزک بود اما پرونده تخلف مربوط به جای 
دیگری است. من بارها از او خواستم که فعالیت و خدمت رسانی در 
شورای حل اختالف را هم در کار خود بگنجاند. اما توجهی نکرد و وقت 

صرف نکرد. و قبل از آن هم رئیس شورای شهر ری بود. سوال کردم: 
از خبرنگاران و رسانه ها در آن دوران رضایت داشتید؟ کمک حال بودند؟ 
پاسخ داد: خبرنگاران در زمان ما آقایان شیرازی و مرحوم شاه محمدی 
بودند وفقط خبر را به مدیران می رساندند و تمام می شد. متاسفانه 

خبرنگارها در هر صدتا دوتا هم درست کار نمی کردند. 
در مورد شورای شهر فعلی نظری دارید؟ گفت: به نظر می رسد شورای 
فعلی توان و قدرت عملکرد کمی دارد. تخلفات ساخت و ساز زیاد است. 
مصوبات ضعیف هستند و دنبال نمی شوند. تا حدودی اطالعاتی دارم. اما 
االن می دانم که شورا دست سازنده ها افتاده است و امالک وسازنده ها 

اعالم کرده اند که ما اعضای شورای شهر را تعیین می کنیم. 

مهرتابان/داستان زندگی او پرطمطراق است. 26 سال عضویت در شورای شهر کهریزک برای خود یک تاریخ شفاهی 
است و باید آن را به رشته تحریر درآورد. مردی که در البالی خاطراتش داستان تشکیل شهر کهریزک و تالش برای 
ایجاد ایستگاه مترو خودنمایی می کند. هرچند گفتگوی من با او کوتاه بود اما ناگفته هایی دارد که باید در دل جعبه سیاه 
اسرار ناپیدای او استخراج شود. این گفتگو در حالی منتشر می شود که امروز دعوا برای کسب کرسی شورا و قدرت 
است و نه برای خدمت به مردم...! و آفت خودخواهی و خودکامگی موجب شده تا شهرها آرام آرام توسط برخی از 
اعضای شورای شهر و شهرداران بلیعده شوند و دیگر چیزی به نام ساختار شهری باقی نماند. از خانه های بدون حیاط 
و حتی حیاط خلوت تا کوچه هایی که سقف دارند. و این داستان همچنان در این دیار باقی است و ادامه خواهد داشت.
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مهرتابان/ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهردار 
اسالمشهر به مدت 3 سال، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره 
بار و معاونت اداری و مالی شهرداری و معاون امور اجرائی و 
توسعه و برنامه ریزی شهرداری اسالمشهر،مدیر کارخانه آسفالت 
شهرداری اسالمشهر، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
اسالمشهر و در نهایت شهردار باقرشهر بخشی از کارنامه کاری 
علیرضا ناصری پور است. او در 7 شهریورماه۱396 با رای 
اکثریت اعضای شورای شهر باقرشهر بعنوان شهردار این شهر 
منصوب شد و در تاریخ ۱3 مهرماه 96 با حضور مسئوالن استان 
تهران در مراسمی معارفه شد. اما حضورش در شهرداری حدود 
2 سال بود و به گفته برخی از صاحبنظران او را مجبور به استعفا 
کردند. حاشیه های زیادی به همراه ناصری پور باقی ماند اما 
گفتگوی کوتاه با شهردار سابق باقرشهر می تواند پاسخ برخی 

حاشیه ها را به همراه داشته باشد.
 

*کسایی زاده: چرا از شهرداری باقرشهر رفتید؟
-ناصری پور: برادران »پ« جزو متخلف ترین افراد این منطقه بودند و 
هستند. و برایم قابل تحمل نبود که برای ماندن به این افراد باج بدهم. 
زیرا درخواست هایی داشتند که خارج از حوزه اختیارات قانونی بود و 
چندین مورد درگیری لفظی و تن به تن بین ما پیش آمد. لذا مجبور شدم 

از شهرداری باقرشهر بروم.
*کسایی زاده: گفتند تخلف داشتید؟

-ناصری پور: من پیش از این دراسالمشهربا 500هزارنفر جمعیت خدمت 
کردم. اسالمشهر از نظر جمعیتی به 6 منطقه هریک با جمعیت معادل 
باقرشهر تقسیم شده بود و سیستم و نظم وقانون درآن منطقه حاکم بود. 
هرگز به تخلف فکر نکردم تا مجبور نباشم پاسخگوی اشتباهات غیرقانونی 
باشم. اگرچه خیلی مقاومت کردم اما اراده جمع شورا بر این بود که مرا از 
معرکه دور کنند. و هر برچسب سیاسی و اقتصادی به من انتصاب دادند. 
در حالی که 3 سال پشت هم شهردار نمونه تهران معرفی شدم. اما درنهایت 

به علت زیاده خواهی و باج خواهی اعضای شورا استعفا دادم.
*کسایی زاده: شما روی صندلی فردی به نام استاد فرج که قبل و بعد 

شما دوباره شهردار باقرشهر شد تکیه زدید... چطور شد؟
-ناصری پور: استاد فرج از روز اول کارشکنی زیادی کرد اما چون برای 
آقای جمالی پور که اهل باج نبود، شناخته شده بود، نتوانست کاری 
صورت دهد اما در زمان اسماعیلی راد)سرپرست فرمانداری ری پس 
از جمالی پور( که همشهری هم بودند بدگویی و کارشکنی کرد. باالخره 
منافع مالی زیادی هم در این منطقه داشت از این رو شهردار و شورا را 

علیه من تحریک کرد.
*کسایی زاده: شهرداری و شورای شهر باقرشهر مافیا دارد؟

-ناصری پور: مافیای آن منطقه همان افراد به عالوه یک عضو شورای 
دیگر هستند که موفق شدم با حمایت دستگاه های امنیتی حدود %90 باند 
ساخت و سازشان را متوقف کنم. اما از یک جایی به بعد دستگاه های 
امنیتی حمایت را دریغ کردند و به تنهایی مجبور به انجام اقداماتی شدم اما 

بازهم نتوانستم کار چندانی انجام دهم و مجبور به خروج شدم. 
*کسایی زاده: سیاسی کاری هم داشتید؟

-ناصری پور: با اینکه اصالح طلب بودم اما در زمان شهرداری من برخی 
از پست ها را در اختیار اعضای بسیج و اصولگرایان قرار دادم زیرا کار 

می کردند و سعی نکردم حزبی رفتار کنم. 
*کسایی زاده: شهرداری را چطور از استاد فرج تحویل گرفتید؟

-ناصری پور: شهرداری را با موجودی صندوق صفر ریال و با 15 میلیارد 
بدهی خدمات شهری و پروژههای نیمه کاره از پیمانکاران تحویل گرفتم 
وبه صورت مکتوب به جمالی پور )فرماندار وقت( هم اطالع دادم. تمام 
پروژه های مصوب اجرا شد و بدهی ها پرداخت شد و %170 بودجه هم 
محقق شد. زمانی که من استعفا دادم پروژه های جدیدی مثل پارکینگ 
طبقاتی، پارک 17هکتاری بحران، فاز اول ساختمان قدیم شهرداری و 
... برای مردم باقرشهر در حال اجرا بود و صندوق را با 12 میلیاردو نیم 

موجودی تحویل سرپرست شهرداری دادم.
*کسایی زاده: تخلفاتی که امروز از سوی آقای پ در تعاونی مسکن 

شهرداری کهریزک رخ داده در دوره شما هم بود؟
-ناصری پور: تاوقتی که من شهردار بودم هیچ تخلفی در تعاونی مسکن 
انجام نشد اما بعداز من تخلفات مشخص و بزرگی رخ داد. امیدوارم فردی 
پیدا شود و تخلفات آنها را بررسی کند به ویژه در برخی زمین ها که هنوز 
کمیسیون ماده 5 نرفته و آقای پ به اداره ثبت برده و تفکیکی آنها را گرفته 
بودند و اصال به خاطر همین تخلف برایش پرونده ایجاد شد تا نتواند 

پست بگیرد. بعد از من آقای پ از بنگاه امالک خود به تعاونی برگردانده 
شد و دارای پست شد و هرکاری می خواهند انجام می دهند.
*کسایی زاده: چه کارهای بزرگی در دوره شما اجرا شد؟

-ناصری پور: از مهمترین کارها به روز رسانی سیستم اداری شهرداری بود. 
تمام مجوزهای کمیسیون ماده 5 را که می توانستم برای باقرشهر بگیرم، 
انجام دادم. در انجام کارهای قانونمند شهرداری همه کار کردم هزینه و 
بودجه ها به روز شد. معوقات شهرداری را از افرادجمع کردم. در راستای 
سالم سازی محیط اقدام کردم و پروژه های مهمی هم شروع کردم. احداث 
زمین های تنیس و پینت بال وساختمان آتش نشانی تا حد امکان انجام شد 
اما شورای شهر خیلی با پروژه ها مخالفت می کردند و مانع کارها بودند. و 
در حال حاضر مایل هستم از این درگیری ها و آزارها دور بمانم و کار کنم. 
*کسایی زاده: شورای شهر نظارت بر کار شهداری هم داشت و همراه 

بود؟
-ناصری پور: شورای باقرشهر روی شهردار نظارت کامل دارد و دست 
شهردار تقریبا در تمام موارد بسته است و دخالت شورا در تمام امور 
دیده می شود. مثال در زمان احداث ساختمان آتش نشانی برآورد هزینه 
معادل 800میلیون تومان انجام شد اما با دخالت شورا و درگیری بر سر 
محل احداث این کار با چند ماه دیرتر و با هزینه یک میلیاردو800 تومانی 

انجام شد. 
*کسایی زاده: یعنی در خود شورا تخلف است؟

-ناصری پور: به غیر از چندنفر اعضای شورای شهر بقیه افراد سالم و 
صالحی بودند اما اشکال اصلی قوم گرایی جمعی بود و چندنفرکه فاسد 
بودند و قدرتشان می چربید در مصوبات و تصمیمات سعی می کردند 
روی آنها تاثیر منفی بگذارند و به این ترتیب به سوءاستفاده خود مشغول 

بودند. 
نظارت ها در باقرشهر بسیار ضعیف است. هیچ نظارتی روی عملکرد 
شهرداری وجود ندارد و به راحتی امکان تخلفات مهیا است و این جای 
تعجب دارد که چرا مسئولین نظارتی این قدر ضعیف عمل می کنند و راه 

تخلف باز است. 
*کسایی زاده: چرا جاده سایت و انرژی را درست نکردید و رفتید؟

-ناصری پور: به منظور تامین بودجه و دریافت اجازه ساماندهی و انجام 
آسفالت »جاده انرژی« و »جاده سایت« چند الیحه به شورای شهر فرستاده 

شد اما هربار هیچ جوابی دریافت نکردیم. 

