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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

قابل  آنکه بخش  از ۲۰ میلیون کاربر دارد حال  تلگرام در کشور بیش   
توجهی از این افراد بدون داشتن آگاهی کامل از تخلفات فضای مجازی 
در این شبکه ها فعالند.وشبکه اجتماعی تلگرام با بهره گیری از مشخصه 
گمنامی کاربران به بهشتی برای باجگیران تبدیل شده گروهی از جرایم 
شامل کالهبرداری، تروریسم، شایعه پراکنی، باجگیری، فروش محصوالت 
قاچاق و غیرمجاز و فروش مواد مخدر در این شبکه مجازی انجام می گیرد. 
یکی از جرایم رایج که در تلگرام اتفاق می افتد باجگیری و تهدید است. 
ناآگاهی برخی اقشار جامعه وحتی مسئولین  نسبت به این فضاو مسائل 
ایمنی فرصت سوء استفاده تبهکاران رافراهم می کند واین گرداننده تلگرام 
است که به دلیل نااگاهی برخی مسئولینی که از خدا نمی ترسند ولی از 
فضای غیرواقعی می ترسند در این بین مسئولین کم کار ترسشان بیشتر 
است تلگرامی غیرواقعی ای که با خرید عضو و ممبرصوری وفیک والقا 
باال  بازدید صوری  به 1۰هزارنفر وهمچنین  نفره  کانال 5۰۰  کردن یک 
اکاذیب  ناصحیح وبدن منبع ونشر  با خبرهای  یا مسئول  و  اداره  از یک 
کاله بردای می کنند. حتی از شهروندان در امر تبلیغات ، و این موضوع 
در همه شبکه های اجتماعی مشترک است و برای مقابله با آن باید برای 
آگاه سازی جامعه ومسئولین  درباره حریم خصوصی وبزهکای افراد ازاین 

فضا وهمچنین عدم اعتماد به مالقات های آنالین تاکید شود.
 با این حال امکان پیگیری این موارد حتی در صورت صحت خبراز طرف 
قانون  رفتارهای خالف  این  نیز موجب کاهش شدید  افراد و مسئولین  
خواهد شد.چون به علت غیرمجاز بودن اینگونه رسانه ها غیر واقعی حتی 

درست بودن خبر درصورت پیگیری برای طرف مقابل محفوظ است.
و  کالهبردانه  فروش  و  خرید  مستعد  تلگرامی  کانال های  بین   این  در 
افراد زیادی را به  تبلیغات گسترده  با  غیرمجاز هستند که به سادگی و 
دام می اندازند و متاسفانه امکان پیگیری آنها هم وجود ندارد. فرض کنید 
از یکی از کانال های که در تلگرام وجود دارد خرید کرده اید یا خدماتی را 
دریافت کرده اید و از کاال یا خدمات دریافتی راضی نباشید. چه کاری از 
شما بر می آید؟ امکان دسترسی به فروشنده ندارید و نهادهای قضایی هم 

به این سادگی نمی توانند پیگیر شکایت شما باشند.
 در اغلب کشورهای به لحاظ اقتصادی توسعه یافته، سرویس ها و خدمات 
بزرگ بر بستر فضای مجازی نسبت به فعالیت هایی که در مرز جغرافیایی 
کشورهای انجام می دهند مسئول هستند و در صورتی که کاربران رفتارهای 

مخالف با قانون انجام می دهند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. 
منافی  نادرست  بهره برداری  آمریکا  در  ارتباطات  قانون شایستگی  وطبق 
عفت و زشت از تسهیالت ارتباطی ضوابط محتوایی تعیین شده است و در 
صورت نقض این قانون پرداخت ۲5۰ هزار دالر جریمه و یا زندانی شدن به 

مدت کمتر از دو سال تعیین شده است.
ارائه  اپراتورهای   ، دور  راه  رسانه ای  قانون  مطابق  آلمان   کشور  ودر 
ارائه شده بر بستر  اینترنت و پلتفرم، در مقابل محتوای  دهنده خدمات 
آنها، مسئول اند البته این مسئولیت به معنی این نیست که ISP وظیفه 
نظارت فعاالنه بر محتوای سرویس دهندگان را دارند. بلکه چنانچه از انتشار 
غیرقانونی بر روی بستر خود آگاهی یابند. به طور قانونی در مقابل انتشار 
آن مسئول می باشند.وطبق اطالعات دریافتی در کشور حاکی از آن است 
که بر اساس ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام رسان ها در مجلس،در 
صورت فیلترشدن یک پیام رسان، ایجاد کانال در آن جرم تلقی خواهد شد. 

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

مردم  حضور دارند، مسئولین شعار بس است، به فکر معیشت باشید

شکوه، عظمت، ایثار
تلگرام، بهشت باجگیری 

ازمسئولین
 تلگرام در کشور بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد حال آنکه 
بخش قابل توجهی از این افراد بدون داشتن آگاهی کامل 
فعالند.وشبکه  شبکه ها  این  در  مجازی  فضای  تخلفات  از 

اجتماعی تلگرام با بهره گیری از مشخصه گمنامی ...
1

رسانه ها در مبارزه با فساد با ما 
همکاری کنند

دادستان تهران گفت: اینکه افرادی اعالم کنند که ما چون عضو 
2شورای شهر هستیم یا در بانک کار می کنیم یا در ....

دالیل گرانی گوشت قرمز و 
توزیع آن با کارت ملی

3

دکتر محسنی بندپی :

باید ادارات کل را در 
شهرستانهای غرب استان تهران 

مستقر کنیم

لهستان چه قولی درباره 
»نشست ورشو« به ایران داد؟

ایران  اسالمی  مسلح جمهوری  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
نشست ورشو را »بی ارزش« توصیف کرد و ...

2

افزایش نرخ حامل های انرژی؛ 
آری یا نه؟

قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم به تصویب رسید و 
با اجرای این سیاست به همه افراد یارانه نقدی پرداخت ...

3

برخورد با رانندگان متخلف نباید 
باعث ایجاد تنش شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید کرد 
که اعمال قانون رانندگان متخلف نباید سبب ایجاد تنش و ...

4

ورزشی 6

مربیان بزرگ از لیست تیم ملی خارج شدند؛

بلوف فدراسیون فوتبال جواب نداد!
بعــد از پایــان قــرارداد کارلــوس کــی روش در ایــران و توافــق 
ــت  ــت نیمک ــا، سرنوش ــیون کلمبی ــا فدراس ــی ب ــی پرتغال مرب
تیــم ملــی بــه موضــوع داغــی بــرای رســانه ها تبدیــل شــده. 
بــا اســتناد بــه مصاحبــه مهــدی تــاج کــه ســرمربی بعــدی ...

عزیزاله نظری- مدیر مسئول

تلگرام، بهشت باجگیری ازمسئولین

یادداشت

از وحدت و همبستگی همه  نمایشی  انقالب  پیروزی  راهپیمایی چهلمین سال 
جریانات سیاسی و دوستداران نظام اسالمی بود و مطمئناً وظیفه مسئولین در 
قبال حضور معنادار مردم در راهپیمایی روز گذشته را به مراتب دوچندان می کند.

حال با گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی ایران سؤال جدی و اساسی که 
این روزها مطرح می شود این است که تصویر امروز کشور تا چه میزان با آرمان های 
انقالبیون سال 57 مطابقت دارد. به نظر می رسد جا دارد در دانشگاه ها و میزگردها 
درخصوص این سؤال بحث جدی صورت بگیرد که ما برای چه انقالب کردیم. 

انقالب چه آرمان ها و هدف هایی را دنبال می کند.
البته پاسخ به این سؤال روشن است؛ وقتی رهبری انقالب یک مرجعیت گرانقدر 
اسالمی است طبیعتاً انقالب نیز یک حرکت ارزشی و فرهنگی است بخصوص با 
جایگاهی که انسان در نظام الهی ما دارد و اعتقادی که به عدالت اجتماعی و به 
آزادی و حقوق انسان در مکتب انقالب وجوددارد، حقیقتاً انقالب ما یک انقالب 

ارزشی و فرهنگی است و در آن مسیر هم حرکت کرده ایم. 
در چهار دهه گذشته تالش شده و هر دولت و مسئولی از توان و ظرفیتش در این 
راستا مایه گذاشته است. انقالب در طول 4 دهه گذشته دستاوردهای ارزشمندی 
داشته که در نگاه کلی می توان از آن در قالب دغدغه مسئوالن، دولت ها، حاکمیت 
ارزش ها و پاسخگویی به مطالبات مردم یاد کرد اما آنچه می توانم به عنوان کسی 
که انقالب را درک کرده و در سال های قبل از انقالب حضور داشته و با شرایط 
کشور بخصوص در دو دهه گذشته مأنوس بوده، بگویم این است که تا رسیدن به 
آن هدف نهایی انقالب خیلی فاصله داریم؛ نمی گویم متوقف شده ایم اما فاصله ما 

زیاد است. البته کارهای ارزشمندی هم صورت گرفته است.
دالیل توجیهی هم برایش داریم و آن مشغله هایی است که خصوصاً در سال های 
اول انقالب با آن مواجه بودیم. ما باورمان نمی شد که انقالب به این زودی ها پیروز 
شود؛ به یک باره انقالب پیروز می شود. حکومت کردن سازوکار خودش را دارد و 
طبیعتاً یک عده جوان انقالبی با انگیزه های معنوی اما تجربه حداقلی نمی توانند 
درست حکومت کنند. در عین حال یک حکومت ارزشی بود که شعار آزادی و 
استقالل جزو شعارهای اصلی آن محسوب می شد و طبیعی بود که در این شرایط 
منافع غرب به خطر بیفتد و قابل پیش بینی بود که انقالب با حمالت و مخالفت ها 
و دشمنی های شرق و غرب از روز اول پیروزی مواجه شود. اکنون که چهار دهه از 
انقالب اسالمی می گذرد و برای ورود به دهه پنجم انقالب آماده می شویم نیاز به 
ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد چهار دهه گذشته داریم که در چه مواردی موفق 

بودیم و چرا؛ و در چه مواردی ناموفق بودیم و چرا.
ما برای این که حضور مردم را داشته باشیم باید مطالبات آنها را پیگیری کنیم در 
این مسیر کند حرکت می کنیم نمی خواهم بگویم عقبگرد داشته ایم که البته گاهی 
هم داشته ایم که بخشی از آن ناشی از فاصله گرفتن مسئولین از مردم است. گاهی 
یک مسئول باور می کند که صاحب انقالب است و اوست که باید حرف آخر را بزند 
و خود را کارگزار مردم نمی داند. مسئوالن باید یادشان باشد و بدانند مردم صاحب 
انقالب هستند مسئوالن کارگزار مردم هستند رئیس مردم نیستند آنها منویات 
مردم را کارگزاری می کنند اگر این نگاه در مسئولین ایجاد شود، در دهه پنجم 

راحت تر در مسیر پیشرفت حرکت خواهیم کرد.
یکی از مشکالت این است که مسئولین از مردم فاصله گرفتند که معموالً کار 
را بهانه می کنند و این به هر صورت قابل توجیه نیست مردم باید احساس کنند 
مسئولین از خودشان هستند که البته واقعیت هم همین است یک مسئول در 
باالترین سطح کار می کند و روزی که دوران مسئولیتش تمام می شود مثل مردم 
این است که  البته آنچه مهم است  انقالب است  این نشانه مردمی بودن  است، 
ما چاره اندیشی کنیم چرا بین مردم و مسئولین فاصله افتاده است که بخشی 
توجیهات کاری دارد و بخشی هم به مسائل شخصیتی افراد برمی گردد و اینکه به 
علت مشغله کاری مسئولین فرصت نمی کنند روی خود کار فرهنگی انجام دهند. 

ما به رشد فرهنگی نیاز اساسی داریم.

 محمدرضا عارف - رئیس فراکسیون امید مجلس

ورود به دهه پنجم انقالب

دیدگاه

به پشت سر  و وقتی  انقالب اسالمی پیش روی ماست  از  اینک چهلمین سال 
خویش می نگریم تاریخی را می بینیم که با حضور مردمی استوار و باوفا رقم 
خورده است، با خون هزاران شهید و ایثار هزاران جانباز، با ترور مردان و زنان 

بزرگ، با تهدید و تجاوز و تحریم های ظالمانه.
این وفاداری و ایستادگی منحصر به فرد مردم ایران پدیده ای است که جهانیان را 
به شگفتی وا داشته و دشمنان را دلسرد و ناامید کرده است. از این روست که هیچ 
خدمتی به این ملت بزرگ، جبران حضور موثر آنان در همه صحنه ها نیست و 
افتخاری نیز واالتر و باالتر از خدمت به این ملت وجود ندارد آن هم در زمانه ای که 
دشمن با استفاده از ابزارهای اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای سعی در تضعیف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و ناامید ساختن مردم شریف ایران دارد. آنچه تاکنون 
برای توسعه ایران اسالمی رقم خورده و برای سرافرازی ایران هزینه شده هزاران 
دستاورد علمی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد اما باید اذعان 
داشت که با رشد سریع دانش و فناوری هنوز به تمامی آرمان ها دست نیافته ایم که 
نیاز است در دهه پنجم انقالب با ارزیابی گذشته و استفاده از ظرفیت های متعدد 
و متنوع پیش رو و به ویژه نیروی جوانان تازه نفس گام های سریعتر و موثرتری 
برداریم.امروزه اگر نگوییم دستاوردهای بخش ارتباطات و فناوری  اطالعات کشور 
بی سابقه و بی نظیر است، دست کم باید بگوییم کم سابقه و کم نظیر است و این 
توفیق ها حاصل خودباوری و اعتماد به نفس جوانان دیروز و امروز این حوزه است. 
از سوی دیگر، فضای  مجازی فرصت های استثنایی پیش روی ما گذاشته است که 
بارها رهبر معظم انقالب بر این موضوع تاکید فرموده اند. در همین راستا، ضرورت 
ترویج  و  از حضور جریان ساز  از چالش های موجود،  با شناخت صحیح  دارد که 
گفتمان انقالب اسالمی در فضای مجازی، حمایت ویژه ای صورت بگیرد تا همگام با 
توسعه زیرساخت ها، نهضت تولید محتوا و ارتقای سواد رسانه ای نیز شکل گیرد.

در حال حاضر در الیه زیرساخت شبکه  ملی  اطالعات پیشرفت های ارزشمندی 
صورت گرفته  است. تمامی شهرها تحت پوشش نسل سوم و چهارم اینترنت قرار 
گرفتند. به منظور گسترش عدالت همگانی نیز پوشش روستایی به 66درصد افزایش 
یافت. ۲۲۰۰کیلومتر فیبرنوری جدید بین استانی جدید احداث شد. ظرفیت انتقال 
شبکه ملی اطالعات ۲.4برابر افزایش یافت و رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی 
6برابر گردید. سهم محتوای فارسی در وب به ۲درصد افزایش یافت که باالتر از 
زبان های ترکی، چینی و عربی قرار می گیرد.توسعه خدمات دولت الکترونیکی گام 
بزرگی در شفافیت و بستن مسیرهای رانت و فساد است و اکنون از سوی 37 
دستگاه 489 خدمت به مردم ارائه می شود که در صورت همراهی همه دستگاه 
ها می توان امیدوار بود این مهم به سرانجام الزم برسد و شاهد افزایش بهره وری 
قابل مالحظه ای در بخش هایی چون صنعت، کشاورزی و خدمات باشیم.طرح 
تلفن همراه« و »بسته  بانکی«، »رجیستری گوشی  هایی چون »کارت سوخت 
راه رانت، فساد و  بر هزاران میلیارد تومان صرفه جویی،  یارانه ای کاال«، عالوه 
سوظاستفاده و قاچاق را مسدود کرده است. تعداد تراکنش های ماهانه مرکز ملی 
تبادل به 95میلیون رسید که به معنای کاهش 95میلیون مراجعه حضوری مردم و 
در پی آن، تسهیل خدمت به مردم و کاهش جدی هزینه ها است.این در حالی است 
که در توسعه کسب و کارهای هوشمند مبتنی بر فناوری اطالعات، نیز توفیقات 
افزایش چشمگیر شرکت های استارت آپی هستیم.  خوبی حاصل شده و شاهد 
ارتباطات و فناوری اطالعات  خوشبختانه دهه فجر امسال پارک علم و فناوری 
افتتاح می شود و امکان رشد شرکت  ارتباطات  با سرمایه گذاری وزارت  سجاد 
های جوان و ورود آنها به بازارهای ملی و بین المللی را فراهم خواهد آورد. افزایش 
تعداد نرم افزارهای بومی از 13۰هزار به ۲5۰هزار و سهم ICT از تولید ناخالص 
داخلی به 1.5درصد نشان از افق های روشن پیش رو دارد. در عین حال با پرداخت 
بیش از 5۰۰ میلیارد ریال وام وجوه اداره شده به کسب و کارهای بزرگ مبتنی بر 
فناوری اطالعات و حمایت از بیش از 11۲۰ ایده تولید محتوای بومی درجشنواره 
کودکآنالین، عرصه جدیدی در خدمت رسانی و اشتغال زایی برداشته شده است.

محمدجواد آذری جهرمی-وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات

چهل سال پرافتخار و آینده  روشن

بازتاب

 وزیر جدید بهداشت از مجلس رأی اعتماد گرفت. آقای سعید نمکی جایگزین وزیر 
بهداشتی شده که چهره شاخص یکی از دوران های نادری است که در آن مقوله 
بهداشت و نظام سالمت در کانون توجه دستگاه سیاستگذاری عمومی و تخصیص 

اعتبارات قابل توجه به نظام سالمت بوده است.
طرح تحول سالمت بزرگ ترین و مهم ترین برنامه اجتماعی دولت یازدهم بود و 
یازدهم و  اجتماعی دولت  قاضی زاده هاشمی سلبریتی سیاست  بی گمان حسن 
دوازدهم به شمار می رفت. جامعه و نظام سیاستگذاری ایران هنوز به اندازه کافی 
به این واقعیت توجه نکرده است که دولت یازدهم تمام قد در اختیار پیشبرد طرح 
تحول سالمت قرار گرفت و کار به جایی رسید که حتی سازمان بیمه سالمت با 

همراهی مجلس در فرآیندی بی سابقه به وزارت بهداشت منتقل شد.
منابع تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان به نحوی بی سابقه افزایش یافت و 
حتی صدا و سیما که از ابتدا منتقد دولت یازدهم بود و آن گونه بر سیاست خارجی، 
برجام، وزارت نفت و سایر دستگاه ها می تاخت، از در مهربانی با وزارت بهداشت 
درآمد و وزیر بهداشت شخصیت محبوب دوربین های تلویزیونی بود. سؤال این 
است که چرا این فرآیند به عاقبتی خوش برای وزیر بهداشت نینجامید و دست آخر 
بر سر تأمین مالی طرحی که بیشترین اعتبارات را در یکی از پرتنگناترین شرایط 

اقتصادی کشور دریافت کرده بود، کار به استعفا کشید؟
واقعیت آن است که نظام بهداشت و درمان کشور نیز از همان مشکالتی رنج می برد 
که بخشی نظیر آب و انرژی از آن در عذاب است: بدمصرفی و مشک سوراخ؛ و 
نظام برنامه ریزی نیز با همان راهکارهایی به سراغ این بخش می رود که در سایر 
بر اصالح سازوکارها.  تأکید  پول مرگی و عدم  پول پاشی،  بخش ها عمل می کند: 
بگذارید مسأله را از همان بخش آب آغاز کنم. ایران کشور کم آبی است و اگر قرار 
باشد مصرف آب کشور – باالخص حاال که به مرز ورشکستگی هم رسیده و میزان 
مصارف تعریف شده برای منابع آب، بیشتر از کل منابع در دسترس است – به 
همین شیوه ادامه یابد، تأمین منابع آب بیشتر از حفر چاه های بسیار عمیق و 

دسترسی به آب ژرف تا انتقال آب هم چاره کار کشور نخواهد بود. 
را شبیه  و صنعت( کشور  )در هر سه بخش کشاورزی، شرب  بدمصرف  زیست 
مشک سوراخی ساخته که هر قدر آب در آن ریخته شود، کفاف نخواهد داد. نظام 
برنامه ریزی توسعه و خصایص دستگاه حکمرانی نیز راهکار پول پاشی را برگزیده 
است و بر ساخت وساز بیشتر تأکید می کند. ساخت سد، شبکه، چاه و خط لوله 
بیشتر که با پاشیدن پول بیشتر بر این پروژه ها تعریف می شوند، راهکار تعریف شده 
است. این وضعیت نیز چنان که پیش تر گفته ام خصیصه پول مرگی دارد، یعنی هر 

قدر بیشتر پول دارید و خرج می کنید، زوال بیشتر به همراه خواهد داشت.
نکته مهم این است که نظام مدیریت منابع آب در ایران در فقدان سازوکارهای 
سازوکارهای  فقدان  موجود،  آب  منابع  بر  بهینه  مدیریت  آب،  تقاضای  کنترل 
اقتصادی محدودکننده مصرف در فعالیت های غیربهره ور و فقدان نظام اندازه گیری 
دقیق و کاماًل معتبر، با تأمین منابع آب بیشتر، سبب پایداری نمی شود. واقعیت 
نظام بهداشت و درمان کشور نیز شباهت های بنیادی به وضعیت مدیریت منابع 

آب دارد.
وزیر جدید اگر وقت و انرژی اش را صرف کسب و تأمین منابع بیشتر کند، بعید 
سازوکاری  اصالحات  راه  در  پای  اگر  ولی  باشد  داشته  چندانی  دستاورد  است 
و  بسیار  منافع  با صاحبان  و  بسیار خواهد کشید  رنج  بگذارد،  نظام سالمت  در 
ناخرسندی های حتی مردم عادت کرده به رویه های فعلی مواجه می شود، اما بخت 
بیشتری برای خوشنامی و اثری ماندگار بر تاریخ سیاست سالمت کشور خواهد 

داشت.

 محمد فاضلی-عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اصالحات ضروری در بخش سالمت

نگاه

دادستان تهران :
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مردم بیدار و نگهبان انقالب هستند

مردم از آرمانهای انقالب دور نمی شوند

وحدت و تالش رمز پیروزی است
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لهستان چه قولی درباره 
»نشست ورشو« به ایران داد؟

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نشست ورشو را »بی 
ارزش« توصیف کرد و گفت: این نشست تاثیری در کارها و قدرت ایران نخواهد 
داشت.سردار سرلشگر محمد باقری اظهارداشت: لهستان قول داده است که در 
نشستی ورشو هیچ حرفی علیه ایران زده نمی شود.وی افزود: باید منتظر بود 
تا این نشست برگزار شود و ببینیم که لهستانی ها چقدر به قول خود وفادار 
هستند.رئیس ستادکل نیرو های مسلح این نشست را بی ارزش و بی اهمیت 
توصیف کرد و اظهار داشت: چه در نشست ورشو علیه ایران حرفی زده شود 
و چه حرفی زده نشود، تاثیری در اقدامات و قدرت جمهوری اسالمی ایران 
نخواهد داشت.مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه ۲۲ دی ماه 
در جریان سفر خاورمیانه ای خود در گفتگو با شبکه خبری 'فاکس نیوز' از 
برگزاری یک گردهمایی بین المللی با تمرکز بر فعالیت های منطقه ای ایران در 
روز های ۱۳ و ۱۴ فوریه )۲۴ و ۲۵ بهمن( در ورشو پایتخت لهستان با حضور 
متحدان آمریکا از جمله بعضی شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس و در راس 
داد.گفته می شود که  رژیم صهیونیستی خبر  نیز  و  آن ها عربستان سعودی 
برخی گروه های تروریستی نیز به این نشست فرا خوانده شده اند.کشور های 
بزرگ اروپایی به عالوه بسیاری از کشور های منطقه از جمله کشور های مهم 
عربی و ترکیه از مشارکت در این نشست به رغم دعوتی که واشنگتن از آن ها 
کرده، خودداری کرده اند.واشنگتن می کوشد با ادعای اینکه این نشست صرفا 
بررسی می کند، کشور های  و  را بحث  اوضاع خاورمیانه  و  نیست  ایران  علیه 
موثر دنیا را به شرکت در این نشست ترغیب کند.لهستان در حالی میزبان 
این نشست شده است که ایرانیان ۷۰ سال قبل، پذیرای بیش از یک صد هزار 
پناهجوی لهستانی بودند. حتی امروز نیز مردم کشور های همسایه، ایران را 
پناهگاهی امن در روز های سخت می دانند.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به اعالم برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در 
لهستان از سوی پمپئو، به کشور میزبان و شرکت کنندگان کنفرانس در توئیتی 
یادآوری کرد: کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت 
کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران 
قوی تر از همیشه است. دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند؛ در حالی 
اکنون  این کشور  داد؛  نجات  را در جنگ جهانی دوم  لهستانی ها  ایران،  که 

میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی می شود.

مهر ماه سال جاری در حاشیه نشست 
در   ۴+۱ و  ایران  خارجه  وزیران 
نیویورک، طرفین توافق کردند مکانیزم 
جدیدی برای تسهیل تجارت با ایران و 
شرکت های اروپایی ایجاد کنند. هدف 
تحریم های  زدن  دور  مکانیزم،  این 
اعمالی دولت دونالد ترامپ با خروج از 

برجام بر ضد ایران است.
اس پی وی چیست و چگونه کار 

خواهد کرد؟
در واقع هدف این مکانیزم جدید فراهم 
ایران و  با  کردن امکان مبادالت مالی 
شرکت های خریدار نفت و صادرکننده 
اداره  که  طور  آن  است.  ایران  به  کاال 
اعالم  اروپا  اتحادیه  خارجی  خدمات 
کرده است، این مکانیزم با هدف اجرای 

کامل و موثر برجام ایجاد می شود.
در واقع این سیستم پرداخت به کسب 
تا  می دهد  امکان  اروپایی  وکارهای 
به  آمریکا  توسط  شدن  تحریم  بدون 
روابط خود با ایران ادامه دهد. در سال 
۲۰۱۷ اتحادیه اروپا پس از چین بزرگ 
ترین شریک تجاری ایران بوده است. به 
عقیده برخی تحلیل گران این مکانیزم 
جدید به شرکت ها امکان می دهد برای 
تبادل مالی با ایران نیازی به سیستم 

سوئیفت نداشته باشند.
اروپا،  پیشنهادی  کار  و  ساز  طبق 
به  می خرد  نفت  ایران  از  که  شرکتی 
را  آن  ایران،  به  وجه  پرداخت  جای 
که  شرکتی  به  واسطه  با  یا  مستقیما 
کاال به ایران می فروشد پرداخت خواهد 
رفت.  نخواهد  ایران  به  وجهی  و  کرد 
مکانیزم  این  در  مبادالت  چنین  هم 
از  دالر  و  بود  خواهد  یورو  حسب  بر 
به  مبادالت کنار گذاشته خواهد شد. 
اروپایی،  از سیاستمداران  برخی  گفته 
این مکانیزم مشابه سیستمی است که 
برای مبادله با اتحاد جماهیر شوروی به 

کار می رفت.
آیا شرکت های بزرگ اروپایی از 
اس پی وی استفاده خواهند کرد؟

از  برخی  اما  بله  تئوری  نظر  از 
برخی  معتقدند  تجاری  کارشناسان 
از شرکت های بزرگ به دلیل ترس از 
تحریم های آمریکا و از دست دادن بازار 
خواهند  رها  را  ایران  بازار  کشور،  این 
سخنگوی  نیش-  موتس  رولف  کرد. 
سوسیال  حزب  خارجی  روابط  کمیته 
دموکرات آلمان گفت که احتمال روی 
به  آلمانی  بزرگ  شرکت های  آوردن 
حال  این  با  است.  اندک  سیستم  این 
وی ساز و کار جدید را برای همکاری 
شرکت های کوچک و متوسط با ایران 

بسیار مناسب ارزیابی کرد.
آیا اس پی وی می تواند چتر حمایتی 

در برابر تحریم ها ایجاد کند؟
اینگونه  روسیه  و  چین  اروپا،  اتحادیه 
فکر می کنند و برای همین می خواهند 

به  وی  پی  اس  کنند.  ایجاد  را  آن 
را  امکان  این  اروپایی  شرکت های 
به  نبودن  پایبند  قانون  تا  داد  خواهد 
کمیسیون  که  را  آمریکا  تحریم های 
کرد  تصویب  گذشته  ماه  در  اروپا 
اجرایی کنند. با این حال میزان ایمن 

بودن این سیستم مشخص نیست.
واکنش ها به اس پی وی چه بوده 

است؟
برخی از تحلیل گران معتقدند که این 
کار اتحادیه اروپا بیشتر جنبه نمادین 
می  ناکارآمد  را  آن  برخی  و  داشته 
را  آن  نیز  برخی  حال  این  با  دانند. 
شروعی برای رهایی اروپا از وابستگی 

به نظام مالی آمریکا می دانند.
مایک پمپئو- وزیر خارجه آمریکا- در 
سخنانی گفت که از شنیدن پیشنهاد 
کار  و  ساز  ایجاد  برای  ها  اروپایی 
ناامید  ایران  با  همکاری  مخصوص 
بولتون-  جان  است.  شده  ناراحت  و 
در  نیز  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
سخنانی گفت که آمریکا اجازه نخواهد 
هر  یا  اروپا  توسط  هایش  تحریم  داد 

کشور دیگری نقض شود.
گفتنی است بعد از بدعهدی های مکرر 
ویژه  مالی  کانال  راه اندازی  برای  اروپا 
اذعان  دولتمردان  تازگی  به   )SPV(
تعهدات  انجام  در  اروپا  که  کردند 
در  قاسمی  بهرام  است.  ناتوان  خود 
بیان  تاریخ ۱۵ دی  به  گفتگوی خود 
به عنوان مقصر  باید  اروپایی ها  کرد:» 
فکر  تصمیم  این  عواقب  به  اصلی 
ایران تاکنون به تمامی  کنند چرا که 
تعهدات برجامی خود عمل کرده ولی 
نهایتا صبر ایران حتما حد و اندازه ای 
دارد، لذا زمان اتخاذ تصمیم راهبردی 
اتحادیه اروپا برای انتخاب مسیر خود 

نزدیک است«.
و  دستگاه ها  خارجه،  وزارت  بر  عالوه 
نهادهای دیگر مانند شورای راهبردی 
امنیت  عالی  شورای  خارجی،  روابط 

اتمی  انرژی  سازمان  هم چنین  و  ملی 
واکنش  اروپا  بدعهدی  به  نسبت  نیز 
نشان دادند و اروپا را تهدید به خروج 
فعالیت های  سرگیری  از  و  برجام  از 
اروپا  این طریق  از  تا  کردند  هسته ای 

بترسد و SPV را راه اندازی کند.
زدن ها  تشر  این  آیا  اینکه  از  گذشته 
یا  است  تصمیم ساز  اروپا  برای  واقعا 
که  است  این  مهم  مسئله ی  خیر، 
دولتمردان و دیگر مسئولین هنوز هم 
اروپا خوشبین هستند و می گویند  به 
مالی  کانال  وارد  ظن  حسن  با  اروپا 
شده است. در این راستا بهرام قاسمی 
خود  ماه  دی   ۱۵ گفتگوی  همان  در 
ایجاد  در  اروپا  اتحادیه  کرد:»  تصریح 
ساز و کار مالی با حسن نظر ورود کرد 
و اراده سیاسی مثبتی نیز از خود نشان 
داد، اما در طول زمان و طی مذاکرات 
کم  احساس  این  گذشته  های  ماه 
کشورهای  که  شود  می  تر  کم جدی 
اروپایی با یک سری ناتوانی های جدی 

در اجرای SPV مواجه اند«.
نشان  اخیر  ماه  چند  تحوالت  روند 
و  محاسبه  با  اروپایی ها  که  می دهد 
شدند.  ایران  با  مذاکره  وارد  طراحی 
بسته ی  ارائه  اروپایی ها  اقدام  اولین 
راهکارهای عملی بود که در نهایت با 
ارائه این بسته به طرف ایرانی مشخص 
شد، اروپا راهکار عملیاتی و موثر ندارد. 
قانون  اجرای  وعده ی  اروپا  سپس 
قرار  قانون  این  داد.  را  مسدودسازی 
بود قبل از بازگشت تحریم های آمریکا 
مالی  و  حقوقی  نظر  از  و  شود  اجرا 
طریق  این  از  تا  کند  پشتیبانی  ایجاد 
ایران  در  بتوانند  اروپایی  شرکت های 

بمانند و به تجارت ادامه دهند. 
با  همزمان  مسدودسازی  قانون 
بازگشت تحریم ها اجرا شد و با خروج 
که  شد  مشخص  اروپایی  شرکت های 
اروپا توانایی و یا اراده ی حفظ ارتباط 
سپس  اروپا  ندارد.  را  ایران  با  تجاری 

این  از طریق  تا  کرد  را مطرح   SPV
اینکه شناسایی  کانال شرکت ها بدون 
در  کنند.  کار  ایران  با  بتوانند  شوند، 
قانون  ناکارآمدی  دلیل  به  اروپا  واقع 
مسدودسازی این گزینه را مطرح کرد 
که تقریبا کم هزینه ترین راه برای دور 
زدن تحریم های آمریکاست. گذشته از 
آن که شرکت های نفتی اروپایی روی 
در  ندادند،  نشان  طرح  این  به  خوش 
بدعهدی  بار  SPV چندین  راه اندازی 
از تحریم های آمریکا  بعد  شد و حتی 

در ۱۴ آبان حتی به ثبت هم نرسید.
که  می دهد  نشان  اروپا  رفتار  بررسی 
اروپا  دست  مذاکرات  ابتدای  همان  از 
وعده های  دادن  با  ولی  بود  خالی 
سرخرمن مذاکرات را کش داد. مقامات 
اروپایی خود نیز اذعان دارند که برای 
ایران  به  برجام،  در  ایران  داشتن  نگه 
وعده SPV را دادند. با توجه به اینکه 
راهبردی  اتحاد  دارای  آمریکا  با  اروپا 
جمله  از  دیگر  زمینه های  در  و  است 
موشکی، نفوذ منطقه ای و... هم سویی و 
همراهی دارد، در نتیجه این رفتار اروپا 
را تنها می توان در راستای امتیاز گیری 

بیشتر از ایران تحلیل و تفسیر کرد.
ثبت   SPV که  صورتی  در  بنابراین 
بشود، این امکان وجود دارد که در فاز 
عملیاتی H-SPV باشد و تنها موارد 
آن  آمریکا  که  دارو  و  غذا  به  مربوط 
تعدیل  دهد.  پوشش  دانسته  مجاز  را 
راستای  در  تنها   HSPV به   SPV
این  در  است.  بیشتر  امتیاز  گرفتن 
رسانه ای  و  سیاسی  فشارهای  شرایط، 
برای  آمریکا  و  اروپا  از سوی  بیشتری 
موشکی،  عرصه های  در  امتیاز  گرفتن 
خواهد  اعمال   ... و  منطقه  در  نفوذ 
بار  نباید زیر  به هیچ وجه  شد. دولت 
توجیه  هم چنین  و  برود   H-SPV
سوی  از  اروپایی ها  عملکردی  ضعف 
قبول  قابل  مقطع  این  در  دولتمردان 

نیست.

آیا اس پی وی)spv(  می تواند چتر 
حمایتی در برابر تحریم ها ایجاد کند؟

سال های  مانند  نیز  امسال  بهمن   ۲۲
گذشته مردم در سالگرد پیروزی انقالب 
میلیونی  حضور  مختلف  شهرهای  در 
را  مردم  باشکوه  حضور  این  داشتند. 
می توان  روستاها  و  شهرها  تمامی  در 
مشاهده کرد.امسال تا قبل از راهپیمایی 
۲۲ بهمن، بدلیل برخی مسائل این تصور 
در برخی ایجاد شده بود که مردم همانند 
شرکت  راهپیمایی  در  گذشته  سال های 
شکل  دالیل  از  یکی  کرد.  نخواهند 
مدیریت  به  غلطی  تصور  چنین  گیری 
اقتصادی  مشکالت  و  مسئوالن  ضعیف 
سوءمدیریت ها  این  برمی گردد.  گسترده 
بود  رفته  پیش  جا  بدان  تا  مشکالت  و 
برای  مردم  اولیه  مایحتاج  شامل  که 
نیز  یعنی مواد غذایی و پوشاک  زندگی 
شده و همین مسئله موجبات ناراحتی و 
این  بود. در  افراد جامعه شده  نارضایتی 

گذاری های  سیاست  اوقات،  گاهی  بین 
مسئوالن منجر به بغرنج تر شدن شرایط 
می بایست،  موضوع  این  بود.به  شده 
تبلیغات ماه های اخیر رسانه های غربی و 
ضدانقالب نیز اشاره کرد که آنها تمامی 
تالش شان را برای تصویرسازی در راستای 
شکست انقالب در رسیدن به آرمان ها و 
اهداف اولیه اش کلید زده بودند. در واقع 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب مصادف 
با بازگشت تحریم ها توسط دونالد ترامپ 
به همین  بود.  نومحافظه کار وی  و تیم 
روانی- جنگ  اخیر  هفته های  در  دلیل 

علیه  گسترده ای  تبلیغاتی  و  رسانه ای 
جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته بود 
تا به مردم بقبوالند از مقامات و مسئوالن 
نمی توان بهبود اوضاع و شرایط را انتظار 
جمهوری  که  زمانی  تا  اصوالً  و  داشت 
گشایشی  منتظر  نباید  هست  اسالمی 

بود.این  مردم  مشکالت  راستای حل  در 
روزهای  در  اقتصادی  و  تبلیغاتی  جنگ 
بیشتری  شدت  با  بهمن   ۲۲ به  منتهی 
از سوی سران کاخ سفید دنبال می شد. 
اوضاع و شرایط به گونه ای شده بود که 
مقامات دولت ترامپ هر یک به نحوی در 
حال پیاده سازی اقدامی ضدایرانی بودند. 
البته تجربه ثابت کرده دلیل مقامات کاخ 
سفید برای ایفای چنین نقشی و بازنمایی 
خود به عنوان مصلح مردم ایران نه از سر 
دلسوزی بلکه به علت از بین رفتن منافع 
آنها در طول در ۴ دهه گذشته در منطقه و 
سیاست خارجی مستقل ایران بوده است. 
ترامپ  دونالد  شده  موجب  که  سیاستی 
اعتراف کند بعد از هزینه ۷ تریلیون دالر 
در خاورمیانه چیزی جز شکست نصیب 
مقامات  اگر  شک  است.بدون  نشده  آنها 
کاخ سفید در پی منافع مردم ایران بودند 
که   نمی کردند  عمل  ای  گونه  به  هرگز 
حداقل دارو، تجهیزات پزشکی و مایحتاج 
به  تحریم ها شود.  نیز شامل  مردم  اولیه 
از  بعد  اروپایی ها  که  است  دلیل  همین 
گذشت بیش از ۹ ماه اقدام به راه اندازی 
سازوکاری ضعیف جهت تامین غذا و دارو 
گسترده  استفاده  دلیل  نموده اند.درباره 
پیشبرد  جهت  تحریم  ابزار  از  آمریکا 
گفته های  به  باید  خارجی اش  سیاست 
ریچارد نفیو اشاره کرد که در کتاب هنر 
تحریم ها به صراحت عنوان می کند هدف 
نهایی از اعمال تحریم ها علیه ایران، فشار 
ساختن  ناراضی  و  کشور  این  مردم  به 
مردم  این  است.ولی  اوضاع  از  آن ها 

انقالب  و  نظام  پای  همیشه  که  هستند 
ایستاده و بیمه کرده اند.حضور گسترده 
ناکارآمدی  و  ها  توطئه  رغم  علی  مردم 
نظام و حکومت،  از هر  ها:حمایت مردم 
سرمایه اصلی آن نظام است  و آمریکا و 
غرب بارها تالش کردند حمایت مردم از 
اقدامات خود  انقالبشان کمرنگ شود، و 
انجام  مردم  ساختن  ناامید  جهت  در  را 
و  این مردم مقاومت کرده  اما  می دادند، 
با حضور خود  را  نقشه دشمن  و  کردند 
انقالب  خود  مردم  یعنی  دادند،  آب  بر 
کردند و از انقالب خودشان نیز حفاظت 
می کنند و با وجود تالقی مشکالت، سوء 
و  داخلی  ناکارآمدی های  و  مدیریت ها 
تحریم گسترده و توطئه های آمریکا، اما 
راهپیمایی  در  گسترده  حضوری  مردم 
۲۲ بهمن داشتند. بدون شک این مسائله 
نشانگر امید مردم به بهبود اوضاع و تمایز 
آرمان های  و  اهداف  بین  آنها  گذاشتن 
مقامات  و  مسئوالن  عملکرد  با  انقالب 
دلیل  به  است.دقیقاً  گانه  سه  قوای  در 
حضور گسترده مردم، این وظیفه بر عهده 
مسئوالن دوچندان شده که تمام تالش 
بکار  مردم  مشکالت  حل  جهت  را  خود 
ضعیف،  سیاست های  اتخاذ  از  و  گیرند 
اما   ، نمایند.  اجتناب  اشتباه  و  اثر  بی 
فراموش  را  خود  وظیفه  باید  مسووالن 
نکنند و به جای حرف، با اقدامات عملی و 
جدی مشکالت مردم بخصوص معیشتی 
و اقتصادی را حل کنند امروز روز عمل 
این  قدر  باید  و  سخن  و  حرف  نه  است 

مردم نجیب را دانست. 

