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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

تشدید اسالم هراسی در جهان 
با محوریت اسرائیل است

ــه  ــه حادث ــش ب ــام، در واکن ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــد در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت:  تروریســتی کشــور نیوزیلن
ــل  ــرائیل از عل ــت اس ــا محوری ــان ب ــی در جه ــدید اسالم هراس تش

ــت اســت... ــن جنای ــی ای اصل
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شهرداری شهریار
پیش رودرساخت مدرسه
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آمادگی برای توزیع کاالهای 
اساسی در شبکه تعاونی ها
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چگونه کم هزینه به 
سفر نوروزی برویم؟

در مقابل تهاجم حداکثري دشمنان 
بايد به بسيج حداکثري امکانات و 

نيرو هاي خود اقدام کنيم
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رباط کريم خاستگاه
 مسافران نوروزی

راههای  درکنار  کریم  رباط  تاریخی  شهر  گرفتن  قرار 
مواصالتی شهرهای غربی مرکزی وجنوب کشورو ...

3

بزرگراه تهران ساوه اتوبان غير استاندارد
ــان تهــران ـ ســاوه، از جملــه راه هــاي مواصالتــي  اتوب
کشــور اســت که، مشــكالت درآن بیشــترنمایان اســت 

و دردســرهاي زیــادي بــراي راننــدگان ....

6

گوناگون 11

از  خسارت  دريافت  برای  ايرالين ها 
بوئينگ صف کشيدند

پــس از زمین گیــر شــدن بوئینــگ ۷۳۷ مكــس در سراســر 
ــدن  ــته ش ــا و کاس ــدن ضرره ــع ش ــم جم ــا روی ه ــان، ب جه
درآمــد ایرالین هــا، همگــی متقاضــی دریافــت غرامــت از 

ــتند... ــگ هس بوئین 12 11

 با افزایش دوبرابری میانگین قیمت مسکن، کام خانه دارها شیرین شد

فشار تورمی در انتظار 
اجاره نشین ها

نوشدارویدولتبرایحمایتازاجارهنشینها

پیشبینیوضعیتبازارمسکندرسال98

آنچه که از وظایف رسانه مورد توجه است پویایی و ایجاد تحرک و عاملی برای آرامش 
و امنیت وامید برای جامعه است. 

همچنین رسانه عالوه بر موارد فوق ،وظیفه روشن ساختن افكار عمومی و باال بردن 
سطح معلومات و دانش مردم در باره مسائل جامعه می باشد. 

کارشناسان معتقدند هرچند روزنامه وروزنامه نگار باید وقایع را بی طرفانه گزارش 
کند،اما ضرورت ایجاب می کند برخی مصالح رعایت شود. 

هرچند تامین نیازهای خبری مردم و انعكاس رویدادها مطابق واقع ضروری است ، 
ولی نمی توان به بهانه جلب مخاطب و اعتماد خوانندگان به نشر مطالبی اقدام کرد که 
برای مردم یاس آور و نگران کننده باشد .  مطبوعاتی که حق گویی و واقع گرایی را 
بر اساس ارزش های معنوی مشی خود قرار داده اند، ضمن اینكه می کوشند آرامش 
روانی و امنیت اجتماعی جامعه را حفظ کنند، شیوه متداول جراید غربی را در پیش 
نمی گیرند و در درج آنها، هدف های رشد دهنده ای را در نظر می گیرند و همان 
گونه که مراقب اند مردم را ناامید نكنند، به آنان می آموزند که چگونه فشار مصائب و 
آالم را تحمل کنند و با استقامت و بردباری بر دشواری ها غلبه یابند.  به دلیل رسالت 
حساس رسانه ها در برابر جامعه اسالمی، ضرورت دارد که در اطالع رسانی، برجسته 
سازی رویدادها، انتخاب تیترها و ارائه گزارش های ویژه، به جای تهییج بیهوده افكار 
عمومی و پی گیری سیاست های گروهی، قومی، طبقاتی و القای اندیشه ای خاص، به 
مصالح عمومی و به مباحثی که »فرهنگ دینی و عمومی « را ارتقا می بخشد و مردم 
را به سوی خوبی ها سوق می دهد، پرداخته شود.  در جامعه اسالمی مطبوعات باید 
با توجه به مقدسات و ارزش های معنوی ، کرامت انسانی، قانون اساسی، حاکمیت 
ملّی، تمامیت ارضی، حقوق عمومی، آداب و سنن و شعائر مذهبی و هویت اصیل 
جامعه، اطالع رسانی کنند.  البته اختالف های فكری و ابراز افكارو عقاید متفاوت، 
امری پذیرفته شده است؛ اما باید مراقب بود در طرح دیدگاه های گوناگون ، هماهنگی 
و یكپارچگی مردم آسیب نبیند؛ چرا که در جامعه متفرق و گسسته که از هر گوشه 
اش آشفتگی و هرج و مرج بروز کند، دیگر حتی اهل نظر هم آرامش الزم برای بیان 
اند که  از دست می دهند. برخی رسانه ها مدعی  را  انتقادهای خود  برداشت ها و 
»دانستن، حق مردم است و باید آنان را در کشف حقایق و واقعیت های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی یاری داد و خیر و مصالح توده های تشنه حق را در نظر گرفت«؛ 
اّما آنان در عرصه عمل کمتر درصدد دفاع از حقوق مردم بوده و در راه اعتالی فكری 
و معنوی آنان تالشی اندک داشته اند. از باب نمونه، ستایش و مدح افرادی که ارزش 
های مردم را مورد تهاجم قرار داده و یا مانع اجرای عدالت اجتماعی و مساوات اسالمی 
بوده اند، در واقع تحسین افراد ناالیق و نابخرد و خالفكار و خوب جلوه دادن اشخاصی 
افكار عمومی و  اقدامی، خود فریب  ندارند. چنین  را  است که شایستگی های الزم 
خیانت به جامعه است.  رسانه ها در انتقاد از تخلفات باید مراقب باشند که اوالً، امور 
جزئی و اندک، بزرگ جلوه داده نشود. ثانیاً، موجب آشكار گردیدن گناه و اشاعه مفاسد 
نشود. در این موارد، باید حق و مصلحت رعایت شود. در ضمن نباید در برابر خوبی ها و 
موفقیت ها و افتخار آفرینی ها بی توجه و بی اعتنا بود. برخی عینک بدبینی بر دیدگان 
خود زده اند و همواره در جستجوی زشتی ها هستند. اینان را نمی توان از منتقدان 
دلسوز و ناصحان راستین شمرد. چنین اشخاصی مبتال به بیماری روانی عیب جویی 
اند .  »انتقاد بجا« مردم را واقع بین می سازد، افكار و اعمال را اصالح می کند، راه رشد 
و ترقی را به روی جامعه می گشاید و زمینه ترقی و پویایی اجتماع را فراهم می آورد. 
دانش و معرفت در پرتو بررسی های نقادانه، رشد می یابد و نقد صحیح و دلسوزانه، 
آحاد جامعه را متوجه حقایق و فضایل می کند. اولین شرط انتقاد درست، آن است 
که منتقد منع قانونی یا قبح اخالقی مطلب مورد انتقاد را شناخته باشد و با معرفت 
و آگاهی آن را تذکر دهد، نه از روی حدس و گمان و بر اساس گفته های مغرضان. 
چه بسا افراد نادانی که در دیدگاه خود، رفتار مباحی را خالِف غیرقابل اغماض تلقی 
می کنند و به عنوان نهی از منكر وارد میدان می گردند، ولی آثار سوئی برجای می 
گذارند و موجبات آزار و تحقیر افراد را فراهم می سازند.  دوهفته نامه اتفاق روز هم با 
سرلوحه قرار دادن موارد ذکر شده ،در جهت اطالع رسانی صحیح وآگاهی بخشی به 
مخاطبان خود طی طریق خواهد نمود.) اتفاق روز( نشریه ای سراسری است وجهت 
نیاز منطقه ای هم  در کنار مردم ومسؤلین شهرستانها به بیان اقدامات مثبت ورفع 
مشكالت موجود می پردازد.  اتفاق روز وابستگی به هیچ گروه و جریانی ندارد و سعی 

می نماید حق گویی را مالک سیاستهای کاری  ورسانه ای خود قرار دهد . انشا اهلل 

ابوالقاسم پورامینی - سردبیر

جايگاه رسانه

یادداشت

برخورد قاطع با هنجارشکنان آخرين چهارشنبه سال و ايام نوروز

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

مبلمان شهری از عناصر سازنده ی فضای هر شهر است و فراهم ساختن زیرساخت 
روانی  آرامش  و  بصری  زیبایی  شهر،  زیبایی  و  هویت  حفظ  بر  عالوه  آن  های 
شهروندان را می تواند به دنبال داشته باشد.از مصادیق مبلمان شهری می توان 
به پارک ها، پل های عابر پیاده، فضاهای سبز، استراحتگاه های عمومی، سرویس 
های بهداشتی، سطل های زباله وتوجه به بافتهای اصلی شهراشاره کرد که عالوه 
بر جانمایی مناسب، چیدمان مناسب آن ها دستیابی به یک شهر زیبا و سالم را 
فراهم می آرود. در این بین نظافت شهری به عنوان نخستین مؤلفه در خودنمایی 
یک شهر و فاکتور اساسی در مدیریت شهری توجه به خواسته های عمومی است.

به گفته کارشناسان شهری، مبلمان شهری به تجهیزاتی وارائه خدماتی  اطالق 
می شود که برای خدمات رسانی به مردم شهر جانمایی شده و در شهر نصب و 
ارائه خدمت  شود.بر اساس اصول شهرسازی مبلمان شهری باید با در نظر گرفتن 
رفتارهای اجتماعی وفرهنگی شهر موردنظر طراحی و نصب شوند. از دیدگاه یک 
نظریه پرداز غربی، اگر قرار است شعور شهری آن شناخته شود باید به مبلمان آن 
شهر توجه داشت. اگر این عناصر بتوانند »لبخند« را به لب مردم بیاورند و برای آنها 
پیام آور احساس آرامش و امنیت باشند، می توان گفت عملكردی موفق داشته اند.

در این بین مدیریت شهری پایدار، برای برخورداری از شهری زیبا و دسترسی 
شهروندان به خدمات شهری مناسب باید نگاهی ویژه به فضا و چشم انداز شهری 

داشته باشند؛ 
مبلمان نامناسب وعدم ارائه خدمات مطلوب شهری در نسیم شهر

اما نسیم شهر با وجود جمعیت باالی 2000000 نفری آن، از لحاظ نظافت شهری 
که دارای وضعیتی نابسامان  بوده وبه مبلمان معابر اصلی در شهر هم توجه نمی 
نامناسب شهری  نامطلوب و  این چیدمان  به تماشای  شود و هر روز شهروندان 
نشسته اند. واین امرحتی سرمایه گذار را راغب به سرمایه گذاری در شهر نمی کند 
چون سرمایه گذار به بافت ومبلمان شهر توجه می کند وشهری که از لحاظ مبلمان 
شهری درست باشد می توان درآن همه نوع فروشگاه ها و مراکز تجاری  لوکس 
دید.در خیابانهای این شهر از جمله معابراصلی، بی توجهی به تنظیف جداول و 
قرارنگرفتن سطلهای زباله در جای مناسب وکثیف بودن آنها که هیچ موقع شسشو 
نمی شود و در پی آن هجوم میكروب ها و حشرات، ضمن ترسیم سیمای نازیبا 
و خسته در شهر، مشكالت بهداشتی و روانی را برای شهروندان ایجاد کرده است. 
جویها و کانالهایی هستند که بعضا ماهها هم مورد نظافت قرار نگرفته وزبالهای 
شهر در بعضی از مناطق روزها هم در زمین می ماند که ضعفها ی خدمات شهری 
شهردار است.توجه به المان های شهر و ساختمانها ومعماری آن هم یكی از موعلفه 
خوب یک شهر محسوب می شود ولی ابن معلفه هیچ موقع به خاطر عدم نظارت 
اند  مسئولین شهری مورد توجه نبوده ودر ساماندهی خیابان اصلی شهر مانده 
وعدم  بوستانها  از  بعضی  درخت  بین خشک شدن  این  ودر  سبز  فضای  کمبود 
چمن کاری دربوستانها  و وسط بلوارهای شهر یكی دیگر از مشكالت نامناسب 
شهراست که تدابیر مهم در جهت زدودن این نازیبایی ها، هم از سوی شهروندان 
و هم از جانب مدیریت شهری را ایجاب می کند.در این بین نارضایتی و گله مندی 
شهروندان را در نگاه هر منصفی حق جلوه می دهیم ؛ به طوری که در همان نگاه 
اول هرکسی در شهر دور بزند در هر محله با مشكالت فراوانی  روبه رومیشود 
تعریف شهر فقط در رسانه ها خوب است ونگاه ها واقعیت دیگر است . این نوع 
خدمات نامطلوب مورد اعتراض شهروندان است ولی کو گوش شنوا چرا گوش 
از  بعضی  ندارند حتی رسانه های هم مشكالت شهررا منعكس می کنند  شنوا 
عوامل می گوید اینجور نوشته ها واعالم مشكالت هیچ اثری بر ما ندارد. چون این 
مسئولین درشهر نیستند تا مشكالت را از نزدیک ببیند آیا مسئولین که ساکن 
نیستند در معابر این شهر یک نیم ساعتی قدم برداشته اند تاببیند وضعیت شهر 
چگونه است این مشكالت البته مختص نسیم شهر نیست شهرگلستان هم از این 

مشكالت کم ندارد .

عزیز اله نظری

شهررا  شهرنسيم  مبلمان  به  توجه  عدم 
ازيک شهرايده ال دورنگه داشته

شهری

بــی تردیــد تامیــن کالس و فضــای آموزشــی حداقــل کاری اســت کــه 
بــرای فراهــم شــدن شــرایط آمــوزش و پــرورش بایــد صــورت گیــرد، 

یعنــی ســقفی کــه معلــم و دانش آمــوز ...
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خبر

رضایی: تشدید اسالم هراسی در 
جهان با محوریت اسرائیل است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به حادثه تروریستی کشور 
نیوزیلند در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تشدید اسالم هراسی در جهان با 

محوریت اسرائیل از علل اصلی این جنایت است.
متن این پیام به شرح زیر است:

جنایت بی سابقه در کشور آرامی مثل نیوزیلند نشان از اقدامی سازمان یافته 
دارد. عوامل این اقدام، با دولت هایی که در ده سال گذشته، میلیاردها دالر علیه 
اسالم و مسلمانان تبلیغ کردند، در ارتباط هستند. تشدید اسالم هراسی در 

جهان با محوریت اسرائیل از علل اصلی این جنایت است.
به زودی دست های پشت پرده این جنایت ضد بشری، وقوع آن را به انگیزه های 
داخلی جامعه نیوزیلند از جمله ضدیت با مهاجران نسبت خواهند داد؛ حال آن 
که شیوه عملیات، تجهیزات به کار رفته و استفاده از منابع مالی در انجام آن 

نشان می دهد که اقدام صورت گرفته، فراتر از انگیزه های داخلی است.

سال  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
آینده سال فتح مبین جبهه اسالم علیه 

جبهه کفر است.
فرمانده  جانشین  سالمی  حسین  سردار 
کل سپاه در مراسم بزرگداشت شهیدان 
مهدی و حمید باکری که در سالن وزارت 
کشور برگزار شد سال جدید را سال فتح 
مبین جبهه اسالم علیه جبهه کفر دانست 
و اظهار داشت: امشب گردهم آمده ایم تا 
از یک اسطوره جاودانه و قهرمانی بزرگ 
تجلیل کنیم. از شهیدانی که آفرینش گران 
حقیقی هویت نوین ملت ایران هستند. هر 
جامعه ای عناصر هویت بخشی در اختیار 
دارند که شناسنامه آن ملت را ترسیم و 
هویت  و  شخصیت  آن  نمایشگر  و  نماد 
ملت هستند. شهیدان این خصوصیت را 
دارند که عناصر هویت ما را آن ها تعیین 

کردند.
وی افزود: بعد از شهادت آن ها بود که ایران 
و کرامت  افتخار  ایستادگی،  به شجاعت، 
شناخته شد. بنابراین شهیدان باکری آن 
ملت  هویت بخش  اصلی  منابع  و  عوامل 
هستند. ترسیم سیمای نوینی که جهان 

از آن طریق ما را می شناسند.
جانشین فرمانده کل سپاه شهیدان باکری 
را تمثال زیبای فضائل انسان در تراز یک 
انقالب بزرگ دانست و عنوان کرد: مهدی 
رفیع  قله  و  فضیلت ها  بیرق دار  باکری 
شجاعت، فروتنی، نجابت کم نظیر، ایثار، 
نظر  بودن دل و وسعت  گذشت، دریایی 
در افق های بلند اندیشه بود.سردار سالمی 
تاکید کرد: وقتی از باکری سخن می گوئیم 
یعنی مردی که در طوفان های خطر آرام 
بود. همیشه سخت ترین نقطه های جنگ 
را انتخاب می کرد. او که می ایستاد همه 
مردان  این  شهادت  با  ما  می ایستادند؛ 
بزرگ راه تسلیم نشدن در مقابل دشمنان 
بر  توانستند  که  کسانی  آن  آموختیم.  را 
امپراتوری ها غلبه کنند و  شکوه ظاهری 
ترس و هراس را از دل ملت ایران و جهان 
اسالم و فراتر از جهان بشریت نسبت به 
ببرند  بین  از  بزرگ  شیطانی  قدرت های 
پرواز کنند  از دامنه قدرت آن ها  فراتر  و 
در  ما  گفت:  بودند.وی  باکری ها  شهید 
بزرگ ترین  درگیر  شرایط  سخت ترین 
نبردها بودیم. ظهور انقالب داستان تولد 

یک جهان جدید به نام اسالم که منادی 
کرامت و شرف انسان بود در مقابل قدرتی 
ملت ها  تحقیر  استکبار،  فساد،  ظلم،  که 
ثروت های  غارت  و  نگه داشتن  افسون  و 
مادی و معنوی آن ها را راهبری می کرد 

داستان جدال ۴۰ ساله ماست.
وارد  ما  وقتی  عنوان کرد:  سردار سالمی 
یک جدال به ظاهر مهیب، شکست ناپذیر، 
شدیم  دشمن  با  بی رحم  قاطع،  ویرانگر، 
نام  به  شده  متولد  تازه  جهان  یک  در 
اسالم بودیم که هنوز قدرت و حاکمیت 
را  تقابل  این  ولی  داشتیم  نشده  تثبیت 
شروع کردیم. در این فضا سیاسی، آرایش 
نظامی و عملیات رسانه ای علیه ما بود و 
شاخص های طراحی قدرت به نفع دشمن 
بود و ما تازه به دنیا آمده بودیم و در جست 
و جوی هویت غارت شده خود بودیم و از 
قبیل مستضعفین روی زمین بودیم اما در 
مقابل دشمن ایستادیم در حالی که به ما 
تهاجم شده بود. سردار سالمی تاکید کرد: 
مردانی به بزرگی باکری ها بودند که رمز 
بقا را آموزاندند و جلوه های زیبای حیاط 
طیبه را به زمان آورند و منش حیاط طیبه 

جامعه شدند. باید چیزی هیبت استکبار 
را  بن بست  این  باید  ما  و  می شکست  را 
می شکستیم تا درباره پیروز شدن در برابر 

دشمن بیندیشیم.
قدرت های  بر  غلبه  تئوری  افزود:  وی 
بزرگ بدون شاهدان عینی ممکن نبود که 
شهدا این راه را گشودند. شهید باکری راه 
که  داد  نشان  را  بزرگ  بر دشمنان  غلبه 
شهادت گشاینده این راه بود. اگر در جنگ 
به  ما  نمی شدند  شهید  چنین  مردانمان 
فرمانده  نمی رسیدیم.جانشین  خودباوری 
و  آموختیم  ما  داشت:  اظهار  سپاه  کل 
متوجه شدیم که در جهان امروز یا باید 
اینکه  یا  و  باشیم  تا مستقل  باشیم  قوی 
تسلیم و ذلیل و تحقیر دشمن باشیم. ما از 
منطق قرآن آموختیم که بیایستیم چراکه 
خداوند امر به ایستادند کرده است.سردار 
این  ما  هنر شهیدان  کرد:  تاکید  سالمی 
تفسیر  زمین  روی  را  الهی  آیات  که  بود 
روز  آن  از  ما  کنند.  را مطمئن  قلب ها  و 
فهمیدیم که باید نقشه استقالل را ترسیم 
نعمت های  همه  خداوند  چراکه  کنیم 

بزرگ شدن را به ما هدیه کرده بود. 

سال آینده سال »فتح مبین«
 جبهه اسالم علیه جبهه کفر است

خبر

قانون اساسی شرایط برگزاری همه 
پرسی را با شفافیت بیان کرده است

از  یکی  گفت:  مجلس  در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  عضوکمیسیون 
مسیرهایی که بخواهیم برخی مسائل را جا بیندازیم این است که بگوییم 
مردم با این موضوع موافق هستند و اگر باور ندارید از راه همه پرسی امتحان 
و  نیست.نماینده مردم شهریار،قدس  اصال تخصصی  ها  این حرف  و  کنید 
مالرد در مجلس  با بیان اینکه رفراندوم اسلوب و چارچوب خاص خودش را 
دارد،تاکید کرد:معتقد هستیم قانون اساسی ما شرایط برگزاری همه پرسی 
را مشخص کرده است،رفراندوم و همه پرسی شرایط خاصی دارد و این که 
مردم مجلس را انتخاب کردند و نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب می 
این  به خاطر  انتخاب می کنند  را  رئیس جمهور  و  اینکه مجلس  و  کنند 
است که سکان کشتی را بسپارند به دست آنها و هرکدام از آنها به وظایف 
خودشان جامع و کامل مختار هستند و می توانند مسیر را طی کنند.ربط 
دادن هر موضوعی در کشور به رفراندوم کار غیرکارشناسی است محمودی 
شاه نشین مطرح کرد:دریک شرایط خاص است که نیاز به همه پرسی و نیاز 
به رای گیری و نظر مردم اتفاق می افتد که قانون شرایط آن هم را مشخص 
یا  بدهیم  تغییر  اگر بخواهیم  را  اساسی  قانون  کرده است،بطور مثال خود 
و  اختیارات  از  موضوع  این  و  باشد  در کشور  بازنگری شود؛شرایط خاصی 
این  طبق  و   باشد  خارج  رهبری  دولت،خبرگان  و  مجلس  گیری  تصمیم 
مردم  نماینده  کرد.این  حل  پرسی  همه  با  را  مسائل  توان  می  مشخصات 
درمجلس دهم با بیان اینکه ربط دادن هر موضوعی درکشور به رفراندوم  
کامال کار غیرقانونی و غیرکارشناسی است،اظهار کرد:به نظر من مطرح کردن 
بیشتر یک جوسازی  رفراندوم و همه پرسی  به  همه موضوعات کشورمان 
بوده که بگوییم مردم نظرشان مثبت است و  بهانه ای باشد به اینکه بگویند 
مردم عالقمند هستند این کار انجام شود.یکی از مسیرهایی که بخواهیم 
یک سری مسائل را جا بیندازیم این است که بگوییم مردم با این موضوع 
موافق هستند و اگر باور ندارید از راه همه پرسی امتحان کنید و این حرف 
ها تخصصی نیست.عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس 
شورای اسالمی،افزود:مثال به همه پرسی گذاشتن درباره پیوستن یا نپیوستن 
کشورمان به یک کنوانسیون بین المللی این راه حلش نیست؛ این که همکار 
شدن یا نشدن با یک گروه بین المللی در این حد و اندازه نیست که به همه 
پرسی برسد؛باید موارد خیلی مهمتر و اساسی تر از این باشد که در حل آن 
مجلس شورای اسالمی،خبرگان رهبری و حتی مجمع تشخیص مصلحت 
بمانند و چاره ای نداشته باشند و در شرایط سخت باشند که بازهم حدود آن 
را قانون مشخص کرده است.عضومجمع نمایندگان استان تهران در مجلس 
،تصریح کرد:به اعتقاد من  پرداختن به  موضوع استفاده از رای مردم در هر 
موضوع داخلی و یا خارجی در این موقعیتیکه کشور نیاز به همدلی،همراهی 

و هم زبانی دارد،حرف درستی نیست.