مهرتابان/ سعید نامدار دادرس شعبه ۱۰2 دادگستری بخش کهریزک 
در گفتگو با سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در مورد پرونده 
تعاونی مسکن شهرداری باقرشهر گفت: بر اساس اجرای سند تحول 
قضایی محورکارهای دادگاه کهریزک ورود به برخی موارد قبل 
وقوع جرم است. در این پرونده نخستین دستوری که صادر کردم 
مسدود کردن حساب بانکی تعاونی مسکن بود و اعالم کردیم که 
هرگونه برداشت از حساب صرفا باید بر اساس دستور مقام قضایی 
باشد. بر اساس آخرین استعالمات هم اکنون مبلغ 8۰ میلیارد تومان 
در حساب تعاونی سپرده است. قاضی نامدار اظهار کرد: یکی از 
چالش ها در تعاونی موضوع خرید زمین در بخش حسن آباد با 
پیش پرداخت مبلغ ۱.۵ میلیاردتومان بود که این معامله به سرانجام 
نرسیده بود. به سرعت مالکان را خواستیم و آنها متعهد شدند تا 
این پول را به حساب تعاونی بازگردانند. البته شائبه ای هم بود که 
تعاونی مسکن شهرداری باقرشهر زمین را گران تر از نرخ روز بازار 
خریداری کردند. از این رو طبق بررسی میدانی در بنگاه های امالک 
و معتمدین محل این شائبه برطرف شد و قیمت زمین متناسب بوده 

است. 

دادرس شعبه ۱۰2 دادگستری بخش کهریزک در پاسخ به اینکه 
از  نفر  دو  گفت:  اند  شده  احضار  پرونده  این  در  افرادی  چه 
اعضای شورای شهر باقرشهر، معاون امورمالی شهرداری باقرشهر، 
احمدپناهنده مدیرتعاونی مسکن شهرداری باقرشهر و سه نفر 
دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت همگی احضار و از آنها 
اطالعات و توضیحات مورد نیاز اخذ شده است. این دادرس 
دستگاه قضایی معتقد است که در این پرونده فسادی کشف نشده 
است اما اگر مدیریت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم رخ نمی داد 
احتمال وقوع جرم بود. قاضی نامدار اظهار کرد: حفظ حقوق بیت 
المال اولویت کار دستگاه قضایی است و رئیس، معاون و قضات 
دادگستری کهریزک با این هدف اقدامات مناسبی را انجام داده اند. 
وی گفت: ورود به موقع دستگاه قضایی در بسیاری از موارد موجب 
پیشگیری از آسیب زدن به جامعه شده که مصداق های زیادی در 
این مورد قابل ارائه است. او از شهروندان خواست تا در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف و فساد در هر دستگاهی آن را به مراجع 
ذیصالح و دستگاه قضایی گزارش دهندتا شاهد اتفاقات جبران 

ناپذیر نباشیم.
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 استاد فرج از روز اول کارشکنی زیادی کرد اما چون برای آقای جمالی پور 
که اهل باج نبود، شناخته شده بود نتوانست کاری صورت دهد اما در زمان 

اسماعیلی راد)سرپرست فرمانداری ری پس از جمالی پور( که همشهری 
هم بودند بدگویی و کارشکنی کرد. باالخره منافع مالی زیادی هم در این 

منطقه داشت از این رو شهردار و شورا را علیه من تحریک کرد.

باج به دالتون ها ندادم
شهردار مستعفی باقرشهر از دالیل استعفایش پرده برداشت.

پناهنده احضار شد
چندین جلسه حضوری و مجازی با اعضای شرکت تعاونی مسکن شهرداری 
باقرشهر موجب شد تا بعنوان روزنامه نگار این پرونده را دنبال کنم. با رسانه ای 
شدن پرونده دستگاه قضایی هم همراهی کرد و بخشی از شائبه ها بازگو شد. 
هرچند اقدام به موقع دادگستری کهریزک از بروز فساد جلوگیری کرد اما این 
انگشت توضیح را از پیشانی احمدپناهنده رئیس این تعاونی برنمی دارد. شنیده 
شده بازرس این تعاونی برادراوست که اگر این درست باشد برخالف قانون بوده 
و می تواند موجب بروز مشکالتی شود.  حاال در آستانه انتخابات شوراها باید 
اعضای شورای شهر باقرشهر در مورد برخی از اقدامات شائبه دار توضیح دهند.

پرونده ها سخن می گویند!

توضیح تیتر: دالتون ها شخصیت کارتونی چند برادر در فیلم لوک خوش شانس هستند که با هم تخلف می کردند! این تیتر استنباطی است و ارتباطی با شخصیت های مصاحبه ندارد!



زامبی های خدمت!
 انتخاب و رأی نهایی برای انتخاب شهردار با استانداری است. به این شکل 
دست شورا هم در بحث انتخاب شهردار و هم در نظارتها کامال بسته است 

و قدرتی در صدور دستور خاصی ندارد اگرچه سعی خود را می کنیم که 
وظیفه را انجام دهیم اما متاسفانه شورا خیلی تحت فشار و کامال تضعیف 

شده است. 

14

مهرتابان/عادل عبدی متولد ۱۱ فروردین ۵۵ مهندس عمران 
دانشگاه آزاد تهران جنوب دارای 3 فرزند و ساکن کهریزک 
است. 6 سال عضو شورا بوده و با این دوره سابقه او به ۱۰ سال 
می رسد. او مدعی است که گرایش سیاسی ندارد و چون بسیار 
عالقه به آبادانی کهریزک دارد دوست دارد کاندیدای همیشگی 
شورای شهر کهریزک باستان باشد. البته عادل عبدی حاشیه های 
پررنگ تر از متن هم دارد چرا که  به اتهام خرید رای مورد 
بازجویی قرارگرفته و پرونده دارد و حتی مدتی هم از عضویت 
در شورا منع شد. همین موجب شد تا با او گفتگوی کوتاهی 

داشته باشم.

*کسایی زاده: قبل از اینکه به سراغ سواالت تخصصی شورا بروم 
بفرمائید چه شد که وارد دادگاه شدید؟ آیا رای خریدید؟ چه شد که 

دوباره برگشتید به شورا؟
-عبدی: دادگاه عمومی کهریزک به ما اتهام خرید رأی از سوی غیر وارد 
کرد. یعنی افرادی تالش کردند که برای ما رأی خریداری کنند. مدارک 
و اسناد خاصی هم مطرح نشد. رأی دادن یکی از اقوام من در حوزه 
های خارج از کهریزک باعث این پرونده سازی بود. و هرچه از دادگاه 
درخواست کردیم که او را احضار کنند و توضیح بخواهند توجه نکردند. 
اما در دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی رد شد. در تمام این مدت 
رسیدگی به پرونده در دادگاه و به بهانه این که شما در دادگاه پرونده دارید؛ 
از سوی فرمانداری و استانداری تعلیق شدیم و فشارهای زیادی از سوی 
شهرداری بر ما تحمیل شد و بعد از رد اتهام از سوی دادگاه دیگر بهانه ای 

نداشتند و ما به شورا بازگشتیم. 
*کسایی زاده: جناب آقای عبدی؛ می خواهم روشن پاسخ من را 
بدهید؛ واقعا زور دارید در مقابل شهردار متخلف بایستید؟ یا شهردار 

دلخواه مردم را انتخاب کنید؟ شما یعنی شورای شهر ...
-عبدی: متاسفانه هرزمان که شورای شهر به شهرداران)نعمت زاده و 
یحیی پور( تذکری می داد یا اعتراض و سوالی مطرح می کرد با نامه ای از 
سوی استانداری مواجه شده و بازخواست و توبیخ می شدیم. به این شکل 
و با وجود فشارهای اینچنین دیگر دلگرمی برای کار باقی نمی ماند. تصور 

کنم خودتان پاسخ سوالتان را دریافت کردید.
*کسایی زاده: من شاهد هستم که مجوز ساخت و ساز ۱۰۰ درصد بنا 
از سوی شهرداری کهریزک در دوره های قبل اعطا شده و شما ناظر بر 
عملکردشهرداران منصوب خود هستید و اال خودتان مورد اتهام قرار 

می گیرید. پاسخ دهید چرا تخلف رخ داده است؟
-عبدی: بله قانونی 60 درصد وجود دارد و گاهی برای صرفه سازندگان 
و تشویق در امر توسعه ساخت و ساز 2+%60 هم قانونی محسوب شده 
است. اما به دلیل تقاضای سود بیشتر از سوی مردم اقدام به ساخت بناهای 
%100 شده که بعدا با مراجعه به کمیسیون ماده 100 پایان کار را می گیرند. 
*کسایی زاده: یعنی شورای شهر کهریزک،  کمیسیون ماده ۱۰۰ شده 

است؟
-عبدی: تخلف های انجام شده در ساخت و سازها در کمیسیون ماده 
100 مطرح می شود. نقش شورا بیشتر نظارتی است و شهرداری باید از 
ابتدا جلو تخلفات را بگیرد. تنها کاری که از کمیسیون ساخته است بررسی 
رعایت اصول سه گانه از نظر فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان 
است که اگر کامال رعایت شده باشد، کمیسیون رای به جریمه کامل و یا 
تخفیف جریمه می دهد. جرمهای رخ داده در شورای شهرهم در دیوان 

عدالت اداری عنوان می شود. 
*کسایی زاده: آیا علت برکناری نعمت زاده )شهردارسابق کهریزک( 