مسئوالن، مشکالت اقتصادی را حل کنید
 مردم، نظام و انقالب را بیمه کرده اند

خبر

آمریکا به دنبال تکرار بحران 
سوریه در آمریکای التین است

تحوالت  در  آشکار  دخالت  با  سفید  کاخ  گفت:  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
ونزوئال درصدد تکرار بحران سوریه در آمریکای التین است.

 جمعی از مقامات سیاسی، پارلمانی و اساتید دانشگاه های آمریکای التین و 
حوزه بالکان با دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.

انقالب  مهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم چهلمین سالگرد پیروزی 
مشاهده  از  که  داشتند  اظهار  ایران،  ملت  به  تبریک  عرض  ضمن  اسالمی 
متعجب  ایران  در  سازندگی  و  دفاعی  فناوری،  علمی،  بزرگ  دستاوردهای 
فضای  وجود  آمریکا،  های  تحریم  اعمال  علی رغم  که  افزودند  آنان  شده اند. 
تبلیغاتی منفی رسانه های غربی علیه ایران و مشکالتی که تحریم می تواند 
برای کشور ایجاد کند، مشاهده می کنند که در نشاط و رفتار مردم هیچ آثار 

نگران کننده ای از تحریم به چشم نمی خورد.
مقامات خارجی مالقات کننده، رفتار آمریکا را متناقض و سیاست ترامپ در 
اعمال تحریم را شکست خورده خواندند و مواضع مستحکم مقام معظم رهبری، 
دولت و ملت ایران را در حفظ استقالل، امنیت و توسعه پایدار ایران در منطقه 
متالطم غرب آسیا، نشانه حرکت شتابان و رو به رشد انقالب اسالمی خواندند.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم به مهمانان خارجی شرکت 
کننده در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و گرامیداشت 
یاد و خاطره بنیانگذار انقالب اسالمی ایران امام خمینی)ره(، گفت: با وجود 
رفتار خصمانه آمریکا، ایران گام های استوار خود را با قدرت در مسیر پیشرفت، 
توسعه و رفاه مردم تداوم می بخشد و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان به 
استثنای رژیم نامشروع اسرائیل، همواره در دستور کار جدی سیاست خارجی 
و دیپلماسی پارلمانی تهران قرار دارد.وی ادامه داد: ما با افتخار و صدای بلند، 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران اعالم می کنیم که جمهوری 
اسالمی ایران و متحدین اجازه ندادند که تروریست ها در منطقه غرب آسیا 
حاکم شوند و اهداف ضدبشری محور آمریکایی-صهیونیستی را محقق سازند.

برخالف  ایران  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
فشارهای ترامپ، به کمک مردم و نسل بزرگ جوان کشور، با تمام توان در 
مسیر شکوفایی اقتصادی، به پیش می رود و حفظ استقالل و آزادی از دیگر 

افتخارات جمهوری اسالمی در چهل سالگی و بالندگی انقالب اسالمی است.
امیرعبداللهیان افزود: کاخ سفید با دخالت آشکار در تحوالت ونزوئال درصدد 
تکرار بحران سوریه در آمریکای التین است. مادورو و گوآیدو از فرزندان ونزوئال 
هستند و باید به جای مداخله خارجی، گفتگوی دولت قانونی و معارضه مبنای 

کار قرار گیرد. 

ایران جزء ۵ قدرت اول جهان
 در حوزه پهپادی است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: باید بگویم نیروهای مسلح ایران جزء ۵ 
قدرت اول جهان در حوزه پهپادی است.

 امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه 
قبل از انقالب تجهیزات و آموزش ها و مستشارات نظامی از خارج از کشور 
تامین می شد، تصریح کرد: در آن دوران به متخصصین فنی ما حتی اجازه 
دسترسی به هواپیماها برای آشنایی با تجهیزات به کار رفته در آنها داده نمی 
بکار گیری  امکان  نداشتند که  انتظار  انقالب  پیروزی  از  بعد  این رو  از  شد. 
تجهیزات برای ما فراهم شود همزمان با تحریک برخی افراد در داخل و خارج 
از کشور مشکالتی را برای ما ایجاد کردند از جمله جنگ و مشاوره ای که به 
کشور عراق دادند این بود که جمهوری اسالمی ایران توان عملیاتی ساختن 

این تجهیزات پیچیده را ندارد.
وی ادامه داد: ما تسلیحات قبلی که در اختیار داریم را بهینه سازی می کنیم 
و هم تسلیحات جدیدی را ساختیم که برخی مشخصه ها را تسلیحات قبلی 
ندارد و مطابق با علم روز است که به دلیل محدودیت ها نتوان از آن نام برد. 
روند ساخت هواپیما در کشور ما روند خوبی را طی کرده است و توانمندی در 
نیروی هوایی ایجاد شده است که بتوان هواپیماهای نسل ۳ قابلیت را به نسل 
۵ را ارتقا دهیم. نصیرزاده درباره توان پهپادی کشورمان نیز تصریح کرد: به 

جرات باید بگویم نیروهای مسلح ایران جزو ۵ قدرت اول دنیا هستند.
پس  گفت:  کوثر  آکروجت  تیم  تشکیل  درباره  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
از بررسی های انجام گرفته و مشاوره با خلبانان پیش کسوت به این نتیجه 
رسیدیم که جنگنده کوثر با توجه به فناوری های مدرن به کار رفته در آن 
امکان ایجاد یک تیم آکروجت از این هواپیما وجود دارد تا در نمایشگاه های 
معتبر هوایی به عنوان یک تیم نمایش هوایی با این جنگنده بومی حضور 
داشته باشد. از این رو به محض دریافت تعداد بیشتری از این هواپیما از سوی 

وزارت دفاع، این تیم تشکیل می شود.
هواپیماها  زمینه ساخت  در  ما  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  نصیرزاده  امیر 
تقاضای  از ما  از کشورهای دوست  افزود: برخی  ایم  خودکفا و سرآمد شده 
خرید پهباد کرده اند و هیچ کمبودی در این راستا احساس نمی کنیم وقتی 
صحبت از خودکفایی و تخصص و دانش در نیروهای مسلح میکنیم ارائه چنین 
نمایشگاهی برای پاسخ به یاوه گویی های دشمنان کشور که می خواستند 
ایران اسالمی چهل سالگی خود را نبیند الزم بوده است که در آن نزدیک به 
هفتاد نوع هواپیمای با سرنشین وبدون سرنشین در معرض دید عموم قرار 
گرفته است که ۵۰ بیش درصد آن به ویژه در زمینه پهباد ساخت کشور ایران 
است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از روش های 
موثر در جنگ نرم سیاه نمایی است تصریح کرد: یاوه گویی های دشمن در 
خصوص تحلیل قدرت نیروی هوایی و یا ناوگان فرسوده می کند برای تضعیف 
روحیه داخلی کشور ایران است و ما باید آگاه باشیم که دشمن با چه هدفی 
اینها را می گوید همه عوامل از جمله انگیزه نیروی انسانی و آموزش در رزم 

موثر است ما در توان رزمی هیچ مشکلی نداریم .

رسانه ها در مبارزه با فساد با ما 
همکاری کنند

دادستان تهران گفت: اینکه افرادی اعالم کنند که ما چون عضو شورای شهر 
هستیم یا در بانک کار می کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی 
هستیم و فالن مطلب را گفته ایم و نباید تحت تعقیب قرار بگیریم، مطابق با 

روح قانون نیست.
با  مبارزه  کمیته  جلسه  سومین  حاشیه  در  آبادی  دولت  جعفری  عباس   
گرانفروشی با تاکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک برای مبارزه با فساد، گفت: 
الزم است این نکته را به اطالع عموم مردم برسانیم که رسیدگی های دستگاه 
قضائی بر اساس قانون است و هیچ کسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ 

یعنی مصونیت داشتن در برابر رسیدگی های قضائی نیازمند قانون است.
وی افزود: اینکه افرادی اعالم کنند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در 
بانک کار می کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فالن 
مطلب را گفته ایم و نباید تحت تعقیب قرار گیرد، مطابق با روح قانون نیست.

جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که نسبت به افراد، اشخاص و نهادها افترا 
می بندند، اکاذیبی را منتشر می کنند و مطالب خالف واقع را به دیگران نسبت 
می دهند، باید بدانند که اگر مطالب خود را اثبات کنند از لحاظ مقررات تبرئه 

می شوند.
دادستان تهران اظهار کرد: باید این نکته را هم دانست که در بزه نشر اکاذیب و 
افترا قانون مقرر کرده است که اگر گوینده مطلب، صحت مطلب خود را اثبات 
کرد تبرئه خواهد شد؛ لذا ارائه دالیل در این موارد بر عهده گوینده مطلب 
است و دادستانی صرفاً بررسی کننده مطالب است. مثاًل اگر فردی اعالم کند 
که اختالس شده است و این مطلب او هم صحت داشته باشد، دادستانی حتماً 
او را به خاطر این افشاگری تعقیب نمی کند.وی تصریح کرد: بنابراین افرادی 
که امروز می آیند و اعالم می کنند که پرچم دار مبارزه با فساد هستند و به 
افراد و نهادها و دستگاه های دولتی و خصوصی نسبت هایی را می دهند و پس 
اظهارات خود  باید پاسخگوی  ثابت کنند  را  ادعاهای خود  از آن نمی توانند 
باشند.جعفری دولت آبادی به مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر 
اینکه برخی افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته اند، بیان 
کرد: مثاًل در سه مورد اخیر برخی رسانه ها اعالم کرده اند که این افراد صرفاً 
به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته اند. این در صورتی است که این 
افراد شاکی خصوصی دارند در یک مورد آن شش شاکی و در دو مورد دیگر 
دو شاکی خصوصی وجود دارد. دادستان تهران گفت: دستگاه قضائی نمی تواند 
بگوید که، چون شما مطالب ضد فسادی را اعالم کرده اید ما آن ها را بررسی 
نمی کنیم. خیر اینگونه نیست بلکه آن مطالب بررسی می شود. اما به شیوه ای 
که قانون اجازه اش را داده است؛ یعنی اگر گوینده ادعاهایش مطابق با واقع 
بوده و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمی گیرد، اما اگر آن فرد 
نتوانست صحت مطالب خود را اثبات کند حتماً تعقیب می شود؛ و این موضوع 
ارتباطی با افشاگری در مورد مبارزه با فساد ندارد.این مقام قضائی بیان کرد: 
مجدداً اعالم می کنم که ما اساساً داوطلب هستیم که رسانه ها در مبارزه با 
فساد با ما همکاری کنند؛ یعنی منافذ فساد را بگویند و مفسدین بزرگ را 
معرفی کنند؛ اما مبارزه با فساد با اینکه به افراد و نهادها نسبت هایی داده شود 
که صحت ندارد متفاوت است و اگر برای مطالب و ادعاها سندی وجود نداشته 
باشد، چون پای شاکی خصوصی به میان می آید آن فرد تحت تعقیب قرار 
می گیرد.وی اظهار کرد: لذا در این خصوص نباید این دو مطلب با هم خلط 
شود و اگر روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد 

که جرم نیست دیگر در آن صورت دستگاه قضائی تکلیفی نخواهد داشت.
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اخبار

مسکن، از هشدار به اضطرار

افزایش قیمت مسکن و آشفته تر بودن بازار مسکن مهر نتیجه ای 
است که باعث شد قیمت مسکن به صورت کاذب باال رفت . در ساخت 
مسکن مهر با توجه به اینکه هیچ کس  صاحب خانه نشد حتی باعث 
مهاجرت بی رویه به کالنشهرها شد که در این بین استان تهران و کرج 
باالترین سهم را به خود اختصاص داده که این امر مهم باعث مشکالت 
متعددی برای این شهرها شده است. آسیبهای اجتماعی ؛ برنامه ریزی 

نامتوازن فرهنگی و آموزشی و ... 
این پدیده مهاجرت و افزایش بی رویه جمعیت باعث گردید که قیمت 
تورم  که  افزایش  یابد.  افزایش  اندازه  از  بیش  این شهرها  در  مسکن 
خانواده ها را باال برده و هیچ جوانی هم با توجه به تنگناهای اقتصادی 
ایجاد شده و نبود استطاعت مالی کافی تمایل برای خرید ندارند و  نبود 
مسکن مناسب توان تشکیل خانواده را به هم زده. هدفهای متالطم 
بازار مسکن که با افزایش شدید قیمت مسکن باعث بی رونقی مسکن 
شد و این اتفاق بر خالف روند است و مسکن که 2 برابر شد ؛ معامالت 
هم به کمترین میزان حد در سال 97  رسیده است. طبق آمار وزارت 
راه و شهرسازی قیمت یک متر آپارتمان که در سال گذشته 5 میلیون 
از 90  بیش  افزایش  تومان رسیده که  میلیون  به 9  االن  بود  تومان 
درصدی را نشان می دهد. این یک بحران است که در مسکن به وجود 
آمده است. فروشندگان مسکن هم نقش بسزایی در ایجاد التهاب در 
بازار مسکن دارند . دوست دارند از این هم قیمت باالتر رود و بازار که 
از هشدار به اضطرار رسیده است و این سوداگران و دالل بازان در بازار 
مسکن اختالل در نظام حاکم بر بازار مسکن ایجاد کرده اند. طبق آمار 
واحدهای مسکونی خالی در ایران 3 برابر میانگین جهانی است و 12 
درصد خانه خالی وجود دارد و دلیل اصلی این گرانی عدم نظارت کافی 

دولت بر مسکن است. 
مسکنی که ساخته می شود؛ زمین که وارداتی نیست و تولید آهن و 
مصالح هم برای خود کشور است و در حوزه ساختمان واردات وجود 
ندارد که بگوییم این گرانی از دالر است. پس می توان نتیجه گرفت 
با  تواند  می  دولت  است.  بخش مسکن  در  دولت  کافی  نظارت  عدم 
اخذ سنگین  و  احتکار کنندگان مسکن در کشور  با  نظارت شدید  
مالیات از خانه های خالی از سکنه با هدف کاهش قیمت مسکن و 
اجاره بها و همچنین با طرح واگذاری زمین و وام به اقشار کم در آمد و 
خانه اولی ها ؛ بازار مسکن را از دست سوداگران خارج کند و به دست 

مصرف کننده واقعی برساند.

دهم  دولت  در  ها  یارانه  هدفمندی  قانون 
سیاست  این  اجرای  با  و  رسید  تصویب  به 
اما  پرداخت شد  نقدی  یارانه  افراد  به همه 
یازدهم  دولت  فعالیت  زمان  در  مجلس 
یارانه  لیست  از  ثروتمندان  تا  کرد  مصوب 
بگیران حذف شوند. پرداخت یارانه به همه 
کارشناسان  همه  انتقاد  مورد  جامعه  اقشار 
اقتصادی نیز قرار گرفت اما دولت از این کار 

پرهیز کرد. 
قطر  از  بعد  ایران  که  است  حالی  در  این 
پرداخت می کند  را  انرژی  یارانه  بیشترین 
اما دولت به دالیلی سیاسی از اجرای قانون 

امتناع کرد.
به  یارانه  که  است  کشوری  دومین  ایران   
بخش انرژی پرداخت می کند در حالی که 
در  را  تولید  به  کمک  پیشرفته  کشورهای 
برنامه قرار می دهند. دولت ها فشار را بر روی 
تولیدی گذاشتند به طوری که  واحد های 
در سال 92 قیمت گاز طبیعی برای صنایع 

انرژی بر 80 درصد افزایش پیدا کرد.
 از سوی دیگر قیمت گاز طبیعی برای واحد 
میانگین  برابر   4 یکباره  پتروشیمی  های 
خلیج فارس شد که در این صورت سرمایه 
کرد  فراموش  نباید  نگرفت.  صورت  گذاری 
های  فرصت  دهم  و  نهم  دولت های  که 
اقتصادی  اوضاع  بهبود  و  گذاری  سرمایه 
زیادی را از دست دادند اما همه این ناکامی 
برای  را  یازدهم  اقتصاد دست دولت  در  ها 

انجام فعالیت بهتر نبسته بود .
دولت دوازدهم در بودجه سال آینده قصد 
دارد بخشی از نرخ حامل های انرژی را در 

دستور کار قرار دهد و آن را گران کند. 
به  دولت  است  تامل  قابل  که  موضوعی 
این  و  کند  می  عمل  خود  قانونی  وظیفه 
به 95 درصد  را  بنزین  نرخ  دارد  را  اختیار 
فوب خلیج فارس برساند اما اینکه موضوع 
اشتغال را در آن گنجانده باعث بی اعتمادی 

مردم شده است. 
مردم دیگر به دولت اعتماد سابق را ندارد 
گذشته  ماه  چند  در  که  هایی  گرانی  به  و 
دارد،  ادامه  نیز  همچنان  و  گرفته  صورت 
که  بوده  متعهد  دولت  کنند.  می  اعتراض 
10 هزار میلیارد تومان از بخش هدفمندی 
و سرمایه گذاری  تولید  به بخش  ها  یارانه 
نداده  انجام  را  کار  این  اما  دهد  اختصاص 

است. 
دولت از طریق گفتار درمانی اعالم کرده که 
می خواهد با رشد نرخ بنزین ایجاد اشتغال 
کند و کمتر کسی این موضوع را از سوی 

دولت قبول می کند. 
حامل  نرخ  دارد  قصد  دوازدهم  دولت  اگر 
های انرژی را گران کند باید صراحتا بگوید 
پروژه اشتغال شامل کدام پروژه ها خواهد 
نرخ  افزایش  این  که  بدانند  مردم  اگر  بود. 
به  منجر  بگیر  یارانه  افراد  کاهش  و  بنزین 
اشتغال خواهد شد و درآمد خانوارها افزایش 
مشاهده  اخیر  تنش  های  طبیعتا  یابد  می 

نخواهند شد. 
دولت وظیفه داشت نرخ حامل های انرژی را 
به تدریج افزایش دهد تا از میزان یارانه هایی 
کاهش  می شود  پرداخت  انرژی  برای  که 
و  گذاری  سرمایه  صرف  منابع  این  و  یابد 
اشتغال شود که این کار را هم انجام نداد. 
بیش  روابط خارجی و دل بستن  تنش در 
ازحد به برجام بدون فراهم شدن زیرساخت 
انتظاراتی را در مردم به وجود آورد که این 

انتظارات برآورده نشود.
 دولت مدعی است که طی این مدت توانسته 
23 میلیارد دالر اعتبارات فاینانس از خارج 
دریافت کند اما طبق اطالعات موجود برای 
پروژه مهمی عملی نشده است. دولت هم به 
جای اینکه به صورت شفاف از آن صحبت 
کند به صورت کلی بیان می کند. اگر دولت 
فاینانس  اعتبارات  این  که  کرد  می  اعالم 
می  باور  مردم  بوده  هایی  پروژه  چه  برای 
که  گفتاردرمانی  و  گویی  کلی  اما  کردند 
توسط جمهور، معاون اول و سخنگوی دولت 

انجام می شود اعتماد مردم را به نهادهای 
ارائه کننده این آمار بسیار کم کرده است. 
در حال حاضر مشکل اصلی که به اعتراض 
منجر شده واکنشی است به سیاست های 

غلطی که دولت در پیش گرفته است. 
اقتصادی  مسائل  کشورها  همه  در  معموال 
بیکاری،  نرخ  خانوار،  خرید  قدرت  مانند 
هایی  موضوع  اقتصادی  رشد  بودن  پایین 
است که مردم به آنها اهمیت می دهند و 
در برخی از موارد به اعتراض منجر می شود.

 این موضوع در کشورهای پیشرفته صنعتی 
اقتصادی  های  بحران  در  آمریکا  مانند 
ایران  در  اخیرا  آنچه  اما  می شود  مشاهده 
بوی  و  رنگ  اقتصاد  بر  عالوه  افتاده  اتفاق 
اعتراض  است.  گرفته  خود  به  هم  سیاسی 
مردم بر پایه اقتصاد و سوء مدیریت مسئوالن 
است اما نباید فراموش کرد برخی مخالفان 
جمهوری اسالمی ایران ممکن است سوار بر 
موج اعتراضی اقتصادی مردم شوند و رویه 

دیگری را دنبال کنند.

افزایش نرخ حامل های انرژی؛ 
آری یا نه؟

گذشته  سال  در  دهد  می  نشان  آمارها 
و  تومان  هزار   41 گوساله  گوشت  قیمت 
گوشت گوسفندی 47 هزار تومان بود، اما 
به یکباره و با گذشت تنها یک سال مردم 
باید برای خرید گوشت قرمز تنظیم بازاری 
به قیمت 50 هزار تومان ساعت ها در صف 
بایستند و اکثرا هم نتوانند خریداری کنند.

 این روزها صف جدیدی در جامعه ایرانی 
گوشت  خرید  صف  است،  گرفته  شکل 
آن هستیم  شاهد  اخیر  روزهای  در  قرمز. 
که صف های طوالنی روبه روی عاملیت های 
مجاز فروش گوشت دولتی شکل می گیرد 
تا هر فرد با کارت ملی یک بسته گوشت 
خریداری کند. وضعیت فروش گوشت قرمز 
در صف، مطمئنا با شأن مردم در تعارض 
است، اما قیمت این ماده پروتئینی آنچنان 
خرید  برای  مردم  که  کرده  پیدا  افزایش 
گوشت 50 هزار تومانی هم صف می کشند، 
چرا که در بازار قیمت گوشت قرمز به باالی 
80 هزار تومان رسیده و این ماده غذایی به 
تدریج از سبد خرید اکثر مردم که درآمد 
که  این  با  است.  دارند، حذف شده  ثابتی 
دولت اقدام به واردات گسترده گوشت با ارز 
4200 تومانی و توزیع آن کرده، اما توزیع 
نامناسب موجب شده قیمت گوشت قرمز 

در بازار، باالتر هم برود.
به  دام  قاچاق  دامپروری،  هزینه  افزایش 
همیشگی  مشکل  و  همسایه  کشورهای 
گوشت  گرانی  اصلی  دلیل  سه  توزیع، 
از افزایش چند  قرمز عنوان می شود. پس 
برابری نرخ دالر در سال جاری، قاچاق دام 
به کشورهای اطراف از جمله عراق، ترکیه، 
کویت، قطر، عمان و امارات افزایش یافته 

است.
باعث  دالر  نرخ  رفتن  باال  دیگر  سوی  از   
آن  از  زیادی  بخش  که  دام  خوراك  شد 
بنابراین  شود؛  گران تر  نیز  است  وارداتی 
قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخل هم 
باال رفت. اما مسأله مشکوك نگران کننده ای 
طی ماه های اخیر در بازار گوسفند نمایان 
قیمت هایی  با  مولد  دام  قاچاق  که  شده 

باالتر از گوسفندهای نر است. 
به  پروار  از  پس  که  نر  گوسفند  برخالف 
می شود،  وارد  مصرف  و  کشتارگاه  چرخه 
کیفیت  به دلیل  )ماده(  مولد  گوسفند 
از  کمتری  قیمت  گوشت،  پایین تر 
از  دریافتی  اما خبرهای  دارد،  نر  گوسفند 
با  دالالن  می دهد،  نشان  استان ها  سطح 
قیمت های بعضا باالتر از دام نر، دام مولد 
را خریداری می کنند و به خارج از کشور 
موجب  اقدام  این  قطعا  می کنند.  قاچاق 
در  و  شده  کشور  در  مولد  دام  کاهش 
ماه های آینده تولید دام را کاهش می دهد.

قاچاق  در  پرده  پشت  پنهان  دست های   
دام زنده

سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی 
گفت:  این باره  در  اسالمی  شورای  مجلس 

کشور  برای  خطر  زنگ  یک  دام  قاچاق 
است. این عمل، هدف دار است و به جای 
این که دام نر معامله شود دام ماده را معامله 
می کنند. وی افزود: دست های پنهان پشت 
پرده در این موضوع آشکار است و متذکر 
برای  نیرنگ  این یک حیله و  می شوم که 
ماده  دام  خروج  و  دام  فروش  و  خرید 
به  ضربه  سبب  امر  این  و  است  کشور  از 

دامداری در آینده ای نزدیک می شود.
 وی ادامه داد: باید با وسواس خاصی این 
موضوع بررسی شود و دستگاه های نظارتی 
و  گرفته  جدی  را  قاچاق  موضوع  باید 
پیگیری کنند، زیرا در صورتی که دام ماده 
از کشور خارج شود به این معناست که در 
تولید دام به مشکل برخواهیم خورد و زاد و 

ولدی نخواهیم داشت.
جهاد  وزارت  از  درخواست  با  نوری   
کشاورزی، گمرکات، ستاد مبارزه با قاچاق، 
نیروی انتظامی و تمام ارگان های مسؤول 
برای ورود به این موضوع افزود: نهاده هایی 
که برای دام استفاده می کنند با ارز 4200 
تومانی تهیه شده، ولی قاچاقی که توسط 
مافیا انجام می شود باعث گرانی در تغذیه 
دامی شده و تمام اینها برنامه ای برای انجام 

قاچاق است.
وی خروج غیررسمی دام از کشور را یکی 
از دالیل گرانی گوشت عنوان کرد و افزود: 
دالل  این  بلکه  نیست،  قاچاقچی  دامدار 
است که دام را از دامدار خریده و به نحوی 

از کشور خارج می کند.
بر اساس میزان عرضه  نوری گفت: دولت 
و تقاضایی که در کشور وجود دارد جلوی 
صادرات را گرفته و این تصمیم دولت نیز 
با این  در قاچاق دام تاثیرگذار است، ولی 
و  بررسی  را  خروجی  مجاری  باید  حال 
اجازه خروج دام را به دیگر کشورها ندهیم. 
موضوع قاچاق دام به قدری حاد شده که 
وضعیت  بررسی  جلسه  در  پنجشنبه  روز 
اسحاق  ریاست  به  کشور  گوشت  بازار 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز بر 

جلوگیری از قاچاق دام تاکید شد.
موضوع  گفت:  جلسه  این  در  جهانگیری   
قاچاق دام و خروج آن از کشور باید به طور 
نیروی  برنامه های وزارت کشور،  جدی در 
انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
باره  این  در  جدی  اقدامات  و  بگیرد  قرار 

انجام شود.
وی با بیان این که دستورالعمل جابه جایی 
شهرهای  به  آن  انتقال  از  ممانعت  و  دام 
مرزی باید هر چه سریع تر ابالغ و اجرا شود، 
گفت: در عین حال در دو ماه پایانی سال 
گوشت  واردات  برای  الزم  تدابیر  باید   97
به  کشاورزی  جهاد  وزارت  سوی  از  دام  و 
نیاز  مورد  گوشت  ذخایر  تأمین  منظور 

کشور در شب عید اتخاذ شود.
نگرانی  ابراز  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
از ایجاد صف های طوالنی و بروز مشکل 

نشان  خاطر  فروش  مراکز  در  مردم  برای 
کرد: مصرف کنندگان عمده گوشت مانند 
بیمارستان  و  دانشگاهها  مسلح،  نیروهای 
واردات  طریق  از  را  خود  نیازهای  باید  ها 
و راهکارهای دیگر مرتفع کنند تا گوشت 
توزیع شده در مراکز فروش به آسانی در 

اختیار شهروندان قرار گیرد.
انحصار در واردات و توزیع دام

کمیسیون  نایب رئیس  محمودزاده،   جالل 
مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی، 
با  تسنیم  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
چند  در  گوشت  قیمت  افزایش  به  اشاره 
روز اخیر گفت: متاسفانه در واردات گوشت 
اختیار  در  واردات  و  دارد  وجود  انحصار 
اجازه  هم  آنها  که  دارد  قرار  شرکت  چند 
نمی دهند شرکت های دیگر به این پروسه 

وارد شوند.
وی افزود: همین شرکت های انحصاری به 
دام  میزان  همین  به  گوشت  واردات  ازای 
زنده از کشور صادر و منابع دامی کشور را 
خالی کرده اند. در واقع این شرکت ها، هم 
سود  گوشت  صادرات  از  هم  و  واردات  از 

برده اند.
 نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با 
انحصار  نیز  گوشت  توزیع  در  این که  بیان 
شرکت  تعدادی  کرد:  تصریح  دارد،  وجود 
ارتباطاتی  دارای  اینها  که  دارند  وجود 
از  را  گوشت  شرکت ها  این  هستند؛ 
از  بخشی  اما  دریافت می کنند،  پشتیبانی 
آن را به دست مصرف کننده نمی رسانند و 

گوشت را در بازار آزاد عرضه می کنند. 
محمودزاده ادامه داد: به دلیل عدم نظارت 
دستگاه های مربوطه دالالن به این مسأله 
ورود می کنند به همین دلیل گوشت های 
به  آزاد  قیمت  به  دولتی  ارز  با  وارداتی 
مصرف کننده  دست  به  و  می رسد  فروش 

اصلی نمی رسد.
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اظهار کرد: همه این موارد باعث شده در 
ایجاد شود  توزیع گوشت خللی  و  واردات 
و شاهد افزایش قیمت گوشت به بیش از 

100 هزار تومان باشیم.
قاچاق دام، علت اصلی گرانی گوشت قرمز

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کننده 
دام گفت: در حال حاضر می توان گفت که 
قاچاق دام، علت اصلی گرانی گوشت قرمز 
است، در قاچاق بحث کمیت نیست، بحث 
قیمت است یعنی متاسفانه تأثیر قیمتی بر 
بازار داخل دارد و باال رفتن قیمت در خارج 
از مرزها موجب گرانی در داخل هم شده 
است. منتها با تمام تفاسیر دو دلیل دیگر 
نیز وجود دارد که با توجه به وضعیت آب 
تولید  با کاهش  و هوایی و فصل زمستان 

روبه رو هستیم.
 وی افزود: کمبود گوشت قرمز به دو دلیل 
توسط  دام  نشدن  و عرضه  دام  جابه جایی 
زیرا  است،  نشدن  پروار  دلیل  به  دامداران 
ولی  است،  زمستان  آخر  دام  عرضه  زمان 
دلیل اصلی افزایش قیمت آن همان بحث 

قاچاق است. 
رئیس شورای تأمین کننده دام در خصوص 
اذعان کرد: دام مولد  نیز  قاچاق دام مولد 
بخشی از دامی است که مورد نیاز دامپرور 
است و سیاسی کردن حوزه تولید دام به 
و  نیست  کشور  دامپروری  صنعت  صالح 
به هیچ وجه دامن زدن به این موضوعات 
واقعی تری  مشکالت  با  ما  نیست.  صحیح 
درست  اصال  مولد  دام  قاچاق  و  مواجهیم 

نیست.
این  بر  مبنی  به سؤالی  پاسخ  در  پوریان   
که چقدر قرق مراتع توسط سازمان منابع 
کرده،  وارد  آسیب  دام  تولید  به  طبیعی 
دامی  تولیدات  کاهش  در  امر  این  افزود: 
دامپروری،  نیاز  است،  بوده  مؤثر  بسیار 
نیاز مرتع متقابال وجود دام است  و  مرتع 
و بدون آن به وضع اید ه آلی نخواهیم رسید 
به همین دلیل ما به دنبال گسترش مراتع 
زیادی  مشکل  با  مراتع  قرق  با  و  هستیم 

روبه رو شده ایم. 
سازمان  نیز  قاچاق  درخصوص  گفت:  وی 
مرزی  مناطق  در  تمهیداتی  دامپزشکی 
اندیشیده که این امر به روند کاهش قاچاق 
کمک شایانی خواهد کرد به همین دلیل 
با اتمام فصل زمستان در ماه های آینده با 
افزایش عرضه روبه رو خواهیم بود و از طرف 

دیگر واردات خوبی صورت می گیرد.

دالیل گرانی گوشت قرمز و توزیع آن با کارت ملی

گزارش

پشتوانه  بدون  پول  چاپ  قرمز  خط  آیا 
زیر پا گذاشته می شود؟

رفت  و آمدهای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به بهارستان و 
ارائه توضیحات کارشناسی درباره قصد مجلس برای وضع مالیات بر خرید 
و فروش ارز توسط بانک مرکزی، افاقه نکرد و باالخره مجلس دیروز طرحی 
بانک مرکزی مکلف  بر اساس آن،  به تصویب رساند که  را  یک فوریتی 
خواهد شد برای خرید و فروش ارز، مالیات بپردازد. براین اساس، بانک 
مرکزی ناچار خواهد شد برای پرداخت این مالیات، حداقل 9000 میلیارد 

تومان پول پرقدرت و بدون پشتوانه چاپ کند.
موضوع چاپ پول بدون پشتوانه از ابتدا یکی از خط قرمزهای اقتصاددانان 
آن  تورمی  بار  که  چرا  است؛  بوده  مرکزی  بانک  تصمیم گیری های  در 
می تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع قرار دهد؛ ویژه در شرایط 
فعلی که نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش قیمت کاالها و مواد اولیه مورد 
نیاز تولید، تورمی باالی 40 درصد را به برخی اقالم تحمیل کرده است و 
اگر قرار باشد با همین روند، وارد سال 98 شویم به طور قطع باید منتظر 

اعداد و ارقام سنگین تری برای تورم باشیم.
با این شرایط، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند ، بانک مرکزی 
که  پشتوانه  بدون  پول  تومان  هزارمیلیارد   9 حداقل  شد  خواهد  ناچار 
این  انتشار  به آن پول پرقدرت گفته می شود، منتشر کند و  اصطالحا 

حجم پول بدون پشتوانه، تورم را حداقل 5 درصد افزایش خواهد داد.
بر اساس ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت، تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری 
و بانک ها موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب 
بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در مقطع 
به همراه  مرکزی  بانک  نمایندگان  بودجه سنواتی،  تنظیم الیحه  زمانی 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه ساالنه بانک مرکزی را هم 
از ابالغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت  پیش بینی و پس 
ماهانه نسبت به واریز علی الحساب مالیات و سود سهام دولت، به حساب 

خزانه اقدام می کند.
نگاهی به ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت، نشان می دهد که این ماده قانونی ناظر بر درآمدها و سود قابل 
تحقق شرکت های دولتی و بانک ها از جمله بانک مرکزی بوده که بانک 
مرکزی نیز مطابق با انتظار و برآوردهای انجام شده نسبت به تکالیف خود 
این موضوع در سال 97 رعایت شده  اقدام کرده است و  این زمینه  در 
با  قانونی و هماهنگی های به عمل آمده  الزامات  بانک مرکزی حسب  و 
سازمان برنامه و بودجه نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی 

ماه سال جاری اقدام کرده است.
حال نمایندگان مجلس برای اولین بار در قانون بودجه سال 97 بدون توجه 
به تحقق پذیری نسبت به اضافه کردن مبلغ 181.۶ هزار میلیارد ریال بابت 
مرکزی  بانک  درآمدهای  به  ارز  فروش  و  نرخ خرید  مابه التفاوت  خالص 
اقدام کرده اند درحالی که این جزء درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزء 
سایر درآمدهای دولت منظور شده که در عین حال نسبت به تحقق آن، 

اطمینان باالیی وجود نداشت.
تورم 5 درصد افزایش می یابد

یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: بند 3 بخش شانزدهم تغییرات 
متفرقه قانون بودجه سال 97 که رسماً در 5 خرداد از سوی سازمان برنامه 
و بودجه به بانک مرکزی ابالغ شده، نشان می دهد مبالغ اضافه شده به 

مالیات و سود سهام بانک مرکزی، مشمول این حکم از قانون نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به عدم تحقق درآمدهای مذکور و بدهکار بودن 
خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه 29.5 هزار میلیارد ریال، 
اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض 
مستقیم دولت تلقی می شود که آثار نامطلوب پولی به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول در نظام بانکی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای موجود، 
پرداخت حداقل 75 درصد از مبلغ تعیین شده بابت مالیات و سود سهم 
دولت، پایه پولی را به میزان 13۶.2 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت 
و این بدان معنا است که تصویب اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، 
منجر به افزایش حدود 5 واحد درصد تورم خواهد شد که به نوبه خود 

واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب پذیر است.
مرکزی  بانک  تراز  حوزه  در  اطالعات  آخرین  کرد:  خاطرنشان  وی 
نشان دهنده تراز منفی به میزان 29.5 هزار میلیارد ریال است که با توجه 
یکسان سازی  بر  مبنی  جاری  سال  ابتدای  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  به 
این سیاست  تداوم  و  ازای هر دالر  به  تومانی  ارز در قیمت 4200  نرخ 
از  توجهی  قابل  اختصاص بخش  ادامه،  در  و  مرداد سال جاری  نیمه  تا 
درآمدهای ارزی دولت به واردات کاالهای اساسی با همین نرخ، عماًل از 
محل فروش ارز دولت، مابه التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است ضمن 
اینکه مداخالت بانک مرکزی در بازار ارز با هدف تنظیم بازار در مواقع 
با بدهی 29.5 هزار  ارز  لزوم، موجب شد عماًل حساب  مابه التفاوت نرخ 

میلیاردی مواجه شود.