افزایش آگاهی مردم در کنترل و مبارزه با 

عرضه کاالهای قاچاق اثرگذار است

اقدامات  بدون  و  مردم  آگاهی  ارتقاء  طریق  از  تهران:  استاندار 
 . بردیم  پیش  را  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مقابله  اثربخشی  امنیتی، 
کمیسیون  جلسه  در  تهران  استاندار  بندپی  محسنی  انوشیروان 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران که با دستور گزارش نتایج 
اجرای طرح مقابله با عرضه پوشاک قاچاق و همچنین قاچاق دام 
برگزار شد گفت: از همه دستگاه هایی که با هم افزایی در اجرای 
با توزیع و فروش پوشاک قاچاق در  مرحله نخست طرح مقابله 
استان تهران همکاری کردند تشکر می کنیم.وی افزود: براساس 
گزارش اطالعات استان تهران اقدامی که در این راستا انجام شد 
هدف  نخست  مرحله  در  البته  و  است  نداشته  را  الزم  اثربخشی 
اساسی اطالع رسانی و مورد توجه قرار دادن عرضه کنندگان و 
عوامل فروش پوشاک قاچاق بوده است.استاندار تهران با اشاره به 
همکاری سازمان صمت استان، اتحادیه و صنف پوشاک و نظارت 
سازمان اطالعات استان در اجرای مرحله نخست طرح مقابله با 
عرضه پوشاک قاچاق در استان عنوان کرد:این همکاری و دستیابی 
به نتایج آن به عنوان تجربه ارزشمندی در اجرای این طرح است 
که نباید مقطعی اجرا شود و باید اجرای آن ادامه یابد.محسنی 
بندپی؛ مقابله با عرضه کاال و پوشاک قاچاق را الزمه اجرای هدف 
دولت در حفظ اشتغال موجود و اشتغالزایی جدید  دانست و تاکید 
کرد: باید مانند کشورهای پیشرفته به تولیدات داخلی بها دهیم تا 
به اهداف اشتغالزایی دست پیدا کنیم.وی با اشاره به گزارش ارائه 
شده در جلسه در خصوص جمع آوری ۴ میلیارد تومان کاالی 
قاچاق در سطح استان تهران تصریح کرد: اعالم لیستی از اموال 
انبار تملیکی استان تهران که در جلسه گذشته نیز درخواست شد 
، می تواند در شناسایی برخی از اموال نظیر خودروهایی با شاخص 
های زیست محیطی و به کار گیری آنها برای نیروی انتظامی و رفع 
مشکالت کمبود وسایل نقلیه در این بخش اثرگذار باشد.استاندار 
تهران گفت: در حال حاضر با افزایش میزان تولیدات داخلی مواجه 
هستیم به ویژه در  نمایشگاه بهاره امسال بسیاری از کاالها تولید 
داخل است که با کیفیت باال و قیمت مناسب عرضه می شوند. 
استاندار تهران در پایان سخنانش به بخشنامه ممنوعیت خروج دام 
از کشور و جلوگیری از قاچاق دام اشاره  کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ 
شده لجام گسیختگی در تنظیم بازار به خوبی کنترل شده است 
و تقسیم بندی سهمیه استان ها در تامین گوشت استان تهران با 

کنترل انجام شده است. 

در مسیر مبارزه با فساد و ایجاد 
شفافیت دنباله رو راه شهدا باشیم

وزیر دادگستری گفت: موظفیم در جهت اعتالی فرهنگ ایثار و شهادت در 
جامعه تالش کنیم چراکه مبانی این فرهنگ و پاسداشت آن، نیاز امروز جامعه 

است.
 سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری، به مناسبت روز شهدا با جمعی از فرزندان 

شهید وزارت دادگستری دیدار و گفت وگو کرد.
اینکه »خوشبختانه در فضای جامعه  بیان  با  این دیدار  وزیر دادگستری در 
همواره شاهد تکریم مقام شهید بوده ایم« اظهار داشت: ملت قدر شناس ما 
یاد و خاطره رشادت های ایثارگران را از یاد نبرده اند و با گذشت ۴۰ سال از 
پیروزی انقالب اسالمی همچنان با همان روحیه ایثارگری، راه و آرمان شهدا 

را دنبال می کنند.
آوائی در ادامه افزود: خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران نه تنها وظیفه 
در  و شهادت  ایثار  فرهنگ  اعتالی  موظفیم در جهت  بلکه  است  ما  قانونی 
جامعه، فراتر از قانون عمل کنیم چراکه مبانی این فرهنگ و پاسداشت آن، 

نیاز امروز جامعه است.
وی همچنین تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم در مسیر 
سازندگی، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، کار همراه با خلوص نیت و تالش 
در جهت ایجاد امنیت و رفاه عمومی برای آحاد ملت شریف ایران اسالمی، 

دنباله رو راه شهدا باشیم.
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نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات از 
هرگونه جنایتی رویگردان نیست

نخست وزیر  فلسطین،  از  حمایت  بین المللی  کنفرانس  دبیرکل 
کودک کش رژیم صهیونیستی را تروریستی خواند که برای پیروزی 

در انتخابات کنست از اعمال هر گونه جنایتی رویگردان نیست.
 حسین امیر عبداللهیان، دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی 
حمایت از فلسطین مجلس شورای اسالمی، حمالت کور و ددمنشانه 
رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در غزه را بشدت محکوم نمود.

وی نخست وزیر کودک کش رژیم صهیونیستی را تروریستی خواند که 
برای پیروزی در انتخابات کنست از اعمال هر گونه جنایتی همانند 
اسالف خود رویگردان نیست و برای رسیدن به این هدف شوم خود، 

حمله به مردم بی دفاع و بی گناه غزه را سازماندهی نموده است.
امیر عبداللهیان، تل آویو را مسئول عواقب فتنه انگیزی و شعله ور شدن 
جنگ در فلسطین خواند و افزود: با توجه به قدرت مقاومت، تحمل 
عواقب این جنایت برای رژیم صهیونیست بسیار دشوار خواهد بود و 

زمان به نفع صهیونیست ها نیست.
وی با اشاره به حساسیت شرایط منطقه، افکار عمومی، سازمان ها، 
قاطعانه  تا  نمود  دعوت  را  بشر  حقوق  نهادهای  و  اسالمی  مجامع 
حمالت خودسرانه و ابزاری رژیم صهیونیستی را محکوم و از ملت 

بی دفاع فلسطین حمایت نمایند.
امیرعبداللهیان، رفتار تل آویو را عامل بی ثباتی و ناامنی منطقه خواند 
و با هشدار به نتانیاهوی تروریست و حامی داعش در سال های اخیر، 
بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از مقاومت و ملت فلسطین برای 
تحقق حقوق مشروع خود و آزادی قدس قبله اول مسلمین تاکید 

نمود.

مقابل  در  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
بسیج  به  باید  دشمنان  حداکثري  تهاجم 
اقدام  خود  نیرو هاي  و  امکانات  حداکثري 
کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن 
در توکل به خدا، پروردگار وعده هاي صادق 
خود را درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد.

به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از پایگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، رهبر 
با  خود  سخنان  ابتداي  در  اسالمي  انقالب 
ابراز تأسف از فقدان دو عالِم فقیه، حضرات 
را  آنان  مؤمن،  و  شاهرودي  هاشمي  آیات 
استوانه هاي واقعي براي کشور و حوزه هاي 
علمیه خواندند و تأکید کردند: هر دوي این 
بزرگواران همواره بدون هیچ چشم داشتي در 

خدمت اهداف انقالب بودند.
سخنان  اصلي  محور  اسالمي  انقالب  رهبر 
و  چالش ها  با  مواجهه  نحوه  یعني  خود 
در  را  مثبت  اتفاقات  همچنین  و  حوادث 
گفتند:  و  کردند  بیان  دوگانه  یازده  قالب 
گاهي اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث 
و  است  و چاره جویانه  رویداد ها »فعال«  و 
و  »انفعالي«  ما  برخورد  نیز  مواقع  برخي 

مبتني بر گالیه صرف و بي تحرکي است.
»مواجهه  خامنه اي  اهلل  آیت  حضرت 
را  العملي«  عکس  »مواجهه  و  ابتکاري« 
یکي دیگر از دوگانه ها برشمردند و افزودند: 
در مواجهه عکس العملي، حرکت ما تابعي 
مواجهه  در  اما  است،  دشمن  حرکت  از 
ابتکاري، ابتکار عمل را به دست مي گیریم و 
از ناحیه اي که دشمن تصور نمي کند، به او 

ضربه مي زنیم.
و  مأیوسانه«  »مواجهه  به  اشاره  با  ایشان 
دیگر  یکي  عنوان  به  امیدوارانه«  »مواجهه 
و  حوادث  مقابل  در  مطرح  گانه هاي  دو  از 
چالش ها گفتند: یک دوگانه دیگر »مواجهه 
و  دلیري  با  »مواجهه  و  ترس«  روي  از 

شجاعت« است.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه 
یکي دیگر از دوگانه ها، مواجهه با »حزم و 
تدبیر« و »مواجهه از روي سهل اندیشي و 
سهل انگاري« است، گفتند: به عنوان مثال 
نوع  دو  مي توان  مجازي  فضاي  موضوع  در 
برخورد داشت؛ یک برخورد همراه با تدبیر و 
دقت و برخورد دیگر همراه با سهل اندیشي 
سهل  و  موضوع  پیچیدگي هاي  ندیدن  و 

انگاري و بي تفاوتي نسبت به آن.
به تهدید ها و فرصتها«  ایشان »نگاه جامع 
یا  و  تهدید ها  به  یکجانبه ي صرف  »نگاه  و 
و  دانستند  دیگري  دوگانه  را،  ها«  فرصت 
این  براي  نمونه  یک  کردند:  خاطرنشان 
دوگانه، موضوع نحوه مقابله با دشمني امریکا 
است که مي توان تهدید ها و فرصت ها را با 
هم دید و یا اینکه فقط تهدید ها و یا فقط 
نوع  دو  این  از  هریک  که  دید  را  فرصت ها 

برخورد، قطعاً پیامد ها و آثاري دارد.
اینکه  بر  تأکید  با  اسالمي  انقالب  رهبر 
یا »نشناختن  و  واقعیت میدان«  »شناخت 
در  اساسي  دوگانه هاي  از  یکي  واقعیات« 
مواجهه با چالش ها و حوادث است، افزودند: 
او  دنباله هاي  و  دشمن  داخلي،  مسائل  در 
را  تا جایگاه خودي  زیادي مي کنند  تالش 
ضعیف و جایگاه دشمن را قوي نشان دهند 
کشور  که  کنند  القاء  اینگونه  نهایت  در  و 
و  مواجه شده  فراواني  الینحل  با مشکالت 

امکان هیچ اقدامي نیز وجود ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي گفتند: یک نمونه 
دیگر، مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعیت 
و جایگاه خود را در منطقه و از این واقعیت 
که دشمن در منطقه از ما حساب مي برد، 
مطلع نباشیم، یک جور عمل خواهیم کرد، 
اما اگر نسبت به این واقعیات آگاهي داشته 

باشیم، جور دیگري عمل خواهد شد.
رهبر معظم انقالب: کساني که درباره حضور 
ایران در منطقه سخنان نادرستي را مطرح 

دشمن  نقشه  به  کمک  حال  در  مي کنند 
هستند.

کردند:  تأکید  خصوص  همین  در  ایشان 
کساني که درباره حضور جمهوري اسالمي 
ایران در منطقه مطالب و سخنان نادرست و 
نابجایي را مطرح مي کنند، در واقع در حال 

کمک به نقشه دشمن هستند.
رهبر انقالب اسالمي در بیان یکي دیگر از 
دوگانه ها به »مواجهه مبتني بر مدیریت و 
کنترل احساسات« و »مواجهه با رهاشدگي 
احساسات« اشاره و خاطرنشان کردند: یکي 
دچار  کشور  است  ممکن  که  مواردي  از 
آسیب شود، موضوع عدم کنترل احساسات 
ام که  تأکید کرده  بار ها  عمومي است. من 
به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم، اما این به 
معناي کنترل نشدن احساسات جوانان در 

جامعه، نیست.
معناي  درباره  تذکري  در  همچنین  ایشان 
حقیقي جوانگرایي افزودند: برخي گفته اند 
معناي  به  »جوانگرایي«  بر  اینجانب  تأکید 
غلط  برداشت  این  اما  است،  »پیرزدایي« 
است و باید درباره معناي جوانگرایي فکر و 

تعمق کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي، »رعایت ضوابط 
و حدود شرعي و رعایت نکردن این موارد« 
در مواجهه با حوادث و چالش ها را از دیگر 
دوگانه ها برشمردند و گفتند: یک نوع دیگر 
مواجهه، دوگانه »بهره گیري از تجربه ها« 
در مقابل »دوبار از یک سوراخ گزیده شدن« 

است.
نحوه  موضوع  به  زمینه  همین  در  ایشان 
و  کردند  اشاره  اروپا  و  امریکا  با  مواجهه 
عملکرد  نحوه  از  ما  تجربیات  افزودند: 
است،  زیاد  بسیار  اروپایي ها  و  امریکایي ها 
اما تجربه اخیر مربوط به برجام و تعهداتي 
که امریکایي ها باید انجام مي دادند، اما زیر 
باید  و  است  ما  دیدگان  برابر  در  زدند،  آن 
در برخورد با امریکا و جبهه مقابل، از این 

تجربیات استفاده شود.
رهبر معظم انقالب: دشمن واقعي ما امریکا 
است و ما در شناخت دشمن خود دچار خطا 

نخواهیم شد.
بیان آخرین  حضرت آیت اهلل خامنه اي در 
دوگانه گفتند: یک دوگانه این است که در 
به یکدیگر حمله کنیم  با حوادث،  مواجهه 
یا  و  را مقصر جلوه دهد  و هرکس دیگري 
به  از درگیري داخلي پرهیز کنیم و  اینکه 
سر  بر  داریم  فریاد  هرچه  )ره(  امام  تعبیر 

امریکا بکشیم.
ما  واقعي  ایشان خاطرنشان کردند: دشمن 
در شناخت دشمن خود  ما  و  است  امریکا 

دچار خطا نخواهیم شد.
به  استناد  با  سپس  اسالمي  انقالب  رهبر 
آیات قرآني، نکات مهمي را درباره مواجهه 

صحیح با چالش ها بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه 
در منابع دیني ما نحوه مواجهه با پیروزي ها 
و رویداد هاي مثبت بیان شده است افزودند: 
قرآن مي گوید در مواجهه با پیروزي ها دچار 
آن  استغفار،  و  تسبیح  با  و  نشوید  غرور 
پیروزي را مربوط به خدا بدانید و نه مربوط 

به خودتان.
ایشان با اشاره به بیانات امام )ره( که همواره 
دست قدرت الهي را در این انقالب و حوادث 
مربوط به آن متذکر مي شدند، گفتند: امام 
بزرگوار در مواجهه با پیروزي ها، آن را نتیجه 
مي دانستند  متعال  خداوند  عنایت  و  لطف 
همانگونه که گفتند »خرمشهر را خدا آزاد 

کرد«.
رهبر انقالب اسالمي به حضور اعجاب انگیز 
و گسترده تر مردم در راهپیمایي 22 بهمن 
آیا  کردند:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  امسال 
هیچ عامل انساني مي تواند ادعا کند که این 
حضور متراکم و قوي کار او بوده است؟ قطعاً 
عامل راهپیمایي 22 بهمن امسال جز دست 

قدرت الهي نبود.
با استناد به آیات قرآن کریم  انقالب  رهبر 
نظیر  تلخ  حوادث  با  مواجهه  در  افزودند: 
تحریم یا احتمال حرکت نظامي دشمن باید 
واقع تحقق  این حوادث در  بود که  متوجه 
دشمنان  مقابله  بر  مبني  پروردگار  سخن 
خدا با مؤمنان و حرکت هاي ایماني است که 
درک همین نکته بر ایمان مؤمنان مي افزاید 
همچنانکه صف آرایي مستکبران در مقابل 

انقالب اسالمي، بر ایمان ملت ایران افزود.
نداشت  توقع  اسالمي  نظام  افزودند:  ایشان 
حرکت  مقابل  در  جهاني  گران  سلطه  که 
ملت ایران ساکت بمانند البته ما باید کاري 
و  تحریم  فکر  به  حتي  دشمنان  که  کنیم 
اقدام نظامي و دیگر اقدامات نیفتند، اما اگر 
هم افتادند باید کاري کنیم که سرکوب و 

دچار شکست شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به اینکه 
نباید در مقابل حوادث دچار ترس و دلهره 
شد، افزودند: امام خمیني مظهر این توصیه 
الهي بود و هیچگاه از هیچ حادثه اي دچار 

ترس نمي شد.
که  بود  دیگري  نکته  نومیدي«  از  »پرهیز 
صحیح  »مواجهه  تبیین  در  انقالب  رهبر 
و  چالش ها  با  کشور  مؤثر  افراد  و  کشور 
حوادث« مورد تأکید قرار دادند و گفتند: به 
فرموده پروردگار باید همیشه امیدوار باشیم 
و  تصمیم  عزم،  توکل،  ایمان،  سایه  در  که 
بیني  و  کنیم  محقق  را  اهداف خود  اقدام، 

قدرت هاي بزرگ را به خاک بمالیم.
»پرهیز همه افراد از شتابزدگي و بي صبري 
و بهانه گیري«، نکته دیگري بود که حضرت 
با  مواجهه  در  را  آن  خامنه اي  اهلل  آیت 

چالش ها ضروري برشمردند.
همت  کمر  باید  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
زمینه هاي  در  را  الزم  اقدامات  و  بست 
تا  که  بدانیم  اما  داد،  انجام  گوناگون حتماً 
رسیدن به مقصود صبر الزم است، چرا که 

همه کار ها امکان انجام سریع را ندارند.
انقالب اسالمي، همچنین »مرزبندي  رهبر 
در  مصونیت  براي  را  دشمن  با  پررنگ 
و  خواندند  الزم  بسیار  نرم«،  تهاجم  مقابل 
نیز  فرهنگي  مرز هاي  کردند:  خاطرنشان 
همچون مرز هاي جغرافیایي نیاز به برجسته 
سازي و مراقبت دارند تا دشمن با فریب و 
خدعه و نفوذ از این مرز ها عبور نکند و بر 
فضاي مجازي و فرهنگ کشور مسلط نشود.

تعصب  بخاطر  نباید  انقالب:  معظم  رهبر 
به  را  خود  نظر  مخالفان  دشمن،  علیه  بجا 

همراهي با دشمنان منتسب کرد.
تأکید  وجود  با  خامنه اي  اهلل  آیت  حضرت 
نکته  یک  دشمن،  با  مرزبندي  بر  فراوان 
حاشیه اي، اما ظریف را هم توصیه کردند 
و آن اینکه »نباید بخاطر تعصب بجا علیه 
دشمن، مخالفان نظر خود را به همراهي با 

دشمنان منتسب کرد«.
ایشان در همین زمینه افزودند: وقتي فالن 
کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث 
و  استدالل ها  مخالفان  و  موافقان  و  است 
دیدگاه هاي خود را مطرح مي کنند دو طرف 
نباید یکدیگر را به همراهي با دشمن متهم 

کنند و به جان هم بیفتند.
رهبر انقالب در پایان دو نکته مهم را مورد 
تأکید قرار دادند: »ضرورت بسیج حداکثري 
نیرو ها در مقابل تهاجم حداکثري دشمن« 

و »پرهیز از غفلت از ذکر و یاد پروردگار«.
یعني  دشمن  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
امریکا و صهیونیست ها امروز همه امکانات و 
توانایي هاي خود را بر ضد ملت ایران بسیج 
کرده اند و غربي ها و اروپایي ها نیز به نوعي 

در حاشیه آن ها با ایران دشمني مي کنند.
به  اشاره  با  خامنه اي  اهلل  آیت  حضرت 
سخنان امریکایي ها درباره اعمال شدیدترین 
تحریم ها علیه ملت ایران افزودند: آن ها در 
مقابل ایران دست به تهاجم حداکثري زده 
اند، اما اگر ما به بسیج حداکثري امکانات و 
توانایي هاي خود اقدام کنیم، به فضل الهي 
سنگین ترین شکست تاریخ امریکا را نصیب 

این کشور خواهیم کرد.
یادآوري  با  پایاني،  نکته  در  انقالب  رهبر 
سخن پروردگار به حضرت موسي مبني بر 
کوتاهي نکردن در ذکر و یاد خدا افزودند: 
توانایي هایي  همه  مایه  و  وسیله  الهي  ذکر 
انقالب  اهداف  تحقق  براي  باید  که  است 
با  خدا  شود  اینگونه  اگر  که  گیریم  به کار 
در  او  صادق  و  شیرین  وعده هاي  و  ماست 

حق ملت ایران محقق خواهد شد.