هم این تخلفات بود؟
-عبدی: نعمت زاده استعفا داد. بارها از او سوال کردم و تذکر دادم اما با 
این بهانه که شهردار مسئول شهر است و شما تنها وظیفه نظارت دارید و 
نه دخالت...! دردسرهایی از سوی ارگان هایی مثل استانداری هم برای ما 
ایجاد شد. حتی به یحیی پور)شهردارسابق کهریزک( هم شخصا سه بار 
تذکرمکتوب رسمی دادم. اما خب ترتیب اثری به خواسته ما داده نمی شد 
و فشارهایی به ما وارد می شد که صرفه نظر کنیم. یکی از سواالت من این 
بود که چرا چندین سال گذشته است و جلو مجوزهای ساخت برخی 
مناطق را مثل زمین های مدیران و پشت شهرداری و ورزشکاران، که هم 
سند شش دانگ دارند و هم کاربری، گرفته اید؟ یحیی پور معتقد بود که 
سرانه ها باید رعایت شود و چون در سالهای اخیر مجوزهای زیادی داده 
شده بود باید اعطای مجوزهای جدید به تاخیر می افتاد. در حالی که ما 
مشکلی در ساخت و ساز آن مناطق نمی دیدیم. یا سوال دیگر من از او 
این بود که چرا حقوق پرسنل کاهش یافته است؟ سوال سوم اینکه چرا 
پرونده ای درخصوص طبقات اضافه بنا در کمیسیون ماده 5 تشکیل نشده 
است؟ سوال دیگر این بود که چرا براساس طرح تفصیلی مشکالت شهر 

را رفع نمی کنید؟ 
*کسایی زاده: مشکل 2 تا 3 برابر بودن نیروهای شهرداری هم مطرح 

بود. درست است؟
-عبدی: سیاست شورا همیشه در کنترل تعداد پرسنل شهرداری بوده زیرا 
بدنه شهرداری بسیار بزرگ شده است. در دوره های قبل که من در شورا 
بودم تعداد پرسنل را حدود 215 نفر نگه داشتیم؛ اما زمانی که پس از یک 
دوره غیبت به شورا بازگشتم این تعداد به حدود 700 نفربا حقوقی معادل 
6 میلیارد تومان درماه افزایش یافته بود. با این مبالغ می شود هر ماه گوشه 
ای از مشکالت شهر را رفع کرد. از این تعداد حدود 40 نفر مأمور به 

خدمت از ارگانهای دیگر هستند. 
*کسایی زاده: علت دخالت استانداری در امور شورای شهر کهریزک 

چیست؟ 
-عبدی: اغلب شهردارها از نیروهای استانداری بودند و یا ارتباطات و 
حمایت هایی در آنجا داشتند. هر زمان که شورا از شهرداران سوال کرد ما 
را به استانداری احضار و محکوم به دخالت در امور شهردار کردند و گفتند 
شما فقط باید نظارت کنید نه اینکه نظر و سوال مطرح کنید. حتی کار در 

جایی به دادگاه رسید و ما را معلق کردند. 
*کسایی زاده: حاال اگر شما شهردار کهریزک بودید چه مواردی را در 

اولویت قرار می دادید؟
مجوز  دادن  امر  اولین  دارد.  زیادی  اهمیت  وآبادانی  عمران  -عبدی: 
60+9 به تمام سازنده ها و یا اجازه 1 طبقه اضافه براساس میزان تراکم 
و نظر کمیسیون ماده 5، دادن مجوزهای ساخت بیش از 1000 قطعه که 
مجوزهایشان سالهاست به تاخیرافتاده است. تا سه سال قبل یک قطعه 
زمین برای ساخت قیمت 80 میلیون داشت امروز به 3 میلیارد معامله 
می شود و این به علت ممانعت از مجوزها است. همچنین من مخالف 
گران شدن تعرفه های عوارض و کمیسیون های شهرداری بودم چون آن 

هم باعث باال رفتن قیمت ساختمان تا 3 برارشد. 
*کسایی زاده: نظر شما در مورد به هم ریختگی و نابسامانی کهریزک 

از نظر شهرسازی چیست؟
-عبدی: این منطقه چندسال است که شهر شده است. هم جوان است 
و هم مناطق آن منفصل ازهم هستند که باعث شده یکپارچگی مناطق 
مسکونی به هم بخورد. و چون اجرای طرح تفصیلی در نظر گرفته نشده 
است از ابعاد فرهنگی و اجتماعی مثل زیباسازی شهر، بازار و فرهنگسراها 
و ... غافل شدیم. در دولت احمدی نژاد قرار بود که در این منطقه کمربندی 
احداث شود و ما 50 میلیون تومان هزینه طرحهای تحقیقاتی احداث آن 

از مجیدآباد تا شصت متری شورآباد کردیم و حتی استاندار وقت دستور 
احداث را داد اما با تغییر دولت طرح رها شد. در حال حاضر ساکنان آن 
منطقه به علت آلودگی های ناشی ازعبورکامیونهای زباله و سروصدای 

مضاعف مشکالت زیادی دارند. 
*کسایی زاده: موضوع سگ های رها شده از سوی شهرداری تهران 

هم از درسرهای جدید کهریزک بحران زده است؟
-عبدی: در مورد سگ های رها شده در منطقه تا قبل از توسعه رسانه ها، 
شهرداری سگ ها را امحا می کرد. اما با فعالیت شبکه های اجتماعی و 
گروه های حقوق حیوانات شهرداری نمی تواند آن اقدام را انجام دهد. به 
این ترتیب سگها را از همه جا جمع آوری کرده و در کهریزک و اطراف 

آن رها می کند. 
*کسایی زاده: برگردیم به سوالی که ذهن من را درگیر کرده است. 
با توصیفاتی که از استانداری تهران بیان کردید... آیا شهردار سابق 

)یحیی پور( به شما تحمیل شد؟ 
عبدی: از آنجا که 17 کاندیدا برای شهرداری کهریزک اعالم حضور 
کردند یک گزینه بومی با سابقه معاونت شهرداری که مد نظر ما بود را 
به استانداری معرفی کردیم که از طرف آنها رد شد. یحیی پور را هم در 
مرحله اول رد صالحیت کردیم و بار دوم رأی آورد اما متاسفانه بعداز 
مدتی متوجه نقایص کار او شدیم و استیضاح شد. به طور کلی اعضای 
شورا توافق داریم که حتما رأی اکثریت را رعایت کنیم و بعداز بررسی 
کامل یک رأی را می پذیریم و همه اعضا مطمئن هستیم که فرد باید کارآمد 
باشد و اگر بخواهیم با رشوه کسی را تایید کنیم به همان اندازه در خطر آبرو 

ریزی قرار خواهیم داشت.
تعدادی از این افراد از طرف مردم و تعدادی از استانداری معرفی شدند 
و تعدادی هم ازشهردارهای سابق بودند. اما انتخاب و رأی نهایی با 
استانداری است. به این شکل دست شورا هم در بحث انتخاب شهردار 
و هم در نظارتها کامال بسته است و قدرتی در صدور دستور خاصی 
ندارد اگرچه سعی خود را می کنیم که وظیفه را انجام دهیم اما متاسفانه 
شورا خیلی تحت فشار و کامال تضعیف شده است. *کسایی زاده: این 
موضوعی که مطرح کردید را بارها و بارها شنیده و دیده بودم. متاسفانه 
برخی از مدیران که حتی سابقه درخشانی هم در کار شهرداری ندارند در 
راهروهای ساختمان 16 طبقه معروف قدم می زنند و چای می نوشند تا 
یک صندلی در 44 شهرداری تهران خالی شود. بیشتر به فیلم های زامبی 
شباهت دارد. پیش از آن می گفتند تشنگان خدمت اما امروز به زامبی های 
خدمت معروف ترند. مگر می شود فردی بدون تخصص و بدون دخالت 
و مطالعه شورای شهر به زور شهردار شهری که نمی شناسد شود؟! مگر 
می شود استانداری تهران فردی را قالب شورای شهر کند؟ پس نقش 
شوراها چه می شود؟ مهمترین وظیفه شورا انتخاب یک شهردار کار بلد 
و متخصص است. بعنوان مثال شورای شهر کهریزک که نقطه مهمی در 
جنوب تهران محسوب می شود در ظاهر در انتخاب 2 شهردار شکست 
خوردند و یکی استعفا داد و دیگری تحمیل و سپس استیضاح شد. این 
مردم حق ندارند؟ حقوق شهروندی که آنقدر آقای روحانی برای آن سر 
و صدا کرد مرتبط با این موارد نمی شود؟ من بعنوان روزنامه نگار بسیار 
بدتر از این موارد را در مدیریت کشور دیدم اما استانداری تهران باید در 
این مورد یک اقدام اساسی انجام دهد. اگر جلوی این کار همینجا گرفته 
نشود فساد زیادی به بارخواهد آورد. و تمام این دردسرها هم به دلیل 
چالش های قانونی است و بسیاری از همین چالش ها به نفع خود بهره 
برداری می کنند. اعضای شورای شهر هم اگر ترسو و نان به نرخ روز 
خور باشند مجبورند سکوت کنند و این سکوت از خیانت بدتر است. 
شما باید این اجهاف ها را فریاد بزنید تا مردم بدانند چه خبر است و اال 

شما متهم خواهید بود.

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 233

21 فروردین 1400

ناگفته های یک عضو شورای شهر کهریزک



هشدار قاضی

تشکر ازدادگاه و یک انتقاد

برگزاری 500 بازی فوتبال در سال 99

بازداشت یک عضو شورای کهریزک

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 233
21 فروردین 1400

مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده: محمدساری معاون دادگستری بخش کهریزک با حضور در گشت های 
بازرسی در کنار بازرسان فرمانداری ری، بخشداری کهریزک، بازرسان اداره بهداشت، دامپزشکی و 
جهادکشاورزی نشان داده که در قلمرو دادگاه کهریزک کسی حق هیچ گونه تخلفی ندارد! قاطعیت، جدیت، 
عدم پذیرش سفارش و حضور آن الین بخشی از خصوصیات او محسوب می شود. بعنوان روزنامه نگاری 
که حتی پای میزمحاکمه او حضور داشتم و مرا برای یک پرونده مطبوعاتی بازجویی کرد باید بگویم که 
در بیشتر پرونده های تخلفات در کهریزک ردپای حضور فیزیکی او مشاهده شده است. هرچند شناخت 
زیادی از خصوصیات و اخالق و روش کار او نمی دانم اما آنچه در ظاهر قابل مشاهده است همان 

خصوصیاتی بود که عنوان شد.