نائب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 مشارکت بانک پارسیان در ساخت پاالیشگاه بیدبلند، 
نمونه موفقی از تحقق اقتصاد مقاومتی است

نایب  رییس کمیسیون انرژی مجلس 
بانک  مشارکت  اسالمی،  شورای 
پارسیان در ساخت پاالیشگاه بیدبلند 
بهبهان را گامی موثر در ایجاد اشتغال 

و توسعه اقتصاد مقاومتی دانست.
حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی در مورد مشارکت این بانک در ساخت پاالیشگاه بیدبلند بهبهان 
که نماد اقتصاد مقاومتی کشوراست، گفت: ساخت این پاالیشگاه که 
وظیفه تأمین بخش مهمی از مواداولیه سایر پتروشیمی ها و گاز شهری 
منطقه را بر عهده دارد از دو جهت حائز اهمیت است. اول آن که با 
ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در پروژه های توسعه ای کشور به 
حرکت اقتصاد کمک کرده و دوم اینکه گام مؤثری را برای اقتصاد 

مقاومتی برداشته است.
امیری خامکانی در گفت و گو با موج، افزود: این طرح که به صورت 
سندیکایی و با مشارکت بانک پارسیان و پنج بانک دیگر اجرا شده 
کردن  فراهم  و  کشور  صنعت  مدرن سازی  به  زیادی  کمک  است، 
زیرساخت های عمرانی کشور کرده و از این جهت اقدام بانک پارسیان 

قابل تقدیر است.
وی در ادامه بیان کرد: با وجود هجمه هایی که اخیراً به عملکرد بانک ها 
شده است، اما در عمل بانک های کشور نشان داده اند که با تشکیل 
کنسرسیوم و فراهم کردن منابع مورد نیاز برای تأمین مالی پاالیشگاه ها 
در راستای اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و با ایجاد ارزش افزوده به 

توسعه اقتصادی و فعالیت های تولیدی در کشور کمک می کنند.
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: ساخت پاالیشگاه بیدبلند بهبهان با مشارکت بانک پارسیان نمونه 
موفقی است که به اشتغال تعداد زیادی از نیروی انسانی کمک کرده 
است. بنابراین بهتر است که بانک ها در این مسیر حضور پررنگ تری 

داشته باشند.

حمایت از واحدهای تولیدی اشتغالزا ضروری است

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ابراز 
داشت:نقش روسای حوزه ها به عنوان 
مدیران میانی در ترازنامه بانک بسیار 

موثر است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود شایان در همایش 
روسای حوزه ها و شعب ممتاز منطقه دو کشور که در مشهد برگزار 
شد، با اشاره به اهمیت همفکری کارکنان در اندك زمان باقی مانده تا 
پایان سال تاکید کرد: عملکرد سال 97 بانک قابل قبول است ولی هنوز 

برای پیشرفت و ارتقای جایگاه بانک،ظرفیت های فراوانی وجود دارد.
به مردم و کسب سودآوری  ایران را خدمت  بانک ملی  وی دو هدف 
دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور که با تحریم هم رو به رو هستیم، 
جنگ  مقدم  افسران صف  عنوان  به  ممتاز  شعب  و  ها  حوزه  روسای 
اقتصادی هستند که باید ضمن پرهیز از ناامیدی، به حمایت از فعاالن 

عرصه تولید و اشتغال نیز کمک کنند.
شایان با اشاره به اهمیت افزایش درآمدهای بانک در شرایط تحریم، 
تاکید  با  و  پرداخت  کارمزدی  درآمدهای  و  اسالمی  عقود  توصیف  به 
بر کاهش هزینه ها، حمایت از واحدهای تولیدی اشتغالزا را ضروری 

دانست.

3 سال اول - شماره 1

مهمترین هدف این همایش بحث و تبادل نظر در خصوص 

آخرین تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک است

و  الکترونیک  بانکداری  همایش 
مهمترین  پرداخت،  های  نظام 
همایش تخصصی است که هدف 
آن آشنایی جامعه بانکی کشور با 
تحوالت جدید در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی است.

نیا  عباس  مهدی  زمین:  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در خصوص دستاوردهای برگزاری همایش های ساالنه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: اینگونه همایش ها بطور 
و موضوعات  برای طرح مسائل  است  و مرکزی  متداول، محل 
بخش  در  هم  که  پرداخت،  شبکه  و  بانکداری  حوزه  فعاالن 
کشور  بانکی  حاکمیتی  سیستم های  در  همچنین  و  خصوصی 
موثر بوده و قطعا شنیدن نقطه نظرها در زمینه های مختلف 

بانکی می تواند در توسعه بهینه صنعت بانکداری موثر باشد.
افزود:  ادامه  در  زمین  ایران  بانک  مدرن  بانکداری  امور  مدیر 
کارهای  درگیر  در طول سال  بانکی  فعاالن حوزه  و  مسئولین 
همایش ها  این  و  بوده  خود  کاری  حوزه ی  پروژه های  و  روزانه 
زمانی را فراهم می کند تا بتوانیم دور هم جمع شده و چالشهای 
راه حل های  فناوریهای جدید  با  و  بگذاریم  را در میان  کاری 

اجرایی ارائه کنیم.



اجتماعی نیمه دوم بهمن 1397 سال اول - شماره 1

خبر

برخورد با رانندگان متخلف نباید 
باعث ایجاد تنش شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید 
کرد که اعمال قانون رانندگان متخلف نباید سبب ایجاد 
تنش و مشکل در جامعه شده و باید با بردباری و ادب با 

کاربران ترافیکی رفتار شود.
تعالی  و  استانداردسازی  همایش  در  مهری  تقی  سردار 
کرد:  اظهار  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  کارکنان  رفتار 
ماموریت هایی که امروز در نیروی انتظامی انجام می شود 
بر پایه و تجزیه و تحلیل های علمی است و در همین راستا 
نیز پلیس موفق شده تا در سراسر کشور عملکرد خوبی 

داشته باشد.
وی با اشاره به تاکید فرمانده ناجا به موضوع آموزش در 
نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با نگاه ویژه 
فرمانده نیروی انتظامی، قرارگاه جهادی تربیت و آموزش 
خوبی  دستاوردهای  که  است  شده  اندازی  راه  پلیس  در 

داشته است.
وی با اشاره به سطح باالی فرهنگ و سواد در جامعه گفت: 
ما به دنبال این هستیم تا رفتارهای ترافیکی شهروندان نیز 
ارتقا یابد و اگر بناست اعمال قانونی صورت گیرد، از طریق 

اقناع سازی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید هیچ نگاه منفی به پلیس وجود 
داشته باشد، گفت: ما می خواهیم پلیس حرفه ای با اخالق 
اسالمی داشته باشیم و در این دوره ها که در سراسر کشور 
برای تمامی کارکنان پلیس از جمله پلیس راهور برگزار 

می شود، این گفتمان را پیگیری می کنیم.
آمار  رفتار  تعالی  دوره های  برگزاری  اینکه  بیان  با  مهری 
گفت:  است،  داده  کاهش  را  راهور  پلیس  از  شکایات 
خویشتنداری باید جزو اولویت های کارکنان پلیس راهور 
قرار گیرد. مأموریت ها باید با عالقمندی و دلسوزی اجرا 
شود و مأموران ما با قناعت و صداقت وظایف خود را انجام 
دهند. وی با تاکید بر اینکه پلیس نیز باید شهامت پذیرش 
اشتباه خود را داشته باشد، گفت: تنها یگانی در پلیس که 
می تواند با مشاهده یک تخلف حکم صادر کرده و نسبت 
به اعمال قانون و جریمه متخلف اقدام کند، افسر پلیس 
راهنمایی و رانندگی است و همین امر نیز مسئولیت پلیس 

را سنگین می کند.

 آیا می دانید به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر فقط 
۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰۰۰۰ پرونده در 
سال ۴۱ وکیل در ایران وجود دارد؟ این آمار 
را بگذارید در کنار آمار تعداد وکال در پنج 

کشور توسعه یافته اروپایی.
بر اساس گزارش گروه قضایی اتحادیه اروپا 
هر  ازای  به  پنج کشور  این  میانگین  به طور 
صد هزار نفر ۲۳۹ وکیل و به ازای هر ده هزار 

پرونده ۴۱۷ وکیل دارند.
 چرا در سرانة تعداد وکیل بین ایران و اروپا 
انقدر تفاوت فاحش هست؟ آیا دانشگاه هایی 
که رشته حقوق تدریس می کنند کم تعداد 
فارغ التحصیالن  تعداد  اینکه  آیا  هستند؟ 
رشته حقوق  کم هستند؟ یا اینکه مشکل از 

جای دیگری آب می خورد؟
وکالت از آن دست شغل هایی است که برای 
پروانه  همان  یا  گواهینامه  باید  آن  به  ورود 
وکالت گرفت. در همه کشورهای دنیا افراد 
در صورت قبولی در آزمون وکالت )بر اساس 
حدنصاب علمی( و گذراندن فرایند پذیرش، 
اما  می شود  کار  به  مشغول  وکیل  به عنوان 
پذیرش  ظرفیت  اساس  بر  افراد  ایران،  در 
به عبارت دیگر  می شوند.  پذیرفته  آزمون  در 
بیشتر  ایران  در  وکالت  آزمون  کارکرد 
ارزیابی  نه  و  است  داوطلب  افراد  رتبه بندی 
سطح علمی متقاضیان ورود به عرصه وکالت.

ساالنه حدود ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت 
آن ها  درصد   ۴ فقط  و  می کنند  شرکت 
پروانه  اخذ  و  آزمون  در  پذیرش  به  موفق 
ظرفیت  تعیین  سازوکار  می شوند.  وکالت 
آزمون وکالت به شیو ه ای که درصد کمی از 

شرکت کنندگان در آزمون قبول شوند. 
وکالت،  آزمون  در  پذیرش  پایین  سطح 
فاحش  تفاوت  و  ظرفیت  تعیین  سازوکار 
با  مقایسه  در  وکیل  عرضه  شاخص های 

نوعی  وجود  از  حاکی  پیشرفته  کشورهای 
انحصارگرایی در بازار وکالت است.

نبود توازن بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت 
به  تقاضا  میزان  چشم گیر  گرفتن  پیشی  و 
سرسام آور  افزایش  موجب  عرضه  میزان 

هزینه ی ارائه خدمت وکالت شده است. 
به شکلی که عموم وکال پرونده های شورای 
میزان  بودن  پائین  علت  به  را  اختالف  حل 
بودن  گران  نمی کنند.  قبول  حق الوکاله  
مراجعه  بسیاری  تا  شده  باعث  حق الوکاله 
باطنی  میل  رغم  علی  محاکم  به  کنندگان 

خود توان رجوع به وکیل را نداشته باشند. 
این در حالی است که بعضا دیده می شود 
کانون های  مدیره  هیئت  و  مسئولین  که 
میزان  بودن  پائین  علت  دادگستری  وکالی 
فرهنگ  نبود  را  وکیل  به  مردم  مراجعه 
مراجعه به وکیل در کشور می دانند. چه از 
سر غفلت و چه از سر غرض، معرفی فرهنگ 

به  مردم  رجوع  عدم  اصلی  ریشه  عنوان  به 
وکیل مغالطه ای خطرناک است که نتیجه ای 
جز بی عملی و انفعال سیاستگذاران را برای 
اصالح شرایط فعلی به دنبال نخواهد داشت. 
خدمت  عرضه  بر  تقاضا  میزان  غلبه 
ثابت  حجم  همواره  تا  شده  باعث  وکالت 
وکیل  هر  برای  تقاضا  از  تضمین شده ای  و 
وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا 
به منزله جریان درآمدی پایدار و پرسود برای 
در  را  انگیزه وکال  پایدار،  است. درآمد  وکال 
قبول ریسک برای توسعه کسب وکار خود و 
به شدت کاهش  به مردم  ارائه خدمت  نحوه 

داده است. 
انحصار  جدی  و  مطلوب  آثار  از  یکی 
هر  سهم  کاهش  وکالت،  بازار  از  زدایی 
واقعی شدن  و  موجود  پرونده  های  از  وکیل 
حق  الوکاله  ها است. با کاهش پرونده ها انگیزه 
سایر  توسعه  به  درآمد  کسب  برای  وکال 

خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه 
وکالت و مشاوره  های تخصصی حقوقی و حتی 

تخصصی شدن وکالت منجر خواهد شد.
یکی  وکالت  بازار  در  ذینفعان  انحصارگرایی 
از معضالت جدی نظام حقوقی کشور است 
که عقب ماندگی و کوچک ماندن این بازار را 
درگذر زمان در پی داشته و هزینه  های زیادی 

را به مردم تحمیل کرده است. 
بنابراین یکی از ضروریات توسعه نظام حقوقی 
کشور، انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی 
به  زدایی  انحصار  البته  است.  وکالت  به ویژه 

معنای حذف آزمون وکالت نیست.
گفتنی است تا پایان سال گذشته ۶۰ هزار 
نفر وکیل در کانون های وکالی دادگستری 
عضویت داشتند که با احتساب ۴۰ هزار نفر 
که از مرکز مشاوران پروانه گرفته اند حدود 
۱۰۰ هزار وکیل در کشور تا سال ۹۶ فعالیت 

می کردند.

چرا وکالت در ایران شغل پر سودی است؟

ایران با سرانه ۱۶ پزشک به ازای ده 
هزار نفر در بین کشورهای منطقه 
سرانه  و  دارد  قرار   ۱۸ جایگاه  در 
لبنان،  نظیر  کشورهایی  پزشک 
بیش  ترکمنستان  و  آذربایجان 
همچنین  است.  ایران  برابر  دو  از 
کشورهای توسعه یافته و پیشرو در 
بخش سالمت عموما شاخص سرانه 
می رسد.  سه  باالی  به  آنها  پزشک 
سرانه پزشک شاخصی معتبر برای 
پزشک  انسانی  نیروی  سنجش 
به  توجه  با  است.  کشور  یک  در 
آمارهایی که گفته شد کشور ایران 
وضعیت  پزشک  سرانه  زمینه  در 

مناسبی ندارد.
حریرچی  ایرج  دکتر  گفته  بر  بنا 
سخنگوی وزارت بهداشت در سال 
در  متخصصین  تعداد  اخیر  های 
یافته  توجهی  قابل  افزایش  کشور 
برابری  ده  حدود  افزایش  و  است 
نسبت به قبل از انقالب داریم، اما 
هنوز نارضایتی و شکایات متعددی 
متخصص  نیروی  کمبود  مورد  در 
برخوردار  کم  مناطق  در  خصوصا 
در  اصلی  علت  یک  دارد،  وجود 
پزشک  کلی  کمبود  زمینه  این 
به  نسبت  کشور  در  متخصص  و 
کشورهای  به  نسبت  و  جمعیت 

 ۳۹۳۹۸ تعداد  هست.  مشابه 
متخصص نشان دهنده نسبت ۴.۸ 
نفر  هزار  ده  ازای هر  به  متخصص 
کشورهای  در  که  است  جمعیت 
برابر  پنج  تا  دو  برخوردار  و  مشابه 
و حتی بیش از پنج برابر متخصص 
به ازای جمعیت نسبت به کشور ما 

وجود دارد.
 ۱۳۹۴ سال  در  نیز  بهداشت  وزیر 
در همایش رونمایی از سند تحول 
به  اشاره  با  و دندان  سالمت دهان 
در  دندانپزشک  و  پزشک  کمبود 
سراسر کشور، اظهار کرده بود: من 
نیز زمانی که پزشک معمولی بودم 
مانند شما فکر می کردم که پزشک 
وقتی  اما  است  زیاد  دندانپزشک  و 
نقاط مختلف  به  به عنوان مسئول 
سفر کردم دیدم که واقعاً پزشک و 
دندانپزشک در کشور وجود ندارد و 

کم است.
با این وجود در سیزدهم شهریور ماه 
۱۳۹۶ معاون برنامه ریزی و نظارت 
با  سازمان نظام پزشکی در گفتگو 
روزنامه خراسان عنوان کرد: سرانه 
قبولی  قابل  نُرم  ایران  در  پزشکان 
می  مشاهده  کمبودی  اگر  و  دارد 
پزشکان  نامناسب  توزیع  به  شود، 
بر می گردد. محمد جهانگیری در 

پزشک  سرانه  میزان  افزود:  ادامه 
به  توجه  با  مختلف  کشورهای  در 
و  ها  دسترسی  کشور،  گستردگی 
وجود  کشور  هر  در  که  امکاناتی 
کشوری  در  است.  متفاوت  دارد، 
مثل ایران که سرانه پزشکان حدود 
است  نفر  هزار  ده  هر  ازای  به   ۱5
می توان گفت تقریبا پوشش خوبی 

وجود دارد. 
به مسئله  ایران  در  پزشک  کمبود 
اصلی  سیاستگذاران  میان  جدی 
این حوزه تبدیل شده است و طی 
سالهای اخیر وزیر بهداشت درمان 
سخنگوی  و  پزشکی  آموزش  و 

مصاحبه  در  مکررا  دستگاه،  این 
این  به  خود  های  سخنرانی  و  ها 
اینکه  با  اند.  کرده  اشاره  موضوع 
شخص وزیر به عنوان باالترین مقام 
تصمیم گیرنده موافق افزایش تعداد 
برخی  ولی  پزشک در کشور است 
از مدیران وزارت بهداشت درمان و 
نهادهای ذینفع  و  آموزش پزشکی 
در این مسئله از جمله سازمان نظام 
پزشکی که خود پزشک و نماینده 
دنبال  به  هستند،  پزشکان  صنف 
حفظ انحصار در بازار نظام سالمت، 
افزایش  سرسخت  مخالفان  از  و 

سرانه پزشک در کشور هستند.

پزشک هست اما کم است

از  شد؛  رها  سرانجام  ساله   ۱۱ رهای 
با مردی حدوداً ۴۴ ساله  بند زندگی 
مجازی  فضای  روز  چند  این  در  که 
بشدت  را  اجتماعی  شبکه های  و 
که  مردی  همان  بود؛  ریخته  بهم 
رها  از  سال  فرزندش، ۲  کوچک ترین 

بزرگ تر است!
ادامه  در  »ایران«  ایسنا،  گزارش  به 
نوشت: ماجرای رها درست در زمانه ای 
سر از هیاهوهای اجتماعی درآورده که 
به  گفتن  نه  برای  همچنان  تالش ها 
ازدواج کودکان ادامه دارد. تالش هایی 
که اگرچه با مقاومت برخی جریان های 
خاص روبه رو شده، اما توانسته موجی 
را  اجتماعی  مثبت  واکنش های  از 
جایی که  تا  کند.  همراه  خود  با  هم 
معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس 
ممنوعیت  الیحه  ارسال  از  جمهوری 
خبر  دولت  به  سال   ۱۳ زیر  ازدواج 

می دهد.
اتفاق  این  قربانی  تنها  البته  رها 
نیست، یکی از همان چند ده کودک 
جنسی  بلوغ  به  هنوز  که  قربانی ست 
کنند  تمکین  را  مردی  باید  نرسیده، 
که سال ها طعم لذت جنسی را شکل 
دیگری چشیده است! شبیه نوعروس 
با  هم  او  اتفاقاً  که  مشهدی  ساله   ۹
مردی  دست  از  رسانه ای  جنجال های 
آزاد شد که معلوم نبود چگونه حاضر 
به نشستن پای سفره عقد به خاطر این 

بدن نحیف شده است!
گروه های  تبلیغاتی  تریبون های 
ازدواج  به  نگاهشان  البته  ذی نفوذ 
سراغ  به  آنها  است.  متفاوت  کودکان 
می روند  اتوکشیده ای  جوان  زوج های 
که فرقشان با امثال رها این است که 
ازدواج را در سنین پایین امری طبیعی 
این  برای  حتی  و  دانند  می  شدنی  و 
کار البته با رضایت فیلم های تبلیغاتی 
می سازند. اما کودکان شبیه رها، حتی 
ازداوج  با  باید  چگونه  نمی دانند  هنوز 
کنار بیایند و مسئولیت یک زندگی را 
برعهده بگیرند. آنها چون قانون اجازه 
والدینی  سوءاستفاده  قربانی  می دهد، 

می شوند که حاضرند فرزندشان را در 
صیغه  پول،  تومان  میلیون   ۱5 ازای 
مردی هفت سر عائله کنند. پولی که 
تشویقی  تیزرهای  ساخت  برای  البته 
توقف  بر  می تواند  اما  است،  »اندک« 

پدیده کودک همسری سایه بیندازد.
رها، چطور رها شد؟

جمعیت  اجتماعی  فعال  کهرام،  زهرا 
امام علی درباره سیر پرونده رها کودک 
جمعیت  می گوید:  ایالمی  ساله   ۱۱
امام علی طرح هایی برای زنان معتاد، 
مناطق  در  باردار  و  خانوار  سرپرست 
محروم با حضور پزشک و روان شناس 
دارد که از قضا در روستایی در منطقه 
مردی  خانه  در  ایالم  استان  هلیالن 
زنان  روان شناسی  و  پزشکی  معاینات 
سن  سال   ۴۴ با  که  شد  انجام  محل 
همسری  به  را  ساله   ۱۱ دخترکی 
برگزیده بود و این خواست و اراده خدا 
بود که راز چنین ازدواجی در این خانه 

برمال شود.
امام  جمعیت  عضوفعال  این  به گفته 
علی، پس از پرکردن فرم شناسایی زنان 
محل، متوجه این ازدواج شدیم. ازدواج 
مردی که هفت فرزند از همسر اولش 
دارد. رها هنوز به سن بلوغ نرسیده و 
هر شب تجربه همبستری با این مرد 
را داشته است و آسیب های جسمی و 
مکرر  گریه های  و  دیده  زیادی  روحی 
پیگیری های  با  است.  بریده  را  امانش 
جمعیت امام علی و چگونگی روند این 
رها  که  متوجه شدیم  ابتدا،  از  ازدواج 
 ۱5 تنها  دریافت  و  مالی  فقر  به دلیل 
ماه   ۶ خانواده  توسط  تومان  میلیون 
نوعی  به  با همسرش  ازدواج  به  پیش 

مجبور شده است.
را  موضوع  می افزاید:  ادامه  در  کهرام 
طریق  از  ممکن  زمان  سریع ترین  در 
همتی  خانم  اطالع  به  نگاری  نامه 
مدیرکل بهزیستی استان ایالم رسانده 
و در رسانه ها انتشار دادیم در نهایت با 
بهزیستی کل کشور و طیبه  پیگیری 
دادستانی  مجلس،  نماینده  سیاوشی، 

ایالم وارد عمل شد.

با  دادستانی  نهایت  در  وی،  به گفته 
و  از خانواده  قانون حمایت  به  استناد 
جریحه دار شدن اذهان عمومی پیگیر 
ماجرا شده و پدر و همسر رها را مورد 
تعقیب قانونی قرار داد. بر اساس این 
مقررات  برخالف  مردی  هرگاه  قانون 
ازدواج کند،  قانون مدنی  ماده ۱۰۴۱ 
به حبس تعزیری درجه شش محکوم 
دارد  نیز  تبصره ای  ماده  این  می شود. 
مبنی بر اینکه هرگاه ولی قهری، مادر، 
سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و 
مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم 
موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته 
درجه شش  تعزیری  به حبس  باشند 

محکوم می شوند.
چنین  وقوع  از  نگرانی  ابراز  با  کهرام 
ازدواج هایی در مناطق محروم توصیه 
می کند: باید در اسرع وقت کارگروهی 
در  بهزیستی  و  پرورش  و  آموزش  از 
جلو  تا  شود  تشکیل  ایالم  استانداری 
برخی  در  که  ازدواج ها  قبیل  این 
است  ممکن  هم  به خودسوزی  موارد 

بینجامد، گرفته شود.
بود  نشده  بالغ  رها  که  جایی  آن  از 
اجازه دادگاهی هم در بین نبود  قطعاً 
زیرا  بود،  نشده  رسمی  ثبت  ازدواج  و 
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد 
نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ 
سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن 
منوط  تمام شمسی  سال  به سن ۱5 
رعایت   شرط  به  ولی  اذن  به  است 

مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد 
شده  بالغ  رها  چنانچه  که  است  این 
و  بود  عاقالنه  ازدواجی  چنین  آیا  بود 
چنانچه رها یا کودکان دیگر با مردی 
لحاظ  به  کنند  ازدواج  ساله   ۲۰ مثاًل 
نمی بینند؟  آسیب  روحی  و  جسمی 
قانون  اصالح  به  نیاز  که  اینجاست 
سن  بردن  باال  و  ماده  این  بازنگری  و 
سنین  در  ازدواج  ممنوعیت  و  ازدواج 
رها  می شود.  احساس  شدیداً  کودکی 
تنها نمونه ای بود از ده ها مورد ازدواج 
اعتیاد  و  فقر  به دلیل  که  کودکانی 

والدین هر ساله صورت می پذیرد. البته 
در مورد رها ورود دادستان قابل تقدیر 
چنین  مشکالت  همچنان  اما  است 

کودکانی پابرجاست.
مادر  کشور:  اجتماعی  اورژانس  رئیس 

رها مدعی است او ۱5 سال سن دارد!
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی 
به سکونت پدر و مادر  اشاره  با  کشور 
بازدیدی  می گوید:  شهریار  در  رها 
شب  یکشنبه  در  رها  پدری  خانه  از 
صورت گرفته که در آن جلسه مادر این 
دختر مدعی شد شناسنامه دخترش را 
کوچک تر گرفته اند و سن رها در واقع 
البته من تصور  حدود ۱5 سال است، 

نمی کنم چنین حرفی درست باشد.
به  توجه  با  می افزاید:  جعفری 
شد  مشخص  شده  انجام  بررسی های 
رها  خانواده  در  پایین  سن  در  ازدواج 
و همسرش مرسوم بوده است و به نظر 
از  بدهی  قضیه  شدن  مطرح  می رسد 
و  است  منتفی  سایت ها  برخی  سوی 
این ازدواج بیشتر خرده فرهنگ حاکم 
بر ازدواج در سن پایین را تأیید می کند.

ادامه  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
خانه  در  رها  حاضر  حال  در  می دهد: 
ایالم است و  استان  بهزیستی در  امن 
این  به  روانشناسی  و  حقوقی  خدمات 
دختر ارائه می شود، ضلع اول ما هستیم 
برعهده  روانشناسی  خدمات  ارائه  که 
ماست و ضلع دوم دادستانی است که 
انجام  را  موضوع  این  حقوقی  پیگیری 
در  اگرچه  می کند:  اظهار  می دهد.وی 
حاصل  زیادی  اطالعات  اولیه  بازدید 
شواهد  جلسه  همان  در  اما  نمی شود 
توجه  با  ازدواج  این  می دهد  نشان 
این  شهر  بر  حاکم  سنت  و  عرف  به 
خانواده صورت گرفته است و باید گفت 
نیازمند  ابعاد گوناگون  این خانواده در 
امکان  باید  بنابراین  است  حمایت 
زندگی سالم را برای رها و خانواده اش 

فراهم کنیم.
می گوید:  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
ازدواج هایی  چنین  از  پیشگیری  برای 
باید اقدام یکپارچه و چندجانبه بخوبی 
به  امر  این  در  بتوان  تا  شود  انجام 
نتیجه مطلوب دست یافت مانند ورود 
دادستانی در موضوع رها که من بسیار 
تشکر  برانگیز  تحسین  اقدام  این  از 
می کنم.جعفری درباره کودک همسری 
و  داریم  پویایی  فقه  ما  اظهار می کند: 
کودکان  ازدواج  زمینه  در  می توانیم 
برای  و  دهیم  انجام  خوبی  اقدامات 
ازدواج در سن پایین باید به یک سن 
کمترین  کودکان  تا  برسیم  متعارف 
کار  باید  بنابراین  ببینند.  را  آسیب 
بنیادی در جامعه صورت  و  ساختاری 
حاصل  تغییر  هم  باورها  در  تا  بگیرد 

شود.

رها از کودک همسری رها شد

خبر

مشوق های بافت های فرسوده
 باید بیشتر شود

شهردار تهران با تاکید بر اینکه 
باید مشکل بافت فرسوده را هر 
چه زودتر حل کنیم، گفت: برای 
فرسوده  بافت  در  و ساز  ساخت 
مشوق هایی در نظر گرفته شده 

است که به نظر می رسد باید این مشوق ها بیشتر شود.
در  واقع  ابوذر  مسجد  نمازگزاران  جمع  در  حناچی  پیروز   
منطقه ۱۷، ضمن تبریک ایام دهه فجر و تسلیت به مناسبت 
شهادت حضرت زهرا )س(، گفت: در فرهنگ ما عدد چهل 
نماد بلوغ و پختگی است و کسی که به سن ۴۰ سالگی برسد 
در تصمیماتش جا افتادگی و درایت به خرج می دهد و انشااهلل 
انقالب ما که پس از طی فراز و نشیب های فراوان به چهل 

سالگی رسیده است با قدرت به راه خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه از نزدیک با مشکالت مردم منطقه ۱۷ آشنا 
هستم و تعداد زیادی از دوستان من در دوران دفاع مقدس 
اهل این منطقه بودند، ادامه داد: عدد ۴۰۰۰ شهید با توجه به 
تراکم این منطقه عدد باالیی است و نشان از روحیه فداکارانه 

و سختکوشی اهالی این نقطه از شهر دارد.
شهردار تهران با اشاره به موضوع فرسودگی بافت به عنوان 
یکی از مشکالت مهم این منطقه تصریح کرد: بخش هایی از 
منطقه ۱۷ مانند مناطق ۹، ۱۰، ۱5، ۱۸ و ۱۹ جز مناطقی 
است که ابتدا بافت در آن ایجاد شد و بعد به اصول مهندسی 

و شهرسازی توجه شد.
حناچی تاکید کرد: باید مشکل بافت فرسوده در این منطقه 
تهران  در  زلزله  خطر  که  چرا  کنیم  حل  زودتر  چه  هر  را 
در  واحد هم  کنیم که حتی یک  کاری  باید  و  است  جدی 
شهر تخریب نشود. البته برای ساخت و ساز در بافت فرسوده 
مشوق هایی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد باید 
این مشوق ها بیشتر شود.وی به تراکم باالی جمعیت در این 
منطقه اشاره کرد و گفت: در شهرسازی معموالً با آیتم های 
تعداد خانوار، واحدهای ساختمانی و تعداد افراد در هر هکتار، 
تراکم را می سنجند و بر این اساس، این منطقه تراکم باالیی 
آورده  به وجود  این منطقه  اهالی  برای  را  و مشکالتی  دارد 
است.حناچی در ادامه به پروژه مربوط به مسیر عبوری خط 
راه آهن تهران – تبریز اشاره و عنوان کرد: این پروژه از نظر 
طول و مساحت یکی از پروژه های کم نظیر است و با توجه 
به سازه بتنی آن نمی توان بارگذاری سنگینی روی آن انجام 
داد. با این وجود برای این پروژه یک مناقصه رقابتی تعریف 
شده است و حدود ۱۰۰ شرکت طرح های خود را ارائه داده اند. 
حتی برخی از شرکت های خارجی نیز در این مناقصه شرکت 
کرده اند که یکی از این شرکت ها تجربه اجرای پروژه مشابهی 

را در بارسلونای اسپانیا دارد.
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رفع  از  استان  انتظامی  فرمانده 
تصرف ۲هزار و ۲5۰ متر از اراضی 
ریال  میلیارد   ۳۰ ارزش  به  ملی 
داد. خبر  شهریار  شهرستان  در 

با اعالم  سردار محسن خانچرلی  
کسب  پی  در  گفت:  خبر،  این 
اراضی  تصرف  بر  مبنی  خبری 
ملی در یکی از مناطق گردشگری 
شهرستان شهریار، بررسی موضوع 
آگاهی  پلیس  کار  دستور  در 
جریان  در  افزود:  گرفت.وی  قرار 
ماموران  پرونده،  این  به  رسیدگی 
تحقیقات  انجام  با  آگاهی  پلیس 
پلیسی، یک متهم را که با محصور 
کردن ۲ هزار و ۲5۰ متر از زمین 
شهریار  شهرستان  در  ملی  های 

بود،  آورده  در  خود  تصرف  در  را 
شناسایی و دستگیر کردند.

با  کرد:  تصریح  خانچرلی  سردار 
هماهنگی مرجع قضائی و حضور 
منابع  از  حفاظت  یگان  عوامل 
طبیعی شهرستان در یک عملیات 
در  شده  ایجاد  حصار  منسجم 
اطراف زمین تصرف شده تخریب 

شد.
استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
رهاسازی  زمین  ارزش  تهران، 
را  خوار  زمین  این  چنگ  از  شده 
۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح 
و  دستگیری  از  پس  متهم  کرد:  
قضائی  مرجع  به  پرونده  تشکیل 

معرفی شد.

کشف زمین خواری میلیاردی در غرب استان تهران کشفیات

سالمت



اخبار

شهردار بیجار:  بازیافت زباله در 
بیجار صرفه اقتصادی ندارد

در  پور  محمد  بیگ  مهدی   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
نظام  سالگی   40 مناسبت  به  که  خبری  نشست 
برگزار  بیجار  شهرداری  جلسات  سالن  در  اسالمی 
شد،با تشریح عملکرد شهرداری  گفت در شهرستان 
روزانه 20تا 50 تن زباله تولید می شود و تفکیک 
زباله از کارهای اساسی  است وزیرا به علت مقرون 
به صرفه نبودن تفکیک زباله در شرایطی امکان پذیر 
است که تولید روزانه زباله کمتر از 200 تن نباشد. 
سگهای  آوری  جمع  همچنین  بیجار  شهرداری   :
در  هزینه  و  اقدام  بیشترین  گفت  درشهر  ولگرد 
سطح استان برای جمع آوری سگهای ولگرد حوزه 
شهرداری بیجارانجام داده و تاکنون 350 قالده سگ 
از سطح شهر جمع آوری شده اما هزینه الزم برای 
نگهداری هر سگ حدود 700.000 تا یک میلیون 
اقتصادی  اوضاع  به  باتوجه  که  است  ماه  در  تومان 
شهرداریها ممکن نیست. مهندس بیگ محمد پور 
در مورد ساخت ساز غیر مجاز گفت باتوجه به درآمد 
شهروساخت  حاشیه  در  مخصوصاً  همشهریان  کم 
به زمین های  ، شهرداری  این مناطق  غیر مجازدر 
سایر  بعضا  اما  دهد  نمی  احداث  مجوز  ای  قولنامه 
ادارات خدمات رسان مجوز آب و برق و گاز صادر 
می کنند و در این خصوص چون حکم قضایی الزم 
دادگستری  همکاری  و  حمایت  به  شهرداری  است 

نیازمنداست-    
اودرادامه افزود تعمیر و نگهداری کمربندی هایی که 
از داخل شهر رد می شوند قانونا به عهده شهرداری 
نبوده و با کمک اداره راه و شهر سازی تأمین اعتبار 
می شود.اوبا با اشاره به اسفالت معابرگفت شهرداری 
ترمیم و اسفالت خیابانها و معابررا وظیفه خود می 
داندو کارشناسان شهرداری تمام سعی خود را جهت 
انجام اصولی لکه گیری بکارمی گیرند اوهمچنین با 
اشاره به ورشکستگی کارخانه اسفالت شهرداری گفت 
با وجود 11 کارخانه اسفالت در سطح شهرستان که 
این تعداد قابل توجهی است وهمچنین تنها موضوع 
تولید آسفالت در این میان مطرح نیست بلکه باید 
راهکاری برای فروش آسفالت تولیدی نیز اندیشیده 

شود.
تبدیل  موضوع  گفت:  محمدیان  مهندس  ادامه  در 
خیابان به پیاده روسازی زمانی مطرح است که عرض 
مشکل  شهربیجار  در  درحالیکه  باشد  کم  رو  پیاده 
پیاده رو وجود ندارد و در صورت اجراء ، می بایست 
بازاریان هزینه دریافت شود اما می توانیم مانند  از 

سایر شهرها به احداث زیرگذر اقدام نمود.

ایمني جاده اي معموال با عدم وجود تصادفات 
و تلفات مشخص مي شود. اهمیت این مساله 
معموال برعکس اندازه گرفته مي شود. ایمني 
مولفه  شامل  اي  پیچیده  مساله  ها  جاده  در 
هاي مختلف بوده و براي دستیابي به سطح 
ایمني جاده  مطلوب آن، درک عمیق مساله 
تخمین  و  موثر  هاي  مولفه  همه  شناخت  و 
میزان تاثیر هر یک در این مهم، امري ضروري 
است و با هدف تخصیص بهینه بودجه محدود، 
با  و  گیرد.  مي  انجام  اي  جاده  ایمني  بهبود 
و  جانی  تلفات  تأسف  آور  آمارهای  به  توجه 
از حوادث  ناشی  معلولیت  های  البته  و  مالی 
زیرساختی  شرایط  بهبود  ضرورت  جاده ای، 
این ضرورت ها که  از  ایجاب می کند. یکی  را 
جاده  می کاهد،  وحشتناک  آمارهای  این  از 
راه های  وضعیت  اخیر  سال های  است.در 
شهرستان بیجار الخصوص جاده های حسن 
صبانور   تا  بشارت  شیخ  وجاده  یاسوکند  آباد 
نسبت به سال های گذشته توسعه نیافته هیچ 
از  ویکی  شده  خارج  استانداراد  وضعیت  ،از 
محورهای حادثه آفرین است و از آن به عنوان 
جاده وحشت می شود یاد کرد که بیشترین 
آمارکشته وخسارت مالی را داشته و این محور 
الخصوص  خودروها  تردد  از  سنگینی  حجم 

خودروهای سنگین به خاطر وجود 2 معدن 
آهن در این منطقه را به همراه دارد. هرچند 
از بی  احتیاطی رانندگان نیز نمی توان گذشت، 
اما نا ایمنی جاده، گردنه ها و پرپیچ و خم بودن 
آن، عدم دید کافی و از همه مهمترنبود عالیم 
راهنمایی ورانندگی وعدم نصب سرعت گیردر 
مناطق مسکونی مخصوصا شیخ بشارت ، نبود 
شیخ  رودخانه   درپلهای  نیوجرسی  و  حفاظ 
بشارت وحسن آباد ومسیرهای پرخطر وبعضا 
ارتفاع بعضی ازآن پلها بیش از 15 متر می باشد 
وامکان سقوط وخطرمرگ رانندگان را تهدید 
می کند به عنوان مثال در این چند سال اخیر 
به کشته  منجر  که  حادثه  خطرناک  چندین 
یا مصدوم شدن رانندگان و سرنشینان ومردم 
به آمار  اگر بخواهیم نگاهی  ای مناطق شده 
حوادث جاده ای این محور بیندازیم می توانیم 
موتورسوران  با  تصادف  از  که  کنیم  اشاره 
شیخ  در  عابران  وتصادف  خودروها  واژگونی 
وهمچنین  ها  خانواده  وداغدارکردن  بشارت 
تصادف احشام و... در آن به چشم می خورد که 
مورد اعتراض اهالی هم قرار گرفته. وبا توجه 
به اینکه متولی حفظ ونگهداری این راهها به 
عهده اداره راه می باشد ولی متاسفانه اداره راه 
وراهداری شهرستان بیجار شانه خالی می کند 

واین راهها راه روستایی قلمداد میکند سوال 
مااین اگر این راهها اصلی نیست و روستایی 
برای  خودرو  تردد  همه  این  است  رو  ومال 
چیست که روزانه تعداد قابل توجهی خودرو از 
این مسیر تردد می کند بس می توان نتیجه 

گرفت راه راه اصلی است واداره راه هم وظیفه 
حفظ ونگهداری از این راههارا بر عهد دارد وبا 
حفظ و ترمیم آسفالت و نصب عالیم راهنمایی 
نه  انجام دهد  را  اقدامات  دیگر  و  رانندگی  و 

اینکه شانه خالی کند .

