
انتشار گزارش تخلفات 
در اپرملان ابقرهشر

عضو شورای شهر
به شالق محکوم شد

پرونده 
سبزیجات آلوده 

در دادگاه 
کهریزک

مردادماه؛ مردم 
کهریزک آب تهران 
می نوشند

فعــال 
تنها هستم!

فعال تنهاهستم؛ دستگاه های 
نظارتی و دولتی هیچ حمایتی 

از خبرنگار ضدفساد و 
شفافیت نکردند و بسیاری 

بیشتر به دنبال سنگ اندازی، 
محدودکردن و ضربه زدن 
با هدف حذف و ممانعت از 

فعالیت من بودند.
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سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 

علی البدل
 آمـد!

عضو علی البدل شورای 
شهرکهریزک با توجه به خروج 

یکی از اعضای شورا به دلیل 
پرونده فساد بر اساس قانون 

باید اجرا شود. نام او در شماره 
6 از لیست منتخبین مردم ثبت 

شده و می تواند وارد شورای 
شهر شود ... اما ....

8

کوتاه با علی تویسرکانی

جایـــــزه
می دهم!

رحمان آذرخرداد در گفتگو با 
خبرنگار می گوید که در طول 

کار شورا هیچگونه تخلفی 
که ابرویش را در خطربیاندازد 

انجام نداده و هرشهروندی از او 
تخلف و فسادی دیده می تواند 
رسانه ای و اعالم عمومی کند و 

من به او جایزه می دهم.
6

عضو شورای شهرکهریزک

از لنــدن تا
شهــرری

او ساکن لندن است و در زمینه 
داروسازی دارای ثبت کشف 

دارواست اما در طول سال 
وقتش را برای کمک به مردم 

نیازمند بدون گرایش مذهبی و 
سیاسی قرارمی دهد و می گوید 
با این کار لذت می برم و خدا مرا 

بیشتر دوست دارد.
10

گفتگو پزشک خیرایرانی

پیمانکار طرح همراه با کارشناسان وارد هوشنگ آباد )فشافویه( شدند تا به مدت 7 سال زباله 
های صنعتی و شیمایی تهران و ری را در عمق 5 متری دفن کنند. هرچند شاید تمام مراحل 
قانونی و علمی باشد اما پیش از این زباله های صنعتی چگونه دفن می شد؟ )در چاه های 

مخفی با عمق 40 متر که جنایت زیست محیطی است(!

زباله های صنعتی
 گم شد!

صفحه 2صفحه  7

گاف در میدان
 فرمانداری

کشف تونل مشکوک نفتی
دو برادر که با هزینه چند صدمیلیونی تونلی 50 متری و مشکوک تا زیر 

لوله های اصلی سوخت پاالیشگاه حفر کرده بودند جان باختند.

عدم مدیریت درست در فضای 
سیاسی » ری« از سوی فرمانداری و 
هیات نظارت موجب شد تا 6 گاف 
برای فرمانداری ری ثبت شود.

ارتباط با  سردبیر  و ارسال اخبار 

mehretaaban
09126501564
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هفته نامه سراسری
شماره: 234
20 اردیبهشت ماه 1400
قیمت: 2500 تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده
09126501564

خبرنگار ضدفساد در جدیدترین 
گزارش تخلفات در جنوب تهران 
جزئیات جدیدی از صدور مجوز ساخت 
یک برج 16 طبقه در شهرکهریزک 
منتشر کرد که برخالف قانون بوده و 
ردپای مسئوالن شهرستان ری در آن 
مشاهده می شود.

گزارشگری فساد در شهرستان ری

قهرمان رزمی کار ایرانی نگهبـان پارک بانوان
ـ متهم پرونده دستگیر و  شهــر است آقای ه

بازجویی شد.
احمدنوبخت قهرمان رزمی کار ایرانی که 
همشهری هایش از او بیشتر برای تبلیغات 
سیاسی برای ورود به شورای شهراستفاده 
می کنندامروز بعنوان نگهبان پارک بانوان 
فدک در باقرشهر با حقوق ماهانه 2.7 

خبرخوش؛ امیرهادی نژاد رئیس شورای شهر کهریزک با میلیون تومان مشغول به کار است.
تشکر از فرماندارری، بخشدار کهریزک، اعضای شورای شهر، 
شهردار و اداره آبفای ری و تهران گفت: این بهترین خبر 
خوشی بود که در ایامی که مردم درگیرخبرهای تلخ کرونا 
و حوادث هستند می توانستیم بیان کنیم. انشا اهلل بر اساس 
قراردادی که منعقد شده تابستان گرم امسال در لوله  های آب 

خانه های شهرکهریزک آب تهران جاری می شود.

چـرا رأی صــادرنشد!

صفحه  9صفحه  4

صفحه  4

صفحه 10

صفحه  20

گزارش دهید

توقف ساخت برج

 16 طبقه  در کهریزک

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/ 
روزنامه نگارضدفساد

حمله به رفع تخلفات در 
روستای قمصر

عدم پاسخگویی دهیار روستای قمصر به 
مطالبه گری مردم و رسانه موجب شد تا بخشدار 

و معاون دادگستری کهریزک برای رفع 
تعارضات با لودر و ماموران وارد قمصر شوند.

تعاوین مسکن هشرداری 
قلعه نو تعطیل است!

موضوع تعاونی مسکن شهرداری قلعه نو سرآغازی است برای رسیدگی به تخلفات گسترده در این بخش که در 
شماره بعدی مهرتابان منتشر خواهد شد. سوء مدیریت و عدم توانایی مدیران و عدم نظارت درست موجب شده 
تا در بخش های مختلف این بخش نارضایتی های مردمی شنیده شود. همین اندازه بسنده می کنیم که فضای 
سبز شهرداری قلعه نو با 10 هزارمترمربع که فقط با 3 نیرو می توان نگهداری کرد امروز با بیش از 20 نیرو 

صفحه  4حقوق بگیر نگهداری می شود! )شماره بعد بیشتر خواهیم گفت(



{
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مجید زارعی

حسین توکلی

رئیس هیات نظارت بر انتخابات ری

رئیس هیات اجرایی ری

»همه« اعتراض کردند!
هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 234
20 اردیبهشت 1400
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این اطالع رسانی را برعهده گرفت. از همه مهمتر گاف ششم بود که رد 
صالحیت شدگان را دعوت کردند تا نامه جدیدی به آنها ارائه شود چون 
در نامه قبلی درج شده بود که شما از سوی هیات اجرایی و هیات نظارت 
رد صالحیت شدید در حالی که گروهی از سوی هیات اجرایی و گروهی 
از سوی هیات نظارت رد صالحیت شده بودند و این تفکیک در نامه های 

قبلی عنوان نشده بود.
*زلزله در هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای ری

مجید زارعی رئیس هیات نظارت بر ششمین انتخابات شهر و روستای 
شهرستان ری در دو نشست خبری خود رسما اعالم کرد که هیچگونه 
بغض سیاسی برای تائید صالحیت ها نخواهیم داشت و بر اساس مر قانون 
پرونده ها را بررسی می کنیم. اما پس از اعالم اسامی مشخص شد که گروه 
زیادی از اصالح طلبان رد صالحیت شده و حتی تعدادی زیادی از بانوان و 
برخی از آقایان با تخلف عدم التزام به اسالم یا عدم قبول داشتن والیت فقیه 
و معروفیت به فساد ردصالحیت شدند.یکی از کاندیداهای ردصالحیت 
شده به کسایی زاده)روزنامه نگار( گفته است: من به تازگی در یک پست 
مهم دولتی منصوب شدم که الزمه تائید صالحیت آن التزام به اسالم است 
و هنوز مهرآن خشک نشده که هیات نظارت من را با برچسب عدم التزام 
به اسالم رد صالحیت کرده است. یک کاندیدای دیگر هم گفت: هم عضو 
بسیج هستم و هم از خانواده جانباز و ایثارگر و روحانی هستیم و به ما گفتند 
والیت فقیه را قبول ندارید! مگر می شود؟این اعتراضات به نحوی بود که 
به گفته گروهی از مردم و معتمدین برخی از افراد تائید صالحیت شده از 
سوی هیات اجرایی و هیات نظارت صالحیت ورود به انتخابات را نداشتند 
اما به هر نحوی توانسته بودند از سد نظارت عبور کنند و شائبه سیاست 

زدگی در هیات اجرایی و هیات نظارت را تقویت کرد.
*سکوت رسانه ها و مرامنامه اجباری!

این اعتراضات مردمی و کاندیداهای رد صالحیت شده در حالی بود که 
هیچ یک از رسانه های شهرستان ری به آن ورود نکردند و فقط یک رسانه 
تمامی اخبار انتخابات را لحظه به لحظه روایت کرد که البته چوب آن را 
هم به روش های مختلف با فشار مسئوالن خورد. رسانه هایی که فقط در 
روز خبرنگار برای دریافت کارت هدیه صف می کشند اما در بحران ها و 
دفاع از حقوق مردم سکوت می کنند و وقتی هم نقد می شوند فریاد سر 
می دهند که ما بهترین هستیم. نکته جالب آنکه اداره ارشاد شهرستان ری با 
همکاری گروهی از خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه ها اقدام به نگارش 
متنی به نام مرامنامه رسانه ها کرد و از تمامی خبرنگاران و رسانه ها خواست 
تا پای آن را امضا کنند. مرامنامه ای که از نظر قانونی هیچ اعتباری ندارد و 
اداره ارشاد هم حق ندارد به رسانه بعنوان رکن چهارم دموکراسی و برخالف 
قانون چیزی را بعنوان مرامنامه جهت امضاتحمیل کند. نکته قابل تاسف آنکه 

وقتی من )کسایی زاده( را برای توصیه و ارشاد به پلیس فتا دعوت کردند 
این مرامنامه را برای امضا جلوی من قراردادند که به هیچ عنوان امضانکردم 

چون هم غیرقانونی بود و هم اعتقادی به این بازی های شائبه دار نداشتم.
*چرا همیشه شوراها دست یک قشرخاص است؟

در این میان باید گفت که  مافیای زمین و مسکن آنقدر بهم تنیده شده که 
می تواند سکان هدایت انتخابات شوراهای شهر و روستا را به دست بگیرد 
و این آسیب نتیجه ای جز ضربه زدن به نظام و دولت ها ندارد. در حالی 
که با نظارت درست می تواند نخبه ها و جوانان متخصص را وارد عرصه 
میدان مدیریت شهری کند. سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار می گوید: 
رفیق بازی و فامیل بازی در کنار رای دادن بر اساس قومیت یکی از مهمترین 
چالش های انتخاباتی در تمامی دوره ها در شهرستان ری بوده است. شاید 
تصور آنکه چون شهرری متصل به پایتخت است نباید چنین تصورات و 
اقداماتی مشاهده شود اما کامال برعکس است. در تحلیل هایی که به آن 
رسیدم نشان می دهد که بسیاری از مردم وامدار برخی چهره های سیاسی و 
شورایی شده اند. وقتی یک عضو شورای شهر 40 تا 50 نفر از اقوام خود را 
وارد بدنه شهرداری می کند به نوعی 50 تا 100 خانواده را مدیون خود کرده 
و باید قومیت او در انتخابات از او حمایت کنند. این 100 خانواده هر کدام 
20 تا 30 خانواده را همراه خواهند کرد و بدین ترتیب  یک شبکه تبلیغاتی 
محلی شکل می گیرد و آن کاندیدا حداقل 1500 تا 2000 رای در صندوق 
خود ذخیره دارد. برای همین بسیار مشاهده شده که یک عضو شورای شهر 
در 2 تا 4 دوره همچنان در شورای شهر انتخاب می شود.بدیهی است که 
هوشیاری، قدرت، شجاعت و ذکاوت فرماندار یک شهر می تواند موجب 
ایجاد طراوت، همدلی، شادی، امید و شور و نشاط سیاسی و اجتماعی 
در شهر شود و این شور و هیجان به جز اجرای عدالت و قانون محقق 
نخواهد شد. سوء مدیریت و عدم توانایی صحیح در کنترل فضای سیاسی 
جامعه تبعات جبران ناگذیری خواهد داشت. بعنوان مثال همین گاف های 
فرمانداری ری در ماه های ابتدایی فصل انتخابات حرف برای گفتن دارد. 
اینکه او و مجموعه فرمانداری خود را از پاسخگویی به رسانه منع می کنند 
شائبه های زیادی را در افکار عمومی به همراه دارد و از همه بدتر فشار های 
غیرمستقیم به رسانه شفاف و خبرنگار ضدفساد هم مردم را به دولت و گاها 
حکومت بدبین می کند که مقصرتمامی آن هم مدیران و مسئوالن متولی 

امر انتخابات هستند. 
وقتی ستاد انتخابات یک شهر شفاف باشد مردم اعتماد کرده و وارد 
مشارکت حداکثری می شوند اما وقتی ببینند چیزهای پنهانی وجود دارد 
و پرسش رسانه بی پاسخ مانده است تمایلی برای حضور نخواهند داشت. 
قطعا حضور پررنگ مردم در انتخابات شوراها نشان دهنده قدرت و عزت 

فرماندار و مدیران یک شهر خواهد بود.

کسایی زاده: وقتی یک عضو 
شورای شهر 40 تا 50 نفر 
از اقوام خود را وارد بدنه 

شهرداری می کند به نوعی 
50 تا 100 خانواده را مدیون 

خود کرده و باید قومیت او در 
انتخابات از او حمایت کنند. 

این 100 خانواده هر کدام 20 تا 
30 خانواده را همراه خواهند 

کرد و بدین ترتیب  یک 
شبکه تبلیغاتی محلی شکل 
می گیرد و آن کاندیدا حداقل 
1500 تا 2000 رای در صندوق 
خود ذخیره دارد. برای همین 
بسیار مشاهده شده که یک 
عضو شورای شهر در 2 تا 4 

دوره همچنان در شورای شهر 
انتخاب می شود. همین مساله 

موجب بروز فساد و تخلفات 
می شود. آن فرد که چندین 

دوره عضو شورا بوده توقعات 
قومیت خود را باالبرده و هر 

دوره افراد بیشتری از اقوام و 
آشنایان را وارد بدنه شهرداری 

می کند و حق دیگران و 
گزینه شایسته ساالری تضییع 

می شود.

زارعی رسما اعالم کرد که هیچگونه بغض 
سیاسی برای تائید صالحیت ها نخواهیم داشت و 
بر اساس قانون پرونده ها را بررسی می کنیم. اما 

پس از اعالم اسامی مشخص شد افرادی از اصالح 
طلبان رد صالحیت شده و حتی تعدادی زیادی 
از بانوان و برخی از آقایان به دلیل عدم التزام به 

اسالم و قبول داشتن والیت فقیه رد شدند!