*آبیاری با فاضالب و هشدار قاضی
 بعنوان مثال در ماه های گذشته گشت های خبرنگاری از زمین های کشاورزی زیرکشت در برخی نقاط 
شهرستان ری داشتم که در بخش هایی مانند کهریزک و قلعه نو مشاهده کردم که در برخی زمین های 
کشاورزی متاسفانه آب فاضالب به جای آب چاه برای آبیاری استفاده می شود. گشت های مشترک 
بخشداری و دادگستری کهریزک برآن شدند تا این موضوع را بررسی کنند و گزارش هایی مبنی بر آبیاری 
کرت های سبزی در زمین های کشاورزی منتشر شد. که یکی از این زمین ها متعلق به برادران هژبری بود. 
پس از انتشار این خبر برادران هژبری مدعی شدند که این کار موردی ندارد چون زمین زیر کشت برای 
تولید بذر است و ارتباطی با سبزی مصرفی ندارد. پس از اظهارات آنها محمد ساری معاون دادگستری 
بخش کهریزک اعالم کرد: چه تضمینی وجود دارد که این آب فاضالب فقط برای کشت تولید بذر استفاده 
می شود؟ اگر هم چنین باشد آیا ماهیت تولید این بذر از آب فاضالب مملو از نیترات و مواد سمی نخواهد 
بود؟ آیا این بذرها بعضا د ر عطاری ها به فروش خوراکی نمی رسد؟ ساری گفت: بر اساس ماده 688 قانون 
مجازات اسالمی استفاده از فاضالب برای تمام محصوالت کشاورزی ممنوع است و مصداق جرم تهدید 
علیه بهداشت و سالمت عمومی مردم دارد. همچنین آبیاری با فاضالب موجب بیماری های فراوان انگلی 
و میکروبی و قرچی و به تبع آن احتمال بروز بیماری سرطان خواهد شد. افرادی که اقدام به چنین کارهایی 

می کنند اخاللگران سالمت مردم هستند و به اعتماد مردم خیانت می کنند. 

*هشدار قاضی به متخلفان ساختمانی
مورد دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز در کهریزک و باقرشهر است که مردم گزارش های مستندی 
ارائه می کنند. محمدساری در اطالعیه ای اعالم کرد: در سالهای اخیر متخلفات ساختمانی که فقط قصد 
سودجویی دارد با کمک موثر برخی از مهندسان ناظر به جای 60 درصد اقدام به ساخت 100 درصد بنا 
می کنند. آنها در حین گودبرداری مدعی ایجاد پارکینگ هستند اما نیت آنها از فنداسیون 100 درصد ساخت 
بنا است. مواردی دیده شده که حتی چسبیده به تیرچراغ برق هم افزایش بنا داشته اند. وقتی هم معترض 
می شویم به کمیسیون ماده 100 می گویند که پارکینگ کافی نبوده و قصد استحکام بنا داشتیم و در نهایت 
با یک جریمه کار را به سرانجام می رسانند. این اقدامات موجب مایوس شدن مردم نسبت به حاکمیت و 
مسئوالن و متولیان امر می شود و در کنار آن سیمای شهر زشت شده و نور کافی وارد خانه ها نمی شود و 
تاثیراتی به همراه دارد. محمد ساری می گوید: به همراه آقای علیرضا افشار و بازرسان بخشداری کهریزک 
در چند مورد به گود برداری های غیرقانونی ورود کردیم و متخلفان را تحت پیگرد قراردادیم. او از رسانه 
ها خواسته تا در این کار بزرگ به دستگاه قضایی کمک کنند تا شهر را نجات دهیم.پیگیری های قاضی 
ساری در پیشگیری از تخلفات بخش کهریزک در حالی است که مافیای پالستیک همچنان در سطح بخش 
یکه تازی می کنند و به نوعی نیشخند آنها بر حکم قضایی قابل مشاهده است. نکته قابل تاسف آن است 
که دادگستری تهران هیچ اهمیتی بر درخواست دادگستری کهریزک نمی دهد. این در حالی است که زمین 
های کشاورزی زیادی به وسعت هزاران هکتار زیر دست مافیای پالستیک در حال تخریب است و گزارش 
رسانه ها و تالش های بخشدار و دادگستری کهریزک برای نجات زمین ها بی نتیجه مانده است. وضعیت 
به نحوی شده که این اقدام موجب جذب تعداد زیادی اتباع غیرمجاز در منطقه شده است و گرایش های 

تندرویی در میان این قشر مشاهده شده است.

مهرتابان/ کل قطعه 5 برای فاز 3 مجتمع فرخی متعلق به من است و من از آن را از ورثه یک مرحوم به 
صورت سند منگوله دار و قولنامه ای خریداری کردم. فردی به نام آقای الف که برای من دیوارکشی می کرد 
به دلیل اینکه بتوانم او را به کار دلگرم کنم وچون در شهر دبی اقامت داشتم برایش قطعه زمین 200 متری 
در همان قطعات واگذار کردم. این کار برای این بود که مراقب زمین و امالک و سوله های من باشد. وقتی 
مجوز ساخت سوله را توانستم اخذ کنم آقای الف که می دانست بخشی از زمین را از آن ورثه خریداری 
کردم به سراغ آنها رفت و با حضور در دفتر خانه دوباره زمین را از آنها خرید و سند تک برگ صادر شد. 
جالب اینکه با اینکه از نظر قانونی من صاحب زمین بودم او از من بعنوان فروش مال غیر شکایت می کند!؟ 
تا جائیکه قاضی حسینی در شعبه 101 کهریزک برای من یازده محکومیت و حکم جلب صادر می کند و 
با 3٫5 میلیارد تومان وثیقه آزاد شدم. معموال وقتی حکمی در دادگاه بدوی صادر می شود و یا در مرحله 
دادسرا است باید منتظر تائید نهایی حکم بود اما آقای الف و دوستانش در همان زمین شروع به ساخت 
سوله می کنند. وقتی قاضی حسینی منتقل شد و قاضی پیران جای او آمد وثیقه را از پرونده من حذف کرد 
اما 9000 متر سوله در همان زمین بدون اجازه من ساخته شد. اینجا باید تشکر ویژه ای از آقای حجت 
االسالم عباسی ریاست محترم دادگستری بخش کهریزک داشته باشم که کمک کرد تا احقاق حق شود. 
علی فرخی در مورد انتخابات شوراها می گوید: کاری با سیاست ندارم و از کاندیدایی هم حمایت نمی کنم 
و مانند سایر مردم رای خواهم داد. اما آرزو دارم افراد الیق و متخصص وارد شورای شهر وارد شوند و قوم 

گرایی و البی گری و خرید رای به هر نحوی کار شورا را خراب می کند.

مهرتابان/ در سال گذشته فرماندار شهر ری با برگزاری مسابقات به شرط رعایت تمام اصول بهداشتی و 
پروتوکل ها موافقت کردند. سال 99 به نسبت سالهای قبل تعداد تیم ها بیشتر بود و تا امروز تمام بازی ها 
طبق برنامه انجام شده است. فقط بازی ضربدری و بازی فینال بزرگساالن و امیدان باقی مانده است. تعداد 
تیم های نونهاالن با 87 بازی و24 تیم بود. نوجوانان 27 تیم و 116 بازی و جوانان 32 تیم و 120 بازی 
برگزار شد. همچنین تیم امیدان 21 تیم و 71 بازی و بزرگساالن 14 تیم و 48 بازی و فوتسال بانوان با80 تیم 
مسابقات را برگزار کردند. به طور کل حدود 3هزار نفر در این دور مسابقات شرکت کردند. از مسئوالن که 
در برگزاری بازی ها به ما کمک شایانی کردند وهماهنگ بودند تشکر می کنم. امیدواریم در فینال مسابقات 

برنامه ویژه ای جهت اختتامیه مسابقات با حضور رسانه ها برگزار شود. 

مهرتابان/ یکی از پرحاشیه ترین شوراهای اسالمی شهرستان ری مربوط به شورای شهر کهریزک است 
به نحوی که در سال گذشته این شورا اقدام به انتخاب 2 شهردار شد که یکی مجبور به استعفا و دیگری 
به صورت مشکوکی استیضاح شد. نکته دیگر اینکه دو نفر از اعضای شورای شهر فعلی کهریزک به نام 
عبدی و فروغی از کار معلق شدند و به اتهام خرید و فروش رای در ایام انتخابات برای آنها پرونده قضایی 
تشکیل شد. هرچند هنوز حکم نهایی صادر نشده اما همین بهانه ای شد تا استانداری تهران بر شورای شهر 
سوار شود! حاال در ایام انتخابات خبر دیگری مردم شهر کهریزک را در حیرت فروبرد و آن هم بازداشت 
یکی دیگر از اعضای این شورا به اتهام دریافت رشوه است. این فرد به اتهام دریافت رشوه بازداشت و به 
شعبه 102 دادگاه کهریزک احضار می شود که ریاست آن با قاضی حسین یزدی است. تور اطالعاتی و 
دستگیری این عضو شورا توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( صورت گرفته و پرونده به دادگاه ارجاع 
شده است. همچنین با حکم قاضی او از عضویت در شورای شهر کهریزک هم تعلیق شد. نکته قابل تامل 
آنکه یکی از پیمانکاران شهرداری کهریزک بعنوان معاونت در جرم تحت پیگرد قانونی قرارگرفته است. البته 
حاشیه به دنبال سایر اعضای شورای شهر کهریزک هم می باشد اما جالب تر آنکه گروهی از آنها با تمامی 
حاشیه ها بازهم برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده اند و قصد دارند دوباره با رای مردم کهریزک وارد 

شورای اسالمی شهر کهریزک شوند!

محمد ساری
معاون دادگستری بخش کهریزک

علی فرخی

نادر فالح

آقای عین

کارآفرین و تولیدکننده

رئیس هیات فوتبال شهرستان ری

عضو شورای اسالمی شهر کهریزک
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ساخت و ساز غیرمجاز و آبیاری با فاضالب محصوالت 
کشاورزی را قاطعانه برخورد می کنیم.



