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مکتب امام حسین )ع( دارد
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اربعین، دلها در کربا، قدم ها از تهران تا ری

بــار دیگــر اربعیــن حســینی فــرا رســید بــی واهمــه از کرونــا، اربعینــی کــه دل های 
ــار  ــی دی ــهدا راه ــید الش ــقان س ــر عاش ــای داده و اگ ــود ج ــال را در خ ــی کرب هوای

عشــق نشــده انــد، از تهــران تــا ری قــدم در مســیر جامانــدگان گذاشــته انــد.
از ســاعت اولیــه صبــح، متــرو، اتوبــوس هــا، تاکســی هــا و پاهــای پیــاده دو مقصــد را در پیــش 
گرفتــه انــد تــا راهــی کربــای ایــران زمیــن شــوند، اگرچــه دل مسافرانشــان در کربــا معلــی 

و زیــر گنبــد طــا و بیــن الحرمیــن پــر مــی کشــد.
گروهــی از دلــدادگان حســینی از ســاعات اولیــه صبــح اربعیــن راهــی میــدان امام حســین )ع( 
تهــران شــده انــد تــا مســیر خیابــان ۱۷ شــهریور تــا میــدان شــوش، خیابــان فداییــان اســام 

و در نهایــت حــرم عبدالعظیــم حســنی)ع( را در پیــش گیرنــد.

ــران  ــای ای ــه کرب از روزهــای قبــل بیــش از ۱۷۰۰ موکــب در تمامــی مســیرهای منتهــی ب
زمیــن، حــرم عبدالعظیــم حســنی)ع( برپــا شــده اســت تــا پذیــرای زائرانــی باشــد که جانشــان 

اینجــا جــا مانــده و دلشــان راهــی نینــوا و بیــن الحرمیــن شــده اســت.
تمامــی مســیرهای چهارگانــه شــهرری کــه بــرای پیــاده روی روز اربعیــن حســینی و مراســم 
جامانــدگان پیــش بینــی شــده، بــا تــاش نیروهــای شــهرداری ســیاه پــوش شــده اســت، از 
علــم و کتــل هــای نصــب شــده گرفتــه تــا پارچــه هــای مشــکی کــه ســر تــا ســر مســیر را 
پوشــانده انــد. ســرعت تــردد مترهــا و حــد فاصــل قطارهــا کاهــش یافتــه تــا خللــی در عبــور 
و مــرور زائــران ایجــاد نشــود، ون هــا، اتوبــوس هــا و تاکســی هــا آمــاده بــاش ایســتاده انــد تــا 
بــه ســرعت کار جابجایــی مســافران را انجــام دهنــد و خللــی در تــردد شــرکت کننــدگان در 
مراســم ایجــاد نشــود. امــروز در شــهرری ســه مســیر دیگــر غیــر از راه اصلــی فدائیــان اســام 
تــا حــرم ســیدالکریم، شــاهد تــردد زائــران پیــاده خواهــد بــود، یکــی از مســیر اتوبــان نــواب 
صفــوی، آزادگان، شــهید رجایــی، میــدان نمــاز تــا حــرم، دومــی مســیر کهریــزک، باقــر شــهر، 
شــهرری و حــرم و در نهایــت جــاده ورامیــن، قرچــک، قلعــه نــو، شــهرری و حــرم عبدالعظیــم.
ــاهد  ــروز ش ــم حســنی)ع( ام ــرم عبدالعظی ــن حســینی)ع( و ح ــت اربعی ــه برک ــهر ب ــن ش ای
ــی، راهــی آن  ــای معل ــود کــه دل شکســته از غیبــت در کرب ــرای خواهــد ب میلیــون هــا زائ
شــده انــد، شــاهد دل دادگــی خادمانــی خواهــد بــود کــه دستشــان از موکب هــای پیــاده روی 
نجــف تــا کربــا کوتــاه مانــد، شــاهد اشــک هــا و ماتــم هایــی خواهــد بــود کــه مــکان و زمــان 

نمــی شناســد و در غــم سیدالشــهدا)ع( جــاری مــی شــود.
بیــش از ۱۰ ســال از نخســتین پیــاده روی اربعیــن حســینی)ع( کــه بــا حضــور تعــدادی از جوانان 
مســجدی از مســیر میــدان امــام حســین)ع( تهــران تــا حــرم عبدالعظیــم)ع( ثبــت شــد مــی 
گــذرد و امســال، پــس از ۲ ســال کرونایــی بــا محدودیــت هــای طاقــت فرســا و دل نگرانــی هــای 
همــراه آن، بــار دیگــر بناســت از مســیر مملــو از دلدادگانــی شــود کــه قــدم هایشــان از تهــران تــا 

ری ثبــت مــی شــود، امــا دلشــان در بیــن الحرمیــن پــر مــی کشــد.

معــاون اول رئیــس جمهــور گفت:حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی جاماندگان 
اربعیــن نشــان مــی دهــد کــه قیــام عاشــورا زنــده و مکتــب امــام حســین) ع ( 

حاکم اســت.
محمــد مخبــر در حاشــیه راهپیمایــی جامانــدگان اربعین به طرف آســتان مقــدس عبدالعظیم 
حســنی، در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: مــردم عاشــق و فدایــی امام حســین 
)ع( هســتند، ایــن تنهــا راه نجــات در دنیــا و آخــرت اســت. وی بــا اشــاره بــه حضــور پــر شــور 
مــردم در راهپیمایــی جامانــدگان اربعیــن ، بیــان کــرد: مــردم بــا  حضــور خــود مــی خواهنــد 
ــا باطــل هســتیم  و  بگوینــد کــه وفــادار بــه امــام حســین )ع( و وفــادار راه حــق و مبــارزه ب
ایــن خــط مقاومتــی کــه از امــام حســین )ع( شــروع شــده بــا قــدرت و قــوت پیــش مــی رود. 
راهپیمایــی جامانــدگان اربعیــن  بــا حضــور چشــمگیر اقشــار  مختلــف مــردم، خانــوداه معظم 
ــه ســوی  شــهدا و مســئوالن لشــکری و کشــوری  از میــدان امــام حســین )ع(  در تهــران ب

آســتان مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســنی برگــزار شــد.

حضور پر شور مردم در اربعین نشان از زنده بودن مکتب امام حسین )ع( دارد
معاون اول رئیس جمهور :
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شــهردار منطقــه ۲۰ تهران)شــهرری( از اتخــاذ تمهیدات 
ویــژه ترافیکــی، عمرانــی، خدمــات شــهری، اجتماعــی، 
فرهنگــی و رفاهــی بــرای راهپیمایــی بــزرگ جاماندگان 

اربعیــن در شــهرری خبــر داد.
ــح داد:  ــگاران توضی ــع خبرن ــوی در جم ــم رض ــید محمدناظ س
ــان  شــهرداری منطقــه ۲۰ همچــون ســال هــای گذشــته میزب
ــین)ع(  ــداهلل الحس ــرت اباعب ــان حض ــی از محب ــل عظیم خی
ــان  ــه راهپیمای ــه ب ــانی بهین ــات رس ــور خدم ــه منظ ــت و ب اس
ــران حــرم حضــرت عبدالعظیــم)ع( تمهیــدات  روز اربعیــن و زائ
ــی و  ــی فرهنگ ــهری، اجتماع ــات ش ــی، خدم ــی، عمران ترافیک
رفاهــی تــدارک دیــده شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه امســال 
نیــز مراســم اربعیــن از مســیر اصلــی میــدان امــام حســین )ع( 
ــت:  ــود، گف ــی ش ــام م ــم )ع( انج ــرت عبدالعظی ــرم حض ــا ح ت
مســیر اصلــی راهپیمائــی از مســیرهای خیابــان فدائیــان اســام 
ــم)ع(،  ــا حــرم حضــرت عبدالعظی ــراه آزادگان ت حدفاصــل بزرگ
خیابــان شــهید رجائــی حدفاصــل بزرگــراه آزادگان تــا خیابــان 
فدائیــان اســام خیابــان ورامیــن حدفاصــل پــل تقــی آبــاد تــا 

