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غدیـر خـم از جملـه روزهـای مهـم تاریخـی مـی باشـد کـه در روز 
هجدهـم ذی الحجـه اتفاق افتاده اسـت و توسـط بـزرگان دینی »عید 
االکبـر« معرفی شـده اسـت ، در این روز بـه فرمان الهـی پیامبر اکرم 
)ص( در راه بازگشـت از آخریـن سـفر حـج خـود در مکانـی به اسـم 
غدیـر خم عنوان جانشـینی بـه حضرت علـی علیه السـام می دهد 
و بـه نوعـی بـا او بیعت می کنـد. تمامـی افـرادی کـه در آن روز کنار 
پیامبـر حضور داشـتند نیز بـه تبعیت از رسـول اکـرم )ص( با حضرت 
علـی )ع( بیعت می کنند و بدین گونه شـیعیان هر سـال جشـن های 

بسـیار باشـکوه را در روز هجدهـم ذی الحجه برگزار مـی نمایند. 

من کنت موال فهذا علی موال  

صفحه 4

توســعه حــرم عبدالعظیــم )ع( همــکاری 
نماینــدگان و مســئوالن را مــی طلبــد

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری:

ســاخت و ســاز در ســطح روستاها 
ــود رصد ش

صفحه 5

صفحه 2

سیدعلی یزدی خواه:
صرفه اقتصادی، باعث تغییر کاربری 

زمین های کشاورزی ری

سرهنگ جلیلیان:
کشف کارگاه تقلبی تولید مکمل های 

ورزشی در »ری«

امین بابایی:
سالمت و جان مردم 

خط قرمز ماست

آسیب های اجتماعی 
با اقدامات پیشگیرانه در جامعه 

ساماندهی شود

صفحه 2

2 5 7 8

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری تهران:

هدف دولت مردمی، 
توانمندی روستاییان است

حضور شهرهای اقماری تهران در نمایشگاه سال آینده  
نقش موثری در برنامه ریزی بهتر برای پایتخت

 شهردار باقرشهر اعالم کرد:

حجت االسالم قاضی عسکر:



جامعه   یکشنبه / 26 تیر 1401 /  17 ذی الحجه1443 / 17 ژوئیه 2022 /  سال هفتم/  شماره  289

توسعه حرم عبدالعظیم )ع( همکاری نمایندگان و مسئوالن را می طلبد 

تولیــت آســتان عبدالعظیــم حســنی)ع( گفــت: برنامــه هــای توســعه ای حــرم طبق 
فرمــان رهبــر معظــم انقــاب بــا جدیــت دنبــال مــی شــود و تــداوم آن همــکاری 

نماینــدگان مجلــس و مســئوالن را مــی طلبــد.
ــدگان تهــران، ری، شــمیرانات،  ــا نماین ــدار ب ــی قاضــی عســکر در دی حجــت االســام ســید عل
ــاب در  ــم انق ــر معظ ــت: رهب ــار داش ــامی اظه ــورای اس ــس ش ــس در مجل ــهر و پردی اسامش
حکمشــان ادامــه توســعه عمرانــی و آبادانــی، توســعه فرهنگــی، تســهیل امر زیــارت و رســیدگی به 
محرومــان و فقــرا را ذکــر فرمــوده انــد کــه امیــد داریــم بــا همــکاری همــه عزیــزان در تمامــی این 

حــوزه هــا اقدامــات مفیــدی انجــام گیــرد.
وی بــه تشــریح برخــی از خدمــات و فعالیــت هــای ایــن بــارگاه ملکوتــی پرداخــت و اعــام کــرد: 
مرکــز درمانــی دارالشــفای کوثــر بــا ارائه حــدود دو هــزار خدمــت در روز، مجموعه مــدارس حکمت 
بــا پشــتیبانی از دانش آمــوزان از مقطــع ابتدایــی تــا ورود بــه دانشــگاه و دانشــگاه و پژوهشــگاه قرآن 
ــه پژوهــش هــا بخشــی از فعالیــت هــای  ــراوان و ارائ ــا تربیــت دانــش آموختــگان ف و حدیــث ب
مجموعــه حــرم عبدالعظیــم حســنی بــه شــمار مــی رونــد. حجــت االســام قاضــی عســکر ادامــه 

داد: تالیفــات و موســوعه نــگاری هــای گوناگــون، حــوزه هــای علمیــه بــرادران و خواهــران با ســطح 
علمــی خــوب و مرکــز آمــوزش قــرآن کریــم بــا توســعه فعالیت هــای قرآنــی و گســترش آمــوزش 
ــه روســتاهای شهرســتان ری بخش هــای دیگــری از فعالیت هــای ایــن آســتان مقــدس  قــرآن ب
هســتند. تولیــت حــرم عبدالعظیــم حســنی)ع( بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیــت هــای بــاالی ایــن 
آســتان مقــدس در حــوزه هــای فرهنگــی و تبلیغــی خاطــر نشــان کــرد: بــا برنامــه ریــزی هــای 
صــورت گرفتــه در طــرح هــای فرهنگــی پیــش رو ســعی داریــم بــا برگــزاری ویــژه برنامــه هــای 
فرهنگــی و مناســبتی و دعــوت از ســخنرانان عالــم و فاضــل، ذاکرین آئینــی، برگــزاری کارگاه های 
ســبک زندگــی اســامی، جلســات مشــاوره، اجــرای طــرح ازدواج آســان و جشــن هــای تکلیــف، 
قــدم هــای موثــری را در راســتای توســعه فرهنگــی ایــن آســتان مقــدس و منطقــه ری برداریــم.

