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الگــوی تمــام عیــار بــرای جامعــه اســت

علی کلهر:

ایمن سازی جاده سایت کهریزک 
پس از حوادث ناگوار متعدد

مدیرعامل شرکت فاضالب تهران:

بومی سازی ۵ هزارقطعه در 
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سهم ۴ درصدی دانش بنیان ها از 
حوزه کشاورزی

فرماندار ویژه شهرستان ری:
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وزیر بهداشت: 

امسال تغییری در روند 
تخصیص ارز ترجیحی 

نخواهیم داشت
صفحه 7

اسـتاندار تهران  در جمع راهپیمایـان و نمازگزاران نماز جمعه 
روز قدس ورامین اظهار کرد : حاج قاسـم، شـهید آزاد سـازی 
راه قـدس اسـت و ایـن شـهید بزرگوار اسـاس مبـارزه خود 
را بـرای برانـدازی این غده سـرطانی گذاشـته بود  و اساسـا 
مسـئله قدس بـرای نظام ما مسـئله راهبردی و اسـتراتژیک 
اسـت و به فرموده رهبری معظم مسـئله فلسـطین باز کننده 
راه فرج برای ما اسـت. محسـن منصوری  افـزود : بعد از وقفه 
دو سـاله امروز شـاهد حضور چشـمگیر مردم ایران اسـامی 
در راهپیمایی روز جهانی قدس هسـتیم و  این سـنت حسنه 

معمار کبیر انقاب اسـامی....

مسئله اول جهان اسالم 
مسئله قدس و فلسطین است

صفحه 2
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مردم مومن و روزه دار شهرستانهای استان تهران از فیروزکوه، دماوند، پردیس و ری تا ورامین، 
قرچک، اسامشهر، رباط کریم و شمیرانات همه و همه با حضور با شکوه خود در راهپیمایی قدس 

شریف بار دیگر با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند.
روز جهانی قدس، روز نمایش وحدت و یکپارچگی جهان اسالم و بنا به فرمایش حضرت امام)ره( روزِ حیات 
اسالم است، روزی که نماد صف بندی آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان در مقابل غاصبان و اشغالگران 
صهیونیست است. همزمان با سراسر کشور، مردم غیور شهرستان های استان تهران ،پیر و جوان ، کارمند و 
کارگر، زن و مرد، کودکان، مسئوالن همه برای دفاع از حقانیت قدس شریف در صف راهپیمایان روز قدس 
برای  اولین بار بعد از شیوع بیماری کرونا یکپارچه تر از گذشته حضور یافتند و مشت های گره کرده خود 

را به امید آزادی مردم مظلوم فلسطین باال گرفتند و فریاد مرگ بر اسراییل سر دادند. تهرانی ها امروز  با 
سردادن  شعارهایی مانند» مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، واهلل اکبرو ... « و با در دست داشتن  اقالم فرهنگی 
همچون پالکاردهایی با شعار ضد صهیونیسم بار دیگر انزجار خود از صهیونیسم و استکبار جهانی نشان دادند و 

همبستگی خود را نسبت به ملت فلسطین به جهانیان اعالم کردند.
مردم والیتمدار نشان دادند جنایات رژیم صهیونیستی را فراموش نمی کنند و برای انزجار از این جنایات هر 
ساله در راهپیمایی  روز قدس شرکت می کنند. امسال نیز همچون سال ها گذشته چهره های سیاسی استان  
دوشادوش مردم در راهپیمایی بزرگ قدس شریف شرکت کردند  و پس از حضور در راهپیمایی پر شور امسال 

در کنار مردم برای اقامه نماز جمعه در مصالهای هر شهرستان گرد هم آمدند.
مسئله اول جهان اسالم ، مسئله قدس و فلسطین است

استاندار تهران  در جمع راهپیمایان و نمازگزاران نماز جمعه روز قدس ورامین اظهار کرد : حاج قاسم، شهید 
آزاد سازی راه قدس است و این شهید بزرگوار اساس مبارزه خود را برای براندازی این غده سرطانی گذاشته 
بود  و اساسا مسئله قدس برای نظام ما مسئله راهبردی و استراتژیک است و به فرموده رهبری معظم مسئله 

فلسطین باز کننده راه فرج برای ما است.
محسن منصوری  افزود : بعد از وقفه دو ساله امروز شاهد حضور چشمگیر مردم ایران اسالمی در راهپیمایی 
روز جهانی قدس هستیم و  این سنت حسنه معمار کبیر انقالب اسالمی بعد از چندین دهه نشان دهنده عالقه 

مردم به مبانی و اصول انقالب اسالمی دارند.
استاندار تهران بیان کرد : رژیم صهیونیستی با پشتیبانی امریکا در منطقه پایه گذاری شد ولی حزب اهلل و 

مسلمانان با پشتوانه نیروی الهی این غده چرکین را به زودی از بین خواهد برد.
محسن منصوری با اشاره به بیانات رهبر انقالب در مورد آزادسازی قدس اظهار کرد : مسئله اول جهان اسالم ، 

مسئله قدس و فلسطین است چرا که خط مقاومت جهان اسالم اکنون در قدس است. 
منصوری تصریح کرد: صدر مطالبات ما از مجامع حقوق بشری مسئله فلسطین است و بدانیم فلسطین خط 
مقدم مبارزه با کفار جهان است و امسال با توجه به حرکات جوانان فلسطینی شاهد انتتفاضه جدیدی هستیم 

که خواب را از این رژیم کودک کش گرفته است.

بیعت مجدد مردم شهرستان های استان تهران در روز قدس با آرمان های امام راحل

امام جمعه شهرری با بیان اینکه مردم فلسطین ۲ تجربه تلخ و شیرین را در طول سال های پیش 
داشتند، گفت: سیاست سازش در برابر استکبار تجربه تلخی برای فلسطینیان رقم زد.

حجت االسالم سید علی شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه شهرری در حرم عبدالعظیم حسنی )ع( افزود: 
۲ تجربه تلخ و شیرین فلسطینیان در این سال های سخت کسب کردند؛ تجربه تلخ سازشی که با رهبرانی 

مثل یاسر عرفات داشتند و جز رنج و مرگ نصیبشان نشد و تجربه شیرین آنان جبهه مقاومت است.
خطیب جمعه شهرری تاکید کرد: موضوع فلسطین، دفاع از مظلوم است و اگر در تاریخ یک صفحه ناپاک 

وجود داشته باشد آن این است که مردم را از خانه و کاشانه بیرون و آواره کردند.
وی افزود: در ابتدا یهودیان به فلسطین آمدند و گفتند ما را از سرزمینمان بیرون کردند؛ رافت اسالمی 

فلسطینیان باعث شد به آنان پناه بدهند و امروز بیش از ۱۳ میلیون فلسطینی در دنیا آواره اند.
شاهچراغی با اشاره به دفاع همه جانبه امام خمینی )ع( از مظلومان خاطرنشان کرد: امام راحل از آغاز نهضت 

مبارزه با شاه، دفاع از مردم فلسطین را سرلوحه کار خود قرار دادند. خطیب جمعه شهرری ادامه داد: پس 
از انقالب هم جزو شعار اصلی امام موضوع فلسطین بود؛ خبرنگار فرانسوی از امام پرسید که چرا از فلسطین 
حمایت می کنید و امام فرمودند که طبق قانون اسالم ما در کنار مظلومان هستیم. وی افزود:  از روزی که 
انقالب اسالمی در ایران پیروز شد در فلسطین نفوذ کرد و امروز شعار فلسطین شعار اسالم و قرآن است. 
شاهچراغی گفت: در دوره سازش، یاسر عرفات دست گدایی به سمت عربستان سعودی و شوروی سابق برای 
گرفتن اسلحه دراز و از سوی دیگر فکر می کرد سازمان های بین المللی کاری برای آنان خواهند کرد اما امروز 
جبهه مقاومت در جنگ هایی مثل جنگ ۳۳ روزه مقاومت کردند. وی افزود: فلسطین امروز به موشک های 
نقطه زن مجهز است و گنبد آهنین اسرائیل هم نمی تواند کاری انجام دهد. امام جمعه شهرری خاطرنشان 
کرد: روحیه شهادت هرجای عالم جواب داده و امروز این روحیه روزگار اسرائیل را سیاه کرده است؛ مقام معظم 

رهبری گفتند که اسرائیل ۲۵ آینده را نخواهد دید و امروز ما زمینه های این پیروزی را می بینیم.

در مسیر قدس؛

امام جمعه شهرری: سیاست سازش تجربه تلخی برای فلسطینیان رقم زد

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود نشـان ابتـکار ایرانیـان درتاریـخ 
۱40۱/0۱/۲4 به شـماره ثبت ۵94۳۱4 به شناسـه ملی ۱40۱۱0۲4674 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر 
جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت: فـروش اینترنتی 
کاال، صـادرات و واردات کلیـه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسـهیالت 
ارزی و ریالـی از کلیـه بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری درصـورت 
لـزوم پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیـت : از تاریخ 
ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکز اصلـی: اسـتان تهـران، شهرسـتان تهران، 
بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، محلـه دروس، خیابـان شـهیدمحمدباقری 
کماسـائی، کوچـه کاج، پـالک ۱0، سـاختمان کاج ، طبقـه پنجـم، واحـد 
۱7 کدپسـتی ۱9449۱۳4۱7 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلـغ ۱0/000/000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا 
خانـم نـدا آفـاق زاده بـه شـماره ملـی 006467۲۱۳۱ دارنـده ۵000000 
ریال سـهم الشـرکه آقای فرهاد آزادخانی به شـماره ملـی 04۵۲۵۵78۳6 
دارنـده ۵000000 ریال سـهم الشـرکه اعضـا هیئت مدیره خانم نـدا آفاق 
زاده بـه شـماره ملـی 006467۲۱۳۱ به سـمت عضو اصلـی هیئت مدیره 
بـه مدت نامحـدود آقای فرهـاد آزادخانی به شـماره ملـی 04۵۲۵۵78۳6 
بـه سـمت مدیرعامـل به مـدت نامحدود و به سـمت رئیس هیئـت مدیره 
بـه مـدت نامحـدود دارندگان حق امضا : کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد 
آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و 
همچنیـن کلیه نامه هـای عـادی و اداری باامضاء مدیرعامـل منفردا همراه 
بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد اختیـارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه 
روزنامـه کثیـر االنتشـار آوای ری جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعیین 
گردیـد. ثبـت موضوع فعالیت مذکـور به منزله اخذ و صـدور پروانه فعالیت 
نمـی باشـد. سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجاری تهـران )۱۳066۱8(