میــدان بســیج تعییــن شــده اســت.
جانمایی ۱۷۰ تیغه علم و ُکتل در شهرری

ــازمان  ــی س ــا هماهنگ ــتا ب ــن راس ــزود: در ای ــوی اف ــم رض ناظ
ــای  ــل و نماده ــم، ُکت ــه عل ــران ۱۷۰ تیغ ــهر ته ــازی ش زیباس
عاشــورایی نقاشــی خط )کالیگرافــی( بــا طراحــی و نقاشــی 
ویــژه ایــن ایــام در ضلــع شــرقی حــرم حضــرت عبدالعظیــم)ع( 
جانمایــی شــد. ناظــم رضــوی بــا اشــاره بــه اجــرای خــط کشــی 
ــا  ــل آزادگان ت ــل پ ــام حدفاص ــان اس ــان فدائی ــوری خیاب مح
ــا  ــن ت ــه راه ورامی ــل س ــدی و حدفاص ــرگرد محم ــان س خیاب
میــدان اصلــی شــهرری، اظهــار داشــت: بازگشــایی موقــت نــرده 
هــای ترافیکــی رفیــوژ میانــی خیابــان فدائیــان اســام حدفاصــل 
بزرگــراه آزادگان تــا بزرگــراه شــهید کریمــی در روز اربعیــن بــه 

ــان انجــام خواهــد شــد. منظــور تســهیل تــردد راهپیمای

وی بــه زیباســازی و آراســتگی محورهــای راهپیمائــی بــا نصــب 
پرچــم هــای ســیاه و طــرح هــای فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت: 
بازپیرایــی فضاهــای ســبز، رفــع موانع فیزیکــی، مرمــت و الیروبی 
ــاننده،  ــواد پوش ــرای م ــفالت، اج ــش آس ــازی روک ــار، بهس انه
ــه و المــان  ــی انهــار، شستشــوی مخــازن زبال شستشــو و الیروب
هــای شــهری، پاکســازی برچســب هــای تبلیغاتــی، شستشــو و 
نظافــت معابــر و کرکــره تجــاری، پــل هــای عابــر پیــاده و طعمــه 
گــذاری و لکــه گیــری آســفالت در مســیرهای منتهــی بــه حــرم 

حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( در حــال انجــام اســت.
شــهردار منطقــه ۲۰ تهــران بــا بیــان اینکــه تمهیــدات الزم برای 
ــه  ــانی ب ــات رس ــا و خدم ــی ارگان ه ــت تمام ــتفاده از ظرفی اس
ــان انجــام مــی شــود، ادامــه داد: در راســتای خدمــات  راهپیمای
رســانی بــه عــزاداران حســینی، ضمــن پهنــه بنــدی هــر یــک از 
نواحــی ایــن منطقــه، اکیــپ هــای شــهربان و معبربــان، ماشــین 
ــرویس  ــران، س ــتراحت زائ ــگاه اس ــهری، جای ــات ش آالت خدم
ــل و دســتگاه هــای مــه پــاش در مســیر  هــای بهداشــتی پرتاب

راهپیمائــی مســتقر مــی شــوند.
ممنوعیت توقف خودرو در خیابان فدائیان اسام

وی بــا اشــاره بــه اینکــه توقف خــودرو در مســیر خیابــان فدائیان 
اســام از ســاعت ۲۳ روز قبــل از مراســم ممنــوع اســت، گفت:بــه 
ــوص  ــانی در خص ــاع رس ــهروندان، اط ــال ش ــاه ح ــور رف منظ
مســیرهای اتوبوســرانی، ایســتگاه هــای متــرو شــهرری، مســیر 
ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــن ش ــای تعیی ــگ ه ــی و پارکین راهپیمائ
بنرهــای تبلیغاتــی و تلویزیــون هــای شــهری انجــام مــی شــود.
ناظــم رضــوی افــزود: بــه منظــور تســهیل در تــردد راهپیمایــان، 
ســرویس رســانی اتوبوســرانی از پارکینــگ فرمانــداری بــه مقاصد 
ســیزده آبــان، نــازی آبــاد، صالــح آبــاد، راه آهــن و خانــی آبــاد؛ از 
میــدان بســیج مســتضعفین ابتــدای خیابــان ورامیــن بــه مقاصد 
دولــت آبــاد، شــوش، خراســان و خــاوران و از ضلــع جنــوب حــرم 
حضــرت عبدالعظیــم)ع( بــه مقاصــد باقرشــهر و کهریــزک انجــام 

مــی شــود. شــهردار منطقــه ۲۰ تهــران اضافــه کــرد: ســرویس 
رســانی خــط یــک متــرو بــه صــورت فــوق العــاده بــا ســرفاصله 
زمانــی ۴ تــا ۵ دقیقــه و ســرویس رســانی رایــگان تاکســی هــای 
ون از میــدان حــرم حضــرت عبدالعظیــم)ع( بــه ســمت متــروی 
شــهرری انجــام مــی شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تخلیــه کامل 
پارکینــگ هــای ضلــع شــرق و جنــوب حــرم بــه منظــور تجمــع 
راهپیمایــان انجــام مــی شــود، گفــت: بــه منظــور تســهیل تــردد 
شــهروندان مســیر اطــراف حــرم حضــرت عبدالعظیــم )ع( در ۱۰ 

مقطــع بــا هماهنگــی پلیــس راهــور مســدود مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای تبلیغــات محیطــی و فضاســازی مســیر 
ــات  ــی و خدم ــای پذیرائ ــه ه ــت: غرف ــار داش ــاده روی، اظه پی
رســانی از جملــه امــداد و گمشــدگان، پایــگاه ســامت و خدمات 
بهداشــتی، اداره ورزش، آمــوزش شــهروندی و مدیریــت پســماند، 
ــودک  ــادر و ک ــاد، م ــردم نه ــای م ــاف و حجــاب، تشــکل ه عف
ــی  ــه شــهروندان در مســیر راهپیمائ ــه خدمــات ب ــرای ارائ و ... ب
ــه مشــارکت و همــکاری  ــی شــوند. ناظــم رضــوی ب مســتقر م
شــهروندان و هیــات داران در برپایــی باشــکوه پیــاده روی اربعیــن 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا رویکــرد بهــره گیــری از پتانســیل هیئت 
هــای مذهبــی و تشــکل هــای مردمــی و تعامــل بــا ســازمان هــا 
و نهادهــا، تــدارکات الزم بــرای میزبانــی از راهپیمایــان در پیــاده 
ــهردار  ــت. ش ــده اس ــم ش ــینی فراه ــن حس ــم اربعی روی عظی
قبلــه تهــران بــا اشــاره بــه برپایــی چنــد اســتیج بــرای مدیحــه 
ســرایی، اجــرای شــعرای آئینــی و گــروه هــای ســرود مذهبــی، 
قرائــت زیــارت اربعیــن، همخوانــی و دمــام زنــی در طــول مســیر 
راهپیمائــی گفــت: همزمــان بــا اذان ظهــر و عصــر، اقامــه نمــاز 
جماعــت در چندیــن نقطــه از مســیر مرتبــه انجــام خواهــد شــد.
گفتنــی اســت در راســتای برگــزاری مراســم پیــاده روی اربعیــن 
ــوان  ــه عن ــق ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ ب ــینی مناط حس
معیــن منطقــه ۲۰ بــرای پاکســازی و نظافــت مســیر پیــاده روی 

بــا ایــن منطقــه همــکاری مــی کننــد.

تمهیدات ویژه شهرداری منطقه 2۰ برای راهپیمایی جاماندگان اربعین

یکی از اهداف پیاده روی اربعین نزدیک کردن دلهاست
تولیت آسـتان مقـدس عبدالعظیم حسـنی بر برنامه ریزی درسـت بـرای برگزاری پیـاده روی 
جامانـدگان اربعیـن حسـینی در تهـران و ری تاکیـد کـرد و گفت: یکـی از اهداف پیـاده روی 

اربعیـن نزدیک کردن دلهاسـت.
سـیدعلی قاضی عسـکر در جلسـه هماهنگی راهپیمایی دلدادگان حسینی توضیح داد: تجربه نشـان داده هر 
مقـدار برنامـه ریـزی کنیم و در صحنه هم باشـیم باالخره نواقصی خواهیم داشـت اما باید تـوکل به خدا کرد 

و ایـن حجـم از آمادگی باعث می شـود کم نقص تر از گذشـته برگزار شـود.
وی ادامـه داد: مـا هـم در حـرم عبدالعظیـم در خدمـت مـردم هسـتیم اما از یـاد نبریم که هـدف صرفا فقط 
راهپیمایـی و پذیرایـی نیسـت بلکـه در بصیرت و شـناخت نسـبت به امام اسـت. به گفته قاضی عسـکر، باید 
روی اهداف اربعین و روی نزدیکی دلها کار کنیم که می تواند خیلی چاره سـاز باشـد و از سـوی دیگر توجه 

بـه ایـن نکته داشـته باشـیم که همه هـدف آگاهی اسـت و اینکه عاشـورا را زنده نگـه داریم.
فرماندار ری: با تمام قوا آماده برگزاری هستیم

حمیـد زمانـی فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و معاون اسـتاندار تهران نیز در این جلسـه گفت: قشـنگی این 
جلسـات در ایـن اسـت کـه همـه دور هم جمع شـدیم کـه بگوییم همـه زیر علم امام حسـین)ع( هسـتیم.

