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ــن  ــار » آوای ری« اولی ــال انتش ــمین س ــال، وارد شش ــاه امس 14 دی م
دوهفتــه نامــه خطــه ری، شــهری بــا تمــدن و قدمتــی بــه طــول تاریــخ و 
مردمانــی مهربــان و خــون گــرم شــدیم. در ایــن مــدت 60 مــاه همــواره 
ــت انصــاف و اخــاق مــداری  ــه ای، رعای ــا فعالیــت حرف ــاش شــده ب ت
ــن مســائل و مشــکات  ــای مســئوالن و همچنی ــت ه ــرد و فعالی عملک
همشــهریان عزیــز در جهــت مرتفــع شــدن و پیشــرفت هــر چــه بیشــتر 
»ری«  صــورت گیــرد. تیــم رســانه ای آوای ری بــا برنامــه ریــزی هــای 
صــورت گرفتــه توســط شــورای سیاســتگذاری تمــام ســعی خــود را در 
جهــت انتشــار اخبــار و وقایــع مهــم شــهر بــه کار بســته اســت تــا بتوانیم 

گوشــه ای از تمــدن غنــی ایــن دیــار کهــن را معرفــی نمائیــم.
امــروزه یکــی از مباحــث مهمــی کــه در جامعــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد، توســعه فرهنگــی و بحــث فرهنــگ اســت. جامعــه ای توســعه یافته 
تلقــی مــی شــود کــه بتوانــد در کنــار شــاخصه هــای اقتصــادی بــر معیــار 
آمــوزش و اطاعــات و در حقیقــت عنصــر دانایــی اجتماعــی تاکید کنــد. در 
چنیــن جامعــه ای، رســانه ها بــه ویــژه مطبوعات بــا تولیــد و توزیع مطلوب 
اطاعــات، نقــش زیــادی در بــاال بــردن آگاهــی های گوناگــون و ضــروری به 
عهــده مــی گیرنــد و جامعــه را در نیــل بــه تعالی و ترقــی همه جانبــه یاری 
مــی کننــد. اگــر معضات جامعــه را بــه خوبی بشناســیم و اهمیــت فناوری 
ــای  ــری، دیدگاهه ــای فک ــم کمبوده ــر بگیری ــکات درنظ ــل مش را درح
غلــط و موانــع مفهومــی و فرهنگــی کــه وجــود دارد را مــی تــوان بــه جامعه 
معرفــی کــرد. در ایــن بیــن رســانه هــا عمــا درتوســعه پایــدار جوامع نقش 
بســیار مهمــی بــر عهــده دارنــد و بــه عنــوان نیــروی محرکــه در رشــد و 
توســعه فرهنگــی جامعــه  عامــل مهمــی بــه شــمار مــی آینــد. توســعه بــه 
آمــوزش و آگاه ســازی و آمــاده کــردن افــکار عمومــی بــرای بهــره بــرداری از 
امکانــات مــادی و معنــوی نیــاز دارد. در ایــن میــان نقــش رســانه ها بــه ویژه 
مطبوعــات بــه عنــوان یکــی از پارامترهــای مهــم توســعه فرهنگــی آشــکار 
مــی شــود و در جامعــه بــا کارکردهــای اطــاع رســانی، آموزشــی، تفریحی و 

ســرگرمی خــود، بــه توســعه همــه جانبــه کمــک مــی کنند.
ــه عنــوان وجــه فرهنگــی توســعه ملــی بایــد بتوانــد  توســعه فرهنگــی ب
راهبردهــای الزم را بــرای کشــف و شــکوفایی عناصــر مســاعد در فرهنــگ 
جامعــه بــه کارگیــرد. از ایــن توســعه فرهنگــی بایــد جامعــه را در کســب و 
رشــد اصالتهــا ، خاقیتهــا و فضیلیــت هــای اجتماعی بــه مدد بازشناســی و 
بــاز آفرینــی فرهنگ مســتعد خــودی یــاری دهد. جرایــد بخصــوص روزنامه 
هــا ســودمندترین، فــراوان تریــن و ارزانتریــن وســیله بــرای باال بردن ســطح 
آگاهــی افــراد جامعــه و مبــارزه بــا جهــل و بــی خبــری به شــمار مــی آیند. 
زمانــی کــه مطبوعــات بــه عنــوان اولیــن رســانه ارتبــاط جمعی متولد شــد، 
خبــری از اینترنــت، ماهــواره  و دیگــر رســانه هــا ی ارتباطــی جمعــی نبــود، 
امــا امــروز بــا وجــود تمامی ابزارهای پیشــرفته رســانه هــای ارتبــاط جمعی، 
نشــریات و روزنامــه هــا همچنــان جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک رســانه 

تعییــن کننــده در توســعه فرهنگــی جوامــع امــروزی حفــظ کــرده اند.

به بهانه ششمین سالگرد انتشار
توسعه فرهنگی با رسانه های پویا
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معاون سیاسی وزیر کشور:

اتحاد و انسجام دو اصل مهم انتخابات
معـاون سیاسـی وزیـر و رئیـس سـتاد انتخابات کشـور 
گفـت: بایـد امانتـدار اعتماد و توجهی باشـیم کـه در این 
جایـگاه حسـاس برگـزاری انتخابـات بـه مـا بـه عنوان 
مجریـان انتخابـات شـده اسـت کـه ایـن امانتـداری هم 
جـز به رعایـت دو اصـل بی طرفـی و قانونمـداری محقق 

شـد. نخواهد 
جمـال عـرف معاون سیاسـی وزیر و رئیس سـتاد انتخابات کشـور 
در نخسـتین دوره آموزشـی مجریان و دسـت انـدرکاران انتخابات 
1400 کـه از طریـق ویدیـو کنفرانس در تاالر شـیخ صـدوق حرم 
حضـرت عبدالعظیـم)ع( برگـزار شـد، اظهـار داشـت: بـدون هیچ 
اغـراق و مبالغه ای، مسـأله و نیاز اصلی کشـور در شـرایط کنونی، 
اتحـاد و انسـجام اسـت و الزم اسـت بـا تأسـی از این آیه شـریفه، 
دقـت کنیـم در شـرایط حسـاس کنونـی نبایـد حرفی زده شـود 
کـه سـبب انشـقاق، توهیـن و افتـرا نسـبت بـه فـرد، گـروه و یـا 
دولت شـود. معاون سیاسـی وزیر و رئیس سـتاد انتخابات کشـور 
افـزود: طـرح بعضی بحث ها و نقدها در فضای سیاسـی کشـور به 
خصوص در آسـتانه انتخابات ها عادی اسـت اما به نظر می رسـد 
شـدت و حـدت برخـی از سـخنان در فضـای سیاسـی- انتخاباتی 
فعلـی کشـور، بیـش از نقـد، تخریـب و تفتیـن اسـت. وی تصریح 
کـرد: هیـچ کـس ادعـا نـدارد دولـت مسـتقر، دولتی کامـل و بی 
نقـص اسـت امـا ایـن میـزان دوگانگی هـا و چندگانگی هـا که در 
فضای سیاسـی کشـور ایجاد شـده، واقعاً نگران کننده است. عرف 
بیـان داشـت: مـاه های پایانـی فعالیت این دولت اسـت امـا کاری 
نکنیـم که اساسـاً مـردم از نهاد انتخابـات، صنـدوق رأی، نهادهای 
منتـج از آن دلـزده و نومیـد بشـوند. ایـن بـه نفـع کشـور و نظـام 
نیسـت. ایـن میـزان هجمـه و حملـه، در واقـع لطماتی اسـت که 
بـه کلّیـت سـاختار وارد مـی شـود. وی افـزود: ایـن زنـگ خطری 
اسـت برای همه کسـانی که دلسـوز نظام هسـتند؛ و دقت داشـته 
باشـیم کـه دشـمنان و مغرضـان چـه سوءاسـتفاده هایـی از ایـن 
وضعیـت ضـد انسـجام مـی کنند. معـاون سیاسـی وزیـر و رئیس 
سـتاد انتخابـات کشـور گفت: آنچه کـه امروز متضمن ایسـتادگی 
در مقابـل توطئه هـای دشـمنان شـده اسـت، وحـدت، انسـجام و 
همبسـتگی در سـطوح مختلف اسـت که الزم است همه جریان ها 
و فعاالن سیاسـی و مسـئوالن کشـور این انسـجام را حفظ کنند. 
عـرف اظهـار داشـت: ایـن سـخن را با تأکیـد مطرح مـی کنم که 
در ادوار انتخابـات گذشـته، همواره این رأی بی واسـطه مردم بوده 

کـه تعیین کننـده نتایج انتخابات شـده اسـت.
وی افـزود: همـه ما به عنـوان مجریان انتخابات، رویکرد اساسـی و 
دغدغـه مان برگـزاری انتخاباتی سـالم، امن، قانونی و با مشـارکت 

فراگیـر اسـت؛ بنابرایـن از همـه گـروه هـا و جریان های سیاسـی 
زیر چتر جمهوری اسـامی که دارای مجوز فعالیت هسـتند برای 
حضـور و مشـارکت فعاالنـه در فرایند انتخابـات 1400 دعوت می 
کنیـم. وی تصریـح کـرد: ما مطلقـاً بدهـکار و وامدار هیـچ گروه و 
جریانـی نیسـتیم. بایـد امانتـدار اعتمـاد و توجهـی باشـیم که در 
ایـن جایگاه حسـاس برگـزاری انتخابات بـه ما به عنـوان مجریان 
انتخابات شـده اسـت کـه این امانتداری هم جز بـه رعایت دو اصل 
بـی طرفـی و قانونمـداری محقـق نخواهد شـد. عرف خاطرنشـان 
کـرد: بایـد رعایت ایـن دو اصل، که در انتخابات گذشـته هم معیار 
عمل بود در انتخابات پیش رو نیز تداوم داشـته باشـد  و سیاسـت 
هـای کلـی انتخابـات که از سـوی مقـام معظم رهبری اباغ شـده 
و در واقع نقشـه راه ما محسـوب می شـود، سـرلوحه همه فعالیت 

هـا و امـور ما در اجـرای قانون و برگـزاری انتخابات قـرار گیرد.
دعوت رئیس ستاد انتخابات کشور از تمامی گروه های 

سیاسی برای حضور فعاالنه در انتخابات 1۴۰۰
رئیس سـتاد انتخابـات وزارت کشـور گفـت: از همه گروه 
هـای سیاسـی زیـر چتـر جمهـوری اسـامی کـه دارای 
مجـوز فعالیت هسـتند بـرای حضـور فعاالنـه در فرایند 

انتخابـات 1۴۰۰ دعـوت مـی کنیم. 
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت وحـدت و انسـجام در نظـام جمهـوری 
اسـامی اظهـار داشـت: در شـرایط حسـاس کنونی نبایـد حرفی 
زده شـود کـه سـبب انشـقاق، توهین و افترا نسـبت به فـرد، گروه 
و یـا حزبـی شـود و الزم اسـت همه مسـئوالن در ایـن فرایند تقوا 
را در پیـش بگیـرد. عـرف بیـان کـرد: آنچـه کـه امـروز متضمـن 
ایسـتادگی در مقابـل توطئه هـای دشـمنان شـده اسـت، وحدت، 
انسـجام و همبسـتگی در سطوح مختلف اسـت که الزم است همه 
جریان های سیاسـی، فعاالن و سـایر مسـئوالن کشـور این انسجام 
را حفـظ کننـد. عرف با تاکید بر قـدرت مـردم در عرصه انتخابات 
تصریـح کرد: تحت هیچ شـرایطی نمی تـوان آراء مـردم در عرصه 
انتخابات را نادیده گرفته و برخاف خواسـته و انتظارات مردم گام 
برداشـت؛ چـرا کـه رویکرد مـا به عنـوان مجری انتخابـات رویکرد 
برگزاری انتخابات سـالم، امن، قانونی و با مشـارکت فراگیر اسـت.

وی ادامـه داد: تمـام تـاش مـا بـر این اسـت که همه گـروه های 
سیاسـی زیـر چتـر جمهـوری اسـامی کـه دارای مجـوز فعالیت 

هسـتند در فراینـد انتخابـات 1400 حضـور فعـال داشـته و مـا 
از همـه آن هـا بـرای مشـارکت دعـوت مـی کنیـم. عـرف گفـت: 
اسـتراتژی وزارت کشـور بر این اسـت که فعالیت احزاب به عنوان 
ویتریـن جمهـوری اسـامی باید متنوع باشـد تا عایق و سـایق 
نظـام جمهوری اسـامی به درسـتی عرضه و براسـاس نظـر و رای 
مـردم زمـام امـور بـه فـرد صالحـی سـپرده شـود. عـرف در پایان 
خاطرنشـان کـرد: مـا بدهـکار هیـچ گروهی نیسـتیم و تـاش بر 
ایـن اسـت تـا بـا رعایت قانـون و اصل بـی طرفی کـه در انتخابات 
گذشـته معیـار عمـل بـود در انتخابات پیـش رو نیز تداوم داشـته 
باشـد  و سـند چشـم انداز برنامه ششم و سیاسـت های کلی نظام 

کـه بـه ما اباغ شـده سـرلوحه امـور قـرار گیرد.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات 1۴۰۰ صرفا به صورت 

الکترونیکی انجام  می شود
جمـال عـرف با اشـاره بـه نحـوه ثبـت نـام از داوطلبان 
بـا  دوره  ایـن  در  گفـت:   1۴۰۰ انتخابـات  کاندیداتـوری 
هماهنگـی شـورای نگهبـان ثبـت نـام صرفا بـه صورت 

الکترونیکـی برگـزار خواهـد شـد. 
عـرف اظهـار داشـت: هدف از برگـزاری همایش آموزش و تشـریح 
نقشـه راه در برگزاری انتخابات 1400 اسـت. وی بیان کرد: از آنجا 
که به دلیل شـرایط شـیوع ویروس کرونا امـکان برگزاری همایش 
بـه صورت حضـوری برای تمام فرمانـداران، بخشـداران و معاونین 

فرمانـداری هـا و همـه کسـانی کـه در فراینـد انتخابـات شـرکت 
دارنـد، وجـود نداشـت تـاش شـد با حضـور تعـداد محـدودی از 
فرمانـداران، همایش را برگزار کنیم. رئیس سـتاد انتخابات کشـور 
افـزود: بـا توجـه بـه برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه همایش 
امـروز بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس با حضـور بیـش از ۲00 نفر از 

فعـاالن فرآینـد انتخابـات 1400 برگزار می شـود. 
عـرف تصریـح کـرد: بیشـترین تاکیـد مـا بر سیاسـت هـای کلی 
نظـام جمهـوری اسـامی و قانـون مـداری و رعایـت اصـل بـی 
طرفـی اسـت کـه در این راسـتا تمامی آموزش هـا و هماهنگی ها 
صـورت خواهـد پذیرفـت. وی در ادامـه با اشـاره به نحـوه ثبت نام 
از داوطلبـان کاندیداتـوری انتخابـات 1400 گفت: در ایـن دوره با 
هماهنگـی شـورای نگهبان ثبت نـام صرفا به صـورت الکترونیکی 
برگـزار خواهـد شـد و با طراحی اپلیکیشـن، داوطلبـان می توانند 
اقـدام بـه ثبـت نـام کنند و فقـط برای تطبیـق مشـخصات با فرد 
ثبـت نامی، حضـور چند دقیقـه ای داوطلبـان را خواهیم داشـت.

وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد: بـرای جلوگیـری از تجمعـات 
در شـرایط کنونـی ویـروس کرونـا، سیاسـت بهـره گیـری از ابزار 
الکترونیکـی در مرحلـه تبلیغات و فرایند جمـع آوری نیز با رعایت 

پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار خواهد شـد.
استاندار تهران :

تحقق مشارکت حداکثری با افزایش امید در مردم
اسـتاندار تهـران گفت: بـرای مجریـان انتخابـات رعایت 
بـی طرفـی اهمیـت دارد و بایـد مر قانـون رعایت شـود، 
برگزاری سـامت انتخابات نیز حائز اهمیت بسـیار اسـت 
که سـبب انگیـز حضـور مردم مـی شـود، در ایـن میان 
آنچـه در ایـن دوره وظیفـه مـا را سـنگین می کنـد این 
اسـت که امید و نشـاط مـردم را افزایش دهیم و شـرایط 

حضـور حداکثری مـردم را فراهـم کنیم.
انوشـیروان محسنی بندپی اظهار داشـت: توفیقی برای استانداری 
تهـران اسـت که میزبان یکـی از رویدادهای مهم پیـش رو آن هم 
در آسـتان حـرم عبدالعظیـم حسـنی)ع( باشـیم. وی بـا اشـاره به 
اینکـه انتخابات از دسـتاوردهای مهم انقاب شـکوهمند اسـامی 
اسـت افـزود: از بـدو پیـروزی انقـاب ۳۵ انتخابـات داشـتیم کـه 
نشـان دهنـده اهمیـت و ارزش آن اسـت که در تمامی ایـن موارد 

در زمـان و موعـد مقـرر برنامه ریزی های الزم برای حضور پرشـور 
مـردم انجـام شـده اسـت. اسـتاندار تهـران بـا اشـاره بـه اهمیـت 
انتخابـات از منظرهـای مختلـف تصریح کرد: انتخابـات نماد مردم 
سـاالری دینی و حق تعیین سرنوشـت توسـط مردم اسـت، البته 
نـه مثـل قبـل از انقـاب کـه انتخابات فرمایشـی بـوده، نـه اینکه 
مثـل آمریـکا بـا بلوا باشـد بلکـه انتخابات بـا نظم و امنیـت برگزار 
شـده، بـه طـور نمونه مـی توان به این جلسـه اشـاره کـرد که ماه 
هـای قبـل از انتخابات درصدد هسـتیم تـا نقاط ضعـف را احصا و 
نقـاط قـوت را تقویـت کنیـم. بندپـی با بیـان اینکه وضـع موجود 
نـگاه خاصـی مـی طلبد تـا حضـور حداکثری مـردم فراهم شـود 
گفـت: طبـق بیانات مقام معظم رهبـری، انتخابات یادگار اندیشـه 
هـای امـام راحـل)ره( و خـون شـهدا اسـت، از این رو تمـام تاش 
بایـد ایـن باشـد کـه حضـور حداکثـری مـردم بـه عنـوان مطالبه 
عمومی و در راسـتای تقویت امنیت، منافع ملی و مشـارکت دادن 
آحـاد جامعـه فراهـم شـود. وی تصریـح کـرد: آنچـه در انتخابات 
1400 حائز اهمیت اسـت شـرایط خاص کشـور به واسـطه تحریم 
هـا و شـرایط اقتصادی می باشـد، ضمـن اینکه بیمـاری کرونا نیز 
شـرایط خاصـی را ایجـاد کـرده اسـت، در چنیـن شـرایطی برای 
اینکـه دشـمن را ناامیـد کنیـم و پمپـاژ یـاس و ناامیـدی آنهـا را 
خنثـی کنیم باید هم اندیشـی کنیم تا شـرایط حضـور حداکثری 
مـردم در پـای صنـدوق هـای رای فراهـم شـود. اسـتاندار تهـران 

به ضرورت بررسـی شـرایط الزم بـرای برگزاری مطلـوب انتخابات 
1400 بـه عنـوان انتخابـات اسـتراتژیک اشـاره کرد و افـزود: برای 
مجریـان انتخابـات رعایت بـی طرفی اهمیـت دارد و باید مر قانون 
رعایـت شـود، برگزاری سـامت انتخابـات نیز حائز اهمیت بسـیار 
اسـت که سـبب انگیز حضـور مردم می شـود، در ایـن میان آنچه 
در ایـن دوره وظیفـه مـا را سـنگین می کند این اسـت کـه امید و 
نشـاط مـردم را افزایش دهیم و شـرایط حضور حداکثـری مردم را 
فراهـم کنیم. اسـتاندار تهـران خاطرنشـان کرد: در شـهر تهران 4 
انتخابات مهم ریاسـت جمهوری، شـوراها، میـان دوره ای خبرگان 
و مجلـس را داریـم کـه باید به درسـتی مدیریت کنیـم و بینش و 

دانـش الزم بـرای اجـرای امور را در اختیار داشـته باشـیم.
معاون سیاسی استانداری تهران:

رعایت بی طرفی و اجرای مر قانون اولویت انتخابات است
معـاون سیاسـی و اجتماعـی اسـتاندار تهـران گفـت: با 
توجـه بـه برگـزاری ۴ انتخابات مهـم در تهـران ظرفیت 
هـای مختلـف برای حضـور و مشـارکت حداکثـری مردم 
بـه کار گرفته مـی شـود، ضمن اینکـه آمـوزش مجریان 
و دسـت انـدرکاران انتخابـات خردادماه 1۴۰۰ در راسـتای 

تقویـت آمادگـی بـرای برگـزاری انتخابات می باشـد. 
شـکراله حسـن بیگی با اشـاره به اهمیـت انتخابات اظهار داشـت: 
انتخابـات مظهر اقتدار نظام جمهوری اسـامی ایـران و نماد مردم 
سـاالری دینـی اسـت. وی ادامـه داد: برگـزاری مطلـوب انتخابات 
همـواره از مطالبات مهم سـتاد انتخابات کشـور اسـت کـه در این 
راسـتا تمام تاش مجموعـه برگزار کننـدگان انتخابات تحقق این 
مهم می باشـد. معاون سیاسـی و اجتماعی اسـتاندار تهران تصریح 
کـرد: رعایـت بی طرفی و اجـرای مر قانون اولویت انتخابات اسـت 
و عوامـل اجرایـی انتخابـات آمـوزش هـای الزم در ایـن زمینـه را 
کسـب مـی کنند. حسـن بیگی با اشـاره بـه برگـزاری 4 انتخابات 
در تهـران در خردادمـاه 1400 گفـت: بـا توجـه بـه برگـزاری 4 
انتخابـات مهـم در تهـران ظرفیـت هـای مختلـف بـرای حضور و 
مشـارکت حداکثـری مـردم به کار گرفتـه می شـود، ضمن اینکه 
آمـوزش مجریان و دسـت اندرکاران انتخابات خردادمـاه 1400 در 

راسـتای تقویـت آمادگـی برای برگـزاری انتخابات می باشـد.
برگزاری اولین دوره آموزشی مجریان و دست اندرکاران 

انتخابات خردادماه سال 1۴۰۰ استان های )تهران، البرز، 
قزوین، قم و سمنان( به میزبانی استان تهران و در 

شهرستان ری
حسـین توکلـی کجانـی گفـت: اولیـن دوره آموزشـی 
مجریـان و دسـت انـدرکاران انتخابـات خردادمـاه سـال 
1۴۰۰ اسـتان هـای )تهـران، البـرز، قزوین، قم و سـمنان( 
بصـورت حضوری بـا رعایـت پروتـکل های بهداشـتی و 
فاصلـه گذاری اجتماعـی و غیر حضـوری از طریق مجازی 
و ویدئـو کنفرانس با حضـور معاون سیاسـی وزیر و رئیس 
سـتاد انتخابات کشـور، اسـتاندار تهـران مدیـرکل دفتر 
انتخابـات کشـور، مدیـرکل فنـاوری و اطاعـات وزارت 
کشـور و سـایر مسـئولین به میزبانی اسـتان تهران و در 

