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با تالش سـربازان گمنام امـام زمان )عـج( در اداره کل اطالعات 
جنـوب تهـران متخلفیـن صنعـت آرد و نـان شهرسـتان ری 

دسـتگیر شدند.
حمید زمانی در خصوص دسـتگیری اعضای عرضـه آرد خارج از 
شـبکه توزیع توضیـح داد: از گنـدم دولتی که بـه کارخانه های 
تولیـد آرد مـی رفت قسـمتی از آن تبدیل به آرد نمی شـد و به 

صورت پنهـان با قیمت  بـازار آزاد ...

متخلفین صنعت آرد و نان 
در چنگال قانون
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درمانگاه شبانه روزی

پیش بینی تمهیدات الزم  برای 
استقبال از جاماندگان اربعین

بخشدار مرکزی ری : 
از حق مردم کوتاه نمی آییم
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استاندار تهران :

مردمی بودن اربعین 
حسینی بزرگ ترین واقعه 

تاریخی جهان است

ــام  ــزن آب خ ــرداری از مخ ــره ب به
یــک هــزار مترمکعبــی قیامدشــت
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 بازدیـد وزیـر میـراث فرهنگی از 
مراکـز تاریخی و مذهبی شـهرری
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بازدید وزیر میراث فرهنگی از مراکز تاریخی و مذهبی شهرری

عـزت اهلل ضرغامـی وزیـر میراث،فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی همـراه چندتـن از 
مسـئولین و مقامـات ملـی، نماینـده مجلـس، فرماندار و شـهردار منطقـه 20 به اتفـاق گروهی 
از خبرنـگاران، عکاسـان از اماکـن تاریخـی متبرکـه شـهرری، بازدیـد و در فضائـی صمیمی با 

هنرمنـدان و کارآفرینـان حـوزه صنایع دسـتی گفتگـو پرداخت.
آوای ری آنالیـن: سـید عـزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی ضمن حضور 
در شـهرری در اماکـن متبرکـه ابن بابویه، شـیخ صـدوق، مزار مرحـوم مـوذن زاده اردبیلی، حاج حسـین زوار 
بازدیـد بعمـل آورد. بر اسـاس این گـزارش ضرغامی در ادامه بازدید سـپس به مزار شـهدای دفاع مقدس رفت 
و به سـاحت شـهید امانی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفارهرندی و نیز شـهید محمد بخارایی از شـهدای موتلفه 
اسـامی ادای احتـرام کـرد. وی همچنین در ادامـه این برنامه به زیارت مزار شـیخ رجبعلی خیاط رفت. کتاب 

کیمیـای محبـت با موضوع زندگی شـیخ رجبعلی خیـاط به مهندس ضرغامی اهدا شـد.
وزیـر میـراث در بازدیـد از مـزار علـی اکبـر دهخـدا  گفـت: دهخـدا شـخصیتی اثرگـذار بـود و بایـد در بهتر 

شناسـاندن مـزار دهخـدا و ویژگـی هـای او بـه مـردم اطـاع رسـانی بیشـتری صـورت گیرد.
وی سـپس بـه مـزار غامرضـا تختی رفـت و گفت: پهلوان زیـاد داریم؛ امـا اخاق پهلوانی کم اسـت. تختی به 

دلیل اخاق پهلوانی اش، ماندگار شـد و میراث فرهنگی ناملموس ما همین اسـت. تختی متصل به اعتقادات 
ماسـت. ضرغامی سـپس به برج طغرل رفت و در ابتدا با هنرمندان صنایع دسـتی درباره مسـائل و مشـکات 
کارشـان صحبـت کـرد. وزیر میـراث فرهنگی در گفتگـو با کارآفرینان صنایع دسـتی قـول برگـزاری بازارچه 
صنایـع دسـتی را بـه آنهـا داد. وی در صحبت بـا کارآفرینی که کار روی سـنگ های قیمتی را انجـام می داد، 
افـزود: اگـر انـواع و اقسـام نماهـای سـنگی به مردم اطاع رسـانی شـود، می توانیـم با کمک هم بـه کار رونق 
بخشـیم. ضرغامی در سـالن اجتماعات شـیخ صدوق در حرم حضرت عبدالعظیم حسـنی گفت: »هفته دولت 

اسـت و مـا در هر سـه حـوزه ماموریتی گزارش کارهایمـان را به دولـت داده ایم.«
وزیر میراث  فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی ادامه داد: »در حوزه صنایع دسـتی مشـکات عمومی داریم، 
مثل بسـته بندی و برندسـازی. از همه مهم تر محصوالتی که تولید می شـود کاربردی نیسـت؛ به همین دلیل 
بـه فراموشـی سـپرده می شـود. یکی از مشـکات مـا عرضه صنایع دسـتی اسـت و از همین جا قـول می دهم 
کـه بازارچـه دائمـی برپا می کنیـم تا هنرمندان فعـال در شـهرری بتوانند در ایـن بازارچه محصـوالت خود را 
عرضـه کننـد. همچنین قصد داریم در نمایشـگاه های دیگـر فضایی برای هنرمندان صنایع دسـتی باز کنیم.« 
ضرغامـی افـزود: »همچنیـن در حـوزه گردشـگری امـروز چنـد محل را دیدم که در شـأن نیسـت و شـهردار 
منطقه ۲۰ پیشـنهادی داشـتند که موافقش هسـتم. بنا شد برنامه هایشـان را اعام کنند و با همکاری هم کار 
را پیـش ببریـم.« او ادامـه داد: »بناهای تاریخی حریمی دارند و در برخی اماکن این حریم رعایت نشـده اسـت. 
میراث فرهنگـی وظیفـه دارد بـه حفظ حریم هـا توجه کند. در جاهـای دیگر کمک هایی پیدا کردیـم که یا در 
حوزه ابنیه اسـت یا در حوزه کشـاورزی. در حوزه کشـاورزی مشـکات حل شـد و مصوبه ای از دولت گرفتیم 
کـه هـر جـا زمین هـای کشـاورزان در حـوزه و حریـم میراث فرهنگی قـرار می گیـرد، وزارت کشـاورزی زمین 
دیگـری در همـان محـدوده بـه آن هـا بدهد تـا بتوانند کارشـان را ادامه دهنـد.« ناظم رضوی شـهردار منطقه 
۲۰ گفت: شـهرداری تهران و شـورای شـهر با اسـتقبال کامل در حوزه میراث فرهنگی و گردشـگری حمایت 
خواهد کرد. در گوشـه ای دیگر از مراسـم حجت االسـام قاضی عسـگر تولیت آسـتان حضرت عبدالعظیم 
الحسـنی، بیـان کـرد: در ری ظرفیـت هـای بزرگـی هسـت کـه اگر به ایـن ظرفیت هـا توجه شـود زندگی 
مـردم متحـول مـی شـود. حمید زمانـی فرمانـدار ری گفت: شـهرری نیازمند توجه اسـت. تـوان ما ضعیف 
اسـت و انسـجام مدیـران شهرسـتان را در اوج خـود مـی طلبد. سـید علی یزدیخـواه نماینده مـردم تهران، 
ری، شـمیرانات نیـز ادامـه داد: شـهرداری بـرای حفظ آثـار تاریخـی در ری کمک فراوانی میکنـد. وی بیان 
داشـت: نمایندگان محیط زیسـت، منابع طبیعی، میراث فرهنگی جلسـه ای را برگزار و در رابطه با کارخانه 

سـیمان تصمیمات اصولـی و منطقی بگیرند.

معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــان باالس ــهر چن ــن ش ــت ای ــت: قدم گف

تاریخــی تنــه بــه تنــه اصفهــان مــی زنــد.
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می ــا وزی ــت ب ــی در نشس ــد زمان حمی
ــرای  ــنی)ع( ب ــم الحس ــرم عبدالعظی ــگری در ح ــتی و گردش دس
بررســی مشــکات میــراث فرهنگــی شهرســتان ری اعــام کــرد: 
ــد و  ــی طلب ــادی را م ــاش زی شــهرری از لحــاظ تاریخــی کار و ت
نیازمنــد توجــه بــرای تامیــن زیرســاخت هاســت. وی اضافــه کــرد: 
ایــن شهرســتان, فرمانــداری ویــژه دارد و بــه لحــاظ اداری و قانونــی، 

ادارات آن میتواننــد تــا ســطح معاونــت ادارات کل ارتقــا پیــدا کنند. 
ــت و در  ــف اس ــتان ضعی ــن شهرس ــوان ای ــه داد: ت ــی ادام زمان
حالــی کــه انســجام مدیــران شهرســتان در اوج خــود قــرار دارد، 
ــرای حــل مشــکات حــوزه میــراث فرهنگــی  نیازمنــد کمــک ب
ــرای  ــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت: اتفاقــی کــه ب اســت. فرمان
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــاد رخ داد م ــه نفرآب ــت منطق ــود وضعی بهب
ــاز و اصــاح مناطــق مســکونی در  ــاخت و س ــرایط س ــود ش بهب
ایــن شهرســتان امیــدوار کــرد. وی افــزود: اهالــی محــات دیگــر 
ماننــد بــرج طغــرل و چشــمه علــی نیــز انتظــار دارنــد کــه اتفــاق 

ــدد. ــه وقــوع بپیون ــان نیــز ب ــرای آن ــاد ب مشــابه محلــه نفرآب
زمانــی اظهارکــرد: بایــد بــه نوســازی بافــت فرســوده و صــدور مجوز 
افزایــش طبقــات در ایــن مناطــق کمــک کــرد تــا مــردم از تــرک 
منطقــه خــودداری کننــد و ایــن محــات متروکــه نشــود. معــاون 
ــه  ــه نســبت ب ــی ک ــن کمــک، اهال ــا ای ــت: ب ــران گف اســتاندار ته
ــد و  ــی مانن ــد م ــه دارن ــه و عاق ــهرری علق ــی ش ــق تاریخ مناط
مجبــور بــه تــرک محل ســکونت خــود نمــی شــوند. وی بیــان کرد: 
مســتند تصویــری در خصــوص فعالیــت ســیمان تهــران بــرای وزیر 
ارســال مــی شــود کــه رســیدگی بــه شــرایط و فعالیت آن خواســت 

و مطالبــه مــردم شــهرری اســت.

تفاهم نامه راه اندازی موزه  قلعه گبری امضا شد
نهـاد  نامـه راه انـدازی مـوزه قلعـه گبـری میـان چهـار  تفاهـم 
فرمانـداری ویژه شهرسـتان ری، آسـتان مقدس حـرم عبدالعظیم 
الحسـنی علیـه السـام، اداره کل میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
و شـهرداری منطقـه ۲۰ بـه امضـا رسـید. بـر اسـاس ایـن تفاهم 
نامـه بناسـت قلعه گبری کـه از بناهای در اختیار آسـتان مقدس 
حـرم عبدالعظیـم الحسـنی )ع( اسـت بـرای راه انـدازی، مـوزه 
اختصاصی شـهرری و نمایش آثار تاریخی کشـف شـده از سـایت 

هـای گردشـگری و میـراث فرهنگـی آن اختصـاص یابـد.

شهرری از نظر تاریخی تنه به تنه اصفهان می زند
حمید  زمانی: 

گزارش: رضا فغانی
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فرمانــدار ری: با تمــام تــوان از خبرنگاران متعهد، ســالمت 
و اخــالق مــدار حمایــت خواهــم کــرد و تمــام تــالش خود 
را در جهــت حــل مســائل و مشــکالت و امــور رفاهــی این 

قشــر زحمتکش بــه کار خواهم بســت.
حمیــد زمانــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری 
در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه دولــت بــا خبرنــگاران از 
حمایــت قاطــع از اصحــاب رســانه و خبرنــگاران قانونــی و مجــوز 

دار شهرســتان ری خبــر داد.
فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری افــزود: خبرنگاران بعنوان ســربازان 
خــط مقــدم در اطــاع رســانی بــه مــردم و پــل ارتباطــی بیــن 

مــردم و مســئوالن نقــش بســزای را ایفــا مــی نماینــد.
ــا در شهرســتان ری  ــرد: دســتگاه ها و ارگان ه ــوان ک ــی عن زمان
بایــد بــا خبرنــگار هــای مجــوز دار و مــورد تاییــد اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی ری همــکاری هــای الزم را داشــته باشــند و 
ــا  ــت همــکاری را ب ــزارش کار خــود نهای ــه عملکــرد و گ در ارائ

اصحــاب رســانه بــه کار ببندنــد. وی افــزود: خبرنــگاران چشــم و 
گــوش مســئولین مــی باشــند و مــی تواننــد بــا انعــکاس مطالب، 
ــل  ــور و ح ــرفت ام ــت پیش ــردم در جه ــادات م ــرات و انتق نظ
مســائل و مشــکات شهرســتان بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم 

در جهــت پیشــبرد اهــداف عالیــه نظــام گام بردارنــد.
معــاون اســتاندار تهــران اعــام کرد: بــا تمــام تــوان از خبرنگاران 
متعهــد، ســامت و اخــاق مــدار حمایــت خواهــم کــرد و تمــام 
ــور  ــکات و ام ــائل و مش ــل مس ــت ح ــود را در جه ــاش خ ت

رفاهــی ایــن قشــر زحمتکــش بــه کار خواهــم بســت.
وی در خصــوص ســوال خبرنــگار آوای ری در مورد اعام لیســت 
خبرنــگاران قانونــی و مجــوز دار افــزود: بــا همــکاری و همراهــی 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ری بــه زودی لیســت خبرنگاران 
ــا و  ــه ادارات، ارگانه ــوز دار ب ــی و مج ــانه قانون ــاب رس و اصح
نهادهــای شهرســتان ری اعــام خواهــد شــد و پــس از اعــام 
اســامی ایــن عزیــزان دیگــر هیــچ اداره ای حــق مصاحبــه و ارائــه 

گــزارش بــه غیــر از اســامی لیســت منتشــر شــده را نــدارد.
ــه  ــه ســفر ب ــه، کمــک هزین ــوان هدی ــه عن ــان ب ــی در پای زمان
کربــای معلــی را بــرای خبرنــگاران خانــه مطبوعــات و بســیج 

ــرد. ــام ک رســانه شهرســتان ری اع

حمایت تمام قد آقای فرماندار از رسانه ها و خبرنگاران مجوزدار

ــه  ــالمی ری: ارائ ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
لیســت واحــد و مشــخص از خبرنــگاران دارای مجوز 
ــکالتی  ــائل و مش ــی از مس ــوی خیل ــد جل ــی توان م
کــه پیــش از ایــن شهرســتان ری را دچــار مشــکالت 
و التهــاب نمــوده بــود، را برطــرف ســازد و همچنیــن 
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه واقعــی و زحمــت کش 
را از دالالن رســانه ای و فیــک نیــوز هــا مجــزا ســازد.

آوای ری آنالین: ســید حســن صفــوی رئیــس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســامی شهرســتان ری در نشســت خبــری کــه بــه 
ــداری  ــوی فرمان ــت از س ــه دول ــت هفت ــبت گرامیداش مناس

ویــژه شهرســتان ری برگــزار گردیــد از اعــام لیســت واحــد 
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه شهرســتان ری تــا پایــان 

شــهریور مــاه خبــر داد.
صفــوی عنــوان کــرد: در حــوزه رســانه و مطبوعــات اقدامــات 

خوبــی از ســویی خانــه مطبوعــات ری صــورت گرفتــه اســت 
ــاهد  ــرم، ش ــدار محت ــع فرمان ــت قاط ــا حمای ــم ب و امیدواری
ســاماندهی و حــل مســائل و مشــکات خبرنــگاران باشــیم.

وی افــزود: خانــه مطبوعــات بــه عنــوان یــک تشــکل صنفــی 
ــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و  ــازوی اجرای ــی و ب قانون
معاونــت مطبوعاتــی نقــش موثــری در برگــزاری کاس هــای 
ــور رفاهــی و همچنیــن ســاماندهی  ــگاری، ام آمــوزش خبرن
ــگاران و رســانه هــا  ــه حــوزه خبرن ــوط ب و حــل مســائل مرب
ــد و  ــت واح ــه لیس ــه داد: ارائ ــت. وی ادام ــوده اس ــا نم را ایف
ــوی  ــد جل ــی توان ــوز م ــگاران دارای مج ــخص از خبرن مش
خیلــی از مســائل و مشــکاتی کــه پیــش از ایــن شهرســتان 
ری را دچــار مشــکات و التهــاب نمــوده بــود، را برطرف ســازد 
و همچنیــن خبرنــگاران و اصحــاب رســانه واقعــی و زحمــت 
کــش را از دالالن رســانه ای و فیــک نیــوز هــا مجــزا ســازد.