وی ادامـه داد: شـهرری برنامـه هـای خاص مانند شـب های مسـلمیه و پیـاده روی اربعیـن دارد که بی نظیر 
اسـت. زمانـی تصریـح کرد: شـهرری با تمام قوا آماده اسـت و همه باید در میدان باشـیم؛ خود مـردم باید پای 

کار باشـند چراکـه هـر چه هم نهادها پای کار باشـند باز هم نیاز بـه حضور خود مردم داریم. وی خاطرنشـان 
کرد: قول می دهم زیر سـایه سـیدالکریم این مراسـم در بهترین شـکل ممکن برگزار خواهد شـد.

حجت االسام قاضی عسکر:
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ــتان ری  ــژه شهرس ــدار وی ــران و فرمان ــتاندار ته ــاون اس مع
گفــت: حضــور گســترده و میلیونــی مــردم در مراســم پیاده 
روی جامانــدگان اربعیــن بــی نظیــر بــود و عظمــت ارادت بــه 

خانــدان آل رســول را بــه نمایــش گذاشــت.
حمیــد زمانــی در حاشــیه مراســم جامانــدگان اربعیــن حســینی افزود: 
از ســاعات اولیــه صبــح امــروز اربعیــن حســینی شــاهد حضــور مــردم 
در اقصــی نقــاط مســیرهای چهارگانــه تعریــف شــده بــرای پیــاده روی 
بودیــم. وی یادآورشــد: دو ســال از آخریــن مراســم پیــاده روی بــدون 
محدودیــت جامانــدگان اربعین حســینی ســپری می شــد و انتظار می 
رفــت کــه مــردم حضــور گســترده ای داشــته باشــند امــا ایــن حجــم 
انبــوه از حضــور و ثبــت صحنــه هــای دلدادگــی خــارج از حــد تصــور 
بــود. زمانــی اظهارداشــت: تمامــی برنامــه ریــزی هــا بــرای اســتقبال و 
خدمــات رســانی بــه ۲ تــا ســه میلیــون زائــر پیــش بینــی و هماهنــگ 
شــده بــود در حالــی که مســیرهای مملــو از شــهروندان تهرانــی و ری، 
ــه نظــر  ــاع و حتــی از اســتان هــا و شهرســتان هــای همجــوار، ب اتب
ارقــام دیگــری را بــه ثبــت رســانده باشــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ری گفــت: اســتقبال از ایــن مراســم بــار دیگــر همبســتگی ملــت ایران 
و ارادت منــدان بــه آســتان امــام حســین)ع( و شــهدای کربــا را نشــان 
داد و ادامــه داشــتن ایــن مســیر را در افــکار و قلــب هــای مســلمانان به 
نمایــش گذاشــت. وی از همــکاری و مســاعدت مــردم در برگــزاری این 

مراســم قدردانــی و خاطرنشــان کــرد: پیــش بینــی مــی شــد کــه ۹۰۰ 
موکــب بــرای خدمــات رســانی در مســیر پیــاده روی مســتقر باشــند 
کــه بــا همیــن مشــارکت و حضــور مردمــی در برپایــی ایســتگاه هــای 
مختلــف، ایــن تعــداد از یــک هــزار فراتــر رفــت و بــا احتســاب موکــب 
هــای مربــوط بــه خدمــات درمانــی، بهداشــتی و انتظامــی بــه بیــش از 

یــک هــزار و ۵۰۰ مــورد رســید.
ــه  ــه کار گرفت ــاش خــود را ب ــه داد: مســئوالن تمامــی ت ــی ادام زمان
ــاده روی  ــات مراســم پی ــات و خدم ــا بســیج همــه امکان ــا ب ــد ت بودن

ــد. ــزار کنن ــن شــرایط برگ ــن را در بهتری ــدگان اربعی جامان
معــاون اســتاندار تهــران اضافــه کــرد: بــا وجــود تشــدید گرمــای هــوا 
در ســاعات بعــد از ظهــر، همچنــان مــردم در خیابــان هــای منتهــی به 
حــرم عبدالعظیــم حســنی)ع( حضــور دارنــد و ایــن مراســم بــا وجــود 
ــا و مســیرهای  ــان ه ــردم در خیاب ــان حضــور م ــا زم چنیــن زواری ت
تعریــف شــده، ادامــه خواهــد داشــت. وی بــه پیــش بینــی خدمــات 
ــران اشــاره و  ــرای جابجایــی و بازگشــت زای حمــل و نقــل عمومــی ب
اعــام کــرد: عــاوه بــر هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا نــاوگان حمل 
و نقــل ریلــی متــرو بــرای کاهش ســر فاصلــه قطارهــا هماهنگــی الزم 
ــوس هــای شهرســتان هــای  انجــام شــده ضمــن آنکــه بناســت اتوب
ــن مناطــق کمــک رســان  ــه ای ــرای بازگشــت زوار ب ــز ب همجــوار نی
باشــند. راهپیمایــی جامانــدگان اربعیــن  بــا حضــور چشــمگیر اقشــار  

مختلــف مــردم، خانواده معظم شــهدا و مســئوالن لشــکری و کشــوری 
ــدس  ــتان مق ــه ســوی آس ــران ب ــام حســین )ع(  در ته ــدان ام از می

حضــرت عبدالعظیــم حســنی برگــزار شــد.

حضور پرشور و خودجوش اهالی کهریزک در راهپیمایی 
جاماندگان اربعین حسینی

علــی کلهــر؛ شــهردار کهریــزک بــا اعــام پیــام تســلیت بــه مناســبت 
فــرا رســیدن اربعیــن حســینی از حضــور پرشــور و خودجــوش اهالــی 
شــهر کهریــزک در راهپیمایــی کاروان جامانــدگان اربعیــن حســینی 
خبــر داد و گفــت:  شــهروندان کهریــزک بــار دیگــر در ایــن حماســه 
حضــور ارادت قلبــی خــود را بــه امــام حســین )ع( یــاد آور شــدند و بــا 
پیــاده روی از آســتان مقــدس امــام زادگان ابراهیــم و اســماعیل )ع( تــا 
ضلــع جنوبــی حــرم حضــرت عبدالعظیم حســنی )ع( به حدیــث »من 
زار عبدالعظیــم الحســنی بــری کمــن زار حســین بکربــا« جامــه عمل 
پوشــاندند. ســردار ذوالقــدر فرمانــده ســپاه حضــرت سیدالشــهداء )ع( 
اســتان تهــران و ســرهنگ جلیلیــان فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 
ــگاران  ری، شــهرداران شــهر قیامدشــت و کهریــزک در موکــب خبرن

بســیج رســانه و خانــه مطبوعــات شهرســتان ری حضــور یافتنــد.
همچنین حمید شــریفها زواره؛ بخشــدار بخــش مرکزی ری نیــز در موکب 

هــای صلواتــی دهیــاری های تابعــه بخش مرکــزی ری حاضر شــد.