جاده های حسن آباد یاسوکند وجاده شیخ بشارت تا 
صبانوریکی از محورهای حادثه آفرین است

اخبار

استاندار: پیگیر تخصیص حق آبه 
کردستان هستیم

استاندارکردستان گفت: تخصیص آب و حق آبه به کشاورزان 
و مردم این استان از مطالباتی است که مجموعه دولت آن را 

پیگیری می کند.
های  طرح  افتتاحیه  درمراسم  دوشنبه  روز  مرادنیا  بهمن 
و  ها  طرح  افتتاح  داشت:  اظهار  دیواندره  در  کشاورزی 
اشتغالزایی درشهرها باعث خوشحالی مردم از روند رو به جلو 

و توسعه ای این استان شده است.
وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی در طول 
دوران فعالیت خود خدمات زیادی به استان کردستان کرده 
است افزود: تخصیص حق آبه از مطالبات جدی مردم استان 
بوده و با جلساتی که در روزهای گذشته با معاون اول رییس 
جمهورداشتیم امید برای تحقق این مطالبه بیشتر شده است.

بخش  به  ریال  میلیارد  تخصیص 100  از  استاندارکردستان 
انتظار می رود کشاورزان  استان خبرداد و گفت:  کشاورزی 
این  جذب  راستای  در  تولیدی  های  طرح  تعریف  با  استان 

اعتبار برای توسعه و اشتغال اقدام کنند.
مرادنیا همچنین در بازدید سد سیازاخ در خصوص پیگیری 
تکمیل این طرح گفت: امسال 180میلیارد ریال بودجه برای 
این طرح تخصیص یافته و برای سال آینده با پیگیری های 
یافته  تخصیص  آن  به  دیگر  ریال  میلیارد  شده 700  انجام 

است.
وی بازدید از طرح های در دست اجرا را مفید دانست و اظهار 
داشت: تالش ما این است که بعد از آگاهی از مشکالت این 
طرح ها، نسبت به رفع آن و جذب اعتیارات مورد نیاز اقدام 

کنیم. 
900 میلیارد ریال برای تکمیل سد سیازاخ دیواندره نیاز است 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در جریان بازدید 
از سد سیازاخ نیز گفت: برای خرید تجهیزات هیدرومکانیکال، 
تملک اراضی و تکمیل سد سیازاخ دیواندره 900 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است. 
کامران خرم اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 200 میلیارد 
ریال برای این سد هزینه شده و اکنون 100 میلیارد ریال به 

پیمانکار سد سیازاخ بدهکار هستیم. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، از افتتاح این سد 
و  اشاره کرد  فیزیکی  پیشرفت  با 87 درصد  و  در سال 92 
یادآور شد: سدسیازاخ بعد از این افتتاح و در سال 94 از لیست 

ردیف پروژه های اعتباری حذف شد. 
خرم ظرفیت مخزن این سد را 230 میلیون مترمکعب اعالم 
کرد و گفت: تاکنون چهار میلیون مترمکعب آب در پشت سد 

سیازاخ ذخیره شده است. 
وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از سد سیازاخ، آب شرب، 
یاسوکند  آباد  بیجار و حسن  دیواندره،  و کشاورزی  صنعتی 
تامین می شود، اضافه کرد: در صورت تخصیص اعتبار مورد 

نیاز، این سد تا پایان سال 98 به بهره برداری می رسد. 
ارتفاع تاج سد سیازاخ 76 متر و عرض آن 9 متر است و قرار 
است با بهره برداری از این سد، آب 20 هزار هکتار از اراضی 

کشاورزی پایاب آن تامین شود. 
طرح  پنج  دیواندره  به  کردستان  استاندار  سفر  با  همزمان 
کشاورزی با 84 میلیارد و 132میلیون ریال سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
این طرح ها شامل استخر آبیاری، اجرای پروژهای مختلف 
برق رسانی، آبیاری قطره ای وافتتاح مرحله اول پرورش 400 
تنی ماهی است.استاندار کردستان همزمان با چهارمین روز 
از دهه مبارک فجر برای بهره برداری از طرح های مختلف به 

شهرستان های دیواندره و شهر حسین آباد سفر کرده است.
شهرستان دیواندره با جمعیت 80هزار نفری درجنوب غربی 

شهرسنندج قرار دارد.

استان ها 5نیمه دوم بهمن 1397 سال اول - شماره 1

هدف دشمنان گرفتن روحیه جهادی 
و تفکر بسیجی مردم و مسئوالن است

فرماندار بیجار در یادواره شهدای دهستان خسروآباد با بیان 
اینکه کشور جمهوری اسالمی ایران مستقل ترین کشور جهان 
تفکر  و  جهادی  روحیه  گرفتن  دشمنان  گفت: هدف   ، است 
یادواره  در  بیجار  فرماندار  است.  مسئوالن  و  مردم  بسیجی 
شهدای دهستان خسروآباد که با حضور مردم و مسئوالن در 
و  یاد  با گرامیداشت   ، برگزار شد  مسجد سیدالشهداء روستا 
خاطره شهدا و تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد شکوهمند 
انقالب اسالمی اظهار داشت: دشمنان ما در طول این 40 سال 
یک  مداوم  های  ریزی  برنامه  و  ها  کارشکنی   ، ها  توطئه  با 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  کردن  ساقط  برای  هم  ثانبه 
ایران درنگ نکردند. فرماندار بیجار تاکید کرد: به برکت انقالب 
اسالمی و وجود رهبری فرزانه امروز می توانیم به جرات بگوئیم 
آحاد  آن دسترسی  مصداق  و  آزادترین کشور جهان هستیم 
مردم در اقصی نقاط کشور از دورترین منطقه روستایی گرفته 
بیان مشکالت است.  برای  به مسئوالن  تا شهرهای پیشرفته 
فرماندار بیجار گفت: کشور جمهوری اسالمی ایران در طول 
این 40 سال به برکت خون شهیدان و فداکاری رزمندگان و 
ایثارگران نه تنها امنیت کشور خودمان را تامین کرده اند بلکه 
امنیت خیلی از کشورهای جهان را نیز تامین نمودند. ورمقانی 
در پایان سخنان خود بر مطالعه زندگینامه شهدا و انتقال آن به 

نسل جدید تاکید کرد.

استاندار زنجان: گردشگری از 
محورهای مهم توسعه استان است

استاندار زنجان حوزه گردشگری را از محورهای مهم 
توسعه در استان برشمرد و گفت: باید به ظرفیت های 
تاریخی، مذهبی و جاذبه های گردشگری شهرستان 

ها و روستاهای استان توجه جدی صورت گیرد.
و  اله حقیقی در دیدار  فتح  ؛  روز  اتفاق  به گزارش 
توابع  از  قروه  روستای  مردم  جمع  در  سخنرانی 
تاریخی  روستاهای  از  یکی  را  قروه  ابهر،  شهرستان 
توسعه  محوریت  از  برخورداری  قابلیت  با  استان 
گردشگری تاریخی توصیف کرد و گفت: این روستا 
دارد  ارزشمندی که  و  عزیز  با صفا،  مردم  بر  عالوه 
نیز  باالیی  گردشگری  و  تاریخی  های  ظرفیت  از 

برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مقام عالی اجرایی استان توجه به حوزه گردشگری 
بهبود  و  اشتغالزایی  موجب  را  صنعت  این  رونق  و 
کسب و کار دانست و افزود: برای جذب گردشگران 
و افزایش سود حاصل از صنعت گردشگری در استان 

زنجان باید برنامه ریزی و اهتمام جدی داشت.
وی در ادامه با اشاره به حضور پرشور بانوان روستای 
این  در  انقالب  دستاوردهای  نمایشگاه  در  قروه 
روستا، اظهار کرد: باید با شناسایی شایستگی ها و 
استعدادهای بانوان از توانمندی های زنان در حوزه 

های مدیریتی استفاده نمود.
نماینده عالی دولت در استان، امنیت و استقالل کشور 
را مرهون خون 230 هزار شهید و هزاران رزمنده و 
آزاده دانست و تاکید کرد: مدیران باید حافظ خون 
و مرام شهدا باشند، صادقانه و بدون شعار بین مردم 

حضور داشته باشند و خدمتگزار مردم باشند.
در  عمیق  چاه  حلقه  سه  وضعیت  تکلیف  تعیین 
توسط  باغ شهرها  از ساخت  ممانعت  قروه،  روستای 
افرادی غیر از کشاورزان در اراضی و باغات استان، 
تاریخی  و  مذهبی  بقاع  و  مسجد  وضعیت  بهبود 
های  جاذبه  و  اماکن  ساماندهی  و  ابهر  شهرستان 
گردشگری شهرستان های استان از دیگر موضوعات 

مورد تاکید استاندار زنجان در این دیدار بود.

اقتصادی استاندار در  با حضورحبیبی معاون 
شهرستان آبیک 8 پروژه با اعتباری بالغ بر 60 
میلیارد ریال در حوزه های عمرانی، کشاورزی، 
و  زیست  محیط  شهری،  آبفای   ، دامداری 

صنایع صورت پذیرفت.
به گزارش اتفاق روز؛ با حضور حبیبی معاون 
اقتصادی استاندار، احمدپور فرماندار و جمعی 
با  از مدیران استانی و شهرستانی   8 پروژه 
اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال در حوزه های 
عمرانی، کشاورزی، دامداری ، آبفای شهری، 
آبیک  شهرستان  در  صنایع  و  زیست  محیط 

افتتاح شد.

پروژه های مذکور شامل :
-اجرای دوپروژه عملیاتی و 2 پروژه مطالعاتی 
در حوزه دشت اللله آباد و یعقوب آباد به جهت 
مقابله با ریز گردها توسط اداره محیط زیست

- افتتاح پروژه سیستم گند زدایی الکترولیز 
تله متری توسط  پروژه  افتتاح  و  نمک طعام 

اداره آبفای شهری
- افتتاح یک واحد گاوداری شیری 50 راسی 
در روستای حالل آباد از توابع بخش بشاریات

آور  نام  زیست  پاد  یکتا  شرکت  افتتاح   -
ماهیان  قطعه  هزار  صد  پرورش   ( کاسپین 
زینتی با سیستم بسته( در روستای کوندج از 

توابع بخش مرکزی
در شهرک  الکترونیک  السا  افتتاح شرکت   -

صنعتی کاسپین 1
محصوالت  تولید  چوب  مانیا  شرکت  افتتاح 

بازی  اسباب  و  ها  کودک  نهد  نیاز   مورد 
کودک (

غریب  روستای  به  گازرسانی  پروژه  افتتاح 
مزرعه از توابع بخش مرکزی

افتتاح 8 پروژه با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال در شهرستان آبیک

استاندار قزوین گفت: توزیع عادالنه خدمات 
در شهرها و روستاهای استان دستاورد بزرگ 
انقالب اسالمی است که باید بیشتر آن را برای 

مردم تشریح و تبیین کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در مراسم 

تامین  کل  اداره  جدید  ساختمان  افتتاح 
اجتماعی قزوین افزود: امروز پس از 40 سال 
کنند  اسالمی دشمنان تالش می  انقالب  از 
نظام جمهوری اسالمی را که برگرفته از دین 
با  باید  مدیران  و  نشان دهند  ناکارآمد  است 
های  سازمان  و  ها  دستگاه  عملکرد  تبیین 

اجرایی نقشه های آنها را خنثی سازند. 
تامین  افزود: به عنوان مثال سازمان  زاهدی 
اجتماعی با جمعیت زیاد تحت پوشش خود، 
خدمات بزرگی را به جامعه ارایه می دهد و در 
واقع یک اقدام انقالبی بزرگ در این حکومت 

محسوب می شود.
ها،  کاستی  همه  علیرغم  کرد:  اضافه  وی 
خدمات بسیار زیادی در حوزه رفاه و تامین 
اسالمی  انقالب  سال  چهل  طی  اجتماعی 
انجام شده که قابل مقایسه با گذشته نیست 
و دستاوردهای بزرگی در حوزه درمان،بیمه و 

سخت افزاری به دست آمده است.
خدمات  تمامی  وجود  با  داد:  ادامه  زاهدی 

ارایه شده، باز با نیازها و مطالبات جدیدی در 
جامعه مواجه هستیم و باید مداوم برای ارایه 

خدمات به شهروندان تالش کرد.
وی ادامه داد: امروزه خدمات تامین اجتماعی 
طور  به  نفتی  درآمدهای  کاهش  علیرغم 
متوازن حتی در دوردست ترین مناطق کشور 
رفع  در  موثری  نقش  که  است  شده  توزیع 
محرومیت ها و توسعه عدالت اجتماعی ایفا 

می کند.
به شتاب  توجه  با  اکنون  افزود: هم  استاندار 
افزایش  و  کشور  صنعتی شدن  روند  گرفتن 
این  روزافزون  اهمیت  شاهد  بیمه  فرهنگ 
اقبال عمومی  اداره امور کشور و  سازمان در 

جامعه هستیم.
سازمانی  اجتماعی  تامین  گفت:  زاهدی 
درآمدزا و هزینه بر است و خدمات آن با سایر 
سازمان ها که صرفا هزینه ای هستند متفاوت 
سوی  از  نیز  آن  مطالبات  باید  البته  و  است 

دولت پرداخت شود.

استاندار قزوین:توزیع عادالنه خدمات دستاورد بزرگ انقالب اسالمی است

تهاتر  های  پرونده  مالباختگان  مراجعه  لزوم 
فردیس  قضا شهردار  به دستگاه  فردیس  در 
با اشاره به پرونده های تهاتر و دستگیری های 
اخیر، از مالباختگان خواست برای شکایت به 

دستگاه قضا مراجعه کنند
خبری  پایگاه  با  گفتگو  در  غفاری  منوچهر 
خصوص  در  فردیس،  شهری  مدیریت 
در  اخیر  دستگیری های  و  تهاتر  پرونده های 
شهرداری فردیس، اظهار کرد: از مالباختگان 
این موضوع می خواهیم هرچه سریع تر برای 
پیگیری و رفع مشکل خود، برای شکایت به 

دستگاه قضایی مراجعه کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از بودجه 
تهاتر  قالب  در  فردیس  شهرداری   97 سال 
این مهم،  به  توجه  با  تأکید کرد:  دیده شد، 
به منظور ایجاد سازوکار مناسب، آیین نامه ای 
از سوی شهرداری تنظیم و به شورای اسالمی 

شهر ارائه شد.
تهاتر  آیین نامه  کرد:  اضافه  فردیس  شهردار 
حدود یک ماه موردبررسی قرار گرفت و طبق 

این بررسی ها به تصویب نرسید.

وجود  فردیس  شهرداری  در  تهاتر  امکان 
نداشت

وی عنوان کرد: باوجوداینکه امکان تهاتر در 
از  برخی  نداشت،  وجود  فردیس  شهرداری 
کارکنان شهرداری با همکاری افراد خارج از 
بدنه شهرداری با فرصت طلبی اقدام به جعل 
تهاتر  قالب  بدهکار شهرداری در  پرونده های 

کرده اند.
مابین  قراردادهای  ظاهراً  گفت:  غفاری 
بدهکاران و عوامل شهرداری که در این پرونده 
شهرداری  مجموعه  از  خارج  داشته اند  نقش 
بسته شده که این افراد با ترفندهای مختلف 
به  اقدام  باال  درصد  با  تخفیف هایی  ارائه  و 
دریافت مبالغ از بدهکاران شهرداری کرده اند.

در  شهرداری  اسناد  جعل  بر  تأکید  با  وی 
پرونده تهاتر افزود: اسناد مربوط به شهرداری 
شود  صادر  اداری  بررسی های  با  باید  که 
توسط این افراد جعل و هیچ مبلغی به حساب 

شهرداری واریز نشده است.
به گفته شهردار فردیس، به زودی میزان جرم 
مشخص  قضایی  دستگاه  توسط  متخلفان 

پرونده  این  در  که  افرادی  همه  و  می شود 
خود  اعمال  مجازات  به  بوده اند،  دخیل 

می رسند.
وی به تبیین راهکاری برای افراد مال باخته در 
پرونده تهاتر اشاره کرد و گفت: از شهروندانی 
شده اند  پرونده ها  این  گرفتار  نوع  هر  به  که 

می خواهیم که هرچه سریع تر به دستگاه قضا 
متخلف  افراد  از  شکایت  با  و  کنند  مراجعه 
مؤثر  قضایی  پرونده  تکمیل  روند  تسریع  در 
و  تعیین  از  پس  مالباختگان  همه  باشند. 
خود  به حق  تهاتر،  پرونده  قضایی  تکلیف 

می رسند.

شهردار فردیس تاکید کرد:

لزوم مراجعه مالباختگان پرونده های تهاتر در فردیس به دستگاه قضا



 ورزشی
خبر

مربیان بزرگ از لیست تیم ملی خارج شدند؛

بلوف فدراسیون فوتبال جواب نداد!

بعد از پایان قرارداد کارلوس کی روش در ایران و توافق 
مربی پرتغالی با فدراسیون کلمبیا، سرنوشت نیمکت تیم 
ملی به موضوع داغی برای رسانه ها تبدیل شده. با استناد 
به مصاحبه مهدی تاج که سرمربی بعدی تیم ملی را یک 
اساس  بر  و  دانست  بزرگتر  یا  اندازه کی روش  در  مربی 
اخبار غیررسمی شبکه های اجتماعی و رسانه ها، نام های 
متفاوتی مطرح شد که توافق با هرکدام از آنها می تواند 
خیال هواداران تیم ملی را تا حد زیادی راحت کند. با این 
حال میان مطرح کردن نام یک مربی و توافق با او فاصله 
فنی  کادر  به  تازگی  به  است.فان مارویک  زیادی  خیلی 
آیندهوون پیوسته.برت فان مارویک، مربی هلندی یکی 
از نام ها بود که اولین بار یک خبرنگار عربستانی شایعه 
مذاکره اش با فدراسیون فوتبال ایران را مطرح کرد، ولی 
آیندهوون  به کادر فنی  او  خیلی زود مشخص شد که 
پیوسته و با داماداش، فان بومل همکاری می کند.سرمربی 
دیگر  مراکش  سرمربی  رنار،  پریدهروه  هم  مراکش 
از  این شایعه  بردند.  نام  او  از  گزینه ای بود که رسانه ها 
آنجا قوت گرفت که مربی فرانسوی در جام ملت ها شاهد 
رسانه های  گذشته  روزهای  در  بود.  ملی  تیم  بازی  دو 
عربی نوشتند که فدراسیون فوتبال امارات هم رنار را به 
عنوان گزینه در نظر گرفته. این شایعات مربی فرانسوی 
را وادار به واکنش کرد و گفت: »هیچ توافقی با فدراسیون 
فوتبال امارات انجام نشده. من همچنن سرمربی مراکش 
این  تمرکز کرده ام.  تیم  بعدی  بازی های  و روی  هستم 
اطالعات غیرمنطقی است، وقتی من با مراکش قرارداد 
ببندم؟«  قرارداد  دیگری  تیم  با  می توانم  چطور  دارم، 
البته رنار گفت که تماس هایی از طرف فدراسیون امارات 
ادامه می دهد و  به کارش در مراکش  برقرار شده، ولی 
به این ترتیب حضورش در تهران هم منتفی است.بالن 
برنامه ای برای فوتبال ملی ندارد!لوران بالن دیگر مربی 
مطرحی است که این روزها تیم ندارد و نامش در میان 
نامزدهای جانشینی کی روش مطرح شد، ولی او یکشنبه 
تلویزیونی گفت که منتظر فصل جدید  در مصاحبه ای 
فوتبال اروپاست تا به دنیای مربیگری برگردد: »امیدوارم 
ممکن  وگرنه  برسم،  توافق  به  باشگاهی  با  آینده  فصل 
است مسیر دیگری را انتخاب کنم.« بالن در سال 2016 
باقی مانده  بابت  و  شد  برکنار  پاری سن ژرمن  هدایت  از 

قراردادش 22 میلیون یورو غرامت گرفت.

بازی با پیکان پیش درآمد ماراتن سخت پیش روی 
استقالل ،در نیم فصل دوم بود.آنالیز عملکرد تیمی 
استقالل نشان می دهد شفر برای لیگ و آسیا برنامه 

ی ویژه ای تدارک دیده است .
 قبل از بازی تعیین کننده ی آبی ها مقابل تراکتور 
استقالل اولین بازی نیم فصل دوم را با پیروزی قاطع 
پشت سر گذاشت.تیم شفر با بازگشت مصدومان و 
اضافه شدن خریدهای زمستانی ، نیم فصل جذابی را 

برای هواداران آبی نوید می دهد.
دربازی پیکان شفر تصمیم گرفت همانند نیم فصل 
اول با چیدمان ٤1٤1 استقالل را به زمین بفرستد 
را  جالبی  تغییرات  بازیکنان  اولیه  ترکیب  در  ولی 

ایجاد کرده بود که در زیر بررسی خواهیم کرد:
خط دفاع

سهرابیان  زوج  مرکزی  دفاع  برای  شفر  انتخاب 
می  باپیکان  بازی  در  قبولی  نمره  که  بود  ،دانشگر 
با  تقابل  گیرند به جز یک صحنه که سهرابیان در 
مومنی جا ماند تقریبا برنده تمامی نبردها و دوئل 
، مدافعان جوان  های قسمت عقب زمین استقالل 

این تیم بودند .
جوان  مدافع  دو  هر  بازی  ویژگی  ترین  مهم  البته 
است  زمین  عقب  در  سازی  بازی  قدرت  استقالل 
بازی  تر  منظم  خیلی  استقالل  بود  شده  باعث  که 
کند و حتی دانشگر پاس گل اول را هم به نام خود 
ثبت کند.البته با توجه به محرومیت دانشگر مقابل 
مرکزی  دفاع  به  دوباره  منتظری  احتماال  تراکتور 

برخواهد گشت.
در پست مدافع کناری منتظری و نورافکن برای بازی 
با پیکان انتخاب شده بودند که در بخش هجومی گره 
زیادی از تیم باز نکردند ولی احتماال دلیل انتخاب 
این دو ،که در عقب زمین موثرتر هستند ،آزمایش 
مقابل  سنگین  بازی  چند  برای  دفاعی  خط  این 
استقالل  آسیایی  های  بازی  و  آهن  ،ذوب  تراکتور 
است .در آسیا احتماال شفر از مدافعان کناری خود 
آنها  تخریبی  قدرت  روی  و  دارد  نفوذ  توقع  کمتر 

حساب خواهد کرد.
خط میانی

حضور  با  استقالل  هافبک  خط  پیکان  با  بازی  در 
و  باقری  وریا،فرشید  شجاعیان،   ، فرشیداسماعیلی 

چشمی به عنوان هافبک دفاعی بازی را شروع کرد.
ولی روزبه چشمی برای بازی در سیستمی مبتنی بر 
تک هافبک دفاعی )pivot( انتخاب خوبی به نظر 
اینکه در کار های دفاعی روزبه نمره  با  نمی رسد. 
انتقال  خوبی می گیرد ولی در بازیسازی و سرعت 
تفاوت کیفیت او با بازیکنی مثل علی کریمی مشهود 

است.
احتماال به همین دلیل داریوش شجاعیان در دقایقی 
از بازی در پست هافبک دفاعی بازی کرد که اتفاقا 

نمایش خوبی ارائه کرد.
با  استقالل  راست،  و  از سوی دیگر در سمت چپ 
حضور وریا و اسماعیلی بسیار خالق و خطرناک تر 
از قبل به نظر می رسد و با اضافه شدن شجاعیان 
خط میانی استقالل در نیم فصل دوم تبدیل به یکی 
از جذاب ترین هافبک های این سال های آبی ها 

شده است.
خط هجومی

شد  موفق  استقالل  مهاجم  تک  تبریزی  مرتضی 
نکته  برساند ولی  ثمر  به  استقالل  برای  را  اول  گل 

هوایی  نبردهای  و  ها  درگیری  تبریزی  بازی  منفی 
با مدافعان حریف است که اکثرا مغلوب می شود و 
این اشکال در چیدمان مبتنی بر تک مهاجم ببشتر 
به چشم می آید.مهاجم هدف در این روش بازی باید 
قابلیت توپ نگه داشتن در باالی زمین داشته باشد 
از قدرت باالی  سرزنی در مقابل مدافعان وسط  و 

حریف برخوردار باشد.
با توجه به رقابت تنگاتنگ مهاجمان در تیم استقالل 
وینگر  تبریزی در پست  احتماال  نیم فصل دوم  در 

بیشتر به کار شفر خواهد آمد.
بازیکنان جایگزین:

منشا
گادوین منشا که ظاهرا بازیکن مورد عالقه شفر است 
در بازی مقابل پیکان از دقیقه ۷0 در خط میانی به 
کار گرفته شد که عملکرد خوبی داشت و یک پاس 
گل نیز به نام خود ثبت کرد .به نظر می رسد شفر 
روی منشا حساب ویژه ای برای بازی های مهم پیش 
روی استقالل باز کرده است و جنس بازی خونسرد 
منشا در میانه میدان حلقه ی گم شده ی شفر در 

استقالل باشد.
ایسما

خرید پر سر و صدای آبی ها در این بازی رونمایی 
اولین دقیقه ی حضورش موفق شد یک  شد و در 
گل تک نفره نیز به ثمر برساند و زنگ خطر را برای 
بقیه مهاجمان استقالل به صدا در بیاورد و هیچ بعید 
نیست شفر در بازی مقابل تراکتور تصمیم بگیرد از 

ایسما به عنوان مهاجم ثابت استفاده کند.
شفر برای بازی مقابل تراکتور فرشید باقری و دانشگر 
و  داشت  نخواهد  اختیار  در  محرومیت  دلیل  به  را 
برای مقابله با خط هافبک قدرتمند تراکتور احتماال 
شجاعیان وظایف دفاعی بیشتری به عهده بگیرد و با 
کمک چشمی در مقابله با فانتزی باز های تراکتور 

توازن میانه میدان را برای آبی ها حفظ کنند.
البته کیفیت بد زمین در ورزشگاه شهر قدس بر روی 
کیفیت فنی بازی تاثیر گذاشته بود ولی استقالل در 
این بازی توانست نشانه هایی از پیشرفت را به نمایش 
بگذارد.و هواداران را امیدوار کند که شفر کامال آماده، 
به سوی 60 روز سخت پیش روی استقالل می رود.

در رویای نیم فصل دوم رویایی

استقالل و شفر آماده ی چالش ۶۰ روزه

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
نخستین  خوردن  رقم  از  پس 
در  تیمش  فصل  شکست 
فوالد  با  بازی  گفت:  اهواز 
خوزستان همیشه سخت است 

به جدول  ارتباطی  این مسئله  و 
رده بندی ندارد.

ایوانکوویچ  برانکو   
شکست  از  پس 
2 بر یک تیمش 
فوالد  برابر 
ن  ستا ز خو
نشست  در 
ی  خبر
 : گفت
قبل  از 
مطلع  هم 

که  بودیم 
بازی  اهواز  در 

ما  انتظار  سختی 
که  چرا  می کشد  را 
فوالد  برابر  بازی 
همیشه  خوزستان 

سخت است. 
به  اشاره  با  وی 
سخت  اینکه 
با فوالد  بازی  بودن 
جدول  به  ارتباطی 

ندارد،  بندی  رده 
بابت  کرد:  بیان 

پیروزی  این 
فوالد  به 

می گویم.  تبریک  خوزستان 
و  خوردیم  شکست  ما 
باید  اتفاق باالخره  این 

رخ می داد.
اشاره  با  ایوانکوویچ 
بار  اولین  برای  اینکه  به 
شکست  طعم  فصل  این  در 
این  کرد:  تاکید  چشیدیم،  را 
دور  اهدافمان  از  را  ما  شکست 
که  باختیم  حالی  در  ما  نمی کند. 
خوب  موقعیت  هشت   - هفت 

گلزنی در نیمه دوم خلق کردیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با 
اشاره به غیبت شجاع خلیل زاده 
در این بازی و ارتباط آن با شکست 
پرسپولیس نیز گفت: شجاع، دفاع 
وسط استاندارد ما به شمار می رود 
و سطح او در حد تیم ملی است. 
طبیعی است غیبت چنین بازیکنی 
احساس می شود و در این بازی نیز 

غیبتش احساس شد. 
محمد  خصوص  در  ایوانکوویچ 
خلیل  جانشین  عنوان  به  نادری 
کرد:  عنوان  بازی  این  در  زاده 
به  نادری  که  بود  بازی  اولین  این 
صورت ثابت برای پرسپولیس بازی 
راضی  کارش  از  من  ولی  می کرد 
به  پنالتی که  هستم. در خصوص 

ضرر ما گرفته شد نیز نظری ندارم 
بازی را مشاهده  ابتدا فیلم  باید  و 

کنم. 
فوالد  فوتبال  تیم های  دیدار 
درحالی  پرسپولیس  و  خوزستان 
قطبی  افشین  شاگردان  برتری  با 
نخستین  این  که  رسید  پایان  به 
در  برانکو  شاگردان  شکست 
لیگ  رقابت های  دوره  هجدهمین 

برتر به شمار می رود.
فوالد  فوتبال  های  تیم  دیدار 
هفته  در  پرسپولیس  و  خوزستان 
برتر  لیگ  های  رقابت   هفدهم 
در  یکشنبه  روز   1۵:1۵ ساعت  از 
که  شد  آغاز  اهواز  غدیر  ورزشگاه 
با برتری 2 بر یک تیم  این دیدار 
زبیدی  مهدی  شد.  همراه  فوالد 
برای  پنالتی(   - پریرا)٤۵  و   )2۵(
 )۸۵( نیا  کامیابی  کمال  و  فوالد 

برای پرسپولیس گل زدند.
بازی  این  ایوانکوویچ که در  برانکو 
دلیل  به  را  زاده  خلیل  شجاع 
از  نداشت  اختیار  در  محرومیت 
محمد نادری در قلب خط دفاعی 
سیدجالل  کنار  در  پرسپولیس 
مدافع  اما  کرد  استفاده  حسینی 
را  الزم  صالبت  تیم  این  جوان 
فردی وی  اشتباهات  با  تا  نداشت 

و سایر مدافعان پرسپولیس علیرضا 
بیرانوند را بارها به دردسر بیاندازند.

شاگردان افشین قطبی که از ابتدا 
بازی هجومی را در دستور کار خود 
قرار داده بودند با استفاده از قدرت 
موفق  پریرا  خود  مهاجم  باالی 
را  خطرناکی  های  موقعیت  شدند 
روی دروازه پرسپولیس ایجاد کنند 
نهایت فوالدی ها در دقیقه  تا در 
2۵ صاحب کرنر شوند. کرنری که 
با اشتباه بیرانوند در خروج از دروازه 
همراه بود تا مهدی زبیدی در رفت 
و برگشت های متوالی توپ موفق 
به  را  پرسپولیس  دروازه  تور  شود 

لرزه در آورد.
سعی  دوتیم  هر  گل  این  از  پس 
با استفاده از قدرت باالی  داشتند 
خلق  خود  بازیکنان  دوندگی 
اول  دقیقه  در  که  کنند  موقعیت 
پنالتی  صاحب  فوالد  اضافه  وقت 
نادری  محمد  صحنه  این  در  شد. 
روی مهاجم فوالد مرتکب خطای 
را  توپ  این  پریرا  و  شد  پنالتی 
به  بیرانوند  حرکت  جهت  خالف 
گل دوم تبدیل کرد. این در حالی 
بود که بازیکنان پرسپولیس نسبت 
به این تصمیم رضا کرمانشاهی به 

شدت اعتراض داشتند. 

برانکو: پرسپولیس از هدفش دور نمی شود

خبر

فاز اول استادیوم 5۰۰۰ نفری 
بهارستان به بهره برداری رسید

جدول شماره یک

فوتبال
عجله وزارت ورزش برای واگذاری سرخابی ها بیشتر از همه است

 معاون وزیر ورزش با تاکید بر اینکه واگذاری 
سازمان  از  باید  استقالل  و  پرسپولیس 
وزارت  نه  شود  پیگیری  خصوصی سازی 
ورزش گفت که البته عجله ما برای تحقق 

این مهم بیشتر از همه است.
آخرین  خصوص  در  داورزنی  محمدرضا 
وضعیت دو تیم استقالل و پرسپولیس برای 
و  واگذاری  موضوع  گفت:  سازی  خصوصی 
از  استقالل  و  پرسپولیس  سازی  خصوصی 
حوزه وزارت ورزش خارج شده است و در 
و وظایف سازمان خصوصی  اختیارات  طی 

سازی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه پیگیری وضعیت این دو 
خصوصی  سازمان  طریق  از  باید  باشگاه 
سازی انجام شود نه وزارت ورزش، ادامه داد: 
البته ما هم به نوبه خود پیگیر این موضوع 
خواهیم بود. امیدوار هستیم انجام خصوصی 
سازی سرخابی ها هر چه زودتر اتفاق بیفتد. 
مطمئن باشید عجله وزارت ورزش در این 
زمینه بیشتر است. ما منتظر هستیم هر چه 
شوند  واگذار  استقالل  و  پرسپولیس  زودتر 
تا خیال همه بابت وضعیت این دو باشگاه 

راحت شود.
معاون وزیر ورزش که با رادیو تهران صحبت 

می کرد، در خصوص اهمیت حضور برخی 
و  کاراته  مانند  آتی  المپیک  در  ها  رشته 
توجه به شرایط مدیریتی این فدراسیون ها 
)برگزاری انتخابات(، تصریح کرد: قطعا توجه 
وزارت ورزش هم همین است که در چنین 
فدراسیون هایی ثبات مدیریتی ایجاد شود. 
عنوان  به  را  ماه  اسفند   2۳ اساس  این  بر 
کردیم  نهایی  کاراته  مجمع  برگزاری  زمان 
تا ثبات الزم در این فدراسیون ایجاد شود 

و خللی در پیگیری برنامه ها پیش نیاید.

داورزنی در این زمینه ادامه داد: سال آینده 
های  رقابت  درگیر  ها  رشته  از  بسیاری 
قطعاً  بود.  خواهند  المپیک  سهمیه  کسب 
زمینه  این  در  ها  فدراسیون  این  از  باید 
برنامه  عالی هم  ما در ستاد  حمایت شود. 
های فدراسیون هایی که در مسیر المپیک 
هستند را گرفته ایم و قطعاً وزارت ورزش و 
کمیته حمایت جدی از این فدراسیون ها 

خواهند داشت.
ای  و حرفه  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 

آینده  سال  بودجه  مورد  در  ورزش  وزارت 
یادآور  اقتصادی موجود  ورزش و مشکالت 
شد: قطعاً به گونه ای مدیریت خواهیم کرد 
آفرینی  افتخار  و  سازی  آماده  روند  در  تا 
قاعدتا  نشود.  وارد  آسیبی  ها،  فدراسیون 
براساس اولویت ها، اردوها باید بدون وقفه 
مدیریت  باید  زمینه  این  در  شوند.  برگزار 
اعمال  ها،  باشیم.بازنشسته  داشته  منابع 
قانون در مورد آنها و بازگشت دوباره برخی 
از این افراد به عرصه ورزش موضوع دیگری 
ن  آ  مورد  در  داورزنی  محمدرضا  که  بود 
توضیح داد. وی در رابطه با این موضوع که با 
نام بردن از محمد درخشان مطرح شد گفت: 
برخی صحبت ها در این زمینه کم لطفی 
است. قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
در خصوص روسا و اعضای هیات رئیسه بود 
که اعمال هم شده است اما ورزش این حق 
را دارد که از ظرفیت چنین افرادی کماکان 
استفاده کند. نفراتی مثل درخشان و علیرضا 
رحیمی سرمایه ورزش هستند. همانطور که 
ما برای کنار رفتن بازنشسته ها قانون داریم، 
قانونی هم داریم که اجازه می دهد از این 
ظرفیت ها در پستی غیر از ریاست و هیات 

رئیسه استفاده کنیم.
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نسیم  نفری  هزار   ۵ ورزشی  استادیوم  نخست  فاز 
حضور  با  شهرصالحیه  بانوان  ورزشی  سالن  و  شهر 
انوشیروان  جوانان،  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر  مسعود 
سلیمان پور  بیژن  تهران،  استاندار  محسنی بندپی 
و  بوستان  بخشداران  بهارستان،  شهرستان  فرماندار 
گلستان و جمعیدیگر از مسئولین شهرستانی افتتاح 

گردید.
مناسبت  به  وررشی  پروژه  دو  این  که  است  گفتنی 
ارتقاء سطح  هدف  با  و  فجر  دهه  اهلل  ایام  در  حضور 
سرانه های ورزشی شهرستان بهارستان به بهره برداری 
رسید و در مراسم افتتاحیه مشکالت و کمبودهای این 
تشریح  استانی  و  کشوری  مسئولین  برای  شهرستان 

شد.
بنابر این گزارش پس از 12 سال از زمان آغاز عملیات 
چمن  نبود  دلیل  به  بهره برداری  تعویق  و  احداث 
فاز  امروز  اعتبارات الزم، صبح  و  امکانات  و  مصنوعی 
نخست استادیوم ورزشی نسیم شهر با ظرفیت 1۵00 
نفر و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان افتتاح شد تا 
زمینه برای شناسایی و پرورش استعداد های ورزشی و 

فوتبالی در سطح بهارستان فراهم شود.
با  نیز  شهرصالحیه  بانوان  ورزشی  سالن  همچنین 
به  نزدیک  اعتباری  با  و  بر 1200 متر  بالغ  مساحتی 
مناسب  فضایی  ایجاد  جهت  در  تومان  میلیارد  یک 
برای ورزش بانوان و توجه به این قشر در شهرستان 

بهارستان افتتاح شد.
بهارستانی  جوان  تیم  دو  افتتاحیه  مراسم  انتهای  در 
اولین مسابقه فوتبال را در استادیوم نسیم شهر برگزار 

کردند.
درپایان الزم به ذکر است که بدون شک افتتاح چنین 
به شدت احساس  بهارستان  پروژه های در شهرستان 
می شود و امید است باتوجه ویژه مسئولین شاهد رفع 
کمبود های موجود در زمینه های مختلف نظیر حوزه 

ورزش و فرهنگ باشیم.