شهرسـتان ری برگزار شـد. 
فرماندار ویژه شهرسـتان ری افزود: در سـنوات گذشـته دوره های 
آموزشـی انتخابـات وزارت کشـور در شـهر مقـدس مشـهد برگزار 
مـی شـد اما امسـال بدلیل شـیوع بیمـاری کرونا مقرر شـد اولین 
دوره  ایـن برنامـه بـه میزبانـی اسـتانداری تهـران برگزار شـود که 
شهرسـتان ری با توجه به ظرفیت های مذهبی و تاریخی، میزبان 
این دوره آموزشـی شـد. معاون اسـتاندار تهران افزود: در این دوره 
آموزشـی که با حضور معاون سیاسـی وزیر و رئیس ستاد انتخابات 
کشـور، اسـتاندار تهران، مدیـرکل دفتر انتخابات کشـور، مدیرکل 
فنـاوری و اطاعـات وزارت کشـور، معاونیـن سیاسـی اجتماعی و 
مدیران انتخابات و تقسـیمات کشـوری و مدیران فناوری اطاعات 
اسـتانداری هـا و فرمانداران شهرسـتان های اسـتان هـای تهران، 
البـرز، قزویـن، قـم و سـمنان بصورت حضـوری با رعایـت پروتکل 
های بهداشـتی و فاصله گذاری اجتماعـی و غیر حضوری از طریق 
مجـازی و ویدئـو کنفرانـس در تـاالر شـیخ صـدوق حـرم حضرت 
عبدالعظیم )ع( برگزار شـد، ضمن تشـریح آخرین وضعیت قوانین 
در برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسـامی شهر 
و روسـتا و روز شـمار انتخابات و تدابیر الزم، به سـواالت تخصصی 
در حـوزه امـور اجرایـی انتخابـات، چالـش هـا و همچنیـن نحـوه 

برگـزاری انتخابات در شـرایط احتمالی کرونا پاسـخ داده شـد.
فرمانـدار ری تصریـح کرد: تـاش و همدلی مجموعـه فرمانداری، 
دسـتگاه هـای اجرایی شهرسـتان و نیروهای نظامـی و انتظامی و 
همچنین همراهی ارزشـمند آسـتان مقدس حضـرت عبدالعظیم 
الحسـنی )ع( موجب شـد تا ضمن برگـزاری دوره آموزشـی کامل 
و جامـع، مراسـمی در شـأن اسـتان تهـران برگزار شـود و رضایت 
مسـئولین از ایـن دوره آموزشـی حاصل شـود.توکلی ِکجانی بیان 
داشـت: تمامی تمهیدات الزم برای برگزاری این دوره آموزشـی در 

نظـر گرفتـه شـد و در این راسـتا بمنظور حفظ سـامت حاضرین 
پروتـکل هـای بهداشـتی بصـورت دقیـق رعایـت شـد و اورژانس، 
آتـش نشـانی، نیروی انتظامـی و پلیس راهور نیـز در محل حضور 

داشـتند کـه از زحمـات این عزیـزان قدردانـی می کنم.
فرماندار ری: 

باال بردن مشارکت سیاسی وظیفه 
همه نهادها است

فرمانـدار ری اظهـار داشـت: تا انتخابـات خرداد مـاه 1۴۰۰ 
همـه نهادهای تاثیرگذار و دسـتگاه هـای اجرایی با فعالیت 
و خدمات دهـی به مـردم و همچنین احزاب شهرسـتان ری 
بـا هدفگـذاری وظیفـه دارند تا زمینـه افزایش مشـارکت 
سیاسـی مردم فراهـم کنند زیـرا مشـارکت حداکثری در 
انتخابـات اقتـدار نظام مقدس جمهوری اسـامی ایـران را 

در عرصـه بین المللی بهمـراه دارد. 
توکلـی گفـت: رویکرد فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری تعامل و 
همـکاری بـا تمامـی احزاب سیاسـی اسـت که در ایـن خصوص 
علـی رغـم محدودیـت هـای کرونایـی سلسـله نشسـت هـای با 
احـزاب کمـاکان  بصـورت مسـتمر در محـل فرمانـداری برگـزار 
میشـود. معـاون اسـتاندار تهـران افـزود: شهرسـتان ری در دوره 
هـای مختلـف تاریخی در عرصـه های مختلف نقـش آفرین بوده 
و از دیربـاز تـا کنـون در حوزه سیاسـی در کنار داشـتن ظرفیت 
هـای بـاال تاثیرگـذاری الزم را در ایـن عرصـه داشـته و دارد. 
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری تصریـح کرد: احـزاب در نظارت بر 
امـور کشـور و ایجـاد زمینه هـای افزایش اقتدار ملی، شـفافیت و 
پیشـگیری از فسـاد  اثرگـذار هسـتند کـه جـزو مطالبات جدی 
مـردم در حـال حاضـر اسـت البتـه تقویـت احـزاب نیـز منجـر 
بـه تحقـق منشـور سیاسـی مـورد نظـر دولـت تدبیـر و امیـد 
مـی شـود.توکلی ِکجانـی بیان داشـت: تـا انتخابات خـرداد ماه 
1400 همـه نهادهـای تاثیرگـذار و دسـتگاه هـای اجرایـی بـا  
فعالیـت و خدمات دهـی به مـردم و همچنین احزاب شهرسـتان 
ری بـا هدفگـذاری وظیفـه دارنـد تـا زمینـه افزایش مشـارکت 
در  حداکثـری  مشـارکت  زیـرا  کننـد  فراهـم  مـردم  سیاسـی 
انتخابـات اقتـدار نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایـران را در 

عرصـه بین المللـی بهمـراه دارد.

سیاسی
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همزمانی سالگرد » آقا تختی«  با شهادت » جهان پهلوان سلیمانی« 

مردان ماندگار تاریخ
از  یکــی  نــام  بــا  دی مــاه  از  روز  هفدهمیــن 
ــورده  ــره خ ــن ِگ ــی ایران زمی ــطوره های ورزش اس
کــه امســال بــا شــهادت »پهلــوان« زمــان ســپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی همزمان شــده اســت.

روز هفدهــم دی ماه هر ســال، روز گرامیداشــت جهــان پهلوان 
تختــی اســت کــه همــگان از او به عنــوان قهرمانــی بی بدیل و 
پهلوانــی جــاودان در ورزش ایران زمیــن یــاد می کننــد. مــردی 
کــه روز پنجــم شــهریور مــاه ســال 1۳0۹ در جنــوب تهــران 
بــه دنیــا آمــد و در روز هفدهــم دیمــاه 1۳46 در اوج محبوبیت 
و افتخــار چشــم از جهــان بــر بســت و تاثیری عمیــق در تاریخ 
ورزش ایــران بــه یــادگار گذاشــت. از جهــان پهلــوان تختــی 
یــک فرزنــد بــه نــام بابــک بــه یــادگار مانــده؛ فرزنــدی کــه 
بــر خــاف پــدر، راه کشــتی را در پیــش نگرفــت امــا همــواره 
بــا یــاد و خاطــره او زندگــی می کنــد و حتــی نــام فرزنــدش 

را هــم بــه یــاد جهــان پهلــوان، »غامرضا« گذاشــته اســت.
ورزش ایران نیازمند پهلوان و جوانمرد

ــان  ــت جه ــالگرد درگذش ــومین س ــاه و س ــال در پنج امس
ــرار  ــد تک ــوان قص پهل
مکــررات و دوره کــردن 
زندگینامــه او را نداریــم. 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ســراغ مــردی از خانواده 
ش شکســته ها  گو
رفتیــم کــه ســالیان 
ــی  ــراه تخت ــال هم س
بــود و در بســیاری از 
مســابقات بیــن المللــی 
و ســفرهای خارجــی به 

ــاق  ــا او هم ات ــوان ب ــن دوســت جهــان پهل ــوان نزدیک تری عن
و همســفر بــود. »محمــد ابراهیــم ســیف پور« دارنــده مــدال 
برنــز المپیــک 1۹60 رم و قهرمــان اســبق کشــتی جهــان در 
همــان ابتــدای گفتگو بــا دلتنگــی و گایه از وضعیــت کنونی 
ورزش بــه خبرنــگار مهــر گفــت: متاســفانه وضعیــت بــه گونه 
ای شــده کــه تنهــا یــک روز از ســال بــه یــاد تختــی می افتیم 
و آن روز هــم ســالروز درگذشــت غامرضاســت. ایــن یــادآوری 
هــم رفتــه رفتــه بــه تیتــر رســانه هــا خاصــه شــده و دیگــر 
خبــری از الگــو قــرار دادن رفتــار و منــش ایــن پهلــوان بــزرگ 

و نامــی نیســت.
پیشکســوت کشــتی بــه یکــی از خصوصیــات جالــب تختــی 
اشــاره کــرد و گفــت: رقابــت صــرف و ســبقت از هــم قطارانش 
در کشــتی، هیــچ جایگاهــی در زندگی او نداشــت و بــه جرات 
مــی تــوان گفــت تختــی بیــش از اینکــه بــه دنبــال قهرمانــی 
خــودش باشــد، بــرای موفقیــت هــم تیمی هــا و قهرمانــی آنها 
تــاش و آرزو می کــرد. او در امــور اجتماعــی و زندگــی روزمــره 
هــم همینطــور بــود و بیــش از اینکــه بــه فکــر معیشــت خود 
باشــد بــه فکــر مــردم و حــل مشــکات آنها بــود. بارها شــاهد 
بــودم او بــه خیلــی هــا کــه بیــکار بودنــد و دنبــال شــغل مــی 
گشــتند کمــک کــرد تــا مشکلشــان حــل شــود. تختــی اصا 
اهــل خودنمایــی و جلــوه دادن کمــک هایــش نبــود و تــا حد 
امــکان ســعی مــی کــرد حمایــت هــا و کمــک هایــش بــه هر 

شــکل ممکــن در ســکوت انجام شــود.
ســیف پــور معتقــد اســت ورزش ایــران نیــاز بــه ایــن پهلوانان 
ــه  و جوانمــردان دارد و دلیــل اصــرار پیشکســوتان کشــتی ب
بزرگداشــت تختــی و زنــده نگــه داشــتن یــاد او نیــز بــه دلیل 

همیــن اقدامــات خیرخواهانــه اوســت.
پیشکســوت کشــتی ایــران بــا افتخــار از رفاقت و همنشــینی 
ــه  ــرد ب ــر ف ــی ه ــت: دوران جوان ــرد و گف ــاد ک ــی ی ــا تخت ب
خصــوص ورزشــکاران و قهرمانــان ملــی سرشــار از شــیطنت 
هــا و خاطــرات خوش اردونشــینی و ســفرهای ورزشــی اســت. 
ــوان گفــت خیلــی از ورزشــکاران در ایــن  ــه جــرات مــی ت ب
دوران کارهایــی انجــام داده انــد کــه حتــی یــادآوری آنهــا پس 

از ســالها دوبــاره باعــث خنــده و البتــه تجربــه مــی شــود. امــا 
تختــی حتــی در روزهــای جوانــی و مســافرت هــای ورزشــی 
هــم اهــل ایــن قبیــل شــیطنت های جوانــی نبــود و هیچــگاه 
حتــی در گویــش و صحبــت هایــش هــم بــا هیــچ لهجــه یــا 

قومیتــی شــوخی نمــی کــرد.
وی بــه شــخصیت آرام و خجالتــی تختی اشــاره کــرد و گفت: 
بــه همــه احتــرام مــی گذاشــت و حتــی در مواقــع شــوخی 
ــی داد  ــر م ــان تذک ــه آن ــدام ب ــر م ــا یکدیگ ــتی گیران ب کش
قومیــت و گویــش و شــخصیت یکدیگــر را بــه ســخره نگیرند. 
در واقــع او الگــوی بســیاری از کشــتی گیران هــم دوره خــود 
بــود و همیــن خصلــت هــا باعــث شــد نــام او همچنــان بعــد 
از  ســالها از درگذشــتش همچنــان جــاودان باقی بماند. ســیف 
پــور بــه فقــدان چنیــن چهره هایــی در ورزش حرفــه ای ایران 
اشــاره کــرد و گفت: متاســفانه سالهاســت صحنــه ورزش ایران 
از وجــود قهرمانــان و پهلوانــان ایــن چنینــی خالــی اســت و 
شــاید بتــوان ادعــا کــرد کمتــر ورزشــکاری توانســته همچون 
ــی  ــگ و زندگ ــث فرهن ــی در بح ــذاری خاص ــی تاثیرگ تخت

روزمــره هوادارانــش داشــته باشــد.
بدترین خاطره کودکی تختی از زبان خودش

بــه گــواه بســیاری از پیشکســوتان و رفقــای نزدیک تختــی، او 
بــه هیــچ عنــوان اهــل درددل بــا رفقــا و بــروز دادن روحیاتش 
نبــود و شــاید همیــن مــورد باعث انــزوا و ســکوت او شــده بود. 
البتــه او یــک بــار در خصــوص کودکــی و خاطــرات آن زمانش 
بــه خاطــره ای اشــاره کرد که برخی پیشکســوتان کشــتی آن 
اتفــاق را بــه خاطــر دارنــد. تختــی تعریــف می کــرد نخســتین 
خاطــره تلخــی از دوران کودکــی کــه ضربــه  بــزرگ و فراموش 
ــدرش  ــه مرحــوم پ ــود ک ــی ب ــرد، زمان ــه او وارد ک نشــدنی ب
بــرای امــرار معــاش خانــواده، ناچــار بــه گــرو گذاشــتن خانــه 
محقــر و کوچــک شــان بــود. تختــی در ایــام جوانــی در یکــی 
از مصاحبــه هایــش هــم از ایــن خاطــره یــاد کــرد و گفــت: 
»بعــد از گــرو گذاشــته شــدن خانــه مــا روزی طلبــکاران از راه 

رســیدند و تمــام اثاثیه و ســاکنان خانــه را به کوچــه انداختند. 
بــه همیــن دلیــل، خانــواده ما مجبــور شــد دو شــب در کوچه 
بمانــد و در نهایــت شــب ســوم اثاثیــه را بــه خانــه همســایه ها 
بردیــم و دو اتــاق کوچــک اجــاره کردیــم. مشــکات اقتصادی 
آنچنــان بــه پــدرم فشــار مــی آورد تــا اینکــه ســرانجام مجبور 
شــد یخچــال طبیعــی اش را نیــز بفروشــد و خــرج خانــواده 
کنــد. ایــن اتفاقــات در نهایــت پــدرم را از پــای در آورد و باعث 
شــد او در ســالهای پایانــی عمــر بــه اختــاالت روحــی و روانی 

ــود.« گرفتار ش
زندگی را بین مردم کوچه و خیابان آموختم

تختــی مثــل خیلــی از بچــه محل هــای خــود در خانــی آبــاد 
تهــران، تحصیاتــش را تــا مــدارج بــاال طــی نکــرد و تنهــا ۹ 
ســال در دبســتان و دبیرســتان منوچهری خانــی آباد تحصیل 
کــرد. او در خصــوص دوران درس و مدرســه خــود هــم گفتــه 
بــود: »خاطــرات زیــادی از دوران تحصیلــم نــدارم و هیــچ وقت 
شــاگرد اول نشــدم، امــا زندگــی در میــان مــردم کوچــه و بازار 
ــن دانشــگاه ها  ــه معتبرتری ــن آموخــت ک ــه م ــی ب درس های
هــم نمــی توانســت ایــن چنیــن بــه مــن درس زندگــی دهد. 
زندگــی بــه مــن آموخــت مــردم را دوســت بــدارم و در حــد 

تــوان بــه آنــان کمــک کنــم«
تختی؛ رکورددار اولین های ورزش ایران

ــه تنهــا در پهلوانــی و جوانمــردی،  جهــان پهلــوان تختــی ن
شــهره عــام و خــاص بــود، بلکــه نــام پــر آوازه اش در فهرســت 

رکوردهــای ورزشــی ایــران هــم مــی درخشــد. تختــی 
نخســتین کشــتی گیر ایرانــی بــود کــه توانســت در ســه وزن 
مختلــف صاحــب مدال هــای جهانــی و المپیــک شــود. او در 
رقابتهــای جهانی 1۹۵1 و المپیــک 1۹۵۲ در ۷۹ کیلوگرم، در 
بازیهــای المپیــک  1۹۵6 و 1۹60 و رقابتهــای جهانــی تهران و 
یوکوهامــا در ۸۷ کیلوگــرم و مســابقات جهانــی 1۹6۲ تولیدو 
در وزن ۹۷ کیلوگــرم صاحــب مــدال شــد و رکــوردی مانــدگار 

از خــود بــر جــای گذاشــت.
همچنیــن تختــی نخســتین ورزشــکار ایرانــی لقــب گرفــت 
کــه در ســه المپیــک موفــق به کســب مــدال شــد، رکــوردی 

کــه پــس از او تنهــا توســط محمــد نصیــری و هــادی ســاعی 
تکــرار شــد. ضمــن اینکــه جهــان پهلــوان تختــی بــا کســب 
ــی جهــان از  ــدال در رقابت هــای المپیــک و قهرمان هفــت م
رکــوردداران کســب بیشــترین مــدال از نظــر رنــگ و کیفیــت 

ــی اســت. در میــان کشــتی گیران ایران
در نهایــت بایــد اشــاره کــرد تختی نخســتین ورزشــکار ایرانی 
بــود کــه در چهــار المپیــک شــرکت کرد. رکــوردی که ســالها 
بعــد تنهــا توســط امیررضا خــادم از المپیــک 1۹۸۸ ســئول تا 

۲000 ســیدنی تکرار شــد.
مهمترین افتخارات جهان پهلوان:

بازی های المپیک:
1۹۵۲ هلسینکی: مدال نقره وزن ۷۹ کیلوگرم
1۹۵6 ملبورن: مدال طای وزن ۸۷ کیلوگرم

1۹60 رم: مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم
1۹64 توکیو: چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم

رقابت های جهان:
1۹۵1 هلسینکی: مدال نقره وزن ۷۹ کیلوگرم

1۹۵4 توکیو: نفر پنجم وزن ۸۷ کیلوگرم
1۹61 یوکوهاما: مدال طای وزن ۸۷ کیلوگرم

1۹6۲ تولیدو: مدال نقره وزن ۹۷ کیلو گرم
بازی های آسیایی:

1۹۵۸ توکیو: مدال طای وزن ۸۷ کیلوگرم
قهرمانی آسیا:

چهار مدال طا و چهار مدال نقره
تمــام مدال هــای ایــن اســطوره کشــتی ایــران در مســابقات 
المپیــک، جهانــی، آســیایی و کشــوری هــم اکنــون در مــوزه 

مرکــزی آســتان قــدس رضــوی قــرار دارد.
پایان تلخ و رازآلود یک اسطوره

روایت هــای فراوانــی از علــت و چگونگــی مرگ جهــان پهلوان 
تختــی وجــود دارد کــه عــدم ســندیت و قطعیــت هر کــدام از 
آنهــا باعــث رازآلــود باقــی مانــدن ایــن اتفاق تلخ شــده اســت. 
جســد تختــی در روز هفدهــم دیمــاه 1۳46 در اتاقش در هتل 
آتانتیــک تهــران پیــدا شــد. ایــن در حالــی بــود کــه او دو روز 
قبــل از مرگــش وصیت نامــه ای را در دفترخانه اســناد رســمی 
بــه ثبــت رســاند و کاظــم حســیبی را بــه عنــوان سرپرســت 

فرزنــدش بابــک کــه تنهــا 4 مــاه داشــت معرفــی کــرده بود.
قتــل یــا خودکشــی جهــان پهلــوان تختــی تــا ســالها نقــل 
ــت  ــا گذش ــان ب ــود و همچن ــی ب ــی و سیاس ــل ورزش محاف
ــل و  ــاق مشــخص نیســت دلی ــرن از آن اتف ــم ق بیــش از نی
عامــل مــرگ تختــی چــه بــود. شــاید یکــی از دالیــل مهــم 
در مانــدگاری نــام او در تاریــخ ایــران نیــز همین رازآلــود بودن 
ــوزش،  ــاه و پندآم ــه زندگــی کوت ــه ب ــود ک نحــوه مرگــش ب

پایانــی تلــخ و مبهــم بخشــید.

ورزشی
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بخشدار قلعه نو:

از اراضی کشاورزی محافظت می کنیم

اجتماعی

قلعــه نــو از جملــه شــهرهای شهرســتان ری اســت کــه بــا وجــود 
ــواع  ــد ان ــرای تولی ــی ب ــب مهم ــترده، قط ــاورزی گس ــت کش باف
ــث  ــوع باع ــن موض ــد. همی ــمار می آی ــه ش ــی ب ــوالت غذای محص
گرایــش بســیاری از ســرمایه گذاران بــه ایــن شــهر شــده و بســتر 
ــد  ــا بای ــت. ام ــرده اس ــم ک ــادی را فراه ــای اقتص ــام پروژه ه انج
در نظــر داشــت ایــن موضــوع نبایــد بســتری بــرای شــکل گیری 
فعالیت هــای دالالنــه و همچنیــن ســرمایه گذاری هــای کاذب 
شــود.این موضــوع بهانــه ای شــد تــا بــه ســراغ مهنــدس علیرضــا 
صادقــی بخشــدار شــهر قلعــه نــو برویــم و در خصــوص ظرفیــت 
هــای مهــم اقتصــادی ایــن شــهر بــا وی بــه گفت و گــو بنشــینیم.
در خصــوص فعالیت هــای خــود در بخشــداری قلعــه نــو و 

فرصت هــای اقتصــادی ایــن بخــش توضیــح دهیــد؟
ــن  ــدم. ای ــاب ش ــو انتخ ــه ن ــدار قلع ــوان بخش ــه عن ــال 1۳۹۷ ب ــده از س بن
بخــش از دیربــاز بــه دلیــل آثــار باســتانی و ســابقه تاریخــی طوالنــی مطــرح 
بــوده و بــه عنــوان دشــت مقــدس  شــهر ری و پیــروزان شــناخته می شــده 
ــار تاریخــی ایــن بخــش قلعــه تپــه میــل اســت کــه در  ــه آث اســت. از جمل
خصــوص قدمــت آن کتاب هایــی تهیــه و بــه چــاپ رســیده اســت. دامــداری، 
کشــاورزی، پــروش ماهــی و... بخــش مهمــی از فعالیت هــای ایــن بخــش را 
تشــکیل می دهــد. بــه طــوری کــه بزرگتریــن تولیدکنندگنــدم، جــو و ذرت 
دامــی و دومیــن تولیدکننــده شــیر اســتان و ســومین تولیدکننــده ماهــی بــه 
ــز در  ــر نی ــرت ولیعص ــق آباد و حض ــی عش ــهرک صنف ــد. دو ش ــمار می آی ش
ایــن بخــش در حــال فعالیــت اســت کــه بــه آن جایــگاه ویژه بخشــیده اســت. 
قلعــه نــو حــدود 1۲ دهیــاری دارد و در ســال جــاری بــه شــهر تبدیــل شــد.