3۱ شهریور ماه پایان کار فیک نیوزها 
و  خبرنگارنماها 

افتتاح ۶۷ پروژه عمرانی بمناسبت هفته دولت در شهرستان ری
معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت: به مناسـبت هفتـه دولت 
بـا حضور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی ۶۷ پروژه بـا اعتبار چهـار هـزار و 82۹ میلیارد 

تومـان و اشـتغال 8۳۴ نفـر به بهـره برداری می رسـد.
آوای ری آنالیـن: نشسـت خبـری معـاون اسـتاندار تهـران و فرماندار ویژه شهرسـتان ری به مناسـبت 
هفتـه دولـت بـا حضور قهرمانـی معاون سیاسـی، بشـارت معاون عمرانی، شـریف دوسـت معـاون اداری 
مالـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری، سـید حسـن صفـوی رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و 
اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران شهرسـتان ری برگزار شـد. حمید زمانـی فرماندار ری ضمـن تبریک هفته 
دولـت و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنر گفـت: ۶۷ پـروژه در هفته دولت بـا اعتبار 
۴۸۰۰ میلیـارد تومـان در قالـب طـرح های عمرانی، راه، کشـاورزی و سـایر موارد به بهره بـرداری خواهد 

رسـید کـه بـا افتتاح ایـن پروژه هـا اشـتغالزایی برای تعـداد ۸۳۴ نفـر فراهم خواهد شـد.
معـاون اسـتاندار تهـران افـزود: در خصوص امور کشـاورزی بازسـازی قنوات طـی ۱۶ پروژه بالـغ بر ۲۹۰ 
میلیـارد تومـان هزینـه تخصیـص داده خواهـد شـد که با افتتـاح و بهـره بـرداری از این پروژه ها شـاهد 

تحـول عظیمـی در امـور کشـاورزی در شهرسـتان ری خواهیم بود.
زمانـی در خصـوص شـروع بـه کار کمربنـدی شـهر قلعه نـو افزود: بـا توجه به بـار ترافیکی کـه در محور 
ری- ورامیـن وجـود دارد، تخصیـص بودجـه بـرای اجـرای ایـن پـروژه تصویـب شـده اسـت و بـه زودی 
شـاهد مراحـل اجرایـی ایـن کمربنـدی خواهیم بود. فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری گفـت: توجه به بخش 
خصوصـی و سـرمایه گـذاران بخـش خصوصی یکی از راه های گسـترش و پیشـرفت در حـوزه اقتصادی 
در شهرسـتان ری مـی باشـد و بایـد ادارات، نهادها و دسـتگاه هـا تمام تاش خـود را در جهت حمایت و 
برطـرف کـردن موانع، مسـائل و مشـکات پیش روی بخش خصوصی به کار ببندند مسـائل و مشـکات 
سـرمایه گذاران را برطـرف کننـد تـا سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی بـا آرامـش و اطمینـان خاطر در 
ایـن شهرسـتان اقـدام به سـرمایه گـذاری نماینـد. وی در خصـوص ایجاد مجتمـع ادارات در شهرسـتان 
ری افـزود: ایجـاد مجتمـع ادارات در شهرسـتان ری یک ضـرورت در جهت تامین نیازهای اساسـی مردم 
مـی باشـد کـه ایـن کار در گام اول در مراحلـه تحقیقات و مطالعات در دسـت اقدام اسـت و امیدواریم به 
زودی بـه مرحلـه اجـرا برسـد. زمانـی در خصوص بحث سـاخت و سـازهای غیرمجاز گفت: با سیسـتمی 
که توسـط واحد عمرانی فرمانداری ویژه شهرسـتان طراحی گردیده اسـت به زودی شـاهد جلوگیری از 

سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در شهرسـتان خواهیـم بود و صدور پروانـه و تغییر کاربری بایـد با نظارت و 
هماهنگـی ایـن سـامانه صورت گیرد و دسـتگاه هـای مربوطه از جمله جهاد کشـاورزی، محیط زیسـت، 
بخشـداری هـا و دهیـاری هـا بایـد در خصوص مبارزه با فسـاد و برخورد با سـاخت و سـازهای غیر مجاز 
و تغییـر کاربـری نهایـت تـاش خـود را بـه کار ببندنـد. وی در خصـوص حـوزه مدیریت محیط زیسـت 
افـزود: افـرادی در خصـوص مراکز غیر مجاز پسـماند و دپوی پاسـتیک به انتفاع میرسـند و باند مافیای 
کـه در ایـن خصـوص وجـود دارد بـا توجـه بـه فسـاد مالی باال و گسـترده بـه مقابلـه و جلوگیـری انجام 
کار توسـط دسـتگاه هـا اقـدام مـی نماینـد، که این جریـان نیز بـا توجه به جلسـاتی که با دسـتگاههای 
مختلـف برگـزار گردیـده اسـت بـه زودی سـاماندهی خواهد شـد و مراکـز دپوی پاسـتیک بـه آرادکوه 
منتقـل خواهـد شـد. فرمانـدار ری در خصـوص انتصابـات گفـت: باتوجـه بـه انتصاباتـی کـه در حـوزه 
معاونـت هـا و بخشـداری هـا صـورت گرفتـه اسـت بـه زودی نفـر جدیـد در بخشـداری قلعـه معرفی 
خواهـد شـد و هیـچ تغییـر مدیریتی در حوزه بخشـداری ها شـاهد نخواهیم بـود و بخشـداران با قوت 

بـه کار خـود ادامـه خواهند داد.
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ــت  ــی قیامدش ــر مکعب ــزار مت ــک ه ــام ی ــزن آب خ مخ
بــا حضــور اســتاندار تهــران و مســئوالن شهرســتانی بــه 

ــید.  ــرداری رس ــره ب به
مخـزن آب خـام یـک هـزار متر مکعبـی و شـبکه آبرسـانی آب خام و 
ایسـتگاه پمپاژ ثقلی فضای سبز قیامدشـت با حضور محسن منصوری 
اسـتاندار تهـران و حمیـد زمانی فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری با اعتبار 
۲۶۸ میلیـارد ریـال بـه بهره بـرداری رسـید. منصوری در حاشـیه این 

مراسـم اعـام کرد: تشـکر مـی کنم از تمام مسـئوالنی که در راسـتای 
عمـران و آبادانـی ایـن منطقـه تـاش مـی کننـد. وی اضافه کـرد: در 
مجمـوع اسـتان تهـران ۷۱5 پـروژه بـا اعتبـار ۲5 هزار میلیـارد تومان 
اعتبـار. بـه بهـره بـرداری مـی رسـد کـه سـهم شهرسـتان ری بـا ۶۷ 
پـروژه و بیـش از ۴ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان از همـه شهرسـتان 
ها بیشـتر اسـت. افتتـاح طرح هـای هفته دولـت در شهرسـتان ری با 
حضـور اسـتاندار تهـران، حمیـد زمانی فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری ، 

ائمه جماعات ، مسـئوالن شهرسـتان ری ، اعضای شورای اسامی شهر 
قیامدشـت و شـهردار این شـهر انجام شـد.

ادای احترام استاندار تهران به شهدای گرانقدر 
شهر قیامدشت 

محسـن منصـوری اسـتاندار تهـران که بـا هدف بهـره بـرداری از طرح 
هـای هفته دولت وارد شهرسـتان ری و شـهر قیامدشـت شـد به مقام 

شـامخ شـهدا ادای احترام کرد.

بهره برداری از مخزن آب خام یک هزار مترمکعبی قیامدشت

درخشش طرح بازآفرینی قیامدشت به عنوان طرح موفق بازآفرینی شهری ایران

حســین ترکاشــوند؛ شــهردار قیامدشــت گفت: بر اســاس اعــالم اســتانداری تهران، 
طــرح بازآفرینــی شــهر قیامدشــت کــه بــا هــدف تهیــه بانــک اطالعاتی محــدوده 
هــا و محالت هــدف شــهری در شــهرتازه تاســیس قیامدشــت عملیاتــی گردیده به 
 عنــوان طرحــی موفــق و نمونــه بــه شــرکت بازآفرینی شــهری ایــران معرفی شــد.

شــهر  هــای  آســیب  رفــع  و  بازآفرینــی  موضــوع  بــه  کارشناســان  ویــژه  توجــه  وی 
از  را  قیامدشــت  شــهری  مدیریــت  حــوزه  ســوی  از  شــهری  فضاهــای  پویاســازی  و 
 جملــه دالیــل انتخــاب ایــن طــرح بــه عنــوان طــرح موفــق شــهری عنــوان کــرد.

 قیامدشــت کــه از ســال ۹۶ از شــهرداری تهــران منفــک و بــه عنــوان شــهر شــناخته شــد؛ تــا 
کنــون توانســته اســت در حــوزه هــای مختلــف همچــون بازآفرینــی شــهری، اطــاع رســانی و 
ارتباطــات، فضــای ســبز و عمرانــی گــوی ســبقت را از دیگــر شــهرهای اســتان تهــران بویــژه 

شــهرهای باســابقه و جمعیــت بیشــتر  بربایــد کــه ایــن مرهــون تــاش هــای شــهردار جــوان و 
خوشــفکر ایــن شــهر تــازه تاســیس؛ اعضــای شــورای اســامی  و تیــم اجرایــی وی اســت.

