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امام خمینی (ره)  :محرم و صفر اســت که اســام را زنده نگه داشــته است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری اعالم کرد :

برگزاری مسابقات
چند جانبه کشتی
فرنگی بنام شهیدان
بخشفشافویه

صفحه 4

با حضور جمعی از مسئوالن انجام شد ؛

انتشار بیانه مشترک منتخبین

تقدیر از خدمات  14ساله مهندس میر آشتیانی و
معارفه دکتر تاجیک شهردار جدید حسن آباد

حجت االسالم استیری امام جمعه بخش فشافویه :

اگرسپاه نبود امروز ساختاردولت ها
و ملتهای منطقه ازهم پاشیده بود
آوای ری -امــام جمعــه بخــش فشــافویه در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز
جمعــه بــا اشــاره بــه ســخنرانی رئیــس جمهــور آمریــکا گفت:اگــر تاریــخ
آمریــکا و عملکــرد و سیاســتهاى راهبــردى دولتهــاى قبــل از ترامــپ را بــا
نــوع جهتگیرىهــاى مجلــس ســنا و دو جریــان حاکــم یعنــى دموکــرات و
جمهورىخواهــان را مــورد واکاوى قــرار بدهیــم ،در خواهیــم یافــت کــه
جایــگاه ریاســت جمهــورى در آمریــکا تــا حــدود قابــل توجهــى تشــریفاتى
اســت.
ف تضعیــف و و
وی اضافــه کــرد :نبایــد از کنــار اتفاقــات و پدیدههــاى سیاســى کــه بــا هــد 
نابــودى جمهــورى اســامى و ملــت بــزرگ ایــران ،از ســوی آمریــکاى ...
صفحه 3

دوره پنجم شورای اسالمی
شهر حسن آباد
صفحه 2

بازدید مدیرعامل بانک
کشاورزی از مجموعه
چهارباغ دشت نیکان
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بانک ایده و نظر در سایت

شورایاسالمیشهرحسنآباد
راه اندازی شد
صفحه 2

صفحه 2

پیام تبریک حاجی وند
رئیس اداره ورزش و
جوانان بخش به مناسبت
هفته تربیت بدنی

جناب آقای دکترمحسن تاجیک

شهردار محترم شهر حسن آباد

با کمال مسرت انتخاب شایسته حضرتعالی را که بحق از سرمایه
های ارزشمند ایران اسالمی می باشید ،صمیمانه تبریک عرض
نموده ،رجای واثق داریم که این انتخاب سرآغاز راهی پر امید به
سمت دستیابی به قله های رفیع توسعه شهر حسن آباد بوده و
نوید بخش نشاط و تحرک اهالی خواهد بود.
موفقیت و سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران را از درگاه باریتعالی مسئلت می نماییم.
بخشدار فشافویه  ،رئیس و شورای اسالمی بخش  ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر حسن آباد ،روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ،روابط عمومی اداره
ورزش و جوانان فشافویه ،کالنتری ۱۷۶فشافویه  ،پلیس راه  ،هیئت مدیره و مدیر عامل شهرک صنعتی شمس آباد ،اداره کار،تعاون و امور اجتماعی فشافویه ،اداره

تامین اجتماعی فشافویه ،اداره برق منطقه ای فشافویه  ،اداره گاز ،اداره پست  ،کمیته امداد امام خمینی  ،اداره ثبت اسناد  ،روابط عمومی حوزه قضایی فشافویه،
حوزه مقاومت بسیج ۴۵۹شیخ کلینی  ،حوزه مقاومت بسیج خواهران  ۴۶۰مرصاد  ،دهیاری روستای کلین  ،دهیاری روستای کنار گرد پایین  ،دهیاری روستای

خانلق  ،دهیاری روستای زیوان  ،دهیاری روستای ابراهیم آباد  ،پست بانک شهدای فشافویه  ،بانک ملی شعبه  ، 818هیئات ورزشی فشافویه  ،هیئات مذهبی
بخش  ،آتش نشانی حسن آباد و شهرک شمس آباد  ،کارمندان و پرسنل شهرداری ،خیریه حضرت فاطمه زهرا  ،شیرینی سرای آرتا  ،مجتمع تجاری مهدی ،

رستوران زندی  ،مجتمع تجاری الماس بهاران  ،پایگاه های خبری فشافویه نیوز و دشت طالیی  ،مدیر مسئول و خبرنگاران دوهفته نامه آوای ری و کسبه و اهالی
شهید پرور بخش فشافویه

اولین جلسه هم اندیشی رئیس و اعضای شورای
بخش فشافویه با دهیاران برگزار شد

آوای ری -اولیــن جلســه هــم اندیشــی رئیــس و اعضــای شــورای بخــش
فشــافویه بــا دهیــاران در محــل شــورای بخــش برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار آوای ری  ،ایــن جلســه در خصــوص بررســی مســائل و مشــکالت
روســتاهای بخــش بــود کــه در ابتــدا علــی پســتا ریاســت شــورای بخــش بــه ارائــه
برخــی مســائل مربــوط بــه ســرویس دانــش آمــوزان روســتایی پرداخــت تــا دانــش

 2اجتماعی
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روی خط خبر

حضور بخشدار فشافویه در جمع اعضای
جدید شورای بخش

آوای ری -محمدصالـح ضیایـی بخشدارفشـافویه در
جمـع اعضـای جدیـد شـورای بخـش از خدمـات و
فعالیـت چهارسـاله دوره ی چهـارم شـورای بخـش
تقدیـر و تشـکر کـرد.
مهنـدس ضیایـی اظهـار امیـدواری کـرد اعضـای دوره جدید
شـورای بخـش خدمت رسـانی بـه روسـتاها را در تمامی ابعاد
بـه ویـژه مباحث عمرانـی و اشـتغال جوانان را سـرلوحه و در
دسـتور اول این شـورا قـرار دهند.

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از
مجموعه چهارباغ دشت نیکان

آوای ری -مهنـدس محمـود حجتـی وزیـر جهـاد
کشـاورزی و دکتـر مرتضـی شـهید زاده رئیس هیئت
مدیـره و مدیرعامـل بانـک کشـاورزی از محـل طرح
شـرکت چهاربـاغ دشـت نیـکان بازدیدکرد.
درجریـان ایـن بازدیـد که به منظـور ارزیابی چگونگـی اجراء
طـرح و آشـنایی بـا شـرایط منطقـه برگـزار شـد ،حجتـی و
شـهید زاده بـا مدیـران ایـن واحـد تولیـدی دیـدار و گفت و
گـو کرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش  ،محمـد صالـح ضیایـی بخشـدار
فشـافویه و روسـای بانـک هـای کشـاورزی شـعب فشـافویه
و شـهرری نیـز در ایـن بازدیـد دکتـر شـهیدزاده را همراهـی
مـی کردند .شـایان ذکر اسـت شـرکت چهارباغ دشـت نیکان
از مشـتریان اعتبـاری اسـتان تهـران و متقاضـی دریافت 37
میلیـارد ریال تسـهیالت برای احـداث گلخانـه هایدروپونیک
بـه مسـاحت  21000متـر مربع در روسـتای خانلـق واقع در
بخش فشـافویه اسـت.
ایـن گـزارش مـی افزایـد ،بانـک کشـاورزی بـه عنـوان تنهـا
بانـک تخصصـی بخـش کشـاورزی کشـور نقش عمـدهای در
تامیـن نیازهای اعتبـاری تولیدکنندگان بخش کشـاورزی ،از
جملـه فعـاالن صنایـع غذایی و تبدیلی وابسـته به کشـاورزی
بـر عهـده دارد و تـا کنون طرح هـای بزرگی با مشـارکت این
بانـک در سراسـر کشـور بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
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آمــوزان روســتاها جهــت تحصیــل در شــهر حســن آبــاد از ســرویس رایــگان بهــره منــد
شــوند .وی اظهــار داشــت  :طــی جلســه ای کــه بــا اداره آمــوزش و پــرورش ،خیریــن
و دهیــاران داشــتیم بــه نتیجــه مطلوبــی رســیدیم کــه بــرای اولیــن بــار دانــش آمــوزان
روســتایی بخــش فشــافویه از ســرویس رایــگان بهــره منــد شــوند .بــا جمــع بنــدی هــای
کامــل بــه امیــد حــق تعالــی بــا شناســایی ســرویس و معرفــی مدرســه مربوطــه معرفــی
نماینــده اولیــا از اول آبــان مــاه ایــن کار صــورت مــی پذیــرد.
از دیگــر کارهــای مطــرح شــده زیرســازی و آســفالت معابــر روســتایی از جملــه مــواردی
بــود کــه توســط ریاســت شــورا مطــرح در ادامــه دهیــاران حاضــر در جلســه بــه بیــان
مســائل و مشــکالت مربــوط بــه روســتای خــود پرداختنــد.

