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با حضور رئیس شورای شهر  و شهردار تهران 

40 پروژه مدیریت شهری منطقه 20 به بهره برداری رسید
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آوای ری- دهیـاری فیروزآبـاد بخـش قلعه نو شهرسـتان ری یکی از بزرگترین دهیاری های سـطح کشـور اسـت که از نظر سـطح خدمات رسـانی و 
سـرعت توسـعه شـهری، از پیشـتازان این حوزه می باشـد. برنامه ریزی، تعریف و اجرای پروژه های زیرسـاختی در جهت توسـعه سـطح رفاه مردم 
از اولویتهای مهم در این روسـتا می باشـد و به جد در دسـتور کار دهیاری فیروزآباد در سـالهای گذشـته و در دوره های اخیر و بویژه در دوره تصدی 

دهیـار جدیـد این روسـتا که پیگیری هـا و زحمات بی شـاعبه ای در این راسـتا متحمل گردیده اند را شـاهد بـوده ایم.
افزایـش سـطح رضایتمنـدی مردم سـاکن در روسـتاها که اکثـر قریب به اتفـاق آنها از اقشـار کـم درآمد و ضعیف جامعه هسـتند یکـی از وظایف 
اصلـی مجموعـه دهیـاری و شـورای هر روسـتا می باشـد. لـذا با توجه بـه این مهـم، دهیـاری فیروزآبـاد از ابتدای سـال 1397 نسـبت بـه تامین 

زیرسـاختهای الزم در جهت رشـد روسـتا و توسـعه همه جانبـه آن اقدام نموده اسـت. 
برخـی از پـروژه هـای مورد نظـر عبارتند از خرید زمین به مسـاحت تقریبـی 3 هکتار جهت تامیـن خدمات عمومی و سـرانه های مورد نیـاز ، طرح 
جامـع بهسـازی انهـار و پیاده راه های سـطح روسـتا بویـژه در مجاورت محـور اتوبان تهران- ورامین که سـالیان سـال بـه دلیل عدم توجـه به این 
امـر موجـب نارضایتی عابرین و سـاکنین روسـتا بوده اسـت. پروژه روکش آسـفالت معابر روسـتا با اسـتفاده از قیـر یارانه ای و کمک بنیاد مسـکن 
انقـاب اسـامی شهرسـتان ری، مرمت، بهسـازی و ایجاد معابر در شـهرک توحید، تعریض خیابـان بهداری به عنـوان یکی از معابر اصلـی و پرتردد 
روسـتا، کمـک بـه راه اندازی سـاختمان جدیـد مرکز جامع بهداشـت و درمـان فیروزآبـاد، طرح بیمه حـوادث، آتش سـوزی و بایـای طبیعی برای 
کلیـه منـازل روسـتا و همچنین پیگیـری و انجام اقدامات الزم در جهت رفع بخشـی از مشـکات مالکین اراضی شـهرک توحید فیروزآبـاد از جمله 

فعالیتهای انجام شـده توسـط دهیاری و شـورای اسـامی فیروزآباد در ایـن بازه زمانی بوده اسـت.

اجرای چندین پروژه عمرانی برای ارتقاء رفاه عمومی
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آوای ری- بهره برداری از ۴۰ پروژه مدیریت شهری شهرداری منطقه بیست تهران در زمینه ارتقاء 
سرانه های فرهنگی، ورزشی، خدماتی، عمرانی و ترافیکی با اعتبار ۶3۰ میلیارد ریال با حضور 
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسامی شهر تهران، 
حسن خلیل آبادی عضو شورای اسامی شهر تهران و رئیس شورای اسامی شهرستان ری، 
فرهاد افشار شهردار منطقه 2۰، وحیدرضا محمدی و علی توکلی شهرداران مناطق 1۵ و 19 تهران، 
حسین توکلی فرماندار شهرستان ری، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مدیران ارشد شهری و 

مدیران و شهروندان ری برگزار شد.

حناچی مطرح کرد
تالش برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهرری

شهردار تهران در آیین بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری منطقه 2۰ بر ضرورت توسعه 
حمل و نقل عمومی در شهرری تاکید کرد.

پیروز حناچی در آیین بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری در منطقه 20 ضمن تقدیر از مسئوالن شهری 
برای افتتاح این پروژه ها درباره شهرری گفت: جای تقدیر دارد که این تالش ها برای تاریخی ترین منطقه 
تهران یعنی شهرری صورت گرفت و مهم تر اینکه بخشی از این پروژه ها مربوط به بانوان بود؛ افرادی که کمتر 
در شهر به سالمت آن ها توجه می کنیم. براین اساس، امیدوارم این فعالیت ها در نشاط و سالمت جامعه و 

بانوان شهرمان موثر باشد.
وی با اشاره به مناسبت شب یلدا و اینکه این مناسبت بعد از پاییز و برگ ریز درختان برای پاسداشت روشنایی 
برگزار می شود و نشان از فرهنگ قدیم و پرسابقه کشور ما دارد، عنوان کرد: شهر ری 6 هزار سال تمدن دارد 
و در برج طغرل سه الیه تمدنی دیده می شود. از آن تمدن عظیم تنها یک دیواره از حرم حضرت عبدالعظیم، 
برج طغرل و یک اثر مرمت شده ساسانی و بخشی از دژ رشکان باقی مانده است. شاید حوادث تاریخی و زمین 

لرزه های پیاپی باعث از بین رفتن تمدن باشد.
شهردار تهران تصریح کرد: ری همواره در تاریخ سرزمین ما شناخته شده بوده و سهم بسیار عمده 
ای از جاده ابریشم را به خود اختصاص داده است. ما در این منطقه مقبره حضرت عبدالعظیم را 
داریم که برای آن ها که حج نمی توانند بروند، یک زیارتگاه است و فضیلت های بسیاری برای 
آن ذکر شده است. گورستان ابن بابویه نیز نشان دهنده قدمت ری است و بخشی از تاریخ دوران 

معاصر را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان این که در فرهنگ ما ری را به عیاری و جوانمردی می شناسند، گفت: تالشمان در 
شهرداری برای منطقه ری این است که کارهای ویژه ای انجام دهیم؛ تراکم نفر در هکتار در این 
منطقه بسیار باالست و بسیاری از محرومیت ها هم وجود دارد که این ها باعث شده هزینه های 
بیشتری نسبت به سرانه در این منطقه داشته باشیم. ما تالش می کنیم حمل و نقل عمومی را 
در این منطقه گسترش دهیم. ظرفیت های فراوانی در این محدوده وجود دارد و تالش می کنیم 

آن ها را فعال سازیم. بخش های مغفول در طرح تفصیلی نیز باید درباره این منطقه اجرا شود.
حناچی به »کارخانه سیمان ری« نیز اشاره و تصریح کرد: در شهرری ظرفیتی داریم که کمتر 
به آن توجه شده است و می تواند خود به عنوان یک موتور محرک باشد. وقتی کشتارگاه تهران 
تغییر عملکرد داد و تبدیل به یک مکان فرهنگی شد، تاثیر فرهنگی عمیقی بر محیط اطراف خود 
گذاشت. ما در شهرری نیز کارخانه سیمان ری را داریم که با آن ایران را ساختیم. قرار است این 
کارخانه تبدیل به یک ظرفیت فرهنگی شود. امیدوارم با حل مشکالت حقوقی بتوانیم این کار را 

انجام دهیم.
وی به موضوع پسماند و مجتمع آرادکوه نیز پرداخت و گفت: طرح کاپ برای حل مشکل پسماند 
است؛ در ابتدای این دوره از مدیریت شهری روزانه حدود 7 هزار تن به آرادکوه زباله منتقل می شد 
که این رقم را توانستیم به 6300 تن برسانیم. ایده آل ما این است که زباله ای به آرادکوه منتقل 
نشود. در واقع، ما ناچار به بازیافت زباله از منازل هستیم و پسماندهایی مانند شیشه، چوب و فلز 
باید از خانه بازیافت شود. حناچی با اشاره به تمرکز کشور در تهران تصریح کرد: بخشی از مشکالت 
ما ناشی از تمرکز است؛ 25 درصد تولید ناخالص ملی و 20 درصد جمعیت در کمتر از دو درصد 

مساحت سکونت دارند که در شهرسازی و مدیریت شهری به این موضوع »تمرکز« می گویند. ما از قزوین 
تا فیروزکوه تحت تاثیر این تمرکز هستیم که حسن این تمرکز وجود اشتغال در کشور و عیب آن غیرقابل 
مدیریت بودن مشکالت است. وی با بیان اینکه باید سیاست های عدم تمرکز را در تهران اعمال کنیم، گفت: در 
این نگاه بهشت زهرا )س( نباید دیگر توسعه بیابد و به دنبال گورستان های دیگری در تهران باشیم. در انتهای 
سال وقتی همه برای پاسداشت عزیزانشان به بهشت زهرا )س( می آیند تمامی شریان های منتهی به بهشت 
زهرا قفل می شود که این امر مشکل ساز است. بر همین مبنا ما تالش می کنیم که به تمرکزها دامن نزنیم.

حناچی در ادامه بر گسترش میادین میوه و تره بار تاکید و تصریح کرد: در این میادین مردم میوه و برخی اقالم 
مصرفی را تهیه می کنند. تالش می کنیم تا با فعال سازی بیشتر میادین میوه و تره بار در شرایط اقتصادی 

فعلی کشور، از آالم مردم کم کنیم.

 رییس شورای شهر تهران:
مشکالت کالنشهر تهران نباید به شهرستان ری 

تحمیل شود
محسن هاشمی رئیس شورای اسامی شهر تهران نیز در آیین بهره برداری از پروژه های مدیریت 
شهری در منطقه 2۰ شهر تهران گفت: همان طور که می دانید در ابتدای روز پایانی پاییز هستیم 

که به روز شب یلدا از آن یاد می شود و این روز را گرامی می داریم.
وی با بیان اینکه مفهوم یلدا و گرامیداشت آن از آن جهت است که امشب تاریک ترین شب سال به پایان 
میرسد و به افزایش روشنی و کاهش تاریکی حرکت می کنیم افزود: برای ما هم این امید وجود دارد که در 

این روزهایی که سخت ترین شرایط اقتصادی را می گذرانیم طی می شود و به شرایط بهتری می رسیم.
وی با اشاره به اینکه شهرری از لحاظ مشکالت زیست محیطی شرایط خوبی ندارد، گفت: مشکالت کالن شهر 

تهران از جمله آلودگی هوا، پسماند و توسعه بهشت زهرا )س( نباید به شهرستان ری تحمیل شود.

رییس شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش تحمیل مشکالت کالنشهر تهران به شهرستان ری را 
اصلی ترین دلیل مطرح شدن بحث جدایی ری از تهران دانست و افزود: شهرداری تهران باید نگاه ویژه ای به این 
شهر تاریخی و فرهنگی داشته باشد و پسماندهای تولید شده در تهران باید در محل تولید از طریق تفکیک و 
تبدیل از بین برود. هاشمی تصریح کرد: انتقال پسماندهای تهران به آراد کوه کهریزک باعث مشکالت فراوانی 
مانند بوی نامطبوع، آلودگی زیست محیطی و تردد کامیون ها می شود که باید با اجرای برنامه های درست این 
مشکالت در محل برطرف شوند. وی با بیان اینکه توسعه بهشت زهرا )س( مشکالت فراوانی از جمله ترافیک 
را به مردم جنوب تهران تحمیل می کند، تاکید کرد: چهار قبرستان در طرح توسعه کالن شهر تهران مطرح 

شده است که باید مسئوالن شهری پیگیر آن باشند.
هاشمی در خصوص پسماندهای کالن شهر تهران نیز عنوان کرد: طرح جامع پسماند در مرحله مطالعاتی قرار 
دارد و بر اساس آن باید پسماندهای تولید شده در هر محل در همان جا تبدیل و تفکیک شود تا شاهد زباله 

گردی و زباله دزدی در سطح شهر نباشیم .
وی با اشاره به اینکه مطالبات مردم شهرستان ری از شورای اسالمی تهران، ری و تجریش کامال به حق است، 
یاآور شد: اگر شهرداری تهران مشکالت زیست محیطی که به شهرری تحمیل کرده است را برطرف نمایند 

دیگر شاهد بحث های مانند جدای ری از تهران توسط مردم و نمایندگان شورا نخواهیم بود.

شهردار منطقه 20 :
ری در دیپلماسی شهری واجد برگ های 

ارزشمندی است
فرهاد افشار شهردار منطقه 2۰ در این مراسم گفت: امروز توفیق داشتیم ۴۰ طرح شهری در 
راستای ارتقاء سرانه های فرهنگی، ورزشی، خدماتی، عمرانی و ترافیکی شامل بوستان، فضای 
سبز، فضاهای ورزشی، تعریض معابر، پیاده رو، احداث پل های عابر پیاده، اقدامات ترافیکی، 
اقدامات زیرساختی مسیل ها و زیباسازی شهری در این منطقه به بهره برداری برسد.

شهردار منطقه 20 در آیین بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری در منطقه 20 شهر 
تهران گفت: این پروژه ها در راستای سیاست گذاری های شورای اسالمی شهر تهران به 

اجرا درآمد.
افشار گفت: ری در دیپلماسی شهری واجد برگهای ارزشمندی است که اگر به این موضوعات 
هویت بخش توجه شود جایگاه منطقه ای و کشوری و جهانی ری بیش از پیش درخشان 
می شود. وی افزود: ری مهمترین شهر در مسیر جاده ابریشم بوده است و بزرگانی در حوزه 
های مختلف علوم در این شهر زندگی کرده اند که توجه به آنها می تواند باعث درخشیدن 
بیشتر ری شود. وی با بیان اینکه این پروژه ها در راستای ارتقای سرانه های زیست شهری 
افتتاح می شود تصریح کرد: ری دارای ارزش های ریسک پذیری است و هویت ری می تواند 

موجب ارتقاء برندینگ شود.
شهردار منطقه 20 افزود: الزم است که در خصوص ارتقاء برندینگ ری در کالن کشور کاری 

صورت گیرد و امیدواریم با نگاه مثبت شهردار تهران این جایگاه در ری ایجاد شود.
گفتنی است عالوه بر افتتاح بوستان خانواده، پروژه فرا منطقه ای پایانه و پارک سوار جوانمرد 
قصاب، بوستان بانوان و  مقبره شهدای گمنام، پروژه بوستان توسکا به وسعت 8 هکتار 
با حضور خانواده شهیدان عباسپور و احمد جانفشان؛ پروژه خیابان کامل )بلوار شهدای 
ایرانیت( به مساحت 3 هکتار با حضور خانواده شهید حسن صادقی، زمین چمن مجموعه 
ورزشی شهید مدرس با حضور خانواده شهیدان گلشنی و پیست دوچرخه سواری بانوان به 
طول ۱500 متر با حضور خانواده شهیدان فاتحی و فرج زاده به عنوان پروژه های کالن از 

میان ۴0 پروژه شهری به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از رضا معلم معاون خدمات شهری و محیط زیست، 
ابوذر ریاضی معاون حمل و نقل و ترافیک و یوسف علی دهقان معاون فنی و عمرانی شهرداری 

منطقه 20 به پاس زحمات انجام شده در اجرای پروژه های این منطقه تقدیر شد.

با حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران
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دکتر نمکی: بهداشت روان جامعه در خطر است
آوای ری- یکی از بخش های بسیار مغفول و مهجور مانده نظام سامت به ویژه در بخش بستری، 

بخش مربوط به بیماران مبتا به اختاالت روانی است.
دکتر سعید نمکی در آیین بهره برداری از بخش موقوفه نظام مافی بیمارستان روانپزشکی رازی) امین آباد( 
تهران گفت: امیدوارم مردم ایران در طوالنی ترین شب سال غم و اندوه را بر زمین نهاده و نخستین روز زمستان 

را با روحی سرشار از شادمانی و دلی مملو از گرمی آغاز کرده باشند.
وی افزود: برای من به عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تلخ است که بگویم ما نیازمند تخت 

بستری بیماران دچار اختالالت روانی هستیم و این نشانگر این است که کار چندانی در این حوزه نکرده ایم.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از عرصه هایی که در حوزه بهداشت به شدت با مشکل مواجه هستیم مربوط 

به حوزه بهداشت روان جامعه است. اگر در حوزه پیشگیری و بهداشت کار بیشتری کرده بودیم، نیازمند توسعه 
فراوان تخت های بیمارستانی نبودیم و متأسفانه یکی از عرصه هایی که به شدت دچار مشکل هستیم و من به 

عنوان وزیر بهداشت، اعالن خطر می کنم، بخش بهداشت روان جامعه است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: شیوع افسردگی و روان های گرفتار زنگ خطر بزرگی برای 

متخصصان حوزه سالمت و امور اجتماعی است که به شدت باید به این عرصه بپردازند.
وی افزود: حدود سه دهه پیش که در وزارت بهداشت معاون امور بهداشتی بودم، در منطقه 20 تهران، طرح 
شهر سالم را اجرا کردیم و بحث ما این بود که چرا نباید به روح نوازی رنگ ها، توجه و فکر نکنیم و چرا شهری 
مملو از پریشانی، دل مردگی و افسردگی داشته باشیم و چرا شهری با نشاط نداشته باشیم.آن زمان نرده های 
پارک ها را جمع آوری کردیم که مردم تصور کنند پارک ها، خانه خودشان است و با الگوی روح نوازی رنگ، 

نرده ها، درها، ایستگاه های اتوبوس و مکان های مختلف را رنگ آمیزی کردیم.