افقی
 - لوندویل شهرستان آستارا  نزدیک بخش  توریستی  1- روستایی 

مرکز استرالیا
2- خانه ساحلی و ییالقی مجلل- زیرک- قوم غیور-   شــهری در 

جنوب استان فارس با آثار باستانی و دیدنی قابل توجه
۳- هنوز شاد نشده -  یکی از آثار تاریخی برجــای مانــده از دوره 

ساســانیان در شــهر خرم آباد-میزان سال های زندگی
٤- مزرعهای کوچک و محصور شده- آفرین- جنس خشن- شهر 

روشنایی در استان مازندران
۵- باغ دیدنی کاشان-بی ادب- ضربه پا به توپ

6- اصالح تغییر- ویتامین موز-واژه آگاهی- از نقاط دیدنی استان 
هرمزگان در جنوب ایران

۷- بخشش- حیا-عمل روییدن
۸- چارق- اثر ملی شهر بوکان-صدای پنچر شدن

9- پاسبان- نوعی ترشی- رشوه دادن
آبشار  باال-مجموعه  زانو- جواب سر  پایین  فرانسوی-  10- ماشین 

های زیبایی در شهرستان گرگان
11-سرزمین داالیی الما-خطر پذیری- پولک ماهی

12-واحد مقاومت الکتریکی-سخن مگو-پسوند ساینده -  از بانک 
می گیرند

1۳-آهار-   گلزن پرسپولیس و تیم ملی-حرف ربط
1٤- مکر- پنبه پاک نکرده -به سوی -ارمغان شهر ساوه

1۵- روســتایی نزدیک شــهر انار در استان کرمــان-از نقاط دیدنی 
و باســتانی اســتان هرمزگان

عمودی
1-اثری دیدنی در دشستان بوشهر-چهارمین استان پر جمعیت ایران

2-میــل شــدید زنــان بــاردار بــه بعضی خوردنی ها-قوه دریافت- 
الفبای موسیقی- سرازیری

۳-تپه- شهر دکتر حسابی- کشور نیشکر- مخفف و از
٤-ئدانه نهانزا-  دریا - آتش مازنی - دلیر

۵-وشهر امامزاده اظهر در استان همدان- گاو مصریان- خوشگل و 
زیبا مانند ماه

6-جاذبه گردشگری استان البرز- مجرم- بیابان
۷-منطقه ای در مکه معظمه -  پرچم- زردآلوی اطراف دماوند

۸-برای محافظت از سوز و سرما به پیشانی می بندند- مع ملت- یکی 
از روســتاهای سرسبز و تاریخی شهرستان بندرگز

9-شــهری در اســتان ســمنان که به عنــوان جزیــره لهجه ها 
مشــهور است- این زمان- ژن هم ردیف

10-شهری در آلمان-گوناگونی- زود
11-گازی شبیه ازت-شاگرد!-  رنگ

12-شهر آتشکده رو به ویران کیاداود- حرفی برای دهان کجی-برج 
کج-سرآغاز شکست

مظهر  دومینیکا-  پایتخت  چیزی-  سطحی  وسیله-پوشش  1۳-به 
الغری

1٤-نژادی سفید پوست-حرف زمین شوی-ییالق تهران-مقابل ذهاب
لرســتان  اســتان  شــهر  این  دیدنــی  و  زیبــا  نقــاط  1۵-از 
اشــترانکوه را می توان نام برد-از شاخص ترین بناهای کاخ گلستان 

استان تهران
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گزارش

سند آمایش سرزمینی شهرستان 
شهریار رونمایی می شود

و  دستگاه ها  دستاوردهای  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  در  طاهری  نوراهلل 
نهادهای شهرستان شهریار در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران با وجود فرار و نشیب های بسیار بدون توقف 
به سمت پیشرفت و توسعه قدم برمی دارد اظهار داشت: انقالب ما در دنیا 
کاری کرد که جایگاه کشور را در باالترین درجات قرار داد و به واسطه 
مردمی بودن این نظام مقدس امروز جایگاه ویژه و برجسته ای در دنیا پس 

از انقالب کسب کرده است.
وی بیان کرد: مردم هر جا که نیاز به حضورشان بوده پای نظام ایستاده اند 
از اقدام  و این وظیفه مسئوالن را دوچندان می کند که نباید لحظه ای 
روز  مشکالت  باشد  مستمر  تالش  و  هّمت  اگر  کنند،  غفلت  جهادی 
نمی تواند مقابل رشد را بگیرد و بسیاری از مشکالت در کمترین زمان 

ممکن برطرف می شود.
شهرستان  در  انقالب  دستاوردهای  به  اشاره  با  سپس  شهریار  فرماندار 
شهریار افزود: امروز در شهریار روستایی وجود ندارد که از  خدمات برق، 
آب و گاز برخوردار نباشد و هر چند برخی کمبودها وجود دارد اما همه 

تالش ها را برای پاسخگویی به مطالبات مردم به کار می گیریم.
طاهری با اشاره به رونمایی از سند آمایش سرزمینی شهرستان شهریار 
تصریح کرد: براساس آمایش سرزمینی حدود 800 راهبرد تا امروز در 
شهرستان شهریار در کارگروه های تخصصی احصا و در سند چشم انداز 
تدوین و تعیین شده است، که به زودی این راهبردها رونمایی و وظیفه 

تمام دستگاه ها و نهادهای شهرستان تا 1404 مشخص می شود.
تحریم های موجود  و  با وجود مشکالت  وی همچنین خاطرنشان کرد: 
تالش داریم تا با جذب سرمایه گذاران و توسعه گران، امید را در دل مردم 
ایجاد کنیم و آن دسته از مسئوالنی هم که ِدین خود را به خوبی به مردم 

ادا نکرده اند باید در مسیر منافع و خدمت رسانی به مردم حرکت کنند.

ازروابط  نقل  وبه  گزارش  این  بنابه 
جشن  شهریار؛  فرمانداری  عمومی 
دهه  مناسبت  به  انقالب  آفتاب  بزرگ 
مبارک فجر و چهلمین سالگرد انقالب 
با  ایران  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
استاندار  بندپی  محسنی  دکتر  حضور 
فرماندار  طاهری  مهندس  تهران، 
مهندس محمودی  شهرستان شهریار، 
مالرد  و  قدس  شهریار،  مردم  نماینده 
سردار  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
انتظامی  نیروی  فرمانده  خانچرلی 
غرب استان تهران، ائمه جمعه شهرها، 
دستگاه  و  ادارات  روسای  و  مسئولین 
سالن  در  شهریار  شهرستان  های 
همایش اردوگاه شهید منتظری شهریار 
برگزار شد.دکتر محسنی بندپی در این 
مراسم  با تبریک ایام دهه فجر با بیان 
اینکه ما در چهل سالگی انقالب هستیم 
که با اندیشه های امام و خون شهدای 
تبدیل  یکپارچه  ای  جامعه  به  معظم 
شده ایم وکشوردر زمینه های مختلف 
توسعه و پیشرفت های چشمگیری را 
داشت:  بیان  وی  است  داشته  بهمراه 
از ابتدای انقالب تا به اکنون در حوزه 
های بسیاری همچون بهداشت سالمت 
آمارهای  اساس  بر  اجتماعی  عدالت  و 
دست  خوبی  های  شاخص  به  معتبر 
پیدا کرده ایم و ما اگر بخواهیم دایره 
ای برای رفاه مردم ایجاد کنیم به علم 
مقام  تشویق  که  نیازمندیم  آموزش  و 
معظم رهبری به دولتها بوده است که 
را در مباحث  ما دستیابی های خوبی 
آموزشی و علم نوین کسب کرده ایم که 
این پیشرفت ، موجب هراس دشمنان 

رابطه  در  تهران  است.استاندار  شده 
دیگر دستاوردهای انقالب اظهار داشت: 
زندگی   به  امید  افزایش  راستای  در 
و  است  برداشه شده  مثبتی  های  گام 
همچنین با اقدامات و برنامه ریزی های 
افتخار  با  ما  گرفته  صورت  که  خوبی 
های  زمینه  در  میگوییم  گذشته  به 
مختلفی که دشمنان امروز با تبلیغ ها 
و فضاسازی های نادرست سعی در بر 
آشفته کردن ملت ایران دارند ما قدم 
برداشته  را  توجهی  قابل  و  موثر  های 
ایم که این دستاوردها را نباید نادیده 
در  داشت:  اظهار  ادامه  در  گرفت.وی 
برای  باید  تهران  استان  شهرستانهای 

توسعه و بالندگی با توجه به زیر ساخت 
ها و پتانسیل های موجود عمل نماییم 
که در این راستا سند آمایش توسعه و 
همانند  که  را  شهرستانها  انداز  چشم 
نقشه راهی میباشد رونمایی کرده ایم 
و هدفمان به حداقل رساندن تهدیدها 
و به حداکثر رساندن فرصت ها است.

شهریار  شهرستان  در  تهران  استاندار 
را  کل  ادارات  باید  اینکه  بر  تاکید  با 
تهران  استان  غرب  شهرستانهای  در 
به  را  اداری  بروکراسی  و  مستقر کنیم 
صفر نزدیک کنیم گفت: هدف و اولویت 
بندی ما بر همین قرار است و با پیگیر 
ها و مطالعات مورد نیاز میخواهیم این 

با  بخشیم.وی  ساماندهی  را  موضوع 
بیان اینکه بحث آب امروز به موضوعی 
تبدیل شده  استراتژیک در کل کشور 
است خاطرنشان کرد: با توجه به نسبت 
تبخیر ها به بارش های سالیانه کشور 
که  میشود  محسوب  خشک  نیمه  ما 
بی  بعضا  های  برداشت  با  متاسفانه 
از اعماق زمین شاهد بحران  رویه آب 
جدی فرونشست های متعدد در سطح 
به  است  الزم  که  هستیم  شهرستانها 
این موضوع بیش از گذشته توجه شود 
این  مجدد  رخداد  این  از  جلوگیری  و 
صورت  مرتبط  امور  در  تسریع  بحران 

بگیرد.

دکتر محسنی بندپی در جشن بزرگ آفتاب انقالب در شهریار:

باید ادارات کل را در شهرستانهای غرب 
استان تهران مستقر کنیم

نشست  اولین  در  رضوی  سیدحسن 
خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه استان تهران ۲0 درصد جمعیت 
متاسفانه  گفت:  پذیراست،  را  کشور 
زمین  فرونشست  باعث  زیادی  دالیل 
اصلی ترین  اما  شده،  تهران  استان  در 
تهران  دشت های  در  فرونشست  دلیل 
شهر  شهری  مناطق  از  برخی  حتی  و 
تهران به علت برداشت مازاد آب از منابع 

زیرزمینی به وجود آمده است.
مشکل  حل  برای  گفت:  رضوی   
بحث  تهران،  در  فرونشست ها  بحث 
تعادل بخشی سالهاست که اجرا می شود، 
یک  که  زمین  فرونشست  متاسفانه  اما 
پدیده  قابل مشاهده در تمام دنیا است،  
به  است،  آمده  وجود  به  نیز  تهران  در 
دشت  در  تهران  استان  در  که  طوری 
شهر  در  سانتیمتر،   1۳ ساالنه  ورامین 
دشت  در  و  سانتیمتر   ۲۵ ساالنه  ری 
فرونشست  سانتیمتر ساالنه  تهران 1۷ 

رخ می دهد.
تهران  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
 ۳۶ ساالنه  شهریار  در  اینکه  بیان  با 
سانتیمتر فرونشست رخ می دهد و حتی 
از مناطق ورامین فرونشست  در برخی 
به ۲۵ سانتیمتر نیز رسیده است، گفت: 
دارد،  زیادی  دالیل  زمین  فرونشست 
مازاد  برداشت  اصلی ترین دلیل آن،  اما 
آب از منابع زیرزمینی است، به طوری 
که وقتی آمارهای این فرونشست را در 

مقیاس جهانی می سنجیم، می بینیم که 
مقیاس  ازاین  فراتر  ارقام  و  اعداد  این 

جهانی است.
استان  در  نقاط  از  برخی  افزود:  وی   
فرونشست  میلیمتر  یک  روزانه  تهران 
دارند و متاسفانه باید اعالم شود که در 
مناطق 1۶، 1۷، 18، 1۹ و ۲0 شهرداری 
تهران و حتی برخی از اتوبان های مهم 
تهران مثل کمربندی آزادگان و اتوبان 
جاده ساوه تحت تاثیر فرونشست ها قرار 

گرفتند.
تهران  اطراف  شهرهای  وی،   گفته  به   
مثل اسالم شهر،  چهاردانگه و نسیم شهر 
نیز تحت تاثیر فرونشست های دشت های 

تهران قرار گرفته است. 
اینکه حق خودمان  بر  تاکید  با  رضوی 
را  زمین  فرونشست  که  می دانیم 
این  برای  گفت:  کنیم،  اطالع رسانی 
است،  نیاز  فنی  راهکارهای  موضوع 
همان اقداماتی که در تمام مناطق دنیا 
صورت گرفته است، اما متاسفانه مصرف 
زیاد آب در استان تهران باعث شده به 
این  و  زیادی شود  اتکا  زیرزمین  منابع 

فرونشست ها رخ دهد.
 وی در پاسخ به  این سوال که آیا در 
اطراف سدهای تهران فرونشست زمین 
داریم یا خیر، گفت: فرونشست در سطح 
کرج و لتیان در حد متعادل وجود دارد، 
زمین  فرونشست  شود  اذعان  باید  اما 
پدیده غیرمتعارفی نیست، اما در تهران 

در حال زیاد شدن است، چون برداشت 
آب افزایش دارد.

این  با  مقابله  برای  اینکه  بیان  با  وی   
پدیده نیازمند مطالعات جدی تر و فنی تر 
است، گفت: برای این موضوع باید یک 
هر  تا  شود  ایجاد  خاص  بودجه  ردیف 
موضوع  این  به صورت جزیره ای  ارگان 

را بررسی نکند.
و  راه  وزارت  شاید  وی،  گفته  به   
پدیده  به  دیگری  نگاه  شهرسازی 
بنابراین  باشد،  فرونشست زمین داشته 
درخواست ما این است که باید مطالعات 

جدی در این خصوص صورت گیرد. 
مصرف  سرانه  اینکه  بیان  با  رضوی 
تهران  استان  آب و آب تجدیدپذیر در 
تغییرات  گذشته  سال  چهل  به  نسبت 
سال  از  قبل  گفت:  است،  کرده  زیادی 

۵0 سرانه آب تجدیدپذیر در کشور ۷ 
هزار و ۵00 مترمکعب به ازای هر نفر 
بود و اکنون این سرانه آب تجدیدپذیر 
به 1400 مترمکعب کاهش یافته است 
 ۳۵0 به  عدد  این  تهران  استان  در  و 

مترمکعب رسیده است.
با بحران تامین آب  اینکه  با بیان   وی 
مواجه هستیم، گفت:  تهران  استان  در 
مقابله  برای  مناسب  راهبرد  یک  باید 
در  که  چرا  بیندیشیم،  وضعیت  این  با 
آب  در  ما  رویکردهای  گذشته  دهه   ۵
آب  چه  هر  یعنی  بوده،  عرضه محور 
تامین کنیم و در اختیار مصرف کننده ها 
مدیریت  را  آن  توانسته ایم  بگذاریم، 
کنیم، اما زمان نشان داد که این رویکرد، 
عرضه محوری  و  نبود  درستی  رویکرد 

رویکرد خوبی به حساب نیامده است. 

فرونشست زمین در اسالمشهر، نسیم شهر و چهاردانگه

گزارش

امام جمعه نسیم شهر: 

صاحب این انقالب مردم هستند

 بنابه این گزارش حجت االسالم محسن زاده امام جمعه نسیم شهر در 
راه پیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :حضور مردم 
درهمه صحنه ها و ۲۲ بهمن، دل شهدا و رهبر عزیز را خوشحال کرد 
این مردم هستند که انقالب و نظام را بیمه کرده وهمیشه با حضورشان 
در صحنه توطئه دشمنان را نقش بر آب می کنند و همه به موقع با شور 
ونشاط  حاضر می شوند و همچنین شعارهایی انقالبی خود را سر می 
انقالب  از  االن هم که 40 سال  داشتیم.  نشاط  دهند. سال ۵۷، چطور 
گذشته است، باز همان نشاط را  داریم. مردم واقعا آمدند با امام عزیزمان و 
با  مقام معظم رهبری  تجدید عهد میثاق کردند. نکته دیگر این که مردم 
به این بلوغ رسیده بودند که می دانستند که االن تمام ماهواره ها ، تمام 
خبرنگاران ؛ این ۲۲ بهمن را به دنیا مخابره می کنند و تمام دنیا به این 
۲۲ بهمن چشم دوخته است که ببیند که مردم در این 40 سال ، قشنگ 
و با حماسه ایستاده اند و به نسل پنجم این امانت الهی را تحویل می دهند 
و آنها هم با شجاعت، با شهامت، با درایت، با وجدان و با تکلیف محوری، 
این انقالب را تحویل می گیرند. توی این 40 سال ، دشمن خواسته به 
این نظام و این انقالب ضربه بزند:وتمام خواب های دشمنان نقش بر آب 
شده. چرا؟ چون دشمن همه چیز را مادی محاسبه می کند در صورتی که 
انقالب ما معنوی است ، انقالب ما با مقدسات است. انقالب ما با اهلل اکبر 
پیروز شده و با همه این مقدسات و معنویات ادامه خواهد داشت. فقط ملت 
عزیز ما همه بایستی این قطب معنوی را حفظ کنند و دشمن هم هیچ 
غلطی نمی تواند بکند.مردم همیشه پشتیبان نظام و والیت و انقالب بوده 
اند؛ مردم اصال صاحب انقالب هستند. وقتی که انقالب به وسیله رهبریت 
امام و با حضور مردم پیروز شده، ادامه اش هم با حضور مردم با شرط 

تبعیت از والیت مطلقه فقیه خواهد بود.

سرمایه گذاری بالغ بر5 میلیون یورو
 در نسیم شهر

به گزارش اتفاق روز، پروژ 8 هکتاری گلخانه ای معروف به )جانسپار( 
که آقای جانسپاریکی از شخصیتهای نامی شهرستان می باشد وحتی 
احمد آباد بهارستان بانام این شخصیت بنام احمد آباد جانسپارشناخته 
شده است معروف است و)حتی سعیدآبادنسیم شهر(اقای جانسپار با 
توجه به اینکه سالها در خارج از کشورزندگی کرده ولی  سودای خدمت 
به کشور خودش را داشت با ورود به کشوروسرمایه گذاری در بخش 
گلخانه با سرمایه بالغ بر۵میلیون یورودرجهت خدمت به منطقه قدم 
برداشت .وبا توجه به تجارب خود در زمینه کشت محصوالت گلخانه 
واحدهای  از  یکی  نوبرگ که  تجاری  برند  با  را  واحد صنفی  این  ای 
تولیدی بزرگ در سطح کشور است راه اندازی کرد.و درزمینه کشت 
توسعه  مسیر  در  کشاورزی  رونق  بر  عالوه  ای   گلخانه  محصوالت 
واشتغال جوانان این منطقه نیزکمک کرده است . این نخستین گلخانه 
کشت سبزیجات و صیفی جات در نسیم شهر شهرستان بهارستان 
است واین واحد گلخانه کشت سبزیجات و صیفی جات در زمینی به 
مساحت 1۷ هکتار به بهره برداری رسیده است و درحالی که کاهش 
ساالنه آب های زیر زمینی وبحران آب درکشوراست، مصرف آب این 
واحد یک دهم لیترنسبت به کشت سنتی  است .وبا توجه به اینکه 
سرما زدگی و خسارت هایی که به محصوالت وارد می شود یکی از 
راهکارهای اصلی جبران این مشکالت کشت گلخانه ای است کشت 
گلخانه ای که می تواند گام مثبتی در بحث استفاده بهینه از آب و 

جلوگیری از آفات وتولید محصوالت ارگانیک باشد.

7 سال اول - شماره 1

فرماندار بهارستان در جشن چهلمین  سالگرد 

انقالب آخرین حربه دشمن جنگ اقتصادی است

بیژن سلیمان پور فرماندار بهارستان :در آئین راهپیمایی جهلمین سال 
انقالب در جمع مردم نسیم شهر ضمن گرامی داشت یاد و خاطره 
ی شهدای واالمقام، شهدای انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس و 
شهدای مدافع حرم گفت: ما چهل سالگی انقالب اسالمی را جشن 
گرفته ایم و نظام جمهوری اسالمی ما ، با همه توطئه ها و با همه 
تحریم ها توانسته بیش از هر زمان دیگری با شکوه و با عظمت باشد و 
در رشد و بالندگی قرار بگیرد. امروز مفتخریم که کشور ایران مستقل 
ترین کشور دنیا هست. و ما به کشوری قدرتمند در معادالت جهانی 

تبدیل شدیم.
مردم   . بود  ساالری  مردم  ؛  اسالمی  انقالب  اصلی  رکن  افزود:  وی 
ساالری جمهوریت نظام است. بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی 
، دشمن جنگ تحمیلی را شروع کرد. نقشه شوم دشمنان ایجاد تفرقه 
بین  اختالف  تشدید  داخلی،  های  جنگ  ایجاد  بود.  مسلمانان  بین 
قومیت ها و تشدید اختالف بین مذاهب بین برادران اهل تشیع و اهل 
تسنن ، همه سناریوهای شوم دشمنان بوده است.حمله به هواپیمای 
مسافربری ، جعل نام مقدس خلیج نیلگون همیشه فارس ، همه از 

نقشه های شوم دشمنان بوده است.
وی ادامه داد: آخرین جنگ دشمن هم هم به نام جنگ اقتصادی است 
که با این ترفندملت ایران نا امید شوند ولی این ها دیدند که ملت ایران 
با بصیرت؛ با غیرت دینی، با روحیه انقالبی امروز از سرتاسر ایران به 

صحنه آمدند تا بگویند که به آینده این نظام امیدوار هستند.
از  یکی  ایران  اسالمی  افزود:امروز کشور جمهوری  سلیمانپوردرادامه 
کشورهای برتر منطقه و جهان در حوزه پزشکی و داروسازی هست. 

که توانسته با غلبه بر تحریم ها در این حوزه ها موفق شود.
ومردم  انقالبی آمدند که بی اعتمادی خود را به  آمریکا و غربی ها 
اعالم کنند. در۲۲ بهمن امسال ، یک اتفاق بزرگی افتاد؛ تکرار وحدت 

کلمه ، انسجام، یکپارچگی همه گروه ها شبیه انقالب  ۵۷ بود.
بهره برداري از 42 طرح عمراني

 در روستاهاي رباط کریم

فرماندار رباط کریم با اشاره به افتتاح سه طرح عمراني در هریک از روستاهاي 
قرار  تهران  استان  زمره شهرستانهای  در  کریم  رباط  گفت:   این شهرستان 
دارد که در احداث پروژه های عمرانی توجه بسیاری کرده است. بر همین 
اساس تالش دهیاران و شوراهای اسالمی را نباید نادیده گرفت که توانستند 
با  ادامه  در  وی  بگذارند.  نمایش  به  این شهر  روستاهای  در  را  عمرانی  بهار 
اشاره به هزینه های صورت گرفته در حوزه های روستایی خاطرنشان کرد 
و  و مجموعه ورزشي چندمنظوره  زمین چمن   ، امروز ساختمان دهیاري   :
پیاده روسازي با هشتصدمیلیون تومان اعتبار در روستاي شهرآباد افتتاح شد .

سید مهدي ساداتي افزود : کام اهالي سایر روستاهاي شهرستان رباط کریم 
از چندین طرح مختلف شیرین  برداري  بهره  با  تاپایان دهه فجر  به تدریج 

خواهد شد .

گفت:  کریم  رباط  شهردار  میرزمانی 
از  تومان  میلیارد  گذشته ۲4  سال  در 
گردیده  پرداخت  شهرداری  بدهیهای 
بدهکاری  از  نیز  تومان  میلیارد   ۹0 و 
شهرداری به پیمانکاران و هم به مردم 
باقی مانده است. وی افزود: ۶۳ میلیارد 
بودجه سال گذشته شهرداری   تومان  
بود که بیش از۹۵ درصد آن محقق شد و 
پروژهای میدان حضرت امام بلوار نبوت 
و … جزو اولویت های این شهرداری 
است. وی همچنین در بخش دیگری از 
سخنانش بر توجه به موضوع ترافیک در 
رباط کریم اشاره کرد و گفت: با توجه به 
اینکه  با افزایش قابل مالحظه  خودرو 
محدودیت  کنار  در  مسافرین  وتعداد 
ارتباطی شهر که  ظرفیت شریان های 
خیابان  مواصالتی  اصلی  راهای  یکی 
امام خمینی )ره( می باشد وهمچنین 

قرار گرفتن  چهار راه مصلی در این راه 
آوری  فن  کارگیری  وبه  لزوم  از  اصلی 
ایمنی  و  نظم  برقراری  در  نوین  های 
تردد در این محدوده هستیم  چهارراه 
و  بود  بسته  قبال  که  کریم  رباط  های 
بازگشایی  ترافیکی  حوزه  مطالعات  با 
بتوانیم  تا  ان هستیم  دنبال  به  و  شده 
کنیم. سازی  عادی  را  شهری  ترافیک 

طرح  دو  اجرایی  عملیات  آغاز  از  وی 
خرید  تجاری  مجتمع  سرمایه گذاری 
و فروش خودرو و شهربازی آبشناسان 
بخش  با  سرمایه گذاری  و  مشارکت  با 
خصوصی در رباط کریم خبر داد و در 
حوزه فضای سبز گفت: ۲00 هکتار از 
اراضی مجموعه گردشگری »کوه سیاه« 
از منابع طبیعی به شهرداری رباط کریم 
اراضی  این  در  که  است،  شده  واگذار 
است  نهال کاشته شده  اصل  1۵ هزار 

سرانه  افزایش  متر   ۲ کشت  بااین  که 
داشته ایم و امروز به بیش از 18 متر 
برای هر نفر رسیده است که این روند 
شهراست. مردم  برای  خوشایندی 

بودجه  به  اشاره  با  کریم  رباط  شهردار 

تومان  میلیارد   84 کرد:  ابراز  امسال، 
از آن  بوده و ۶0 درصد  امسال  بودجه 
پروژه های عمرانی است و وعده کردیم 
که منطق کم برخوردار از خدمات این 

شهردای بهره بردای شوند.

شهردار رباط کریم: 

 مرکزخرید و فروش خودرو در رباط کریم احداث می شود
 بانوان درنسیم شهر صاحب پارک می شوند

این گزارش شهردار نسیم شهر  بنابه 
از پروژ احداث پارک بانوان در نسیم 
احداث  پروژه   : گفت  و  داد  شهرخبر 
بوستان بانوان در راستای ایجاد فضایی 
مناسب برای این قشر در سال آینده 
اجرا می شود این پارک در زمینی بالغ 
بر ۳ هکتار در نظر گرفته شده است 
و این بوستان در فضایی محصور صرفاً 
به جهت استفاده بانوان ساخته می شود. طراحی ساخت این پارک به گونه ای 
انجام شده که صرفاً فضای سبز نباشد، بلکه زمین ورزشی اختصاصی تنیس، 
اسکیت و سالن ورزشی نیز برای این پارک در نظر گرفته شده است تا تمامی 
امکانات الزم در داخل این بوستان برای بانوان فراهم باشد.و انتظار می رود 
درهفته دولت سال آینده فاز اول این طرح افتتاح شود و تالش ما بر این خواهد 
بود تا پس از آغاز پروژه هرچه سریع تر آن را به طور کامل تکمیل نماییم . 
عباس شوندی شهردار نسیم شهر باتاکید بر اهمیت افزایش سرانه های فضای 
سبز شهری و ایجاد محیطی مناسب برای بانوان، عنوان داشت: پروژه پارک 
بانوان نسیم شهر یکی از برنامه های مهم مجموعه مدیریت شهری در سال 

آینده می باشد.
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عزیزاله نظری- مدیر مسئول
سازمان  یک  نمای  تمام  آئینه  عمومی  روابط 
است، جمله ای کلیشه ای که بسیار شنیده ایم، 
با این همه می توان گفت آئینه روابط عمومی 
بعضی از شهرداریها را این روزها غباری از جنس 
خودکامگی رسانه ای فرا گرفته است. به طوری 
برای  بلندگویی  به  همواره  عمومی   روابط  که 
فریاد زدن اقدامات شهردار بدل شده و در مقابل 
سعی دارند به تریبون تک صدایی برای شهردار 
در بعضی از رسانه خودی حتی کانال های غیر 
مجازتلگرامی  باشند واین کانالها را رسانه خود 
دانند . ودر مواردی حتی شهردارانی هستند که 
روابط عمومی  ندارند ولی  قبول  را  تک صدایی 
حرف شهردارراهم زیر پا می گذارد. مدیر بعضی 
به منت  از خدمت گذاری  ها  روابط عمومی  از 
ها  بدعت  این  از  ویکی  اند  آورده  روی  گذاری 
عدم پاسخگویی و تعامل روابط عمومی با بعضی 

ازرسانه های چاپی هم است 
این  از  دربعضی  ناپسند  های  بدعت  واین   
همین  آمد.  وجود  به  تهران  استان  سازمانهای 
مساله نیز فضا را برای اعمال نظرات شخصی  و 
را  از خبرنگاران  بعضی  به  نظرات   وارد آن  نیز 

فراهم آورده .
خودی  غیر  و  خودی  به  ها  رسانه  تقسیم  وبا 
در  طرفی  از  میکنند.  خاموش  را  دیگرصداهارا 
این حوزه شاهد هستیم روابط عمومی که می 
باشد  سازمان  یک  برای  قد  تمام  آیینه  بایست 
فرد محور شده و تنها با رویکرد تبلیغی نسبت 
به ایجاد جایگاه برای شهرداران وافراد دوردونه 

خودفعالیت می کنند.
در همین راستا طی گزارشهایی ازاین نوع روابط 
فعال  وما  رسد  می  ما  دست  به  که  ها  عمومی 
اسمی ازاین نوع روابط عمومی ها نمی بریم و با 
بررسی به وضعیت روابط عمومی های شهرداری 
روابط  اینگونه  سازکار  واگر  شود  می  پرداخته 
عده  خلوت  حیاط  و  نشود  اصالح  ها  عمومی 
ای خاص باشد مورد افشاء قرار می گیرد. قطعا 
روابط عمومی هر سازمان نقش مهمی در ایجاد 
رجوع  ارباب  رضایتمندی  نیز  و  اداری  سالمت 
شهرداری  عمومی  روابط  میان  این  در  و  دارد. 
مهمترین ارگان برای کسب این همکاری است و 
عده ای خاص ازاین سازمان با رویه اشتباه فعلی 
و رویکردعمادی قطعا در این زمینه موفق عمل 

نخواهند کرد.

حال بعضی ازروابط عمومی شهرداریها 
خوش نیست

نقشه های بی نقشه توسط تصمیم گیران شهری نسیم شهر

معتقد  افجه ای  نصراهلل 
که  حاشیه هایی  است 
این روزها برای هنر رقم 
زده می شود، به ضرر هنر 
است و هنرمندان باید با 
مقابل  ارائه هنر خود در 

این هجمه ها بایستند.
افجه ای،  نصراهلل   

خوشنویسی  عرصه  پیشکسوت  هنرمند 
این  که  هجمه هایی  درباره  نقاشی خط  و 
به  گفت:  می شود،  هنر  ساحت  به  روزها 
با  روزها حاشیه هایی  این  اینکه  من  نظر 
پیش  سال های  به  مربوط  که  تصاویری 
می شود،  ایجاد  رسانه ای  فضای  در  است 
زدن  برهم  آن  و  دارد  هدف  یک  فقط 

تعادل هنر و هنرمندان است.

افجه ای در ادامه بیان کرد: من 
این کارها  نمی دانم دلیل  واقعاً 
چیست ولی این را می دانم که 
این اقدامات فقط به ضرر هنر 

تمام خواهد شد.
از  بسیاری  افزود:  هنرمند  این 
این تصاویر غیرواقعی و نادرست 
هستند و افرادی که این کارها 
را انجام می دهند، می خواهند این فکر را 
منتقل کنند که در هنر رفتار غیراخالقی 
صورت می گیرد.این خوشنویس در ادامه 
تاکید کرد: هنر زیر نظر مسؤوالن و افراد 
مربوطه اداره می شود، در نتیجه پخش این 
تصاویر بی فایده است زیرا شاید تا چند روز 
روز همه  از چند  بعد  ولی  باشد  خبرساز 

متوجه اصل موضوع می شوند.

هنرمندان باید در مقابل هجمه ها بایستند
نوشتار

علی حیدری
)نایب  حیدری  علی 
مدیره  هیات  رئیس 
تامین  سازمان 
در  اجتماعی( 
این  بر  زیر  یادداشت 
که  می کند  تکیه  باور 

نباید از جیب کارگران به کارفرمایان، 
امتیاز داد بلکه وظیفه دولت است که 

از تولید صیانت کند.
در زمان جنگ نقل می شد که یک 
بنده خدایی از مسئولین پول جمع 
وقتی  و  دالر  به  هم  آن  می کرد 
کردند  سوال  او  از  جبهه  بچه های 
را  پول ها  این  جنگ  زمان  در  که 
بود:  برای چه جمع می کنی؟ گفته 
انقالب  فردای  برای  را  پول ها  "این 
و  می دارم"  نگاه  و  می کنم  جمع 
بودند:  گفته  او  به  جبهه  بچه های 
نکرده  خدایی  ما  اگر  حسابی  "مرد 
در جنگ شکست بخوریم که دیگر 
فردایی برای انقالب نمی ماند که تو 
برای آن پول جمع می کنی؟! "شبیه 
حکایت همان بنده خدای دیگری که 
حدود 10 سال پیش باب دولتمردان 
متمول را باز کرد و از او پرسیدند این 
همه پول را برای چه جمع کرده ای؟ 
و مدعی شده بود که "پول ها را برای 
)عج(  مهدی  حضرت  ظهور  فردای 

جمع کرده است؟!"
باری حکایت سازمان تامین اجتماعی 
بدون  است که  به مرحله ای رسیده 
کمک مجلس و دولت و سایر ارکان 
و اجزاء نظام نمی شود فردایی برای 
آن متصور بود و الزم است که یک 
اتفاق نظر ملی و اجماع رای همگانی 
برای نجات این سازمان حاصل شود 
و مجموعه حاکمیت دست به دست 
بازگشت  جهت  در  تا  بدهند  هم 
)نقدی،  مصارف  و  منابع  تعادل 
ورودی ها  تنظیم  تعهدی(،  و  جاری 
و  مالی  پایدارسازی  و  خروجی ها  و 
سازگارسازی قوانین، مقررات، روال ها 
و رویه های اجرایی آن با اصول، قواعد 
و محاسبات بیمه ای گام های جدی و 

موثری بردارند.
نقطه عزیمت این اقدامات که می توان 
آنها را با رویکرد اضطراری و جبرانی، 
و سپس رویکرد ترمیمی و اصالحی 
مدنظر قرار داد و اولویت بندی کرد، 
بایستی بر بازپرداخت تمام یا بخشی 
از بدهی های دولت به سازمان تامین 
این  در  تنها  و  گیرد  قرار  اجتماعی 
جهت  در  می توان  که  است  صورت 
و  اندیشید  راهکارها  سایر  انجام 
حرکت کرد. و از سوی دیگر بایستی 
اصول،  با  مغایر  تصمیمات  اتخاذ  از 
قواعد و محاسبات بیمه ای که منجر 
به کاهش ورودی ها و منابع و افزایش 
خروجی ها و مصارف سازمان تامین 
اجتماعی می شود احتراز ورزید و از 
تشدید شرایط بحرانی و کسری قابل 

توجه خودداری کرد.
متاسفانه مشاهده می شود که برخی 
اقدامات و تالش ها در جهت عکس این 
الزامی صورت می پذیرد  رویکردهای 
و در شرایطی که همگان بایستی به 
کمک سازمان تامین اجتماعی بیایند 
و  آن  مالی  پایدارسازی  جهت  در  و 
تامین کسری نقدی، جاری و تعهدی 
گام بردارند، عکس آن عمل می کنند 
و در حالی که به لحاظ بروز شرایط 
کمک  به  بایستی  اقتصادی  بحران 
سازمان تامین اجتماعی که مأمن و 
نقطه اتکاء و امید نیمی از جمعیت 
کشور است مبادرت نمایند، درجهت 

شاهد  می نمایند.  عمل 
که  تالش هایی  مدعا  این 
ماده  همزمان  تغییر  برای 
اجتماعی  تامین  قانون   41
)حق بیمه پیمانکاری ها( و 
ماده 41 قانون کار )حذف 
یکسان(  دستمزد  حداقل 
در جریان است. در حالی که در تمام 
کشورهای دنیا و حتی کشورهایی که 
نیستند و  اقتصادی مواجه  بحران  با 
برای توسعه کسب و کار می خواهند 
به ترقیق قانون کار به نفع کارفرمایان 
تقویت  به  ابتدا  کنند،  مبادرت 
اجتماعی  تامین  قانون  تعمیم  و 
می پردازند تا اطمینان خاطر و امید 
به آینده را در نیروی کار تقویت کنند 
ترقیق  و  تعدیل  اصالح،  به  و سپس 

قانون کار دست می زنند.
بحران  شرایط  در  کشور  اگر  حتی 
ترقیق  نیز  نبود  موجود  اقتصادی 
تامین  قانون  و  کار  قانون  همزمان 
توصیه  کارفرمایان  نفع  به  اجتماعی 
نمی شود و بلکه ایجاد رابطه معکوس 
بین این دو یعنی تقویت قانون تامین 
اجتماعی و نهاد تامین اجتماعی در 
کار  قانون  تضعیف  و  ترقیق  مقابل 
توصیه می شود و در این شرایط غالب 
تجارب علمی و عملی دنیا کمک به 
نظام تامین اجتماعی برای تقویت و 
توصیه  بیمه ای  پوشش های  تعمیم 

می نمایند.
پر واضح است که اگر زیرساخت های 
جامع  اطالعات  پایگاه  نظیر  الزم 
اشتغال،  و  کار  بازار  یکپارچه  و 
کار  الکترونیک  پرونده  یا  شناسنامه 
و اشتغال )در گذشته های دور کارت 
اشتغال  دفترچه  یا  شناسنامه  یا 
نیست(، سامانه  االن  و  وجود داشت 
و پنجره واحد خدمات کار و اشتغال 
وجود داشت، اعمال عدالت منطقه ای 
دستمزد  حداقل  در  توازن  ایجاد  و 
امری  باالتر  دستمزدهای  نفع  به 
شرایط  در  ولیکن  است  پسندیده 
موجود که حداقل دستمزد کارگری 
یکسان زیر خط فقر قرار دارد توسل 
به حداقل دستمزد منطقه ای با هدف 
صحیحی  کار  آن  تقلیل  و  کاهش 
نیست. کاماًل صحیح است که بگوئیم 
کالن  و  تهران  در  دستمزد  حداقل 
شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
)عسلویه و ... ( بایستی باالتر از حداقل 
دستمزد ملی باشد ولی اینکه به بهانه 
دستمزد  حداقل  منطقه ای  رویکرد 
را از همین مقداری که هست تنزل 
دهیم امر پسندیده ای نیست و منجر 
قانون  توامان  و  همزمان  تضعیف  به 
تامین  سازمان  و  اجتماعی  تامین 
حقوق  و  کار  قانون  نیز  و  اجتماعی 

بنیادین کار می شود.
شایسته است همانطور که در ستاد 
شرایط  خاطر  به   ... و  ویژه  تدابیر 
حمایتی  بسته های  کشور،  مبتالبه 
)واردکنندگان،  حوزه ها  تمامی  برای 
صادرکنندگان، تولیدکنندگان، حمل 
و نقل و ... ( طراحی و به مورد اجرا 
کار  حوزه  برای  می شود،  گذاشته 
بسته های  نیز  اجتماعی  تامین  و 
بمورد  و  طراحی  ویژه ای  حمایتی 
تامین  فردای  تا  شود  گذاشته  اجرا 
مولد،  اقشار  فردای  که  اجتماعی 
خدوم و تالشگر جامعه کار و تولید 
گردد.  تضمین  است،  آن  گرو  در 
و  کارفرمایان  به  است  قرار  اگر  و 
کمک  اقتصادی  بنگاه های  صاحبان 
از جیب  پذیرد،  مساعدتی صورت  و 
دولت انجام شود نه از جیب کارگران.