این اعتراضات مردمی و کاندیداهای رد صالحیت 
شده در حالی بود که هیچ یک از رسانه های 
شهرستان ری به آن ورود نکردند و فقط یک 
رسانه تمامی اخبار انتخابات را لحظه به لحظه 

روایت کرد که البته چوب آن را هم به روش های 
مختلف با فشار مسئوالن خورد. {

ردصالحیت شده ها
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مهرتابان/ شهرستان ری با آمار تقریبی ۹00 هزارنفری خود را به یک 
شهری با جمعیت استان شدن نزدیک می کند. جمعیتی که بیشترین 
مهاجران را در محروم ترین مناطق پایتخت در خود جای داده و قومیت 
های مختلفی را کنار هم جمع کرده است. امروز این شهرستان با تشکیل 
دو شهر جدید قلعه نو و قیامدشت در مجموع با 5 شهر در انتخابات 
شوراهای اسالمی حرفی برای گفتن دارد و رقابت برای سکانداری 
شوراهای اسالمی را شیرین و همراه با چالش می کند. وسعت زمین، 
فضا برای تغییر کاربری، فروش تراکم، توسعه شهر و روستا، افزایش 
تقاضای مسکن و عدم نظارت درست موجب شده تا ورود به شوراهای 
اسالمی شهر در 5 شهر شهرستان ری به رقابتی نفس گیر تبدیل شود به 
نحوی که برخی کاندیداها برای رسیدن به کرسی پارلمان شهری میلیاردها 
تومان هزینه می کنند و حتی آسیب انتخاباتی خرید و فروش رای در ایام 
انتخابات هر نوبت پررنگ تر می شود. به نحوی که در سال 13۹۶ در 
انتخابات شورای شهر کهریزک دو عضو این شورا به جرم خرید و فروش 
رای دادگاهی شدند! همچنین در همان سال پس از اعالم نتایج اولیه و 
در پی اعتراض نفر هشتم شورای باقرشهر )حسین گراوند( این صندوق 
توسط هیأت  اجرایی و نظارت شورای شهرستان ری درحضور کاندیداها 
بازشماری شد که در نتیجه جای نفر هفتم و هشتم تعویض شد و به این 
ترتیب حسین گراوند که نفر هشتم وعلی البدل بود، عضو اصلی شورا شد 
و علیرضا قربانعلی که نفر هفتم بود، در لیست علی البدل قرار گرفت. این 
یعنی آرا عمدا دستکاری شده بود. البته برخی می گویند یک بازی بوده 
و رای قبلی صحیح قرائت شده است. البته دستگیری و بازداشت اعضای 
شوراهای شهر در شهرستان ری تاریخچه تلخی دارد. بعنوان مثال در سال 
۹5 دو عضو شورای شهر باقرشهر به اتهام جعل سند بازداشت شدند. 
در سال ۹۶ هم به دلیل تخلفات برخی کاندیداها دادگاه کهریزک تا پای 
ابطال انتخابات هم پیش رفت. این آسیب ها و عدم پیشگیری از وقوع 
جرائم موجب شد تا در دوره ششم ثبت نام انتخابات شوراها در شهرهای 
شهرستان ری )اسفندماه 13۹۹( پای صاحبان بنگاه های امالک هم به میان 
آید که موجی از اعتراضات مردمی را به همراه داشت و برخی از آنها هم 
تائید صالحیت شدند. )تصور کنید یک سازنده و بنگاه امالک که شغل 

اصلی او داللی زمین و مسکن است وارد شورای شهر شود.(
*سال۹۶ تعداد ۱۷۸ نفر از ۱۹۲ نفر تائید صالحیت شدند

بر اساس آمارهای رسمی در دوره قبل انتخابات شوراها)13۹۶(، در 
مجموع سه شهر حسن آباد، کهریزک و باقرشهر 1۹2 نفر برای عضویت 
در شورای شهر ثبت نام کردند که از این تعداد 17۸ نفر تایید صالحیت، 

پنج نفر رد صالحیت و ۹ نفر انصراف دادند.
*سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۳ نفر از ۲۴۱ نفر تائید صالحیت شدند

این در حالی است که در انتخابات دور ششم شوراها بر اساس اعالم 
رسمی شورای نظارت بر انتخابات شهرستان ری، از 241 کاندیدای ثبت 
نام شده فقط 173 نفر تائید صالحیت شدند. البته دلیل افزایش آمار ثبت 
نام شده ها به دلیل افزایش 2 شهر به شهرستان است اما آمار 2۶ درصدی 

یکی از رد صالحیت شده ها از 
سوی هیات نظارت بر انتخابات 
شهرستان ری به مهرتابان میگوید:  
من تصویر صورت جلسه امضا شده 
تائید صالحیت شده ها را دارم و 
برای من ارسال شده و مطمئن 
بودم تائید شدم. اما دقیقه 90 نام 
من حذف شده و نام یک فرد با 
فشار یکی از آقایان وارد لیست 
شده است. اظهارات این داوطلب 
انتخابات در حالی بود که یک 
داوطلب دیگر هم چنین ادعایی 
با ادبیات دیگر را اعالم کرد. موج 
اعتراضات رد صالحیت های فله ای 
به استانداری تهران و حتی مجلس 
شورای اسالمی رسید و انوشیروان 
محسنی بندپی استاندار تهران و 
محمدباقرقالیباف اعالم کرد که 
حتما رسیدگی می شود.

رد صالحیت ها قابل تامل بود. هرچند شعار تیم اصولگرای هیات نظارت 
برانتخابات شهرستان ری صداقت، شفافیت و فراجناحی بودن بود اما در 
عمل رد صالحیت شدگان کمر همت بستند تا اثبات کنند که ناجوانمردانه 
تیغ سیاست آنها را از لیست خارج کرده است. ماجرا از شب سومین نشست 
خبری مجید زارعی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و 
روستای شهرستان ری آغاز شد. زارعی در این نشست اعالم کرد: در شهر 
باقرشهر تعداد 17 نفر، کهریزک تعداد 1۶ نفر، قلعه نو 7 نفر، قیامدشت 
تعداد ۸ نفر و حسن آباد فشافویه 14 نفر رد صالحیت شدند. پس از 24 
ساعت سید هادی کسایی زاده )روزنامه نگار( برای نخستین بار اسامی تائید 
صالحیت شده ها را منتشر کرد که موجب شد تا واکنش های زیادی در 
سطح شهرستان نشان داده شود. فشارها به نحوی شد که حتی پلیس فتای 
شهرستان ری خبرنگار را دعوت کرد و برخی نهادها هم به این روزنامه نگار 
هشدار دادند. در کنار آن گروهی از کاندیداها که نامشان منتشر شده بود 

اظهاراتی را بیان کردند که نشان دهنده اجهاف در حق آنها بود.
*اظهارات قابل توجه یکی از داوطلبان رد صالحیت شده!

یکی از رد صالحیت شدگان به کسایی زاده گفت: من تصویر صورت جلسه 
امضا شده تائید صالحیت شده ها را دارم و برای من ارسال شده و مطمئن 
بودم تائید شدم. اما دقیقه ۹0 نام من حذف شده و نام یک فرد با فشار یکی 
از آقایان وارد لیست شده است. اظهارات این داوطلب انتخابات در حالی بود 
که یک داوطلب دیگر هم چنین ادعایی را اعالم کرد. موج اعتراضات رد 
صالحیت های فله ای به استانداری تهران رسید و انوشیروان محسنی بندپی 

استاندار تهران اعالم کرد که حتما رسیدگی می شود.
*گاف های فرمانداری ری

در این میان فرمانداری شهرستان ری هم سوء مدیریت و گاف های زیادی 
داد که نشان دهنده بی تجربگی و دستپاچگی تیم ستاد انتخابات ری بود. اول 
آنکه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ری کمتر اقدامی 
برای تشویق و تبلیغ جهت حضور و ثبت نام داوطلبان در سطح شهر و رسانه 
انجام داد و به نحوی که برخی از خبرنگاران به طور خودجوش برای تشویق 
مردم جهت ثبت نام وارد عرصه شدند. دوم آنکه فرماندار بعنوان رئیس 
هیات اجرایی انتخابات هیچ نشست خبری قبل و بعد از بررسی پرونده 
داوطلبان برگزار نکرد در حالی که هیات نظارت 3 بار نشست خبری برگزار 
کرد. سوم آنکه برخالف بسیاری از فرمانداری ها نتیجه صالحیت داوطلبان 
را به جای ارسال پیامک به طور حضوری از طریق نامه کتبی اعالم کرد و 
در ایام وضعیت قرمز کرونایی 241 نفر را مجبور کرد به فرمانداری ری 
مراجعه کنند! گاف چهارم آن بود که پس از توزیع نامه های محرمانه تائید 
صالحیت و رد صالحیت شدگان، فرمانداری ری به برخی رد صالحیت 
شده گان پیامک ارسال کرد که مدرک تحصیلی شما مشکل داشته و فردا با 
مدارک به فرمانداری مراجعه کنید و پس از چند دقیقه پیامک زدند که نیاز به 
مراجعه نیست! پنجمین گاف فرمانداری ری عدم اطالع رسانی به داوطلبان 
رد صالحیت شده برای اعتراض به نتیجه بود و گروهی از آنها سرگردان 
استانداری و فرمانداری بودند که باز هم کانال خبری هفته نامه مهرتابان وظیفه 

تبلیغات انتخابات ری تعطیل است!
هیات نظارت و رد صالحیت آخر شب یا چاشنی نفوذ سیاسی؟!

رد صالحیت 26 درصدی داوطلبان ششمین دوره شوراهای اسالمی شهرهای 
شهرستان ری از سوی هیات اجرایی و هیات نظارت موج تلخ و شیرینی را در جامعه 

به همراه داشت. برخی از دیدگاه گروهی از مردم باید  ردصالحیت می شدند اما 
ماندند و برخی هم با برچسب عدم التزام به اسالم برای ورود سفارش شده ها رد 

صالحیت شدند. {{ 6
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حسن دارابی عضو شورای 
شهر باقرشهر در دور چهارم 

شوراها در کنار حسین توکلی 
فرماندار فعلی شهرستان ری 
با رای مردم وارد شورای شهر 
باقرشهر شد. هرچند او ناگفته 
های زیادی دارد اما تالش کرد 

آنطور که دلش می خواهد 
پاسخ سواالت من را بدهد و 

بیشتر اطالعات را سانسور 
کرد. او در مورد افزایش نیروها 

در شهرداری باقرشهر که به 
یک معضل جدی تبدیل شده 
می گوید: اولین مطلبی که یک 

عضو شورا به آن توجه می کند 
این است که چندنفر را می تواند 

وارد شهرداری کند. زیرا همه 
دنبال جمع کردن تیم هستند. 
برعکس کالنشهر ها که دنبال 

آوردن پیمانکاران شناخته شده 
خود هستند. به طور مثال من 

در دوره خود سه نفر را برای 
استخدام شهرداری معرفی 

کردم. این موضوع در صورت 
اثبات، تخلف است. برخی از 

نیروها را هم از سازمانهای دیگر 
معرفی می کنند.

من معتقد هستم که زمان ما هم مافیا وجود داشت. در امالک، 
در کمیسیون ماده 100، ساختمان های با مجوز 5طبقه، تخلفات 
معماری مثل پیشروی ساختمان ها که باور نکردنی است. خود 
آقای ناصری پور خیلی تخلف داشت. با چشم خودم دیدم که 

}خالف داشت. 

مهرتابان/ نامش حسن دارابی است و در تاریخ 13۶5 به دنیا آمده و همچنان ساکن 
باقرشهر است. او دوره چهارم شوراها یعنی از سال ۹2 تا ۹۶ با 3300 رأی مردمی 
وارد شورا شد و می گوید عضو هشتم شدم. می گوید: گرایش ها اغلب سیاسی 

نبود اما چون مردم به سمت اصالحات بودند انتخابها هم به همان سمت بود. 
هرچند گروهی از هم تیمی هایش او را بعنوان عضو خوب شورا یاد نمی کنند اما 
همچنان رفاقت و دوستی خود را با استاد فرج شهردار فعلی باقرشهر نگه داشته 
است. علت آن هم به گفته یکی از اعضای شورا این است که در دوره او 2 بار استاد 

فرج را از استیضاح شدن نجات داد.
حسن دارابی می گوید: در دوره ما جمشید سعادتمند شهردار منطقه بود. تقی بخش، 
شهردار قبل، در جریان استیضاح شورای شهر باقرشهربرکنار شد و سعادتمند به 
عنوان شهردارمعرفی شد. برای شهرداری در دوره ما آقایان کریمی، استاد فرج، میثم 
شیرازی، دبیری و ... مطرح بودند و ما جلسات حضوری داشتیم و دیدگاه ها را 

بررسی می کردیم. 
خیلی تالش می شد که سعید استاد فرج شهردار شود. او خیلی فرد کاری است اما 
اگر اطرافیانش بگذارند خیلی بهتر کار می کند. چهارنفر تمایل به کریمی داشتند و 

چهارنفر هم به استاد فرج که در گیرو دار انتخابات من هم به او رأی دادم. 
*به آقای استاد فرج رأی دادید چون دوست شماست و هوای شما را داشت؟

اگر این حقیقت داشت که اآلن بیکار نبودم. و این رفاقت یک طرفه به چه دردی 
خورده است؟ یکی از دغدغه های من آب باقرشهر بود. و تالش من روی این 

امربود. 
*کارهای مهم این چهارساله چیست؟

احداث کمربندی ضلع غربی باقرشهر را اجرایی کردیم و اجازه ندادیم رانت اتفاق 
بیفتد و درگیر خرید زمین برای کمربندی شویم. افرادی البته ناخواسته وارد شدند. 

مسأله آب هم تا حد زیادی حل شد. 
فروش زمین به بهشت زهرا)س( در دوره سوم اتفاق افتاد. اراضی زیادی به 
بیمارستان و بوستان و تاالرپذیرایی و مجموعه شهرداری اختصاص یافت و جنگل 

کاجی که در آن ناحیه بود از بین رفت. 
*آن زمان بودجه شهرداری چقدر بود؟

بودجه شهرداری ساالنه روی30 میلیارد تومان بسته میشد. کارمندان شهرداری در 
دوره ما حدود 450نفر بودند که اآلن به ۶50 نفر افزایش یافته اند. 

*به اعتقاد شما علت افزایش کارکنان شهرداری چیست؟ در صورتیکه باید 
حدود ۲۰۰ نفر در شهرداری کار کنند.

اولین مطلبی که یک عضو شورا به آن توجه می کند این است که چندنفر را می تواند 
وارد شهرداری کند. زیرا همه دنبال جمع کردن تیم هستند. برعکس کالنشهر ها که 
دنبال آوردن پیمانکاران شناخته شده خود هستند. به طور مثال من در دوره خود سه 
نفر را برای استخدام شهرداری معرفی کردم. این موضوع در صورت اثبات، تخلف 

است. برخی از نیروها را هم از سازمانهای دیگر معرفی می کنند. 
*در مبارزه با فساد و تخلفات چه اقدامی انجام دادید؟چراجلسات علنی یا 

استقبال از سایتهای شفاف سازی انجام نشد؟
در برخی جلسات این اتفاق افتاد و اعضایی از خارج از شورا شاهد جلسات بودند 

اما برخی اعضا ناراضی بودند و مخالفت کردند. 
در سطح شورای شهر برخی کارها انجام شده است. مثال آگهی مناقصات در برخی 
روزنامه های ناآشنا منتشر می شد و همیشه یک تعداد مشخص پیمانکار انتخاب 
می شد. حتی به شخصه تالش کردم که یک پیمانکارجدید را وارد چرخه کنم. 
او پیمانکار فضاسازی بهشت زهرا)س( بود و امتیازش این بود که خودش تولید 
کننده معروف در بازار گل و گیاه بود اما باز هم اجازه ندادند و من را به البیگری 

پیمانکار متهم کردند. 
*چند بارشهردار استیضاح شد؟

دوبار برای استیضاح شهردار اقدام کردیم. بار اول گفتند ایام انتخابات نباید فضا 
به هم بخورد. دالیل آن هم سوء مدیریت و دخالت در امور کاری و فشار برای 

استخدام های جدید بود. 
در مورد صحبت های ناصری پور که معتقد بودند که در شورای باقرشهر مافیا نفوذ 

دارد و اجازه آزادی شهردار را نمی دهند من معتقد هستم که زمان ما هم مافیا 
وجود داشت. در امالک، در کمیسیون ماده 100، ساختمان های با مجوز 5طبقه، 
تخلفات معماری مثل پیشروی ساختمان ها که باور نکردنی است. خود آقای 

ناصری پور خیلی تخلف داشت. با چشم خودم دیدم که خالف داشت. 
*نقطه ضعف و قوت استاد فرج شهردار باقرشهر چیست؟

نقطه ضعف استاد فرج دوستی رفاقت زیاد است. نقطه قوت هم آن است که قبل 
از همه کارمندان وارد و بعد از همه خارج می شود. 

*چرا تمام کار انجام شده در بافت نوساز باقرشهر است و بافت فرسوده به 
حال خود رها شده است؟

تالش کردیم که در بخش قدیمی نوسازی ساختمان ها صورت گیرد اما نشد. 
وزارت راه و شهرسازی نپذیرفت. 