وی افــزود: اســتفاده از تخصــص و تجــارب گوناگــون حــدود چهــار هــزار خــادم افتخاری و تشــرفی 
یکــی دیگــر از ظرفیت هــای موجــود در ایــن آســتان مقــدس اســت کــه از دانــش و تخصــص ایــن 
عزیــزان بــا  برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در مســیر توســعه خدمــات بــرای زائــران بهــره 
خواهیــم گرفــت. تولیــت آســتان مقــدس حضــرت عبدالعظیــم)ع(، بــا اشــاره بــه دغدغــه هــا و 
نیازهــای ایــن بــارگاه ملکوتــی در مســیر توســعه خدمــات بــه زائریــن و مراجعیــن اضافــه کــرد: 
ایــن آســتان مقــدس بــا توجــه به محرومیــت شهرســتان ری و همچنیــن حضــور روزافــزون زائرین 
بــا کمبودهــای فراوانــی روبــرو اســت کــه از جملــه آنهــا, نبــود مراکــز خدماتــی و رفاهــی مناســب 
در اضــاع حــرم، نبــود پارکینــگ طبقاتــی و مراکــز اقامتــی، کمبــود ابنیــه و همچنین فرســودگی 
بســیاری از بناهــا و نماهــای موجــود کــه همگــی آنهــا نیازمنــد توجــه بیــش از پیــش مســئوالن 
بــه ایــن منطقــه و آســتان مقــدس اســت. حجــت االســام قاضــی عســکر افــزود: مــا در راســتای 
تحقــق فرامیــن رهبــر معظــم انقــاب نیازمنــد یــاری تمامــی عزیــزان هســتیم تــا بــه لطــف الهی 

ایــن آســتان مقــدس بــه کانــون و قطــب فرهنگــی تهــران تبدیــل شــود.
در ایــن دیــدار، حجــت االســام و المســلمین ســیدرضا تقــوی، آقایــان محمــد اســماعیل کوثــری، 
ســیدعلی یــزدی خــواه، علــی خضریــان، غامحســین آرام، ابوالفضــل عمویــی و خانم زهره ســادات 
الجــوردی از نماینــدگان مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود 
پیرامــون معضــات و مســائل شهرســتان ری پرداختــه و ابــراز امیــدواری کردنــد کــه بــا توجــه بــه 
رویکــرد و نــگاه ویــژه دولــت و مجلــس شــورای اســامی بــه توســعه اماکــن مذهبــی، اقدامــات 
موثــری در آینــده صــورت پذیــرد و مجلــس و نماینــدگان  مــردم تهــران آمــاده همــکاری در همــه 

زمینــه هــا بــا آســتان مقــدس هســتند.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان تهران گفت: سطح آسیب های 
اجتماعـی و مشـکات باید بـا اقدامـات پیشـگیرانه و انجام 
وظایـف به  موقـع دسـتگاه های دخیل در جامعه سـامان دهی 

شود.
علـی القاصـی مهـر در آیین آغـاز عملیـات اجرایی احداث سـاختمان 
جدیـد دادسـرای شهرسـتان ری افزود: یکـی از لوازم دادرسـی عادالنه 
و منصفانه اختصاص محیط در شـان مردم در دادگسـتری اسـت اما در 
حال حاضر وضعیت مناسـبی در دادگستری ری حاکم نیست و رئیس 
قـوه قضائیـه در بازدید از این مکان دسـتور سـاماندهی این سـاختمان 
را صـادر کردنـد کـه پیگیری هـای الزم صـورت گرفـت و امروز شـاهد 
ایـن اتفـاق خوب و قابل توجه هسـتیم. این مسـئول خاطرنشـان کرد: 
شهرسـتان ری از شرایط و وضعیت خاصی برخوردار است و با جمعیت 
بـاالی یک میلیون نفر، شـاهد مسـائل و مشـکاتی در حـوزه قضایی، 

امنیتی و انتظامی هسـتیم که منجر به حجم زیاد پرونده های ورودی 
به دادگسـتری آن می شـود.

وی یادآور شـد: مراجعان به دادگسـتری کسـانی هسـتند که به دلیل 
اختاف فی مابین و مسـائل و مشـکاتی که از بدنه اجتماعی به وجود 
می آیـد در محیط هـای قضایی به شـکل پرونـده های قضائـی  خود را 
نشـان مـی دهد. القاصـی مهر اظهار داشـت: هرچـه کارکرد دسـتگاه، 
نهادهـا و بخش هـای محیطـی مناسـب تر و بـه همـان میـزان شـاهد 
کاهـش ناهنجاری هـا و مشـکات اجتماعـی باشـیم، ورودی پرونده ها 
بـه مجموعـه قضایی کاهش خواهـد یافت. وی خاطرنشـان کـرد: آغاز 
عملیـات اجرایی دادگسـتری شـهرری بـرای مرجع قضایـی به منظور 
تسـهیل امـور مردم و تامین محیط مناسـب بـرای دادخواهـی مردم و 
رفـاه حال مراجعان امری قانونی اسـت اما باید بدانیم توسـعه و افزایش 
دادگسـتری تشـکیات قضایـی ممکـن اسـت حاکـی از افزایـش آمار 
پرونده هـا و جرائم باشـد لـذا امیدواریم با این وجود شـاهد کاهش نزاع 
در میان مردم باشـیم. این مسـئول یادآور شـد: شهرستان ری جمعیت 
قابـل توجهـی دارد و باید رسـیدگی به امور مردم تسـریع و تسـهیل و 

امکاناتـی متناسـب با نیـاز این جمعیت تامین شـود.
مراجعان در ساختمان فعلی دادگستری شهرری در تنگنا بودند

رئیس کل دادگسـتری اسـتان تهران همچنین در حاشیه این آیین به 
خبرنگاران گفت: پیرو بازدید رئیس قوه قضائیه از دادگسـتری شهرری 
وضعیت سـاختمان فعلی دادگسـتری از نظر فضای فیزیکی نامناسـب 

دیـده شـد که برای پاسـخگویی به مراجعان در تنگنا قـرار دارند.