شهردار کهریزک؟!
مهرتابان/ باصفا، همیشه خندان، صادق و البته در بیشتر موارد محافظه کار از خصلت های ظاهری علی کلهر است که من 
شناختم. او متولد اردیبهشت 1353 در روستای »قلعه نوچمن« از توابع بخش کهریزک است. کشاورز و دامدار دیروز که 
امروز بر روی صندلی ریاست شورای بخش کهریزک تکیه زده است. می گوید: مهمترین چالش امروز تهیه مایحتاج اولیه 
اهالی روستا است. که می توان به تامین آب، انرژی، رعایت حریم ها وغیره ...اشاره کرد، زیرا تعرض به محدوده روستاها 
و زمینهای روستائیان  باعث احساس خطر در روستائیان و ناامیدی آنها خواهد شد. علی کلهر می گوید:  بزرگترین 
آسیب به کشاورزی و دامداری و کشوراین است که ورودی دامداری ها )نهاده ها( را نباید آزاد گذاشت و توقع خروجی 
تعزیراتی داشت. برای همین دولت باید مابه التفاوت را به گونه ای جبران کند، زیرا تولید کنند نمی تواند هم دغدغه ضررو 

زیان مالی را داشته باشد و هم تولید کند و هم توجه به فناوری روزهم داشته باشد.
از او سوال کردیم آیا می توان با خرید تضمینی تولیدات دستی و محلی روستاییان را به ادامه و ماندن در روستا دلگرم 
کرد؟ در پاسخ گفت: به نظر من اگر سعی نکنیم بازار را تحت تاثیر قرار دهیم بهترین کار است. چون روند عرضه و تقاضا 
جهت درست را پیدا می کنند. ورود به این مقوله خود باعث نگرانی می شود. البته به شرطی که جلو واردات گرفته شود. 

اول باید تولیدات خود را محاسبه کنیم بعد کسری های موجود را با برنامه درست از جای دیگر تامین کنیم. 
علی کلهر در پاسخ به اینکه چرا عملکرد شما در شورای بخش بیشتر به سمت امور عمرانی بوده تا حفظ ماهیت روستا؟ 
گفت: برای پاسخ به این انتقاد باید به سالها قبل بازگشت. اگرچه بعضی می گویند باید همزمان بحث عمرانی و فرهنگی 
روستایی را نوسازی کرد اما ما در گذشته هیچ امکاناتی برای حرکت هماهنگ در جهت این فرهنگسازی در اختیار 
نداشتیم و االن هم بپرسید مثل هشت سال قبل معتقد هستم که باید اول معابر و کوچه ها و کالسهای درس، فاضالب و 
دسترسی های محلی را درست کرد بعد به فعالیت فرهنگی و ارتقای سطح اطالعات مردم اقدام کرد. از دید من در روستا 
باید ساختار دامداری و کشاورزی حفظ شود. اما این امر در روستاهای اطراف کالنشهری مانند تهران ممکن نیست. به 
دو دلیل: اول اینکه مردم با خدمات شهر کامال آشنا هستند. دوم اینکه بسیاری از روستاهای ما تبدیل به خوابگاه شهر شده 
و از حالت روستایی خارج شده اند. ناگفته نماند که ارزش افزوده ای که اراضی روستایی از بابت همسایگی با شهرهای 

بزرگ بدست می آورند، روستاییان را از کار اصلی که همان تولید است وامی دارد. 
با وجود این موارد مجبورهستیم که خدمات متفاوتی ارائه کنیم تا مانع از نقل مکان روستاییان شویم. در هر حال امروز 
توقع روستاییان از مدیریت شهری متفاوت شده است. روستاییانی که با یک کورس ماشین به شهر می رسند توقع دارند 
که دهیاری ها هم در سطح شهرداری عمل کنند. از نظر من می شود تمام این امکانات را برای روستا فراهم کرد درعین 

حال کارکرد روستا تغییر نکند. 
رئیس شورای بخش کهریزک در پاسخ به اینکه در بین 13روستایی که تحت نظارت شماست کدام روستا ماهیت خود 
را حفظ کرده است؟ پاسخ داد: روستاهایی با سکنه کمتر بیشتر کارکرد روستا را حفظ کرده اند. زیرا اغلب جزو نسلهای 
قدیمی هستند و فعالیت روستایی در آن مانند سابق ادامه دارد. معموال جوانان به محلهایی سوق دارند که امکانات بیشتری 

داشته باشد. 
اما در عین حال روستاهایی مانند قمصر، گلحصار، قلعه نو با تراکم جمعیتی زیاد تقریبا تبدیل به شهر شدند اما فعالیت 
کشاورزی را تا حدودی حفظ کردند. این هم تاثیر سیاست های کلی است و ما فقط مشکالت مردم را رفع می کنیم. 
سند توسعه باید این رشد و توسعه روستا را با برنامه انجام دهد. ما در سند توسعه دو دغدغه داشتیم. اول اینکه مشکالت 
مردم را رفع کنیم. زیرا وقتی کشاورزی از بین برود مردم بیکار می شوند. در این سند، پایش می شد که مردم هر قسمت 
در چه کاری توانمندی و زمینه الزم را دارا هستند. دوم این بود که نوع مشاغل را در سطح بخش عادالنه تقسیم کنیم که 

باعث توسعه یک بخش و ویرانی بخش دیگر نشود. 
تقسیم بندی مشاغل مورد نظر ما به این شکل بود که مثال درروستای قمصرکه سبزی کاری همیشه کار مردم بوده است، 
صنایع تبدیلی سبزی مثل خشک کردن و ... ایجاد شود. محصول رایج کهریزک همیشه گل کلم بوده و می توانستیم 
کارخانه ترشی جات احداث کنیم. این اقدامات می توانست حتی به شکل تعاونی بین خود مردم انجام شود و هر کس 

براساس سهم خود سود داشته باشد. 
علی کلهر دیدگاه خود را در مورد بازداشت تعدادی از دهیاران در شهرستان ری بیان کرد و گفت: این گونه تخلفات 
می تواند در هر صنف وشغلی و هر سطحی اتفاق بیفتد. تاسیس دهیاری ها سابقه کمی، حدود 15 سال دارد. قطعا هر 
دوره به سمت تخصصی شدن حرکت کرده ایم. انتخابها می تواند از بین دهیارهایی که هم سابقه و رزومه مدیریت دارند 
هم عملکرد قابل قبولی دارند باشد. شرح وظایف دهیاران همان وظایف شهرداران است وفقط از نظر جعیتی تفاوت 
دارند. دهیاران به شهردار در رصد روستاها کمک می کنند و اگر دهیاران نخبه و با تجربه و یا شهرداران حرفه ای افراد 
جوان و متخصص را آموزش دهند یا در دانشگاه ها تحت پرورش و آموزش قرار گیرند می توان به توسعه درست 

روستاها امیدوار بود.
یک موضوع دیگر این که افراد برگزیده از خود روستا به علت عقبه و اصالت کمتر دچار لغزش و تخلف می شوند. 

چون نگران خانواده و اعتبار خود هستند.
وی در پاسخ به اینکه در گزارش عملکرد شورای بخش کهریزک برخی از دهیاران فراتر از مسوولیت خود حرکت کردند 
و برخی اقدامات محدودی داشتند. نظر شما دراین مواردچیست؟ گفت: قطعا تجربه و معلومات ونگرش افراد در دهیاران 
متفاوت است. خالقیت هر فرد در هر شغلی عامل موفقیت می شود. دهیاری که از وظایفش عقب است محکوم به کنار 
رفتن از آن است زیرا نگاه شوراها و انتخاب کنندگان به عملکرد آنها است. و افرادی که نوآوری و ابداع دارند و در شرح 

وظایفشان تالش می کنند و مدیریت درست دارند ارتقا پیدا می کنند.
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علی کلهـــر

رئیس شورای بخش کهریزک

 اگربه من پیشنهاد شهردار کهریزک شود قطعا }
قبول می کنم. چون کاراجرایی را دوست دارم. 

شرایط الزم شهرداری را دارم و عقیده دارم 
برای موفقیت در هر کاری باید مدعی آن بود و 

تخصص آن را داشت. {
وستا توقع شهر دارند! وز مردم از ر امر

علی کلهر نمره عملکرد شورای بخش کهریزک را 15 می دهد و می گوید: حتما بهتر 
می توانستم عمل کنم. در ایده و برنامه شاید نمره کامل می گرفتم اما در اجرا نتوانستم تمام 

آن ها را عملیاتی کنم زیرا عوامل بیرونی و موانعی همیشه وجود داشته است. 
شورای بخش جایگاه و اعتبار خود را از اعضایش دارد. و اگر از این اعتبار کم شود حتما 
شکست خواهد خورد. البته تعامل بین بخشدار واعضای شورا سرعت عمل و خدمت 

رسانی را باال می برد که به مدیریت هر دو سمت وابسته است. 
از علی کلهر سوال کردیم: شما دو بخشدار و دو فرماندار را در دوره کاری خود دیده 
اید. بین این دو مقایسه ای ارائه کنید. جمالی پور و مجیدی)فرماندار و بخشدار سابق( و 
توکلی و بابای )فعلی( که در پاسخ گفت: هرکدام از آنها محاسنی داشتند. جمالی پور در 
چند مورد مانند تخصیص بودجه و گرفتن حق شهرستان ری از بخش آالیندگی خوب 
عمل کرد. همه بودجه را شهر تهران و بخش کوچکی را هم کهریزک دریافت می کرد. 
امروز حتی روستاها هم سهم می گیرند. در برخی موارد هم حسین توکلی خوب عمل 
کرد مانند بخش عمرانی و در بخش بهبود شرایط بیمارستانی، انتقال آب و زیرساخت ها 
که اطالعات خوبی از آنها داشت. توکلی توانست اعتبارات ارزش افزوده خوبی با پیگیری 

فراوان هزینه کند. 
کلهر در پاسخ به اینکه به نظر می رسد ارتباطات دوستانه با بابایی خیلی ملموس ازبخشداران 
قبل است گفت: به نظر من ارتباطات بهتر، خوش برخورد بودن و انرژی مثبت دادن به 
دیگران، فشار و سختی کار را کم می کند و تحمل را افزایش می دهد وگرنه رفتارمن با تمام 

افراد قبل وحال حاضر یکسان است و جایگاه ها هیچ تاثیری درآن ندارد. 
علی کلهر در مورد اینکه آیا تا به حال پارتی بازی کرده اید؟ و یا رشوه ای دریافت کرده اید؟ 
گفت: پارتی بازی کرده ام. پیشنهاد رشوه هم داشتم. اما در مورد سوال گرایش سیاسی باید 
بگویم که نه اصولگرا هستم نه اصالح طلب. ستاد انتخاباتی هیچ فردی هم فعالیت نکرده ام. 