فرداِی تامین اجتماعی

یادداشت

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

دو هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی
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حسن نوروزی در نشست مشترک مسئولین 
اجرایی شهرستان بهارستان با استاندار تهران 
بهارستان  شهرستان  گفت:  سخنانی  طی 
از هر حیث محروم ترین شهرستان استان 
تهران است و سرانه های این شهرستان به 
این  بیان  با  است.وی  امر  این  مبین  خوبی 
که کانال »محمدیه« نیازمند اعتبارات است، 
گفت: این کانال می تواند سپری برای کانون 
ریزگردها باشد و بی توجهی به این کانال و 
وضعیت آن آینده ای نامعلوم برای ریزگردها 
در این منطقه و حتی پایتخت رقم خواهد 
اندیشیدن  خواستار  همچنین  زد.نورورزی 
راهی برای تامین پایدار آب شرب مردم غرب 
تهران شد و گفت: سامان دهی رودخانه کن 

در اتوبان تهران-  ساوه برای تامین آب شرب 
مردم نسیم شهر و گلستان ضروری است.

و  بهارستان  های  شهرستان  مردم  نماینده 
رباط کریم در مجلس شورای اسالمی سپس 
بهارستان  مواصالتی  محورهای  وضعیت  به 
اشاره کرد و افزود: احداث کمربندی جنوبی 
برای شهرستان های بهارستان، رباط کریم 
و اسالمشهر ضرورت داردوی ظرفیت های 
اشتغال زایی در بهارستان را مورد اشاره قرا 
صنایع  نسبی  مزیت  به  توجه  گفت:  و  داد 
کیف و کفش و مبل در شهرستان بهارستان 
ضرورت استقرار اتاق بازرگانی را در بهارستان 
الزامی می کند.سخنگوی کمیسیون قضایی 
گفت:  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس 

تجمیع مراکز قضایی در نحوه ارائه خدمات 
با  موثر است وی  بهارستان   به شهروندان 
امام  فرودگاه  نامطبوع مسیر  بوی  به  اشاره 
نامطبوع  بوی  برای  گفت:  خمینی)ره( 
تومان  ۲00میلیارد  استان  غرب  جنوب 
اعتبار در نظر گرفته شده است و حاضریم با 
تسهیم این اعتبار بین شهرستان ها مشکل 

بوی نامطبوع را رفع کنیم.

بهارستان؛ محروم ترین شهرستان استان تهران
خبر

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367
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یادداشت

به  اشاره  با  نشین  شاه  محمودی  محمد 
دستاوردهای 40 ساله انقالب گفت:اگر نگاهمان 
به 40 سال انقالب به صورت یک کتاب باشد و 
باز کنیم، 50 درصد آن  از وسط  این کتاب را 
دست اندازهایی  دیگر  درصد   50 و  دستاوردها 
که  است  تحریم هایی  و  تحمیلی  جنگ  مثل 
در مسیر پیشرفت ها انداختند و به این نتیجه 
به  نهایت  در  اسالمی  انقالب  که  می رسیم 
مردم  نماینده  است.  بوده  کشور  و  مردم  نفع 
داد:  ادامه  مجلس  در  مالرد  و  قدس  شهریار، 
معیشت  و  اقتصادی  مباحث  به  بخواهیم  اگر 
که  دیگر  برخی کشورهای  با  و  بپردازیم  مردم 
نگاه  بودند  ما  با  اقتصادی  تحول  با  همزمان 
کنیم، می بینیم که رشدی که نیاز بود نکردیم 
اما باید این را ببینیم که مسائلی مثل استقالل 
کشور، مشارکت عمومی، مردم ساالری دینی، 
رشد  صحنه ها،  تمام  در  مردم  حضور  امکان 
سری  یک  به  یافتن  دست  و  پژوهشی  مراکز 
انحصار چند کشور  دستاوردهای خاص که در 
بود حفظ کردیم.عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: اگرچه که ایران در مباحث معیشتی دچار 
مشکل شده اما مردم خود تصمیم گرفتند که 
بخرند  را  و چه چیزی  بفروشند  را  چه چیزی 
و این استقالل ارزشمند است؛ اگر با این دید، 
نگاه کنیم می بینیم که انقالب اسالمی جدا از 
تعداد دانشجویان، مراکز  آماری درباره  مباحث 
و  ریلی  خطوط  بیمارستان ها،  تعداد  علمی، 
راه آهن و درصد باسوادی و حتی امید به زندگی 
که از 53 سال به 70 سال افزایش پیدا می کند.

وی افزود: ریشه کن شدن برخی از بیماری ها که 
هنوز برخی از کشورهای اطراف ما به آن دچار 
هجمه  کنار  در  علمی  بحث های  یا  و  هستند 
نظامی در طبس و  یا حمله  و  نظام  به  آمریکا 

حتی  و  مسافربری  هواپیمای  کردن  ساقط 
قطعنامه ها و فعالیت هایی که آمریکا و منافقین 
اما مردم در  ایجاد نفاق در کشور کردند  برای 
عین حال که اختالف سلیقه داشتند اما برای 
حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ نظام همیشه 
در صحنه بودند.محمودی شاه نشین افزود: به 
راحتی می بینیم که انقالب اسالمی انقالبی بوده 
که برای مردم و به نفع آنها بوده است. بنابراین 
داشته،  انقالب  که  دستاوردهایی  از  بسیاری 
با  نمی توانست  چنینی  این  انقالب  جز  روشی 
دست مردم ایجاد کند.عضو کمیسیون شوراها 
و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در حوزه فرهنگی افراط و تفریط 
انقالب  از  قبل  کرد:  تصریح  داشتیم  بسیاری 
ولنگاری زیادی داشتیم و افراط در غرب گرایی 
وجود داشت اکنون نیز تفریط داریم و ترس از 
آن گذشته تاریک و پر از فساد باعث شده که 
متاسفانه نتوانیم در برخی جاها باز نگاه کنیم. 
در مسائل فرهنگی نقاط ضعف بسیاری داریم 
کنیم.وی  حل  را  آنها  تا  کنیم  تالش  باید  که 
مجموعه  معنی  به  فرهنگ  اگر  داشت:  اظهار 
در  باشد،  کردارمردم  و  گفتار  عادات،  رفتار، 
عنوان  به  است.  داشته  رشد  موارد  از  بسیاری 
مثال فرهنگ عمومی مردم در حفظ بهداشت 
اخالقیات خوب  و  انسانی  عمومی، حفظ شأن 
بوده اما در برخی مسائلی که اسالم و جمهوری 

اسالمی از ما انتظار داشته خوب عمل نکردیم.

محمودی شاه نشین : در حوزه فرهنگی 
افراط و تفریط بسیاری داریم

نوشتار

صدای مردم

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان ...........................................   0۲156771083
ارسال پیام کوتاه خوانندگان ......................................................   09361377917

etefagherooz   ................................................................... تلگرام با مردم@

ترمیم آسفالت
چرا شهرداری نسیم شهر به فکر ترمیم آسفالت کوچه ها و معابر نیست؟

امن پور از نسیم شهر

اجاره خیابان به دستفروشان نسیم شهر
آیا شورا و شهرداری نسیم شهر توان حل سد معبر شهر را ندارند؟

دستفروشان  پیاده روها و خیابانهای نسیم شهر را اشغال کرده اند و در صورت اعتراض ادعا می کنند ما اینجا را از 
مغازه داران اجاره کرده ایم. لطفا رسیدگی کنید.

جمعی از شهروندان نسیم شهر

جمع آوری حیوانات مزاحم
پرند جوالنگاه سگهای ولگرد شده و امنیت مردم در خطر است. لطفا پیگیری شود.

محمدی از پرند

معضل ترافیک اتوبان تهران- ساوه
معضل ترافیک اتوبان تهران- ساوه از سمت نسیم شهر به سمت تهران نگران کننده است. دیگر این اتوبان 

جوابگوی این همه خودرو نیست و هر روزه شاهد تصادف های شدید و ترافیک در این اتوبان هستیم.
قمی از رباط کریم

یک استارت آپ ایرانی موفق به جذب 
سوم  نسل  ساخت  برای  گذار  سرمایه 
سلول های خورشیدی شده است تا آن 

را به مرحله تولید برساند.
به گزارش اتفاق روز به نقل از معاونت 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
انرژی  موضوع  اهمیت  راستای  در 
در  قدم  نوپا  آپی  استارت  خورشیدی، 
امید  و  جذاب  اما  پرچالش  مسیری 
افزایش  آنها  ایده  با  تا  گذاشت  بخش 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
کارآمدترین راهکار برای کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای تحقق یابد.

تولید سلول  به  اقدام  آپ  استارت  این 
است  کرده  سوم  نسل  خورشیدی 
به  نورانی  انرژی  تبدیل  بر  عالوه  تا 
را  محصولی  برق،  تولید  و  الکتریکی 
طراحی کند که وزن سبک و شفافیت 
امکان  همچنین  باشد.  داشته  باالیی 
استفاده از سلول خورشیدی در کاربری 

های متعدد را فراهم کند.
نسل  خورشیدی  سلول  روی  فعالیت   
سوم از سال 94 و در قالب یک پروژه 
دانشجویی آغاز شد. پس از طی مراحل 
مطالعاتی موفق به تولید این محصول 
شدیم. اما این تازه آغاز راه بود چرا که 

مراحل توسعه و تجاری سازی محصول 
این  در  که  داشت  قرار  ما  روی  پیش 
نیاز  فراوان  تجربه  و  دانش  به  زمینه 

داشتیم.
کردن  طی  حال  در  آپ  استارت  این 
خود  محصول  سازی  تجاری  مسیر 

است.

ورود استارت آپ های ایرانی به ساخت نسل سوم سلول خورشیدی
علمی

معاونت  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
در  زیستی  محصوالت  تولید  گفت:  علمی 
کشور حدود یک میلیارد دالر صرفه جویی 

ارزی برای کشور به ارمغان آورده است.
به گزارش اتفاق روز به نقل از معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی 
گفت: تاکنون با توجه به فعالیت های صورت 
گرفته در این ستاد حدود یک میلیارد دالر 
از محل تولید داخل صرفه جویی ارزی شده 
است.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص 
کرد:  تصریح   ، ستاد  اهداف  و  ها  ماموریت 
رویکرد ما در ستاد، توسعه محور است و تمام 
تالش ما این است تا با اثربخشی و کارایی باال 
در تولید داروهای زیستی در داخل کشور، به 

کاهش ارزبری در کشور کمک کنیم.

به گفته قانعی، در حال حاضر تعداد داروهای 
بازار جهانی 146  زیست فناوری موجود در 
قلم است و از این تعداد، ۲۲ دارو در بازار ایران 
منوکلونال  داروی  تعدادی  که  است  موجود 
نوترکیب  داروی  هم  تعدادی  و  بادی  آنتی 
زیستی  داروهای  کرد:  بیان  وی  هستند. 
داروهایی هستند که از منابع زیستی گرفته 
فرآورده های  و  خون  واکسن،  باشند.  شده 
زیستی  بافت های  آلرژن ها،   ، یاخته ها  آن، 
شناخته شده ترین  نوترکیب ،  پروتئین های  و 

انواع زیست داروها به شمار می روند.

صرفه جویی ارزی یک میلیون دالری به واسطه فناوری زیستی
فناوری

توزیع : 56771992
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اخبار

امامی، رئیس شورای باغستان: در دوران 
خدمت خود، همه سرانه های ورزشی و 

بهداشتی و فرهنگی را پیش می بریم

4پروژه در دهه فجر به بهره برداری می رسد : بازار 
روز در شهر اندیشه که توسط بخش خصوصی راه 
کاویانی  مهندس  شود.  می  افتتاح  شده،  اندازی 
درنشست خبری در استانه دهه فجربا تشریح کارهای 
عمرانی گفت: چندین پروژه در دهه فجر قابل بهره 
برداری است. بوستان جوانمردان 4 کیلومتر رفت و 
برگشت بوستان نقش اندیشه بوستان نگارستان در 
فاز 3 ، بازار روز فاز 4، که با مشارکت بخش خصوصی 
پروژه  چندین  و  رسد.  می  افتتاح  به   ، شد  ساخته 
خوب هم در دهه فجر کلنگ زنی می شود و این 
و یک  بانو  فرهنگسرای  است.  تک  در کشور  پروژه 
ورزشگاه مدرن در فاز 2 اندیشه در دهه فجر کنلگ 
زنی می شود. این امکانات به صورت عادالنه در همه 
مناطق شهر توزیع می شود . بوستان نقش اندیشه 
2 میلیارد ، جوانمردان 1 میلیارد ، مسیر دوچرخه 
20 کیلومتر در شهر اندیشه ساخته می شود و فاز 
اول آن 4 کیلومتر است که این کار به محیط زیست 
بانوان  فرهنگسرای  نقل کمک می کند.  و  و حمل 
اعتبار اولیه اش 4 میلیارد تومان است و ورزشگاه فاز 
اول 5 میلیارد تومان است. پروژه های شاخصی در 
شهرستان اجرا می گردد. مد نظر ما افزایش کیفیت 
دارد.  قرار  ما  زندگی مردم است که در دستور کار 
در حوزه های فرهنگی و آموزشی ردیف خوبی در 
به  آینده  این است که سال  نگاه ما  بودجه است و 
خوبی پیشرفت داشته باشیم و به سوی آموزشهای 
شهروندی پیش رویم. در خرداد سال آینده 2 سالن 

سینما در شهر اندیشه فاز 2 مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. در بحث مترو پیگیریهای خوبی انجام شده 
و ایستگاهها طراحی شده است که در محل میدان 
آزادی  احداث می گردد و در این مسیر خیلی تملک 
هزینه   %  50 و  است  مستثنا  اندیشه  ولی  نداریم 
. اندیشه تبدیل به یک  احداث مترو را تقبل کرده 
شهر گردشگری شده است. چندین پروژه خوب دیگر 
به  نزدیک    96 سال  اواخر  در  که  است  شهر   در 
10 میلیارد به شرکت عمران مجوز صادر شد و در 
قبال آن برای شهرداری ملک خریداری شده است. 
: ما به سالمت شهروندان فکر می  ادامه گفت  وی 
کنیم که در قالب آن اجرای پروژه های ورزشی و 
بزرگ  دهکده  یک  است.  اندیشه  شهر  در  فرهنگی 
با چند سالن مدرن در فاز 5 در ابتدای شهر شروع 
بانو  فرهنگسرای  کنار  در  و  است  کرده  عملیات  به 
جهت  در  او  شد.  خواهد  ساخته  هم  ورزشگاه  یک 
زیبایی مبلمان شهر گفت: با توجه به زیبایی مبلمان 
و اینکه اندیشه زیرساختهای خوبی دارد و اعتبارات 
خیلی خوبی برای شهر اندیشه فراهم شده است که 
وجود  به  گردشگری  برای  سالم  و  خوب  شهر  یک 
در طرح  اندیشه  شهر  افق جمعیتی  او  است.  آمده 
تفصیلی 150 هزار نفر دانست وگفت شهرداری هم 
اندیشه  شهر  در  را  امکانات  عادالنه  توزیع  شعار  با 
فراهم کرده است که در همه فازها اقدام می گردد 
و محور ما برنامه 5 ساله تبدیل شهر به گردشگری 
است. کاویانی در خصوص رفع نیازهای شهروندان در 

بعد اداری گفت: شهرداری اندیشه در جهت اجرای 
خدمات دولت الکترونیک و سیستم شهرداری کامال 
به صورت یک اتوماسیون درآمده است و یک پروژه 
منازل  در  است که شهروندان  این  دیگر شهرداری 
خود عوارض خودرو و غیره را پرداخت کنند که این 
عملکرد در حوزه انفورماتیک در حال انجام است و  
سامانه 137  در شهرداری راه اندازی شده است و 
پروژه 1888  که برای اولین بار بعد از تهران درشهر 
اندیشه راه اندازی می شود  که در جهت ارائه دولت 

الکترونیک هدف ما همین است که تمام خدمات به 
صورت الکترونیک به مردم داده شود. وی در حوزه 
سرمایه  جهت  مکان  بهترین  را  اندیشه  گردشگری 
گذاری دانست و بازار ایرانی اسالمی که نقش جهان 
اندیشه  تبلیغ  جهت  در  حوزه  بهترین  است؛  دوم 
در  نفره   1200 همایشی  مرکز  یک  ساخت  است. 
شهر اندیشه در همه حوزه های ورزشی و فرهنگی 
کمک کرده است و نگاه ما به اندیشه این است که 

نگین غرب استان باشد. 

شهرداراندیشه:  پروژه 1888  که برای اولین بار 
بعد از تهران در شهر اندیشه راه اندازی می شود 

نهمین نشست خبری تدبیر دولت، امید 
ملت با حضور اصحاب رسانه وخبر نگاران 
،مهندس درخشان نسب شهردار شهریار 
،دکتر شهبازیان ریاست شورای اسالمی 
شهر شهریار ،معاونین شهردار ،صادق زاده 
مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
شهریار ،کمرئی مدیریت ارتباطات وامور 
معاونت  جلسات  سالن  در  الملل  بین 
خدمات شهر وامور مناطق برگزار گردید.

شهرداری  نسب  درخشان  مهندس 
غرب  نگین  شهریار   : گفت  شهریار 
جهت  در  است.وبهترین  تهران  استان 
وشهرداری  شورا  است  گذاری  سرمایه 
استقبال  شهر  به  گذران  سرمایه  ازورود 
می کندواز طریق پروژه های مشارکتی 
سودده ، برای شهرداری سرمایه به وجود 
می آید تا خال ها جبران شود. در شورای 
پنجم ، نسبت به خرید امالک در سطح 
جبران  را  کمبودها  که  شد  اقدام  شهر 

کرد. 
کشور  یک  ما  کشور  گفت:  اوهمچنین 
مختلف  زمانهای  در  و  است  خیز  زلزله 
لرزش هایی دارد. . باید بافت های فرسوده 
.بازآفرینی یک مقوله  بازآفرینی شود  ما 

ادارات  العاده مهمی است که تمام  فوق 
و  باشند.  داشته  متعامل  همکاری  باید 
بازآفرینی  از  مردم  که  کنیم  کاری  باید 
استقبال کنند. یعنی باید بروکراسی بین 
در  اوافزود  اجرا شود.  مردم  و  شهرداری 
یکسری  شهرداری   ، آینده  سال  بودجه 
ادارت  و  مراکز  بودجه  برای  را  ها  آیتم 
پیش بینی کرده است. برای سال بعد هم 
باید یکسری تغییرات را انجام دهیم که 

انگیزه در سازمانها ایجاد شود. 
وی گفت سازمان اتش نشانی شهریار به 
عنوان  به  سازمان  باالی  عملکرد  خاطر 
تهران شناخته  استان  برتر  یک سازمان 
کارهای  افزود:دیگر  وی   . شود  می 
اداره  به  دادن  سامان  و  سر  شهرداری 
حمل و نقل و ترافیک هست که ما یک 
دستگاه برای ثبت ورود و خروج تاکسی 
شهرداری  همچنین  کردیم.  مستقر  ها 
 3 فاز  در  ترافیک  مشکالت  شهریار 

فرمانداری را حل و پیگیری کرد.
یکی از کارهای شهرداری این است که با 
مالکان این اراضی توافق بشود که کمبود 
آن مناطق را به شهرک ها تامین کند. ما 
االن 10 تا 12 ماه درگیر 23 هزار متر 

زمین هستیم که پروژه های عمرانی در 
آن رشد و شکوفایی پیدا کند درخشان 
نسب درمورد ارزش افزوده در شهرداریها 
گفت :اکنون ارزش افزوده در شهرداری 
، جای خالی کمک دولت را جبران می 
کند.ودر پایان سال، یک نشست خبری 
دیگر داریم که می خواهیم اعداد و ارقام 
را آن موقع اعالم کنیم. بودجه امسال ما 
،تقریبا  427 میلیارد تومان بوده است. 
منابع درآمدی ما از سه قسمت می باشد. 
یک قسمت از فروش زمین بوده که 37 
فروش  از  قسمت  یک   . بوده  میلیارد 
از  دیگر  قسمت  و  بوده  گذاری  سرمایه 

ارزش افزوده و نوسازی است.
شهری  واحد  داد:مدیریت  ادامه  وی 
اکنون یک مسئله مهم در دولت است که 
مصوبه آن در مجلس برده شده است تا از 
آن به عنوان یک اصل مهم و ضروری نام 
تکالیف  شهرداری  اکنون  شود.هم  برده 
بدون  دهد  می  انجام  را  ادارات  بقیه 
اش  درآمدی  منابع  به  ریال  یک  اینکه 
اضافه بشود. مثال شهرداری برای نیروی 
انتظامی مواردی را با تخصیص اعتبار به 
این ارگان کمک کرده است یا ارگانهای 
بهزیستی یا آموزش و پرورش و ساخت 

مدرسه انجام می دهد.

درخشان نسب: از طریق پروژه های مشارکتی سودده ، برای 
شهرداری شهریار سرمایه به وجود می آید تا خال ها جبران شود

خبری  نشست  در  باغستان  شهردار 
شهرداری  در  رسانه  اهالی  حضور  با  که 
ها  رسانه   : گفت  شد.  تسکیل  باغستان 
نباید از انصاف و جوانمردی خارج شوند. 
باید  نگاه   . نداریم  کار  منفی  وجه  با  ما 
منصفانه و مثبت باشد و نقد و نواقص را 
در  هم  ما  تا  دهند  تذکر  و  اطالع  ما  به 
اصالح امور به کار گیریم و استفاه کنیم.

و فضای رسانه  نباشد  نگاه منصفانه  اگر 
در  مشکالتی  تواند  می  باشد  تند  ای 
در  رنجبر  مهندس   . بیاورد  بوجود  شهر 
خصوص مشکالت بوجود آمده از مجتمع 
گلگون گفت یک صورتجلسه 11 ماده ای 
تنظیم شد و در قالب یک الیحه تنظیم 

از  حمایت  راستای  در  هم  شورا  و  شد 
تولید و مجموعه هم دچار مشکل نشود 
و رفع ایرادهای الیحه هست . ایشان در 
مورد ورودی شهریار ادامه داد. شهرداری 
 21 منطقه  شهرداری  با  ای  تفاهمنامه 
بسته شد و قرار شد این پروژه به صورت 
فاز  میلیارد در  اجرا شود و 7   مشترک 
کارهای  و  شد  پرداخت  آن  هزینه  اول 
مجوز  و  شد  انجام  پروژه  این  مطالعاتی 
پیمانکار صادر شد که این پروژه به زودی 

شروع می شود.
اشاره  مهستان  پروژه  به  همچنین  وی   
ساخت  اول  از  پروژه  این  گفت  و  کرد 
فضای  بحث  در  را  الزم  استانداردهای 

آموزشی و غیره رعایت نکرد و شهرداری 
هم تمام تالش خود را داشت که تعامل 
و همکاری الزم را به خاطر ساکنین آن 
منطقه داشته باشد. و به خاطر مردم در 
بحث گاز همراهی شد ولی متاسفانه در 
ندیدیم  العملی  عکس  هیچ  ها  سازنده 
هنوز  شهرداری  میلیاردی   25 طلب  و 
بزرگ  این یک معضل  و  نشده  پرداخت 
برای شهرستان است و شهرداری هم در 
جهت حل این مسئله است. وی با اشاره 
: 93  میلیارد  به بودجه سال 96 گفت 
اولین  بریا  و  بود  بودجه سال 96  تومان 
بار در باغستان بودجه عمرانی ما بیشتر 
بود و 60  %  آن در کار عمرانی صرف 

شد  و 73 پروژه عمرانی تعریف شده و 
همه این پروژه ها  در حال کار و اقدام 
است. وی گفت:  در شهرداری باغستان 
زیرساختهای  و  اماکن  اجرایی  آمار  در 
ورزشی پیشرفت خوبی داشتند و چندین 
سالن ورزشی در مناطق مختلف اجرا و 
او در خصوص  دارد.  قرار  کار  در دستور 
جاری  سال  در  گفت:  سیاب  رودخانه 
بیش از 10 هزار نخاله تخلیه شده و در 
آنها درختکاری و فضای سبز اجرا شده و 
است  تنها شهرداری  باغستان  شهرداری 
تفاهنامه مراقبت  امور آب  با شرکت  که 
از حریم رودخانه امضاء کرده و ما تعهد 
داریم حریم و بستر را حفاظت کنیم. او 
بافت فرسوده شهری را 140 هکتار عنوان 
ای  قولنامه  را  آنها  بیشتر  بستر  و  کرد  
دانست  و گفت : آنها کمتر می توانند از 
پروانه  ما هم  و  استفاده کنند  تسهیالت 
تا  قرار می دهیم  آنها  اختیار  در  رایگان 
بتوانیم بافت فرسوده شهر را احیا کنیم. 
وی در آخر گفت: تهران  امروز به وظیفه 
خود در قبال شهرهای اطراف عمل نمی 
کند. انبارها و مراکز صنعتی و مزاحم در 
این منطقه هستند و دفتر و مراکز بازگانی 
شان در تهران است و عوارض خود را در 
ما خدمات  از  پرداخت می کنند.  تهران 
می گیرند و به تهران خدمات می دهند. 
تهران امروز برای ما سود نیست و آسیب 
دهیم.  می  تهران خدمات  به  ما  و  است 
و  کشیده  خودش  دور  خط  یک  تهران 
چهار دیواری را اختیاری کرده و زیر بار 
تعدادی مشکالت محدوده و حریم نمی 
رود. و در اولویت کار خود قرار نمیدهد. 
و  فرماندار  از  تشکر  ضمن  آخر  در  وی 
مسئولین و رییس دادگستری و شورای 
تامین و دیگر مسئولین که در کمک و 
کنند  می  یاری  را  ما  مردم  به  خدمت 
تشکر می کنیم تا ما هم بتوانیم خدمت 

خالصانه را داشته باشیم.

شهردارباغستان : تهران امروز برای ما سود نیست 
و آسیب است و ما به تهران خدمات می دهیم

اخبار

جعفری رییس شورای شهر:  وجود 
بازارومراکزتجاری یک شهر تکمیل شده است

رییس شورای شهر اندیشه در نشست خبر با اصحاب رسانه 
گفت: تا امروز 82 جلسه رسمی برگزار شده است که مصوبات 
تخلفات  تعداد  وی  است.  بوده  شهر  فرهنگی  و  عمرانی 
ساختمانی را رو به کاهش دانست و گفت : با توجه به اینکه 
بر  تالش  دوره  این  در  اما  بود  زیاد  تخلفات  قبل  دوران  در 
این بوده که با کمترین تخلفات ساختاری جلو برویم. و همه 
تالش بر این است که این شهر به یک شهر گردشگری تبدیل 
شود. وی بازارها و مراکز تجاری را به عنوان یک شهر تکمیل 
شده دانست و گفت: در 10 سال آینده حتما همه موارد شهر 
تکمیل خواهد شد و همه تالش شورا و شهرداری بر این است 
که سرمایه گذاری هایی در حوزه گردشگری به شهر تزریق 
کنند که نمونه های آن مسیر دوچرخه سواری ، بزرگترین 
در  موارد  این  که  است  مختلف  فرهنگسراهای  و  آبی  پارک 
برنامه  هم  سالمندان  حوزه  در  است.  گردشگر  جهت جذب 

های خوبی در حال انجام است . 

افتتاح 6 پروژه عمرانی درشهر فردوسیه فردوسیه
شهردار  حضور  با  مطبوعاتی  نشست 
از  جمعی  و  اسالمی  شورای  اعضای   ،
شهر  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 

فردوسیه برگزار شد.
: دهمین نشست  اتفاق روز  به گزارش 
ملت  امید   ، دولت  تدبیر  مطبوعاتی 
علیرضا  با حضور  انقالب  در40 سالگی 
مرتضی   ، فردوسیه  شهردار  اسدی 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  رسولی 
فردوسیه ، معاونت های خدمات شهری 
شهرداری  فرهنگی  و  شهرسازی  و 
و رسانه در  و اصحاب جراید  فردوسیه 
برگزارگردید.علیرضا  فردوسیه  شهر 
اسدی شهردار فردوسیه در این نشست  
این  عملکرد  و  اقدامات  بیان  ضمن 
مجموعه در حوزه های مختلف شهری 
، اجتماعی و فرهنگی از افتتاح و بهره 
دهه  در  عمرانی  پروژه  شش  برداری 
مبارکه فجر در شهر فردوسیه خبر داد 
و گفت : شهرداری فردوسیه توانسته در 
سال جاری بیش از 130میلیارد ریال در 
که  کند،  تعریف  پروژه  عمرانی،  حوزه 
بینی  پیش  از  میزان  این  خوشبختانه 

های بودجه سال 97 نیز فراتر شد.

در  ما  :تالش  افزود  اسدی  مهندس 
ابتدای شروع به کار در مسند شهرداری، 
را  شهری  خدمات  حوزه  مشکالت 
نابسامان  شرایط  وجود  با  ساماندهی 
در  را  شاخصی  پروژه های  اقتصادی،و 
افزود:  او    .» کنیم  شروع  شهر  سطح 
پروژه های شاخص شهر شامل ساختمان 
ورزشی  سالن  آتش نشانی،  جدید 
یوسف آباد و سالن چند منظوره در خاوه، 
مدرسه 15 کالسه مسکن مهر و پارک 
فرمانداری  با همکاری  مهر که  مسکن 
در حاِل اجرا بوده که امیدواریم در ایام 
او  شود«.  افتتاح   فجر  دهه  مبارک 

گفت. از مهمترین اولویت های ما، عقد 
قرارداد با مالکین اراضی بزرگ است تا 
را در زمینهای  بتوانیم سرانه ها  اینکه 
فضای  بحث  در  کنیم.  تامین  بزرگ 
فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی و امنیت 
، ما معضالت را شناسایی می کنیم و 
مشکالت  این  تا  کردیم  جذب  را  عزم 
را با همکاری نهادها و مشارکت مردم 
سال  افزود:از  درادامه  وی  کنیم.  حل 
تبدیل شد  به شهر  فردوسیه  که    81
، همه دوستان برای ساخت و آبادانی ان 
شهر تالش کردند وافتخار ما این است 
بیاید  اینجا  به  بزرگ  های  سرمایه  که 

وسرمایه گذاری کنند و ما از این پروژه 
های سرمایه گذاری  استقبال می کنیم  
را  بخش خصوصی  منظور  به همین  و 
های  پروژه  کردیم.  کار  این  درگیر 
عمرانی بزرگ موید همین موضوع است. 
بخش های خصوصی از طریق قانون می 
توانند تولید ثروت کنند.گفتنی است در 
این جلسه معاونت های خدمات  ادامه 
و  فرهنگی  و  شهرسازی  و  شهرداری 
حوزه سرمایه گذاری به ارائه عملکردی 
از اقدامات خود پرداختند.در این نشست، 
شهر  اسالمی   شورای  )رئیس  رسولی 
فردوسیه( با ابراز خرسندی از برگزاری 
این  خاطرنشان کردن  با  نشست ها  این 
کردیم  سعی  همواره  ما  که  موضوع 
مشکالت  حل  و  پیگیری  در جهِت 
شهروندان گام برداریم و از قانون شکنی 
کنیم  جلوگیری  مختلف  حوزه های  در 
سطح  ارتقای  راستای  در  همینطور 
کیفی فرهنگی، عمرانی و اجتماعی شهر 
فردوسیه با برنامه ها و اقداماتی که در 
هستیم  آن  درصدد  داریم  کار  دستور 
که در این شرایط اقتصادی و اجتماعی 

کشور بطور مثبت و موثر عمل نماییم.

افتتاح مدرسه ۹ کالسه حکیم نظامی 
گنجوی در شهر شاهدشهر

مدرسه 9 کالسه حکیم نظامی گنجوی در شهر شاهدشهر با 
افتتاح  حضور مهندس طاهری فرمانداری شهرستان شهریار 
شد. به مناسبت ایام دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، 
مهندس محمودی نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس 
و مالرد در مجلس شورای اسالمی، مهندس خراسانی مدیر 
کل دفتر فنی عمرانی استانداری تهران، عبدالعلی سرپرست 
معاونت فنی و عمرانی فرمانداری، سرپرست شهرداری و رئیس 
شورای اسالمی شاهد شهر و جمعی از مردم شریف شاهد شهر 
مدرسه 9 کالسه شهرک الله در این شهر افتتاح گردید.بنا بر 
این گزارش؛ ساخت این مدرسه که از اوایل سال 97 آغاز شده 
بود، در زمینی به مساحت 1500 متر مربع، گنجایش تحصیل 
تعداد 270 دانش آموز در 9 کالس را دارد و با اعتباری بالغ 
بر حدود 16 میلیارد تومان از محل مبالغ ارزش افزوده که در 
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار به تصویب 
رسید، افتتاح و آماده استفاده دانش آموزان این منطقه شده 

است.

محمودی: سرپرست شهرداری شاهد 
شهر خبرنگاران پل ارتباطی مطمئنی 

مابین مردم و مسئولین هستند
در این نشت  محمودی سرپرست شهرداری شاهد شهر 
نشست  این  برگزاری  و  خبرنگاران  حضور  از  تقدیر  با 
مطبوعاتی در جهت منتقل کردن اقدامات و فعالیت های 
انجام شده دستگاه ها و ادارات شهرستان شهریار و آگاهی 
بخشی درست به مردم بیان داشت: خبرنگاران میتوانند در 
بهبود اوضاع و شرایط بسیار کمک حال مسئولین باشند و 
با آگاهی از فعالیت انجام شده و برنامه های در دست اقدام 
ارتباطی  پل  و  کنند   منتقل  عموم شهروندان  به  را  آنها 

مطمئنی مابین مردم و مسئولین باشند.

باغستان
شهریار

نشست  در  وحیدیه  شورای  رییس 
شورای   : گفت  خبرنگاران  با  خبری 
و  هماهنگی  و  تعامل   با  وحیدیه 
پیگیری  را  مردم  مطالبات   ، همدلی 
اختالف  در شورا  کند. وی گفت:  می 
سلیقه داریم ولی از عمران  و آبادانی 
داریم  می  بر  قدم  مردم  نفع  به  شهر 
و منابعی که نصیب شهر  بودجه  از  و 
می شود ، در مناطق محروم در جهت 
توسعه شهر خرج می کنیم. شورا ، بر 
عملکرد مسئولین و شهرداری نظارت 
دارد و با مصوباتی که شورا دارد ، همه 
مسیرهای مشخص را پیگیری می کند. 

همه  و  هستیم  شهروندان  نماینده  ما 
آبادانی  نظرات شهروندان را در جهت 
شهر مدنظر قرار می دهیم. در جلسات 
نخبگان  و  بزرگان  حضور  با  هم  شورا 
برنامه  با  و  دهیم  می  تشکیل  جلسه 
زیر  سازی  آماده  و  مدت  بلند  های 
ساخت های شهر ؛ این شهر را  آباد می 
کنیم. این کار  هم ضامن آماده سازی 
زیرساخت هاست. مجموعه شهرداری 
شهر  مشکالت  رفع  جهت  در  شورا  و 
همکاری می کنند و ما با تمام  قدرت 
به مردم  در دهه 40  را  این خدمات 

سالگی انقالب ادامه می دهیم.

رئیس شورای وحیدیه : جلسات شورا  با حضور
 بزرگان و نخبگان تشکیل می شود

وحیدیه

خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  باغستان  شورای  رئیس 
گفت: شهرداری باغستان به خوبی برنامه شورا  را به اجرا 
گذاشتند. یکی از برنامه های شورا ، بودجه سال 98 است 
و ما به شهروندان قول می دهیم که در سال آتی در همه 
بتوانیم  دارد  و جمعیتی که  به وسعت  توجه  با  ها  محله 
پاسخگوی عزیزان باشیم. او شورا و شهرداری را با توجه به 
اینکه استاندارتهران در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز 
غیرمجازتاکید جدی دارد گفت : در خصوص جلوگیری از 
این ساخت و ساز شورا برنامه خوبی را در پیش گرفته و بنا 
داریم در آینده ای نزدیک هیچ گونه ساخت و ساز غیرمجاز 
نداشته باشیم و بعضی از افرا هجمه هایی به ما تحمیل می 
کنند ولی ما طبق قانون با کمک مسئولین شهرستان کار 
خود را به همین منوال ادامه می دهیم. وی در خصوص 
تعداد مصوبات و جلسات گفت : ما روزهای یکشنبه و سه 
شنبه جلسات شورا را ادامه می دهیم و در این مدت 59 
جلسه تشکیل شد. و کارهای عمرانی در محالت مختلف 
با توجه به جمعیت زیاد یک سالن ورزشی  انجام شد. و 
بزرگ و استاندارد در نصیرآباد ساخته می شود و امیدواریم 
در دوران خدمت خود، همه سرانه های ورزشی و بهداشتی 

و فرهنگی را پیش ببریم.
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گزارش

شیری نایب رئیس شورای صباشهر: 

باهمدلی و همراهی مسئولین در جهت رفع 
نیازهای مردم قدم برمی داریم

نایب رئیس شورای صباشهر در نشست  بنابراین گزارش، شیری 
با خبرنگاران گفت همکاری های صورت گرفته میان شهرداری و 
شورای اسالمی شهر را نقطه قوت پیشرفت در امور و حل مشکالت 
است  وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده میخواهیم 
در راستای سند چشم انداز پنج ساله شهر گامهای موثری برداریم 
که نتیجه آنرا عموم شهروندان احساس کنندوهمدلی و همراهی 
مسئولین در جهت رفع نیازهای مردم قدم برمی داریم وی از جمله 
اقدامات صورت گرفته عنوان کرد   ساماندهی و تکمیل پروژه های 
نیمه کاره عمرانی، کلنگ زنی پروژه های سالن چند منظوره در 
اسالم آباد غرب، ساخت درمانگاه در شهرک ویره با مشارکتهای 
شهرک،  این  در  نشانی  آتش  ایستگاه  ایجاد  و  خصوصی  بخش 
از  الگویی  عنوان  به  هکتاری  پارک ۵  کبودی،  هکتاری  پارک ۳ 
پارک مدرن با ظرفیت اسکان همزمان ۳۰ هزار نفر و ارائه امکانات 
تفریحی، ورزشی و خدماتی بصورت سیار با رویکرد بحران در ایام 

دهه فجراجراو کلنگ زنی می شود. 