طــرح بازآفرینــی شــهرداری شــهر قیامدشــت در شهرســتان ری بــر اســاس اعــام اســتانداری 
ــی شــهرداری و  ــط عموم ــی شــد. رواب ــق شــهری معرف ــه موف ــوان  طــرح نمون ــه عن ــران، ب ته
ــور  ــی، ام ــر فن ــرکل دفت ــه مدی ــرد: براســاس نام ــام ک شــورای اســامی شــهر قیامدشــت اع
ــهری  ــی ش ــتاد بازآفرین ــر س ــه دبی ــران ب ــتانداری ته ــک اس ــل و ترافی ــل و نق ــی و حم عمران
ایــن اســتان، طــرح بازآفرینــی شــهر قیامدشــت بــه عنــوان طرحــی موفــق و نمونــه بــه شــرکت 
ــا هــدف تهیــه  ــن گــزارش، ایــن طــرح ب ــران معرفــی شــد. براســاس ای بازآفرینــی شــهری ای
ــازه تاســیس قیامدشــت  ــی محــدوده هــا و محــات هــدف شــهری در شــهر ت ــک اطاعات بان
تهیــه و عملیاتــی شــده اســت. همچنیــن ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه حــوزه بازآفرینــی و 
رفــع آســیب هــای آن و بــاز زنــده ســازی فضاهــای شــهری از ســوی حــوزه مدیریــت شــهری 

قیامدشــت از جملــه دالیــل ایــن انتخــاب اعــام شــده اســت.

اعضای کمیته های تخصصی شـورای اسـالمی شهر قیامدشت 
برای سـال دوم فعالیت در دوره جاری انتخاب شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای اسـامی شـهر 
قیامدشـت، بـر اسـاس رای گیـری صـورت گرفتـه در جلسـه امـروز 
پارلمـان شـهری قیامدشـت، روسـا و اعضـای کمیسـیون هـای این 

شـورا بـه شـرح ذیـل انتخاب شـدند:

کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز: 
وحید خسروآبادی) رییس کمیسیون( ، یوسف عصمتی و حسین سبحانی

کمیسیون فنی و عمرانی:
محمد حقی) رییس کمیسیون(، وحید خسروآبادی و سید مهدی موسوی

کمیسیون برنامه و بودجه:
یوسف عصمتی) رییس کمیسیون(، وحید خسروآبادی و محمد حقی

کمیسیون معماری و شهرسازی:
حسین سبحانی) رییس کمیسیون(،محمد حقی و سید مهدی موسوی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:
سید مهدی موسوی) رییس کمیسیون(، یوسف عصمتی و حسین سبحانی

ترکیب جدید کمیسیون های تخصصی 
شورای اسالمی شهر قیامدشت تعیین شد
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ساخت 5 هزار واحد مسکونی از شهر ری شروع شد
ــا حضــور در شــهرری آغــاز ســاخت ۵ هــزار  علیرضــا زاکانــی شــهردار تهــران ب

واحــد مســکونی را کلیــد زد.
آئیــن آغــاز ســاخت 5۰۰۰ واحــد مســکونی قــرارگاه جهــادی مســکن در شــهر تهــران و پــروژه 
مســکونی 5۴۶ واحــدی محلــه ســیزده آبــان واقــع در منطقــه ۲۰ تهــران بــا حضــور آیــت اهلل 
قاضــی عســکر تولیــت آســتان عبدالعظیم حســنی)ع(، حمیــد زمانی فرمانــداری ویژه شهرســتان 
ری، مهــدی چمــران رئیس شــورای اســامی شــهر تهــران، حمیدرضــا صارمی معاون شهرســازی 

و معمــاری شــهرداری تهــران برگــزاری شــد.
بنابرایــن گــزارش، بــا شــروع ســاخت 5 هــزار واحد مســکونی ، در ری طلســم ۳۰ ســاله بهســازی 
و نوســازی محلــه نفرآبــاد نیــز مــی شــکند. از ۱۲ هــزار واحــد مســکونی در منطقــه ۱۶ برنامــه 
ریــزی شــده ۱۰5۶ واحــد امــروز کلنــگ زنــی می شــود.۷ هــزار واحــد در منطقــه ۲ برنامــه ریزی 
شــده کــه امــروز ۴۲۰ واحــدی متعلــق بــه ســازمان هــوا و فضــا اســت .55۰ واحــد مســکونی نیــز 

در منطقــه ۲۰ آغــاز بــه ســاخت مــی شــود.
ســیدمحمد ناظــم رضــوی شــهردار منطقــه ۲۰ تهران)شــهرری( در ایــن بــاره اعام کــرد: چندی 
پیــش کمیســیون مــاده پنــج شــهر تهــران بــا افزایــش یــک طبقــه ای در حــوزه ســاخت و ســاز 
در محلــه نفرآبــاد موافقــت کــرد و بــا اجــرای ایــن موضــوع، نوســازی در ایــن بافــت فرســوده رقم 
میخــورد. وی ادامــه داد: بــا حمایــت و نــگاه موثر شــخص شــهردار و شــورای شــهر تهــران اتفاقات 

خوبــی بــرای بودجــه افتــاد و ۹ پــروژه در شــهرری رقــم مــی خــورد.
ناظــم رضــوی ایــن را هــم گفــت: بــا مشــارکت و همراهــی مجموعــه آســتان مقــدس عبدالعظیم 
ــا کمــک ســازمان نوســازی شــهر تهــران نیــز در  ــه ب حســنی)ع( یــک زائرســرا و یــک زورخان

دســتور کار ســاخت داریــم.
سرپرســت ســازمان نوســازی شــهر تهــران از مقدمــات اجــرای ۳5 پــروژه مســکونی و 5 پــروژه 

خدماتــی در محلــه نفرآبــاد شــهرری خبــر داد.
ــا اجــرای پــروژه هــای نوســازی و رونــق  ــا اعــام ایــن خبــر، عنــوان کــرد: ب مهــدی هدایــت ب
ســاخت و ســاز در محلــه نفرآبــاد کــه یکــی از محلــه هــای قدیمــی شــهر تهــران اســت، کمبــود 
ســرانه هــای خدماتــی مــورد نیــاز ســاکنان جبــران شــده و کیفیــت زندگــی در ایــن محلــه ارتقاء 
پیــدا خواهــد کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه هماهنگــی هــا و مذاکــرات انجــام شــده 
پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان مردادمــاه کلنــگ آغــاز ســاخت ۳5 پــروژه مســکونی و 5 پــروژه 
خدماتــی در محلــه نفرآبــاد بــا همــکاری ســازمان نوســازی شــهر تهــران، بنیــاد مســکن، شــرکت 
خانــه گســتر یکــم و شــرکت توســعه مســکن ایــران وابســته بــه بنیــاد مســکن بــه زمین بخــورد.

محلــه ۱۷ هکتــاری نفرآبــاد در مجــاورت حــرم حضــرت عبدالعظیــم )ع( به صــورت گوربــاغ دیده 
شــده و بــرای احــداث آرامســتان در حــال تملــک بــود کــه بــا تصویــب کمیســیون مــاده پنــج 

شــهرداری از گورســتان بــه مســکونی تغییــر کاربــری یافــت.

شهردار منطقه 2۰ :
فاز نخست موزه صنعت تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد

شــهردار منطقــه 20 اعــالم کــرد: طــرح ایجــاد مــوزه بــزرگ صنعتی ســیمان ری 
در حــال پیگیــری اســت کــه فــاز اول آن تــا ســه مــاه آینــده بــه بهره بــرداری 

می رســد.
ســیدمحمد ناظــم رضــوی گفــت: همچنیــن در خــط ۶ متــروی تهــران در منطقــه ۲۰ تــا پایــان 
ســال ۱۴۰۲ حــدود ۶ ایســتگاه دیگــر بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و بــا افتتــاح ایســتگاه ضلع 
شــرقی حــرم، مــردم بــا فاصلــه کوتــاه بــه صحــن مطهــر حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( 

دسترســی پیــدا خواهنــد کــرد. وی افــزود: همچنیــن در اطــراف حــرم مطهــر اقدامات ارزنــده ای 
بــرای شــهروندان در منطقــه نفرآبــاد در بخــش ایجــاد زیرســاخت هــا و تســهیات تــرددی مانند 
زیرگذرهــا و پارکینــگ هــای طبقاتــی آغــاز شــده اســت. عاوه بــر ایــن بازپیرایی منطقه چشــمه 
علــی، دژ رشــکان و بــه بهــره بــرداری رســاندن مجموعــه ایــوان ری در مجموعــه بــرج طغــرل نیز 

از اقداماتــی اســت کــه یــا بــه ســرانجام رســیده و یــا در حــال انجــام اســت.
شــهردار منطقــه ۲۰ بــا اشــاره بــه اینکــه در انتهــای ســال گذشــته بــا حمایــت شــورای شــهر، 
تخصیــص اعتبــار مناســبی بــرای برنامــه هــای ســال ۱۴۰۱ صــورت گرفــت، افــزود: سررســید 
اتمــام بخشــی از ایــن اقدامــات در پایــان ســال ۱۴۰۱ و بخشــی دیگــر نیــز در ســال هــای پــس 
از آن اســت. بــه گفتــه ناظــم رضــوی، در مجموعــه بــزرگ فرهنگــی، تفریحــی و گردشــگری کوه 
بــی بــی شــهربانو اقدامــات الزم شــروع شــده اســت و کار ایــن پــروژه فــاز بــه فــاز پیــش مــی رود. 