در شهر

گران فروشی و کم فروشی در صدر 
تخلفات نانوایی ها

آوای ری- فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: روابط 
عمومی باید برای سازمان ها نقشی ایفا نماید که پتانسیل 
و ظرفیت دستگاه ها را به نمایش گذاشته و همچنین 

خدمات رسانی و اطاع رسانی مناسب داشته باشند.
حسین توکلی ِکجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه 
شهرستان ری با اشاره به آسیب های موجود در جامعه 
اظهار داشت: باتوجه به اینکه کشور در شرایط حساسی قرار 
دارد و عده ای به دنبال منفعل نشان دادن کشور هستند ، 
لذا می بایست اقداماتی که ادارات و دستگاه ها در دهه فجر 

ارائه می کنند، اطالع رسانی شود.
وی افزود: هر دولتی که روی کار می آید مختص به همین 
نظام است و ما باید تالش کنیم تا در راستای موفقیت نظام 
تالش کنیم. معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه نخستین 
انتخابات را در گام دوم انقالب شاهد هستیم ، گفت: این 
انتخابات حساس است و همگی باید برای افزایش مشارکت 
از طریق برنامه ریزی تالش کنیم، در این میان عده ای 
همیشه خود را موظف می دانند که در انتخابات شرکت 

کنند و عده ای نیز خود را موثر در انتخابات نمی دانند.
وی با بیان اینکه مشارکت سیاسی برای دولت بسیار مهم 
است، بیان کرد: مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر افزایش 
مشارکت دارند و دولت مبنا را بر بی طرفی و قانون مداری و 
انسجام ملی گذاشته است که همگی ما باید برای تحقق آن 
تالش کنیم. حسین توکلی ِکجانی در ادامه تاکید کرد: دهه 
فجر فرصت مناسبی برای ارائه اقدامات دستگاه ها است و 
در این راستا دستگاه ها باید برنامه ریزی کاملی برای ارئه 
اقدامات به مردم داشته باشند تا شاهد تحرک در تبلیغات 
از  افزود: بسیاری  تهران  استاندار  باشیم. معاون  انتخابات 
بزرگی که در شهر و روستاهای شهرستان ری  اقدامات 
روابط  از  لذا  نشده،  رسانی  اطالع  تاکنون  گرفته  صورت 
عمومی ها می خواهیم که در بیان جایگاه واقعی روابط 
عمومی ها در شهرستان ری اقدام نمایند . فرماندار ویژه 
شهرستان ری با بیان اینکه روابط عمومی ها می بایست 
سند توسعه اداره و دستگاه را در معرض دید مراجعین 
بگذارند، تاکید کرد: سند توسعه شهرستان برای تمامی 
حوزه ها و دستگاه ها وجود دارد لذا اولویت ما این است 
که تمامی ادارات در اجرای سند توسعه و ابالغ و اطالع 

رسانی آن بکوشند.
به عدم اطالع رسانی برخی دستگاه ها در  اشاره  با  وی 
مناسبت های مهم افزود: در واقع در راستای اطالع رسانی 
به شهروندان باید ارتباط روابط عمومی ها با اصحاب رسانه 
ارتقا یابد و به طور متوسط می بایست هر اداره یا دستگاه در 
هر فصل یک جلسه با رسانه های شهرستان داشته باشد و 

به بیان اقدامات خود بپردازد.

مجلس آینده سربازان جوان می خواهد ، نه ژنرال های سیاسی

حسین  توکلی:

اطالع رسانی نیاز به تقویت دارد
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آوای ری- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری 
گفت: افزایش قیمت نان و پس از آن اصاح قیمت بنزین سبب 
بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری 9۸  شد 

بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان داشته باشند.
موسی احمدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ری، با اشاره به بازرسی 
و نظارت بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت ری از طریق دریافت 
گزارش های مردمی اظهار داشت: افزایش قیمت نان و پس از آن اصالح 
قیمت بنزین سبب شد بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
ری 98 بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان داشته باشند که ارزش 

ریالی جریمه تخلفات آن در حدود ۱00میلیون ریال است.
وی افزود: از ابتدای طرح بازرسی و نظارت بر نانوایی های شهرستان ری، 
80 درصد از واحدهای صنفی نانوایی مورد بازرسی قرار گرفته و تخلفات 

مشاهده شده بیشتر در زمینه گران فروشی و کم فروشی بوده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری تصریح کرد: در یکی 
از این بازرسی ها  تعداد ۱80کیسه آرد ۴0 کیلویی جمعاً به میزان 7200 
کیلوگرم از سوی بازرسان اداره صمت شناسایی شد که به علت عرضه 

خارج در سطح شهرستان کشف و نسبت به توقیف آن اقدام شد.
احمدی ادامه داد: در این مورد ضمن تشکیل پرونده ای به ارزش 60 
میلیون ریال مراتب به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان ری نیز 
ارجاع شد. وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: تخلف مجدد واحدهای 
نانوایی در مرحله بعدی طرح نظارت منجر به تعطیلی و قطع سهمیه 
واحد مربوطه می شود و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب و سایر تخلفات مراتب را به 

سامانه ۱2۴ گزارش کنند.

آوای ری- در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین 
اهالی روستاهای شهرستان ری؛ اولین اتوبوس کتاب از 
سوی دهیاری و شورای اسامی روستای عماد آور بخش 

مرکزی ری، راه اندازی شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری در مراسم 
آغاز این برنامه گفت: اتوبوس کتابخوانی به صورت چرخشی در 
چندین روستای بخش مرکزی اقدام به توزیع کتاب در میان 
دانش آموزان کرده است و این برنامه در سایر روستا ها نیز انجام 
می شود. سید حسن صفوی با اشاره به ظرفیت های شهرستان 
ری برای پایتختی کتاب ایران اظهار داشت: با توجه به قدمت 

شهرستان ری و حضور دانشمندان، اندیشمندان و هنرمندان در 
سطح جهانی، این شهرستان شایستگی کسب عنوان پایتخت 
کتاب را دارد. وی افزود: در چهار سال گذشته، شهرستان ری 
نامزد پایتخت کتاب بوده و امیدواریم که امسال با برنامه های 
متعددی که در این حوزه انجام شده است، موفق به کسب عنوان 

پایتخت کتاب ایران شود.
فاطمه فکوریان؛ بخشدار مرکزی شهرستان ری هدف از 
تجهیز و راه اندازی اتوبوس کتاب را ارتقای سرانه مطالعه کودکان 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  نشاط  ایجاد  و  روستایی  نوجوانان  و 
روستاهای تابعه این بخش عنوان کرد و گفت: حرکت اتوبوس 

ترویج فرهنگ کتابخوانی در  برای  نمادین  فعالیت  کتاب یک 
بین اقشار مختلف محسوب می شود و این اقدام فرهنگی که 
از سوی دهیاری  ارشاد اسالمی  و  اداره فرهنگ  با هماهنگی 
روستای عمادآور اجرا شده بود، فرصت مغتنمی را برای رغبت 

بیشتر کودکان و نوجوانان به کتابخوانی فراهم کرد.
فکوریان در ادامه افزود: در اتوبوس کتاب حدود یکهزار جلد کتاب 
داستان و مجموعه کتاب های روانشناسی و اجتماعی ویژه گروه 
سنی کودک و نوجوان جانمایی شده بود که در پایان به مسافران 

اتوبوس کتاب هدایایی اهداء شد.
وی افزود: در روستاهای بخش مرکزی شهرستان ری برنامه های 
کتابخوانی متعددی انجام و چندین کتابخانه و بوستای کتاب 
افتتاح شده و در آینده نیز برنامه های خوبی در این حوزه برگزار 

خواهد شد.
انسیه اسماعیلی دهیار روستای عمادآور نیز اظهار داشت: 
کافه کتاب و کتابخانه سیار به همت دهیاری عمادآور ایجاد شده و 
قرار است که اتوبوس کتابخوانی به  صورت چرخشی در روستاهای 
شهرستان ری اقدام به توزیع کتاب در میان دانش آموزان کند و 

فرصت مطالعه را برای سایر اقشار مردم فراهم کند.
اتوبوس کتاب با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان ری از کافه 
کتاب روستای عمادآور حرکت کرده و پس از توقف در خانه 
کتاب روستای تقی آباد، مدرسه و مسجد روستای نسوز و هفت 
دستگاه در پایان در روستای فاقد دهیاری الیمون توقف کرد 
که در ایستگاه پایانی با برگزاری پاتوق کتابخوانی، اهدای شاخه 
های گل و کتاب و هدیه به کودکان و نوجوانان و برگزاری برنامه 
های جنگ شادی اوقات خوشی را برای کودکان و نوجوانان این 

روستای کم برخوردار رقم خورد.

حرکت اتوبوس کتاب عمادآور به مقصد روستاهای بخش مرکزی ری 

آوای ری- حضـور مجـدد ژنرال هـای سیاسـی در 
مجلـس آینده، فرصـت مطالبه گری افـکار عمومی 

از قـوه مقننـه را سـلب می کند. 
مرتضـی فغانی جانشـین دبیرکل حزب همت در حاشـیه 
دیـدار بـا جمعـی از جوانان دفتـر این حزب در شـهرری، 
بـا اعـالم مطلـب فـوق افـزود: تجربـه نشـان داده ورود 
سـلبریتی های سیاسـی و صاحبـان مکنـت بـه مجلـس 
شـورای اسـالمی، عـالوه بـر دوری قـوه مقننـه از کارکرد 
اصلـی خـود، مـردم هـم نتوانسـته اند حقوق خویـش را از 

وکالی شـان مطالبـه کنند.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از وظایـف مهـم نماینـدگان 
مجلـس عـالوه بـر قانونگـذاری، نظارت جدی بـر عملکرد 
سـازمان ها و دسـتگاه های مختلـف اسـت، اظهار داشـت: 
متأسـفانه مدعیـان سیاسـی در ادوار مختلـف مجلـس، 
مصالـح ملـی را فـدای منافـع جناحـی خـود کرده اند که 
نمونـه بـارز آن را در اسـتیضاح وزراء و یا تحقیق و تفحص 

از سـازمان های دولتـی می تـوان دیـد.
فغانـی تأکیـد کـرد: بـه نظـر می رسـد در ایـن دوره از 
انتخابـات،  سـلبریتی های سیاسـی اقبـال زیـادی بـرای 
حضـور در مجلـس نداشـته باشـند، چـون افـکار عمومی 
عملکـرد و مواضـع قبلـی آنـان را مثبت ارزیابـی نمی کند 
و بـه عبـارت دیگر مـردم در مجلس آینده سـربازان جوان 

می خواهنـد، نـه ژنرال هـای سیاسـی.
جانشـین دبیـرکل حـزب همدلـی مـردم تحول خـواه بـا 
اشـاره بـه ثبت نـام بسـیاری از چهره هـای مسـن بـرای 
رقابـت در انتخابـات مجلـس یازدهـم،  ادامـه داد: با توجه 
بـه تأکیـدات مقـام معظـم رهبری مبنـی بر بسترسـازی 
بـرای حضـور جوانـان در عرصه های مدیریتی کشـور،  این 
افـراد فرصـت را مغتنـم شـمرده و بـا کناره گیـری خـود، 

ضمـن اعتمـاد بـه جوانان شایسـته این مرز و بـوم، فضای 
حضـور آنـان بـرای نقش آفرینی در حل مشـکالت کشـور 

را همچـون دوران جنـگ تحمیلـی فراهـم کنند.
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی جنبـش دهـه شـصتی ها از 
سـوی حـزب همـت تأکیـد کـرد: همانگونـه کـه جوانان 
غیـور، تحصیل کـرده و حزب اللهـی در دوران دفاع مقدس 
و پس از آن در صنایع نظامی و موشـکی برای کشـورمان 
افتخارآفرینـی کردنـد، ایـن بـار هـم حضورشـان در قـوه 
مقننـه می توانـد مجلسـی کارآمـد و موثـر را بـه ارمغـان 

بیاورد.
فغانـی رفـع معضـالت اقتصادی و رسـیدگی به معیشـت 
مـردم را از اولویت هـای مجلـس یازدهـم دانسـت و گفت: 
در صـورت اجـرای سیاسـت های اقتصـادی مقاومتـی که 
تکیـه بـر اسـتفاده از توانمندی هـا و ظرفیت هـای داخلی 
دارد و بـا حمایت از سـرمایه گـذاران و تولیدکنندگان که 
عامـل مولد اشـتغال پایدار هسـتند، می تـوان ضمن غلبه 
بـر تحریم هـای اقتصادی، بسـیاری از مشـکالت جامعه به 

ویـژه بیـکاری جوانان تحصیـل کرده را حـل نمود.
جانشـین دبیـرکل حزب همـت با اشـاره به شـرط دولت 
مبنـی بر بررسـی حسـاب های بانکی مردم بـرای پرداخت 
یارانـه معیشـتی اظهـار داشـت: چگونـه مسـئولین اجازه 
دارنـد بـه حسـاب های شـخصی افـراد دسترسـی پیـدا 
کننـد، امـا حاضر بـه شفاف سـازی وضعیت مالـی و اعالم 

لیسـت امـوال خود بـه مردم نیسـتند. 
وی تأکیـد کرد: یکـی از مطالبات جدی مردم در انتخابات 
پیـش رو عـالوه بـر داشـتن تعهـد و تخصـص کاندیداها، 
بیـان دقیـق تمکـن مالی و شـرایط زندگی شـخصی آنان 
مـی باشـد. چـرا کـه سـطح زندگـی نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـالمی نبایـد از عـرف عمومـی جامعـه باالتـر 

باشـد. فغانـی افـزود: در ایـن دوره از انتخابات بـا توجه به 
نارضایتـی عمومـی از عملکـرد دو جریان بزرگ سیاسـی 
کشـور کـه طـی چنـد دهـه اخیـر مجلـس و دولـت را 
در اختیـار داشـته اند،  بـه نظـر می رسـد، شـرایط بـرای 
موفقیـت احزاب مسـتقل و جـوان امیدوارکننده تر اسـت. 
جانشـین دبیـرکل حـزب همـت در پایـان تأکیـد کـرد: 
ایـن جریـان سیاسـی بـه عنـوان یـک حـزب ملـی در 
صـدد اسـت تا از بیـن جوانـان انقالبی، تحصیل کـرده و با 
انگیـزه خدمتگـزاری برای 290 کرسـی مجلس کاندیدای 
اختصاصـی معرفـی نمایـد تا بـا حمایـت مـردم و پس از 
پیـروزی در انتخابـات، فراکسـیون همـت را در مجلـس 

شـورای اسـالمی پایه گـذاری کنـد.

جانشین دبیرکل حزب همت:
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Email:avayrey@gmail.com

خبرخوان

روی خط خبر

www.avayerey.ir

آوای ری- اسماعیل نعمت زاده؛ شهردار کهریزک با اعام این خبر گفت: پس از دیدار 
مسئوالن شهرستان ری و مدیریت شهری شهرداری کهریزک با هیئت مدیره منطقه صنعتی 
احمدآباد؛ ایجاد مسیر دسترسی از جاده قدیم تهران قم به این شهرک صنعتی یکی از 

مهمترین مطالبات مطرح شده بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کهریزک؛ به همین منظور پس از بررسی های میدانی و نظرسنجی 
کارشناسان حوزه ترافیک از ضلع شرقی جاده قدیم تهران قم، حدفاصل  ورودی صادق آباد و کمربندی 
دوم تهران یک معبر ورودی جانمایی و اقدامات عمرانی جهت مناسب سازی و بازگشایی این معبر 
صورت گرفت. شهردار کهریزک با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در معبر توت سفید گفت: پس از 
خاکبرداری و انتقال خطوط گاز، عملیات های عمرانی درقالب ۱75 متر طول جدول گذاری، 2هزار متر 

زیرسازی و توزیع 500 تن آسفالت در این  معبر درحال اجراست.
نعمت زاده مهترین مزایای اجرای این طرح عمرانی را کاهش ترافیک و مدت زمان سفر رانندگان درحال 
تردد به این منطقه صنعتی و جلب رضایت فعاالن صنعتی عنوان کرد. اکنون این پروژه عمرانی با  50 

درصد  پیشرفت فیزیکی درحال اجراست.