فرماندار ویژه ری: 

حضور میلیونی عزاداران در راهپیمایی اربعین حسینی بی نظیر بود

فرمانده انتظامی شهرستان ری:

مراسم پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در تهران بدون مشکل امنیتی برگزار شد
فرمانده انتظامی شهرسـتان ری اعالم کرد: مراسـم پیاده 
روی دلـدادگان اربعین حسـینی بدون هیچ گونه مشـکل 
امنیتـی و در کمـال آرامـش از میـدان امـام حسـین)ع( 

تهـران تا حـرم عبدالعظیم حسـنی)ع( برگزار شـد.
سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان  گفت: مراسـم پیـاده روی دلدادگان 
اربعین حسـینی )ع( با حضور میلیونی عاشـقان اباعبداهلل الحسین 
)ع( و در کمـال امنیـت و آرامش در ری برگزار شـد. وی همچنین 
از همـکاری مردم اسـتان تهـران، به ویـژه شـهروندان والیت مدار 
و انقابـی شهرسـتان ری کـه در ایـن امر پلیـس را یـاری کردند، 

تقدیـر و تشـکر کرد. سـرهنگ جلیلیـان خاطرنشـان کـرد: برای 
برگزاری این مراسـم برابر تدابیر سـردار فرماندهی انتظامی تهران 
بـزرگ تمهیـدات ویـژه ای در حوزه امنیتی و ترافیکـی با همکاری 
کانتـری هـا، پلیـس هـای تخصصـی، یـگان امـداد، یـگان ویژه، 
پلیـس راهـور و گـردان هـا و گروهـان هـای عملیاتـی و اپتیکال، 

نیروهـای امنیتی و بسـیج اتخاذ شـد.
وی یـادآور شـد: بیـش از ۱۰ هـزار نفـر از نیروهـای فرماندهـی 
انتظامـی تهران بزرگ و فرماندهی انتظامی شهرسـتان ری در این 
ماموریـت حضور داشـتند و در نتیجه تمامی این اقدامات، مراسـم 

بـدون کوچکترین مشـکل امنیتـی و انتظامی به پایان رسـید.
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حرم عبدالعظیم حسنی)ع( باید همواره مرکز ثقل برپایی مناسبت  
های انقاب اسامی باشد

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان تهــران در دیــدار بــا تولیــت 
آســتان مقــدس عبدالعظیــم حســنی )ع( بــا ضــرورت توجــه هرچــه بیشــتر بــه 
ــر  ــل ب ــز ثق ــواره مرک ــد هم ــر بای ــرم مطه ــن ح ــت: ای ــام اهلل گف ــبت های ای مناس

پایــی مناســبت  هــای انقــالب اســالمی باشــد.
حجــت االســام والمســلمین ســید محســن محمــودی رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
ــم  ــرت عبدالعظی ــدس حض ــتان مق ــت آس ــا تولی ــدار ب ــه در دی ــران جمع ــتان ته ــامی اس اس
حســنی)ع( وجــود مرقــد مطهــر ایــن امامــزاده الزم العظیــم را از فرصت هــای ارزشــمند اســتان 

تهــران دانســت کــه بایــد بــه خوبــی مــورد توجــه بیشــتر مــردم قــرار گیــرد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان تهــران ضــرورت توجــه هرچــه بیشــتر بــه 
مناســبت های ایــام اهلل را خاطــر نشــان کــرد و افــزود: ایــن حــرم مطهــر بایــد همــواره مرکــز ثقل 

برپایــی مناســبت  هــای انقــاب اســامی باشــد.
عضــو شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان تهــران ارتبــاط هــر چــه بیشــتر مجموعــه هــای دینــی و 
فرهنگــی بــا ایــن آســتان مقــدس را زمینــه ســاز بهــره منــدی از ایــن فرصــت معنــوی در ســطح 
ــه ســوابق  ــا توجــه ب اســتان تهــران دانســت کــه در همیــن راســتا حضــور تولیــت معظــم را ب

تبلیغــی و انقابــی زمینــه ســاز تــاش بیشــتر آســتان در ایــن رابطــه ذکــر کــرد.
ــم  ــرت عبدالعظی ــدس حض ــتان مق ــت آس ــکر تولی ــی عس ــلمین قاض ــام والمس ــت االس حج
حســنی)ع( نیــز بــا تبییــن زمینــه هــا و فرصــت هــای ایــن آســتان بــرای تبلیــغ و ترویــج معارف 
اهــل بیــت)ع( و بــا اســتقبال از پیشــنهادات مطــرح شــده بیــان کــرد: برای اســتفاده هرچــه بهتر 

از ظرفیــت  هــای ایــن آســتان برنامــه هــا و اقداماتــی صــورت خواهــد گرفــت.

وی افــزود: بحمــداهلل ایــن آســتان مقــدس مــورد توجــه مســلمانان خــارج از کشــور اســت کــه بــا 
حضــور در ایــن حــرم از فضــای معنــوی آن بهــره منــد مــی شــوند.

حجــت االســام والمســلمین قاضــی عســکر بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم باشــکوه اربعیــن و 
مســلمیه و ســایر برنامــه هــای باشــکوه توجــه بیشــتر مســئوالن را ضــروری دانســت و معرفــی 
بــزرگان و شــخصیت  هــای مدفــون در جــوار ایــن امامــزاده را از جملــه برنامــه هــای فرهنگــی 

ایــن مجموعــه ذکــر کــرد.

ــتان  ــالم اس ــه الس ــهدا علی ــید الش ــپاه س ــده س فرمان
ــدگان  ــاده روی جامان ــداف پی ــرد: اه ــد ک ــران تاکی ته
ــود. ــن ش ــگان تبیی ــرای هم ــد ب ــینی بای ــن حس اربعی

ســردار احمــد ذوالقــدر در مراســم پیــاده روی جامانــدگان اربعیــن 
حســینی در شهرســتان ری گفــت: حضــور پرشــور مــردم و ترکیــب 
ــنی  ــای س ــروه ه ــی گ ــروز از تمام ــت؛ ام ــام اس ــان پی ــور آن حض
همچــون طفــل شــیرخوار تــا پیرمــرد و پیــرزن بــا ویلچــر در ایــن 

ــد. ــزرگ شــرکت کردن مراســم ب
وی ادامــه داد: امــروز همچنیــن از عاشــقانی با مشــاغل و تحصیات 
مختلــف در ایــن مراســم شــرکت کردنــد کــه ایــن خــود نمونــه بارز 
حضــور یکپارچــه مــردم در ارکان جمهــوری اســامی اســت. ایــن 
مقــام مســئول بیــان داشــت: ایــن آییــن بــا حضــور اقشــار مختلــف 
ــرای مکتــب  ــه یــک نهضــت واحــد اســت و همــه ب مردمــی نمون
ــد  ــردار تاکی ــد. س ــه آمدن ــه صحن ــام ب ــه الس ــین علی ــام حس ام

ــزرگ از ســوی  ــن حرکــت ب اســت: آنچــه مهــم اســت، تبییــن ای
کســانی اســت کــه مســئول برگــزاری هســتند. فرمانده ســپاه ســید 
الشــهدا اســتان تهــران افــزود: در هیــچ کجــای دنیــا ســراغ نداریــم 
ــه مــردم حضــور یابنــد؛ امــروز در جــای جــای کشــور  کــه اینگون
پیــاده روی جامانــدگان اربعیــن برگــزار مــی شــود کــه اگــر همــه 
ــد شــاهد حضــور  ــن مراســم را برگــزار مــی کردن ــار هــم ای در کن
میلیونــی مــردم بودیــم. ســردار ذوالقــدر خاطرنشــان کــرد: امــروز 
بایــد بــه بیــان تبییــن ایــن حرکــت بــزرگ پرداخــت و کســانی کــه 
ــان  ــیر زندگی ش ــردا راه و مس ــد از ف ــد بای ــاده ان ــارت آم ــرای زی ب
متفــاوت شــود و یــک گام بــه امــام حســین علیــه الســام نزدیــک 
تــر شــوند. حمیــد زمانــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری و معــاون 
ــن  ــردم در ای ــئوالن و م ــای مس ــه پ ــا ب ــز پ ــران نی ــتاندار ته اس
راهپیمایــی عظیــم شــرکت داشــت. بــه گــزارش ایرنــا راهپیمایــی 
جامانــدگان اربعیــن  بــا حضــور چشــمگیر اقشــار  مختلــف مــردم، 

خانــوداه معظــم شــهدا و مســئوالن لشــکری و کشــوری  از میــدان 
امــام حســین )ع(  در تهــران بــه ســوی آســتان مقــدس حضــرت 

عبدالعظیــم حســنی برگــزار شــد.