فــاز نخســت آن تــا چنــد مــاه آینــده آمــاده و در دســترس مــردم قــرار خواهــد گرفــت.
شــهردار منطقــه ۲۰ گفــت: همچنیــن توســط ســازمان نوســازی شــهرداری، بحــث ایجــاد مــوزه 
بــزرگ صنعتــی ســیمان ری در حــال پیگیــری اســت کــه فــاز اول آن تــا ســه مــاه آینــده بــه 
بهــره بــرداری مــی رســد؛ مجموعــه ای کــه تبدیــل بــه کارخانــه نــوآوری و محل اجتماع شــرکت 
هــای خــاق و فــن آور مــی شــود و بخشــی دیگــر از آن نیــز تبدیــل بــه مــوزه صنعــت می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در خــط ۶ متــروی تهــران نیــز اقدامــات ارزنــده ای بــرای تکمیــل ایــن خــط 
در حــال انجــام اســت، ادامــه داد: در ایــن خــط تــا پایــان ســال ۱۴۰۲ تعــداد ۶ ایســتگاه دیگــر به 
بهــره بــرداری خواهــد رســید و بــا بهــره بــرداری از ایســتگاه ضلــع شــرقی حــرم، مــردم میتواننــد 
ــا فاصلــه کوتــاه بــه صحــن مطهــر حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی )ع( دسترســی پیــدا  ب
کننــد. رضــوی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای بــاالی منطقــه ۲۰ در حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی 
عنــوان کــرد: بــرای بحــث راهپیمایــی جامانــدگان اربعیــن نیــز پیــش بینــی هــای خوبــی انجــام 
شــده اســت. همچنیــن در آینــده ای نزدیــک چنــد مجموعــه ورزشــی کــه از رده خارج شــده بود 
بــه ســیکل خدمــات بــر مــی گــردد. عــاوه بــر ایــن درخصــوص طــرح هیــات هــای اندیشــه ورز 

جلســات مفصلــی بــا مشــارکت هــای بخــش هــای مردمــی داشــته ایــم.
شــهردار منطقــه ۲۰ تهــران خاطرنشــان کــرد: در پویــش قــرار خدمــت در منطقــه، ۹ مصوبــه 
داشــتیم کــه تمامــی مصوبــات یــا اجــرا شــدند یــا در مرحلــه اجــرا هســتند. ایــن پویــش درواقــع 

یــک سرمشــق و ترســیم راه بــرای همــکاران و زایــش فعالیــت هــا  در منطقــه شــد.

بخشــدار مرکــزی ری گفــت: بــا تخلفــات شــکل گرفتــه 
در روســتاها کــه منجــر بــه ســاخت و ســاز غیــر مجــاز 

شــده، برخــورد مــی کنیــم.
ــی  ــاز برخ ــاخت و س ــوزه س ــرد: در ح ــام ک ــریفها اع ــد ش حمی
ــاخت و  ــال س ــا دنب ــه ت ــکل گرفت ــی ش ــبکه های ــتاها، ش روس
ــزود:  ــهرری اف ــزی ش ــاز هســتند. بخشــدار مرک ــازهای غیرمج س
چنیــن وضعیتــی باعــث مــی شــود تــا عــده ای ســودجویی کــرده 
و بــا همــکاری و تعامــل پشــت پــرده، فضــا را بــرای دریافــت پولــی 

ــد. ــت صــدور مجــوز ســاخت و ســاز فراهــم مــی کن باب
ــد  ــی بای ــورت قانون ــه ص ــت: ب ــهرری گف ــزی ش ــدار مرک بخش
ــه بنیــاد مســکن کــه متولــی  درخواســت هــای ســاخت و ســاز ب
عملیــات هــای عمرانــی در مناطــق روســتایی اســت، برســد و ایــن 
ــا محــل و موقعیــت نقطــه مــورد نظــر و نقشــه  نهــاد متناســب ب

ــا  ــی ب ــرا مذاکرات ــرد: اخی ــد ک ــد. وی تاکی آن مجــوز را صــادر کن
دادســتان داشــتیم کــه قــول مســاعد همــکاری و حمایــت بــرای 
برخــورد بــا چنیــن تخلفاتــی را داد. شــریفها اعــام کــرد: تخلــف 
دیگــری کــه طــی یــک مــاه گذشــته مشــاهده و کشــف شــد، اجاره 
زمیــن و منــازل افــرادی اســت کــه خود در روســتا ســاکن نیســتند 
امــا امــاک خــود را بــه اتباع یــا جمــع آوری کننــدگان زبالــه اجاره 
مــی دهند. بخشــدار مرکــزی شــهرری خاطرنشــان کرد: ایــن نقاط 
تبدیــل بــه انبــاری بــرای جمــع آوری و نگهداری زباله شــده اســت، 
مناطقــی کــه عــاوه بــر ایجــاد آلودگــی زیســت محیطــی، فضایــی 
بــرای تجمیــع حیوانــات مــوذی و آزار همســایگان و ســاکنان شــده 
ــرادی  ــن اف ــه چنی ــاه فرصــت ب ــک م ــح کــرد: ی اســت. وی تصری
داده مــی شــود تــا هــر چــه ســریعتر نســبت بــه جمــع آوری ایــن 
انبارهــا و مناطــق اقــدام کننــد در غیــر ایــن صــورت بــه صــورت 

ــا ایــن متخلفــان برخــورد خواهــد شــد. قانونــی ب
شــریفها تاکیــد کــرد: بــه هیــچ وجــه از حــق مــردم کوتــاه نمــی 
ــازها  ــاخت و س ــه س ــه در زمین ــی ک ــه تخلف ــا هرگون ــم و ب آیی

انجــام بگیــرد بــه شــدت برخــورد مــی کنیــم.

بخشدار مرکزی ری : از حق مردم کوتاه نمی آییم
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پیش بینی تمهیدات الزم  برای استقبال از جاماندگان اربعین 

ــداری  ــی فرمان ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
ــرای  ــدات الزم ب ــه تمهی ــت: هم ــتان ری گف شهرس
ــدگان  ــران جامان ــی زائ ــی و جابجای ــتقبال، پذیرای اس
ــی  ــش بین ــتان پی ــن شهرس ــینی در ای ــن حس اربعی

ــت. ــده اس ش

مهــدی قهرمانــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار روایــت اول اعــام 
ــک مســجد  ــته و از ی ــال گذش ــه از ۱۰ س ــن مراســم ک ــرد: ای ک
آغــاز شــد، اکنــون بــا حضــور چندیــن میلیــون نفــری زائــران و 
ارادتمنــدان بــه بــارگاه امــام حســین علیــه الســام در روز اربعیــن 

بــا عنــوان جامانــدگان برگــزار مــی شــود.
ــتقبال،  ــی، اس ــرای پذیرای ــای الزم ب ــزی ه ــه ری ــزود: برنام وی اف
مراســم و جابجایــی زائــران بــا دســتگاه هــای مختلــف در ســطح 

شهرســتان ری، شــهر تهــران و اســتان انجــام گرفتــه اســت.
ــیر  ــا در مس ــب ه ــل موک ــای قب ــرد: از روزه ــه ک ــی اضاف قهرمان
اصلــی میــدان امــام حســین علیــه الســام تــا حــرم عبدالعظیــم 
حســنی علیه الســام مســتقر مــی شــوند و در روز اربعیــن پذیرای 

زائــران خواهنــد بــود.
قهرمانــی بیــان کــرد: مراســم اصلــی روز اربعیــن از ســاعت ۶:۳۰ 
صبــح آغــاز مــی شــود و تــا زمانــی کــه زائــران در مســیر حضــور 
داشــته باشــند، ادامــه خواهــد داشــت و به پذیرایــی از آنــان خواهد 