با حضور فرمانده کل ارتش انجام شد

گرامیداشت شهدای ارامنه و 
ادیان توحیدی

امیر  حضور  با  ارامنه  شهدای  گرامیداشت  مراسم  ری-  آوای 
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، محسن 
هاشمی رئیس شورای اسامی شهر تهران، اسقف اعظم سبوه 
سرکیسیان، سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا)س( و 
شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی)ره( و خانواده های معظم 
شهدا، جانبازان و ایثارگران ارامنه در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
این مراسم در آستانه سال نو میالدی و میالد حضرت عیسی)ع( با 
حضور امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ 
عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار حمزه علی 
کاویانی معاون هماهنگ نیروی دریایی ارتش، امیر سرتیپ محمدرضا 
فوالدی رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش، 
امیر سرتیپ شاهین تقی خانی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش، 
اسقف اعظم سبوه سرکیسیان و جمعی از فرماندهان و مقامات لشکری 

و کشوری و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ارامنه برگزار شد.
گفتنی است در پایان این مراسم با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهورس اسالمی ایران و 
اسقف اعظم سبوه سرکیسیان،سعیدخال مدیر عامل سازمان بهشت 
آلبرت  خمینی)ره(  امام  حضرت  مطهر  حرم  شهردار  و  زهرا)س( 
محمودلو جانباز 50 درصد در مریوان، هاسو کشیش دانیالیان جانباز 
70 درصد در مریوان، ریموند ریکوریاند جانباز و آزاده، واروژ طهماسبی 
جانباز 50 درصد، مادر شهید زوریک مرادی مسیحی و مادر رازمیک 

خاچاطوریان تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جلسه شورای هیئات مذهبی ری

فاطمیه  با موضوع  آوای ری- جلسه شورای هیئات مذهبی 
و برنامه ریزی هیئات مذهبی جهت مراسم شهادت حضرت 

فاطمه الزهرا سام اهلل علیها برگزار شد.
الزم به ذکر است جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی 
شهرستان ری با حضور حجت االسالم کنگرلو رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی، حجت االسالم دیبازر کارشناس تشکل های مذهبی و ۱۱ نفر 
از اعضای شورای هیئات مذهبی برگزار شد و اعضا بدین شرح انتخاب 

شدند: آقایان محمدرضا حبیبان- محسن سبزعلی- حسن نجاریان

تشریح عملکرد  اداره ثبت احوال  
شهرستان ری 

آوای ری- » زهرا شیبانی« مدیر اداره ثبت احوال شهرستان 
ری به مناسبت هفته ثبت احوال در گفتگویی به تشریح برخی 

از اقدامات این اداره در خدمت رسانی به مردم پرداخت.
مدیر اداره ثبت احوال شهرستان ری با اشاره به تاریخچه تاسیس این 
سازمان در ۱0۱ سال پیش گفت: ثبت وقایع و اتفاقات مهم در زندگی 
بشر از ضروریاتی بوده که در آن زمان مورد توجه متولیان قرار گرفته 
و با راه اندازی این اداره نسبت به این مهم اقدام نموده اند چرا که ثبت 
وقایع حیاتی از مهمترین منابع برنامه ریزی های اقتصادی، فرهنگی و 
آموزشی جوامع است و از ضروریات هردولتی، داشتن اطالعات و آمار 

جمعیتی کشور است.
وی ادامه داد:  اکنون با گذشت ۱0۱سال  از تالش همکاران  با داشتن 
آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی و صدور کارت هوشمند ملی ثبت احوال 
نهادی پیشرو در دولت الکترونیک محسوب میشود و درگاه  خدمات 
سایر سازمانها به شهروندان عزیز بر پایه کارت هوشمند ملی صورت 
می پذیرد. شیبانی افزود: امروزه ثبت احوال با داشتن آرشیو اسناد 
الکترونیکی خدمات به شهروندان را تسریع و تسهیل نموده است. مدیر 
اداره ثبت احوال شهرستان ری تصریح کرد: در سال های اخیر در امرقضا 
زدایی  و عدم مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، ثبت احوال امکان  
تغییر نام اشخاص را بر اساس دستوالعمل صادره سازمان فراهم نموده 
است. وی ثبت وقایع حیاتی همچون والدت و فوت در کمترین زمان 
ممکن، ارایه خدمات صدور کارت ملی هوشمند، درخواست تغییر نام و 
یا نام خانوادگی براساس آیین نامه های موجود را از جمله اقدامات این 
اداره برشمرد و گفت: شهروندان بایستی طبق قانون حداکثر ظرف مدت 
۱5 روز نسبت به اعالم والدت فرزند خود و در مدت ۱0 روز نیز نسبت 

به اعالم وفات بستگان خود اقدام  نمایند.

اهدای ۱200بسته یلدایی به 
نیازمندان

 آوای ری- به همت سپاه ناحیه حضرت روح اهلل)ره(، 
بسیج سازندگی این ناحیه و بسیج مساجد و محات 
شهروندان  بین  یلدا  شب  مخصوص  12۰۰بسته 
آباد فشافویه و  باقرشهر، کهریزک، حسن  نیازمند 

قلعه نو توزیع شد.
روح  حضرت  ناحیه  سپاه  فرمانده  آرزومندی،  سرهنگ 
اهلل)ره( این اقدام را حمایتی برای همراهی تمام شهروندان 
این منطقه با آداب و رسوم ایران و همچنین خوشنودی این 

افراد در طوالنی ترین شب سال دانست.

بازدید مدیریت شهری باقرشهر 
از پروژه های عمرانی

آوای ری- اسد سرنابه سرپرست شهرداری به همراه 
از پروژه های  باقرشهر  از مدیران شهرداری  جمعی 

عمرانی بازدید کردند.
اسد سرنابه به همراه جمعی از مدیران مجموعه شهرداری در 
محل پروژه های عمرانی سطح شهر حضور یافته و از نزدیک 

پروژه ها را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.
گره های ترافیکی سه راه باقرشهر و خیرآباد، بهبود وضعیت 
عبور و مرور ، بهبود وضعیت نظافت و رفت و روب معابر 
شهری، بوستان نه دی ، سوله ازدواج آسان، الین کند رو 
از جمله  توریست و پل غیر هم سطح کمربندی شرقی 

بازدیدهایی بود که توسط مدیریت شهری صورت گرفت.

اماکن فرهنگی شهر نقش بسزایی 
در تامین اوقات فراغت دارند

همراه  به  باقرشهر  شهرداری  سرپرست  ری-  آوای 
معاون مالی اداری و مسئول امور فرهنگی اجتماعی از 

فرهنگسرای استاد شهریار بازدید بعمل آورد.
اسد سرنابه با همراهی احد هوشمند و صمد باقری معاون 
با  باقرشهر  مالی اداری و مسئول امور فرهنگی اجتماعی 
از نزدیک روند کار  حضور در فرهنگسرای استاد شهریار 

فرهنگسرا را مورد بازدید قرار دادند.
سرنابه در این بازدید گفت: اماکن فرهنگی شهر می تواند 
نقش بسزایی در تامین اوقات فراغت و آموزش های متنوع 
به شهروندان ایجاد نماید لذا فرهنگسراها باید از تمام توان و 
خالقیت خود بهره برده تا بتوانند خدمات خوبی ارائه دهند.

اسماعیل آقاخانی :
کسب در آمد پایدار از اهداف 

مهم دهیاری است

آوای ری- مهندس اسماعیل آقاخانی دهیار قمصر 
سمت  به  حرکت  دهیاری  مهم  اهداف  از  گفت: 

درآمدهای پایدار است.
آقاخانی با اشاره به شروع پروژه بزرگ ساخت 20 باب مغازه 
تجاری در خیابان 35 متری همت گفت : مجموعه دهیاری 
و شورای اسالمی قمصر پس از کارشناسی و دریافت مجوز 
اقدام به اجرای پروژه بزرگ و مهم ساخت 20 باب مغازه 
تجاری در خیابان 35 متری همت را در دستور کار خود 
قرار داد. وی گفت: سعی کرد ه ایم تا تمهیدات خوبی در 
جهت حرکت به سوی کسب درآمد های مستمر و پایدار که 
از اهداف مدیریت روستا است بیاندیشیم و با شروع پروژه 
ساخت 20 باب مغازه تجاری انشااهلل بخش اول تصمیمات را 

به مرحله اجرا در آورده ایم.
تا  است  امسال سعی شده   : افزود  ادامه  در  قمصر  دهیار 
برنامه ریزی مطلوبی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی 
و خدماتی و پروژه های برای درآمد مستمر مجموعه دهیاری 

و شورای اسالمی روستا صورت گیرد.
از دیگر پروژه های درامد پایدار و مستمر میتوانیم به ساخت 
دو باب مغازه تجاری در ورودی سالن چند منظوه ورزشی 
و ساختمان تجاری و اداری نبش خیابان شهید محمودی 

روستا اشاره نمودکه همزمان در حال اجرا می باشد.

نعمت زاده خبر داد :
بازگشایی معبر توت سفید منطقه صنعتی احمدآباد 

کهریزک بزودی

وقوع بحران زیست محیطی در شهرری
آوای ری- رییس شورای اسامی شهرستان 
ری از وقوع یک بحران زیست محیطی در 
شهرستان ری خبر داد و گفت: »این موضوع  
با جان و سامت مردم، کودکان و سالمندان 
مرتبط است و از دولت، استاندار و فرماندار 
عاجزانه می خواهیم که به داد محیط زیست 

شهرستان برسند«. 
جلسه  چهارمین  و  چهل   خلیل آبادی  حسن 
شورای اسالمی شهرستان ری افزود: این جلسه 
با حضور همه اعضاء و همچنین فرماندار ویژه 
شهرستان، افشار )شهردار منطقه 20(، مسئوالن 
ادارات حمل و نقل و راهداری و همچنین محیط 
اظهار  وی  شد.  برگزار  ری  شهرستان  زیست 
داشت: در این جلسه رئیس اداره محیط زیست 
شهرستان گزارشی از وضعیت اسف بار محیط 
زیست شهرستان ارائه داد که در حوزه پسماند، 
متعددی  مشکالت  دچار  خاک  و  روان آب ها 
هستیم و پسماندهای زیادی اعم از پسماندهای 
نخاله های  چربی سوزی ها،  مانند  حیوانات 
ساختمانی در نقاط مختلف شهرستان و روزانه 
نه  هزار تُن زباله در منطقه آرادکوه کهریزک وارد و 
بازیافت می شود که همه این موارد به یک پدیده 

مشکل زای محیط زیستی تبدیل شده است. 
از  سوی  دیگر،  داد:  ادامه  خلیل آبادی 
آن  پی  در   مسئوالن  سایر  و  رئیس جهموری 
هستند که مرکز دفن زباله آرادکوه در کهریزک 
را جابه جا کنند و امیدواریم که این اتفاق هر  
چه  زودتر رخ دهد؛ چرا  که برای سالمت مردم 
متساعد  گازهای  و  شرابه ها  است.  خطرناک 
تردد  مسیر  حتی  و  زباله  دفن  مرکز  از  شده 
کامیون هایی که زباله ها را حمل می کنند  به 
آالیندگی  مسیر،  در  شیرابه ها  رسوب   دلیل 
زیادی را در محیط زیست شهرستان ایجاد کرده 
است. وی بیان داشت: از طرفی، پسماند حیوانات 
و وقتی که آنها را ذبح می کنند، چربی ها، امحاء 
و احشای آنها را به شهرستان ری می آورند و 
تبدیل به روغن های غیر بهداشتی می کنند و 

همین طور کوره های ذغال سوزی که در منابع 
طبیعی ایجاد می شود که متأسفانه سال گذشته 
حادثه ای برای یکی از مأموران محیط زیست 
شهرستان رخ داد که دچار سانحه سوختگی 
زباله های  از  که  پسماندهایی  همین طور  شد. 
زباله گردها  توسط  غیرمجاز  به صورِت  شهری 
جمع آوری می شود و در برخی از مناطق حاشیه 
را تبدیل می کنند که متأسفانه  آنها  شهرری 
مازادش را آتش می زنند و آلودگی هوا و محیط 

را در پی دارد. 
عضو شورای شهر تهران، ری و شمیرانات یادآور 
شد: متأسفانه یک خبر ناگوار دیگر برای مردم 
شهرری داریم که قرار است پسماندهای صنعتی 
را به منطقه هوشنگ آباد فشافویه منتقل کنند 
که این یک ضایعه زیست محیطی ست که به 

شهرستان ری تحمل می شود. 
دیگر  شهرستان  که  کنند  توجه  مسئوالن 
ظرفیت دریافت این همه پسماند، زباله، فاضالب 
و مسائل زیست محیطی را ندارد و این منطقه 
در آستانه بحران زیست محیطی قرار گرفته است 
و از هیئت دولت و استاندار تهران می خواهیم که 
در مورد مصوبه ای که درمورد منطقه هوشنگ آباد 
داشتند، تجدیدنظر کنند؛ چرا  که مردم، نخبگان 
این موضوع  به  امام جمعه حسن آباد  و حتی 

اعتراض دارند؛ چرا که منابع طبیعی شهرستان 
را تبدیل به مذبله و محل پسماند می کنند=. وی 
تصریح کرد: »برای این کار پیشنهاد کردیم که 
کارخانه های تبدیل زباله را در شهرستان ری 
یا مناطق حاشیه ایجاد کنند نه آنکه زباله ها 
را دفن کنند. امروز ابتدایی ترین، سنتی ترین و 
غیربهداشتی ترین نوع جمع آوری پسماند، دفن 
یا دپوست. متأسفانه صورت مسئله را ساده کرده 
و به دلیل وسعت زیاد شهرستان و »میان رود« 
بهره بردای  آن  از  می توان  که  زمین هایی  در 
کشاورزی و صنعتی کرد و تولید اتفاق بیافتد 
را قرار است زباله های صنعتی را در بیابان های 
شهرستان رها کنند که برای مردم فشافویه، 
کهریزک و باقرشهر و حتی منطقه گردشگری 
و آزاد، شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( و مرقد 
می کند.  عدیده  مشکالت  دچار  را  امام)ره( 
ندارد که  این معنی  بیان داشت:  خلیل آبادی 
در نقطه ای فرودگاه بین المللی ایجاد کنیم و 
در نزدیکی آن مرکز پسماند، دپو زباله، کارخانه 
سنگ و صنعتی باشد و مشخص نیست با چه 
منطقی برنامه ریزی شده است؛ در حالی که باید 
یک همخوانی و هم گرایی وجود داشته باشد. 
فرودگاه که محل عبور و مرور میهمانان خارجی 
و ایاب و ذهاب گردشگران است در بدو ورود 

به کشور با بوی نامطبوع زباله مواجه می شوند، 
می شود؟  انجام  کاری  چنین  کشور  کدام  در 
متأسفانه از همه مظلوم تر، شهرری که زباله ها 
و پسماندهای رباط کریم، واوان و اسالمشهر و 
شهرهای مجاور را نیز در خودش باید جای بدهد 
و آیا این ظلم نیست و نیاز به همت واالیی ندارد؟ 
و مسئوالن باید توجه کنند که بیایند کارگاه ها 
و تصفیه خانه های مختلفی را برای بازیافت ایجاد 

کنند. 
ارتفاع  ری  اسالمی  شهرستان  شورای  رئیس 
را  کهریزک  آرادکوه  مرکز  در  دفع شده  زباله 
60 متر عنوان کرد و گفت: این معضل بزرگ 
می خواهیم  دوباره  اکنون  و  کردیم  رها  را 
زباله های صنعتی را به هوشنگ آباد و رودشور 
بیاوریم که در هیچ جای جهان چنین چیزی 
را نداریم و فقط یک عده سودجو در این بین 
از  نان درمی آورند.  به مردم،  راه آسیب زدن  از 
عاجزانه  فرماندار شهرستان  و  استاندار  دولت، 
می خواهیم که به داد محیط زیست شهرستان 
ری برسند. اداره محیط زیست شهرستان ری با 
وجود این همه معضالت یک ساختمان، مأمور 
و امکانات الزم را ندارد و چطور می خواهیم از 
محیط زیست محافظت کنیم و این آسیب ها 
به طورقطع در آینده به بحران های اجتماعی و 

بهداشتی تبدیل خواهند شد. 
وی تصریح کرد: این موضوع را در صحن شورای 
شهر تهران و در حضور معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان محیط زیست مطرح کردم اما 
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و به جای آنکه مشکالت 
قبلی را حل و رفع کنند، اکنون می خواهند در 
را  صنعتی  پسماندهای  فشافویه  هوشنگ آباد 
بیاورند. عضو شورای اسالمی  شهر تهران تأکید 
کرد: این موضوع را بارها مطرح کردیم و به جایی 
نرسیدیم و در این بین رسانه ها با بازگوکردن 
این مشکالت و معضالت نقش اساسی می توانند 
داشته باشند؛ چرا که با جان و سالمت مردم، 

کودکان و سالمندان مرتبط است.

حسن خلیل آبادی اعالم کرد :

کشاورزی  خدمات  و  بارفروشان  سبزی فروشان،  و  میوه  اتحادیه  رییس  ری-  آوای 
شهرستان ری گفت: مشکات ما از زمانی آغاز شد که وانت بارها در سطح شهر شروع 
به کسب غیرمجاز کردند؛ درحالی که کسبه ای که به صورِت قانونی کار می کند اگر بارشان 

کمی  به پیاده روها بیاید مشکات زیادی ازسوِی شهرداری برای شان ایجاد می شود. 
اصغر سبزعلی افزود: در این رابطه نامه  نگاری های زیادی را با شهرداری و نواحی شهرداری در شهرری و 
شهرهای حسن آباد، کهریزک، باقرشهر، قیامدشت و خاور شهر داشتیم و حتی در این رابطه به شهردار 

منطقه 20 نیز نامه زدیم که هیچ جوابی به ما داده نشد. 
وی اظهار داشت: صنف سبزی فروشان و میوه فروشان و در مجموع بارفروشان، روز فروش هستند و 
مشکالت گرانی و خرابی میوه و سبزی را نیز دارند و در عین حال همه عوارض شهرداری، دارایی و 
عوارض حکومتی را پرداخت می کنند و خواسته آنها از دولت و شهرداری این است که وانت بارها را در 
سطح شهر جمع آوری و آنها را ساماندهی کنند که تاکنون هیچ رسیدگی نشده است. سبزعلی ادامه 
داد: بعد از ظهرها اگر گذرتان به میدان صفاییه افتاد، تجمع وانت بارها ترافیک سنگینی را در منطقه 
 ایجاد کرده و اگر خدای ناکرده آمبوالنسی که مریض بدحالی دارد و باید خودش را سریع به بیمارستان 
برساند، با مشکل روبه رو می شود. در گذشته شاید وانت بارها یا چرخی ها یک قلم بار می فروختند 
اما اکنون وانت بارها به صورِت سیار در نقاط مختلف شهرری بیش از ۱5 قلم میوه می فروشند. وی با 
اشاره به صحبت های شهردار منطقه 20 که  این موضوع را به دلیل مشکالت اقتصادی در جامعه دانسته 
بود، خاطرنشان کرد: اگر مشکل اقتصادی در کشور وجود دارد برای همه مردم ایران است. اکنون اتباع 

افغانی نیز با سه چرخه روی به فروش سبزی و میوه آورده اند. 
در باغ های سبزی کاری شهرری اگر تحقیق کنید، اتاق های غیراستاندارد و غیربهداشتی را برای 
شست وشوی سبزی درست کرده اند و به مردم سبزی می فروشند. االن فصل ترشی ست و کسبه باید 
وسایل ترشی را برای فروش بیاورند اما شما همه وسایل مورد نیاز ترشی را می توانید در این مزارع 
ببینید که در کنار آن نیز میوه و پیاز و سبزی نیز می فروشند؛ درحالی که مزارع محل تولید سبزی ست 
و باید به صورِت عمده به فروش برسد نه خرده فروشی ضمن اینکه  این افراد نه مجوز پزشکی دارند و 

نه  اینکه عوارض های مربوطه را پرداخت می کنند. 