موانع قانونی  ،مشکل اصلی توسعه و عمران روستایی

بایـد اتفـاق بیفتـد .معـاون اسـتاندار اظهـار
داشـت :اعتبارات اختصـاص یافته به مناطق
سرکشـی شده توسـط فرمانداری شهرستان

ری علـی الخصـوص روسـتاهای بخـش
فشـافویه همچنـان بـه قـوت خـود باقـی و
محفوظ است اما متاسـفانه دیوان محاسبات

و سـازمان بازرسـی به جهت موانع قانونی در
امـر پرداخت اعتبـارات اختالل هایـی ایجاد
کـرده اسـت کـه در راسـتای مرتفـع کـردن
ایـن اختلاف هـا هسـتیم.اعتبارات عمرانی
روسـتاهای فاقددهیـاری بـدون هیـچ گونـه
مانعـی بـه آنهـا پرداخت خواهد شـد.
وی تاکیـد کـرد :بـه جدیـت دنبـال عملـی
کـردن وعـده هـا و تحقـق قـول هایـی کـه
بـه شـهروندان بخـش فشـافویه داده شـده،
هسـتیم .جمالـی پور افزود :در بحث توسـعه
و عمران زیرسـاخت روسـتایی و حتی شـهر
کمبود اعتبار و سـرمایه وجود ندارد ،مشـکل
اصلـی وجـود موانع قانونی هسـت کـه برای
پرداخـت این اعتبـارات به دنبـال رفع موانع
و ایجـاد تفاهـم با سـازمان بازرسـی و دیوان
محاسـبات کشـور هستیم.

با حضور جمعی از مسئوالن انجام شد ؛

تقدیر از خدمات  14ساله مهندس میرآشتیانی و معارفه دکتر
تاجیک شهردار جدید حسن آباد

آوای ری -فرماندار ری در مراسـم معارفه
شـهردار حسـن آباد بـا بیان اینکـه تنها
شـرط ایسـتادگی وخنثـی کـردن توطئه
دشـمن حفـظ انسـجام درونـی کشـور
اسـت ،گفـت :بزرگتریـن خیانـت در یک
جامعـه ایجـاد انشـقاق و تفرقه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،هدایـت اهلل جمالی
پـور در مراسـم معارفـه محسـن تاجیـک بـه
عنـوان شـهردار حسـن آبـاد طـی سـخنانی
گفـت :بـا توجـه به کوله بـاری از تجربـه ای که
شـهردار جدیـد از قوانین در حوزه شـهری دارد
یقیـن داریـم کـه در این حـوزه موفـق خواهند
شـد .جمالـی پـور افـزود :مـردم حسـن آبـاد
مردمـی متدیـن و والیـت مدار هسـتند و کمتر
دیده شـده کـه با وجود مشـکالت ،ناسـازگاری
بـا نظـام و دولـت و حکومـت در ایـن مـردم
وجـود داشـته باشـد و مدیرانـی کـه در این جا
خدمـت مـی کننـد دعای مـردم را همـراه خود
خواهنـد داشـت .وی بـا بیـان اینکـه ذکـر یک

طـی ایـن سـال هـا دشـمن در جهت ایـن فضا
سـازی هـا توفیـق پیدا کرده اسـت ،و توانسـت
انشـقاقی در سـطح جامعـه ایجاد کنـد .جمالی
پـور بـا اشـاره بـه تاکیـد رهبـری در جـذب

آبـاد» سـبب افزایـش حـدود  ۲۰هـزار نفـر به
جمعیـت ایـن شـهر شـده اسـت.
محسـن تاجیـک در مراسـم معارفـه خـود بـه
عنـوان شـهردار حسـن آبـاد ،اظهـار داشـت:

هر کسـی پسـتی بگیرد توفیق اسـت .آشـتیانی
شـهردار سـابق حسـن آباد که سـخنران بعدی
ایـن مراسـم بود ،گزارشـی از عملکرد  ۱۴سـاله
شـهرداری داشـتند .ایشـان از اعضـا شـورای
اسلامی طـی این چند سـال تشـکر کردند .در
پایـان از تمـام مـردم شـهر و حضـار در جلسـه
حاللیـت طلبیدنـد .درپایان سـید جواد اشـرفی
نسـب ریاسـت شـورای دور چهـارم ضمـن خیر
مقـدم خدمـت شـهردار حسـن آبـاد دکتـر
تاجیـک و تقدیـر وتشـکر از زحمـات  ۱۴سـاله
جنـاب آشـتیانی بـا بیـان اینکه طی سـالهایی
کـه بنـده بـه عنـوان ریاسـت شـورای اسلامی
شـهر بـودم تعامـل بسـیار خوبی بیـن مجموعه
شـورای شـهر و شـهرداری بـود.
وی خاطـر نشـان کـرد  :در چنـد دوره که بنده
در خدمـت مـردم شـریف بخش فشـافویه بودم
بطـور صادقانـه کار کـردم .گفتنـی اسـت ،در
مراسـم تکریـم و معارفـه شـهرداران قدیـم و
جدیـد «حسـن آبـاد» رحمتـی مدیـرکل امـور