و  تدبیر  دولت  نشست  یازدهمین 
نشست  این  در  برگزار شد.  ملت  امید 
مهندس کریمی  شهردار صبا شهرگفت 
پروژهای خوبی در صباشهر قابل اجرا 
اعضای  با  همدلی  و  وماهمراهی  است 
قدم  مردم  به  خدمت  جهت  در  شورا 
است  شهر  زیبنده  تاانکه  داریم  برمی 

انجام دهیم.
رودخانه  در خصوص  کریمی  مهندس 
کیلومتر   9 تقریبا  گفت:   چای  شات 
و  است  صباشهر  قانونی  محدوده  در 
با مشکل  را  مدیریت شهری  مجموعه 
احداث  قدم،  اولین  است.  مواجه کرده 
پروژه   %  9۰ که  است  ساحلی  دیوار 
می  اتمام  به  سال  پایان  تا  دیوار  این 
رسد. و تا سه ماه اول سال 98 کامل 
تمام می شود. اگر زمانی سیالبی پیش 
آن  در  که  مسکونی  های  خانه  بیاید، 
مسیر است، در معرض خطر هستند و 
این از وظایف آب منطقه ای است که 
مسائل را حل کند. طبق محاسبات و 
مشاهدات، یک بخشی از این پروژه در 
سال 7۵ توسط قاسم آباد انجام شد که 
های  بودجه  با  سال  آن  در  فرمانداری 
استانی این مشکالت را برطرف کردند. 
و بعد از آن سال با پروژه های عمرانی 
شهرداری انجام شده است.در سال 98، 
بحث ما ایجاد حفاظ روی دیواره ای این 
شهر است و خطر پرت شدن و سقوط 
کیلومتر   4 دارد.  وجود  رودخانه  در 
و  مسکونی  محدوده  در  رودخانه  این 
ریزی  برنامه  با  ما  و  دارد.  قرار   منازل 

می خواهیم این دیوار ساحلی را در کل 
سال،  چند  این  طی  و  کنیم  بنا  شهر 
شهرستانهای  بین  در  منابع  کمترین 
استان تهران و حتی شهرستان شهریار 

به ما تخصیص داده شده است.
ما   ، استان  ترافیک  شورای  بحث  در 
شهر  ورودی  از  زیرگذر  الین  دو  االن 
آدران به صبا شهر را داریم . فاز اول : 
زیرگذر آدران به شهریار. فاز دوم: الینی 
که از شهریار به آدران می رود.از دیگر 
است.  ساوه  جاده  ساماندهی  اقدامات 
که از انتهای جاده قندی شات ، اجازه 
دسترسی به جاده ساوه را داریم. تا سال 
آینده اتصال جاده ساوه به صباشهر و 
تا  قندی شات  ساماندهی محور جاده 
قاسم آباد هستیم. او در ارتباط با بافت 

های فرسوده افزود . بافت های فرسوده 
آباد(   در صباشهر ) مثل کبوده، قاسم 
به عنوان یکی از دغدغه های ما است 
و چون بیش از 7۰ % این اراضی فاقد 
سند مالکیت هستند ما نمی توانیم از 
آن تسهیالت که دولت به ما می دهد، 

استفاده کنیم. 
اهم فعالیت ها و برنامه های کلنگ زنی 

دهه فجر :
منظوره  چند  سالن  افتتاحیه  1-پروژه 

در اسالم آباد
2- در ویره، با توجه به کمبود امکانات 
و زیرساخت های اجتماعی ، درمانگاه 
با مشارکت بخش خصوصی  تیپ یک 

انجام می شود
۳- برای بحث امنیت و کاهش خطرات 

و  افتتاح  ویره  نشانی  آتش  ایستگاه   ،
کنگ زنی می شود.

4- زیرگذرهای آدران به شهریار انجام 
خواهد شد

۵- تاسیس پارک یک هکتاری کبودین 
که سرانه فضای سبز را باال می برد

6- تاسیس پارک بحران که یک پارک 
چند منظوره با چندین سالن است و به 
عنوان یک پارک الگو ، ظرفیت اسکان 
و  دارد  واحد   را در آن  نفره  ۳۰ هزار 
استفاده  زلزله  مثل  هایی  بحران  برای 

می شود.
ما با همکاری شورای شهر و شهرداری 
صباشهر  شهر  برای  را  شعار  یک   ،
و  صبر  شهر  را  صباشهر  و  ساختیم 

صالبت و صداقت نامگذاری کردیم.

کریمی شهردار صباشهر: 4 کیلومتر رودخانه شات 
چای در محدوده مسکونی و منازل قرار دارد

شهر  شورای  رئیس  شهبازیان  منصور 
کار  به  آغاز  زمان  از  ماه   1۳  : افزود 
دوره  در  شهریار  شهر  اسالمی  شورای 
برگزاری  قالب  در  و  می گذرد  پنجم 
کمیسیون  پنج  و  علنی  جلسات 
تخصصی در شورا مصوبات خوبی را به 
نفع شهر و شهروندان به تصویب رسیده 

است.
وی با بیان اینکه طی این مدت جمع 
فوق  ، 8 جلسه  آن 8۳ جلسه رسمی 
العاده و 7۵ جلسه علنی در شورای شهر 
شهریار برگزار شده افزود: 48 جلسه نیز 
در کمیسیون های تخصصی برگزار شده 
که بیشترین آمار مربوط به کمیسیون 

شهرسازی است.
رییس شورای اسالمی شهر شهریار در 

ادامه تصریح کرد: شورای پنجم در این 
که  داشته  جلسه  دستور   81۰ مدت 

حاصل آن 482 مصوبه است .
وی به الیحه های دو فوریتی نیز اشاره 
کرد و افزود : در این مدت هم 48 الیحه 

دو فوریتی مورد بررسی قرار گرفته .
شهبازیان با بیان اینکه در طول 1۳ ماه 
مشارکت  برای  پنجم،  شورای  فعالیت 
هر چه بیشتر مردم در اداره شهر چند 
حرکت اساسی انجام شده است، گفت: 
دستور جلسات  و مصوبات شورای شهر 
به صورت مرتبط برای شفاف سازی و 
به  مربوط  امور  جریان  در  مردم  اینکه 
از  باشند،  برگزاری جلسات شورا  نحوه 
طریق پایگاه اطالع رسانی انجام گرفته 

است .

شهریار  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
شفافیت، اعتمادسازی و جلب مشارکت 
شورای  دستاورد  مهم ترین  را  مردم 
بر  پنجم  شورای  کرد:  عنوان  پنجم 
شفافیت، اعتمادسازی و جلب مشارکت 
مردم تاکید داشت و امیدواریم به خوبی 

این اهداف را محقق کنیم .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه در شورای شهر برای انضباط 
مالی اقدام و حرکت های خوبی انجام 
گرفته افزود: در سه ماهه پایانی هر سال 
شورای  در  بودجه  پیشنهادی  الیحه 
سوی  از  تائید  از  پس  و  تصویب  شهر 
می شود  ابالغ  شهرداری  به  فرمانداری 
اعتبارات  از  توجهی  قابل  درصد  که 
عمرانی  کارهای  صرف  مصوب  بودجه 

میشود.
را  مسئولین  و  مردم  با  ارتباط  وی   
مهمترین دستاورد شورای پنجم مطرح 
و  مردم  با  ما  ارتباط   : افزود  و  کرد 
مسئولین شهرستان در سطح مطلوبی 
است؛ بازدیدهای میدانی و مالقات های 
در  که  بطوری   ، مساجد  در  مردمی 
بودیم  که  هرجا  و  خیابان  و  کوچه 
جریان  در  و  کردیم  صحبت  مردم  با 
خواسته ها، انتظارات و مسائل منطقه و 

محله هایشان قرار گرفته ایم.

مدت  این  در  اینکه  بیان  با  شهبازیان 
تمام  با  جدی  افزایی  هم  بر  تاکید 
و  شهرستان  در  اجرایی  های  دستگاه 
استان داشتیم و از آنها در جهت کمک 
استمداد  شهروندان  آسایش  و  رفاه  به 
کردیم، یاد آور شد : در این مدت بیش 
از  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  ترین 
معاونان  ،فرماندار،  جمعه  امام  جمله 
شهرستان  مردم  نماینده   ، فرمانداری 
و  نهادها  و  ادارات  مسئولین  سایر  و 
سازمانها در جلسات علنی شورای شهر 
حضور یافتند. وی ادامه داد: در شورای 
و  آب  مدیران  با  جلسه  چندین  پنجم 
برق منطقه در بحث آب و فاضالب  و 
به  شهریار  شهرستان  در  ها  خاموشی 
گذر  راهکارهای  و  تعامل  ایجاد  جهت 
از تابستان کم آبی و خاموشی ها برای 
شهروندان برگزار گردید .  رییس شورای 
اسالمی شهر شهریار در پایان سخنان 
خود با اشاره به پروژه های زمین مانده و 
یا نیمه کاره در شهر شهریار خاطر نشان 
کرد : امیدواریم پروژه های عمرانی در 
این دوره با تالشهای بی وقفه از سوی 
تمامی اعضاء و مدیران شهرداری به سر 
شهروندان  به  که  قولی  و  برسد  انجام 
داده ایم به صورت کامل به بهره برداری 

برسد .

شهبازیان رئیس شورای اسالمی شهر شهریار :

482 مصوبه و برگزاری 48 جلسه در کمیسیونهای شورا در سال نخست  

گزارش

سلگی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهریار:

 آزادسازی 170هزار مترمربع از اراضی
 شهرستان شهریار 

شهریاردر  شهرستان   کشاورزی  جهاد  مدیر  ؛  روز  اتفاق  گزارش  به 
نشستی خبری با اصحاب رسانه در شهرستان باارائه گزارشات، آمارها و 
توضیحاتی درباره باغبانی و محصوالت زراعی و باغی شهرستان شهریار 
به بیان گزارشاتی در رابطه با واحدهای صنعتی طیورو دامی،صنایع 
تبدیلی، تکمیلی، فراوری و بسته بندی و ... . . پرداخت. مهندس سلگی 
در این نشست از آزادسازی 17۰هزار مترمربع از اراضی این شهرستان 
که ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی انجام شده بودخبر داد. وافزود 
مالکان این اراضی با  تفکیک و تغییر کاربری با احداث دیوار، بنا، ویال، 
جدول کشی، خیابان کشی آسفالته و استقرار کانکس و ... شده بودند، 

که باحکم مراجع قضایی مورد تخریب قرار گرفت.
میانگین  تولید  به  اشاره  با  کشاورزی شهرستان شهریار  جهاد  مدیر 
ساالنه 178هزارتن انواع محصوالت باغی و تولیدات دامی شهریار را 
1۳۰هزار تن اعالم کرد و گفت: شهریار، رتبه برتر تولید میوه های 
هسته دار را در سطح 16 شهرستان استان تهران در اختیار دارد.وی 
حوزه کشاورزی دراین شهرستان را پویا دانست وگفت وسعت اراضی 
کشاورزی شهریار 18هزار و 8۳4 هکتار است که از این میزان تنها 

14هزار و ۳۰۰هکتار زیر کشت است.
نگین سبز  باغ که شهریار  و 9۰۰۰ هکتار  زراعی  اراضی  که 6۵۰۰ 
استان تهران میباشد.او با اشاره به تولید قارچ در شهرستان افزود 26 
درصد قارچ کشوررا دراستان تهران تولید می کنند که شهریار جایگاه 
دوم را دارد ودر این مورد پایانه حمل وتوزیع قارچ کشور در شهریار 
در حال پیگیری است که با تسهیالت 12 میلیاردتومانی تامین اعتبار 

می شود.  
وی در مورد بحران آب گفت متاسفانه بخش زیادی ازارضی به دلیل 
کمبود آب از چرخه کشت  کنارگذاشته شده است و با بیان اینکه ما 
در تالش هستیم با بهره گیری از دانش و امکانات روز این موضوع را 
بهبود ببخشیم ورویکرد های نوینی همچون تصفیه و استفاده از آبهای 
نامتعارف و پساب ها به انجام برسد و در این شرایط که سطح آبهای 
زیر زمینی بسیار کاهش یافته بدنبال جبران این کمبود و جایگزین 
چاه های آب عمیق در شهرستان هستیم و با مدیریت واجرای سیستم 
های نوین آبیاری برای افزایش بهره وری و افزایش راندمان آبیتا این 

سطح آبها درشهرستان پایین تر نرود.

شهردار وحیدیه:  با افتتاح مرکز 10 تختخوابی شبانه روزی درمان گستر وحیدیه
یکی از نیازهای اساسی شهر در بخش بهداشت و درمان تامین شد

:سالمت  گزارش  این  بنابه 
در  وحیدیه  شهردار  بخش 
نشست خبری ضمن گزارش 
عملکرد سال 96 و 97 گفت : 
ما کارهای خیلی خوب و زیر 
داشتیم.  در شهرستان  بنایی 
مرکز  افتتاح  آنها  مهمترین 
روزی  شبانه  تختخوابی   1۰
یکی  که  است  گستر  درمان 
در  شهر  اساسی  نیازهای  از 
بود  درمان  و  بهداشت  بخش 
شهردار  توسط  مرکز  این  و 
برداری  بهره  مورد  و  تجهیز 
قرار گرفت. وحیدیه از لحاظ 
خطر  در  درمانی  سرانه 
وی  داشت.  قرار  محدودیت 
مرکز  افتتاح  از  همچنین 
شهر  داخل  در  نشانی  آتش 
کرد  در  نشانی  آتش  یک  و 
امیر که 1۳ روستا در حریم 

و  دارد  قرار  وحیدیه  شهر 
افتتاح این مرکز آتش نشانی 
روستاییان  به  دهی  خدمات 
انجام  را  زمان  کمترین  در 
ها  هزینه  عمده  و  دهد  می 
در  افزوده  ارزش  محل  از 
فرمانداری  محل  در  روستاها 
تامین می شود. وی همچنین 
از افتتاح زمین چمن در کرد 
همچنین  و  وحیدیه  و  امیر 
دیگر  سالمت  مرکز  چندین 
اشاره  مختلف  بخشهای  در 
شهرداری  توسط  که  کرد 
برداری  بهره  به  وحیدیه 

رسیده است.
از  بخش  سالمت  مهندس 
چمن  زمین  چندین  ساخت 
های  سالن  و  مصنوعی 
مختلف  مناطق  در  ورزشی 
خبر داد و گفت: با افتتاح این 

مراکز ورزشی رضایت و امید 
بردیم.  باال  جوانان  دل  در  را 
وی همچنین از افتتاح مراکز 
فرهنگی و سالنهای همایشی 
مجهز در منطقه غرب استان 
برد  نام  وحیدیه  در  تهران 
نیازهای  رفع  جهت  در  که 
شهردار   . است  فرهنگی 
شهرداری  گفت:  وحیدیه 
وحیدیه خدمات ارزنده ای در 
جهت خدمات دهی به مردم 
است. وی همچنین  برداشته 
از ساخت سالن های ورزشی 
خبر  وحیدیه  در شهر  مجهز 
چند  مجموعه  یک  و  داد 
زمین  هکتار   7 در  منظوره 
گفت:  و  کرد  اشاره  اهدایی 
عملیات  فجر  دهه  از  قبل 

ساخت آن شروع می شود. 
ساخت پارک بانوان در دستور 

کار شهرداری قرار دارد و در 
4۰ سالگی این انقالب گلنگ 
احداث آن به زمین زده می 
شود تا بانوان هم یک پارک 
تمام  رعایت  با  و  مجهز 
او  باشند.  داشته  استانداردها 
افتتاح  و  پیگیری  همچنین 
رسان  خدمات  های  دستگاه 
و  داد  خبر  را  شهرستان  در 

و  برق  اداره  افتتاح  با  گفت: 
در  اجتماعی  تامین  سازمان 
به  شهروندان  تردد  از  شهر 
کاسته  همجوار  شهرهای 
سالمت  مهندس  شود.  می 
بخش از تحقق 9۰  درصدی 
شهرداری   : گفت  و  بودجه 
توان رساندن بودجه به 1۰۰  

میلیارد تومان را هم دارد.

ویژه استان تهران

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان شهریار : 

صدوربیش 15469 پروانه در شهرستان شهریار شهریار

اتفاق روز :رضا مصلحی رئیس اداره صنعت و معدن  به گزارش 
شهرستان شهریار در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه گزارشاتی 
به تشریح برنامه ها در رابطه با اموری همچون پتانسیل و ظرفیت 
های شهرستان شهریار از جمله واحدهای تولیدی ظروف یکبار 
مصرف، بازرسی ها و نظارت ها بر صنوف و بازار، واحدها و صنایع 
صنفی  های  شهرک  با  مرتبط  امور  شهریار،  شهرستان  تولیدی 
گلگون و صنعتی شهریار، رسیدگی به مشکالت واحد های تولیدی 
بهبود  و  موجود  اشتغال  منظور حفظ  به  و تالش  ها  کارخانه  و 
وضعیت آنها در ابعاد مختلف و موارد دیگری همچون بررسی و 
نظارت  اقدامات متناسب در جهت  و  موانع سرمایه گذاری  رفع 
بر کیفیت محصوالت و نحوه قیمت گذاری و ساماندهی اصناف 
پرداخت وگفت با توجه به زیاندهی رسیدن اکثرشرکتها با جلساتی 
داشتیم  با حضورفرماندار  شرکتها  نوع  این  به  کمک  متولیان  با 

مشکالت 9۰ درصد این واحدی های تولید حل شد .
وی همچنین به حواشیهای موجود در عزل و تعلیق هیئت رئیسه 
اتاق اصناف شهریار پرداخت و گفت:  در این خصوص مشکالتی 
در عملکرد دوستان در اصناف  وجود داشت و در برخی از موارد  
با قوانین و مقررات کشور متناقض بود  این موضوع باعث شد در 
کمیسیون نظارت و بررسی گزارشات، حسابرسی تعیین و درصدد 

بیان نحوه فعالیت آنها برآید.
وی عنوان کرد:  این کمیسیون پس از بررسی مدارک واسناد و 
جمع بندی نظرات  تصمیم به تعلیق و عزل اتاق اصناف شهرستان 

شهریار گرفت.
وی افزود:  ما باید همیشه و همواره تابع قانون باشیم وبه مردم و 
مسئولین خود پاسخگو باشیم و خدمت به مردم امانتی است که 

به دستمان واگذار شده.
وی در در ادامه  به نظارت و بازرسی دقیق اصناف و واحدهای 
راستای  در  رهبر    شعار  تحقق  در  گفت  و  نمود  اشاره  صنفی 
بازرسی و برخورد با متخلفان این حوزه 92۵ واحد مختلف جریمه 
شده اند که ارزش ریالی جرایم آنها ۳۳ میلیارد و 828 میلیون و 
882 هزار و 821 ریال بوده است که برای صدور رای به بازرسی 
و هیئت بازرسی و رسیدگی به جرایم ارسال و حکم الزم در این 

خصوص صادر شده است.
وی همچنین افزود:  در سال جاری 14۰ هزار و 6۰6 قلم کاالی 
قاچاق به ارزش ریالی 16 میلیارد و 61۵ میلیون و 867 هزار و 

979 ریال کشف و با متخلفان برخورد شده است.
رئیس صنعت معدن از 6۵۰۰ واحد بدون پروانه در شهریار سخن 
واحدهای  ما درخصوص  از مشکالت  یکی  بیان داشت   و  گفت 
بدون پروانه در شهریار است که  در این خصوص هدف گذاری 
تا  ایم  کرده  مجاب  را  اتحادیه های صنفی  و  دادیم  انجام  خوبی 
پروانه  بدون  واحدهای صنفی  تعداد  نمودن  برای کم  ای  برنامه 
کسب خود انجام دهند و گروه های هدف در این خصوص مشخص 

و همکارانم در اتحادیه ها مشغول به رفع این مشکل هستند.
وی درادامه اضافه کرد:  تعداد کل واحدهای صنفی دارای پروانه 
فعال  صنفی  واحدهای  تعداد  و   1۵469 شهریار  شهرستان  در 
دارای پروانه کسب ۳812 و تعداد واحدهای صنفی توزیعی فعالی 
4847 واحد و تعداد واحدهای صنعتی خدماتی 41۳2 واحد و 
تعداد واحدهای صنفی خدماتی فعال دارای پروانه 28۵8 واحد 
می  باشند که از دغدغه های ما  پروانه دار شدن واحدهای بدون 

مجوز است و این در برنامه اداره گنجانده شده است.

بهمن زاده رئیس شورای اسالمی شاهد شهر: 

مسئولین باید همواره خودشان به دغدغه ها و 
مشکالت توجه داشته باشند

بهمن زاده رئیس شورای اسالمی شاهد شهر در نشست خبری باخبرنگاران 
گفت:خبرنگاران وظیفه ی بسیار خطیری دارند که آن نحوه انتقال خبر به 
مردم و آگاهی مطالبات و مشکالت مردم به مسئولین و ایجاد راه های موثر و 

تعامل بیشتر خبرنگاران  و مسئولین میباشد.
وی افزود: مسئولین باید همواره خودشان به دغدغه ها و مشکالت توجه داشته 
باشند و با در نظر گرفتن زحمات و فداکاری هایی که توسط شهدا در اول 
انقالب به انجام رسیده است قدردان آنها بوده و بخوبی به وظایف خود عمل 

کنند تا رضایت مردم و سربلندی نظام را در بر داشته باشد.
رئیس شورای اسالمی شاهد شهر در ادامه گماشتن آقای محمودی به عنوان 
سرپرست شهرداری به جهت شناخت خوب ایشان از مجموعه مدیریت شهری 
از معرفی سلمانی به عنوان شهردار شاهد شهر به فرمانداری  عنوان کرد و 
شهرستان شهریار خبر داد و افزود: اقدامات مورد نیاز برای شهردار شدن آقای 
سلمانی در استانداری در حال انجام میباشد که امیدواریم با همکاری و حمایت 
مسئولین شهری در راستای موفقیت شهر و برطرف کردن مشکالت موجود 
قدم های مثبتی برداریم.در این نشست مطبوعاتی سواالتی توسط خبرنگاران 
و اهالی رسانه شهرستان شهریار از مسئولین شهر شاهد شهر پرسیده شد و 
موضوعاتی مرتبط با این شهر همچون خدمات رسانی و مدیریت شهری شاهد 
شهر، پروژه ها و برنامه های دهه فجر و هفته فرهنگی، ساماندهی مشکالت و 
مسائل مورد مطالبه شهروندان، کمبود فضای آموزشی و خطوط تاکسیرانی، 
جلوگیری از خشک کردن باغات، دیوار کشی ها، ساخت و ساز غیر مجاز و 
حفظ حرائم، اقدامات انجام شده برای بهبود فضای شهری مطرح شد که رئیس 
شورای اسالمی و سرپرست شهرداری شاهد شهر با ارائه گزارشات مورد نیاز 

و توضیحات الزم در رابطه با مسائل مطرح شده پاسخ هایی را بیان کردند.

مدرن ترین سالن های چند منظوره ورزشی با
 کلنگ زنی آقای شمسایی در صباشهرانجام می شود

قرنی مسئول امورفرهنگی و روابط عمومی در نشست خبری با خبرنگاران 
گفت : برنامه های فرهنگی دهه فجر به این صورت است که ما در روز 17 
بهمن ماه با حضور مسئوالن استانی و شهری ، پروژه های شهرداری را 
برگزار می کنیم. و بحث جشن انقالب ما با ایام فاطمیه تقارن پیدا کرده 
است. ما جشن بزرگی در 21 بهمن ماه با حضور مسئوالن استانی داریم 
که عملکرد 6 ماهه دوم سال را با حضور آقای مهندس کریمی بیان می 
کنیم. همچنین مسابقات ورزشی در پایگاه ها، حضور در مرقد امام ) ره( و 

... از دیگر برنامه های فرهنگی دهه فجر صباشهر است.
قرنی افزود: سال آینده یک پروژه ای داریم که برای مدرن ترین سالن 
های چند منظوره ورزشی است که با کلنگ زنی آقای شمسایی شروع 
می شود و ما اگر بخواهیم میزبانی را در رشته های ورزشی در شهرستان 
شهریار شروع کنیم بایستی حداقل ۵ سالن مجزا و مجهز در شهر داشته 
باشیم.از دیگر کارها می توان به سیستم سامانه نرم افزاری جامع شهرداری 
هوشمند اشاره کرد که از دهه فجر شروع می شود و مردم می توانند با 
ثبت در سامانه و ارائه کد رهگیری تمام کارهایشان را با یک اس ام اس ) 
پیامک( کنترل کنند و به این ترتیب میز خدمت  ما به یک میز خدمت 
الکترونیکی تبدیل می شود.ازدیگر اقدامات ما تاسیس آکادمی تخصصی 
والیبال است که ما این را درخواست دادیم که تمامی تیم های والیبال 
بانوان و فوتسال آقایان بتوانند وارد لیگ برتر بشوند و به باشگاه های تهران 
ورود پیدا کنند.ما یک ساختمانی را در شهرک مصطفی خمینی در اختیار 
بهزیستی برای استقرار اورژانس اجتماعی قرار دادیم . این کار اولین بار در 
شهر اندیشه انجام شد و ما دومین شهری هستیم که این اداره را مستقر 
می کنیم. بهزیستی هم خدمات خیلی مفیدی در بحث طالق و ازدواج و 

مسائل پیگیری مربوط به معتادین متجاهر را انجام می دهد.
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خبر

مقاومت و حمایت مردم از ولی 
فقیه از عوامل پیروزی انقالب است

امام  با  دیداری  رباط کریم در  فرماندار شهرستان 
و حمایت  مقاومت  گفت:  کریم  رباط  شهر  جمعه 

مردم از ولی فقیه از عوامل پیروزی انقالب است.
به گزارش اتفاق روز، سید مهدی ساداتی در این 
دیدار افزود: این انقالب با تکیه بر مردم که صاحبان 
اصلی آن هستند به پیروزی رسید و بعد از ۴ دهه 
توانست در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

... دستاورد های ارزشمندی را بدست آورد.
اسالمی  انقالب  های  ارزش  و  آرمانها  به  ساداتی 
اشاره کرد و اظهار داشت: مقاومت و حمایت مردم 
انقالب  پیروزی  عامل  مهمترین   ، فقیه   ولی  از 
به  این ۴۰ سال  اسالمی است، دشمنان در طول 
اندیشه ای را برای  ابزار، فکر و  صورت متحد، هر 
نابود کردن انقالب به کار گرفتند اما تا به امروز در 
اهداف شوم و پلید خود ناکام مانده اند که این به 

برکت همبستگی و وحدت مردم است.
نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم وحدت 
و انسجام  را از رموز مهم انقالب دانست و افزود: 
ره  وجه  هیچ  به  خارجی  و  داخلی  های  شیطنت 
انقالب  های  ارزش  چراکه  برد،  نخواهد  جایی  به 
رهبری  معظم  مقام  مقتدرانه  رهبری  با  اسالمی 
هرچه  اقتدار  با  و  است  درنوردیده  را  مرزها  فرای 

تمام پیش می رود.
ساداتی همچنین با اشاره به هماهنگی خوب بین 
دستگاهها شهرستان در برگزاری هر چه با شکوهتر 
شهرستان  مردم  کرد:  ابراز  بهمن   ۲۲ راهپیمایی 
رباط کریم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ 
ترامپ  های  گویی  یاوه  به  محکمی  مشت  بهمن، 
انقالب  آرمانهای  با  و  زد  پیمانانش خواهند  و هم 

اسالمی تجدید میثاق می کنند.

باید  گفت:  ری  شهرستان  ویژه  فرماندار 
پنجم  دهه  و  کنیم  بازنگری  را  عملکردمان 
کرامت  ترویج  و  مداری  اخالق  با  را  انقالب 
انسانی آغاز کنیم که در این صورت مردم حتما 

ما را کمک خواهند کرد.
 هدایت اهلل جمالی پور معاون استاندار و فرماندار 
افتتاح بزرگترین  ویژه شهرستان ری در آیین 
بوستان حوزه دهیاری های استان تهران اظهار 
داشت:  این پروژه حاصل کار و مجاهدت شبانه 

روزی مسیولین بخش و دهیاری است.
وی با بیان اینکه به برکت رهبری امام خمینی 
)ره( و جانفشانی شهدای گرانقدر و تالش های 
چهلمین  مملکت  این  خدمتگزاران  تمامی 
می گیریم،  جشن  را  اسالمی  انقالب  سالگرد 
گفت:  این جشن در حالی گرفته می شود که 
تالش  همواره  دشمنان  ها  سال  این  طول  در 
کردند که جمهوری اسالمی را متوقف کنند و 
از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسالمی 
تا  گرفته  منافقین  از  را  متعددی  های  توطیه 
این مملکت  بزرگ  ترور سرمایه های  و  کودتا 

را انجام دادند.
فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه اگر 
ترور ها سرمایه های بزرگ انسانی این مملکت 
را از بین نمی برد در حال حاضر شرایط بهتری 
به  و  متفکر  مغز  افراد  این  بیان کرد:  داشتیم، 
در  و  بودند  نظام  عوامل شکل گیری  از  نوعی 

جنگ تحمیلی و توطیه تحریم نقش داشتند.
بر  تحریم  فشارهای  امروز  کرد:   تاکید  وی 

معیشت مردم به خوبی قابل لمس است و ما 
میدانیم که شرایط زندگی ملت عزیز ما امروز 

در چه وضعیتی قرار دارد.
 جمالی پور در ادامه با اشاره به ایستادگی مردم 
در مقابل فشار های اقتصادی اظهار داشت: همه 
این توطیه ها با ایستادگی ملت عزیزمان به پای 
آرمان ها تا به حال خنثی شده است و یقینا 
با این مقاومت، اعتماد و امید به آینده شرایط 

کشور تغییر خواهد کرد.
مردم  میان  وحدت  هرچه  کرد:  تصریح  وی 
با  مردم  هرچقدر  و  یابد  افزایش  مسئولین  و 
رفتارشان  و  کنند  برقرار  ارتباط  ملت  خادمان 
موجب تقویت امید در جامعه  شود، توطیه های 

دشمنان نیز ره به جایی نمی برد.
تواند  می  آنچه  گفت:  تهران  استاندار  معاون 
از  مواجه کند،  با مشکل  را  اسالمی  جمهوری 
داخل مملکت و مربوط به رفتارهایی است که 
در داخل میتواند شکل بگیرد و مقدمه ای برای 

آسیب به کشور و نظام باشد.
قرار  در شرایط حساسی  ما  اینکه  بیان  با  وی 
معظم  مقام  فرمایش  طبق  گفت:  گرفتیم، 
رهبری ما در پیچ خطرناکی هستیم که اگر از 
آن به سالمت عبور کنیم؛ مطمینا دهه آینده، 
دهه پیشرفت، توسعه، عدالت و رفاه خواهد بود.

جمالی پور در ادامه تاکید کرد: درک درست، 
به مردم و حفظ کرامت مردم می  امید دادن 

تواند این پیچ را تسهیل دهد.
انسجام  و  میبایست وحدت  اینکه  بیان  با  وی 

خود را تقویت کنیم، اظهار داشت: لذا همه ما 
امروز باید دست به دست هم داده و قوای خود 
هایی  حرف  درجامعه  گاهی  کنیم.  تقویت  را 
زده می شود یا رفتارهایی صورت میگیرد که 
دشمن  استفاده  سو  برای  ای  مقدمه  می تواند 

باشد.
نظام  ساختار  کرد:  تاکید  استاندار  معاون 
جمهوری اسالمی مبتنی است بر سه قوه که در 

رأس آن مقام معظم رهبری است. لذا اگر این 
قوا آسیب ببیند نشام جمهوری اسالمی ایران 

آسیب دیده است.
در  عملکرد  نقد  شد:  یادآور  ادامه  در  وی   
توسعه  موجب  دین  و  علم  اخالق،  چهارچوب 
نقد  است  ممکن  مقابل  در  و  شود  می  کشور 
پرخاشگرایانه  های  رفتار  و  تخریب  به  تبدیل 

شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری:

دهه پنجم انقالب را با اخالق مداری آغاز کنیم

به گزارش اتفاق روز ، پدرام صمیمی فر 
عضو هیئت مدیره شرکت عمران پرند 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
ضمن تبریک ۴۰ سالگی انقالب ، اظهار 
اطالع  امر  در  که  رسانه  وجود  کرد: 
کمک  یک  کنند  می  فعالیت  رسانی 
به اهداف شهر است . هر چه شفافیت 
به جلو  باشد کار  بیشتر  و خبر رسانی 
گر  مطالبه  باید  مردم  و  رفت  خواهد 
جدید  شهرهای  عمران  شرکت  باشند. 
در قانون عمران شهرهای جدید تصویب 
شده که در سال 138۰ ابالغ و  در کل 
کشور ایجاد گردید و 18  شهر جدید 
در کشور است که 3 شهر آن در اطراف 
تهران است و پرند یکی از بزرگترین و 
مهر  مسکن  شهرهای  پرجمعیت ترین 
به  توانسته  شهر  این  باشد،  می  کشور 
کند.  پیدا  دست  خوبی  پیشرفت های 
در  شهرپرند  تفصیلی  طرح  افزود:  وی 
در  عمران  شرکت  است.  تهیه  دست 
توسعه  وظایف   ، قانونی  وظایف  کنار 
شهرهای  دهد.  می  انجام  را  خود  ای 
جدید مسئولیت توسعه یک شهر جدید 
واراضی ملی را از دولت در اختیار دارند 
باید  اراضی  این  کاربریهای  یکسری  و 
رایگان در اختیار مراکز خدمات رسان 
اوبا اشاره به رشد جمعیتی  قرار گیرد. 
پرند گفت: شهر تا هنگام پیشرفت نیاز 
به زمان دارد واین شهر رشد ۲6درصدی 
دربین شهرهای جدید را دارا می باشد 

که در دیگر شهرها این رشد به کمتر 
از 6درصد می رسد. در سال 87 مسکن 
گرفت.  قرار  دولت  کار  دستور  در  مهر 
شهر پرند بیشترین سهم مسکن را به 
خود اختصاص داد و به عنوان پایتخت 
به  و  گرفت  قرار  ایران  مهر  مسکن 
مهر  مسکن  1۰۰هزار  از  بیش  روایتی 
در  پرند ساخته و باید خدمات رفاهی 
خوبی به آن ارائه شود. وی با بیان اینکه 
در  تعهداتشان  به  سازمان ها  از  برخی 
کرد  اشاره  اند  نکرده  عمل  پرند  قبال 
نیرو  وزات  تعهدات  از  برخی  گفت:  و 
عمران  شرکت  و  نرسیده  سرانجام  به 
مجبور است این تعهدات را تکمیل کند. 
به هر حال با تاملی که داشتیم خودمان 
انجام  و بعضی مواقع پول  انجام دادیم 
لوله گذاری آب داده شده  ولی ارگان 
نداد. عضو هیئت مدیره  انجام  مربوطه 
شرکت عمران پرند اضافه کرد: ما ۴9 
تفاهمنامه  طبق  و  ساختیم  مدرسه  تا 
اسکلت  ما  پرورش  و  آموزش  وزارت  با 
جهت  آنها  ولی  ساختیم  را  مدارس 
تحویل و تکمیل  به دست نگرفتند.در 
داخل شهرهم 1۰ تا مرکز محله پیش 
بینی شد و به صورت مشارکتی احداث 
می شود و مراکز محالت و مراکز درمانی 
پارک سرای محله به صورت پکیج برای 
این محله ها طراحی شده است.بوستان 
 7۰ به  نزدیک  تکمیل  مشاهیرجهت 
میلیارد تومان هزینه صرف شده  وآنرا 

دهیم.  می  قرار  شهرداری  اختیار  در 
را  این  ظرفیت  پرند  کرد:  اضافه  وی 
دارد که بتواند به عنوان فرامنطقه  ای 
مناطق  بزرگراه ها،  وجود  شود،  معرفی 
بر  گواه   ... و  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه 
را  مترو  احداث  او  است.  موضوع  این 
وظیفه شهرداری دانست وگفت: شرکت 
از منابع  تومان   عمران 176  میلیارد 
داخلی پرند برای استقرار ایستگاه مترو 
مترو  که  داده   اختصاص  شهر  این  در 
ریل  قطار  صاحب  پرند  شود.  تکمیل 
مقداری  و  شد.  خواهد  مترو  و  باس 
اگر  و  شده  آماده  که  مالی  ازمنابع 
عید  از  قبل  تا  نکنند  بدقولی  دوستان 
امسال عملیات شروع و احداث ایستگاه 
وروی  اوبه  شود.  می  پرندآغاز  ازسمت 
وگفت  کرد  شهراشاره  وخروجیهای 
پرند در حال حاضر یک ورود خروجی 
شده  که  رایزنیهایی  با  و  ندارد  بیشتر 

چرمشهر  آزادراه  جنوبی  گذر  کنار  در 
و  بدهند  هم  پرند  به  دسترسی  یک 
پرند  مجوز یک دسترسی در کنارگذر 
به ما داده شده و یک جاده دیگر برای 
بینی شده و  دسترسی به مالرد پیش 
از منابع داخلی  تایید  از بررسی و  بعد 
مناقصه آن به اجرا گذاشته خواهد شد. 
مسکن  طرح  درآینده  کرد:  اضافه  وی 
به  هکتاری    88 درسایت  مشارکتی 
و  شود  می  انجام  مشارکتی  صورت 
 . خواهدشد  زده  آن  کلنگ  زودی  به 
پویایی  موضوع  بر  درآخر  صمیمی فر 
پرند خاطرنشان کرد: مسابقه  در شهر 
می تواند  پرند  در  من«  زیبای  »بالکن 
دیگر  گوش  به  را  شهر  این  پویایی 
را  این مسابقه  برساند،  مردم  و  شهرها 
پیش می بریم که هر کسی برای واحد 
مسکونی بالکنی را طراحی کند تا بتواند 

به زیبایی شهر کمک کند.

پرند ظرفیت این را دارد که بتواند به عنوان 
فرامنطقه  ای معرفی شود

دهه  ایام اهلل  از  روز  دومین  در 
خانواده های  نخبگان  فجر،  مبارک 
همراه  به  ایثارگر  و  شهدا  معظم 
و  بنیاد شهید  رئیس  آزمان کادری 
امور ایثارگران شهرستان با محسن 
خرمی شریف شهردار قرچک دیدار 

و گفتگو کردند.
شهردار  شریف  خرمی  محسن 
صمیمی  دیدار  این  در  قرچک 
مسووالن  از  بعضی  داشت:  اظهار 
با  را  شهدا  معظم  خانواده  تکریم 
ولی  نمی دهند،  انجام  قلبی  اعتقاد 
اقدامی  هر  کردم  اعالم  بارها  بنده 
و  مشکالت  رفع  خصوص  در  که 
شهدا  معظم  خانواده  به  رسیدگی 
با اعتقاد  انجام می دهم  ایثارگران  و 
نیازی  و  است  نیت  و خلوص  قلبی 
از  خود  چراکه  ندارد  چاپلوسی  به 
همین خانواده ها هستم و مشکالت 
و مواردی را که خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران مطرح می کنید از 

نزدیک درک کردم.
وی افزود: هر مسئولی که با اعتقاد 

خانواده  مشکل  رفع  برای  قلبی 
شهدا کاری انجام می داد، هم اکنون 
هیچ  تاکنون  شهدا  معظم  خانواده 

مشکلی نداشتند.
مسووالن  گفت:  شریف  خرمی 
به جای شعار دادن به خانواده شهدا 
مدیون  را  مدیریتی  صندلی  که 
خانواده شهدا هستیم، دست به دست 
رفاه حال  و در جهت  هم می دادند 
انجام  مثبت  اقدامات  خانواده ها 
مباحث  همین  از  یکی  که  می داد 
این  فرزندان  اشتغال  مشکل  رفع 

خانواده ها است.
این مسؤول بابیان اینکه هر اقدامی که 
در شهر انجام می شود با برنامه ریزی 
قبلی صورت می گیرد، تصریح کرد: 
زیرساخت  قباًل  قرچک  شهرستان 
فرهنگی نداشت و آمار ما صفر بود، 
ولی در حال حاضر یک سرای محله 
در هفته دولت افتتاح شده است و دو 
سرای محله نیز در ایام اهلل دهه فجر 

به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار قرچک تأکید کرد: شهرستان 

قرچک خیلی از زیرساخت ها را ندارد 
و عمده مشکالت در شهرستان نبود 
زیرساخت ها از گذشته تابه حال است 
که باعث بروز مشکالت و گالیه های 

شهروندان قرچک شده است.
داشت: درگذشته  بیان  این مسئول 
صفر  قرچک  شهر  فرهنگی  سرانه 
سرانه  شهری  در  وقتی که  بود، 
ناهنجاری ها  باشد  صفر  فرهنگی 
علت  می آید.  وجود  به  خودبه خود 
ناهنجاری ها  این  آمدن  وجود  به 

کم کاری برخی مسووالن است.
وی گفت: ولی در سال آینده نزدیک 
بحث  در  خوبی  تحول  قرچک  در 
تالش  و  داشت  خواهیم  فرهنگی 
و  فرهنگی  سرانه  که  است  این  ما 
سطح  در  را  فرهنگی  برنامه های 
همین  بابت  و  دهیم  افزایش  شهر 
موضوع سرای محله را در مناطق کم 

برخوردار احداث شده است.
کرد:  خاطرنشان  شریف  خرمی 
بردن  محله  سراهای  احداث  هدف 
مناطق  به  فرهنگی  برنامه های 

مختلف شهر است چراکه با احداث 
فرهنگسرا در مرکز شهر شهروندان 
از مناطق مختلف شهر نمی توانستند 
به فرهنگسرا مراجعه و از برنامه های 
همین  به  کنند  استفاده  فرهنگی 
احداث  در  را  خود  اولویت  منظور 
بعدازآن  و  گذاشتیم  محله  سراهای 
بزرگ شهر در  ساخت فرهنگسرای 
دستور کار برنامه های فرهنگی است.