*چرا پل  اول باقرشهر نیمه کاره رها شد؟
طراحی آن را ما انجام دادیم و پایه های اولیه ساخته شد اما به علت افزایش قیمت 

و هزینه ها نیمه کاره رها شد. حدود 15میلیارد تومان هم بودجه دارد. 
*چرا در حوزه فرهنگی کم کاری شده است؟

یک بوستان عطر قرآن، مسجد، زورخانه در دوره ما احداث شد. ما کم کاری 
نداشتیم از شوراهای بعد سوال کنید.

*خودتان به شخصه پارتی بازی هم کردید؟
پرونده هایی که مسکوت می شد با پارتی بازی باید راه می افتاد. اما به معنی سوء 
استفاده نبود. چون از نظر وجدانی نمی توانستم. وقتی وارد شورا شدم یک خانه 
داشتم و زمانی که از شورا خارج شدم یک خانه و دو دوانگ از یک زمین داشتم. 

البته بسیاری از اعضا استفاده های آنچنانی بردند. 
*حسین توکلی )فرماندار ری( هم با شما عضو شورا بود. آیا او استفاده از 

موقعیت نکرد؟
او استفاده شخصی نبرد. البته ارتباطات او باعث شد که خیلی زود فرماندار شود. در 
مقایسه با جمالی پورکه به خیلی ها بد کرد آقای توکلی خیلی گزینه بهتری است. 
در زمان جمالی پور بخشی از بودجه برای هزینه های فرمانداری صرف شد. در 
تایید صالحیت ها یا گرفتن حقوق باقرشهر باید یک اقدام برای فرمانداری انجام 

می دادیم که جلب توجه کنیم و بودجه را بگیریم.
*از بخشداری وقت کهریزک بگوئید؟

پیش از توکلی، موسوی بخشدار بود که هیچ خیرو برکتی برای ما نداشت و 
جز ضرر به بار نیاورد و فقط به میز فکر می کرد. سپس توکلی و بعد جانبزرگی 
بخشدار شدند. سپس مجیدی و بعد هم بابایی آمد. آقای مجیدی هم عملکرد 

بدی داشت.
*قرار بود که بعد از شورا چه کاری انجام دهید؟

توقع داشتم از تجربیات من هم استفاده شود. برخی اعضا به کارگرفته شدند و یا 
ارتقاء پیدا کردند. اما من سهمی نداشتم.

*چرا مردم باقرشهر اینطور رای می دهد؟ مثال فامیلی و قومیتی هستند؟
مردم منطقه لیستی و قومیتی رأی می دهند. در این امر فقدان رسانه اثر بدی داشته 
است. دراین منطقه فقط یک رسانه فعال است. در مورد آقای پرک که هم اعضای 
خانواده و دوستانش را وارد شهرداری کرد، حتی اگر صد پرونده فساد روی میز 
بگذاریم باز هم مردم به او رأی می دهند زیرا تمام خواسته های شخصی اطرافیان 

را برآورده می کرد حتی اگر در سطح منافع شهر نبود. 
*می شود کاری کرد؟

البته می شود که این بساط با کمک رسانه ها جمع شود. و شهردار دیگری از بین 
جوانان نخبه انتخاب شود. یا قانون دو دوره شدن شورا ها ایجاد شود. استاد فرج 
14 سال است که شهردار است و این خیلی بد است. وضعیت باقرشهر نابسامان 

است و خیلی چیزها ناتمام مانده است. 
گفتگوی ما کوتاه بود اما ناگفته های شوراهای باقرشهر بسیار زیاد است و متاسفانه 
رسانه های محلی در این سالها آن را استخراج نکرده اند و مردم از جزئیات 
عملکرد شوراها در سالهایی که گذشته بی خبرند که تالش می کنیم بخشی از 

تاریخ شفاهی شوراها را بیان کنیم.

زمان ما هم مافیا در شورا و شهرداری بود
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مهرتابان/ انتهای خیابان امام خمینی)ره( باقرشهر، بوستان فدک ویژه بانوان و یک 
کیوسک نگهبانی ... تصورش سخت است اما قهرمان کیک بوکس ایران با حقوق 
ماهانه 2.7 میلیون تومان آنجا نگهبانی می دهد! وقتی این ماجرا را برای من تعریف 
کردند باورم نشد. تصمیم گرفتم خودم حضورا تحقیق کنم برای همین مستقیم به 
طرف بوستان حرکت کردم. از پشت میله ها گفتم: ... نگهبان ... نگهبان .... که یک 
مرد قوی هیکل با اندام فوالدی روبروی من ظاهر شد. خوشبختانه از طریق کانال 
خبری که داشتم من را می شناخت و چند دقیقه ای با هم گفتگو کردیم. زیاد 
تمایلی به مصاحبه نداشت و اخالق و روحیاتش نشان می داد که دوست ندارد 
زیاد انتقاد کند تا خدایی ناکرده مدیر، مسئول و خویش و قومی از او ناراحت 

نشوند. اما با تمام مقاومت ها توانستم کمی با این قهرمان گپ بزنم.
نامش احمد نوبخت است و در اول اسفندماه 135۹ به دنیا آمده و در حال 
تحصیل است. وقتی وارد کیوسک نگهبانی او شدم خیلی برای من تلخ بود. یک 
ورزشکار ملی در یک اتاقک فلزی ۶ متری ... تاسف آور بود. احمدآقا 11 سال 
کشتی کج )رزم ایران( کار کرده و یک بارهم قهرمان ایران شده است. او امروز 
دو فرزند دارد و یک سال است که به دلیل حقوق کم و نبود امکانات تمرین 
و ورزش نکرده و تمام وقتش را نگهبانی می دهد! آقای نوبخت می گوید: اگر 
بخواهم حرفه ای کار کنم روزانه حدود یک میلیون تومان هزینه دارد. سوال 
کردم: فدراسیون چه کرده است؟ گفت: هیچ ... هیچ ... گفتم: خب فدراسیون هیچ 
...مسئوالن شهرری برای شما چه کردند؟ لبخند زد و گفت: خب لطف کردند و 
نگهبان پارک شدم! ) لبخند او جنبه مسخره کردن و نقد نداشت و او از ته قلب 
راضی بود و حتی تشکر کرد!(. احمد نوبخت چند سالی مسئول باشگاه ورزشی 
باقرشهر بوده و با قراردادمربی گری کار می کرد. تا اینکه یکی از کاندیداهای فعلی 
شورای شهر باقرشهر به این قهرمان می گوید: برای تبلیغات انتخاباتی هوای من 
را داشته باش و وقتی من وارد شورا شدم هوای تو را دارم و برای تو حقوق و 
بیمه رد می کنم! احمد نوبخت با تصور اینکه او حتما راست می گوید و نیت 
خیرخواهانه ای دارد مرام گذاشته و تمام قهرمانی، ارزش ها، اعتبار و آبروی خود 
را صرف معرفی و تبلیغات این آقای سوءاستفاده گرمی کند. )البته آقای نوبخت 
می گوید که نام این عضو شورای شهر را نمی برم چون از دوستان من است.( 
وقتی این رفیق کاندیدا وارد شورای شهر باقرشهر شد او را رها کرد و در سال آخر 

احمدآقا 11 سال کشتی کج )رزم 
ایران( کار کرده و یک بارهم 
قهرمان ایران شده است. او امروز 
دو فرزند دارد و یک سال است که 
به دلیل حقوق کم و نبود امکانات 
تمرین و ورزش نکرده و تمام 
وقتش را نگهبانی می دهد! او ابزار 
تبلیغاتی یک کاندیدای شورای 
شهر باقرشهر می شود و در عوض 
سهم او نگهبانی از یک پارک بانوان 
می شود!

شورا تنها اقدامی که برای قهرمان کرد استخدام از طریق پیمانکاری در دکه نگهبانی 
پارک بود! آن هم با حقوق زیر قانون کار ...! همسر قهرمان راضی به رضای خداست 
و شاکر هستند و توقعی ندارند. حتی وقتی همسرش پس از 24 ساعت نگهبانی کل 
روز بعد را در خانه خواب است باز هم خدا را شکر می کند. احمد نوبخت در رشته 
قوی ترین مردان پایتخت در وزن 105 کیلو رتبه سوم را کسب کرده و در رشته 
بدنسازی هم قهرمان تهران بوده است. او به اصرار من صحبت می کرد و می ترسید 
که خدایی ناکرده آبروی کسی ریخته نشود و من بعنوان روزنامه نگار مجبور بودم 
روایت تلخ یک قربانی سیاست را روایتگری کنم. قهرمان شهرمان می گفت: وقتی 
شاگردانم برای نوشتن برنامه یا مشاوره به پارک می آیند خجالت می کشم بگویم 
نگهبان پارک هستم اما افتخار می کنم با عزت زندگی کردم و دنبال رانت و داللی 
نبودم. نوبخت می گفت: االن هم بسیاری از کاندیداها به سراغ من می آیند تا برای 
آنها رای جمع کنم. و قول می دهند که من را فالن جا ببرند. می گویم که چرا برای 
انتخابات سراغ من می آیید. من ورزشکار این شهر هستم نه تابلوی تبلیغاتی ... چرا 
به من امکانات نمی دهید. به احمد گفتم: من تاسف می خورم و برای مسئوالن این 
شهر متاسفم که شما برای یک فرد تعدادزیادی رای جمع کردید و حاال این جای 
شما است. احمد نوبخت می گوید: من اهل پول گرفتن از دوستانم برای تبلیغات 
انتخاباتی نیستم. اصال روم نمی شود زشت است. من فقط یک شغل ثابت با بیمه می 

خواستم... آیا این انتظار برای یک قهرمان ملی زیاد است؟
 من وقتی هم مسئول باشگاه بودم از فردی که پاک شده یا سرباز است پولی نمی 
گرفتم چون این در مرام من نبود. گفتگوی ما زیاد طول نکشید و بیشتر با من 
درد و دل می کرد. خواسته زیادی نداشت و من هر بار زیر لب یک نفرین به 
مسئوالنی که سوءمدیریت دارند و مدعی هستند می کردم که انشا اهلل خدا خودش 
آگاه است و جواب آنها را بدهد. از کیوسک نگهبانی خارج شدیم و خواستم از 
قهرمان شهرم عکس بگیرم. حتی برای عکس هم تمایل نداشت. به راستی این 
افراد سرمایه شهرستان ری نیستند؟ آیا اداره ورزش ری به جز این افراد سرمایه های 
دیگری هم دارد؟ چرا باید فردی حتی بر حسب رفاقت از بازوان و اندام و لقب و 
شهرت رفیقش برای رسیدن به کرسی شورای شهر سوء استفاده کند؟ این گزارش 
را نوشتم تا در تاریخ انتخابات شهرستان ری ثبت شود. که در این دوران اینگونه 

گروهی خدمت می کردند!

{
عضو شورا به شالق محکوم شد

مهرتابان/ یکی از اعضای اسبق شورای شهر باقرشهر به شالق محکوم 
شد. در بازخوانی این پرونده که تائید و رای قطعی دادگاه تجدید نظر 
رسیده است آمده:  نامبرده به محکومیت بابت اتهام توهین به تحمل 
یکصدو یازده ضربه شالق تعزیری؛ محکومیت بابت افترا به یکسال 
ونیم حبس و یکصدو یازده ضربه شالق تعزیزی؛ محکومیت بابت 
نشر اکاذیب به تحمل سه سال حبس؛ محکومیت بابت جرم تهدید به 
تحمل سه سال حبس؛ محکومیت بابت استفاده از صیغه نامه مجعول به 
سه سال حبس؛ محکومیت بابت اتهام تهدید به عنف دراخذ امضاء و 
اثر انگشت شاکی به تحمل سه سال حبس و یکصدو یازده ضربه شالق 
تعزیری؛ محکومیت بابت اتهام استفاده از صیغه نامه فوق الذکربه تحمل 
سه سال حبس؛ محکومیت بابت اتهام ادعای زوجیت بصورت غیر 
واقعی به تحمل سه سال حبس؛ محکومیت بابت اتهام ایجاد مزاحمت 

بانوان به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزیزی؛ محکومیت 
بابت اتهام انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی به تحمل 
سه سال حبس؛ محکومیت بابت اتهام سرقت داده های رایانه ای و 
مخابراتی به تحمل یکسال و نیم حبس و نهایتاً مجازات شالق جرائم 
توهین و افترا و )جرائم اول و دوم( به تجویز بند ج ماده یک قانون 
کاهش به پرداخت دو فقره چهل میلیون جزای نقدی که صرفاً یک 
فقره قابل اجرا است تبدیل گردیده و نیز چهار فقره سه سال حبس 
مربوط به محکومیت های نشر اکاذیب استفاده از صیغه نامه مجعول 
ادعای زوجیت غیرواقعی و انتشار عکس های خصوصی در فضای 
مجازی)جرائم سوم، پنجم، هشتم و دهم ( نیز هر کدام به تحمل 
یکسال حبس تقلیل یافته است که با بررسی مجدد محتویات پرونده 
ضمن موافقت با تقاضای قاضی اجرای احکام نسبت به محکومیت 

های موضوع جرائم چهارم، ششم، هفتم و نهم مذکور در سطور فوق 
و به تجویز بند ب ماده 10 قانون مجازات اسالمی و در راستای اختیار 
تفویضی در بند پ ماده 12 قاون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث 
تشدید مجازات صرفا تا سقف یک چهارم بیش از حداکثر قانونی حبس 
های معین شده برای اتهامات تهدید)جرم چهارم( و نیز اخذ امضاء و اثر 
انگشت به عنف)ششم( و استفاده از ضیغه نامه غیر واقعی )جرم هفتم( 
به یکسال و چهارماه حبس )سه فقره یکسال و چهارماه حبس( و شالق 
مربوط به جرم ششم را نیز به هفتاد و چهارضربه شالق تقلیل نموده و 
حبس مقرر برای جرم مزاحمت بانوان انتسابی را ) جرم نهم مذکور( نیز 
و به تجویز ماده ۶۶ قانون مجازات اسالمی و رعایت بند ب مواد ۸3 و 
۸۶ قانون مذکور به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس 

با حفظ 74 ضربه شالق تعزیری تصحیح می نماید.

بازخوانی یک پرونده قضایی در شهرستان ری

پهلوان احمد نوبخت
قهرمان ملی رزم ایران



گزارش فساد در بایگانی!
باقرشهر

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 233
21 فروردین 1400

مهرتابان/ قاضی محمد ساری معاون دادگستری کهریزک در مورد پرونده قاچاق سوخت در جنوب تهران 
می گوید: ساعت حدود 21 تاریخ 23 فروردین ماه 1400وقتی نگهبان زمین منتظر دو برادر قاچاقچی است 
تا از درون چاه بیرون بیایند متوجه می شود خبری از سر و صدا نیست! می ترسد و به پلیس 110 تماس 
می گیرد.  مأموران پس از حضور در محل و بررسی اولیه موضوع متوجه شدند که نیاز به حضور عوامل 
آتش نشانی و نیروهای امدادی در محل حادثه وجود دارد. آتش نشانان بعد از حضور در محل حادثه اعالم 
کردند که انتهای چاه مذکور به خط لوله بنزین در پاالیشگاه نایین می رود و این لوله بنزین به شهرری وصل 
بوده که برای توزیع بنزین از آن استفاده می شده است. با توجه به این موضوع که انتهای مسیر چاه را بنزین 
زیادی مسدود کرده، امکان دسترسی به این افراد گرفتار شده میسر نبود چرا که گاز بنزین در چاه جمع شده 
بود. اما متاسفانه دو نفر داخل چاه جان خود را از دست داده بودند. که سرانجام آتش نشانان و عوامل امداد 
و نجات موفق شدند اجساد این افراد را از چاه خارج کنند. این افراد 17 متر به طور عمودی و 50 متر به 
صورت افقی چاه را کنده بودند تا به این خط لوله بنزین دست پیدا کنند. در واقع این دو نفر ۹۸ درصد از 
اقدام شان را عملی کرده بودند اما به محض اینکه لوله را باز کردند تا استخراج را انجام بدهند به دلیل فشار 
بنزین داخل لوله نتوانستند کار سرقت را به اتمام برسانند. در بررسی های دقیق تر مشخص شد این اتفاق 
از قبل برنامه ریزی شده و زمین متعلق به دو برادر 25 و 35 ساله بوده، که آنها زمین را که حدود دو هکتار 
و چهاردیواری است حدود یک سال قبل به همین منظور سرقت، خریداری کرده بودند. این افراد بعد از 
چهاردیواری کردن زمین، تعداد زیادی بشکه به داخل آنجا برده و از شهریور ۹۹ کار حفاری را آغاز کرده 
و حدود هفت ماه بود کار حفاری را انجام می دادند تا به لوله بنزین برسند. نگهبان زمین مذکور هم از همه 
موضوعات باخبر بود، دستگیر شد و در حال حاضر دو نفر) نگهبان و همدست حفاری( در بازداشت 
هستند. قاضی ساری کارگران در اظهاراتشان گفته اند که این دوبرادر گفته بودند که دنبال آب هستیم. آنها 
دستگاه هواسازقوی داشتند و بسیار مجهز و قوی کار کرده بودند. از قاضی ساری سوال کردم: این اقدام 
با این وسعت قطعا نیار به بررسی و نقشه برداری دقیق دارد و قطعا امکان شبکه ای بودن سرقت سوخت 
وجود دارد. آیا شما به آن رسیده اید؟ در پاسخ گفت: تمامی تلفن های همراه سارقان و دستگیر شدگان در 
حال بررسی است تا به حقیقت دست یابیم و اطالعات جنوب تهران هم کار تحقیقات را آغاز کرده است.  

