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برادر ارجمند جناب آقای مهندس نعمت زاده
شهردار مردمی و جهادی شهر کهریزک

ــاختار  ــاده ای در س ــوق الع ــوش ف ــب و ج ــزک جن ــتانی کهری ــهر باس ــهردار در ش ــوان ش ــه عن ــی ب ــور جنابعال حض
ــرد. ــاد ک ــهر ایج ــن ش ــهرداری ای ــی ش اداری و عمران

ــه ای  ــا همــت واال و روحی ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــواه ب ــدک گ ــن مــدت ان ــادی و شــبانه روزی شــما در ای تــالش جه
خســتگی ناپذیــر پــای در مســیری نهــاده ایــد تــا چهــره ایــن شــهر را دو چنــدان متحــول نمــوده و محرومیــت هــای 

زیــر ســاختی را در ایــن شــهر از میــان برداریــد.
ــا توجــه بــه خدمــات ارزنــده جنابعالــی و ایجــاده انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاران  از ایــن رو مجموعــه شــاهکار ب
ایــن بخــش ایــن وعــده و نویــد را مــی دهــد تــا بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال بــا اجــرای پــروژه هــای گردشــگری و 
ترویســتی جدیــد در ســطح شــهرکهریزک، نــام و آوازه ایــن شــهر باســتانی و اصیــل را هماننــد گذشــته جاویــدان 
ــد. امیــد اســت کــه  ــه نمای ــران و حتــی خــارج از مرزهــای کشــور ارائ ــه مــردم کشــور عزیزمــان ای و پرفــروغ ب
حضــور شــما در ایــن مســئولیت بــه عنــوان خادمــی صدیــق و والیــت مــدار بــا کولــه بــار گرانــی از تجربــه، نویــد 

بخــش نشــاط و تحــرک بیــش از پیــش در ایــن شــهر شــهید پــرور و والیــت مــدار باشــد. 
مجموعــه شــاهکار همچنیــن از جنــاب آقــای مهنــدس هاشــمی سرپرســت اســبق شــهرداری کهریــزک کــه در دوره 

مدیریــت خــود رضایتمنــدی مــردم ایــن شــهر را فراهــم نمودنــد، نیــز تقدیــر و تشــکر مــی نمایــد.
دوام توفیقات روز افزون را از جهاندار جان آفرین برای شما مسالت می نمایم.

محمدعلی کریمی- مدیریت مجموعه گردشگری و ترویستی »شاهکار«

 شاهکار
مجموعه باغ تاالر مجلل

تهران، کهریزک، خیابان شهید جواد اسماعیلی، خیابان مهرزاد
02156539590-2               09194446080

تحقق رویا ای  محلی رب
www. myshahkar. com

shahkar.garden_hall
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دکتر حسن روحانی:
امام به ما آموخت که بقاء و ادامه حکومت با نظر و رأی مردم است

)ره(  خمینی  امام  ورود شکوهمند  سالروز  و  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  ری-  آوای 
به میهن، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای 
حرم  در  حضور  با  زهرا)س(   فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  با  همزمان  دولت  هیات 
مطهر امام خمینی )ره( و گلزار شهدای بهشت زهرا)س(، با آرمان های بنیانگذار 

کبیر انقالب اسالمی و شهیدان تجدید میثاق کردند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در حرم ملکوتی امام خمینی)ره( و در جمع 

خبرنگاران با بیان اینکه »بازگشت به عقب از محاالت است ، مردم آن روزهای سیاه و تاریک 
را پشت سر گذاشته اند و هیچ کس از نور به ظلمت گذشته برنمی گردد«، گفت: امام به ما 
آموخت که بقاء و ادامه حکومت با نظر و رأی مردم است و  این مردم هستند که حاکمیت 
ملی و استقالل و آزادی را به دست آورده اند و حفظ خواهند کرد و جمهوری اسالمی ایران 
را برای همیشه پاس می دارند. رئیس جمهور  با تاکید بر اینکه در این سرزمین سه اصل 
اسالم ، ملت ایران و کشور ایران برای ما اساس است، اظهارداشت: همه چیز باید حول این 
سه محور در چرخش باشد. تا زمانی که اسالم هست و مردم عاشق فرهنگ اسالم اند و به 
ایرانشان عشق می ورزند و وحدت ملی را پاس می دارند،  هیچ قدرت و ابرقدرتی نمی تواند 
مسیر این ملت را عوض کند. ایشان سپس با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا )س( و مزار 

شهدای هفتم تیر با قرائت فاتحه به مقام بلند شهدا ادای احترام کردند.

جایگاه جلوس امام خمینی)ره( در بهشت زهرا)س( گلباران شد
همزمان با چهلمین بهار انقالب اسالمی

امـام  جلـوس  جایـگاه  ری-  آوای 
خمینـی)ره( در سـخنرانی 12 بهمـن 
زهـرا)س(  بهشـت  در   57 سـال 
تاریخـی  ورود  سـالروز  بـا  همزمـان 
بنیانگـذار کبیـر انقـالب اسـالمی به 
میهـن و آغاز جشـن های دهـه فجر، 
بـا حضور گسـترده و باشـکوه مردم و 

گلبـاران شـد. مسـئوالن 
حضـور  بـا  کـه  باشـکوه  مراسـم  ایـن  در 
ایثارگـران،  شـهدا،  معظـم  هـای  خانـواده 
آزادگان، جانبـازان و اقشـار مختلـف مـردم 
برگزار شـد،ضمن گلباران قطعه 17 بهشـت 
زهـرا)س( بـه عنـوان جایـگاه جلـوس امام 
شـکوهمند  پیـروزی  دهـه  آغـاز   ، راحـل 
انقـالب اسـالمی ایران گرامی داشـته شـد.

شـرکت کننـدگان در این مراسـم معنوی با 
سـردادن بانـگ»اهلل اکبر« و گلبـاران محل 

جلـوس بنیانگـذار جمهوری اسـالمی ضمن 
تجدیـد بیعـت بـا آرمـان هـای واالی امـام 
راحـل، شـهدا و رهبـر معظـم انقـالب یاد و 
خاطـره ورود تاریخـی معمـار کبیـر انقالب 

بـه میهـن را گرامی داشـتند.
اقامـه نمـاز جماعـت ظهر و عصـر در محل 
سـرودهای  اجـرای  راحـل،  امـام  جلـوس 
ای  »خمینـی  جملـه  از  ملـی  و  مذهبـی 
امـام« و »اهلل اکبـر خمینـی رهبر« توسـط 
گـروه جمـع خوانـی دانـش آمـوزان و گروه 
موزیـک ارتـش جمهوری اسـالمی ایـران و 
همچنیـن آزاد سـازی 1357 کبوتـر به یاد 
انقـالب اسـالمی از جملـه  سـال پیـروزی 

برنامـه هـای ایـن مراسـم بود.
براسـاس ایـن گـزارش ایسـتگاه فرهنگی و 
صلواتـی در کنـار جایـگاه جلوس بر پا شـد 
که بسـته هـای فرهنگی و شـاخه های گل 

بـه میهمانـان اهدا مـی کردند.
گفتنـی اسـت: آییـن ویژه آغاز جشـن های 
سـی و نهمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند 
حجـت  سـخنرانی  بـا  اسـالمی  انقـالب 
االسـالم سـید علـی خمینـی و بـا حضـور 
اقشـار مختلـف مردم و جمعی از مسـئوالن 
در حـرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسـالمی 

شـد.  برگزار 
به مناسبت دهه مبارک فجر صورت گرفت:

تجدید میثاق مقام معظم رهبری 
با حضرت امام)ره( و شهدا در 
گلزار شهدای بهشت زهرا)س(

در ایـام دهـه مبـارک فجـر و سـالروز ورود 
شـکوهمند امـام خمینـی )ره( بـه میهـن ، 
11 بهمـن مـاه 1396 مقام معظـم رهبری 
بـا حضـور در حـرم بنیانگـذار کبیـر انقالب 

بنیانگـذار  شـامخ  مقـام  بـه   ، اسـالمی 
احتـرام  ادای  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
کردنـد. حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی در اولیـن سـاعات 
صبـح در مرقـد مطهـر امـام راحـل حضـور 
یافتنـد و بـا اقامـه ی نمـاز و قرائـت فاتحـه 
بـه مقـام شـامخ آن عزیـز سـفرکرده ادای 

احتـرام کردنـد.
رهبـر انقـالب اسـالمی سـپس بـا حضـور 
در مرقـد شـهدای هفتـم تیـر و دولـت، یاد 
شـهیدان بهشـتی، رجایـی، باهنـر و دیگـر 

شـهیدان بزرگـوار را گرامـی داشـتند.
ایشـان همچنیـن در گلزار شـهدای انقالب 
اسـالمی و دفـاع مقـدس و شـهیدان مدافع 
حـرم و حریـم اهل بیـت علیهم السـالم، بـا 
قرائـت دعـا و فاتحه، علّو درجـات مجاهدان 
در راه خدا را از درگاه الهی مسـئلت کردند.

آوای ری- در ایـام دهـه مبـارک فجر و سـالروز ورود 
شـکوهمند امـام خمینی )ره( بـه میهـن ، رئیس قوه 
قضاییـه و مسـئوالن عالـی قضایی با حضـور در حرم 
امـام خمینـی )ره( بـا آرمان هـای امام راحـل تجدید 

میثـاق کردند.
در  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در  الریجانـی  آملـی  آیـت اهلل 
جمـع خبرنـگاران بـا تسـلیت ایـام شـهادت دخـت گرامـی 
پیامبـر )ص( حضـرت صدیقـه کبـری فاطمـه زهـرا )س( و 
گرامیداشـت ایـام اهلل دهه فجـر، تصریح کرد: انقالب اسـالمی 
بـه رهبـری امـام )ره( یـک تحـول عظیـم در بعـد نظـری و 
عملـی در کشـور مـا و حتـی فراتـر از مرزهـای ایـران، ایجاد 
کـرد. در بعـد نظـری، انقالب اسـالمی یـک انقـالب عظیم و 
مبـدع یـک نظام سیاسـی نویـن در دنیا بود کـه در این نظام 
ارزش هـای دینـی  قواعـد مردم سـاالری در کنـار  سیاسـی، 
مقابـل نظـام لیبـرال دموکراسـی غربی قـد برافراشـت و یک 

فلسـفه سیاسـی جدیـد بـه دنیـا عرضـه کرد.
رئیـس قـوه قضاییـه با بیـان اینکه ظهـور جمهوری اسـالمی 
موجـب شـد کـه دیگـر کسـی از حرکـت دنیـا بـه سـمت 
سکوالریسـم سـخن نگویـد، به تاثیـر امواج انقـالب در بیرون 
)ره(  امـام خمینـی  کـرد: حضـرت  اظهـار  و  اشـاره  مرزهـا 
»خودبـاوری، اسـتقالل و آزادی« را بـه مـردم مـا بازگردانـد 
و امـروز همـه مـردم و مسـئوالن مـا در صحنـه هسـتند و 
در مقابـل تهدیـدات کشـورهای سـلطه، بـه میـدان می آیند.

ایشـان سـپس با حضور در گلزار شـهدای بهشـت زهرا )س( 
و مـزار شـهدای هفتـم تیـر بـا قرائـت فاتحـه بـه مقـام بلند 

شـهدا ادای احتـرام کردند.

رئیس قوه قضاییه:
امام خمینی )ره( »خودباوری، استقالل 

و آزادی« را به مردم ما بازگرداند

نمایندگی فروش خودروهای کیا و هیوندا در شهرری
» موالیی« دهیاری و شورای اسالمی قاسم آباد تهرانچی

روابط عمومی بخشداری کهریزک

اتحادیه رنگ فروشان شهرستان ریدهیاری و شورای اسالمی قمصر

اتحادیه چینی و بلور شهرستان ری

ایام اهلل دهه فجر بر فجر آفرینان مبارک باد

انقالب ما انفجار نور بود

شهردار تهران :
آموزه بزرگ امام )ره( خدمت بدون 

منت به مردم است

آوای ری- در ایـام مبـارک دهـه فجر شـهردار تهران 
و جمعـی از معاونیـن و مدیـران شـهرداری بـا حضور 
در حـرم بنیانگـذار جمهوری اسـالمی ایـران با آرمان 

هـای ایشـان تجدید میثـاق کردند.
دکتـر محمدعلـی نجفـی بـا جمعـی از معاونیـن و مدیـران 
شـهرداری تهـران در مرقـد مطهر امـام خمینـی )ره( و گلزار 
شـهدا بـا آرمـان هـای امـام و شـهدا تجدیـد میثـاق کردند.

انقـالب  از  شـهردار تهـران بـا بیـان اینکـه وقتـي صحبـت 
اسـالمي و فجـر انقـالب مـي شـود بیـش از هـر چیـز یـاد و 
نـام امـام خمینـي)ره( آن بـزرگ مـرد تاریخ انقـالب به ذهن 
هـا متبـادر مي شـود، گفـت: شـخصیتي کـه معمـار و بنیان 
گـذار نظـام اسـالمي بودند و نـام و یاد ایشـان براي همیشـه 
در دل تاریـخ ایـران مانـدگار اسـت. محمدعلـي نجفي ضمن 
بـه ملـت  انقـالب اسـالمي  گرامـي داشـت چهلمیـن فجـر 
ایـران و تبریـک بـه اعضـاي بیـت جلیـل القدر حضـرت امام 
خمینـي)ره(  تصریـح کرد: وقتـي صحبت از انقالب اسـالمي 
و فجـر انقـالب مـي شـود، بیـش از هـر چیـز یـاد و نـام آن 
بـزرگ مـرد تاریـخ انقـالب بـه ذهـن هـا متبـادر مـي شـود؛ 
شـخصیتي کـه معمـار و بنیـان گـذار نظـام اسـالمي بودند و 
نـام و یـاد ایشـان بـراي همیشـه در دل تاریخ ایـران ماندگار 
اسـت. وي در ادامـه گفـت: امـام خمینـي بـا روش، منـش و 
آمـوزه هایـي که بـراي ملت ایران بـه ارمغان آوردنـد، نه تنها 
شـالوده و سـاختار سیاسـي کشـور را متحـول کردنـد بلکـه 
فرهنـگ، شـخصیت، روحیـات و خلقیـات جامعـه را متعالـي 
سـاختند؛ روحیـه اسـتقالل طلبـي، ظلـم سـتیزي، عدالـت 
خواهـي، شـهادت خواهـي، مبـارزه با فسـاد و ده هـا و صدها 
سـجایاي اخالقي دیگر براسـاس آموزه اي امـام راحل)ره( در 
ذهـن، روح و قلـب مردم ماندگار شـده اسـت و از ایـن رو یاد 

و خاطـره آن بـزرگ مـرد را گرامـي مـي داریـم.
شـهردار تهـران در ادامـه بـا اشـاره بـه تاکیـدات حضـرت 
امـام)ره( بـراي حمایـت از اقشـار ضعیـف جامعـه ابـراز کرد: 
در میـان آمـوزه هـاي حضـرت امـام)ره( یکـي از مـواردي 
کـه بیشـتر بـا وظایـف شـهرداري عجیـن بـوده و امـروز نیـز 
شـهرداري بـراي تحقـق عینـي آن تـالش مي کنـد، خدمات 
بـدون منـت بـه مـردم عزیـز و بـه خصـوص مسـتضعفان و 
اقشـار ضعیف جامعه اسـت؛ امـام خمیني)ره( اصرار داشـتند 
کـه همـه مسـئوالن در ایـن جهـت تـالش کنند و امـروز هم 
کارکنـان خـدوم شـهرداري افتخـار دارنـد کـه همـه سـعي 
و تـالش خـود را بـراي تحقـق ایـن آمـوزه و هـدف حضـرت 
امـام )ره( بـه کار مـي گیرنـد. وي یادآور شـد: گرچـه ممکن 
اسـت در مـواردي بـا بـي انصافـي هایـي بـراي بـزرگ کردن 
برخـي مشـکالت، نادیده گرفتـن برخي خدمـات در جامعه و 
همچنیـن دامـن زدن بـه مطالباتـي کـه خود دامـن زنندگان 
مـي داننـد کـه باتوجـه بـه مجموعـه امکانـات کشـور قابـل 
تحقـق نیسـت، روبـرو شـویم، امـا همـکاران من تحـت تاثیر 
ایـن بـي انصافـي هـا قـرار نمـي گیرنـد و بـه ادامـه خدمـت 

بـدون منـت بـه مـردم تهـران افتخـار مـي کنند.

امام خمینی)ره( ــول  ــن در ط ــن بهم ۲۲ بهم
زندگــی و بــرای نســلهای 
ــه  ــق هم ــد سرمش ــده بای آین

قرارگیــرد .
 امام خمینی)ره(

دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است . 
مقام معظم رهبری

ایــن اعجــاز بــزرگ قــرن و ایــن پیــروزی بــی نظیــر و ایــن 
جمهــوری اســامی محتــاج بــه حفــظ و نگهــداری اســت .                       

امام خمینی)ره(
روابط عمومی دوهفته نامه آوای ری
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تشکیل  » فراکسیون توسعه شهر ری « برای اولین بار
ــا  ــان ب ــران همزم ــورای اســالمی شــهر ته آوای ری- عضــو ش
ایــام بزرگداشــت حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( از تشــکیل 

” فراکســیون توســعه شــهرری” خبــرداد.
حســن خلیــل آبــادی عضــو شــورای اســالمی شــهر تهــران، ری و 
ــت  ــام بزرگداش ــا ای ــان ب ــت: همزم ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــش ب تجری
حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( و بــه پیشــنهاد برخــی اعضــای شــورای 

اســالمی شــهر تهــران، ری و تجریــش، فراکســیون توســعه شــهرری برای 
ــا توجــه ویــژه و هماهنگــی هــای  ــا ب ــار شــکل گرفتــه اســت ت اولیــن ب
بیــش از پیــش، مســائل و معضــالت مربــوط بــه ایــن شــهر باســتانی بــا 

ــری شــود. ــت پیگی جدی
ــزود:  ــران اف ــهر ته ــورای ش ــی ش ــی و اجتماع ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــر  ــاه در دفت ــنبه، پنجــم دی م ــه ش ــن فراکســیون س ــن جلســه ای اولی
کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی واقــع در ســاختمان شــماره یــک شــورا 

ــد. ــه کار مــی کن ــن فراکســیون رســما شــروع ب ــزار میشــود و ای برگ

در جریان بازدید دو عضو شورای اسالمی شهر تهران مطرح شد

کوره های آجرپزی امین آباد قابلیت تبدیل شدن به موزه را دارد

آوای ری- فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری با بیان 
اینکه برجـام موجب اختـالف بین اتحادیـه اروپا 
و آمریکا شـده اسـت، گفـت: این سیاسـت باعث 
شـده اسـت تـا آمریـکا در سیسـتم بیـن الملل 

منـزوی تر و تنهاتر از گذشـته باشـد.
 ۲۲ راهپیمایـی  حاشـیه  در  پـور  جمالـی  اهلل  هدایـت 
بهمـن در شـهرری گفـت: برجـام افتخـار بزرگـی بـرای 
ملـت ایران اسـت که نشـان داد هـر جا اتحـاد، همدلی، 
انسـجام و وحـدت مسـئوالن و نخبـگان باشـد، می توان 
کارهـای بزرگـی را در عرصه داخلی و بیـن المللی انجام 
داد. وی بـا بیـان اینکـه امـروز مهمتریـن نگرانـی ملـت 
ایـران تفرقـه، اختـالف و قـدرت طلبـی برخـی افـراد و 
مسـئوالن در داخـل کشـور اسـت، اظهـار داشـت: امروز 
همـه بایـد زیـر سـایه رهبـری بـه دنبال توسـعه کشـور 
باشـیم و از هـر گونه سـنگ انـدازی، تخریـب و تضعیف 

ارکان نظـام اجتنـاب کنیم.
جمالـی پـور بـا بیـان اینکه ملـت بـزرگ ایـران هرگز از 
تهدیـد هـای تـو خالـی دشـمنان خارجی ترسـی ندارد، 
افـزود: امـروز عـزت، اقتـدار و قـدرت ایـران اسـالمی در 
سـایه وحـدت داخلـی تمامـی عناصـر انقـالب محیا می 
شـود. وی بـه حضـور پر شـور مـردم ایران و شهرسـتان 
ری در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن اشـاره کـرد و افـزود: ملت 
بـزرگ ایـران در 39 سـال گذشـته بـا حضـور خـود در 
صحنـه هـای مختلـف نشـان دادنـد که پیوسـته پشـت 
نظـام و رهبـری هسـتند و ایـن امـر حکایـت از تثبیـت 

جایـگاه نظـام اسـالمی ایـران در میان مـردم دارد. 
جمالـی پـور در ادامـه به مشـکالت مردم در حـوزه های 
اقتصـاد، اشـتغال و معیشـت اشـاره کـرد و گفـت: مردم 
بـا حضور پـر رنگ خـود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشـان 
دادنـد کـه بـه رغم تمـام تنگناهـای اقتصـادی همچنان 
پـای شـعار اسـتقالل آزادی جمهـوری اسـالمی و نـه 

شـرقی و نـه غربـی خود هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه ملـت بـزرگ ایـران در عرصـه بیـن 
المللـی دارای اصـول، منـش و روش خـاص خود اسـت، 
بیـان کـرد: ملـت بـزرگ ایـرن بـا سیاسـت درسـت و 
اصولـی خـود به تمامـی جهـان ثابت کرد کـه جمهوری 
اسـالمی ایـران خواسـتار ارتبـاط موثر مبتنی بـر عدالت 

بـا تمامـی کشـورهای جهـان بـه جز اسـرائیل اسـت.
جمالـی پـور حضـور ایـران در صحنه هـای بیـن المللی 
و منطقـه ای را باعـث صلـح، آرامـش و ثبـات دانسـت 
و تصریـح کـرد: جمهـوری اسـالمی ایـران در منطقـه و 
جهـان بـه دور از هـر گونـه جـدال و جنگـی بـه دنبـال 

ثبـات و آرامـش تمامـی کشـورهای اسـت.
راهپیمایـی ۲۲ بهمـن شـهرری از مقابـل کانون سـمیه 
واقـع در خیابـان فدائیـان اسـالم آغاز و تا میـدان بزرگ 
شـهرری ادامـه داشـت، راهپیمایـان بـا دادن شـعارهای 
»مـرگ بر آمریـکا«، »مرگ بر اسـرائیل« مراتـب انزجار 
خـود را از ایـن قـدرت هـای فاسـد بـه جهانیـان نشـان 
دادن و در آخـر بـا خوانـدن بیانیـه و آتـش زدن پرچـم 

آمریـکا و اسـرئیل بـه راهپیمایـی خـود خاتمـه دادند.