وی افـزود: ریاسـت قـوه قضائیـه بـرای رفـاه حال مـردم، تسـهیل کار 
مراجعـان و ایجاد دادگسـتری درخور در این شهرسـتان دسـتور دادند 

که سـاخت سـاختمان جدیـد در دسـتور کار قـرار گیرد.
القاصـی مهـر اضافه کـرد: در پی تعامـات صورت گرفته بـا فرمانداری 
ویژه شهرسـتان ری، شهرداری منطقه ۲۰  و امام جمعه شهرری مجوز 
احـداث دادگسـتری در زمینـی به مسـاحت ۵ هـزار متر مربـع و با زیر 
بنـای حـدود ۱۱ متـر مربع صـادر و نقشـه آن طراحی و امـروز کلنگ 
زنی شـد.رئیس کل دادگسـتری استان تهران اعام کرد: این ساختمان 
در هشـت طبقـه با سـطح اشـغال یـک هـزار و ۴۰۰ متر مربـع و برای 
۵۰ شـعبه دادگاه و دادسـرا پیش بینی شـده که با اعتبار بالغ بر ۱۳۴ 
میلیـارد تومـان کـه ۳۰ درصـد از آن تـا امـروز تامین شـده و مابقی از 
محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شـده طی زمانبندی ۲ سـاله 

به اتمام خواهد رسـید.

حجت االسالم قاضی عسکر: 

آسیب های اجتماعی با اقدامات پیشگیرانه در جامعه ساماندهی شود
رئیس کل دادگستری استان تهران: 
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ــع  ــم، تجم ــر خ ــعید غدی ــد س ــتانه عی در آس
غدیریــون باقرشــهر بــا حضــور حجــت االســام 
والمســلمین ســید علــی قاضــي عســکر تولیــت 
ــم  ــرت عبدالعظی ــدس حض ــتان مق ــرم آس محت
ــاون  ــی مع ــد زمان ــام، حمی ــه الس ــنی علی حس
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری، 
حجــت االســام اســتیری امــام جمعــه باقرشــهر 

ــزک،  ــدار کهری ــی بخش ــن بابای ــرک، امی و کهری
محســن قضاتلــو شــهردار باقرشــهر، علــی کلهر 
ــی  ــام رحمان ــت االس ــزک، حج ــهردار کهری ش
فرمانــده بســیج باقرشــهر، ائمه جماعات مســاجد 
و شــهروندان در مســجد امیرالمومنیــن علــی ابن 

ــد.  ــزار ش ــب )ع( برگ ابیطال
حجت االســام والمســلمین قاضی عســکر تولیت آســتان 

حضــرت عبدالعظیــم)ع( در ایــن مراســم ضمــن تبییــن 
ــادآوری  ــر اهمیــت ی ــر در بیــن شــیعیان، ب ــگاه غدی جای
ــت  ــت و والی ــگ والی ــان فرهن ــه هم ــر ک ــگ غدی فرهن
ــه  ــه ب ــد کرد.قاضــی عســکر در ادام ــری اســت تاکی پذی
ــن  ــه ای ــن مراســم اشــاره کــرد و گفــت: ک حضــور در ای
ــردم در روســتاها و شــهرهای  ــا م ــا ب ــا و دیداره حضوره

ــد داشــت. ــه خواه ــه شهرســتان ری ادام تابع

تجمع غدیریون باقرشهر در مسجد امیرالمومنین)ع(

همزمــان بــا والدت باســعادت حضــرت امــام هــادی ع و دهــه والیــت و امامت، 
همایــش پیــاده روی خانوادگــی بیعــت بــا والیــت بــا حضــور قضاتلــو شــهردار 
باقرشــهر، ســرهنگ حیــدری جانشــین فرمانــده ســپاه ناحیــه حضــرت روح 
ــط  ــر رواب ــی مدی ــهردار، خفای ــی ش ــی اجتماع ــاون فرهنگ ــی مع اهلل ره، محب
ــک  ــت بان ــرژی، پس ــرکت ان ــی از ش ــران، نمایندگان ــگاه ته ــی پاالیش عموم
ــکاری  ــارکت و هم ــا مش ــکاران ب ــوتان و ورزش ــری از پیشکس ــداد کثی و تع

شــرکت هــا و نهادهــا در باقرشــهر برگــزار شــد. 
ایــن مراســم بــا همکاری ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل ره و حــوزه هــای ۴۵۱ و ۴۵۲ باقرشــهر 
و مشــارکت پاالیشــگاه نفــت تهــران، شــرکت انــرژی، انجمــن خیریــه یــاران همــراه، مجتمــع 

خیریــن خــادم الشــهدا، اداره ورزش و جوانــان و شــعبه پســت بانــک گلحصــار اجــرا گردیــد.

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی بیعت 
با والیت در باقرشهر

حضور شهرهای اقماری تهران در نمایشگاه سال آینده
نقش موثری در برنامه ریزی بهتر برای پایتخت 

شهردار باقرشهر اعالم کرد:

ــگاه  ــران در نمایش ــاری ته ــهرهای اقم ــور ش ــت: حض ــن قضاتلوگف ــر محس دکت
ــد. ــر باش ــت موث ــرای پایتخ ــر ب ــزی بهت ــد در برنامه ری ــده می توان ــال آین س

ــت شــهری اظهــار  ــد از نمایشــگاه توانمندی هــای مدیری شــهردار باقرشــهر در حاشــیه بازدی
ــهری  ــت ش ــای مدیری ــده و توانمندی ه ــهرهای خواهرخوان ــگاه ش ــزاری نمایش ــت: برگ داش
ــود؛ هــم از جهــت شــناخت شــهر و هــم از  ــه همــت شــهرداری تهــران، اقــدام مناســبی ب ب
ــا  ــو ب ــکان گفت وگ ــهری ام ــداد ش ــن روی ــیه ای ــه در حاش ــئوالنی ک ــا مس ــاط ب ــت ارتب جه
آنهــا فراهــم شــد. قضاتلــو افــزود: مــردم توانســتند بــا بازدیــد از ایــن نمایشــگاه بــه دامنــه و 
وســعت فعالیت هــای شــهرداری بــه صــورت یــک جــا آشــنا شــوند. وی اضافــه کــرد: بایــد از 