پرداخــت. معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ری بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــی شــود امســال تعــداد زائــران 
بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش یابــد، ادامــه داد: طــی ۲ ســال 
گذشــته بــه علــت شــیوع کرونــا، زوار بــه صــورت محــدود حضــور 
داشــتند امــا امســال پیــش بینــی مــی شــود حداقــل ۲ میلیــون 

زائــر در ایــن مراســم حضــور داشــته باشــند.
ــن  ــرای تامی ــای الزم ب ــی ه ــی هماهنگ ــرد: تمام ــد ک وی تاکی
امنیــت مراســم، پذیرایــی در طــول مســیر، اقامــه نمــاز، تامیــن 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی، تامیــن آب شــرب ســالم و کافــی و 

ــه اســت. ــی در خــود شهرســتان ری انجــام گرفت پذیرای
قهرمانــی بــا اشــاره بــه دســتگاه هــای دخیــل در برگــزاری ایــن 
مراســم یادآورشــد: فرمانــداری شهرســتان ری، شــهرداری تهــران، 
ــی،  ــروی انتظام ــم، نی ــرم عبدالعظی ــدس ح ــتان مق ــت آس تولی
ــی در  ــای امنیت ــتگاه ه ــتانداری و دس ــور، اس ــس راه ــپاه، پلی س

ــد. ــن مراســم مشــارکت و مســئولیت دارن ــزاری ای برگ

مدیــر اداره صمــت شهرســتان ری گفت: انتخابــات میــان دوره ای اتــاق اصناف ری 
در محــل اداره ســمت ایــن شهرســتان برگــزار شــد و در نهایــت محمدرضــا الهی و 

علــی علــی زاده بــه جمــع اعضــای هیــات رئیســه پنج نفــره پیوســتند.
سـهیل یعقـوب نـژاد درباره انتخابـات میـان دوره ای شهرسـتان ری توضیح داد: امـروز انتخابات 
میـان دوره ای برگـزار شـد و دلیـل آن هـم این بـود که برای برخـی اتحادیه هـا انتخابات معوق 
داشـتیم؛ ۲ انتخابـات معوق شـده ما هیات رئیسـه اتـاق اصناف و رئیـس اتحادیه خـوار و بار بود 
کـه انجـام شـد. وی ادامـه داد: فقـط طـی ۲ مـاه گذشـته ۱۲ انتخابات برگـزار کردیـم و پس از 

شهرسـتان تهـران در ایـن مورد رکـورد زدیم.
بــه گفتــه یعقــوب نــژاد، آقایــان محبعلــی و الهــی چــون ۲ دوره در هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف 
شهرســتان ری بودنــد، نتوانســتند بــرای ایــن دوره کاندیــد و انتخــاب شــوند بنابرایــن از ترکیب 
هیــات رئیســه خــارج شــدند و از ســوی دیگــر عاقــه ای بــه حضــور بــه عنــوان فرد علــی البدل 
هــم نداشــتند. مدیــر اداره صمــت شهرســتان ری گفــت: طبــق قانــون ۲ نفــر بــرای تکمیــل 
هیــات رئیســه الزم داشــتیم کــه بــر اســاس آرای کســب شــده، آقایــان محمدرضــا الهی بــا ۲۷ 
رای و علــی علــی زاده ثابــت بــا ۲۱ رای وارد هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف شهرســتان ری شــدند. 
وی یــادآور شــد: آقایــان محمــد رضــا اکبــر و علــی اکبــر بخشــانیان هــم بــه ترتیــب بــا ۱۶ و 
۱۰ رای بــه عنــوان افــراد علــی البــدل انتخــاب شــدند. مدیــر اداره صمــت شهرســتان ری اضافه 

کــرد: اتحادیــه هــای مــا ۴۴ عضــو دارنــد کــه در انتخابــات امــروز ۳۹ نفــر رای دادنــد و هــر 
شــخص هــم مــی توانســت بــه ۲ کاندیــد رای بدهــد. وی خاطرنشــان کــرد: مراســم تحقیــق و 
تحــول یــک پروســه زمانــی دارد و یــک ســال و نیــم هــم از اعتبــار انتخابــات کنونی باقــی مانده 
اســت. یعقــوب نــژاد ایــن را هــم گفــت که حمیــد زمانــی فرمانــدار شهرســتان ری با حضــور در 

اتــاق اصنــاف از نزدیــک شــاهد انتخابــات بــود.

انتخابات میان دوره ای اتاق اصناف ری

با انتخاب 2 عضو جدید ، اعضای هیات رئیسه تکمیل شد

ــادواره  ــم ی ــت مراس ــت دول ــه گرامیداش ــبت هفت بمناس
ــا  ــتان ری ب ــران و شهرس ــتان ته ــد اس ــهدای کارمن ش
ــهداء  ــپاه سیدالش ــده س ــدر فرمان ــردار ذالق ــور س حض
ــرت  ــه حض ــپاه ناحی ــده س ــری فرمان ــرهنگ قنب )ع(، س
عبدالعظیــم الحســنی)ع(، نصــراهلل رییــس بنیــاد شــهید 
شهرســتان ری، ائمــه جماعــات، خانــواده معظــم شــهداء، 
روســای ادارات اســتان تهــران، کارمندان بســیجی اســتان 

ــد. ــزار ش ــرای والء برگ ــات فرهنگس ــالن اجتماع در س
آوای ری آنالیــن: ســردار ذالقــدر در ایــن مراســم گفــت: تجلیــل 
از خانــواده شــهدا و برگــزاری یــادواره شــهداء باعــث ترویــج فرهنگ 

ایثــار و شــهادت در جامعــه مــی گــردد.
ــواده  ــد وقتــی از خان ــر معظــم انقــاب می گوی وی ادامــه داد: رهب
ــای  ــتیم، در دوران ه ــاتی نیس ــم احساس ــل می کنی ــهید تجلی ش
مختلــف جنگ هــای زیــاد و تلفــات زیــادی در پــی ایــن جنگ هــا 
در جامعــه بشــری اتفــاق افتــاده اســت ولــی جنــس کار شــهدای 
ــوع  ــت، ن ــا نیس ــایر جنگ ه ــده های س ــته ش ــس کش ــا همجن م
ــا  ــن جنــس اســت کــه شــهدای م ــاوت اســت و از ای ــا متف کار م
ــود روی  ــوش ش ــا فرام ــت ت ــخ می رف ــه در تاری ــی ک حقیقت های

دســت گرفتنــد و شناســاندند و مــا از آن حرکــت تجلیــل می کنیم.
ــواده  ــرای همیشــه تاریــخ از خان ایــن مســئول اضافــه کــرد: مــا ب
ــه  ــد ک ــرورش دادن ــرادی را پ ــون اف ــم چ ــل می کنی ــهید تجلی ش
حقایــق و هویــت و شناســنامه و مختصــات زندگــی مــا را زنــده نگه 
داشــتند. در حاشــیه ایــن مراســم ابراهیــم رفیعــی رییــس بســیج 
ــگار آوای  ــا خبرن ادارات شهرســتان ری در گفتگــوی اختصاصــی ب
ری آنایــن گفــت: چهــار شــهریورماه در هفتــه دولــت به مناســبت 
روز قشــر بســیج کارمنــدان نامگــذاری شــده اســت؛ لــذا ســازمان 
بســیج کارمنــدان ســپاه سیدالشــهداء بــا مشــارکت بســیج ادارات 
ــد  ــادواره شــهدای کارمن ــزاری ی ــه برگ ــم ب شهرســتان ری، تصمی

در اســتان تهــران گرفتیــم. وی ادامــه داد: امــروز میزبــان خانــواده 
معظــم شــهدای کارمنــد و نیــز کلیــه بســیجیان ادارات شهرســتان 

هــای اســتان تهــران بــه همــراه مســئولین ری هســتیم. 
ــا  ــان م ــن مراســم میزب ــه اینکــه شــهدا در ای ــا اشــاره ب رفیعــی ب
هســتند، گفــت: انشــااهلل بتوانیــم بــا ایــن قــدم هــای کوچــک، راه و 

مســیر شــهدا را ترویــج و مــا نیــز پیــرو راه شــهداء باشــیم. 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــتان ری در پای ــیج ادارات شهرس ــس بس ریی
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری افــزود: زنــده نگــه داشــتن یــاد 
شــهداء کمتر از شــهادت نیســت. بهترین راه همان مســیری اســت 

کــه شــهداء رفتــه انــد.