مهرتابان/ در ایامی که تهران در وضعیت قرمز کرونایی قرارداشت امین بابایی بخشدار کهریزک به همراه 
قاضی محمدساری هر روز در بازدیدهای میدانی در سطح شهرهای کهریزک و باقرشهر کسبه و اصنافی 
که پروتکل ها و قوانین را زیرپا می گذاشتند را بازرسی و اعمال قانون می کردند. هرچند اصناف و بازاریان 
از بی توجهی دولت به معیشت و کسب و کارشان ناراضی بودند اما برای حفظ سالمتی شهروندان باید 
قوانین را اجرا می کردند. در این بازدیدها در چند مورد هم برخوردهای ناشایستی رخ داد که نشان دهنده 
نارضایتی برخی اصناف بود. با این حال حضور مستمر مسئوالن بخش کهریزک برای حفظ سالمتی 

شهروندان حائز اهمیت است .

مهرتابان/ پس از انتشار گزارش های مردمی در مورد تخلفات رخ داده در روستای قمصر و عدم پاسخگویی 
دهیار و شورای این روستا، امین بابایی بخشدارکهریزک وارد میدان شد. پس از بررسی بخشدار کهریزک 
از وضعیت تصرف بخشی از میدان شهر که متعلق به دهیاری قمصر بود مطلع شدند که فردی که اقدام به 

تصرف کرده بنام میم-میم)صافکار( است که با حکم قضایی دستور قلع و قمع دیوار صادر شد.
قرار بود عصر آن روز دهیاری روستای قمصر این مکان با به فضای سبز تبدیل کند که فرد متصرف با 
حضور گروهی از افراد مانع اجرای فعالیت دهیار شد. پس از مقاومت غیرقانونی و خودسرانه متصرفان 
قطعه زمین روستای قمصر مدیران با کالنتری تماس می گیرند اما آنها از حضور در محل خودداری کرده 
و می گویند کاری نمی شود کرد. با تماس نیروهای بخشداری به قاضی ساری معاون دادگستری کهریزک 
دستور حضور کالنتری برای اجرای عملیات صادر شد. ساری گفته است: این حقوق بیت المال است و 

نباید در بازپس گیری آن تعلل کرد.

مهرتابان/ معموال اعضای شورای شهر تخلفات شهرداران و مدیران شهری را رصد کرده و برای استیضاح 
یا برکناری آن را رسانه ای یا گزارش به مراجع باالتر می دهند. اما در باقرشهر کمی اوضاع فرق دارد. این 
بار حراست شهرداری باقرشهر گزارش فساد و تخلف اعضای شورای شهر را روایت کرده و به استانداری 
تهران طی نامه ای ارسال کرده است. هرچند استانداری تهران هم اقدام مناسبی برای این گزارش نکرد. در 
نامه ای که شهردار وقت باقرشهردر سال 13۹۸ به معاون عمرانی استاندار تهران و بخش بازرسی )که خود 
او به دالیلی برکنار شد( ارسال کرده است تخلفات 3 عضو شورای شهر را به صورت مکتوب و مستند 
بیان کرده و رونوشت آن را هم برای مدیربازرسی و مدیر حراست شهرداری باقرشهر ارسال کرده است. 
بر اساس مستنداتی در این نامه که در اختیار خبرنگار )سید هادی کسایی زاده( است آمده: تعداد 14 اعمال 
فشار و دخالت در ساخت و ساز غیرمجاز برای یکی از اعضای شورا می باشد که با ذکر آدرس دقیق محل 
تخلف گزارش شده است. همچنین ستاد نخاله و سدمعبر شهرداری باقرشهر طی نامه ای رسمی به شهردار 
عنوان کرده که آقای )......( در امور آن واحد دخالت کرده و موجب سرگردانی کارکنان شده است. دخالت 
در سانس های ورزشی، مکاتبه مستقیم با هیات های ورزشی، دخالت در امور اجرایی و تعیین و تکلیف در 
اجاره دادن فضاهای ورزشی بخش دیگر از دخالت های آقای ..... است که مسئول تربیت بدنی شهرداری 
رسما به شهردار گزارش داده است. همچنین در نامه ای که در تاریخ آذرماه 13۹۸ از سوی مدیربازرسی و 
حراست شهرداری باقرشهر به مدیرکل بازرسی استانداری تهران ارسال شده آمده: دو نفر از برادران آقای 
....... با راه اندازی بنگاه های امالک و ساخت و ساز غیرمجاز سرمایه هنگفتی را به جیب زده اند. در حالی 
که آنها قبل از ورود برادر به شورا سرمایه و زندگی ایده آل نداشتند اما امروز وضعشان تغییر کرده است. 
مداخله در امور خدمات شهری، تربیت بدنی شهرداری، تعاونی مسکن شهرداری و حمایت از ساخت و 

ساز های غیرمجاز بخش دیگری از تخلفات آنهاست. 
برابر گزارش مسئول واحد گشت کنترل نظارت فرد دیگری از اعضای شورا به نام آقای ..... اعمال مداخله 
در انجام امور اعم از کنترل نظارت، تربیت بدنی، ستاد نخاله، تزریق نیرو به شهرداری، اجاره سانس های 
ورزشی و اعمال فشار در هزینه های عمرانی در قالب کمک به مدارس و مساجد  با هدف برنامه های 
انتخاباتی و بارمالی بر شهرداری را در پرونده تخلفاتی خود دارد. این فرد مصوبه شورای شهر را نادیده گرفته 
و 700 برگ بلیط رایگان به هواداران خود داده است. همچنین مداخله مستقیم و تهدید آمیز در خصوص 
عدم راه اندازی سازمان های آتش نشانی و حمل و نقل و ... داشته که متاسفانه برادر خود را که فاقد شرایط 
احراز بوده را بعنوان متصدی معرفی می نمایند که به دلیل مخالفت شهردار وقت ساز و کار استیضاح 
شهردار فراهم می شود. فرددیگر شورا به نام آقای ..... هم رد پایش در ساخت و سازهای غیرمجاز دیده 
می شود. او فشار به شهردار وقت آورده تا بستگان خود را وارد شهرداری کند که چندین نفر در پست های 
مختلف به کار گیری می شوند. همچنین عضو دیگر به نام آقای .... هم در ساخت و سازهای غیرمجاز 
دست دارد. او اقوام همزبان خود را با فشار به شهرداری در پست های مختلف جای داده است. آقای ..... 

21 نفر از اقوام خود را وارد شهرداری کرده و هم اکنون مشغول کارند. 
اما یکی از نکات قابل تاسف در شهرداری باقرشهر آن است که پیمانکاران برای اجرای قراردادهای خود 
نیروهای مورد نیاز را استخدام می کنند اما شهرداری با زور این نیروها را در ادارات خود به کارگیری کرده 
در حالی که حقوق آن را باید پیمانکار پرداخت کند. بعنوان نمونه شرکت ........... طی نامه ای به شهردار 
باقرشهر اعالم کرده است که 1۶ نفر از نیروهای خود را از دست داده و در شهرداری به کارگیری شده اند. 
تخلف در شورای شهر باقرشهر و شهرداری منتهی نمی شود و حتی وارد بدنه آن هم شده است. در نامه ای 
که به دست من رسیده یکی از شهروندان مدعی شده که پلیس ساختمان از او بابت تخلف ساختمانی 
درخواست پول کرده است. او این ماجرا را به برخی از اعضای شورای شهر گزارش می کنداما نتیجه ای 
حاصل نمی شود. ماجراهای تخلفات آقای ...... در دخالت در امور اجرایی شهرداری باقرشهر هرچند 
تلخ اما خواندنی است. در یک مورد فرد اقدام به حفاری داخل بنا کرده تا چال سرویس تعویض روغن 
ایجاد کند و وقتی ماموران از این اقدام جلوگیری کردند عضو شورای شهر دخالت کرده و مانع کار شدند.

در این گزارش عنوان شده که آقای ...... یکی از برادران خود را بعنوان مسئول واحد ساختمانی وصدور 
پروانه منصوب می کند که هیچگونه تخصصی در این امور ندارد تا سفارشات غیرقانونی برادر را کارسازی 
کند. برادر دیگر او هم بعنوان مسئول امالک و دبیرتوافقات و مسئول واحد حمل و نقل می شود که به 
دلیل عدم صالحیت برکنار می شود که همین موجب آغاز طرح استیضاح شهردار وقت شده است.  در 
گزارشاتی که به دست من رسیده است آقای ...... عضو دیگر شورای شهر باقرشهر مداخالتی در ساخت 
و سازهای غیرمجاز داشته است که تعداد آن به 24 مورد می رسد. در یک مورد مزایده پارکینگ بوده تا 
یکی از بستگانشان با مبلغی ناچیز برنده شود. مورد دیگر آنکه او پدرهمسر خود را بعنوان سرایدار زورخانه 
سیدالکریم)ع( منصوب می کند که مردم باقرشهر از این موضوع مطلع هستند. این تخلفات عدیده بخشی 
از مداخله های اعضای شورای شهر باقرشهر است که مورد اعتراض بخش بازرسی و حراست شهرداری 
قرارگرفته که در نهایت در مکتوبه ای رسمی به استانداری تهران ارسال می شود. استانداری تهران اقدام 
خاصی برای بررسی این گزارشات انجام نداد و آنچه به من )خبرنگار( گزارش شده است پرونده بسته شده 
و دیگر پیگیری نشده و در نهایت شهردار وقت برکنار می شود. با ورود آقای استاد فرج بعنوان شهردار 
باقرشهر انگار دیگر هیچ گزارش تخلفی از اعضای شورای شهر باقرشهر به استانداری تهران ارسال نشده 
و شهرداری و شورا به طور مسالمت آمیز در کنار هم زندگی خوش و خرمی را دنبال کردند. حاال ایام 
انتخابات نزدیک است و آنهایی که رد صالحیت شدند کاندیدای پوششی دارند و آنهایی هم که با هزار 
ترفند تائید شدند بازهم به امید ورود به شورا تصمیم جدی دارند. فشارها بر روی خبرنگار زیاد است اما 

مبارزه با فساد ادامه دارد.

محمد ساری
معاون دادگستری بخش کهریزک

سید هادی کسایی زاده
روزنامه نگار ضد فساد ایران
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قاضیدادگستریکهریزکدرموردجزئیاتپرونده
قاچاقسوختمیگوید

ونا! وی در کر پیاده ر

قمصر! به  حمله 

گزارش بازدید میدانی معاون دادگستری و بخشدار کهریزک 

گزارش کوتاه رسیدگی به تخلفات در روستای قمصر

کشف مشکوک!



جایزه می دهم!
مهرتابان/ رحمان آذرخرداد متولد 135۸ دارای مدرک کارشناس ارشد جزاء و جرم شناسی، صاحب دو فرزند که حدود 
12سال در کهریزک ساکن است.  او در نهادهایی مانند ستاد اقامه نماز، بخشداری، دادگستری خدمت کرده و امروز در 
کنار عضویت شورای شهر کهریزک 12 سال است که وکیل پایه یک دعاوی است. در موردش حرف و حدیث های 

زیادی روایت می شود برای همین گفتگوی کوتاهی با عضو حقوقدان شورای شهر کهریزک داشتم.
*شما با این که چهارسال سابقه شورا داشتید چرا در امور اجرائی این دوره موفقیتی نداشتید؟ 

به علت اینکه دوره فعلی که در آن هستیم یکی از پر حاشیه ترین دوره ها بود. تأیید شورا خیلی طول کشید که در کارها 
تاثیر منفی داشت.

*شما یک سال هم رئیس شورا بودید آیا قبول دارید که وضعیت موجود شهر نامطلوب است؟
قطعا شرایط باید از این بهتر باشد زیرا منطقه هم از ظرفیت و هم بودجه مناسبی برخوردار است. مردم بسیار فهمیده و 

صبوری دارد.
*آیا شما هم مثل سایر اعضا قبول دارید که شهردار)یحیی پور( به شما تحمیل شد؟

فشارهایی بود اما ما باز هم می توانستیم مقامت کنیم و او را تأیید نکنیم. 
*با وجود تمام ضعفهای اجرایی چرا باز کاندیدا شدید؟

تصمیم به جبران اتفاقات سابق دارم. همانطور که از اسم شورا مشخص است یک نفره نیست و یک سیستم جمعی است 
و هیچ یک از اعضا نمی تواند به تنهایی کاری انجام دهد و یا تصمیمی گیری کند.

*شما با وجود تمام این موارد ضعف که دو دوره عضو شورا)هشت سال( در فعالیت خود نشان دادید، کاندیدای 
شهرداری هم شدید. علت این اقدام شما چه بود؟ آیا اگر انتخاب می شدید شهرداری موفقی می شدید؟

من هرگز ادعا نکردم که می توانم شهردار خوبی باشم زیرا درباره کاری که شروع نکردم نمی توانم ادعایی داشته باشم. 
کاندیداتوری من به علت شرایط خاص موجود کهریزک رقم خورد. و نظر لطف اعضا بود که مرا انتخاب کنند اما تصمیم 
همه اعضا این است که شهردار باید یک فرد بومی باشد تا در این مدت کوتاه چندماهه آشنایی کافی برای کار در منطقه 

را داشته باشد. 
*البته طوری که اعضای دیگر گفتند شما تاثیر و نفوذ خوبی در شورا داشتید. چرا در دو دوره اقدام موثری انجام 

ندادید؟
در کوتاه مدت دو کار مهم در این منطقه باید انجام شود. اجرای عقب نشینی ها و برخی تغییرات عمرانی خیابان ها و 

دوربرگردان ها که طرح این موارد به شهردار داده شد اما او اجرا نکرد زیرا با مالکان کنارنیامد. 
*آیا شما فکر می کنید درصورت شهردار شدن میتوانید مشکالت موجود را حل کنید؟

مالکین کهریزک تا حدودی نسبت به شهرداری بدبین شدند. برخی اصالحات عمرانی انجام شده و مالکانی که در عقب 
نشینی همکاری کردند هنوز پول خود را دریافت نکرده اند. 