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه  صنف ماشین ساز و فلزتراش شهرستان ری
 براساس ماده »6« آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه های 
صنفی » موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ و ۲۲ ق ن ص« در نظر است انتخابات 
هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف ماشین ساز و فلزتراش شهرستان ری 
برگزار گردد، لذا از واجدین شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه 
مزبور که ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت بعمل می آید از روز شنبه 
مورخ 1401/0۲/17 لغایت 1401/0۲/۲6 به مدت 10 روز نسبت به تکمیل 
پرسشنامه و بارگذاری مدارک خود در سامانه ساران» انتخابات الکترونیک« به 
نشانی » election.iranianasnaf.ir « اقدام و پس از اخذ کد رهگیری شخصا با در 
دست داشتن مدارک ذیل» اصل و کپی« به هیات اجرایی برگزاری  انتخابات 
اتحادیه های صنفی به نشانی: شهرری- میدان نماز- نبش کوچه علیزاده 
جنب مسجد ارشاد - اداره صمت شهرستان ری و یا به اتحادیه مربوطه 

مراجعه و اقدام فرمایید.
الف« شرایط عضویت دواطلبین در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه:

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران» با ارائه شناسنامه و تصویر آن «
۲-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

۳-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

۵-عدم اعتیاد به مواد مخدر
6-عدم اشتهار به فساد

7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره 
8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱0- وثاقت و امانت 

۱۱- به استناد تبصره »۱« م »۲۲ « ق ن ص و رای وحدت رویه دیوان عدالت 
اداری داوطلبین نباید سابقه عضویت بیش از ۲ دوره متوالی و یا 4 دوره متناوب 

در هیات مدیره اتحادیه داشته باشند.
۱۲- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف ایران و دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده »۵« قانون مدیریت و خدمات کشوری در انتخابات هیات 
مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از 
ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این 

ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.
ب« مدارک الزم جهت ثبت نام:

۱-اصل و کپی شناسنامه عکس دار از کلیه صفحات
۲- اصل و کپی پروانه کسب دائم 

۳- اصل و کپی مدرک تحصیلی » داری مدرک تحصیلی دیپلم« 
4-عکس جدید)4*۳( یک قطعه و )4*6( یک قطعه

۵- اصل و کپی کارت ملی
6- اعتبارنامه عضویت در هیات مدیره» در صورت سابقه عضویت« 

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ری

تمدید نوبت اول
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فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری معتقد اسـت: آیت اهلل رئیسـی اگـر به این سـطح از مقبولیت و 
محبوبیـت دسـت یافت بدلیـل روحیه ظلم سـتیزی و قانون مداری وی اسـت.

حمید زمانی در همایش آموزشـی - توجیهی شـوراهای اسـالمی شهرستان ری گفت:  بعنوان نماینده عالی 
دولت در شهرسـتان به اصول انقالبی کامال پایبند هسـتم.

وی افـزود: وضعیـت فعلـی کشـور بگونه ای اسـت که مردم فقـط و فقط از ما عمـل کردن بر مـدار قانون را 
مـی پذیرنـد. به گفته زمانی، امروز مردم نسـبت به اتفاقاتی که در سـال های اخیر برای شـوراهای اسـالمی 

شـهر و روسـتا افتاده اسـت، به این جایگاه و وضعیت آن بسـیار حسـاس و دغدغه مند هستند.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت: من شـاگرد و امانت دار امامی هسـتم کـه فرزند خود را بـرای اعتالی 
ایـران و اسـالم و مقابلـه بـا صهیونیسـم هـا  در راه خـدا داد  و به همه مـا آموخت باید عملگرایـی را از خود 
آغـاز کنیـم. وی افـزود: شهرسـتان باید به سـمتی حرکـت کند که قانونمـداری و عمل به وظایف سـرلوحه 
کاری همـه مسـئولین و شـوراها باشـد. زمانی ادامـه داد: مطابق نگاه دولت آیت اهلل رئیسـی تمامی شـوراها 
و دهیـاران و شـهرداران نسـبت بـه کوچکتریـن اتفاقاتی که در حوزه مسـئولیتی آنها رخ می دهد مسـئول 

هسـتند و مطمئـن باشـید در خدمت به مـردم بنده و مجموعه فرمانداری درکنار شـما هسـتیم.
وی افـزود: شهرسـتان ری قـرارگاه نایـب امام زمـان )عج( و لنگرگاه مذهبی، اخالقی و امنیتی اسـتان تهران 
اسـت و بایـد در تمامـی ارزیابی ها برتر باشـد. فرماندار ویژه شهرسـتان ری گفت: ما امانـت دار مردم و نظام 
اسـالمی هسـتیم و بـرای تـک تک کارهای خود باید پاسـخگو باشـیم هـم در مقابل مردم و هـم در محضر 
خداونـد متعـال. وی خاطرنشـان کـرد: همه مـا به گونه ای عمل کنیم کـه امام زمان عجـل اهلل تعالی فرجه 
الشـریف و نایـب بـر حـق ایشـان از مـا راضی و خشـنود باشـند که مطمئنـاً رضایـت مـردم و در رأس آنها 

خداوند قادر متعال در گرو همین اسـت. همایش آموزشـی - توجیهی شـوراهای اسـالمی شهرسـتان ری، با 
حضور حمید زمانی معاون اسـتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرسـتان ری، قاسـمی زاده رئیس دادگسـتری، 
نوفرسـتی دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان ری، معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مسـئولین 
اسـتانداری تهران، بخشـداران، شـهرداران و کلیه اعضای شـوراهای اسـالمی شـهرها و روسـتاهای تابعه در 

محـل مجموعه فاطمه الزهرا سـالم اهلل علیه شـهرری برگزار شـد.

فرماندار  ویژه شهرستان ری: 

مقبولیت آیت اهلل رئیسی به دلیل روحیه قانون مداری وی است

المپیاد ورزشی شهری و روستایی 
در شهرستان ری برگزار می شود

رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ری اعــام 
ــه زودی و در  ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــاد ورزش ــرد: المپی ک
ــتایی  ــهری و روس ــورت ش ــه ص ــف ب ــته های مختل رش

برگــزار می شــود.
حســین یوســف زاده در شــورای اداری ورزش وجوانــان ایــن 
شهرســتان گفــت: تحولــی بســیار عظیــم در ورزش ری بــا برگزاری 
ایــن المپیــاد در چنــد مــاه آینــده رخ خواهــد داد که البته مســتلزم 
حمایــت مســئوالن از جملــه فرماندار، دهیاران، شــورای شهرســتان 

و شــهرداری منطقــه ۲0 تهــران اســت.
ــد رشــته از  ــا حضــور چن ــاد ورزشــی شــهرری ب ــزود: المپی وی اف
جملــه فوتبــال، والیبــال، هندبــال، بســکتبال، کشــتی آزاد و فرنگی، 

جــودو، ووشــو، تنیــس روی میــز، دو و میدانــی، فوتســال و شــنا  در 
آینــده نــه چنــدان دور برگــزار مــی شــود.

ــده از پیشکســوتان  ــرد: کارگروهــی زب یوســف زاده خاطرنشــان ک
ورزش، قهرمانــان، مســئوالن و بــزرگان ورزش جهــت همفکــری و 
هــم اندیشــی در مــورد برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن مهــم تشــکیل 
خواهــد شــد کــه بتوانیــم ایــن مســابقات را بهتــر و بــا کیفیــت بــاال 

و بــرای اولیــن بــار در کشــور برگــزار کنیــم.
شهرســتان ری بــا جمعیتــی درحــدود یــک میلیــون نفــر دارای 60 
هیــأت ورزشــی اســت، ایــن شهرســتان بــه تنهایــی پنــج مــدال از 
۱۵ مــدال المپیــک را کســب کــرده اســت، بــه همیــن دلیــل ایــن 

شهرســتان را شــهر طالیــی کشــور در المپیــک می نامنــد.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان ری از قلع و قمع و آزادسـازی 48 هکتار از زمین های کشـاورزی 
در پی سـاخت و سـاز غیر مجـاز در این شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان اظهار داشـت: 48 هکتار از زمین های کشـاورزی روستای محدوده حسن آباد 
فشـافویه کـه توسـط افراد سـودجو، به صورت غیرمجاز فروش و بناسـازی و دیوارکشـی شـده بـود با حکم 
قضایی تخریب شـد. وی افزود: یکی از ماموریت های مهم و مسـتمر این فرماندهی اجرای احکام مربوط به 
سـاخت و سـازهای غیرمجاز بوده که از ابتدای فعالیت و شـروع به کار این فرماندهی تاکنون احکام متعدد 

تخریب در سـطح شهرسـتان ری با حکم قضایی توسـط این پلیس به اجرا درآمده اسـت.
سـرهنگ جلیلیان ادامه داد: این تخریب با حضور دسـتگاه های متولی از جمله اداره جهادکشـاورزی، رئیس 
دادگسـتری فشـافویه انجام شـد. فرمانده انتظامی شهرسـتان ری با اشـاره بـه اینکه ارزش زمیـن های رفع 
تصرف شـده 48 میلیارد تومان برآورد شـده اسـت، خاطرنشان  کرد: در این رابطه پنج متهم دستگیر و پس 
از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شـدند. سـرهنگ جلیلیان با اشـاره به اینکه پلیس در برخورد با 
سـاخت و سـازهای غیرمجاز هیچ گونه اغماضی نخواهد داشـت، از مردم درخواسـت کرد، برای جلوگیری از 
ورود خسـارت و زیـان هـای مالـی قبل از هرگونـه اقدام عمرانی، اصالت مـدارک و نوع کاربری زمیـن ها را از 

مراجـع مربوط اسـتعالم و پـس از دریافت مجوزهای قانونی فعالیت های عمرانـی را آغاز کنند.