برگزاری یادواره شهدای کارمند استان تهران و شهرستان ری در فرهنگسرای والء

گفت وگو : رضا فغانی
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متخلفین صنعت آرد و نان در چنگال قانون
بــا تــالش ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( در اداره کل اطالعــات جنــوب تهــران 

متخلفیــن صنعــت آرد و نــان شهرســتان ری دســتگیر شــدند.
حمیـد زمانـی در خصوص دسـتگیری اعضای عرضه آرد خارج از شـبکه توزیع توضیـح داد: از گندم 
دولتـی کـه بـه کارخانـه های تولید آرد مـی رفت قسـمتی از آن تبدیل به آرد نمی شـد و به صورت 
پنهـان بـا قیمـت  بـازار آزاد بـه فـروش مـی رسـید و قسـمتی دیگـر آن تبدیل بـه آرد می شـد که 
متاسـفانه در ایـن بخـش نیـز تخلـف صورت مـی گرفـت. زمانـی در ادامه تصریـح کرد: دو نـوع آرد 
یارانـه ای بـه قیمـت کیسـه ای ۳۷ و 5۲ هـزار تومان در شـبکه توزیع موجود اسـت که ایـن آرد در 

عرضـه خـارج از شـبکه به قیمـت ۴۰۰ هـزار تومان فروخته می شـود . 
حمیـد زمانـی اظهـار داشـت: بـا تـاش و تحقیقـات گسـترده سـربازان گمنام امـام زمان )عـج( در 
اداره کل اطاعـات جنـوب تهـران در ایـن زمینـه، ۲ مدیـر کارخانـه آرد و معاون اسـبق اداره صمت 
شهرسـتان ری دسـتگیر شـدند. وی در مورد تخلف معاون اسـبق صمت شهرسـتان ری گفت: این 
فـرد تقاضـای آرد بیشـتر مـی کـرد در صورتی کـه نیاز نبـود و آن را خارج از شـبکه عرضه می نمود 
و تـا بـه امـروز بیـش از ۲ میلیـارد تومـان رشـوه ایـن فـرد محرز شـده اما ایـن پرونـده همچنان در 

دسـت بررسـی اسـت و احتمـال احضـار نفرات دیگـر دخیل در ایـن پرونده وجـود دارد.
زمانــی در پایــان عامــل اصلــی پیدایــش ایــن شــبکه هــای قاچــاق را وجــود آرد دولتــی و تفــاوت 

زیــاد قیمــت آن بــا آرد آزاد دانســت و اظهــار داشــت: بــا وجــود ایــن تفــاوت قیمــت بایــد منتظــر 
ظهــور ســلطان هــای صنعــت آرد و نــان باشــیم.

ــش  ــت در بخ ــا اصال ــی و ب ــتاهای قدیم ــی از روس ــاد یک ــان آب ــتای زم روس
ــد.  ــی باش ــتان ری م ــو شهرس ــه ن قلع

ایــن روســتا بــا جمعیتــی بالــغ بــر 5 هــزار نفــر کــه در سرشــماری هــای اخیــر بــا وجــود 
ــه ۷ هــزار نفــر نیــز رســیده اســت. عمــده کار و  ــه ایــن روســتا جمعیــت ب ورود اتبــاع ب
فعالیــت اهالــی ایــن روســتا کشــاورزی و دامــداری می باشــد و در ایــن خصــوص بخــش 
ــد  ــوه کشــاورزی و تولی ــن هــای انب ــا زمی ــوان یکــی از مناطــق ســبز ب ــه عن ــو ب ــه ن قلع
محصــوالت کشــاورزی تامیــن کننــده مایحتــاج مــردم اســتان تهــران و شهرســتان ری بــه 

شــمار مــی رونــد. 
روســتای زمــان آبــاد بــا تقدیــم ۱۴ شــهید دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم بــه ایــن مــرز و 
بــوم یکــی از روســتاهای شــهید پــرور در بخــش قلعــه نــو محســوب مــی شــود. ایــن روســتا 
بــا ظرفیــت باالیــی از نخبــگان، جوانــان و نوجوانــان بــا انگیــزه و قهرمانــان ورزشــی نیازمنــد 

نــگاه ویــژه مســئوالن اســتان تهــران و شهرســتان ری اســت. 
متاســفانه یکــی از مشــکات ایــن روســتا نبــود مرکــز درمانــی و داروخانــه مــی باشــد. بــا 
وجــود خانــه بهداشــت کــه البتــه در ایــن مرکــز هیچگونــه خدمــات پزشــکی ارائــه نمــی 
شــود مــردم و اهالــی روســتا در صــورت بیمــاری بایــد بــرای درمــان مســافت زیــادی تــا 
ــه خدمــات درمانــی  مرکــز شهرســتان طــی نماینــد و در مواقــع اورژانــس نیــز هیــچ گون
شــامل حــال مــردم و اهالــی روســتا نمــی گــردد، کــه از ایــن رو گایــه و شــکایت مــردم 
ــاد  ــا تنــی چنــد از اهالــی روســتای زمــان آب بســیار زیــاد مــی باشــد. طــی گفــت وگــو ب
ــه  ــت، ک ــرار گرف ــکاش و بررســی ق ــورد کن ــن روســتا م ــون ای مســائل و مشــکات پیرام
ــط  ــتان ری و مســئوالن مرتب ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــم مســئوالن در ش امیدواری
نــگاه ویــژه ای بــه ایــن روســتا داشــته باشــند. در تمــاس بــا دهیــار روســتا پیگیــر مســائل 
و مشــکات بهداشــتی و درمانــی شــدیم کــه پاســخ وی در ایــن خصــوص ایــن گونــه بــود. 
»حامــد زمانــی« دهیــار روســتا در خصــوص نبــود مرکــز بهداشــتی و داروخانــه بــه خبرنگار 
آوای ری گفــت: روســتای زمــان آبــاد دارای یــک خانــه بهداشــت مــی باشــد کــه خدمــات 

ــه نمی شــود و بیشــتر در خصــوص واکسیناســیون و  ــه مــردم ارائ زیــادی در ایــن مرکــز ب
مســائل خانــواده بــه اهالــی روســتا خدمــات داده مــی شــود. زیــرا در ایــن مرکــز پزشــک 
وجــود نــدارد تــا مــردم بتواننــد جهــت درمــان بیمــاری بــه آنجــا مراجعــه کننــد. زمانــی 
افــزود: تاکنــون نامه نــگاری هــا و مکاتبــات زیــادی بــا شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
در خصــوص احــداث درمانــگاه صــورت گرفتــه کــه متاســفانه تــا بــه امــروز هیــچ پاســخی 
دریافــت نکــرده ایــم. وی اظهــار داشــت: بــا وجــود اینکــه دهیــاری حاضــر بــه تامیــن زمین 
رایــگان بــرای ســاخت درمانــگاه بــود، ولــی هیچگونــه حمایتــی جهــت احــداث درمانــگاه از 

ســوی دســتگاه های مربوطــه صــورت نگرفتــه اســت. 
وی عنــوان کــرد: اهالــی روســتا از بابــت نبــود مرکــز درمانــی بســیار گایه منــد هســتند، 
ــز  ــا مرک ــادی ت ــان مســافت زی ــرای درم ــد ب ــوارد خــاص بای ــع بیمــاری و م ــرا در مواق زی
شهرســتان طــی نماینــد. البتــه درمانگاهــی در روســتای اشــرف آبــاد وجــود دارد کــه آن 
نیــز بیشــتر در ســاعات اداری خدمــات ارائــه مــی کنــد و ایــن درمانــگاه نیــز شــبانه روزی 

نمــی باشــد تــا در مواقــع اضطــرار بتواننــد خدمــات درمانــی ارائــه نمایــد. 
زمانــی در خصــوص ایجــاد داروخانــه گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن روســتا درمانــگاه 
ــه  ــچ صرف ــه هی ــاد داروخان ــذاران بخــش خصوصــی ایج ــرمایه گ ــرای س ــدارد، ب ــود ن وج
اقتصــادی نــدارد و از ایــن رو رغبتــی جهــت ایجــاد داروخانــه از ســوی ایــن بخــش نشــان 
داده نشــده اســت. دهیــار زمــان آبــاد افــزود: در صورتــی کــه شــبکه بهداشــت و درمــان یــا 
مراکــز آموزشــی یــا خیریــن تمایــل بــه احــداث درمانــگاه در ایــن روســتا داشــته باشــند، 
ــا  ــد و ت ــرار می ده ــان ق ــار آن ــگان در اختی ــن رای ــگاه زمی ــت ســاخت درمان ــاری جه دهی
حــدی کــه قانــون اجــازه بدهــد در مــوارد مختلــف مســاعدت هــای الزم و ویــژه ای را جهت 

احــداث و ســاخت درمانــگاه انجــام خواهــد داد. 
وی در پایــان عنــوان کــرد: امیدواریــم بــا حمایــت و مســاعدت فرمانــدار بومــی و جهــادی 
ــگاه شــبانه  ــاح درمان ــر شــاهد افتت ــی« هــر چــه زودت شهرســتان ری »حــاج حمیــد زمان