*به نظر شما در کهریزک چه تغییراتی الزم و ضروری است؟
گره ها بسیار زیاد است. اختیارات شورا بسیار محدود است و اصال اجازه نمی دهد که افراد آنچه در ذهن دارند اجرا کنند. 
افرادی باید با اطالع کامل از این اختیارات ورود کنند. با این تجربه ای که در دور اول داشتم همه دیدند که در دور دوم 
هیچ وعده و شعاری به مردم ندادم که نتوانم انجام دهم. مهمترین کمبودهایی که مردم دارند را باید پیدا کنیم و حل کنیم 
به طور مثال تاسیس یک درمانگاه خیریه در دوره قبل از اقدامات شورا بود. برخی اوقات شما ایده و افکاری دارید اما 
رسیدگی به دردهای موجود مردم ارجح برهمه امور عمرانی است. برای راه اندازی اورژانس در کهریزک یک ساختمان 
اختصاص دادیم و امروز تجهیزات بهتری برای آن مرکز جذب شده است و شاهد کاهش فوتی ها و ضایعات جانی در 

این خصوص بودیم. 
*حرف و حدیث علیه شما زیاد است. مثل رانت در یک بیمارستان ... بهتر است در خصوص بیمارستان عمومی 

الهام توضیح دهید؟!
تجهیز بیمارستان 1۶0 تخت خوابی که صفر تا صد از خرید زمین و تجهیز توسط خیرین در حال اجرا و در سال سوم 
انجام پروژه است. این تنها بیمارستانی است که از قم تا شهر ری ایجاد شده است. به علت مشکالتی که برای  دکتر 
هاشمی موسس بیمارستان در کهریزک ایجاد شده بود ، قرار بود یک بیمارستان خیریه ۶0 تخته در جای دیگری احداث 
کنند. که با صحبت، او را متقاعد کردم که در کهریزک اقدام کند و زمین هایی در نقاط مختلف به او پیشنهاد کردم که او 
یک قطعه را خرید و از قضا نام بنده را در هیأت مدیره بیمارستان وارد کرد. اما متاسفانه برخی به من تهمت می زنند که 
با تبانی من و فروشنده زمین دکترهاشمی، زمین را گران خریداری کرده است و چون عضو هیأت مدیره هستم بعدا از 
مجموعه سود خواهم برد که اینها کامال کذب است. این بیمارستان خیریه کامال تحت نظارت وزارت بهداشت و دارای 
تفاهمنامه است تا در مرحله خاصی تحویل وزارتخانه شود. امروز در حال ساخت است و قرار است به 1۶0 تخت ارتقا 

پیدا کند و تجهیزات و نیروی مورد نیاز توسط وزارت بهداشت تامین می شود. 
*گفته می شود همسر شما کارمند شهرداری است و حقوق بگیر است و با رانت شما وارد شده؛ آیا درست است؟

همسر من سال ۸7 یعنی 5سال قبل از این که من وارد شورا)سال ۹2( شوم به علت تحصیالت حوزوی که داشت جذب 
شورای حل اختالف شد. در آن زمان عرف بود که نیروهای شورای حل اختالف برای کار به سازمانها و ارگانهای دیگر 
معرفی می شدند و برای تامین حقوق آنها مأمور به خدمت می شدند و شهرداری حقوق آنها را تقبل می کرد. حقوق او 
هم طبق وزارت کار بود. او چهارسال اخیر)سال ۹۶( ترک کار کرد و اکنون خانه دار است. البته در هیأت اجرایی به علت 

همین دالیل من را رد صالحیت کردند. 
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رحمان آذرخرداد
عضو شورای شهر کهریزک

همینجا اعالم می کنم اگر فردی تخلفی از من }
شناسایی کرده و در اختیار دارد به او جایزه 

می دهم. حاضر هستم اگر فردی مدعی شود که 
برای داشتن رأی 50هزارتومان خرج کرده ام به او 

جایزه بدهم.  {
ماجرای الهام و همسر حقوقدان

*چرا دوره پنجم شورای شهر کهریزک با وجود بودجه ۴۰۰ میلیاردی شهرداری، 
ضعیف عمل کرد؟

اوایل کار شورا و شهرداری پروژه های زیادی عمرانی انجام شد شاید خیلی چشمگیر 
نباشد اما کارها در حال انجام بود تا این که مشکالت زیادی از خارج از شورا برای ما ایجاد 
و کارها متوقف شد.یکی از مشکالت کسب درآمد از تراکم فروشی است زیرا شهرداری 
کهریزک هیچ درآمد پایداری ندارد. البته مصوبه ای برای احداث یک گذربازارچه برای 
مرکز شهر داشتیم که اجرای آن پس از نصب سنگ فرش متوقف شد چون شهردار 
تعویض شد. در مورد تغییر آقای یحی پور )شهردارسابق( باید بگویم که شورا با یحیی 
پور هیچ چالش و درگیری نداشت. هر انسانی نقاط قوت و ضعف دارد. حضور او نظم 
خاصی به کار شهرداری داد که خیلی مفید بود اما گاهی بی احترامی به ارباب رجوع 
گزارش می شد. نکته منفی این که به شورا هیچ توجهی نداشت و انگار اصال ما را نمی د ید 
و فقط اعمال نظر و اقدام خود را پیگیری می کرد. و مخالفت هایی هم با تغییر او از سوی 
شهرستان و هیأت انطباق به دالیل مختلف وجود داشت اما ما باز فشارهای را تحمل 

کردیم. 
*اگر تایید صالحیت شوید آیا رأی می آورید؟ 

این هجمه ها شاید به علت مردمی بودن من باشد. البته به خاطر همان اقدامات کوچک که 
انجام دادم حس راحتی وجدان دارم و امیدوارم فرصت جبران کم کاری ها را داشته باشم. 
تجربیاتی که در این دوران داشتیم به ما کمک خواهد کرد که انتخاب بهتری در شهرداری 

داشته باشیم. تقریبا تمام مصوبات شورای ما اجرا شده است.
*چرا فعالیت فرهنگی شورا تا این حد کم است؟

به علت اینکه شهرداری واحد فرهنگی قوی ندارد. دوره قبل فعالیت فرهنگسراها قابل قبول 
بود اما این دوره فعالیت فرهنگسراها و سینما متوقف شد. البته شاید بتوان این را هم افزود 
که مشکالت دیگر آنقدر زیاد هستند که رسیدگی فرهنگی در جایگاه بعد قرار می گیرد. 

یکی از نقاط قوت شورای شهر استفاده از منابع و ارتباطات اعضاء در جذب و گرفتن 
امکانات و خدمات و سرمایه گذار برای منطقه است. ارتباطات شما تا چه حد اثرگذار بود؟

حاشیه ها مانع از اجرای خیلی از امور و پروژه ها شد و انرژی زیادی از ما گرفت. متاسفانه 
روابط عمومی شورا بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ارتباط با رسانه ها وجود نداشته 
است تا ما بتوانیم از نقدها استفاده کنیم. رسانه ها هم باید به ما کمک کنند و تاثیر داشته 

باشند.
*در صورتی که درشورا انتخاب نشوید چه کاری پیش می گیرید؟

دفتر مشاوره من باز است و درپرونده های جرم و جزاء پرونده قبول می کنم. البته اگر در 
کنار اعضای شورا یک حقوقدان حضور نداشته باشد مطمئنا همراه با آسیب خواهد بود. 

*آیا موافق جلسات علنی هستید؟ شفافیت در کار الزم است؟
این قانون است اما هیچ کس تا کنون درخواست علنی بودن نداشته و ما هم پیگیر نبودیم. 

شفاف سازی در هر کاری باید انجام شود و حرف و حدیث ها کم می شود. 
*حرفی برای مردم کهریزک دارید؟

از مردم تشکر می کنم که به من اعتماد کردند و من را انتخاب کردند. احترام برای من قائل 
بودند و من هم متقابالً دوست داشتم احترامشان حفظ شود. و امیدوارم هرچه خیراست 

اتفاق بیفتد.
*اما می گویند تخلف زیادی دارید! حاال یا زرنگید یا نمی شود رو کرد؟!

همینجا اعالم می کنم اگر فردی تخلفی از من شناسایی کرده و در اختیار دارد به او جایزه 
می دهم. حاضر هستم اگر فردی مدعی شود که برای داشتن رأی 50هزارتومان خرج کرده 

ام به او جایزه بدهم. 

پاسخ عضو شورای شهر کهریزک به حاشیه 
تخلفات و سوء استفاده های شغلی و مالی:



سبزی های آلوده!
بیان درد بی درمان ری!

وانه  دختر رقاص ر
بیمارستان شد!

تعاونی مسکن قلعه نو 
تعطیل است!
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مهرتابان/ شهریور ماه 13۹7 موضوع استفاده از آب های نامتعارف یا همان فاضالب شهری و صنعتی در 
جنوب تهران به ویژه شهرری برای چندمین بار رسانه ای شد. کریم ذوالفقاری، رئیس وقت سازمان جهاد 
کشاورزی استان تهران مهر تأیید به این ماجرا زد و با تأیید این موضوع گفت که شهرداری حقابه کشاورزان 
تهرانی را مصرف می کند و آن ها ناچارند محصوالتشان را با آب آلوده به فاضالب آبیاری کنند. البته 
ذوالفقاری تأکید کرد که با این اتفاق برخورد می کنند، اما این برخورد تنها شامل محصوالت برنج و سبزی و 
صیفی است و در سایر محصوالت مانند غالت، گندم و جو به دلیل اینکه ریسک کمتری برای سالمت افراد 
دارد، برخورد انجام نمی شود. دی ماه سال 13۹7 هم محسن پناهنده معاون جهادکشاورزی شهرستان ری اعالم 
کرد که ۸4 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان ری با آب های نامتعارف آبیاری می شوند و هم اکنون 30 
مورد از اراضي کشت سبزي و صیفي جات با آب فاضالب در قلعه نو و گلحصار و کهریزک شناسایي شده و 
جهاد کشاورزي ري از اداره بهداشت تقاضا کرده تا بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمي با افراد متخلف 
در این حوزه برخورد کند. هم اکنون شهرستان ري با 11 هزار و 500 هکتار از اراضي کشاورزي، ساالنه در 
حدود ۸50 هزار تن محصوالت کشاورزي و زراعي را تولید مي کند. این شهرستان داراي رتبه اول در تولید 
گندم، ذرت علوفه اي، صیفي جات، شیر و رتبه دوم را در تولید تخم مرغ در استان تهران را دارد و عالوه بر 

سبزي تمامي گندم و ذرت این منطقه با آبهاي نا متعارف آبیاري مي شوند.

*پرونده ای برای برادران هــــ
در یکی از جدیدترین پرونده های قضایی، زمین های کشاورزی متعلق به آقای )برادران( هـــ در منطقه ای 
میان روستای قمصر و درسون آباد با آب های نامتعارف آبیاری می شد که وسعت آن حدود ۸3 هکتار می شود. 
این زمین ها متعلق به آستان سیدالکریم)ع( است که به صورت اجاره در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. با آنکه 
این زمین ها با آب خوب و چاه های آب مجهز است اما بازهم از آب های لش آب استفاده کرده اند. کشاورزان 
معتقدند که آب لش آب می تواند بعنوان کود و تقویت زمین استفاده شود! بعنوان مثال ترب )سبزیجات( با 
آب سالم ریز و نقلی رشد می کند اما وقتی آب لش آب اضافه شود درشت تر و سنگین تر و سریع تر رشد 
می کند. پس از اعالم گزارش مردمی و بازدیدبازرسان قاضی محمدساری معاون دادگستری کهریزک وارد 
پرونده می شود و بر اساس قانون کشاورزان برادران)هــــ( بازداشت می شوند. آنها در بازجویی اعالم کرده 
اند که قصد فروش محصول کشاورزی را نداشتند و می خواستند از سبزیجات بذرتولید کنند. اما قاضی مستند 
و بر اساس قانون به آنها می گوید: اوال از کجا می توان اطمینان داشت که شما بذرتولید خواهید کرد؟ دوم 
آنکه در نص صریح قانون آمده است که آلودگی خاک به هرنحوی جرم محسوب می شود همچنین آبیاری 
با فاضالب برای محصوالت زراعی طبق قانون ممنوع است. قاضی ساری می گوید: این چالش در بسیاری از 

روستاهای بخش کهریزک وجود دارد. 

مهرتابان/ حسین توکلی فرماندار ری با بیان اینکه برخی بندهای صورتجلسات مرتبط با شهرستان ری در 
استان طی 13 سال اجرا شده، برخی هنوز اجرا نشده و بعضی از آن ها درحال اجرا است افزود: برخی موارد 
با پیگیری های مستمر به نتیجه رسیده و عمده بندهایی که انجام نشده به این دلیل است که در شهرداری 
تهران چندین معاونت درگیر بندهای مصوبه هستند و متولی کار یک مجموعه واحد نیست. توکلی با اشاره 
به جلساتی که در راستای اجرای این مصوبات تشکیل شده است، ادامه داد: آخرین جلسه طی چند روز 
گذشته با حضور استاندار تهران و معاونان شهرداری تهران تشکیل که در این جلسه مقرر شد کل مصوباتی 
که طی چند سال اخیر تصویب اما اجرا نشده در دستور کار شهرداری تهران قرار بگیرد. وی تصریح کرد: 
پل ورودی کهریزک، سه راهی باقرشهر، ورودی کهریزک از شهرآفتاب، جمع آوری سگ های بالصاحب، 
ریزش شیرابه ها و تخریب آسفالت شهید رجایی و جاده قدیم تهران قم، توسعه فضای سبز و جابه جایی 
آرادکوه از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و استاندار تأکید کرد همه مصوبات اجرا و در 
حوزه زیست محیطی و گردشگری کارهای بیشتری در شهرری انجام شود که متولی همه آن ها شهرداری 

تهران است.
معاون استاندار تهران اضافه کرد: قرار شد شهرداری تهران برخی موضوعات را در اولویت قرار دهد و 
اعتبارات الزم را از شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش بگیرد لذا در فضای تعامل و همدلی، مسائل 
مربوط به شهرداری تهران را دنبال می کنیم تا تصمیمات به نتیجه برسد. توکلی با بیان اینکه پسماند باید در 
اولویت مدیریت شهری باشد، گفت: کاهش مشکالت زیست محیطی ری باید در اولویت باشد و اگر 
صنف و صنعتی ایجاد می شود قبل از هرگونه جانمایی به موضوعات زیست محیطی توجه شود. توکلی 
در رابطه با جابه جایی محل دفن زباله پایتخت از کهریزک تصریح کرد: این منطقه دیگر توان ندارد روزی 7 
هزار تن زباله را پذیرش کند و توان محیطی آرادکوه تمام شده است لذا سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران برای جابه جایی این مرکز، مشاور تعیین کرده و مطالعات در حال انجام است. وی درخصوص 
جانمایی جدید آرامستان بهشت زهرا)س( نیز خاطرنشان کرد: توسعه در محل فعلی ممنوعیت دارد و برای 
توسعه این مجموعه کالً در محدوده کهریزک و باقرشهر مخالف هستیم و پیشنهاد شده که در چهار سمت 

تهران آرامستان ایجاد شود.

مهرتابان/ اواسط فروردین ماه سال 1400 فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که یک دختر روی سقف 
خودروی پراید در میدان شهرری ایستاده و حرکات موزون)رقص( انجام می دهد! این فیلم پس از مدتی 
کوتاه سر تیتر فضای مجازی تلویزیون سعودی و انگلیسی قرارگرفت و در شبکه های اجتماعی ترند شد. 
هرچند در مورد این فیلم هیچ مقام مسئولی پاسخ رسانه ها را نداد اما بر اساس اخبار دریافتی خبرنگار 
مهرتابان این فرد مشکل روانی داشته و داروهای خود را مصرف نکرده بود. او پس از معاینه پزشکی تحویل 
بیمارستان بیماران روانی شده است. آنچه مقام قضایی می گوید آنکه او به هیچ عنوان در سالمت عقل نبوده 

و این حرکات غیرارادی بوده که متاسفانه رسانه های مجازی آن را اقدامی عمدی عنوان کرده اند.