در مقابل تهاجم حداکثري دشمنان باید به بسیج 
حداکثري امکانات و نیرو هاي خود اقدام کنیم
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رباط کریم خاستگاه مسافران نوروزی
ــم  ــاط کری ــی رب ــهر تاریخ ــن ش ــرار گرفت ق
شــهرهای  مواصالتــی  راههــای  درکنــار 
غربــی مرکــزی وجنــوب کشــوروهمچنین 
وجــود فــرودگاه بیــن المللــی در مجــاورت 
شهرســتان ایــن شــهر را بــه یکــی از قطــب 
هــای گردشــگری کشــور قــرار داده  ربــاط 
کریــم شهریســت بــا هویــت و پیشــنه 
تاریخــی  شــهری کــه قدمــت 6000ســاله 
دارد  وهــزاران ســال قبــل هــم محــل 
در  شــهر  وایــن  بــوده  اقــوام  زندگــی  
فواصــل مختلــف مــورد توجــه بــوده ازایــن 
ــن  ــر تری ــی نظی ــا و ب ــن بناه ــن تری رو که
کاوانســرها در شــهر ربــاط کریــم کــه شــاه 
راه اصلــی مســافران بــوده قــرار دارد وهمچنیــن واقــع شــدن ایــن شــهر بــر ســر راه جــاده ابریشــم جــاده ای راه 
صلــح ودوســتی کشــورهای مختلــف بــوده یکــی ازمعضیتهــای ای شــهر اســت. هــر ســاله در ایــام نــوروز شهرســتان 
ــاط  ــا نق ــافرانی از اکث ــت مس ــهر اس ــتانهای ش ــا وبوس ــا تفرجگاهه ــافران در پارکه ــراق مس ــان ات ــم  میزب ــاط کری رب
ــد  ــی دهن ــاص م ــتان اختص ــن شهرس ــه ای ــران ب ــتان ته ــود در اس ــد خ ــای بازدی ــی از مکانه ــد ویک ــی آین ــور م کش
ــا  ــه  در شهرســتان وهمچنیــن تنه ــودن خدمــات اولی ــف تفرجــگاه ودارب ــای مختل ــا وجــود بناهــای تاریخــی وپارکه ب
هتــل اقامتــی در غــرب اســتان تهــران در ربــاط کریــم کــه پذیــرای مســافران نــوروزی اســت دارای پتانســیل¬های 
متعــدد گردشــگری در زمینه¬هــای توریســتی، تاریخــی، اقتصــادی اســت. ودیگــر مولفــه ایــن شــهر قــرار گرفتــن 
در مجــاورت فــرود گاه بیــن الملــی امــام خمینــی  مــی باشــد کــه مــورد توجــه مســافران خارجــی هــم قــرار گرفتــه 
وبارهــا شــاهد بازدیــد مســافران از بناهــای تاریخــی ای شــهر بــوده ایــم وایــن شهرســتان همــه نــوع پتانســیلهای 
الزم در جهــت جــذب توریســت در همــه زمینــه بــا کمــک مســئولین دارد..برهمیــن اســاس شــهرداری ربــاط کریــم 
هــم بیــکار ننشســته بــه شــهر هویــت بخشــیده وشــهردار اســت کــه مــی توانــد شناســنامه شــهر را بــا عملــرد خــود 

ــه شــکوفایی برســاند . ــه مــردم بشناســاند وشــهر راب ب

میرزمانی:  رباط کریم قطب گردشگری استان تهران است
ــه مــردم  ــوروز باســتانی ب ــو و عیــد ن ــاط کریــم ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ســال ن مهنــدس  میــر زمانــی شــهردار رب
فهیــم ایــران و شهرســتان ربــاط کریــم در طــرح اســتقبال از بهــار گفــت: شهرســتان ربــاط کریــم بــا توجــه قــرار گرفتــن 
در مجــاورت جــاده هــای اصلــی کشــوریکی از خاســتگاهای مســافران اســت ومــا هرســاله شــاهد حضــور مســافران در 
ایــن شهرســتان هســتیم وحتــی غیــر از ایــام نــوروز روزهــای دیگــر ســال هــم مســافران یکــی مکانهــای بازدیــد خــود 
را بــه شهرســتان اختصــاص  مــی دهنــد مجموعــه شــهرداری  در جهــت ارئــه خدمــات خــوب ومطلــوب  بــه مســافرین 

هماهنگــی در طــول ایــام عیــد طرحــی در قالــب  نوروز98بــا  از  اســتقبال  ســتاد 
شــهری  هــای  مجموعــه  پیــش بینــی و اجــرا مــی کنــد. در این همــه 

جهــت طــرح آمــاده ســازی پارکهــا  وتفرجگاههــا  بوســتانها 
مســافران  ــود .اســکان  ــی ش ــده م ــدارک دی ت

تمــام  افــزود:  ــوروز را وی  ــام ن نیازهــای ای
و  بینــی  را پیــش  مناســب  خدمــات 

ارائــه در بــرای رفــاه  مســافران 
نماییــم  و مــی  ودر جهــت حفــظ 
ی  ز ســا یبا شــهری ز مبلمــان 
اســتفاده  المان هــای و  از 
ترمیــم شــهری ویــژه   ، عیــد 
ی  شــی ها شســت نقا  ، دیــواری 

شــوی  ، و  شــهر  جداره هــای 
آســفالت معابــر اصلــی ترمیــم و روکــش 

آمیــزی  رنــگ  نصــب و  و  کشــی  خــط   ،
کــه عالیــم ترافیکــی نیــز  گــردد  مــی  اقدامــام 

حــال  در  عملیــات  انجــام مــی باشــد و شــهر بــه ایــن 
آخرســال  تکانــی  خانــه  رفتــه. وی گفــت:  دیگــر اقدامــات ســوی 

فرهنگــي و ســتاد اســکان جهــت اســکان ، مــی تــوان بــه هماهنگــي بــا اداره میــراث 
ــکان  ــافرین در م ــتقرار مس ــدارک اس ــن ت ــتفاده از اماک ــتاني و اس ــي و باس ــار تاریخ ــوروزي از آث ــافران ن ــد مس بازدی
هایــی مناســب  بــرای توقــف  مســافران و گردشــگران و اطــالع رســاني شناســاندن شــهر در ورودیــه شــهر از طریــق 
ــار  ــتقبال از به ــتاد از اس ــه در س ــه ای ک ــی جلس ــه داد : .: ط ــی ادام ــد.مهندس میرزمان ــی باش ــر و......... م ــب بن نص
شــهر ربــاط کریــم انجــام شــد بــا همــکاری ســایر مســئوالن شــهر مقــرر گردیــد تــا اقدامــات مهمــی در جهــت اســکان و 
پذیرایــی از مســافران نــوروزی انجــام گــردد و همچنیــن اســتقرار اکیپهــاي امــداد نجــات در نقــاط ورودي شــهر و در 
مجــاورت چادرهــاي اســکان و آمــاده ســازي ، گل کاري میادیــن و پارکهــاي محلــه اي و بلوارهــاي شــهر از دیگــر اقدامــات 
در مجموعــه شــهرداری اســت . اوازآمــاده ســازي پــارک محلــه ای بوســتانها پــارک هــای آبشناســان ، عطــر یــاس و گل 
نرگــس ، پــارک معلــم ،فعالیــت مســتمر فرهنگســرا ، کتابخانــه و ســینما فرهنــگ شــهرداري و آمــاده ســازی ســرویس 
ــم  ــاط کری ــهر رب ــرد: ش ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــم در پای ــاط کری ــهردار رب ــر داد.ش ــز خب ــه نی ــتي و نمازخان ــاي بهداش ه
آمادگــی کامــل بــرای اســتقبال از مســافران نــوروزی را دارد و امیدواریــم بــا همــکاری خــوب مــردم شــرایط خوبــی را 

. آوریــم  فراهــم  نــوروزی  میهمانــان  از  پذیرائــی  و  بهــار  از  اســتقبال  و  نــو  ســال  آغــاز  بــرای 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهرستان رباط کریم
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اخبار

قائم پناه، معاون شهردار رباط کریم :
افزایش13درصدی

 بودجه 98شهرداری رباط کریم

به گزارش اتفاق روز:جلسه تنظیم  بودجه پیشنهادی ونهایی سال 98 
شهرداری در صحن علنی شورابا حضور معاونین شهرداری واعضای 
شورای شهر بر گزار شد: در این جلسه قائم پناه، معاون شهردار رباط 
کریم ضمن تسلیت وفات حضرت ام البنین )س(  افزود: کلیات بودجه 
مصوب سال 98 ، نود و هفت میلیارد تومان است  که این میزان بودجه 
نسبت به سال 97 ، سیزده درصد افزایش داشته است. که طی این 
فرایند 62 درصد بودجه عمرانی، 26 درصد خدمات شهری و12درصد 
بین در بحث عمرانی  این  تعریف شده است  که در  اداری  خدمات 

افزایش بودجه پیدا کرده است.
 وی گفت: درحکم  قانون شهرداریها، خدمات عمرانی 40 درصد است 
بسته می شود. در  بودجه  با40 درصد  ها  از شهرداری  بسیاری  ودر 
صورتی که ما خدمات را 60 درصد تعریف کرده ایم و رشد خدمات 
شهری توسط شهرداری رباط کریم نسبت به سال گذشته بیشتر شده 

است.
وی دغدغه اصلی مجموعه شهرداری را ، حقوق کارگران و کارمندان 
دانست وگفت پیشنهاد افزایش حقوق در قانون کار 15 درصد ابالغ 

گردیده که شهرداری این مقدار را به 20 درصد افزایش داده است. 
قائم پناه اظهار کرد: در سال گذشته ارزش افزوده 18 درصد به تهران 
و 82 درصد به استان تهران اختصاص می یافت ولی متاسفانه اختالفی 
که با شهرداری تهران است اکنون سهم ارزش افزوده برای شهر تهران 
30 درصد پیش بینی شده و برای استان تهران 70 درصد تعریف شده 
ودر تالش است که 12 درصد از سهم استان تهران کسر شود واین 
در بحث کالن  می باشد که همچنین شهرداریهای استان تهران هم 
از سهم خودشان دفاع می کنند تا این درصد سهم استان تهران کسر 
نشود. که در صورت تائید سهم 30 درصدی تهران  این میزان 70 
درصد  برای استان تهران خیلی کمتر و ناچیزاست. در ادامه مهندس 
سیفی معاون خدمات شهری گفت : در بخش درآمدهای پایدار اتفاق 
خوبی می افتد ودر بحث عمران بودجه اعتبارات خوبی تخصیص داده 
شده ودر بودجه سال 98 پروژه بزرگراه امام که یک پروژه کالن است 
دیده شده وامیدواریم بتوانیم به عنوان یک نیروی جوان که شهردار 
به جوانان اطمینان  پیداکرده وظیفه خودرا به خوبی انجام دهیم ودر 

خدمت به مردم سربلند بیرون بیاییم.

خوب  کارهای  :یکی  گزارش  این  بنابه   
در  را که  رباط کریم  اساسی  شهرداری  و 
ساخت پروژهای عمرانی به صورت اساسی 
ونظارت دقیق به عملکرد پیمانکاران مورد 
مد نظر و رصد دقیق انجام می گیرد در این 
از مدیریت شهرداری است که نمونه  دوره 
بارزآن را می توان به زیر سازی ومهندسی 
در  شهریارو  به  کریم  رباط  جاده  دقیق 
گذشته به میدان امام خمینی )ره(  اشاره 
کرده  جاده ای که با زیر سازی وبتون ریزی 
تا  کنند  می  رعایت  را  الزم  استانداردهای 
در آینده این پروژهای  دوباره کاری نشود 

شهرداری  دوش  به  ای  هزینه  وهرساله 
به شهریار که در  رباط کریم  نگذارد جاده 
باشد. پایانی می  محدوده آالرد در مراحل 
رسد. می  پایان  پروژبه  این  سال  پایان  وتا 

کریم  شهرداررباط  میرزمانی  محمد  سّید 
ضمن پوزش از اختالل بوجود آمده در تردد 
خودروها با اجرای پروژه بهسازی بااستاندارد 
از  یکی  گفت:  جاده  این  آسفالت  و  کامل 
شهرستان   این  مهم  بسیار  های  خروجی 
واین  است   شهریار  به  کریم  رباط  جاده 
راه در گذشته زیرسازی و آسفالت بصورت 
اصولی و اساسی انجام نشده که همین امر 

نامتعارف  های  نشست  آمدن  بوجود  باعث 
در آسفالت این راه  می شود. وهزینه های 
سنگینی هم به دوش شهرداری می گذاشت 
نامتعارف  های  نشست  و  ناهمواریها  وجود 
آسفالت هم که عالوه بر خسارت به وسایل 
نقلیه ، نارضایتی شهروندان راهم به همراه  
داشت .پس از انجام کارشناسی های متعدد 
و آزمایشات الزم در بستر آسفالت تصمیم به 

اجرای این پروژه و زیرسازی متناسب با این 
محور گرفته شد.: و به منظور استحکام وزیر 
اکنون  هم  گرفته  انجام  که  اصولی  سازی 
دارد  قرار  کار  پایانی  مرحله  در  پروژه  این 
وی ضمن پوزش ازمردم به جهت  اختاللی 
امده گفت  بوجود  پروژه  این  اجرای  که در 
مورد  و  رسیده  اتمام  به  پروژه  این  بزودی 

بهره برداری قرارگیرد.

 استاندارد سازی راههای شهری رباط کریم 

با اهدای الستیک رایگان از سوی سازمان مدیریت حمل و 
نقل شهرداری رباط کریم؛ اتوبوسرانان با دست پر به استقبال 

بهار رفتند 
بنابه این گزارش؛ طی مراسمی با حضور سید مهدی ساداتی 
فرماندار شهرستان رباط کریم، سید محمد میرزمانی شهردار،  

پریسا ایالنلو و محمدتقی قاسمی لو از اعضای شورای اسالمی 
شهر، صیفی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری و 
معاونین و مدیران از تالشها و زحمات اتوبوسرانان شهر رباط 

کریم با اهدای گل و الستیک رایگان تقدیر و تشکر شد.
از  تشکر  و  تقدیر  دیدار ضمن  این  در  کریم  رباط  فرماندار 

از خدمات  عمومی  نقل  و  ناوگان حمل  تالشگران  زحمات 
ارزنده شهرداری رباط کریم در ساماندهی خطوط و رسیدگی 

به وضعیت معیشتی و اقتصادی این عزیزان تقدیر کرد.
از عملکرد  رباط کریم هم ضمن تمجید  همچنین شهردار 
به  رسیدگی  و  توجه  گفت:  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 
ارتباط  گرامی،  اتوبوسرانان  و  تاکسیرانان  معیشتی  وضعیت 
مستقیمی با خدمات ارائه شده به مردم دارد و هر چه این 
اقدامات گسترده تر انجام شود رضایت شهروندان را به دنبال 
دارد که به حمداهلل در این راستا تالش ها و اقدامات بنیادین 
امروز  را  آن  از  ای  گوشه  که  است  گرفته  صورت  خوبی  و 

مشاهده می کنید.
و  مدیریت حمل  سازمان  رئیس  ابوالفضل صیفی  پایان  در 
نقل شهرداری رباط کریم ضمن ارائه گزارشی از روند خرید 
ارزنده  خدمات  پاسداشت  به  گفت:  ها  الستیک  تحویل  و 
به صورت کامال  امروز یک عدد الستیک  اتوبوسرانان عزیز 
رایگان و یک حلقه هم با 50% تخفیف به این زحمتکشان 
اهدا شد.وی از تحویل 236 حلقه الستیک به 118 بهره بردار 
ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: ارزش ریالی الستیکهای 
اهدا شده به چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال می رسد 

که از امروز تحویل آن آغاز شده است.

در حمایت از رانندگان اتوبوسرانی الستیک رایگان بین آنها توزیع شد 

اخبار

برگزاری جلسه شورای معاونین شهرداری 
رباط کریم با محوریت برنامه های 

استقبال از بهار
امسال هم همچون سال گذشته شهروندان رباط کریم با برنامه های شاد، 
مفرح و خالقانه شهرداری رباط کریم در زمینه های گوناگون و مبلمان 

شهری متفاوت به استقبال بهار می روند
نقاط مختلف شهر،  در  نوروزی  المانهای مختلف  سال گذشته جانمایی 
بلوار مصلی،  نمایش عروسکهای نوروزی،  المان هفت سین  از  رونمایی 
بود  اجرا شده شهرداری  برنامه های  اهم  از   ... و  بندی های شهر  آذین 
رباط  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  کریمی  گفته  به  که 
کریم مجموعه اقدامات انجام شده شهرداری و دیگر نهادها با محوریت 
سازمان میراث موجب شد شهرستان رباط کریم رتبه نخست را در بین 

شهرستانهای استان تهران در ستاد سفرهای نوروزی کسب نماید.

شروع ترمیم وآسفالت معابرشهر

شهردار رباط کریم ضمن اشاره نهضت آسفالت درشهر گفت: در پانزده 
ماه گذشته نزدیک به 96 هزار متر مربع اجرای آسفالت در سطح شهر 
و نواحی انجام پذیرفته است به رشد سه و نیم برابری عملیات تراش و 
روکش آسفالت نسبت به مدت مشابه قبل اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت 
المال تماماُ با مطالعه و کارشناسی انجام می شود، برابر با آزمایشات 
متعدد برای تعیین کیفیت زیرسازی بلوار نبوت باالجبار در این محور 
هم همانند میدان امام خمینی)ره( نیازمند اصالح زیرسازی هستیم.

حوزه  مساحت  گستردگی   به  توجه  با  افزود:  دیگری  بخش  در  وی 
خدماتی شهرداری رباط کریم و نیاز به منابع مالی بسیار باال برای 
با خیابانها و معابر اصلی خواهد  اولویت آسفالت  آسفالت کل شهر، 
بوددکتر میرزمانی در پایان گفت: امروز شتاب و حجم اقدامات و پروژه 
های عمرانی شهرداری رباط کریم جهت پیشرفت برای همه روشن و 
غیر قابل انکار است، اقداماتی که هرکدامشان نقش قابل توجهی در 

آبادانی رباط کریم داشته است.

شهردار رباط کریم برنامه های حفظ منابع 
طبیعی الویت شهرداری است

دکتر سید محمد میرزمانی شهردار رباط کریم در آستانه هفته منابع 
طبیعی و روز درختکاری گفت: درختکاری از سنتهای نیکو و تاریخی 
ایرانیان به شمار می رود. درخت نماد طراوت و آبادانی و پاکی طبیعت 
است و هر چه فضای سبز شهر گسترده باشد محیطی زیبا و سالم را 
از این رو امسال هم همچون سال  برای زندگی به ارمغان می آورد 
گذشته با اجرای برنامه های متعدد به استقبال این هفته می رویم.

میرزمانی ضمن اشاره به افزایش 2 متر مربعی سرانه های فضای سبز 
رباط کریم که منجر به افزایش سرانه ها به 19 متر مربع به ازای هر 

نفر شده است.

نگاه عادالنه به نقاط کم برخوردار شهردر توزیع خدماتگزارش
جهادی  اقدامات  امروز 
در  کریم  رباط  شهرداری 
بر  رباط کریم  نقاط مختلف 
نیست. پوشیده  کس  هیچ 

صورت  به  شهر  وامکانات 
برای  محور  محله  و  مساوی 
جای  جایی  در  شهروندان 
گیرد  می  صورت  شهر 
اثری  جایی  در  که  نیست 

آبادانی مشاهده  و  از عمران 
نشود. مجموعه شهرداری به 
سرعت وارد عمل می شودو 
با رعایت  پروژه ها  انجام  در 
بلند  نگاه  و  زیربنایی  اصول 
مدت از نقاط مشترک همه 
به  را  امور  و  ها  پروژه  این 

سرانجام می رساند .
یکی از این اقدامات، وپروژه 

پرندک  محله  معابر  اصالح 
خصوص  این  در  که  بود 
میرزمانی  دکتر سید محمد 
به  کریم  رباط  شهردار 
خبرنگار ما گفت: سالها مردم 
فعالیتهای  از  پرندک  عزیز 
محروم  گسترده   عمرانی 
مشکالتی  از  یکی  بودند. 
مواقع  در  را  عزیزان  این  که 

بارندگی آزار میداد آبگرفتگی 
سطح  در  گسترده  های 
با  که  بود  ها  کوچه  و  معابر 
فعالیتهای گسترده ای که در 
حال اجراست بخش اعظمی 
از این مشکالت در حال رفع 

شدن است.
ادامه  شهردار رباط کریم در 
اضافه نمود:افتخار ما در این 

دوره در کنار انجام پروژه های 
در محدوده خدماتی  متعدد 
رسیدگی  کریم،  رباط  شهر 
برخوردار  کمتر  نقاط  به 
همه  امروز  که  است  بوده 
مشاهده،  قابل  اقدامات  این 
و  قضاوت  مورد  و  استناد 
مقایسه مردم شریف و نجیب 

رباط کریم است.

شهری4

عملکرد شهرداری در حوزه فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رباط 
کریم در این دیدار که فرمانده انتظامی شهرستان، معاون سیاسی 
حضور  نیز  نوروزی  دکتر  دفتر  اعضای  و  فرمانداری  اجتماعی 
داشتند، دکتر سید محمد میرزمانی شهردار رباط کریم به ارائه 

گزارش عملکرد شهرداری در حوزه فضای سبز پرداخت. 
وی از پروژه های جنگلکاری کوه سیاه، بوستانهای غدیر، حافظ، 
انقالب، گردشگری و پروژه گلخانه مدرن شهرداری در محله اصغر 
آباد، کاشت نهال در مناطق مختلف شهر، طرح حفاظت از درختان 
کهنسال و فعالیتهای گلخانه های شهرداری در تولید محصوالت 
مختلف به عنوان اهم فعالیتهای شهرداری در این حوزه یاد نمود 
و از توزیع 15000 اصله درخت مثمر در بین شهروندان خبر داد.

امام  ترابی  المسلمین  و  االسالم  حجت  دیدار  این  در  همچنین 
جمعه شهرستان رباط کریم ضمن تبریک روز درختکاری گفت: 
تالشهای خوب و کار جهادی در شهرداری صورت گرفته است و 
الزم است با تداوم این تالشها روز به روز شاهد توسعه فضای سبز 

رباط کریم باشیم. 
امام جمعه رباط کریم ادامه داد: در طول سالهای گذشته متاسفانه 
شاهد تخریب باغات و زمینهای کشاورزی در سطح گسترده بوده 

ایم که لزوم برخورد جدی با متخلفان را میطلبد.
اکسیژن  تولید  کارخانه  درختان،  اینکه  به  اشاره  ضمن  ایشان 
هستند ابراز امیدواری کرد تمام دستگاهها و شهروندان پا به پای 

شهرداری در توسعه فضای سبز کوشا و فعال باشند.

بازدید شهردار رباط کریم از پروژه های 
در دست اجرای شهرداری رباط کریم  در 

محله پرندک
در این بازدیدها که مهندس قاسمی لو و مهندس اسکندری از اعضای 
شورای اسالمی شهر، مشاورین دکتر نوروزی نماینده مردم در مجلس 
دکتر  شهرداری،  عمرانی  معاون  صیفی  مهندس  و  اسالمی  شورای 
میرزمانی را همراهی می کردند از پروژه عظیم و کم نظیر اصالح کانالها 
و معابر انتقال آب محله پرندک که بصورت همزمان در پانزده مکان در 

حال اجراست بازدید به عمل آمد.
با حضور در جمع مردم پرندک ضمن  همچنین شهردار رباط کریم 
تشریح اقدامات انجام شده شهرداری نظیر آسفالت معابر و کوچه ها، 
ساخت سرای محله پرندک که برای اولین بار در حال ساخت می باشد، 
اصالح جداول و ... از نظرات و دغدغه های شهروندان آگاه و دستورات 

الزم را برای رفع آن صادر کرد.