از او خواستیم در مورد این افراد ذیل اظهار نظر کوتاهی داشته باشد:
*استاد فرج)شهردار باقرشهر(: باتجربه و مسلط
*امین بابایی)بخشدار کهریزک(: پرانرژی پیگیر

*حسین توکلی)فرماندار ری(: سالمت و اخالق مدار و مدبر
*یحیی پور)شهردار سابق کهریزک(: کارشهرداری را خوب بلد بود اما باید در راه مردم 

استفاده می کرد.
*حاتم زاده)دهیار درسن آباد(: پیشرو و باسواد

یکی از سواالتی که علی کلهر به آن پاسخ داد بسیار قابل تامل بود! او با اینکه تمامی 
دوستانش پیشنهاد دادند کاندیدای شورای شهر کهریزک شود نپذیرفت اما وقتی از او سوال 
کردم اگر به شما پیشنهاد شهرداری کهریزک شود می پذیرید گفت: اگر بشود بله قبول 
می کنم چون کاراجرایی را دوست دارم. شرایط الزم شهرداری را دارم و عقیده دارم برای 

موفقیت در هر کاری باید مدعی آن بود و تخصص آن را داشت. 
از رئیس شورای بخش سوال کردم: آیا قبول دارید یکی از نقاط ضعف شورای بخش 
نداشتن روابط عمومی است؟ و این بی اطالعی موجب دلسردی مردم می شود؟ گفت: 
بله این ضعف بزرگی است که تا حاال چندین بار گفته ام. و ضعف هم به خود رسانه ها 

باز می گردد.
به او گفتم به رسانه ها چه نمره ای می دهید؟ پاسخ داد: من چون تخصصی در رسانه 
ندارم نمی توانم نمره بدهم. اما نگاه من این است که تمام رسانه ها را باید حمایت کرد 
زیرا وظیفه نوشتن مطلب درباره شهرستان ری قبل از رسانه های خارج از محدوده ری، 
با آنهاست. عملکرد ری را باید رسانه های ری منتقل کنند. البته گفته های کلهر در حالی 

است که اعتقادی به روابط عمومی داشتن ندارد!

رئیس شورای بخش کهریزک می گوید: 
پیشنهاد شود می پذیرم؛
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مهرتابان/با توجه به اطالعات ارائه شده توسط اداره 
کل مالیات بر ارزش افزوده تهران از عوارض موضوع 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ تسهیم شده از 

این محل در شش ماهه نخست سال 1399 در استان 
تهران بالغ بر 34058 میلیارد ریال بوده که از این رقم، 

62 درصد )معادل 21130 میلیارد ریال( سهم شهرستان 
تهران و رقمي معادل 12927 میلیارد ریال سهم سایر 

شهرستان هاي استان است که کمتر از 38 درصد را 
شامل مي شود. از بین شهرستان هاي استان، شهریار 
بیشترین و فیروزکوه، شمیرانات و پیشوا به ترتیب از 

کمترین عوارض تسهیم شده برخوردار هستند.
6800

متاسفانه سازمان امورمالیاتی توانایی ارائه آن الین ارزش افزوده دریافت شده و هزینه شده در استان تهران را 
ندارد و فقط توانسته است این آمار را به صورت 6 ماهه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
قراردهد. لذا بر اساس احتمال و مبنای گزارش رسمی 6 ماهه این سازمان برآورد نهایی سال 99 در موضوع ارزش 
افزوده استان تهران را در مجموع حدود 6800 میلیارد تومان تخمین زده و بر این اساس سهم هر شهرستان را 
به شرح ذیل می توان عنوان کرد. بدیهی است که این اعداد احتمال کاهش یا افزایش داشته باشد و نتیجه نهایی 

قطعا منتشر خواهد شد.

تهران

ورامین
قرچک

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 76 میلیاردتومان
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ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 2100 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 85 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 14.5 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 110 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 29 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 40 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 200 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 80 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 110 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 12.5 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 46 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 140 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ 125 میلیاردتومان

 90 میلیاردتومان

ارزش افزوده 6 ماهه مبلغ
 143 میلیاردتومان

1- جهان آباد )کهریزک(            
2- عمادآور )مرکزی(

3- ابراهیم آباد )فشافویه(
4-اسالم آباد )مرکزی(
5-اشرف آباد )مرکزی(

6-اسماعیل آباد )کهریزک(
7-امین آباد )مرکزی(

8-اندرمان)مرکزی(
9-تقی آباد )مرکزی(

10-نوتک )خاوران(
11-تورقوزآباد)کهریزک(
12-چاله ترخان )قلعه نو(

13-چهل قزوسیاه)خاوران(
14-حمیدآباد )قلعه نو(

15-خانلق )فشافویه(

16- فیروزآباد )قلعه نو(            
17- قاسم آباد )خاوران(

18-قلعه نو چمن )کهریزک(
19-قلعه نو خالصه )قلعه نو(

20-قمصر )کهریزک(
21-قمی آباد )قلعه نو(

22-قیصرآباد )کهریزک(
23-گلحصار )کهریزک(

24-فرمانداری ری
25-محمودآباد)خاوران(
26-کبیرآباد )کهریزک(
27-کریم آباد)قلعه نو(

28-کمیته)مرکزی(
29- کلین )فشافویه(
30-نجم آباد )قلعه نو(

31- کنارگرد )فشافویه(            
32- لپه زنگ )خاوران(

33-سوز هفت دستگاه )کهریزک(
34-مقیم آباد )قلعه نو(

35- خیرآباد )کهریزک(            
36- درسون آباد )کهریزک(

37-زمان آباد )قلعه نو(
38-صالح آباد شرقی )مرکزی(

39-طالب آباد )قلعه نو(
40-عشق باد)قلعه نو(
41-غنی آباد )مرکزی(
42-کریم آباد)قلعه نو(

43-عظم آباد)کهریزک(
44- دوتویه )کهریزک(

45-زیوان)فشافویه(
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آقای پیمان مندنی پور 
به قول خودش عمل 

کرد و بهترین سالن در 
بهترین نقطه شهر را 

به مدت یک سال برای 
تیم موتای دختران 

یاسوج رهن کرد و با 
هزینه خودش تمامی 
تجهیزات مورد نیاز ما 
را با اعتبار بیش از 500 

میلیون تومان تقبل 
کرد. که سالن تجهیز 

شده با حضور مسئوالن 
و خانواده شهدا در روز 
10 اسفندماه 99 افتتاح 

شد. 

مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده/ دخترک بازیگوش 7 ساله ای که از درو دیوار باال می 
رفت و خانواده ای او به دلیل شکستگی دست و پای »رویا« دائم در بیمارستان ها بودند امروز 
با مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق مربی ورزشکاران حرفه ای رشته رزمی در شهریاسوج 
است. این یک گزارش نیست بلکه داستانی تراژدی و تکراری از بی مهری دولت ها و 
مسئوالن کشور است. قرارمان در البی هتل پارسیان شهریاسوج بود. همه بچه های تیم آمده 
بودند. نادیا اعتماد مقدم متولد 30 مرداد74، فاطمه اخالق زاده متولد 17 خرداد81، فاطمه 
آرین متولد 20 آذرماه 82، نسترن مژدهی متولد 26 اردیبهشت 85، نرگس اخالق زاده متولد 
5 مرداد84، فرشته جهان تاب متولد 20 فروردین ماه 78، سحر مصفی متولد 29 آذرماه 63، 
ستایش کشاورز متولد 17 شهریورماه 86 و خانم مربی که او را استاد خطاب می کردند. رویا 
الهی متولد 16 اسفندماه 71 متاهل و از همه جالب تر اینکه همسراو هم از رزمی کاران به نام 

غرب کشور است.
استاد، کمی از دوران کودکی و سختی هایی که برای رسیدن به مربیگری طی کرده بود سخن 
گفت و اینکه در 10 سال گذشته دائم در حال اجاره سالن برای باشگاه ورزشی و آموزش 
تیم بوده و تاکنون حدود 3000 شاگرد در رشته رزمی داشته که از این میان فقط چند نفر 
ثابت ماندند و برجسته و حرفه ای شدند. برای همین تمام زندگی حرفه ای خود را صرف 

آنها کرده است.

*ماجرای راهیابی تیم ووشو یاسوج به تیم ملی
رویاالهی می گوید: تصور برخی از خانواده ها از خروج دختران از خانه و حضور در باشگاه 
های ورزشی متعصبانه بود. آنها معتقد بودند که دختر باید چشم و گوش بسته باشد و وقتی به 
سن تکلیف رسید باید به خانه بخت برود. حتی همسایه ها و دوستان و آشنایان به دخترانی که 
به باشگاه می آمدند برچسب می زدند و گاهی مجبور بودم وارد زندگی خصوصی آنها شوم تا 
رضایت خانواده ها را جلب کنم. از میان شاگردانم تعدادی استعداد فوق العاده ای در هنرهای 
رزمی داشتند و تمام انرژی و وقتم را صرف تمرین و آمادگی آنها کردم. اما ماجرا از وقتی 
آغاز شد که سطح تیم به مرحله حرفه ای رسید و تصمیم گرفتیم برای مسابقات انتخابی تیم 
ملی برای اعزام به بازی های آسیایی آماده شویم. قطعا برای حضور در مسابقات نیاز به تمرین 
بیشتر، مدیریت تغذیه، استفاده از مکمل ها، تامین لباس، داشتن تجهیزات ورزشی، پرداخت 
هزینه ورودی و هزینه ایاب و ذهاب به استان میزبان را داشتیم. اداره ورزش و جوانان یاسوج 
در سال 95 رسما گفت بودجه ای برای این کار ندارم و هیات وشو هم حمایتی نکرد. یکی 
از شاگردان باشگاه گفت یک پسرعمو دارم )پیمان مندنی پور( که خیر کارآفرین است و شاید 
بتوانیم از او کمک بگیریم. باالخره با کمک آقای مندنی پور تمامی اقدامات را انجام دادیم و 

راهی مسابقات شدیم.