ــاد باشــیم. روزی در روســتای شــهید پــرور و والیــت مــدار زمــان آب

روستای » زمان آباد « نیازمند درمانگاه شبانه روزی
طی گفت وگوی مردمی مطرح شد:
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آخریــن جلســه هماهنگــی ســتاد اربعین حســینی )ع( 
اســتان تهــران با حضــور محســن منصــوری اســتاندار 
ــم  ــرم عبدالعظی ــت ح ــگر تولی ــی عس ــران، قاض ته
ــینی،  ــن حس ــتاد اربعی ــین س ــی جانش ــنی، نایب حس
ــران،  ــتان، مدی ــژه شهرس ــدار وی ــی فرمان ــد زمان حمی

نیروهــای انتظامــی و ســایر مســئولین در ســالن 
ــد. ــزار ش ــد برگ ــیخ مفی ــکده ش دانش

محسـن منصوری اسـتاندار تهـران از ثبت نـام ۹۰۰ موکب برای 
برگـزاری راهپیمایی»دلـدادگان حسـینی«خبر داد و گفـت: بـا 
توجه به عدم برگزاری دوسـاله مراسـم حضـور چهار میلیون نفر 

برای امسـال پیش بینی شـده اسـت.
اسـتاندار تهـران افـزود: مبـدا راهپیمایـی »دلدادگان حسـینی« 
میدان امام حسـین تهران و مقصد حرم عبدالعظیم حسـنی )ع( 
اسـت کـه به صـورت پیـاده طی می کننـد افـزود: تا امـروز ۹۰۰ 
مـو کـب بـرا ی پذیرایـی در ایـن مراسـم ثبـت نام کـرده اند.

منصوری عنوان کرد: دسـتگاه های اجرایی، شـهرداری ها، نیروی 
انتظامـی و راهـور و مدیریت هـای کان در فرمانداری هـا آمـاده 
برگزاری این مراسـم هسـتند و چون این مراسـم ملی اسـت، از 

لحـاظ فرهنگی و اجتماعی و معنـوی اهمیت دارد.

در ادامـه ایـن مراسـم سـرتیپ دوم پاسـدار محمـود توکلـی 
هماهنگ کننده سـپاه حضـرت محمد رسـول اهلّل)ص( تهران با 
بیان اینکه انشـاهلل نام جاماندگان بـه دلدادگان تغییر پیداخواهد 
کـرد گفـت: راهپیمایی جامانـدگان اربعیـن  از سـال ۹۱ با ایده 
بچـه هـای بسـیج جنـوب تهـران آغـاز شـد و سـال به سـال با 
اسـتقبال باشـکوه مردم گسـترش پیدا کرد و در سـال ۹۸ قریب 

بـه سـه و نیـم میلیون نفـر در این مراسـم شـرکت کردند.
وی افزود: در سـال جاری جلسـات  از ۲ ماه گذشـته با تشـکیل 
هفـت کمیتـه شـامل امنیـت، ترافیـک، سـامت، فضاسـازی، 

تبلیغـات رسـانه ای و ... شـروع بـه کار کرده اسـت.
سـرتیپ دوم پاسـدار محمـود توکلـی از ثبـت نـام ۹۰۰ موکب 
خبـرداد گفـت: حـدود ۶۰ درصـد از مواکـب در قالـب پذیرایـی 
هسـتند و طبـق نظرات نوجوانان و جوانان بسـته هـای پذیرایی 

تـدارک دیده شـده اسـت.

ــاز دوم نهضــت  ــاد از اجــرای ف شــهردار حســن آب
ــاده  ــاد )ج ــن آب ــی شهرحس ــفالت در بلواراصل آس
ترانزیــت پایتخــت به اســتان هــای جنوبی کشــور( 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر۴0 میلیــارد ریــال خبــر داد.

شــیرزاد یعقوبــی شــهردار از اجــرای فازیــک روکش آســفات 
بخشــی از بلــوار امــام خمینــی )ره( درســال گذشــته اشــاره 
کــرد و افــزود: باتوجــه اجــرای عملیــات روکــش آســفالت 
ــه  ــت ب ــت پایتخ ــیر ترانزی ــی و مس ــوار اصل ــی از بل بخش
ــود  ــی کشــور درســال گذشــته و کمب ــای جنوب اســتان ه
ــن  ــفالت در ای ــش آس ــل روک ــرای کام ــت اج ــار جه اعتب

معبــر، بخشــی از اعتبــارات شــهرداری درســال جــاری بــه 
مبلــغ ۴۰ میلیــارد ریــال جهــت اجــرای عملیــات روکــش 
آســفالت بلــوار اصلــی شــهر اختصــاص یافــت کــه مراحــل 
اجرایــی آن بعــد از تــراش، ادامــه روکــش آســفالت را 

ــم داشــت. خواهی
ــد،  ــد ش ــعی خواه ــاز س ــن ف ــرد: در ای ــان ک ــی بی یعقوب
ــوار  ــی از بل ــش اعظم ــده بخ ــن ش ــار تعیی ــاس اعتب براس
ــی  ــرار داده وگام مثبت ــش ق ــت پوش ــهر را تح ــی ش اصل
ــود  ــهروندان و بهب ــدی ش ــش رضایتمن ــتای افزای در راس

ــم. ــی برداری ــر اصل ــن معب ــرو در ای ــور و م ــت عب وضعی

مردمی بودن اربعین حسینی بزرگ ترین واقعه تاریخی جهان است

آغاز عملیات نهضت آسفالت  در شهرحسن آباد

تمثال شهدای شهرحسن آباد و بخش فشافویه 
و مدافع حرم نوسازی و تعویض شد

در راســتای زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره شــهدای گرانقــدر، تمثــال مزیــن شــده 
ــن  ــی)ره( شهرحس ــیخ کلین ــی)ره( و بلوارش ــام خمین ــهدا در بلوارام ــر ش ــه تصاوی ب

آبــاد نوســازی و تعویــض شــد.
ــده  ــتای زن ــهری، در راس ــت ش ــدات مدیری ــرو تاکی ــران پی ــئول ایثارگ ــی مس ــد رضاخان حمی
نگهداشــتن یــاد و خاطــره شــهدا گرانقــدر، تمثــال مزیــن شــده بــه تصاویــر شــهدای شهرحســن 
ــی)ره( و  ــام خمین ــوار ام ــه در بل ــع حــرم ک ــاد و بخــش فشــافویه و شــهدای شــاخص و مداف آب

ــض شــد. ــودن نوســازی و تعوی ــی)ره( نصــب شــده ب بلوارشــیخ کلین

استاندار تهران:

تعویض تابلوها وعالئم ترافیکی 
معابر منتهی به مدارس در قالب 

طرح استقبال از مهر
ــن  ــهرداری حس ــک ش ــل وترافی ــل ونق ــئول حم مس
ــض  ــا تعوی ــر ب ــتقبال از مه ــرح اس ــرای ط ــاد از اج آب
ــدف  ــا ه ــی و... ب ــم ترافیک ــا و عالئ ــب تابلوه و نص
ــر داد. ــدارس خب ــه م ــی ب ــر منته ــازی معاب ایمن س

ســیدمرتضی کرمانــی مســئول حمــل و نقــل ترافیک شــهرداری 
در تشــریح اقدامــات ایــن حــوزه در آســتانه بازگشــایی مــدارس 
بیــان کــرد: بــا تأکیــد شــهردار محتــرم بــرای اجــرای 

ــتقبال  ــرح اس ــب ط ــده در قال ــن ش ــش تعیی ــای از پی برنامه ه
از مــاه مهــر، اقداماتــی جهــت ایمن ســازی و ســاماندهی 
ــوان  ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــرار گرف ــتور کار ق ــر در دس معاب
ــر پیــاده، اصــاح  ــه رنگ آمیــزی ســرعت گیرها و خطــوط عاب ب
ــر ســطح شــهر  ــم ترافیکــی و خــط کشــی محــوری معاب عائ
خصوصــا معابــر منتهــی بــه مــدارس جهــت تســهیل در عبــور 

و مــرور دانش آمــوزان و خانواده هــا اشــاره کــرد.
وی افــزود: ایــن اقدامــات در قالــب طــرح اســتقبال از مــاه مهــر 
بــا جدیــت تمــام توســط نیروهــای مجموعــه خدمــات شــهری 
شــهرداری، ترافیــک وحمــل ونقــل و زیباســازی دنبــال خواهــد 
ــگ آمیــزی  شــد و در روزهــای اخیــر بخشــی از آن شــامل رن
خطــوط عابــر پیــاده، تعویــض عائــم ترافیکــی معابــر منتهــی 

بــه مــدارس انجــام شــده و همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.