شهردار قرچک در ادامه خاطرنشان 
کرد: اگر مشکل فرهنگی در هر شهر 
مشکالت  عمده  شود  حل  محله  یا 
پیدا  اجتماعی کاهش  و آسیب های 
خواهد کرد با باعث پیشرفت و ترقی 

آن شهر خواهد شد.
به  خدمت  اینکه  بابیان  وی 
در  ایثارگران  و  شهدا  خانواده 
بیان  است،  شهرداری  برنامه  صدر 
و  مشکالت  به  رسیدگی  داشت: 
درخواست های خانواده های شهدا از 
شهری  مدیریت  کاری  اولویت های 
توان  در  چه  هر  و  است  قرچک 
داشته باشیم برای این عزیزان انجام 

خواهیم داد.
این مدیر شهری در خصوص اشتغال 
گفت:  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان 
شورای  و  شهرداری  مجموعه  در 
کار  به  را  خود  سعی  شهر  اسالمی 
اشتغال  فرصت های  از  تا  می بندیم 
می آید  وجود  به  شهرداری  در  که 
اختصاص  شهدا  خانواده های  به 
داده شود و در مدت حضور بنده در 
و  شاهد  فرزندان  منزلت  شهرداری 
ایثارگران که در شهرداری مشغول به 
کار هستند در دستور کار بوده است.

شهرداری  در  گفت:  پایان  در  وی 
تخفیف های خوبی در حوزه خدمات 
در  شهدا  خانواده های  برای  شهری 
نظر گرفته شده است که مصوبه آن 
قرار  شورا  کار  دستور  در  به زودی 

خواهد گرفت.

خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران
 در صدر برنامه شهرداری قرچک است

اخبار

دورهمی سالیانه شهدای گمنام دارالسالم 
برگزار شد

گمنام  شهید  پنج  خاکسپاری  سالگرد  گرامیداشت  آیین 
و  مردم  حضور  با  زهرا  حضرت  شهادت  روز  در  دارالسالم 
مسئوالن محلی اسالمشهر در دارالسالم برگزار شد. در این 
مراسم که حسین طال شهردار، عسگریان رئیس بنیاد شهید 
اصغری  اهلل  ولی  آذر عضو شورای شهر،  ایثارگران، عبدی  و 
رییس پیشین شورای شهر و دیگر مدیران اجرایی شهرستان 
در گلزار شهدای گمنام داراسالم اسالمشهر برگزار شد، همسر 
و فرزند شهید مدافع حرم محمد حمیدی میهمان ویژه بودند 

که از آنها تجلیل به عمل آمد.

توسعه پایدار شهری، ثمره توزیع متوازن امکانات با شهر قدس
اولویت مناطق کم برخوردار است

ضمن  قدس،  شهردار  مختاری  مسعود 
و  محرومیت زدایی  ضرورت  بر  تأکید 
ساماندهی مناطق کم برخوردار، اظهار 
داشت: توسعه پایدار شهری، ثمره توزیع 
کم  مناطق  اولویت  با  امکانات  متوازن 

برخوردار است.
شکل  اینکه  بیان  با  مختاری،  مسعود 
قدس،  شهر  مناطق  از  برخی  گیری 
سکونتگاه  و  ضابطه  بی  رشد  از  ناشی 
های غیر رسمی بوده است، بیان داشت: 
خیابان  آباد،  محمد  مانند  هایی  محله 
نفت(،  بهشتی)خیابان  شهرک  چمن، 
خیابان گودرزی، شهید عالمی، خیابان 
شاه بوداغیان و خیابان کاج و ... از جمله 
هایی  ویژگی  که  محالت شهر هستند 
مانند تراکم جمعیتی باال و کم بهره از 

های  زیرساخت  و  عمومی  های  سرانه 
عمرانی، این محالت را جزو بافت های 

آسیب پذیر شهر قرار داده است.
و  رشد  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی، 
عادالنه  توزیع  و  شهر  محالت  توسعه 

وری  بهره  موجب  آنها،  در  امکانات 
هزینه ها در سایر مناطق شهر می شود، 
از  مناطق شهر  از  برخی  بودن  محروم 
مناسب،  های  زیرساخت  و  امکانات 
در  ها  پروژه  اجرای  وری  بهره  کاهش 

از  بیش  بارگزاری  دلیل  به  نقاط  سایر 
به  را  ها  آن  بر  و جمعیت  فعالیت  حد 
با  قدس،  داشت.شهردار  خواهد  دنبال 
بیان اینکه هدف گذاری احداث و افتتاح 
بیشتر پروژه های عمرانی در سطح شهر 
انجام  برخوردار  کم  مناطق  اولویت  با 
می پذیرد، تصریح کرد: این شهرداری 
مبحث  بر  را  خود  راهبرد  مهمترین 
های  بافت  احیای  و  شهری  بازآفرینی 
های  پیگیری  با  و  داده  قرار  فرسوده 
مصرانه ای که برای تخصیص تسهیالت 
به منظور بازآفرینی بافت های فرسوده 
استان  و  شهرستان  سطح  در  شهر 
تهران صورت گرفته، این شهر به یکی 
اعتبارات  در جذب  پیشرو  شهرهای  از 

تبدیل شده است.

در چهل سالگی نظام مسئولین 
شهریار پاسخگوی خبرنگاران

در جهت ارایه خدمات دولت تدبیر و امید برای اولین بار در 
شهرستان شهریار سلسله نشست های خبری توسط مسئولین 
واحدهای اداری مختلف که به همت فرمانداری شهریار انجام 
گرفته و فرماندار کلیه ادارت راملزم به پاسخگویی در قالب 
خدمات ارایه شده به مردم توسط ادرات شهرستان را نموده  
باره  این  فال نیک گرفت که در  به  توان  را می  امر  این  که 
اداراتی بودند که تا به حال پاسخگو نبودند و عملکرد خوبی 
نداشتند در این دوره ملزم به پاسخگویی شدند که این ایده 
یک کارنامه خوب حوزه فرمانداری و روابط عمومی فرمانداری 
می باشد و خبرنگاران مطالبه گر مردم از مسئولین هستند . با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در لزوم پاسخگو بودن 
مخصوصا  مردم  گریهای  مطالبه  و  درخواستها  به  مسئولین 
جوانان،  اکنون این مطالبه گری از طرف خبرنگاران ازجانب 
مسئولین شهرستان شهریار پیگیری می شود. پاسخگو بودن 
ارائه  حیطه  در  خود  مسئولیت  کارنامه  به  نسبت  مسئولین 
الگویی یک نظام سالم به منظور اصالح انقالبی و با رویکرد به 
نقد منصفانه و مندرج کردن خود در قاعده کلی نقد و اصالح 
اسالمی  نهضت  و  مفهوم  یک  پاسخگویی  است.  پاسخگویی 
است و مسئوالن پاسخگو باید یکسری گزارشها و آمار و ارقام 
به  درست  باید  اطالعات  این  و  دهند  ارائه  باید  مردم  به  را 
مردم ارایه شود نه اینکه این مسئول در قالب گزارش و نشان 
دادن عملکرد خویش ، آمارهای وارونه ارایه دهد. گزارشهای 
مسئولین باید در جهت حل مشکالت مردم باشد و مسئولین 
امیدواریم  و  باشد  داشته  مردم  با  واسطه  بی  و  دائم  ارتباط 
مسئولین دیگر شهرستانهای استان تهران هم همچون شهریار 

پاسخگوی کارکرد خود باشند.
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رئیس  و  شهردار 
شهر  اسالمی  شورای 
انتشار  با  اسالمشهر 
حضور  از  پیامی 
شهروندان اسالمشهری 
پرشور  راهپیمایی  در 
۲۲بهمن تشکر کردند.

با  کوتاه  پیام  این  در 
اشاره به نقش پررنگ و 

شایسته مردم اسالمشهر در چهل سال 
پستی  دشواریها،  است:  آمده  گذشته، 
بلندیها و هرآنچه تالش می شود به  و 
عنوان عنصر جنگ روانی علیه کشور و 
نظام استفاده بشود هرگز نتوانسته رابطه 
عمیق ملت و نظام اسالمی را مخدوش 
کند. در ادامه این پیام آمده است:ما به 
شهری  مدیریت  خانواده  از  نمایندگی 
غرورآفرین  و  حضور  از  تقدیر  ضمن 

راهپیمایی  باغیرت اسالمشهر در  مردم 
چهلمین سالگرد انقالب، این عهد را با 
بزرگترین  که  میکنیم  مرور  مردم  شما 
های  آفرینی  نقش  از  مسئوالن  تقدیر 
و  وظایف  به  عمل  مردم،  اجتماعی 
شرایط  تسهیل  راستای  در  تکالیف 
خود  عهد  بر  ما  است.  مردم  زندگی 
مردم  این  خدمتگزاری  به  و  استواریم 

افتخار میکنیم.

پیام تشکر شهردار و رئیس شورا 

خدمتگزاری برای این مردم افتخار است

محسن بیگدلی عضو شورای اسالمی شهر گلستان 
گفت: ایجاد خط مترو بزرگترین و مهم ترین برنامه 
شورای شهر گلستان است که انتظار داریم این مهم 
در فهرست اولویت های شهردار جدید شهر گلستان 

قرار بگیرد.

به  مترو  اتصال  اینکه   بیان  با  بیگدلی  محسن 
یک  گلستان  شهر  جمله  از  اقماری  شهرهای 
ضرورت است، افزود: تا به امروز پیگیرها و اقدامات 
خوبی برای ایجاد ایستگاه مترو شهر گلستان صورت 
پذیرفته است و امید داریم این پیگیری ها همچنان 

با قوت توسط شهردار جدید ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه قطعا مترو بعد از اسالمشهر 
در گلستان ترمز خواهد کرد، توضیح داد: تنها راه 
در  گلستان  ترافیکی شهر  از مشکالت  رفت  برون 

یک کلمه خالصه می شود آنهم "مترو" است.

عضو شورای اسالمی شهر گلستان: 

مترو ، اولویت  اصلی شهردار جدید گلستان 



نیمه دوم بهمن 1397 سال اول - شماره 1

گزارش

پروژهای عمرانی و کشاورزی با حضور 
استاندار تهران در فردوسیه افتتاح 

و به بهره برداری رسید

بنابه این گزارش : طی مراسمی با حضور دکتر محسنی بند پی استاندار 
تهران ، مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار ، محمودی نماینده 
شورای  اعضای   ، فردوسیه  شهردار  اسدی   ، اسالمی  شورای  مجلس 
،ائمه  فردوسیه  و شهر  ، شهرستان  استان  مسئولین   ، شهر  اسالمی 
ایثارگران و شهروندان ۳   ، ، خانواده معظم شهدا  جمعه و جماعات 
پروژه عمرانی و کشاورزی در شهر فردوسیه افتتاح و به بهره برداری 
رسید.در ابتدای این بازدید استاندار تهران و هیئت همراه ضمن حضور 
در منزل خانواده شهید علی تاجیک با پدر این شهید واالمقام دیدار 
نمود و پس از آن پروژه ۱۷۹ هکتار اراضی آبیاری تحت فشار مورد 
بهره برداری و ساختمان آتش نشانی و شهرداری فردوسیه را افتتاح 
نمود .علیرضا اسدی شهردار فردوسیه در حاشیه این بازدید گفت : 
علی رغم مشکالت اقتصادی موجود در شهرداری ها و کشور ، مجموعه 
مدیریتی شهر فردوسیه عزم خود را جزم نمود تا پروژه های عمرانی 
خوبی را در شهر مورد افتتاح قرار دهد و در این راستا جهت افزایش 
اعتبار ۱۵  با  نشانی  آتش  پروژه ساختمان  و شهر  ایمنی شهروندان 
میلیارد ریال و پروژه ساختمان شهرداری با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال 
در دستور کار خود قرار داد و با حمایت های  همه مسئولین به ویژه 
فرماندار شهرستان شهریار و تالش همکارانم توانستیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن این دو پروژه مهم را در دهه فجر به سرانجام رسانیم تا به 
دست دکتر محسنی بند پی و دیگر مسئولین مورد افتتاح قرار گیردوی 
در مورد این دو پروژه افزود : پروژه ساختمان شهرداری یکی از نیاز 
های اصلی شهر محسوب می شد تا بتوانیم خدمات الزم را در اسرع 
وقت به مردم ارائه نمائیم . این در حالی بود که پراکندگی واحد های 
شهرداری مشکالتی را برای شهروندان ایجاد می کرد و ساختمان قبلی 
در شآن مردم صبور فردوسیه نبود لذا این پروژه خواهد توانست نیاز 
های شهروندان را تا سالیان سال با بهترین کیفیت رفع نمایدهمچنین 
احداث آتش نشانی مرکزی شهر فردوسیه گامی رو به جلو در رفع 
بسیاری از نیاز های ایمنی و آتش نشانی شهر فردوسیه ایفا خواهد 
به میمنت چهلمین سالروز پیروزی  این پروژه ها  امیدواریم  نمود و 
انقالب اسالمی هدیه ای کوچک برای مردم شهر شهید پرور فردوسیه 
باشدعلیرضا اسدی شهردار فردوسیه در ادامه خاطر نشان ساخت به 
جز این دو پروژه در خصوص افزایش سرانه ورزشی سه زمین چمن 
فوتبال و والیبال ، دو سالن ورزشی مجهز ، یک مدرسه ۱۵ کالسه 
ایجاد مسیر های مناسب و راه های  ثامن االئمه  و  در مسکن مهر 
مواصالتی به شهر های همجوار از جمله پروزه هایی هستند که در 

هفته دولت سال ۹۸ تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.

ابتکاری  طرح  از   2۰ منطقه  شهردار 
با  پذیر"  دسترس  محله  "کمپین 
سوی  از  نامناسب  معابر  معرفی  هدف 
شهروندان توان یاب به مدیریت شهری 

این منطقه خبر داد.
فرهاد افشار در جلسه ای که با حضور 
رئیس اداره بهزیستی شهرری و معاونان 
برگزار  منطقه  مدیریت شهری  اجرایی 
شد، گفت: مناسب سازی معابر و اماکن 
عمومی مالک عمل توسعه شهری است 
که با توجه به اقداماتی که در سال های 
توان  تردد  همچنان  شده  انجام  اخیر 
یابان و سالمندان به سهولت انجام نمی 
و  تسریع  منظور  به  افزود:  افشار  شود. 
مناسب  های  فعالیت  کیفی  افزایش 
سازی معابر، این طرح به صورت نقطه 
ای و با اعالم نظر توان یابان انجام خواهد 
شد. وی ادامه داد: برای اینکه دسترس 
اجتماعی  مطالبه  یک  به  شهر  پذیری 
حضور  نیازمند  شود  تبدیل  عمومی  و 
پررنگ افراد با هر نوع معلولیت و نیاز 
خاص هستیم. شهردار منطقه 2۰ گفت: 
دسترس  محله  کمپین  ابتکاری  طرح 
پذیر در منطقه 2۰ شکل گرفته است 
مشارکت  جلب  جهت  در  گامی  که 

افشار  رود.  می  شمار  به  یابان  توان 
شناسایی  برای  یابان  توان  مشارکت 
برای  نامناسب  و  غیرهمسطح  نقاط 
تردد را مهم برشمرد و افزود: شهروندان 
توان یاب می توانند معابر نامناسبی که 
مانع حضور آنها در جامعه می شود را از 
طریق عضویت در این کمپین اجتماعی 
به مدیریت شهری معرفی کنند تا در 
شهردار  بگیرد.  قرار  اجرا  کار  دستور 

ای  نقطه  سازی  مناسب   2۰ منطقه 
طبق نظر توان یابان را یکی از روشهای 
بی  حضور  بسترسازی  برای  مناسب 
دغدغه اقشار خاص در جامعه برشمرد 
زیرمجموعه  های  ساختمان  گفت:  و 
بوستان   ،2۰ منطقه  شهری  مدیریت 
های گلگون، عطر یاس و فیروزآبادی، 
خیابان شهید غیوری حدفاصل چهارراه 
بروجردی  شهید  میدان  تا  آهن  خط 

حدفاصل  اردستانی  شهید  خیابان  و 
جمله  از  آباد  دولت  سوم  تا  اول  فلکه 
مهمترین موقعیت های مناسب سازی 
شده در منطقه 2۰ است. جلسه شهردار 
اجرایی مدیریت  منطقه 2۰ و معاونان 
شهری با رئیس اداره بهزیستی شهرری 
با هدف معرفی و اطالع رسانی این طرح 
به بهره مندان اداره بهزیستی شهرری 

برگزار شد. 

منطقه 20 پرچم دار کمپین محله دسترس پذیر

اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
مدار  والیت  انقالبی،  مردم  ماه سال ۹۷،  بهمن  در 22 
دیگر  با  همگام  دماوند  شهرستان  در صحنه  همیشه  و 
به  را  خود  حماسی  و  پرشور  حضور  تجلی  هموطنان، 

منصه ظهور رساندند.
22 بهمن، امروز مردم شهید پرور و والیتمدار شهرهای 
دماوند، رودهن، آبعلی، آبسرد و کیالن با حضور خود در 
با آرمان های امام راحل مشت  صحنه و تجدید میثاق 
های خود را گرده کرده و در حمایت از انقالب اسالمی 

فریادهای اهلل اکبر سردادند.
راهپیمایان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ 
شهدا  امام  راه  خائن،  سعود  آل  بر  مرگ  اسرائیل،  بر 
زنده است - نهضت ما همیشه پاینده است، نه سازش 
نه تسلیم پیام ملت ما است - اطاعت از رهبری ضامن 
عزت ما است، خونی که در رگ ما است - هدیه به رهبر 
ما است، مادر کنار رهبریم – از پیروان حیدریم، فریاد 
امروز هر مرد و زن بار دیگر شور انقالبی خود رابه نمایش 

گذاشتند.
راهپیمایی شهر دماوند که از ساعت ۱۰ صبح از میدان 
تا مسجد جامع شهر  و  آغاز  )ره(  امام خمینی  حضرت 
ادامه داشت، پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ و 
خانواده معظم شهیدان و همه دست در دست یکدیگر 
بارش برف و سرمای هوا هر  با وجود  حضور داشتند و 
لحظه بر تعدادشان افزوده می شد و به راهپیمایی گرمای 

بیشتری می بخشید.
مرکز  سخنگوی  آقایی،  مشهدی  حمید  االسالم  حجت 
آیین  در  نیز  تهران  استان  مساجد  امور  به  رسیدگی 
راهپیمایی 22 بهمن شهرستان دماوند با بیان اینکه ملت 
ایران چهل سال است، خاطرات تلخ و شیرین، پیروزی ها 
و شکست های کشور را گذرانده اند، اظهار داشت: ملت 
همیشه در صحنه ایران اسالمی چهل سال است که در 
برابر همه قدرت ها ایستادند و امروز جشن انقالب را در 

سراسر کشور برگزار می کنند.
با بیان اینکه جشن پیروزی انقالب با جشن دیگر  وی 
کشورهای دنیا متفاوت است، افزود: کشور های دنیا در 
نیروهای  از  گروهی  با  معموال  پیروزی،  برگزاری جشن 
مسلح، روسای مختلف کشور های جهان و سفرا جمع 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  جشن  در  اما  شوند،  می 
هزاران نقطه از کشور، مردم خود پا به صحنه گذاشته 
و در راهپیمایی شرکت می کنند و انقالبشان را جشن 

می گیرند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بیانات داهیانه رهبر 
مقام معظم رهبری در خصوص انقالب اسالمی تصریح 
نیست  پیری  دوران  اسالمی  انقالب  سالگی  کرد: چهل 
بلکه آغاز نشاط و حرکت و تالش است و دشمن سعی 

دارد بگوید که چهل سالگی پایان انقالب است.
حجت االسالم آقایی با بیان اینکه دشمنان بر این باورند 
که چهل سالگی انقالب اسالمی ما همچون دیگر انقالب 
ها دوران عقب گرد است اضافه کرد: انقالب اسالمی علی 

رغم میل همه دشمنان در حال پیشرفت است.
سخنگو مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با 
اشاره به اینکه دشمنان بر این عقیده هستند که دوران 
انقالب اسالمی به پایان رسیده و زمان شروع دوره نظام 
از  باید  میگویند  اینکه  کرد:  نشان  خاطر  است  اسالمی 
انقالب و انقالبی گری دست کشیده و به زندگی بپردازیم 
با روحیه جهادی،  باید  زندگی  اما  حرف درستی است، 
انقالبی باشد و مردم و مسئوالن مملکت ما این مسیر را 

باید با روحیه انقالبی طی کنند.
وی با تاکید بر اینکه چهل سالگی انقالب دوره پیشروی 
قدرتمندانه و عزتمندانه نظام و اسالم باید باشد عنوان 
کرد: جمهوری ایران اسالمی در تمام مناطق مخصوصاً در 
منطقه غرب خاور میانه به قدرت اصلی تبدیل شده است.

انقالب  سالگی  چهل  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
اسالمی دوره به قدرت رسیدن و به میدان آمدن نسل 

سوم و چهارم است بیان کرد: انقالب های بزرگ در دنیا 
همچون فرانسه و روسیه به نسل دومشان هم نرسید، اما 
امروزه نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی آماده در اختیار 

گرفتن مدیریت کشور هستند.
حجت االسالم آقایی افزود: انقالب اسالمی سبب پایان 
ستم  رژیم  2۵۰۰ساله  حکومت  دوران  به  بخشیدن 
شاهی، خارج شدن از سلطه استکبار به خصوص آمریکا و 

صهیونیست و استقرار نظام مردم ساالری بود.
توانیم  می  ما  روحیه  اسالمی  انقالب  داد:  ادامه  وی 
ها،  عرصه  همه  در  را  مردمی  های  مشارکت  بهترین  و 
نه غربی،  و  نه شرقی  بیت و تشیع، شعار  اهل  فرهنگ 
موازنه  فقیه،  والیت  الگوی  با  سیاسی  و  انقالبی  اسالم 

قدرت به نفع مستضعفان را در این چهل سال رقم زد.
سخنگو مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با 
و  اسالمی  مقاومت  اسالمی،  انقالب  نفوذ  براینکه  تاکید 
بیداری اسالمی به سراسر منطقه گسترش یافته اضافه 
کرد: به برکت انقالب اسالمی امنیت پایدار را در منطقه 
پر آتش رقم زدیم و دستاورد های خیره کننده ای در 
حوزه های مختلف برای کشور به ارمغان آوردیم و نباید 
دستاورد های انقالب اسالمی را صرفا به عمران و آبادانی 
تقلیل دهیم. وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم 
ادامه  در  بایست  می  که  هایی  راه  در خصوص  رهبری 
طی کنیم خاطر نشان کرد: بعد از به ثمر رساندن انقالب 
اسالمی و مستقر کردن نظام اسالمی مرحله بعد مستقر 
کردن دولت اسالمی، جامعه و تمدن اسالمی است که در 

حال حاضر در مرحله استقرار دولت اسالمی قرار داریم.
حجت االسالم آقایی با تاکید بر اینکه دولت اسالمی صرفا 
قوه مجریه نیست و شامل قوه مقننه و قوه قضاییه نیز 
میشود اضافه کرد: در هر سه قوه می بایست انقالب اداری 

را ایجاد کنیم و نظام اداری کشور نیاز به تحول دارد.
سخنگو مرکز رسیدگی به امور مساجد در ادامه بیان کرد: 
نسل اول و دوم باید مدیریت را به نسل سوم و چهارم 
تحویل دهند و در سال های آینده باید سعی کنیم روحیه 
انقالبی و جوانی را در مدیران تبلیغ کنیم و به مدیران 
جوان و با نشاط و انقالبی نیاز داریم که بتوانند خواسته 

ها و آرمان های ملت را محقق کنند.
وی تاکید کرد: راه عبور مشکالت در کشور، جمله ما می 
توانیم، روحیه انقالبی، اعتماد به جوانان، تبعیت از والیت 
اقتصاد مقاومتی، عدم اعتماد به دشمن و هزینه  فقیه، 

برای به دست آوردن عزت است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید بدانیم در کنار ریزش ها 
رویش است و این چیز عجیبی نیست و مادامی که ریزش 
وجود دارد، قطار انقالب نیز حرکت می کند و همانطور 
که آمریکا در این چهل سال هیچ غلطی نتوانستند بکنند، 

در پنجاه سال آینده نیز هیچ غلطی نخواهند کرد.

تجلی حضور حماسی مردم شهرستان دماوند در راهپیمایی 22 بهمن

گزارش

مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار

پرسش گری از مسئولین در جهت
 رفع مسائل و مشکالت مردم باشد

و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  خبری  درنشست  روز:  اتفاق  گزارش  به 
تجارت شهرستان شهریار،صادق زاده مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی 
فرمانداری شهرستان شهریار،با تقدیر از رئیس این اداره که زمینه برگزاری 
نشست مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه را فراهم نموده ، به تشریح 
اهداف این نشست در سطح ادارات و دستگاه های شهرستان شهریار در 
جهت برقراری ارتباط موثر خبرنگاران با مسئولین روابط عمومی و روسای 
ادارات و دستگاه ها پرداخت و با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد 
با شکوه انقالب اسالمی ایران میبایست مردم از برنامه ها و اقداماتی که 

ادارات و دستگاه های اجرایی انجام داده اند با خبر شوند.
در جهت  از مسئولین  پرسش گری  منظور  به  ها  نشست  این  ادامه  در 
این نوع نشست  رفع مسایل و مشکالت تاکید کرد و خاطرنشان نمود: 
ها با توجه به نوع و تعداد برگزاری در کل کشور بی نظیر است  که باید 
بکوشیم تا با رفع برخی کاستی ها در جهت ارتقای سطح اطالع رسانی 
در سطح شهرستان حرکت کنیم. صادق زاده با اشاره به وضعیت اقتصادی 
موجود در شرایط تحریم، یکی از مهم ترین ادارات و دستگاه های اجرایی 
در زمینه تولید و کنترل اوضاع اقتصادی و بازار را اداره صنعت، معدن و 
تجارت نامید که مردم از آن انتظارات بسیار دارند. وی ادامه داد: فعالیت 
از  اقتصادی کنونی بیش  نیز در شرایط  انجام شده و مردم  های خوبی 
گذشته توقع دارند که میبایست در راستای بیان مطالبات مردم و ارائه 

گزارشات انجام شده به مردم قدم برداشته شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان:
 پایش عملکرد 7 واحدهای صنعتی تولیدی 

با نمونه برداری از خروجی 

نمونه  از  بهارستان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
برداری از خروجی فاضالب واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در 

شهرستان طی هفته جاری خبر داد.
شیدا اکار با اعالم این خبر اظهار داشت: این اداره در راستای اجرای 
رسالت سازمانی خود و در پی گشت و پایش زیست محیطی همزمان 
با دهه مبارک فجر اقدام به نمونه برداری از خروجی فاضالب 2 واحد 
پوشاک  تولیدی  واحد   ۱ و  غذایی  ۱واحد  صنعتی،  2واحد  آبکاری، 

نمود.
میکروبی  آنالیز شیمیایی،  انجام  برای  ها  نمونه  افزود:  ادامه  در  وی 
به  واحدها  خروجی  فاضالب  در  موجود  احتمالی  سنگین  فلزات  و 
آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ارسال و در 
صورت مغایرت نتایج با استانداردهای زیست محیطی برای واحدهای 
متخلف جهت اصالح عملکرد اخطاریه زیست محیطی صادر و ابالغ 

می گردد.
به  ها  اخطاریه  ابالغ  و  برداری  نمونه  اجرای  گفت:  همچنین  اکار 
واحدهای متخلف در راستای جلوگیری از ادامه روند آالیندگی انجام 
شده و با بی توجهی مدیران و متصدیان واحدها به اخطاریه ها جهت 
برخورد  قانونی  و  قاطع  به صورت  محیطی،  زیست  تمهیدات  اتخاذ 

خواهد شد.

ساختمان اداری شهرداری باغستان
 افتتاح شد

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
باغستان، ساختمان اداری شهرداری با حضور حجت االسالم والمسلمین 
حاج آقا سادات رسول،  امام جمعه، رئیس و اعضای شورای شهر، دکتر 
رنجبر ، شهردار باغستان ،خانواده های معظم شهدا، معتمدین محلی، 
معاونین و مدیران شهرداری، فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج و 
روسای کالنتریهای باغستان در زمینی به مساحت ۸۰۰مترمربع در دو 
طبقه به منظور ایجاد فضا و بسترمناسب جهت ارائه خدمات مناسب 
و دسترسی آسان و راحت شهروندان به حوزه های مختلف شهرداری 

به بهره برداری رسید.

حاصل تالش شهردارصالحیه ایجاد تحول در شهر بودگزارش
روز:شهر  اتفاق  گزارش  به 
شهرهای  از  یکی  صالحیه 
استان تهران است که همیشه 
اسم این شهر  تیتر اول رسانه 
مجازی  وفضای  محلی  های 
منطقه  خبرنگاران  چرا  بوده 
می  شهر  این  از  همیشه 
خبراست  چه  درشهر  نویسند 
.آیا در صالحیه این همه پروژه 
اجرا شده ماهم کنجکاوشدیم 
تا  شهررفتیم.   این  وسراغ 
چرخی در این شهر بزنیم واز 
شهررا  این  پیشرفت  نزدیک 
عمل  یک  این  آیا  که  ببینیم 
نوع  و  است  شعار  ویا  بوده 
خدمات شهری  به شهروندان 
شهر  وقتی  نه  یا  شده  ارائه 
ای  پروژه  اولین  دورزدیم  را 
احداث  کرد  قانع  مارا  که 
مواصالتی  وراههای  کمربندی 
بم  از  را  شهر  که  بود  شهر 
وهمچنین  کرده  خارج  بست 

سیاب  روخانه  ساماندهی 
به  لجنزار  از  که  شهر  حاشیه 
وبا  بود  شده  تبدیل  چمنزار 
محیط  وحفظ  شکوفایی  عث 
را  پروژها  این  و  شده  زیست 
قلمداد  ملی  درحد  توان  می 
شهردار  بین  این  کرد.در 
قربانی  مهندس  صالحیه 
شهرمجموعه  :دراین  گفت 
تمام تالش  و شورا  شهرداری 
خودرا درجهت تامین خدمات 
می  بکار  شهروندان  شهری 
را  متناسب  وخدمات  گیرند 
در اختیار شهروندان قرار می 
بم  در  قبال  که  شهری  دهند 
این  .خروج  داشت  قرار  بست 
دستور  در  بست  بن  از  شهر 
کارقرارگرفت. و با ایجاد شبکه 
دسترسی شهر به نواحی مجاور 
از دستاوردهای روشن  ، یکی 
و  شهری  وماندگارمدیریت 
 ۹۳ سال  از  اسالمی  شورای 

شهردار  است.  امروز  به  تا 
شروع  از  همچنین  صالحیه 
عملیاتی فاز دوم بلوار آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی خبر داد و 
مسیر  این  نخست  فاز  گفت: 
که ۱2۰۰ متر طول دارد هم 
رفته  ترافیک  بار  زیر  اکنون 
هاشمی  اهلل  آیت  بلوار  است  
رفسنجانی که به مسیر رینگ 
دور شهر مشهور است وشهردر 
داخل این رینگ قرار دارد این 
پروژه را می توان بعنوان حلقه 
از  فرار  برای  شهر  حفاظتی 
ترافیک و نشانه هایی از توسعه 
یافتگی یک شهر قلمداد کرد.

درادامه  شهرصالحیه  شهردار 
رشد  و  پیشرفت  گفت: 
ورزشی  سرانه های  چشمگیر 
نشانه  شهرصالحیه  تفریحی  و 
تالش شهرداری در این راستا 
می باشد. که در رابطه بااجرای 
پروژه استخر شهرصالحیه، که 

با همت بخش خصوصی و در 
فراغت  اوقات  تامین  راستای 
با  شهرصالحیه  شهروندان 
دست  در  مضاعف  سرعت 
آینده  در  و  دارد  قرار  ساخت 
شکوفائی  خدمت  در  نزدیک 
استعدادهای ورزشی این شهر 
قرار می گیرد. مهندس قربانی 
شهرداری  بودجه  افزایش  به 
اشاره کرد و گفت: قطعاً اجرای 
بیش از ۱۰۰ پروژه شاخص و 
مدیریت  نتیجه  آفرین،  تحول 

تمام  صرف  و  منابع  بهینه 
برای  موجود  های  ظرفیت 
صالحیه  شهر  تعالی  و  عمران 
به  باتوجه  درپایان  است.وی 
درحال  فرهنگی  پروژه های 
اجرا در سطح شهر، خاطرنشان 
و  کتابخانه  اکنون  هم  کرد: 
مجموعه فرهنگی چند منظوره 
درحال  نیز  شهرصالحیه 
ساخت است که این پروژه طی 
پیشرفت  به  گذشته  روزهای 

۷۰ درصدی رسیده است.
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خرید ۱۵ اتوبوس و  نوسازی ۱۶ دستگاه 
اتوبوس گامی بلند در جهت خدمت به مردم

مسعود مختاری شهردار قدس ضمن اعالم خبر خرید ۱۵ اتوبوس 
اقدام در  را مهمترین  اقدام  این  اتوبوس شهری،  نوسازی ۱۶  و  
سال  چند  در  قدس  شهر  عمومی  نقل  و  حمل  کیفیت  ارتقای 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  یمن  به  که  خواند  گذشته 

انقالب اسالمی ایران صورت گرفت.
نوسازی،  به  نیاز  گفت:  مختاری  مسعود  روز،   اتفاق  گزارش  به 
کشور  هاي  شهرداري  اتوبوسرانی  خطوط  تجهیز  و  بازسازي 
موضوعی است که سال هاست به دغدغه سیاستگذاران و مجریان 
شهری تبدیل شده و هر سال به بهانه کمبود بودجه این بخش با 
سرعت بسیار پایینی نوسازی و یا باز سازي می شوند اما با همت 
مقدمات خرید ۱۵  اسالمی شهر  بویژه شورای  مسئوالن شهری 
اتوبوس و  نوسازی ۱۶ اتوبوس در دهه فجر چهلم انقالب اسالمی 

ایران انجام پذیرفت.
وی افزود: در حال حاضر در شهرستان قدس ۴ خط فعال اتوبوس 
بین شهري وجود دارد که تعداد ۱۰۹ اتوبوس به شهروندان خدمات 
حمل و نقل ارائه می دادند که از این تعداد ۷۹ دستگاه فرسوده بود 
و این در حالی است عدم بازسازي و یا نوسازي خطوط اتوبوسرانی 
در حالی است که افزایش تقاضای سفرهای درون شهری نیز برای 

سرویس دهی به آن افزوده شده است.
شهردار قدس تصریح کرد: اما در اقدامی موثر و بزرگ در حالیکه 
هیچگونه اعتبارات استانی یا ملی به نوسازی سیستم حمل و نقل 
عمومی سال هاست انجام نشده است با افزودن این تعداد اتوبوس 
به ناوگان حمل و نقل شهری وضع موجود به ۱2۴ اتوبوس و ۶۳ 
اتوبوس فرسوده تغییر کرد و به عبارتی کیفیت حمل و نقل شهری 

قدس تا 2۵ درصد بهبود یافت.
وی در پایان بیان داشت: تالش می کنیم با تامین اعتبارات الزم 
بتوانیم تا حد امکان بازسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بویژه 
اتوبوس ها را تا نوسازی کامل مد نظر قرار دهیم چرا که معتقدم 
سریع  و  راحت  نقل  و  حمل  سیستم  شایسته  قدس  شهروندان 
هستند و در روزهای آینده و همگام با ارائه دستاوردهای شهرداری 
قدس در دهه فجر چهلم، اقدامات خوبی در زمینه احیای ناوگان 

اتوبوسرانی شهر قدس کلید خواهد خورد.

برپایی غرفه محیط زیست در نمایشگاه 
دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی 

شهرستان مالرد

 شعبان خسروی با اعالم این خبر گفت: این نمایشگاه باحضور ارگانهای 
مختلف شهرستان مالرد  در بازار روز پاسارگاد  افتتاح گردید، رویدادی 
که از ۱۳الی ۱۸ بهمن ماه  عالوه بر مسئوالن و فعاالن محیط زیست 
شاهد بازدید جمع کثیری از مسئولین شهرستان ، شهروندان وعلی 
داشت:  اظهار  وی  بود.   خواهد  وکودکان  آموزان  دانش  الخصوص 
مالرد  زیست شهرستان  محیط  اداره حفاظت  غرفه  نمایشگاه  دراین 
با حضور دکتر توکلی کجانی فرماندار و امام جمعه ،بخشدار و سایر 
مسئولین شهرستان مالرد افتتاح شد.خسروی با اشاره به اینکه براساس 
برنامه ریزیهای صورت گرفته، درحاشیه این نمایشگاه آموزش زیست 
محیطی به دانش آموزان و کودکان ،همچنین کارگاه ها و نشست های 
تخصصی با موضوعات محیط زیستی با حضور کارشناسان برگزار می 
گردد، تصریح کرد: از جمله این کارگاههای آموزشی می توان به طرح 
ساعتی با محیط بان و اجرای طرح بی زباله اشاره نمود،  قسمتی از 
غرفه نیز به بازیافت مواد دوریختنی اختصاص یافته است  که توسط 
بانوان روستایی صورت گرفته وتابوهای بازیافتی ، وسایر اقالم بازیافت 
شده از مواد دور ریختنی فضایی رنگین برای بازدید کنندگان فراهم 

آورده است .
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