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان، بارفروشان و خدمات کشاورزی شهرستان ری همچنین تصریح 
کرد: در ایام عید نیز غرفه های دولتی و عرضه دولتی برای مردم فراهم می شود و کسبه به همین دلیل 

از 25 اسفند مغازه ها را تعطیل و از ۱3 فروردین دوباره کارشان را آغاز می کنند. 
وی ادامه داد: همه  این موارد معضلی را در شهرری ایجاد کرده که امیدوارم شهرداری این مشکالت 
را برطرف کند و اگر رسیدگی نشود شرایط خیابان ۱7 شهریور یا سه راه فرح آباد به وجود می آید که 

به دلیل حجم زیاد وانت بارها و نیسانی ها، ترافیک سنگینی در منطقه  ایجاد شده است. 
سبزعلی بیان داشت: وقتی مشکالت حل شود به طور حتم کسانی که به طور قانونی کار می کنند 
کسب و کارشان رونق می گیرد و کسانی که در این بخش به صورِت غیرقانونی فعالیت می کردند، 
می توانند به عنواِن کارگر یا شریک در کنار مغازه داران به فعالیت خود ادامه دهند؛ چرا که مردم 
می دانند اگر کم فروشی هم انجام شود، می توان از مبادی ذیربط با آنان برخورد کرد درحالی که با 
بارفروشانی که با وانت و در سطح شهر اقدام به  این کار می کنند، چگونه می توان برخورد کرد؟ وی 
گفت: در راسته صالح آباد هر کسی برای خودش غرفه یا چادری را برپا کرده که به خصوص در روزهای 
پنجشنبه و جمعه ترافیک سنگینی در این مسیر به وجود می آید؛ درحالی که می توان این افراد را 
ساماندهی کرد تا با کسب مجوز قانونی به فعالیت خودشان ادامه دهند. به غیر از آن کانکس هایی در 
سطح شهرری به صورِت تکی فعالیت دارند که می گویند زیر نظر میادین بزرگ شهرداری ست. این 
درست نیست که یک کانکس در منطقه موجب اختالل در کسب و کار مغازه داران شود؛ درحالی که 
دستورالعملی در این رابطه است که  این کانکس ها نیز باید زیر نظر اتحادیه باشند درصورتی که سازمان 
میادین هیچ پاسخی به ما نداده است. این کانکس ها اکنون در نقاط مختلف شهر همچون میدان 

بشارت، شهید بهشتی و فداییان اسالم فعالیت دارند. 
وی همچنین در پاسخ به اظهارات شهردار منطقه 20 تهران که نظام صنفی و اتحادیه ها می توانند 
مجوز سیار برای وانت بارها صادر کنند، گفت: چنین مجوزی اصال وجود ندارد و مشخص نیست 
استناد قانونی شهردار منطقه بابت وانت بارهایی که به صورِت جزئی بارفروشی می کنند، چیست؟ 
هر نظام صنفی کد مخصوص به خود و ضوابط خودش را دارد و در نظام صنفی نیز مجوزی برای 
فعالیت های سیار وجود ندارد؛ چرا که برای مجوز اتحادیه از متقاضیان جواز منزل، کدپستی و قولنامه 

دریافت می کند تا در سیستم اتوماسیون به ثبت برسد و سپس جواز صادر شود.

گالیه رییس اتحادیه بارفروشان ری از فعالیت 
وانت بارها در سطح شهر



انتقاد از انتقال پسماندهای ویژه به هوشنگ آباد
شهر  شورای  رئیس  ری-  آوای 
حسن آباد و عضو شورای شهرستان 
ری با انتقاد و گایه از پیگیری دوباره 
مسئوالن استان تهران جهت انتقال 
منطقه  به  استان  ویژه  پسماندهای 
هوشنگ آباد در بخش فشافویه گفت: 
»شهرستان ری و این بخش دیگر تاب 
تحمل این همه معضات و مشکات 

را ندارد«. 
نامه  سال 8۴  »در  افزود:  زندی  علیرضا 
کشور  زیست  محیط  سازمان  مخالفت 
تهران  استان  ویژه  پسماندهای  انتقال  با 
به منطقه هوشنگ آباد بخش فشافویه را 
داریم، اما اخیرا دوباره این موضوع مطرح 
و در حاِل پیگیری ست که پسماندهای ویژه 

استان را به این منطقه انتقال دهند«. 
وی اظهار داشت: »باتوجه به صنایع مزاحم 
و آالینده و پسماندهای استان که به ری 
عبادتی  گزارش خانم  در  سرریز شد که 
شهرستان  زیست  محیط  اداره  )رئیس 
نیز  ری( در جلسه علنی شهرستان ری 
مطرح شد، آیا حسن آباد، شهرستان ری 
و شهرهای همجوار، کشش و ظرفیت این 
همه معضالت، مشکالت، صنایع پسماند، 
فاضالب و مواد آالینده را دارد یا نه؟ بخش 
فشافویه نه تنها کشش این همه معضالت 

را ندارد؛ بلکه حتی مسیرهای ارتباطی که 
پسماندهای ویژه را باید انتقال دهند دقیقا 
از وسط شهر حسن آباد می گذرد و شرایط 
و زیرساخت چنین چیزی وجود ندارد و 
ضمن آنکه بعد مسافتی خیلی زیاد با مرکز 
مشکالت  این  از  دیگر  یکی  تهران  شهر 

است«. 
زندی خاطرنشان کرد: »آیا صنایع مزاحم 
و آالینده مانند شهرک صنعتی که البته 
شهرک صنعتی شمس  آباد یکی از نعمات 
بزرگی بود که به بخش فشافویه آمد اما 
مسائل و مشکالتی را که با خودش آورده 
را حل کردند؟ مشکل زندان ها حل شد؟ 
و بوی نامطبوع مسیر فرودگاه حل شد؟ 

هنوز این مسائل و مشکالت حل نشده، 
یک معضل دیگر قرار است به مشکالت 
شهرستان و بخش فشافویه اضافه شود«. 

بااشاره به  حسن آباد  شهر  شورای  رئیس 
پیگیری این موضوع و مکاتبه با نمایندگان 
کرد:  تصریح  اسالمی   شورای  مجلس 
)نماینده  زمانی  علیجانی  »دکتر محسن 
شمیرانات  اسالمشهر،  ری،  تهران،  مردم 
و پردیس( را حتی به منطقه هوشنگ آباد 
بین المللی  فرودگاه  جوار  در  که  بردیم 
قدیم  جاده  کنار  در  و  خمینی)ره(  امام 
تهران-قم قرار دارد. این منطقه باتوجه به 
امام  بین المللی  فرودگاه  با  همجواری 
است  استراتژیک  نقطه  یک  خمینی)ره( 

که ازطریق نمایندگان مجلس و تذکر در 
صحن علنی شورای اسالمی  شهرستان و 
ذیربط  مقامات  و  استانداری  با  مکاتبات 

پیگیر این مسئله هستیم«. 
انجام  وقت  دیگر  »اکنون  داد:  ادامه  وی 
کار، بدون کار کارشناسی و زمان آزمون 
و خطا نیست و باید از کارشناسان خبره 
بزرگ ترین  شود.  استفاده  در این زمینه 
فشافویه  بخش  در  کشور  فرودگاه 
شهرستان ری قرار دارد و همین مسیری 
که بوی نامطبوع به دلیل وجود دامداری در 
فشافویه است، شهر حسن آباد و روستاهای 
اطراف را نیز تحت تأثیر قرار داده و اینها 
بعدا  که  بوده  غیرکارشناسی  کارهای 
بعد  مشکالتش  و  می کند  پیدا  تداخل 
از پنج یا ۱0 سال دیگر خودش را نشان 

می دهد. 
انتظار داریم از کارشناسان خبره و ویژه این 
کار استفاده کنند، هر کاری که به صالح 
کشور باشد ما کامال مطیع مصالح نظام 
هستیم ولی این مسائل، موضوعاتی ست 
وقتی می خواهند  را  تهران  که مشکالت 
حل کنند، حل نمی کنند و انتقال می دهند 
بهتر،  از همه جا  به جای دیگر که کجا 
شهرستان ری؛ که تبدیل به حیات خلوت 

تهران برای حل مشکالت شده است«.

Email:avayrey@gmail.com
چهارشنبه  4  دی 1398 شماره 51اخبار فشافویه

در شهر

www.avayerey.ir

برگزاری همایش بزرگداشت شیخ کلینی )ره(  
آوای ری- همایـش شـیخ کلینی)ره( بـه میزبانی روسـتای کلین برگزار 
مـی گردد. لـذا جهت برگـزاری هرچه بهتر و باشـکوه تر ایـن همایش، 
اولیـن جلسـه برنامـه ریـزی و هماهنگـی در محـل دفتـر امـام جمعه 
فشـافویه برگـزار شـد. در ایـن جلسـه حجـت االسـام شـیخ میثـم 
درگاهـی  امام جمعـه شـهر حسن آبادفشـافویه گفـت: شـیخ  یعقـوب 
کلینـی)ره(، از بـزرگان و فقهـای عصـر حاضـر مـی باشـد ، لـذا بایـد 

همایشـی در شـان ایـن عالـم برگزار کنیـم. در ایـن جلسـه دسـتورالعمل 
همایـش شـیخ کلینـی)ره( ، در خصـوص کیفیـت و نحـوه برگـزاری همایـش از 
سـوی مدعویـن مورد بحـث و تبادل نظر قـرار گرفت و برنامه ریـزی و هماهنگی 
هـای الزم انجام شد.شـایان ذکر اسـت؛ در این جلسـه سیدحسـن صفوی رییس 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان ری، معاونیـن، احمـد قدرتـی نایـب 
رییـس شـورای اسـالمی، صفایـی معاونـت فرهنگی شـهرداری، محسـن سـتاره 
دهیـار روسـتای کلیـن، حجـت االسـالم اسـماعیلی رییـس سـتاد نمـاز جمعـه، 
احمـد قنبـری نماینـده بخشـداری واعضـای سـتاد نماز جمعـه حضور داشـتند.

روی خط خبر

عزم جدي فرماندار ری برای رفع 
کاستي هاي حوزه درمان

در  فشافویه  بخشدار  امامی  اله  فیض  ری-  آوای 
جلسه کاهش مقابله با کاهش آلودگی هوا و پسماند 
والمسلمین  االسام  حجت  حضور  با  که  سوزی 
درگاهی امام جمعه ؛ دکترمحسن تاجیک شهردار، 
نماینده  شهر،  شورای  رئیس  نایب  احمدقدرتی 
قربانزاده  سرگرد  و  ری  شهرستان  زیست  محیط 
گفت:  گردید،  برگزار  کانتری 17۶ حسن  ریاست 
خوشبختانه با مصوبه کارگروه محیط زیست استان 
که در آن همه دستگاه ها ی اجرای را موظف به مقابله 
با پسماندسوزی کرده بود ، دست همه آنها را در این 

مقابله باز گذاشته است.
امامی افزود : با این مصوبه انتظار می رود که شهرداری 
این  در  بیشتری  حضور  بخش  شورای  و  ها  دهیاری  و 
مقابله داشته باشند. در این جلسه در خصوص مقابله با 
پسماندسوزی تصمیمات خوبی اتخاذ گردیده که بخشی از 

تصمیمات در هفته آینده اجرایی خواهد شد.
های  گشت  برقراری  به  میتوان  جلسه  این  مصوبات  از 
مشترک اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در کاهش 

و مقابله با پسماندسوزی داشته باشد.

فشافویه حیات خلوت استان تهران

آوای ری- مردم فشافویه متفق القول از مشکات 
ویژه  به  پایتخت  مسئوالن  مهری  بی  از  و  منطقه 
به منطقه فشافویه گایه  شهرداری تهران نسبت 

دارند.
مردم فشافویه با مطرح کردن عواقب مخاطره آمیز احداث 
ندامتگاه تهران بزرگ در این منطقه و تبدیل شدن فشافویه 
به حیات خلوت پایتخت و عدم حمل و نقل زندانیان و 
خانواده هایشان که مشکالت زیادی برای منطقه ایجاد 
کرده و انتقال زباله تهران به منطقه خواستار نگاه ویژه 
این بخش و تحقق  به  امر  از سوی مدیران و مسئولین 
از مدیران شهرستان جهت  مطالبات هستند. همچنین 
از محل  از عوارض اخذ شده  پیگیری پرداخت قسمتی 
فرودگاه امام)ره( به فشافویه ، اعطای تجهیزات و خدمات 
پزشکی  ، پیگیری اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری که 
طرح  و  نشده   محقق  فراوان  های  وعده  وجود  با  هنوز 
تعریض راههای روستایی را به عنوان مطالبات از مسئولین 

پایتخت نشین اعالم می دارند.

نشست صمیمی مدیران شهرک 
صنعتی شمس آباد با مدیریت 
باشگاه آرشا کالب روستای 

توریستی خانلق

 
آوای ری- جلسه هم اندیشی و همکاری بین مهندس 
ولی پور مدیر عامل و مهندس داود ولی دبیر هئیت 
مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد با 
برادران جلیلوند مدیران مجموعه ورزشي آرشاکاب 

در سالن جلسات باشگاه برگزار شد.
این نشست به دعوت مهندس امید جلیلوند مدیر باشگاه 
آرشا کالب و به میزبانی باشگاه با هدف تبادل تجربیات و 
هم افزایی جهت ارائه خدمات هر چه بهتر رشته ورزشی 

تنیس به صنعتگران شمس آباد برگزار شد.
در این جلسه جلیلوند مدیر مجموعه ورزشي آرشاکالب 
به ارائه گزارشی از زیر ساخت های این باشگاه پرداخت و 
این باشگاه را بستری براي پاسخ به نیازهای ورزشکاران 
و عالقه مندان رشته ي تنیس در سطح کشوري عنوان 
نمود و بر همکاري صمیمانه و حضور پررنگ مدیران 
آرشا  ورزشی  مجموعه  معرفی  براي  صنعتی  شهرک 
مدیرعامل  پور  ولی  مسلم  مهندس  شد.  تاکید  کالب 
ضمن  آباد  شمس  صنعتی  شهرک  خدماتي  شرکت 
تبریک به برادران جلیلوند از بسط و گسترش همکاری 
های دو جانبه بین باشگاه آرشا کالب و شهرک صنعتی 

شمس آبادبه طور ویژه استقبال نمود. 
مهندس داود ولی دبیر هیئت مدیره شرکت خدماتي 
خواندن  نظیر  بی  ضمن  نشست  این  در  نیز  شهرک 
کامل  آمادگی  فشافویه  آرشاکالب  ورزشی  مجموعه 
با  ارتباط  راستاي  در  را  آباد  شمس  صنعتی  شهرک 
این  از  استفاده  و  معرفي  جهت  به  صنایع  صاحبان 
مجموعه ورزشي از طریق سایت  فضاي مجازي و نصب 

بیلبورد تبلیغاتی محیطي اعالم کرد.
عنوان  به  اکبرقنبري  علي   ، جلسه  این  در  همچنین 
رابط بین مجموعه ورزشي آرشاکالب و شهرک صنعتي 

شمس آباد معرفی شد.

بخشدار فشافویه: 

همه دستگاه ها ی اجرایی برای 
مقابله با پسماندسوزی  باید وارد 

میدان شوند
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آوای ری- حسین توکلی فرماندار جوان شهرستان ری در 
خبرنگاران  جمع  در  فشافویه  شهدای  درمانگاه  از  بازدید 
از مرکز درمانی تامین اجتماعی حسن  گفت: بهره برداری 

آباد تسریع می شود.
منظور  به  الزم  های  پیگیری  گفت:  ری  شهرستان  ویژه  فرماندار 
تسریع روند بهره برداری از مرکز درمانی تامین اجتماعی  انجام شده 
و امیدواریم  این مرکز با سرعت بیشتری خدمت رسانی به مردم را 
آغاز کند. حسین توکلی کجانی در بازدید از مرکز درمانی شهر حسن 
آباد اظهار داشت: در حال حاضر دو پروژه در بخش فشافویه وجود 
دارد که شامل پروژه درمانگاه تامین اجتماعی و پروژه ساختمان شعبه 
افزود: در پروژه درمانگاه زمین مربوطه  اجتماعی است. وی  تامین 
توسط خیران اهدا و ساخت آن توسط سازمان تامین اجتماعی انجام 
شده است. سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری در ادامه گفت: با 
توجه به بافت جمعیتی این منطقه و سکونت اقشار کارگر که تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، سرمایه گذاری خوبی در 

این مجموعه جهت رفاه مردم صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: این پروژه ها در ماه های گذشته تکمیل شده اما مورد 
بهره برداری قرار نگرفته است، لذا پیگیری های الزم به منظور تسریع 
روند بهره برداری انجام شده و امیدواریم  این مرکز با سرعت بیشتری 

خدمت رسانی به مردم را آغاز کند.
خدمات  مسیر  ادامه  امکان  مرکز  این  افتتاح  اینکه  بیان  با  توکلی 
رسانی در حوزه درمان را افزایش خواهد داد، بیان کرد: در خصوص 
ساخت بیمارستان و سایر مراکز درمانی با محوریت بخش خصوصی 
در فشافویه با توجه به بعد مسافتی که با مرکز شهرستان دارد، باید 
وزارت  و  اجتماعی  تامین  سازمان  قطعا  و  شود  گرفته  تصمیماتی 
بهداشت اولویت ها و برنامه هایی برای بخش فشافویه خواهند داشت.

