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روابط عمومی در دنیای امروز از چنان درجه ای از اهمیت برخوردار است 
که عالوه بر باز شدن پای آن به دانشگاه ها ، به یک جایگاه شغلی نیز دست 
یافته است که با همین نام و تحت عنوان مسئول یا مدیر روابط عمومی 
شناخته می شود. متاسفانه برخی از روابط عمومی ها که کارنامه روشن و 
درخشانی در عرصه خدمت رسانی و اطالع رسانی  به مردم ندارند، معموال 
سعی دارند تا مردم، به ویژه رسانه  ها را از سر خود باز کنند ویا اینکه با 
عده خاص کارکنند واخبار خود سانسوری از مجموعه بیرون دهند. روابط 
عمومی مجموعه ای از اقدامات و کوشش های حساب  شده ای است که هر 
سازمان برای برقرارِی ارتباطاِت مؤثر و هدفمند با گروه هایی که با آن در 
ارتباطند انجام می دهد. همانطور که قلب جریان خون را در تمامی بافت 
های بدن هدایت میکند و وظیفه دارد اکسیژن و مواد غذایی سالم را به 
همه بافت های بدن برساند و دی اکسید کربن و مواد زاید را از بافت ها 
دفع نماید و عمل تصفیه مداوم جریان داشته باشد، روابط عمومی نیز از 
طریق تسهیل ارتباطات درون و برون سازمانی همه خوبیها را فی مابین 
جاری و تمام بدیها را از سازمان میزداید تا سازمان همیشه با مردم باشد و 
مردمداری تداوم یابد. در واقع روابط عمومی به مثابِه پُلی است میان یک 
سازمان و مخاطبان آن. روابط عمومی عبارت است انتقال و تجزیه و تحلیل 
اطالعات و نظرات مدیریت مؤسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل 
اطالعات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در 

عالیق و منافع.
اما متاسفانه آفتی است که روابط عمومی  ها به ویژه در شهرداریها را تهدید 
می کند، موضوع کم صبر و حوصله بودن آنان برای پاسخگویی به مردم و 
مراجعان و عدم سواد رسانه ای و همچنین نگاه برخی از آنان به اصحاب 
رسانه به چشم مزاحم است و بعضا بعضی از آنها با توجه به اینکه عملکرد 
خوبی ندارند یک عده ای خاص که روابط خصوصی دارند وهمچنین  با باج 

دادن به فضا های مجازی به دنبال پیشبرد اهداف خود هستند . 

عزیز اله نظری-  مدیر مسئول

روابط  یا  عمومی  روابط  مسئوالن 
عمومی  های خصوصی 

یادداشت

رای تاریخی شهروندان شهرستان بهارستان به شورای پنجم 
در شهرهای نسیم شهر ، گلستان و صالحیه و روستاهای 
قدرتمند  پشتوانه  از  نشان  باال  مشارکت  با  این شهرستان 
تثبیت  برای  دوره  این  در  روستایی  و  شهری  پارلمان 
در صورت  که  است  جامعه  اداره  در  مردم  اراده  تعمیق  و 
عدم  و  مردم  یاس  موجب  آن  از  صحیح  استفاده  عدم 
تکرار آن خواهد شد، متاسفانه با مشاهده عدم مسئولیت 
پذیری مدیران شهری به مطالبات مردمی در حداقل امور 
مینماید. نمایان  بیشتر  را  عملکرد  در  ناامیدی   عمرانی 

انتظار مردم از مسئولین دولتی و نهادهای نظارتی بیشتر 
پیگیری  را  امور  همه  تا  که خواستار هستند  است  این  از 
ننمایند  واگذار  شهری  مسئولین  دوش  به  فقط  و  کرده 
باشند. ناتمام  های  پروژه  اتمام  در  سرعت  شاهد   تا 