آزادسازی ۴8 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان ری 

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکه آقای عباسـعلی غالمرضائی فرزنـد اکبر وراثا و وکالتـا از طرف وراث مرحوم اکبـر غالمرضائی طبق وکالتنامه 
شـماره ۵۲۳6۱-۱400/۱۱/09 دفترخانه 4 قرچک با ارائه دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده دفترخانه ۵9 شهرری و 
نامه شـماره 009۱940000۱8۱794-۱400/۱۱/۱۱ شـعبه ۱0۱ دادگاه عمومی بخش قلعه نو مدعی اسـت سـند مالکیت 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی نوع ملک طلـق به پالک ثبتـی ۱۳4۳ فرعـی از ۱۵۵ اصلـی مفروز و مجزا شـده از 
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۱۲ ناحیـه 00 حوزه ثبت ملک کهریزک اسـتان تهـران به مسـاحت ۲0000 متر 
مربـع متـن ملـک شـماره یـک هـزار و سـیصد و چهل و سـه فرعـی از یکصـد و پنجاه و پنـج اصلـی واقع در حـوزه ثبتی 
کهریـزک اسـتان تهـران به ۲0000 بیسـت هـزار متر مربع. مشـخصات مالکیت: مالکیـت اکبر/ غالمرضائـی فرزند محمد 
شـماره شناسـنامه 99 تاریـخ تولـد ۱۳۱0/۱۲/0۵ صـادره از کهریـزک دارای شـماره ملـی 66496۲86۳8 با جزء سـهم 6 
از کل سـهم 6 بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصه و اعیـان با شـماره مسـتند مالکیـت ۱۳9660۳0۱0۵۳00۳۱00 تاریخ 
۱۳96/09/۲7 موضـوع سـند مالکیـت اصلـی به شـماره چاپی ۲۵۱6۳۵ سـری الف سـال 96 با شـماره دفتـر الکترونیکی 
۱۳96۲0۳0۱0۵۳00686۳ ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیده اسـت. سـپس مالـک مزبور فوت نمـوده و وراث حین الفوتش 
به شـرح مرقوم در گواهی حصر وراثت شـماره 99099778۱8۲0۱۱۲9-۱۳99/۱۲/04 شـعبه 9۵۲ شـورای حل اختالف 

شـهرری عبارتسـت از ۱- کبـری خدارحـم همسـر ۲- رضـا ۳- محمـود 4- احمـد ۵- عباسـعلی پسـران 6- طاهره دختر 
شـهرت جملگـی فرزندان غالمرضائی و همچنین خانم کبـری خدارحم نیز فوت نموده و وراث حین الفوتش بشـرح مرقوم 
در گواهـی حصـر وراثـت شـماره ۱4009۱۳900۱6۲099۳7-۱400/۱۲/07 شـعبه 9۵4 شـورای حـل اختالف شـهرری 
عبارتسـت از ۱- رضـا ۲- محمـود ۳- احمـد 4- عباسـعلی پسـران ۵- طاهـره دختر شـهره جملگی فرزنـدان غالمرضائی 
و طبـق گواهـی دفتـر امـالک در قیـد رهـن و بازداشـت نمی باشـد به علت سـرقت سـند مالکیت توصیفی با مشـخصات 
فـوق تقاضـای صـدور المثنی سـند مالکیت پالک مزبـور را نموده اند. لـذا در اجرای مـاده ۱۲0 اصالح مـوادی از آیین نامه 
قانـون ثبـت مصـوب ۱۳80/۱۱/8مراتـب در یـک نوبـت آگهـی می شـود تا در صورتی که شـخص یا اشـخاصی نسـبت به 
پـالک مزبـور بـه غیـر از مـوارد مذکور در فـوق معامله ای انجـام داده و یا مدعی وجود سـند مالکیت پالک مزبـور نزد خود 
مـی باشـد و ظـرف مـدت ۱0 روز پـس از انتشـار آگهی به اداره ثبـت کهریزک مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد. بدیهی اسـت در صورت عدم وصـول اعتـراض و انقضای مهلت مقـرر و یا در 
صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه نگـردد اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقـررات صادر و 

بـه متقاضی تصمیـم خواهد نمـود. » م الف 64« 
سید محسن سادات حسینی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک



باند سارقان باغ ها و اماکن ورزشی شهرری منهدم شد

فرمانـده انتظامی شهرسـتان ری اعـام کرد: اعضـای باند 4 نفره سـارقان باغ و اماکن ورزشـی 
دسـتگیر و در این رابطه شـش فقره سـرقت کشـف شد.

سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان بیان داشـت: در پی افزایش سـرقت از باغ ها و اماکن ورزشـی در محله »سـیزده 
آبـان« تیمـی از مامـوران کالنتـری این محل رسـیدگی به موضوع و دسـتگیرب سـارقان را بـر عهده گرفتند. 
وی افـزود: بـا تالش هـای شـبانه روزی و تحقیقات محلـی، هویت و مخفیگاه متهمان که اعضـای یک باند باند 
4 نفره بودند و با یک دسـتگاه خودروی وانت پیکان به محل های سـرقت مراجعه می کردند، شناسـایی شـد. 
فرمانـده انتظامـی ری گفت: پس از هماهنگی های قضائی، روز گذشـته تیمـی از ماموران به مخفیگاه متهمان 
اعزام و در یک عملیات منسجم هر 4 متهم دستگیر و در بازدید از مکان، ۳ دستگاه تلفن ، ۳ دستگاه مانیتور 
، بیـش از ۱۵0 متـر کابـل بـرق فشـار قـوی، تعـدادی میز و صندلی سـرقتی،  کشـف و به همـراه متهمان به 

کالنتری انتقال یافت.
ایــن مقــام انتظامــی یــادآور شــد: در تحقیقــات انجــام شــده متهمــان ســابقه دار بــه 6 فقــره ســرقت 
از بــاغ و اماکــن ورزشــی در محدوده هــای ســیزده آبــان ، نــازی آبــاد ، خانــی آبــاد ، خزانــه اعتــراف 
کردنــد. وی بــه شناســایی ۳ تــن از مــال باختــگان اشــاره کــرده و در خاتمــه افــزود: متهمــان پــس از 

پایــان تحقیقــات و تکمیــل پرونــده بــا دســتور قضائــی روانــه زنــدان شــدند.

3 تن از شروران شهرستان ری بازداشت شدند
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری اظهار داشـت: ابتدای سـال جـاری وقوع درگیـری، ایجاد رعب و وحشـت و 
قدرت نمایی با سـالح سـرد توسـط ۳ شـرور در محدوده » باقرشـهر »  اعالم و تیمی از ماموران به محل اعزام 
شـدند. جلیلیان افزود: با حضور ماموران مشـخص شـد که ۲ تن از متهمان پس از تخریب ۲  درب سـاختمان 
و یـک دسـتگاه خـودرو از محـل گریخته انـد و یکـی از این افـراد که در محـل حضور داشـت در یک عملیات 

پلیسـی پس از شـیلیک تیر هوائی توسـط پلیس زمین گیر و دسـتگیر شد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تیم عملیات پلیس امنیت عمومی این شهرسـتان با بررسـی های اطالعاتـی، هویت و 
مخفیـگاه متهمان متواری را در محله »باقرشـهر« شناسـایی کردنـد ادامه داد: روز گذشـته با هماهنگی های 
قضائی متهمان در مخفیگاهشـان دسـتگیر و به این پلیس انتقال یافتند. جلیلیان گفت : متهمان دسـتگیر 
شـده کـه عالوه بر تخریب با اسـتفاده از سـالح سـرد قدرت نمایی و نظم عمومـی را بر هـم زده بودند به جرم 

ارتکابـی اعتـراف و پـس از تحقیقات تکمیلی برای سـیر مراحـل قانونی به مرجع قضائی معرفی شـدند.
دستگیری سارقان گاردریل های اتوبان شهید هاشمی

فرمانده انتظامی شهرسـتان ری بیان داشـت: در پی وقوع چندین فقره سـرقت گاردریل های » اتوبان شـهید 
هاشـمی« در محدوده باقرشـهر شناسـایی و دستگیری سارق یا سارقان در دسـتور کار کالنتری  باقرشهر قرار 
گرفت. جلیلیان با اشـاره به اینکه  تحقیقات پلیسـی نشـان از این داشـت که سرقت ها توسـط ۲ سارق انجام 
شـده اسـت، بـا تالش مامـوران کالنتـری هویـت و مخفیگاه سـارقان شناسـایی و یا هماهنگی هـای قضائی 
مراقبت های ویژه از مخفیگاه متهمان آغاز شـد. وی ادامه داد: هر ۲ متهمان در حالکه پس از سـرقت در حال  
انتقال گاردریل های بریده شـده به مخفیگاهشـان بودند ، دسـتگیر و به کالنتری منتقل شـدند. جلیلیان در 
پایان با اشـاره به اینکه از مخفیگاه متهمان تعدادی گاردیل های سـرقتی کشـف شـد گفت : متهمان سـابقه 

دار بـه بزه انتسـابی اعتـراف و پس از تحقیقات مقدماتی در اختیـار مراجع قضائی قرار گرفتند.
دستگیری خرده فروش شهرستان ری

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری اعالم کـرد: در پی دریافت گـزارش های مردمی مبنی بر فـروش مواد مخدر 
توسـط فـردی در محله« حسـن آبـاد »، تیم عملیات کالنتری حسـن آبـاد بالفاصله برای بررسـی موضوع به 
محل اعزام شـدند.وی با بیان اینکه در تحقیقات و اقدامات پلیسـی هویت و پاتوق متهم شناسـایی شـد افزود: 
تیـم عملیـات کالنتری پس از کسـب مجوزهـای الزم قضائی متهم را در مخفیگاهش دسـتگیر و در بررسـی 
هـای بیشـتر از ایـن  محـل ۳00 گـرم تریاک که به صورت بسـته بندی شـده و آماده برای فروش بود کشـف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان ری  گفت: متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و فروش موادمخدر معترف 

کـه پس از پایان تحقیقات و تشـکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شـد.
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یزدی خواه مطرح کرد:

سهم ۴ درصدی دانش بنیان ها از حوزه کشاورزی
در  دانش بنیان هـا  سـهم  گفـت:  یزدی خـواه  سـیدعلی 
حـوزه کشـاورزی تنها 4 درصد اسـت و ۹6 درصـد دیگر در 

حوزه هـای صنعتـی، خدماتـی و ... فعالیـت می کننـد.
سیدعلی یزدی خواه در نشست شورای اداری شهرستان ری اظهار 
کرد: اگرچه در زمستان ۱۳99 مشکالتی در تأمین آب، برق و گاز 
در کشور وجود داشت، اما دولت سیزدهم بدون ایجاد ظرفیت جدید 
در حوزه انرژی با اقداماتی مانند قرارداد انتقال گاز به آذربایجان بحران 

گاز در استان های شمالی را برطرف کرد. وی با قدردانی از خدمات 
گفت:  کرونا،  ویروس  همه گیری  نسبی  مهار  و  مدیریت  در  دولت 
آزادسازی سواحل و رودخانه ها، گشودن قفل صادرات و افزایش سه 
برابری درآمدهای خزانه کشور از محل فروش نفت، گاز و محصوالت 
پتروشیمی از دیگر خدمات دولت مردمی است. نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی 
در کشور از معافیت خانوارهای کم مصرف از پرداخت بهای انرژی و 
در مقابل محاسبه تصاعدی بهای مصرفی خانوارهای پرمصرف در 
سال جاری خبر داد. یزدی خواه تأکید کرد: براساس آمارهای وزارت 
نیرو ۲ هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد، بنابراین عالوه 
بر افزایش صرفه جویی ها می توان با تغییر ساعات اداری منابع موجود را 

مدیریت کرد. وی با انتقاد از سیاه نمایی ها و کمرنگ جلوه دادن خدمات 
نظام در فضای اجتماعی یادآور شد: دولت با راه اندازی قرارگاه های 
محرومیت زدایی در شهرستان ها به دنبال شتاب بخشیدن به روند 
توسعه و رشد در استان هاست. نماینده مردم تهران در خانه ملت با 
ضروری خواندن تحقق شعار سال در حوزه دانش بنیان ها از جمله در 
بخش کشاورزی مطرح کرد: تنها 4 درصد شرکت های دانش بنیان 
بوده و 96 درصد دیگر در حوزه های خدماتی،  این حوزه فعال  در 
صنعتی فعالیت می کنند. یزدی خواه تصریح کرد: در حالی ساالنه ۱۳۵ 
میلیون تن محصوبات باغی و زراعی در کشور تولید می شود که سهم 
محصوالت فراروی در این بخش اندک است، بنابراین باید بسترهای 

فعالیت و ورود دانش بنیان ها در این عرصه فراهم شود.