سرگرد  قربانزاده:
اصحاب رسانه پل ارتباطی بین مردم و 

مسئولین

در  فشافویه  کانتری  ریاست  قربانزاده  سرگرد  ری-  آوای 
گفت و گو با خبرنگار آوای ری اعام کرد: پذیرای انتقادات و 
پیشنهادات شهروندان از طریق  اصحاب رسانه پل ارتباطی 
بین مردم و مسئولین  هستیم و مایلیم که اگر موضوع و یا 
مطلبی وجود دارد حتما به این مجموعه منعکس کنند، چرا که 
بنده معتقدم حتما هر نقدی از سوی مردم  از سر دلسوزی و 
برای خیر و صاح و پیشرفت مجموعه کانتری فشافویه است.
اگر انعکاس اخبار مبتنی بر واقعیت باشد کالنتری فشافویه با توجه 
به وسعت منطقه مأموریت های گسترده ای دارد و شایسته است 
خبرنگاران پیش از انتشار هر خبری نسبت به صحت و سقم آن آگاه 
و واقف باشند و در عین حال منافع ملی و حفظ شأن و اقتدار پلیس 

را نیز در نظر بگیرند.
سرگرد قربانزاده  ریاست کالنتری حسن آباد افزود: حسن آباد فشافویه 
در دورترین و جنوبی ترین موقعیت جغرافیایی پایتخت قرار دارد 
ممکن است در محلی به فراخور جمعیت ایستگاه پلیس نداشته باشیم 
اما قطعا گشت های پلیس در همه مناطق شهر و بخش فشافویه 

تردد دارند.
وی در پایان اعالم آمادگی این واحد نسبت به دریافت هرگونه انتقاد 
و پیشنهاد از سوی شهروندان خبر داد و اضافه کردند با تمام وجود در 

خدمت شهروندان هستم. 
تلفن کانتری ارتباط شهروندان: ۵۶22۴3۰۰ 

کشف ۷۵۰ دستگاه  بیت کوین قاچاق 
 17۶ کانتری  فرمانده  قربانزاده  جواد  سرگرد  ری-  آوای 
فشافویه از کشف 7۵۰ دستگاه تولید ارز دیجیتال بیت کوین 

قاچاق درحسن آباد فشافویه خبر داد.
انجام  با  این طرح،  انتظامی فشافویه اعالم کرد: در اجرای  فرمانده 
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی ماموران پلیس کالنتری 

موفق به شناسایی یکی از انبارهای بیت کوین در این بخش شدند.
قربانزاده، تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی و در عملیاتی ضربتی 
محل انبار ارز دیجیتال مورد بازرسی قرار گرفت که 750 دستگاه بیت 

کوین قاچاق کشف شد.

طـی  بسـیج  هفتـه  بـا  همزمـان  ری-  آوای 
مراسـمی از  رزمندگان ، بسـیجیان و ایثارگران 
شهرحسـن آ بـاد فشـافویه تجلیل بعمـل آمد.

در راسـتای گرامیداشت هفته بسـیج  و زنده نگه داشتن 
یـاد و خاطره شـهدا و ارج نهـادن به ایثارگریهـای مردان 
بـی ادعایـی کـه بـرای مقابلـه بـا دشـمنان تـا دنـدان 
مصلـح نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی در صحنه نبرد 
حاضرشـدند تـا به مملکت اسـالمی مان آسـیبی نرسـد 
وبسـیجیان از جـان گذشـته ای که درتمامـی صحنه ها 
حاضربـوده و هسـتند.  مراسـم تجلیـل از ایـن مـران بی 
ادعـا با حضور اقشـار مختلف مـردم و خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران و پیشکسوتان جبهه و جنگ بسیجیان 

ومسـئولین شـهر و بخش فشـافویه برگزار شـد.
درایـن مراسـم که حجـت االسـالم درگاهی امـام جمعه 
شهرحسـن آبـاد و بخـش فشـافویه ، سـرگردحیدری 
جانشـین فرمانـده سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل )ره( ، 

امامی بخشـدار فشافویه ، محسـن تاجیک شهردارحسن 
آباد فشـافویه، زندی کریم خانی رئیس شـورای اسـالمی 
شـهر و دیگر اعضای شـورای اسـالمی ، سـروان راشـکی 
فرمانـده بسـیج ۴59 شـیخ کلینـی )ره( ، سـرگرد قربان 
زاده فرمانـده کالنتـری ۱56 ، سـرکارخانم آ ق سـاقلو 
فرمانـده بسـیج ۴60 مرصادخواهـران و شـوراهای بخش 
ودهیـاران و مسـئولین ادارات حضـور داشـتند برنامـه 
هـای متنوعـی همچـون اجرای تواشـیع و سـرود و تئاتر 

و مسـابقه اجرا شـد.
درابتـدای ایـن مراسـم محسـن تاجیـک شهردارحسـن 
هفتـه  تبریـک  و  خیرمقـدم   ضمـن  فشـافویه  آبـاد 
بسـیج  از تالشـهای ایثارگـران، رزمنـدگان و بسـیجیان 
تقدیروتشـکرنمود و از حضورفعـال بسـیج درعرصه های 
مختلـف سـازندگی و دفـاع از مملکـت اسـالمی مـان 
درهشـت سـال دفاع مقدس و درسـالهای اخیـر درقالب 
مدافعـان حـرم و...قدردانـی کـرد و در ادامـه مطالبـی 

درخصـوص اهمیـت ایـن نیـروی مردمـی و همیشـه 
درصحنه بیان نمود. در ادامه این مراسـم حجت االسـالم 
درگاهی بعنوان سـخنران این مراسـم نیـز ضمن تبریک 
هفتـه بسـیج مطالبـی پیرامون وظیفه سـنگین بسـیج 
واقشارمختلف جامعه اسـالمی درگام دوم انقالب اسالمی 
و...ایرادفرمودنـد واز مطالب ایرادشـده مسـابقه ای دربین 
کـودکان ونوجوانـان حاظردرهمایش برگزار و به کسـانی 
که پاسـخ صحیح را دادند جوایزی از سـوی شـهرداری و 

شـورای اسـالمی شـهر اهداء شـد.
شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس  خانـی  کریـم  زنـدی 
نیـز هفتـه بسـیج را تبریـک گفـت و از حضـور کلیـه 
پیشکسـوتان و رزمنـدگان و ایثارگران وبسـیجیان دراین 
مراسـم تقدیروتشکر نمود و درپایان ویژه برنامه تجلیل از 
پیشکسـوتان و ایثارگران و بسـیجیان برگزار و لوح تقدیر 
توسـط شـهرداری وشـورای اسـالمی شـهربه فرماندهان 

پایـگاه هـا و... اهداء شـد.

برگزاری مراسم تجلیل از رزمندگان ، بسیجیان و ایثارگران

علیرضا زندی عنوان کرد:
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خبرخوان

روی خط خبر

www.avayerey.ir

آوای ری- مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از آموزش ایمنی و آشنایی کارکنان 
اورژانس شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهر حسن آبادفشافویه؛ مسعود محبی با اعالم این خبر 
گفت: در این مجموعه کالس های آموزشی نحوه استفاده و نگهداری از خاموش کننده های دستی آتش نشانی 

)کپسول( و آشنایی با رفتارهای خطرساز در محیط های عمومی و کاری به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
وی خاطرنشان کرد: آموزش نکات ایمنی عمومی و آتش نشانی، آشنایی مقدماتی مقابله با برخی حوادث و 

نحوه پیشگیری از بروز آن، به عنوان یک همیار توسط همکاران آتش نشانی به صورت آموزش تئوری و عملی 
به شرکت کنندگان ارائه شد. مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گفت: افزایش آگاهی و آموزش 
شهروندان به ویژه کارکنان اورژانس وسایرادارات می توانند آنان را به شهروندانی مسئولیت پذیر و کارکنانی همیار 
در جلوگیری از بروز حوادث تبدیل کند. به گفته وی، برگزاری هر دوره آموزشی هر قدمش در راستای بهبود 
و ارتقای وضعیت شهر و اداره مؤثر است و همه این اتفاقات زمانی رخ خواهد داد که آتش نشانی برای ارتقای 

فرهنگ ایمنی شهروندان و برگزاری دوره های آموزش آنان موفق عمل کرده باشد.
وی در پایان از آمادگی آتش نشانی شهرداری از ارائه آموزش به سایر ارگان ها وادارات خبر داد و افزود؛ در صورت 
هماهنگی ادارات این آمادگی راداریم که در اسرع وقت درادرات شهر و بخش حاضرشده و آموزش های الزم 

جهت پیشگیری از حوادث را به کارکنان ارائه نماییم.

رونق اقتصادی فشافویه با  گسترش صنعت  گردشگری 
در سند توسعه شهرستان ری  

رئیس شورای شهر حسن آباد تأکید کرد:

لزوم استفاده از پارکینگ های 
عمومی جهت پارک 

ماشین آالت سنگین

آوای ری- علیرضا زندی رئیس شورای اسامی شهردرهمایش 
عرصه  فعاالن  از  تجلیل  آیین  و  حمل ونقل  روز  گرامیداشت 
حمل ونقل که در سالن اجتماعات میادنورشهرداری با حضور 
اعضای شورای اسامی شهرورانندگان  و  ، شهردار  امام جمعه 
حمل ونقل شهر حسن آبادفشافویه برگزار شد ، اظهار داشت: 
روز2۶ آذرماه به نام روز حمل ونقل و رانندگان نام گذاری شد و 
بهانه است برای تقدیروتشکراز این قشر زحمت کش جامعه که به 

عنوان سربازان اقتصادی کشور در حال خدمت می باشند. 
حوزه  انسانی  ونیروی  سرمایه  به عنوان  رانندگان  گفت:  ادامه  در  وی 
حمل ونقل باید موردتوجه ویژه مسئوالن باشندوجادارد از تالش شما و 
کسانی که در روزهای سخت همچون جنگ تحمیلی، سیل و زلزله و بارش 
نزوالت آسمانی به صورت داوطلب به یاری همنوعان خود شتافتید تشکر و 
قدردانی کنم.  وی در ادامه  یکی از مهم ترین دغدغه های شورای اسالمی 
شهر و شهرداری را ساماندهی حمل ونقل بار و مسافر بیان نمود و اظهار 
داشت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته درزمینه ایجاد سازمان 
حمل ونقل شهرداری به نتیجه رسید و این سازمان در شهرداری راه اندازی 
شد وامی داریم با راه اندازی سازمان حمل ونقل مشکالت حوزه حمل ونقل 
و خواسته های شهروندان در این خصوص با جدیت بیشتر پیگیری و به 
نتیجه برسد. زندی کریم خانی در ادامه بر لزوم استفاده کامیون داران شهر 
از پارکینگ های عمومی تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از مشکالتی که 
بیشتر شهروندان پیگیر آن هستند ساماندهی کامیون هایی است که در 

کوچه ها و معابر عمومی پارک می شود.
وی اظهار داشت: براین اساس طی جلساتی که با حضور کارشناسان 
مربوطه برگزار شد تصمیم  بر این شد که پارکینگ های عمومی برای 
این کار در نظرگرفته شود که اولین اقدام راه اندازی پارکینگ های عمومی 
با مشارکت بخش خصوصی بود که اجرا شد و همچنین شهرداری اقدام 
به احداث پارکینگ عمومی شهر نمود که در حال تکمیل شدن است، 
امیدواریم کلیه شهروندان ، علی الخصوص رانندگان وسایط نقلیه سنگین 

همکاری الزم رادراین زمینه داشته باشند تا این طرح به نتیجه برسد.
وی یکی از معضالت شهرها من  جمله شهر حسن آبادفشافویه را ریختن 
نخاله های ساختمانی و...در محدوده شهر عنوان کرد و اظهار داشت: از همه 
شهروندان و رانندگان وسایط نقلیه تقاضا داریم با شهرداری همکاری الزم 
را داشته باشند و از ریختن نخاله، زباله و...در مجاورت زمین ها و خیابان ها 
خودداری نمایند. وی در پایان الزمه داشتن شهری آباد و توسعه  یافته را 
مشارکت کلیه شهروندان دانست و اظهار داشت: امیدواریم با همکاری و 
مشارکت شما عزیزان بتوانیم نتایج خوبی درزمینه حمل ونقل و کاهش 

مشکالت و معظالت این حوزه دست یابیم.

برگزاری جلسه هماهنگی اعضای کارگروه 
استعدادیابی ورزشی

آوای ری- جلسه هماهنگی اعضای کارگروه استعدادیابی ورزشی 
به ریاست صداقت معاون مدیرکل و رییس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ری، نباتی معاونت اداره، حیدری معاونت ورزش بانوان 
اداره، صمدی معاونت ورزشی اداره، مرتضی حیدری رییس اداره 
آموزش و پرورش، علیرضا زندی کریمخانی رییس شورای اسامی 
شهر حسن آباد، حاجیوند رییس اداره ورزش و جوانان بخش 
حسن آباد، مهدی عسگری مدرس فدراسیون والیبال و نماینده 
هیات والیبال ری، آمنه صفری نایب رییس هیات والیبال حسن 

آباد در اداره ورزش و جوانان شهرستان ری برگزار شد.
 در این جلسه مقرر گردید یک گروه استعدادیابی تحت نظارت اداره ورزش 
و جوانان ری، از دانش آموزان رده سنی 8 تا ۱2 سال )دختر و پسر( تحت 
پوشش آموزش و پرورش بخش فشافویه تا پایان سالجاری تشکیل گردد 
و همچنین شورای شهر حسن آباد و آموزش  و پرورش بخش مربوطه نیز 

در این استعدادیابی مشارکت دارند. 

هرس فصلی درختان شهر
آوای ری- مسئول فضای سبز شهرداری حسن آباد ازعملیات 

هرس، فرم دهی و بازپیرایی درختان در شهر خبر داد.
مصطفی طاهری مسئول فضای سبز با اعالم این خبر گفت: هرس به موقع 
درختان یکی از اصلی ترین کارهایی است که می توان برای سالمت درخت 
انجام داد و هرساله در اواسط فصل پاییز و خواب زمستانه درختان هرس 

فصلی آغاز و با این طرح کلیه درختان هرس و بازپیرایی می شوند.
وی در ادامه کنترل حجم تاج درخت و رشد ریشه را از اهداف این طرح 
برشمرد و افزود: هرس درختان باعث افزایش طول عمر درختان، نیاز 
به استفاده کمتر از آب، حجم سبزینگی مناسب با نوع وسن درختان و 

همچنین عامل مهمی برای تقویت شاخه های جدیدمی شود.

حاج محمود زندی کریم خانی:
بزرگترین خَیر امام حسین)ع( است 

که از همه چیز خودش گذشت

آوای ری- حاج محمود زندی کریم خانی، خَیر نیک 
اندیش مدرسه ساز، در مراسم افتتاح این آموزشگاه 
2۰ کاسه اش گفت: هزینه کردن پول کار بزرگی 
نیست، من امانتی را که خداوند در اختیارم قرار داده 
هزینه کردم؛ اما بزرگترین خَیر امام حسین)ع( است 

که از همه چیز خودش گذشت.
زندی کریم خانی، اظهار داشت: گذشتن از پول و ثروت 
خیلی ساده است، هرچند برای خیلی از افراد هم گذشتن 
از مال دنیا سخت است، اما گذشتن از همه هستی، کار هر 
کسی نیست؛ امام حسین)ع( بزرگترین خَیر است چون او از 
جان و مال و خانواده و حتی طفل شیرخواره خود گذشت 
و این بزرگ ترین درس ابا عبداهلل )ع( به بشریت است و در 
مقابل این همه فداکاری و ایثاری که در واقعه کربال رخ داد، 
کار ما ذره ای کوچک است که امیدواریم در نظر خداوند 
بزرگ بشمار آید. وی با تشریح وضعیت زندگی خود اظهار 
داشت: من کارگر و بسیجی ساده و خاک پای همه مردم 
ایران و بسیجی گوش به فرمان و مطیع امر مقام معظم 
رهبری هستم و تالش می کنم ذره ای در خدمت فرهنگ 

و ارتقای آن در گوشه ای از خاک ایران اسالمی باشم.
وی تصریح کرد: هدف من از ساخت این مدرسه کسب 
درآمد نیست چرا که راه برای کسب درآمد در حوزه های 
مختلف تجاری زیاد است. انگیزه من از ساخت این مدرسه، 
کمک به ارتقای سطح فرهنگ و تحصیالت فرزندان این 
خطه از میهن اسالمی است چرا که درب هر مدرسه ای که 
به روی بچه ها باز می شود درب یک زندان، ندامتگاه و مرکز 
بازپروری در کشور به روی جوانان بسته می شود. زندی 
کریم خانی با مقایسه میزان شهریه مهد ها در نقاط مختلف 
استان تهران گفت: در شمال تهران حدود ۱8 میلیون 
تومان، در مرکز تهران ۱2 میلیون تومان و در شهرری حدود 
5 تا 6 میلیون تومان هزینه ثبت نام از خانواده ها دریافت می 
کنند در حالی که ما در این مرکز یک میلیون و 500 هزار 
تومان شهریه دریافت می کنیم حتی از افراد نیازمند و ایتام، 
هیچ هزینه ای دریافت نمی کنیم. اینجا حتی مخارج خود را 
نمی تواند تامین کند و گاهی اوقات هزینه های جاری آن را 

خودم پرداخت می کنم.

در سایه بی تدبیری؛
به زودی مردم ری دوگانه سوز 

می شوند

آوای ری- با باز شدن پای گاز دی اکسید گوگرد به 
هوای ری به نظر می رسد به زودی ری نشینان به 
جای اکسیژن باید دی اکسید گوگرد بسوزانند و به 

عبارتی دوگانه سوز خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انعکاس ری ؛ این روزها 
با افزایش آالیندگی هوای تهران وضعیت شهرستان ری 
بخاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط ویژه ای که دارد 
بحرانی تر از همه جای تهران است و این موضوع را به 
کرات مسؤالن مربوطه اعالم کرده اند اما اکنون در اتفاقی 
عجیب پای گاز دی اکسید گوگرد نیز به هوای شهرری باز 
شده است و میزان آن بقدری است که اول صبح در میدان 
فرمانداری و مترو می توانید به وضوح این گاز را استشمام 
کنید آن هم به مقدار زیاد و بیشتر از اکسیژن مورد نیاز 
بدن که احساس خفگی به انسان دست می دهد. اگر 
صبح برای کاری از منزلتان خارج شدید و احساس کردید 
بوی تند و زننده ای استشمام می کنید و گلو، چشمان و 
بینی شما می سوزد فکر نکنید سرماخورده اید یا نترسید 
که آنفوالنزا گرفته اید این برای آلودگی و ازدیاد گاز دی 
اکسید گوگرد در هوای شهرمان است پس تعجب نکنید!