مهرتابان/ به گزارش اخبار دریافتی از شهروند خبرنگاران بخش قلعه نو اعالم شده است: تعاونی مسکن  
بخش قلعه نو با حمایت بخشدار فعلی)آقای صادقی( در بهار 13۹۸ فراخوان داد و اکثر پرسنل دهیاری ها، 
اعضای شوراها ، پرسنل بخشداری و... ثبت نام کردند و نفری یک میلیون و هشتصد هزار تومان پول 
دریافت شد و در مرداد ماه سال ۹۸ برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا مجمع تشکیل 

شد. اعضای این مجمع را خانم حمیدی)معاونت سابق بخشداری(، آقای اکبری)رئیس شورا طالب آباد(
آقای یاراحمدی)دهیارطالب آباد(، آقای عباسی)دهیارچالطرخان( و آقای محمودی)مسئول فنی دهیاری 
فیروز آباد( تشکیل می دادند. این پنج نفر با حمایت بخشدار فعلی باالترین رای را آوردند و هیئت مدیره 
تعاونی را تشکیل دادند و خانم حمیدی با حمایت بخشدار مدیر عامل تعاونی شد که این خانم مهرماه ۹۸ 
بنا به دالیلی از بخشداری برکنار شدند اما همچنان مدیرعامل است. حاال حدود یکسال هیچ اقدامی انجام 
نشده است. همچنین در مرداد ماه ۹۹ مجمع رو دوباره تشکیل دادند و رای گیری انجام شد که آیا  زمین 
در احمد آباد مستوفی خریداری کنیم یا نه! که اکثریت موافقت کردند اما بعد خبر رسید که زمین احمد آباد 
هم کنسل شده است. این در حالی است که تا االن حدود 2 سال می شود که 200 نفر آدم معطل این افراد 
هستند و هیچ فردی در بخش قلعه نو حاضر به پاسخگویی نیست. حتی خود بخشدار هم که عضو این 

تعاونی هست هم پاسخ درستی نمی دهد ! )مهرتابان پیگیری کنید(

محمد ساری
معاون دادگستری بخش کهریزک

حسین توکلی

گزارشگر

فرماندار ری

سوءمدیریت در قلعه نو
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برخورد قاطع قاضی کهریزک با آبیاری نامتعارف در زمین های کشاورزی

مهرتابان/ صبح روز گذشته جمعه 10 اردیبهشت یک کودک 12 ساله به دنبال سقوط در کانال آب بدون 
حفاظ منطقه سکونت خود در حاشیه های شهر ری جان خود را از دست داد. منابع محلی خبر داده اند که 
این کودک 12 ساله پاکستانی بعد از نجات از کانال فاضالب به علت ضربه مغزی در کما فرو رفت. او که 
کمتر از  یک روز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری بود، ساعت 3 بامداد شنبه 11 اردیبهشت 
جان باخت.این فاجعه در حالی است که سال گذشته هم چندکودک در کانال آب شهرری جان خود را از 
دست دادند که غالمرضا نوفرستی در گفتگو با کسایی زاده گفت: 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%۸0 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. اظهارات نوفرستی هرچند قابل قبول است اما دوباره فاجعه مرگ 
کودکان در کانال رخ داده است و نیاز است که دادستان ری اهتمام بیشتری در پیشگیری از وقوع جرم 

انجام دهد.

کانال های آب کودک می بلعند
دستور دادستان کارساز نبود و باز فاجعه ببار آورد



علی البدل آمد!
مهرتابان/  پس از بازداشت و تشکیل پرونده برای یکی از اعضای شورای شهر کهریزک بر اساس قانون پس از طی مدت 
زمان قانونی باید عضو علی البدل وارد شورای شهر شود. هرچند فرماندار ری این اقدام را اجرایی نکرده اما حسب قانون 
می توان علی تویسرکانی را بعنوان عضو جدید شورای شهر کهریزک معرفی کرد. محل کار او تهران بود و با پرس و 
جو توانستم قراری بگذاریم. البته قصدش مصاحبه نبود اما الزم دانستم به جهت آنکه می توان او را عضو شورای شهر 
کهریزک نامید در مورد حاشیه های منتصب به او از سوی رقبای انتخاباتی اش و همچنین دیدگاه هایش در مورد مدیریت 
شهری گفتگویی کوتاه داشته باشم. علی تویسرکانی متولد 1354 در روستای قلعه واقع در بخش کهریزک شهرستان ری 
دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته سیاست گذاری عمومی از 
دانشگاه تهران است. او یکی از فعاالن و پژوهشگران در حوزه رسانه و ستون نویس روزنامه های مردم ساالری، همشهری، 

توسعه، آسیا و همچنین مترجم زبان انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و روسی و با کارنامه هفت کتاب ترجمه شده است. 
علی توسرکانی که گفته می شود ساکن تهران است، چندروزهفته را ساکن خیابان میرداماد و چندروز را هم ساکن منزل 
پدری درکهریزک است. او هم اکنون مجرد است و برای ازدواج به دنبال دختری بااصالت و با شخصیت دلخواه خود 

می گردد و می گوید چون تعلق به زادگاه خود دارد او را مجاب می کند هر دفعه در انتخابات کاندیدا شود.
*اینکه می گویند چندبار به خاطر خریدو فروش رأی بازداشت شدید واقعیت دارد؟ 

-من چهاردوره عضو علی البدل انتخاب شدم و رأی های من تماماً مردمی بودند و حتی یک قران بابت تبلیغات خرج 
نکردم. اگر چنین شایعاتی صحت داشته باشد حتما باید پرونده ای هم برای آن وجود داشته باشد، یا اینکه باید عضو اصلی 

باشم و یا گزارشی رسمی یا غیررسمی وجود داشته باشد که هیچکدام نبوده است. 
*پس شما قبول دارید که خرید و فروش رأی وجود دارد؟ 

-بله و متاسفانه بنای انتخابات برای برخی سودجویان بر همین است. البته نهادهای نظارتی قول دادند جلوی این اعمال 
را بگیرند تا انتخابات سالم برگزار شود. 

*آیا شما اطالع دارید که اگر هریک از اعضای شورا حداکثر دوماه از خدمت غایب باشد شما بعنوان علی البدلی 
توانید عضو اصلی شوید؟

-بله می دانم. از خروج آقای ع  بیش از دوماه گذشته است اما من به این مسأله ورود نکردم. اگر اجازه داده شود به احترام 
آرای مردمی که به من داده شده ورود می کنم و تالش خودم را می کنم.

*آیا شما اعتقاد دارید که ورود شما هم مثل سایر اعضاء  بی حاصل خواهد بود؟
-به پایان دوره رسیدیم وهیچ تصمیم شهری دیگری باقی نمانده و تمام تصمیمات کلیدی و کالن گرفته شده است.  اما 
می توان در همین دوماه باقی مانده بیشتربه امور عام المنفعه و تحقیقاتی پرداخت. در دوره قبل درحوزه مخاطب شناسی و 
آشنایی با دردها و نیازهای مردم بررسی زیادی انجام دادم و به این ترتیب با اطالعی که در خصوص جغرافیای کهریزک 

و بافت و الیه های اجتماعی آن دارم می توانم کار کنم. 
*آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر شما در شورا اجازه رأی داشتید هرگز شورا با چنین چالشهایی مثل پرونده های 

فساد و تغییردو شهردارمواجه نمی شد؟
-صددرصد می توانستم اثرگذار باشم. اما موضوع اصلی در شورا این است که اعضا باید کامال هم فکر و هم رأی باشند 
و درصورت بروز اختالف بین اعضا اولین افرادی که سوء استفاده می کنند مسئولین شهرداری ها هستند. فقط در صورت 

اتحاد، می توانند به قولهایی که مردم دادند عمل کنند و شهرداری هم عملکرد مثبتی خواهد داشت.
*درخصوص پرونده رشوه گیری یکی از اعضای شورای شهر کهریزک چه می دانید؟

-در این خصوص من نمی توانم اظهار نظر کنم. اعتقاد من این است که اگر فردی با نگاه اقتصادی و سوءاستفاده از 
موقعیت وارد این مجموعه شود مفسد فی االرض است. 

*کهریزک با چالشهایی بی شماری مثل سامان دهی مشاغل، ضعف فضای فرهنگی و اجتماعی، نداشتن بازار نبود 
سینما و فرهنگسرا و مقابله با زباله ها، سگ های ولگرد ... روبرو است و اعضای شورای شهر گاها به مسائلی حاشیه 

ای پرداخته اند. نظر شما چیست؟

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 234
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علی تویسرکانی
عضو علی البدل شورای شهر کهریزک

اگر قرار بر فشار از بیرون برای تحمیل شهردار و }
خواسته ها باشد به معنی بی ارزشی رأی مردمی 

است که ما رأی دادند. و امیدوارم با مشورت 
اعضای شورا و فرمانداری و استانداری فرد 

مناسبی را برای این مقام پیدا کنیم.   {
طبق قانون او عضو شورای شهر کهریزک است

-در جلسه هایی که با مردم دارم متوجه می شوم که مسائل آن ها چیست؛ اما توان و فشار 
الزم برای مهار و یا اصالح این چالشها در منطقه وجود ندارد از سویی هم تهران به ما فشار 
می آورد. مشکل بسیار مهم موجود بحث کم آبی است به غیر از آن هجوم مهاجران باعث 
شده که بافت اجتماعی منطقه به هم بخورد. به طور کلی برای حل معضالت نیاز به یک 
اتاق فکر منسجم و با کیفیت وجود دارد. نیاز به کارشناسان حوزه های مختلف ضروری 
است. این موضوع متأسفانه در کهریزک مغفول ماند و ما نتوانستیم از کارشناسان امور 

استفاده کنیم که در حل مشکالت کمک کند. 
*یک معضل مهمتر این که هرگز مصوبات شورا رسانه ای نشده است. جلسات علنی 

نبوده است؟
بله یکی از مواردی که مد نظر من است ایجاد ارتباط خوب با رسانه و برگزاری جلسات 
به شکل آن الین است. شفاف سازی و اطالع رسانی در خصوص تصمیمات باید به مردم 

انجام شود تا آنها بدانند که افرادی که انتخاب کردند چه اقداماتی انجام می دهند. 
*آیا موافقید که شهردار باید یک فرد بومی باشد یا غیربومی؟

بی تردید اگر شهردار بومی باشد با اطالعاتی که از شهر دارد عملکرد بهتری دارد. البته شورا 
وظیفه دارد برای کنترل رانت و فساد در این مقام، فردی واجد الشرایط را انتخاب کند و 

بر او نظارت کند.
*چرا برخی بنگاهی ها وارد چرخه انتخابات شورای شهر می شوند؟

در این مورد نمی توان اظهار نظر کرد. ممکن است برخی نگاه خیر داشته باشند و یا نگاه 
اقتصادی و فاسد. اما امیدوارم مشکل و گره کار مردم را باز کنند. 

*اگردر این دو ماه باقیمانده وارد شورا شوید فردی را برای کاندیداتوری شهرداری 
معرفی می کنید؟

شهردارباید با مشورت شورا انتخاب شوند.
اگر استانداری فردی را به عنوان شهردار معرفی کند می پذیرید؟

اگر قرار بر فشار از بیرون برای تحمیل خواسته ها باشد به معنی بی ارزشی رأی مردمی 
است که ما رأی دادند. و امیدوارم با مشورت اعضای شورا و فرمانداری و استانداری فرد 

مناسبی را برای این مقام پیدا کنیم.  

گفتگو با عضو علی البدل شورای شهر کهریزک:

طلسم جاده سایت باز شد
مهرتابان/ امین بابایی بخشدار کهریزک قول داده بود تا مشکل ناایمن 
بودن جاده موسوم به سایت را که موجب مرگ ده ها شهروند شده 
است برطرف کند. وی با اعالم خبر اینکه گره و طلسم این جاده بازشده 
است گفت: جاده شهید طهرانی مقدم )سایت( به طول 15۶0 متر هر 
ساله شاهد تصادفات مرگباری بوده است که علت آن هم نا ایمن بودن 
جاده بوده است. از این رو همکاری و جلساتی با سازمان بهشت زهرای 
تهران، شهرداری باقرشهر، شهرداری کهریزک و دستگاه های مرتبط 
برگزار کردیم. نتیجه جلسات آن شد که توانستیم اعتباراتی خوبی برای 
ایمن سازی جاده کسب کنیم و مجوزهای الزم را از شورای ترافیک 

اخذ کردیم. بخشدار کهریزک اظهار کرد: از روز دوشنبه عملیات اجرایی 
آن ابتدا با زیرسازی و سپس روکش آسفالت، نیوجرسی و نورپردازی 
اجرا می شود. وی گفت: هماهنگی های الرم برای انسداد جاده انجام 
شده و کار عملیاتی به زودی آغاز می شود. اظهارات امین بابایی در حالی 
است که در سال گذشته این جاده چندین کشته برجای گذاشت. یکی 
از جان باختگان فردی به نام سعید بود که به دلیل مرگ مغزی خانواده 
ها اعضای بدنش را اهدا کردند. جاده سایت به دلیل استقرار سپرموشکی 
پدافند هوایی سپاه به جاده سایت موشکی معروف است. جاده ای که 
از یک طرف دیوارهای بهشت زهرای تهران آن را محاصره کرده و از 

سویی دیگر به سایت موشکی همجوار است. عدم داشتن روشنایی و کم 
عرض بودن جاده و چالش های اصلی ناایمن بودن آن است. نکته مهمتر 
آنکه این جاده فاقد نیوجرسی بوده و خودروها با عرض کم جاده از کنار 
هم تردد می کنند. اعتراضات مردمی در این سالها شنیده نشد تا اینکه هفته 
نامه مهرتابان موضوع را رسانه ای کرد و پیگیر شد تا خون جانباختگان 
بی ثمر نشود. البته ناگفته نماند که امین بابایی بخشدار کهریزک هم پای 
کار ایستاد و با جلساتی که با مدیر بهشت زهرای تهران و شهرداران 
کهریزک و باقرشهر داشت توانست اعتبارات الزم را جهت ایمن سازی 

جاده تامین کند.