دبیرخانه سومین دوره جشنواره شعر ، عکس و داستان: نوروز من از 
20 اسفند 1397 لغایت 20 فروردین 1398 آماده دریافت آثار شما 

عزیزان است.

توزیع بیش از 13 هزار نهال به شهروندان

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل  اصغری  مهندس 
شهری شهرداری رباط کریم از توزیع بیش از 13 هزار نهال در 
سه روز اول هفته منابع طبیعی خبر داد و گفت: توزیع این تعداد 
نهال بی نظیر بوده است و با توجه به تاکیدات شهردار محترم در 
خصوص کمک به توسعه فضای سبز شهری صورت گرفته است. 
وی ضمن اشاره به تحویل نهال به شهروندان، سازمانها و نهادهای 
مختلف افزود: مردم عزیز می توانند با مراجعه به سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری واقع در پارک معلم نسبت به دریافت 

به مناسبت هفته منابع طبیعی، به همت سازمان سیما، منظر حواله نهال اقدام نمایند.
و فضای سبز شهری شهرداری رباط کریم، سنت کشت نهال 
با حضور مهندس قاسمی لو عضو شورای اسالمی شهر، حاج 
آقای سرمدی امام جماعت مسجد جامع آبشناسان، مهندس 
مهندس  و  کریم  رباط  شهرداری  عمرانی  معاون  صیفی 
غالمرضازاده شهردار ناحیه 3 کاشت نهال در شهرک شهید 
آبشناسان انجام شد.قاسمی لو عضو شورای شهر رباط کریم 
در این مراسم گفت: توسعه فضای سبز شهری یکی از اهداف 
شورای دوره پنجم بوده است که با همت مجموعه مدیریت 
شهری و تالشهای انجام شده هم اکنون سرانه فضای سبز 
رباط کریم به 19 متر مربع رسیده است. وی در ادامه گفت: 
با توجه به پیش رو بودن ایام والدت حضرت علی )ع(، امروز 

110 نهال در رینگ کناری آبشناسان کاشته می شود.

کاشت بیش از  11۰  اصله نهال در آبشناسان

امروز  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
تولید  جهادگران  بعنوان  صنعتگران 
شناخته می شوند و تولید کننده نباید 
باشد.   تولید دغدغه دیگری داشته  جز 
سید مهدی ساداتی فرماندار رباط کریم 
شهرک  مشکالت  بررسی  نشست  در 
کریم  رباط  شهرستان  صنعتی  های 
بعنوان  صنعتگران  امروز  داشت:  اظهار 
شوند  می  شناخته  تولید  جهادگران 
نباید جز تولید دغدغه  و تولید کننده 

دیگری داشته باشد.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
 2000 وجود  به  اشاره  با  کریم  رباط 
واحد صنعتی در سطح شهرستان ابراز 

و  دولتی  صنعتی  شهرک   5 در  کرد: 
از  خصوصی در سطح شهرستان بیش 
2000 واحد صنعتی مستقر می باشند 
که زمنیه اشتغال بیش از 30000 نفر 
بازوان  بعنوان  و  است  کرده  فراهم  را 
قدرتمند دولت در حوزه تولید، با تعامل 
را  تولید  موانع  دستگاهها  بخشی  بین 

مرتفع کنیم.
ساداتی  همچنین تصریح کرد: صنایع 
شهرستان  در  کمی  بسیار  مشارکت 
تبیین  را  خود  جایگاه  باید  و  دارند 
با  را  مشکالت  از  بسیاری  و  کنند 
طرف  بر  همدلی  و  مشارکت،تعامل 

کنند.

اشاره  نیز  صنایع  مشکالت  به  وی  
تامین  بیمه   ، مالیات  کرد:  اذعان  و 
و...  تولید  اولیه  مواد  تامین  اجتماعی، 

شهرستان  در  صنایع  مشکالت  اهم  از 
است که با تعامل بین بخشی بسیاری 

از مشکالت مرتفع می شود.

صنعتگران، جهادگران تولید هستند
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1-احــداث و زیرســازی آســفالت خیابــان، معابــر عمومــی 
در ســطح روســتاهای بخــش بگونــه ای کلیــه معابــر 
پیــش بینــی شــده در طــرح هــادی روســتاها بــه اتمــام 

ــت. ــیده اس رس
2-جدولگــذاری، پیــاده روســازی هدایــت آبهای ســطحی 

در کلیــه روســتاها
3-ایجــاد فضــای ســبز و درختــکاری در کلیــه روســتاهای 

بخش
اغلــب  در  آبیــاری  نویــن  سیســتم  از  4-اســتفاده 

ســبز فضــای  و  درختــان  آبیــاری  بــرای  روســتاها 
روســتاهای  در  محلــه  ســرای  ســاختمان  5-احــداث 

منجیــل آبــاد، انجــم آبــاد
6-احــداث زمیــن چمــن ورزشــی در روســتای انجــم 
آبــاد- منجیــل آبــاد- پیغمبــر- حصارمهتــر- شــهرآباد- 

ــداث ــال اح ــاد در ح ــن آب آدران و وه
ــی  ــگ عموم ــانی و پارکین ــش نش ــیانه آت ــداث آش 7-اح
و آشــیانه ماشــین آالت دهیــاری در روســتاهای منجیــل 

آبــاد، انجــم آبــاد، وهــن آبــاد 
8-احــداث ســاختمان دهیــاری در روســتاهای انجــم 

آبــاد- شــهرآباد- کاظــم آبــاد
9-احــداث پــارک و نصــب ســت ورزشــی در روســتاهای 

از  تعــدادی  در  ورزش  خانــه  انــدازی  راه  و  بخــش 
روســتاها

ــالن  ــاخت س ــارکت در س ــازی و مش ــر و بازس 10-تعمی
ــر و  ــاد، حصارمهت ــم آب ــاد، انج ــل آب ــی منجی ــای ورزش ه

ــر پیغمب
ــاری  ــاز دهی ــورد نی ــین آالت م ــن ماش ــه و تأمی 11-تهی
از طریــق اســتانداری محتــرم تهــران از جملــه بیــل 
مکانیکــی، بــاب کــت، ماشــین آتــش نشــانی، جمــع آوری 
مکانیــزه زبالــه، نیســان کمپرســی و کامیونــت کمپرســی 

ــا ــرای دهیاریه ب
12-راه انــدازی دهیاریهــای یقــه و حکیــم آبــاد و اخــذ 
مجــوز تأســیس دهیــاری حســین آبــاد کــه بــا راه انــدازی 
ــاری  ــتاها دارای دهی ــه روس ــاد کلی ــین آب ــاری حس دهی

خواهنــد بــود.
13-پیگیــری و ســاماندهی نقــاط حادثــه خیــز جــاده ای و 

احــداث پــل عابــر پیــاده در تعــدادی از روســتاها
ــی و رانندگــی و تســهیل در  ــم راهنمای 14-نصــب عالئ
عبــور و مــرور توســط دهیاریهــا در ســطح روســتاهای 

بخــش
15-همــکاری بــا کلیــه ادارات در ســطح بخــش و ایجــاد 
ــن ادارات شهرســتان، شــوراها و  ــکاری بی ــل و هم تعام

دهیــاران بــرای پیشــبرد هرچــه بهتــر امــور
16-همــکاری بــا بیمــه اجتماعــی و عشــایری و روســتایی 
و بنیــاد برکــت بــرای تحــت پوشــش بــردن روســتائیان 

عزیــز
17-بهســازی منابــع و مخــازن و تاسیســات آبرســانی 
روســتاها توســط دهیاریهــا و همــکاری بــا اداره آبفــار در 
ایــن راســتا بویــژه در زمینــه ایمــن ســازی و حصارکشــی 

مخــازن و تاسیســات آبرســانی
18-فراهــم نمــودن زمینــه مشــارکت اهالــی روســتاها 
در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی، اســتاتی و شهرســتانی 
توانمندیهــای  و  دســتاوردها  عرضــه  نمایــش  بــرای 

روســتائیان در نمایشــگاههای مذکــور
19-برگــزاری جشــنواره های متعدد در ســطح روســتاها 
بمنظــور شناســاندن فرهنــگ بومــی و آداب و رســوم 
ــان  روســتائیان و همچنیــن دســتاوردها و محصــوالت آن
ــی و  ــای بوم ــران، بازیه ــور، زعف ــنواره انگ ــه جش از جمل

ــاده روی خانوادگــی و ...  ــی، صنایــع دســتی، پی محل
20-برگــزاری دیــدار مردمــی بــا حضــور مســئولین 
ادارات در ســطح روســتاها بمنظــور بررســی و پیگیــری 

مشــکالت روســتاها
در  عمومــی  بهداشــتی  هــای  ســرویس  21-احــداث 

توســط دهیاریهــا از روســتاها  تعــدادی  ســطح 
ــبکه  ــرورش، ش ــوزش و پ ــا ادارات آم ــکاری ب 22-هم
بهداشــت و درمــان شهرســتان در خصــوص تعمیــر و 
تجهیــز مــدارس و خانــه هــای بهداشــت توســط دهیاریهــا

جلــب  و  شهرســتان  ذکات  ســتاد  بــا  23-همــکاری 
توســط  روســتاها  در ســطح  مردمــی  هــای  مشــارکت 

اســالمی شــورای  و  دهیاریهــا 
ــتاها  ــطح روس ــی در س ــابقات ورزش ــزاری مس 24-برگ
توســط شــورای اســالمی و دهیاریهــا و راهیابــی بــه 

مســابقات اســتاتی و کشــوری
ــی  ــن ده ــکالت آنت ــودن مش ــع نم ــری و مرتف 25-پیگی
ــت  ــن ثاب ــی تلف ــراه و توســعه شــبکه مخابرات ــن هم تلف

ــتاها ــدادی از روس در تع
26-فراهــم نمــودن زمینــه حضــور مســئولین کشــوری 
و اســتانی در ســطح روســتاهای بخــش از جملــه معــاون 
محتــرم  معاونــت  جمهــوری،  ریاســت  محتــرم  اول 
توســعه مناطــق روســتایی ریاســت جمهــوری، اســتاندار 
و معاونیــن محتــرم اســتاندار، مدیــران محتــرم کل 
محتــرم  فرمانــدار  اســتان،  کل  ادارات  از  تعــدادی 
شهرســتان و معاونیــن محتــرم ایشــان، نماینــده محتــرم 

ــالمی ــورای اس ــس ش ــردم در مجل م

شهرســتان ربــاط کریــم دارای یــک بخــش مرکــزی و ســه دهســتان و 14 روســتا مــی باشــد کــه مردمانــی متدیــن و انقالبــی در ایــن بخــش زندگــی مــی کننــد و همــواره پشــتیبان خوبــی بــرای نظــام جمهــوری اســالمی 
بــوده انــد کــه گویــای ایــن قضیــه حضــور آنــان در صحنــه هــای مختلــف انقــالب و دوران دفــاع مقــدس بــوده اســت و در طــی چهــل ســال گذشــته خدمــات بســیار خــوب و ارزشــمندی از ســوی نظامــی جمهــوری اســالمی 
بــه روســتاها ارائــه گردیــده از جملــه کارهــای عمرانــی، آبرســانی، گازرســانی، بــرق رســانی، احــداث اماکــن آموزشــی، ورزشــی، اداری، توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی و حمــل ونقــل و ... و همچنیــن در ســالهای 
اخیــر توجــه ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد نیــز خدمــات بســیار خوبــی در روســتاها ارائــه شــده کــه دردوره مدیریــت صمــد حســینی بخشــدار مرکــزی ربــاط کریــم  خدمــات دولــت تدبیــر وامیــد در محرومیــت زدایــی 
از روســتاها ســرعت گرفتــه وکارهــای عمرانــی فراوانــی انجــام گرفتــه بخشــدار ربــاط کریــم کــه کارنامــه 32 ســال ســابقه اجرایــی ومدیریتــی  بــه نظــام جمهــوری اســالمی رادارد و در مناطــق مختلــف کشــور خدمــت 

خالصانــه  بــه مــردم را در کارنامــه خــود دارد.

بخشــدار ربــاط کریــم در بــاره خدمــات انجــام شــده در روســتاها گفــت  در حــوزه عمرانــی روســتاها کارهــای فراوانــی صــورت پذیرفتــه اســت .اوافــزود: 
یکــی از مهــم تریــن امــور دولــت را توجــه بــه روســتاییان اســت  روســتاها یکــی از مهمتریــن مباحــث اقتصــاد نظــام جمهــوری اســالمی ایــران مــی باشــد 
و از آنجایــی کــه بخشــی از مــردم شــریف ایــران و شهرســتان ربــاط کریــم در حــوزه روســتایی زندگــی مــی کننــد توجــه بــه روســتاها یکــی از مهمتریــن 
برنامــه هــای فرمانــداری و بخشــداری مــی باشــد. مهنــدس حســینی در ادامــه گفــت : بــا توجــه بــه گســتردگی امــور در حــوزه شــهری مســئولیت اجــرای 
امــور و خدمــات رســانی برعهــده شــهرداری و در حــوزه روســتایی بخشــداری بــه عنــوان نماینــده دولــت در بخــش، بــه اجــرای سیاســتهای دولــت در 
حــوزه روســتایی مــی پــردازد، یعنــی هرآنچــه کــه دولــت بــه عنــوان سیاســت و برنامــه هــای تعییــن شــده ابــالغ مــی کنــد در نهایــت توســط بخشــداران و 
دهیــاران در ســطح روســتاها اجــرا مــی شــود.وی گفــت: در بخــش مرکــزی 14 روســتا وجــود دارد کــه در حــوزه هــای مختلفــی چــون دامــداری، صنعتــی، 
کشــاورزی، و:.......فعالیــت مــی کنند.وخالصــه ای از اقدامــات صــورت گرفتــه طــی ســالهای 96 و 97 توســط دهیاریهــای ســطح بخــش بــه صــورت زیــل 

مــی باشــد:

علی مرادی- دهیار انجم آباد

عمران و توسعه روستاها یکی از خدمات مطلوب نظام است

مرادی:  دهیار انجم آباد دغدغه ماعمران وآبادانی روستااست
دهیــار انجــم آبــاد در مــورد خدمــات صــورت گرفتــه در روســتاگفت بــا تــوکل بــه خــدای ســبحان و پشــتوانه ی مــردم از همــان ابتــدا بــا نیــت و همــت 
عمــران و آبادانــی روســتا فعالیــت خــود را آغــاز نمــودم و عالقمنــدی  کــه همــواره دردغدغــه عمــران و آبادانــی روســتا را داشــتم تــا در جهــت پیشــرفت 
هرچــه ســریعتر فعالیتهــای عمرانــی گام بــردارم. لــذا بــا توجــه بــه مصوبــات شــورای اســالمی وبــا کمــک مســئولین شهرســتان  و اولویــت بنــدی طرحهــای 
عمرانــی و تــا آنجــا کــه بودجــه و امکانــات اجــازه مــی داد مبــادرت بــه اجــرای طرحهــا نموده.علــی مــرادی دهیارانجــم آبــاد در ادامــه افزود:امیــدوارم 
توانســته باشــیم بــه بخشــی از خواســته هــای بــه حــق مــردم شــریف راپاســخ دهیــم. امــا چــون تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب انتظــارات مــردم عزیــز 
ــوب نیازمنــد مشــاوره و راهکارهــای فرهیختــگان و همچنیــن پیشــنهادات و  ــه آن مطل ــذا جهــت رســیدن ب ــم، ل روســتایمان راه درازی درپیــش داری

انتقادهــای ســازنده مــردم بزرگــوار هســتیم .
در زیر اهم فعالیتهای دهیاری و شورای اسالمی را بصورت تصویر به اطالع مردم عزیز می رسانیم.

صمد حسینی ، بخشدار مرکزی رباط کریم:
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خبر

شهرداری شهریار
پیش رودرساخت مدرسه

فضای  و  کالس  تامین  تردید  بی  روز:  اتفاق  گزارش  به 
آموزشی حداقل کاری است که برای فراهم شدن شرایط 
آموزش و پرورش باید صورت گیرد، یعنی سقفی که معلم 
و دانش آموز زیر آن بتوانند قرار گیرند و فرآیند آموزشی 
دهد،  روی  معلم  و  دانش آموز  میان  تربیتی  اتفاقات  و 
برای آن صورت می گیرد  برنامه  چیزی که تمام کارها و 
تا در تعامل دانش آموز و معلم و در یک فرصت آموزشی 
تصور  پذیرد.حال  صورت  موثر  و  مفید  اقدامی  تربیتی  و 
اینکه ما دچار کمبود فضای آموزشی باشیم بسیار تلخ و 
دردناک است، اینکه برخی مناطق از این معضل در رنج 
ونگرانی باشند یا مدرسه ای وجود نداشته باشد یا مخروبه 
یا اینکه دو و3 نوبته باشد، قدری باورش سخت است.واما 
شهرستان شهریار کمتر از نصف میانگین کشوری سرانه 
آموزشی دارد ودر این بین شهرداری شهرشهریار قدم در 
جهت ساخت  مدرسه وکالس درس که در رفع کمبود 
فضای آموزشی می شود برداشته است  شهرداری که به 
علم و فرهنگ ارزش قائل می شود وخودرا ملزم در ساخت 
داند.با  آبادانی شهریار می  و  مدرسه  درجهت  پیشرفت 
وجود مشکالت موجود در شهرداریها، رویکرد این سازمان 
، توسعه مدارس و، ترویج عدالت آموزشی است تا دانش 
آموزان مناطق شهرستان نیز در محیط مناسب اموزشی 
درس  کالسهای  افتتاحیه  شاهد  کنند.وهرساله  تحصیل 
مهندس  شهریارهستیم.  شهرداری  توسط  شده  ساخته 
سرانه  کمبود  رفع  شهریار  شهردارشهر  نصب  درخشان 
دانست وگفت:  ازالویتهای حوزه شهرداری  یکی  آموزشی 
زیر ساخت توسعه اقتصادی توسعه آموزش و فرهنگ است 
و به همین جهت الزم است که در توسعه زیرساختهای الزم 
در این بخش اهتمام جدی تری داشته باشیم  وشهرداری 
در  آموزشی  فضای  عادالنه  بازوتقسیم  نگاه  با  شهریارهم 
شهر است. و مامصمم هستیم تا بتوانیم با ساخت مدرسه 
شهر  بحرانی   مناطق  در  آموزان  دانش  به  آن  تقدیم  و 
مدارس  استحکام  درمورد  نصب  درخشان  کنیم.مهندس 
ساخته شده گفت  موضوع استحکام، کیفیت، تجهیزات 
سرمایشی و گرمایشی استانداردها به جدیت دنبال می شود 
وآموزشگاهایی که ساختیم این موارد رعایت شده و دقت 
باشد. وی  بهره مند  استانداردهای مهندسی  از  کردیم که 
افزود حوزه شهرداری هرساله در مراسم افتتاحیه ها توسط 
مسولین کالسهای هوشمند و مجهزرادر برنامه افتتاح قرار 
مجتمع  گذشته  سالهای  مثل  هم  هم  وامسال  دهد  می 
آموزشی 21 کالسه صدف2 با اعتبار بالغ برپنجاه میلیارد 
ریال وبه مساحت زمین 3000 مترمربع وبا زیر بنای 3250 
مترمربع  مورد بهره برداری قرار گرفت. وهمه این مدارس 
با مشارکت شهرداری و شورا در مناطق محروم آموزشی 

ساخت وتحویل آموزش و پرورش می شود
نقاط مختلف شهر  در  افزود هشت مدرسه  ادامه  در  وی 
اسالمی  شهر  شورای  و  شهرداری  مشارکت  با  شهریار 
شهریار ساخته می شود وبا تامین اعتبار این مدرسها در 
آینده نیز  روال پیشرفت و آبادانی برای شهر فراهم می 

گردد. 

ـ  تهران  اتوبان   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
کشور  مواصالتي  راه هاي  جمله  از  ساوه، 
بیشترنمایان  درآن  مشکالت  که،  است 
رانندگان  براي  زیادي  دردسرهاي  و  است 
استفاده کننده از آن به وجود می آورد بنابه 
ترافیک وعبورزیاد خودروهای  این گزارش  
دست اندازهاي  و  چاله ها  ووجود  سنگین 
ورودی  در  مخصوصا  بزگراه  این  در  متعدد 
های شهراز جمله نسیم شهربه گونه اي است 
را  کیلومتر  چند  حتي  نمي تواند  راننده  که 
در یک باند مطمئن براند. با توجه به اینکه 
این  بر  رانندگان  و  کارشناسان  از  بسیاري 
باورند که این بزرگراه از ابتدا استاندارد نبوده 
رو  از همین  ندارد.  مناسب هم  زیرسازي  و 
اکنون مشکالت آن بروز کرده است. با این 
مشکالت  و  گسترده  آسیب  رغم  به  حال 
برخي  هرچندکه  بزرگراه،  این  آسفالت 
معتقدند به دلیل زیرسازي نامناسب وروکش 
آسفالت در مقاطع مختلف هم جز براي مدت 
کوتاهي مشکل این بزرگراه را حل نمي کند.

سمت  از  که  بادگیر  مسیر  در  بزرگراه  این 
شهریارمی وزداحداث شده است. مسیرهاي 
رفت و برگشت آن به جاي گارد ریل توسط 
بتون هاي به هم چسبیده از هم جدا و سبب 
شده  منتقل  ماسه هاي  و  خاک  است  شده 

با  و  بماند  باقي  جاده  وسط  در  باد،  توسط 
عبور ماشین ها به اطراف و یا روي خودروهاي 
همچنین  شوند.  پرتاب  حرکت  حال  در 
خط کشي جدید در این مسیر، در کنار گذر 
استاندارد آن رعایت نشده خط ممتد ومقطع 
را درست لحظه رسیدن به خروج خط کشی 
باید لحظه ای سرعت  راننده  بریده شد که 
این کارغیر استاندارد بزرگراه را  را کم کند 
ناامن کرده است، ودر این بین یک شانسی 
هم نصیب این اتوبان شد بارش برف کمتر 
بوده ویا اینکه نیست اگر مثل سال 96 هم 
برف می آمد االنا اتوبان به خاطر نیوجرسی 
های غیر استاندارد بتونی  که در وسط اتوبان 
هست مانع کوالک می شود وبرف در وسط 
کمک  شاهد   96 سال  که  ماند  می  اتوبان 
ارتش با خودروهای زرهی بودیم وجدیدا هم 
یک مشکل به آن اضافه شده مشکل ترافیک  
اتوبان تهران - ساوه که در  وتصادفات زیاد 
روزها یک از اتوبان های پرتردد تهران شده 
اتوبانی که همیشه از خروجی و وردی نسیم 
می  یدک  را  سنگین  ترافیک  بعد  به  شهر 
کشد  و هر روزهم  شاهد تصادفات شدید 
که منجر به فوت و مرگ عزیزان می شود  
هستیم عزیزانی که به خاطر مشکالت ونبود 
کار مراکزدرمانی و...... در شهرستانهای رباط 

و  اقتصادی  مشکالت  و  بهارستان  و  کریم  
آلودگی هوا و بیماری و هزاران مشکل دیگر 
به شهر تهران عزیمت می کنند  و بخاطر 
گذران امور زندگی مجبور به تردد در اتوبان 
تهران - ساوه هستند و باید این ترافیک و 
تصادفات شدید را شاهد باشند. وجود پایانه 
بار در نسیم شهر وتردد ماشین های سنگین 
هم  در این بین بار مشکالت را بیشترکرده 
که می طلبد باوجود فرودگاه بین الملی امام 

خمینی )ره( در مجاورت رباط کریم عرض 
بسیاری  هرچند  شود.که  اضافه  بزرگره  این 
سهل انگاري هاي  از  ناشي  مشکالت  این  از 
پیمانکار وکارشناسی نامناسب در ساخت آن  
در سال هاي گذشته بوده، اما اکنون وظیفه 
رسیدگي  با  که  است  ترابري  و  راه  وزارت 
به  نمودن  واضافه  بزرگراه،  این  وضعیت  به 
عرض آن به طول 40کیلومترمشکل ترافیک 

استفاده کنندگان از آن را حل نماید.