فرماندار ری:
 آمریکا در سیستم بین الملل منزوی 

تر از گذشته است

شهر  اسالمی  شورای  عضو  دو  ری-  آوای 
های  موقعیت  از  تجریش  و  ری  تهران، 
و شهردار  کردند  بازدید   2۰ منطقه  آالینده 
منطقه بر لزوم اجرای طرح مطالعاتی بررسی 
تمهیدات  بینی  پیش  و  ها  موقعیت  این 

زیست محیطی تاکید کرد.
احمـد مسـجد جامعـی و حسـن خلیـل آبـادی 
از اعضـاء شـورای اسـالمی شـهر تهـران، ری و 
تجریـش بـه همراه سـید احمـد صفوی شـهردار 
منطقـه ۲۰ از کارخانه های آجرنسـوز و سـیمان، 
محمودآبـاد،  روسـتای  ارضـی  ضایعـات  گـود 
توقفـگاه اتوبـوس هـای شـهری، سـامانه تندرو 6 
اتوبوسـرانی، کانـال هـای سـرخه حصـار و عباس 
آبـاد بـه عنـوان موقعیت هـای منشـاء آالیندگی، 
شـهردار  صفـوی  احمـد  سـید  کردنـد.  بازدیـد 
منطقـه ۲۰ گفـت: منشـاء آلودگـی و موقعیـت 
های آالینده شـهری شـهرری مشـخص هسـتند 
و تمهیـدات الزم زیسـت محیطـی نیز بـرای آنها 
پیـش بینـی و اجـرا شـده اسـت و بـرای اقدامات 
نیازمنـد طـرح مطالعاتـی  اثرگـذار،  و  هدفمنـد 
آالینـده ها هسـتیم. صفوی افزود: طبق شـاخص 
هـای آلودگـی هوا، منطقـه ۲۰  عموما بـه عنوان 
آلـوده تریـن نقطـه شـهر تهـران بـوده اسـت که 
مدیریـت ایـن مهـم نیازمنـد نـگاه ویـژه شـورای 

اسـالمی بـه ایـن منطقه اسـت. 
وی در خصـوص گـود انباشـت ضایعـات اراضـی 
روسـتای محمودآبـاد گفـت: ایـن موقعیـت یکی 
از مراکـز غیرمجـاز جمـع آوری پسـماند و زبالـه 
از مناطـق ۲۲ گانـه شـهر تهـران اسـت کـه بـا 
توجـه بـه اینکـه در محـدوده حریـم قـرار دارد 

اعمـال بنـد ۲۰ مـاده 55 قانـون شـهرداری هـا 
امـکان پذیرنیسـت. روسـتای محمودآبـاد یکـی 
از 3۰ نقطـه جمعیتـی محـدوده حریـم منطقـه 
۲۰ و شـهر تهران اسـت. شـهردار منطقـه ۲۰ به 
سـاماندهی خیابـان حـرم و مرمـت کاروانسـرای 

صفـوی اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجه بـه حضور 
مکانـی  هـای  موقعیـت  گردشـگران،  و  زائـران 
پیرامـون حـرم حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( 
همـواره مورد توجـه مدیریت شـهری منطقه ۲۰ 
اسـت و مرمت بـازار قدیمی شـهرری در دسـتور 

کار قـرار گرفتـه اسـت. صفوی یـادآور شـد: بازار 
قدیـم ری از بازارهـای تاریخـی و مراکـز فـروش 
کاالهـای تجـاری بازرگانـان جـاده ابریشـم بـوده 
کـه در ضلع شـمال آرامـگاه حضـرت عبدالعظیم 

حسـنی)ع( واقع شـده اسـت. 
میـراث  کمیتـه  رئیـس  آبـادی  خلیـل  حسـن 
ری  تهـران،  شـهر  اسـالمی  شـورای  فرهنگـی 
و تجریـش در بازدیـد از شـرکت فـرآورده هـای 
آجـر نسـوز امیـن آبـاد، گفـت: طـی توافقـی که 
بـا شـهرداری صـورت گرفتـه، مقـرر شـده ایـن 
شـرکت تغییـر کاربـری دهـد و حکـم تخلیه نیز 
اخـذ شـده اسـت. وی در ادامـه با تاکیـد بر اینکه 
ظـرف مدت هفت مـاه آینده ایـن کارخانه تخلیه 
می شـود، عنـوان کـرد: مقـرر شـده تـا کارخانـه 
فـرآورده هـای آجـر نسـوز بـه شـهرک صنعتـی 

شـمس آبـاد منتقـل شـود. 
خلیـل آبـادی افـزود: ایـن کارخانـه و کـوره های 
آجرپـزی آن قابلیـت تبدیـل شـدن بـه مـوزه را 
دارد، چراکـه تپـه هـای اطـراف آن متعلـق بـه 
زمـان سـلجوقیان اسـت و در ۲5 فروردیـن مـاه 
سـال 1313 ثبـت ملـی شـده اسـت. بـه گفتـه 
رئیـس کمیتـه میـراث فرهنگی به علـت آلودگی 
زیـاد و ریزگردهای ناشـی از آن، کارخانه شـب ها 
فعالیـت خـود را آغـاز می کنـد. تهـران گـردی 
احمد مسـجد جامعـی عضو کمیسـیون فرهنگی 
شـورای اسـالمی شـهر ایـن بـار در شـهرری بـا 
همراهـی حسـن خلیـل آبـادی عضو کمیسـیون 
فرهنگـی شـورای اسـالمی و شـهردار منطقه ۲۰ 
و بـا رویکـرد زیسـت محیطی و بررسـی موقعیت 

آالینـده هـای شـهری انجام شـد.

برادر ارجمند جناب آقای ناصر بهروزیان
در گذشــت بــرادر عزیزتــان » حــاج منصــور 
ــوده، از درگاه  ــرض نم ــلیت ع ــان« را تس بهروزی
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت و 
ــواده  ــی و خان ــرای جنابعال ــعه و ب ــرت واس مغف
محتــرم صبــوری و شــکیبایی مســئلت مــی نمایم 

ــد. ــش فرمای ــن رحمت ــد قری خداون
روابط عمومی دوهفته نامه آوای ری

خانواده محترم و معزز اسفندیاری و بهروزیان
ــادروان  ــت ش ــر در گذش ــف و تاث ــت تاس ــا نهای ب
مرحــوم » حــاج منصــور بهروزیــان« را تســلیت 
عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز 
ســفر کــرده رحمــت و غفــران و بــرای بازمانــدگان 

صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نمائیــم.
حاج محمود موالیی - حاج محمد حسین موالیی

خانواده محترم و معزز بهروزیان و اسفندیاری

کریمیان - رئیس اتحادیه کامیوانداران شهرستان ری

برادر گرامی جناب آقای سیاوش عطایی
ضایعــه درگذشــت پــدر بــزرگ مهربــان و مومنتان 
» غالمعبــاس عطایــی« را از صمیــم قلــب تســلیت 
ــش را  ــال روح پاک ــد متع ــوده، خداون ــرض نم ع
ــه  ــد و ب ــور نمای ــی ) ع ( محش ــش عل ــا موالی ب

ــد. ــت نمای ــل عنای ــر جزی ــدگان صب بازمان

روابط عمومی دوهفته نامه آوای ری

درگذشــت پــدر مهربــان و بــرادر دلســوز» حــاج منصــور 
ــه  ــه ب ــت ک ــوز اس ــنگین و جانس ــان س ــان« چن بهروزی
ــر  ــر تقدی ــی در براب ــیند، ول ــاور می نش ــه ب ــواری ب دش
حضــرت پــروردگار چــاره ای جــز تســلیم و رضــا نیســت. 
ایــن ماتــم جانگــداز را بــه خانــواده محترمتــان صمیمانــه 
تســلیت عــرض نمــوده و علــو درجــات  بــرای آن مرحوم 

و صبــر و شــکیبایی بــرای شــما طلــب مــی  نمائیــم.

نمایش وحدت و اقتدار مردم ری در حماسه 22 بهمن
آوای ری- مردم شهرستان ری با حضور در 
راهپیمایی بزرگ و وحدت آفرین یوم اهلل 
22 بهمن، یکبار دیگر وحدت و اقتدار را در 

نگاه جهانیان به نمایش گذاشتند.
برای  که  ماه  بهمن   ۲۲ روز  ایرنا،  گزارش  به 
همگان خاطره است و خودنمایی این روز در دهه 
فجر، همه ساله تولدی دوباره به انقالب اسالمی 
ایران می دهد و همانند نمادی در تاریخ ایران، 
نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمار می آید. 
در حالی که مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی 
سال  نهمین  و  سی  در  ایران  اسالمی  انقالب 
خود از اهمیت و ارزش متفاوتی نسبت به چند 
یکبار دیگر مردم  برخوردار است.  سال گذشته 
ارزش  از  حمایت  برای  ری  والیی  و  انقالبی 
و  خاسته  پا  به  انقالب  واالی  های  آرمان  و  ها 
کانون  مقابل  از  مردم  این  حمایتی  شعارهای 
سمیه در خیابان فدائیان اسالم تا میدان حضرت 

عبدالعظیم )ع( طنین انداز شد.
** تصاویر شهدای مدافع حرم زینت  بخش 

خیابان های ری
پرچم،  پایه  نصب  امسال،  فجر  دهه  آستانه  در 
پایه پورتال، تابلو شمارش و عکس شهدای حرم 
بر روی عمودهای محورها و خیابان های شهرری 
به همت بسیج شهرداری منطقه ۲۰ تهران انجام 
روزها  این  در  شهر  این  محیطی  فضای  و  شد 
منقوش به پرچم های انقالبی و اسالمی است. 
های  پرچم  نیز  شهر  این  ورودی  ابتدای  در 
منقوش به شهدای مدافع حرم در بین جمعیت 
زینت  شهدا  این  های  عکس  و  شد  می  توزیع 
بخش این مراسم شده بود و استقبال جوانان از 
عکس های شهدا بسیار هیجان انگیز بود. عده ای 
نقاشی کردن تصویر  با  نیز  این شهر  از جوانان 
شهدای مدافع حرم در راهپیمایی۲۲ بهمن یاد و 

خاطره این شهیدان را گرامی داشتند.
** جوانان شورآفرینی کردند

حضور جوانان در راهپیمایی امروز نسبت به سال 
و  داشت  چشمگیری  افزایش  نیز  گذشته  های 
این جوانان بودند که بار اصلی شعارهای انقالبی 
را در شهرری به دوش کشیدند و با حضور در 
صف های طویل راهپیمایی، عالوه بر طی مسیر 

اقدام به  به سمت حرم عبدالعظیم حسنی)ع(، 
دیگر  به  مسیر  کردن  باز  و  صوتی  های  کمک 
با  امسال  انقالبی  شعارهای  داشتند.  را  افراد 
گذشته  از  پرشورتر  جوانان  گسترده  حضور 
بودند  جوانان  این  و  شد،  ساماندهی  و  برگزار 
که در هر نوع خدمتی دریغ نکردند و از توزیع 
پرچم گرفته تا حمل ادوات صوتی و باز گشایی 
مسیرهای محل عبور کوتاهی نکردند. جوانان با 
دادند  نشان  مراسم  این  در  پرشور خود  حضور 
که همچنان به آرمان های انقالب و ارزش های 

اسالمی پایبند هستند.
** حضور زنان در راهپیمایی 22 بهمن به 

پاس کرامت بخشی
همراه  اسالمی  انقالب  مبارزات  طول  در  زنان 
و  داشتند  حضور  ها  صحنه  تمام  در  مردان  با 
نهاده شده  ارج  این حضور،  نیز  انقالب  از  پس 
و  عرصه ها  تمامی  در  حضور  با  بانوان  است. 
شرکت در راهپیمایی ها علیه رژیم طاغوت نقش 
تداوم  و  تثبیت  پیروزی،  در  را  بسزایی  و  موثر 
انقالب اسالمی ایفا کردند. هم  اکنون نیز زنان 
بار  خود  حماسی  حضور  با  ری  شهرستان  در 
دیگر تبعیت از والیت فقیه و پشتیبانی از نظام 
داشتن  در دست  با  و  کردند  ثابت  را  انقالب  و 
تا بصیرت  فرزندان خردسال خود سعی کردند 

و شناخت را به نسل های دیگر انتقال دهند.

زنان به همراه خانواده میدان رقابت را از مردان 
ربودند و با سر دادن شعارها همواره مصمم تر از 

گذشته در این راهپیمایی شرکت کردند.
** استمرار شعار »مرگ بر آمریکا«

بهمن   ۲۲ اهلل  یوم  راهپیمایی  در  که  مردمی 
شعارهای  بودند،  کرده  پیدا  در شهرری حضور 
»مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر رژیم صهیونیستی«، 
»مرگ بر داعشی«، »مرگ بر ضد والیت فقیه« 
از  برخی  دادند.  سر  سعود«  آل  بر  »مرگ  و 
راهپیمایان پالکاردهایی را در دست داشتند که 
روی آنها نوشته شده تا ۲5 سال آینده چیزی 
به نام رژیم صهیونیستی وجود ندارد. همچنین 
راهپیمایان در شهرری در مسیرهای تعیین شده 
پرچم  روی  بر  روی  پیاده  با  بهمن   ۲۲ یوم اهلل 
آمریکا، رژیم صهیونیستی انزجار و بی اعتمادی 
خود را از سیاست ها و اقدامات سلطه جویانه این 

کشورها نشان دادند.
** حضور حماسی دانش آموزان و کودکان 

در راهپیمایی
عضو  دانش آموزان  حضور  با  راهپیمایی 
تشکل های مختلف دانش آموزی و تعداد بسیار 
از مهد کودک  نمایندگی  به  از کودکان  زیادی 
در  با  آموزان  دانش  شد.  برگزار  شهر  این  های 
مقام شهدای  انقالبی  های  پرچم  داشت  دست 
انقالب و دفاع مقدس و میثاق با آرمان های امام 

راحل)ره( و رهبر معظم انقالب را پاس داشتند. 
این دانش آموزان نشان دادند که در برابر هجمه 
های دشمنان استوارند و هیچوقت در برابر ضربه 

های فرهنگی خم نمی شوند.
شهرهای  در  بهمن   22 راهپیمایی   **

قیامدشت، کهریزک، حسن آباد، باقرشهر
حسن  کهریزک،  قیامدشت،  شهرهای  مردم 
آباد، باقرشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور 
وحدت   شعارهای  سردادن  و  خود  هوشمندانه 
بخش و دشمن  شکن، بار دیگر وفاداری خود را 

به انقالب اسالمی به نمایش گذاشتند.
مسئوالن این شهرها نیز در کنار مردم با شرکت 
باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بار 
دیگر دشمنان را از نیل به اهدافشان ناامید کرده 
و همراهی و تبعیت خود از منویات ولی فقیه را 

به اثبات رسانند.
قاضی عسگر:

امام خمینی)ره( » ما می توانیم « را در 
وجود ملت زنده کرد

نماینده ولی فقیه در امور حج با بیان اینکه امام 
خمینی)ره( روحیه خود باوری را در میان مردم 
زنده کرد، گفت: امام راحل با زنده کردن شعار» 
ما می توانیم« باعث توسعه همه جانبه ایران شد.
حجت االسالم سیدعلی قاضی عسگر در مراسم 
۲۲ بهمن شهرری اظهارکرد: شاه و رژیم فاسد 
پهلوی معتقد بودند که مردم ایران قادر به انجام 
ورود  اجازه  جهت  این  از  و  نیست  کاری  هیچ 
نمی  تکنولوژی  و  علم  های  حوزه  به  را  مردم 
دادند، ولی امام راحل شعار» ما می توانیم« را 
ادامه داد: روحیه خود  در مردم زنده کرد. وی 
گذشته  سال   39 طول  در  ایران  مردم  باوری 
به گونه ای بوده که امروز کشور ما با دار بودن 
چهار میلیون دانشجو و هزاران نفر هیات علمی 
توانسته در حوزه تولید علم در میان کشورهای 
جهان رتبه دوازهم را کسب کند. وی خاطرنشان 
هسته  صنایع  در  امروز  ایران  بزرگ  ملت  کرد: 
پیکر،  پهن  های  کشتی  تولید  فوالد،  نانو،  ای، 
ماهواره و ارسال موجود زنده به فضا به رغم تمام 
کارشکنی های قدرت های جهان و هشت سال 

دفاع مقدس توانسته گام های بلندی بردارد.

روی خط خبر ...............

دکتر علیجانی عنوان کرد:
احتمال تعلل در مهار قیمت به خاطر 

سود ظاهری دولت از تسعیر ارز

به خاطر سود  قیمت  مهار  در  تعلل  احتمال  آوای ری- 
ظاهری دولت از تسعیر ارز محسن علیجانی با بیان اینکه 
صورت  به  و  گذاشته  کنار  را  درمانی  گفتار  باید  دولت 
بازار ارز را مدیریت کند، گفت: شاید یکی از  عملیاتی 
عوامل تعلل در مهار قیمت ارز و مدیریت بازار آن، سود 

ظاهری دولت از محل تسعیر ارز باشد.
محسن علیجانی زمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره 
به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر در بازار گفت: اگر نگوییم 
1۰۰ درصد ارز بازار در دست دولت است می توانیم بگوییم 7۰ 
تا 8۰ درصد از ارز در بازار از محل فروش نفت و گاز و در اختیار 
دولت است. وی افزود: دولت باید بازار را مدیریت کند و وزیر 
اقتصاد و بانک مرکزی و شخص آقای رئیس جمهور در این باره 
باید پاسخگو باشند. عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: باال 
رفتن قیمت ارز در شرایط فعلی آثار کوتاه مدت دارد اما از سال 
97 قیمت ها را افزایش دهد و ارزش دارایی های مردم را کاهش 
دهد و هرچه قیمت ارز باالتر برود در مقابل ما شاهد افت ارزش 
دارایی های مردم خواهیم بود. علیجانی خاطرنشان کرد: افزایش 
قیمت ارز موجب ایجاد تورم و گرانی در کشور می شود و ما به 
جد از دولت، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی می خواهیم که فضای 
بازار ارز را مدیریت کند و صحبت درمانی را کنار بگذارند و به طور 
عملیاتی فضا را کنترل کند. وی افزود: البته متأسفانه یک موردی 
که در یکی دو سال گذشته در بحث ارز بسیار هم برجسته شده 
و یک ایراد است این است که دولت ارز خود را قطعی به بانک 
مرکزی نمی فروشد و علی الحساب بر روی آن قیمت می گذارد و 
به عنوان مثال می گوید دالر 3 هزار و 5۰۰ تومان و آن را به ریال 
تبدیل می کند و چیزی ُمد شده به نام تسعیر ارز و وقتی دالر به 
عنوان مثال 4 هزار و 5۰۰ تومان شود و این افزایش قیمت به 
ظاهر برای دولت سود به همراه دارد و حتی در کمیسیون تلفیق 

هم ردیفی به نام ردیف تسعیر ارز در بودجه دیده شده است.
عضو فراکسیون امید مجلس باید جلوی تسعیر ارز گرفته شود 
چرا که اوالً هم از بعد فقهی و شرعی و قانونی باید مجدد بررسی 
شود از سوی دیگر باید دالر با قیمت قطعی به بانک مرکزی 
فروخته شود و اگر نمی توانند نرخ دالر را تک نرخی کنند الاقل 
جلوی تسعیر ارز را بگیرند و یکی از عواملی که باعث تعلل در 
مهار و مدیریت بازار ارز است ممکن است سود ظاهری دولت از 
محل تسعیر ارز باشد. علیجانی خاطرنشان کرد: من معتقدم که 
افزایش قیمت ارز به دستاوردهایی هم که دولت در بحث مهار 
تورم داشت لطمه می زند و ممکن است اگر امروز دولت اقدامی 
نکند فردا دیر باشد و اگر این فضا مدیریت نشود قطعاً نمایندگان 
از وزیر اقتصاد سئوال خواهند کرد. نماینده مردم تهران در مجلس 
در پایان گفت: مطمئن هستم که بعد از بررسی بودجه در مجلس 
باید وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس بیایند و در 

این باره پاسخگو باشند.

امام جمعه موقت شهرری: 
برای حفظ دستاوردهای نظام حول 

محور والیت حرکت کنیم
برای حفظ  امام جمعه موقت شهرری گفت:  آوای ری- 
دستاوردهای نظام باید راه امام خمینی )ره( و رهبر معظم 
انقالب را با نترسیدن از دشمنان ، تالش و کوشش، تکیه 

بر ملت ایران و مدیریت جهادی ادامه دهیم.
حجت االسالم عبدالعلی ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه 
شهرری در حرم عبدالعظیم الحسنی)ع( اظهار کرد: در علت وقوع 
انقالب اسالمی نظریه های متفاوتی بیان شده است ولی جنبه 
الهی بودن این انقالب بیشتر نمود دارد و اینکه این انقالب الهی 
بود که توانست جشن شاهنشاهی را به لکه ای ننگ تبدیل و 
مرکزیت ایران را از فساد نجات داد. وی تصریح کرد: در بسیاری 
از مراکز نظام ستمشاهی باید گواهی الزم را از مراکز اطالعات 
دریافت می کردند و این تنها یک نمونه از سلب آزادی در نظام 
طاغوت بود که آزادی را ازمردم سلب می کرد. وی ادامه داد: 
بیش از 4۰ درصد شعارهای مردم در آن زمان دارای ارزش های 
اسالمی بود و مردم به بی دینی نظام طاغوت آگاهی کامل داشتند 

و همواره دنبال استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بودند.

ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در 
یوم اهلل 22 بهمن

آبفای  آوای ری- روابط عمومی و آموزش همگانی 
منطقه 6 - شهرری با مشارکت درمراسم  یوم اهلل 
22 بهمن شرکت کنندگان در جشن سی و نهمین 
بهار انقالب را به مشارکت همگانی در مصرف بهینه 

آب فراخواند.
مراسم گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب 
های  سال  همچون  بهمن  اهلل ۲۲  یوم  و جشن  اسالمی 
روابط  مشارکت  و  مردم  پرشمار  با حضور جمع  گذشته 

عمومی آبفای منطقه در شهرستان ری برگزار شد.
روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای منطقه با مشارکت 
ترویج   و  تبلیع  و  و مردمی  ملی  این جشن  در  و حضور 
فرهنگی، شرکت کنندگان در جشن سی و نهمین بهار 
آب  بهینه  مصرف  در  همگانی  مشارکت  به  را  انقالب 
فراخواند.به منظور جلب مشارکت همگانی در امر مصرف 
بهینه آب، عروسک قطره به عنوان نماد آب دربین مردم 
حضور یافت و اقالم تبلیغی و آموزشی از قبیل پرچم ایران 
میان  در  انقالب  مراسم جشن  در  جویی  صرفه  شعار  با 

راهپیمایان توزیع شد.
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با حکم شهردار تهران ؛
دکتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا)س( و شهردار حرم مطهر امام خمینی )ره( شد
آوای ری- با حکم دکتر محمد علی نجفی شهردار تهران، سعید خال به عنوان مدیر عامل 

سازمان بهشت زهرا)س( و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی)ره( منصوب شد. 
سعید خال دارای ۲3 سال سابقه کار در سازمان بهشت زهرا)س( می باشد که در معاونت های فرهنگی 
اجتماعی و همچنین منابع انسانی و رفاهی این سازمان سابقه ی مدیریت دارد. وی موسس نخستین 
پژوهشکده و کتابخانه تخصصی آرامستانهای کشور و تشکیل دهنده اولین معاونت فرهنگی اجتماعی این 
سازمان بوده است. دکتر سعید خال در طی سه ماه گذشته به عنوان سرپرست سازمان بهشت زهرا)س( 
و شهردار حرم مطهر امام راحل )ره( اداره این سازمان خدماتی و فرهنگی را برعهده داشته است . انتصاب 

وی به عنوان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا)س( در ادامه سلسله انتصابهای دکتر نجفی در نگاه به درون 
و توجه به مدیران با تجربه از بدنه شهرداری تهران و شایسته ساالری در مدیریت شهری تلقی می گردد.
سعید خال متولد 135۰ شهرری، دانش آموخته فوق لیسانس ارتباطات و دکترای مدیریت فرهنگی، 
مدرس دانشگاه و مدیر اجرائی و فرهنگی و نیز فردی نام آشنا در میان اهالی خانواده های معظم شهدا و 

ایثارگران و به ویژه اهالی فرهنگ و هنر می باشد.
از جمله برنامه های ارائه شده سعید خال در اداره سازمان بهشت زهرا)س( توجه ویژه به رضایتمندی و 
رفاه حال شهروندان ، بویژه خانواده های معظم شهدا و زائران مرقد ملکوتی رهبر کبیر انقالب اسالمی، 
استفاده از ظرفیت و مشارکت شهروندان در تبدیل بهشت زهرا)س( به بوستان معنوی و فرهنگی و توجه 

به تکنولوژی روز و شکوفائی آرامستان بهشت زهرا)س( می توان نام برد.
تیم رسانه ای آوای ری نیز این انتصاب شایسته را به دکتر سعید خال تبریک عرض نموده و 

امید  داریم در پناه ایزد منان موفق و موید باشید.

ــا  ــئله اجتماعي اساس مس
جامعــه  در  موضوعــي 
اســت کــه مــردم در بــاره 
نگرانــي  احســاس  آن 
ــت دارند  ــد و دوس میکنن
کــه دچــار تغییــر شــود. 
مســئله اجتماعــي بــا 
یــک وضعیــت عینــي 

ــود.  ــي ش ــاز م آغ
ایــن وضعیــت در بــر دارنــده بعــدي از جامعــه اســت کــه 
مــي توانــد انــدازه گیــري یــا تجربــه شــود. عنصــر کلیــدي 
دوم در تعریــف فــوق، نگرانــي ذهنــي تعــداد قابــل توجهــي 

از مــردم در بــاره وضعیــت جــاري اســت.
جوانــان بیشــترین قشــر جامعــه مــارا تشــکیل مــي دهنــد، 
مســائل و مشــکالتي کــه جوانــان درعصــر حاضــر بــا آنهــا 
ــه  ــر گون ــتند، ه ــدد هس ــوع و متع ــتند متن ــه هس مواج
برخــورد نادرســت و عجوالنــه مــي توانــد آثــار و نتایــج نــا 
مطلوبــي در بــر داشــته باشــد، یــا اینکــه منجــر بــه بــروز 
مســائل جدیــدي بــراي آنهــا گــردد. در جامعــه مــا کمتــر 
ــه شــده  ــان پرداخت ــه بررســي مســائل و مشــکالت جوان ب
ــود  ــي بوج ــي وآن ــور ناگهان ــي بط ــائل اجتماع ــت. مس اس
نمــي آینــد بلکــه بصــورت تدریجــي و طــي فرآینــد 
ــا آن  ــان ب ــد. مســائلي کــه جوان خاصــي شــکل مــي گیرن
ــه بررســي  ــاز ب ــد و نی ــده ان مواجــه هســتند بســیار پیچی
ــاوت هــاي  ــا تف ــه م ــي جامع هــاي بیشــتري دارد. از طرف
اساســي بــا دیگــر کشــور هــا، اعــم از غربــي وحتــي برخــي 
از کشــور هــاي همجــوار دارد. بــه همیــن دلیــل مســائلي 
ــا مســائل  ــا مطــرح اســت ممکــن اســت ب ــراي آنه ــه ب ک

ــاوت باشــد. ــا متف ــان م جوان
ــي،  مســائل خانوادگــي، تمایــالت شــدید جنســي، تحصیل
فرهنگــي، اقتصــادي، اجتماعــي، سیاســي ، مســکن، ازدواج 
ــي  ــا ســخن م ــان از آنه ــه جوان ــواردي هســتند ک و... از م
گوینــد. ایــن مســائل هــر کــدام بــه تنهایــي مــي تواننــد، 
زمینــه هــاي انحــراف را در جوانــان بوجــود آورنــد، عــالوه 
ــدن  ــود آم ــث بوج ــالت باع ــن معض ــه ای ــه هم ــر آنک ب
مشــکالت روحــي و روانــي و عصبــي در جوانــان مــي 
ــي،  ــي و عصب ــي و روان ــکالت روح ــن مش ــردد، و همی گ
ــراي ارتــکاب رفتارهــاي  خــود زمینــه هــاي بیشــتري را ب

ــي آورد. ــود م ــان بوج ــي در جوان انحراف
مــا در بررســي مســائل جوانــان عــالوه بــر تفکیــک مســائل 
ــر  ــک دیگ ــک تفکی ــه ی ــران و پســران ب ــه دخت ــوط ب مرب
ــران  ــان در ای ــائل جوان ــم و آن مس ــت بزنی ــد دس ــز بای نی
ــه  ــد، ب ــي باش ــا م ــور ه ــر کش ــان در دیگ ــائل جوان و مس
همیــن جهــت نمــي توانیــم بطــور کامــل از نظریــات آنهــا 
ــران اســتفاده  ــان در داخــل ای ــراي حــل معضــالت جوان ب
کنیــم. جوانــان هــم دختــران و هــم پســران درکشــور مــا 
از محدودیتهــاي زیــادي بــراي ارضــاء نیــاز هــاي جنســي 
ــه انحرافــات  برخــور دارند،کــه ممکــن اســت در پســران ب
جنســي منجــر شــود ویــا دختــران بــا پوشــیدن لباســهاي 
نامتعــارف ســعي نماینــد خــود را تــا حــدي ارضــاء نماینــد 
و یــا اینکــه دیگــر رفتــار هــاي انحرافــي را مرتکــب 
ــاد  ــه از ایج ــي ک ــل های ــس العم ــن عک ــه ای ــوند، هم ش
محدودیتهــاي جنســي حاصــل مــي شــود، معضــالت 
ــواده وجامعــه ایجــاد میکننــد. ــرد وخان ــراي ف ــادي را ب زی
دادن آزادي هــاي جنســي بــه جوانــان یعنــي همــان شــیوه 
اي کــه در کشــور هــاي غربــي بــه آن عمــل مــي شــود، نــه 
تنهــا ایــن مشــکالت را برطــرف نمــي کنــد بلکه مشــکالت 
ــر از  ــب حادت ــه بمرات ــد ک ــي کن ــاد م ــي ایج و معضالت
معضــالت فــوق هســتند، افزایــش انــواع بیماریهــاي 
ــواده، افزایــش بــي  مقاربتــي، از هــم پاشــیدگي نظــام خان
ســابقه انــواع انحرافــات اجتماعــي و... در کشــورهاي غربــي 
نتیجــه همیــن بــي بندوبــاري هــاي جنســي مــي باشــد.

جوانــان اعــم از دختــر و پســر یــک مشــکل اساســي 
ــاد  ــن مشــکل ح ــا ای ــه در کشــور م ــد ک ــم دارن ــر ه دیگ
تــر اســت و آن تغییــرات شــدیدي اســت کــه در ارزشــها ، 
هنجارهــا و فرهنــگ جامعــه بوجــود مــي آیــد ســرعت ایــن 
تغییــرات بــه حــدي اســت کــه مــي تــوان گفــت ارزشــها 
ــل  ــا نس ــدان( ب ــل جدید)فرزن ــگ نس ــا و فرهن ، هنجاره
ــاوت  ــن تف ــد. ای ــي باش ــاوت م ــادر( متف ــدر و م ــي )پ قبل
ــن  ــا والدی ــدان ب ــان فرزن ــازگاري می ــروز ناس ــه ب ــر ب منج
ــروز ناهنجــاري  ــه ب ــد ب مــي شــود و ناســازگاري مــي توان

ــون منجــر شــود. ــاي گوناگ ه
ــکل  ــا مش ــوق ب ــي ف ــکالت اساس ــر مش ــالوه ب ــان ع جوان
ــد  ــي توان ــادي م ــد زی ــه تاح ــتند ک ــه هس ــکاري مواج بی
ــان  ــي می ــن ناهماهنگ ــا وهمچنی ــوء مدیریته ــي از س ناش
ــد،  ــور باش ــل کش ــود در داخ ــي موج ــتگاههاي اجرای دس
ناهماهنگــي میــان نظــام آموزشــي مــا و نظــام اقتصــادي 
وهمچنیــن ناهماهنگــي میــان سیاســتهاي اقتصــادي 
ــکاري  ــکل بی ــي باشد.مش ــوارد م ــن م ــي از ای ــه های نمون
ــاي  ــیب ه ــده وآس ــدي ش ــل ج ــک معض ــه ی ــل ب تبدی
فراوانــي بــراي جامعــه و خانــواده هــا ایجــاد کــرده اســت. 
در بســیاري از مطالعاتــي کــه پیرامــون جوانــان انجام شــده 
بیــکاري یکــي از متغییــر هایــي بــوده اســت کــه در گرایش 
جوانــان بــه انحرافــات اجتماعــي نقشــي مهــم ایفــا کــرده 
اســت.حل مشــکل بیــکاري تاثیــر بســیار زیــادي در کاهش 

ــان دارد. ــات جوان انحراف
نحــوه گــذران اوقــات فراغــت هــم مــي توانــد از مســائلي 
باشــد کــه جوانــان بــا آن مواجــه هســتند ونیــاز بــه برنامــه 
ــاي  ــت جــزء نیازه ــات فراغ ــي دارد.اوق ــاي دقیق ــزي ه ری
ــات فراغــت از  ــان محســوب مــي شــود، اوق ضــروري جوان
جایگاهــي برخــوردار اســت کــه بــا برنامــه ریــزي مناســب 
بــراي آن مــي رود کــه تبدیــل بــه یکــي از راه حــل هــاي 
اساســي مشــکالت رفتــاري جوانــان تبدیــل شــود ، زمانــي 
ــه  ــط ب ــات فراغــت فق ــه از اوق ــي شــود ک ــق م ــن محق ای
ــات  ــم. اوق ــتفاده نکنی ــح اس ــت وتفری ــذران وق ــوان گ عن
ــم  ــت بدانی ــردن وق ــر ک ــاي پ ــه معن ــد ب ــت را نبای فراغ
وســعي کنیــم تــا بــا برنامــه هــاي تفریحــي آن را پــر کنیم، 
بلکــه از اوقــات فراغــت بایــد بــراي پــر بــار کــردن وآموزش 

هــاي مــورد نیــاز جوانــان اســتفاده کنیــم.
هــاي  ازدواج،دغدغــه  ســن  رفتــن  تــر  وبــاال  ازدواج 
ــه  ــواده و جامع ــان در خان ــگاه جوان ــي جوانان،جای تحصیل
و... از دیگــر مســائلي اســت کــه جوانــان از آنهــا رنــج مــي 
ــه  ــا برنام ــوان ب ــي ت ــائل را م ــن مس ــیاري از ای ــد. بس برن
ــان  ــود جوان ــال خ ــارکت فع ــا مش ــت وب ــاي درس ریزیه
ــدس و دوران  ــاع مق ــان در دوران دف ــرف کرد.جوان ــر ط ب
ســازندگي نشــان دادنــد کــه از توانائیهــا و قابلیتهــاي 
ــا حمایــت از آنهــا مــي توانیــم  ــد کــه ب باالیــي برخوردارن

ــیم. ــم برس ــن مه ــه ای ب
جوانــان کشــور مــا در زمــان حاضــر یــک مشــکل اساســي 
ــد و آن تهاجــم فرهنگــي مــي باشــد کــه  دیگــر هــم دارن
جوانــان مــا را نشــانه گرفتــه اســت.تهاجم فرهنگــي ابــزاري 
ــا و  ــراي کشــور م اســت در دســت اســتعمار گــران کــه ب
ــود آورده  ــر مشــکالتي را بوج بســیاري از کشــورهاي دیگ
ــر  ــد ب ــا آنهــا مواجــه ان ــان ب ــي کــه جوان ــع معضالت اند.رف

عهــده نظــام خانــواده ، نظــام سیاســي و.... مــي باشــد.

مسائل اجتماعي جوانان، زنگ 
خطری جدی برای مسووالن

رضا فغانی - سردبیر                                 
@ avayerey_news

آوای ری- سـال 1396 بـا نـام اقتصـاد مقاومتـی، 
اقـدام و عمل سـپری شـد سـالی کـه بـه عقیده 
برخـی از صاحبـان مشـاغل، شـعارهای گوناگـون 
دولت در راسـتای حمایت از تولیـد داخلی، جامعه 
اتحادیـه هـا و اصنـاف در حـد حـرف باقـی ماند. 
داران  کامیـون  اتحادیـه  رئیـس  بـا  شـماره  ایـن  در 
شهرسـتان ری مهـدی کریمیـان، بـا محوریـت چالش ها 
و موانـع پیـش روی ایـن اتحادیـه بـه گفتگـو نشسـتیم. 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور حمیـد زنـد رئیـس اداره 
حبیبـی  سـرگرد  و  ری  شهرسـتان  اجتماعـی  تامیـن 
مسـئول تصادفات پلیـس راهور منطقه ۲۰ تهـران برگزار 
شـد، عملکـرد اتحادیـه کامیـون داران در تحقـق اقتصـاد 

مقاومتـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 

معرفی نهادهای ایجاد اختال در 
عملکرد اتحادیه کامیونداران

ایـن اتحادیـه در جهـت تحقـق اقتصـاد مقاومتـی فرآیند 
راحـت تـری را بـرای صـدور مجـوز در اختیـار اعضـای 
بـا  کهریـزک  شـهرداری  امـا   داده  قـرار  خـود  صنـف 
ترفندهـای گوناگـون و دخالـت در سـوخت کامیونـداران، 
کـرده  ایجـاد  اتحادیـه  عملکـرد  در  زیـادی  اختـالل 
اسـت، کریمیـان در خصـوص ایـن مـورد اظهـار داشـت: 
ایـن شـهرداری بـدون هیـچ گونـه زیرسـاختی بـه بهانـه 
سـاماندهی سـوخت فراخوانی منتشـر کرده اسـت که در 
ایـن فراخـوان تمام کامیونـداران و صاحبان دسـتگاه های 
دیزلـی و خودروهـای خـاور دارای پروانـه فعالیت خواهند 
شـد. وی بـا بیـان سـوء اسـتفاده شـهرداری کهریـزک از 
ایـن  از شـکایت هیئـت مدیـره  نظـارت، سـخن  قانـون 
بـه میـان آورد و  بـه دیـوان عدالـت کشـوری  اتحادیـه 
تصریـح کـرد: مـا حتما بـا ارائـه مسـتندات و نامـه هایی 
که از سـوی معاون اول ریاسـت جمهوری در سـال95 که 
در آن دسـتور اکیـد بـه عـدم دخالـت شـهرداری در امور 
مربـوط به اتحادیه داده شـده اسـت، احقـاق حق خواهیم 
کـرد. وی افـزود: مـا از شـرکت نفت هـم در این خصوص 
شـاکی هسـتیم که چطور با دسـتور شـهرداری کهریزک 

سـوخت کامیونـداران را قطـع کـرده اسـت.
رئیـس اتحادیـه کامیونـداران در ادامـه بـا اشـاره بـه نامه 
نـگاری هـای انجـام شـده بـا اتـاق اصنـاف ابـراز داشـت: 
بـا معرفـی سـایت پـارس نـاوگان، از ما خواسـته شـد که 
در ایـن سـایت بـه صـورت مجـزا از شـهرداری ثبـت نـام 
کنیـم تـا سـوخت قطـع نشـود. تعـداد ثبـت نامـی هـای 
مـا بالـغ بـر ۲ هـزار نفـر بـود و آقای زنـد رئیـس اتحادیه 
باربـری تهـران بالـغ بـر 5 هزار نفـر را ثبت نـام کردند اما 

برنگشت. متاسـفانه سـوخت 
کریمیـان بـا توضیحـات بیشـتر در ایـن خصـوص گفـت: 
مسـلما هـدف از ایـن کار، کمرنـگ نشـان دادن نقـش 
اتحادیـه در امـور حمل و نقل و واگذاری آن به شـهرداری 
اسـت در حالـی کـه تنهـا مدیریت سیسـتم اتوبوسـرانی، 
زیر نظر شـهرداری اسـت و سـوخت رسـانی جـزء وظایف 
او بـه شـمار نمـی آیـد که بتواند طـی یک نامه نـگاری به 
شـرکت نفـت، منجر بـه قطع سـوخت این اتحادیه شـود.

وی دربـاره نقـش ایـن اتحادیـه در میـان جامعـه بـزرگ 
اتحادیـه هـا بیـان کـرد: در همه ابعـاد اجتماعـی و کمک 
هـای مردمـی در بالیـای طبیعـی، ایـن اتحادیـه همـواره 
پیـش قـدم بـوده اسـت منتهـا بـه جـای حمایـت از این 
صنـف، دولـت در جهـت قطـع پشـتیبانی از آنهـا عمـل 
میکنـد و حـق بیمـه بـرای ورودی های جدیـد این صنف 

را از شـهریور مـاه سـال 93 حـذف کـرده اسـت.
کریمیـان دربـاره حـذف بیمـه تامیـن اجتمایـی اعضـای 
ایـن صنـف افـزود: بـه ما گفته شـده اسـت که حـق بیمه 
بـار مالـی زیادی بـرای دولـت ایجاد کرده اسـت امـا باید 

توجـه داشـت کـه به ازای هـر اعمال قانونی کـه در جهت 
برخـورد بـا کامیونـداران نوشـته می شـود باید تشـویقی 
در کنـار آن باشـد. مـا مکاتبـات زیـادی بـا فرمانـداری و 
اداره صنعـت و معـدن، دربـاره بازگرداندن ایـن حق بیمه 

انجـام داده ایم.
وی اضافـه کـرد: همیـن قطـع بیمـه و عـدم اجـازه به ما 
در خصـوص صـدور پروانه سـیار، منجر به سـوء اسـتفاده 
شـهرداری کهریزک شـده اسـت. این شـهرداری در قالب 
سـاماندهی سـوخت ازهر کامیوندار بیـن 5۰۰ هزار تومان 
تـا یـک میلیـون و 5۰۰ هـزار تومـان هزینـه دریافت می 
کنـد و عـالوه بـر هزینـه ثبت نـام، صاحبان ماشـین های 
سـنگین را مجـاب بـه دادن عـوارض ۲۰۰ هـزار تـا 5۰۰ 
هـزار تومـان می کننـد این در حالی اسـت کـه خودروی 

کامیـون تـا بـه حـال عوارضـی نداشـته اسـت. عـالوه بـر 
ایـن هـا بـرای صـدور پروانـه کار از ۲۰۰ هـزار تومـان تـا 
یـک میلیـون 5۰۰ هـزار تومان هزینـه دریافـت میکند و 
از ایـن طریـق در آمدهـای میلیـاردی برای خود دسـت و 

پـا کرده اسـت.
مهـدی کریمیـان دربـاره آسـیب هـای وارده بـه بدنه این 
صنـف توسـط دارایی گفـت: اعضـای ما از یـک موضوعی 
بسـیار شـاکی هسـتند که اداره دارایی پرونده هایی را به 
طـور رنـدوم و بدون بررسـی بیرون کشـیده و دارایی آنان 
را ضربـدر 1۰ مـی کنـد در حالـی که با توجه بـه رکودی 
کـه در حـوزه سـاخت و سـاز ایجـاد شـده اسـت اعضـای 
ایـن صنـف از نظر مالـی ضعیف شـده انـد. وی ادامه داد: 
از دیگـر عواملـی کـه بـه صنـف ما آسـیب می زنـد وجود 
آگهـی هـای تبلیغاتـی بـدون مجوز اسـت. با نامـه نگاری 
هـای کـه بـا رئیـس اداره صنعت، معـدن و تجـارت انجام 
شـد ایشـان بـه نشـریه هـای داخلی ابـالغ کردنـد که هر 
نشـریه و روزنامـه ای که تبلیغات غیرمجاز باربری داشـته 
باشـد توقیـف خواهـد شـد. ایـن موضـوع کمـک خیلـی 

زیـادی به مـا کرد.
رئیـس اتحادیـه کامیونـداران با اشـاره به نوسـازی ناوگان 
ایـن اتحادیـه بیـان داشـت: در جلسـه ای که بـا فرماندار 
تهـران داشـتیم پیشـنهاد کردیـم کـه دولـت به ایـن امر 
از جنبـه ملـی نـگاه کنـد نـه جنبـه اقتصـادی. اعضـای 
مـا حاضرنـد کـه ماشـین فرسـوده خـود را تحویـل داده 
و ماشـین جدیـد تحویـل بگیرنـد امـا نـه بـا سـودهای 
نجومـی، عـالوه بـر ایـن اگـر واقعـا دولـت مـی خواهـد 
در جهـت کاهـش آلودگـی هـوا گام بـردارد بایـد نظارت 
کافی بر توزیع گازوئیل اسـتاندارد داشـته باشـد. ماشـین 
صفـر هـم اگـر در جاده ها باشـد بـا وجـود گازوئیل های 
غیـر اسـتاندارد مشـکل آلودگـی هـوا حـل نخواهد شـد. 
اگـر ایـن سـود هـای 36 درصـدی کاهـش پیدا کنـد و یا 

حـذف شـود اعضـای مـا هـم اسـتقبال خواهنـد کرد.