آگهی فقدان سند مالکیت
بـه نام: عزیزه/ کدخدایی به آدرس: شـهر ری خیابان رجایی خیابان دشـت 
آبـادی کوچـه سـعدی پـالک ۲ واحـد ۲ بـا تسـلیم یـک برگ استشـهاد 
مصـدق به شـماره ۲9808-۱40۱/0۱/۲8 دفتر 84۲ تهران به شـرح وارده 
بـه شـماره 400۲۱۳7 مـورخ ۱40۱/0۱/۲8 اعـالم نمـوده سـند مالکیـت 
شـش دانـگ آپارتمـان مسـکونی بـه پـالک ثبتـی ۲08۲۳ فرعـی از ۱۱6 
اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ۲08۲۱ فرعـی از اصلی مذکور قطعـه ۲ در 
طبقـه ۲ واقـع در بخـش ۱۲ ناحیـه دو حـوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان 
تهـران بـه مسـاحت ۱۱7/8۳ متـر مربـع بانضمـام پارکینـگ قطعـه ۱ به 
مسـاحت ۱۱ متـر مشـخصات مالکیت: شـش دانـگ ذیل ثبـت 6007۳6 
صفحـه ۲8۳ دفتـر ۲۵04 بـه چاپـی 7۱7۵۲8 بـه نـام عیسـی چرخـی 
اردهائـی ثبـت و سـند صـادر گردیده و سـپس برابر سـند قطعـی ۵۱06۱ 
مـورخ ۵9/0۱/۲9 دفترخانـه 84۲ تهـران به نام عزیـزه کدخدایی مانقوتای 
انتقـال گردیـده و فاقـد رهـن مـی باشـد و طبـق گواهـی دفتر امـالک در 
رهـن نمی باشـد که به علـت نقل و انتقال مفقـود گردیده تقاضـای صدور 
المثنـی سـند مالکیـت نموده اسـت. لذا طبق مـاده ۱۲0 آییـن نامه قانون 
ثبـت مراتب در یک نوبت آگهی می شـود تا هرکس نسـبت بـه ملک مورد 
آگهـی معاملـه کـرده و مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید 
تـا ۱0 روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتراض خـود را 
ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد و اگر ظرف 
مهلـت مقرر اعتراضی نرسـد و یـا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا 
سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت و المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات 

صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کـرد.» م الـف 6۳ « 
سیدمهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه  صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی شهرستان ری
 براساس ماده »6« آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه های 
صنفی » موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ و ۲۲ ق ن ص« در نظر است انتخابات 
هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
فلزی شهرستان ری برگزار گردد، لذا از واجدین شرایط عضویت در هیات 
مدیره و بازرس اتحادیه مزبور که ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت بعمل 
می آید از روز شنبه مورخ 1401/0۲/17 لغایت روز دوشنبه 1401/0۲/۲6 
به مدت 10 روز نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگذاری مدارک خود در سامانه 
ساران» انتخابات الکترونیک« به نشانی » election.iranianasnaf.ir « اقدام و پس 
از اخذ کد رهگیری شخصا با در دست داشتن مدارک ذیل» اصل و کپی« به 
هیات اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی به نشانی: شهرری- 
میدان نماز- نبش کوچه علیزاده جنب مسجد ارشاد - اداره صمت 

شهرستان ری و یا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اقدام فرمایید.
الف« شرایط عضویت دواطلبین در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه:

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران» با ارائه شناسنامه و تصویر آن «
۲-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

۳-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

۵-عدم اعتیاد به مواد مخدر
6-عدم اشتهار به فساد

7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره 
8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱0- وثاقت و امانت 

۱۱- به استناد تبصره »۱« م »۲۲ « ق ن ص و رای وحدت رویه دیوان عدالت 
اداری داوطلبین نباید سابقه عضویت بیش از ۲ دوره متوالی و یا 4 دوره متناوب 

در هیات مدیره اتحادیه داشته باشند.
۱۲- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف ایران و دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده »۵« قانون مدیریت و خدمات کشوری در انتخابات هیات 
مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از 
ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این 

ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.
ب« مدارک الزم جهت ثبت نام:

۱-اصل و کپی شناسنامه عکس دار از کلیه صفحات
۲- اصل و کپی پروانه کسب دائم 

۳- اصل و کپی مدرک تحصیلی » داری مدرک تحصیلی دیپلم« 
4-عکس جدید)4*۳( یک قطعه و )4*6( یک قطعه

۵- اصل و کپی کارت ملی
6- اعتبارنامه عضویت در هیات مدیره» در صورت سابقه عضویت« 

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ری

نوبت دوم



بومی سازی ۵ هزارقطعه در تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران 
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از طریق شرکت های  نیاز  تامین قطعات مورد  به  اشاره  با  تهران،  مدیرعامل شرکت فاضاب 
دانش بنیان گفت: این شرکت توانسته است در سال های اخیر بیش از پنج هزار قطعه به ارزش 

یک میلیون یورو را در داخل کشور بومی سازی کند.
محمد حسن کریمی اظهار داشت: در بخش بومی سازی تجهیزات تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران با 
همکاری شرکت های دانش بنیان و با استفاده از ظرفیت های شرکت های داخلی ۳۵ درصد از قطعات تامین 
و بومی سازی شده است. وی با اشاره به صرفه جویی ارزی حدود یک میلیون یورو، ادامه داد: در تصفیه خانه 
فاضالب جنوب در حدود ۱۵ هزار قطعه وجود دارد که با بومی سازی حدود پنج هزار قطعه عالوه بر کاهش 

چشمگیر وابستگی به شرکت های خارجی، از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری شده است.
این مقام مسئول با اشاره به مهم ترین دستاوردهای شرکت در بخش بومی سازی قطعات در تمامی بخش های 
مختلف مکانیکی، الکترونیکی، کنترلی و ابزار دقیق تصفیه خانه، افزود: تولید دیفیوزرهای هوادهی، پمپ ها، 
مدیاهای سولفورزدایی و توربوشارژ نیروگاه بیوگاز، اسکرو کانوایر و کیت آزمایشگاهی برای نخستین بار با یک 
پنجم قیمت خارجی در داخل کشور انجام شد. به گفته مدیرعامل شرکت فاضالب تهران، تامین پایدار لوازم 

جانبی و قطعات یدکی این تجهیزات از صفر تا صد نیز تضمین شده است.
بومی سازی ۵۶ درصدی تا سال ۱۴۰۵

کریمی ضمن اشاره به پیش بینی و برنامه ریزی ها تا سال۱40۵ بیان داشت: شرکت فاضالب تهران با 
مشارکت شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و استفاده از محصوالت تولیدکنندگان داخلی 
قطعات موفق به بومی سازی 6۵ درصد نیازهای قطعاتی و تجهیزاتی تصفیه خانه های فاضالب تهران خواهد 
شد. وی در ادامه با اشاره به طرح های دیگر این شرکت در زمینه ساخت و توسعه تصفیه خانه های فاضالب 
افزود: در حال حاضر احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران با ظرفیت تصفیه 9۲ میلیون 
مترمکعب در سال از برنامه های جاری شرکت فاضالب تهران است. مدیرعامل شرکت فاضالب تهران، پیش 
بینی کرد : با تکمیل عملیات ساخت این دو واحد ظرفیت نهایی، بیش از ۳40 میلیون مترمکعب فاضالب در 

سال و پوشش چهار میلیون و ۲00 هزار نفر از جمعیت تهران محقق می شود.
 احداث تصفیه خانه های متمرکز

وی با بیان اینکه احداث تصفیه خانه های متمرکز در طرح فاضالب تهران از جمله اقداماتی است که در اولویت 
کاری این شرکت قرار دارد گفت:  تصفیه خانه فاضالب غرب شهر تهران در محدوده جنوب غرب، در 6 واحد 
طراحی شده است که هم اکنون چهار مدول از آن با تامین منابع از بانک توسعه اسالمی اجرا و در حال 

حاضر بهره برداری شده است. به گفته وی، این تصفیه خانه محدوده ایی در حدود ۲0 هزار هکتار از غرب شهر 
تهران، با جمعیت سه میلیون و ۱۵0 هزار  نفر را تحت پوشش قرار می دهد و متوسط دبی فاضالب ورودی 
به مدول ۱-4 برابر با 6 مترمکعب بر ثانیه است. کریمی در خصوص رفع مشکالت فاضالب منطقه ۲۲ تهران 
نیز یادآور شد:  عملیات احداث پکیج تصفیه خانه فاضالب اضطراری در منطقه ۲۲ به ظرفیت 900 مترمکعب 
در شبانه روز طی سال جاری آغاز می شود این پکیج جمعیتی در حدود پنج هزار نفر از ساکنان محله آبشار 

را تحت پوشش قرار  می دهد.
پیشرفت 7۱/۶  درصدی طرح فاضالب تهران

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت طرح فاضالب تهران عنوان کرد: تاکنون در این طرح بیش 
از هفت هزار کیلومتر شبکه و ۱9۱ کیلومتر تونل و خطوط انتقال اجرا شده است و پیشرفت اجرای شبکه 

فاضالب تهران به 7۱/6 درصد رسید.
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران واقع در شهرری، از پیشرفته ترین تصفیه خانه های موجود در ایران و 
خاورمیانه؛ دارای 6 واحد در حال بهره برداری و ۲ واحد در حال ساخت است و ظرفیت اسمی واحد های 

4-۱ این تصفیه خانه برابر با 4۵0 هزار متر مکعب در شبانه روز است. 