آوای ری -ورزش بـه عنـوان یکـی از مهمترین
ارکان تامین شـادابی و سلامتی جسـم و روح
و نیـز شـاخص اصلـی اجتماعـی و فرهنگی در
زندگی امروز نقش اساسـی و بنیـادی دارد و بر
همیـن اسـاس نـه تنها یـک هفته ،بلکـه تمام
روزها و سـاعات زندگـی را تحت الشـعاع قرار
مـی دهد.
سلامتی و نشـاط عمومـی که خـود تولید ارزشـمند
پرداختـن بـه ورزش اسـت موجـب ایجـاد فضایـی
صمیمـی وآکنـده از مهر و صفا در بیـن آحاد مختلف
جامعـه شـده و تـوان و روحیـه آنـان در زمینـه هـای
مختلـف کاری ،امـور شـخصی و حتـی وظایـف و
تکالیـف دینـی مضاعـف مـی نماید کـه سـرانجام آن
دسـتیابی به توسـعه پایدار جامعه می باشـد ،از سوی
در کنـار توسـعه فرهنـگ ورزش در بین عمـوم مردم
بـا تامیـن و تجهیـز اماکـن ورزشـی ،کسـب عناویـن
ارزشـمند قهرمانـی در ورزش حرفـهای باعـث غـرور
ملـی ،عـزت و اقتـدار کشـور عزیز اسلامیمان و سـر
منشـا نشـر فرهنگ و ارزشـهای اسلامی می شود که
بسـی دلنشین اسـت و می بایسـت همه برای اعتالی
نـام زیبـا و پرچم مقـدس جمهوری اسلامی ایران در
تمامـی عرصـه هـای بین المللـی ،جهانـی ،المپیک و
آسـیایی بـا اسـتعانت از درگاه حضـرت حق بـا برنامه
ریـزی ،تدبیـر ،تلاش و همـت بلنـد گام برداریـم تـا
در کنـار جامعـه ای سـالم و بـا نشـاط گنجینـه ای از
قهرمانـان و پهلوانـان غیور و با ایمان در ورزش کشـور
داشـته باشـیم .بدینوسـیله نقـش بی بدیـل همکاران
خـدوم و مخلص حوزههای مختلـف و مجموعه بزرگ
خانـواده ورزش و جوانـان در گرایـش مـردم و آحـاد
جامعـه به ورزش و تربیت بدنی قابل تقدیر اسـت و از
همـت بلند و تالشـهای موثـر تمامی مـردم و حمایت
هـای مسـئولین محتـرم شـهر حسـن آباد کـه نقش
مهمـی در دسـتیابی بـه توفیقات مختلف ورزشـی در
عرصـه هـای گوناگـون ایفـا میکنـد تقدیـر و تشـکر
نمـوده و 26مهـر روز تربیـت بدنـی و ورزش را بـه
تمامـی این عزیزان همچنیـن ورزشـکاران ،قهرمانان،
پیشکسـوتان ،داوران ،مربیـان دبیـران و هیئـت های
ورزشـی شـهر حسـن آبـاد تبریـک گفتـه و از درگاه
خداوند متعال سلامتی ،بهـرورزی و توفیقات همگان
در راه خدمـت بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی
ایـران و اعتلای ورزش کشـور مسـئلت مـی نمایم.

حاجی وند

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش فشافویه

صعود کوهنوردان فشافویه به
قله «ساکا»
آوای ری -داود و میلاد
شاهسوار از کوهنوردان
بخش فشـافویه به قله
 ۳۳۱۵متـری «سـاکا»
در ارتفاعات لواسـانات
صعـود کردند.
مجموعه رسـانه ای « آوای
ری» دسـتیابی بـه دیگـر
قلـه هـای رفیـع کشـور و
جهـان را برای ایـن عزیزان
آرزومنـد اسـت.

بانک ایده و نظر در سایت شورای
اسالمی شهر حسن آباد راه اندازی شد

آوای ری -بانـک ایـده و نظـر بـا موضـوع «مدیریـت
شـهری» به همت شـورای اسلامی شـهر در سـایت
شـورا راه انـدازی مـی گردد.
شـواری اسلامی شـهر حسـن آباد بـه منظـور ارتقـاء کمی و
کیفی سـطح خدمات و افزایش مشـارکت شـهروندان در اداره
شـهر ،اقـدام بـه راه اندازی بانک ایده و نظرات شـهروندان در
سـایت شورای اسلامی نموده اسـت.در این سـامانه نخبگان،
كارشناسـان ،مديـران اجرايی ،دانشـگاهیان و عموم مردم می
تواننـد از طريـق وبـگاه ،بـه ارائـه و مبادلـه ايـده هـای خـود
بپردازنـد .مجموعـه مدیریتـی نیز با اسـتفاده از این سیسـتم
بـه گـردآوری ،غربالگـری ،طــبقه بنـدی و تحليل ايـده های
مختلـف مـی پردازنـد كـه اين امـر ،زمينـه هم افزايـی علمی
و تسـهيل در كــاربردی شـدن ايـده هـا را فراهم می سـازد.
شـورای اسالمی شهر حسـن آباد ،از مشـارکت همه دلسوزان
عزیـز اسـتقبال کـرده و بابت ارسـال ایده ها ،نظـرات ،و طرح
های پیشـنهادی تشـکر مـی نماید.

پیام تبریک حاجی وند رئیس اداره
ورزش و جوانان بخش به مناسبت
هفته تربیت بدنی

Email:avayrey@gmail.com

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری اعالم کرد :

آوای ری -دکتـر جمالـی پـور معـاون
اسـتاندار و فرمانـدار ویژه شهرسـتان
ری در نشسـت خبـری هفتـه دولـت
در پاسـخ به سـوال خبرنـگار آوای ری
در بخـش فشـافویه گفـت :بزرگتریـن
چالش فرمانـداری ری احداث کمربندی
فشـافویه می باشـد.
جمالـی پور افزود :اعتبـار 440میلیارد ریالی
تخصیـص یافتـه در سـفر ریاسـت محتـرم
جمهور به شهرسـتان ری به جهت بهسـازی
مسـیر مواصالتـی کهریزک تا شـهر حسـن
آبـاد میباشـد کـه ایجـاد پـروژه کمربنـدی
شـهر حسـن آباد را هم در همیـن عنوان در
دسـتور کار قـراردارد .وی گفت :از طرح های
عمرانـی اولویـت دار شهرسـتان ری و بخش
فشـافویه احـداث کمربنـدی اسـت که قطعا

اخبار شهر

نکتـه در مسـائل مهـم قابـل ذکـر اسـت گفت:
چنـد مدتـی اسـت کـه ترامـپ بـه دنبـال رجز
خوانـی و رفتارهـای غیر منطقی و پوپولیسـمی
اسـت و از روز اول بـه دنبـال ماجراجویـی
بـوده اسـت و دیـروز نیـز شـاهد نطـق سراسـر
اتهـام ایـن شـخص بـوده ایـد و نشـان داد کـه
نظـام جمهـوری اسلامی همیشـه مـورد اتهام
امریکایـی هـا بـوده اسـت امـا رفتـار دیـروز
متفـاوت بـود هـم در گفتـار و هـم تهدیـد.
جمالـی پـور افـزود :بـا لطـف خـدا و رهبـری
ایـن انقلاب تاکنـون از گزندهـا محفـوظ مانده
و این کشـتی هدایت شـده اسـت و ما در سـایه
اتحـاد کلمـه می توانیـم این توطئه هـارا خنثی
کنیـم و بایسـتیم چـرا که مـا فرزندان عاشـورا
و مـردان دوران سـخت هسـتیم .فرمانـدار ری
بـا بیـان اینکـه تنها شـرط ایسـتادگی و خنثی
کـردن توطئـه هـای دشـمن حفـظ انسـجام
درونـی و وحـدت کشـور اسـت بیـان داشـت:
ایـن وحـدت و انسـجام در گـرو شـناخت همـه
سلایق در جامعـه محقق می شـود و مـا باید با
تکریـم یکدیگـر همدیگر را باور داشـته باشـیم
و فضـای اختلاف و تهمـت و افتـرا را کنـار
بگذاریـم تـا فرصـت را به تهدید دشـمن ندهیم
و از ایـن طریـق نتواننـد به ما آسـیب برسـانند.
وی بیـان داشـت :بزرگتریـن خیانـت در یـک
جامعه ایجاد انشـقاق و تفرقه اسـت و متاسـفانه

حداکثـری کـه محـور انسـجام ملی اسـت بیان
داشـت :در سـال های اخیر محور انسـجام ملی
بـوده اسـت و توانسـته ملت ایـران را یکپارچه و
متحـد کند و این اتحاد سـبب شـده که کشـور
ایـران حفـظ شـود و شـرایط خوبـی را در برابر
توطئـه هـای دشـمن ایجاد کنـد .فرمانـدار ری
در پایـان اظهـار داشـت :در راسـتای تامیـن
آب شهرسـتان ری قـدم هـای جـدی برداشـته
شـده اسـت و آب قیـام دشـت و بخش شـرقی
شهرسـتان روسـتاها و مناطـق مهـم برطـرف
شـده و اب باقرشـهر مشـکالتش مرتفع شـده و
بـه زودی در مـورد تامیـن آب غرب شهرسـتان
نیـز کارهایـی انجام می شـود و یکـی از دغدغه
هـای مـا اب حسـن ابـاد اسـت کـه در اینـده
نقـش بـی بدیلـی در حـوزه توسـعه اقتصادی و
رفاهـی خواهـد داشـت و بایـد زیرسـاخت های
آن تامین شـود.