*وقتی »نادیا« با دست شکسته مدال نقره گرفت!
در آن مسابقات در بازی سوم »نادیا« اعتماد مقدم دست راستش آسیب دید. وقتی او را به 
درمانگاهی در کرج بردیم پزشکان گفتند دست او شکسته است و باید عمل شود. نادیا به 
هیچ عنوان راضی نشد در بیمارستان بستری شود و گفت: این همه زحمت کشیدیم و باید 
رقابت کنیم. با اصراراو مجبور شدیم رضایت نامه بدهیم و »نادیا« را از بیمارستان خارج کردیم. 
وقتی »نادیا« روی تشک بازی رفت هیچ فردی حتی مدیران فدراسیون و تیم ملی نمی دانستند 
دست نادیا شکسته است و با همین دست توانست مدال نقره را از آن خود کند. نادیا می 
خواست دوباره برای کسب مدال طال وارد بازی شود اما پس از شنیدن وضعیت او اجازه 
بازی ندادند. پس از بازگشت از یاسوج مسئوالن به جای حمایت از این قهرمان و تیم دختران 
وشو کار کهگیلویه و بویراحمد اعتراض کردند که چرا وقتی یک خیر کارآفرین به تیم شما 
کمک مالی کرده پول را به حساب هیات ووشو واریز نکردید؟ آنها حتی هزینه عمل جراحی 
2 میلیون تومانی نادیا را هم ندادند و خانواده او متقبل شدند. این بی مهری ها و بی توجهی ها 
موجب شد تا از هیئت ووشو جدا شویم. پس از یک سال )1396( دوباره مسابقات انتخابی 
تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی در مکزیک برگزار شد اما چون تیم مسئول انجمن 
شناختی روی تیم ما نداشتند نپذیرفتند که اعزام شویم. برای همین با ارسال فیلم به مربیان 
بزرگ در سراسر کشور خواستیم ما را در تیم خود جای دهند. یکی از مربیان پس از دیدن 
فیلم تمرین بچه ها قبول کرد تا با یک دوره آموزشی تیم را برای شرکت در مسابقات موتای 

کشوری آموزش دهد و بچه ها یک روزه یادگرفتند. تمرین بچه ها به نحوی بود که خانم 
مربی به سرعت 4 نفر از اعضای تیم )نادیا، فرشته، سحر و راضیه( را در تیم اصلی استان 

خودش جای داد و روانه کرمان شدیم.

*بازهم کمک آقای خیّر به دادمان رسید
اما بازهم مشکل مالی داشتیم و مجبور شدیم دوباره از آقای پیمان مندنی پور )خیرکارآفرین( 
درخواست حمایت کنیم که او بازهم حمایت کرد. در این مسابقات تیم 4 نفره ما توانست 
مدال طال و برنز مسابقات را از آن خود کند. سطح مسابقات باال بود و تیم آنقدر حرفه ای کار 
کرد که مسئوالن برگزاری مسابقه به »نادیا« شک کردند و دستور تست دوپینگ دادند. وقتی 
سوال کردیم گفتند: مگر می شود یک نفر با چند بازی و تمرین 2 متر پرش داشته باشد؟ اما رو 
سفید شدیم. نکته جالب این بود که رزمی کاران رشته موی تای مردان از یاسوج با مشاهده ما 
در مسابقات متعجب و خوشحال شده بودند حتی ما را شام دعوت کردند. با اینکه ما از استان 
دیگری عازم شده بودیم گفتیم اگر شما قهرمان شدید نام دختران موتای کار یاسوجی را هم 
در بنرهایی که در سطح شهر نصب می کنیم قراردهید. اما آنها روز بعد در مسابقه به حریف 

باختند و هیچ مدالی کسب نکردند.

*»نادیا« و »فاطمه« در قله آسیا قرارگرفتند
در سال 97 در مسابقات انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی »موی تای« در کشور تایلند 
به اصفهان رفتیم و آنجا فاطمه آرین، ستایش کشاورز، نسترن مژدهی و نرگس اخالق زاده در 
رسته نوجوانان؛ مستانه خرم روز و فاطمه اخالق زاده در رسته جوانان؛ و نادیا اعتماد مقدم در 
رسته بزرگساالن ثبت نام کردند. هزینه ثبت نام برای »فاطمه« و »نادیا« را فدراسیون تقبل کرد 
اما سایر بچه های تیم نتوانستند هزینه را تامین کنند و از مسابقات بازماندند. مسابقات به دالیلی 
از تایلند به ابوظبی تغییر مکان داد و در سال 1398 »نادیا اعتماد مقدم« با حضور در مسابقات، 
با افتخار توانست مدال طالی آسیایی را در رشته موی تای بزرگساالن برای نخستین بار در 

تاریخ ورزش کشورمان کسب کند و »فاطمه آرین« مدال نقره گرفت.

*کمک نیم میلیارد تومانی خیرکارآفرین یاسوجی
پس از مسابقات رئیس هیات ورزش های رزمی تغییر کرد و آقای مسلم حسینیان منصوب 
شد و به حق هرکاری از دستشان رسید برای تیم ما انجام دادند. اما بازهم مشکل ما همان 
اجاره سالن و نبود تجهیزات و امکانات بود. پس از دوسال دوباره به سراغ آقای پیمان مندنی 
پور رفتیم تا گره کار را بازکند. او که خود اهل یاسوج است گفت: افتخارات شما برای شهر 
یاسوج و کشور بسیار حائز اهمیت است و من هر کاری از دستم بر بیاید دریغ نمی کند. آقای 
پیمان مندنی پور به قول خودش عمل کرد و بهترین سالن در بهترین نقطه شهر را به مدت 
یک سال برای تیم موتای دختران یاسوج رهن کرد و با هزینه خودش تمامی تجهیزات مورد 
نیاز ما را با اعتبار بیش از 500 میلیون تومان تقبل کرد. که سالن تجهیز شده با حضور مسئوالن 
و خانواده شهدا در روز 10 اسفندماه 99 افتتاح شد. ناگفته نماند که مدیرکل ورزش و جوانان 
استان هم در این 2 سال تالش های زیادی برای تیم انجام داد. گفته های خانم مربی و بچه 
های تیم آنقدر همراه با افسوس و حسرت بود که نتوانستم همه را منتشر کنم اما آنچه در این 
گزارش از همه پررنگ تر است اینکه دو بار کمک خیری به نام پیمان مندنی پور دخترانی از 
محله ای کوچک در شهر یاسوج را در آسیا درخشان و قهرمان کرد و امید و عشق را به شهر 
و خانواده آنها و کل جامعه ورزشی ایران بازگرداند. این خیرکارآفرین )پیمان مندنی پور( نقش 
پدری مهربان را ایفا کرد و امروز نقش وزارت ورزش و حای رئیس جمهور را هم برای تامین 

و تجهیز سالن ورزشی قهرمانان آسیا ایفا کرده است. 

*افتتاح سالن تجهیز شده با حضور فرماندار
در یکی از روزهای بهمن ماه 1399با حضور شاهرج کناری فرماندار بویر احمد و جمعی از 
خانواده شهدا و مسئوالن محلی رسما سالن تجهیز شده شیرهای جوان )دختران موی تای کار 
یاسوجی( افتتاح شد. فرماندار در این مراسم با تقدیر و تشکر از خانواده مندنی پور این اقدام 
را قابل ارزش و ترویج فرهنگ وقت، جوانمردی و ایثار عنوان کرد و پس از استماع مشکالت 

تیم موی تای دختران قول داد تا مشکالت را برطرف کند.

وزیر ورزش تویی!
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آزمون سخت 
هیات نظارت
رئیس هیات نظارت بر انتخابات 
شهرستان ری: قول می دهیم تخت 
تاثیر فضای سیاسی قرارنگیریم. در 
مورد دالالن و امالکی ها که بعضا 
کاندیدا شدند شغل آنها را مدنظر 
خواهیم گرفت. ما تمامی جزئیات را 
رصد می کنیم و مطمئن باشید هیچ 
فشاری در تیم ما کار ساز نیست. 
نکته دیگر آنکه حقوقدانان و قضات 
در کنار ما مشاوره می دهند. 

مهرتابان/تاریخ 20 اسفندماه 1399 لغایت 26 اسفند ثبت نام داوطلبان برای 
ثبت نام عضویت در شوراهای شهر برگزار شد. آمار ثبت نام ها در کل 
کشور تعداد 46753 نفر بود که از این تعداد  88 درصد به مردان و 12 
درصد به زنان اختصاص داشت. بر اساس این گزارش ثبت نام 4928 
نفر در استان نهایی شدکه در این میان تهران با 1791 داوطلب بیشترین 
تعداد داوطلب و فیروزکوه با 55 داوطلب کمترین تعداد در سطح استان 
داشته است. در حوزه ترکیب جنسیتی 84 درصد ثبت نامی ها آقایان و 
16 درصد خانمها هستند. از جهت نحوه ثبت نام 57 درصد حضوری با 
مراجعه به فرمانداری ها، 10 درصد در دفاتر پیشخوان دولت، 17 درصد به 
وسیله موبایل و 16 درصد به وسیله رایانه ثبت نام کردند. هرچند استقبال 
از ثبت نام چندان رضایت مند نبود  به نحوی که آمار ثبت نام کنندگان 4 
برابر نسبت به دور قبل کاهش یافته است. البته هنوز شورای نظارت رسما 
اسامی را اعالم نکرده است اما بر اساس اخبار دریافتی مهرتابان )سید هادی 
کسایی زاده روزنامه نگار( اسامی ثبت نام کنندگان باقرشهر از شهرهای 
بخش کهریزک از توابع شهرستان ری به تعداد 75 نفر بودند که بخشی از 
اسامی بدین شرح است: سیاوش عطایی- ملیحه مهرابی- مجتبی آالشتی- 
ابوالفضل شهریاری-سعیدبداغی نیا زارع- حسین حبیب زاده نصرآبادی- 
اعظم قربانی- ولی اهلل ستاک- حمید شفیعی- محمدرضا جعفری آریا- 
امیرآقاسی- ولی اهلل صادقی- علی شکوهی فر- مجتبی جاللی- مصطفی 
موسی زاده- رضا شیری- وحید صادقی- سعید دوستعلی پور- حسین 
ابراهیمی- ابراهیم قدرتی- ناصر سیدال- عین اهلل آقاپور- علیرضا نجفی 
هاشم  دهخدا-  محسن  صادقی-  اهلل  ولی  رحیمی-  شاهین  درابی- 
سلطانپور- میالد آرمان کیا- مجتبی جاللی- آیوب پاطی- بهنام پناهنده 
انسوران- باقرمظفری- ابوالفضل رفیعی- حسین لطیفی-مجتبی پرک- 
سعید قربانعلی- آرزو سعیدی  یارآحمد- بهمن محمودی آذر- مصطفی 
سرلک- سعید لک- امید کریمی- امیر فیروزی- رسول محمودی آذر- اکبر 
جباری- مصطفی فتحی سقزچی-حاجی حسین واقفی--معصومه جعفری 
نراقی- سعیدنژاد حسین- حمیدرضا جوری- مجتبی لک- رضا رشیدزاده- 
عباس جاللوند- عسکرپناهنده- حسینگراوند- ناصرشکری-امیرعبدی- 
حسین قاسمی- محمدجانبزرگی- حسین زهدی- ابوطالب بقرایی و علی 
محمدی. همچنین تعداد ثبت نام کنندگان شوراها برای شهر کهریزک 57 
نفر بودند که بخشی از این اسامی بدین شرح است: محمدیاری- مجید 
بگدلی- روح اهلل حریمی- مجتبی هاشمی- مهردادآقاخانی- طیبه سرگزی- 
محسین میرخانی- ناصرخداویری زاده- سید مجید قائم مقامی-  هادی 
حسن پور- حسین محمدی فر- امیرخلیلی- رحمان آذرخرداد- علی 
تویسرکانی- عباس بخشی- کریم شاهین مهر- عباس حیدری- مسعود 
مومنی- سید هادی حسینی- محمدرضا سرلک- رضا عباسیان- مهسا 