اختصاص 3۴ میلیاردریال 
برای اجرای طرح هادی در 

روستاهای شهرستان ری 
رییـس بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی شهرسـتان ری 
گفـت: از اواخـر سـال 1۳۹6 تـا اواسـط 1400 اعتباری 
بـرای اجـرای طـرح هـادی ایـن شهرسـتان اختصاص 
نیافت امـا در سـال جدیـد ۳4 میلیاردریـال در قانون 

بودجـه بـرای این منظـور اختصـاص یافته اسـت.
بهـروز مـرادی راد افزود: در سـالهای گذشـته تنهـا ۱۵ میلیارد 
ریـال بـرای اجـرای طـرح هـادی روسـتاهای شهرسـتان ری 
اختصـاص یافتـه بـود. وی ادامـه داد: متاسـفانه از اواخـر سـال 
۱۳96 تـا اواسـط سـال ۱400 هیـچ اعتبـاری برای ایـن بنیاد 
در مـورد گسـترش طـرح هـادی در نظـر گرفتـه نشـد امـا در 
سـال جدیـد طبـق قانون بودجـه تبصـره »ب« بنـد »ز« برای 
تهیـه و اجـرای طـرح هادی بـا الویت بافت های فرسـوده طرح 
مبلـغ خوبـی در نظر گرفته شـده اسـت و با این مبلـغ می توان 

کارهای بسـیاری را انجـام داد.
مـرادی راد بـا بیـان اینکـه تا قبل از سـال جدید برای روسـتای 

نسـوز و هفـت دسـتگاه بـا وجـود بـاال بـودن جمعیـت طـرح 
هـادی ابـالغ نشـده بود، بیـان کـرد: در اغلب روسـتاها از زمان 
ابالغ دوره، ۱0 سـال گذشـته اسـت اما هنوز در مرحله بازنگری 

طـرح هسـتند، بازنگری طـرح هادی بـه اعتبار نیـاز دارد.
رئیس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی شهرسـتان ری افـزود: در 
همـه روسـتاهای ری بـه جـز چند روسـتا کـه زیـر ۲0 خانوار 
جمعیـت دارند، طرح هادی ابالغ شـده اسـت اما تمایل روسـتا 
نشـینان حریم بیشـتر ورود به محدوده شـهری است و تمایلی 

بـه ابالغ طـرح هـادی ندارند.
هـادی  طـرح  نواقـص  بزرگ تریـن  از  یکـی  داد:  ادامـه  وی 
روسـتایی، تامیـن نکـردن نیازهای جدیـد روسـتاها در تعریف 
محـدوده مسـکونی اسـت، در بسـیاری از روسـتاها ماننـد قلعه 
محمدعلـی خـان جوانـان روسـتا بـه دلیـل نداشـتن مسـکن 

می کننـد. مهاجـرت 
رئیـس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی شهرسـتان ری: در طرح 
هـادی وسـعت کاربری هـا بـر اسـاس نـرخ جمعیتی کـه مرکز 
تعییـن  در  و  می شـود  تعییـن  می کنـد  اعـالم  کشـور  آمـار 
کاربری هـا حتمـا افزایـش جمعیـت روسـتا مـورد توجـه قـرار 
می گیـرد،   امـا روسـتاهایی ماننـد قلعـه محمدعلـی خـان و 
بسـیاری از روسـتاهای بخـش خـاوران ری در حریـم سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت قـرار دارنـد و تغییر کاربـری زمین های 

آنهـا بـا مالحظـات خاصـی انجام می شـود.

مـرادی راد گفت: یکـی از اهداف اجرای طرح هـادی جلوگیری 
در  غیرمجـاز  کاربری هـای  تغییـر  و  سـاختمانی  تخلفـات  از 
روسـتاها اسـت؛ اما بـه طول انجامیـدن و تعویق اجـرای طرح، 

زمینـه را بـرای بـروز تخلفـات فراهم کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در بسـیاری از مواقع حتی اصـالح طرح نیز 
زمانبـر می شـود و اهالـی روسـتا بـه دلیـل بالتکلیـف ماندن و 
مختل شـدن زندگی خود مرتکب تخلف می شـوند، یادآورشـد: 
اصالـت طـرح هادی پیشـگیری از بـروز تخلفات اسـت و نباید 
اجـازه دهیـم چنین مواردی بـه وجود آید، امـا تخلفاتی که در 
گذشـته صـورت گرفته در کمیسـیون ماده 99 بررسـی و پس 
از رسـیدگی بـه تخلـف و پرداخـت جرائـم بـه بافت روسـتایی 

الحاق می شـوند تـا خدمات روسـتایی دریافـت کنند.

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای عباسـعلی غالمرضائـی فرزنـد اکبـر وراثـا و وکالتـا از طـرف وراث مرحـوم اکبـر غالمرضائی طبق 
وکالتنامه شـماره ۵۲۳6۱-۱400/۱۱/09 دفترخانه 4 قرچک با ارائه دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده دفترخانه 
۵9 شـهرری و نامـه شـماره 009۱940000۱8۱794-۱400/۱۱/۱۱ شـعبه ۱0۱ دادگاه عمومـی بخـش قلعه نـو مدعی 
اسـت سـند مالکیـت ۲0000 سـهم مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی نـوع ملک طلق به پـالک ثبتی ۱8۵ 
فرعـی از ۱۵۵ اصلـی قطعـه ۲ تفکیکـی مفروز و مجزا شـده از ۱۳۳ فرعـی از اصلی مذکور واقع در بخـش ۱۲ ناحیه 00 
حـوزه ثبـت ملـک کهریزک اسـتان تهران به مسـاحت ۲60000 متر مربع بانضمام یک سـاعت از ۲88 سـاعت حقابه از 
رودخانـه کـن و بـه همیـن نسـبت از قنـات در گردش ۱۲ شـبانه روز طبـق معمول محـل و نحوه ملی شـدن آبها. متن 
ملـک شـماره یکصـد و هشـتاد و پنـج فرعی از یکصـد و پنجاه و پنـج اصلی واقع در حـوزه ثبتی کهریزک اسـتان تهران 
بـه مسـاحت ۲60000 دویسـت و شـصت هـزار متر مربع. مشـخصات مالکیت: مالکیـت اکبر/ غالمرضائـی فرزند محمد 
شـماره شناسـنامه 99 تاریـخ تولـد ۱۳۱0/۱۲/0۵ صـادره از کهریـزک دارای شـماره ملـی 66496۲86۳8 با جزء سـهم 
۲0000 سـهم مشـاع از کل سـهم ۲60000 سـهم شـش دانگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت ۳۲۳۲9 تاریخ 
۱۳49/0۲/0۱ دفترخانه ۳ شـهرری موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 6408۳6 سـری ب سـال 98 با شـماره 
دفتـر الکترونیکـی ۱۳98۲0۳0۱0۵۳0070۳۵ ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیده اسـت. سـپس مالک مزبـور فوت نموده 

و وراث حیـن الفوتـش به شـرح مرقـوم در گواهی حصر وراثـت شـماره 99099778۱8۲0۱۱۲9-۱۳99/۱۲/04 شـعبه 
9۵۲ شـورای حل اختالف شـهرری عبارتسـت از ۱- کبری خدارحم همسـر ۲- رضا ۳- محمود 4- احمد ۵- عباسـعلی 
پسـران 6- طاهـره دختـر شـهرت جملگی فرزندان غالمرضائی و همچنیـن خانم کبری خدارحم نیز فوت نمـوده و وراث 
حیـن الفوتـش بشـرح مرقـوم در گواهی حصـر وراثـت شـماره ۱4009۱۳900۱6۲099۳7-۱400/۱۲/07 شـعبه 9۵4 
شـورای حل اختالف شـهرری عبارتسـت از ۱- رضا ۲- محمود ۳- احمد 4- عباسـعلی پسـران ۵- طاهره دختر شـهرت 
جملگـی فرزنـدان غالمرضائـی و طبـق گواهـی دفتـر امـالک در قید رهن و بازداشـت نمی باشـد به علت سـرقت سـند 
مالکیـت توصیفـی با مشـخصات فـوق تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پالک مزبـور را نموده اند. لـذا در اجرای ماده 
۱۲0 اصـالح مـوادی از آییـن نامـه قانـون ثبـت مصـوب ۱۳80/۱۱/8مراتـب در یک نوبت آگهی می شـود تـا در صورتی 
کـه شـخص یا اشـخاصی نسـبت به پالک مزبـور به غیر از مـوارد مذکور در فوق معاملـه ای انجام داده و یـا مدعی وجود 
سـند مالکیـت پـالک مزبـور نـزد خـود می باشـد و ظـرف مـدت ۱0 روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبـت کهریزک 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید. بدیهی اسـت در صـورت عدم 
وصـول اعتـراض و انقضـای مهلـت مقرر و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نگـردد اداره ثبت 

المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقررات صـادر و به متقاضی تصمیـم خواهد نمـود. » م الف 6۵« 
سید محسن سادات حسینی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک



حضور وزیر دادگستری  و رئیس سازمان بهزیستی کشور 
در مرکز کودکان کار و خیابان  بعثت 

امیــن حســین رحیمــی وزیــر دادگســتری بــه اتفــاق علــی محمــد قــادری رئیــس 
ســازمان بهزیســتی کشــور از مرکــز ســاماندهی کــودکان کار و خیابــان بعثــت در 

جنــوب تهــران بازدیــد کــرد.  
مهمانــان مرکــز بعثــت، پــس از بازدیــد از قســمت هــای مختلــف و انجــام گفتگــوی صمیمانــه 
ــودکان کار و  ــز و ک ــا بررســی مســائل و مشــکالت مرک ــودکان، نشســتی را در رابطــه ب ــا ک ب