وی در سـخنان پایانـی خـود اظهـار داشـت: مـا بـه دلیل 
اینکـه مشـکالت، چالـش هـا و نیازهـای صنـف خـود را 
بیشـتر مـی شناسـیم قطعـا کمـک بهتـری بـرای دولـت 
خواهیـم بـود تـا شـهرداری. این دولـت عالوه بـر خدمات 
فـراوان خـود، کوتاهـی هـای زیـادی هـم در حـق صنف 
مـا انجـام داده اسـت امیـدوارم موضـوع بیمـه اعضـای ما 

شـود. حل 

عدم تامین اعتبار دولت، سربار سازی 
برای بودجه عمومی

حمیـد زنـد رئیـس اداره تامیـن اجتماعی شهرسـتان ری 
در خصـوص حـذف بیمـه اعضـای صنـف کامیـون داران 

عنـوان کـرد: مشـخصا این مشـکل که حدود سـه سـالی 
اسـت کـه بـه وجـود آمـده، ناشـی از عـدم تعهـد دولـت 
در خصـوص تامیـن بخشـی از حـق بیمـه ای کـه قانـون 
گـذار تکلیـف کـرده و بخشـی از حـق بیمـه ای کـه او را 
نسـبت بـه رانندگانـی کـه تحت پوشـش و دارای شـرایط 
خـاص متعهـد کـرده اسـت، مـی باشـد. اسـتفاده از ایـن 
شـرایط قانونـی بـرای هر راننـده ای امـکان پذیر نیسـت 
راننـدگان بـرون شـهری از طریـق صدور کارت هوشـمند 
و راننـدگان درون شـهری از طریـق عضویـت در اتحادیـه 
اسـت و مراجع تایید کننده آنها برای اسـتفاده از شـرایط 
قانونـی، ایـن دو مرجع هسـتند کـه اتحادیـه کامیونداران 
شهرسـتان ری خوشـبختانه در اسـرع وقـت اقدامات الزم 
را انجـام داده اسـت امـا بـه دلیـل عـدم تامیـن اعتبـار از 
سـوی دولـت و پیـش بینی سـالیانه بودجـه، مطالبات راه 

بـه جایـی نبرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بودجـه پیـش بینی شـده توسـط دولت 
بـرای سـال 97 اظهـار داشـت: در بودجـه سـال 97 ایـن 
تامیـن اعتبـار لحـاظ شـده امـا تـا ابـالغ و بـه صـورت 
عملـی سـهم دولـت تامین نشـود امـکان اینکه ایـن افراد 
تحـت پوشـش بیمه تامیـن اجتماعـی قرار بگیرنـد وجود 
نـدارد. اغلـب این افـراد خویش فرما هسـتند و تـوان آنها 
آنقـدر نیسـت کـه بتواننـد ۲7 درصـد حق کامـل بیمه را 

کنند.  پرداخـت 
وی افـزود: از دیگـر تعهداتـی کـه دولـت از منابـع مالـی 
پیـش بینـی شـده دارد بخـش یارانـه هـا اسـت کـه باید 
تفـاوت حـق بیمـه را تامیـن کنـد. ایـن موضـوع در بلند 
مـدت نـه بـه نفع کارگر اسـت، نه بـه نفع سـازمان تامین 
اجتماعـی اسـت و نـه حتـی بـه نفـع خـود دولـت. زیـرا 
پوشـش هایـی که مـا داریم فقـط در بحث درمان نیسـت 
بلکـه در حـوزه تعهـدات بلنـد مدتـی مثـل بازنشسـتگی، 
اگـر  و  اسـت  فـوت عـادی هـم  یـا  کار  از  ناشـی  فـوت 
ایـن تعهـدات در قالـب بیمـه نباشـد و راننـده کامیـون و 

سرپرسـت خانـوار جانـش را از دسـت بدهـد خانـواده او 
سـربار بودجـه عمومـی مثـل کمیتـه امداد می شـود ولی 
اگـر ایـن منابع بیمـه تامین شـوند بازمانـدگان آنها تحت 

پوشـش قـرار خواهنـد گرفت.
زنـد در خصـوص بیمـه راننـدگان تحت پوشـش تشـریح 
کـرد: حـق بیمه کسـانی که از قبـل وارد ایـن صنف وارد 
شـده انـد برقـرار اسـت امـا بـه دلیـل اینکـه متقاضیـان 
جدیـدی هـر روز بـه ایـن صنـف وارد مـی شـوند، علـی 
رغـم طـی کـردن مراحـل قانونـی، به دلیـل عـدم تامین 
اعتبـار دولـت حق بیمـه آنها پرداخت نشـده اسـت. البته 
ایـن موضـوع مختص شهرسـتان ری نیسـت و این چالش 

در سـطح کشـور وجـود دارد.
رئیـس اداره تامیـن اجتماعـی شهرسـتان ری ادامـه داد: 

مـا پیگیر مطالبـات اتحادیه ها هسـتیم و آنهـا را انعکاس 
داده ایـم. سـازمان تامیـن اجتماعـی اصـال موافـق ایـن 
نیسـت قراردادهـای جدیـد را متوقـف یا بیمه شـدگان را 
توصیـه بـه اخـذ بیمـه اختیـاری کنـد هرچند کـه منعی 
هـم نـدارد امـا ایـن حق بیمـه بایـد در درجـه اول تامین 
اعتبـار و ابـالغ شـود. وی با اشـاره به تسـویه بدهی دولت 
در سـالهای اخیـر اظهـار کـرد: دولـت اقدامـات زیـادی 
در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت ولـی عمـال چـون ایـن 
تعهـدات جـاری اسـت و به صورت مسـتمر انجام میشـود 

مـی توانـد یکـی از دالیل عـدم تامیـن اعتبار باشـد.

رصد روزانه تخلفات ماشین های سنگین
سـرگرد حبیبـی مسـئول تصادفـات پلیس راهـور منطقه 
۲۰  تهران با حضور در این جلسـه هم اندیشـی با اشـاره 
بـه رصد تخلفات ماشـینهای سـنگین گفت: بـا نظارت بر 
ایـن تخلفـات حتمـا اعمـال قانـون و برخورد بـا رانندگان 
انجـام مـی شـود تا سـازمان دهـی به نحـو احسـن انجام 

شود.
وی افـزود: بـا کسـانی کـه اضافـه بـار حمـل مـی کننـد 
یـا پـالک سـوم ندارنـد و یـا پالک مخـدوش دارنـد طبق 
مقـررات روزانـه برخـورد و بـه نهادهـای قانونـی معرفـی 
میشـود. حبیبـی در خصـوص بیشـترین تخلفـات انجـام 
شـده و تبلیغـات غیرمجـاز در ایـن حـوزه بیـان داشـت: 
کسـانی کـه از برچسـب های غیـر مجاز اسـتفاده میکنند 
مجبـور بـه برداشـتن برچسـب خواهنـد شـد کسـانی که 
پـالک سـوم ندارنـد اعمـال قانـون خواهند شـد. کسـانی 
کـه پـالک مخـدوش دارنـد بـه مراجـع قضایـی معرفـی 
خواهنـد شـد و قانـون بـرای آنها بیـن 6 ماه تا یک سـال 
زنـدان در نظـر گرفتـه اسـت. بیشـترین تخلفـات انجـام 
شـده بیشـتر در بحـث بسـتن کمربنـد ایمنـی، گواهـی 
نامـه مجـاز و بیمه شـخص ثالث وسـایل نقلیه و اسـتفاده 

از تلفـن همراه اسـت.

معرفی دست های پشت پرده در ساماندهی سوخت
افشاگری رئیس اتحادیه کامیونداران شهرری
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مهندس صفوی :
پاسخگویی به مردم ری در راس برنامه های دهه فجر بود

در مصلی حرم حضرت  که  با شهروندان  دیدار عمومی  در جریان  منطقه 2۰  آوای ری- شهردار 
عبدالعظیم حسنی)ع( و به مناسبت ایام اهلل دهه فجر برگزار شد، ازاجرای برنامه های دهه فجر با 

محوریت تقویت مشارکت های مردمی و متناسب با ایام فاطمیه خبرداد.
سید احمد صفوی با بیان این مطلب گفت: همزمان با چهلمین بهار انقالب، مدیریت شهری منطقه ۲۰ متناسب با 
ایام فاطمیه و با رویکرد تقویت مشارکت های مردمی ویژه برنامه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را در این ایام به 
اجرا می رساند. صفوی حفظ ارزش های انقالب اسالمی و انتقال آن به نسل جدید را از مهمترین اهداف این برنامه 
ها برشمرد و افزود: مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی و بوستان های شاخص از جمله مکان هایی هستند که برنامه 
های مناسبتی دهه فجر در آنها اجرا خواهد شد تا تمامی اقشار جامعه با سنین مختلف در این برنامه ها مشارکت 

کنند. وی با اشاره به اینکه سیمای عمومی شهر به مضامین انقالبی و تصاویر موضوعی مزین شده است تا وحدت 
ملی و همبستگی مردمی آن دوران را تداعی کند، گفت: نصب 46 هزار متر ریسه های نوری و پرچمی، اکران بیش 
از 3 هزار مترمربع تبلیغات محیطی و اهتزاز 5۰۰ پرچم جمهوری اسالمی و نمایش تصاویر انقالبی در 5 دستگاه 

تلویزیون شهری از جمله مهمترین اقدامات بصری در سطح منطقه است. 
صفوی ادامه داد: 1۰ المان نوری مناسبتی نیز در 1۰ موقعیت مکانی پل های صوفی رازی، شهرداری، شهید آوینی، 
شهید صارمی و بزرگراه امام علی)ع( نصب شده است. وی به نواخته شدن زنگ انقالب وگلباران جایگاه جلوس امام 
خمینی)ره( در اولین روز از دهه فجر اشاره کرد و گفت: عطر افشانی گلزارشهدای انقالب اسالمی، دیدار با خانواده 
معظم شهدا، یادواره شهدا و ده ها برنامه فرهنگی دیگر نظیر شب خاطره، تور انقالب، همایش میثاق با انقالب و 
اکران فیلم های موضوعی از اهم برنامه هایی است که با مشارکت مدیران محله و معتمدان محلی اجرا می شود. 
صفوی خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار را از اهم برنامه های مدیریت شهری برشمرد و افزود: به منظور رفع 
نیازهای درمانی نیازمندان، تیم درمانی پردیس های خدمت در قالب خدمات مشاوره ای و پزشکی، مشاوره ای در 

مساجد شاخص محله های کم برخوردار و نقاط جمعیتی محدوده حریم برپا می شود.

همزمان با ایام اهلل دهه فجر صورت گرفت ؛

برگزاری جشن انقالب توسط اتحادیه خرازان و پوشاک شهرستان ری

اجرای طرح پیشگیری از تنبلی 
چشم در روستای قمصر

آوای ری- رئیس شـورای اسـالمی روسـتای قمصر از 
اجرای طرح پیشـگیری از تنبلی چشـم ویژه کودکان 

3 تا 6 سـال در این روسـتا خبر داد.
به گـزارش روابط عمومی دهیاری و شـورای اسـالمی قمصر؛ 
محمـود مالمیـر رئیس شـورای اسـالمی قمصـر با اشـاره به 
مشـکل تنبلی چشـم در کـودکان گفـت: دهیاری و شـورای 
اسـالمی قمصر با مشـارکت مرکز بهداشـت این روستا تحت 
نظـارت بهزیسـتی اسـتان تهران طـرح پیشـگیری از تنبلی 

چشـم را در ایـن روسـتا برگـزار می کند. 
وی ادامـه داد: طرح پیشـگیری از تنبلی چشـم ویژه کودکان 
3 تا 6 سـال  در مرکز بهداشـت این روسـتا برگزار می شـود. 
رئیس شـورای اسـالمی قمصر با اشـاره بـه اجـرای این طرح 
افـزود: طـرح پیشـگیری از تنبلـی چشـم در راسـتای ارتقـاء 
سـالمت کودکان روسـتا برگزار و خانواده ها برای اسـتفاده از 
ایـن طـرح می توانند با در دسـت داشـتن شناسـنامه کودک 

دلبندشـان در زمان مشـخص شـده مراجعه نمایند. 
عالقه مندان برای کسـب اطالعات بیشـتر  و  دریافت  آخرین  
اخبـار دهیـاری می توانند  به  سـایت این  دهیـاری به آدرس
http://www.dehyari-ghamsar.ir/ مراجعـه  و  یا  با  شـماره 

تلفن  565۲76۲6 تماس بگیرند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری:

اتحادیه خرازان از موفق ترین 
وتشکیاتی ترین اتحادیه های 

شهرستان ری بشمار می آید
معدن  صنعت،  اداره  رئیس  ری-  آوای 
برخورد  گفت:  ری  شهرستان  تجارت  و 
از مردم  را  ما  با مشتری  نامناسب کاسبان 
دور کرده است و رفتار غیر حرفه ای برخی 
را  صنف  یک  از  نارضایتی  موجب  اصناف 

فراهم می کند.
بـه گـزارش آفتـاب ری، عزیزالـه افضلـی رئیس 
اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان ری 

در همایـش اعضـای صنـف خـرازان و پوشـاک 
شهرسـتان ری کـه با حضور خلیـل آبادی عضو 
شـورای شـهر تهـران، ری و تجریـش، صفـوی 
شـهردار منطقـه ۲۰، نصراله رئیس بنیاد شـهید 
شهرسـتان ری، روسـای اتحادیـه هـای صنفی، 
هیئـت رئیسـه اتـاق اصنـاف و مدیـر اجرایی در 
تاالر شـیخ صـدوق برگـزار شـد، اظهار داشـت: 
ایـام دهـه فجـر را تبریـک عـرض مـی کنـم و 

گرامـی مـی داریـم ایـن دهـه را کـه یادمانی از 
اسـت  شـجاعت هایی  و  شـهامت ها  رشـادت ها، 
کـه باعث شـده تا مـا امروز در ایـن عرصه ای از 
تاریـخ که ظلـم جهان را فـرا گرفتـه، زیر پرچم 

اسـالم و زعامـت حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای 
زندگـی مـی کنیـم. افضلـی اتحادیـه خـرازان و 
پوشـاک را از موفـق تریـن و تشـکیالتی تریـن 
اتحادیـه های شـهر دانسـت و از آقای کسـا ء و 
هیئـت مدیـره اتحادیه صنف خرازان و پوشـاک 
کـه ایـن برنامـه را تـدارک دیده اند تشـکر کرد 
و گفـت: در زمـان جنـگ و انقـالب اصنـاف بـه 
مهمـی  نقـش  نظـام  توانمنـد  بـازوان  عنـوان 
ایفـا کردنـد و امـروز نیـز بـه شـکل دیگـری در 
جبهـه های حـق علیه باطـل هسـتیم در ظاهر 
دیـده نمـی شـود ولـی در باطـن سـخت تـر از 
جنـگ هایی اسـت که پشـت سـر گذاشـته ایم. 
افضلـی تصریـح کـرد: چند سـالی اسـت که در 
جنـگ اقتصـادی هسـتیم و می طلبد کـه ما به 
عنـوان یـک قشـری از بدنـه اقتصـادی جامعه و 
بـه عنـوان کسـی کـه رابط بیـن سیاسـت های 
دولـت و نظـام با مردم هسـتیم، بتوانیـم اهداف 
و سیاسـت هایـی کـه دولـت و نظـام در عرصـه 
و  بـه خوبـی محقـق کنیـم  دارنـد،  اقتصـادی 
همچنین مباحث و مشـکالت مـردم را از طریق 
اتحادیـه هـا بـه عنـوان یک تشـکل مـردم نهاد 
بـه گـوش دولتمـردان و مسـئولینی کـه مـی 
تواننـد در تصمیـم گیـری و اجـرا موثر باشـند، 
برسـانیم. وی افـزود: این جلسـات زمینه سـاز و 
بسـتری اسـت کـه بتوانیـد ایـن مباحـث را بـه 
صـورت دوطرفـه داشـته باشـید یعنـی هـم بـه 
عنـوان جامعـه صنفـی بـه دنبـال اصـالح رونـد 

اجـرا و پیـدا کـردن بهتریـن روش ها باشـید.
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  اداره  رئیـس 
شهرسـتان ری تصریـح کـرد: برخـی بـه بحـث 
آمـوزش نگاه سیسـتماتیک و دانشـگاهی دارند. 
باید بگویم در گذشـته بحث اسـناد و شـاگردی 
وجود داشـته و حتی کسـانی کـه وضعیت مالی 
خوبـی داشـته اند نیـز معتقد بودند کـه در ابتدا 
بایـد شـاگردی کـرد و آموزش رفتار با مشـتری 
و امانتـداری را بـه صـورت تجربـی یـاد بگیرند.
حبیـب  کاسـب  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  افضلـی 

خداسـت، گفـت: کسـی کـه بـه عنوان دوسـت 
خـدا از وی یـاد مـی شـود، باید خیلی شـاخصه 
هـای مهمـی داشـته باشـد کـه ایـن موضـوع 
رسـالت مـا را سـنگین تر می کنـد. وی با تاکید 

بـر اجـرای برنامـه هـای آمورشـی، بیـان کـرد: 
کاسـبانی که در شـهر مذهبـی ری خدمات می 
دهنـد بایـد بـا کاسـبان شـمال تهـران متفاوت 
باشـد و از اتـاق اصنـاف مـی خواهـم در ایـن 
راسـتا کالس هـای آموزشـی برگـزار نماید چرا 
کـه آمـوزش الزمـه بهبـود کسـب و کار اسـت. 
رئیـس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرسـتان 
ری بـا بیـان اینکه بیـکاری زمینه ایجاد مفاسـد 
اسـت، اظهـار داشـت: جایـی کـه فقـر باشـد، 
فسـاد هم زیـاد می شـود و اینها زنجیـره وار به 
هـم متصـل هسـتند و لـذا در راسـتای تولید و 
اشـتغالزایی بایـد تالش وافر داشـته باشـیم. وی 
در ادامـه بـه برخـورد نامناسـب برخـی نانواهـا 
منـد  گلـه  مـردم  گاهـا  افـزود:  و  کـرد  اشـاره 
هسـتند کـه نانواهـا برخـورد خوبی ندارنـد. این 
نـوع برخـورد بامشـتری ما را از مـردم دور کرده 
اسـت و رفتـار غیـر حرفـه ای برخـی اصنـاف 
موجـب نارضایتـی از یـک صنـف را فراهـم می 
کنـد. افضلـی بیان کـرد: در عصر حاضر کسـب 
و کارهـای نوین اضافه شـده و بـه ازای ۲8ونیم 
نفـر یک واحـد صنفی در کشـورمان وجود دارد 
کـه تهدیـدی برای شـغل های پایدار محسـوب 

شـود. می 

رئیس اتحادیه صنف خرازان و پوشاک 
شهرستان ری: 

هرکسی گرفتار ربا شد، 
زندگی اش فناست

رئیـس اتحادیه صنـف خرازان و پوشـاک 
گذشـته  در  گفـت:  ری  شهرسـتان 
مـردم ناموسشـان را در مواقـع سـفر بـه 
امـروز  آیـا  امـا  می سـپردند  کاسـب ها 

اسـت؟ همین گونـه 
سـید اکبر کسـاء رئیـس اتحادیه صنـف خرازان 
و پوشـاک در همایـش ایـن صنف  به مناسـبت 
دهه فجر اظهار داشـت: وقتی بسـتان آزاد شـد، 
خیلـی از عزیـزان اصناف مختلف شـهر آمدند و 
شـهر امـام زمان)عج( را فعال کردنـد و خیاطی، 
نانوایـی، آشـپزی و ... را دوباره بـه راه انداختند. 
وی گفـت: در دومیـن قـدم اصناف ری سـتادی 
را بـرای انتقـال مجروحان تشـکیل داده بودند و 
در همـه عملیـات هـا فعـال و پیش قـدم بودند. 
کسـاء با بیـان اینکه سـومین گروه مـا نیز گروه 
نیروهـای خدمـات فنی بـود، افزود: جنـگ ما با 
ماشـین هـای تویوتـا پیـش می رفـت و مـا در 
آن زمـان تحریـم بودیـم. گـروه فنـی اصناف به 
منطقـه رفـت و از هر سـه یا چهار ماشـین، یک 
ماشـین را بـرای خدمـات رسـانی راه  انـدازی 
کـرد. وی بیـان کرد: در ایام انقـالب و در چنین 
روزهایـی مـردم شـور و حـال خوبی داشـتند و 
بـازار و مغازه هـا هـم تعطیـل بود. هـوای بهمن 
مـاه شـبیه بـه هـوای بهـار بـود و مـردم شـعار 
» بـه کـوری چشـم شـاه، زمسـتونم بهـاره« را 
اشـاره  بـا  ایـن صنـف  رئیـس  می دادنـد.  سـر 
بـه اینکـه هنـوز هـم اصنـاف مـا یـاران انقالب 
هسـتند اذعان داشـت: اصناف در هـر موضوعی 

بـرای دفـاع از آب و خاک کشـور سینه هایشـان 
را مقابـل دشـمنان سـپر کـرده و لحظـه ای در 
ایـن ایـام سـخت امـام )ره( و انقـالب را تنهـا 
نگذاشـتند. اصنـاف درکمـک رسـانی بـه مردم 
در حوادثـی هماننـد زلزلـه، سـیل و ... همـواره 
پیشـتاز بودنـد و ایـن می طلبـد کـه مسـئوالن 
قـدر این قشـر را بداننـد و اجازه ندهنـد که این 
عزیـزان مـورد بی مهر قـرار گیرند. کسـاء ادامه 
داد: ربـا کمر بعضی از اصناف را شکسـته اسـت.
هر کسـی گرفتـار ربا شـد، زندگی اش فناسـت. 
مـن از 1۰ یـا ۲۰ سـال پیـش بـه ایـن موضوع 
پرداختـم امـا اصنـاف یـاری نکردنـد. از سـال 
هیـچ  ولـی  زدم  قرض الحسـنه  صنـدوق   8۲
امـروز   کسـی پیش قـدم نشـد. هـر چنـد کـه 

میلیـارد   6 قرض الحسـنه  ایـن  مالـی  گـردش 
تومـان اسـت امـا ایـن کافی نیسـت چـرا که ما 
مجبوریـم وام یـک یا دو میلیـون تومانی بدهیم 
وی  نمی کنـد.  دوا  مـردم  از  را  دردی  ایـن  و 
عنـوان کـرد: شـاید بـه جـرات بتـوان گفت که 
کاسـبی جـزو سـخت ترین مشـاغل مـی باشـد. 
کاسـب از صبـح کـه می خواهـد بـه مغـازه اش 
بـرود، همـواره شـیطان او را تهدیـد می کنـد تا 
طمـع داشـته باشـد و خـوش به حال کاسـبانی 
کـه »حبیب اهلل« هسـتند. مـا باید اصنـاف را به 
بحـث مکاسـب وارد کنیم و جلسـاتی را داشـته 
باشیم.کسـبه مـا بایـد مثـل گذشـته معلم هـا و 
مـردم  گذشـته  در  باشـند.  جامعـه  امین هـای 
کاسـب ها  بـه  سـفر  مواقـع  در  را  ناموسشـان 
همین گونـه  هـم  امـروز  آیـا  امـا  می سـپردند 
اسـت؟رئیس اتحادیـه صنف خرازان شهرسـتان 
ری گفـت: ربـا، غـش در معاملـه )پنهـان کردن 
معایـب جنس(،تعریف نابجـا از جنس و بدگویی 
از جنـس در زمـان خریـد اینها معاملـه را باطل 
نمیشـود  سـودها  گونـه  ایـن  بـا  و  کنـد  مـی 
غـش  و  ربـا  داد.  نـان  را  خانـواده  و  فرزنـدان 
گرامـی  پیامبـر  فرمایـش  طبـق  معاملـه  در 
اسـالم)ص( همـواره کاسـب را تهدیـد می کنـد. 
امـروزه خوب هـا در خانـه نشسـته اند و بعضـی 
از افـراد کـه صالحیـت اخالقی ندارنـد، درتعداد 
اندکـی از صنـوف مشـغول بـه فعالیت هسـتند.