ــرد.  ــتفاده ک ــن نمایشــگاه اس ــران در ای ــراف ته ــای شــهرهای اط ظرفیت ه
ــه خــودی خــود اداره می شــوند امــا  شــاید بتــوان گفــت کــه شــهر بزرگــی ماننــد تهــران ب
حضــور شــهرهای اقمــاری اطــراف تهــران نیــز در پیشــرفت پایتخــت موثــر اســت. شــهردار 
باقرشــهر گفــت: همانطــور کــه می دانیــد ۴۶ شــهر اقمــاری در اســتان تهــران وجــود دارد کــه 
برخــی از ایــن شــهرها فاصلــه بافصلــی دارد و دعــوت کــردن از شــهرداران ایــن شــهرها در 

ــد باشــد. ــد مفی نمایشــگاه می توان



اجتماعی  یکشنبه / 26 تیر 1401 /  17 ذی الحجه1443 / 17 ژوئیه 2022 /  سال هفتم/  شماره  489

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری تهــران گفــت: ایــن نظــام 
براســاس اســناد باالدســتی و بیانیــه گام دوم انقــاب تدویــن شــده اســت کــه هدف 
ایجــاد تحــول در مدیریــت روســتا، توانمندســازی روســتائیان، محرومیــت زدایــی و 

تهیــه و تدویــن ســند توســعه همــه جانبــه روســتا می باشــد.
به گزارش روابط عمومی بخشداری کهریزک، همایش تجلیل از شهرداران و دهیاران ساعی شهرستان 
ری با حضور حجت االسام والمسلمین استیری امام جمعه باقرشهر و کهریزک، موسوی مدیرکل 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران، حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری، بخشداران، 

شهرداران و دهیاران شهرستان ری و سایر مسئولین در بخشداری کهریزک برگزار شد.
سید حبیب موسوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران در این همایش اظهار 
داشت: این نظام بر پایه اصول و مبانی خاصی بنا شده است که متضمن خون ده ها هزار شهید 
می باشد. موسوی تاکید کرد: مسئولین در این نظام از دهیاری تا باال ترین سطح اجرایی باید پایبند 

به این اصول باشند چرا که تنها حکومت شیعه و مقید به اصول علوی هستیم. مدیرکل دفتر امور 
روستایی و شوراهای استانداری تهران افزود: حکومتی که والیت فقیه در آن، چه از نظر شرعی چه از 

نظر قانونی، از جایگاه غنی ورفیعی برخوردار است.
موسوی ضمن تبریک عید قربان، عید غدیر و دهه امامت و والیت بیان داشت: همانگونه که غدیر یعنی 
امامت در امتداد رسالت و نبوت قرار دارد، والیت فقیه نیز در امتداد این دو بوده و انشاءاهلل به ظهور 
حضرت ولی عصر)عج( ختم می شود. این مقام مسئول گفت: در تعریف، روستا یک مرکز جمعیتی 
است که یکی از فعالیت های مرتبط با کشاورزی، باغبانی، دامداری، زنبورداری یا صنایع تبدیلی مرتبط 
با کشاورزی و صنایع دستی در آن انجام شود. وی ادامه داد: درواقع در روستا حتما می بایست یک 
کار تولیدی صورت پذیرد و اشتغال ایجاد شود چرا که فرق شهر وروستا در همین نکته هست؛ در 
روستا تولید صورت می گیرد ودر شهرها مصرف می شود. موسوی تصریح کرد: با توجه تاکیدات مکرر 
مقام معظم رهبری در سال های متمادی درخصوص لزوم توجه جدی به بخش کشاورزی و روستا، 
اهمیت امنیت غذایی در دنیای امروز، لزوم شکل گیری اقدامات جهادی در این امر و دستور آیت اهلل 

رئیسی در این خصوص، قرارگاه جهادی به ریاست وزیر محترم کشور در وزارت کشور شکل گرفت.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران گفت: این قرارگاه در اولین اقدام نظام 
حکمرانی روستایی را با ۱۶ گروه حکمرانی وحدود ۳۰ نظام مهم و ذیل همین گروه ها تعریف کرده 
است. موسوی اظهار داشت: این نظام براساس اسناد باالدستی و بیانیه گام دوم انقاب تدوین شده 
است که هدف ایجاد تحول در مدیریت روستا، توانمندسازی روستائیان، محرومیت زدایی و تهیه و 

تدوین سند توسعه همه جانبه روستا می باشد.
وی افزود: در حال حاضر تنها سند توسعه روستا طرح هادی می باشد که فقط به توسعه کالبدی در 
آن توجه شده است، حال آنکه در این نظام حکمرانی توسعه در همه ی محورهای فرهنگی، اجتماعی، 
عمرانی، کشاورزی، اقتصادی مورد تاکید می باشد. سید حبیب موسوی مطرح کرد: امنیت غذایی یکی 
از مولفه های امنیت پایدار در دنیای امروز بوده که با توجه به روستا و بخش کشاورزی می توان به آن 
دست یافت. وی خاطر نشان کرد: در ماه های اخیر دیدیم که یک اتقاق کوچک در اروپا تمام امنیت 

غذایی وحتی اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داد.