ــد،  ــاره کردی ــش اش ــن بخ ــاورزی ای ــش کش ــای بخ ــه ظرفیت ه ب
چــه میــزان از بافــت شــهر را بــه خــود اختصــاص داده اســت ؟

قلعــه نــو حــدود 1۳ هــزار هکتــار زمیــن دارد کــه اگــر بافــت شــهری آن را از 
روســتایی جــدا کنیــم، مابقــی کشــاورزی و دامــداری خواهــد بــود. ایــن شــهر 
در تمــام فصــول ســال بــه عنــوان ناحیــه سرســبز اســتان تهــران شــناخته 
می شــود و ایــن امــر نیــز مرهــون جریــان آب هــای ســطحی و زیرســطحی 
اســت کــه امیــد اســت بــا توجــه بــه بارندگــی هــای خوبــی کــه طی دو ســال 
اخیــر داشــتیم، رونــد مطلوب تــری بــه خــود بگیــرد.  اخیــرا از طریــق منابــع  
طبیعــی در جریــان  خروجــی رودهــا از شهرســتان ری، بندهایی احداث شــده 
ــت هــر چــه  ــوان جهــت مدیری ــا در دســت احــداث اســت کــه از آن می ت ی

بیشــتر منابــع آبــی یــا پــر کــردن چاه هــا اســتفاده کــرد.
ــر  ــو چــه تاثیــری ب وجــود دو شــهرک صنفــی در بخــش قلعــه ن

وضعیــت اشــتغال و تولیــد ایــن شــهر داشــته اســت؟
حــدود ۲4 ســال از ســابقه فعالیــت شــهرک عشــق آبــاد می گــذرد. پیــش از 
ایــن بــه علــت محرومیت هــای ایــن بخــش، توجهــی بــه موضوعــات صنفــی 
ــای  ــدام کوچه ه ــن اق ــتان در اولی ــکاری دوس ــا هم ــا ماب ــود. ام ــده ب آن نش
خاکــی شــهر را آســفالت کردیــم و همیــن امــر باعــث رونــق شــهرک شــد. بــا 
توجــه بــه صحبتــی کــه اخیــرا بــا رئیــس امنــای شــهرک داشــتیم، فــاز دوم 
آسفالت ســازی نیــز شــروع شــده و نوســازی شــهرک در دســت انجــام اســت 
کــه همیــن امــر باعــث افزایــش تقاضــا بــرای اســتقرار در زمین هــای شــهرک 
ــه  ــی از شــرط های اولی ــده اســت. یک ــای آن ش ــرو در کارخانه ه و جــذب نی
شــهرک صنعتــی بــرای جــذب نیــرو، اســتفاده از افــراد بومــی و جــوان شــهر 
قلعــه نــو اســت کــه باعــث کاهــش بیــکاری در ایــن منطقــه شــده اســت. بــا 
ایــن حــال برخــی از بخش هــا از نیــروی کار ارزان اتبــاع اســتفاده مــی  کننــد 
کــه فاقــد کارت اقامــت هســتند و بــه همیــن دلیل جهــت جلوگیــری فعالیت 

آنــان، گشــت هــای نظارتــی در شــهر قلعــه نــو دایــر شــده اســت.
ــی  ــه محصوالت ــه چ ــو ب ــه ن ــهر قلع ــدات ش ــن تولی ــم تری مه

دارد؟ اختصــاص 
ــلوار دوزی،  ــامل ش ــه ش ــود دارد ک ــش وج ــن بخ ــی در ای ــدات متنوع تولی
خیاطــی، ســاخت تابلوهــای برق، تابلــوی صادراتــی، تراشــکاری و تولیــد لوازم 
کابیــت اســت. همچنیــن لــوازم بهداشــتی، ســرویس حمــام و دستشــویی و 

محصــوالت صنعتــی از دیگــر تولیــدات ایــن شــهر بــه شــمار مــی رود.

ــار  ــت آث ــظ و مرم ــرای حف ــئوالن ب ــوی مس ــی از س ــه اقدامات چ
ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــتانی ص باس

ــار  ــا و آث ــن بناه ــی از قدیمی تری ــل یک ــه می ــد، تپ ــاره ش ــه اش همانطــور ک
شهرســتان ری اســت کــه در ایــن بخــش قــرار گرفتــه اســت. ۲۳00 ســال از 
ــادی از آن دیــدن  قدمــت ایــن بنــا می گــذرد و تیم هــای باستان شناســی زی
کرده انــد. بــا ایــن حــال هنــوز اقدامــات خاصــی بــرای ترمیــم ایــن بنــا و یــا 
مرمــت آن صــورت نگرفتــه و بودجــه ای نیــز بــرای آن اختصــاص داده نشــده 

اســت.
تبدیــل قلعــه نــو بــه شــهر چــه تاثیــری در وضعیــت ایــن بخــش 

داشــت؟
ــه  ــل ب ــا هــر وســعت و جمعیتــی تبدی ــون، مرکــز هــر بخشــی ب طبــق قان
شــهر خواهــد شــد. بــا ایــن حــال موضــوع شــهر شــدن قلعــه نــو بــه تاخیــر 
افتــاد تــا اینکــه مــا در ســال 1۳۹۸ بــا حمایــت فرمانــداری ایــن فرآینــد را 
شــروع کردیــم. از آنجایــی کــه ایــن موضــوع یکــی از مطالبــات جــدی مــردم 
ــود، تغییــرات قابــل توجهــی در آن ایجــاد کــرد. طــی جلســاتی  ــو ب قلعــه ن
ــف شــد  ــن کار تعری ــرای ای ــا شــوری داشــتیم، زیرســاخت های الزم ب ــه ب ک
و در حــال حاضــر نیــز در صــدد تهیــه طــرح هــادی شــهر و روســتا هســتیم 
تــا مطالبــات طــرح جامــع شــهر انجــام شــود. از آنجایــی کــه ســاختار روســتا 
ــروی متخصــص  ــه جــذب نی ــدام ب پاســخ گوی ســاختار شــهری نیســت، اق
کردیــم و کارهــای مربــوط بــه آن در حــال پیگیــری اســت. بایــد توجه داشــت 
ــای  ــودی زمین ه ــث ناب ــد باع ــو نبای ــه ن ــات توســعه ای شــهر قلع ــه اقدام ک
ــیر  ــعه از مس ــه شود.توس ــی روی ــازهای ب ــبب ساخت و س ــاورزی و مس کش
روســتاها می گــذرد و در ایــن مســیر بایــد بــه فکــر ایجــاد شــرایطی باشــیم 

کــه کارکــرد بخــش کشــاورزی و دامــداری حفــظ شــود.
ــده  ــام ش ــی انج ــات مهم ــه اقدام ــداران چ ــت از دام ــرای حمای ب

ــت؟ اس
بخــش دامــداری تفــاوت زیــادی بــا دامــداری خــرد دارد. یکــی از اقدامــات مــا 
بــرای کمــک بــه دامــداران، تهیــه لیســتی از تمــام فعالیــن آنهــا و تخصیــص 
مرکــزی بــرای عرضــه محصــوالت آنهاســت کــه تــا حــد امــکان فعالیت هــای 
داللــی در ایــن حــوزه کاهــش پیــدا کنــد.  ایــن مرکــز در تاریــخ ۲۲ بهمــن 
ــه دامــداران خــرد  مــاه ســال جــاری دایــر خواهــد شــد و کمــک شــایانی ب
خواهــد بــود.در ایــن صــورت نــه تنهــا قیمــت عرضــه محصــوالت بــه بــازار تــا 
60 درصــد پاییــن می آیــد، بلکــه زمینــه بــرای فعالیــت دالالن نیــز از میــان 

مــی رود.
بــرای جلوگیــری از ساخت و ســازهای غیرمجــاز چــه فعالیت هایــی 

در ایــن شــهر انجام شــده اســت؟
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مســکن در شــهرها، مهاجرت به ســمت حاشــیه 
شــهرها افزایــش پیــدا کــرده اســت. از آنجایــی کــه شــهر قلعــه نــو نیــز فاصله 
کمــی بــا شــهر تهــران دارد، افــراد بســیاری در ایــن شــهر ســاکن شــده اند. 
افــراد ســودجو و دالل نیــز در حــال خریــد زمین هــای کشــاورزی و تبدیــل 
ــن معضــل الزم اســت  ــرای حــل ای ــه ب ــه واحــد مســکونی هســتند ک آن ب
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی ایــن حــوزه وارد عمل شــده و از 
زمین هــای کشــاورزی محافظــت کنــد. در غیــر ایــن صــورت اگــر زمین هــای 
کشــاورزی از بیــن بــرود، موضــوع تامیــن غــذای مــردم بــه خطــر می افتــد و 

عواقــب آن بــرای مــردم ســاکن در ایــن شــهر بســیار ســنگین اســت. 
مهــم تریــن پــروژه هــای عمرانــی شــهر قلعــه نــو چیســت و بــه 

چــه ســرانجامی رســیده اســت؟
اولویــت اصلــی مــا پرداختــن به بخــش صنعــت و تولید اســت و سیاســت های 
مــا نیــز در ایــن راســتا تعریــف می شــود. ۲۲ بهمــن مــاه اولیــن فــاز بزرگترین 
کشــتارگاه بــه اجــرا می رســد کــه نقــش مهمــی در رونــد اشــتغال ایــن بخش 
و تولیــدات آن خواهــد داشــت. موضــوع دیگــر حمایــت از دو مرکــز گیاهــان 
دارویــی و عرقیجــات در روســتای طالــب آبــاد و تبدیــل آن بــه قطب ســامت 
شهرســتان اســت. بــه جــز ایــن، مرکــز تولیــد داروهــای گیاهــی بــا تکنولوژی 
نانــو در این شــهر مســتقر شــده اســت و دانشــجویان دکتــرای طب ســنتی در 
آن مشــغول بــه فعالیــت هســتند. در بخــش مربــوط بــه گلخانــه نیــز شــاهد 

اقدامــات مفیــدی هســتیم. بــه طــوری کــه شــهرک ولیعصــر بــه لطــف ایــن 
اقدامــات بعــد از 1۵ ســال بــه مــدار تولیــد برگشــته و بــه زودی ۷ هــزار نفر در 

آن مشــغول بــه کار خواهــد شــد.
ــام  ــی انج ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــرای س ــی ب ــه اقدامات چ

ــت؟ ــده اس ش
همــه پروژه هــای ذکــر شــده بــه بخــش خصوصــی مربــوط می شــود. توســعه 
و اشــتغال از مســیر فعالیــت بخــش خصوصــی ایجــاد می شــود و مــا در ایــن 

شــهر زمینــه را بــرای ســرمایه گذاری فعــاالن اقتصــادی فراهــم کرده ایــم.
ــه  ــا چ ــد ت ــام داده ای ــا انج ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــی ک اقدامات

ــت؟ ــوده اس ــردم ب ــت م ــورد رضای ــدازه م ان
از همــان روزهــای نخســت اقدامــات مــا بــرای توزیــع انــواع ماســک و لــوازم 
بهداشــتی شــروع شــد. همچنیــن بنرهــا و تابلوهایــی در ســطح شــهر نصــب 
شــد تــا اطاعــات مــردم نســبت بــه ایــن بیمــاری را افزایــش دهــد. پیگیــری 
ــروس در  ــن وی ــا ای ــه ب ــی مقابل ــوص چگونگ ــی در خص ــای آموزش بحث ه
ــه  ــود ک ــا ب ــی و مجــازی، از دیگــر فعالیت هــای جــدی م کانال هــای تلگرام
واکنــش مثبتــی را نیــز بــه همــراه داشــت. بــه لطــف اقداماتــی کــه از ســوی 
خیریــن ایــن شــهر نیــز انجــام شــده قــرار اســت در همین راســتا حــدود ۸00 
تــا هــزار بســته غذایــی در ســطح بخــش قلعــه نــو در بیــن مــردم توزیع شــود.

به اعتقاد شما مهم ترین دغدغه شهر قلعه نو چیست؟
هــر موضوعــی بایــد در بخــش مربــوط بــه خــود مورد بررســی قــرار گیــرد. اگر 
قــرار اســت اقدامــی بــرای بخــش کشــاوری صــورت بگیــرد بایــد بــه متولیــان 
ــه  ــرای ســایر بخش هــا نیــز همینطــور اســت. ب ایــن حــوزه محــول شــود. ب
عبارتــی الزم اســت در بخــش صنفی تقســیم بندی مشــخصی داشــت و ســند 

توســعه ای خاصــی تعریــف کرد. 
چه اقداماتی در بخش بهداشت این شهر انجام شده است؟

یکــی از مشــکات جــدی ایــن شــهر نبــود درمانــگاه و یــا یــک مرکــز درمانــی 
ــرای ســاخت  ــه ایــن شــهر ب اســت. هرچنــد زمینــی از ســوی یــک خیــر ب
درمانــگاه اختصــاص داده شــده، امــا هنــوز پروســه اجرایــی آن شــروع نشــده 
ــو در میــان گذاشــتیم و از  ــا خیــران بخــش قلعــه ن ــا موضــوع را ب اســت. م
ــه خــود مــردم محــول  ــن امــر، کاری مردمــی اســت آن را ب آنجایــی کــه ای
ــن  ــاخت ای ــای س ــی هزینه ه ــه تمام ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ ــم. خب کرده ای

درمانــگاه از ســوی خیــران پرداخــت شــده اســت.
و سخن آخر...

ــری و  ــت پیگی ــه جه ــتان ک ــه دوس ــی و هم ــرت عال ــکر از حض ــن تش ضم
ــد، از  تمامــی  ــاش می کنن ــن شــهر ت اطاع رســانی مشــکات و مســائل ای
ــو نیــز نهایــت تشــکر را دارم. طبیعتــا اگــر  همــکاران در بخشــداری قلعــه ن
ــا  ــت م ــاد. اولوی ــاق نمی افت ــت اتف ــات مثب ــن اقدام ــود، ای ــان نب ــاش آن ت
ــه مشــکات مــردم شــهر اســت و در ایــن راســتا بودجــه ای دو  رســیدگی ب
میلیــاردی در نظــر گرفتــه شــده کــه امــکان اتصــال آب شــرب قلعــه نــو را بــه 
شــهر ری فراهــم می ســازد. در حــال حاضــر نیــز منتظــر اخــذ مجــوز حفــر 

هســتیم تــا مــردم از آب شــرب ســالم بهــره بگیرنــد. 
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سرهنگ قنبری مطرح کرد:

توزیع 95 هزار بسته بهداشتی و معیشتی توسط سپاه حضرت عبدالعظیم )ع(

فرهنگی

ــت  ــاهد ورود و فعالی ــر ش ــال های اخی ــی س ط
جــدی ســپاه در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی 
و اجتماعــی هســتیم کــه باعــث تســریع هــر 
چــه بیشــتر امــور در مواقــع بحرانی مثــل وقوع 
زلزلــه، ســیل و.. شــده اســت. بــا شــیوع کرونــا 
ــرد و  ــه کار ک ــروع ب ــال ش ــاد فع ــن نه ــز ای نی
اقدامــات مهمــی بــرای جلوگیــری از شــیوع هر 
چــه بیشــتر ایــن ویــروس و خدمات رســانی بــه 
مبتایــان آن کــرد. ایــن موضــوع بهانــه ای شــد 
تــا بــه ســراغ روح اهلل قنبری ســرهنگ پاســدار 
شهرســتان ری برویــم. وی پیــش از ایــن حــدود 
8 ســال در ســپاه خدمــت کــرده و در بخش های 
مختلفــی چون ســتاد ناحیــه حضــرت روح اهلل و 
ســپاه شهرســتان ربــاط کریــم فعالیــت کــرده 
اســت. وی همچنیــن بــرای مدتی فرمانده ســپاه 
ــر  ــال حاض ــوده و در ح ــس ب ــتان پردی شهرس
نیــز بــه عنــوان فرمانــده و خــادم ســپاه شــهر 
ــن  ــات ای ــت. جزئی ــت اس ــغول فعالی ری مش

گفــت و گــو در ادامــه خواهــد آمــد.
ابتــدا در مــورد ســاختار ســپاه شــهر ری توضیح 

بفرمایید؟
شهرســتان ری در ابتــدا تنهــا یــک نهــاد مســتقل بــه 
عنــوان ســپاه داشــت کــه از ســال 1۳۹0 بــا توجــه بــه 
شــرایطی مثــل تراکم جمعیتی، گســتردگی ســرزمینی 
و ســایر نیازهــا بــه بخش هــای مجزایــی تقســیم شــد. 
ــه ایــن نهادهــا ســپاه ناحیــه دوم اســت کــه از  از جمل
ســوی متولیــان امــر ایجاد شــده اســت. در  ســال 1۳۹1 
نیــز ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل )ره( متشــکل از ســه 
بخــش کهریــزک، فشــافویه و قلعــه نــو بــا محوریــت و 
ــرد. در  ــه کار ک ــروع ب ــهر ش ــه در باقرش ــتقرار ناحی اس
حــال حاضــر نیــز اقدامــات و فعالیت هــای مــا مختــص 
ناحیــه حضــرت عبدالعظیم )ع( اســت و ســایر دوســتان 
امــور ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل را بــر عهــده دارنــد. 
بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
مبنــی بــر توجــه ســپاه بــه امــور فرهنگــی، در 

ایــن خصــوص چــه اقداماتــی انجــام داده ایــد؟
ــپاه  ــای تخصصــی س ــی از حوزه ه در حــال حاضــر یک
ــته و  ــت. در گذش ــی اس ــور فرهنگ ــه ام ــن ب پرداخت
ــه امــور  ــن بخــش ب ــگاه ای از ابتــدای تشــکیل ســپاه ن
جامعــه کامــا نظامــی بــود امــا بعــد از آنکــه ســاختار 
کلــی ســپاه شــکل گرفــت و شــاخه های مختلفــی مثل 
نیــروی هوایــی، زمینــی و ... بــرای آن تعریــف شــد، بــه 
صــورت تخصصــی در  عرصه هــای دیگــری مثــل امــور 

فرهنگــی نیــز بــه فعالیــت پرداخــت. 
ــوع  ــن موض ــه ای ــیج ب ــت بس ــروی مقاوم ــکیل نی تش
قالــب جــدی بخشــید و بــا اضافــه شــدن ماموریت هــای 
متعــدد فرهنگــی بــه ایــن بخــش، برنامه هــا و اقدامــات 
کلــی ســپاه بــر مبنــای آن تدویــن شــد کــه در حــال 
حاضــر نیــز در مناطــق و نواحــی مختلــف و بــر اســاس 

ــود.  ــری می ش ــود، پیگی ــای موج ظرفیت ه
ــگ و  ــه فرهن ــه مقول ــپاه ب ــرد س ــود رویک ــن وج ــا ای ب
ــاوت  ــف متف ــای مختل ــق آن در زمان ه ــای تحق ابزاره

ــوده اســت.  ب
بــرای مثــال از دهــه هفتــاد و هشــتاد کــه رهبــر عظیــم 
الشــان انقــاب از اصطــاح شــبیخون فرهنگــی دشــمن 
ــی  ــا پیام های ــه ب ــپاه مقابل ــدف س ــد، ه ــتفاده کردن اس
بــود کــه از طریــق دشــمن و بــا واســطه ابزارهایــی مثل 
ماهــواره بــه کشــور مخابــره می شــد کــه تــا حــد امــکان 
اثــرات ســوء آن را در جامعــه از میــان ببــرد. امــا امــروزه 

شــاهد تغییــر رویکــرد دشــمنان و تکیــه آنهــا بــر جنگ 
ــن  ــر همی ــتیم. ب ــازی هس ــای مج ــق فض ــرم از طری ن
اســاس ابزارهــای مقابلــه ای ســپاه برای تهاجــم فرهنگی 
دشــمنان متناســب با شــرایط روز اســت و خوشــبختانه 
ــار  ــی در کن ــاد انقاب ــک نه ــوان ی ــه عن ــن بخــش ب ای
ــه  ــد و دامن ــت می کن ــی فعالی ــه فرهنگ ــا مجموع ده ه
ــف را  ــروزه شــهرها و مناطــق مختل ــا ام ــن فعالیت ه ای
دربــر گرفتــه اســت. امیــد اســت کــه بــا همت دوســتان 
ــی را  ــات خوب ــم اتفاق ــاد  بتوانی ــن نه و همــکاران در ای

بــرای آن رقــم بزنیــم.
ــرای مقابلــه  ــه تاش هــای ســپاه ب ــا توجــه ب ب
بــا اثــرات منفــی ویــروس کرونــا، چــه اقداماتی 
از ســوی ناحیــه بســیج ســپاه حضــرت 

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــم )ع( ص عبدالعظی
ــی از  ــات مهم ــا اقدام ــاری کرون ــیوع بیم ــان ش از زم
ســوی ســپاه شهرســتان ری کــه ظرفیت هــای مهمــی 
در ایــن بخــش دارد، آغــاز شــد کــه نمونــه آن احــداث 
40 کارگاه تولیــدی ماســک بهداشــتی در مســاجد، 
کارگاه و پایــگاه مقاومــت بســیج  اســت.به واســطه 
ــه  ــون قطع ــدود10 میلی ــا ح ــن کارگاه ه ــت ای فعالی
ــه صــورت  ــی ب ــی ارزان و حت ــت خیل ــا قمی ماســک ب
ــر و  ــار ضعیف ت ــژه اقش ــه وی ــردم ب ــن م ــگان در بی رای
کم برخوردارتــر توزیــع شــده و ۹۵ هــزار پــک بهداشــتی 
و معیشــتی نیــز کــه در قالــب کمک هــای مومنانــه در 
ــم  ــه حضــرت عبدالعظی حــوزه ســرزمینی ســپاه ناحی
ــه اســت.  ــرار گرفت ــن اقشــار ق ــار ای ــوده، در اختی )ع( ب
همــه ایــن اقدامــات بــا تــاش همــکاران در بخش هــای 
ــا محوریــت  مختلــف، صنــوف، مســاجد، مراکــز و... و ب
مســجد بــوده کــه در ۵ مرحلــه مســتقل انجــام شــده 
ــامل  ــز ش ــت نی ــن فعالی ــر ای ــل کوچک ت ــت. مراح اس
ذبــح ۳00 راس گوســفند و تولیــد و توزیــع ۲00 هــزار 
لیتــر آبمیــوه طبیعــی اســت که جهــت خدمات رســانی 
بــه بیمارســتان های فیروزآبــادی و شــهدای هفتــم 
تیــر، انجــام شــده اســت. همچنیــن  اعــزام گروه هــای 
ــه  ــه ب ــتان ک ــن دو بیمارس ــه ای ــیجی ب ــادی بس جه
صــورت کامــا حرفــه ای عمــل می کننــد و خریــد و بــه 

کارگیــری ۵00 هــزار ســم پــاش از دیگــر فعالیت هــای 
ســپاه بــوده کــه البتــه بخشــی از آن بــا کمــک خیریــن 
صــورت گرفتــه اســت. تهیــه و توزیــع 6 میلیــون لیتــر 
ــت،  ــطوح و دس ــی س ــرای ضدعفون ــتی ب ــواد بهداش م
احــداث ۳0 غرفــه بهداشــتی، طبــخ و توزیــغ بیــش از 
ــم برخــوردار،  ــراد ک ــن اف ــرم در بی ــذای گ ــزار غ ۵۵ ه

ــک  ــزار پ ــه ۳ ه ــان، تهی ــرص ن ــزار ق ــع ۲۵ ه توزی
ــع  ــوزی و توزی ــری توســط بســیج دانش آم لوازم التحری
ــرای دانش آمــوزان نیــز در ایــن راســتا از  ۳00 تبلــت ب

ســوی ســپاه انجــام شــده اســت. 
چــه  درمــان  کادر  از  حمایــت  بحــث  در 
اســت؟ شــده  عملیاتــی  برنامه هایــی 

جهــت تقدیــر از کادر درمانــی مدافعــان ســامت در دو 
ــم  ــادی شــهر ری، شــهدای هفت ــروز آب بیمارســتان فی
تیــر، دارالشــفای کوثــر ســه برنامه در دســت انجــام قرار 
گرفــت کــه مــا را در کل اســتان تهــران پیشــقدم کــرد. 
ــی  ــز پیش بین ــدی نی ــای نق ــتا هدیه ه ــن راس در همی
ــای  ــه امض ــه ای ک ــر نام ــه تقدی ــه اضاف ــه ب ــده ک ش
فرمانــده کل ســپاه را دارد، تقدیــم کادر درمــان و 
رئیــس بیمارســتان خواهــد شــد. اقــدام دیگــر امضــای 
تفاهم نامــه ای بیــن وزارت بهداشــت و ســازمان بســیج 
اســت کــه طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی مبنــی 

ــد.  ــال می کن ــی را دنب ــر بیماریاب ب
ــر،  ــال احم ــه ه ــت، مجموع ــر وزارت بهداش ــاوه ب ع

شــهرداری و فرمانــداری نیــز در ایــن راســتا یاری بخــش 
طــرح خواهنــد بــود. بــا کمــک ظرفیــت بســیج تحوالت 
خوبــی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه و ادامــه دار اســت. 
ســاخت و مرمــت مســاجد و کتابخانــه بــا کمــک 
گروه  هــای جهــادی کــه در ابتــدای شــیوع کرونــا 
شــامل  1۲0 گــروه بــود، نمونــه دیگــر ایــن فعالیت هــا 

اســت کــه بــه لطــف اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی نیــاز بــه آنهــا کمتــر از قبــل شــده اســت.