خیابــان تشــکیل دادنــد. از عمــده مباحثــی کــه در ایــن نشســت مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت و راهکارهــا و تعامالتــی در مــورد آنهــا  مطــرح شــد میتــوان بــه بــاز پیونــد فرزنــدان 
بــه خانــواده، واگــذاری فرزنــدان واجــد شــرایط بــه فرزنــد خواندگــی وانتقــال بــه مراکــز شــبه 
خانــواده، تعامــل بــا مراجــع قضایــی و دادگاه هــا و وجــود وحــدت رویــه در رابطــه بــا بحــث 
پیگیــری کارهــای قضایــی و مــددکاری کــودکان و موضــوع امیــن موقــت کــودکان اشــاره کــرد.
 در ادامــه جلســه وزیــر دادگســتری بــا قدردانــی از زحماتــی کــه بــرای کــودکان بی سرپرســت 
کشــیده مــی شــود، گفــت: اگــر نظــام اســالمی، خیریــن و دلســوزان نســبت بــه ایــن کــودکان 
ــا مشــکالت مضاعــف، ناهنجــاری  بی تفــاوت باشــند و توجــه کافــی نکننــد قطعــاً در آینــده ب
هــا و آســیب هــای اجتماعــی بیشــتری مواجــه می شــویم. رحیمــی تصریــح کــرد: هــر چنــد 
کــه ایــن مراکــز بــرای کــودکان بــی سرپرســت ماننــد کانــون گــرم خانــواده نمی شــود ولــی 
همیــن کــه یــک کــودک و نوجــوان احســاس کنــد پناهگاهــی دارد و مســئوالن کشــور و جامعه 
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــرف م ــی وی برط ــأ عاطف ــی از خ ــتند بخش ــا نیس ــه او بی اعتن ــبت ب نس

مســئله در سرنوشــت و آینــده او تعییــن کننــده اســت. 
ــت بهزیســتی شهرســتان ری،  ــای مدیری ــی از تالش ه ــا قدردان ــان ب ــر دادگســتری در پای وزی
مســئول و کارکنــان خــدوم و متعهــد ایــن مراکــز گفــت: اینکــه شــما عزیــزان در ایــن مراکــز و 
حــوزه هــای عــام المنفعــه پیشــگام خدمــت هســتید عبــادت و عملــی بســیار ارزشــمند اســت.
گفتنــی اســت؛ بعــد از اتمــام جلســه  و اذان، بازدیدکننــدگان پــس از نمازجماعــت مغــرب و 
عشــاء مهمــان ســفره افطــار کــودکان مقیــم مرکــز بعثــت بودنــد و هدایایــی نیــز بــه کــودکان 

مرکــز اهــداء شــد.

مجـاور  در  سـایت  جـاده  گفـت:  کهریـزک  شـهردار 
بهشـت زهرا راه ارتباطی 6 روسـتاهای بخـش کهریزک و 
از معابـر پرتـردد و مهم اسـت که بـا توجه بـه تصادفات 
متعـدد منجـر به فـوت و حـوادث ناگوار تعریـض، تأمین 

روشـنایی و ایمن سـازی می شـود.
جـاده  شـهید تهرانی مقـدم معـروف بـه جـاده سـایت یکـی از 
محورهای مواصالتی شـهر کهریزک با روسـتاهای اطراف و شـهر 
باقرشـهر و از جاده هـای بسـیار مهـم و پرتـردد بخـش کهریزک 
اسـت کـه بـه منظـور کاهـش تصادفـات و حـوادث ناگوار پـروژه 

ایمن سـازی آن در حـال انجـام اسـت.
جـاده سـایت به سـبب ناایمن بـودن از جهت باریک بـودن جاده 
خطـرات زیـادی را متوجـه مردم روسـتا می کـرد و تصادفـات در 
ایـن جـاده به معضـل مهمی تبدیل شـده بـود، به همین سـبب 
تعریض این جاده از اولویت های مهم اسـت و نیز تأمین روشـنایی 

ایـن محـور عامل مهـم برای کاهـش تصادفـات خواهد بود.
علـی کلهر شـهردار کهریزک با اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته 
در کاهـش تهدید جانی مردم روسـتاهای کهریزک اظهار داشـت: 
پـروژه طـرح تعریض معبر شـهید تهرانی مقدم )جاده سـایت( راه 
ارتباطی بین شـهر باقرشـهر و 6 روستاهای بخش کهریزک است 
و بـا توجـه به تصادفـات متعدد جاده در ایـن منطقه یکی از معابر 

پرتـردد و مهم بخش کهریزک محسـوب می شـود.
وی افـزود: جـاده سـایت در گذشـته 6 متر عرض داشـت که نبود 

جداکننـده بیـن راه رفـت  و برگشـت، نبـود روشـنایی مناسـب و 
عـرض کـم خطـرات زیـادی را بـرای مردم ایـن منطقه رقـم زده 
بـود و نیـز بـا راه انـدازی قطعات جدیـد بهشـت زهرا)س( و تعبیه 
درب هـای جدید جهـت تردد به داخـل قطعات اتفاقـات ناگواری 
در ایـن معبـر روی داد کـه منجـر بـه فـوت و مصدومیت شـدید 

بـرای تعدادی از شـهروندان شـد.
شـهردار کهریـزک در ادامـه گفـت: معبر شـهید تهرانی مقـدم از 
گذشـته یکـی از دغدغه هـای مدیریـت بخـش کهریـزک بـود و 
پیگیری هـای متعـددی در ایـن زمینـه صـورت گرفته امـا وجود 
ایـن معبر بین چنـد سـازمان و اجرای تعهـدات و هماهنگی های 
مشـترک همیشه باعث تعلل در کار شـده و نتیجه خوبی نداشته 
اسـت.کلهر در ادامـه یادآور شـد: پیگیری ها و جلسـات متعدد در 
نهایـت منجـر به اجـرای تعهدات هر یـک از سـازمان های دخیل 

در ایـن پـروژه شـد کـه تـا بـه امـروز این پـروژه پیشـرفت خوبی 
داشـته و در آسـتانه بهره بـرداری قرار گرفته اسـت.

وی ابـراز داشـت: اجـرای ایـن پـروژه بـا تأخیر همـراه بوده لـذا از 
مـردم خـوب بخـش کهریـزک عذرخواهی می کنـم زیرا کـه کار 
مشـترک بیـن چنـد سـازمان اسـت و برخـی اوقـات مـا شـاهد 
تغییـرات مدیریتـی یـا کسـب اجـازه ایـن سـازمان ها از مراجـع 
باالدسـتی برای اجرای تعهدات تفاهم شـده بودیم و پروژه معطل 
می مانـد امـا در نهایـت با پیگیری بخشـداری کهریـزک این مهم 
صـورت گرفت و در صورت تکمیل توافقات و تعهدات انجام شـده 

بـه زودی شـاهد بهره بـرداری ایمن از این مسـیر هسـتیم.
شـهردار کهریـزک گفـت: ایـن پـروژه بـه طـول ۱/۵ کیلومتر در 
دوالیـن رفـت  و برگشـت بـه عرض هر کـدام 7 متر در حـال اجرا 
اسـت که از سـوی شـورای بخش کهریزک، شـهرداری کهریزک، 
سازمان بهشـت زهرا)س(، فرمانداری ویژه شهرسـتان ری در حال 
تکمیل اسـت و امیدواریم به زودی شـاهد تکمیل این معبر باشیم.
کلهـر در پایـان خاطرنشـان کـرد: مـا انتظـار داریـم سـازمان 
بهشـت زهرا نقـش اجتماعی خـود را در منطقـه جدی تر ایفا کند 
چـون وجـود قطعـات جدیـد و درب هـای بـاز شـده در این معبر 
ترافیـک زیـادی را بـه این محور تحمیـل می کند و البتـه اجرای 
پـروژه فضـای سـبز و تلطیف امتـداد این محـور در حـال احداث 
شـهید تهرانـی مقدم یکـی از نقش های سـازمان بهشـت زهرا در 

خدمات دهـی بـه مراجعیـن و مـردم منطقه است./تسـنیم
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ایمن سازی جاده سایت کهریزک پس از حوادث ناگوار متعدد 

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای عباسـعلی غالمرضائـی فرزنـد اکبـر وراثـا و وکالتـا از طـرف وراث مرحـوم اکبـر غالمرضائی طبق 
وکالتنامه شـماره ۵۲۳6۱-۱400/۱۱/09 دفترخانه 4 قرچک با ارائه دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده دفترخانه 
۵9 شـهرری و نامـه شـماره 009۱940000۱8۱794-۱400/۱۱/۱۱ شـعبه ۱0۱ دادگاه عمومـی بخـش قلعه نـو مدعی 
اسـت سـند مالکیـت ۱0000 سـهم مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی نـوع ملک طلق به پـالک ثبتی ۱8۵ 
فرعـی از ۱۵۵ اصلـی قطعـه ۲ تفکیکـی مفـروز و مجـزا شـده از ۱۳۳ فرعـی از اصلـی مذکـور واقع در بخـش ۱۲ ناحیه 
00 حـوزه ثبـت ملـک کهریـزک اسـتان تهـران بـه مسـاحت ۲60000 متـر مربع بانضمـام نیم سـاعت از ۲88 سـاعت 
حقابـه از رودخانـه کـن و بـه همیـن نسـبت از قنـات در گـردش ۱۲ شـبانه روز طبق معمـول محل و نحوه ملی شـدن 
آبهـا. متـن ملـک شـماره یکصـد و هشـتاد و پنـج فرعـی از یکصد و پنجـاه و پنـج اصلی واقـع در حوزه ثبتـی کهریزک 
اسـتان تهـران به مسـاحت ۲60000 دویسـت و شـصت هزار متـر مربع. مشـخصات مالکیت: مالکیت اکبـر/ غالمرضائی 
فرزنـد محمد شـماره شناسـنامه 99 تاریخ تولـد ۱۳۱0/۱۲/0۵ صادره از کهریزک دارای شـماره ملـی 66496۲86۳8 با 
جزء سـهم ۱0000 از کل سـهم ۲60000 سـهم شـش دانگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت ۱4۱09 تاریخ 
۱۳۵۲/0۱/۲4 دفترخانه 7 شـهرری موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 64086۲ سـری ب سـال 98 با شـماره 
دفتـر الکترونیکـی ۱۳98۲0۳0۱0۵۳0070۳4 ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیده اسـت. سـپس مالک مزبـور فوت نموده 