هدف دولت مردمی، توانمندی روستاییان است
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران:

همایش تجلیل از دهیاران و شهرداران شهرستان ری به روایت تصویر
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ساخت و ساز در سطح روستاها رصد شود
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری:

معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت: ســاخت و ســازها 
را در روســتاها رصــد کنیــم و اینگونــه نباشــد یــک خانــه ۵ طبقــه شــود و خانــه ای 

ــک طبقه. ــر ی دیگ
ــالن  ــه در س ــتان ری ک ــاران شهرس ــهرداران و دهی ــل از ش ــش تجلی ــی در همای ــد زمان حمی
ــزک برگــزار شــد، گفــت: ســاخت و ســازها را در روســتاها رصــد  اجتماعــات بخشــداری کهری

ــه. ــک طبق ــه ای دیگــر ی ــه شــود و خان ــه ۵ طبق ــک خان ــه نباشــد ی ــم و اینگون کنی
وی ادامــه داد: نمــی تــوان بــرای خدمــت بــه مــردم معطل کــرد؛ خوشــبختانه بهترین شــهرداران 
و دهیــاران را در شــهر ری داریــم و نمونــه کارمــان اتصــال آب کهریــزک بــه آزادگان بــود کــه 
جهــادی انجــام شــد. زمانــی خطــاب به دهیــاران و شــهرداران گفــت: فرصــت خدمتگــزاری کوتاه 

اســت و بایــد از ایــن فرصــت بــه خوبــی اســتفاده کــرد.
ــرار نیســت بودجــه دهیــاری جــای  ــژه شهرســتان ری همچنیــن بیــان داشــت: ق ــدار وی فرمان
دیگــری خــرج شــود و نبایــد ایــن بودجــه بــه غیــر از انجــام امــور دهیاری هــا هزینــه شــود؛ هــر 

کــس زیــاده خواهــی کــرد منتظــر برخــورد جــدی باشــد.
وی خطــاب بــه دهیــاران افــزود: مدافــع شــما هســتیم تــا زمانــی کــه بــر ریــل قانــون حرکت می 

کنیــد؛ کارهــای خوبــی انجام شــده و مــردم راضی هســتند.
زمانــی خاطرنشــان کــرد: بازخــورد خوبــی از مــردم می گیــرم و خوشــبختانه در مســیر پیشــرفت 
هســتیم؛ مســائل از امنیــت تــا توســعه  را بــه مــن اطــاع دهیــد تــا کارهــا بــا هماهنگــی بهتــر و 

بیش تــر، پیــش بــرود. گفتنــی اســت در ایــن همایــش از دهیــاران و شــهرداران شهرســتان ری 
بــه مناســبت هفتــه دهیــاری و شــهرداری تقدیــر شــد.

بخشـدار کهریـزک گفـت: بـه رسـانه های سـیاه نما 
هشـدار می دهـم که مجموعـه بخشـداری کهریزک و 
حـوزه حاکمیتـی شهرسـتان ری هیچ گونه مماشـاتی 
در مسـئله سـامت مردم نداشـته و هرگونـه اقدام در 
راسـتای سـیاه نمایی و حمایـت از خاطیـان منجـر به 
معرفـی و اقدام قضایی خواهد شـد چرا که سـامت و 

جـان مردم خـط قرمز ماسـت.
امیـن بابایـی بخشـدار کهریـزک ضمن اشـاره به کشـف ۳۰۰ 
کیلـو مـرغ فاقد هویت و فاسـد در گشـت های مشـترک اخیر 
گفت: چندی پیش و در جریان گشـت های مشـترک بازرسـی 
از صنـوف، یکـی از واحدهای توزیع گوشـت کهریزک به دلیل 
وجـود ۳۰۰ کیلـو قطعات مرغ فاقد هویت و فاسـد شناسـایی 
و ضمـن امحـاء موارد مکشـوفه به مراجع قضایی معرفی شـد.

بخشـدار کهریـزک اظهـار داشـت: بـا انتشـار و انعـکاس خبر 
مربـوط به این تخلف مسـتند برخی رسـانه های فاقـد مجوز و 
بی هویت دسـت به فرافکنی، سـیاه نمایی و نشـر اکاذیب زدند.

امیـن بابایـی تصریـح کـرد: بـه ایـن دسـت رسـانه ها هشـدار 
می دهـم که مجموعه بخشـداری کهریزک و حـوزه حاکمیتی 
شهرسـتان ری هیچ گونه مماشـاتی در مسـئله سـامت مردم 
نداشـته و هرگونـه اقـدام در راسـتای سـیاه نمایی و حمایت از 
خاطیـان منجـر به معرفی و اقـدام قضایی خواهد شـد چرا که 

سـامت و جـان مـردم خط قرمز ماسـت.
بابایـی افـزود: توصیـه می شـود افـراد در چنیـن موضوعـات 
حساسـی کـه گره به جـان مردم خورده اسـت از جانـب داری 
ناحـق و اظهـار نظـرات غیـر کارشناسـی و بـی پایـه و اسـاس 
پرهیـز کـرده و افکار عمومـی را منحرف نسـازند چرا که نقش 
بخشـداری یک نقش نظارتی و حاکمیتی بـوده، اقدامات انجام 
شـده زیـر نظر حـوزه دامپزشـکی شهرسـتان ری و بـا حضور 

رئیـس ایـن مجموعـه و احـکام قضایـی صورت گرفته اسـت.

سالمت و جان مردم خط قرمز ماست
امین بابایی:

عید با نبض دقایق زیباست؛ عید با روح شقایق زیباست؛ عید با یاد عزیزان زیباست.

روابط عمومی شورای اسالمی بخش کهریزکروابط عمومی بخشداری کهریزک

عید سعید غدری خم مبارک باد
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آغاز طرح چتر پسماند شهر در کهریزک
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری کهریــزک در راســتای حفظ محیط زیســت، 

طــرح جمــع آوری پســماند خشــک از درب منــازل شــهر کهریزک آغاز شــد.
ــور  ــه منظ ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــزک ب ــهردار کهری ــر؛ ش ــی کله ــدس عل مهن
بازگشــت دوبــاره مــواد بــه چرخــه تولیــد و جلوگیــری از جمــع آوری غیــر مجاز پســماند 
خشــک در ســطح شــهر، طــرح  جمــع آوری پســماند خشــک از درب منــازل شــهروندان 
ــا عنــوان چتــر پســماند شــهر در دســتور کار مدیریــت شــهری شــهرداری کهریــزک  ب
قــرار گرفــت. وی افــزود: در ایــن طــرح شــهروندان از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن 
۰99۲۵8۰۰۰۵9 درخواســت خــود را مبنــی بــر تحویــل پســماند اعــام کــرده و فعــاالن 
ایــن طــرح بــا حضــور در محــل نســبت بــه خریــد پســماند خشــک اقــدام مــی کننــد.
کلهــر خاطــر نشــان کــرد، طــرح چتــر پســماند شــهر بــا هــدف بهبــود وضعیــت زیســت 
محیطــی شــهر و از ســوی معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کهریــزک کلیــد خــورده 