ــه  ــی ک ــامی و اقدامات ــات اس ــورد مح در م
ــد؟ ــح دهی ــز توضی ــام داده نی ــپاه انج س

بــر اســاس طرحــی کــه بــه تازگــی ابــاغ شــده اســت، 
ــر   ــر و کــم امکانات ت ــه اســامی کــم برخوردارت ده محل
شناســایی شــده و ســپاه بــه عنــوان تســهیل گر بــرای 
هــر یــک از آنــان مدیــری تعییــن خواهــد کــرد. وظیفــه 
ــر  تدویــن چارتــی از مســئولیت ها و تعییــن  ایــن مدی
مدیرانــی در کمیته هــای مختلــف، بهداشــتی، فرهنگــی 
ــه را  ــردم و محل ــی م ــت زندگ ــه  وضعی ــت ک و ... اس
ــه  ــپاه ب ــن کار س ــام ای ــرای انج ــد. ب ــامان ده سروس
صــورت مســتقیم هیچگونــه مداخلــه ای نــدارد و همــه 
ــران انجــام خواهــد شــد.  ــن مدی ــا توســط ای فعالیت ه
بــرای  نمونــه بــا پیگیــری ایــن دوســتان بــرای شــهری 
ــود،  ــات و زیرســاخت ب مثــل گلســتان کــه فاقــد امکان

ــد.  ــن ش ــت هایی تدوی سیاس
بــا ایــن حــال 10 محلــه کــم برخــوردار در اولویــت ایــن 

ــد بود. طــرح خواه
بــه اعتقــاد شــما نقــش مدیــران بومــی در انجام 

ایــن مســئولیت ها چیســت؟
بــا توجــه بــه اینکــه مدیــران بومــی از دل شــهر برآمــده 
ــتری  ــنایی بیش ــای آن آش ــکات و چالش ه ــا مش و ب
ــتر  ــران بیش ــن مدی ــز از ای ــردم نی ــات م ــد، توقع دارن
اســت. اطاعــات و شــناخت عمیــق آنــان، راهکارهــای 
اثرگذارتــری بــرای حــل چالش هــای شــهر خواهــد داد. 
امیــد اســت بســتری فراهــم شــود کــه در هــر شــهر و 
ــت و از  ــره گرف ــی به ــران بوم ــت مدی ــه از ظرفی منطق
شــناخت عمیــق آنهــا نســبت بــه منطقــه جهــت رشــد 

آن اســتفاده کــرد. 
و سخن آخر...

ــرده  ــت ک ــه فعالی ــن عرص ــه در ای ــانی ک ــه کس از هم
ــم.  ــی کن ــکر م ــد، تش ــت می کنن ــردم خدم ــه م و ب
ــم  ــات تی ــما و زحم ــانه ای ش ــروه رس ــن از گ همچنی
ــن  ــای ای ــدوارم تاش ه ــگزارم و امی ــکاران سپاس هم
دوســتان نتایــج خوبــی را بــرای شهرســتان ری فراهــم 
ــان  ــر عظیم الش ــوده رهب ــه فرم ــه ب ــهری ک ــازد. ش س
انقــاب اســامی، قبلــه تهــران اســت و قدمــت فرهنگی 
طوالنــی ای دارد. همــه تــاش مــا بهبــود جایــگاه ایــن 
شــهر و خدمات رســانی بــه مــردم اســت کــه بــا تکیــه 

ــد. ــد ش ــق خواه ــود محق ــای موج ــر ظرفیت ه ب
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رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری:

نظارت بر اصناف باید کارشناسی باشد

صعنت

ــاق در  ــال کاالی قاچ ــارد ری ــف 118 میلی ــر کش خب
ــبت  ــیاری نس ــوءظن بس ــث س ــتان ری، باع شهرس
بــه اقدامــات دســتگاه های اجرایــی ایــن شهرســتان 
شــده کــه البتــه در پیــش داوری نســبت بــه آن بایــد 
ــا  ــو ب ــت. در گفت وگ ــر گرف ــب را در نظ ــه جوان هم
ــدن و  ــت، مع ــس اداره صنع ــدی، رئی ــی احم موس
ــوع  ــن موض ــی ای ــه چرای ــتان ری ب ــارت شهرس تج

پرداخته ایــم کــه ماحصــل آن را می خوانیــم.
ــاق در  ــای قاچ ــف محموله ه ــر کش ــوص خب در خص

ــد؟ ــه فرمایی ــی ارائ ــتان ری، توضیحات شهرس
اقتصــاد کشــور مــا متاثــر از وضعیــت تحریــم و شــرایط 
کرونایــی اســت و طبیعتــا در ایــن شــرایط شــاهد بــروز 
ــفانه  ــا متاس ــا آن هســتیم، ام ــط ب ــات مرتب ــات و اقدام تخلف
ــتان  ــه شهرس ــئوالن ب ــام مس ــگاه تم ــر، ن ــدت اخی ــی م ط
ــی و  ــی از بدبین ــه موج ــده ک ــز ش ــهر متمرک ری و اسامش
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــتان ایج ــه شهرس ــبت ب ــادی را نس بی اعتم
ــر  ــی اگ ــتیم، ول ــا نیس ــه نظارت ه ــف این گون ــا مخال ــه م البت
ــرد،  ــورت گی ــات ص ــوص تخلف ــی در خص ــت، اقدام ــرار اس ق

بهتــر اســت کــه از مجــرای ســازمان های مربوطــه و از 
ــورم  ــه دلیــل ت مســیرهای کامــا کارشناســی شــده باشــد. ب
و مشــکات حاصــل از شــیوع کرونــا، مدتــی را بــا محدودیــت 
عرضــه کاال مواجــه بودیــم و ایــن موضــوع بــر اقــدام واحدهای 
ــا در  ــر گذاشــت، ام ــا اث ــرای انباشــت کاال در انباره صنفــی ب
ایــن میــان بایــد بــه عملکــرد نهادهــای متولــی ایــن مســاله 
هــم توجــه داشــت. اداره صنعــت، معــدن و تجــارت طــی مدت 
اخیــر بــا ورود بــه بــازار اقدامــات مثبتــی را در راســتای تامیــن 
ــواردی  ــی در م ــت. حت ــام داده اس ــاز انج ــورد نی ــای م کااله
کــه نیــاز بــه صیانــت و دفــاع از حقــوق ایــن شهرســتان بــود، 
ــده، در  ــاد بن ــه اعتق ــت. ب ــده اس ــرا ش ــت های الزم اج سیاس
ــی  ــا بررس ــت و ب ــیعی داش ــگاه وس ــد ن ــوارد بای ــه م این گون
کارشناســی شــده حرکــت کــرد تــا همــه چیــز بــه ضــرر یــک 

ــا یــک واحــد معیــن تمــام نشــود. بخــش ی
ــات از  ــن تخلف ــری از ای ــرای جلوگی ــی ب ــه اقدامات چ
ســوی اداره صنعــت، معــدن و تجــارت انجــام شــده 

اســت؟
قبــل از شــیوع کرونــا، بــاور ایــن موضــوع کــه زمانــی 

ــش  ــدازه افزای ــن ان ــا ای ــکل ت ــی و ال ــواد ضدعفون ــرف م مص
پیــدا کنــد، خیلــی دشــوار بــود، امــا بعــد از آنکــه کشــور در 
شــرایط بحرانــی قــرار گرفــت و نیــاز بــه مصــرف ایــن مــواد 
ــم از  ــی ه ــات کنترل ــرد، اقدام ــدا ک ــش پی صــد درصــد افزای
ــرار  ــتور کار ق ــارت در دس ــدن و تج ــت، مع ــوی اداره صنع س
ــرای مثــال، به رغــم محدودیت هــای موجــود، مــواد  گرفــت. ب
ضدعفونــی مــورد نیــاز مــردم از الــکل گرفتــه تــا ماســک، در 
ــه ماننــد  ــازار توزیــع شــده و جزئیــات کامــل از تخلفاتــی ب ب
ــی  ــای متول ــت و نهاده ــه وزارت بهداش ــکار ب ــاق و احت قاچ
ــت  ــازی مثب ــا، جوس ــدف م ــع ه ــت. در واق ــده اس ــه ش ارائ
بــرای اداره صنعــت، معــدن و تجــارت نیســت، بلکــه در تــاش 
ــوان خــود، پاســخگوی نیــاز مــردم ایــن  ــا تمــام ت هســتیم ب

ــیم. ــتان باش شهرس
ــه ارزیابــی  عملکــرد اتــاق را در ایــن خصــوص چگون

می کنیــد؟
ــد  ــا تمجی ــاف ی ــاق اصن ــرد ات ــاع از عملک ــده دف ــدف بن ه
می گویــم  جــرات  بــه  امــا  نیســت،  آن  فعالیت هــای  از 
ــی  ــرای خیل ــود، در اج ــاف نب ــاق اصن ــس ات ــر ریی ــه اگ ک
از دســتورالعمل ها بــا مشــکل روبــه رو می شــدیم. طــی 
ــزار واحــد صنفــی شناســایی شــده  یک ســال گذشــته 1۵ ه
ــایی  ــا شناس ــاق دارد. قطع ــم ات ــات مه ــان از اقدام ــه نش ک
ــای  ــه پیگیری ه ــاز ب ــت و نی ــی نیس ــداد کار راحت ــن تع ای
همه جانبــه و تــاش شــبانه روزی دارد کــه اتــاق اصنــاف 

شهرســتان ری از پــس آن برآمــده اســت.
در خصــوص مشــکات مالــی کــه واحدهــای صنفــی 

را گرفتــار کــرده، چــه نظــری داریــد؟
حــدود ۷0 هــزار واحــد صنفــی مســتاجر هســتند کــه 
تعطیلــی آن هــا مشــکات زیــادی را بــه وجــود آورده و راه حــل 
ــای  ــاق و نهاده ــری ات ــه تصمیم گی ــوط ب ــن معضــات مرب ای
متولــی نیســت، بلکــه ایــن موضــوع بایــد از ســوی رســانه ها 
و خبرنــگاران پیگیــری شــود و تصمیم گیرنــده نهایــی دولــت 
اســت؛ در غیــر ایــن صــورت نمی تــوان از دیگــر نهادهــا ماننــد 
اتــاق اصنــاف کــه صرفــا موظــف بــه اجــرای قوانیــن محولــه 

اســت، توقعــی داشــت.  
ــه  ــه چ ــد ب ــا بای ــد نظارت ه ــما فرآین ــاد ش ــه اعتق ب

صــورت انجــام شــود؟

ــیدگی  ــود دارد، رس ــا وج ــا انباره ــاط ب ــی در ارتب ــر تخلف اگ
ــی  ــود. گاه ــام ش ــد از مســیرهای کارشناســی انج ــه آن بای ب
ــک  ــل دســتور ی ــه دلی ــا ب ــی صرف ــی و نظارت ــات کنترل اقدام
نهــاد ناظــر اســت و دلیــل و ســند کارشناســی ندارد. خواســته 
ــه  ــن موضــوع اســت کــه چــرا ب ــان، پیگیــری ای ــا از متولی م
بســیاری از شــرکت ها فرصــت مذاکــره داده نمی شــود؟ چــرا 
ــرکت  ــک ش ــی ی ــرای تعطیل ــتور ب ــدور دس ــد ص در  فرآین
ــد  ــش تولی ــکاری و کاه ــل بی ــای آن مث ــه پیامده ــزرگ، ب ب
توجــه نمی شــود؟ وقتــی یــک شــرکت مــادر تعطیــل 
ــط دچــار  ــع آن بســیاری از واحدهــای مرتب ــه تب می شــود، ب
مشــکل شــده و نیــروی کار زیــادی نیــز تعدیــل خواهــد شــد 

ــت. ــد گرف ــردان را خواه ــن دولت م ــات آن دام ــه تبع ک
ــتای  ــی روس ــای خروج ــرای زباله ه ــری ب ــه فک چ

داریــد؟ شــمس آباد 
ــل  ــوع تبدی ــد، موض ــزار گردی ــرا برگ ــه اخی ــه ای ک در جلس
ــنهاد  ــنگ کوب پیش ــی س ــهرک صنعت ــه ش ــه ب ــن منطق ای
ــا  ــه اجــرا برســد، قطع ــه آن ب ــه مصوب ــی ک شــده و در صورت
ایــن چالــش بــه نحــو مطلوبــی حــل خواهــد شــد. از ســوی 
دیگــر، اقداماتــی را در راســتای جمــع آوری فاضــاب، نوســازی 
ــه منظــور اجــرای آن،  ــم کــه ب و شهرک ســازی انجــام داده ای
بــا مســئوالن مربوطــه جلســات و مذاکراتــی خواهیــم داشــت 

و در صــورت اجــرا اطاع رســانی می شــود.
نکته پایانی...

ــن  ــت و در ای ــد اس ــش تولی ــتغال زایی و افزای ــا اش ــدف م ه
ــذار  ــی فروگ ــچ اقدام ــام هی ــن از انج ــای ممک ــا ج ــتا ت راس
ــکاری  ــا هم ــدف ب ــن ه ــه ای ــت ک ــد اس ــود. امی ــم ب نخواهی
ــاد  ــود اقتص ــت موج ــدن وضعی ــر ش ــا بهت ــا و ب ــایر نهاده س

ــود. ــق ش ــور، محق کش

اقتصاد کشور ما متاثر از وضعیت 
تحریم و شرایط کرونایی است 
و طبیعتا در این شرایط شاهد 

بروز تخلفات و اقدامات 
مرتبط با آن هستیم

ــرا)س(  ــت زه ــازمان بهش ــل س ــی مدیرعام ــت هم اندیش نشس
ــا  ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام ــر حض ــرم مطه ــهردار ح و ش
بخشــدار کهریــزک و دیگــر مســئوالن پیرامــون ارتقــا ســطح 
ــع  ــود در رف ــای موج ــی راهکاره ــهروندان و بررس ــی ش زندگ

ــد. ــزار ش ــه ای برگ ــات منطق معض
در ایــن دیــدار امیــن بابایــی بخشــدار کهریــزک ضمــن تقدیــر از 
ــت بحــران  مدیرعامــل و پرســنل ســازمان بهشــت زهــرا)س( در مدیری
ــه ویــژه  ــا اظهــار داشــت: فعالیــت در مجموعــه بهشــت زهرا)س( ب کرون
در شــرایط کنونــی شــیوع ویــروس کرونــا بــه دلیــل خدمات رســانی بــه 
ــتی و  ــای بهداش ــاس پروتکل ه ــی براس ــان کرونای ــای متوفی خانواده ه
ــه کار هــای ســخت و طاقت فرســایی  ــم شــهروندان داغــدار از جمل تکری
اســت کــه نشــان از اعتقــاد و بــاور مســئوالن ایــن مجموعــه بــه تقدیــر 
ــرا)س(  ــت زه ــازمان بهش ــتی س ــه درس ــرد: ب ــان ک ــی دارد. وی بی اله
ــا و ارائــه خدمــات  ــا بحــران کرون باتدبیــر مدیریتــی خــود، در مقابلــه ب
ــه  ــا بســیار مجاهدان ــام کرون ــی در ای ــهروندان تهران ــه ش ــمندانه ب هوش

عمــل کــرده اســت.
بخشــدار کهریــزک افــزود: اقدامــات ایــن ســازمان خدمتگــزار در 

ــن  ــوده و ای ــنجیده ب ــیار س ــیب دیده بس ــای آس ــم خانواده ه ــع تأل رف
زهــرا)س( در مدیریــت  بهشــت  تاش هــای شــبانه روزی ســازمان 
ــی نیــز  ــی بلکــه بازخــوردی فرامل ــه تنهــا بازخــورد مل ــا ن بحــران کرون
داشــته اســت و مدیریــت ســازمان بــه خوبــی از عهــده ایــن مســئولیت 

ــت. ــده اس ــی برآم اجتماع
ــش  ــش از پی ــی بی ــل و هم افزای ــر تعام ــد ب ــا تأکی ــپس ب ــی س بابای
دو مجموعــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای مجموعــه 
بهشــت زهرا)س( امیــد اســت بــا تعامــل ســازنده و همدلــی در تصمیــم 
ــاء  ــت ارتق ــاختی جه ــات زیرس ــه ای، امکان ــاس منطق ــازی ها در مقی س
ــزک  ــداری کهری ــار بخش ــه در اختی ــهروندان منطق ــی ش ــطح زندگ س
ــرار گیــرد و در جهــت پیشــبرد اهــداف مشــترک حداکثــر همــکاری  ق

ــد. ــته باش را داش
تأکید مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا)س( بر ظرفیت های این 

مجموعه در حو زه های شهری
در ادامــه ایــن دیــدار ســعید خــال مدیرعامــل ســازمان بهشــت 
ــاء  ــتای ارتق ــل در راس ــی و تعام ــر هم اندیش ــد ب ــا تأکی ــرا)س( ب زه
ــال های  ــت: در س ــار داش ــهروندان اظه ــه ش ــانی ب ــطح خدمات رس س

اخیــر پروژه  هایــی خوبــی توســط ســازمان بهشــت زهــرا )س( و 
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــی)ره( انج ــام خمین ــر ام ــرم مطه ــهرداری ح ش

ســبب بهبــود خدمات رســانی بــه شــهروندان شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مدیــرت اجســاد در بحــران کرونــا بیــان کــرد: پرســنل 
ــخت  ــرایط س ــه در ش ــت ک ــاه اس ــرا )س( 11 م ــت زه ــازمان بهش س
بحــران کرونــا در حــال خدمات رســانی بــه شــهروندان داغــدار هســتند 
ــه  ــات ارائ ــدگان خدم ــهروندان و مراجعه کنن ــا ش ــم ب ــت تکری و در نهای

می کنــد.
ــتمر  ــای مس ــات و پیگیری ه ــی از خدم ــن قدردان ــان ضم ــال در پای خ
بخشــداری کهریــزک در رفــع نیازهــای اساســی شــهروندان ایــن 
ــا  ــواری ب ــطه همج ــه واس ــده ب ــم ش ــای فراه ــه ظرفیت ه ــه، ب منطق
ــان  ــی از کارکن ــش اعظم ــزود: بخ ــرد و اف ــاره ک ــرا)س( اش ــت زه بهش
شــاغل در بهشــت زهــرا)س( از شــهروندان کهریــزک هســتند و اســتقرار 
ــی را  ــای فراوان ــزک، ظرفیت ه ــایگی کهری ــرا)س( در همس ــت زه بهش
ــه  ــن دو مجموع ــکاری بی ــزک و هم ــهری کهری ــف ش ــوزه مختل در ح
ــب در  ــاخت های مناس ــت زیرس ــا تقوی ــت ب ــد اس ــرده و امی ــم ک فراه

ــردارد. ــش گام ب ــکات بخ ــع مش رف

بخشدار کهریزک: 

اقدام مجاهدانه بهشت زهرا )س( 
در مقابله با بحران کرونا

گزارش ویژه
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لطف اهلل ستاره تاکید کرد

خدمت رسانی به مردم؛ اولویت اتاق اصناف

اصناف

اتــاق اصنــاف شهرســتان ری در تاریــخ 19/ 12/ 1389 شــروع بــه 
کار کــرد و از مهمتریــن اقدامــات ایــن اتــاق می تــوان بــه رصــد 
و پیگیــری تخلفــات واحدهــای صنفــی و رســیدگی بــه مســایل و 
مشــکات آنــان اشــاره کــرد. از آنجایــی کــه آغــاز فعالیت هــای 
ــان  ــتان ری، همزم ــاف شهرس ــاق اصن ــد ات ــه جدی هیات رئیس
ــوده، عملکــرد ایــن مجموعــه نیــز  ــا ب ــا شــیوع بیمــاری کرون ب
ــن  ــال در ای ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــر آن ق ــت تاثی تح
ــود  ــف خ ــب، وظای ــدد و مناس ــات متع ــام اقدام ــا انج ــدت ب م
ــتر  ــنایی بیش ــور آش ــه منظ ــت. ب ــام داده اس ــی انج ــه خوب را ب
ــاق،  ــن ات ــط ای ــده توس ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــا فعالیت ه ب
ــاق  ــس ات ــتاره، رئی ــف اهلل س ــا لط ــه ای ب ــوی صمیمان گفت وگ
اصنــاف شهرســتان ری انجــام داده ایــم کــه مشــروح آن از نظــر 

ــذرد. ــد می گ ــدگان ارجمن خوانن
ــاف  ــاماندهی اصن ــور س ــه منظ ــتان ری ب ــاف شهرس ــاق اصن ات

ــت؟  ــام داده اس ــی انج ــه اقدامات ــون چ تاکن
ــای  ــاماندهی واحده ــاق، س ــا در ات ــی م ــات اصل ــن اقدام ــی از مهمتری یک
ــر در بخش هــای مرکــزی  صنفــی در ســطح شهرســتان ری و ایجــاد دفات
حســن آباد، باقرشــهر، خــاوران و قلعه نــو اســت تــا آمــار واحدهــای 
ــاق  ــن موضــوع، ات ــار ای ــد. در کن ــدا کن ــه کاهــش پی ــدون پروان صنفــی ب
ــازار،  ــد ب ــد رص ــری مانن ــای دیگ ــه فعالیت ه ــتان ری ب ــاف شهرس اصن

کنتــرل گران فروشــی و... نیــز می پــردازد.
ــب در  ــه کس ــد پروان ــی فاق ــد صنف ــداد واح ــه تع ــون چ هم اکن

ســطح شهرســتان وجــود دارد؟
در طــول ایــن مــدت تعــداد 14 هــزار و ۳۷۹ واحــد صنفــی بــدون کســب 
در ســطح شهرســتان شناســایی شــده کــه بــا بررســی های اتــاق اصنــاف، 
اســامی آنــان بــه اتحادیــه اعــام شــده اســت. بــر اســاس آمارهــای موجود، 
در بخــش مرکــزی ۳ هــزار و ۷۹4 نفــر، حســن آباد یک هــزار و ۲6۹ نفــر، 
باقرشــهر ۳ هــزار و  1۷ نفــر، خــاوران 4 هــزار و 64۵ و در قلعه نــو 
ــا پیگیری هــای  یک هــزار و 6۵4 نفــر، فاقــد پروانــه کســب بوده انــد کــه ب
صــورت گرفتــه، بایــد از طریــق اتــاق اصنــاف بــرای دریافــت پروانــه اقــدام 
کننــد، در غیــر ایــن صــورت پلمــپ و تعطیلــی ایــن واحدهــا در دســتور 