پس از مرگ ده ها شهروند در جاده مرگ 



ج 16 طبقه در کهریزک! توقف بر

رنگ موی زنانه 
پیکرفتحعلی شاه بر
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مهرتابان/سید هادی کسایی زاده/ در طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی محل جدید دفن زباله تهران در 
هوشنگ آباد -عزیز آباد که در دانشگاه محیط زیست تهران به سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران در سال 13۸3 مطالعه شده آمده که بهترین مکان برای دپو و بازیافت و دفن زباله های تهران پس از 
آراد کوه )کهریزک( منطقه هوشنگ آباد-عزیزآباد در منطقه حسن آباد فشافویه است. در این طرح وقتی به 
فصل چالش های این انتخاب می رسد می گوید: اثرات اجتماعی افزایش ترافیک در حسن آباد در قالب 
افزایش بالقوه حوادث و شکایات ساکنین شهر حسن آباد ازجمله اثرات بالقوه منفی پروژه پیشنهادی است. 
برای کاهش و در واقع حذف این اثر احداث یک جاده کنار گذر درمحدوده پیرامونی شهر حسن آباد 
پیشنهاد می شود. اثر بالقوه مهم دیگر مربوط به خطر ناشی از تجمع پرندگان به لحاظ تصادم با هواپیمائی 
است که از فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( است. در این رابطه گزارشی جامع تهیه شده است که شامل 
اقدامات کاهش و حذف اثرات نیز می باشد. دفن زباله در طول شب تا حد امکان برای اجتناب از دسترسی 
پرندگان به زباله آلی )غذا(؛  تراکم مناسب و پوشاندن زباله دفنی برای حذف دسترسی پرندگان به زباله آلی 
)غذا(؛ ایجاد فضای سبز برای استراحت پرندگان در نزدیکی محل دفن پیشنهادی که باعث عدم ضرورت 
پروازپرندگان به مناطق اطراف فرودگاه می گردد و ترساندن پرندگان و فراری دادن آنها نظیر استفاده از 
عقاب تعلیم دیده در صورت لزوم و  برگزاری جلسات منظم با مسئولین فرودگاه بین المللی امام خمینی 

)ره( برای ارزیابی خطر تصادم پرندگان با هواپیما ها...!
یعنی چند صد میلیون تومان هزینه شده تا کارشناسان به این نتیجه برسند که عقاب تربیت کنیم پرندگان 
را فراری دهد تا به هواپیماها برخورد نکنند! عقاب هم چون در جلسه حضور دارد توجیه هستند و با 
هواپیماها ارتباط برقرار می کنند تا خودشان برخورد نکنند! یا اینکه با ایجاد یک جاده جدید مردم حسن 
آبادفشافویه در مورد ایجاد بزرگترین مرکز دفن زباله خاورمیانه کنار خانه هایشان رضایت قلبی خواهند 
داشت! علیرضا زندی رئیس شورای شهر حسن آباد فشافویه در گفتگو با مهر تابان می گوید: مردم بخش 
حسن آباد فشافویه هیچگونه رضایتی با احداث سایت پسماندهای ویژه بیمارستانی و صنعتی در این بخش 
ندارند و مسئوالن باید قبل از انجام هر کاری نظر مردم و نمایندگان شوراهای اسالمی را مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس طرح احداث سایت هوشنگ آباد قرار است پسماندهای صنعتی و بیمارستانی 
شهرهای استان تهران به این محل حمل شود، افزود: این طرح با توجه به معضالت فعلی این بخش فاقد 
مطالعات کارشناسی می باشد و باید در احداث آن تجدید نظر شود. مردم جنوب استان تهران بخصوص 
کهریزک و حسن آباد فشافویه به واسطه وجود آراد کوه و انواع صنایع آالینده دیگر در معرض انواع 
بیماری ها قرار دارند و نباید معضل دیگر از کالن شهر تهران به این منطقه تحمیل شود. حمل پسماندهای 
صنعتی به سایت هوشنگ آباد عالوه بر مشکالت زیست محیطی موجب افزایش ترافیک در جاده قدیم 
قم می شود، این محور هم اکنون ترافیک عبور و مرور 17 استان جنوبی کشور را به دوش می کشد که با 
راه اندازی سایت هوشنگ آباد ترافیک به 2 برابر فعلی آن می رسد. اظهارات زندی در حالی است که یک 
عضو شورای شهر تهران گفته است: دو تن از اساتید دانشگاه تحقیقات دقیقی در زمینه محیط زیست در 
این منطقه انجام داده اند و به نتیجه رسیده اند که دفن زباله در این منطقه به صالح نیست و عواقب غیر قابل 
جبرانی برای فرودگاه و شهرستان دارد و برنامه ای ضد گردشگری است. در هیچ کجای دنیا اجازه نمی 

دهند مراتع تبدیل به زباله دانی شود.
سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار که چندی قبل برای نخستین بار به این منطقه رفته بود و از نزدیک 
شاهد عملیات عمرانی ایجاد مرکز زباله هوشنگ آباد بوده است می گوید: پس از انتشار فیلم خبر در مورد 
آغاز گودبرداری برای دفن زباله ها در هوشنگ آباد از سوی پلیس فتا احضار و بازجویی شدم. با این حال 
مدیران این پروژه اخالق را رعایت کرده و به طور حرفه ای با من تماس گرفتند تا شفاف در مورد این پروژه 
با هم گفتگو کنیم. آنچه در خالصه این گفتگوی کوتاه در محل سایت دفن زباله هوشنگ آباد با )طباطبایی، 
نظری مدیرپروژه و سعداوی مشاورعلمی طرح  ( می توان بیان کرد بدین شرح است: زمین برای منابع 
طبیعی است که سازمان همیاری ها و شهرداری های استان تهران در اختیار این طرح قرارداده است. حاال 
شرکت المیان برنده مناقصه سایت دفن ضایعات صنعتی و ویژه)شیمیایی و دارویی( شده تا به مدت 7 سال 
پروژه اجرا شود. مهندسان طرح می گفتند: چون در سال های قبل موانع زیادی بود این طرح اجرایی نمی 
شد و حتی قراربود سپاه وارد اجرا شود که میسر نشد. در این طرح 34 سلول )حوضچه( به عمق 5 متر 
حفر می شود و هر حوضچه گنجایش 10 هزارتن دفن زباله دارد که روزانه 40 تن دفن می شود و حدود 
7 سال کار تمام می شود و باید مکان دیگری انتخاب کرد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
می گوید: در دنیا هم چنین است و حتی در آمریکا شخص ترامپ میدان های دفن زباله های صنعتی را 
زمین گلف می کرد. بر اساس آمارهای به دست آمده کارگاه ها و کارخانه ها چاه های عمیقی حفر کردند و 
زباله ها و پسماندهای صنعتی خود را غیرقانونی و غیراستاندارد دفن کردند و درب چاه ها را پلمپ کردند. 

محل دفن 4 الیحه است و کف رسوبی و لمینتی و 2 الیحه دیگر روی آن قرار می گیرد.
گفته های کارشناسان و مجریان این طرح نشان می دهدکار حرفه ای است اما باید رصد کرد که آیا عملیات 
دفن حرفه ای است یا نه ... اما سوال این است که زباله ها و پسماندها تا امروز چگونه دفن شده است؟ 
زباله های صنعتی تهران و ری کجاست؟ گم شده است؟ پاسخ این پرسش را باید در اعماق زمین در 
شهرک های صنعتی و کارخانجات و کارگاه ها یافت. چاه هایی که مخفیانه برای دفن زباله های خطرناک 
صنعتی حفر شده و حاال پس از پر شدن درب آن بتن شده است. آیا محیط زیست نظارتی داشته است؟ در 
صورت ایجاد این سایت علمی چه تضمینی برای تحویل زباله ها از سوی شهرک های صنعتی و کارخانه 
ها است؟ اینجا نقش شهرداری ها، دادستان، محیط زیست و بخشداری ها پررنگ تر از گذشته خواهد 
بود. چراکه هرگونه اهمال کاری به هیچ عنوان قابل بخشش نیست چون سهل انگاری زمین را به نابودی 

خواهد کشاند.

مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده گزارشگر ضدفساد در جدیدترین منابع بررسی فساد در شهرستان ری 
نوشت: متاسفانه دالالن در منطقه کهریزک کار را به جایی رساندند که دیگر در بسیاری از خانه های ساخته 
شده خبری از نور خورشید نیست. بناها با ۸0 تا 100 درصد بنا در کنار هم ساخته می شوند و نظارتی هم 
بر این ساز و کار ناهماهنگ و غیرقانونی مشاهده نمی شود و همه از شهرداری تا دالل به دنبال منافع مادی 
خود از این شهر ساختمان زده هستند. اما سوال این است که آیا این اقدامات تشکیالتی و سازمان یافته 
است؟ چرا دستگاه های نظارتی ورود نکرده اند؟ در یکی از پرونده ها فردی به نام )میم-ر( که به بسیاری 
از نهادها متصل است. این فرد در داخل شهرکهریزک و اطراف شهرک پیام  4000 متر زمین خریداری 
کرده و قصد ساخت صد درصدی بنا دارد. شاید سوال کنید که این دروغ است و امکان چنین کار خالف 
قانون میسر نیست. اما در توضیحاتم دالیل را با کد بندی بیان می کنم. بر اساس ساز و کارهای شهرداری 
کهریزک و طبق قانون  او می تواند 3 طبقه مسکونی روی پارکینگ با یک طبقه پارکینگ و در مجموع 5 
طبقه با ۶0 درصد بنا بسازد. نخستین تخلف این بساز و بفروش زرنگ آن است که قبل از صدور مجوز 
شهرسازی شروع به گودبرداری و ایجاد فونداسیون کرده است. )در دوره شهرداری اقای یحی پور(؛ داستان 
از جایی جالب می شود که شهرداری کمیسیونی به نام کمیسیون فنی و توافقات تشکیل داده که در چارت 
سازمانی شهرداری چنین کمیسیونی تعریف نشده و عمال غیرقانونی است. اعضای این کمیسیون که 3 
نفر از اعضای شورای شهر کهریزک و شخص شهردار هستند ذیل مصوبه و صورت جلسه ای را امضاء 
کردند که به سازنده )میم- ر( اجازه داده می شود تا صد درصد زمین 4000 متری را بسازد! حتی در این 
صورت جلسه مجوز داده شده تا به جای 4 طبقه تعداد 12 طبقه روی همکف ساخته شود. حتی مجوز 
تجاری سازی طبقه هم کف هم برای این فرد صادر کردند! این پرونده با امضای آقایان مستقیم به کمیته 
انطباق در فرمانداری ری می رود که مصوبه رد می شود. برای دومین بار دوباره به این کمیته ارجاع می 
شود که این بار انطباق آن را تائید می کند. این مصوبه در حالی است که بر اساس قانون این مجوز به هیچ 
عنوان منطبق با طرح تفصیلی نیست و حق صدور چنین مجوزی را نداشتند. آنطور که از منابع رسمی تهران 
شنیدم دستگاه های اطالعاتی و نظارتی جلوی ساخت این برج را گرفته اند. اما تصور کنید چنین برجی در 
کهریزک ساخته می شود دیگر چیزی به نام آمایش سرزمینی وجود نداشت و جشن و سرور دالالن به پا 

می شد. حتی از کره ماه هم قابل رویت بود. 

مهرتابان/ به چند روز پیش برخی از افراد به دلیل نبود حفاظ برای نقش برجسته فتحعلی شاه شهرری 
توانسته بودند به نزدیکی این نقش برجسته رفته و موادی از جمله رنگ مو و اکسیدان را روی نقش 
برجسته بریزند. این اتفاق موجب آسیب و مخدوش شدن این میراث ملی شده بود. بنابراین کارشناسان 
گروه حفاظت ایکوم ایران از این نقش برجسته بازدید و با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان 
تهران به پاکسازی آن پرداختند. بهنود گوهربین عضو این گروه توضیح داد: مشخص شده رنگ ریخته 
روی نقش برجسته فتحعلی شاه از جنس رنگ اکسیدان رنگ مو و رنگ خوراکی بوده است. این نقش 
برجسته موقعیت حفاظتی مناسبی ندارد به همین دلیل شاهد این اتفاق بوده ایم. وی گفت: بعد از پاکسازی 
سطوح، با دوربین عمق نفوذ مواد را بررسی کردیم که متوجه شدیم مواد داخل سنگ نفوذ زیادی داشته 
است. بنابراین پاک شدن کامل آلودگی کار مشکلی است. با این وجود پاکسازی اولیه انجام شد. پس باید 
پاکسازی نهایی انجام شود. گوهر بین بیان کرد: ضمن اینکه نقش برجسته به یک حفاظت دائم نیاز دارد. 
آنچه ما انجام دادیم با همکاری کارشناسان مرمت آثار تنها پاکسازی اولیه بود. اما این میراث ملی باید طرح 

مرمت و حفاظت داشته باشد.

پرونده ویژه

گزارشگر

گزارشگری ضدفساد

گزارش چشمه علی
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گزارش کوتاه از توسعه زباله ای و فاجعه ای در جنوب تهران

زباله های  صنعتی
گــم شـد!



از لندن تا شهرری
مهرتابان/  شراره هوشمندیار متولد تهران 13۶۸ فوق دیپلم مدیریت کسب و کار از انگلستان، لیسانس روانشناسی و 
سالمت و دکترای داروسازی و دانشجوی سال آخر دکترای تخصصی عفونی، فعال در امور خیریه در داخل و خارج از 
کشور است. این خبر32 ساله جوان که این روزها دل دختران معلول و بی سرپرست را شاد کرده می گوید: من از کودکی 
با کمک به دیگران لذت می بردم. از آنجا که هدف تحصیل من فراگیری پزشکی برای خدمت رسانی به مردم بود، دیپلم 
ریاضی فیزیک خواندم و تحصیل در روانشناسی را انتخاب کردم که در انگلستان جزو رشته های پزشکی محسوب می 
شود.  ورود من به همین رشته کمک کرد تا با دردها و مشکالت انسان ها بیشتر آشنا و تالش برای کمک به آنها داشته 

باشم. معتقدم اگر انسانها به هم کمک نکنند چه کسی کمک کند. 
*چه مدت است که به این امور مشغول شده اید؟ از کجا کمک ها را دریافت می کنید؟

به طور جدی یک سال است که مشغول این فعالیت ها هستم. کمک ها را از خانواده و یا دوستانی که در خارج و داخل 
ایران دارم دریافت می کنم. در آغاز کار فکر می کردم فقط افراد معلول به کمک نیاز دارند. کمک دارویی و یا کارهای 
دیگر اما به مرور فهمیدم به هر انسانی می توان کمک کرد. حتی اگر در حد یک لبخند امیدبخش باشد. در حال حاضر به 

دختران و زنان آسیب دیده و به اقلیت های مذهبی هم کمک می کنم حتی افغان هایی که کارت اقامت ندارند. 
*تا کنون به چندنفر کمک کردید؟

من در این امر یک واسطه هستم و کار اصلی را خدا انجام می دهد. می توانم بگویم به تعداد زیادی کمک کردم تا از فقر 
مادی یا فقر فکری رها شوند. به طور مثال دختر خانمی بود که به علت نیاز مالی تصمیم به ازدواج داشت و به او کمک 

کردم که از این اقدام صرف نظر کند. 
*با چه افراد و نهادهایی همکاری می کنید؟

با افراد زیاد و برخی خیریه ها در ایران کار می کنم. در خارج هم از سمن های زیادی هستند که کمک می کنند. البته 
ناکفته نماند که خارج ازایران کار خیریه کامال متفاوت است و کامال به شکل خیریه انجام می شود و بیشتر شامل تهیه 
ملزومات و بسته بندی و ارسال به مناطقی است که دچار جنگ یا مشکالتی باشند. یا داوطلبان در کلیساها کمک می کنند 

که کارتهای خیریه را به مردم عادی بفروشند وبرای نیازمندان پول تهیه کنند. 
* با سازمان بهزیستی ایران هم کار می کنید؟

خیر چندان تقارن فکری با هم نداریم. اولین مورد این که پذیرای افکار نو نیستند و گاهی ایده های افراد داوطلب یا افرادی 
که از خارج برای کمک می آیند را نمی پذیرند و گاهی هم مشکالتی ایجاد می کنند. مشکل دوم این که سیستم بهزیستی 
فقط مختص نگهداری طراحی شده و کودکان را فقط تا 1۹ سالگی نگاه می دارند و بعد از آن درها را باز کرده و آنها را 

بیرون می ریزند. در حالی که باید به آنها فن وهنر بیاموزند که بتوانند زندگی و آینده را تامین کنند. 
*آیا با پایان تحصیالت تان در لندن به کشور باز می گردید؟

هنوز نمی دانم چه برنامه ای در پیش خواهم گرفت. در خارج از ایران تجهیزاتی وجود دارد که کار را راحت تر می کند 
مثال زمانی که بخواهم در انگلستان یک دارو را بسازم فقط دو روز طول می کشد اما در ایران سه ماه زمان می برد. به این 
شکل عقل حکم می کند در همانجا بمانم و به کار ادامه دهم. اما دلم می خواهد در ایران کار کنم. باید روشی را پیش 

بگیرم که بین این دو باشد. 
*هدف شما از این اقدامات چیست آیا مثل برخی افراد سیاسی و سلبریتی، اندیشه خاصی پشت آن دارید؟

هدف من فقط کمک کردن است و این را زمان اثبات می کند. به خصوص که اگر می خواستم وارد این فعالیت های 
سیاسی شوم از طریق دیگر راحت تر بود. در آغاز کار افراد دست اندرکار خیریه ها و بهزیستی دو گروه بودند افرادی که 
خوش رفتار بودند و اغلب می گفتند زندگی در خارج خیلی راحت است در حالی که تو برای کمک به ایران آمدی. اما 
گروه دوم بد رفتار می کردند که تو در این کارها سواد و تجربه نداری. به طور مثال در انگلستان اساس کار روی اعتماد 
است و هیچ قبضی ردوبدل نمی شود. اما اینجا مثال برای یک وانت ملزوماتی که به یک خیریه فرستادیم توبیخ شدیم که 
چرا قبض دریافت نکردید و با این که شاهدان زیادی وجود داشتند اما باز هم کلی سروصدا شد و خیلی اذیت شدیم. 