دبیـر کمیته پشـتیبانی سـتاد اربعین شهرسـتان ری گفت: 
۱۰ هـزار نفـر امنیت مراسـم پیـاده روی جامانـدگان اربعین 
حسـینی را در مسـیرهای منتهـی بـه حـرم عبدالعظیـم 

حسـنی)ع( تامیـن مـی کنند.
حسـین شـریف دوسـت افـزود: بخشـی از برگـزاری قابـل قبـول 
مراسـم پیـاده روی جـا ماندگان اربعیـن تامین امنیـت آن در بخش 
هـای مختلـف اسـت. وی یادآورشـد: نیروهـای پشـتیبانی و امنیتی 
مسـئولیت سـنگینی بـر عهده دارنـد و باید خدمـات مورد نیـاز آنان 

ماننـد تغذیـه و آب آشـامیدنی تامین شـود.
شـریف دوسـت اظهـار داشـت: تامین ایـن خدمات پشـتیبانی برای 
۱۰ هـزار نفـر نیازمنـد اعتبار قابل توجهی اسـت کـه در بودجه های 

دولتـی به علت ماهیت مردمی بودن مراسـم بـرای آن اعتباری پیش 
بینـی نشـده اسـت. معـاون برنامـه ریـزی فرمانـدار ویژه شهرسـتان 
ری گفـت: بخشـی از اعتبـار مـورد نیـاز این بخش از محـل خیران و 
هیئات مذهبی تامین شـده اسـت. وی خاطر نشـان کـرد: این تعداد 
نیروهـای پشـتیبانی و خدماتـی از جمله مامـوران نیـروی انتظامی, 
سـپاه, بسـیج و هال احمر از شـامگاه جمعه تا پایان مراسم در چهار 

مسـیر منتهـی به حرم سـیدالکریم مسـتقر خواهند بود.
شـریف دوسـت در ادامـه بـه بحث توزیـع اقام ضروری میـان هیات 
و موکـب هـای عزاداری در روز اربعین حسـینی و مراسـم پیاده روی 
جـا مانـدگان اشـاره کـرد و از پیش بینی توزیع ۳۰ تن گوشـت قرمز 

منجمـد و بیـش از ۵۰ تـن برنج برای آنهـا خبر داد.

فرمانده سپاه سید الشهدا علیه السام استان تهران:

اهداف پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی برای همگان تبیین شود

۱۰ هزار نفر امنیت مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین را در شهرری تامین می کنند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران:
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شهردار باقرشهر :

تمهیدات الزم برای بازگشایی مدارس پیش بینی شده است

شــهردار باقرشــهر گفــت: تمهیــدات الزم بــرای بازگشــایی مــدارس در ایــن شــهر پیش 
بینــی شــده و طــرح اســتقبال از مهــر بــه همیــن مناســبت برگــزار می شــود.

محســن قضاتلــو بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: ایــن طــرح از یکــم مهــر مــاه ســال ۱۴۰۱ در ســطح 
باقرشــهر آغــاز خواهــد شــد و همه واحدهــای شــهرداری در اجرای شــرح وظایــف در قالب پاکســازی، 
شستشــو، تنظیــف پیــاده روهــا، خیابانهــا، و معابــر منتهــی بــه مــدارس بــه صــورت مســتمر اقــدام 
خواهنــد کــرد. وی ادامــه داد: شــهرداری باقرشــهر در راســتای وظایــف ســازمانی خــود، رســیدگی، 
تنظیــف و بازپیرایــی فضاهــای ســبز و همچنیــن تامین امنیــت ترافیکــی و عبــور و مــرور را  از ابتدای 

مهرمــاه، در  طــرح بازگشــایی مــدارس عملیاتــی مــی گردانــد.
قضاتلــو اظهــار داشــت: در همیــن راســتا خدمــات بــا هماهنگــی اداره آمــوزش و پرورش در رســیدگی 

در ســطح وســیع بــه هنرســتان شــهید گلشــنی ارائــه می شــود.
باقرشــهر، شــهری در شهرســتان ری از توابــع اســتان تهــران اســت. باقرشــهر بــا مســاحت ۵۰۰ هکتار 
و بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۸۰۰۰۰ نفــر بــر اســاس مصوبــه هیئــت وزیــران در تاریــخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ از 
شــهر تهــران ) مناطــق ۲۰ و ۱۹ ( جــدا و بــه شــهر تبدیــل شــد. در تاریــخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۴ شــهرداری 
ایــن شــهر بــا درجــه رســمی ۴ رســما افتتــاح و حریــم اســتحفاظی آن بــا ۵۵ کیلومتر مربع مســاحت 

در تاریــخ ۱۳۷۶/۰۴/۱۶ بــه تصویــب وزیرکشــور رســید کــه بــا انتــزاع قســمتی از آن در ســال ۸۰ و 
ایجــاد شــهر کهریــزک حریــم آن بــه ۳/۴۴ کیلومتــر مربــع کاهــش یافــت و در تاریــخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ 

بــا مصوبــه وزارت کشــور از درجــه ۵ بــه درجــه ۶ ارتقــاع پیــدا کــرد.
قســمت غربــی ایــن شــهر )جعفــر آبــاد کنونــی( در گذشــته بــه نــام باقــراف و قســمت جنــوب غربــی 
)کــه امــروز در تصــرف ســازمان بهشــت زهــرا )س( مــی باشــد( علــی آبــاد نامیــده مــی شــده کــه 
پــس از گذشــت زمــان بــه نــام باقــر آبــاد و بــا تاســیس شــهرداری در ســال ۷۵ بــه باقرشــهر تغییــر 
نــام پیــدا کــرده اســت. ایــن شــهر از شــمال بــه حریــم منطقــه ۱۹ و ۲۰ شــهرداری تهــران ؛ از جنوب 
بــه شــهر کهریــزک ؛ از جنــوب شــرقی بــا جلگــه ورامیــن ؛ از جنــوب غربــی بــه بهشــت زهــرا )س( و 

حــرم مطهــر امــام خمینــی )ره( هــم جــوار اســت.
دسترســی متــرو از خــط یــک بــه ایســتگاه شــاهد و پایشــگاه و بزرگــراه خلیــج فــارس و بزرگــراه 
تندگویــان مــی باشــد. شــریان حیاتــی ایــن منطقــه جــاده قدیــم قــم اســت. ایــن منطقــه تحــت 
تحــوالت اقتصــادی ، اجتماعــی شــگرفی قــرار گرفتــه و در شــرایط کنونــی تــوام صنعتــی و خدماتــی 
را دارا اســت. شــرکت پاالیشــگاه نفــت شــهید تندگویــان، پژوهشــگاه صنعت نفت، شــرکت پاالیشــگاه 
نفــت بهــران، شــرکت ایرانــول، شــرکت ســایپا پــرس، شــرکت ایــران گاز، شــرکت ایــران ســیلندر، 
شــرکت انــرژی، نیــروگاه گازی ری، شــهرک صنعتــی شــهر ســنگ، مجتمــع تجریشــی و مجتمــع 

فرخــی  و دههــا صنعــت دیگــر، برخــی از مراکــز مهــم صنعتــی ایــن شــهر اســت.

اعتبارنامــه ۲ عضــو جدیــد اتــاق اصنــاف شــهرری 
بــا حضــور مســئوالن شهرســتانی اعطــا و محمدرضا 
ــه جمــع اعضــای هیــات  الهــی و علــی علیــزاده ب

رئیســه پنــج نفــره شهرســتان ری پیوســتند.
ــاق  ــات رئیســه ات ــه اعضــای هی ــل اعتبارنام مراســم تحوی
اصنــاف شهرســتان ری روز ســه شــنبه بــا حضــور مدیــران 
ــاق برگــزار  ــد ایــن ات شهرســتانی و اعضــای فعلــی و جدی

شــد.انتخابات میانــدوره ای اتــاق اصنــاف شهرســتان ری ۶ 
شــهریور برگــزار شــده و محمدرضــا الهــی و علــی علیــزاده 
بــه عنــوان ۲ عضــو جدیــد ایــن اتــاق انتخــاب شــده بودند.

نظــارت  کمیســیون  رئیــس  نــژاد  یعقــوب  ســهیل 
شهرســتان و رئیــس صمــت ری نیــز در ایــن مراســم 
ــئولیت،  ــدت مس ــه در م ــات رئیس ــه راه هی ــت: نقش گف
حرکــت در مســیر اجــرای قانــون، تعامــل ســازنده بــا همــه 

اتحادیــه هــای صنفــی، حــل تعارضــات فــی مــا بیــن آنــان 
ــر  ــون ۲ نف ــق قان ــت. طب ــور اس ــفافیت در ام ــاد ش و ایج
ــتان  ــاف شهرس ــاق اصن ــه ات ــات رئیس ــل هی ــرای تکمی ب
ری الزم بــود بــر اســاس آرای کســب شــده اعضــای اتــاق، 
آقایــان محمدرضــا الهــی بــا ۲۷ رای و علــی علیــزاده ثابــت 
ــاف شهرســتان  ــاق اصن ــات رئیســه ات ــا ۲۱ رای وارد هی ب
ری شــدند و تیــم پنــج نفــره ایــن اتــاق را تکمیــل کردنــد.