و وراث حیـن الفوتـش به شـرح مرقـوم در گواهی حصر وراثـت شـماره 99099778۱8۲0۱۱۲9-۱۳99/۱۲/04 شـعبه 
9۵۲ شـورای حل اختالف شـهرری عبارتسـت از ۱- کبری خدارحم همسـر ۲- رضا ۳- محمود 4- احمد ۵- عباسـعلی 
پسـران 6- طاهـره دختـر شـهرت جملگی فرزندان غالمرضائی و همچنیـن خانم کبری خدارحم نیز فوت نمـوده و وراث 
حیـن الفوتـش بشـرح مرقـوم در گواهی حصـر وراثـت شـماره ۱4009۱۳900۱6۲099۳7-۱400/۱۲/07 شـعبه 9۵4 
شـورای حل اختالف شـهرری عبارتسـت از ۱- رضا ۲- محمود ۳- احمد 4- عباسـعلی پسـران ۵- طاهره دختر شـهرت 
جملگـی فرزنـدان غالمرضائـی و طبـق گواهـی دفتـر امـالک در قید رهن و بازداشـت نمی باشـد به علت سـرقت سـند 
مالکیـت توصیفـی با مشـخصات فـوق تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پالک مزبـور را نموده اند. لـذا در اجرای ماده 
۱۲0 اصـالح مـوادی از آییـن نامـه قانـون ثبـت مصـوب ۱۳80/۱۱/8مراتـب در یک نوبت آگهی می شـود تـا در صورتی 
کـه شـخص یا اشـخاصی نسـبت به پالک مزبـور به غیر از مـوارد مذکور در فوق معاملـه ای انجام داده و یـا مدعی وجود 
سـند مالکیـت پـالک مزبـور نـزد خـود می باشـد و ظـرف مـدت ۱0 روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبـت کهریزک 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید. بدیهی اسـت در صـورت عدم 
وصـول اعتـراض و انقضـای مهلـت مقرر و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نگـردد اداره ثبت 

المثنـی سـند مالکیـت را طبق مقـررات صادر و بـه متقاضی تصمیـم خواهد نمـود. » م الف 66« 
سید محسن سادات حسینی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک



اختصاص تسهیالت ۶۰۰ میلیون تومانی برای بافت فرسوده اطراف حرم عبدالعظیم )ع(
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در حال حاضر سهم تسهیات بافت فرسوده در 
محات اطراف حرم عبدالعظیم حسنی )ع( به 600 میلیون تومان رسیده است که فرصت خوبی 

برای استفاده انبوه سازان و نوسازی بافت های قدیمی محسوب می شود.
خلیل محبت خواه با تقدیر از این اقدام مثبت و سازنده و پایلوت شدن شهرری در کشور و توجه ویژه به 
محالت کم برخوردار، بافت های هدف فرسوده شهری و سکونتگاه های اظهار داشت: راه اندازی قرارگاه 
توانمندسازی و تحول اجتماع محور محالت کم برخوردار با حضور رییس ستاد توانمندسازی کشور اتفاق 

مثبتی است که امیدواریم در سایر فرمانداری ها و شهرداری های کشور نیز عملیاتی شود.
وی ادامه داد: این دفتر به ریاست فرماندار ویژه شهرری به عنوان شورای هماهنگی قرارگاه توانمندسازی و 
تحول اجتماع محور محالت کم برخوردار شهرری و دبیری شهرداری منطقه ۲0 در محله ابن بابویه ری راه 

اندازی شده است که امیدواریم در حوزه خدمات اجتماعی مبدا تحوالت سازنده باشد.
محالت،  معتمدین  شهری،  مسئوالن  حضور  کرد:  خاطرنشان  تهران  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تحلیلگران و سایر دغدغه مندان حوزه شهری در مراسم افتتاح این دفتر مسیر روشنی است که به آن چشم 
امید دوخته شده است و هر اقدامی از این دست مطمئنا در حوزه محالت بافت هدف به افزایش اعتماد و 

مشارکت عمومی منجر شده و سطح خدمات رسانی را در محالت موصوف افزایش خواهد داد./ ایرنا

ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســرزده از  وزی
ــه در شــهر ری بازدیــد کــرد. چنــد داروخان

امسال تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی نخواهیم داشتبه گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، دکتر بهرام عین اللهی در حین این بازدیدها 

در جریان وضعیت دارویی این داروخانه ها قرار گرفت.
با خبرگزاری صدا  وزیر بهداشت همچنین در مصاحبه اختصاصی 
وسیما در حاشیه بازدید از داروخانه ها،گفت: شیر خشک رژیمی به 
مقدار کافی تهیه شده و در  دو سه روز آینده از گمرک ترخیص شده 
و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه وضعیت ارزی 
امسال بهتر از سال گذشته است، گفت: در ابتدای امسال سفارش 
های خوبی داده ایم و مردم مشکلی در زمینه تامین دارو و اقالمی 
مانند شیر خشک نخواهند داشت. وزیر بهداشت با بیان اینکه نیاز 
ساالنه کشور به شیر خشک رژیمی در حدود ۱00 هزار قوطی است، 

گفت: اگر توزیع این شیر خشک ها با نسخه پزشک متخصص اطفال 
انجام شود، با کمبود مواجه نخواهیم شد. دکتر عین اللهی در پاسخ 
به سوالی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به بیمه ها برای جلوگیری 

از قاچاق معکوس اقالم دارویی و شیرخشک، گفت: با ارتقای نرم افزار 
تیتک که مصرف دارو را ردیابی می کند، می توان با قاچاق مقابله کرد. 
وزیر بهداشت گفت: برنامه ما در حال حاضر این است که به هیچ وجه 
تغییری در روند ارز ترجیحی دارو ندهیم و به همان شکل سال گذشته 
ادامه خواهد داشت. وی گفت:اگر سازمان برنامه و بودجه توان مالی 
بیمه ها را تقویت کند و مشکالت مالی موجود در تامین مالی بیمه 
ها برطرف شود، ترجیح ما هم انتقال ارز ترجیحی به بیمه خواهد بود. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه مجلس مبلغی در حدود 6 هزار میلیارد 
تومان برای بیمه همگانی مصوب کرده است، افزود: برنامه ما در سال 

جاری این است که همه مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
وی گفت: بحث بعدی در وزارت بهداشت، پس از تحقق بیمه همه 
گانی، بحث افزایش پوشش دارویی بیمه هاست که این مساله منوط 

به تامین مالی بیمه هاست.
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امسال تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی نخواهیم داشت
وزیر بهداشت:

مزایده اموال منقول
مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا بر اساس محتویات پرونده بر اساس 
نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج محکوم 
علیه خانم سیمین شفیعی اسفندواجانی محکوم به پرداخت مبلغ 460/0۳9/000 
تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه در حق محکوم له خانم مریم 
شفیعی اسفندواجانی و همچنین پرداخت مبلغ ۲۳/000/000 تومان نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له یاد شده 
سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره ۵۱۳ فرعی از 9۳ اصلی بخش 
۱۲ به مساحت ۵۵99/7۵ متر مربع به نشانی: شهر ری، جاده قدیم قم، شهر 
سنگ، مقابل خیابان ششم، کارگاه سنگبری که برابر تصویر گواهی عدم خالف 
شماره ۲0۲7 مورخ ۱۳9۱/۱0/0۵ شهرداری باقرشهر ساختمان احداثی در پالک 
ثبتی فوق با مساحت کل 647/۱0 متر مربع مشتمل بر سوله به مساحت ۵84/۱0 
متر مربع و دفتری به مساحت 6۳ مترمربع واقع در طبقه همکف میباشد. ضمنا 
مساحت پس از اصالحی ملک ۲799/8۵ مترمربع و ابعاد باقیمانده آن شماال ۳۳ 
متر به خیابان ۱0 متری، شرقا 84/84 متر به پالک، جنوبا ۳۳ متر به خیابان 

۲۵ متری و غربا 84/84 متر به پالک درج شده است. به حکایت پرونده و نامه 
شماره  ۵۵/۲۱9۵۳ مورخ ۱400/09/0۳ شهرداری باقرشهر ملک مذکور دارای 
کاربری بخشی از ملک بر اساس طرح تفصیلی به صورت تجاری- کارگاهی پهنه 
نمایشگاهی و بخشی از آن به صورت تجاری- اداری- خدماتی می باشد. همچنین 
ملک مذکور در ضلع جنوبی و شمالی دارای اصالحی جهت اجرای نوار فضای سبز 
و در ضلع شمالی دارای اصالحی معبر نیز می باشد. ملک تعرفه شده شامل دو 
قسمت مجزا به صورت کارگاه سنگبری مشرف به دو گذر در شمال و جنوب بوده 
دیوار پیرامونی از نوع آجری با درب ماشین رو با نمای سنگی در مجاور گذر موجود 
قسمتی با سایبان فلزی مسقف گردیده و در قسمتی سوله فلزی با دیوار آجری با 
مساحت تقریبی 600 متر مربع و در مجاور درب اصلی دارای سرویس بهداشتی 
و دفتر اداری می باشد. کارگاه دارای برق سه فاز می باشد. با عنایت به مراتب 
مشروحه فوق از جمله موقعیت زمانی و مکانی، نوع کاربری، قدمت و کیفیت بنای 
احداثی و مساحت و نداشتن معارض و منع قانونی جهت انتقال رسمی فارغ از 
نوع مالکیت و شخص مالک و همچنین موارد ثبتی و حقوقی مراتبط و بدون در 
نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی و اشخاص حقیقی و حقوقی به نظر اینجانبان 

شش دانگ ملک تعرفه شده  اعم از عرصه و اعیانی و کلیه انشعابات و امتیازات 
شهری به میزان 780/000/000/000 ریال معادل هفتاد و هشت میلیارد تومان 
و ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع سهم محکوم علیه یادشده به میزان 
۳90/000/000/000 ریال برآورد قیمت می شود به عنوان پایه مزایده برآورد و 
اعالم می گردد که قیمت پایه برای مزایده است. تقاضای محکوم له برای مزایده 
اموال معرفی شده مقرر شد در روز ۱40۱/0۲/۲7 از ساعت ۱0 الی ۱۱ از طریق 
مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در 
بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد 
شد. ۱0 درصد به مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید، در غیر 
این صورت ۱0 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد 
مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از دستگاه های مورد مزایده داده 

شود.» م الف۵9 «
یوسف بدری- دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک

مراسم افطار و سومین شب از شب های  قدر؛

حضور رئیس بنیاد مستضعفان در آسایشگاه 
خیریه کهریزک 

رئیـس بنیاد مسـتضعفان در سـومین شـب قـدر  در مراسـم افطـاری و احیای شـب قدر 
آسایشـگاه خیریـه کهریزک حضـور یافت.