معاون بانک قرض الحسنه رسالت:

تشکیل کانون های صنفی در 
سال 9۷ شکوفایی بانکداری 

اجتماعی و اسامی بانک 
قرض الحسنه رسالت را در پی 

خواهد داشت
موسـی زاده معـاون بانک قرض الحسـنه 
رسـالت در ایـن همایـش گفت: در سـال 
اقتصـاد مقاومتی بـا توجه به فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری بانـک رسـالت گام 
هـای موثـری درجهـت تحقق بخشـیدن 

بانکـداری  بـا  همسـو  سـال،  شـعار  بـه 
است. برداشـته  اسـالمی 

وی افـزود: مقـام معظم رهبـری میفرمایند یک 
منطقـه در کشـور را در نظـر بگیریـد و فعالیتها 
را در آنجـا متمرکـز کنیـد، مدلی ایجـاد نمائید 
و آن مـدل موفـق را در دیگـر مناطـق کشـور 
اجـرا نمائیـد. لـذا بانک قرض الحسـنه رسـالت 
بـا توجـه بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبری و 
بـه عنـوان معیـن اقتصـاد مقاومتی شـهرگلباف 
ایجـاد  بـا  اسـت  توانسـته  کرمـان  اسـتان  در 
خانـه توسـعه و اجرایـی نمـودن شـعاِر هرخانـه 
یـک کارخانـه و همچنیـن ایجاد کانونهـای کار 
و زندگـی کمـک موثـری بـه کسـب وکارهـای 
خانگـی وکاهش مهاجرت سـاکنین شـهرگلباف 

تولیـد  اقتصـادی،  رونـق  اسـتان،  مرکـز  بـه 
محصـوالت، صنایـع دسـتی و خانگـی درمنازل 
اهالـی شـهر بنمایـد. موسـی زاده در خصـوص 
خدمات ارائه شـده توسـط این بانـک به اصناف 
و کمـک بـه تولیـد داخلـی گفـت: بانـک قرض 
الحسـنه رسـالت بـا پرداخـت تسـهیالت قرض 
الحسـنه بدون سـود تنهـا با ۲٪ کارمزد سـالیانه 
از طریـق کارکرد حسـاب های جاری و حسـاب 
هـای قـرض الحسـنه متصـل بـه دسـتگاه های 
کارتخـوان فروشـگاهی توانسـته اسـت بـا ایجاد 
کانـون هـای صنفـی کـه توسـط خـود اصنـاف 
و اعضـای کانـون مدیریـت مـی گردنـد کمـک 
موثـری درجهـت پرداخـت تسـهیالت در مواقع 
نیـاز بـه اصناف بنماید. وی در مورد چشـم انداز 
عملکـرد بانـک قرض الحسـنه رسـالت بـا توجه 
آینـده  ای کـه دولـت در درسـال  بودجـه  بـه 
بـرای بانـک هـا در نظـر گرفته اسـت افـزود: با 
توجـه بـه اینکـه بانـک قرض الحسـنه رسـالت 

هیـچ گونـه وابسـتگی بـه بودجـه هـای دولتـی 
و غیردولتـی نـدارد، لـذا چشـم انـداز عملکـرد 
بانـک در سـال آینـده بـا توجـه بـه رویکـرد و 
اسـتراتژی بانـک درخصـوص اجـرای بانکـداری 
و  صنفـی  هـای  کانـون  تشـکیل  و  اجتماعـی 
اجتماعـی و مشـارکت  کانـون هـای همیـاری 
اجتماعـی مشـتریان بانک می توان سـال 97 را 
سـال شـکوفایی بانکـداری اجتماعی و اسـالمی 

بانـک قرض الحسـنه رسـالت دانسـت.
از  مراسـم  ایـن  پایـان  در  اسـت  ذکـر  شـایان 
خانـواده معظـم شـهدا و جانبـازان اصنـاف ری 

قدردانـی و تجلیـل بعمـل آمـد.

در ایام دهه فجر انجام شد ؛
دیدار شهردار و اعضای شورای اسامی 

باقرشهر با خانواده شهدا و جانباران
 

اسـالمی  شـورای  اعضـای  و  شـهردار  ری-  آوای 
باقرشـهر با خانواده شـهید واالمقـام لطفعلی جاوید 
و سـید عظیم شـاداب جانباز 7۰ درصد باقرشـهری 

کردند. دیـدار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای اسـالمی 
باقرشـهر ؛ شـهردار و اعضـای شـورای اسـالمی باقرشـهر با 
خانـواده شـهید واالمقـام لطفعلـی جاویـد و سـید عظیـم 
شـاداب جانبـاز 7۰ درصـد باقرشـهری دیـدار و از ایشـان 
دلجویـی نمودنـد. در آغازیـن روزهـای دهـه مبـارک فجـر 
و سـالروز پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی شـهردار و 
اعضـای شـورای اسـالمی باقرشـهر از صبر و شـکیبایی این 
خانـواده های معظـم تجلیل کردند. در ایـن دیدارها علیرضا 
ناصری پور شـهردار باقرشـهر ، مجتبی پرک رئیس ، ابراهیم 
قدرتـی نائـب رئیـس، حسـین ابراهیمـی و عیـن ا... آقاپوراز 
اعضـای شـورای اسـالمی شـهر حضـور داشـتند. الزم بـه 
ذکـر اسـت ؛ در پایـان ایـن دیدارها بـا اهدای لوح سـپاس و 
تندیس و هدایایی از ایشـان تجلیـل و قدردانی به عمل آمد.

تقویم روزشمار انقاب با تجلیل 
شهردار و اعضای شورای اسامی 
شهر کهریزک از خانواده معزز 

شهدای شهر ورق خورد

فجـر،  مبـارک  دهـه  از  روز  اولیـن  در  ری-  آوای 
شـهردار، اعضای شـورای اسـالمی شـهر و جمعی از 
مدیران شـهرداری کهریـزک فرمانده حوزه بسـیج 
بـرادران بـا تکریـم و تجلیـل از خانـواده شـهدای 
معظم شـهر کهریزک ، یـادو خاطره شـهدا را در ایام 

پیـروزی انقـالب گرامی داشـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای اسـالمی 
شـهر کهریزک؛  مهندس نعمـت زاده در آییـن دیدار با پنج 
خانـواده معزز شـهداء که بـا هماهنگی واحد امـور ایثارگران 
شـهرداری کهریـزک برگـزار شـده بود، گفـت: اگر امـروز ما 
ایـن فرصـت را در اختیـار داریم تا بتوانیم چهلمین سـالروز 
پیـروزی انقالب اسـالمی را جشـن بگیریـم و یـاد آن ایام را 
گرامـی بداریـم، بـه دلیل وجـود خون شهداسـت چراکه اگر 
شـهدا و رزمنـدگان غیـور ایـران نبودنـد تـا پـس از پیروزی 
به رسـمیت شناخته شـدن جمهوری اسـالمی از ارزش های 
انقـالب  و آرمـان هـای رهبـر کبیـر انقالب پاسـداری کنند 
انقـالب مـا شـانس چهـل سـاله شـدن نداشـت و مـا امروز 
ایرانـی سـرافراز نبودیـم. شـهردار کهریـزک در ادامـه افزود: 
خانواده معزز شـهدا به اندازه شـهدای گرانقـدر دفاع مقدس 
و انقـالب و چه بسـا بیشـتر از آنها بر گـردن یکایک ما مردم 
ایـران حـق دارند چراکه تربیـت مذهبی و انقالبی شـهدا در 
اینگونه خانواده ها ایجاد شـده اسـت و روحیه ایثار و رشادت 
در بیـن آنهـا از سـوی این پـدران و مادران مومـن و انقالبی 
بـه فرزنـدان آمـوزش داده شـده اسـت  و هیچیـک از مردم 
ایـران از نسـل گذشـته تا نسـل هـای آینده هرگـز عظمت 
و مقـام خانـواده شـهدا را فراموش نخواهند کـرد و ما وظیفه 
خـود مـی دانیم تـا در هر پسـت و جایگاهی که قـرار داریم 
قـدردان خانـواده معظم شـهدا باشـیم و درحـد بضاعت مان 
بتوانیـم جای خالی فرزندان عزیزشـان را برایشـان پر کنیم.
مهنـدس نعمت زاده ضمن تقدیر و تجلیل از خانواده شـهدا 
اظهـار داشـت: امسـال دهـه مبـارک فجـر کـه بزرگتریـن 
یادمـان و افتخـار ملـی ما ایرانیان محسـوب می شـود با ایام 
فاطمیـه متقارن شـده اسـت که تقـارن ایام مذهبـی و ملی 
بـر عـزت و محتوای دهـه مبارک فجـر افزوده اسـت و به ما 
خاطرنشـان  می کند که مادران شـهدای عزیـز ما در مکتب 
بـزرگ بانویی چـون حضرت فاطمه)س( تربیت شـده اند که  
بـا الهـام از آموزه های آن حضرت توانسـته اند ایثار کنند و در 

فـراق فرزنـدان خود صبر پیشـه کنند. 
در پایـان مراسـم هدیـه ای بـه مناسـبت گرامیداشـت ایـام 
انقـالب از سـوی شـهردار و اعضـای شـورای اسـالمی شـهر 

کهریـزک بـه خانـواده معظـم شـهید اهدا شـد.
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فرزند  »ری«
بهترین داور ایران در سال 96 شد

آوای ری- محمــد ابراهیــم امامــی بــه عنــوان بهتریــن داور ســال 
96 در ایــران انتخــاب شــد.

محمدابراهیــم امامــی داور S1  )داور المپیکــی ( طبــق نظرســنجی کــه در 
ــردم و  ــا نظــر عمــوم م ســایت رســمی فداراســیون کشــتی برگــزار شــد ب

ــران در ســال 96 انتخــاب شــد. ــن داور کشــتی ای فدراســیون بهتری

محمدابراهیــم امامــی 16 مهــر ســال 1341 هجــری شمســی در شــهرری 
ــیون  ــه داوران فدراس ــس کمیت ــون رئی ــم اکن ــت. او ه ــده اس ــا آم ــه دنی ب

ــد. ــران می باش ــالمی ای ــوری اس ــتی جمه کش
ــده  ــا نماین ــو ۲۰16 تنه ــک ری ــابقات المپی ــی در مس ــم امام محمدابراهی
داوری کشــتی ایــران بــود. امامــی تنهــا فــردی اســت کــه توانســته اســت 
ــه داوران فدراســیون کشــتی جمهــوری اســالمی  ــه ریاســت کمیت ــار ب 3 ب
ایــران برســد همچنیــن او ۲ بــار ســابقه ریاســت ســازمان لیــگ را هــم در 

ــه خــود دارد. کارنام

مائـده  بـا  شـماره  ایـن  در  ری-  آوای 
آتیـه  خـوش  کار  کاراتـه  نصیـری 

نشسـتیم.  گفتگـو  بـه  کشـورمان 
وی آینـده روشـنی بـرای ایـن رشـته 
بـرای خـود نمـی بینـد و معتقد اسـت 
بایـد و شـاید  کـه کاراتـه چنـان کـه 
ماننـد ورزش هـای دیگـر مـورد توجـه 

قـرار نگرفتـه اسـت. 
مشـروح گفتگو بـا این قهرمان ورزشـی 

را در ادامـه می خوانیم.
* ابتـدا خودتـان را بـرای خوانندگان ما 
معرفـی کنیـد و بگوییـد از کجا شـروع 

کردید؟
مـن مائـده نصیـری متولـد دی ماه سـال 74 
هسـتم و تقریبـا 17 سـال اسـت کـه در ایـن 
رشـته بـه طور جـدی فعالیت میکنم. از سـال 
بانـوان در مسـابقات  89 کـه مجـوز حضـور 
رسـمی تیـم ملـی صـادر شـد در مسـابقات 
آسـیایی در رده نوجوانـان و جوانـان شـرکت 
کـردم. تـا قبـل از آن بـه دلیل حجـاب بانوان 

چنیـن مجـوزی صـادر نشـده بود.
* سبک حرفه ای شما چیست ؟

در سبک شوتوکان کار می کنم.
* یـک سـوال خیلی شـخصی بپرسـم، 
از آن دسـت بچـه هـای شـرو شـیطان 
بودیـد که شـما را به کاراته فرسـتادند؟ 
 نـه اتفاقـا. امـا رفتـه رفته در این رشـته شـر 
و شـیطان شـدم. البتـه ایـن بـاور وجـود دارد 
که بچه های شـهرری بیشـتر بـه ورزش های 

رزمـی روی مـی آورند.
* از مسـابقاتی کـه در آن شـرکت کرده 

ایـد و عناوین کسـب شـده بگویید؟
در مسـابقات هنـگ کنـگ در سـال 89 در 

تیـم جوانـان امیـد مقـام اول و در مسـابقات 
آسـیایی چیـن در سـال 9۰ مقـام اول تیمـی 
در  کردیـم  کسـب  را  انفـرادی  دوم  مقـام  و 
مسـابقات ازبکسـتان در سـال 91 هـم مقـام 

اول را بـه دسـت آوردیـم . 
در مسـابقات کاپ دریای سـیاه کـه در ترکیه 
برگـزار شـد مقـام اول را کسـب کردیـم. از 
سـال 9۲ عضـو تیـم ملـی بزرگسـاالن شـدم 
سـوم  مقـام  ژاپـن  آسـیایی  مسـابقات  در  و 
دسـت  بـه  را   94 سـال  در  را  بزرگسـاالن 
اتریـش  آوردیـم. در مسـابقات سـال 95 در 
متاسـفانه نـاکام ماندیم. مسـابقات قزاقسـتان 
هـم کـه در سـال 96 برگـزار شـد بـاز هـم 

موفـق شـدیم مقـام دوم را کسـب کنیـم.
در  ناکامـی  دلیـل  کنیـد  مـی  فکـر   *
اسـت؟ بـوده  چـه  اتریـش  مسـابقات 
مـن مسـابقات جهانی را تا پیـش از آن ندیده 
بـودم و در آن زمـان هم ما رئیس فدراسـیون 
نداشـتیم کـه بـرای مـا اردویـی برگـزار کنـد 
بـرای همین چـون اردو نداشـتیم و تمرین ها 
کـم بـود در این مسـابقات شکسـت خوردیم. 
خانـم اربـاب 17 سـال مربـی مـن بودنـد امـا 
بعـد از مسـابقات اتریـش بـدون هیـچ دلیـل 
مشـخصی بـه ما گفته شـد کـه دیگر باشـگاه 
نیاییـد از آن بـه بعد ما در باشـگاه » خواهران 

افسـانه« شـروع به تمریـن کردیم.
* مشکالت کاراته را در سطح شهرستان 

ری چگونه می بینید؟
رسـیدگی به کاراتـه کامال ناچیز اسـت. ما هر 
تمرینـی انجـام مـی دهیـم از جیـب خودمان 
اسـت و حتی شـهریه باشـگاه را هـم خودمان 
پرداخـت مـی کنیم در حالی که در شـهرهای 
دیگـر وقتـی یـک نفـر مقام کشـوری کسـب 

مـی کند از پرداخت شـهریه معاف می شـود. 
اینجـا وقتـی مقامـی کسـب مـی کنیـد دریغ 
از حتـی یـک تبریـک. آدم وقتـی ایـن بـی 
توجهـی را مـی بینـد نـا امیـد و بـی انگیـزه 
میشـود. یکـی از مشـکالت دیگری کـه وجود 
دارد ایـن اسـت کـه بـرای مـا شـغلی وجـود 
نـدارد، مگـر اینکـه بخواهیـم خودمـان یـک 
باشـگاه شـخصی دایـر کنیـم منظـورم ایـن 
اسـت کـه زمینـه سـازی شـغلی برای رشـته 
مـا وجـود نـدارد و همیـن موضـوع موجـب 
عـدم تامیـن آینـده مـا مـی شـود. بـه همین 
دلیـل مـن تصمیـم گرفتـم کـه تربیـت بدنی 
را بـه عنـوان رشـته دانشـگاهی خـود انتخاب 
نکنـم و در حـال حاضـر معماری مـی خوانم.

* انتخـاب معمـاری یعنـی از اینکـه به 

سـمت کاراتـه آمدید پشـیمانید؟
کـه  پرسـیدند  مـی  اگـر  گذشـته  در  شـاید 
درس خـود را فـدای کاراتـه مـی کنیـد یـا 
برعکـس مـن درسـم را فـدا مـی کـردم امـا 
در حـال حاضـر وقتـی مـی بینـم بـه کاراتـه 
هیـچ بهایی داده نمی شـود ترجیـح می دهم 
کـه در رشـته دانشـگاهی خود موفق باشـم تا 
حداقـل از ایـن طریـق بتوانـم آینـده بهتـری 

داشـته باشـم.. 
* حرفـی یا سـخنی کـه فکر مـی کنید 
در ایـن گفتگـو ناگفته باقی مانده اسـت 

بفرمایید.  را 
امیـدوارم مسـئوالن توجه بیشـتری به رشـته 
کاراته بانوان داشـته باشـند و انگیزه بیشـتری 

به ورزشـکاران بدهند.

مائده نصیری قهرمان کاراته :

امیدوارم مسئوالن توجه بیشتری به رشته کاراته بانوان داشته باشند سوت مسابقات جام فجر بانوان 
والیبالیست به میزبانی شهرداری 

کهریزک به صدا درآمد

خردساالن و نونهاالن کشتی فرنگی 
شهرری با هم به رقابت پرداختند

آوای ری- مسـابقات کشـتی فرنگـی نونهـاالن و 
خردسـاالن انتخابـی شـهرری بـه مناسـبت دهه 
بـا  شـهرری  شـهدای  یـادواره  و  فجـر  مبـارک 
حضـور 15۰ کشـتی گیـر در مجموعه خانه کشـتی 

شـد. برگزار  سـوریان 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در هر دو رده سـنی تیـم الزهرا 
)س( بـا مربیگـری حسـین شـیخی بـه قهرمانی رسـید و 
تیـم خانه کشـتی سـوریان به نایـب قهرمانی ایـن دوره از 
مسـابقات دسـت یافـت. در ایـن رقابتها 6 تیم از شـهرری 
حضور داشـتند وکشـتی گیران برتر به مسـابقات انتخابی 

اسـتان تهـران اعزام خواهند شـد.

قهرماني تیم تاسیسات دریایي در 
سیزدمین دوره مسابقات سوپر لیگ 

بانوان ایران

آوای ری- تیـم تاسیسـات دریایـي در سـیزدمین 
دوره مسـابقات سـوپر لیگ بانوان ایـران با حضور 
٤ بازیکـن شـهرری به مقـام قهرمانی ایـن دوره از 

رسید. مسـابقات 
نیوشـا  و  میبـدي  فائقـه  راد،  مـرادي، معصومـه  فاطمـه 
مرادبخـش از جملـه بازیکنـان تاثیـر گذر در این مسـابقه 
بودنـد کـه افتخـاری دیگر را بـرای ورزش شهرسـتان ری 

زدند. رقـم 

دیدار دو تیم امید حسن آباد و عقاب 
حسن آباد

آوای ری- دیـدار دو تیـم امیـد حسـن آبـاد و عقـاب 
حسـن آبـاد در مجموعه فرهنگی ورزشـی شـهرداری این 
شـهر بـا نتیجـه 3-1 بـه سـود تیـم امیـد حسـن آبـاد به 

رسـید.                                                                     پایان 

تجلیل سرپرست تیم جانبازان ری از 
رئیس اداره ورزش و جوانان

تیـم جانبـازان  جلیـل محمـدی سرپرسـت  آوای ری- 
شـهرری از مجتبـی جانعلـی معـاون مدیـرکل و رئیـس 
اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان ری بـه جهـت حمایـت 
هـای ایشـان از تیـم ورزشـی جانبـازان و معلولیـن تقدیر 

بعمـل آورد.