* حانم دکترعلت افزایش آسیب های اجتماعی را چه می دانید؟
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10
دکتر هوشمندیار
پزشک و خیرایرانی مقیم لندن

{ مدیران سازمان بهزیستی پذیرای افکار نو 
نیستند و گاهی ایده های افراد داوطلب یا افرادی 

که از خارج برای کمک می آیند را نمی پذیرند 
و گاهی هم مشکالتی ایجاد می کنند. سیستم 
بهزیستی فقط مختص نگهداری طراحی شده 

است. {
با عشق کمک می کنم و شاد می شوم

نقش دولت ها در این آسیب ها زیاد است. زیرا افراد با تخصص نامربوط در سازمانهای 
رسیدگی به آنها کار می کنند. مثال در بهزیستی افراد مهندس کار می کنند که ربطی به این 
رشته ندارند. تخصص مورد نیاز مددکاری و روانشناسی و پزشکی و یا سایر حوزه های 
سالمت است. در همین سازمانها برخی باید بازنشسته شوند و افرادی که پذیرش دیدگاه ها 
و نظرات جدید را دارند مشغول به کار شوند. حتی در برخی خیریه ها مسئول فنی و 

کارمندان شامل اعضای خانواده می شود که این اشتباه است.
*برخی می گویند این خانم مشکالت مالی ندارد وضعش در انگلیس خوب است اما 

ما نمی توانیم برای کمک هزینه کنیم. نظر شما چیست؟
انجام کارخیر به معنی هزینه زیاد نیست بلکه گاهی شاد کردن دل انسانها نیاز به هزینه 
ندارد. آبیاری یک گل با ته مانده آب معدنی دورافتاده یا کمک به فردی در عبور از خیابان 

هم کار خیر است. 
*چرا ایثار و گذشت نسبت به دوره های گذشته کمتر شده است؟

به نظر من خیانت برخی احزاب و سیاسیون باعث این موضوع شده است. مردم الگوهای 
خوبی برای این موارد ندارند و افرادی هم که می توانستند الگوی مردم باشند در زندان ها 
هستند. مثال در خیریه ها هم برخی بی اخالقی ها اتفاق می افتد که مردم را نا امید می کند. 

و این خود ما هستیم که باید مراقب باشیم و مسئول اعمال خودمان هستیم. 
*آرزوی شما چیست؟

آرزوی من این است که انسانیت دین همه مردم باشد وشاهد وحدت ادیان باشیم و اینقدر 
به مذاهب نپردازیم و دمنان ما دائم نگوییم شیعه، سنی و مسیحی و ... 

*در زمانهای کالفگی و فشار روحی چه کار می کنید؟
فیلم هایی که دوست دارم می بینم یا به کمک کردن می پردازم یا این که شروع به کشف و 
اختراع می کنم. مثال در حال حاضرروی یک آنتی بیوتیک کار می کنم که مربوط به سرطان 

ریه و کلیه و یک باکتری خاص است. 
البته به دنبال اجرای کمپینی نمادین برای وحدت ادیان هستم به این شکل که اجازه فعالیت 
بهداشتی و ضدعفونی تمام اماکن مذهبی مسجد کلیسا و خانقاه و هرجای مذهبی دیگر 

را پیدا کنیم. 

گفتگو با پزشک خّیر ایرانی مقیم لندن

مردم کهریزک آب تهران می نوشند
مهرتابان/ در یک ماه گذشته چندین بار با امیرهادی نژاد رئیس شورای 
شهر کهریزک برای مصاحبه و پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسانه 
قرارمصاحبه گذاشتم اما او هر بار مانند ماهی از دست خبرنگار لیز 
می خورد! پس از بررسی و کنجکاری دریافتم که در اکثر روزها کهریزک 
نیست و در تهران به سر می برد. امین بابایی بخشدار کهریزک اعالم کرد 
که بر اساس قولی که حسین توکلی فرماندار ری به مردم کهریزک داده 
بود ساز و کار انتقال آب تهران به شهرکهریزک آماده شده و برای به 
جریان انداختن امور اجرایی امیرهادی نژاد رئیس شورای شهر کهریزک 
مامور اجرای امور اداری برای اقدامات اجرایی این پروژه بزرگ شده 

است. امیرهادی نژاد در گفتگویی کوتاه و تلفنی اعالم کرد: قرارداد انتقال 
آب و لوله گذاری منعقد شده تا لوله های آب با قطر 400 میلیمتر در 
مسیری به طول 5.4 کیلومتر از مخزن اصلی به مخزل شهرکهریزک 
متصل شود. هم اکنون هم کار گودبرداری برای لوله گذاری در جاده 
سایت آغاز شده است. وی افزود: کل اعتبار اجرای این پروژه 34 
میلیارد تومان بوده که مبلغ 20 میلیارد تومان آن را با مصوبه شورای 
شهر کهریزک از منابع شهرداری تامین می کنیم و الباقی را شرکت آبفا 
تامین اعتبار خواهد کرد. رئیس شورای شهر کهریزک اعالم کرد: اگر 
تمام اقدامات طبق نقشه و قرارداد پیش برود مردم شهرکهریزک مردادماه 

1400 آب شیرین تهران می نوشند. یکی از دالیل اجرای طرح هم مشکل 
کاهش ذخیره آب زیرزمینی در منطقه بود برای همین تصمیم برآن شد 
که آب از سدماملو به منطقه منتقل شود. وی از حسین توکلی فرماندار 
ری، امین بابایی بخشدار کهریزک، امیرصابری مدیرآبفای کهریزک و 
مدیران آبفای منطقه ۶ تهران تشکر کرد و گفت: درکنار این دوستان 
تمامی اعضای شورای شهر کهریزک مردانه ایستادند تا مدیران ری بتوانند 
این کار بزرگ را به سرانجام برسانند. بر اساس این گزارش آب تهران 
تا پشت دروازه های باقرشهر منتقل شده بود اما کهریزک از این نعمت 

بی نصیب بود.

خبرخوش بخشداری و شورای شهر کهریزک
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باید گریست
خون گریست
 کهفا ضمن محکوم کردن طرح 
خواری معتقد است برای آموزش 
و پرورشی که حدود 200 سال از 
عمرش می گذرد و به جز طرح های 
کهفا طرح جامع و مانع برای بهبودی 
و بهروزی ارائه نشده است و طرح 
های کهفا از قبیل رتبه بندی علمی 
معلمان و نظام معلمی مصادره شده 
است.

مهرتابان/کانون همبستگی فرهنگیان ایران این مظهر تشکل و همبستگی 
فرهنگیان ایران که به اختصار »کهفا« نامیده می شود هفته معلم را به تمامی 
فرهنگیان عزیز به ویژه استادان دانشگاه، معلمان آموزش و پرورش و 
بازنشستگان از این قشر و دانشجویان دانشگاه ها در سراسر کشور تبریک و 
تهنیت عرض نموده و خداوند را سپاس می گوئیم که توفیق داد که در ماه 
مبارک رمضان و در سالروز شهادت فرزانه گرانقدر فیلسوف و معلم شهید 
استاد مرتضی مطهری)ره( و همزمان با گرامیداشت هفته معلم بخشی از 

مشکالت فرهنگیان ایران را به مسئوالن مربوطه متذکر شویم:
1( هرساله از وضع نامناسب معیشتی معلمان و بازنشستگان دولت ها سخن 
گفته اند و همچنان تکرار شده است وتاکنون دولتی نتوانسته مدعی شود که 
نسبت به آنان از نظر اقتصادی وضع مطلوبی ایجاد کرده است و تا زمانی که 
وضعیت آنان بهبود نیابد نمی توان در سایر جاها امیدی به بهبودی داشت. 
بین اضافه کردن درصدی به حقوق معلمان و افزایش صد در صدی قیمت 
اجناس مشکل اقتصادی آنان را حل نخواهد کرد. در دنیای امروز برهمگان 
روشن است و کامال قابل درک است که اگر چشمه تعلیم و تربیت را زالل 
و صاف نگاه کنیم و برای این که آن گل آلود نشود در گرو این است که 
هزینه کنیم تا آن زاللی و صافی در همه ارکان نظام ساری و جاری شود. 
لذا انتظار می رود درصدی از درآمد نفت، طال و یا معاون دیگر به تعلیم و 

تربیت اختصاص یابد.
2( با تشکر از اقدامات مثبت قوه قضائیه موارد ذیل را از ریاست محترم قوه 

قضائیه انتظار داریم:
الف( طی نامه ای کهفا در مورد مشکوک الوصول بودن مبلغ ۹ هزار میلیارد 
تومان برگشت اختالس 1۸ هزارمیلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان از قوه 
قضائیه بررسی و اقدام مقتضی را درخواست نموده لذا موجب امتنان است 
چنانچه آن اقدامات به نتیجه رسیده است برای افکار عمومی فرهنگیان 

بیان شود.
ب( درمورد طرح خواری بویژه طرح نظام معلمی پرونده چند سالی است 
در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در جریان است. ضمن تشکر از 
اقدامات مسئوالن مجتمع به جهت اینکه پرونده از هرجهت آماده برای 
تصمیم است و وقت های نظارتی ما را در پاسخگویی به دانشگاهیان و 
فرهنگیان کشور دچار مشکل نموده است تسریع در تصمیم گیری موجب 

تشکر است.
ج( کهفا ضمن محکوم کردن طرح خواری معتقد است برای آموزش و 
پرورشی که حدود 200 سال از عمرش می گذرد و به جز طرح های کهفا 
طرح جامع و مانع برای بهبودی و بهروزی ارائه نشده است و طرح های 
کهفا از قبیل رتبه بندی علمی معلمان و نظام معلمی مصادره شده است. باید 
برای این آموزش و پرورش خون گریست. جا دارد کتاب قانون تدریس 
که توسط روابط عمومی کهفا در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرارداده 
شده بود عودت داده شود تا از گزند روزگار مصون ماند. از این که در این 

بیانیه نتوانستیم به مشکالت استادان عزیز بپردازیم عذرما را بپذیرید.
3( بعنی از عزیزان تقضای مجوز اعتراض مدنی نمودند که امید است وقتی 
کاری با بیان و رحمت قلم حل می شود دیگر آن تقاضا موشوعیت ندارد. 
در پایان مجددا به کل عزیزان گرامی هفته معلم را تبریک و تهنیت عرض 

نموده و برای تک تک آنان از درگاه ایزد منان موفقیت آرزومندیم.

*طالب و روحانیون استخدام مدارس می شوند!
اخیرا درفضای مجازی به نقل از برخی مسئوالن عنوان شده که جذب 10 
درصد از مدرسان آموزش و پرورش از طالب خواهد بود. صرف نظر از 
صحت و سقم موضوع باید گفت که آموزش و پرورش مشکل تامین نیرو 
ندارد و افراد توانمند زیادی در نوبت استخدام هستند. این اقدام ظلم زیادی 
به این افرادخواهد بود. بهتر است وزارت آموزش و پرورش در این موضوع 
با شفافیت بیشتری عمل کند تا خدائی ناکرده موجب دلسری قشر دلسوز و 

زحمتکش و حرفه ای آموزش و پرورش کشور نشود.

مهرتابان/  در حالی که روزنامه نگاران حرفه ای جهان در حال شفاف سازی با 
هدف توسعه شهرها و استان ها و کشور خود هستند و آزادانه قلم می زنند در 
شهرهای کوچک ایران )مانند شهرستان ری( خبرنگار تمام ظرفیت خود را صرف 
آموزش سواد رسانه ای و یا دفاع از شکایت های واهی شهروندان، مسئوالن و 
نهادها در دادگاه ها می کند. این فقر نشان دهنده ضعف سیستمی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و رسانه ملی است. متاسفانه تصویری که رسانه ملی از خبرنگار برای 
مردم متصور کرده فردی با یک میکروفن در خیابان برای مثبت نشان دادن عملکرد  
نهادهای امنیتی، انتظامی، نظارتی و یا دولت هاست. مردم در مقابل خبرنگاران 
آموزش دیده رسانه ملی حق انتقاد در فضای آزاد کنشگرانه ندارند و گاها خبرنگار 
با حرکات و عنوان های زرد قصد خنداندن مردم را دارد. )یوسف سالمی، حسینی 
بای(؛ همین اشل و قالب را در گروه بزرگی از خبرنگاران روزنامه ها و رسانه های 
حکومتی و دولتی شاهد هستیم. بعنوان مثال در شهرستان ری)جنوب تهران( سایه 
خبرنگاران دولتی و حکومتی در روستاها و سطح شهر دیده نمی شود و بیشتر 
اخبار از طریق روابط عمومی ها دیکته شده و آنها منتشر می کنند. شاید بگوئید 
رسانه های خصوصی و آزاد گره گشای این چالش و خفقان خواهند بود که این 
تصور هم اشتباه است چراکه گروه زیادی از رسانه های خصوصی با هدف اشتغال 
و کسب درآمد پا به عرصه رسانه گذاشتند و هیچ وقت گره گشای کارها نبودند. 
االن که این یادداشت را می نویسم بعنوان یک مدرس خبر و روزنامه نگار تاسف 
می خورم که چرا باید یادداشتی را بنویسم که الفبای روزنامه نگاری و کار خبر 
است و مردم و همکارانم باید آن را به درستی آشنا باشند. در ماه های اخیر که از 
تهران به شهرری نقل مکان کرده و برای یک طرح مطالعاتی حرفه ای مجبور به 
خبرنگاری محلی شدم نقاط کور و گره خورده مدیریت شهری و بخشی را شاهد 

بودم که نشان دهنده سکوت عامدانه رسانه های محلی بوده است.در نمونه بارز آن 
که می توان به بسیاری از شهرهای کشور بسط داد آنکه شهرستان ری با موقعیت 
استراتژیک بیش از ۶۰ خبرنگار دارد. یعنی در روزخبرنگار ۶۰ نفر در فرمانداری 
ری برای گرفتن هدایا و یا تقدیرنامه و خوش و بش دعوت هستند. با این اوصاف 
باید این شهرستان یکی از پرخبرترین شهرهای ایران باشد. بعنوان مثال من به تنهایی 
روزانه ۱۰ خبرمنتشر می کنم و اگر همکارانم با تجربه کمتر روزانه ۳ خبرمنتشر کنند 
ما روزانه حدود ۲۰۰ خبر از شهرستان ری در قالب مصاحبه و گزارش و تصویر 
خواهیم داشت. در حالی که در برخی از روزها و هفته ها این عدد به صفر می رسد. 
واکنش مردم شهرستان ری به اخبار مهرتابان و کانال خبری آن بسیار تعجب انگیز 
و جالب است. انگار گویی این نحوه انتشار خبر شفاف و بدون بغض و گرایش 
سیاسی و ضدفساد را مشاهده نکرده بودند! هرچند برخی رسانه های خصوصی 
و گاها دولتی  سنگ اندازی های زیادی برای تخریب کار حرفه ای من کردند اما 
شهروندان در ماه های اخیر تفاوت قلم را درک کرده و قضاوت می کنند. بعنوان 
یک خبرنگار حرفه ای با انتقاد تند به برخی از مسئوالن که درک صحیحی از رسانه 
و شفافیت ندارند باید بگویم که بهتر است سبک مدیریت خود را از محافظه کاری 
به شفافیت تغییر دهند و درغیراین صورت مردم نسبت به آنها بی اعتماد خواهند 
شد. همچنین از مسئوالنی که صادقانه کنارم بودند تشکر و قدردانی می کنم. در 
ایام انتخابات قطعا وظیفه رسانه سخت تر و پرتنش تر خواهد بود و بعنوان بازوی 
مهم حکومت محلی نقش به سزایی در شفافیت مدیران خواهد داشت. اگر شکایت 
ها و دادخواست ها و سنگ اندازی های برخی بازپرس ها برای عدم پذیرش 
کفالت های خبرنگار اجازه دهد این رسالت به نحو احسن به سرانجام خواهد 

رسید. فعال تنها هستم و هیچ حمایتی از دستگاه های نظارتی و دولتی نشدم.

چرا رأی صادرنشد!

فعال تنها هستم!