نکته جالب این ماجرا این است که گاز دی اکسید گوگرد 
مانند بیشتر آالیندگی ها از سوختن سوخت های فسیلی 

تولید می شود اما با تفاوت قابل توجه !!!!
در بنزین اندکی از این ماده وجود دارد و مقدار آن بحدی 
نیست که وضع موجود به خاطر آالیندگی خودروهای 

بنزینی باشد .
پس ماجرا چیست ؟

به نظر می رسد منبع این بو برای صنایع آالینده باشد 
صنایعی که در هر صحبتی خود را صنایع پاک می نامند 

و مبرا از هرآالیندگی !!!
گزارش محسن روشنی مدیر واحد پایش آلودگی هوا و 
صدای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را اینجا بخوانید. 
آلودگی  این  منبع  است  آمده  گزارش  در  که  همانطور 
نزدیکی مترو و فرمانداری است اما مردم ری از مسؤالن 
و هر دستگاه سنجشی دقیق تر هستند و به کرات در 
محدوده شهرها محل سکونت خود با این بوی زننده و 

آلودگی مرتبط روبرو شده اند.
صنایع  اعالم  به  ری  شهرستان  محترم  مسؤالن  پس 
ودریافت ایزوهای آنها از مراجع مختلف توجه نکنید !! زر 
و زور هر کاری می کند .بازدید و نظارت بر صنایع کوچک 
و بزرگ را تشدید کنید وگرنه به زودی همه ی ما دوگانه 
سوز می شویم و به جای اکسیژن باید نیمی دی اکسید 

گوگرد بسوزانیم. اگر زنده بمانیم !!!

شهرستان  ویژه  فرمانداری  ری-  آوای 
های  ریزی  برنامه  اساس  بر  گفت:  ری 
صورت گرفته در سند توسعه شهرستان 
ری، بخش فشافویه می بایست در آینده 
تبدیل به قطب گردشگری شده تا موجب 
تقویت  و  گردشگری  صنعت  توسعه 

اقتصاد منطقه شود.
فرمانداری  کجانی، سرپرست  توکلی  حسین 
ویژه شهرستان ری در خطبه های پیش از نماز 
جمعه فشافویه با اشاره ارائه خدمات در گام 
دوم انقالب اظهار داشت: در گام دوم انقالب از 
سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است که 
فضا برای خدمات رسانی به مردم  با توجه به 

ویژگی های انقالب در  آغاز فراهم شود.
تاریخچه چهل ساله  به  پرداختن  افزود:  وی 
ارائه شده  از سوی مسئولین  آنچه  و  انقالب 
اولویت دوم در بیانیه گام دوم است لذا در این 
راستا می بایست نقاط ضعف و قوت و تجربیات 

کسب شده مدنظر مسئولین قرار گیرد.
فرماندار ویژه شهرستان ری با شاره به الزامات 
آینده انقالب و نقشه راه کشور گفت: بر اساس 
برنامه های توسعه و سند چشم انداز که به 
مردم،  مدنظر  اساسی  های  اولویت  عنوان 
مسئولین و جوانان است، در گام دوم انقالب 
رویکرد جوان گرایی لحاظ شده و همان گونه 
که مشاهده می شود در کشور فضایی فراهم 
شده که جوانان بتوانند در عرصه مدیریت قدم 
بر دارند. وی تصریح کرد: جوان گرایی در بحث 
های مدیریتی مدنظر مقام معظم رهبری و 
دولت تدبیر و امید است که درحال حاضر در 
ساختار مدیریتی کشور و ساختار هیات وزیران 
اعمال و روح جدیدی بر کالبد مدیریتی کشور 

تابیده شده است. معاون استاندار با بیان اینکه 
کشور در شرایط حساسی قرار دارد بیان کرد: 
با توجه به بدعهدی های عرصه بین الملل در 
حال حاضر شاهد سخت ترین تحریم ها در 

طول چهل سال انقالب هستیم.
وی تصریح کرد : در واقع استکبار جهانی و 
امنیت  و  قدرت  تحمل  توانایی  ما  دشمنان 
کشور را ندارند، این قدرت و امنیت به عنوان 
یک اولویت برای ملت ما محسوب می شود و 
کشورهای همسایه که در استعمار کشورهای 
زورگو هستند باید بدانندکه می توانند از این 
اسالمی  های جمهوری  قابلیت  و  ها  اولویت 
ایران بهره برند. معاون استاندار تهران در ادامه 
یاد آور شد: در طول 2 سال گذشته آمریکا 
نهایت اقدامات، بدعهدی ها و دشمنی ها را با 
کشور ما انجام داده و حتی برخی کارشناسان 
معتقد بودند که سال ۱398 برای کشور ما 
در  که  دیدیم  اما  بود،  خواهد  سخت  بسیار 
اقتصادی در کشور حاکم  ثبات  ابتدای سال 
بود و شرایط مدیریت شد. وی اضافه کرد: در 
یک ماه گذشته به دلیل اجرای اصالح قیمت 
و مدیریت مصرف سوخت بر اساس تصمیم و 
اقدام سران سه قوه مشکالتی در اقتصاد کشور 
به وجود آمد و  باعث ایجاد فشار مضاعف بر 

اقشار ضعیف  و ایجاد مشکل و آسیب شد.
توکلی با بیان اینکه کشور از نظر اقتصادی در 
قیمت سوخت  اصالح  باید  که  بود  شرایطی 
عملی می شد، تاکید کرد: در شهرستان ری 
و با مدیریت خوب مردم همیشه در صحنه و 
پشتیبان نظام شاهد اعتراضات آشوبگرانه ای 
نبودیم. وی با اشاره به احقاق اقتصاد مقاومتی و 
تولید کاالی ایرانی اظهار داشت: تقویت اشتغال 

داخلی باید به عنوان یک اولویت در کشور ایران 
مطرح شود و همگی ما باید در این راستا به قدم 
برداریم  و فکر مان را به درون کشور متمرکز 
کنیم و توجه ما به خارج از کشور کاسته شود.

فرمانداری ویژه شهرستان ری با تاکید بر اینکه 
شرایطی که به وجود آمده برای اقشار اسیب 
پذیر مشکالتی را ایجاد کرد که برغم حمایت 
های دولت تدبیر و امید برطرف نشده است، 
گفت: اولویت ما تقویت اقتصادی قشر آسیب 
پذیر است و دولت نیز برای کاهش مشکالت 
که  بودجه 99  در  و  کرد  خواهد  تالش  آنها 
درحال بررسی در مجلس شورای اسالمی می 

باشد نیز لحاظ خواهد شد .
وی ضمن تقدیر و تشکر از امام جمعه فشافویه 
به دلیل نو آوری و شفافیت سازی  در امور 
شفاف  فعلی  شرایط  در  داشت:  اذعان  ستاد 
فشافویه   جمعه  نماز  ستاد  نوآوری  و  سازی 

اقدام قابل توجهی در مبارزه با فساد و ایجاد 
اگر  ما  واقع کشور  در  است،  در جامعه  امید 
را حفظ  اجتماعی  می خواهد روحیه سرمایه 
کند می بایست شفاف سازی در  هزینه ها را 

سر لوحه کار داشته باشد.
توکلی با بیان اینکه بخش فشافویه پتانسیل 
گفت:  دارد،  تهران  استان  برای  خوبی  بسیار 
فشافویه  در موضوعات حمل و نقل هوایی، 
صنعت، کشاورزی و دامپروری و گردشگری 
بسیار قابل توجه است و از آنجا که به عنوان 
یکی از نقاط ورودی استان محسوب می شود 

در سند توسعه مورد توجه بوده است.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته در سند توسعه شهرستان ری، بخش 
فشافویه می بایست در آینده تبدیل به قطب 
صنعت  توسعه  موجب  تا  شده  گردشگری 

گردشگری و تقویت اقتصاد منطقه شود.

محبی خبر داد :
آموزش ایمنی برای کارکنان اورژانس  

دکتر توکلی اعالم کرد: 

آوای ری- مدیرعامـل سـازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شـهرداري حسـن 
آبـاد در نشسـت صمیمـی با اصحاب رسـانه فشـافویه گفـت: مشـکات ورودی 
شـمس آبـاد بـه کمیته فنـی بخش بازگشـته و بـا نظر کارشناسـان حمـل و نقل 
و ترافیـک و شـورای ترافیـک محلـی بررسـی و به شـورای ترافیک شهرسـتان 

شـود. مي  منتقل 
سـیدمرتضی کرمانـي مدیرعامـل سـازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شـهرداري حسـن 
آبـاد فشـافویه با اشـاره بـه خدمات سـازمان مدیریـت حمل و نقـل و ترافیک اظهار داشـت: 
ایـن سـازمان از تیرمـاه ۱397 پـس از صـدور مجـوز آغاز بـه کار کرده اسـت و تاکنون بیش 

از 80 درصد از سـاختار کلی سـازمانی انجام شـده اسـت.
وی افـزود: در حـال حاضـر مشـکل اساسـی شـهر مربوط بـه ترافیـک و حمل و نقـل بوده و 
بنـا بر بودجه سـال 98 شـورای اسـالمی شـهر، برنامه هـای در زمینه حمل و نقـل و ترافیک 
شـهری صـورت گرفته اسـت.کرمانی در ادامه گفت: سـامانه هوشـمند تاکسـی هـا و اعطای 
پروانـه هوشـمند و الکترونیـک بـه منظور سـهولت راننـدگان و انجـام امورات تاکسـیرانی از 
طریـق دفاتر پیشـخوان و در یافت سـهمیه سـوخت نـاوگان بـار و اعطای پروانـه الکترونیک  
کارهـا بـه صورت الکترونیکی در دفاتر پیشـخوان انجام می شـود. وی تصریـح کرد: در زمینه 
بحـث هـای ترافیکـی طـرح هایی بر اسـاس مصوبـات کمیته فنی ترافیک شـهر تهیه شـده 
کـه شـامل کمربندی غربی شـهر حسـن آباد، شناسـایی نقاط حادثـه خیز و اتصـال خیابان 

چمـران بـه اتوبان تهـران- قم می باشـد.
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداري حسـن آبـاد با بیـان اینکه 
ایـن طـرح هـا در دسـتور کار قـرار گرفتـه و مشـاورانی نیـز بـرای آنهـا در نظر گرفته شـده 
اسـت، بیـان کـرد: طـرح ها پس از مطرح شـدن در کمیته فنی و ترافیکی شـهر بررسـی و با 
برخـی از طـرح ها موافقت شـده اسـت و چندین جلسـه نیز به منظور رفع مشـکالت ابتدای 
شـهرک صنعتـی شـمس آباد برگزار شـده که پـس از اعالم به شـورای ترافیک اسـتان مورد 

بررسـی قرار گرفته اسـت.
وی تاکیـد کـرد: تصمیـم بر آن شـد که مشـکالت ورودی شـمس آباد به کمیتـه فنی بخش 
بازگشـته و با نظر کارشناسـان حمل و نقل و ترافیک و شـورای ترافیک محلی بررسـی و به 

شـورای ترافیک شهرسـتان منتقل شـود که اخیرا نیز انجام شـده اسـت.
سـیدمرتضی کرمانی مدیر عامل سـازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شـهرداری حسـن 
آبـاد بـا اشـاره به طـرح هـای متعددی که از سـوی شـهرداری حسـن اباد، شـهرک صنعتی 
شـمس آبـاد و ... انجـام شـده اظهـار داشـت: بررسـی و نتیجه بر آن شـد که دسترسـی دوم 
بـه شـهرک صنعتی شـمس آباد بـا نظر کارشناسـی کارشناسـان ذیربط از جملـه پلیس راه، 
حمـل و نقـل جـاده ای، شـهرداری و کارشناسـان شـهرک صنعتـی انجام شـود تـا از طریق 
ایجاد دسترسـی دوم به شـهرک صنعتی شـمس آباد و به تبع آن مشـکل ترافیکی شـمس 
آبـاد را کاهـش خواهـد داد و مـی توان گفت برای مدتی مشـکالت ترافیکی شـهرک صنعتی  
کاهـش خواهـد یافـت. وی گفـت: طرح های بلنـد مـدت در قالب تقاطع های غیرهمسـطح 
نیـز ارایـه شـده کـه می بایسـت مصـوب و در بودجه در نظـر گرفته شـود تا امـکان اجرا در 
بلنـد مـدت داشـته باشـد. مدیرعامـل سـازمان مدیریت حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداري 
حسـن آبـاد اذعـان داشـت: احـداث پایانـه مسـافربری تاکسـی کـه در حـال حاضـر دغدغه 
تاکسـی داران و مـردم اسـت و بودجـه آن در سـال 99 دیده شـده و امیدواریـم قطعا اجرایی 
شـود. وی بـا اشـاره بـه مشـکالت مالـکان خودروهـاي سـنگین اظهار داشـت: پـارک کردن 
ماشـین های سـنگین در سـطح شـهر با درنظر گرفتن پارکینگ عمومی در ابتدای شـهر و 
بـا مشـارکت بخـش خصوصی راحـت تر خواهد شـد و این پـروژه در حال تکمیل می باشـد 

کـه امیدواریـم در آینـده ای نـه چنـدان دور مورد بهـره برداری قـرار گیرد.
کرمانـی بـا بیـان اینکـه طـرح احـداث  متـرو از طریـق مکاتبـات با اسـتان و دسـتگاه های 
مربوطـه در حـال پیگیـری اسـت، اظهـار داشـت: موضـوع در کمیتـه فنـی شـورای ترافیک 
اسـتان مطـرح و بـا کلیـات آن موافقـت شـده اسـت و قـرار بـر این اسـت بـا اعـالم آمادگی 
شـهرداری و اختصـاص امکانـات در خصـوص ایجاد و جانمایی ایسـتگاه  با نظر کارشناسـان 
اقدام شـود و در نهایت با پیگیری شـورای شـهر و شـهردار شـهر حسـن آباد و مصوب کردن 

بودجـه امـکان احـداث متـرو فراهم خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه لزوم بهـره گیری از پلیـس راهبر در منطقـه جهت حل معضـالت ترافیکی 
افـزود: تاکنـون موافقـت هـای الزم صـورت گرفته و بناسـت که سـاختمانی جهت اسـتقرار 
پلیـس راهبـر و پس از آن دو دسـتگاه خودرو جهت حل مشـکالت ترافیکی در سـطح شـهر 

در نظـر گرفته شـود تا ترافیک سـطح شـهر و شـبانگاهی را رفـع نماییم.
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداري حسـن آبـاد در خصـوص 
اقدامـات ایـن سـازمان در شـهر حسـن آباد گفـت: اقدامـات بی سـابقه از قبیل نصـب تابلو، 
خریـد لـوازم ترافیکی و احداث خیابان شـهید حججـی، اتصال بلوار امام به شـهرک احمدیه 
، احـداث خـط تاکسـی تـا مترو کهریـزک، افتتاح ایسـتگاه تاکسـی از ابتدای خیابان بسـیج 

بـه شـهرک بهشـت، خط تاکسـی به مسـکن مهـر البـرز و گل نرگس و ... داشـته باشـیم.
وی بـا بیـان اینکه سـاماندهی سـرویس مدارس در حال انجام اسـت، تصریح کـرد: باتوجه به 

تخصیص سـوخت سـهمیه ای سـرویس مدارس حق افزایش کرایه ندارند.
کرمانـی بـا اشـاره بـه راه انـدازی خـط دو معاینـه فنـی خـودرو اظهار کـرد: با توجـه به یک 
خطـه بـودن معاینـه فنی و اسـتقبال مـردم اقداماتـی در خصـوص افتتاح خـط دوم در حال 
انجـام اسـت. وی در ادامـه تاکیـد کـرد: افزایـش نـرخ کرایه تاکسـی در حـوزه تاکسـیرانی، 
آژانـس هـا و ... بـه هیـچ وجه قابـل قبول نیسـت لذا شـهروندان در صـورت مشـاهده کرایه 

خـارج از عـرف مـوارد را اعـالم نمایند.
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت حمـل و نقل و ترافیک شـهرداري حسـن آبـاد در پایان خاطر 
نشـان کـرد: در خصـوص تغییـر پالک خـودرو ها از حسـن آباد بـه تهـران مکاتباتی صورت 
گرفتـه و در نهایـت بـا مخالفـت سـازمان تاکسـیرانی و شـهرداری تهـران انجـام نگرفـت اما 

همچنـان مجموعه شـورای شـهر و شـهرداری پیگیـر موضوع می باشـند.

اجرای طرح های ترافیکی با اعالم نظر 
شورای ترافیک محلی
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در شهر
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بهره برداری از درمانگاه تامین اجتماعی در ایام دهه فجر 
آوای ری- مدیـرکل تامیـن اجتماعـی شهرسـتان های اسـتان تهـران گفت: 
باتوجـه بـه جـذب نیـروی انسـانی و اسـتخدام و تعامـات صـورت گرفته با 
حوزه منابع انسـانی درمانگاه عمومی شـهدای فشـافویه تا 22 بهمن ماه سـال 

جـاری بـا امکان پذیـرش بیمار بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
عبـاس اورنـگ مدیـرکل تامیـن اجتماعـی شهرسـتان هـای اسـتان تهـران در بازدید از 
درمانـگاه عمومـی تامیـن اجتماعـی شـهر حسـن آباد گفـت: تامیـن اجتماعـی خواهان 
اسـتخدام نیـروی بومـی اسـت و باتوجه به جـذب نیروی انسـانی و اسـتخدام و تعامالت 

صورت گرفته با حوزه منابع انسـانی درمانگاه عمومی شـهدای فشـافویه تا 22 بهمن ماه 
سـال جـاری با امـکان پذیـرش بیمار بـه بهره بـرداری خواهد رسـید. 