کار قــرار خواهــد گرفــت.
نقش اتحادیه در این بازرسی ها چیست؟

ــت  ــود فعالی ــه خ ــوط ب ــف مرب ــاس وظای ــر اس ــزی ب ــا مرک ــد ی ــر واح ه
می کنــد و بــا وجــود محدودیت هــای قانونــی، اتحادیــه امــکان ورود 
ــاف  ــاق اصن ــا در ات ــال م ــن ح ــا ای ــدارد؛ ب ــی ها را ن ــا بازرس ــتقیم ب مس
شهرســتان ری بــر اســاس امکانــات و شــرایط موجــود، بــه نظــارت 
می پردازیــم و بــه منظــور رفــع مشــکات، نامه هایــی بــه اتحادیــه ارســال 
ــا و  ــد انباره ــه رص ــا ب ــای م ــری از فعالیت ه ــش دیگ ــرد. بخ ــم ک خواهی
ــوع اســتفاده از ســوله ها برمی گــردد کــه همگــی مــورد شناســایی قــرار  ن
گرفته انــد، به طــوری کــه در ســطح شهرســتان و بخش هــای تابعــه، 

ــدارد.  ــود ن ــایی وج ــدون شناس ــار ب انب
از ســوی دیگــر، فعالیــت تمــام واحدهایــی کــه مثــا دفتــر مرکــزی آن هــا 
در تهــران و انبارشــان در شهرســتان ری قــرار دارد، بــر اســاس آنچــه کــه 
در قانــون ذکــر شــده، مــورد پیگیــری قــرار می گیــرد. در ایــن میــان، یکــی 
از برنامه هــای مــورد توجــه اتــاق کــه بــه حــل ایــن مســاله کمــک خواهــد 
کــرد، ثبــت شناســنامه واحدهــا در ســامانه اســت کــه شــفافیت بیشــتری 
در رونــد نظــارت ایجــاد خواهــد کــرد. بــر ایــن اســاس هیــچ واحــد صنفــی 
از دیــد و رصــد اتــاق اصنــاف پنهــان نخواهــد مانــد و هیچ گونــه مماشــاتی 

هــم بــا متخلفــان، حتــی اگــر عضــو اتــاق باشــند، نخواهیــم داشــت.
شــیوع کرونــا و مشــکات ناشــی از آن تــا چــه انــدازه فعالیــت 

شــما را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت؟
متاســفانه شــیوع بیمــاری کوویــد1۹ فعالیــت خیلــی از واحدهــا از جملــه 
ــی  ــه معن ــر ب ــن ام ــا ای ــرار داده، ام ــر ق ــت تاثی ــز تح ــاف را نی ــاق اصن ات
ــاق در انجــام نظارت هــا نیســت، به طــوری  ــا کوتاهــی ات توقــف فعالیــت ی
ــی  ــورد بازرس ــتان ری م ــه از شهرس ــر ۳۲۲ نقط ــی 14 روز اخی ــه ط ک
ــن  ــری ای ــه منظــور پیگی ــز ب ــداد 106 گشــت نی ــه و تع ــرار گرفت ــاق ق ات
نظارت هــا دایــر شــده اســت. همچنیــن بــا همــکاری اداره صنعــت، معــدن 

و تجــارت؛ اداره اماکــن؛ بهداشــت؛ بخشــداری و فرمانــداری شهرســتان ری 
ــا مســاعدت  ــوع ب ــه در مجم ــرا شــده ک ــداد  44 گشــت مشــترک اج تع
ــی  ــد صنف ــزار و 10۹ واح ــی ۳۲ ه ــروی انتظام ــن و نی ــژه اداره اماک وی
مــورد بازرســی قــرار گرفته انــد. از طرفــی، 1۸ هــزار و ۹4 تذکــر لســانی و 
یک هــزار و ۸0۸ تذکــر کتبــی داده شــده کــه در ادامــه ایــن رونــد، تعــداد 

6۵۷ واحــد از ســوی اتــاق اصنــاف شهرســتان ری پلمــپ شــده اســت.
ایــن اقدامــات تــا چــه انــدازه در بــازار و اصنــاف اثرگــذار بــوده 

اســت؟
هــدف مــا تبلیــغ اقدامــات اتــاق اصنــاف یــا نمایــش آن بــه مــردم نیســت، 
ــاق اصنــاف شهرســتان ری، ایــن اســت  بلکــه مهمتریــن برنامــه مــا در ات
ــردم  ــه م ــد، ب ــه دارن ــی ک ــه امکانات ــه ب ــا توج ــا ب ــک از اعض ــر ی ــه ه ک
خدمــات مناســبی را ارائــه دهنــد کــه البتــه اتــاق اصنــاف طــی ۲۸0 روز 
ــت اســت و از  ــه در حــال فعالی ــدون وقف ــداوم و ب ــه صــورت م گذشــته ب

هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد. 
ــوده  ــزان ب ــه می ــدت چ ــن م ــده در ای ــاق کشف ش ــزان قاچ می

اســت؟
ــارد و  ــزار و 411 میلی ــدود ۳ ه ــاف، ح ــاق اصن ــفیات ات ــاس کش ــر اس ب
ــوده  ــی قاچــاق کشف شــده ب ــال ارزش ریال ــون و ۹۵1 هــزار ری 610 میلی
کــه البتــه ایــن آمــار جــدا از آن میزانــی اســت کــه توســط اداره صنعــت 
ــام  ــار و ن ــر اعتب ــواردی ب ــن م ــا چنی ــود. طبیعت ــد می ش ــدن رص و مع
شهرســتان لطمــه می زنــد، امــا هــدف ایــن اســت کــه بــا تــداوم نظارت هــا 
و پیگیری هــا، از افزایــش قاچــاق در ســطح شهرســتان جلوگیــری کنیــم.
ــای  ــه فعالیت ه ــبت ب ــتقیم نس ــور مس ــاف به ط ــاق اصن ــا ات آی

ــد؟ ــدام می کن ــا اق ــاف واحده خ
در صورتــی کــه اتــاق اصنــاف بــا مــوردی از احتــکار و یــا تخلــف مواجــه 
شــود، قطعــا ورود خواهــد کــرد. امــا نــه بــه ایــن صــورت کــه مســتقیما 
برخــورد کنیــم و یــا اقدامــی علیــه واحــد صنفــی انجــام دهیــم بلکــه کار 
ــن تخلفــات و پیگیــری آن از نهادهــای باالدســتی  ــا ارســال گــزارش ای م

ــرات و اماکــن اســت.  مثــل اداره صنعــت، تعزی
ــا  ــه م ــد ب ــام ده ــی انج ــر عمل ــن ام ــاف ای ــردی خ ــه ف ــی ک در صورت
ارتباطــی نــدارد. مــا بــر اســاس قوانیــن و چارچــوب تعییــن شــده آن در 

ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــاق اق ات
ــد  ــاف بای ــاق اصن ــد ات ــد از درآم ــون، 15 درص ــاس قان ــر اس ب
صــرف آمــوزش شــود. در ایــن خصــوص چــه اقداماتــی انجــام 

ــد؟ داده ای
ــه  ــر ب ــاف، شــاید کمت ــاق اصن ــای ات ــاد فعالیت ه ــه حجــم زی ــا توجــه ب ب
ــا جــای ممکــن، جلســاتی  ــن حــال ت ــا ای ــه شــود، ب ــوارد پرداخت ــن م ای
ــر  ــاق دای ــی در ات ــئوالن اجرای ــره و مس ــوزش هیات مدی ــور آم ــه منظ ب
می شــود و همچنیــن اقداماتــی آموزشــی هــم بــرای بهبــود رونــد بازرســی 

صــورت گرفتــه اســت.
بــه منظــور مرتفــع کــردن مشــکات کســبه پاســاژ مهــدی چــه 

ــد؟ ــاذ کرده ای ــری اتخ تدابی
ــیاری  ــده از بس ــود، بن ــکات موج ــی و مش ــرایط کرونای ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــه کار بودن ــه بنــده مشــغول ب از مســتاجرانی کــه در امــاک متعلــق ب
مبلغــی را بــه عنــوان کرایــه دریافــت نکــردم، امــا اینکــه دیگــران در ایــن 
خصــوص بــا مســتاجران چگونــه مــدارا کننــد، بــه خودشــان بســتگی دارد 
ــان را نداریــم.  ــه آن ــا تحمیــل هزینــه ب و در همیــن رابطــه حــق اجبــار ی
بــه اعتقــاد بنــده، در چنیــن شــرایطی ســازمان هایی ماننــد امــور مالیاتــی 
و اداره بیمــه بایــد نســبت بــه بخشــش جرایــم مالیاتــی یــا حــق بیمــه بــا 
توجــه بــه تعطیلی هــا اقــدام کننــد کــه البتــه در ابتــدای شــیوع بیمــاری 
کرونــا ایــن کار صــورت گرفــت و جرایــم مالیاتــی واحدهــای صنفــی نیــز 

بخشــیده شــد.
برای جلوگیری از تخلفات چه اقداماتی انجام شده است؟

در صــورت مواجــه بــا هــر تخلفــی، بــا آن بــه جدیت برخــورد خواهیــم کرد 
و مــوارد قانونــی آن طــی خواهــد شــد. بــا توجــه بــه تــاش شــبانه روزی و 
نظــارت دقیــق اعضــا، امــکان بــروز ایــن تخلفــات تــا حــد امــکان کاهــش 

پیــدا کــرده اســت. 
قابــل ذکــر اســت کــه تخلــف، خــط قرمــز اتــاق اســت و در همیــن راســتا 

دو نفــر از بازرســان اتــاق بــه دلیــل تخلفــات انجام شــده، بازداشــت 
شــده اند.

ــرایطی  ــه ش ــد چ ــوز بای ــت مج ــرای دریاف ــی ب ــای صنف واحده
ــند؟ ــته باش داش

عــدم اعتیــاد و سوءپیشــینه از شــرایط اعطــای مجــوز بــرای انجــام 
ــه کســب ظــرف 4۸ ســاعت  ــی برداشــته شــده و پروان ــای صنف فعالیت ه
ــه  ــبت ب ــوز نس ــای مج ــد اعط ــا رون ــم ت ــر داری ــود و در نظ ــادر می ش ص
گذشــته بــا مشــکات کمتــری صــورت گیــرد. همچنیــن بــا هــدف ارتبــاط 
مســتمر و کارآمــد میــان اعضــای اتــاق بــا اتحادیــه، برخــی از جلســات بــه 

ــود. ــزار می ش ــری برگ ــورت تصوی ص
ساختمان جدید اتاق اصناف در چه مرحله ای است؟

زمینــی توســط اتــاق اصنــاف خریــداری شــده کــه دارای ســند و قولنامــه 
ــری ۲  ــغ مت ــه مبل ــز ب ــکار نی ــک پیمان ــا ی ــی، ب ــد. از طرف ــم می باش ه
ــه  ــانده ایم ک ــا رس ــه امض ــراردادی را ب ــان ق ــزار توم ــون و ۸00 ه میلی
البتــه در ایــن روزهــای کرونایــی و تــورم، مبلغــی پیشــنهاد نــداده اســت. 
اگــر ایــن ســاختان دایــر شــود، تمــام مراکــز مــورد مراجعــه مــردم مثــل 
ــخص  ــکان مش ــک م ــت در ی ــن و اداره صم ــا، اماک ــهرداری، اتحادیه ه ش
ــردم رســیدگی  ــه مشــکات م ــی ب ــه راحت ــه ب ــد شــد ک ــز خواهن متمرک
خواهــد کــرد و بــه همیــن منظــور مبلــغ ۳ میلیــارد هزینــه شــده و امیــد 

ــه پایــان برســد. ــا ســال 1401 ب اســت کــه ت
و کام آخر...

ــای  ــا ج ــت و ت ــردم اس ــه م ــانی ب ــاف، خدمات رس ــاق اصن ــت ات اولوی
ــت  ــد اس ــتیم و امی ــان هس ــادات آن ــنهادات و انتق ــرای پیش ــن پذی ممک
ــد  ــدا کن ــداوم پی ــد ت ــن رون ــه ای ــت و بهین ــانی درس ــا اطاع رس ــه ب ک
ــای  ــی واحده ــق و قانون ــته های برح ــه خواس ــد ب ــاف بتوان ــاق اصن و ات

ــد. ــخ ده ــی پاس صنف
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نماینده مردم تهران در مجلس: 

همدلی و تالش رکن اصلی  توسعه باقرشهر

شهری

در ادامــه بازدیدهــای دکتــر ســید علــی یــزدی خــواه 
ــران،ری،  ــه ته ــوزه انتخابی ــف ح ــهرهای مختل از ش
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی؛ با 
حضــور در شــهرداری باقرشــهر بــا ســعید اســتادفرج 
دیــدار و از پــروژه هــای عمرانــی در اجــرا بازدیــد کــرد.

ســعید اســتادفرج ضمــن خیــر مقــدم، گزارشــی از اقدامــات و 
ــای  ــروژه ه ــرداری از پ ــره ب ــرای به ــهرداری ب ــای ش ــه ه برنام
ــت:  ــه نمــود و گف ــارک فجــر امســال ارائ ــه مب ــی در ده عمران
برنامــه ریــزی و اجــرای پــروژه هــای عمرانــی، حاصــل تــاش 
معاونیــن ، مدیــران و کارکنــان ســختکوش شــهرداری و حمایت 

هــای بــی دریــغ اعضــای شــورای شــهر اســت.
شــهردار باقرشــهر افــزود: امــروز باقرشــهر بــا برنامــه ریــزی های 
میــان مــدت و بلنــد مــدت مدیریــت شــهری و بهــره بــرداری از 
ــی ، ورزشــی و فرهنگــی، یکــی از  ــروژه هــای مختلــف عمران پ

شــهرهای برخــوردار اســتان تهــران اســت.
یزدی خواه: با همت و تاش کارکنان شهرداری؛  

باقرشهر یکی از شهرهای برخوردار استان تهران می باشد
دکتــر ســید علی یــزدی خــواه نماینده مــردم تهران، شــمیرانات، 
ــروژه  ــل پ ــد تکمی ــد از رون ــس در بازدی ری، اسامشــهر و پردی
هــای در حــال احــداث شــهرداری باقرشــهر گفــت: بــا توجــه بــه 
اقدامــات ارزنــده شــهرداری باقرشهر،شــاهد تغییرات شــگرف در 
ســیمای شــهری, زیرســاخت شــهری و راههــا و کیفیــت ابنیــه 
مــی باشــیم و ایــن میســر نمیگــردد جــز بــا تعامــل، همدلــی و 
مشــارکت دلســوزانه شــهروندان  باقرشــهری با مدیریت شــهری؛ 
ــم  ــه داد: علیرغ ــی اســت. ایشــان ادام ــن ســرمایه گرانبهای و ای

مشــکات عدیــده مالــی در حــوزه شــهرداریها و کاهــش بودجــه 
ــر  ــر خــاف دیگ ــدی کانشــهرها؛ شــهرداری باقرشــهر ب درآم
شــهرداریها کــه فقــط کار را بــه صــورت روزمــره ادامــه میدهنــد 
ــا تامیــن اعتبــارات و کســب مجــوزات الزم از ســوی شــورای  ب
شــهر و بــا یــک هــدف برنامــه محــور و هوشــمندانه پایــه گــذار 
طرحهــای شــده کــه عقبــه چندیــن ســاله در آن نمایــان اســت.

وی در ادامــه از همراهــی اعضــای شــورای شــهر در شــکل گیری 
و اجــرای پــروژه هــا و از آن مهمتــر انتخاب شــهرداری کارکشــته 
و کاربلــد قدردانــی کــرد و گفــت: شــهرداری باقرشــهر در قالــب 

ــورت  ــه ص ــنجی ب ــاز س ــی ، نی ــی، پژوهش ــای مطالعات طرحه
علمــی کار کــرده و بــا آینــده نگــری؛ در ســالهای آتــی نیــازی 
بــه انجــام مجــدد برخــی از ایــن فعالیتهــا نیســت. ایــن نماینــده 
مجلــس در ادامــه افــزود: بــا تامیــن منابع پایــدار و موقــت و بهره 
منــدی از تســهیات و مشــارکت بخــش خصوصــی و مشــارکت 
ســایر دســتگاهها میتــوان بــه اهــداف مــورد نظــر دســت یافــت.

ــت،  ــی من ــت ب ــه خدم ــاره ب ــا اش ــه ب ــواه در ادام ــزدی خ ی
ــا  ــرق دنی ــه زرق و ب ــدن ب ــوده نش ــض و آل ــی تبعی ــت ب خدم
ــارز مدیریــت شــهری باقرشــهر دانســت  ــات ب و... را از خصوصی
و تاکیــد کــرد: دعــای خیــر شــهدای باقرشــهر و خانــواده هــای 
ــان در  ــا آن ــت ت ــهری اس ــت ش ــه راه مدیری ــان بدرق محترمش

ــد. ــل نماین ــق عم ــزاری بســیار موف ــتای خدمتگ راس
ــرای  ــه الزم ب ــار بودج ــن اعتب ــرد: تامی ــد ک ــان تاکی وی در پای
اجــرای پــروژه هــای عمرانــی بــا ۲00 میلیــارد تومانــی در دوره 
ای کــه مدیــران اغلــب بــا ریســک پاییــن کار میکننــد و گاهــا 
ــل  باعــث پاســخگویی در ادارات فرادســت میشــوند؛ بســیار قاب
توجــه اســت و شــهرداری باقرشــهر با تکمیــل پروژهــای عمرانی 
ــام اهلل دهــه فجــر نشــان  ــاح در ای ــاده ســازی جهــت افتت و آم
ــه شــهروندان از هیــچ کاری  ــا هــدف خدمــت ب میدهــد کــه ب

مضایقــه نمــی نمایــد.
شهردار باقرشهر: در ساخت پروژه ها ؛ طراحی پدافندی در 

نظر گرفته شده است
ســعید اســتادفرج در حاشــیه بازدیــد دکتــر یــزدی خــواه از روند 

ــا اعــام مطلــب فــوق گفــت:  ــی ب تکمیــل پــروژه هــای عمران
ــزات و  ــظ تجهی ــن حف ــا ضم ــروژه ه ــاخت پ ــی و س در طراح
ــان  ــروژه هــا در زم ــرای اســتفاده از پ ــات، اقدامــات الزم ب امکان

بحــران را بــه کار بســته ایــم.
وی ادامــه داد: در تمامــی پــروژه هــای عمرانــی تمهیــدات الزم 
بــه منظــور آمادگــی ارائــه خدمــات بــه شــهروندان در شــرایط 
ــوزه  ــزود: در ح ــتادفرج اف ــت. اس ــده اس ــیده ش ــران اندیش بح
پدافنــدی بــا تهیــه و تدویــن نقشــه بحــران و اســتفاده از نــرم 
ــات  افزارهــای تخصصــی و تشــکیل جلســات متعــدد از تجربی
ارزنــده اســاتید بهــره منــد مــی شــویم. وی در ادامــه بیــان کــرد: 
در ۳نقطــه شــهر ۳ چــاه متعلــق بــه شــهرداری بــا حجمــی بین 
ــه در  ــاده اســتفاده میباشــند ک ــر آم ــی لیت ــا 1000میل ۵00 ت
صــورت وقــوع حادثــه و قطــع آب شــرب شــهر بــا کلرینــه کردن 

و نصــب شــیر در ســطح شــهر میتــوان از آن اســتفاده نمــود.
ــاز  ــوازم و وســایل مــورد نی ــرج ادامــه داد: چادرهــا و ل اســتاد ف
دیگــر در زمــان وقــوع بحــران در ســوله هــای شــهرداری مهیــا 
شــده و تــا زمــان اســتفاده در موقــع بحــران از آنهــا مراقبــت می 
شــود. وی در پایــان تاکیــد نمــود: در حــوزه پدافنــدی بــر خاف 
شــهرداریهای دیگــر؛ با پیــش بینی الزم و داشــتن تجــارب و کار 
در شــهرهای بحــران خیــز نــگاه ویــژه ای در ایــن حــوزه داریــم. 
شــایان ذکــر اســت؛ در ایــن دیــدار حســین گراوند عضو شــورای 
اســامی باقرشــهر؛ امیــر محبــی، محمــود نــوروزی و رضــا بهادر 

معاونیــن شــهردار نیــز حضور داشــتند.

ــفی  ــرهنگ کاش ــور س ــا حض ــه ب ــمی ک ــی مراس ط
فرمانــده ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل )ره( ، بابایــی 
بخشــدار کهریــزک، اســتادفرج شــهردار باقرشــهر و 
جمعــی از مســئولین بخــش کهریــزک برگــزار شــد، 
ــت  ــه مقاوم ــده ناحی ــم فرمان ــا حک ــر ب ــی کله عل
بســیج  فرمانــده  اهلل)ره(؛  روح  بســیج حضــرت 

ــد. ــارک ش ــهید پ ــدان ش کارمن
در ایــن جلســه از داریــوش علــی حیــدری بــه ســبب ســال ها 
ــوح ســپاس  ــدای ل ــا اه ــن حــوزه ب مســئولیت فرماندهــی ای
تقدیــر شــد. در ادامــه ایــن مراســم ســرهنگ کاشــفی فرمانــده 
ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل )ره( طی حکمی جــواد مغروری 
را بــه عنــوان مســئول حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس 
ناحیــه معرفــی کــرد .مغــروری هــم اکنــون مشــاور شــهردار 
در امــور ایثارگــران و مســئولیت روابــط عمومــی شــهرداری و 

شــورای اســامی باقرشــهر را بــر عهــده دارد.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــر رئی ــی کله ــت؛ عل ــر اس ــایان ذک ش
ــه  ــه، ب ــوت منطق ــیجیان پیشکس ــزک و از بس ــش کهری بخ

عنــوان فرمانــده حــوزه بســیج کارمنــدان شــهید پارک ســپاه 
ــد.  ــوب ش ــرت روح اهلل )ره( منص ــه حض ناحی

پیــش از ایــن، داریــوش علــی حیــدری از بســیجیان خوشــنام 
پایــگاه شــهید آزادفــرد شــهرداری باقرشــهر و مدیر ســابق امور 
ــن  ــی ای ــئولیت فرمانده ــال ها مس ــهرداری س ــن ش ــی ای مال

حــوزه را بــر عهــده داشــت.