در ایـن مراسـم رضایـی اصـل مدیر بهزیسـتی شهرسـتان ری، اسـکندری رئیـس هلدینگ پارسـینه، 
بابایـی بخشـدار کهریـزک، کلهـر شـهردار کهریـزک و جمعـی از خیران و نیکـوکاران حضور داشـتند.                                    
رئیـس بنیـاد مسـتضعفان ضمن عیـادت و گفتگـوی صمیمانه بـا برخی مددجویـان مرکـز در بیاناتی 
بـا اشـاره بـه اهمیت رسـیدگی بـه کار مؤمنـان از نگاه معصومیـن تصریح کـرد: معلولین و سـالمندان 
از ولـی نعمتـان مـا هسـتند و وظیفـه انسـانی مـا  دسـتگیری و خدمـت بـه آنهـا اسـت وتوفیـق کنار 
مددجویـان و جامعـه هـدف  بسـیار گرانبها اسـت و مقدرات ما در شـب های قدر در کنـار این عزیزان 

رقـم  خواهـد خـورد. گفتنی اسـت؛ سـید پرویز فتاح در این مراسـم به همـراه مددجویان بـه عزاداری 
شـهادت مـوالی متقیـان علـی)ع( و احیای شـب قدر سـوم ماه مبـارک رمضـان و راز و نیـاز پرداخت.
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بزرگداشت شهید همت در قطعه ۴۰ گلزار شهدا؛

حجت االسالم مصلحی: شهید همت الگوی تمام عیار برای جامعه است

مراسـم بزرگداشـت شـهید حـاج ابراهیم همت و شـهید 
حـاج کاظم رسـتگار و شـهدای لشـکر ۲7 محمد رسـول 
اهلل)ص( و لشـکر 10 سیدالشـهدا)ع( در قطعـه 40 بهشـت 
زهـرا با حضور سـردار حسـن حسـن زاده فرمانده سـپاه 
محمد رسـوال اهلل )ص(، حجت االسـام حیـدر مصلحی و 

همرزمـان و خانواده شـهدا برگزار شـد.
در ادامـه ایـن مراسـم حجـت االسـالم مصلحـی، اظهـار داشـت: 
توفیقـی داریـم در مـاه مبـارک رمضـان در جمـع خانواده شـهدا و 

بـرای ارادت بـه مقـام شـامخ شـهدا دور هـم جمـع شـده ایم.
وی افـزود: خداونـد در قـرآن اشـاره دارنـد که شـهدا زنده انـد و در 
نـزد مـا روزی می خورنـد. آیـا ما امـروز راه شـهیدان را می رویم، به 

راسـتی که شـهدا همه مـا را مدیریـت می کنند.
او بـا اشـاره به ویژگی بارز شـخصیتی شـهید همت، افـزود: یکی از 
ویژگی هـای شـهید همت تربیت نیرو و نداشـتن وابسـتگی به دنیا 
بـود کـه تمـام ایـن ویژگی هـا یک الگـوی تمام عیـار بـرای جامعه 
اسـت. حجـت االسـالم مصلحی، با اشـاره بـه روز قدس بیـان کرد: 
بـه حـول قـوه الهـی انقـالب اسـالمی رژیـم صهیونیسـتی را نابود 
خواهـد کـرد و ایـن اتفـاق قطعـا مـی افتـد. امـام خمینـی )ره( به 
بدنـه ملـت توجه داشـت، در دفـاع مقدس چـه اتفاقی افتـاد، امام 
خمینـی )ره( مـردم را پـای کار آورد و جنـگ را تمـام کـرد، در 
قضیـه روز قـدس نیـز امـام خمینی )ره( شـرایطی را ایجـاد کردند 

که مـردم جهـان را پـای کار بیاورد.
وی گفـت: امـروز روز قـدس در اروپـا و مناطـق دیگـر چـه اتفاقی 
می افتـد، مـردم وارد میـدان می شـوند و این مـردم کار را به نتیجه 

می رسـانند.
سردار حسن زاده: باید برای زندگی بهتر و 

الگوسازی شهدا را به تصویر کشید
سـردار حسـن زاده فرمانـده سـپاه تهـران بـزرگ در ادامـه ایـن 
مراسـم ، اظهـار داشـت: در این مـکان بهشـتی، همـه دور هم جمـع 

شـده ایم تـا یـاد و خاطـره شـهدا را زنـده نگـه داریـم.
وی ادامـه داد: شـهدای دو لشـکر محمـد رسـول اهلل )ص( و سـید 
الشـهدا )ع( جانفشـانی های زیـادی کردنـد کـه امـروز در خاطرات 

همرزمـان آن هـا باقی مانده اسـت.
فرمانـده سـپاه تهـران بـزرگ بـا اشـاره به اینکـه شـهیدان الگویی 

بـرای جوانان این کشـور هسـتند، افـزود: باید بـرای زندگی بهتر و 
الگوسـازی شـهدا را به تصویر کشـید. سـردار حسـن زاده در ادامه، 
گفـت: امـروز رژیـم صهیونیسـتی چالشـی کـه پیـش خـود دارد، 
چالـش مانـدگاری خـودش اسـت و مردم بـا حضـور در راهپیمایی 
روز قـدس دشـمن را ناامید و مردم فلسـطین را امیـدوار می کنند.

شـایان ذکـر اسـت؛ شـهید همـت ۱۲ فروردیـن مـاه ۱۳۳4 ه.ش 
در شـهرضا در خانـواده ای مسـتضعف و متدیـن به دنیا آمـد. او در 

رحـم مـادر بـود کـه پدر و مـادرش عـازم کربـالی معلّـی و زیارت 
قبر امام حسـین علیه السـالم، سـاالر شـهیدان و دیگر شهدای آن 
دیـار شـدند و مـادرش بـا تنفـس شـمیم روحبخـش کربـال، عطر 

عاشـورایی را بـه ایـن امانت الهـی دمید.
در جریـان عملیـات خیبـر، هم چنان کـه نیروهای ایرانـی در برابر 
ارتـش عـراق مقاومـت می کردنـد زمانـی کـه شـهید همـت بـرای 
بررسـی شـرایط جبهه جلـو رفته بود بـر اثر اصابت گلولـه توپ در 
نزدیکـی اش همراه با سـید حمید میرافضلی، در غروب ۱7 اسـفند 
مـاه ۱۳6۲ در محـل تقاطـع جاده هـای جزایـر مجنـون شـمالی و 
جنوبـی سـر از بدنـش جـدا شـد و بـه درجـه رفیـع شـهادت نائل 
شـد. حاج کاظم نجفی رسـتگار در آغازین روزهای شـکوفایی بهار 
سـال ۱۳۳9 در شـهر ری بـه دنیـا آمـد. شـهید رسـتگار کـه تمام 
عمـر خود را در جسـتجوی رسـتگاری ابدی گذرانـده بود، در حین 
عملیـات بـدر، روز پنجشـنبه ۲۵ اسـفند مـاه ۱۳6۳ هنـگام اذان 
ظهـر در شـرق دجلـه ) منطقـه هـور الهویـزه(  در حال شناسـایی 
منطقـه، همـراه چنـد نفـر از فرماندهـان تیـپ سیدالشـهدا )ع( به 
درجـه رفیـع شـهادت نائل آمـد و آخرین آرزویش نیز محقق شـد. 
همچنیـن در پایـان این مراسـم گـروه سـرود جوانان ناحیـه ابوذر 
اشـعاری درباره آزادی قدس شـریف اجرا داشـتند و سـپس مراسم 

بـا نمـاز جماعـت و افطـاری بـه روزه داران به پایان رسـید.

مدیرآمــوزش همگانــی آبفــای منطقه6تهــران ،بــا اشــاره بــه شــرایط آب و هوایی 
روزهــا و مــاه هــای اخیــر و کاهــش بــی ســابقه بــارش هــا از عمــوم شــهروندان 

و روســتاییان جنــوب تهــران خواســت تــا در مصــرف آب صرفــه جویــی کننــد.
مرتضــی فخــاری گفــت: شــرایط آب و هوایــی روزهــا و مــاه هــای اخیــر و کاهــش بــی ســابقه 
ــارش نــزوالت آســمانی در ســال آبــی جــاری، کاهــش شــدید حجــم منابــع آبــی شــهر و  ب
اســتان تهــران را در پــی داشــته و زنــگ هــای هشــدار کــم آبــی، بــه ویــژه در فصــل گــرم 

ســال را بــه صــدا در آورده اســت.

وی ضمــن اشــاره بــه محدودیــت شــدید منابــع و تامیــن بخشــی از آب مصرفــی شــهروندان 
و روســتاییان جنــوب تهــران از چــاه هــا و منابــع زیرزمینــی بــر لــزوم مشــارکت و همراهــی 

مــردم در جهــت مدیریــت تقاضــا و کاهــش مصــارف تاکیــد کــرد.
فخــاری ادامــه داد: بــه منظــور فرهنگ ســازی و جلــب مشــارکت همگانــی جهــت گــذر بــی 
تنــش از شــرایط ســخت روزهــا و مــاه هــای آینــده، بــه ویــژه فصــل گــرم تابســتان، طراحــی، 
چــاپ و تهیــه گســترده بیلبــورد، بنــر و پالکاردهــای هشــدار کــم آبــی و صرفــه جویــی در 

مصــرف آب در دســتور کار قــرار گرفــت.
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــای منطقه6تهــران  اضافــه کــرد: ایــن تبلیغــات 
در ســطح ادارات، ســازمانها، مراکــز فرهنگــی و مذهبــی و مناطــق مختلف شــهری و روســتایی 
جنــوب شــهر تهران،شهرســتان ری و شــهرهای باقرشــهر، کهریــزک، حســن آبــاد، قیام دشــت 

و خاورشــهر نصــب شــد.
وی  بــا اشــاره بــه کاهــش شــدید حجــم منابــع آبــی ســدهای تامیــن کننــده آب تهــران و 
محدودیــت شــدید منابــع آبــی شــهرهای جنوبــی تهــران، از شــهروندان درخواســت کــرد تــا 
بــا صرفــه جویــی بیشــتر و رعایــت الگــوی اســتاندارد مصــرف )۱۳0لیتــر بــرای هــر نفــر در 
شــبانه روز(، ضمــن کمــک بــه حفــظ منابــع آبــی موجــود و پیشــگیری از روبــه رو شــدن بــا 
قطعــی آب، امــکان اســتمرار خدمــات رســانی از ســوی شــرکت آب و فاضــالب و بهــره منــدی 

همگانــی از آب آشــامیدنی ســالم را فراهــم کننــد.
شــرکت آب و فاضــالب منطقــه6 تهــران- شــهرری، بیــش از  ۲76 هــزار مشــترک آب شــهری 
و روســتایی و ۱84 هــزار مشــترک فاضــالب دارد و بــه آحــاد جمعیتــی بالــغ بــر ۲میلیــون 
نفــر در مناطــق )۱۵-۱6-۱7-۱9-۲0( شــهرداری تهــران و پنــج شــهر جنــوب تهــران شــامل 
شــهرهای باقرشــهر، کهریــزک، حســن آبــاد، قیــام دشــت، خاورشــهر  و 7۲ روســتای جنــوب 

تهــران و شهرســتان ری خدمــات رســانی مــی کنــد.

مشترکان جنوب تهران در مصرف آب صرفه جویی کنند

گزارش: رضا فغانی