شهردار حسن آباد:
موقعیت استراتژیک سبب
افزایش  ۲۰هزار نفر به جمعیت
حسن آباد شده است

شـهردار حسـن آبـاد ،در مراسـم معارفـه خـود
اظهـار داشـت :موقعیـت اسـتراتژیک «حسـن

درطـول پنـج سـال گذشـته بـه دلیـل وجـود
شـهرک صنعتـی «شـمس آبـاد» و موقعیـت
اسـتراتژیک «حسـن آبـاد» حـدود  ۲۰هـزار
نفـر بـه جمعیـت این شـهر اضافه شـده اسـت.
وی بـا بیـان این که حسـن آبـاد باید بـه نگین
اسـتان تهـران تبدیل شـود ،تأکید کـرد :همین
امـر ضـرورت تعامـل همـه نهادهـا و ارگانهـا را
مـی طلبد تـا شـهرداری بتواند خدمـات بهتر و
ارزنـده تـری بـه مـردم ارائـه دهد.
تاجیـک بـا اشـاره بـه ایـن کـه عرصـه زمیـن
در حسـن آبـاد زیـاد اسـت ،بیـان کرد :وسـعت
عرصـه در حسـن آبـاد فرصـت خوبـی را بـرای
پیشـرفت ایـن شـهر ایجـاد کـرده اسـت .وی
اضافـه کـرد :بـه منظـور پیشـرفت حسـن آبـاد
بایـد فضـای مناسـب سـکونت و فرصـت هـای
اشـتغال جدیـد بـرای مـردم ایـن شـهر فراهـم
شـود .در ایـن مراسـم علـی رضـا زنـدی رئیس
شـورای اسلامی بـه سـخنرانی پرداخـت و
گفت:تمام تالش اعضای شـورای اسلامی دوره
پنجـم حسـن آباد خدمـت صادقانـه و خالصانه
بـرای مـردم اسـت کـه در وهلـه اول رضایـت
خداوند و سـپس رضایت مردم شـریف را جلب
نماییـم .سـخنران بعـدی امـام جمعـه بخـش
فشـافویه حجـت االسلام اسـتیری مسـووالن
سـعی کننـد در دوره خدمت خـود فقط به فکر
خدمـت صادقانـه به خلق خـدا باشـند.در نظام

شـهری اسـتانداری تهـران ،هدایـت اهلل جمالی
پـور معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه ری،
حجت االسلام اسـتیری امـام جمعه فشـافویه،
محمـد صالـح ضیایـی بخشدارفشـافویه ،
دکتـر محسـن تاجیـک شـهردار  ،موسـوی
معـاون فرمانـدار ،سـرهنگ حسـینی ریاسـت
کالنتـری  ،۱۷۶ریئـس و اعضـای شـورای
اسلامی (میزبـان مراسـم )  ،اعضـای شـورای
اسلامی دوره چهـارم  ،سـید کاظـم میـری
آشـتیانی شـهردار سـابق  ،بازیـار رئیـس
حـوزه قضایـی بخـش ،سـروان سـامی فرمانده
حوزه بسـیج ۴۵۹شـیخ کلینی  ،پسـتا ریاست
شـورای بخـش و اعضای شـورا ،دهیـاران بخش
فشـافویه  ،مرتضـی حیـدری ریاسـت آموزش و
پـرورش و معاونین  ،سـرهنگ کاظمی فرمانده
پلیـس آزاد راه تهـران قـم  ،سـرگرد قنبـری
جانشـین سـپاه رباط کریم  ،سـروان حسینیان
ریئـس پلیـس راه  ،هیـات مدیـره شـهرک
صنعتـی شـمس آبـاد ،مهنـدس داوود ولـی،
صاحبـان صنایـع  ،سـرکار خانـم دکتـر ایالنلـو
ریئـس شـورای اسلامی ربـاط کریم  ،شـهردار
ربـاط کریـم  ،صابـری معـاون فرمانـدار ربـاط
کریم ،مسـئولین کشوری و شـهری  ،کارمندان
شـهرداری ،خانـواده معزز شـهدا ،ورزشـکاران و
فرهنگیـان  ،اصحـاب رسـانه  ،مـردم شـریف
بخـش فشـافویه و  ...حضـور داشـتند.

برگزاری مسابقات کشتی آزاد و
فرنگی گرامیداشت شهید «حججی»

آوای ری -بـا همـکاری اداره ورزش و جوانـان
و بـه همـت هیـات کشـتی بخـش مسـابقات
کشـتی آزاد و فرنگی چند جانبه گرامیداشـت
شـهید «حججـی» برگزار شـد.
بـه گـزارش آوای ری ،مسـابقات کشـتی چنـد جانبه
گرامیداشـت شـهید «حججـی» در سـالن ورزشـی
شـهدای فشـافویه برگزار شـد کـه درکشـتی آزاد تیم
فشـافویه مقـام اول  ،سـیدالکریم مقـام دوم و دلفیـن
پردیـس مقـام سـوم رسـیدند و همچنین در کشـتی
فرنگـی تیم فشـافویه مقام اول  ،تیـم دماوند مقام دوم
و تیـم شهرسـتان ری مقام سـوم را اذعـان خود کرده
و پیـروز این مسـابقات شـدند.

حجت االسالم استیری امام جمعه بخش فشافویه :
اگرسپاه نبودامروزساختاردولتهاوملتهای منطقه ازهم پاشیده بود

آوای ری -امــام جمعــه بخــش فشــافویه در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه بــا اشــاره بــه ســخنرانی رئیــس جمهــور
آمریــکا گفــت :اگــر تاریــخ آمریــکا و عملکــرد و سیاســتهاى راهبــردى دولتهــاى قبــل از ترامــپ را بــا نــوع جهتگیرىهاى
مجلــس ســنا و دو جریــان حاکــم یعنــى دموکــرات و جمهورىخواهــان را مــورد واکاوى قــرار بدهیــم ،در خواهیــم یافــت
کــه جایــگاه ریاســت جمهــورى در آمریــکا تــا حــدود قابــل توجهى تشــریفاتى اســت.
ف تضعیــف و نابــودى جمهــورى اســامى و ملــت بــزرگ ایــران ،از
وی اضافــه کــرد :نبایــد از کنــار اتفاقــات و پدیدههــاى سیاســى کــه بــا هــد 
ســوی آمریــکاى جنایتــکار مطــرح مىگــردد ،بهســادگى عبــور کــرد .کافــى اســت ســخنان اخیــر رئیــس جمهــورى آمریــکا را مــورد کالبــد
شــکافى قــرار داده تــا بیشــتر پــى بــه جوهــره شــوم شــیطان بــزرگ آمریــکا ،ببریــم.