معرفی فرمانده حوزه بسیج کارمندان شهید پالرک سپاه ناحیه حضرت روح اهلل )ره(

برگزاری باشکوه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

شـهردار باقرشـهر: بنابـر برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده و بـا توجـه بـه 
محدودیتهـای کرونایـی، اقدمـات الزم بـرای برگـزاری باشـکوه آیین هـای 
گرامیداشـت و زنده نگهداشـتن یاد و خاطره سـردار دل ها، شهید حاج قاسم 

سـلیمانی را بـه بهتریـن شـکل ممکـن پیش بینـی و اجـرا کـرده ایم.
سـعید اسـتادفرج بـا اعـام این مطلـب افزود: حضـور پرشـور و میلیونی مردم شـهید پرور 
ایران اسـامی در مراسـم تشـیع پیکر پاک و مطهر سـردار بزرگ اسـام و ایران، سردار حاج 
قاسـم سلیمانی، نشان دهنده جایگاه واالی این شـهید بزرگ در نزد مردم قدرشناس است؛ 
ما هم وظیفه داریم برنامه های گرامی داشـت و بزرگداشـت سـالگرد شـهادت این سـردار 

بزرگ، را هرچه بهتر و باشـکوه تر، متناسـب با شـرایط فعلی برگزار نماییم.
برپایی حسینیه سیار »بصیرت فاطمی«  

شـهردار باقرشـهر افزود: در ایام سـوگواری شـهادت صدیقه کبری )س( و درآسـتانه اولین 
سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی، معاونت فرهنگی اجتماعـی با همکاری سـپاه ناحیه 
حضـرت روح اهلل )ره( و حلقـه هـای مردمـی، اقـدام بـه برپایی حسـینیه سـیار »بصیرت 
فاطمـی« همـراه بـا پخش نوحـه و اجرای سـخنرانی و مداحی به مدت سـه شـب نموده 
اسـت و شـهرداری بـا دراختیـار گـذاردن خـودرو ، طراحـی و چـاپ بنر، تامین سیسـتم 

صـوت و صندلـی ، نصـب اسـپیس و تهیه هدایـا در اینکار فرهنگی سـهیم بوده اسـت.
اسـتادفرج در ادامـه افـزود: مورد دوم »پویش میدانی نشـان سـردار« با مشـارکت بسـیج 
باقرشـهر اسـت، بـه صورتی که بـا راه اندازی معبر مناسـب، نسـبت به شعارنویسـی روی 

وسـایل نقلیـه و ضدعفونـی خودروهـا و نصب بنر شـهدا، شـاهد اجرای برنامه باشـیم.
وی در ادامـه گفـت: همچنیـن در طراحـی بنـر، طـرح هایـی بـا تصویر سـردار و شـعار و 
تصویـر شـهید فخـری زاده و ... طراحـی گردید و در نقاط مختلف شـهر و معابر و میادین 

نصب شـده است.
برگزاری مراسـم اختتامیه کنگره اسـتانی شـعر»مکتب شـهید سـلیمانی« با 

هنرمندان بسـیج  مشارکت 
وی در ادامه به برگزاری مراسـم اختتامیه کنگره اسـتانی شـعر»مکتب شـهید سـلیمانی« 
همزمان با اولین  سـالگرد شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی و با محوریت یادبود سـردار دل ها 
اشـاره کرد و گفت: این کنگره به همت معاونت فرهنگی اجتماعی، بسـیج هنرمندان سـپاه 
سیدالشهدا )ع( و کانون بسیج هنرمندان سپاه ناحیه حضرت روح اهلل )ره( و اداره فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی شهرسـتان ری برگزار شـد. وی افزود : از این مسابقه استقبال خوبی شده و 
مراسـم اختتامیه آن در سـالروز شـهادت حضرت زهرا )س( در شـهرداری برگزار شد.

فضای شهری با تمثال سردار دل ها و شهدای ترور مزین شد
شـهردار باقرشـهر افزود: روابط عمومی شـهرداری بنا به رسـالت خود در اجرای فضاسازی 
شـهری و حسـب جایگاه ویژه ی شـهید سـردار حاج قاسـم سلیمانی و مناسـبت های ۹ 
دی ، شـهادت حضرت زهرا)س( و چهلمین روز شـهادت شهید فخری زاده سعی نموده با 
همکاری واحد زیباسـازی نسـبت به فضاسـازی به بهترین شـکل ممکن و در شأن ایشان 
اقـدام کند. شـهردار باقرشـهر افزود: به همین مناسـبت، عاوه بر بیلبوردهـا، پل های عابر 
پیاده و اسـتندهای مختلف در سـطح شـهر به تمثال مبارک این سـردار بزرگ مزین می 
شـود و پیـام هـا و محتواهـای الزم در خصوص جریان مقاومت و پاسداشـت آن نصب می 
شـود. وی افـزود: در راسـتای گرامی داشـت سـردار سـلیمانی ویژه برنامه هـای خاصی با 
مشـارکت سـپاه ناحیه حضرت روح اهلل )ره( و دسـتگاه های فرهنگی تدارک دیده شـده 
کـه هماهنگـی الزم را در راسـتای اعـام آمادگی و همـکاری های پیش رو داشـته ایم. از 
جملـه اقدامـات دیگـر توزیع بیش از 10 هزار ماسـک در بین اتباع میهمـان و همکاری با 
گروههای جهادی طرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در توزیع محموله های کمک های 
مومنانـه و توزیـع ماسـک در بین خانـواده های نیازمند و طراحی و ارسـال کارت پسـتال 

دیجیتال در فضای مجازی را شـامل می شـود.
شـایان ذکـر اسـت؛ بامـداد جمعـه 1۳ دی ماه 1۳۹۸ سـردار سـرافراز اسـام حاج قاسـم 
سـلیمانی بـه همراه » ابومهدی مهندس«  از فرماندهـان مقاومت پس از عمری مجاهدت 

در حملـه پهپادهـای آمریکایی در فرودگاه بغداد به شـهادت رسـید.
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رئیس اتحادیه دفاتر آژانس های تاکسی سرویس:

افزایش 70 درصدی صدور پروانه کسب

اصناف

ــب  ــه کس ــدیدی ب ــی ش ــارت مال ــث خس ــا باع ــیوع کرون ش
ــز از آن  ــرویس نی ــی س ــف تاکس ــه صن ــده ک ــا ش وکاره
ــا  ــد ب ــت می توان ــرایط دول ــن ش ــد. در ای ــتثنی نبوده ان مس
تخصیــص بســته هــای حمایتــی و تدویــن قوانیــن تــا جــای 
ــش  ــدگان را کاه ــرای رانن ــردد ب ــای ت ــت ه ــن محدودی ممک
دهــد و همچنیــن بهداشــت مســافران را تامیــن نمایــد و بــه 
ــاف، اداره  ــاق اصن ــا، ات ــد. اتحادیه ه ــر بیای ــن قش ــک ای کم
صنعــت، معــدن و تجــارت و ســایر نهادهــا نیــز واســطه مهمی 
بــرای انتقــال مشــکات و مطالبــات صنف تاکســی ســرویس و 
دفاتــر آژانــس بــه گــوش دولــت هســتند. در همیــن خصــوص 
ــر  ــه دفات ــس اتحادی ــرادی رئی ــلطان م ــا س ــا محمدرض ب
ــه در  ــتیم ک ــی داش ــرویس گفت وگوی ــی س ــهای تاکس آژانس

ــم. ــات آن می پردازی ــه جزئی ــه ب ادام
فعالیــت شــما در اتحادیــه دفاتــر آژانس هــای تاکســی 

ــد؟ ــروع ش ــالی ش ــه س ــرویس از چ س
اتحادیــه صنف دفاتر تاکســی ســرویس شهرســتان ری در ســال 1۳۸6 از 
اتحادیــه مشــاورین امــاک کــه آن زمــان بــا ریاســت مرحــوم حــاج آقای 
شایســته بــود و ایشــان بــرای اعتــای ایــن صنــوف زحمــات بســیاری را 
متحمــل شــده انــد کــه بــرای وی از درگاه احدیــت طلــب رحمــت مــی 
نمائیــم، از ایــن اتحادیــه تفکیــک شــد و بــه صــورت مســتقل بــا تعییــن 
هیئــت سرپرســتی بــه ریاســت آقــای خاکپــور و آقایــان عربــی و مرحــوم 
جهرمــی از ســوی ادره بازرگانــی ســابق تعییــن شــد کــه آن زمــان بنــده 

مدیریــت اجرایــی اتحادیــه را بــه عهــده داشــتم. 
از ســال 1۳۸۷ اولیــن دوره انتخابــات اتحادیــه دفاتر تاکســی ســرویس 
بــا شــور و هیجانــی وصــف ناپذیــر برگــزار شــد و آقــای خاکپــور بــه 
عنــوان اولیــن رئیــس، آقایــان عربــی، ســلطان مــرادی، طباطبایــی و 
ــه دار و  ــازرس، خزان ــب رئیــس، ب ــوان نای ــه عن ــه ترتیــب ب مقیمــی ب
دبیــر انتخــاب شــدند. در ایــن دوره بــا همت هیئــت مدیره و مشــارکت 
فعــال و ســخاوتمندانه اعضــای تحــت پوشــش توانســتیم دفتــر فعلــی 
اتحادیــه را خریــداری کنیــم و در ســال 1۳۹1 دومیــن دوره انتخابــات 
ــه  ــس اتحادی ــوان رئی ــه عن ــی ب ــای عرب ــزار و آق ــره برگ ــت مدی هیئ
انتخــاب و آقایــان ســلطان مــرادی، مقیمــی، طباطبایــی و خاکپــور بــه 
ترتیــب بــه عنــوان نایــب رئیــس، بــازرس خزانــه دار و دبیــر انتخــاب 
شــدند  و در انتخابــات ســال 1۳۹6 بنــده بــه عنــوان رئیــس اتحادیــه و 
آقایــان طباطبایــی، عربــی، مقیمــی، خاکپــور و تاجیــک بــه ترتیــب بــه 
عنــوان نایــب رئیــس اول و دوم، خزانــه دار، دبیــر و بــازرس اتحادیــه 
ــا همفکــری و تشــریک مســاعی  ــه امــروز ب ــا ب انتخــاب شــدند کــه ت
ــرای ارتقــاء هــر چــه بیشــتر ایــن صنــف را  یکدیگــر، اهــداف مهــم ب

دنبــال مــی نمائیــم. 
از مجموع اینها چه واحدهایی پروانه کسب دریافت نکرده اند؟

در بخــش تاکســی ســرویس تمامــی واحدهــا، پروانــه کســب دارنــد و از 
ایــن نظــر فعالیــت آنــان کامــا قانونــی اســت. تنهــا مــوارد غیرقانونــی 
ــاق  ــا کمــک ات ــوط می شــود کــه ب ــه بخــش نمایشــگاه اتومبیــل مرب ب

اصنــاف تعــداد آنهــا را بــه صفــر خواهیــم رســاند. 
ــرای مثــال ســال گذشــته حــدود 100 واحــد غیرقانونــی در بخــش  ب
ــرای ۷0 مــورد آن  نمایشــگاه اتومبیــل فعالیــت داشــت کــه امســال ب
پرونــده تشــکیل شــده  و بــرای ۳0 واحــد صنفــی نیــز پروانــه کســب 
ــه ســتاره  صــادر شــد. در ایــن راســتا بایــد از زحمــات حــاج لطــف ال
ــی را  ــر قانون ــای غی ــد پلمــپ واحده ــه فرآین ــاف ک ــاق اصن ــس ات رئی
تســریع کــرد، تشــکر کنــم. فعالیــت هــای وی باعــث شــده کمتــر از 
ــرعت  ــات س ــی تخلف ــود و بررس ــیدگی ش ــا رس ــه نامه ه ــه ب دو هفت

بیشــتری پیــدا کنــد.
ــه  ــد، چ ــف داری ــن صن ــه در ای ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ب

ــد؟ ــی کن ــد م ــش را تهدی ــن بخ ــکاتی ای مش
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و ممنوعیت هــای تــردد، مشــکات اساســی 
مــا بــه فعالیــت تاکســی ســرویس ها مربــوط می شــود. تعــداد راننــدگان 
ــا  ــواری و ی ــر از س ــافران کمت ــرده و مس ــدا ک ــش پی ــافران کاه و مس
ــا  ــی م ــای اصل ــی از فعالیت ه ــد. یک ــتفاده می کنن ــس اس ــین آژان ماش
ــت  ــدام دول ــا اق ــه ب ــه طــوری ک ــود ب ــن مســئله ب ــه حــل ای در اتحادی
مبنــی بــر منــع تــردد شــبانه طــی هفته هــای گذشــته، دســت بــه کار 
شــدیم و کمتــر از چنــد روز مجــوز فعالیــت دفاتــر آژانــس و راننــدگان را 
از نهادهــای دولتــی دریافــت کردیــم. ایــن اقــدام حتــی زودتــر از اتحادیه 
ــه  ــای پیگیران ــه نشــان از فعالیت ه ــام شــد ک ــران و شــمیرانات انج ته
ــه شهرســتان  ــل ب ــن حــال مشــکات حمــل و نق ــا ای ــه دارد. ب اتحادی
همچنــان پــا برجاســت و راننــدگان بــرای تــردد موانــع زیــادی دارنــد و 
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اعمــال محدودیت هــای حمــل و نقــل 
ــا دارد،  ــا ویــروس کرون ــه ب ــرای مقابل اخیــر و تصمیماتــی کــه دولــت ب

همچنــان ادامــه داشــته باشــد. 
ــن  ــکات ای ــدن مش ــع ش ــت مرتف ــما در جه ــنهاد ش پیش

ــت؟ ــف چیس صن
ــا راننــدگان از  ــه اعتقــاد بنــده دولــت بایــد امکاناتــی فراهــم ســازد ت ب

مــواد بهداشــتی و ماســک نیــم بهــاء اســتفاده کنند یــا امــکان ضدعفونی 
روزانــه ماشــین  هــای آنهــا وجــود داشــته باشــد. 

ــه  ــا توج ــل ب ــای اتومبی ــگاه ه ــف نمایش ــوص صن ــن در خص همچنی
ــه اینکــه در گــروه شــغلی ۲ قــرار دارنــد و در ایــام طــرح تعطیــات  ب
ــر  ــت تغیی ــدند، درخواس ــده ای ش ــکات عدی ــار مش ــی درچ کرونای
ــف بیشــتر  ــن صن ــرا ای ــم، زی ــک را داری ــروه شــغلی ی ــه گ ــت ب وضعی
کارهایشــان بــه صــورت غیرحضــوری و تلفنــی صــورت مــی گیــرد و در 

ــد. ــی متضــرر شــده ان ــام خیل ــن ای ای
چه توقعاتی از نهادهای دولتی دارید؟

بخش تاکســی ســرویس به صــورت شــبانه روزی در حال خدمات رســانی 
بــه مــردم اســت و از ایــن نظــر موجــب اطمینــان خاطــر و امنیــت مــردم 
بــرای تــردد شــبانه شــده اســت. یکــی از بدیهی تریــن توقعــات مــا ایــن 
اســت کــه حداقــل در شــرایط کرونایــی واحدهــای تاکســی ســرویس از 

پرداخــت مالیــات و عــوارض شــهرداری  معــاف باشــند. از طرفــی دیگــر 
تعــداد زیــادی از خودروهــا در شــهرهای دیگــر دوگانه ســوز شــده اســت، 
در حالــی کــه خودروهــای شهرســتان ری بــا وجــود جمعیــت میلیونــی 
ــر  ــک ب ــه موضــوع طــرح ترافی ــر ب ــه ســوز نیســت. مســئله دیگ دوگان
ــا وجــود۳00 واحــد صنفــی و 6 هــزار راننــده  می گــردد. اتحادیــه ری ب
تنهــا ۲0۷ طــرح ترافیــک دریافــت کــرده اســت کــه طبیعتــا نمی تــوان 
ایــن تعــداد را میــان اعضــا تقســیم کــرد، در حالی کــه اتحادیه شــمیران 

بــا وجــود 1۸0 واحــد صنفــی  هــزار فقــره طــرح ترافیــک دارد. 
مســئوالن بایــد دلیــل ایــن تفــاوت و تبعیــض را تشــریح کننــد. مســئله 
دیگــر بــه کارت ســوخت و  توزیــع نابرابرانــه ســهمیه آن مربوط می شــود. 
ــده اند.  ــهمیه نش ــن س ــت ای ــه دریاف ــق ب ــز موف ــا نی ــی از آژانس  ه برخ
ایــن درحالیســت کــه تاکســی های اینترتــی کــه تنهــا قدمتــی دو ســه 

ســاله دارنــد، از ایــن ســهمیه بــه طــور کامــل برخــوردار هســتند.
در خصــوص بیمــه راننــدگان توضیــح بفرماییــد. آیــا بــه همــه 

ــود؟ ــاص داده می ش اختص
ــر  ــه ب ــد ک ــروع ش ــال 1۳۹0 ش ــدگان از س ــه رانن ــه ب ــص بیم تخصی
اســاس آن 1۷ درصــد حــق بیمــه از ســوی دولــت و 10 درصــد از جانــب 
ــن  ــر ای ــا متاســفانه طــی 4 ســال اخی ــدگان پرداخــت می شــد. ام رانن
ــن  ــه تامی ــد از بیم ــد نمی توانن ــدگان جدی ــده و رانن ــف ش ــد متوق رون
اجتماعــی اســتفاده کننــد. ایــن در حالیســت کــه بســیاری از راننــدگان 

تــازه کار تقاضــای دریافــت بیمــه دارنــد.
بــا توجــه بــه ســوابقی کــه برخــی از راننــدگان در ایــن حــوزه 
ــیده  ــا اندیش ــت از آنه ــرای حمای ــی ب ــه تمهیدات ــد، چ دارن

شــده اســت؟
ســال گذشــته بــا کمــک شــرکت کویــر تایــر 1400 فقــره الســتیک در 
بیــن راننــدگان توزیــع شــد کــه کمــک خوبــی بــه فعــاالن ایــن حــوزه 
بــود. امــا متاســفانه امســال نتوانســتیم بــه ایــن کمک هــا ادامــه دهیــم و 
هرچنــد مــذ اکراتــی بــا شــرکت ایرانــول بــرای توزیــع روغــن بــا قیمــت 

کارخانــه بــه راننــدگان انجــام دادیــم، امــا بــه ســرانجامی نرســید.  
ــه عملکــرد هیــات  ــدازه نســبت ب ــا چــه ان ــه نظــر شــما ت ب

ــود دارد؟ ــت وج ــه رضای ــره اتحادی مدی
۹۵ درصــد اعضــا در انتخابــات شــرکت کرده انــد کــه دلیــل محکمــی 
ــن از  ــت. همچنی ــره اس ــات مدی ــرد هی ــا از عملک ــت آنه ــرای رضای ب
تعــداد ۲1۸ واحــد صنفــی، ۲0۳ مــورد رای داده انــد کــه ایــن موضــوع 
ــه  ــات اتحادی ــا و اقدام ــت ه ــا از فعالی ــه آنه ــد ک ــان می ده ــز نش نی

راضــی هســتند.
ــی در  ــه اقدامات ــوز چ ــدور مج ــد ص ــریع فرآین ــرای تس ب

ــت؟ ــده اس ــام ش ــه انج اتحادی
ــر و  ــات اخی ــا اتفاق ــی ب ــاه اســت ول ــی صــدور ۳ م ــد قانون معمــوال رون
ــاده 1۸6 کــه در  ــرای عــدم اعمــال م ــاف ب ــاق اصن ــات رئیــس ات اقدام
خصــوص فیــش حــق تمبــر دارایــی اســت،این بــازه زمانــی کوتــاه تــر 
ــد تاکیــد کــرد در ایــن راســتا ســوء پیشــینه و  شــده اســت. البتــه بای

ــز از شــروط صــدور مجــوز حــذف شــده اســت. ــاد نی عــدم اعتی
و سخن آخر...

ــای  ــاب آق ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع ــات رئی از زحم
ــاف کــه  ــاق اصن ــات رئیســه ات ــر موســی احمــدی، ریاســت و هی دکت
ــه  ــتند، صمیمان ــای آن را داش ــه و اعض ــا اتحادی ــی ب ــکاری خوب هم
ــه کــه همیشــه  تشــکر می کنــم. همچنیــن از اعضــای محتــرم اتحادی
همــراه و یــاور هئیــت مدیــره بودنــد نیــز تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم. 
ــه کســب  ــه لطــف ایــن همکاری هــا رونــد صــدور پروان خوشــبختانه ب
رشــد ۷0 درصــدی داشــته و فرآینــد پلمــپ واحدهــای غیرقانونــی بــه 

طــور صــد درصــد انجــام شــده اســت.
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بخشدار بخش مرکزی ری:

اجرای قانون خط قرمز بخشداری است

جامعه

ــتاها،  ــی روس ــادی و اجتماع ــرایط اقتص ــود ش بهب
ــت گذاری  ــی سیاس ــا چگونگ ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
ــی  ــرو یک ــاران دارد. ازاین ــای دهی و تصمیم گیری ه
از وظایــف مهمــی کــه بــر دوش بخشــداری ها 
گذاشــته شــده، رســیدگی بــه ایــن مقولــه و نظــارت 
ــا  ــز ب ــئله نی ــن مس ــه ای ــت ک ــاران اس ــر کار دهی ب
نــوع اقداماتــی کــه در بخشــداری انجــام مــی شــود 
ــود. در  ــد ب ــته خواه ــی آن وابس ــتم مدیریت و سیس
همیــن خصــوص بــا آمنه شــب کــوکا بخشــدار بخش 
ــتیم. وی  ــی داش ــتان ری گفت و گوی ــزی شهرس مرک
فعالیــت جــدی خــود را بــا کار روزنامه نــگاری از ســال 
ــداری  ــال 1378 وارد فرمان ــرد و در س ــروع ک 1375 ش
شهرســتان ری شــد. کارشناســی امور بانــوان و جوانان، 
مشــاور فرمانــدار در امــور بانــوان  و مدیرعامــل کانــون 
مرکــزی از دیگــر فعالیــت هــای خانم شــبکوکا اســت. 