ترافیک وتصادفات مشکل جدید بزرگراه تهران ساوه

بزرگراه تهران ساوه اتوبان غیر استاندارد
خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان:

مشکلی در تامین کاالهای اساسی در 
کردستان وجود ندارد

کردستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت: مشکلی در تامین کاالهای اساسی در ایام عید 
در کردستان وجود ندارد و محصوالت مورد نیاز مردم 

تامین شده است.
به گزارش اتفاق روز، محمد دره وزمی در جلسه ستاد 
مصوبه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کردستان،  بازار  تنظیم 
تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  و  کشور  بازار  تنظیم 
با  کاال  مستقیم  عرضه  و  سال  پایان  های  نمایشگاه 

محوریت اصناف برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه اصناف معتقدند، برپایی نمایشگاه، 
افزود:  دهد،  می  قرار  شعاع  تحت  را  بازار  از  استقبال 
امسال به دلیل حساسیت خاص نمایشگاه ها و وضعیت 
حتما  که  دادند  دستور  استاندار  بازار،  تنظیم  و  بازار 

نمایشگاه برگزار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان 
کرد: این نمایشگاه در 9 شهرستان برگزار می شود و تنها 
در شهرستان کامیاران نمایشگاه برگزار نمی شود که آن 
هم به دلیل عدم استقبال مجریان نمایشگاه در نتیجه 

عدم استقبال مردم است.
غرفه   4 سنندج  نمایشگاه  در  کرد:  بیان  وزمی  دره 
به  را  آنها  داریم  تصمیم  که  می کنند  عرضه  گوشت 
بر نمایشگاه، در سطح  افزایش دهیم و عالوه  6 غرفه 
گوشت  هم  مصرف  تعاونی های  و  بزرگ  فروشگاه های 

مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد.
وی در خصوص تهیه میوه شب عید در کردستان نیز 
اظهار کرد: هزار تن پرتقال و 700 تن سیب با قیمت 
مصوب تامین شده که عرضه آن از امروز در 83 غرفه 

در سطح استان آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، در 
ادامه از توزیع 400 تن گوشت منجمد در استان خبر 
امروز در  از  این گوشت  داد و خاطرنشان کرد: عرضه 

استان آغاز خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در تامین و عرضه شکر، 
ندارد،  وجود  مشکلی  هیچ  استان  در  گوشت  و  برنج 
یادآور شد: 2 هزار تن برنج و 2 هزار تن شکر نیز برای 

توزیع در سطح استان تامین و عرضه خواهد شد.
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درخشان نسب، شهردار شهریار:
همه امکانات شهرداری برای استقبال از 

میهمانان نوروزی مهیاست

شهرستان شهریار یکی از شهرستان های استان تهران است 
مقصد  از  یکی  وهمیشه  دارد  فراوانی  وتفرجگاهای  باغات 
شکوفه  با  بهار  رسیدن  راه  از  نوید  واولین  بوده  گردشگران 
درختان در این خطه از تهران نمایان می شود. در این بین 
شهردار شهریار هم خودرا آماده استقبال  از بهارکرده وبا رنگ 
معابر  وترمیم  بوستان  و  پارکها  سازی  آماده  جداول  آمیزی 
شهر قدم برداشته در این بین شهردار شهریار از آمادگی این 
در  شهری  امکانات  سازی  آماده  و  بهسازی  جهت  مجموعه 

استقبال از میهمانان نوروزی خبر داد.
مجموعه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  نسب  درخشان  مهندس 
شهرداری شهریار تمهیدات الزم برای رفاه و آسایش میهمانان 
اندیشیده شده است. شهردار شهریار خاطرنشان  را  نوروزی 
کرد: تنظیف و آماده سازی پارک ها، بوستان ها و همچنین 
تقاطع های سطح  برخی  معابر سطح شهر، اصالح هندسی 
شهر در راستای تسهیل در امر ترافیک، آماده سازی سفره 
های  ایستگاه  استقرار  شهر،  مرکز  و  مناطق  در  سین  هفت 
راهنمای مسافرین و اکیپ های خدماتی، آمادگی شبانه روزی 
حوزه های خدماتی و ایمنی، تجهیز پایانه ها به ناوگان حمل و 
نقل عمومی و مواردی از این دست در دستور کار قرار داشته و 
آماده خدمات رسانی به شهروندان و میهمانان نوروزی هستند.

شهردار شهریار در پایان افزود: ضمن دعوت همگانی به رعایت 
اصول ایمنی بویژه در روزهای پایانی سال، روزهایی سرشار از 
موفقیت و کامیابی برای ملت شریف ایران و بویژه شهروندان 

والیتمدار شهریار را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.

صالحیه، آماده برای استقبال از بهار

به گزارش اتفاق روز، با فرارسیدن فصل بهار، اجرای 
هرگونه عملیات ساختمانی، عمرانی و حفاری تا بیستم 

فروردین ماه در سطح شهر صالحیه ممنوع شد.
مهندس قربانی گفت : بیش از 10 اکیپ عملیاتی و 
خدماتی در نقاط مختلف شهر برای استقبال از بهار 
فعالیت می نمایند و پیرو هماهنگی های صورت گرفته 
در  بصری  های  نظمی  بی  از  جلوگیری  منظور  به  و 
ایام آغازین سال جدید،تا بیستم فروردین ماه اجرای 

هرگونه عملیات حفاری و ساختمانی ممنوع است .

نبود پایانه مسافربری، درحسن آباد 
یاسوکند مسافران را رنج می دهد

به گزارش اتفاق روز، یکی از مهم ترین امکانات و امتیازات 
است  ترمینال  همان  یا  مسافربری  پایانه  وجود  شهر  یک 
.تأمین  دارد  شهر  به  رونق بخشی  در  سزایی  به  نقش  که 
زیرساخت های خدماتی در عرصه های گوناگون برای توسعه 
دارد  بسیاری  اهمیت  و مناسب هر شهر و جامعه  مطلوب 
.تالش برای توسعه خدمات عمومی جامعه موجب رشد و 
ارتقای کیفی سطح رفاه قشرهای مختلف مردم می شود که 
جزو اهداف سازمانی مسئوالن و مدیران محسوب می شود 
.ارائه خدمات حمل و نقل عمومی از جایگاه ویژه ای در سطح 
شهر برخوردار است؛ چراکه فعالیت بسیاری از دستگاه های 
اجرایی، مردم و تحقق برنامه  ریزی مسئوالن، نیاز به ارتقای 
همه جانبه خدمات این عرصه دارد.متاسفانه فقدان ترمینال 
این روزهای  از معضالت مهم  برون شهری یکی  مسافربری 
بروز  باعث  که  می رود  شمار  به  یاسوکند  آباد  شهرحسن 
آباد  .اهالی حسن  است  نیز شده  مسافران  برای  مشکالتی 
استانی  از مسوالن  اقماری ومسافران  یاسوکندو روستاهای 
و شهرستانی  وهمچنین شهردار شهرخواستار تاسیس پایانه 
مسافر بری در شهر هستند وبر این گله مند هستند که چرا 
شهرداری شهر عوارض فروش بلیط را از مسافران می گیرد 
ولی دریغ از ساخت حتی یک واحد سرویس بهداشتی در 
بلیط در کجا هزینه  فروش  این عوارض  این چندین سال 
شده پایانه مسافربری شهرکه به یک مغازه فرسوده کوچک 
شبیه است تا پایانه مسافربري، از داشتن کوچکترین امکانات 
اولیه محروم بوده تا حدی که حتی نیمکتی برای نشستن 
مسافران و رانندگان ندارد و همیشه هم بسته می باشدنبود 
استراحتگاه  و  آبخوری  نمازخانه،   ، بهداشتی  سرویس 
رانندگان تنها بخشی از مشکالت است که تاکنون شهرداری 
شهر حسن آباد برای رفع آنها کاری انجام نداده اند.در این 
میان یکی از خواسته های به حق مردم این منطقه احداث 
و راه اندازی پایانه مسافربری در شان این شهر است احداث 
یک پایانه مسافربری مجهز باعث رونق اقتصادي برای این 

شهر می شود.

امضای تفاهم نامه همکاری شرکت عمران 
شهر جدید پرند با دانشگاه آزاد اسالمی پرند

پرند،  جدید  شهر  عمران  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل  خواهی  وطن  محسن 
دانشگاه  با  عمران  شرکت  تعامل  جلسه  در  امروز  عصر  پرند 
آزاد اسالمی پرند خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد ذخیره انقالب 
اسالمی است و توانسته توسعه مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد:  در سالهای قبل این دانشگاه نقش مهمی را 
در سرعت توسعه  شهر جدید پرند به همراه داشته است وی 
تاکید کرد باید شهر را متعلق به خود بدانیم و دلسوز شهر پرند 
شهر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  میرغیاثی  باشیم.همچنین 
عمران  با شرکت  بیشتر  تعامل هرچه  بر  این جلسه  در  پرند 
تأکید و خاطرنشان کرد: از پتانسیل علمی، اجتماعی، فرهنگی 
و عمرانی باید بهره گیری الزم را برد.در ادامه مهندس صمیمی 
فر عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند نیز تأکید 
پیگیری  را  محیط  با  سازگار  ایده شهر جدید هوشمند  کرد: 
کرده ایم که در حقیقت پرند به عنوان پایلوت انتخاب شده 
است و در این راستا دانشگاه آزاد اسالمی پرند به عنوان یک 

ظرفیت می تواند ما را یاری کند.

شهردار پرند با اشاره به مهمترین برنامه های 
این مجموعه شهرداری در سال 98، گفت: در 
احداث  برای  ای  ویژه  اعتبار  بودجه سال 98 

پارک  معلول،  ویژه  موضوعی  پارک های 
کودکان  و همچنین پارک هیجان  اختصاص 
احداث  اهمیت  به  آگشته  است.سعید  یافته 

پارک های موضوعی جدای از مسائل تفکیکی-
جنسیتی تأکید کرد و گفت: ایجاد پارک هایی 
برای معلوالن و یا کودکان و یا پارک هیجان 
ما  برای  سازمانی  مهم  رویکرد  یک  عنوان  به  
مدنظر است، به همین خاطر در برنامه بودجه 
برای  خوبی  اعتبارات  شهرداری،  آینده  سال 
شده  لحاظ  موضوعی  پارک    3 این  احداث 
کرد:  یادآوری  همچنین  پرند  است.شهردار 
مختلف  رویکردهای  با  موضوعی  پارک های 
بخش  می توانند  تخصصی  و  عناوین خاص  و 
مهمی از نیازهای شهروندان در زمینه فضای 
سبز را تحقق و جذابیت بخشند.وی یادآوری 
سبز  فضاهای  ایجاد  و  ساخت  امروزه  کرد: 
قدیمی  شیوه های  مانند  به  دیگر  پارک ها  و 
نیست و متدهای جدید نیازمند تغییر نگرش 
در طراحی آنها است. شهردار پرند همچنین  
از آغاز طرح جنگل کاری در کوه های تخت 
رستم پرند خبر داد و گفت: هرچند کوه های 
مقابل  در  دژ  یک  همانند  پرند  رستم  تخت 

تدابیری که  با  اما  فضای سبز مقاوم هستند، 
پیش بینی کردیم این طرح از هم اکنون آغاز 
بسیار  را  طرح  این  آگشته  است.سعید  شده 
افزود:  و  کرد  یاد  ارزشمند  و  فرد  به  منحصر 
از کوه  این طرح فقط یک هکتار  اول  فاز  در 
های پرند درخت کاری می شود.وی با اعالم 
اینکه برخی این کار را غیرقابل اجرا می دانند، 
پرند  در  اینجانب  وجود  ماهیت  داد:  توضیح 
انجام کارهای غیرممکن است، به همین خاطر 
شهرداری یک ماه تمام روی طرح درختکاری 
در کوه های تخت رستم مطالعه داشته و تمام 
شرایط و راهکارهای ممکن را برای اجرای این 
طرح پیش بینی کرده است.آگشته اضافه کرد: 
5 گونه گیاهی برای کوه های تخت رستم در 
نظر گرفته شده است، اما در این فاز فقط از 
سرو خمره ای استفاده می کنیم و این نوید 
را به مردم پرند می دهیم قبل از پایان سال 
عملیات فاز نخست این طرح به ایستگاه پایانی 

می رسد.

شهردار پرند از ایجاد پارکهای مصنوعی 
وجنگل کاری کوهای تخت رستم خبرداد 

تصدی  کاهش  داشت:  بیان  قزوین  استاندار 
گری با واگذاری فعالیت ها و پروژه ها به بخش 
سرعت  را  توسعه  سمت  به  حرکت  خصوصی، 
بخشیده و در این راستا باید اقدامات الزم برای 

تحقق این امر انجام شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

توسعه  راهبری  شورای  در  زاهدی  عبدالمحمد 
فردین  حضور  با  که  قزوین  استان  مدیریت 
از  صیانت  اداری،  سالمت  امور  رییس  خرازی 
حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور در سالن باغستان 
جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود:منظور از دولت 
یک نهاد کلی و حاکمیتی است بنابراین باید با 
سرعت تصدی گری را در جامعه کاهش داده و 
انجام بسیاری از خدمات دستگاه های اجرایی را 

به بخش خصوصی و مردم واگذار کرد.
یک  اتباع  داشت:شهروندان  بیان  ادامه  در  وی 
و  بوده  برخوردار  حقوقی  از  که  هستند  کشور 

ممکن است در هر کجای دنیا زندگی کنند. 
استاندار با تعریف حقوق شهروندی، گفت:سال 
آپارتمان  مسایل  به  حقوق  این  گذشته  های 
نشینی و ... خالصه می شد که ربطی به حقوق 
شهروندی نداشت در حالیکه تعریف دقیق آن، 
حقوق و تکالیف تبعه یک کشور از حاکمیت و 

مسئوالن کشور است.
زاهدی اضافه کرد: حقوق شهروندی آن چیزی 
است که حاکمیت و مجموعه دولت باید نسبت 

به آنها اقدام کرده و وظایف خود را در خصوص 
آن انجام دهند.

اتباع  حقوق  اجرای  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
تحقق  افزود:  است،  دولت  وظیفه  کشور،  یک 
مدیران  عالقه  یا  اعتقاد  میزان  به  وظیفه  این 
دستگاه ها به حقوق شهروندی بستگی دارد و 
باید دید چه تعداد از مدیران دستگاه های استان 
به حقوق شهروندی حضور  در جلسات مربوط 

می یابند.
وی با اشاره به بازرسی های انجام شده در حوزه 
حفظ  ساخت:  نشان  خاطر  شهروندی،  حقوق 
و  است  مسئوالن  اصلی  وظیفه  انسانی  کرامت 
نظام  در  انسان  جایگاه  به  نخست  گام  در  باید 
اداری توجه کرد و در گام دوم میزان قانونگرایی 
و پایبندی به مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

زاهدی یادآور شد: بسیاری از مدیران جامعه به 
قانون باور نداشته و از ترس دستگاه های نظارتی 
اجرای  باید  حالیکه  در  کنند  می  عمل  قانونی 
حقوق شهروندی و حل مشکالت مردم را اولویت 

اصلی خود قرار دهند.
استاندار با بیان اینکه کاهش تصدی گری ها در 
حوزه دستگاه های دولتی نیز یکی از مشکالت 
در حوزه حقوق شهروندی است، گفت:طی 40 
سال از انقالب اسالمی از کوچک سازی دولت و 
برون سپاری خدمات صبحت شده اما متاسفانه 
به دلیل نگرش های نامناسب مدیران به برون 
بزرگتر شده  دولت  روز  به  روز  سپاری خدمات 

است. 
وی با بیان اینکه باید از فناوری برای تکریم ارباب 
رجوع استفاده شود، افزود: امروزه دنیا از پست 
مدرن عبور کرده است و دیگر نمی توان جامعه 
را با نگاه سنتی اداره کرد بلکه باید با استفاده از 
فناوری های روز و توسعه میزهای الکترونیکی 
خدمت برای افزایش رضایتمندی مردم و کاهش 

فساد در سیستم اداری اقدام نمود.
سیستم  عملکرد  ارزیابی  برای  گفت:  زاهدی 
اداری در رابطه با حقوق شهروندی نیز بهترین 
افکار  نظر  باید  و  هستند  مردم  خود  ارزیاب 

عمومی را در این ارزیابی ها لحاظ کرد.
استاندار ادامه داد:به عنوان مثال طی یک بررسی 
انجام شده قزوین جزو سه استان کشور در رابطه 
با اجرای حقوق شهروندی است در حالیکه طبق 
یک بررسی دیگر قزوین از نظر سرمایه اجتماعی 

در استان های رده آخر کشور قرار دارد.
و  تعارض  گزارش  دو  این  افزود:میان  زاهدی 
به  مربوط  مباحث  اگر  که  دارد  وجود  تناقضی 
ها  برنامه  در  شهروندی  حقوق  و  نظرسنجی 
مد نظر قرار گیرد دیگر چنین تناقضاتی پیش 

نخواهد آمد.

ضرورت کاهش تصدی گری با واگذاری 
فعالیت ها به بخش خصوصی
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احداث بزرگترین مجموعه ورزشی درشهریاردرخشان نسب :

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شهریار خبر داد : 

احداث سالن همایش ۲ هزار نفری در شهریار
به مناسبت روز درختکاری کاشت 

3هزاراصله نهال در شهریار

ــن  ــداث بزرگتری ــهریار از اح ــهردار ش ــزارش :ش ــن گ ــه ای بناب
مجموعــه ورزشــی شــهریار بــه مســاحت 13 هــزار مترمربــع بــا 
ــه 1 شــهرداری  ــان در منطق ــارد توم ــر 10 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
شــهریار ) فــاز یــک اندیشــه( خبــر داد و گفــت: شــهر شــهریار 
در حــوزه ورزشــی و فرهنگــی دارای اســتعداد، پتانســیل و 
ــتر  ــد بس ــی توان ــی م ــن ویژگ ــت و ای ــی اس ــای باالی ــت ه ظرفی
مناســبی بــرای رشــد و ارتقــای شهرســتان فراهــم کنــد. از 
اینــرو توســعه زیرســاخت هــای ورزشــی و تامیــن ســرانه هــای 
ورزشــی از برنامــه هــای محــوری مدیریت شــهری شــهریار اســت 
و بــا توجــه بــه اینکــه توســعه اماکــن ورزشــی تاثیــر بســزایی در 
افزایــش نشــاط اجتماعــی ، ســامت جســم و روح و غنــی ســازی 
اوقــات فراغــت شــهروندان بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان 
ــص  ــا تخصی ــهریار ب ــهرداری ش ــتا ش ــن راس ــذا در همی دارد، ل
ــژه ای  ــه وی ــود؛ توج ــده خ ــال آین ــه س ــارات الزم در بودج اعتب
بــرای ارتقــای حــوزه ورزش و توســعه اماکــن و زیرســاخت هــای 
ورزشــی؛ فرهنگــی و مجموعــه هــای چنــد منظــوره داشــته و 
گســترش کمــی و کیفــی در ایــن حــوزه را در دســتور کار خــود 

ــت. ــرار داده اس ق
مهنــدس درخشــان نســب در همیــن خصــوص افــزود: تکمیــل 
فــاز دوم مجموعــه ورزشــی یــک هکتــاری فعالیــت هــای ورزشــی 
روبــاز شــامل زمیــن فوتســال ، والیبــال، بســکتبال و زمیــن 

بدمینتــون بــا اعتبــاری بالــغ بــر 3 میلیــارد تومــان در منطقــه 1 
شــهرداری شــهریار) فــاز یــک اندیشــه( در حــال اجــرا اســت و 
پیــش بینــی مــی شــود عملیــات عمرانــی ایــن مجموعــه تــا پایــان 

ســال تکمیــل و بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی افــزود: در ســال آینــده  عملیــات اجرایــی فــاز ســوم مجموعه 
ورزشــی اندیشــه کــه شــامل مجموعــه هــای ورزشــی سربســته 
ــاز  ــان آغ ــارد توم ــر ده میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب ــد نی ــی باش م

خواهــد شــد.
وی از حمایت های شــورای اســامی شــهر و مشــارکت شهروندان 
ایــن منطقــه در اجــرای طــرح هــای شــهرداری قدردانــی و تشــکر 
نمــود و اظهــار داشــت: شــورای اســامی شــهر و شــهروندان تــا 
کنــون حمایــت و مشــارکت خوبــی بــا شــهرداری در اجــرای پــروژه 
هــا داشــته انــد کــه در همیــن راســتا نیــز تاکنــون 4 پــارک محلــه 

ای در داخــل شــهر اندیشــه اجــرا شــده اســت.
درخشــان نســب در ادامــه ایــن گفتگــو از دیگــر فعالیــت هــای 
ــر داد و  ــهروندان خب ــه ش ــانی ب ــات رس ــوزه خدم ــی در ح عمران
گفــت : در ســال جــاری بالــغ بــر 8 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
اجــرای آســفالت معابــر و همچنیــن 7 میلیــارد تومــان جهــت 
جدولگــذاری معابــر و 3 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــز بــرای 
ــر ســطح شــهر هزینــه  احــداث و بهســازی پیــاده رو ســازی معاب
شــده اســت و تــاش کــرده ایــم بخشــی از مشــکات شــهروندان 

ــع گــردد. ــن حــوزه مرتف در ای
شــهردار شــهریار توجــه ویــژه ایــن مجموعــه بــه کیفیــت مصالــح 
اســتفاده شــده در اجــرای پــروژه هــا را یکــی از فاکتورهــا 
برشــمرد و اظهــار داشــت : در انتخــاب پیمانــکاران در حــوزه 
هــای مختلــف خدماتــی، عمرانــی و بویــژه پــروژه هــای ابنیــه ای و 
... تاکیــد بــر اســتفاده از مصالــح اســتاندارد و بــا کیفیــت شــده 
اســت و در ایــن بــاره تــاش خواهیــم نمــود تــا عــاوه بــر مقــاوم 