Email:avayrey@gmail.com

درآستانه یک سالگی نشریه آوای ری بخش فشافویه
با سالم خدمت تمام شهروندان فهیم بخش فشافویه
اگـر نیـم نگاهـی مختصـر به یکـی دوسـال گذشـته به احـواالت شـهرمان
بیندازیـم کاملا متوجـه ایـن موضوع میشـویم کـه اتفاقات و تحـوالت مهم
منطقـه فشـافویه به شـدت در بایکوت خبـری قرارداشـت و علنـا مطلبی با
عنـوان خبر از بخش فشـافویه حتـی در شهرسـتان ری هم مخابره نمیشـد.
لـذا بـا توجه بـه ایـن موضوع ضـرورت ایجاد بسـتری نـو در جهـت انعکاس
اخبـار و وقایـع جـاری این پهنه تاریخـی در میان مـردم و مسـئولین به طور
جدی احسـاس میشد .
نشـریه آوای ری و همچنیـن پایـگاه خبـری محلـی فشـافویه نیـوز به لطف
حضـرت حق فرصـت حرفه ای دنبال کـردن فعالیت خدمت در عرصه انتشـار
اخبـار و اطلاع رسـانی را در شـهر و دیارمان به وجـود آورد.

www.avayerey.ir

جناب آقای دکتر محسن تاجیک
انتخــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان
شــهردار حســن آبــاد را تبریــک عــرض
مــی نمایــم .امیــد اســت در پرتــو الطــاف
حضــرت حــق ،بیــش از پیــش موفــق و
پیــروز باشــید.

انتخــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی را در
شــورای شهرســتان ری تبریــک عــرض
نمــوده و آرزوی توفیــق روز افــزون شــما
را از درگاه احدیــت خواســتاریم  ،موفــق و
پیــروز باشــید.
شــورای هماهنگــی تشــکل هــا و فعــاالن
خــط امــام (ره) فشــافویه

شــورای هماهنگــی تشــکل هــا و فعــاالن
خــط امــام (ره) فشــافویه
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همـكاری با افراد کاربلد و باسـوادي همچـون برادران فغانی كه قلبشـان برای
پیشـرفت و توسـعه شهر و شهرسـتان می تپد نعمت بزرگيسـت که بحمداهلل
نصیـب گروه خبری مـا و نیز شـهروندان این بخش گردیده اسـت.
از اهـداف اصلـی این مجموعه ایجاد پل ارتباطی بین شـهروندان و مسـئولین
خدمتگزار فشـافویه بود کـه با نتایج به دسـت آمده از این وحـدت و همدلی،
کارهـای مثبت بسـیاری صورت گرفت که نقـل آن دراین مجـال نمی گنجد و
تـا حـدودی رضایتمندی مردم ایـن بخش را به دنبال داشـت.
پیمـودن مسـیر پیش روی ما سـخت و طاقـت فرساسـت اما اميـد داريم كه
بـا تالش فـراوان و ادامهی حمايتهاي بيدريغ شـما مردم دلسـوز فشـافویه
کـه همـواره دغدغه پیشـرفت و آبادانی محل سـکونت خود را دارید،به رشـد
و بالندگی رسـیده تا بتوانيم با اشـاعهی دانش اطالع رسـانی ،مـردم عزیزمان
را بیـش از پیش از امور جاری شـهر آگاه و توانمند سـازيم.

جناب آقای حاج علیرضا زند کریمخانی

شهردار محترم شهرحسن آباد

تــاش ترامــپ بــراى القــاء وجــود حاکمیــت دوگانــه در ایــران میباشــد؛ هرچنــد ممکــن اســت از ناحیــه برخــى مواضــع و یــا ســخنان
نســنجیده افــرادى در داخــل و بهتبــع آن برداشــتها و ارزیابــی هــاى بـهدور از واقــع عوامــل اطالعاتــى و امنیتــى وابســته بــه جبهــه اســتکبار
بهویــژه جریانهــاى معانــد و نفــاق ،رئیــس جمهــور آمریــکا بــه ایــن بــاور غلــط رســیده باشــد امــا آنچــه واقــع قضیــه اســت ایــن اســت کــه
ســران اســتکبار بهویــژه مســؤوالن ارشــد آمریکایــى هنــوز جوهــره ملــت ایــران را نشــناختهاند و لــذا دچــار توهماتــى از ســنخ وجــود دوگانگــى
در ایــران بــه تناســب خواســت آمریــکا مىشــوند .ترامــپ در ذیــل ســخنان اهانتآمیــز خــود ،از ســپاه پاســداران انقــاب اســامى بــا اظهاراتــى
منفــى یــاد کــرده و ســپاه را نیــروى مخصــوص رهبــرى نظــام و ابــزارى بــراى تبدیــل ایــران بــه رژیــم یاغــى معرفــى مىنمایــد.
وی بــا محکــوم کــردن مواضــع دولــت آمریــکا در ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بیــان کرد :آنچــه ترامــپ را بــه درد آورده اســت ،بــهواقع این
اســت کــه ســپاه مخــل اهــداف شــوم آمریــکا و اســرائیل در منطقــه بــوده و هســت ،اهدافــى کــه میرفــت بــا شــعلهور شــدن آتــش جنگهــاى
نیابتــى ،کشــورهاى اســامى را بــه بهانــه خاورمیانــه جدیــد ،تجزیــه و تضعیــف نمایــد ،و حــال نــه تنهــا راهبــرد جنگهــای نیابتــى و مأموریــت
شــوم داعــش نگرفــت کــه داعــش و تکفیــر ،نفســهاى آخــر خــود را مىکشــند .وی بــا بیــان اینکــه ســپاه یکــی ازســتونهای قدرتمنــد دفاعــی
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اســت تاکیــد کــرد :اگرســپاه نبــود امروزســاختاردولتها و ملتهــای منطقــه ازهــم پاشــیده بود.

ریاست محترم شورای اسالمی حسن آباد

گزارش ویژه 3

برادرعزیز جناب آقای علی اکبر قنبری

سرپرست محترم دوهفته نامه آوای ری در بخش فشافویه
بی شک تالش و پشتکار خالصانه و قابل ستایش شما در عرصه
اطالع رسانی صحیح و شفاف در بخش فشافویه بر هیچ کس
پوشیده نیست .امید است با همت و تالش واالی خود بتوانید
همانند گذشته در این عرصه موفق و سربلند باشید.
بدین بهانه اولین سالگرد انتشار ویژه نامه وزین آوای ری بخش
فشافویه را به شما و همکاران عزیزتان تبریک و تهنیت عرض
می نمایم.

** علی اکبر قنبری

سربلند و پایدار باشید.
مرتضی فغانی  -مدیر مسئول

جناب آقای علی پستا

ریاست محترم شورای اسالمی بخش فشافویه

انتخــاب بجــا و شایســته شــما را تبریــک
عــرض نمــوده و توفیــق روز افزونتــان
را از درگاه احدیــت خواســتاریم.
شــورای هماهنگــی تشــکل هــا و فعــاالن
خــط امــام (ره) فشــافویه

09193804045
@ fashafuyeh_news

دو هفته نامه
اقتصادی،سیاسی
استان تهران

نشانی  :شهر ری -خیابان قم  -خیابان شهید غیبی  -خیابان شهید صمدی  -پالک 32
تلفن 09121437378 - 55972601 -2 :
توزیع و امور نمایندگی 55972603 :
واحد آگهی ها  :کانون آوا نگار امید تلفن  55972604 :دور نگار55972606 :
تلفن سرپرستی بخش فشافویه 09121757190 :
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لیتوگرافی و چاپ  :چاپخانه دانشگاه آزاد اسالمی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مرتضی فغانی
زیر نظر شورای سیاستگذاری
قائم مقام مدیر مسئول :عباس معارف
سردبیر :رضا فغانی
سرپرست بخش فشافویه  :علی اکبر قنبری