نه  که  دارند  انتظار  ها  دستگاه  سایر  مسئولین  از  مردم 
به مدیریت شهری  تعامل و کمک  و  تنها سطح همکاری 
که  ندهند  کاهش  گذشته  دوره  به  نسبت  را  )شهرداری( 
شایبه مسائل سیاسی در افکار عمومی شکل بگیرد . بلکه 
مسایل  حل  به  کمک  و  حمایت  نهادها  سایر  مسئولین 
شهری و روستایی را در اولویت قرار دهند چرا که نارضایتی 
انتخابات  برای  تهدید  بزرگترین  فعلی  شرایط  در  مردم 
ای  ریشه  معضالت  حل  و  رسانی  خدمت  و  است  آتی 
مظلوم  لبان شهروندان  بر  رضایت  لبخند  نشاندن  و  مردم 
 ، خیرآباد  خصوص  به  بهارستان  شهرستان  شهرهای  در 
میمنت آباد ، احمدآباد ، قلعه میر ، سعیدآباد و حصارک 
همراهی  و  کمک  بدون  که  است  آباد  سلطان  و  پایین 
. شد  نخواهد  فراهم  موثر  های  دستگاه  و  نهادها   همه 

بویژه شهرداری  این میان نقش مدیریت شهری،  البته در 
اشتیاق  و  انگیزه  است  امید  و  بوده  تاثیرگذارتر  همه  از 
و  کارایی  افزایش  برای  شهرداری  مسئوالن  و  مدیران 
هرگونه  از  و  شود  دیده  عمل  در  مردم  به  رسانی  خدمت 
المال، رانت، تخلف، هزینه های غیرضروری و  اتالف بیت 
 تشریفاتی در این سال سخت برای مردم، جلوگیری شود.

امیدواریم اعضای شورای اسالمی در گلستان ، نسیم شهر 
تقویت  با  بهارستان  شهرستان  روستاهای  و  صالحیه  و 
بهبود  و  گرایی  آل  ایده  بجای  عملگرایی  و  بینی  واقع 
باقیمانده  سال  دو  ها  سلیقه  اختالف  کاهش  و  وحدت 
تا  بپردازند  خدمت  به  مضاعفی  انرژی  و  انگیزه  با  را 
باشیم. شده  یاد  مناطق  در  تمام  نیمه  پروژه  اتمام   شاهد 

پارلمان شهری و روستایی  نمایندگان مردم در  امیدواریم 
بتوانند بار سنگین امانت مردم را تا پایان دوره مسئولیت، به 

درستی به مقصد برسانند.

احسان همتی-  سردبیر

مشارکت  احساس  ایجاد  روش  بهترین 
انتخابات  عمومی در سرنوشت جامعه و 
حل معضالت ریشه ای زیرساخت ها است

یادداشت

یک رسانه غربی نوشت که عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده سالح 
در دنیا به شمار می رود.

روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت که عربستان به دلیل جنگ علیه یمن 
در سال 2014 میالدی حدود 70 میلیارد دالر صرف خرید سالح کرده 
است که این میزان حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز تجاوز عربستان علیه یمن در سال 2015 
میالدی این کشور به بزرگترین وارد کننده اسلحه در دنیا تبدیل شده است.

به نوشته گاردین آمریکا بزرگترین صادر کننده سالح به عربستان به شمار 
می رود به گونه ای که از سال 2014 الی 2018 میالدی حدود 70 درصد از 

بازار سالح عربستان در اختیار آمریکا بوده است.
غرب  که سالح های ساخت  دارد  وجود  بسیاری  شواهد  افزود  رسانه  این 
در حمالت به غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته است و این سالح ها 

قربانیان بی شماری بر جا گذاشته است.
که  یمن  به   حمله  از 27  استنفورد   حقوق  دانشکده  تحقیق  اساس  بر 

غیرنظامیان در آن جان باخته اند 25 حمله را آمریکا انجام داده است.
به نوشته گاردین سالحی که با آن اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی هدف 
قرار گرفته شد و در پی آن 40 دانش آموز کشته شدند ساخت آمریکا بود.