ــد. ــو می آی ــن گفتگ ــات ای ــه جزئی در ادام
ابتــدا در خصــوص سیاســت های بخشــداری و 

فعالیت هــای آن توضیــح بفرماییــد.
بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و مشــکاتی کــه در بخــش مرکــزی 
وجــود دارد، سیاســت های بخــش نیــز در ایــن راســتا تدویــن 
شــده و اقدامــات دهیــاران در روســتا هــا نیــز تابعــی از ایــن 
امــر اســت. در حــال حاضــر بخش مرکــزی شهرســتان ری ده 
روســتا دارد کــه بــرای دو مــورد آن دهیــاری تعییــن نشــده 
و برخــی از روســتاها نیــز مثــل تقــی آبــاد، قلعــه علیمــون، 
کــوره فرنگــی، هفــت دســتگاه و نســوز  تــازه تاســیس شــده 
اســت. هــدف اصلــی مــا در بخــش مرکــزی شهرســتان حــل 
ــرح  ــرای ط ــتا و اج ــه روس ــوط ب ــکات مرب ــائل و مش مس
هــادی بــا همــکاری فرمانــدار محتــرم شهرســتان اســت کــه 
خوشــبختانه زمینــه عملیاتــی شــدن آن در دو روســتای قلعه 

علیمــون، کــوره فرنگــی و تقــی آبــاد فراهــم شــده اســت.
ــی در روســتا هــای  در حــال حاضــر چــه مزیت های

بخــش مرکــزی وجــود دارد؟
ــاالی  ــی ب ــا جمعیت ــی ب ــاده نظام ــاد ج ــتای اســام آب روس
1۲ هــزار بزرگتریــن روســتای شهرســتان اســت کــه قابلیــت 
شــهر شــدن دارد. اکثــر روســتاهای بخــش نیــز دارای 

کشــاورزی  قابلیت هــای  و  خدمات رســانی  ظرفیت هــای 
ــاهد  ــر ش ــال های اخی ــل طــی س ــن دلی ــه همی هســتند. ب
رشــد و توســعه روســتاهایی چــون اســام آبــاد جــاده نظامی، 
ــی در  ــوالت خوب ــم و تح ــاد و... بوده ای ــی آب ــاد، غن ــن آب امی
آنهــا ایجــاد شــده اســت. بــا ایــن وجــود مســائل و مشــکاتی 
نیــز روســتاهای بخــش را تهدیــد می کنــد کــه بایــد بــرای 
ــال موضــوع آالیندگــی در  ــرای مث ــرد. ب آن چاره اندیشــی ک
روســتای ســیمان تهــران یکــی از دغدغه هــای جــدی مــردم 
ــی  ــر توکل ــای دکت ــاب آق ــای جن ــا پیگیری ه ــه ب ــت ک اس
معــاون محتــرم اســتان و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، بازدیــد 
نماینــدگان و اعضــای شــورای شــهر، تغییراتــی در فیلترهای 
ایــن آالیندگــی ایجاد شــده اســت. مســئله دیگر موضــوع آب 
شــرب تعــدادی از روستاهاســت کــه مراتــب الزم بــرای لولــه 

ــرا می باشــد.  ــان در دســت اج کشــی آن
ــه نقــش و اهمیــت طــرح هــادی چــه  ــا توجــه ب ب
ــت؟ ــده اس ــام ش ــوص انج ــن خص ــی در ای اقدامات

ــاد  ــده بنی ــر عه ــدا ب ــادی در ابت ــرح ه ــه ط ــوط ب ــور مرب ام
ــه  ــه، ب ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــا توافقات ــا ب ــود ام ــکن ب مس

ــای  ــذار شــده اســت وکارشناســی و هزینه  ه ــداری واگ فرمان
آن در ایــن بخــش انجــام می شــود. برخــی از روســتاها تــازه 
تاســیس اســت. امــا بــرای روســتاهایی کــه 10 ســال  شــده 
انــد، قطعــا بایــد ایــن موضــوع بــا جدیــت بیشــتری پیگیــری 
شــود. بــرای مثــال روســتای ســیمان تهــران ۹ ســاله شــده 
ــم  ــرح و ترمی ــرای ط ــتای اج ــی در راس ــت اقدامات و الزم اس
ــا ایــن حــال اولویــت  بافت هــای فرســوده آن انجــام شــود. ب
مــا در اجــرای ایــن طــرح بــا روســتای امیــن آبــاد خواهــد بود. 
ــان در  ــوان و جوان ــور بان ــما حض ــاد ش ــه اعتق ب
بخش هایــی مثــل شــهرداری، بخشــداری و دهیــاری 
ــرد؟ ــد ک ــاد خواه ــتاها ایج ــی در روس ــه تغییرات چ
بنــده بــرای حضــور هــر فــردی در عرصه هــای مدیریتــی بــه 
رشــد پلکانــی اعتقــاد دارم. بــه ایــن معنــی کــه فــرد مــورد 
ــت را  ــرای آن فعالی ــص الزم ب ــه و تخص ــابقه، تجرب ــر س نظ
کســب کــرده باشــد تــا ســازمان و سیســتم مدیریتــی کمتــر 
ــر  ــی ب متحمــل هزینــه شــود و از طرفــی برنامه هــای اجرای
اســاس نیازهــا تدویــن شــود. بــه نظر بنــده افــراد بایــد جزئی 
از بدنــه سیســتم باشــند تــا دغدغه هــای آن را درک کــرده و 

بــا روال کاری آشــنا شــوند.
ــک از  ــدام ی ــعه ای در ک ــای توس ــا و برنامه ه پروژه ه

روســتاها بــه خوبــی پیــش رفته اســت؟ 
رشــد و توســعه هــر روســتایی اول بــه درآمدهــا و اعتبــار آن 
ــه توانمندی هــا و تخصــص دهیــار آن  روســتا و بعــد از آن ب
وابســته اســت. بــرای مثــال در بخــش مرکــزی ۵ روســتای 
برخــوردار داریــم کــه نمونــه آن روســتای اســام آبــاد جــاده 
نظامــی، امیــن آبــاد، ســیمان تهــران، غنــی آبــاد و صالــح آباد 
شــرقی اســت. در ایــن روســتا مســیر رشــد تــا حــدودی طی 
شــده و تحــوالت مثبتــی ایجــاد شــده اســت. دهیــاران بایــد 
مطابــق بــا نیــاز مــردم روســتا و همچنیــن اصول کارشناســی 
قــدم بردارنــد. در ایــن صــورت اســت کــه تغییــرات مثبــت 

ــود. ــاد می ش ایج
چه برخودری با تخلفات خواهید داشت؟

ــن  ــون تعیی ــق قان ــد مطاب ــا بای ــه سیاســت ها و برنامه ه هم
شــده از ســوی مقامــات باالدســتی باشــد. قانــون خــط قرمــز 
ــرو  ــت و ازاین ــتان ری اس ــزی شهرس ــش مرک ــده در بخ بن

ــرای اجــرای آن دارم.  ــادی ب حساســیت زی
دهیــاران بایــد مطابــق بــا قوانیــن و همچنیــن خواســته های 
مــردم اقــدام کننــد و بــه این منظــور مکاتبــات الزم بــه انجام 
ــد شــفاف و روشــن  ــورات و سیاســت ها بای ــه ام برســد. هم
باشــد و رســیدگی بــه مشــکات مــردم در اولویــت دهیــاران 
ــن اســاس از ســوی بخــش مرکــزی  ــر همی ــرد. ب ــرار بگی ق
ــی  ــت و بررس ــور گش ــه منظ ــی ب ــتان ری تیم های شهرس
عملکــرد دهیــاران تعییــن شــده کــه تــا تا جــای امــکان مانع 
از هــر گونــه کوتاهــی و یــا تخلــف باشــند. بــه گفتــه دکتــر 
توکلــی یــک مدیــر خــوب بایــد میدانــی و در صحنــه باشــد 
وگرنــه پشت میزنشــینی گرهــی از مســائل بــاز نخواهــد کرد.

و کام آخر...
ــردم و  ــت م ــش رضای ــن بخ ــده در ای ــی بن ــام دلخوش تم
ــد  ــدگان بای ــه مراجعه کنن ــل هم ــت. در مقاب ــتریان اس مش
تواضــع و خلــوص نیــت داشــت. همچنیــن همــه سیاســت ها 
ــده  ــاب ش ــم حس ــک تی ــده و دارای ی ــی ش ــد کارشناس بای
باشــد. در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــم پتانســیل ها را 

ــرداری برســانیم. ــه بهــره ب شناســایی کــرده و ب

ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــتی  ــع دس ــگری و صنای گردش
اســتان تهــران بــر لــزوم 
حفــظ حریــم چشــمه علی، 
ــگاه  ــاد پای ــد ایج ــریع رون تس
توســعه  و  ری شناســی 
در  اقامتــی  زیرســاخت های 
ــرد  ــد ک ــتان ری تاکی شهرس
بــا  اقــدام  ایــن  گفــت:  و 
ــهرری  ــده ش ــکاری نماین هم
ــامی  ــورای اس ــس ش در مجل

می شــود. پیگیــری 
بــا  پرهــام جانفشــان در دیــدار 

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی ضمــن گــزارش جامــع از اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــن محوطــه  ــع ای ــه مشــکات و موان ــه چشــمه علی ب ــی تپ ــت نقــش برجســته و طــرح حفاظت در مرم

ــرد. ــاره ک ــازها اش ــاخت و س ــازی س ــک و آزادس ــامل تمل ــی ش تاریخ
وی افــزود: در عرصــه و حریــم چشــمه علی و همچنیــن ایجــاد پایــگاه ری شناســی در محــدوده 
ــردم  ــی و م ــراث فرهنگ ــورد خواســت دوســتداران می ــه م ــوارد مطروحــه ک ــرر شــد م چشــمه علی مق
ــورد  ــران م ــهرداری ته ــه ش ــط از جمل ــتگاه مرتب ــتان از دس ــده شهرس ــط نماین ــت توس ــهرری اس ش

ــرد. ــرار گی ــیدگی ق ــری و رس پیگی
ــح ســند توســعه گردشــگری  ــار داشــت: اجــرای صحی ــران اظه ــراث فرهنگــی اســتان ته ــرکل می مدی
ــی  ــای بی ب ــدوده کوه ه ــتان در مح ــن شهرس ــی ای ــار تاریخ ــت و آث ــظ هوی ــن حف ــهرری و همچنی ش
ــردم  ــده م ــاعد نماین ــول مس ــا ق ــه ب ــود ک ــت ب ــن نشس ــده در ای ــرح ش ــوارد مط ــر م ــهربانو از دیگ ش

ــرد. ــرار می گی ــری ق ــیدگی و پیگی ــورد رس ــتان ری م شهرس
جانفشــان خاطــر نشــان کــرد: توســعه زیرســاخت هــای گردشــگری بــه ویــژه در حــوزه مراکــز اقامتــی 
از جملــه اهدافــی اســت کــه در توســعه گرشــگری شــهرری مــورد توجــه و حمایــت اداره کل میــراث 

ــرار دارد. ــران ق ــتی ته ــی، گردشــگری و صنایع دس فرهنگ
ــن  ــس  در ای ــمیرانات، اسامشــهر و پردی ــران، ری، ش ــردم ته ــده م ــواه نماین ــی یزدی خ ــن عل همچنی
نشســت گفــت: آثــار تاریخــی شــهرری میــراث ارزشــمندی اســت کــه متعلــق بــه همــه مــردم ایــران 
بــوده و بــرای حفــظ آن بــه عنــوان نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی پیگیــر آن خواهیــم بــود.  

معــاون اجتماعــی و فرهنگی شــهردار 
ــی  ــوزه تخصص ــت: م ــه 2۰ گف منطق
ــام  ــه تم ــدف ارای ــا ه ــی ب ری شناس
فرهنگــی  میــراث  المان هــای 
ــود. ــدازی می ش ــتان ری راه ان شهرس

ــزود: المانهــای  حجــت االســام معبــودی اف
میراثــی ماننــد قلعــه گبــری، دژرشــکان، برج 
طغــرل و چشــمه علــی بــه لحــاظ بصــری و 
نوشــتاری بــه صــورت تابلــوی برجســته بــه 
ــی در  ــی و عرب ــی ، انگلیس ــان فارس ــه زب س
محوطــه مرکــز ری شناســی احــداث خواهــد 
شــد تــا مســافران، گردشــگران و زائــران حرم 
ســید الکریــم حضــرت عبدالعظیــم حســنی 

ابتــدا از ایــن طریــق بــا آثــار تاریخــی و میــراث فرهنگــی شهرســتان ری آشــنا شــوند. وی اظهــار داشــت: در ایــن 
مرکــز ســالن آمفــی تئاتــر وجــود دارد کــه ابتــدا مســافران و گردشــگران در کارگاهایــی کــه توســط ری شناســان 
و افــراد مطلــع از تاریخچــه ری شــرکت مــی کننــد و پیــش از بازدیــد از آثــار فرهنگــی و گنجینــه هــای تاریخــی 

شهرســتان بــا آنهــا آشــنا شــده و ســپس از نزدیــک دیــدن مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیمانــکار ایــن پــروژه مشــخص شــده و در شــرف انجام کار اســت، خاطرنشــان کــرد: همچنین 
فیلمــی از قدمــت و تاریخچــه شــهرری در ایــن ســالن آمفــی تئاتــر بــرای عاقــه منــدان بــه نمایــش گذاشــته می 
شــود. حجــت االســام معبــودی بــا بیــان اینکــه شــهردار منطقــه ۲0 تاکیــد دارنــد کــه ری شناســی بــه کار اصلی 
خــودش برگــردد، اضافــه کــرد: در ایــن راســتا جلســه ای برگــزار و  ظرفیــت  و موقعیت هــای الزم بــرای تحقــق راه 

انــدازی مــوزه تخصصــی ری شناســی مــورد بررســی قــرار گرفت.
معــاون اجتماعــی و فرهنگــی شــهردار منطقــه ۲0 ادامــه داد: موزه هــا بــه عنــوان حافظــه شــهر تعلق و دلبســتگی 

بــه محیــط  زندگــی را ایجــاد خواهنــد کرد.
ــردم  ــه م ــته اش ب ــهر و گذش ــت ش ــه در آن هوی ــنامه هایی دارد ک ــه شناس ــم ب ــهرری ه ــت: ش ــار داش وی اظه
یــادآوری شــود تــا رضایــت مــردم از زندگــی در شــهر افزایــش یابــد. وجــود 1۹۸ اثــر باســتانی بیانگــر میــراث بــا 
ارزش فرهنگــی ایــن شهرســتان اســت از جملــه بــرج و بــاروی ری، بــرج طغــرل، آتشــکده تپــه میــل، قلعــه دیــر 
و وجــود ۳۲ بقعــه متبرکــه از جملــه حضــرت عبدالعظیــم الحســنی )ع( )ســاالنه بالــغ بــر 11 میلیــون زائــر دارد(،  
امامــزادگان مجــاور،  مقابــر عالمــان و مشــاهیر دیــن علــم ادب همچــون محمــد بــن زکریــای رازی، شــیخ صدوق، 

شــیخ ابوالفتــح رازی، شــیخ کلیتــی نشــان از جایــگاه واالی تاریخــی ری دارد.

پیگیری مشکالت میراث فرهنگی ری 
با همکاری نماینده مردم تهران در مجلس

حجت االسالم معبودی:

موزه تخصصی ری شناسی راه اندازی می شود
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سالگرد شهادت دالور مردی  از خطه »ری«

» شهید پاشاپور« بی تاب دیدار با حاج قاسم بود

با شهدا

ــه  ــود ک ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــک ح ــاران نزدی ــاپور از ی ــهید پاش ش
ــرار  ــاب و بی ق ــیار بی ت ــش بس ــت همرزمان ــه روای ــهادت او ب ــد از ش بع
وصــل حــاج قاســم بــود و نهایتــا ایــن فــراق چنــدان طــول نکشــید و او 

ــه شــهادت رســید. ســیزدهم بهمــن 1398 در حلــب ســوریه ب
پیکـر مطهـر او که به دسـت تروریسـت های تکفیری ربوده شـده و سـر از بدنش جدا 
شـده بود، همزمان با نخسـتین شـب ماه رجب و مصادف با پنجم اسـفند ماه ۹۸ به 
کشـور بازگشـت. شهید اصغر پاشـاپور مستشـار نظامی رزمندگان دفاع وطنی سوریه 
و فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی شـمال سـوریه بـود کـه حدود هشـت سـال بـه منظور 
مقابلـه بـا تروریسـت های تکفیـری داعش و احـرار الشـام در این جبهه حضـور فعال 
داشـت و عمـده آموزش هـای رزمنـدگان سـوری بـر عهده او بـود. ایـن رزمنده جبهه 
مقاومت سـاکن شـهر ری و از اولین نفراتی بود که به همراه حاج قاسـم سـلیمانی به 
منظـور دفـاع از حـرم اهـل بیت )ع( به سـوریه رفت و نهایتا روز سـیزده بهمن 1۳۹۸ 
پس از گذشـت یک ماه از شـهادت سـردار سـلیمانی در حلب سـوریه به فرماندهان و 

همرزمان شـهید خود پیوست.
در همیـن رابطـه »تسـنیم«، نوشـت: شـهید پاشـاپور از اقوام )برادر همسـر( شـهید 
مدافـع حـرم، محمـد پورهنـگ بـود. شـهید پاشـاپور از یـاران نزدیـک حـاج قاسـم 
سـلیمانی بـود کـه بعـد از شـهادت او بـه روایـت همرزمانش بسـیار بی تـاب و بی قرار 
وصـل حـاج قاسـم بـود و نهایتـا این فراق چنـدان طولی نکشـید و بعـد از حدود یک 
ماه او نیز به شـهادت رسـید. پیکر مطهر او توسـط تروریسـت های احرار الشام )جبهه 
النصـره( ربوده شـده و نهایتا پیکر بی سـر این شـهید توسـط رزمنـدگان مدافع حرم 

بعد از گذشـت چندین روز با دو اسـیر جبهه النصره تبادل شـده و به کشـور بازگشت. 
پاشـاپور متولـد شـهرری بـود و از او سـه فرزنـد به یادگار مانده اسـت. زینب پاشـاپور 
خواهر فرمانده شـهید اصغر پاشـاپور و همسـر شـهید مدافع حرم محمد پورهنگ ۹ 
سـال از بـرادر شـهید ش. کوچکتر اسـت. او حاال پرچمدار صبر و مقاومـت در خانواده 
پاشـاپور اسـت. کسـی که زینـب وار ایسـتاده و از شـهدای عزیزش صحبـت می کند. 
وی بـا اشـاره به نخسـتین اعزام هـای برادرش به سـوریه می گویـد: از همـان روز های 
ابتدایی که جنگ سـوریه شـروع شـد، بـرادرم برای دفـاع از حرم اهل بیـت )ع( راهی 
شـد. وقتـی آتـش جنگ باال گرفـت و نیرو هایـی برای مقابلـه با تروریسـت ها به آنجا 
اعـزام شـدند، بـرادرم نیـز مـدت مرخصی هایـی را که توسـط آن بـه تهـران می آمد، 
کوتـاه کـرد و بیشـتر در منطقـه ماند. حتی چند سـال به ایـران بازنگشـت و من هم 
آخریـن بـار دو سـال پیـش بود که وقتی برای برگرداندن وسـایل همسـر شـهیدم به 
سـوریه رفتـم، بـرادرم را آنجا دیدم. خود حـاج اصغر هم آخرین بار عید فطر دو سـال 
گذشـته بـود کـه بـه ایران آمـد و به خانـواده سـر زد و از آن بـه بعددیگر نیامـده بود. 
همـه این ها به دلیل مسـئولیت سـنگین اش در منطقـه بود. او ادامه می دهد: همسـر 
مـن شـهید محمـد پورهنـگ در ایـران صمیمی تریـن رفیق برادرم، شـهید پاشـاپور 
بـود. چنـد سـال بعد از اینکه برادرم به سـوریه رفت همسـرم هم عازم سـوریه شـد و 
آن هـادر یـک جبهه می جنگیدند البته مناطق فعالیتشـان با هم متفاوت بود. همسـر 
من در منطقه درگیری مسـموم شـده و به خاطر مسـمومیت مدتی را در بیمارسـتان 
درگیـر مـداوا بـود که برادرم گاهی به او در بیمارسـتان سـر می زد، اما وقتی همسـرم 
به شـهادت رسـید، حاج اصغر به خاطر شرایط حسـاس منطقه نتوانست مسئولیتش 
را رهـا کنـد و بـرای شـرکت در مراسـم شـهید پورهنگ حاضر شـود. خواهر شـهید 
پاشـاپور بـا اشـاره بـه آخرین دیـدار با بـرادر می گویـد: وقتی آخریـن بار بـرای دیدار 
بـرادرم بـه سـوریه رفتم، فهمیدم آنجا مسـئولیتی دارد، امـا از جزئیـات آن بی اطاع 
بودم وقتی به شـهادت رسـید فهمیدیم یکی از فرماندهان ارشـد منطقه بوده اسـت. 
در واقـع حـاج اصغـر روحیه نگفتن داشـت. هیچ وقـت از خاطرات منطقـه و درگیری 
چیـزی تعریـف نمی کـرد. بعـد از اینکه حاج قاسـم شـهید شـد، فیلم هایی از ایشـان 
منتشـر می شـد که تصویر اطرافیانش را در فیلم محو می کردند تا شناسـایی نشـوند. 
مـا همـان موقـع میان ایـن افـرادی کـه دور حاج قاسـم بودند کسـی را با قـد و قواره 
بـرادرم می دیدیـم و حـدس میزدیـم کـه حـاج اصغر باشـد، اما بعـد از شـهادت حاج 
قاسـم فیلم هـا را کامل تـر رویـت کردیـم و از حضـور او نزدیکی حاج قاسـم به خوبی 
مطلـع شـدیم. یـک ماهی که فاصله بین شـهادت حاج قاسـم با شـهادت حـاج اصغر 
بـود بـرای بـرادرم روز هـای سـختی بـود و آن طـور که همسـرش تعریـف می کند به 
شـدت تحـت تاثیر حاج قاسـم بوده و با ایشـان بسـیار صمیمی بـود و از دسـت دادن 

حاج قاسـم برایش داغ سـنگینی بود.
او همچنیـن بـه نحـوه شـهادت حـاج اصغر اشـاره کـرده و می گویـد: بار آخر شـهید 
اصغر پاشـاپور به منظور آزادسـازی مناطق تحت اشـغال تروریسـت های جبهه النصره 

و تثبیـت مناطقـی کـه تـازه آزاد شـده بـود در منطقه عملیـات حضور داشـت که از 
ناحیـه سـینه مـورد اصابت ترکش قرار گرفت و به شـهادت رسـید. وقتـی محل مورد 
اختفـای آنـان محاصره می شـود، پیکر او هم به دسـت دشـمنان می افتـد. از روز های 
ابتدایـی مـا امیـد داشـتیم که پیکـرش برگـردد هرچند همـه اعضای خانـواده متفق 
القـول بودیـم که حاضر نیسـتیم یک ریالـی از بیت المال بـه خاطـر بازگرداندن پیکر 
بـرادرم پرداخت شـود. چـون اصل روح اوسـت که حاال پیش خداسـت. پیکرش برای 
مـا ارزشـمند بـوده و هسـت کـه با آمدنـش بر سـر مـزارش می توانیم خود را تسـلی 
دهیـم، ولـی پـدرم اعـام کـرد که بـه خاطر ایـن آرامش حاضر نیسـتیم عـزت خود 
را از دسـت بدهیـم. البتـه دوسـتانش بـه خانـواده قـول داده بودنـد که اگـر بتوانند و 
شـرایط مهیـا باشـد، مبادلـه را انجـام می دهنـد و خواسـت خدا ایـن بود کـه مبادله 
صورت بگیرد. همسـر شـهید پورهنگ از سـفات اخاقی جالب برادر شهیدش چنین 
می گویـد: همـه خاطراتـم از حـاج اصغـر آمیختـه بـه خنده و شـوخی بود. همیشـه 
دنبـال خـوب کـردن حـال دیگـران بـود. یـک ویژگـی کـه خیلـی در او پررنـگ بود 
مسـئولیت پذیریش بود. محال بود مسـئولیت قبول کند و آن را به سـرانجام نرسـاند. 
در روز هـای آخـر هم منطقه که فرماندهان دسـتور به آزاد شـدنش را داده بودند، را به 
یـاری رزمنـدگان دیگـر بـه طور کامـل آزاد کرد و بعد به شـهادت رسـید و این یعنی 

آخریـن ماموریـت خـود را هـم تکمیل کـرد و بعد رفت. 
االن هـم کـه پیکر ایشـان بازگشـته اسـت احسـاس می کنم بخشـی از ایـن وظیفه و 
مسـئولیت باعـث بازگشـت پیکرش بـود، زیـرا او مقبولیتی در بیـن مـردم دارد که با 

ایـن بازگشـت وظیفه اش به سـرانجام خواهد رسـید.

بعد از شهادت طلبه شهید مدافع حرم محمد پورهنگ ، پای صحبت های همسرش زینب 
پاشاپور می نشینیم و محو تماشای ریحانه و فاطمه می شویم؛ دوقلوهایی که همراه با پدر و 
مادر دوماه در سوریه زندگی کرده اند. بچه ها از پدر چیزی به یاد ندارند ، دلخوشی شان حاال 
قطعه ۴۰ گلزار شهدای بهشت زهرا)س( است؛ همانجایی که پیکر پدر بعد از شهادت، در 
کنار مزار برادر شهیدش احمد پورهنگ آرام گرفته است. برای فاطمه و ریحانه که روزهای 
کودکی را کنار سنگ سفید مزار پدر می گذرانند، ” ترور بیولوژیک ” عبارت نامفهومی است، 
بچه ها نمی دانند الذقیه کجاست، نمی دانند پدر چطور مسموم شده ، چرا شهید شده. 
فاطمه و ریحانه دو قلوهای شهید محمدپورهنگ اما، مادر را دارند ؛ شیرزنی که زینب وار 
در کنار همسرش ایستاده است تا راوی رشادت های او باشد؛ رشادت های طلبه جوانی که 
یک زندگی آرام در تهران را گذاشت و نزدیک دو سال در سوریه زندگی کرد تا نشان بدهد، 

دین اسام مرز ندارد.
خانم پاشا پور چندسال با شهید پورهنگ زیر یک سقف زندگی کردید؟

ما چهارسال و هفت ماه با هم زندگی کردیم و حاصل زندگی مان هم این دوقلوها هستند؛ 
ریحانه و فاطمه.