ســازی پــروژه هــا ، رضایــت شــهروندان فراهــم آیــد.
وی افــزود: مطالعــه و تحقیــق در خصــوص تهدیــد هــا و فرصــت 
هــای اجــرای طــرح تقاطــع غیــر همســطح میادیــن بســیج و جهــاد 
ــر تــردد شــهر، بصــورت تخصصــی و  ــی پ ــر اصل ــه عنــوان معاب ب
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــه و نهایت ــام گرفت ــرده انج فش
ــای  ــره ه ــیاری از گ ــد بس ــی توان ــم م ــروژه مه ــن پ ــداث ای اح

ترافیکــی مرکــز شــهر را رفــع نمایــد. در مــاه هــای اخیــر بعضــا 
ــدی  ــک کمربن ــه اجــرای ی ــوده اســت ک ــد ب ــی معتق ــکار عموم اف
ــع  ــرای تقاط ــر از اج ــیار موثرت ــد بس ــی توان ــهر م ــراف ش در اط
غیــر همســطح در ایــن نقطــه باشــد. مــا هــم معتقدیــم کــه اجــرای 
کمربنــدی پیشــنهاد درســتی بــه نظــر مــی رســد و مــی توانــد در 
انتقــال ترافیــک از مرکــز شــهر مفیــد باشــد. پــر واضــح اســت 
اجــرای کمربنــدی یکــی از ضروریــات شــهر شــهریار بــه عنــوان 
ــطح در  ــر همس ــع غی ــرای تقاط ــا اج ــت ام ــتان اس ــز شهرس مرک
ایــن نقطــه از شــهر نافــی اجــرای کمربنــدی نیســت و اتفاقــا مــی 

توانــد مکمــل آن باشــد.
ایــن مســئول همچنیــن در خصــوص دیگــر اقدامــات شــهرداری 
ــش  ــت: بخ ــهر گف ــی ش ــات ترافیک ــت از معض ــرون رف ــرای ب ب
دیگــری از ترافیــک موجــود، در داخــل محــدوده و معابــر شــهری 
بــروز مــی کنــد کــه میبایســت بــرای رهایــی از آن هــم اندیشــه 
ــی و  ــر اصل ــض معاب ــتا تعری ــن راس ــرد. در همی ــورت گی ای ص
ــرم شــهر و شــهرداری  ــه شــدت از طــرف شــورای محت فرعــی ب
پیگیــری مــی شــود و در دســتور کار قــرار دارد. همچنیــن 
ــر اســت  ــز مدنظ ــا نی ــع ه ــر و تقاط اصــاح هندســی برخــی معاب
کــه نقــاط و نحــوه اجــرای اصاحــات هندســی آن بــزودی اطــاع 
رســانی خواهــد شــد. البتــه برنامــه هــای دیگــری هــم در 
ــه هــای مســافربری شــهری  خصــوص بهســازی و گســترش پایان
ــه  ــه ب ــرار دارد ک ــهرداری ق ــتور کار ش ــهری در دس ــرون ش و ب

ــد. ــد ش ــی خواهن ــان اجرای ــور زم فراخ
احــداث  بــه  ای  اشــاره  هــم  ادامــه  در  شــهریار  شــهرداری 
اداری  شــهرک  در  شــهریار  شــهرداری  مرکــزی  ســاختمان 
ــاز  ــورد نی ــای م ــروژه ه ــی از پ ــت: یک ــت و گف ــتان داش شهرس
ــهرداری  ــت ش ــران وق ــای مدی ــه ه ــواره از دغدغ ــه هم ــهر ک ش
بــوده اســت ، مربــوط بــه احــداث ســاختمان شــهرداری شــهریار 
اســت کــه ایــن مهــم بــا حمایــت هــای مجموعــه شــورای محتــرم 
ــن  ــی ای ــگ زن ــرانجام کلن ــی الزم، س ــات کارشناس ــهر و مطالع ش
پــروژه مهــم زده شــد و بافاصلــه عملیــات اجرایــی آن نیــز آغــاز 

ــد. گردی
وی افــزود: موقعیــت و جانمایــی ســاختمان فعلــی شــهرداری 
بــا توجــه بــه جمعیــت روز افــزون شــهر و ترافیــک موجــود 

ــر  ــن معاب ــردد تری ــر ت ــوان پ ــج( بعن ــر ) ع ــی عص ــان ول در خیاب
شهرســتان، مشــکات عدیــده ای بــرای مراجعیــن محتــرم رقــم 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــا نس ــت ت ــرورت داش ــن ض ــت. بنابرای زده اس
ســاختمان جدیــد آنهــم در حاشــیه شــهر اقــدام گــردد. لــذا بــا 
جانمایــی ســاختمان در حــال احــداث ، عــاوه بــر کاهــش ترافیــک 
خیابــان هــای اصلــی شــهر، مکانــی مناســب بــرای شــهروندان و 
مراجعیــن فراهــم خواهــد آمــد تــا بــدون دغدغــه بــه امــور خــود 
در شــهرداری بپردازنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ســاختمان 

ــه خواهــد شــد. ــات تعبی ــن امکان ــا بهتری ــد ب جدی
درخشــان نســب تصریــح کــرد: شــهرداری شــهریار بــا توجــه بــه 
نیــاز و خواســته هــای شــهروندان، طــرح هــا و پــروژه هــای خــود 
ــت  ــا حمای ــتا ب ــن راس ــت و در ای ــوده اس ــدی نم ــت بن را اولوی
هــای روز افــزون مجموعــه شــورای محتــرم شــهر، قطعــا در ســال 
آینــده شــاهد بهــره بــرداری از پــروژه هــای خــوب و موثــری در 

تمــام مناطــق شــهر شــهریار خواهیــم بــود.
ــرانه  ــش س ــزوم افزای ــه ل ــر ب ــش دیگ ــهریار در بخ ــهردار ش ش
فضــای ســبز اشــاره کــرد و گفــت: وضعیــت امــروز فضــای ســبز 
ــل  ــده عوام ــت و ارزن ــت مثب ــه فعالی ــه ب ــا توج ــهریار ب ــهر ش ش
شــهرداری قابــل قبــول اســت امــا هنــوز بــا اســتانداردها 
ــدان  ــی دو چن ــوزه تاش ــن ح ــت در ای ــم و میبایس ــه داری فاصل

ــرد. ــورت بگی ص
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرورت دارد ک ــز ض ــه نی ــن نکت ــر ای ــه ذک البت
مهاجــر پذیــر بــودن شــهر شــهریار بــه عنــوان مرکــز شهرســتان، 
پیشــرفت و ارتقــای فضــای ســبز محســوس نیســت و علیرغــم 
تاشــی کــه صــورت مــی گیــرد، از اســتانداردها عقــب هســتیم 
ــت را  ــد جمعی ــه رش ــه ب ــا توج ــزون ب ــای روز اف ــتر نیازه و بیش
ــرار دارد  ــه ق ــواردی در دســت مطالع ــا  م ــم. ام ــی کنی ــن م تامی
ــا اجرایــی شــدن آنهــا، قطعــا رشــد و جهشــی قابــل توجــه  کــه ب
را در حــوزه فضــای  ســبز خواهیــم داشــت. شــهرداری در صــدد 
اســت بــا حمایــت هــای مجموعــه شــورای محتــرم شــهر  و تامیــن 
اعتبــارات الزم ، نســبت بــه احــداث تعــدادی پــارک و بوســتان 
ــام  ــا انج ــا ب ــه قطع ــد ک ــهراقدام نمای ــق ش ــام مناط ــم در تم آنه
ایــن مهــم ، شــاهد رشــد چشــمگیر ســرانه فضــای ســبز در شــهر 

شــهریار خواهیــم بــود.

علــی مهــدور در خصــوص امکانــات فرهنگــی 
بــرای  شــهریار  در  داشــت:  اظهــار  شــهریار 
اجــرای مراســم های مهــم ســالن همایــش وجــود 
کارهــای  از  یکــی  خوشــبختانه  کــه  نداشــت 
شــاخص شــورای اســامی شــهر و شــهرداری 
احــداث بزرگتریــن و مجهزتریــن ســالن همایــش 
۲ هــزار نفــری اســت کــه بــه زودی در شــهریار 

ــد. ــد ش ــداث خواه اح
مهــدور بــه محــل اجــرای پــروژه و نــوع طراحــی 
ســالن همایــش اشــاره کــرد و گفــت: ســالن 
همایــش چنــد منظــوره در کمربنــدی امیــر کبیــر 
اجــرا می شــود کــه در ایــن پــروژه خــوب، مبانــی 
ترافیکــی لحــاظ شــده و در غــرب اســتان تهــران 
ــود  ــد ب ــی خواه ــیار خوب ــای بس ــی از طرح ه یک
کــه می تــوان بســیاری از همایــش و برنامه هــای 

مهــم را در ایــن محــل اجــرا نمــود.
عضــو شــورای شــهر شــهریار احــداث ســاختمان 
از  یکــی  نیــز  را  اندیشــه  یــک شــهرک  فــاز 
ســاختمان  افــزود:  و  برشــمرد  ضرورت هــا 
قدیمــی شــهرداری منطقــه یــک اندیشــه بــه 
چالش هــای  و  فضــا  بــودن  نامناســب  ســبب 

ترافیکــی ایجــاد می نمــود و برازنده شــهروندان 
بــا  جدیــد  ســاختمان  خوشــبختانه  کــه  نبــود 
اســتانداردهای الزم، امکانــات، تجهیــزات وبــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 8 میلیــارد تومــان احــداث 
و راه انــدازی شــده اســت کــه اجــرای ایــن 
ــابق  ــان س ــی را در خیاب ــش ترافیک ــروژه کاه پ

شــهرداری بــه همــراه داشــته اســت.
مهــدور بــه احــداث مدرســه در شــهرک وائیــن 
در  کــه  آنجایــی  از  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره 
شــهرک وائینبــا مشــکل کمبــود مدرســه مواجــه 
بودیــم شــهرداری شــهریار ســه قطعــه از زمیــن 
بــه مســاحت 1۲ هــزار متــر مربــع را در اختیــار 
ســازمان نوســازی مــدارس قــرار داده کــه طــی 
مکاتبــه ای کــه بــا آمــوزش و پــرورش داشــتیم 
ــی  ــده یک ــال آین ــاه س ــر م ــد در مه ــرر گردی مق
ــرداری  ــره ب ــه به ــن شــهرک ب از مــدارس در ای
برســد و همچنیــن شــهرداری نیــز تعهــد نمــوده 
کــه یــک مدرســه نیــز مدیریــت شــهری در ایــن 
شــهرک احــداث نمایــد کــه بــا راه انــدازی ایــن 
مــدارس بخشــی از مشــکات آموزشــی ایــن 

منطقــه از بیــن خواهــد رفــت.
ــز از  ــته را نی ــرای کرش ــگ س ــروژه فرهن وی پ
فرهنگــی  حــوزه  در  مهــم  و  خــوب  طرح هــای 
برشــمرد و افــزود: در آخریــن مصوبــات شــورای 
ــت  ــان جه ــارد توم ــغ ۲ میلی ــهر مبل ــامی ش اس
اختصــاص  کرشــته  ســرای  فرهنــگ  تکمیــل 
یافتــه اســت کــه در ســال جــاری ۶00 میلیــون 
تومــان بــرای ایــن طــرح هزینــه شــده و درســال 
آینــده نیــز 14 میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل آن 

ــه شــده اســت. ــر گرفت در نظ

ــع  ــه مناب ــبت هفت ــزارش: بــه مناس ــن گ ــر ای بناب
طبیعــی و روز درختــکاری در شــهریار بــا کاشــت 
3 هــزار اصلــه درخــت و بــا اجــرای برنامه هــای 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــن روز برگ ــب ای مناس
یــک اصلــه درخــت بــه یــاد شــهدای مدافــع حــرم 
و 8 ســال دفــاع مقــدس در شــهریار بــه مناســبت 
روز درختــکاری کاشــته شــد.گفتنی اســت ایــن 
بــا  بــا کاشــت 3 هــزار اصلــه نهــال و  مراســم 
حضــور ســرهنگ یامینــی فرمانــده ســپاه ناحیــه 
و  شــهردار  نســب  درخشــان  احســان  شــهریار، 
معاونــان، خانــواده شــهدا و ایثارگــران و همچنیــن 
ــزار  ــیخی برگ ــهید ش ــوار ش ــوزان در بل ــش آم دان
شــد.بر اســاس ایــن گــزارش یکــی از برنامه هــای 
خــوب ایــن مراســم کاشــت یــک اصلــه درخــت بــه 
نــام شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای هشــت ســال 
ــه درخشــان  ــن رابط ــه در ای ــود ک ــاع مقــدس ب دف
ــت:  ــم گف ــن مراس ــهریار در ای ــهردار ش ــب ش نس
کــه  داریــم  زیــادی  روزهــای  ســال  طــول  در 
نســبت  آن  بــه  مختلفــی  مناســبت های  و  نام هــا 
امــا 1۵ اســفند یکــی از آن  داده شــده اســت 
ــی اســت کــه همــه مــردم از تمــام اقشــار  روزهای

ــه  ــال ب ــد و امس ــر دارن ــق خاط ــه آن تعل ــبت ب نس
همــت شــهرداری های سراســر کشــور بــه نــام هــر 
شــهید یــک درخــت کاشــته شــد و ایــن موضــوع در 
ــته است.درخشــان  ــاب وســیعی داش شــهریار بازت
ــزز  ــای مع ــور خانواده ه ــه و در حض ــب در ادام نس
شــهدا گفــت: او فرزنــد شــهری اســت کــه مــادران 
ــهدای  ــادران ش ــر و م ــداهلل کله ــون ی ــهدایی چ ش
ــهدای  ــا ش ــه ت ــی گرفت ــگ تحمیل ــصت جن ــه ش ده
ــه  ــود دارد.وی ادام ــوش خ ــرم را در آغ ــع ح مداف
داد: کاشــت 70 هــزار درخــت )طــی ســال ۹7( در 
3 منطقــه فــاز یــک اندیشــه، مرکــز شــهر و امیریــه 
ســبز  فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان  توســط 
ــد  ــتودنی و بای ــت س ــهریار کاری اس ــهرداری ش ش
گفــت هماهنگــی ایــن ســازمان بــا خانواده هــای 
معظــم شــهدا و دانش آمــوزان برخــی مــدارس 
حائــز اهمیــت بــود. لــذا بایــد بــه دســتان مهربــان 
کارگــران فضــای ســبز ایــن ســازمان بوســه زد کــه 
ــبانه  ــاش ش ــان ها ت ــامت انس ــان و س ــظ ج در حف
روزی می کننــد و همچنیــن بــه عزیزانــی ماننــد 
احمــد افتخــاری، مهــدی نفــر، عبــاد صادقــی و ســایر 

ــت. ــوت گف ــدا ق ــزان خ عزی
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شهرداری شهریار در سال 97 پروژه های خوبی را افتتاح نمود و کلنگ زنی 
چندین پروژه شاخص جهت افتتاح در سال 98 با حضور مسئولین انجام شد

باغ سالمت  پارک هفت  اول  فاز  احداث 
اعتبار  با  و  به مساحت 1هکتار  اندیشه 
دهه  مناسبت  به  تومان  میلیارد   1/5
فجر  ومجهز به لوازم بازی ونیمکت و ...

بحران  مدیریت  سوله  تجهیز 
شهردرای شهریار با اعتبار 3 میلیارد 
تومان به انواع لوازم ستاد بحران از 
برق  ،موتور  ،کانکس،پتو  قبیل:چادر 

و...

*افتتاح آموزشگاه 21 کالسه صدف 2 
اعتبار:50میلیارد ریال

مساحت زمین:3000مترمربع
زیربنا:3250مترمربع 

*افتتاح ساختمان اداری شهردرای فاز یک اندیشه 
مساحت زمین:3500مترمربع

اعتبار:80میلیارد ریال
تعداد طبقات:4 طبقه

زیر بنا«4000مترمربع

،شهردار  فرماندار شهریار  با حضور  های شهرداری  پروژه  زنی  کلنگ 
شهریار ،ریاست شورای شهر وسایر مسئولین

تقاطعات غیر همسطح بسیج وجهاد با اعتبار 430 میلیارد ریال 
احداث فاز اول ساختمان مرکزی شهرداری شهریار با اعتبار 200میلیارد 

ریال

های  فعالیت  از  ای  گوشه 
با  آن  افتتاح  و  عمرانی 

حضور مسئولین در شهر

با حضور استاندار تهران 
،فرماندار شهریار ،شهردار 

شهریار ،ریاست شورای شهر 
و سایر مسئولین پروژه های 

عمرانی افتتاح گردید

نیمه دوم اسفند 1397 
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پروژه های 

عمرانی

تعریض خیابان پنج پل

 عملیــات و اجــرای پروژهــای شــهری رباط 
ــی  ــم درســال 97 در گــزارش میدان کری
خبرنگارمــا مــورد توجــه واســتقبال مردم 
قــرار گرفتــه وایــن پروژهــا بــه صــورت 
کوچــک وبــزرگ بــه دســت مســئولین 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به م
گوشــه ای از ایــن خدمــات  در قالــب 
ــای  ــردد وپروژه ــی گ ــی م ــر معرف تصوی
شــاخص دیگــری هســتند اجــرای آن در 
ســال97 شــروع شــده وســال98 بــه 

ــد . ــی رس ــرداری م ــره ب به
بتن ریزی ستونهای طبقه اول سرای محله شترخوار

ساماندهی ایستگاه های تاکسی واتوبوس به همت سازمان حمل ونقل

گلخانه مدرنبلوار امام )ره(

کاشت گل فصلی در میدان آزادگانعملیات آرماتوربندی ستونهای طبقه اول و اجرای وال پست هاعملیات نصب کفپوش پیاده راه ضلع غربی خیابان وحیدیه

تجهیز بوستان ها برای بازی کودکانجدول گذاری خیابان بوستان پرندک

تسطیح محور کیکاور به اتوبان ساوه پاکسازی نقاط مختلف شهر به همت واحدهای مدیریت پسماند و امور شهر احداث زمیم چمن مصنوعی برای مردم محله آبشناسان

عملیات پخش آسفالت در مناطق شهر
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تفرجگاه ها و مراکز خدماتی رفاهی تاریخی مذهبی 
شهر رباط کریم آماده پذیرای مسافران نوروزی

نمایش برنامه های کمدیمیدان شهید بهشتی
 در کاروانسرا

پارک آبشناسان

طرح استقبال از بهار- میدان امام خمینی )ره( نمایی از ورودی شهر رباط کریم
سازمان آتش نشانی

پارک عطر یاسکاروانسرای رباط کریمکاروانسرای رباط کریم

تفرجگاه شهرامامزاده عماد

سینما فرهنگپارک اشکانیهالمان نوروزی سفیدار

المان یادبود شهدای گمنام
 )پارک معلم(



گوناگون نیمه دوم اسفند 1397 

اخبار

مراکز و محل های اسکان باید زودتر 
از عید نوروز پذیرای مسافرین باشند

فرماندار بهارستان گفت: تمامی تدابیر و تمهیدات الزم برای ایام پایانی سال 
و تعطیالت نوروزی در شهرستان بهارستان اندیشیده شده است.بیژن سلیمان 
با  بهارستان که  پور در چهارمین جلسه هماهنگی خدمات سفر شهرستان 
برگزار  فرمانداری  اعظم )ص(  پیامبر  اعضای ستاد در سالن جلسات  حضور 
شد، اظهار داشت: هر یک از این کمیته  ها باید وظایف خود را به بهترین نحو 
ممکن در جهت بستر سازی و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات به مسافرین 
در ایام نوروز انجام دهند.وی افزود: با توجه به اینکه مسافرین نوروزی قبل از 
عید نوروز سفر های خود را انجام می دهند مراکز و محل های اسکان بایستی 
زودتر از عید نوروز پذیرای مسافرین باشند.فرماندار بهارستان اظهار داشت: 
همه دستگاه های خدماتی، درمانی، اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران، 
شهرداری ها و دهیاری ها در اماده باش کامل خواهند بود.سلیمان پور اذعان 
داشت: تمامی تدابیر و تمهیدات الزم برای ایام پایانی سال و تعطیالت نوروزی 
در شهرستان بهارستان اندیشیده شده است.نماینده عالی دولت در شهرستان 
بهارستان تاکید کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی در حوزه حمل و نقل و نان 

نداریم و با متخلفین برخورد خواهد شد.