اســت و طــرح آموزشــی چتــر پســماند نیــز همزمــان اجــرا مــی شــود.
ــت پســماند خشــک  ــی اولیــن کانکــس دریاف ــان از جــا نمای ــزک در پای شــهردار کهری

ــر داد. ــزک خب ــراج کهری خانگــی در بوســتان مع

ــی  ــر، روز مل ــیدن ۱۴ تی ــرا رس ــبت ف ــه مناس ب
ــه  ــده ناحی ــا فرمان ــهرداری ه ــا و ش ــاری ه دهی
حضــرت روح اهلل) ره( از شــهردار کهریــزک تجلیــل 

ــل آورد. بعم
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری کهریزک؛ ســرهنگ 
ــا  ــرت روح اهلل) ره( ب ــه حض ــپاه ناحی ــده س ــی؛ فرمان بوداغ
حضــور در شــهرداری کهریــزک، از زحمــات و تــاش هــای 
اثرگــذار علــی کلهــر، شــهردار کهریــزک تقدیــر کــرده و روز 

شــهرداری هــا را بــه وی و همکارانــش تبریــک گفــت.
وی مجموعــه شــهرداری را یکــی از نهادهــای اجتماعــی و 
خدمتگــزار در جامعــه عنــوان کــرد و بــرای یکایــک مدیــران 
و کارکنــان شــهرداری کهریــزک کــه همــواره بــرای آبادانــی 
و توســعه شــهر تــاش مــی کننــد، آرزوی توفیــق روزافــزون 
داشــت. در پایــان ایــن دیــدار صمیمــی، ســرهنگ بوداغــی 
ــیجی و  ــهردار بس ــات ش ــر از زحم ــوح تقدی ــای ل ــا اعط ب

ســاعی شــهر کهریــزک تجلیــل بعمــل آورد.

تجلیل فرمانده ناحیه مقاومت حضرت روح اهلل)ره( از شهردار کهریزک

روابط عمومی شهرداری کهریزک

عید سعید غدری خم مبارک باد

بسـته معنـوی که قرار اسـت هم زمـان با عید قربان از سـوی سـازمان بهشـت حضرت 
زهـرا)س( بـه خانـواده متوفیان مدفـون در تهـران اهدا شـود، با حضور معـاون خدمات 

شـهری شـهرداری تهران در حاشـیه نمایشـگاه شـهرهای خواهر خوانده رونمایی شد.
در راسـتای تعظیـم شـعائر و ترویـج آییـن هـا و برنامه هـای مذهبی پس از مراسـم تدفیـن مومنان، 
سـازمان بهشـت حضـرت زهـرا)س( بـر خود بایسـته و ضـروری دانسـت تا بسـته ای را بـا هم فکری 
متخصصیـن امـر آمـاده شـده، در اختیار خانـواده متوفیان مدفـون در تهران قـرار دهد. براسـاس این 

گـزارش، ایـن بسـته معنوی شـامل قرآن کریم و اقامی اسـت کـه رویکرد دینی و آیینـی دارد مانند 
شـمع، جاشـمعی و و عود؛ که از سـوی سـازمان در مناسـبت های خاص و اعیاد مذهبی و آیینی به 

آدرس خانـواده متوفیـان ارسـال خواهـد شـد کـه از اعیاد قربـان و غدیر آغاز می شـود.
همچنیـن در کنـار ایـن هدیه معنـوی اهدایی به خانـواده های متوفیـان مدفون در تهـران، برگه ای 
هـم قـرار داده شـده کـه در آن هـم از قصـور در خدمات رسـانی به خانـواده های داغـدر عذرخواهی 
کـرده ایـم و هـم اینکه بـا درج یـک آدرس الکترونیکی و دریافت نقطه نظـرات خانواده هـای داغدار، 

فراینـد خدمـات بـی منـت را با نظر سـنجی ارزیابـی می کنیم.

بسته معنوی اهدایی سازمان بهشت زهرا)س( به خانواده متوفیان رونمایی شد
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کشف کارگاه تقلبی تولید مکمل های ورزشی در »ری«
سرهنگ جلیلیان:

ــی  ــای ورزش ــل ه ــد مکم ــف کارگاه تولی ــتان ری از کش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــد. ــتگیر ش ــوص دس ــن خص ــر در ای ــک نف ــت: ی ــر داد و گف ــی، خب تقلب

ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت: در پــی دریافت اخبــاری مبنی 
بــر تولیــد و توزیــع مکمل هــای بدنســازی تقلبــی در محــدوده  »قلعــه نــو« موضــوع بــه صــورت 
ویــژه در دســتور کار مامــوران کانتــری ۲۱۱ قلعــه نــو قــرار گرفــت. وی افــزود: در ادامــه مامــوران 
پــس از انجــام تحقیقــات میدانــی ایــن کارگاه را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائی 
بــه موقعیــت اعــزام و در بازرســی از محــل موفــق بــه کشــف بیــش از ۱۰ هــزار عــدد قــرص و 
بیــش از ۵۰۰ کیلــو انــواع مکمــل هــای پــودری تقلبــی دارویــی و مقادیــر زیــادی از انواع ظــروف و 
قوطــی هــای خالــی در لیبــل هــای مختلــف معتبــر دارویــی شــدند. فرمانــده انتظامی شهرســتان 
ــا اشــاره بــه دســتگیری یــک نفــر در ایــن رابطــه، خاطــر نشــان کــرد: کارشناســان ارزش  ری ب
داروهــای تقلبــی مکشــوفه را هفــت میلیــارد ریــال بــرآورد کــرده انــد. ســرهنگ جلیلیــان بــا بیان 
ایــن کــه پلیــس ری بــا ســوداگران مــرگ و مــواردی کــه ســامت شــهروندان را بــه خطــر مــی 
انــدازد برخــورد خواهــد کــرد، از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده و یا اطــاع از مــوارد این 