اعتبارنامه اعضای جدید اتاق اصناف شهرری اعطا شد

۲ انبــار زیرزمینــی بــا بیــش ۱۳۰ تُــن مــواد 
غیرمجــاز از جملــه اتصــاالت و فلنــچ هــای شــرکت 
ــی و  ــای خوراک ــانس ه ــن اس ــت و گاز و همچنی نف

ــد. ــب ش ــف و پلم ــده، کش ــکار ش ــد احت فاس
ــاف  ــاق اصن ــی ات ــارت و بازرس ــم نظ ــترک تی ــت مش گش
شهرســتان ری بــه همــراه بازرســان اداره تعزیــرات حکومتی 
و اداره صنعــت معــدن و تجــارت شهرســتان ری یــک انبــار 
زیــر زمینــی دپــوی غیرمجــاز فلنــچ هــا و اتصــاالت شــرکت 
نفــت را در خیابــان شــهید مدنــی محلــه شــور آبــاد کشــف 
ــدون  ــری و ب ــک بارب ــزارش، در ی ــن گ ــاس ای ــرد. براس ک
پروانــه کســب مجــوز، بیــش از ۱۰۰ تُــن اتصــاالت و فلنــچ 
ــی  ــتور قاض ــه دس ــف و ب ــت و گاز کش ــرکت نف ــای ش ه

ــرات  ــترک تعزی ــای مش ــت ه ــس گش ــی رئی ــن بیگ حس
حکومتــی شهرســتانهای اســتان تهــران ایــن مــواد توقیــف و 

ســوله مــورد نظــر پلمــپ شــد.
همچنیــن در ایــن گشــت مشــترک یــک انبــار زیرزمینــی 
دپــوی غیرمجــاز اســانس هــای خوراکــی و فاســد در 
خیابــان شــهید مدنــی شــور آبــاد شهرســتان ری کــه از این 
محــل در پوشــش باربــری اســتفاده مــی شــد نیــز کشــف و 

پلمــب شــد.
براســاس اعــام اتــاق اصنــاف شهرســتان ری، از ایــن انبــار 
ــخ مصــرف  ــی تاری ــای خوراک ــانس ه ــن اس ــش از ۳۰ تُ بی
ــز  ــی نی ــوران انتظام ــد و مام ــف ش ــد کش ــته و فاس گذش
بــه دســتور قاضــی حســن بیگــی ایــن محمولــه توقیــف و 

ســوله مــورد نظــر را پلمــپ کردنــد. پیــش از ایــن فرمانــده 
ــواد  ــن م ــزار ت ــک ه ــف ی ــتان ری از کش ــی شهرس انتظام
ــاری در  ــبکه در انب ــارج از ش ــه خ ــیمی عرض ــه پتروش اولی

ــر داد.  ــن شهرســتان خب ــزک ای محــدوده کهری
ــت  ــی دریاف ــت: در پ ــان گف ــتعلی جلیلی ــرهنگ دوس س
خبــری مبنــی بر دپــو و جمــع آوری مــواد اولیه پتروشــیمی 
در یــک انبــار کاال در حوالــی کهریــزک، بررســی موضــوع در 
دســتور کار تیــم هــای عملیاتــی حفاظــت اطاعــات ایــن 
فرماندهــی و کانتــری کهریــزک قــرار گرفــت. وی عنــوان 
کــرد: بررســی هــای اولیــه حاکــی از ایــن بــود کــه کاالهــای 
دپــو شــده وارداتــی خــارج از شــبکه توزیــع در ایــن مــکان 

جمــع آوری شــده انــد.

کشف 2 انبار زیرزمینی مواد احتکار شده در ری
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گلباران و عطرافشانی مزار ۳۰ هزار شهید در گلزار شهدای بهشت زهرا )س(
مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران تهـران بزرگ، گفت: همزمان با هفته دفاع مقـدس یادواره 

الله های سـرخ در مناطق۱۲گانه بنیاد شـهید و امورایثارگران تهران بزرگ برگزار می شـود.
اصحـاب کریمی ضمن تشـریح برنامه های بنیاد شـهد تهران بزرگ در گرامیداشـت هفتـه دفاع مقدس، 
اظهار داشـت: هفته دفاع مقدس یادآور آن شـجاعت، دالوری و جانفشـانی های رزمندگان ما در هشـت 
سـال دفـاع مقـدس کـه امنیـت و اقتـدار امـروز جمهـوری اسـامی ایـران، مرهـون جانفشـانی شـهدا، 
جانبـازان، آزادگان و ایثارگـران عزیز اسـت. مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران تهران بـزرگ ادامه داد: 
اداره کل تهـران بـرزگ به مناسـبت هفتـه دفاع مقدس برنامه ها و مراسـمات متنوعـی را در نظر گرفته 
اسـت کـه می تـوان به برگـزاری یـادواره الله های سـرخ به صورت همزمـان در ۱۲ مناطق بنیاد شـهید 
تهـران بـرزگ، تئاتـر خیابانی با موضوع ایثار اجتماعی، کاروان های سـرود و برگزار نمایشـگاه عکس دفاع 
مقـدس، نواختـن زنـگ ایثار در مدارس شـاهد، دیـدار با خانواده های شـهدا و جانبازان، اکـران طرح های 
گرافیکـی برتـر حـوزه ایثار و شـهادت در سـطح شـهر، برگزاری مسـابقات کتابخوانـی با موضـوع ایثار و 
شـهادت و رونمایی از کتاب های تازه منتشـر شـده در حوزه ادبیات ایثار و شـهادت از جمله برنامه هایی 
اسـت که با مشـارکت سـایر دسـتگاه ها برگزار می شـود. کریمی تصریح کرد: همزمان با فرارسیدن هفته 
دفاع مقدس میهمانی الله ها در نخسـتین روز در بزرگترین گلزار شـهدای کشـور در بهشـت زهرا )س( 

تهـران سـاعت ۱۷ و در قطعـه ۴۰ در جـوار  شـهدای گمنـام دفاع مقدس  آغاز خواهد شـد.
مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران تهـران بزرگ، بیـان کـرد: در این مراسـم مزار ۳۰ هزار شـهید 
دفـاع مقدس شـهر تهران که در گلزار شـهدای بهشـت زهـرا )س( آرام گرفته اند، گلباران و عطرافشـانی 
خواهد شـد که این مراسـم با سـخنرانی سید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی رییس بنیاد شهید و امور 

ایثارگـران، محسـن منصوری اسـتاندار تهـران و مداحی نریمان پناهی نیز همراه اسـت.

وی افـزود: همچنیـن همزمـان با این مراسـم پیـام »رهبر معظم انقـاب حضرت آیـت اهلل خامنه ای« به 
مناسـبت آغـاز هفته دفاع مقـدس نیز قرائت خواهد شـد.

مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران تهـران بـزرگ، خاطـر نشـان کـرد: »آییـن مهمانی اللـه ها« 
عطرافشـانی و گلبـاران مزار مطهر شـهدا هرسـاله با آغـاز هفته دفاع مقـدس در ۱۹ هزار گلزار شـهدای 
سراسـر کشـور برگـزار می شـود. وی در پایـان بـا اشـاره به برپایـی موکب ثـارهلل همزمان بـا راهپیمایی 
عظیم اربعین در مسـیر میدان امام حسـین تا حرم حضرت عبدالعظیم حسـنی )ع(در تهران، یادآورشـد: 
عاشـقان و جامانـدگان از سـفر کربـا برای همدلـی و همراهی با حضـرت زینب )س( این مسـیر را طی 
می کننـد و بنیـاد شـهید و امورایثارگـران با هدف ترویج ایـن فرهنگ غنی موکب ثاراهلل را در این مسـیر 

برپـا کـرد و امیدواریم کـه حضرت اباعبداهلل الحسـین از همگـی قبول کنند.
همزمـان بـا فرارسـیدن هفته دفاع مقدس میهمانی الله ها در نخسـتین روز در بزرگترین گلزار شـهدای 
کشـور در بهشـت زهـرا )س( تهـران سـاعت ۱۷ و در قطعـه ۴۰ در جـورا شـهدای گمنام دفـاع مقدس  
آغـاز خواهـد شـد. در این مراسـم مـزار ۳۰ هزار شـهید دفاع مقدس شـهر تهـران که در گلزار شـهدای 
بهشـت زهرا )س( آرام گرفته اند، گلباران و عطرافشـانی خواهد شـد که این مراسـم با سـخنرانی سـید 
امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران، محسـن منصوری استاندار تهران و 

مداحـی نریمـان پناهی نیز همراه اسـت.
همچنیــن همزمــان بــا ایــن مراســم پیــام »رهبــر معظــم انقــاب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای« 
بــه مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس نیــز قرائــت خواهــد شــد.گفتنی اســت؛ »آییــن مهمانــی 
اللــه هــا« عطرافشــانی و گلبــاران مــزار مطهــر شــهدا هرســاله بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس در 

۱۹ هــزار گلــزار شــهدای سراســر کشــور برگــزار می شــود.