صادقی- فریدون نامور- حسین محمودی- مهدی دژهوست- محمدعلی 
پروند- امیرافراز- علیرضا هادی نژاد- سعید فروغی- رضا قنبرنژاد- زهرا 
دولو- مریم آذرمی- منصور کیانیان- ناصر سرگزی- حمیدرضا محمدی- 
فاطمه شالخو- علیرضا کریمی- زینب اسدی- محمد زمانی- اکبر فرزامی- 
رضا کلهر- علی دهقانی- مرضیه منصف- زهره کمالی- حسین عباسی- 

یداهلل طاهری و...
البته برای باقرشهر و کهریزک این تمام اسامی نیست اما آنچه توانستم کسب 

کنم همین اسامی بوده است تا تائید صالحت ها اعالم شود. 

*هیات نظارت: هیچ فشاری برماکارساز نیست
همچنین تعداد 32 نفر برای شورای شهر حسن آباد فشافویه، تعداد 35 نفر 
برای قلعه نو و 34 نفر برای قیامدشت ثبت نام کردند. پس از پایان ثبت نام 
یکی از اقدامات خوب هیات نظارت برگزاری نشست خبری با حضور 
تمامی خبرنگاران محلی بود. مجید زارعی رئیس هات نظارت بر انتخابات 
شهر و روستا شهرستان ری در گفتگو با سید هادی کسایی زاده و پاسخ به 
پرسش های او گفت: قول می دهیم تخت تاثیر فضای سیاسی قرارنگیریم. 
در مورد دالالن و امالکی ها که بعضا کاندیدا شدند شغل آنها را مدنظر 
خواهیم گرفت. زارعی گفت: ما تمامی جزئیات را رصد می کنیم و مطمئن 
باشید هیچ فشاری در تیم ما کار ساز نیست. نکته دیگر آنکه حقوقدانان و 

قضات در کنار ما مشاوره می دهند. 
اظهارات زارعی در حالی که تحرکات سیاسی و آرایش انتخاباتی در بخش 
خای مختلف شهرستان ری آغاز شده است. به دلیل حساسیت باقرشهر 
و کهریزک و فشافویه کمی وضعیت متفاوت است. در شهر کهریزک 
برخی صاحبان بنگاه های امالک بعنوان سرمایه گذار انتخاباتی برای برخی 
از کاندیداها اعالم آمادگی کردند و حتی در بین برخی اسامی کاندیداها 
صاحبان امالک هم مشاهده می شود. در فشافویه هم صاحبان زمین قدرت 
را در دست دارند. اما در باقرشهر اعضای فعلی شورای شهر بازهم سودای 
حکومت بر ساختمان شورای شهر رادارند در حالی که گروهی از مردم 
از عملکرد شهرداری و شورا در سالهای اخیر رضایت چندانی ندارند. 
حاال همه چی به مدرسه باقرالعلوم محل تمرکز و اسکان هیات نظارت بر 
انتخابات بستگی دارد. هیاتی که گفته می شود تیم اصلی آن را اصولگرایان 
تندرو تشکیل داده اند اما رئیس این هیات می گوید هیچگونه گرایش 
سیاسی در تائید صالحیت ها تاثیرگذار نخواهد بود. با این حال مردم نگران 
آن هستند که باز هم افرادی که در سالهای اخیر شائبه هایی داشتند باز هم 
تائید صالحیت شوند و این کار را برای حضور حداکثری در انتخابات 
سخت تر خواهد کرد. اما آیا گزارش های خبرنگاران و مردم به هیات 

نظارت تاثیر گذار خواهد بود؟

مهرتابان/   از روز نخست که انقالب شد مردم برای رای آری به جمهوری اسالمی در 
صف ایستادند. آن هم چه صفی ... صفوفی که در تاریخ ثبت شد. همان ایام نوروز بود 
و موجب شد تا آخر دنیا این صف را حفظ کنیم. روزهای سختی بود و مردم مجبور 
بودند هر روز برای خرید گاز کپسول، نفت، نان و غیره در صف بایستند. وقتی هم که 
جنگ شد روزگار صف ها رونق پیداکرد و با تولد شکوهمند کوپن بر تعداد صفوف 
اضافه شد. صف مرغ، صف روغن، صف برنج و غیره ...؛ البته برخی صفوف هم 
ارزشمند بودند و باید برای آن ایستاده تشویق کرد. مانند صفوف بهم پیوسته مساجد، 
صف حضور در جبهه ها و صف اهدای خون و کمک به رزمندگان اسالم ... ماجرای 
صف هر سال با برگزاری انتخابات مستحکم تر می شد و در هر حادثه و بالیا مسئوالن 
با رمز کمک های مردمی باز هم عاملی برای ایجاد صف بودند. صف جشن عاطفه ها، 
صف کمک به زلزله زدگان، صف کمک به سومالی و غیره ...؛ البته این صفوف بهم 
پیوسته حاشیه هایی هم به همراه داشته است. بعنوان مثال در صف سبدارزاق دولت 
روحانی کشته و زخمی دادیم. در صف تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان در هم 
کشته داشتیم هرچند در صفوف پر از عشق تشییع پیکر سردار دلها خوش درخشیدیم 
و آبروی ایران  در جهان را حفظ کردیم. اما ماجرای صف تمام نشد. در دولت احمدی 
نژاد و دولت روحانی خاطرات تلخ و شیرینی از صفوف بزرگ سهمیه بندی بنزین در 
تاریخ صف ایران ثبت شده است. صف خرید پراید، صف خودروها در جاده چالوس، 
صف عوارضی ها، صف بهم پیوسته معترضان به موسسات مالی و اعتباری کالهبردار 
و غیرمجاز، صف اعتراض معلمان به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، صف ورود به 
فروشگاه های ارزان قیمت، صف خرید سهام در بورس، صف خرید سکه و ارز، 
صف ترافیک در بزرگراه های تهران، صف حضور در برنامه خندوانه، صف مدرسه، 
صف داروخانه، صف اتوبوس، صف مترو، صف فروش کلیه آدم، صف معتادان 

متجاهر، صف خانواده زندانیان در جشن های گلریزان، صف فرار از ترس زلزله، 
صف شب های جمعه در بهشت زهرای تهران، صف خودروها در سیزده به در، صف 
آگهی های تلویزیونی برای خراب کردم لحظات خوب شما در خانه، صف عابربانک، 
صف آقازاده ها برای ثبت نام شورای شهر، صف مردم در ادارات بیمه، صف دادگاه 
های فساد، صف حمله به سفارتخانه ها، صف .. صف ... صف؛ گفتیم با تغییر سیاست 
ها، دولت ها و توسعه کشور کمی ماهیت صف ها تغییر خواهد کرد. مثال بیشتر از 
صف فیلتر شکن یا صف آنتن دهی و اینترنت شاهد خواهیم بود اما به دلیل زندگی 
در کشوری با جمهوری صف این ارمغان دوباره برای ما میسر شد تا ملت ایران را در 
صفوف بهم پیوسته مرغ یخ زده و منجد مشاهده کنیم. روزهایی که خبر صف اهدای 
خون، صف کمک به نیازمندان و صف ایثار کم شده و مردم فقط در صف می ایستند تا 
زنده بمانند. حاال با این همه دسته گل دولت ها توقع داریم مردم بازهم در صف ایستاده 
و رای بدهند؟ مگر می شود دو صف همزمان برای خرید مرغ یخی و انتخاب رئیس 
جمهور داشت؟ آیا این دو صف منطقی و اخالقی است؟ هرچند مردم ایران با تمامی 
فشارها و فقط تحریم های داخلی مرام گذاشتند و هیچ وقت به جمهوری و کشورخود 
پشت نکردند اما باید ترسید از روزی که همین مردم در صف اعتراض به سیاست 
دولت ها و مسئوالن فاسد قیام کنند تا انقالب را دوباره بسازند. ما آموزش دیدیم 
چگونه صف تشکیل دهیم و چطور به نوبت به حقمان برسیم. اما مسئوالن ما هنوز 
نتوانستند چگونه حق مردم را رعایت کرده و بر اساس نوبت به تمامی اقشار جامعه 
توجه کنند. انگار مسئوالن و آقازاده ها هم برای خود صفوفی تعریف کرده اند. صف 
مسئولیت، صف فساد، صف اختالص، صف توهین به مردم، صف قرارداد با کشورها، 
صف برجام، صف خط ویژه، صف بودجه گرفتن برای نهادهایی که خاصیتی برای 

کشور ندارند، صف انتصابات و صف حضور در انتخابات ... قرارما صف پل صراط

دالل ها آمدند

جمهوری صف!