پیامبر اسالم (ص)  :بدترین افراد كسى است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن كسى خواهد بود كه آخرت خود را براى دنیاى دیگرى بفروشد.
مردم
صدای
خط خبر
روی
** بــا پیگیــری جــدی فشــافویه نیــوز مبنــی بــر درخواســت
هــای شــما شــهروندان گرامــی و درج صــدای شــهروند و
صــدای روســتائیان مبنــی بــر نارضایتــی از عملکــرد
نامناســب مخابــرات فشــافویه و نیــز قطعــی تلفــن هــای
ثابــت تعــدادی از ســاکنین روســتای کلیــن روز چهارشــنبه
۲۶مهرمــاه بــا پیگیــری مســتمر بخشــدار و شــورای اســامی
شــهر حســن آبــاد و نیــز فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری
از ســوی مهنــدس ضیایــی بازدیــد ســرزده ای از مرکــز
مخابــرات شــهید ســلیمانی فشــافویه صــورت گرفــت کــه بــا
عــدم حضــور ریاســت ایــن مرکــز مخابراتــی جنــاب آقــای
مهنــدس مقصــودی در دفتــر کار خــود روبــرو گردیــد.
بالفاصلــه پــس از ایــن بازدیــد مدیــر کل مخابــرات منطقــه
۵اســتان تهــران بــا بخشــدار فشــافویه تمــاس حاصــل کــرده
و بــه ایشــان قــول مســاعد داده شــد کــه طــی هفتــه ی
آینــده مشــکالت عدیــده ی مرکــز مخابراتــی شــهر حســن
آبــاد کــه باعــث نارضایتــی شــهروندان و مراجعیــن گردیــده
اســت ،مرتفــع گــردد.
** صــدای مــا روســتاییان رو هــم بــه گــوش مدیــران بــاال
دســت برســونید  ،مــا هــم بعــد از خــدا چشــم و امیدمــان به
دســتان مســئولین هســت .مــا اهالــی و ســاکنین روســتای
خانلــق بــه شــدت از نبــود فضــای تفریحــی و محیطــی
بــرای بــازی و ســرگرمی کــودکان مــان رنــج میبریــم.
بــرای ســاکنین کــم درآمــد روســتا مقــدور نیســت بــه
جهــت اســتفاده از امکانــات یــک پــارک ســاده بــه حســن
آبــاد مراجعــه کننــد .لطفــا پیــام مــا را بــه جنــاب بخشــدار
محتــرم برســانید کــه بــا حمایــت جــدی از دهیــار و شــورای
روســتای مــا ایــن امــکان را داخــل روســتا بــرای مــا فراهــم
آورنــد.
با سپاس فراوان

ُقلدری سگ ها در فشافویه
** شــهروندان فشــافویه در حالــی روزهــای پاییــزی را
ســپری مــی کننــد کــه وجــود دههــا و بلکــه صدهــا قــاده
ســگ کــه بــه طــور دســته جمعــی در ســطح معابــر عمومــی
شــهر پرســه مــی زننــد ،کــه رنجــش شــهروندان را بــه دنبال
دارد .در ماههــای گذشــته شــهرداری فشــافویه در اقدامــی
تحســین برانگیــز ســگ هــای ولگــرد را جمــع آوری و در
منطقــه ای ویــژه پنــاه داد ،امــا رونــد افزایــش زاد و ولــد
ایــن حیــوان و همجــواری بــا بیابــان هــای روســتاها و جــاده
قــم باعــث شــده اســت تــا ســیمای شــهر فشــافویه دوبــاره
بــه وجــود ســگ هــای ولگــرد پــر شــود و مــردم شــاهد
ُقلــدری دســته هــای بــزرگ ســگ هــا در پــارک هــا ،بلوارهــا
فضــای ســبز و مقابــل مهــد کــودک هــا ،مــدارس باشــند.
همچنیــن ایــن معضــل رنجــش خاطــر مــردم فشــافویه را بــه
دنبــال دارد .لطفــا مســئولین شــهر و بخــش پیگیــری کنیــد.

خواهشا به گوش مسئولین برسونید
** حوالــی غــروب تــردد تــوی بلوارامــام خمینــی(ره)
باالخــص محــدود پــل هوایــی تــا خیابــان شــیخ کلینــی بــه
علــت پــارک دوبلــه همشــهریان سرســام آوراســت.
یــه فاصلــه چنــد ثانیــه ای را بایــد ده دقیقــه بــا هزارتــا بــوق
و اعصــاب خــردی رد کــرد.
قابل توجه مسول مربوطه لطفا رسیدگی کنید.
** اگــر دقــت کــرده باشــید بعــد از دوربرگــردان روبــروی
تــاالر بهــاران نرســیده بــه بلوارشــهید چمــران تابلــوی نســبتا
بزرگــی بــا ایــن عنــوان نصــب شــده اســت ( :ورود کامیــون
ازســاعت  ٦صبــح تــا ســاعت  ٢٢ممنــوع)
درابتــدای امــر ماموریــن راهنمایــی و رانندگــی بهمــراه
نیروهــای کمکــی و خــودروی متعلــق بــه شــهرداری بــه
ایــن موضــوع حساســیت خاصــی نشــان مــی دادنــد کــه
انصافــا امنیــت را حداقــل بــه قســمت غربــی بلــوار ارمغــان
آورده بــود امــا گویــا مــدت هاســت کــه عزیــزان حساســیتی
نســبت بــه ایــن مــورد نشــان نمــی دهنــد.
بنابــر همیــن مــورد زمانــی کــه بــا خــودرو در طــول مســیر
بلــوار حرکــت مــی کنیــد حــد فاصــل بانــک صــادرات تــا
خیابــان شــهیدان قمــی و نیــز قســمت شــرقی از ابتــدای
خیابــان بســیج تــا خیابــان شــیخ کلینــی بــه علــت پــارک
دوبــل و توقــف کامیونهــا و تریلرهــا عبــور و مــرور بــه
ســختی و کنــدی انجــام مــی شــود .نکتــه جالبتــر ایــن
موضــوع اینجاســت کــه گاهــی همــان اکیــپ مذکورکــه
ابتــدا در ورودی شــهرک جانبــازان کامیونهــا را بــه ســمت
بلــوار چمــران و امــام رضــا (ع) هدایــت مــی کردنــد ،بعــد
از کالنتــری اســتقرار پیــدا کــرده و خودروهــای ســنگین
عبــوری را جریمــه و اعمــال قانــون مــی کننــد.
صاحــب منصبــان شــهرداری عالــی مقامــان راهنمایــی و
رانندگــی فشــافویه صاحــب نظــران همــواره تاکیــد ویــژه بــر
ایــن جملــه داشــتند کــه «پیشــگیری همیشــه تاثیرگذارتر و
کــم هزینــه تــر از درمــان نتیجــه مــی دهــد».
شایســته نیســت کــه ازیــک طــرف جــان همشــهریان را از
بــرای عبــور کامیونهــا بــه خطــر بیندازیــد و از ســوی دیگــر
راننــده ی بیچــاره جریمــه شــود ،امیدواریــم باتوجــه بــه آغاز
ســال تحصیلــی و تــردد دانــش آمــوزان و اولیــاء آنهــا در
بلــوار اصلــی شــهر دوبــاره همــان روال ســابق راهنمایــی
خودروهــای ســنگین بــه ســمت بلــوار شــهید چمــران
صــورت گیــرد.
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به مناسبت  ۱۵مهرماه روز ملی روستا و عشایر صورت گرفت ؛