حضور  چشمگیر   ورزشکاران 
شهرستان ری در راهپیمایی 22 بهمن

آوای ری- ورزشکاران و هیئت های ورزشی شهرستان 
ری همانند سالیان گذشته با حضور در راهپیمایی 22 
بهمن به آرمانهای امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب 

لبیک گفتند و حماسه ای دیگر آفریدند.
 حضـور چشـمگیر هیئـت هـای ورزشـی و ورزشـکاران با 
لبـاس هـای متحـد الشـکل چهـره زیبـای را در حماسـه 
بـزرگ راهپیمایـی ۲۲ بهمـن خلـق نمود. در این مراسـم 
مجتبـی جانعلـی معاون مدیـرکل و رئیـس اداره ورزش و 
جوانـان شهرسـتان ری ورزشـکاران را همراهـی می کرد.

کـه  میکنیـم  مـردی صحبـت  از  آوای ری- 
از سـال 13۲۰بـه طـور رسـمی کشـتی را از 
کوچـه پس کوچه های شیرخورشـید شـهرری 
آغازکـرد و بعـد از دومقـام سـومی درسـالهای 
133۲و1336بـه مربیگـری روی آورد و ناجـی 
جوانان و نوجوانان شـهرری شـد کـه به ورزش 
بپردازنـد و بـه سـمت خـالف روی نیاورند. بله 
اسـم ناجی تنهـا برازنده مردیسـت کـه خود و 
خانـواده خـود را وقـف کشـتی کردکـه جوانان 
ایـن مـرز و بـوم هنـوز هـم بـا خاطـرات تلـخ 
وشـیرین بـا آن مرحـوم، از او بـه نیکـی یـاد 
کننـد. عبـداهلل زارع مربـی بـود کـه نـه تنهـا 
قهرمـان مـی سـاخت بلکـه از لحـاظ اخـالق 
و  کـرد  مـی  راهنمایـی  را  جوانـان  رفتـار  و 
بـه آنهـا راه و رسـم زندگـی را مـی آموخـت. 
محمدشـربیانی رئیس هئیت کشـتی شـهرری 
از خاطراتـش مـی گفـت. وی از مربیش چنین 
عنـوان مـی کنـد، او نه تنهـا مربـی بلکه حکم 
پـدردوم مـا را داشـت و درهمه حـال حامی ما 
بـود شـاید اگـر او سـر راه مـا قرار نمـی گرفت 
مـا درحـال حاضـر چنیـن وضعیتـی نداشـتیم 
نمیخـورد.  رقـم  چنیـن  سرگذشـتمان  و 
محمدشـربیانی قهرمـان آسـیا و اقیانوسـیه از 
زارع چنیـن مـی گویـد: او بـا راهنماییهایـش 
و  داد  تغییـر  نوعـی  بـه  شـاید  مـارا  زندگـی 

باعـث شـد کـه بـه ورزش گرایـش بیشـتری 
پیـدا کنیـم. بارهـا مرحوم زارع درمـورد محمد 
شـربیانی بـه بنـده )صفـرزاده( می گفـت: بعد 
از تختـی کـه پهلوان بـه تمام معنا بـود محمد 
شایسـته  او  و  داشـته  نگـه  زنـده  را  پهلوانـی 

پهلوانیسـت. 
محسـن سـوریان ازشـاگردان شـاخص او نیـز 
وی  از  جهـان  امیدهـای  قهرمـان  عنـوان  بـه 
چنیـن مـی گوید: آقـا زارع گذشـته ازخاطرات 

شـیرینش معلـم خوبـی بـرای مـا بـود و مـا 
همیشـه قـدردان ایـن عزیـز هسـتیم و یادش 
را گرامـی مـی داریم. حاصـل مربیگری مرحوم 
زارع بچـه هایـی بودنـد کـه اگـر عبـداهلل زارع 
برسـرراه آنهـا قرارنمـی گرفـت شـاید معلـوم 
نبـود چـه سرگذشـتی داشـتند. قاسـم بابایـی 
جعفـری، محمدابراهیم امامی، عباس بشـیری، 
مهـدی سـبزعلی، مهـدی و محمـد شـربیانی، 
حسـن شاهسـون ولـی اکبر و برادران سـوریان 

بیـن  میادیـن  و  عنواندارجهـان  همگـی  کـه 
المللی شـدند.گل سرسـبد مرحـوم زارع حمید 
سـوریان بـا وقـار و قهرمـان جهـان و المپیـک 
مـی باشـد. بلـه حمیـدی کـه حـق شـاگردی 
را تمـام وکمـال در حـق پدرکشـتی شـهرری 
ادا کـرد و بعـد از مرگـش بـا اینکـه درالمپیک 
بـود برایـش اشـک ریخـت و بعد از برگشـت از 
المپیـک بـه خانـه وی سـر زد و ادای احتـرام 
کرد.پدرکشـتی شـهرری به راسـتی که سزاوار 
آن مـرد می باشـد، بـرای اینکـه نزدیک به ۲۰ 
هـزار شـاگرد از زیـر دسـتش آمدنـد و رفتنـد. 
چـه کارهایـی کـه برای جوانـان نکرد بـا اینکه 
نمـی خواسـت از شـهرتش اسـتفاده کنـد در 
اشـتغال همیـن  بـرای  یـا  و  برابـر مسـئولین 
شـاگردانش کـه بیـکار بودنـد جلـوی خیلـی 
ازمسـئولین سـر خم کرد و خودش را شکسـت 
تـا خانـواده ایـی را سـر پـا نگـه دارد و همیـن 
جوانان همیشـه قـدردان زحمـات وی خواهند 
بـود. آفریـن بـه مـردی کـه زندگی با شـرافت 
کـرد و درآن دنیـا خیالـش از بابـت باقیـات و 

صالحـات راحت اسـت.
روحـت شـاد و یـادت همیشـه در قلبها 
کشـتی  زحمتکـش  پـدر  باقیسـت، 

بـاد نصیبـت  آرامـش  شـهرری 
)گزارش ازمحمدرضاصفرزاده(

یادی از» عبداهلل زارع« پدر کشتی  شهرری

آوای ری- در اولین روز دهه فجر، مسابقات دوستانه 
استان  ورزشکار  بانوان  باحضور  فجر  جام  والیبال 
شد  برگزار  کهریزک  شهرداری  میزبانی  به  و  تهران 
با غلبه بر حریفان  و تیم تختی شهرداری کهریزک 

خود مقام اول را از آن خود کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرداری و شـورای اسـالمی 
شـهر کهریـزک؛ سـعید رافضـی بـا اعـالم این خبـر گفت: 
همزمـان بـا آغاز دهه مبارک فجر سـوت مسـابقات رشـته 
هـای مختلـف ورزشـی در قالـب جـام فجـر در مجموعـه 
های ورزشـی شـهرداری کهریـزک به صدا درآمـد و بانوان 
ورزشـکار شـهر کهریزک  با به دسـت آوردن مقام اول این 
دوره از مسـابقات، پیشـگام رقابت های جام دوسـتانه فجر 
شـدند. مسـئول واحـد تربیـت بدنـی شـهرداری کهریزک 
اظهـار داشـت : مسـابقات والیبـال بانـوان با حضـور 7 تیم 
بـا عناویـن تیـم والیبـال تختی شـهرداری کهریـزک ،تیم 
والیبال سـلمان فارسـی ) شـهرری ( ، تیم والیبال وحدت 
1 و ۲ ) باشـگاه الزهـرا شـهرری ( ، تیـم والیبـال )کوثـر 
حسـن آبـاد( ، تیـم والیبال آذرخـش )ورامین ( شـهرهای 
شهرسـتان ری و شـهرهای همجـوار اسـتان در مجموعـه 
ورزشـی شـهرداری تختی برگزار شـد و بانوان والبیالیست 

در یـک رقابـت چنـد جانبـه به مصـاف یکدیگـر رفتند.
وی در ادامـه افـزود: در این رقابت های ورزشـی دوسـتانه 
تیـم  والیبـال تختی شـهرداری کهریزک  با غلبه بر سـایر 
تیـم هـای حاضـر در این دوره از مسـابقات بر سـکوی اول 
ایسـتاد و تیـم والیبـال وحـدت 1 و وحـدت ۲  بـه ترتیب 
موفـق بـه کسـب مقـام دوم و سـوم جـام دوسـتانه فجـر 
شـدند. رافضی خاطرنشـان کرد: درپایان مسـابقات یکروزه 
والیبـال بانـوان که به میزبانی شـهرداری کهریـزک برگزار 
شـد بـه ورزشـکاران تیم هـای فاتح مسـابقات لـوح تقدیر 
و جوایـز نقـدی اهـداء شـد و از تـالش همـه ورزشـکاران 

حاضـر در ایـن مسـابقات تجلیل بعمـل آمد.
وی اظهـار داشت:مسـابقات ورزشـی جـام فجـر در سـایر 
رشـته های ورزشـی با حضـور آقایان و بانوان ورزشـکار در 

طـول دهـه مبـارک فجـر برگزار می شـود.

شروع دوره جدید تمرینات 
فوتسال باشگاه فرهنگی ورزشی 

عرفان ری

آوای ری- باشـگاه فرهنگی ورزشـی عرفان ری در 
نظـر دارد جهت شـرکت در مسـابقات فوتسـال از 

میـان عالقمندان تسـت فنـی به عمـل آورد.
ایـن تسـت فنی از رده سـنی نوجوانان و جوانـان متولدین 
138۰ الـی 1385 برگـزار مـی گردد.عالقمنـدان جهـت 
هماهنگـی بیشـتر می تواننـد با شـماره ۰93۰98۲18۰۰ 

تمـاس حاصـل نمایند.

برگزاری کاس درجه 3 هندبال به 
میزبانی هیئت هندبال شهرری

آوای ری- کالس درجـه 3 هندبـال بـه میزبانـی هیئـت 
هیئـت  دبیـر  نیـا  اکرمـی  حضـور  بـا  شـهرری  هندبـال 
هندبـال اسـتان تهـران و بـا مدرسـی جـالل کـوزه گـری 

برگـزار شـد.

جناب آقای اکبر رستمی
انتصــاب بحــق و شایســته جنابعالــی را در 
ســمت مســئول ورزش کارگــران شهرســتان ری 
ــت  ــق خدم ــوده و توفی ــرض نم ــک ع تبری
شــما جهــت نیــل بــه اهــداف واالی ورزش 
خداونــد  از  را  تهــران  قبلــه  کارگــری 

ــتاریم. ــال خواس متع
هیئت فوتبال حوزه ری

به  محترم  همشهریان  تر  آسان  دسترسی  منظور  به 
مشکالت،  مسائل،  انعکاس  جهت  ری  آوای  نشریه 
انتقادات و پیشنهادات مربوط به اقدامات مسئولین در 
این شهرستان، کانال تلگرامی این رسانه به آدرس ذیل 
ایجاد گردید. لذا شما خوانندگان گرامی می توانید از این 
پس برای انعکاس مطالب و یا تصاویر مورد نظر خود از این 
طریق اقدام نمایید، تا در صورت تمایل با اسم خودتان در 
نشریه آوای ری ، به عنوان پرتیراژترین رسانه در جنوب 

شهر تهران، چاپ شود.

ایجاد کانال تلگرامی
ارتباط همشهریان با آوای ری

https://telegram.me/avayerey_news
@avayerey_news  ارتباط با ادمین

آوای ری- ملی پوشان فوتسال ایران با 
پیروزی مقابل ژاپن برای دوازدهمین بار 

به مقام قهرمانی آسیا رسیدند.
بـه گزارش ایسـنا، تیـم ملی فوتسـال ایران 
در دیـدار فینـال جـام ملت هـای آسـیا بـه 
مصـاف ژاپـن رفـت و بـا پیـروزی 4 بر صفر 
مقابـل این تیـم، به مقام قهرمانی مسـابقات 
قهرمانـی  دوازدهمیـن  ایـن  یافـت.  دسـت 

ایـران در جـام ملـت های آسیاسـت.
آخـر  دقیقـه  تـا  بـازی  ایـن  در  ژاپنی هـا 
نیمـه اول مقابـل شـاگردان ناظـم الشـریعه 
مقاومـت کردنـد امـا باالخـره در دقیقه ۲۰ 
مسـابقه، قفـل دروازه ایـن تیـم شکسـت و 
اصغـر حسـن زاده گل اول ایـران را بـه ثمر 
توکلـی  فرهـاد  نیـز  دوم  نیمـه  رسـاند.در 
در دقیقـه ۲۲ بـرای بـار دوم، دروازه ژاپـن 
زاده  حسـن  نیـز  ادامـه  در  فروریخـت.  را 
چهـارم  گل  کـرد.  گلزنـی   ۲9 دقیقـه  در 
ایـران هـم در دقیقـه پایانـی بـازی توسـط 
طیبـی بـه ثمـر رسـید. در دیـدار رده بندی 
مسـابقات نیـز ازبکسـتان بـا برتـری ۲ بـر 
یـک در ضربـات پنالتـی مقابل عـراق، مقام 

سـومی را بدسـت آورد.

طیبی: آقای گلی برای تمام 
بازیکنان است

ایـران  بهتریـن گلـزن تیـم ملـی فوتسـال 
رسـیدن بـه عنـوان قهرمانـی را مهم تریـن 
هدفـش عنـوان کـرد. حسـین طیبـی که با 

14 گل بـه  عنـوان آقای گلـی جام ملت های 
فوتسـال آسـیا رسـید، در مورد دیدار فینال 
گفـت: بـازی سـختی با ژاپـن داشـتیم؛ آنها 
جـزو تیم هـای خـوب دنیـا و حتـی جهـان 
هسـتند؛ ژاپـن تیم خوب و بزرگ آسیاسـت 

کـه بـه آنهـا احتـرام می گذاریم.
وی در خصـوص بـه مشـکل خـوردن تیـم 
ایـران در نیمـه اول بـازی بـا ژاپـن کـه در 

زدنـد،  گل  یـک  فقـط  پایانـی  ثانیه هـای 
اظهـار کرد: همیشـه شـرایط فینـال طوری 
اسـت کـه حساسـیت خـاص خـود را دارد؛ 
ایـن جـام ملت هـا نیز نسـبت بـه ادوار قبل 
بـا  مقایسـه  در  تیم هـا  تمـام  و  بـود  بهتـر 
گذشـته وضعیـت بهتـری داشـتند؛ تیم هـا 
تـالش می کننـد و مربیـان خـوب خارجـی 
داشـته  بیشـتری  پیشـرفت  تـا  می آورنـد 
باشـند.لژیونر فوتسـال ایران پیرامـون آقای 
گلـی خـود در جـام ملت هـا ابـراز کـرد: در 
جـام ملت هـای ۲۰14 هـم آقای گل شـدم 
ولـی دو سـال قبـل بـا اختالف یـک گل به 
ایـن عنـوان نرسـیدم؛ خدا را شـکر امسـال 
هـم بـه این عنـوان دسـت پیـدا کـردم، اما 
از شـروع بازی های آسـیایی هدفـم قهرمانی 
تیـم ایـران بـود ولـی حـاال در کنـارش این 
افتخـار نصیبـم شـد و خوشـحال هسـتم؛ 
واقعـا قهرمانـی برای مـن اهمیت بیشـتری 
از هـر چیـز داشـت؛ از رسـیدن بـه آقـای 
گلـی خوشـحال هسـتم ولـی ایـن عنـوان 
1۰۰ درصـد بـه کمـک بچه هـای تیـم بـه 

دسـت آمـد و بـرای آنهـا اسـت.

کسب دوازدهمین قهرمانی فوتسال ایران در آسیا



Email:avayrey@gmail.com7 فرهنگ و هنر دوشنبه  23 بهمن 1396 شماره 29

اخبار فرهنگی

www.avayerey.ir

»شهرری« نامزد پایتخت کتاب ایران شد
آوای ری- در چهارمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، شهرستان ری نامزد 

کسب عنوان پایتخت کتاب ایران شد.
و  برنامه ها  میان 15۰ شهر کشور که  از  ایران  پایتخت کتاب  و معرفی  انتخاب  در چهارمین دوره 
فعالیت های خود را به دبیرخانه ارسال کردند، پس از داوری، شهرستان ری یکی از ۲۰ شهر منتخب 
به عنوان نامزد انتخاب شد. رویداد انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران با هدف کمک به توسعه پایدار 
فرهنگی و اجتماع محور شهرها، انسجام بخشی به فعالیت های فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و 
کتاب خوانی، کشف، جذب، ساماندهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محلی و بومی برای ترویج 

کتاب خوانی و تقویت برنامه ریزی و نگاه به آینده برگزار می شود.

این عنوان به شهری اعطا می شود که از نظر هیات داوران بهترین و موثرترین برنامه را برای ترویج 
کتاب خوانی ارائه کرده و تضمین های الزم را برای اجرای آن داده باشد. شهر منتخب عالوه بر دریافت 
لوح تقدیر از مقامات عالی رتبه کشوری، مجموعه ای از تسهیالت، اعتبارات و منابع فرهنگی را دریافت 
خواهد کرد. در شهرستان ری طرح یادشده با هماهنگی و همکاری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

فرمانداری، نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری اجرا می شود.
گفتنی است، شهرستان ری برای چهارمین سال پیاپی به دلیل انجام فعالیت های ترویجی و توسعه ای 
در امر کتابخوانی، از جمله ثبت 676 باشگاه کتابخوانی با ظرفیت هشت هزار و 74۰ نفر به عنوان تنها 

شهر پیشتاز در این بخش، نامزد کسب عنوان پایتخت کتاب ایران می شود.
یادآوری می شود در سه دوره گذشته اجرای این طرح، شهرهای اهواز، نیشابور و بوشهر به عنوان 

پایتخت کتاب ایران انتخاب شده بودند.

نقد

انتخاب رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
ری به عضویت شورای شبکه شهرها 

و روستاهای دوستدار کتاب کشور 

گفتگو با پژوهشگر و تئوریسین موسیقی اهل ری :

موسیقی بد روح را بیمار خواهد کرد
 19 متولـد  انجیـری  امیـر  ری-  آوای 
دوران  از  اسـت.   61 سـال  فروردیـن 
کودکی با موسـیقی آشـنا شـده و شروع 
کار را بـا پیانـو آغـاز کرده اسـت او خود 
مـی گویـد پـدرم بـه موسـیقی سـنتی 
عالقـه داشـتند و آهنـگ هـای ایـرج و 
گلپـا را زیاد گـوش می کردنـد و احتماال 
متوجه شـده بودنـد که من به موسـیقی 
عالقـه و در ایـن زمینه اسـتعداد دارم به 
همیـن دلیـل مـن را در کالس موسـیقی 

ثبـت نـام کردند. 
مشـروح گفتگـو با ایـن هنرمند اهـل ری را در 

ادامه مـی خوانیم.
* بـه نظـر شـما کمـی عجیـب نیسـت 
شـروع با پیانـو، آن هم در شـهرری و در 
سـال 71 بـه خاطـر نگـرش فرهنگی که 

بـه موسـیقی در ری وجود داشـت؟
آن زمـان ایـن گونه نبـود که فکر کنید کسـی 
کـه موسـیقی کار مـی کـرد خیلـی مطـرود 
مـی شـد یـا مـورد سـرزنش قـرار مـی گرفت 
آموزشـگاه هایـی وجـود داشـت و مدرسـانی 
بودنـد کـه تدریـس مـی کردنـد اگـر کار غیـر 
قانونـی انجـام نمـی دادنـد، منعـی نداشـتند و 
بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی دادند. البتـه دید 
مـردم در آن زمـان متفـاوت بـود و مثـل االن 
نبـود کـه بیشـتر به عنـوان علم، فن، هنـر و یا 
سـرگرمی در نظر گرفته شـود و شرایط ایجاب 
مـی کـرد که در قشـر متوسـط و رو بـه پایین 
بـه دلیـل وجـود نیازهـای دیگـر، به موسـیقی 
خانـواده  توجـه  بعدهـا  نشـود.  داده  اهمیـت 
هـا بـه موسـیقی بیشـتر شـد شـاید 18 سـال 
پیـش کـه درس مـی دادم اکثر شـاگردان من 
بزرگسـال بودنـد امـا در حال حاضر شـاگردان 

من خردسـال هسـتند.
* با کدام اساتید شروع کردید؟

مـن ابتـدا با اسـاتید مختلف شـروع کـردم که 
جـزو شـاگردان اسـتاد جـواد معروفـی بودنـد. 
بعـد از آن بـا اسـتاد مصطفـی پورتـراب آشـنا 
شـدم کـه چهـره مانـدگار هسـتند و بیشـتر 
ایشـان  از شـاگردان  ایـران  برجسـته  اسـاتید 
بـوده انـد و مـن حـدود بیسـت سـال، شـاگرد 
ایشـان بـوده ام. بـا اسـتادان دیگـری هـم کار 
کـرده ام امـا بیشـترین تاثیـر خود را از اسـتاد 
پورتـراب گرفتـه ام زیـرا ایشـان هـم، چهـره 
ای علمـی بودنـد و موسـیقی را بیشـتر یـک 
علـم مـی دانسـتند. مـن خـود را نوازنـده نمی 
دانـم، کارشناسـی خـود را در رشـته پژوهـش 
هنـر دریافـت کـردم یعنـی بیشـتر پژوهشـگر 
و تئوریسـین هسـتم در حـوزه موسـیقی. در 

سـال 139۲ کتاب رسـاله موسـیقی را به چاپ 
رسـاندم در مجـالت تخصصـی موسـیقی و یـا 
فصلنامـه هایـی کـه از خانه موسـیقی منتشـر 

شـده اسـت مقالـه نوشـته ام. 
انـداز علمـی موسـیقی را در  * چشـم 

ایـران چگونـه مـی بینیـد؟
بعیـد مـی دانـم خیلـی متفـاوت شـود فکـر 
میکنـم همیشـه همیـن گونـه خواهد بـود. به 
علـم موسـیقی خیلـی اهمیـت داده نخواهـد 
شـد. بـه طـور کلـی دنیـا به این سـمت و سـو 
پیـش مـی رود.  تعـداد افرادی که بـه علم فکر 
میکننـد و دغدغـه علـم دارنـد انگشـت شـمار 
اسـت و نیازی هم البته نیسـت. خیلی مسـائل 
در حـال انجام اسـت بـدون اینکه افـراد چرایی 
آن را بداننـد الزم نیسـت همـه علـم را بداننـد 
انـد کـه خـود  ولـی همیشـه تعـدادی بـوده 
را وقـف علـم و مطالعـه کـرده انـد و اینگونـه 
هدایتگـر مـردم شـده انـد. بعیـد مـی دانم که 
عالقه به علم بیشـتر از این بشـود کـه در حال 