ــه  ــپاه ناحی ــده س ــری فرمان ــه قنب ــرهنگ روح ال س
ــا  ــدار ب ــنی )ع( در دی ــم الحس ــرت عبدالعظی حض
اصحــاب رســانه و خبرنــگاران شهرســتان ری گفــت: 
ــرادران  تشــکیل گــردان هــای ســایبری در حــوزه ب
و خواهــران، تشــکیل و راه انــدازی ۵ مدرســه فضــای 
مجــازی در مقطــع نوجوانــان توســط ســپاه ناحیه ری 

ــن مجموعــه مــی باشــد. ــه اقدامــات ای از جمل
ــده ســپاه  ــه قنبــری فرمان ــن: ســرهنگ روح ال آوای ری آنای
ناحیــه حضــرت عبدالعظیــم الحســنی )ع( در دیدار بــا اصحاب 
رســانه و خبرنــگاران شهرســتان ری گفــت: تشــکیل گــردان 
هــای ســایبری در حــوزه بــرادران و خواهــران، تشــکیل و راه 
انــدازی ۵ مدرســه فضــای مجــازی در مقطع نوجوانان توســط 
ســپاه ناحیــه ری از جملــه اقدامــات ایــن مجموعــه می باشــد.
ــردان  ــرای گ ــاختی ب ــر س ــای زی ــوزش ه ــزود: آم ــری اف قنب
هــای ســایبری خواهــران و بــرادران بــا هــدف تولیــد محتــوا 
در مــوارد مختلــف کــه بــا توجــه بــه ایــام محــرم و صفــر در 
حــال حاضــر تولیــد محتــوا بــا موضوعــات عاشــورا و قیــام امام 
ــروز  ــه کــرد: ام ــه اســت. وی اضاف حســین )ع( صــورت گرفت

تربیــت و آمــوزش نیروهــای انقابــی و بســیجی یکــی از برنامه 
ــا تربیــت ایــن  هــای مهــم مجموعــه ســپاه مــی باشــد تــا ب
جوانــان و نخبــگان بتوانیــم به کشــور اســامی خدمــت نمایم.

فرمانــده ســپاه ناحیــه ری گفــت: بــا توجــه بــه الحــاق حــوزه 
قیامدشــت بــه بســیج ری بــا پیگیــری هــا انشــااهلل تــا چنــد 
مــاه آینــده حــوزه بســیج بخــش خــاوران نیــز بــه مجموعــه 
ســپاه ناحیــه حضــرت عبدالعظیم الحســنی )ع( الحــاق خواهد 
شــد. ســرهنگ قنبــری در خصــوص بخشــی از فعالیــت هــای 
ایــن مجموعــه اظهــار کــرد: ۲۷۰ هــزار بســته معشــیتی، در 

جریــان ســیل اخیــر اعــزام نیــرو بــه ایــن منطقــه و در حــوزه 
هــای امنیتــی و اجتماعــی نیروهــای بســیج حضــور اجرایــی 
ــت  ــا در جه ــبت ه ــمات و مناس ــن در مراس ــد. همچنی دارن
ــیجی در  ــای بس ــال نیروه ــور فع ــز حض ــت نی ــن امنی تامی
ایــن برنامــه هــا وجــود دارد. وی عنــوان کــرد: برنامــه ای در 
خصــوص گرمیداشــت آزادگان انجــام شــد کــه باحضــور ۱۹۵ 
آزاده و بــا همــکاری بنیــاد شــهید و جانبــازان ری برگــزار شــد 
کــه شــاید بتوانیــم بــه جــرات بگویــم یــک کار کشــوری بــود 
کــه در شهرســتان ری اتفــاق افتــاد. قنبــری اضافــه کــرد: ۲۴۰ 
ناحیــه بســیج در شهرســتان ری وجــود دارد کــه بــه صــورت 
حــوزه در ایــن شــهر فعالیــت مــی نماینــد. وی گفــت: شــورای 
جهــادی شهرســتان ری نیــز تشــکیل گردیــده اســت کــه در 
ــزی  ــه ری ــتان برنام ــف شهرس ــات مختل ــوص موضوع خص
خواهنــد کــرد. قنبــری در پایــان گفــت: امیدواریــم رســانه هــا 
و خبرنــگاران بــا ارتبــاط مســتقیم بــا مجموعــه ســپاه ری از 
برنامــه هــا و دســتاوردهای ایــن مجموعــه اطــاع رســانی ویژه 
نماینــد و امــر اطــاع رســانی را به نحوه احســن در دســتورکار 

خــود قــرار دهنــد.

تربیت و آموزش نیروهای انقابی و بسیجی یکی از برنامه های مهم سپاه می باشد
سرهنگ قنبری:

گفت و گو : رضا فغانی
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نخســتین ســاعت آفتابی آموزشــی شــهرری در آمــوزش و 
پــرورش ناحیــه یــک ایــن شهرســتان بــا حضــور معلمــان 

ــد. رونمایی ش
ایــن ســاعت آفتابــی کــه در محوطــه اداره آمــوزش و پــرورش ناحیه 
ــا حضــور معلمــان، اســتاد نجــوم و  یــک شــهرری نصــب شــده، ب

مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک شــهرری رونمایــی شــد تــا 
ــان و  ــن زم ــوزش تعیی ــرای آم ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــس ب ــن پ از ای
ــر  ــان مدی ــود. محســن نوروزی ــه ش ــه کار گرفت ــاعت ب ــش س خوان
آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک شــهرری در ایــن مراســم اســتفاده 
از نمادهــا را راهــی بــرای مانــدگار ســازی آمــوزش دانســت و گفــت: 
بــدون شــک اســتفاده حقیقــی از نمادهــا موجــب مانــدگار آمــوزش 
هــا مــی شــود در حالــی کــه شــاید یــک درس مکتــوب یــا تصویــر 
آن نمــاد چنیــن تاثیــری نداشــته باشــد. وی افــزود: نمادهــا بایــد 
ــورد  ــه م ــه بناســت در آن مجموع ــا آن کاری باشــد ک متناســب ب
ــه ۲  ــا اشــاره ب ــان ب ــرد. نوروزی ــرار گی ــرداری ق ــره ب اســتفاده و به
نــوع آمــوزش و تفــاوت آنهــا در مانــدگاری شــان در ذهــن دانــش 
ــی  ــای حقیق ــتفاده از نماده ــد: اس ــرد و یادآورش ــاره ک ــوزان اش آم
ــد  ــی توان ــی اســت کــه م ــا، از روش های ــی ه ــد ســاعت آفتاب مانن
عــاوه بــر ایجــاد جذابیــت در آمــوزش، زمینــه جلوگیــری از 
فراموشــی آموختــه را هــم فراهــم ســازد. مدیــر آمــوزش و پــرورش 

ــاش  ــز ت ــی را نی ــاعت آفتاب ــی از س ــهرری رونمای ــک ش ــه ی ناحی
بــرای ایجــاد نمــادی حقیقــی و تاریخــی بــرای بهبــود شــیوه هــای 

آموزشــی و مانــدگاری آموختــه هــا برشــمرد.
غامحســین رســتگار نصــب اســتاد منجــم دانــش آمــوزی نیــز در 
ــی  ــا ســاعت هــای آفتاب ــح نحــوه کار ب ــن مراســم ضمــن توضی ای
گفــت: پایــه و اســاس ســاعت هــای پیشــرفته و اتمــی امــروز، همان 
ســاعت هــای آفتابــی اســت کــه هــزاران ســال اســت بــه کار گرفتــه 
ــاعت  ــی و س ــاعت محل ــاوت س ــه تف ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــی ش م
رســمی، اســتفاده از ســاعت آفتابــی را فرصتــی بــرای مطلــع شــدن 

از زمــان محلــی بــا ســاده تریــن شــیوه هــای ممکــن برشــمرد.
ــا اشــاره بــه وجــود ۲ ســاعت آفتابــی در صحــن  رســتگار نصــب ب
ــر در  ــابه دیگ ــای مش ــاعت ه ــنی)ع( و س ــم حس ــرم عبدالعظی ح
ــرای چــاپ  دانشــگاه زنجــان و آســتان قــدس رضــوی، از تــاش ب
تصویــر ســاعت آفتابــی نصــب شــده در شــهرری بــر کتــب درســی 

تــا خبــر داد کــه تــا ۲ ســال آینــده محقــق مــی شــود.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری گفـت: قاچاقچـی ۱۵ قلم 
عتیقـه ۳هزارسـاله در این شهرسـتان دسـتگیر شـد.

سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان اظهار داشـت: درپی رصدهای اطاعاتی 
و پلیسـی مبنی بر حمل عتیقه با یک دسـتگاه خودرو پراید مشـکی ، 
موضـوع به صورت ویژه در دسـتور کار مامـوران کانتری حرم حضرت 
عبدالعظیـم)ع( قـرار گرفـت. وی افـزود: روز گذشـته عوامـل کانتری 
در پـی گشـت زنـی هـای هدفمنـد خـودرو مـورد نظـر را در محدوده 
روسـتای گلحصـار  مشـاهده مـی کننـد کـه متهـم به محـض رویت 
مامـوران از صحنـه متـواری  مـی شـود و عملیات تعقیـب و گریز آغاز 
شـد. سـرهنگ جلیلیان ادامه داد: پس از طی مسـافتی تعقیب و گریز 
و اجـرای طـرح مهـار خـودرو متوقـف و راننـده نیز دسـتگیر شـد که 
در بازدیـد از خـودرو از داخـل یـک گونی سـفید حاوی  ۱۵قلم اشـیاء 
عتیقه با قدمت۳هزار سـال کشـف شـد متهم به همراه اقام مکشوفه 

برای  بررسـی بیشـتر به کانتری انتقال داده شـد. وی گفت: با حضور 
نمایندگان اداره میراث فرهنگی، قدمت عتیقه های کشـف شـده تایید 
و بـا تکمیـل تحقیقـات مقدماتی متهـم در اختیار مرجـع قضایی قرار 

گرفت و کشـف جزئیـات پرونده کمـاکان ادامـه دارد. فرمانده انتظامی 
شهرسـتان ری از کشـف ۵۰۰ کیلو انواع پودرهای غیرمجاز بدنسـازی 
در ایـن شهرسـتان با تـاش ماموران کانتری سـیزده آبان خبـر داد.

سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان در این بـاره گفت: دیروز در راسـتای 
مقابلـه با پدیده شـوم قاچـاق، تیم عملیـات کانتری ۱۶۸ سـیزده 
آبـان خودروهـای عبـوری در محـدوده بزرگـراه رجائـی را تحـت 
کنترل داشـتند که به یک دسـتگاه خودرو وانت پیکان مشـکوک و 
دسـتور توقف خـودرو را اعام مـی کنند.  این مقـام انتظامی افزود: 
با بازرسـی از داخل خودرو، ۲۵۰ بسـته ۲ کیلویـی در مجموع ۵۰۰ 
کیلـو پـودر نیـرو زا و داروی بدنسـازی فاقـد مـدارک الزم و قاچـاق 
کشـف شـد. وی گفـت: در ایـن راسـتا خـودرو توقیـف و محمولـه 
کشـف شـده به کانتـری انتقـال یافـت و کارشناسـان ارزش اقام 

قاچـاق کشـف شـده را حـدود ۵ میلیـارد ریال اعـام کردند. 

رونمایی از نخستین ساعت آفتابی آموزشی در شهرری

قاچاقچی عتیقه های سه هزار ساله دستگیر شد

 تحصیل 44 هزار دانش آموز ایرانی 
و اتباع در مدارس ناحیه یک شهرری 

مدیـر آموزش و پـرورش ناحیه یک شـهرری گفت: حدود 
۴۴ هـزار دانـش آمـوز ایرانی و اتبـاع در سـال تحصیلی 
جدیـد در مـدارس ایـن ناحیـه مشـغول بـه تحصیل می 
شـوند کـه بیـش از ۳۰ درصـد آنـان مربـوط به مـدارس 

است. روسـتایی 
محسـن نوروزیان افزود: این ناحیه ۱۶۱ مدرسـه در مقاطع مختلف 
تحصیلی دارد که بناسـت در ۲ شـیفت صبح و عصر پذیرای دانش 
آموزان ایرانی و اتباع باشـد. وی یادآورشـد: سـرانه فیزیکی مدارس 
ایـن منطقـه پاییـن اسـت و ظرفیـت باالیی بـرای پذیـرش دانش 
آمـوزان فقط برای یک شـیفت وجود نـدارد از همین رو تمامی این 

مـدارس بـه صـورت ۲ شـیفته فعالیت می کننـد. نوروزیـان اظهار 
داشـت: سـال تحصیلی جاری، پس از وقفه نزدیک به سـه ساله در 
آموزش حضوری و فیزیکی دانش آموزان آغاز می شـود و از همین 
رو اهمیـت خاصی برای مسـئوالن، خانواده ها و دانش آمـوزان دارد.
مدیـر آمـوزش و پـرورش ناحیـه یک شـهرری گفت: تمـام تاش 
خـود را بـه کار گرفتـه ایم تا با وجـود تعطیات متوالـی در ابتدای 
سـال تحصیلـی، این دوره را بـا انرژی، فعال و به صـورت جدی آغاز 
کنیم. وی خاطرنشـان کرد: سـال تحصیلی جدیـد از دوم مهر آغاز 
مـی شـود، ولـی از روز چهارم مهر، تمامی دانش آموزان باید بر سـر 
کاس هـا حضـور یابنـد و آموزش ها به صورت رسـمی آغاز شـود.

پلمپ ۱۳ واحد آالینده 
در شهرستان ری

سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از پلمب 
۱۳ واحدآالینده در بخش قلعه نو شهرسـتان ری خبر داد.

علیرضـا فاضلـی ثانی با اشـاره به تعـداد بـاالی واحدهای جمـع آوری 
ضایعات و پسـماند پاستیکی در بخش قلعه نو گفت: تیم کارشناسی 
اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان ری نسـبت به شناسـایی و 
بررسـی وضعیـت تعـدادی از ایـن واحدها وارد عمل شـد و نسـبت به 
معرفـی مشـخصات و نوع آلودگـی این واحدها به مرجـع قضایی اقدام 
نمـود. وی افـزود: پـس از محـرز شـدن آالیندگـی ایـن واحدها بدلیل 
جمع آوری و بازیافت غیراصولی ضایعات در حوزه آب و خاک، استقرار 

غیرمجاز و همچنین نبود توجه به الزامات زیست محیطی، مستندات 
الزم بـه مرجـع قضایی بخش قلعه نو داده شـد. به گفتـه فاضلی، طی 
دسـتور اخـذ شـده مبنی بـر پلمـب و جمـع آوری ایـن واحدهـا، روز 
گذشـته بـا همـکاری مأموران نیـروی انتظامی، نسـبت بـه پلمب ۱۳ 

واحـد آالینـده و غیرمجاز اقـدام گردید.  
سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان ری ضمن انتقاد از 
وضعیت مدیریت پسـماند در شهرسـتان ری ادامه داد : قانون مدیریت 
پسـماندها، آئیـن نامـه اجرایی ایـن قانون و همچنیـن ضوابط مصوب 
در شـورای عالـی حفاظت محیط زیسـت برای مدیریت صحیـح انواع 
پسـماندها، تکلیـف قانونی کلیـه دسـتگاههای متولی امر پسـماند را 
مشـخص نمـوده  اسـت. وی تاکیـد کرد:  موضوع مشـکات پسـماند 
که به شـکل گیری واحدهای غیرمجاز جمع آوری پسـماند و ضایعات 
در سـطح شهرسـتان منجر گردیـده نتیجه عدم انجـام وظایف قانونی 
دسـتگاههای متولـی در ایـن حـوزه اسـت. وی  یـادآور شـد: سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت در راسـتای وظایف قانونی خـود که نظارت بر 
حسـن اجرای قوانین مربوط به پسـماندها اسـت  با هر گونه اهمال در 

ایـن خصـوص برخورد قانونـی الزم را اعمـال می کند.