چنینــی از طریــق شــماره  ۱۱۰پلیــس را در جریــان موضــوع بگذارنــد.
سارقان منزل مسکونی در شهرستان ری در عملیات ضربتی دستگیر شدند

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری گفــت: در پــی دریافــت گزارشــات مردمــی مبنــی بــر حضــور 
ســارقان در یکــی از منــازل مســکونی محــدوده حســن آبــاد ،بررســی موضــوع در دســتور کار قــرار 
گرفــت و در طــی عملیاتــی ضربتــی موفــق بــه دســتگیری ۲ ســارق آقــا و  یــک ســارق خانــم 
شــدند. ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان  گفــت: تیــم هــای عملیاتــی کانتــری ۱۷۶حســن آبــاد در 
اولیــن فرصــت تشــکیل و پــس از انجــام  هماهنگی هــای قضایــی بــه موقعیــت اعــزام شــدند و در 

طــی عملیاتــی ضربتــی موفــق بــه دســتگیری ۲ ســارق آقــا و  یــک ســارق خانــم شــدند.
وی بــا اشــاره بــه ســایر کشــفیات ادامــه داد: در ایــن عملیــات ضربتــی یــک دســتگاه خــودرو پــژو 
پــارس ســفید در محــل کشــف شــد کــه مشــخص گردیــد خــودرو ســال گذشــته از منطقــه رباط 

کریــم ســرقت شــده  اســت.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری ادامــه داد: متهمــان پرونــده پــس از دســتگیری بــه کانتــری 

منتقــل و پــس از انجــام تحقیقــات و تکمیــل پرونــده بــه دادســرا اعــزام شــدند.

بخشــدار مرکــزی ری از کشــف ۱۲ تــن آرد قاچــاق 
ــون  ــه ارزش ۱۷۰ میلی ــع ب ــبکه توزی ــارج از ش و خ

تومــان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بخشــداری مرکــزی ری؛ آمنــه 
ــا  ــارزه ب ــوکا گفــت: در راســتای اجــرای طــرح مب شــب ک

ــداری و  ــداری، بخش ــترک فرمان ــت مش ــاق کاال، گش قاچ
اصنــاف شهرســتان ری حیــن بازرســی بــه چهــار دســتگاه 
ــا را  ــتر آنه ــی بیش ــرای بررس ــده و ب ــکوک ش ــان مش نیس
ــان  ــن نیس ــی از ای ــزود: در بازرس ــد. وی اف ــف کردن متوق
ــدون  ــه ب ــی ک ــه آرد ۴۰ کیلوگرم ــداد ۳۰۰ کیس ــا تع ه

مجــوز قانونــی و بــا هــدف توزیــع خــارج از شــبکه بــوده را 
ــد. بخشــدار مرکــزی ری افــزود: ارزش ریالــی  کشــف کردن
ــون  ــارد و ۷۰۰ میلی ــک میلی ــش از ی ــده بی ــف ش آرد کش
ریــال بــود کــه بــا کشــف و ضبــط آن و بــا تشــکیل پرونــده 

ــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند. متهمیــن ب

کشف ۱2 تن آرد قاچاق در بخش مرکزی شهرستان ری 

عید سعید غدری خم مبارک بادعید سعید غدری خم مبارک باد

دهیاری و شورای اسالمی روستای عمادآوردهیاری و شورای اسالمی روستای گل تپه کبیر
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نماینده مردم تهران، ری، شـمیرانات، پردیس اسامشـهر در مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: صرفه اقتصادی موجب شـده تا در نزدیـک مجتمع آرادکوه در شهرسـتان ری 
شـاهد اسـتقرار مراکـز تقکیـک زباله غیـر مجاز باشـیم به گونـه ای کـه زمین های 

کشـاورزی این محـدوده به مراکـز تفکیک زباله تغییـر کاربردی داده اسـت.
سـیدعلی یـزدی خـواه با بیان این خبـر اعام کرد: در راسـتای برخورد با ایـن معضل پیگیری ها و 
مذاکراتـی بـا شـهرداری تهران انجام و مقرر شـده در مجتمع پـردازش زبالـه آرادکوه محل هایی به 
مراکـز تفکیـک زبالـه اختصاص یابد تـا مراکز غیرمجاز روسـتاهای اطراف به مرکـز آرادکوه منتقل 
شـود. سـایت آرادکـوه به عنوان مرکز انتقال پسـماند شـهر تهـران در بخش کهریزک شهرسـتان 
ری قـرار دارد و طـی سـال های گذشـته افـرادی با جمـع آوری ضایعات و فروش آن در شـهرهای 

کهریـزک و باقرشـهر، موجب نارضایتی مردم شـده اند.
مشکالت حق آبه کشاورزان شهرستان ری

وی با اشـاره به مشـکات حق آبه کشـاورزان شهرسـتان ری یادآورشـد: بیش از ۴۰ سـال اسـت 
که تصفیه آب در شـهرری انجام و به شهرسـتان های مجاور از جمله پاکدشـت و ورامین فرسـتاده 

می شـود. یـزدی خـواه اظهارداشـت: بـا پیگیری هـای انجـام گرفته در ایـن زمینه و طی جلسـات 
متعـدد ثابـت کردیـم که ۱۱۱ میلیون مترمکعـب آب از تصفیه خانه باید بـه ری اختصاص یابد که 
ایـن میـزان، جـدا از آب قنـوات و کانال  سـرخه حصار اسـت. این نماینده مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: بنابـود حق آبـه ری از ۱۲ تصفیـه خانـه محقـق شـود کـه در همین زمینـه تقاضای تحقق 
ایـن سـهمیه از سـه تصفیه خانه  فیروزبهـرام، اسامشـهر و ری را ارائه کردیـم و در زمینه جانمایی 