وی بـا اشـاره بـه تجهیـز درمانگاه و به تعویـق افتادن افتتاح پـروژه افـزود: در برخی حوزه 
هـای درمانـی تامیـن نیـرو دشـوار بـودن و با توجه به موقعیت شـهر حسـن آبـاد از نظر 
عـدم امـکان انتقـال نیروهـا در سـایر فعالیـت هـای مشـابه، فرایند جـذب نیـرو زمان بر 

خواهـد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی شهرسـتان های اسـتان تهران در ادامه خاطر نشـان کرد: جذب 
نیـروی بومـی در منطقـه بـه دلیـل منافعی کـه برای سـازمان  بـه دنبال دارد خوشـایند 

خواهـد بـود، لـذا الزم می دانیم درراسـتای جذب نیـروی بومی اقدام شـود.

روی خط خبر

دیدار شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر حسن آبادفشافویه با 

فرماندار  ری

فرهنگی  معاونت   صفایی   سیدتقی  ری-  آوای 
اجتماعی شهرداری  در این نشست ضمن خیر مقدم به 
مدیران زحمتکش   گفت: آموزش و پرورش مهمترین 
مسوولیت را به دلیل تربیت و رشد نیروی انسانی 

جامعه را بر عهده دارد. 
صفایی اظهار کرد: نگاه مدیریت شهري به آموزش و پرورش 
منطقه  مثبت است که این توجه در کمک هایي که به 

مدارس مي شود نمود پیدا مي کند. 
معاونت فرهنگی شهرداری ادامه داد: هدف شهرداری حسن 
آباد فشافویه خدمت به شهروندان است و دانش آموزان که در 
مدارس تحصیل مي کنند در ردیف مهمترین شهروندان قرار 
دارند که تالش مي کنیم با مشارکت و حمایت از فعالیت هاي 

فرهنگي به این مسئولیت مهم انجام وظیفه کنیم.

برگزاری کارگاه آموزش مهارت های 
زندگی و آموزش شهروندی 

آوای ری- کارگاه آموزش مهارت های اخاقی وزندگی و 
آموزش شهروندی باهدف افزایش میزان آگاهی و دانش 

شهروندان درشهرحسن آبادفشافویه برگزار شد.
کارگاه آموزش مهارت های اخالقی وزندگی و آموزش شهروندی 
با همکاری آموزش پرورش فشافویه باهدف افزایش میزان 
آگاهی و دانش شهروندان درسالن اجتماعات میالدنور برگزار 
شد. صفایی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری؛ آموزش 
مهارت های زندگی و آموزش شهروندی را از مهم ترین اهداف 
شهرداری وشورای اسالمی شهر دانست واظهارداشت: در سال 
جاری نیز، موضوع تحکیم خانواده و آگاه سازی شهروندان 
اولویت های  از  با تأکیدات شهردار  با آسیب های اجتماعی 
برنامه های فرهنگی قرار گرفت و با بهره گیری از اساتید مجرب 
و همکاری بسیار خوب آموزش وپرورش با برنامه ریزی های 

صورت گرفته با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

برخورد  قانونی با مسدودکنندگان 
معابر و پیاده رو ها

 

آوای ری- مدیر خدمات شهری از برخورد جدی با 
متخلفین و مسدودکنندگان معابر و پیاده روها در 

شهرخبر داد.
هاللی مدیر خدمات شهر شهرداری دراین باره اظهار داشت 
با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری های کشور 
مغازه هایی که با ایجاد سد معبر مزاحمت برای شهروندان 

می نمایند  پلمپ  می شوند.
وی گفت؛ قانون وظیفه شهرداری ها دربرخورد با مشاغلی که 
برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کنند مشخص نموداست.
ایشان در ادامه اظهار داشت: صبح امروز نیروهای خدمات 
به  نسبت  انتظامی  عوامل  همکاری  با  اصناف  و  شهری 
پلمپ واحدهای متخلف که با سد معبرمشکالتی را برای 
شهروندان ایجاد نموده اند اقدام و اعالم داشتند با عنایت 
به درخواست های شهروندان این امر با جدیت بیشتر دنبال 
خواهد شد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد 
پذیرفت. هاللی در ادامه افزود؛ از کلیه کسبه انتظارمی رود 
با عوامل شهرداری همکاری نموده و از ایجاد هرگونه مشکل 
سدمعبردرسطح معابروخیابان ها به ویژه خیابان های اصلی 
شهر جدا پرهیز نمایند. وی در پایان یادآور شد؛ پیاده رو 
مطابق قوانین جزء اموال عمومی محسوب شده وهیچکس 
حق ندارد نسبت به تعرض به آن سد محل عبور شهروندان 

اقدام و خللی وارد آورد.

شروع عملیات زیرسازی ادامه 
بلوار ورزشگاه )کمربندی شرقی(

 
آوای ری- خیاطان مسئول عمران شهرداری با بیان 
اینکه عملیات خاک برداری و خاک ریزی و جدول گذاری 
یک کیلومتر از این بلوار از قبل دردستورکارشهرداری 
قرارگرفته و توسط نیروهای اجرایی به انجام رسیده بود 
اظهار داشت، دور جدیدی از زیرسازی و آماده سازی این 

بلوار از روزهای گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد.
وی بابیان اینکه این بلوار یکی از مسیرهای مهم شهری 
درآینِد است افزود با تکمیل این پروژه بار ترافیکی بلوواراصلی 
شهر کاهش چشمگیری خواهد داشت و به همین سبب 
بکارگیری  و  همکاران  وهمت  تالش  با  هستیم  درصدد 
امکانات الزم هرچه سریع تر فاز یک مسیرمذکورراجهت 

آسفالت آماده  سازیم.

افتتاح فاز یک بوستان فرهنگ درآینده نزدیک

نشست هم اندیشی معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری حسن آباد 

با مدیران مدارس
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آوای ری- شهردار، رئیس و اعضای شورای اسامی شهر حسن 
آبادفشافویه با معاون استانداروفرمادارویژه شهرستان ری دیدار 

کردند.
محسن تاجیک شهردار و علیرضا زندی کریم خانی رئیس و اعضای شورای 
اسالمی شهر با حسین توکلی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
ری دیدار در خصوص مسائل و مشکالت حوزه شهری حسن آباد فشافویه 

بحث و تبادل نظر نمودند.
در این دیدار شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ضمن عرض 
تبریک انتصاب توکلی به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
ری، مسائل و مشکالت شهردرحوزه های مختلف از جمله گردشگری، 
بومی در درمانگاه،  نیروی  تکمیل درمانگاه شهدای فشافویه و جذب 
مشکالت حوزه آموزش  و پرورش، تأمین و بهبود آب شرب شهر، پسماند 
و...را مورد بررسی قراردادند.  محسن تاجیک، شهردار حسن آبادفشافویه 
عمرانی  پروژه های  وضعیت  تشریح  به  گزارشی  ارائه  ضمن  ادامه  در 
شهرداری پرداخت و از اعالم آمادگی این شهرداری برای همکاری با 
مجموعه فرمانداری جهت انجام هرچه بهتر مأموریت های سازمانی و ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان تأکید کرد.

آمادگی کامل نیروی خدمات شهری 
در مواجهه با نزوالت آسمانی

آوای ری- مدیر خدمات شهر شهرداری حسن آبادفشافویه از 
آمادگی کامل نیروهای خدمات شهردرمواجهه با نزوالت آسمانی 

خبر داد.
هاللی با اعالم این مطلب گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی 
پربارش برف و باران، تمهیدات ویژه ای در مواجهه با نزوالت آسمانی 
درنظرگرفته شده است وکلیه نیروهای خدمات شهری با تقسیم بندی 

کاردرطول شبانه  روز در حال آماده باش هستند.
ایشان در ادامه افزود؛ الیروبی وپاکسازی آبروها ونهرسیاه آب درچندمدت 
اخیر با تأکیدات شهرداردردستورکارواحدخدمات شهری و اجرایی قرار 
گرفت است و عالوه برپاکسازی کامل نهر سیاه آب که انجام شده، به طور 

روزانه تمامی آبروها در سطح شهر الیروبی وپاکسازی می شوند.
وی در پایان سخنانش با تاکیدبرآمادگی کامل نیروهای خدمات شهری 
در مواقع بحرانی از قبیل برف و باران از شهروندان خواست همکاری الزم 
را با عوامل شهرداری داشته در صورت هرگونه مشکل در محالت، موضوع 

را از طریق شماره تماس ۱37 با مادر میان بگذارند.

سومین نشست کمیته فنی ترافیک 
برگزار شد

آوای ری- سومین نشست کمیته فنی ترافیک باهدف بررسی 
پاره ای موضوعات در شهرداری حسن آبادفشافویه برگزار شد.

سومین نشست کمیته فنی ترافیک باهدف بررسی راهکارهای کاهش 
ترافیک درشهرو پاره ای مشکالت و خواسته های شهروندان و رانندگان 
خطوط و...با حضور محسن تاجیک شهردار، احمد قدرتی نایب رئیس 
حسن  پلیس راه  و   ۱76 کالنتری  نماینده  شهر،  اسالمی  شورای 
آبادفشافویه و سرپرست سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری و دیگر 

مسئولین دردفترشهرداربرگزارگردید
در این نشست ضمن پیگیری مصوبات نشست های قبل در خصوص 
به  سرویس دهی  جهت  درون شهری  تاکسی  دستگاه   5 اختصاص 
شهروندان ساکن در محله های احمدیه، بهشت و جانبازان و همچنین 
بررسی نقاط حادثه خیز و اصالح هندسی آن ها و موارد دیگر تبادل نظر 

صورت گرفت.

                                                                                                                                                      
                  

شهردار حسن آباد  خبر داد:

آوای ری- شـهردار حسـن آبادفشـافویه با اشـاره به این مطلب که شهرداری به 
اجـرای پروژه هـای زیربنایـی توجه ویـژه دارد، گفـت فاز یک بوسـتان فرهنگ 

پیشـرفت ۶۰ درصدی داشـته ودرآینده نزدیک افتتاح خواهد شـد.
محسـن تاجیک با اشـاره به این مطلب که شـهرداری بـه اجرای پروژه هـای زیربنایی توجه 
ویـژه دارد، افـزود؛ در سـال جاری عملیات عمرانی گسـترده ای درشهرحسـن آبادفشـافویه 
آغازشـده کـه ازجمله ایـن پروژه ها می توان بوسـتان خانواده، خانه فرهنگ، سـالن ورزشـی 
چندمنظـوره کنـار گـرد رفیـوژ بلـوار اصلـی شـهر، بازسـازی سـاختمان شـماره 2 نیروی 
انتظامـی، زیرسـازی، جدول گـذاری و آسـفالت چندین هـزار مترمربع از معابرشـهرو...رامی 
تـوان نـام برد کـه تعدادی بـه پایـان کارومرحله بهره بـرداری رسـیده و تعـدادی از پروژه ها 

نیزدرحال اجراسـت. 
وی در ادامه افزود، بوسـتان فرهنگ که سـرزمینی به مسـاحت 3۴ هکتاردرحاشـیه نهرساه 
آب در سـال گذشـته کلنـگ احـداث آن با حضور مسـئولین اسـتان و شهرسـتان به زمین 

زده شـد، فاز یک این بوسـتان که ۱۴ هکتاراسـت پیشرفت 60 درصدی داشته و پیش بینی 
می شـود ایـن پـروژه و چندین پروژه دیگر در دهه فجر سـال جاری افتتـاح و به بهره برداری 
برسـد. محسـن تاجیـک در ادامه به مشـخصات فنی این طرح اشـاره کرد و گفـت؛ فاز یک 
ایـن پـروژه شـامل ۱5 هزار مترمربع چمن کاری اسـت که درراسـتای توسـعه فضای سـبز 
بـه انجام رسـید و کاشـت بالغ بـر ۱2 هزار درخت و درختچه به انجام رسـید وردسـت اقدام 
اسـت، مسـیر دوچرخه سـواری، زمیـن ورزشـی، زمین بـازی کـودکان، شـهربازی، فضاهای 
سـفره انـداز و پیـک نیک، نمازخانه و سـرویس های بهداشـتی، سـاختمان نگهبانـی، کانال 
انتقـال فاضـالب و...نیـز برای این پروژه درنظرگرفته شـده اسـت. وی همچنین یادآور شـد؛ 
محوطه سـازی، دیـوار سـنگی، احـداث خیابان جهت دسترسـی و پارک ماشـین آالت نیز با 

پیشـرفت 80 درصدی در حال اجراسـت.
وی در پایـان افـزود، امیدواریـم با اقدامات صورت گرفته در این شـهر درآینِد نزدیک شـاهد 
تحولـی درخور توجه و خدماتی درخورشـان شـهروندان این منطقـه را بتوانیم ارائه نماییم. 

اقدامات زیباسازی شهرداری حسن آباد در یک نگاه
آوای ری - طـی دو سـال اخیـر اقدامـات متعـددی درراسـتای بهبـود فضای 

شـهری و تقویـت روحیه نشـاط و شـادابی در شـهر اجرا شـد.
شـهرموجودزنده و جـاری اسـت کـه به صـورت روزانه در مقابـل دیدگان مـردم به حیاط 
خـود ادامـه می دهـد. حفظ آرامش بصری شـهروندان و سـاماندهی بـه نمادهاوپیام های 
موجوددرسـطح شـهر یکی از مسـائلی اسـت که باید همواره موردتوجه مسئوالن شهری 
قـرار گیرد. واحد زیباسـازی شـهرداری حسـن آبادفشـافویه در این زمینه باهـدف زیباتر 
شـدن شـهر و افزایـش آرامـش بصـری شـهروندان، اقدامـات گسـترده ای را دردو سـال 
اخیرانجـام داده اسـت. نورپـردازی در مناسـبت ها، سـاماندهی تابلوهـای شـهری، نصـب 
المان هـای جدیددرمناطـق مختلـف شـهر، اکران بنرهـای با مضمون فرهنگی در عرشـه 
پل های هوایی، اکران بنرهای پیام های آموزشـی و فرهنگی در ایسـتگاه های تاکسـیرانی 

و بلوارهـای شـهر، اکـران بنرهـای مناسـبتی درمراسـمات ملـی و مذهبی و سـاماندهی 
ورودی هـای شـهر باایجادفضای سـبز و نصب تابلوهـای خیرمقدم والمان شـهری اجرای 
چندیـن هـزار مترمربـع نقاشـی دیـواری، پاک سـازی تبلیغات محیطـی و دیوارنویسـی، 
نصـب المـان شـهدای شـهروبخش فشـافویه دربلواراصلـی شـهر، نصـب المان شـهدای 
شـاخص و مدافـع حـرم دربلوارشـیخ کلینـی )ره(، نصب المان شـهدا در میدان شـهدای 
مدافـع حـرم، نصـب المان گل کنـدم، المان قلـم و چندین المان دیگر درراسـتای هویت 
بخشـی بـه شـهردرمیادین و بلوارهای شـهر، رنگ آمیزی جداول شـهر، نصـب چراغ های 
نوری و...گوشـه ای از اقدامات و فعالیت هادرحوزه زیباسـازی اسـت که طی دو سـال اخیر 
بـا تأکیـدات شـهردارونگاه ویژه ایشـان به ایـن مقوله با جدیت تمـام دنبال شـد ودرادامه 

گوشـه ای از ایـن فعالیت ها به تصویر کشـیده شـده اسـت.
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avayerey_news@کانال تگرامی آوای ری: 

آوای ری- حجت االسام شیخ میثم درگاهی  امام جمعه 
فشافویه گفت: فکر نکنید که هر مصوبه و قانون از طرف 
دولت وحی منزل است، مدیران دولتی در موضوع انتقال 
مرکز پسماند به فشافویه، گونه ای رفتار کنند که در 

پیشگاه مردم و خداوند سربلند باشند.
 به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه فشافویه ، حجت 
االسالم شیخ میثم درگاهی  امام جمعه فشافویه در خطبه های 
نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه در آستانه 9 دی که روز 
بصیرت است قرار داریم، اظهار داشت: در روز 9 دی مردم با 
اعتالی به رهبری راه خود را از تمامی بیراهه ها و دشمنان جدا 
کرده و دارای بصریت شدند و سپس توانستند در مقابل دشمن 

ایستادگی کنند.
وی با بیان اینکه انسان ها نیازمند بصیرت هستند افزود :  9 دی 
روز بصیرت است و بصیرت به معنای دیدنی است که حقیقت 
آن نمایان می باشد، اما متاسفانه تا به حال برنامه ریزی مناسبی 

برای بزرگداشت این روز صورت نگرفته است.
حجت االسالم شیخ میثم درگاهی  در ادامه با اشاره به جاری 
شدن سیل در برخی استان ها گفت: مردم خوزستان در تمام 
عرصه ها پای انقالب ایستادگی کردند، اما امروز با سیل دست 
و پنجه نرم می کنند. وی تصریح کرد : مردم در حال حاضر 

از تمامی مدیران و مسئوالن بی کفایت و بی تدبیر در موضوع 
سبب گله مند هستند زیرا که در سال جاری کشور ما چندین 
مرتبه با سیل مواجه شده و اعالم غافلگیری در این زمان اشتباه 

و غلط است.
امام جمعه فشافویه با اشاره به گله مندی مردم از مسئولین بیان 
کرد: در این زمان که مردم تحت فشار اقتصادی و در برخی 
مناطق گرفتار سیل شدند یکی از مسئوالن با راه رفتن روی 
برگ های پاییزی از صدای خش خش برگ ها لذت می برد. 
وی با بیان اینکه فکر نکنید که هر مصوبه و قانون از طرف دولت 
وحی منزل  است، تاکید کرد: مدیران دولتی در موضوع انتقال 
مرکز پسماند به فشافویه، گونه ای رفتار کنند که در پیشگاه 
مردم و خداوند سربلند باشند، زیرا که بر مسند نشستن مدیران 

به خاطر حرکت و خواست مردم است. 
حجت االسالم شیخ میثم درگاهی  در ادامه گفت: قانونی که 
تغییر نام پذیر نیست، تنها قانون خداوند است و قوانین انسانی 
امکان اشتباه دارد، لذا مدیران در صورتی که می پندارند قانونی 
اشتباه است باید به عنوان یک مدیر به منظور بهبود عملکرد به 
تصمیم گیران مشاوره داده و در پی کسب بهترین نتیجه باشند.