حاضـر وجـود دارد.
اگـر مـی بینیـد گرایشـی به سـمت موسـیقی 
وجـود دارد و افـرادی بـه موسـیقی رجـوع می 
یادگیـری موسـیقی  افـراد  ایـن  کننـد قصـد 
نیسـت بلکـه فقط به صـورت سـرگرمی به آن 
مـی پردازنـد. اگر چـه بعـد از اینکه در مسـیر 
تدریـس مـن قـرار میگیرنـد  تفکـر دیگـری 
بـه آنهـا القـا مـی شـود و به موسـیقی بیشـتر 

اهمیـت مـی دهند.
* ارزش علـم موسـیقی را مثـال بـه یک 
کـودک پنـج سـاله چگونه مـی آموزید؟ 
بـا بچـه هـا کار کـردن شـرایط خاصـی مـی 
طلبـد و کال در تدریـس شـیوه انتقـال مطلـب 
مهـم اسـت. بایـد بدانیـد کـه هنرجـوی شـما 
چنـد سـاله اسـت و چقـدر سـواد دارد چـرا 
کـه هـر سـنی اقتضائـات خـود را دارد. من در 
کالس هـای خـود عالوه بر موسـیقی چیزهای 
دیگـری هـم بـه آنهـا یـاد مـی دهم بـه عنوان 
مثـال حتمـا اسـم کـودکان را بـا پسـوند آقا و 
خانـم صـدا مـی زنـم و سـعی مـی کنـم حتی 
فامیـل آنهـا را صـدا بزنم چرا کـه معتقدم علم 
تنهـا فرمـول ریاضی نیسـت چیزهـای دیگری 
هـم بـه آنهـا آمـوزش مـی دهم بچـه هـا باید 
یـاد بگیرنـد کـه بـه خـود احتـرام بگذارنـد و 

توقـع احترام داشـته باشـند. 
وقتـی کودکـی مـی بینـد کـه بـه او احتـرام 
گذاشـته می شـود مسـئولیت پذیرتر می شود. 
گاهـی دیـده ام والدینـی کـه بـه مـن مراجعه 
مـی کننـد به فرزندشـان مـی گویند به اسـتاد 
دسـت بـده و فکـر مـی کننـد بـه فرزنـد خود 

آداب معاشـرت یـاد مـی دهنـد در حالـی کـه 
کار آنهـا اشـتباه اسـت و ادب ایـن اسـت کـه 
اول بزرگتـر دسـت بدهـد. در واقـع بایـد اداب 
اجتماعـی را جزئـی از فرهنـگ موسـیقی هـم 

نست. دا
* قبول دارید که فرهنگ موسیقی دچار 
زوال شده است یا فکر می کنید که مسیر 

طبیعی خود را طی می کند؟
شـاید در گذشـته موسـیقی علمـی جـدی تـر 
گرفتـه مـی شـد امـا در حـال حاضـر آیا شـما 
مـی توانیـد پیتـزا و سـاندویچ از غـذای روزانه 

خـود حـذف کنیـد؟ خیر. 
موسـیقی سـطح پایین نـه اینکه الزمـه جامعه 
باشـد امـا تـا زمانـی کـه مخاطـب بـرای آن 

وجـود دارد نمـی تـوان آن را حذف کـرد. روی 
پاکـت هـای سـیگار هـم تصویـری هسـت که 
مضـرات سـیگار را نشـان مـی دهـد امـا مـی 
بینیـد تعـداد افراد سـیگاری بیشـتر و بیشـتر 
مـی شـود. معتقـدم وقوع یـک سـری اتفاقات 
حتمـی اسـت و نمیتـوان جلـوی آن را گرفت.

* بـه نوبـه خـود بـرای اعتـالی فرهنگ 
موسـیقی چـه کار کـرده اید؟

در درجـه اول سـعی کـردم کـه معلـم خوبـی 
باشـم. تـا بـه حـال دو بـار بـه عنـوان مـدرس 
در   91 سـال  یکبـار  شـدم  شـناخته  نمونـه 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی و یکبـار هم 
سـال گذشته در همین شـهرری مدرس نمونه 
کـه فرمانـدار و رئیـس اداره ارشـاد بـه من لوح 
دادنـد. از دیـد خـود مـن وضعیـت تدریـس 
موسـیقی و شـیوه های آموزش اصـال وضعیت 
خوبـی نیسـت یعنـی درصـد قابـل توجهـی از 
کسـانی کـه در این عرصـه تدریس مـی کنند 
تحصیـالت کامـل ندارنـد منظـورم تحصیالت 
نفـر  یـک  اسـت  ممکـن  نیسـت  دانشـگاهی 

تحصیـالت آکادمیـک نداشـته باشـد ولـی بـه 
موسـیقایی  اطالعـات  خوبـی  خیلـی  انـدازه 
غلطـی  مـوارد  متاسـفانه  ولـی  باشـد  داشـته 
آمـوزش داده مـی شـود کـه ایـن هـم شـامل 
مباحـث تئوریـک اسـت و هـم مباحـث عملی 
را در بـر مـی گیـرد. شـاید یکـی از عواملی که 
باعـث آن اسـت این اسـت  کـه نوازنـده وقتی 
مـی بینـد شـغل نیسـت ناخـودآگاه به سـمت 
تدریـس کشـیده مـی شـود و بـه تبـع قـادر 
نیسـت کـه یـک موضـوع را بیـش از یکبـار به 

هنرجـو آمـوزش بدهـد. 
* نحـوه برخـورد بـا موسـیقی را چطور 
لغـو  مشـخصا  منظـورم  بینیـد؟  مـی 

کنسـرت هـا اسـت.
بـه نظـر مـن ارشـاد شـهرری عملکـرد خیلی 
خوبـی داشـته اسـت و هـر کمکی و دسـتوری 
کـه الزم باشـد از طـرف ارشـاد داده می شـود 
و مسـئوالن رابطـه خیلـی خوبی بـا هنرمندان 
شـهرری دارنـد. در حـال حاضـر چنـد سـالی 
اسـت که کمتـر اجرای موسـیقی در شـهرری 
اتفـاق مـی افتد ولـی اگـر بخواهد کسـی اجرا 
داشـته باشـد بـا آن مخالفتی نمی شـود. البته 
از کیفیـت مناسـبی  اداره ارشـاد هـم  سـالن 
هـم  فضـا  ایجـاد  بحـث  و  نیسـت  برخـوردار 

اسـت.  مطرح 
* سخن آخر...

موسـیقی غذای روح اسـت و موسـیقی بد روح 
را بیمـار خواهد کرد.  گوش دادن به موسـیقی 
بـد ممکـن اسـت بعـد از سـال هـا اثر خـود را 
نشـان خواهد داد. مسـمومیت غذایی شـاید با 
یک سـرم رفع شـود اما مسـمومیت روحی  به 
گمـان مـن هرگـز درمـان نخواهـد شـد. زیـرا 
عمیقـا اثـر خـود را روی ذهن می گـذارد و در 
رفتارهـا و تصمیـم گیـری های یک فـرد خود 

را نشـان خواهد داد.
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آقای حسن عسگری از شهرری
آقای علیرضا آرزومند از باقرشهر

خانم فاطمه جانی از باقرشهر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  ری-  آوای 
شهرستان ری به عضویت شورای هماهنگی شبکه 

شهرها و روستاهای دوستدار کتاب کشور در آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از شهرهای دوستدار  تجلیل  مراسم  در  شهرستان ری، 
شورای  انتخابات  شد،  برگزار  بهمن ماه   18 که  کتاب، 
کتاب  دوستدار  روستاهای  و  شهرها  شبکه   هماهنگی 
و  شد  برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور  با 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  موسوی«  محمد  »سید 
با رای حاضران به عضویت این  اسالمی شهرستان ری 
شورا انتخاب شد. همچنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
خورموج،  شهرستان  شهردار  اوز،  شهرستان  اسالمی 
شهردار شهرستان یزد، شهردار شهرستان قزوین و شهردار 
شهرستان شیراز نیز به عضویت شورای هماهنگی شبکه 
شهرها و روستاهای دوستدار کتاب در آمدند. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در این مراسم از مسووالن شهرستان ری از 
جمله هدایت اله جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهدای لوح سپاس به عنوان 
شهر فعال حوزه کتابخوانی در چهارمین دوره انتخاب و 

معرفی پایتخت کتاب ایران تجلیل کرد.
»سید محمد موسوی« رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان ری نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از 
نامزدی شهرری به عنوان پایتخت کتاب ایران از میان 
15۰ شهر کشور  گفت: رویداد انتخاب و معرفی پایتخت 
کتاب ایران به توسعه پایدار فرهنگی و اجتماع محور شهرها، 
انسجام بخشی به فعالیت های فرهنگی شهرها با محوریت 

کتاب و کتاب خوانی کمک زیادی می کند.
وی افزود: شهرستان ری در سال های 95 و 96 در  کشف، 
جذب، ساماندهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های 
محلی و بومی برای ترویج کتاب خوانی و تقویت برنامه ریزی 

با نگاه به آینده، فعالیت های زیادی داشته است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری افزود: 
انجام  شهرستان ری برای سومین سال پیاپی به دلیل 
فعالیت های ترویجی و توسعه ای در امر کتابخوانی، از 
جمله ثبت 676 باشگاه کتابخوانی با ظرفیت هشت هزار 
و 74۰ نفر به عنوان تنها شهر پیشتاز در این بخش، نامزد 
کسب عنوان پایتخت کتاب ایران می شود و در این میان 
فرمانداری، نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری منطقه 
۲۰ هماهنگی و همکاری خوبی با اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان ری داشتند.
حجت االسالم عبدالحسین مسلمی معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ نیز در مراسم یادشده اظهار 
داشت: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ویژه 
برنامه های فرهنگی در شهرری شامل برپایی خیابان »گذر 
کتاب« با برپائی غرفه های تصویرگری کتاب کودک، غرفه 
کودک و نوجوان ، کاریکاتور، قصه خوانی، کارگاه روزنامه 
اجرای  و  سرگرمی  و  بازی  عروسکی،  نمایش  دیواری، 
نمایش خیابانی باموضوع ارتقاء سطح مطالعه برگزار شده 
است.مسلمی با بیان اینکه معرفی کتاب های خوب و اشاعه 
آن در بین تمامی اقشار جامعه از توصیه های مدیریت 
شهری است؛ برگزاری مراسم تجلیل از خادمین نشر و 
برترین های محلی، برگزاری محفل انس با کتاب با حضور 
شعرا، نویسندگان و دوستداران کتاب در سرای محالت را 

از دیگر برنامه های  اجرا شده عنوان کرد.
وی هدف از اجرای این ویژه برنامه ها را تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در زمینه توسعه ، ترویج کتاب و اهمیت 
کتابخوانی، برجسته سازی جلوه های نهضت کتابخوانی در 
فرهنگ عمومی، تقویت اقتصاد نشر با هدف ترویج کتاب و 
کتابخوانی، دستیابی به جایگاه حقیقی کتاب و کتابخوانی، 
توسعه مراکز عرضه کتاب ومکانهای مطالعه عمومی، باال 
بردن سرانه مطالعه و تقویت روابط فرهنگی افراد از طریق 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی عنوان کرد. 

کتاب »دنیای درون ما« در شهرری 
منتشر شد

آوای ری-کتاب »دنیای درون ما« نوشته »سید عبد 
اهلل سادات مدنی« از »مجموعه آثار راهی به آگاهی« با 
موضوع گفتاری در انسان شناسی و رانشناسی به همت 

انتشارات »سیمع« در شهرستان ری منتشر شد.
در فصل اول این کتاب مطالبی چون: خودشناسی، هدف 
از خودشناسی، رویکرد انسان به آگاهی، رشد در زمینه 
های مختلف، ابزارهای خود مدیریتی، الگوی ثابت ادراکی 
شناختی، احترام به خود عامل تغییر خویشتن و تغییر رفتار  
بیان شده است. در فصل دوم نیز لذت و رضایتمندی، 
باالترین لذت انسان، زندگی با شوق، توجه به رغبت در 
انجام کار ، آثار تمرکز بر مشکالت و سختی ها، شکست 
های کاذب و لذت نوع دوستی به چشم می خورد. فصل 
سوم هم ویژگی های انسان های موفق، مهارت حل مسئله، 
راهی برای کاهش خطای ذهنی، رهایی از اسارت های 
گذشته و آینده، منبع کنترل درونی و تکیه بر خود بیان 
شده است. در فصل های چهارم،پنجم و ششم نیز مطالبی 
با عنوان های: باورها و نقش آن در مدیریت انسان، الگوی 
ذهنی، شناسایی مبنای عملکرد خود، باور به بدشانسی، 
معنویت درمانی، پذیرش خویشتن، ابرازگری و شیوه های 
آن، خودارزشمندی و احترام به خود عامل ابرازگری، ناتوانی 
در رد خواسته دیگران دیدن اشتباهات خود در دیگران، 
هیجان ها و مدیریت آن، ابعاد خود مدیریتی و برآوردن 

امیال و نقش آن در پرورش اراده، آمده است.
و 164  رقعی  قطع  در  نوشته  ما«  درون  »دنیای  کتاب 

صفحه چاپ و منتشر شده است.

نقدی بر انتخاب های هیئت داوری 
جشنواره فیلم فجر

آوای ری- هیات داوران سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با 
انتخاب های خود، سوء تفاهم بزرگی را در میان اهالی سینما پدید 

آورده است.
هیئت داوران جشنواره فیلم فجر با اعالم کاندیداهای منتخب، بازهم 
شگفتی بزرگی در جشنواره فیلم فجر  رقم زد و فیلم محبوب اهالی رسانه 
و مردم مثل ادوار گذشته ناکام بزرگ جشنواره فیلم شد. فیلم التاری در 
یک کج سلیقگی، اثر مورد عالقه هیات داوران نبود! سئوال این است که 
چرا  اثری که بسیاری از اهالی رسانه و منتقدان آن را پسندیده اند در 
فجر نادیده گرفته شد؟  التاری قربانی بزرگ جشنواره سی و ششم نام 
می گیرد. و البته این نحوه داوری پیامی نیز  به سایر فیلمسازانی که آثار 
ملی با پویش های سینمایی ملی - میهنی می سازند، دارد. ظاهرا نباید 
سراغ چنین مضامینی رفت! برخی از نویسندگان سینمایی و منتقدان 
سینما نسبت به داوری فجر سی و ششم گالیه هایی مطرح کرده اند.
همچنان که  دو بازیگر از یک فیلم هر دو برای نقش اول زن نامزد 
جشنواره فیلم فجر شده اند و چنین انتخابی بسیار قابل تامل است.  اکنون 
چند سئوال اساسی درباره چگونگی انتخاب نامزدهای سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر مطرح است. اولین سئوال این که مالک های انتخاب 

نامزدهای این جشنواره از سوی هیئت داوران چه بوده است؟
نخست این که ، در میان نامزدهای بهترین فیلمنامه نام  فیلم  کامیون 
به چشم می خورد. چنین انتخابی نشان می دهد که هیات انتخاب، آثار 
گذشته این فیلمساز در مقام فیلمنامه نویس را دنبال نکرده است! و 
این خود سئوال برانگیز است. پرتوی سال گذشته برنده سیمرغ بهترین  
فیلمنامه برای فیلم فراری به کارگردانی داوونژاد شد. فیلمی که پیرنگ 
آن، تکرار همان فرمول داستانی فیلم فراری است.حال سئوال این است 
که آیا این فیلمنامه تکراری از فیلمنامه دارای چند عطف التاری برتر 
بوده است؟ به عبارتی فیلمنامه فیلم کامیون به صورت یک خطی و با 
سرنوشتی معین هیچ عطفی در فیلمنامه اش ندارد. روایت آن مثل فراری 
است. در فراری، دختری شمالی در جستجوی پسری به تهران می آید که 
سوار خودروی فِراری می شود و در قصه کامیون، زنی ایزدی از عراق وارد 

تهران می شود و شوهرش را جستجو می کند.
به راستی علل انتخاب فیلم بمب به عنوان نامزد دریافت بهترین فیلمنامه 
چیست؟ در صورتیکه به باور بسیاری از منتقدان  فیلمنامه فاقد عطف 
دراماتیک است و صرفا روایتی  با یک  خرده پیرنگ کم اثر با یک 
تراژدی تصادفی به پایان می رسد. آیا فیلمنامه ای را با نداشتن  عطف های 
می شود-  محسوب  فیلمنامه ای  هر  شاخص  ویژگی  که   - دراماتیک 

می توان شایسته دریافت جایزه بهترین فیلمنامه دانست؟
ویژگی  منحصر به فرد بازیگر فیلم مصادره  که نامزد دریافت جایزه 
بهترین نقش اول مرد شده است، چیست؟ آیا وی در مقایسه با فیلم های 
قبلی خود کنش متفاوتی در مصادره از خود بروز می  دهد؟ علل انتخاب  
فیلم سرو زیر آب، فیلمی متوسط در ژانر دفاع مقدس در میان نامزدهای 
بهترین کارگردانی چه بوده است؟ یا این که چرا فیلمی که فاقد یک 
فیلمنامه منسجم است، در فهرست نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه 
قرار دارد؟ همچنان که  اگر فیلم را به دو بخش تقسیم کنیم هیچ عطفی 
نمی توان یافت که دو بخش فیلمنامه را به یکدیگر مرتبط کند. سیر 
روایت، فاقد اصالت سینمایی است و شخصیت پردازی به تناقض هایی 
نمایشی دچار است. اما آیا این اشکال را می توان بر فیلمنامه التاری استوار 
کرد؟به راستی چرا فیلمی مانند سؤتفاهم که  از نگاه منتقدان، فیلمنامه ای 
ندارد، شخصیت ها به فیلمنامه چفت نمی شوند، منطق کارگردانی در آن 
نمودی ندارد و بازی برخی از بازیگران  بسیار سطحی است.در بسیاری 
از رشته ها نامزد دریافت سیمرغ شده است؟!  با چنین ارزیابی آیا فیلم 
التاری اثر استاتیک تری در فرم و محتوا نسبت به این فیلم نبوده است؟ 
هیات داوران سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با انتخاب های خود، سوء 

تفاهم بزرگی را در میان اهالی سینما پدید آورده است.

محمد علیزاده :

طنین عشقم این روزا در 
سالن میاد می پیچد

آوای ری-کنسرت محمد علیزاده روز 
یکشنبه و دوشنبه 13 و 1٤ اسفند ماه 
در ٤ سانس در سالن میالد نمایشگاه 

بین المللی برگزار می شود.
در  پاپ  موسیقی  خواننده  علیزاده  محمد 
میالد  سالن  در  خود  کنسرت  جدیدترین 

نمایشگاه با طرفداران خود دیدار می کند. 
منتشر  قطعات  کنسرت  این  در  علیزاده 
از جمله »چهل  شده قدیم و جدید خود 

درجه« را برای مخاطبان اجرا می کند. 
علیزاده در برنامه »سه ستاره« اسفند ماه 
گزینه های  از  یکی  عنوان  به  نیز   1395
خوانندگی در کنار دیگر هنرمندان عرصه 
موسیقی که برای این بخش انتخاب شده 
توانست  نهایت  در  و  داشت  حضور  بودند 
عنوان  به  آراء  بیشترین  مجموع  کسب  با 
انتخاب  ستاره«  »سه  برگزیده  خواننده 
شود.این خواننده پاپ آلبوم جدید »گفتم 
از  بعد  ساله  وقفه ای چند  از  را پس  نرو« 
ماه  بهمن  با منه« در  آلبوم »دلت  انتشار 
از  برخی  که  کرد  منتشر  گذشته  سال 
این  »عشقم  مانند  آلبوم  این  قطعه های 
سوی  از  خوبی  خیلی  استقبال  با  روزا« 

مخاطبان موسیقی پاپ رو به رو شد.
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اخبار  شهراخبار شهرروی خط 

فلـزات  و  ذوب  اتحادیـه  ری-  آوای 
از جملـه اصنافـی اسـت کـه علـی 
و  موجـود  هـای  نقدینگـی  رغـم 
واردات بـی رویـه  در سـالی  بـا نـام 
»اقتصـاد مقاومتـی اقـدام و عمـل« 
مثبتـی  هـای  گام  اسـت  توانسـته 
و خودکفایـی  کارآفرینـی  در حـوزه 
ملـی بـردارد. بدیـن منظور بـا آقای 
پاکـزاد رئیس اتحادیـه ذوب و فلزات 
شهرسـتان ری بـه گفتگو نشسـتیم. 
مـی  ادامـه  در  را  گفتگـو  مشـروح 

خوانیـد.
*اتحادیـه ذوب و فلـزات چقـدر در 
راسـتای عمـل بـه اقتصـاد مقاومتی 
عملکـرد  توانسـته  میـزان  چـه  تـا 

خوبـی را ارائـه دهـد؟
ری  شهرسـتان  فلـزات  و  ذوب  اتحادیـه 
راسـتا  ایـن  در  و  دارد  عضـو  دارای 45۰ 
توانسـته بـا جلوگیـری از ورود واردات بـی 
رویـه و تولیـد قطعـات  در زمینـه نفـت 
و گاز وپتروشـیمی و  قطعـات ریلـی بـه 
خودکفایی رسـیده و تمام کشـور را تامین 
کنـد و عـالوه بـر آن صـادرات قطعـات را 

هـم در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.