دریچه هـای برداشـت نیز طی جلسـات متعـدد برنامه ریزی  شـد.
عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس ادامه داد: شـهرک نوآوری کشـاورزی در انبارهای متروکه چای 
در دسـتور کار اسـت و ضمن حضور وزرای پیشـین و فعلی کشـاورزی زمینه حضور شـرکت های 
دانـش بنیـان در ایـن منطقـه فراهـم شـد کـه در این زمینـه نیز معـاون علمی رئیس جمهـور در 

منطقـه حضور یافـت و از ظرفیت موجـود بازدید به عمـل آورد.
پروژه انتقال آب شرب به بخش فشافویه در حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

یزدی خـواه بـه پیگیـری انجام شـده بـرای پروژه های انتقـال آب در شهرسـتان ری اشـاره و اضافه 
کـرد: پـروژه انتقال آب شـرب به بخش فشـافویه در حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبـار نیاز دارد 
کـه در همیـن زمینه پیگیـری های الزم به صورت مکتـوب با وزیر مربوطـه و رئیس جمهور انجام 
شـده که نیاز به پیگیری بیشـتر خواهد داشـت. وی با اشـاره به پیگیری مسـقف سـازی کانال آب 
ری - ورامین خاطرنشـان کرد: شـرکت آب منطقه ای تهران به دنبال ایفای سـهم مالی شهرسـتان 
اسـت تـا اجـرای پروژه و طبـق صحبت های انجام شـده تا پایان تابسـتان آب کانـال ری - ورامین 
بـه مسـیر لولـه با قطـر ۳ متر منتقل خواهد شـد که این پروژه توسـط بخش خصوصی در دسـت 
اجـرا و پیگیـری هـای الزم بـرای رفـع معارضـان در دسـت انجام اسـت. نماینـده مردم تهـران در 
مجلس اظهارداشـت: در زمینه مسـقف سـازی کانال از سـوی ادارات و دسـتگاه ها نه عقب نشینی 
صـورت گرفته و نه پشـیمان شـدند و موضوع کانال بـه جدیت در حال پیگیری اسـت و امیدواریم 

در ماه هـای آینده شـاهد تحقق این مطالبه باشـیم. 
یـزدی خـواه بـا اشـاره بـه موضـوع بافـت فرسـوده حاجی آبـاد اعـام کـرد: محلـه حاجی آبـاد 
معضلـی ۶۰ سـاله اسـت کـه پیگیـری مجوزهـای طـرح هـادی و الحـاق بـه بافـت آن در 
کوتاه تریـن زمـان ممکـن در حـال انجام اسـت و بخشـی از اقدامـات انتقال سـاکنان آن انجام 

شـده و برطـرف سـازی آن نیـاز بـه زمـان دارد.

واحدهای غیرمجاز جمع آوری پسماند 
و ضایعات شهرستان ری پلمب شد

رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان ری 
از پلمـب ۶  واحـد غیرمجـاز جمـع آوری پسـماند و 
ضایعـات در منطقـه حفاظت شـده جاجـرود در حوزه 

این شهرسـتان خبـر داد.
 علیرضـا فاضلـی ثانـی با اشـاره به شـکایات واصلـه از منطقه 
حفاظت شـده جاجرود در حوزه این شهرسـتان اظهار داشـت: 
۶ واحـد غیرمجـاز جمـع آوری و پـردازش پسـماند در ایـن 
منطقه شناسـایی شـد که بدون مجوز قانونی فعالیت داشتند. 
وی افـزود: علیـه ایـن واحـد ها به اسـتناد مـواد قانونـی ۶88 

قانـون مجازات اسـامی، مـاده ۱۵ قانـون حفاظـت از خاک و 
مـواد ۱۱ و ۱۲ قانـون حفاظـت و بهسـازی محیط زیسـت در 

مراجـع قضایـی اعام جرم شـد.
فاضلـی ثانـی بـا بیان اینکـه حوزه قضایـی بخش خـاوران نیز 
پـس از بررسـی و بازدیـد از ایـن منطقـه، حکم جمـع آوری و 
پلمـب ایـن واحدهـا را صادر کـرد، بیان داشـت: ایـن واحد ها 
بـه دلیـل رعایت نکـردن  الزامات بهداشـتی و محیط زیسـتی 
باعـث تخریب محیط زیسـت، انتشـار بـوی نامطبـوع و گایه 
اهالـی روسـتا شـده بودند.سرپرسـت اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان ری در خصـوص برنامـه های امسـال اداره 
حفاظـت محیـط زیسـت ایـن شهرسـتان در بحـث پسـماند 
اضافـه کـرد: در سـال جدیـد نظـارت بـر تکالیـف متولیـان 
پسـماند با جدیت و دقت بیشـتری اعمال خواهد شـد و با هر 

گونـه اهمـال  دسـتگاهها در این حوزه برخـورد قاطع و قانونی 
اعمـال می شـود.

وی تاکیـد کـرد: کلیـه افـراد و دسـتگاه هایی که با عـدم انجام 
تکالیـف قانونـی خـود در حوزه پسـماند به پسماندسـوزی در 
شهرسـتان دامـن مـی زننـد و سـامت شـهروندان را به خطر 

مـی اندازنـد بـه مرجع قضایـی معرفی می شـوند.
براسـاس آمار سـازمان پسـماند شـهرداری تهران،میزان جمع 
آوری پسـماند خشـک از مناطق ۲۲  گانه تهران ۷۰۰  تن در 
روز اسـت که این پسـماند خشـک در ایسـتگاه هـای بازیافت 
دوباره بررسـی و جداسـازی  می شـود؛ همچنین میزان جمع 
آوری پسـماند شـهری کـه بیشـتر آن تـر اسـت از مناطـق 
۲۲گانـه بـه طـور روزانـه ۵  هـزار و ۱۰۰ تـن اسـت کـه بـه 
آرادکـوه مجمتـع پـردازش و دفـع آراد کـوه منتقل می شـود. 

صرفه اقتصادی، باعث تغییر کاربری زمین های کشاورزی ری 
سیدعلی یزدی خواه: 