وی اضافه کرد: مدیران مردمی از جمله شورای اسالمی شهر  
کاری  میکنند  احساس  اگر  فشافویه   آباد  حسن  شهردار  و 

اشتباه است تن به کار غلط ندهند، حتی اگر منافع ظاهری و  
مادی داشته باشد. امام جمعه فشافویه با بیان اینکه مردم باید 
بدانند که قبول ضعف بدترین اقدام است، خاطر نشان کرد: به 
مسئولین مردمی میگویم اگر مطمن هستید که تصمیمی غلط 
است در مقابل آن ایستادگی کنید و از راه حق برای مطالباتتان 

اقدام کنید.

برنامه دولت در ایجاد مرکز پسماند 
فاقد مطالعات کارشناسی است

آوای ری- رئیس شورای اسامی شهرستان ری ضمن انتقاد از 
ایجاد مرکز پسماند فشافویه گفت: از مسئوالن دولتی می خواهیم 

که از وقوع این امر در شهرستان ری جلوگیری کند.
حسن خلیل آبادی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به 
مشکالت و معضالتی که ایجاد مرکز پسماند هوشنگ آباد برای منطقه 
خواهد داشت اظهار داشت: در صورتی که شهرستان ری دارای شورای 
شهر مستقل باشد شورا می تواند مانع از ایجاد مرکز جدید دفع پسماند در 

فشافویه شده و اجازه ایجاد مرکز را ندهد.
وی افزود: پیش از این بنا بود که بهشت زهرا به گرمابدره در جاده کرج 
منتقل شود، شهرداری نیز در حدود 700 میلیارد تومان برای ایجاد آن 
مرکز هزینه کرد، اما به محض اعالم استقالل شورای شهر گرمابدره، 
اعضای شورای این شهر مصوبه ای به منظور جلوگیری از انتقال بهشت 
زهرا صادر کردند و شهردار مربوطه نیز مجوزی برای ساخت ارائه نکرد، لذا 

از اجرای طرح جلوگیری شد.
رئیس شورای اسالمی شهرستان ری در ادامه افزود: شهرستان ری به 
واسطه داشتن شورای مستقل می تواند مانع از ورود معضالت و مشکالت 
به شهرستان شود، در واقع مردم و اعضای شورای اسالمی شهر موظف 

نیستند که مصوبات بدون کارشناسی دولت را بپذیرند.
خلیل آبادی همچنین ادامه داد: فرمانداری و استانداری تابع تصمیمات 
دولت هستند، اما دولت بدون کارشناسی اقدام به برنامه ریزی برای ایجاد 
مرکز دفع پسماند در هوشنگ آباد کرده است لذا مردم شهرری در این 

زمینه از دولت گالیه دارند.
وی سپس بیان کرد: از امام جمعه فشافویه تشکر می کنم که مردم را 
مطالبه گر کرده است و با توجه به اینکه دولت باید با مشارکت مردم کار 
کند از مسئوالن دولتی می خواهیم که از وقوع این امر در شهرستان ری 
جلوگیری کند. عضو شورای اسالمی شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه 
بسیاری از مشکالت با استقالل ری برطرف خواهد شد خاطرنشان کرد: 
مخالفان استقالل ری باید به ما بگویند که یا قانون اساسی را قبول ندارند 

و یا ری »شهر« نیست.

اعالم آمادگی شهرداری برای 
مقابله با پسماند سوزی

آوای ری- دکتر محسن تاجیک شهردار در جلسه کارگروه 
نخاله های  تخلیه  یا  سوزی  پسماند  گفت:  زیست  محیط 
ساختمانی در گردنه  فشافویه توسط بومی ها  صورت نمیگیرد و 
متأثر از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی خارج از بخش 
فشافویه و متعلق به شهر تهران است و به دلیل این  که بخش 
فشافویه در حاشیه شهر تهران قرار دارد، به این بخش می آید.

تاجیک با بیان این  که این پسماندها در ساعات غیر اداری، شبانه و خارج 
از دید مردم در این منطقه جمع آوری شده است و برخی با سوزاندن 
زباله ها و کابل ها اقدام به برداشت سیم از آن می کنند گفت باید همه 
دستگاه ها پای کار باشند، تا از زباله سوزی پیشگیری شود، تا آسیب 

کم تری به محیط زیست منطقه فشافویه وارد شود.
تاجیک گفت : باید مرکز این زباله سوزی ها که به یک کارخانه، شرکت، 
واحد صنعتی یا تولیدی بازمی گردد، شناسایی شود، که آن واحد بر 
اساس ضوابط و مقررات ملزم است، پسماند خود را به مراکز بازیافت 
قانونی تحویل دهد، ما از اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان انتظار 
داریم که با مراکزی که شناسایی می شود، به عنوان ضابط قوه قضاییه در 

بحث محیط زیست برخورد کند.
وی با اشاره به اینکه همه در خصوص پسماند سوزی در بخش فشافویه 
کمک  با  آینده  هفته  آباد  حسن  گفت:شهرداری  هستیم،  مسئول 
بخشداری ،دهیاری ها و محیط زیست وارد کار میشود، هرکس در 
هر نقطه ای که خودرویی در حال تخلیه پسماند مشاهده می کند، باید 
اطالع دهد، تا برخورد جدی شود. وی گفت: باید هر خودرو یا فردی که 
در خصوص این جرم دستگیرمیشود به سادگی آزاد نشود و حداقل 6 ماه 

با هماهنگی مقام قضایی خودرو در پارکینگ متوقف شود.

»بنیامین« باعث آشتی نوجوانان با سینما

آوای ری- در راستای ترویج فرهنگ نشاط و شادابی در شهر، 
نمایش فیلمهای مختلف همزمان با اکران در سراسر کشور در 

سالن میاد نیز برگزار می گردد.
فیلم »بنیامین« در سانس اول اکران با استقبال کم نظیری ازسوی 
نوجوانان و خانواده های ایشان همراه شد که نماینده انجمن سینمای 
جوانان استان تهران که جهت نمایش فیلم  در سالن حضور داشت 
این تعداد جمعیت را برای یک فیلم در شهرهای حومه استان تهران 
فوق العاده و کم نظیر خواند و فعالیتهای معاونت فرهنگی شهرداری و 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر را در این عرصه قابل ستایش 

و تقدیر دانست.

مصوبه  انتقال مرکز پسماند به فشافویه 
وحی منزل  نیست

زندگینامه :  شهید احمد بقرایی نسب سال ۱3۴6  در ورامین در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود و سال ۱350 به همراه خانواده  
به باقرشهر نقل مکان کردند . تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در باقرشهر به پایان رساند ودبیرستان را در شهرری  ادامه داد و در پایگاه شهید 
رجایی به عضویت بسیج در آمد . ایشان هفت مرحله عازم جبهه گردید و در تاریخ 02/۱3/ ۱365 در منطقه فکه به درجه رفیع شهادت نایل 

گردید و پیکر پاکش در گلزار شهدای بهشت زهرا ) سالم اهلل علیها (به خاک سپرده شد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
پیام شهید : در نماز جمعه شرکت کنید ، نماز اول وقت را ترک نکنید ،  پیرو امام باشید و به سخنان حکیمانه اش عمل کنید، جبهه ها را 

خالی نگذارید و راه شهدا را  ادامه  دهید .   
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اخبار کوتاهروی خط 

عیادت از مادر معظم شهید

آوای ری- حجـت االسـام شـیخ میثـم درگاهی 
امـام جمعـه بـه همـراه سـروان پاسـدار حمیـد 
راشـکی فرمانده حوزه بسـیج ۴۵9 شـیخ کلینی 
از مـادر شـهید روغنـی کـه بـه دلیـل جراحـی 

درمنـزل بسـتری مـی باشـد، عیـادت نمودند.
طی این دیدار  حجت االسالم شیخ میثم درگاهی وضعیت 

سالمت و روند درمانی مادر معظم شهید را پیگیری کرد.
 امام جمعه فشافویه در این دیدار  اظهار داشت: والدین شهدا 
حق بزرگی بر گردن همه ی مردم و نظام اسالمی دارند و 

خدمت به آنان وظیفه ی اصلی و غیر قابل انکار ماست.

نشست فرماندار ری با 
بخشدار، شورای بخش و 

دهیاران

آوای ری- نشست هم اندیشی حسین توکلی ِکجانی معاون 
بخشدار  با  ری  ویژه شهرستان  فرماندار  و  تهران  استاندار 
فشافویه، اعضای شورای اسالمی بخش و دهیاران در محل 
فرمانداری ری برگزار  و  مشکالت بخش فشافویه مورد بررسی 

قرار گرفت.

حمایت ویژه از مردم 
با مطالبه گری هاي مستمر

آوای ری- علی اکبر قنبری مدیر روابط عمومی ستاد 
نماز جمعه فشافویه در جلسه مجمع روابط عمومی 
مقام  در   : گفت  ری طی سخنانی  های شهرستان 
افتخار  با  امام جمعه فشافویه  روابط عمومی دفتر 
اعام میگرد طی سالهای گذشته از طریق رسانه ي 
محلي عنوان نمازجمعه فشافویه را در استان تهران 
مطرح کرده و به جایگاه واقعی خود نزد افکار عمومي 

دست یافت.
قنبري در سالن جلسات فرمانداری خطاب به دکترحسین 
توکلي فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به ظرفیت رسانه 
اعالم کرد : در مسیر فعالیت رسانه ي محلي فشافویه نیوز 
با همکاری و مساعدت هاي دلسوزانه آقایان امین بابایی 
، جوادزنگنه مدیر  فرمانداري  روابط عمومي  مدیر سابق 
روابط عمومی فرمانداري شهرستان ری ، مرتضی شعبانی 
نژاد مدیر روابط عمومی شهرداری و احمد قنبری در سمت 
روابط عمومی بخشداری فشافویه ، ادارات مستقر و حمایت 
پاسخگویی  و  مستمر  هاي  گری  مطالبه  با  مردم  ویژه 
مسئولین ، فشافویه را در استان تهران معرفي نموده و 
این جغرافیا را از انزواي اطالع رساني و غربت ناشناختگي 

مدیران پایتخت نشین خارج ساختیم . 
فعال رسانه اي فشافویه شهرستان ري همچنین با معرفي 
خود به عنوان یک مطالبه گر حقوق مردمان جنوبي ترین 
موقعیت پایتخت در چارچوپ و مسیر قانون ، از فرماندار 
جوان و انقالبي شهرستان خواستار نگاه ویژه مدیریتي به 
بخش فشافویه و حمایت قوي تر از مردمان این دیار در 
جهت رسیدن به حقوق حقه خود شد. توکلی فرماندار ویژه 
ري همچنین در پاسخ به اظهارات تعدادی از مدیران روابط 
عمومی ادارات  شهرستان در خصوص مشکالت و گالیه 

هاي این حوزه بر پیگیری سریع و حل آن تاکید کرد.

آوای ری- شهردار حسن آباد از ادامه روند احداث چهارمین سالن ورزشی در 
این شهر خبر داد.

اهمیت ورزش و سالمت  و  برخوردار شهر  مناطق کم  نیاز  به  اشاره  با  تاجیک  محسن 
در  فراغت شهروندان  اوقات  غنی سازی  برنامه ریزی جهت  راستای  در  در جامعه گفت: 
محله های کم برخوردار ازجمله در محله کنار گرد، عملیات احداث سالن فرهنگی ورزشی 
در این محله دراواخرخردادماه سال جاری بااعتباری بالغ  بر ۱7/000/000/000 ریال با 

مصوبه شورای اسالمی شهر و انجام مناقصات و تعیین پیمانکار آغاز شد.
وی در ادامه بیان داشت: این سالن ورزشی در مجاورت مسکن مهر ارغوان و خیابان اما 

رضا )ع( در محله کنار گرد واقع  شده است.
سالن  اداری،  بخش  شامل  مترمربع   ۱۴۴0 پروژه  این  مساحت  داشت:  اظهار  تاجیک 
ورزشی فوتسال، رخت کن، سرویس بهداشتی و حمام، یک نیم طبقه جهت ورزش های 
رزمی و امکانات دیگر است که تاکنون عملیات خاک برداری، آماده سازی محل و پی کنی، 
فیزیکی ۴0  پیشرفت  با  آن  فلزی  اسکلت  و  بتن ریزی کف  آرماتوربندی،  و  قالب بندی 

درصدی به انجام رسید و همچنان ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: احداث مجموعه های تفریحی و ورزشی در سطح شهر و 
محالت کم برخوردار عالوه  بر افزایش سرانه فرهنگی ورزشی شهر گام های مؤثری در 

غنی سازی اوقات فراغت شهروندان را موجب خواهد شد.

افزایش سرانه فرهنگی 
با احداث مجموعه های جدید تفریحی- ورزشی 

حجت االسالم شیخ میثم درگاهی  مطرح کرد:

آوای ری- صفایـی معاونـت فرهنگی اجتماعی شـهرداری با اعـام این خبر گفت: 
در راسـتای توسـعه برنامه های فرهنگی در شـهر نهمین کارگاه آموزشـی شـعر و 
داسـتان و ترانـه با حضـور نخبـگان، شـاعران و ترانه سـرایان محلی و بـه دعوت 

انجمن شـعر ادب برگزار شـد.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: در ایـن کارگاه  کـه با حضور اسـتادان بنام ادبیات فارسـی همچون 
دکتـر محمـدی و دکترحیـات بخـش مدیریـت و اجـرا گردیـد دکتـر محمـدی بـا توجـه به 
تاریخچه شـب یلدا و پاسداشـت این شـب اظهار داشـت: یلدا به معنای تولد اسـت، تولد فروغ 
و روشـنایی. ایـن جشـن در واقـع پیـروزی نور بـر تاریکی، روشـنایی بر تیرگی، خوبـی بر بدی 
اسـت. وی بابیـان اینکه این جشـن ریشـه بر این سـنت دارد که خانواده هـا دور همدیگر جمع 
شـده و سـخت ترین و طوالنی تریـن شـب سـال را در کنـار هم جشـن می گیرند اشـعاری نیز 
از دیـوان حافـظ قرائت نمودند. در این مراسـم اسـتاد حیات بخش اشـعار سـروده ی خـود را در 
وصـف یلدا و فصل زمسـتان قرائت نموده و سـپس خانم افشـاری و آقایان زنـدی، ایالنلو و... به 

قرائت شـعر در موضوعات مرتبـط پرداختند.
در ادامـه کارگاه ماننـد هـر جلسـه مـوارد ارائه شـده در جلسـه گذشـته وزن و قافیـه و عروض 
توسـط حاضریـن بیـان گردیـد سـپس آمـوزش و موارد جدیـد نیز برای جلسـه بعـد به عنوان 

تمرین ارائه شـد. صفایی معاونت فرهنگی اجتماعی شـهرداری در حاشـیه این نشسـت اظهار 
داشـت؛ ایـن کارگاه هـای نیـم روزه در آخریـن چهارشـنبه هرمـاه برگزارمـی گـردد و از کلیـه 
عالقه منـدان بـه شـعر و داسـتان و ترانه دعـوت به عمل می آیـد در این برنامه شـرکت نمایند.

نهمین کارگاه شعر، ترانه و داستان برگزار شد

آوای ری- مسـئول درآمد شهرداری 
از توزیـع بیـش از 2۰ هـزار فیـش 
عوارض نوسـازی و خدمات پسـماند 
جوایـز خوش حسـابی  اختصـاص  و 
پرداخـت  در  تخفیـف  درصـد   1۰ و 

به موقـع عـوارض خبـر داد.
روح الـه رنجبـر بـا اعـالم این خبـر افزود: 
یکـی از راه های تحقـق درآمدهای پایدار و 
کمـک به عمران و آبادانی شـهر، پرداخت 
عـوارض نوسـازی و مشـاغل  اسـت کـه 
امیدواریـم ایـن مهـم توسـط شـهروندان 

موردتوجـه قـرار گیرد.
تخفیفـات  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
شـهرداری در این زمینـه گفت: در صورت 

تـا  نوسـازی  به موقـع عـوارض  پرداخـت 
 ۱0 از  شـهروندان  جـاری،  سـال  پایـان 

درصـد تخفیف خوش حسـابی برخـوردار 
خواهنـد شـد و در صـورت عـدم پرداخت 

تـا پایـان سـال شـامل 9 درصـد جریمـه 
دیرکـرد خواهـد بـود.

صورتی کـه  در  کـرد:  تاکیـد  رنجبـر 
شـهروندان عزیـز در قبوض خود بـا  ایراد 
می تواننـد  مواجـه شـوند  اشـکالي  یـا  و 
و  درآمـد  واحـد  بـه  آن  رفـع  جهـت 
نوسـازي شـهرداري مراجعـه نماینـد تـا 
مشـکل آنـان مرتفـع گـردد. وی در پایان 
پرداخـت  بـا  تـا  از شـهروندان خواسـت 
به موقـع عـوارض نوسـازی، شـهرداری را 
در ارائـه خدمات دهـی مناسـب و بیشـتر 
کمـک کرده و در راسـتای توسـعه عمران 
و آبادانـی شـهر گام بردارنـد و از جایـزه 

شـوند. بهره منـد  نیـز  خوش حسـابی 

آغاز توزیع فیش های عوارض نوسازی و مشاغل

اناهلل و انا الیه راجعون
خانواده های محترم نهاوندی، اشرفی و 

زند کریمخانی
ــدی«  ــن نهاون ــاج حس ــت »ح ــه درگذش ضایع

ــان  ــدر مهرب ــین ،پ ــادم الحس خ
و مومنتــان را از صمیــم قلــب 

ــم. ــی نمائی ــرض م ــلیت ع تس
ــش را  ــال روح پاک ــد متع خداون
ــا موالیــش علــی )ع( محشــور  ب
ــر  ــدگان صب ــه بازمان ــد و ب نمای

ــد. ــت فرمای ــل عنای جزی
مجموعه رسانه ای آوای  ری و فشافویه نیوز