تورم  تخلیه  آغاز  از  میدانی  گزارش های 
40تا  جهش  و  اجاره  بازار  در  مسکن 
مسکونی  اجاره  و  رهن  قیمت  70درصدی 
حکایت دارد.در یک سال گذشته با افزایش 
کام  مسکن،  قیمت  میانگین  دوبرابری 
خانه دارها شیرین شد و ارزش ریالی دارایی 
مسکن  حوزه  در  آنها  شده  سرمایه گذاری 
تحت تأثیر جهش نرخ ارز و پرش نرخ تورم 
به دوبرابر رسید. حاال در شرایطی که فقط 
3 ماه تا آغاز فصل نقل وانتقال مستأجران در 
بازار مسکن باقی مانده، سونامی رشد قیمت 
در بازار اجاره بها به راه افتاده و لفظ موجران 
تا افزایش 100درصدی اجاره بهای واحدهای 

اجاره ای نسبت به سال قبل باال رفته است.
مشاوران امالک می گویند: تعیین مبلغ رهن 
و اجاره یک واحد مسکونی، تابعی از قیمت 
روز آن واحد است و در شرایطی که قیمت 
ناگزیر  مسکن مثال 100درصد رشد کرده، 
قیمت رهن و اجاره آن نیز به همین ترتیب 
در  نیز  ایران  آمار  مرکز  کرد.  خواهد  رشد 
گزارش جدید خود از وضعیت بازار مسکن 
متوسط  رشد 25.4درصدی  به  کشور،  کل 
سال  به  نسبت  امسال  پاییز  اجاره  قیمت 
در  به واسطه  قبل خبر می دهد که هرچند 
شده  تعدیل  حدی  تا  کشور  کل  برگرفتن 
شدید  رشد  از  نشانه ای  می تواند  اما  است، 

اجاره بها در شهرهای بزرگ باشد.
نوشداروی دولت برای حمایت از 

اجاره نشین ها
اواسط سال گذشته  از  رشد قیمت مسکن 
نکته  اما  دارد؛  ادامه  همچنان  و  شد  آغاز 
مغفول در این زمینه، اثرگذاری رشد قیمت 
از  چندین بار  که  بود  اجاره  بازار  بر  مسکن 
اما  شد  داده  هشدار  کارشناسان  سوی 
ساماندهی  برای  عاجلی  اقدام  امر  متولیان 
آن انجام ندادند به جز اینکه وزیر سابق راه و 
شهرسازی با ارسال الیحه ای به هیأت دولت، 
خواستار اصالح قانون روابط موجر و مستأجر 
و افزایش مدت زمان قرارداد اجاره از یک به 
2سال با شرط افزایش حداکثر 10درصدی 
هیأت  تصویب  به  جدیدا  که  شد  اجاره بها 
راه  شدن  اجرایی  برای  اما  رسیده  دولت 
نیز  مجلس  تصویب  به  باید  و  دارد  درازی 
برسد. ضمن اینکه هنوز پشتوانه اجرایی این 
قانون مشخص نیست و بستر مساعدی هم 
برای آن وجود ندارد. نکته دیگر اینکه اگر 
وضعیت بازار اجاره به سمت بحرانی شدن 
در  دولت  کوتاهی  آن  اصلی  دلیل  می رود، 
از  پس  که  بوده  مسکن  بازار  ساماندهی 

هجوم نقدینگی به این بازار، جهش قیمت 
درحالی که  است  داشته  پی  در  را  مسکن 
دولت می توانست با اصالح کارشناسی قانون 
پیش فروش مسکن و تسهیل کار انبوه سازان 
ضمن هدایت این نقدینگی به سمت تولید 
و جلوگیری از تورم مسکن، کسری مسکن 
کشور را نیز جبران کند و قدم مثبتی برای 
خانه دار  طریق  از  مردم  معیشت  به  کمک 

کردن آنها بردارد.
جهش  با  مسکن  قیمت  اینکه  از  پیش  تا 
مواجه شود، ایجاد صندوق پس انداز مسکن 
وزارت  درست  سیاست های  از  یکی  یکم، 
خانه دار  به  کمک  برای  شهرسازی  و  راه 
اول  موج  به  که  بود  متوسط  اقشار  شدن 
کرد  قابل توجهی  کمک  آن  سپرده گذاران 
اما در ادامه به محض جهش قیمت مسکن، 
عمال قدرت خرید سپرده متقاضیان در این 
صندوق و همچنین وام آن به قدری افت کرد 
که حاال درمجموع بیش از 30درصد قیمت 
نمی دهد.  پوشش  را  مسکونی  واحد  یک 
به جای  راه  این وضعیت دولت و وزارت  در 
باشند، فقط  این مشکل  به فکر رفع  اینکه 
و  می کنند  دفاع  این صندوق  ابداع  ایده  از 
همچنان  ندارند.  التفاتی  ماجرا  مابقی  به 
و  مسکن  امور  معاون  حسینی،  مازیار  که 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز در 
کشور،  شهرسازی  و  راه  کل  مدیران  جمع 
تجربه صندوق مسکن یکم را از تجربه های 
موفق تأمین مالی برشمرد و باوجود تأکید بر 
مالی  تأمین  به روش های  تنوع بخشی  لزوم 
و ظرفیت این صندوق، سیاست یا برنامه ای 
برای کمک به نقش آفرینی این صندوق در 
بازار مسکن ارائه نداد؛ آن هم در شرایطی که 
انصراف  جز  راهی  مستأصل  خانه اولی های 
از دریافت وام و بستن حساب خود در این 
صندوق ندارند و با حسرت خود را از پاداش 
سپرده گذاری قرض الحسنه طوالنی مدت در 

بانک مسکن محروم می کنند.
پیش بینی وضعیت بازار مسکن در 

سال ۹۸
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
جهش  مطلقاً  مسکن  قیمت   13۹۸ سال 
و  مجازی  سایت های  گفت:  کرد،  نخواهد 
را  مردم  امنیت  بتوانند  که  هایی  استارتاپ 
تضمین کنند و به دفاتر امالک متصل شوند 
مورد تأیید ما هستند. مصطفی قلی خسروی 
در »ششمین نمایشگاه بین المللی امالک و 
با  نمی توانیم  ما  کرد:  اظهار  مستغالت« 
آن  با  باید  بلکه  کنیم  مخالفت  تکنولوژی 

که  اصلی  ریشه  از  البته  باشیم.  همراه 
نباید غافل شویم.  مشاوران امالک هستند 
استارتاپ هایی که با ما همراه باشند پذیرا 
از ریشه شأن جدا  آنهایی که  هستیم ولی 

هستند با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از این سایت ها قیمت ملک 
و آدرس را می دهد که اشکال دارد. ما نباید 
یک  فرضا  بزنیم.  دامن  قیمت  افزایش  به 
فردی که خانه اش را 12 میلیون تومان هم 
نمی خریدند یک مرتبه قیمت 17 میلیون 
تومان برای آن تعیین کرده و یک نفر هم 
آن را 1۶ میلیون تومان خریداری کرده که 
که  دارم  تقاضا  مردم  از  باشد.  مرجع  نباید 
امالک  مشاوران  از  را  منطقه  قیمت های 
سوال کنند.رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
 70 دهه  در  شهرداری  اقدام  به  اشاره  با 
فایل های فروش  گفت: آن زمان شهرداری 
ملک را در اختیار شهروندان قرار می داد و 
بازدید  از خانه  افرادی که  بعضی  متأسفانه 
به دزدی هایی کردند. االن  اقدام  می کردند 
برخی سایت ها نیز امنیت را از بین برده اند.

خسروی تصریح کرد: اگر سایت های مجازی 
به مشاوران امالک متصل باشند هم ما سود 
می بریم و هم مردم. اما اگر دور شوند شکل 
نخواهد  را  الزم  کارایی  و  گرفت  نخواهند 
داشت. ما از سایت ها می خواهیم که هر از 
را  نوآوری ها  و  بگذارند  جلسه  ما  با  گاهی 
اتحادیه امالک مطرح کنند. من برخی  در 
برنامه  که  چرا  می کنم؛  تأیید  را  سایت ها 
مردم  سایت،  این  از  استفاده  با  است  این 
بتوانند در یک فضای امن سریعاً به فایل ها 

دسترسی داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت 

اتحادیه امالک بر سایت های مجازی گفت: 
ما از سایت ها می خواهیم اگر می خواهند به 
اشتغال کمک کنند باید با ما همراه باشند. 
فناوری باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تأیید شده باشد ولی ما مشکالت را 
در جهت اصالح، به آنها یادآوری می کنیم.

در  مسکن  بازار  وضعیت  خصوص  در  وی 
سال 13۹۸ گفت: بعد از انقالب در سال های 
جهش  با   13۹7 و   13۹1  ،13۸۶  ،13۶۸
قیمت مسکن مواجه بودیم که چهار مؤلفه 
اصلی بورس، طال، حامل انرژی و ارز باعث 
این اتفاق شد. هم اکنون که توان متقاضیان 
اتفاق  مطلقاً  قیمتی  جهش  آمده  پایین 
می توان  تورم  نرخ  افزایش  با  اما  نمی افتد. 
اما  کرد  بینی  پیش  را  قیمت مسکن  رشد 
پایین تر از نرخ تورم خواهد بود.خسروی با 
هشدار به ایرانیان برای خرید آپارتمان و ویال 
در دوبی، ترکیه یا گرجستان گفت: ایرانیانی 
ملک  خرید  به  اقدام  کشورها  این  در  که 
به طور  از مدتی متضرر شدند.  بعد  کردند 
مثال ترکیه دو سند ارائه می کند که سند 
با توجه  و  ارائه می شود  از تصرف  بعد  دوم 
به اینکه اقامت به سختی داده می شود بحث 
مالکیت ایرانیان به مشکل برمی خورد. با این 
وجود اگر ایرانیان می خواهند اقدام به خرید 
کنند از طریق بانک ایرانی اقدام کنند که در 
قبال خرید آپارتمان در ترکیه، اجناس تولید 
ایران فروخته شود. بدین ترتیب از خروج ارز 
جلوگیری خواهد شد.به طور یقین جهش 
 ۹0 تورم  و  مسکن  قیمت  در  شده  ایجاد 
درصدی در این بازار موجبات فاصله گرفتن 
نسبت قیمت به اجاره بها را از مقدار تعادلی 

آن فراهم نموده است. 

گزارشفشار تورمی در انتظار اجاره نشین ها

افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
افزایش امنیت غذایی را بدنبال دارد

بر  عالوه  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزایش  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
در  غذایی می شود. سید مهدی ساداتی  امنیت  افزایش  اشتغالزایی موجب 
تهرانف  استان  امور فنی سازمان جهاد کشاورزی  و  با مدیر آب،خاک  دیدار 
مشکالت پروژه های کشاورزی را مورد بررسی قرار داد وافزود: افزایش تولید 
افزایش امنیت غذایی می  محصوالت کشاورزی عالوه بر اشتغالزایی موجب 
شود که مورد حمایت فرمانداری بعنوان دستگاه حاکمیتی در شهرستان است.

فرماندار رباط کریم تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از همه ظرفیت برای حمایت 
از بخش کشاورزی استفاده می کند و اعتبارات خوبی را در جهت حمایت از 
ادامه به مشکل جدی آب اشاره و  کشاورزان تخصیص داده است.ایشان در 
با توجه به کاهش نزوالت آسمانی استفاده از تکنولوژی های  اظهار داشت: 
روز در بخش کشاورزی و تغییر کشت مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.در ادامه 
روشنی مدیر آب ، خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ابراز کرد: یکصد 
پروژه کشاورزی در شهرستانهای استان تهران اجرا می شود که 7 طرح بزرگ 
از  به حمایت های مالی  نیاز  و  قرار دارد  کشاورزی در شهرستان رباطکریم 

اعتبارات ارزش افزوده است.

11 سال اول - شماره 3

جدول شماره سه

افقی
1-چاشنی غذایی- روزه دار- نوعی اختالل دید در سالمندان

2- غنیمت های جنگ- سنگ سخت- معادل فارسی تیتر
3- همنشین- سرگشتگی- عفونت قارچی دهان شیرخواران

4- پایتخت لیبی- اپراتور
5- تاراج- رمانی نوشته سیامک گلشیری- پیامبری که خانه کعبه 

را بنا نهاد
۶- فرشته مهر در آیین زرتشتی-  از هفت قلم آرایش قدیم

7- مخفف تباه- برادر کمبوجیه- حاشا کردن
۸- رام نشده ! – امپراتوری آلمان- از یاران امام حسین )ع( – رود 

آرام
۹- دوستدار- موسیقی دان عصر ساسانی- صدای کلفت در موسیقی

10- توده انباشته شده از چیزی- اندیشه باطل
11- سنگ آذری- پرورش دهنده حیوانات اهلی-  فرستاده

12- اصل مهم زناشویی- فرار کردن
13- جد حضرت رسول ) ص (- مادینه- نیاکان

از  ساسانی-  پادشاهان  از  یک  هر  عنوان  گوارا-  و  صاف  آب   -14
درجات نظامی

15- پایتخت نیکارآگوا- حافظه اصلی کامپیوتر- مخفف اگر

عمودی:
1-جادوگر قوم بنی اسرائیل- حیله- پراکنده کردن دشمن

2- سنت ها- بیماری گواتر- اثری از شاتوبریان فرانسوی
3-ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( – کوهی که از 

دهانه آن مواد مذاب بیرون می آید
4- کاالهایی که به کشور دیگر فرستاده می شود- جاده قطار- دیکته

5- سیب آذری- سارق، دزد
۶- گرما بخش فصل سرما- پایتخت مالی

7- گوناگون-  ناسزا- زنان عرب
۸- عاطفی- خداوند

۹- فرشته- گفتاری- ماترک
10- برگزیدن نفرات حاضر توسط  سرگروه ها برای تشکیل تیم های 

جداگانه- افشانه
11-  شهری در استان ایالم- زیانکار

12- نوعی خیار- فوری- شهری در استان قم
13- شهری در استان کرمان- نساج

14- یکتا- مربوط به اداره- مارک تجاری
نوعی  شود-  می  بسته  خودرو  پشت  به  که  بار  وسیله حمل   -15

گچبری در سقف- زهتاب

فرماندار  طاهری  مهندس 
جلسه  در  شهریار  شهرستان 
شورای اداری شهرستان شهریار 
گفت: باید با تعامل و همکاری 
در جایگاه خدمتگزاری به مردم 
بدرستی عمل کنیم و در جهت 
موثر  های  گام  مشکالت  حل 
سال  در  افزود:  وی  برداریم. 
های  نشیب  و  فراز  گذشته 
گذاشته  سر  پشت  را  بسیاری 
قسم  دشمنان  بوسیله  که  ایم 
اسالمی  جمهوری  ی  خورده 
گرفت،  قرار  ما  راه  برسر  ایران 
بر  امروز  که  هستیم  شاهد  اما 
تالش  با  آنها  خواست  خالف 
شرایط  خدمتگذار  مسئولین 
طبیعی  و  عادی  روند  کشور 

خود را طی میکند.
شهریار  شهرستان  فرماندار 
استکبار  های  تهدید  و  فشارها 
آمریکا  آنها  درصدر  و  جهانی 
دارند  قصد  که  کشورهایی  بر 
ایران  با  ای  رابطه  کوچکترین 
داشته باشند را بی سابقه عنوان 
ریزی  برنامه  آنها  افزود:  و  کرد 
های  حوزه  در  که  بودند  کرده 
چهارچوب  از  را  ایران  مختلف 
الهی  فضل  به  اما  کنند  خارج 
در  دیگر  قوه  دو  همکاری  با  و 
شرایط  وجود  با  دولت  کنار 
وجود  که  سختی  معیشتی 
دارد، فرایند رو به عادی شدن 

عالی  میشود.نماینده  ارزیابی 
شهریار  شهرستان  در  دولت 
ملت ایران را دارای درک بسیار 
های  برهه  و  شرایط  در  باالیی 
داد:  ادامه  و  دانست  مختلف 
مسئولین  که  میدانند  مردم 
مشغول انجام خدمت و وظیفه 
خود هستند و با تحمل شرایط 
مسئولین  دارند  انتظار  سخت 
بیش از گذشته و از جان و دل 
برای رفع مسائل و مشکالتشان 

کار و تالش کنند.
وی با بیان اینکه مردم عزتمند 
مقام  منویات  و  نظام  هدف  ما 
فراموش  را  رهبری  معظم 
نکرده اند و این را با حضور در 
و  صحنه های مختلف سیاسی 
اند  کرده  ثابت  ها  راهپیمایی 
اظهار داشت: ما امروز در جایگاه 
و  داریم  قرار  مردم  به  خدمت 
همدلی  و  وحدت  با  داریم  نیار 
تمام  میان  کار  انجام  در جهت 
را  خود  توان  نهایت  مسئولین 
مشکالت  و  مسائل  حل  برای 
مردم  شرمنده  که  ببندیم  بکار 

نباشیم.
به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
همدلی ایجاد شده بین مسئولین 
شهرستان  تامین  شورای  در 
در  نمونه  شورایی  آنرا  شهریار، 
ارزیابی  اساس  بر  استان  سطح 
عنوان کرد  های صورت گرفته 

و ادامه داد: در این شورا همواره 
به این موضوع توجه میشود که 
شهرستان  مشکالت  و  مسائل 
در خود شهرستان حل شود و 
موضوعی  به  تبدیل  نمیگذاریم 
فرا شهرستانی شود که این امر 
احساس  با  مگر  نمیشد  ممکن 
مسئولیت هر مسئول و در غالب 

برنامه حرکت نمودن.
ابراز  با  طاهری  مهندس 
مجموعه  اینکه  از  خرسندی 
شهرستان در غالبی مشخص در 
بسیاری از امور قرار گرفته است 
انجام  سرزمینی  آمایش  گفت: 
راهبردهای  و  اهداف  و  شده 
شهرستان همراه با شرح وظایف 
هر اداره در چهارچوبی مشخص 
شده است و در نظر داریم بدین 
ارزیابی و پرسش  وسیله امکان 
گری در رابطه با اقدامات انجام 
شده و نشده را برای خود ممکن 
سازیم و بدانیم کجا هستیم و به 

کجا میخواهیم برویم.
شهریار  شهرستان  فرماندار 
حوزه  در  بهبود  و  پیشرفت 
صنعت  کشاورزی،  چون  هایی 
ساز  و  ساخت  از  جلوگیری  و 
دانست  مهم  امری  مجاز  غیر 
در  مسئولین  همکاری  با  که 
و  شهرستان حاصل شده است 
بیان داشت: به عنوان مثال، ما 
به شدت با ساخت و ساز های 
ایم  کرده  برخورد  مجاز  غیر 
است  شده  کاهشی  آن  آمار  و 
صنعتی  شهرک  همچنین  و 
 ۶0 پیشرفت  که  شهریار 
است  دیده  به خود  را  درصدی 
و اقدامات برق کشی و آبرسانی 
که  انجام شده  آن  گازرسانی  و 
هدفمان تجمیع صنایع آالینده 
مناسب  محلی  در  پراکنده  و 

میباشد.
فرماندار  طاهری  مهندس 
افزود:  شهریار  شهرستان 

مدت  این  در  که  خداراشاکریم 
کوتاه اقدامات بسیار خوبی برای 
شهرستان  صنعت  ساماندهی 
ایم  نداده  اجازه  و  دادیم  انجام 
واحد صنعتی تعطیل شود بلکه 
برخی از آنها افزایش خط تولید 
و  اند  داشته  نیز  نیرو  جذب  و 
راه  تنها  هستیم  معتقد  عمیقا 
نجات شهرستان و کشور توجه 
به سرمایه گذار و توسعه گر و 
مناسب  شرایط  کردن  فراهم 
فعالیت آنها میباشد که میتواند 
خارج،  به  نیاز  بدون  را  کشور 

رونق بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
اداری  شورای  جلسه  در  خود 
ابراز  با  شهریار  شهرستان 
در  مسائل  بعضی  از  نارضایتی 
سالیان  که  شهرستان  سطح 
سال حل نشده باقیمانده است 
شدن  دار  ادامه  از  باید  گفت: 
بزه  و  مشکالت  از  بسیاری 
و  شود  جلوگیری  موجود  های 
آنها ممکن  از  پوشی  لذا چشم 
مسائل  با  رابطه  در  و  نیست 
باید دقت کنیم  مرتبط همگی 
به   خدمت  و  قانونمندی  که 
مالک  خداوند  رضای  و  مردم 
عمل همه مسئولین قرار بگیرد.

در  دولت  عالی  نماینده 
به  خطاب  شهریار  شهرستان 
شهرداران  و  ادارات  روسای 
شهریار  شهرستان  شهرهای 
باقیمانده  روزهای  در  گفت: 
اجرایی  نهادهای  جاری  سال 
و  خود  مجموعه  ارزیابی  باید 
گزارشی از اقدامات انجام گرفته 
در  خود  کاری  های  شاخص  و 
سال آتی را برای ما ارسال کنند 
و با توجه راهبرهای شهرستان 
معین  را  خود  برنامه  بصورت 
در  شهریار  فرماندار  کنند. 
از  دیگری  موضوعات  با  رابطه 
هر  شده  تعیین  وظایف  جمله 

سفرهای  طول  در  اداره  و  نهاد 
پیام  به  جدی  توجه  نوروزی، 
و  رهبری  معظم  مقام  نوروزی 
در  کامل  رسانی  اطالع  لزوم 
به  رسیدگی  شهرستان،  سطح 
وضعیت پرسنل ادارات، نظارت 
و  شهرها  بر  دقیق  و  کامل 
با  مقابله  منظور  به  روستاها 
ساخت و ساز غیر مجاز در ایام 
ظرفیت  از  استفاده  تعطیالت، 
و  شهرستان  گردشگری  های 
اماکن  این  با  مسافران  آشنایی 

توضیحاتی را بیان کرد.
پایان  در  طاهری  مهندس 
این  به  همه  کرد:  خاطرنشان 
که  دارند  نظر  اتفاق  موضوع 
به  نسبت  آتی  سال  در  شرایط 
و  کرد  خواهد  پیدا  بهبود  حال 
براساس فرمایشات مقام معظم 
رهبری باید از اشاعه سیاه نمایی 
در محافل جلوگیری شود و در 
ایجاد  با  نوروزی  تعطیالت  ایام 
امید و نشاط در بین یکدیگر به 
این اصل اطمینان داشته باشیم 
که از پیچ تاریخی فعلی نیز به 

سالمت عبور خواهیم کرد.
در  است،  ذکر  به  الزم 
شورای  جلسه  هفتدهیمن 
چند  شهریار  شهرستان  اداری 
تن از روسای ادارات شهرستان 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با 
مجموعه  توسط  شده  انجام 
نظرات  نقطه  بیان  خود، ضمن 
درباره  را  توضیحاتی  خود، 
عمومی  ارزاق  بهاره،  نمایشگاه 
بر  نظارت  و  بازار  تنظیم  مردم، 
توزیع  و  گذاری  قیمت  نحوه 
توزیع  و  بازار  در  محصوالت 
دیگر  و  عید  شب  مایحتاح 
موضوعات مرتبط با ایام منتهی 
به سال و تعطیالت نوروزی ارائه 
مسائل  خصوص  در  و  کردند 
نیز  تصمیماتی  شده  مطرح 

اتخاذ گردید.

مهندس طاهری در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار:

باید با تعامل و همکاری در جایگاه خدمتگزاری 
به مردم بدرستی عمل کنیم

شهریار

آمادگی برای توزیع کاالهای اساسی در 
شبکه تعاونی ها

 محمدعلی ضیغمی معاونت اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون ایران، با 
بیان اینکه بخش تعاون مأموریت و مسئولیتی عمومی ندارد، بیان کرد: شبکه 
در  فقط  می گیرد  قرار  اختیارش  در  که  کاالیی  با  ارتباط  در  تعاونی کشور 
خصوص اعضا و بخش تعاون مسئولیت دارد.وی گفت: شبکه توزیع تعاونی 
و تعاونی های مصرف از ابتدای انقالب در عرصه های مختلف و هرجایی که 
نظام اجرایی کشور نیاز به مدیریت در حوزه توزیع و به ویژه توزیع هدفمند 
داشته، کنار نظام اجرایی کشور بودند و خدمات رسانی کرده اند.ضیغمی با 
اشاره به ویژگی های این شبکه اظهار داشت: این مجموعه ویژگی هایی دارد 
و ابزار مناسبی برای نظام اجرایی در حوزه تنظیم بازار است و این نقش را 
مخصوصاً در ایام خاص، ایام پرمصرف، شرایط تحریم گذشته، شرایط توزیع 
کاالی یارانه ای و نظیر آن ایفای کرده است باید توجه داشت که تعدد فروشگاه 
از  کشور  نقاط  تمام  در  مناسب  پراکنش  و  منسجم  زنجیره ای،  صورت  به 
ویژگی های مهم شبکه تعاون است بر اساس آمار ما حدود ۶ هزار فروشگاه در 
قالب اتحادیه های تعاونی مصرف در سراسر کشور داریم که شبکه گسترده ای 

محسوب می شود.