چطور با همدیگر آشنا شدید؟
ایشان دوست مشترک برادرهای من بودند؛ به خاطر این دوستی ، یکی از برادرانم که شناخت زیادی از 
ایشان داشتند به من پیشنهاد کردند بعنوان یک گزینه برای ازدواج به ایشان هم فکر کنم. اما آن موقع 
من هنوز درسم تمام نشده بود و چون می دانستم که اختاف سنی مان هم زیاد است، یعنی حدود 10 
سال، برای همین ادامه تحصیل را بهانه کردم و جواب منفی دادم اما برادرم این جواب را منتقل نکرده 
بودند . سه سال از این ماجرا گذشت ، من لیسانسم را گرفتم و برادرم دوباره موضوع خواستگاری ایشان 
را مطرح کردند. خاطرم است که شب شهادت حضرت قاسم بود در دهه محرم. من در هیئت نشسته 
بودم و سخنران داشت درباره یک زندگی موفق صحبت می کرد و همینجا به زندگی امام علی )ع( و 
حضرت زهرا)س( اشاره کرد و فاصله سنی آنها را مثال زد. همانجا انگار یک تلنگر به من وارد شد ، من 
همیشه فکر می کردم فاصله سنی زیاد باعث می شود زن و شوهر تفاهم نداشته باشند و هیچوقت از 
این جهت به موضوع نگاه نکرده بودم که زندگی های موفقی هم با فاصله سنی زیاد وجود دارد. همانجا 
با خودم گفتم شاید این یک نشانه باشد، به خاطر همین به برادرم پیام دادم و گفتم به ایشان بگویید به 
منزل ما بیاید و نکته جالب اینجاست که بعدها که باهم صحبت کردیم فهمیدم ایشان در همین شب 
به کربا مشرف شده بودند و روبه روی گنبد حضرت عباس نشسته بودند. یکی از همراهان شان به 
ایشان پیشنهاد می کند که حاال که همه دوستان همسن و سالت ازدواج کردند و زن و بچه دارند تو 
هم دعا کن یک سروسامانی بگیری. ایشان هم همانجا این دعا را می کنند و چند دقیقه بعد برادرم با 
ایشان تماس می گیرند و می گویند که خواهرم با آمدن شما به منزل برای خواستگاری موافقت کرده.

چه خصوصیاتی در ایشان دیدید که تصمیم گرفتید به خواستگاری شان جواب مثبت 
بدهید؟

من خودم برای ازدواج چند ماک کلی داشتم، یعنی جدا از بحث دینداری و تحصیات که برایم مهم 
بود، یک نکته ای که خیلی دوست داشتم طرف مقابلم داشته باشد این بود که اهل تحلیل باشد و در 
مسائل مختلف سیاسی ، اجتماعی و منفعل نباشد. خوشبختانه همسرم در کنار دینداری و تحصیات، 
این خصوصیت تحلیلگری را هم داشتند. از همان اول هم صادقانه هرچیزی را که در زندگی شان وجود 
داشت مطرح کردند. چون طلبه بودند از نظر مالی پشتوانه محکمی نداشتند و صادقانه به همه موارد 
اشاره کردند؛ حتی گفتند که تا همین امروز شغل ثابتی نداشتم اما امروز به من یک مسئولیت جدید 

پیشنهاد شده است.
چه مسئولیتی داشتند؟

نماینده ولی فقیه در قرارگاه مهندسی خاتم االنبیا بودند.
بحث دفاع از حرم و حضور در سوریه چطور برای ایشان مطرح شد؟

قبل از اینکه بحث سوریه مطرح شود، من می دیدم که ایشان دغدغه این موضوع را دارند . چون ایشان 
مبلغ بودند و در بحث تبلیغ هم از شهید اندرزگو پیروی می کردند، یعنی در همان جلسات اولیه صحبت 
های ازدواج به من گفتند که من ممکن است که برای بحث تبلیع دین اسام و تعهدی که دارم ، به نقاط 
خیلی دور هم بروم یا اینکه فرش زیر پایم را هم بفروشم و در یک چادر زندگی کنم. بعد به من گفتند که 

من در این مسیر یک همراه می خواهم اگر توانش را داری بسم اهلل. من هم قبول کردم چون برای خودم 
هم بحث تبلیغ دین اسام مهم بود. تا اینکه بحث سوریه پیش آمد و ما از طریق اخبار در جریان وقایعی 
که در سوریه رخ می داد قرار گرفتیم بعد هم که حضرت آقا یک سخنرانی داشتند با این مضمون که 
اگر مدافعان حرم نبودند ما االن صحنه هایی را که از تلویزیون شاهد هستیم در شهرهای خودمان می 
دیدیم. همسرم وقتی این را شنیدند گفتند که من دیگر احساس تکلیف می کنم که در سوریه حضور 
داشته باشم. گفتند که درست است که مرجع تقلید ما مثل زمان جنگ حکمی صادر نکرده اما حرف 
دلشان این است که نگذاریم دشمن به مرزهای ما برسد. حتی خودشان یک دستنوشته ای هم دارند که 
برای دخترهایمان نوشته و گفته اند که من خجالت می کشم در آسایش زندگی کنم و بچه هایی مانند 
بچه های من در جنگ و ناامنی زندگی کنند. ایشان همینجا احساس تکلیف کردند و با اینکه سپاهی هم 
نبودند برای اعزام داوطلب شدند و اتفاقا خیلی هم اعزامشان سخت بود و به هردری زدند تا اعزام شوند.

آن موقع بچه داشتید؟
قبل از به دنیا آمدن دخترها برای اعزام اقدام کردند ، اما وقتی کارشان جور شد که بچه ها دوماهه بودند.

وقتی بحث رفتن به سوریه را مطرح کردند یا وقتی که این بحث جدی شد و شما مادر 
دودختر کوچک بودید، چطور به رفتن شان رضایت دادید؟

من به ایشان قول داده بودم که همراهی شان کنم. دوست نداشتم مانع شان بشوم . همین طور می 
دانستم که اگر نرود، تا مدتها این دغدغه فکری را دارد که اگر می رفت حتما موثر بود. از طرف دیگر 
چون خودم هم دغدغه این موضوع را داشتم گفتم من هم همراهت می آیم و هر کاری از دستم بربیاید 
انجام می دهم و اصا قرار بود ما با هم برویم اما چون منطقه ای که ایشان فعالیت می کردند در ناحیه 
سردسیر سوریه بود و بچه ها هم تازه دوماهه شده بودند ، سفر ما عقب افتاد و ایشان به تنهایی عازم شد.

چه مدتی سوریه بودند؟
دوره ماموریت اولش یک ساله بود که بعد از ایشان خواسته شد که یک سال دیگر هم بمانند ، در این 

دوره دوم ایشان من و بچه ها را هم با خودشان بردند.
بحث ترور بیولوژیک شهید پورهنگ چطور پیش آمد؟

حدود ۵ هفته از حضور ما در سوریه می گذشت و همسرم دیگر خیلی شناخته شده بود. همزمان با 
فعالیت فرهنگی فعالیت نظامی هم در خط مقدم داشت و همین موضوع مزید برعلت بود که ایشان 
توسط دشمن شناسایی شود. روزی که این اتفاق افتاد، هوا خیلی گرم بود. همسرم توسط یکی از 
نیروهای نفوذی دشمن که اهل سوریه هم بود و مدتی با ایشان کار می کرد مسموم شد. این فرد یک 
لیوان آب به همسر من تعارف کرده بود. ظاهر آب هم که هیچ تفاوتی با آب های سالم نداشت. اما 
همسرم می گفت که همان موقع که آب را نوشیدم درد شدیدی در معده ام احساس کردم. چندساعت 
بعد وقتی ایشان به خانه آمد حالش خیلی بد بود. دکتر از همان اول تشخیص مسمومیت داد اما ما 
فکر می کردیم که یک مسمومیت ساده غذایی است؛ تصورمان این بود که با مصرف دارو حالش بهتر 
می شود. اما این اتفاق نیفتاد. سم رفته رفته بیشتر اثر کرد. عائم دیگری هم از راه رسید، مثل تب 
شدید ، عائم سرماخوردگی ، خون ریزی معده ، تهوع شدید و ضعف و سردرد و سرگیجه. در نتیجه 

همسرم در بیمارستان بستری شد و آنجا بود که تشیخص دادند که سم وارد خون شان شده و حتی 
چند واحد خون جدید به ایشان تزریق کردند که به خیال خودشان تعویض خون انجام شود. اما چون 
در ترور بیولوژیک سم در مرحله ای وارد بدن می شود که قابل شناسایی نباشد و به سرعت هم اثر 
کند، ظرف سه هفته این سم در بدن همسرم اثر کرد و کبد ایشان را از کار انداخت. طوریکه ظاهر کبد 
ایشان سالم بود اما در داخل کاما از کار افتاده بود. ما همانجا به تشخیص فوق تخصص خون و دستور 
مافوق همسرم، به ایران برگشتیم. اما اینجا هم به خاطر پیشرفت بیماری، همسرم ظرف یک هفته در 

بیمارستان شهید شد.
عامل این اتفاق هیچوقت شناسایی شد؟

عامل این اتفاق از همان روزی که ایشان را مسموم کرد متواری شد . اما در کل من پشت پرده همه 
این مسائل را فقط و فقط اسرائیل می دانم چون اسرائیل در بحث بیوتروریسم پیش قدم است و در 
موارد زیادی از ترور بیولوژیکی برای از میان برداشتن مخالفانش استفاده کرده است. حتی بعد از شهادت 
همسر من، فیلمی منتسب به گروه های تکفیری از شبکه الجزیره پخش شد که در این فیلم با پخش 

تصاویر همسرم مدعی شده بودند که ما موفق شدیم این فرد را از سر راه برداریم.
وقتی بحث مسمومیت ایشان در سوریه پیش آمد فکر می کردید که این قضیه به شهادت 

ایشان برسد؟
واقعیتش تا وقتی در سوریه بودیم طبق آن خوابی که دیده و برایم تعریف کرده بود می دانستم که اتفاقی 
برایش نمی افتد اما وقتی که قضیه برگشت به تهران مطرح شد، با خودم گفتم که قرار است این خواب 

تعبیر شود؟خدا واقعا در سرنوشت همسرم شهادت را قرار داده است...؟
خودشان هم فکر می کردند که با این مسمومیت شهید شوند؟

حقیقتا این مدل شهادت را دوست نداشتند. می گفت که من دوست دارم برای حضرت زینب )س( 
خونم جاری شود و در مبارزه مستقیم و رو در رو با دشمن شهید بشوم.اما قسمت شان این بود که این 
شهادت، همانند امام رضا )ع( که خیلی به ایشان ارادت داشتند و خیلی به ایشان متوسل می شدند، 

رقم بخورد.
چه روزی شهید شدند؟

۳1 شهریور ۹۵ که روز عید غدیر هم بود. ایشان با من تماس گرفت و گفت حالم خوب نیست. گفت 
از حضرت علی)ع( بخواه که یک نگاه به من بکند ، اگر ایشان نگاه کند کار من دیگر حل است. من 
می دانستم که معنی این حرف چیست. همانجا احساس کردم که چیزی جز شهادت دیگر همسرم را 
راضی نمی کند و همانجا با تمام وجودم برای ایشان شهادت را خواستم. حتی همان لحظه ای که داشتم 
این دعا را می کردم احساس کردم که آن فرشته ای که مسئول تقدیر آدم هاست قلمش را نگه داشته 
تا ببیند من چه چیزی به زبان می آورم و همان را برای همسرم رقم بزند... من برای همسرم شهادت را 

خواستم که خواسته قلبی اش بود و غروب همان روز همسرم شهید شد.
روزهای بعد از شهادت ایشان برای شما چطور گذشته؟

اگر بخواهم صادقانه بگویم راحت نگذشته... خیلی هم سخت بوده اما این سختی وقتی قابل تحمل می 
شود که شما بدانید موقتی است و قرار است در نهایت به یک اتفاق خوب منجر شود. من در این یک 
سال هیچوقت احساس نکردم که تنها هستم، همیشه همه جا حضور همسرم را در کنار خود حس 

کردم همانطور که قول داده بود همیشه همراهم باشد.

روایت ترور بیولوژیکی»شهید محمد پورهنگ« 



مدیریت مجموعه ایده آل:

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم

ــزه  ــی، انگی ــای زندگ ــش هزینه ه ــد افزای هرچن
ــاختمان  ــازی س ــن و زیباس ــرای تزئی ــردم ب م
مســکونی را کمتــر کــرده اســت، امــا بســیاری از 
مــردم همچنــان پــول زیــادی را صــرف ایــن کار 
می کننــد و اولویــت آنــان بــا کیفیــت و زیبایــی 
ــراغ  ــه س ــوال ب ــل معم ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ســازندگانی می رونــد که شــناخته شــده هســتند 
ــا  ــوص ب ــن خص ــد.در همی ــی دارن ــابقه خوب و س
ــه  ــت مجموع ــی مدیری ــد کریم ــدس وحی مهن
ایــداه آل؛ طــراح و ســازنده دکوراســیون داخلــی 
ــته  ــد رش ــی ارش ــجوی کارشناس ــزل و دانش من
مدیریــت صنعتــی گفت و گویــی داشــتیم کــه در 

ــم. ــه آن می پردازی ــه ب ادام
ــی  ــی کار طراح ــه هدف ــا چ ــی و ب ــه زمان از چ

ــد ؟ ــروع کردی ــزل را ش ــیون من دکوراس
از ســال 1۳۹0  بــه کار طراحــی و ســاخت انــواع کابینــت، 
کمــد دیــواری و وســایل مــورد نیــاز ســاختمان ورود پیــدا 
کــردم و ســپس دامنــه ایــن فعالیــت را گســترش دادم. ما 
تقریبــا جــزو اولین فعــاالن شهرســتان ری در ایــن عرصه 
هســتیم و پیــش از ایــن بســیاری تصــور می کردنــد کــه 
ــاختمان  ــن س ــیون و تزئی ــه دکوراس ــبت ب ــردم نس م
بی توجــه باشــند و یــا هزینــه صــرف آن نکننــد. در حالــی 
ــود و   ــادی ب ــای زی ــت خانواده ه ــوع اولوی ــن موض ــه ای ک
آنهــا هزینــه مطلبوبــی بابــت آن در نظــر می گرفتنــد. در 

حــال حاضــر فعالیت هــای مربــوط بــه تزئین دکوراســیون 
در زیرمجموعــه اتحادیــه درودگــران قــرار دارد و مســائل 
آن از طریــق همیــن بخــش نیــز دنبــال می شــود. شــایان 
ذکــر اســت کــه ایــن کار تــا کنــون مثمــر ثمــر بــوده و 

100 نفــر بــه واســطه آن مشــغول فعالیــت شــده اند.
ــور  ــا را چط ــروس کرون ــل از وی ــکات حاص مش

ــد؟ ــت کردی مدیری
بیمــاری کرونــا مشــکاتی در ایــن حــوزه بــه بــار آورد که 
البتــه مــا ســعی کردیــم از آن بــا موفقیــت عبــور کنیــم. 
ــه  ــد را ب ــن تهدی ــم ای ــادی ه ــاالن اقتص ــیاری از فع بس
فرصــت تبدیــل کردنــد و بــا فعالیــت در عرضــه مجــازی 
و فــروش اینترنتــی، درآمــد قابــل توجهــی کســب کردند. 
ــداوم  ــرای ت ــه ب ــی ک ــدا از اقدامات ــز ج ــا نی ــرکت م ش
ــای خــود انجــام داده اســت، ســایتی طراحــی  فعالیت ه
کــرده کــه در آن بــه مشــتریان بــا توجــه بــه سفارشــانی 

ــد.  ــه می ده ــات ارائ ــد، خدم ــه دارن ک
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــه چالش های ــانات ارز چ نوس

ــرد؟ ــاد ک ایج
ــار  ــازار ارز دچ ــاری ب ــال ج ــاه س ــان م ــر و آب ــی مه ط
ــرکت را  ــای ش ــر هزینه ه ــن ام ــد و همی ــانانی ش نوس
افزایــش داد و کار مــا را بــرای برنامه ریــزی دشــوار کــرد. از 
اتحادیــه توقــع داشــتیم در ایــن شــرایط بــا تصمیم گیری 
درســت یــا راه انــدازی صندوق هایــی از مــا حمایــت 
کنــد، امــا نــه تنهــا صحبت هــای مــا بــا اعضــای اتحادیــه 
نتیجــه ای نداشــت، بلکــه آنهــا اجناســی نیــز که قــرار بود 
بــا قیمــت ارزان در اختیــار فعــاالن قــرار دهنــد، عرضــه 
ــده  ــه مشــکات عدی ــا توجــه ب ــی کــه ب ــد.در حال نکردن
فعــاالن اقتصــادی الزم اســت اتحادیــه هــم ســتاد بحــران 
داشــته باشــد و هــم جلســاتی برگــزار کنــد تــا فشــار و 

هزینــه مالــی مــردم و کســبه کمتــر شــود. 

ــح  ــتر توضی ــه بیش ــرد اتحادی ــورد عملک در م
ــد؟ ــی از آن داری ــه توقعات ــد. چ بفرمایی

متاســفانه بخشــی از فعالیت هــای اتحادیــه موافــق انتظــار 
و خواســته مــا نیســت و همیــن امــر گایــه بســیاری از 
ــوان  ــه عن ــته اســت. ب ــی داش ــاالن اقتصــادی را در پ فع
ــده ای  ــی ش ــخص و کارشناس ــرخ مش ــه ن ــال اتحادی مث
ــای  ــرخ ه ــد و ن ــن نمی کن ــوف تعیی ــاس صن ــرای اجن ب
پیشــنهادی آن نیــز منطقی نیســت. از  ســوی دیگــر  این 
مجموعــه مکانیــزم روشــن و تعریــف شــده ای نــدارد تــا 
بــه واســطه آن مشــتریان بــر میــزان حــق و حقــوق خــود 
آگاهــی پیــدا کننــد. مــا بارهــا ایــن موضــوع را بــا اعضــای 
ــم  ــا کردی ــا تقاض ــتیم و از آنه ــان گذاش ــه در می اتحادی
ــای آن  ــی راهکاره ــد و حت ــی در نظــر بگیرن ــرخ مصوب ن
را نیــز ارائــه دادیــم، امــا نتیجــه ای نداشــت. بــه اعتقــاد 
بنــده ریشــه ایــن مشــکات بــه عــدم تخصــص و تکیــه 
بــر نیــروی کار مســن بــر مــی گــردد. اگــر اتحادیه هــا از 
ــا  نیــروی جــوان و متخصــص بهــره می گرفتنــد، طبیعت

شــاهد چنیــن مشــکاتی نبودیــم.
ترکیــب هیــات مدیــره اتحادیه هــا مــورد 

ــت؟ ــوده اس ــما ب ــت ش رضای
فرصــت دیــدار حضــوری بــا آنهــا را نداشــتم. امــا معمــوال 

ــئله ای در  ــا مس ــکایتی دارد ی ــتری ش ــه مش ــی ک مواقع
ــای  ــد، اعض ــش می آی ــوف پی ــت صن ــا فعالی ــاط ب ارتب
ــد و در  ــکیل می دهن ــاتی تش ــز جلس ــره نی ــات مدی هی
ــینند.  ــو می نش ــه گفت و گ ــف ب ــائل صن ــا مس ــه ب رابط
ــه نشــان  طــرز عملکــرد و سیاســت های اعضــای اتحادی
ــد و  ــادی از صنــف مــا ندارن می دهــد، آنهــا اطاعــات زی
بــه عــاوه آن مشــتریان نیــز کــه بــه عنــوان مطالبه گــر 
بــه اتحادیــه مراجعــه می کننــد، از حقــوق خــود ناآگاهند.
عــدم آگاهی اعضــای اتحادیــه در زمینــه طراحی 

و ســاخت دکوراســیون چه پیامدهایــی دارد؟
ــی  ــص و آگاه ــدم تخص ــل ع ــه دلی ــه ب ــای اتحادی اعض
بــر جزئیــات و چگونگــی ســاخت دکوراســیون، معمــوال 
ــای   ــع و نیازه ــق مناف ــه مواف ــد ک ــی می گیرن تصمیمات
صنــف نیســت و گرهــی از مشــکات را حــل نمی کنــد، 
ــره  ــراد متخصــص هــم به از ســوی دیگــر از مشــاوره اف
نمی گیرنــد تــا برخــی از سیاســت ها را بــه تناســب نیــاز 

واقعــی بــازار تنظیــم کننــد. 
همانطــور کــه یــادآوری کــردم، بارهــا ایــن مســائل را بــا 
اتحادیــه در میــان گذاشــتیم و پیشــنهاداتی هــم دادیــم 

امــا گــوش شــنوایی بــرای آن نیســت.
کابینــت خــوب و بــد را چگونــه تشــخیص 

بدهیــم؟
ــک  ــی ی ــت اصل ــیون اولوی ــی و دکوراس ــات داخل تزئین
ســاختمان اســت و زیبایــی آن نمــای ســاختمان را 
ــا توجــه بــه  ــا ایــن حــال ب قابــل توجــه خواهــد کــرد. ب
ســایق گوناگــون، معیارهــا بــرای خــوب و بــد بــودن یک 

ــاوت اســت.  ــز متف دکوراســیون نی
ــات موجــود،  ــل امکان ــا حداق ــه ب ــا در تاشــیم ک ــا م ام
دکوراســیون زیبــا و درخــوری را بــرای ســاختمان ها 

ــم. ــی کنی طراح

چــه مشــکاتی صنــف طراحــی و ســاخت 
می کنــد؟ تهدیــد  را  دکوراســیون 

ــی  ــن قراردادهای ــب تدوی ــتریان موج ــی مش ــدم آگاه ع
ــی دارد و از ســوی  ــان مشــتری را در پ ــه زی می شــود ک
ــف  ــاالن صن ــه کل فع ــادی ب ــی اعتم ــب ب ــر موج دیگ
ــن  ــی از ای ــات دقیق ــتری اطاع ــر مش ــد. اگ ــد ش خواه
ــد،  ــته باش ــده آن داش ــن ش ــای تعیی ــرخ ه ــف و ن صن
طبیعتــا فریــب برخی از فروشــندگان یــا افــراد کاهبردار 
را نمی خــورد. موضــوع دیگــر بیمــه نیــروی کار تــازه وارد 

اســت. 
بــر اســاس قوانیــن ســازمان بیمــه، افــراد بــه محــض ورود 
بــه یــک فعالیــت اقتصــادی بایــد تحــت پوشــش بیمــه 
قــرار گیرنــد، در حالــی کــه الزم اســت کارآفرینــان قبــل 
از پرداخــت حــق بیمــه و اســتخدام ، توانمنــدی آنــان را 

مــورد آزمایــش قــرار دهنــد.
نکته پایانی...

از تیــم رســانه ای فعــال آوای ری تشــکر می کنــم و 
امیــدوارم در ایــام ســالگرد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
تولیدکننــدگان نیــز پیــرو راه ایــن مــرد بــزرگ در عرصــه 
ــاش و  ــا ت ــد ب ــه تولی ــان و عمــل باشــند و در زمین ایم

ــد. ــدم بردارن ــتواری ق اس
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