بازدید میدانی بخشدار و مسئوالن بخش فشافویه از روستای قنبرآباد
آوای ری -بــه مناســبت ۱۵
مهرمــاه روز ملــی روســتا و
عشــایر مســئوالن بخــش
فشــافویه از روســتای
قنبرآبــاد بازدیــد میدانــی
بعمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد کــه بــا
حضــور محمدصالــح ضیایــی
بخشدارفشــافویه ،رئیــس و
اعضــای شــورای بخــش و
جمعــی از روســای ادارات
صــورت گرفــت از نزدیــک بــا
مســائل و مشــکالت روســتای
قنبــر آبــاد و بــه خصــوص
راههــای مواصالتــی آن مــورد
توجــه مســئولین قــرار گرفــت.
مســئوالن بخــش درادامــه
بازدیدهــای خــود از نقــاط
محــروم بــه همــراه جمعــی از
مســئولین بخــش ،شــوراهای
محلــی بــه روســتای قنبرآبــاد از
توابــع بخــش فشــافویه رفتنــد
و ضمــن بازدیــد از ایــن روســتا
در دیــدار چهــره بــه چهــره بــا
اهالــی مشــکالت آنهــا را مــورد
بررســی قــرار دادنــد .در طــی
ایــن بازدیــد مهنــدس ضیایــی
بخشــدار فشــافویه بــه خبرنــگار
مــا گفــت :اختصــاص امکانــات
الزم در مناطــق روســتایی
ســبب مانــدگاری و زمینــه
ســاز پویایــی اقتصــاد کشــور
اســت کــه در ایــن راســتا توجــه
بــه ایــن مناطــق روســتایی از

اولویــت هــای کاری دولــت
تدبیــر و امیــد مــی باشــد.
وی در جمــع ســاکنان روســتای
محــروم قنبرآبــاد افــزود :در
راســتای سیاســت دولــت
تدبیــر و امیــد اقدامــات ویــژه
ای بــرای رفــع مشــکالت
مناطــق کــم برخــودار از جملــه
روســتاهای محــروم نمــوده
ایــم تــا ضمــن بازدیــد از ایــن
مناطــق مشــکالت آنهــا بررســی

و در کوتــاه مــدت اقداماتــی
جهــت رفــع آنهــا صــورت
گیــرد .بخشــدار عنــوان کــرد:
ضمــن برنامــه هــای کوتــاه
مــدت و ضربتــی برنامــه هــای
درازمدتــی را بــا هــدف تامیــن
زیرســاختهای الزم  ،تقویــت
تولیــد و معیشــت و در نهایــت
بــاال بــردن ضریــب مانــدگاری
ســاکنان روســتاها نیــز پیــش
بینــی کــرده ایــم.

وی افــزود :همانطــور کــه
مشــاهده شــد قریــب بــه اتفــاق
روســتاهای بخــش فشــافویه از
آب آشــامیدنی ســالم  ،جــاده
مناســب ،آنتــن دهــی موبایــل
و  ...محــروم هســتند کــه
مشــکالت عدیــده ای را بــه
همــراه داشــته و بایســتی مــا
و مســئولین دســت در دســت
هــم دهنــد و بــه ایــن مــردم
خدمــت نماینــد .ایشــان خاطــر

نشــان کــرد :کســی کــه در نظام
جمهوری اســامی دارای پســت
و مقامــی مــی شــود نســبت بــه
قــرآن  ،دیــن و شــهدا مســئول
مــی باشــد و بایــد تمــام تــوان و
نیــروی خــود را در جهــت حــل
مشــکالت جامعــه و مــردم بــکار
گیــرد .برخــی تصمیمــات اتخاذ
شــده در ایــن بازدیــد عبــارت
اســت از تامیــن روشــنایی بافت
داخــل روســتا ،اعــزام پزشــک و
تیــم پزشــکی هــر مــاه دوبــار
بــه روســتا و ارائــه خدمــات
بــه صــورت رایــگان بــه اهالــی
توســط مرکــز بهداشــت بخــش
بــه منظــور ارتقــا ســامت،
ایجــاد فضــا بــرای مخــازن آب
شــرب روســتا ،هماهنگــی و
مشــارکت بــا بنیــاد مســکن
و اهالــی جهــت ســاماندهی
بافــت قدیمــی روســتا ،اعــام
آمادگــی جهــت پرداخــت
تســهیالت بانکــی کــم بهــره بــه
مبلــغ ۲۰میلیــون تومــان بــرای
هــر واحــد مســکن روســتایی
جهــت تخریــب ،بازســازی
و مقــاوم ســازی  ،بازدیــد
مســتمر از شــبکه بهداشــت و
آبفــای روســتایی بــه منظــور
کلــر زنــی آب شــرب مصرفــی.
روســتای محــروم قنبرآبــاد بــا
جمعیــت  ۱۳۰نفــری در فاصلــه
 ۳۰کیلومتــری از مرکــز بخــش
فشــافویه واقــع مــی باشــد.

انتشار بیانه مشترک منتخبین دوره پنجم شورای اسالمی شهر حسن آباد
آوای ری -منتخبیــن دوره پنجــم
شــورای شــهر حســن آبــاد بیانیــه
ای مشــترک بــه شــرح ذیــل
منتشــر کردنــد:
بسمه تعالی
شــهروندان ارجمنــد درود بــر شــما
زنــان و مــردان فرهیختــه بــاد کــه
بــرای شــروع یــک فصــل نــو ،دســت در
دســت هــم ،بــا شــور و نشــاطی وصــف
ناپذیــر ،حماســه ای بــزرگ آفریدیــد.
شــما مــردم عزیــز بــا حضــور آگاهانــه
و پرمهرتــان ،همدلــی و همزبانــی تــان
را بــه خوبــی نشــان دادیــد و بــا ایــن
حرکــت مســئوالنه خــود ،اثبــات کردیــد
کــه خواهــان یــک تغییــر بــزرگ
هســتید .اینکــه بــا عنایــت خداونــد
همــت و ُحســن اعتمــاد
متعــال و ّ
شــما شــهروندان آگاه و شــور آفریــن
شــهر حســن آبــاد ،مــا بــه عنــوان
عضــو کوچکــی از ایــن جامعــه ،امــکان
خدمتگــزاری در پارلمــان شــهری را
یافتــه ایــم  ،بــر خــود الزم میدانیــم

از بــذل محبــت ،همراهــی و همــکاری
همــه شــهروندان عزیــز بــه ویــژه
یــاران یکدلــی کــه در ایــام تبلیغــات
در ســتادهای انتخاباتــی ،فعالیــت
چشــمگیری داشــته و در راســتای انجــام
مســئولیت اجتماعــی گام برداشــتند،
تقدیــر و سپاســگذاری نماییــم .امیــد
اســت بــا عنایــت پــروردگار حکیــم و
مهربــان و در ســایه حمایــت و نظــارت

مســتمر و آگاهانــه شــما در ادامــه
مســیر ،مــا منتخبیــن دور پنجــم کــه به
پارلمــان شــهری راه یافتــهایــم ،توفیــق
خدمتگــذاری بــه شــهر و مردمــان
عزیــز شــهر حســن آبــاد را پیــدا
کنیــم .همچنــان کــه در ایــام تبلیغــات
انتخابــات ،بــا شــما عهــد بســتیم ،هــم
اکنــون نیــز در پیشــگاه خداونــد منــان و
افــکار عمومــی ،تعهــد مــی نماییــم کــه

بــه عهــد و پیمــان خویــش را بــا شــما
عزیــزان وفــادار باشــیم.
بــه عنــوان منتخــب شــما در شــورا
اعــام مــی کنیــم کــه در انجــام وظایف،
امانــت و تقــوی را رعایــت کــرده و ضمن
پایبنــدی بــه قانــون ،در حــد تــوان
خویــش بــا عزمــی راســخ در مســیر
توســعه و ایجــاد زیــر ســاخت هــا
همــراه و همــگام ،بــا مشــاوره ،مشــارکت
و حضــور شــما ،گام برداریــم.
درآســتانه شــروع بــه كار دوره پنجــم
شــوراي اســامي شــهر فرصــت را
غنيمــت شــمرده ضمــن خســته نباشــید
بــه اعضــاي شــوراي دوره چهــارم و
قدردانــي از همــكاري و تعامــل شــهردار
و پرســنل زحمــت کــش ایشــان ،
مديــران و روســاي ادارات و ســازمان
هــا ،ارگان هــاي نظامــي و انتظامــي
شــهر حســن آبــاد صميمانــه تشــکر و
قدردانــی نمایيــم.
بــه امیــد فرداهــای روشــن بــرای
شــهر عزیزمــان حســن آبــاد