در  موانعـی  چـه  بـا  صنـف  *ایـن 
پیشـرفت خـود روبـرو بوده اسـت ؟
بیشـتر موانـع مـا در مـورد شـهرک هـای 
صنعتی اسـت. با دسـتور انتقـال واحدهای 
آالینـده  بـه شـهرک هـای صنعتـی واحد 
هـای مـا هـم بـه ایـن شـهرک هـا منتقل 
شـد ایـن در حالی اسـت کـه بعدهـا به ما 
گفته شـد کـه ما جـزو واحدهـای آالینده 
ایـن  بـه  آمـد  و  رفـت  تنهـا  و  نیسـتیم 
واحدهـا را بـرای مـا مشـکل کـرد. عـالوه 
بـر این مشـکالتی هم بـا آب و بـرق و گاز 
کمـاکان پـا برجا اسـت بـه عنـوان مثال تا 
پیـش از ایـن در کـوره هـای ریختـه گری 
از نفت کوره اسـتفاده می شـد مـا واحدها 
را تشـویق کردیـم کـه بـه جـای نفـت از 
گاز اسـتفاده کننـد و بـا ایـن که بـا صرف 
هزینـه زیـاد ایـن کار انجـام و زیر سـاخت 
هـا ایجـاد شـد، اداره گاز بـه مـا گاز نـداد. 
مشـکل دیگـری کـه داریـم موعـد مقـرر 
بـرای پرداخـت قبـوض اسـت و نهادهـای 

متولـی تعامـل مناسـبی بـا مـا ندارند.
*مشـکالت اجرایی مالیـات بر ارزش 
افـزوده در صنف شـما بـه چه صورت 

؟ ست ا

بیشـترین تولیـدات صنـف مـا مربـوط بـه 
ضایعـات مـس و آهن اسـت ایـن ضایعات 
کـه از صنایـع فوالد مبارکه گرفته میشـود 
و ضایعات سـاختمانی است معموال فاکتور 
نـدارد و در اجرای مالیـات بر ارزش افزوده 
دچار مشـکل می شـود. در سـال 94 و 95 
بـرای واحـد 7۰۰ میلیـون تومـان مالیـات 
بـر ارزش افـزوده در نظـر گرفتند در حالی 
کـه ایـن واحدها آنقـدر درآمـد ندارنـد. با 
ایـن وضعیت کسـی به تولیـد وارد نخواهد 

  . شد
بـرای  *دولـت چـه حمایـت هایـی 
توسـعه این صنف انجام داده اسـت؟
شـعارهای دولـت تقریبا هیچ کـدام عملی 
نشـده اسـت. هیچ وامـی به ما داده نشـده 
اسـت. با عـدم حمایتی کـه در حال حاضر 
وجـود دارد بیشـتر واحدها قصـد دارند که 
تعطیـل کننـد. پرداخـت حقـوق کارکنان 

وضعیت دشـواری را طـی میکند.
*پشـت هـر امتیـاز یـک دولتی یک 
رانـت وجود دارد فکر میکنید دسـت 

های پشـت پرده ای وجـود دارد؟
از  یکـی  دارد  وجـود  قطعـا  کـه  رانـت 
واحدهـای صنعتـی مـا قطعـات کشـتی را 

تولیـد کـرده اسـت کـه از کاالی چینـی 
دارد  بهتـری  کیفیـت  بسـیار  آن  مشـابه 
از چیـن و سـود  واردات  بـه دلیـل  ولـی 
قابـل توجهـی کـه بعضـی، از ایـن واردات 
دریافـت مـی کننـد گفتـه شـده کـه مدل 
چینـی بـا کیفیـت تـر اسـت. مـا ثابت هم 
کـرده ایم کـه قطعات ما کیفیت بیشـتری 
دارد امـا دولـت هیـچ حمایتی دربـاره این 

موضـوع نکـرده اسـت. 
*چشـم انداز سـال 97 را چگونه می 

؟ بینید
رود  مـی  پیـش  شـرایط  کـه  طـور  ایـن 
احتمـال اینکـه بعضـی از واحدهـا تعطیل 
قیمتـی  نوسـانات  بـا  اسـت.  زیـاد  شـوند 
موجـود کسـی عالقـه منـد بـه فعالیت در 
ایـن حـوزه نیسـت. هـر دولتی که سـکان 
امـور را به دسـت مـی گیرد دوسـتان خود 
را بـر سـر کار می آورد و کسـی سـر جای 
خـود نیسـت و تصمیمـات بـدون برنامـه 
گرفتـه مـی شـود، تـا پیـش از این رسـته 
ذوب  اتحادیـه  نظـر  زیـر  بالسـت  شـات 
و فلـزات قـرار داشـت امـا اداره صنعـت و 
معـدن شهرسـتان ری این رسـته زیر نظر 

صنـف دیگـری قـرار داده اسـت. 

در گفت و گو با رئیس اتحادیه ذوب و فلزات شهرستان ری مطرح شد:

پروانه مافی نماینده مجلس:آغاز سونامی تعطیلی بنگاه های کوچک
محرومیت زدایی در روستاها از مهمترین 

اهداف نظام است

مرکز سامت بخش قلعه نو در شهرستان 
ری به بهره برداری رسید

وزیرفرهنگ و ارشاد اسامی: 
امام )ره( پدر مهربان مردم بود

آوای ری- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بین 
مردم و امام خمینی)ره( هیچ مانعی نبود و همواره 

پدری مهربان و دلسوز برای مردم بود.
سید عباس صالحی پس از تجدید و میثاق با بنیانگذار 
افزود:  ایران در جمع خبرنگاران  انقالب اسالمی  کبیر 
مرجعیت  حوزه،  مدرس  که  زمانی  مقطع  در  امام)ره( 
دینی و رهبری انقالب را برعهده داشتند، فاصله ای با 

مردم نداشتند.
به  نسبت  مهربان  و  دلسوز  پدر  امام  کرد:  عنوان  وی 
مردم بود و همانند یک پدر دلسوز در مقابل فرزند خود 
احساس مسؤولیت می کرد و نگران بود. وی تصریح کرد: 
به  باشد،  راحتی خود  فکر  به  از آن که  بیش  امام)ره( 

آسایش مردم می اندیشد. 
وزیرارشاد تصریح کرد: امام)ره( پدری مهربان مردم بود 
امام)ره( و مردم وجود  نزدیکی میان  ارتباط  و همواره 
داشت و این ارتباط عاطفی، راحت، روان و بدون مانع بود. 
صالحی بیان کرد: اگر می خواهیم راه و مکتب امام راحل 
پایدار باشد و ادامه دهنده راه ایشان باشیم، بایستی به 
توصیه های ایشان عمل کنیم و در تمامی مراحل زندگی 

و کاری خود به کار ببریم.
وی عنوان کرد: به هر اندازه که بین مردم و مسئوالن 
نظام فاصله کمتری باشد به همان اندازه نیزآرمان های 

امام و ارزش های اسالمی بهتر ارائه می شود.

مدیر اداره برق ری در آیین افتتاح پروژه های 

شبکه توزیع برق:

تلفات شبکه برق شهرستان ری 
حدود50 درصد کاهش یافته است

آوای ری- مدیر اداره برق شهرستان ری از کاهش 
تلفات شبکه برق این شهرستان از 19 درصد به 9 

درصد خبر داد.
به گزارش خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج؛ به 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالروز  چهلمین  مناسبت 
برق  توزیع  شبکه  های  پروژه  افتتاح  آیین  اسالمی 
شهرستان ری، با حضور مهندس ورپشتی، معاون برنامه 
ریزی و بودجه و عضو هیات مدیره شرکت توزیع برق 
نیروی استان تهران، جمالی پور معاون استاندار تهران و 
فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مدیران و پرسنل 

این شرکت، در مجتمع فرهنگی فدک برگزار شد.
داود رحیمی، مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان 
استان  برق  نیروی  توزیع  فرمانده بسیج شرکت  و  ری 
برق  توزیع  شبکه  های  پروژه  افتتاح  آیین  در  تهران، 
شهرستان ری، از اجرای طرح جهادی رفع خاموشی و 
ارتقاء روشنایی معابر شهرستان ری، خبر داد و گفت: 
همزمان با دهه فجر طرح جهادی رفع خاموشی و تامین 
کامل روشنایی معابر و محالت شهرستان ری به همت 
منطقه برق این شهرستان و شرکت توزیع نیروی برق 

استان تهران اجرا شده است.  
مهندس رحیمی با اشاره به رشد 1۰ درصدی مشترکان 
 5۰ بر  بالغ  گفت:  تهران،  استان  جنوب  مناطق  برق 
میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت توزیع نیروی برق 
استان تهران برای اجرای ۲۰ پروژه  در سطح شهرستان 

ری تخصیص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول پنج سال گذشته 
هیچ بودجه ای از محل اعتبارات تملک دارایی به منطقه 
برق شهرستان ری اختصاص نیافته است و از فرماندار 
شهرستان ری خواست، اعتبارات تملک دارایی به اداره 
برق ری نیز تخصیص یابد تا شاهد ارتقاء بیش از پیش 
سطح روشنایی و رفع کامل خاموشی ها و مشکالت در 
این منطقه باشیم. وی گفت: در راستای اجرای طرح 
جهادی رفع خاموشی و اجرای روشنایی معابر شهرستان 
از  آوینی  شهید  بزرگراه  های  المپ  شعله   ۲۰۰ ری 
محدوده خیابان شهید رجایی تا خیابان فدائیان اسالم، 
تعویض شده، همچنین 8۰۰ المپ معیوب در 8 محله 
و 4۰۰ کنتور معیوب  در سطح شهرستان ری تعویض 
شده است.  رحیمی اظهار داشت: طرح اصالح روشنایی 
حد فاصل خروجی های خیابان شهید رجایی و دولت 
آباد با اعتباری بالغ بر 1۰۰ میلیارد ریال تا آخر اسفند 

ماه سال جاری اجرا می شود. 
در پایان این مراسم مدیران، کارکنان و شرکت های فعال 
در زمینه اجرای پروژه های بهسازی روشنایی منطقه با 

تقدیم هدایایی تجلیل به عمل آمد.

آب  خانـه  تصفیـه  پـروژه  ری-  آوای 
شهرسـتان  تهرانـی  شـهید  مجتمـع 
ری بـه روش نانوفیلتراسـیون همزمان 
بـا دهـه مبـارک فجر بـا حضـور قائم 

مقـام وزارت نیـرو افتتاح شـد.
به گـزارش روابـط عمومی آبفای روسـتایی 
شهرسـتان ری، همزمـان بـا چهارمیـن روز 
از دهـه مبـارک فجـر پـروژه تصفیـه خانـه 
آب مجتمـع شـهید تهرانـی شهرسـتان ری 
بـه روش نانوفیلتراسـیون بـا حضـور سـتار 
محمـودی قائـم مقـام وزارت نیـرو، مقیمی 
فرمانـدار  پـور  جمالـی  تهـران،  اسـتاندار 
مدیرعامـل  رجـب  پـور  ری،  شهرسـتان 
شـرکت آبفـار اسـتان تهـران، هراتـی مدیر 
اداره آبفـار شهرسـتان ری و جمـع کثیـری 

از میـران و مسـئوالن افتتـاح گردیـد. 
آبفـار  شـرکت  مدیرعامـل  پوررجـب  رضـا 
اسـتان تهران در مراسـم افتاحیه این پروژه 
گفت : امـروزه نانوتکنولوژی دامنه وسـیعی 
از تجهیـزات و کاربردها را در برگفته اسـت 
و یکـی از فـوق العـاده تریـن فنـاوری های 
قـرن ۲1 بـه حسـاب مـی آیـد وی گفـت: 
خطـر آلودگـی منابع آب آشـامیدنی و عدم 

تصفیـه منابـع آلوده بـا روش های مرسـوم 
و از طرفـی آلودگـی نیتراتـی منابـع زیـر 
زمینـی نیـاز به روشـهای جایگزیـن تصفیه 
را محسـوس تـر مـی نمایـد کـه یکـی از 
ایـن روش هـا نانوفیلتراسـیون مـی باشـد 
دنیـا  در  شـدت  بـه  اخیـر  سـالهای  در  و 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت مدیرعامل 
آبفـار اسـتان تهـران تأکیـد کـرد: توانایـی 
حـذف فلـزات سـنگین، باکتریهـا، ویـروس 
هـا، آالینـده هـای آلی، کـدورت، سـختی، 
شـوری آب و حفـظ مواد معدنی مـورد نیاز 
سـالمت انسـان در روش فـوق مـورد توجه 

قـرار گرفته اسـت. 
حـذف  توانایـی  کـرد:  تأکیـد  رجـب  پـور 
هـا،  ویـروس  باکتریهـا،  سـنگین،  فلـزات 
سـختی،  کـدورت،  آلـی،  هـای  آالینـده 
شـوری آب و حفـظ مواد معدنی مـورد نیاز 
سـالمت انسـان در روش فـوق مـورد توجه 

قـرار گرفتـه اسـت. 
وی در خصـوص مجتمـع آبرسـانی شـهید 
تهرانـی نیـز گفت: ایـن مجتمع ۲۰ روسـتا 
بـا جمعیتـی بالـغ بـر 78۰۰۰ نفـر را تحت 
پوشـش قـرار داده کـه از طریـق 16 حلقـه 

چـاه و ایسـتگاه پمپـاژ تأمیـن آب شـرب 
میشـوند وی اظهـار داشـت: ایـن مجتمـع 
هـای  مجتمـع  تریـن  قدیمـی  از  یکـی 
آبرسـانی مـی باشـد کـه قبـل از تشـکیل 
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی توسـط 
متولیـان قبلـی احـداث شـده و بـا توجـه 
بـودن  فرسـوده  و  جمعیـت  افزایـش  بـه 
تأسیسـات و تجهیـزات، مشـکالت و چالش 
هـای فراوانی برای شـرکت آب و فاضالب و 
همچنیـن مشـترکین عزیز روسـتایی ایجاد 
کـرده بـود که بـر اسـاس بررسـیهای انجام 
شـده و با مطالعات مهندسـی مجدد مشاور 
ریالـی  میلیـارد   1۲۰ اعتبـار  تخصیـص  و 
توانسـتیم کلیه مشـکالت ۲۰ روستای فوق 
را مرتفـع نماییم و آب سـالم و بهداشـتی با 
اسـتانداردهای جهانی در اختیار روستاییان 
قراردهیـم. پوررجـب پروژه های اجرا شـده 
متـر   45۰۰ احـداث  را  فـوق  مجتمـع  در 
ایسـتگاه  اجـرای  زمینـی،  مخـزن  مکعـب 
پمپاژمـادر، اجـرای 6 کیلومتـر خـط انتقال 
4۰۰ میلـی متـر و احـداث تصفیـه خانـه 
آب بـه روش نانوفیلتراسـیون بـه ظرفیـت 
کـرد  اعـالم  ثانیـه  در  مکعـب  35۰۰متـر 

و افـزود: همـه تـالش و سـعی مـا بـر ایـن 
اسـت تـا بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای موجود 
و تکنولوژیهـای نـو دنیا بهتریـن خدمات را 
بـه مشـترکین خـود در سـطح روسـتاهای 

نماییم.  ارائـه  اسـتان 
محمـودی قائم مقـام وزارت نیرو درمراسـم 
افتتاحیـه تصفیـه خانـه آب مجتمع شـهید 
دولـت  در  گفـت:  ری  شهرسـتان  تهرانـی 
یازدهـم 4۰۰۰ روسـتا آبرسـانی گردیـد و 
رکورد شکسـته شـد و امیدواریـم در دولت 
دوازدهـم هـم بـا پیـش بینـی هـای انجـام 
شـده ایـن جهـش همچنـان ادامـه داشـته 

 . شد با
مراسـم  در  تهـران  اسـتاندار  مقیمـی 
افتتاحیـه پـروژه تصفیـه خانـه آب شـهید 
روسـتاها  گفـت:  ری  شهرسـتان  تهرانـی 
کـه  جامـع هسـتند  پـروژه  یـک  نیازمنـد 
بتـوان از طریـق یـک منبع واحـد جمعیت 
بـا اجرایـی  کثیـری را تامیـن آب کـرد و 
شـدن ایـن پـروژه بـزرگ این امکان میسـر 
شـد و امیدواریـم کـه افتتـاح تصفیـه خانه 
آب شـهید تهرانـی بـرای روسـتائیان عزیـز 

منشـاء برکـت باشـد.

در ایام دهه فجر و با حضور قائم مقام وزارت نیرو انجام شد

افتتاح تصفیه خانه آب مجتمع شهید تهرانی به روش نانوفیلتراسیون

آوای ری- مرکـز سـالمت بخـش قلعه نـو شهرسـتان ری با 
اعتبـار 1۰ میلیـارد ریـال و در زمینـی به مسـاحت 55۰ متر 
مربـع در هفتمیـن روز از گرامیداشـت دهـه فجـر بـه بهره 

رسـید. برداری 
رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان ری در حاشـیه ایـن 
مراسـم بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: ایـن مرکـز سـالمت دارای بخـش 
مشـاوره  خانـواده،  پزشـک  داندانپزشـکی،  عمومـی،  پزشـک  هـای 
روانپزشـکی، مشـاوره تغذیـه، بخـش پرسـتاری، مامایـی، کـودکان و 
مراقـب هـای ویـژه ماننـد مراقبـت از سـالمندان و کـودکان اسـت.
فاطمـه تاجیـک بـا بیـان اینکه مرکز بهداشـت سـالمت بخـش قلعه 
نـو دارای داروخانـه مجهـزی نیـز اسـت، عنوان کـرد: تعداد بازرسـان 
بخـش بهداشـت محیط و بهداشـت حرفـه ای شهرسـتان ری نیز در 
امـر بازرسـی از محـل هـای تهیـه و توزیـع مـواد غذایـی بـا آغـاز به 
کار ایـن مرکـز سـالمت در سـطح شهرسـتان ری افزایـش مـی یابـد 
کـه ایـن امـر در جلوگیری از بسـیاری از تخلفات واحدهـا تولید مواد 

غذایـی مفید اسـت. 
وی گفـت: ایـن مرکـز سـالمت عـالوه بـر سـاکنان بخش قلعـه نو به 
سـاکنان سـایر روسـتاهای اقمـاری ایـن بخـش نیز خدمات پزشـکی 
ارایـه مـی دهـد و پیـش بینـی شـده 14 هـزار نفـر از جمعیـت ایـن 

بخـش از خدمـات پزشـکی ایـن مرکـز بهره مند شـوند. 
وی تصریـح کـرد: هـم اکنون 6 روسـتا از هشـت روسـتای این بخش 
دارای خانـه بهداشـت هسـتند. تاجیـک بـا بیـان اینکـه ۲3 نفـر بـه 
صـورت مسـتقیم در خانـه بهداشـت بخـش قلعـه نو شهرسـتان ری 
مشـغول بـه کار مـی شـوند، تصریـح کـرد: دولـت تدبیـر و امیـد بـا 
اجـرای طـرح تحـول سـالمت در حـوزه نوسـازی و بهسـازی مراکـز 

بهداشـتی ایـن شهرسـتان تحـول عظیمـی ایجـاد کرد.

و  پردیس  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده  ری-  آوای 
اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: محرومیت زدایی 
و ایجاد طرح های زیر ساختی در جهت اشتغال و کارآفرینی 
ساکنان روستاها از مهمترین برنامه های جمهوری اسالمی در 

طول ٤۰ سال گذشته است.
آباد  محمود  روستای  در  فجر  پیروزی  بزرگ  در جشن  مافی  پروانه 
استفاده  اجازه  اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  ری  شهرستان  خالصه 
روستاها  توسعه  در جهت  را  ملی  توسعه  کالن صندوق  اعتبارات  از 
از رهبر معظم انقالب گرفته است که امیدواریم این کار بزرگ بتواند 
بخشی از کاستی های روستاهای کشور را بکاهد و موجبات توسعه 

این بخش مهم کشور را فراهم نماید.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در مدت 4۰ سال گذشته 
توفیقات زیادی در عرصه های صنعتی، تولیدی و زیرساختی بدست 
آورده است، عنوان داشت: توسعه ایران اسالمی در بعد از انقالب به 
گونه بوده که امروز از ایران به عنوان قدرتی تاثیر گذار در مناسبات 

خاورمیانه و جهان یاد می شود.
زیادی حاصل کرده  توفیقات  اینکه  با  نظام اسالمی  داد:  ادامه  مافی 
فاصله  انقالب  بلند  های  آرمان  نظر  مد  جایگاه  تا  هنوز  ولی  است 
زیادی دارد و باید همه مسئوالن و مردم در جهت توسعه همه جانبه 
کشور تالش کنند. وی به جایگاه ایران اسالمی از لحاظ سیاسی در 
این  به  بود  منطقه  ژاندارم  ایران  زمانی  گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه 
صورت که مدافع منافع کشورهای ابرقدرت به ویژه آمریکا در منطقه 
خاورمیانه بود ولی امروز به عنوان کشوری تصمیم ساز و تصمیم گیر 

در مناسبات منطقه ای محسوب می شود. 
ایران را یکی  به زندگی در میان مردم  امید  افزایش ۲۰ ساله  مافی 
دیگر از دستاوردهای نظام اسالمی در طول 4۰ سال گذشته عنوان 
به زندگی در میان مردم  امید  یادآور شد: سال 57 میانگین  کرد و 
ایران 53 سال بود که این رقم در سال 96 در زنان 78 سال و در 
مردان 73 است. وی ادامه داد: افزایش ۲۰ ساله امید به زندگی در 
میان مردم مرهون توسعه درمان، آموزش عمومی، بهداشت، آب شرب 
مناسب و ایجاد زیرساخت های مناسب زندگی در داخل کشور است 
که تمام این امور بیانگر این موضوع است که انقالب مسیر توسعه ای 

را دنبال می کند. 
و  کشور  اقتصادی  مشکالت  به  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  مافی 
بیکاری جوانان اشاره کرد و عنوان داشت: اقتصاد کشور با تمام تحریم 
گرفته  پیش  در  را  رشد  مسیر  استکباری  های  قدرت  ظالمانه  های 
است به طوری که امروز صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران 
را برای چهار سال آینده بین سه تا 6 درصد پیش بینی کرده است.
وی در ادامه به حضور پررنگ زنان در عرصه های سیاسی، مدیریتی، 
فرهنگی،هنری و ورزشی کشور در دوران پس از انقالب اشاره کرد و 
گفت: آمارهای مختلف در خصوص زنان نشان می دهد که زنان ایران 
اسالمی پس از انقالب خیزش بلندی برای کسب قله های موفقیت در 
حوزه های داخلی و بین المللی برداشته اند و این در سایه آزادی های 

مدنی انقالب میسر شده است. 
مافی با اشاره به اینکه کشور در حال حاضر در شرایط حساسی به سر 
می برد اظهار داشت: برای گذر از این مقطع سخت تاریخی نیازمند 
اتحاد و همدلی تمامی سلیقه های سیاسی، تفکرات مذهبی و اندیشه 

های حوزه اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور هستیم.