ایرالین ها برای دریافت خسارت از 
بوئینگ صف کشیدند

پس از زمین گیر شدن بوئینگ 737 مکس در سراسر جهان، با روی هم جمع 
شدن ضررها و کاسته شدن درآمد ایرالین ها، همگی متقاضی دریافت غرامت 

از بوئینگ هستند.
 پس از زمین گیر شدن بوئینگ 737 مکس در سراسر جهان، با روی هم جمع 
شدن ضررها و کاسته شدن درآمد ایرالین ها، آنها شروع به ثبت درخواست 

غرامت از تولیدکننده این هواپیما کرده اند.
هواپیمایی کم هزینه اروپایی، هواپیمایی نروژ، که 1۸ هواپیمای 737 مکس ۸ 
در ناوگان خود دارد، اولین ایرالینی بود که رسماً اعالم کرد که از بوئینگ برای 

زمان پرواز از دست رفته، تقاضای غرامت خواهد کرد.
مدیرعامل هواپیمایی نروژ بیورن کیوس، در پیامی ضبط شده به مشتریان 
گفت: واضح است ما هزینه های مربوط به این هواپیمای جدید را که باید موقتاً 
در پارکینگ قرار دهیم، به عهده نمی گیریم. ما صورت حساب این هزینه ها را 

به کسانی که این هواپیما را ساخته اند ارسال خواهیم کرد.
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که  زمانی  تا  کارشناسان  از  برخی  نظر  طبق   
تحقق  نباشد  فراهم  اقتصادی  کالن  بسترهای 
و  نبوده  میسر  ها  یارانه  هدفمندی  اهداف طرح 

رفاه واقعی در جامعه شکل نخواهد گرفت.
 در الیحه بودجه سال 1398 منابع در نظر گرفته 
نقدی  غیر  و  نقدی  یارانه  پرداخت  برای  شده 
اختصاص  است.  ریال  میلیارد  هزار   411 خانوار 
یارانه  پرداخت  برای  ریال  میلیارد  هزار   411
نقدی بدین معناست که در سال 1398 به طور 
میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای 75 
میلیون و 274 هزار نفر وجود خواهد داشت. البته 
باور کارشناسان بر این است که با توجه به رشد 
جمعیت و با فرض عدم حذف 3 دهک پر درآمد، 
تعداد یارانه بگیران تا پایان سال 1398 مرز 79 

میلیون نفر را رد خواهد کرد.
یکی  به  ها  یارانه  موضوع  که  است  این  واقعیت 
از چالش ها و مشکالت اصلی دولت تبدیل شده 
است. البته یارانه مشکلی فرادولتی بوده و محدود 
به دولت های یازدهم و دوازدهم نیست. همانطور 
ها  یارانه  برنامه هدفمندی  اجرای  دانیم  که می 
در دولت های قبلی کلید خورد. از این رو، باید 
به صورت ریشه ای در باره حل این مشکل چاره 
ای اندیشیده شود.در واژه هدفمندی دو موضوع 
مهم قرار دارد: یکی کمک به بخش تولید از محل 
دیگری  و  ها  یارانه  حذف  از  حاصل  درآمدهای 
های  دهک  به  کمک  و  ثروتمندان  یارانه  حذف 
از  بعد  کارشناسان  نظر  طبق  اما  جامعه.  پایین 

گذشت چند سال از اجرای این برنامه، هیچ یک از 
این اهداف، آنگونه که باید تحقق پیدا نکرده است. 
کمیسیون  عضو  حسن پور،  شهباز  مورد  این  در 
برنامه و بودجه مجلس به رسانه ها گفته است: 
به طور کلی و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها تا به امروز هیچ کدام از دولت ها مطابق با 
از خواسته  اند. یکی  مصوبه مجلس عمل نکرده 
طرح  تصویب  زمان  در  نمایندگان  اصلی  های 
هدفمندی یارانه ها آن بود که یارانه تولید پرداخت 
تولید و  به  از دولت ها نسبت  اما هیچ یک  شود 
پرداخت  و  نداشتند  را  الزم  حساسیت  اشتغال 
یارانه تولید هم با فراز و نشیب های زیادی همراه 
بوده است.وی در ادامه گفت: متاسفانه شاهد تورم 
و گرانی لجام گسیخته ای هستیم و با آنکه هدف 
که  بود  آن  یارانه ها  قانون هدفمندی   تصویب  از 
کشور  درآمد  از  جامعه  پایین  دهک های  سهم 
هم  هنوز  که  شاهدیم  متاسفانه  اما  شود  بیشتر 
ثروتمندان از درآمد کشور بیشترین سهم را دارند.

هدفمندی یارانه ها و لزوم اجرای 
سیاست های دولت رفاه

مسئوالن گوش های خود را به روی مردم بسته اند

 ادبیات کودک و نوجوان 
که نقش موثری در تعلیم 
دارد،  ها  نسل  تربیت  و 
رفع  برای  روزها  این 
کاستی های خود نیازمند 
این  فعاالن  بیشتر  توجه 
است  مسووالن  و  حوزه 
و بی شک شکوفایی این 

گونه ادبی بالندگی بیشتر نسل آینده را 
محقق خواهد کرد.

به نگارش در آوردن کلیه مفاهیم مورد 
نیاز برای رشد فکری، روحی و اجتماعی 
های  قالب   در  نوجوانان،   و  کودکان 
دل  شعر،  داستان،  چون  ادبی  مختلف 
 نوشته و خاطره، ادبیات کودک و نوجوان 

محسوب می  شود.

با  ادبی  گونه  این  که  آنجا  از 
رشد  و  شناخت  گسترش 
کودکان  شخصیتی  و  فکری 
مستقیم  ارتباط  نوجوانان  و 
تاثیرگذاری،  ارتقا،  دارد، 
همواره  آن  بودن  کارآمد 
این  فعاالن  توجه  مورد  باید 
پژوهشگران،  جمله  از  عرصه 
نویسندگان، شاعران و تصویرگران کتاب 
کودک از یک سو و متولیان فرهنگی از 

سوی دیگر باشد.
نویسندگان کودک و  انجمن  اما  بتازگی 
نوجوان درباره افول جایگاه ادبیات و هنر 
کودک و نوجوان و کم توجهی مسووالن 
به این گونه ادبی در جشنواره  های دولتی 

ابراز نگرانی کرده اند.

ادبیات کودک و نوجوان؛ باغی که 
باغبان می خواهد

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

دو هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444

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

سردبیر: ابوالقاسم پور امینی

کاریکاتور
زی

زی
  ع

یبا
فر

ح : 
را

ط

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چهارده متری چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

صدای مردم

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان ...........................................   02156771083

ارسال پیام کوتاه خوانندگان ......................................................   09361377917
etefagherooz   ................................................................... تلگرام با مردم@

ترافیک شهر
ترافیک شهر آزاردهند است. چرا مسئوالن شهری نسیم شهر به فکر نیستند؟

علیپور از نسیم شهر

آنتن دهی تلفن همراه در سقز
ــل در برخــی مناطــق شهرســتان ســقز در اســتان کردســتان  ــن دهــی موبای آنت
ضعیــف اســت. نــه تنهــا نمــی توانیــم بــه اینترنــت متصــل شــویم، بلکــه امــکان 

ــرات رســیدگی کننــد. ــم. مســئوالن مخاب ــی دردســر هــم نداری مکالمــه راحــت و ب
یک شهروند از کردستان

چرا قیمت ها پایین نیامد؟
در روزهایــی کــه قیمــت دالر افزایــش یافتــه بــود، گرانــی هــا بــه ایــن نوســانات 
ربــط داده مــی شــد. حــاال کــه مدتــی اســت قیمــت دالر پاییــن تــر آمــده چــرا 
ــه ایــن  ــده اســت. چــرا هیــچ کــدام از مســئوالن ب ــاال مان قیمــت کاالهــا همــان طــور ب

وضــع رســیدگی نمــی کننــد.
قنبری از کرج

افزایش حقوق کارگران
از مســئوالن درخواســت مــی کنــم حقــوق کارگــران را در ســال آینــده طــوری 
افزایــش دهنــد کــه ایــن قشــر بتوانــد از پــس مخــارج خانــواده در ایــن گرانــی 
هــا برآیــد. یــک کارگــر بــا حقــوق کمتــر از 2 میلیــون تومــان چطــور مــی توانــد خــرج 
خانــه را تامیــن کنــد؟ ایــن حقــوق کفــاف زندگــی یــک نفــر تنهــا را هــم نمــی دهــد چــه 

برســد بــه خانــواده ای کــه فرزنــد هــم دارد.
میرزایی از رباط کریم
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چگونه کم هزینه به سفر نوروزی برویم؟سیر و سفر
تعطیالت برای بیشتر خانواده ها مزه سفر می دهد 
را  شادتر  و  تازه  روزهای  مزه  تعطیالت  به  و سفر 
مثل  برویم  تکراری  جایی  به  اگر  حتی  داشتن، 

شمال یا جنوب یا شهری تاریخی و…
اما مسافرت “پــــول” می خواهد و نمی توان منکر 
مخارج سفر شد ، خصوصا اگر در زمان تعطیالت 
قصد سفر داشته باشیم که متاسفانه همه چیز گران 
…اما می  زیاد است  االن  وتورم هم  تر می شود 
را  سفری  داریم  که  ای  بودجه  به  توجه  با  توانیم 
برنامه ریزی کنیم و حتی برای مدت کوتاه چند 
روزی که  تا  تغییر دهیم  را  و هوایمان  روزه حال 
بال  فراغ  با  بتوان  و  شود  بهتر  اقتصادی  اوضاع 

بیشتری به سفر رفت.
در این روزهای بهاری نوروز که بسیاری دلشان می 
از  و  ببندند  چمدان  و  بزنند  سفر  به  تنی  خواهد 
باز  آن چشم  در  سال  روِز  هر  که  و شهری  خانه 
کرده اند به جایی بروند، پیشنهادهایی داریم برای 
داشتن یک سفر ارزان قیمت تر که شامل سفرهای 
داخلی و خارجی می شود.محلی را انتخاب کنید 
آنجا  به  نوروز  تعطیالت  در  کمتری  توریست  که 
می رود: رفتن به شهرهای شمالی در فصل نوروز 
یا اصفهان و شیراز و… که محل تجمع مسافران 
دارید،  محدودی  بودجه  که  شما  برای  هستند 
مناسب نیست در حالی که شناسایی محل هایی 
که کمتر شناخته شده هستند، می توانند مخارج 
کمتری را برای شما رقم بزنند. حتی ممکن است 
این شهر در شمال باشد اما شهری یا روستایی باشد 
که با هزینه کمتر بتوانید به آنجا سفر و اقامت کنید. 
می توانید از دوستانی که اهل سفر هستند و سایت 

های اینترنتی اطالعات بگیرید.
* هزینه حمل و نقل را کمتر کنید: درست است که 
به سفر رفتن با ماشین شخصی می تواند دلپذیرتر 
باشد و استقالل شما را حفظ کند، اما اگر 2 نفر 
هستید و جایی که می خواهید بروید روستایی یا 

شهری کوچک است که می توانید به راحتی در آن 
جا به جا شوید، بهتر است فکر بردن ماشین را از 
سرتان بیرون کنید. مخصوصا اگر ماشین شما به 
خرج افتاده و امکان می دهید در راه شما را بگذارد 
به هیچ وجه توی جاده نیفتید. سفر رفتن با اتوبوس 

یا قطار انتخاب خوب و منطقی تری است.
در ضمن اگر چند نفر هستید و در یک ماشین جا 
می شوید همگی با یک ماشین که ایمنی بیشتری 
دارد به سفر بروید و پول بنزین و دیگر مخارج پیش 
آمده برای ماشین را بین خودتان تقسیم کنید. با 
این روش پول بنزین و دیگر مخارج کمتر می شود. 
حتی اگر تعداد زیادی هستید یک ون کرایه کنید 
و با آن به سفر بروید. با این روش دیگر الزم نیست 

خستگی رانندگی را هم تحمل کنید.
اینکه  از  قبل  ببرید:  خودتان  با  را  الزم  *وسایل 
وسایل  و  بردارید  قلمی  و  کاغذ  ببندید،  چمدان 
ضروری که الزم دارید را بنویسید و کم کم آنها را 
تهیه کنید. دقت کنید وسایل و کاالهایی که الزم 
دارید و در خانه دارید را حتما با خودتان ببرید تا 
به خرج دوباره نیفتید. داروها، دستگاه فشارسنج، 
تست قندخون، وسایل بچه ها مخصوصا اگر کودک 
حتی  دمپایی،  نکنید،  فراموش  را  دارید  نوپایی 
کبریت و… را هم بردارید تا مجبور نشوید برای 
پیدا کردن وسیله ای از این طرف شهری که نمی 
شناسید به سمت دیگری بروید و از طرفی هم زمان 
را از دست بدهید و هم وسیله ای که در خانه داشته 

اید را با قیمت بیشتری بخرید.
* هواشناس باشید: اگرچه ممکن است به جنوب 
بروید اما شاید در طول راه هوا سرد و بارانی شود 
یا هوای شهری مثل اردبیل که سرد و خنک است، 
گرم باشد و شما احتیاج به لباس خنک پیدا کنید 
پس حتما هم لباس گرم و هم لباس سبک داشته 

باشید تا مجبور به خرید دوباره نشوید.
شناسایی  و  برنامه  بدون  باشید:  شناس  مکان   *

ناشناس  مکانی  و  شهری  به  شدن  عازم  محلی 
مخصوصا با خانواده نه تنها استرس، بلکه مخارج 
شما را هم زیاد می کند. شاید بودجه نداشته باشید 
هتلی  در  ماسوله  روستای  نوروزی  تعطیالت  در 
اقامت کنید اما شاید بتوانید اتاقی امن کرایه کنید 
یا چند کیلومتر دورتر از محل موردنظر چادر بزنید.

های  محل  در  یا  کنید  پیدا  تمیز  ای  مسافرخانه 
فصل  این  برای  که  مدارس  مثل  عمومی  اسکان 
آماده شده اند، اسکان کنید، اما همه این حدس ها 
و اطالعات را قبل سفر فراهم کنید. همراه داشتن 
زیرانداز و پتوی سبک سفر، پماد مخصوص نیش 
حشرات و پشه بند برای کودکان می تواند امنیت 
شما را باال ببرد و امنیت باالتر یعنی حفظ جان و 

مال شما!
از سالم  از سفر  قبل  تعمیر کنید:  را  * وسایلتان 
سالمت  از  شوید؛  مطمئن  ای  وسیله  هر  بودن 
ماشین گرفته تا فالسک چای که همراه می برید. 
مخارج  یعنی  راه  در  ای  وسیله  هر  شدن  خراب 
مضاعف برای شما و هرچه این وسیله بزرگ تر و 
حیاتی تر باشد، مشکل شما هم بزرگ تر می شود. 
بودن  از سالم  بخواهید  از هرکس  و  نکنید  تنبلی 
دوربین،  کردن  بررسی  شود.  مطمئن  ای  وسیله 
کار  هر  و  چمدان  قفل  و  ها  چمدان  بودن  سالم 
ریزودرشت دیگری که سروکار شما را به تعمیرگاه 

و مغازه می اندازد می تواند خرج شما را کمتر کند.
* کارت شناسایی های کاربردی را بردارید: همراه 
فرهنگیان،  کارت  مثل  شناسایی  کارت  داشتن 
پزشکان، کارمندان، بازنشستگان و دانش آموزی در 
این ایام بسیار کاربردی است. می توانید در بسیاری 
ها  مسافرخانه  برخی  حتی  و  ها  موزه  مثل  جاها 
از آنها استفاده کنید. شاید به نظرتان کمکی که 
تخفیف این کارت ها به بودجه شما می کند بسیار 
های  تخفیف  همین  حقیقت  در  اما  بیاید  ناچیز 
کوچک می تواند راهگشا باشد و به بودجه کوچک 

شما کمک کند.
جایی  کارمند  کنید:  شناسایی  را  خود  *موقعیت 
بازنشسته هستید؟ در شرکت خصوصی  هستید؟ 
کار می کنید؟ شاید محل کار شما و صنف شما با 
شرکت ها و هتل های سراسر کشور قرارداد داشته 
باشد. چرا از این مکان ها استفاده نکنید یا حتی 
چرا از آشناهای نزدیکتان و همسفرهایتان نخواهید 

در این زمینه به شما کمک کنند؟
سفر نوروزی کم هزینه/چگونه کم هزینه به سفر 

نوروزی برویم؟
* غذا نخرید: شاید با خودتان بگویید چطور می 
شود در مسافرت غذا نخرید؟! شما به مسافرت می 
روید تا استراحت کنید نه اینکه پای گاز بایستید 

و آشپزی کنید. 

وزیر بهداشت در نشست خبری پایان 
سال، به تشریح وضعیت حوزه سالمت 
برنامه های  و  پرداخت  در سال جاری 
اعالم  را  جدید  سال  در  وزارتخانه  این 
خبری  نشست  در  نمکی،  کرد.سعید 
پایان سال، به ارائه گزارشی از وضعیت 
حوزه سالمت کشور پرداخت و در ادامه 

پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود.
که  مطلب  این  عنوان  با  ابتدا  در  وی 
توسعه یافتگی از طریق رسانه های پویا 
گفت:  می شود،  حاصل  گر  مطالبه  و 
داشته  باید  یافته ای  توسعه  رسانه های 

و  وفاق  سمت  به  را  جامعه  که  باشیم 
همدلی ببرد.

وزیر بهداشت در ادامه به وضعیت نظام 
سالمت کشور اشاره کرد و افزود: رتبه 
منطقه  در  بهداشتی  شاخص های  اول 

امرو را داریم.
نمکی گفت: در تولید دارو از 25 درصد 
به 97 درصد رسیده ایم. همچنین 18 

هزار مرکز بهداشتی و درمانی داریم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: وارد دوره تازه 
ای از مشکالت نظام سالمت می شویم.

به  واگیر  غیر  بیماری های  به  نمکی 

نظام  کننده  تهدید  عوامل  عنوان 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  سالمت 
کمترین  بهداشت  وزارت  زمینه  این 
نقش را در اجرا دارد و نقش رسانه ها 

اینجا برجسته می شود.

وضعیت قیمت دارو در سال آینده سالمت

تغییر ساختاری و ضرورت نظام بودجه ریزی عملیاتی گزارش

 طبق نظر کارشناسان تغییر ساختاری بودجه 
از ضروت های اقتصادی کشور بوده و با اینکه 
از برنامه سوم توسعه به بعد عبور از نظام بودجه 
همواره  اما  بوده،  تأکید  مورد  سنتی  ریزی 

موانعی بر سر راه این تغییر قرار داشته است.
صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که با وجود 
به  کشور،  اقتصادی  های  چالش  و  مشکالت 
در  بازنگری  ها،  تحریم  بازگشت  از  بعد  ویژه 
نظام بودجه نویسی کشور امری ضروری است. 
آنها معتقدند که حتی در شرایط غیر تحریمی 
نیز بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور ناشی 
بوده  نویسی درست  بودجه  نظام  نبود یک  از 

است. 
به گفته آنها، بودجه نویسی به شیوه سنتی و 
عدم شفافیت آن، هر ساله هزینه های زیادی را 

بر دوش دولت و جامعه قرار داده است. 
و  بوده  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  امر  این 
مقامات رده باالی کشور و از جمله مقام معظم 
رهبری نیز بر آن تأکید کرده اند. به گزارش 
رسانه ها، علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
نشست  در  ماه  بهمن  هفدهم  روز  اسالمی 
شورای اداری استان قم گفت که مقام معظم 
رهبری دستور داده اند که ظرف 4 ماه آینده 
در  ریزی  بودجه  نظام  در  ساختاری  اصالح 
صاحبنظران،  نظر  گیرد.طبق  صورت  کشور 
درآمد  از  تخمینی  از  است  عبارت  بودجه 
آینده.  در  زمانی  بازه  یک  طول  در  هزینه  و 
خانواده،  شخص،  برای  می توان  را  بـودجه 
کشور،  دولت،  کسب وکار،  افراد،  از  گروهی 

چیزی  هر  تقریباً  یا  چندملیتی  سازمان های 
که درآمد کسب و پول خرج می کند نوشت.

بنابر این، ساختارهای بودجه در چارچوب دو 
عنصر درآمد و هزینه قرار می گیرد. منظور این 
بودجه  در  عناصر حاضر  بین  روابط  که  است 
ساختار  این  کند.  می  پیروی  الگویی  چه  از 
یا  و  دولت  که  باشد  ای  شیوه  به  تواند  می 
سازمان های تابعه آن را دچار کسری بودجه 
کند. به عبارت دیگر تحقق اهداف مورد نظر 
سازد.  مواجه  با مشکالت جدی  را  بودجه  در 
در مورد ساختار بودجه در ایران پژوهش های 
این  که  دهد  می  نشان  اقتصادی  محققین 
ساختار به گونه ای است که به راحتی هزینه 
منابع غیرواقعی  از  را  واقعی  منابع  است.  ساز 
و تورمی تفکیک نمی کند. درواقع، در شیوه 
رایج بودجه ریزی در دستگاه های دولتی ایران 
اینکه  یعنی  است.  مطرح  هزینه  سقف  حفظ 
معیار  را  بودجه سال جاری خود  هر دستگاه 
قرار می دهد و سپس تنها با در نظر گرفتن 
احتمالی  متغیرهای  سایر  و  کشور  تورم  نرخ 
در هزینه ها، درصدی را به درآمدها و هزینه 
های سال جاری اضافه می کنند و به عنوان 
به دولت  آینده خود  بودجه سال  بینی  پیش 
ارائه می دهند. بعالوه، در بودجه دستگاه های 
مطرح  دستگاه  حیات  استمرار  کشور  دولتی 
است نه ضرورت های واقعی جامعه. لذا بررسی 
فلسفه  و  اهداف  یا  قبیل هدف  از  موضوعاتی 
وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه 
عملیاتی برای دستگاه های دولتی مورد توجه 

و بازنگری قرار نمی گیرد.محققان بر این باورند 
که چنین ساختاری با مشکالت متعددی روبه 
رو است. از جمله به مشکالت فنی موجود در 
ساختاری بودجه اشاره می کنند. برای مثال 
انعطاف پذیر نبودن احکام، نبود جدول های 
مبنا و نبود اولویت ها و شاخص های بخشی 
از مهمترین مشکالت فنی نظام بودجه ریزی 
کشور به شمار می روند.مشکل دیگر به عدم 
توسعه  های  برنامه  با  بودجه  زمانی  انطباق 
به  مشکل  این  از  کارشناسان  است.  مربوط 
از  ناشی  که  کنند  می  یاد  مشکالتی  عنوان 
ساختارها و رفتارهای سیاسی است. با توجه به 
اینکه دوره های برنامه پنج ساله با دوره های 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی که 
چهار سال است منطبق نیست، همواره دولت 
ها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به 
برنامه های تصویب شده مالحظاتی داشته اند 
که همین امر مانعی در اجرای موفقیت آمیز 

برنامه ها به شمار می رود.

عکاس : امان اهلل
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