برگزاری مسابقات چند جانبه کشتی فرنگی بنام شهیدان بخش فشافویه
آوای ری -مســابقات چنــد
جانبــه کشــتی فرنگــی
بــا نــام شــهیدان بخــش
فشــافویه باشــوروهیجان
زیادبــه پایــان رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار آوای ری،
مســابقات دوســتانه کشــتی
فرنگــی بــه نــام شــهیدان
فشــافویه بــا حضــور نزدیــک
بــه ۱۵۰کشــتی گیــر ،
علیرضــا زنــدی ریئــس شــورای
اســامی شــهر  ،خانــواده
کشــتی گیــران ،مربیــان
کشــتی شهرســتان و فشــافویه
در ســالن کشــتی تربیــت
بدنــی حــوزه بســیج ۴۵۹
شــیخ کلینــی بــا برتــری تیــم
فشــافویه بــه پایــان رســید.
در ایــن مســابقات کــه بــه

را از پیــش رو بــر مــی داشــتند
کــه ایــن نشــان از پیشــرفت
کشــتی فرنگــی فشــافویه
مــی داد و جــای امیــدواری
بــرای مربیــان زحمتکــش و
همچنیــن مســئولین هیــات
کشــتی داشــت.
تیم حسن آباد مقام اول
تیم محمدی شهرری مقام دوم
تیم کوثرشهرری مقام سوم

همــت هیــات کشــتی فشــافویه
برگــزار شــد نزدیــک بــه
۱۵۰کشــتی گیــر بــا هــم
سرشــاخ شــدندکه شــور و

هیجانــی در ســالن مســابقات
بــه پــا شــده بودکــه کشــتی
گیــران در ســطح اســتان و
شهرســتان پنجــه درپنجــه

هــم کردنــد و ســطح مســابقات
را در شــائن کشــتی فشــافویه
بــاال بردنــد و هرکــدام باکولــه
بــاری از تجربــه حریفــان خــود

در پایـان این مسـابقات روابط
عمومـی هیئـت کشـتی و
تربیـت بدنـی حـوزه مقاومت
بسـیج  ۴۵۹شـیخ کلینـی
از زحمـات ریاسـت هیئـت
امیررحیمیـان و اعضای محترم
هیئـت و نیـز سـرمربیان
زحمـت کـش ماشـااهلل عرب و
مهـدی محمـدی تشـکرکرد.

اخبار شهر

نشست صمیمی با سرهنگ سیدجالل

حسینی ریاست کالنتری  ۱۷۶فشافویه

آوای ری -در ابتــدای ایــن دیــدار علــی اکبرقنبــری
ارتقــای درجــه فرماندهــی نیــروی انتظامــی بخــش و
نیــز ترفیــع درجــه کالنتــری  ۱۷۶فشــافویه را از طرف
مجموعــه نشــریه آوای و شــهروندان تبریــک گفــت.
ســرهنگ حســینی بــا بیــان اینکــه درجــه کالنتری فشــافویه
از رتبــه « ج بــه ب » ارتقــا پیــدا کــرده از اســتقرار پلیــس
 ۱۱۰در کالنتــری خبــرداد.
وی اظهــار داشــت :از ایــن پــس شــهروندان مــی توانــد بــا
شــماره مســتقیم تمــاس گرفتــه نیــروی انتظامــی را ســر
صحنــه مــورد نظــر حاضــر ببیننــد .وی در ادامــه بــا توجــه به
تغییــر درجــه کالنتــری شــهر از دریافــت امکانــات بیشــتر و
بــه روز تــر بــه ایــن پایــگاه انتظامــی خبــر داد.
ســرهنگ حســینی افــزود :تراکــم مامــوران انتظامــی در
میادیــن اصلــی شــهر و کمبــود نیــرو در کالنتــری هــا بــرای
حضــور بــه موقــع پلیــس در محــل یــک حادثــه ،مقابلــه بــا
اراذل و اوباش،گشــت زنــی در پــارک هــای ســطح شــهر،
آمــوزش خانــواده هــا در مقابــل آســیب هــای اجتماعــی
مشــکالتی اســت کــه شــهروندان گالیــه دارنــد و خواســتار
رســیدگی در مــورد آنــان هســتند.
ســرهنگ حســینی در خصــوص آســیب شناســی اجتماعــی
و آمــوزش خانــواده هــا بیــان داشــت کــه ایــن موضــوع بــه
طــور جــد ســرلوحه ی کار نیــروی انتظامــی قــرار گرفتــه
اســت و درحــد بضاعــت فعالیــت هایــی از ســوی کالنتــری
و قســمت هــای مختلــف در مســاجد ،محافــل و مراســمات
ســطح شــهر صــورت گرفتــه اســت.
ریاســت کالنتــری شــهر افــزود :اســتقرار پلیــس بــه واســطه
حضــور گشــت هــای  110و پلیــس نامحســوس بــه دلیــل
وجــود اماکــن حســاس و هســته مرکــزی شــهر باعــث شــده
اســت تــا حتــی از نیروهــای اداری بــرای جلوگیــری از وقــوع
حــوادث اســتفاده شــود  ،بنابرایــن حفــظ و ایجــاد امنیــت
در هســته مرکــزی شــهر از اولویــت هــای مــا قــرار دارد کــه
مجبــور بــه اســتقرار ایــن حجــم از نیروهــا هســتیم.
فرمانــده نیــروی انتظامــی بخــش ادامــه داد  :یکــی از برنامــه
هــای نیــروی انتظامــی حضــور گشــت هــا در پــارک هــای
ســطح شــهر بــوده اســت و اگــر حضــور پلیــس در برخــی
مــوارد محســوس نبــوده قطعــا بــه دلیــل جلوگیــری از ایجــاد
فضــای امنیتــی و رعــب در آن منطقــه میباشــد  ،امــا بــا ایــن
حــال در ســاعات خلــوت نســبت بــه دســتگیری متخلفــان
در پــارک هــا اقداماتــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.
وی در پایــان مثــل همیشــه از اعــام آمادگــی ایــن واحــد
نســبت بــه دریافــت هرگونــه انتقــاد و پیشــنهاد از ســوی
شــهروندان خبــر داد و اضافــه کــرد :بــا تمــام وجــود در
خدمــت شــهروندان هســتم.
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اعالم برنامه دیدار مردمی شهردار و

اعضای شورای اسالمی شهرحسن آباد
آوای ری -در راســتای دیــدار چهــره بــه چهــره
بــا شــهروندان و اســتماع نظــرات و پیشــنهادات
شــهروندان گرامــی  ،شــهردار محتــرم حســن آبــاد
بــه اتفــاق اعضــای محتــرم شــورای اســامی شــهر
حســن آبــاد در مســاجد شــهر بــا شــهروندان عزیــز
بــه گفتگــو خواهنــد نشســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــورای اســامی حســن آبــاد ،در
راســتای دیــدار حضــوری بــا شــهروندان گرامی شــهر حســن
آبــاد  ،اعضــای محتــرم شــورا بــه اتفــاق شــهردار محتــرم در
نظــر دارنــد طبــق برنامــه زمــان بنــدی ذیــل در مســاجد
شــهر حســن آبــاد از نزدیــک بــا شــهروندان بــه گفتگــو
بپردازنــد.
لــذا عزیــزان و شــهروندان میتواننــد در روزهــای ذکــر شــده،
در مســاجد مــورد نظــر حضــور بهــم رســانند.
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