عربستان بزرگترین وارد کننده سالح در دنیا

در نیمه دوم سال اگر وعده های وزیر کار عملی شود، یارانه 24 میلیون نفر حذف خواهد شد که به 
معنای کاهش هزینه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی برای نیمه دوم سال و کاهش هزینه 12 هزار و 

744 میلیارد تومانی برای سال آینده خواهد بود.
به گزارش اتفاق روز ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد در حال حاضر امکان حذف 24 
میلیون نفر وجود دارد. این رقم معادل همان سه دهکی است که وعده داده شده بود از مهرماه یارانه 
نقدی دریافت نکنند. این  در حالی است که اخبار رسمی حاکی از آن است که 170 هزار خانوار که 
معادل 700 هزار نفر می شوند تا شهریور ماه با قطع یارانه نقدی مواجه شده اند. محمد شریعتمداری 
هم وعده داده تا منابع آزاد شده از این راه صرف تولید در داخل کشور شوند و از همان ماه اول به 

چرخه اقتصادی کشور بازگردد. با این حال وی از بیان توضیح بیشتر خودداری کرد.
با این حال یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد دولت تا اینجا با حذف 700 هزار نفر نزدیک به 
۳1 میلیارد تومان در هزینه های خود در یک ماه صرفه جویی کرده است. با این حال اگر دولت اقدام 
به حذف یارانه های 24 میلیون نفر کند هر ماه رقمی بالغ بر هزار و ۶2 میلیارد تومان صرفه جویی 
خواهد کرد. به بیان دیگر اجرای این سیاست سبب خواهد شد تا در نیمه دوم سال دولت با صرفه 
جویی بیش از ۶ هزار و ۳77 میلیارد تومانی سال را به پایان ببرد که طبعا می تواند در سال سخت 

98 کسری بودجه را تا حدودی تعدیل کند.
از سوی دیگر سال آینده نیز برای دولت در شرایطی آغاز خواهد شد که ۳0 درصد هزینه کمتر 
برای یارانه های نقدی خواهد کرد که به معنای کاهش بار 12 هزار و 744 میلیارد تومانی در سال 

99 خواهد بود.

یارانه چند ایرانی تا کنون قطع شده است؟

درویژه نامه صالحیه بخوانید

پایدار  درآمد  تأمین  برنامه های   *
برای شهرداری ها پیگیری شود
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بعنوان  جنابعالی  شایسته  و  جا  به  انتصاب 
بیانگر  که  کریم  رباط  شهرتاریخی  شهردار 
تعهد ،کارآمدی ، لیاقت و شایستگی  هاي  بر 
جسته حضرتعالی است تبریک عرض نموده و 
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت داریم.

از طرف عزیزاله نظری و احسان همتی

شهردار  بعنوان  عالی  جناب  شایسته  انتصاب 
رجای   ، نماییم  مي  عرض  تبریک  نصیرشهررا 
بعنوان  مسئولیت  دراین  شما  حضور  دارد  واثق 
خادمي صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از 
تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش 
آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام توفیقات 
از جهاندار  را  و سالمت جنابعالی  مزید عزت  و 

جان آفرین مسالت دارد.
از طرف عزیزاله نظری و احسان همتی

جناب آقای مهندس فرشاد شهسواری 

جناب آقای مهندس اصغر پارسا



سیاسی
خبر

امنیت اقتصادی در کنار مبارزه با 
فساد محقق می شود

رئیس دستگاه قضا در جلسه اخیر دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان هرمزگان بر ایجاد امنیت برای فعاالن اقتصادی در عین برخورد با 

قاچاقچیان عمده کاال تاکید کرده است.
به گزارش اتفاق روز به نقل از  تسنیم، در جلسه اخیر رئیس قوه قضاییه با 
اعضای دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان هرمزگان 
مطالب مختلفی از سوی رئیس دستگاه  قضا در خصوص بحث تجارت خارجی 

و مبارزه  قاطع با پدیده قاچاق کاال و ارز مطرح شد.
به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان، در جلسه  اخیر با حضور 26 دستگاه 
نیروی  فرمانده  هرمزگان،  استان  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  عضو 
انتظامی استان، رئیس بازرسی، مدیر اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی، دبیر 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال به همراه مدیر کل گمرک شهید رجایی در کنار 

نمایندگان دستگاههای اطالعاتی و امنیتی حضور داشتند.
درآمدهای  افزایش  بر  رئیسی  االسالم  حجت  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
گمرکی در عین تسریع در ترخیص محموله های مربوط به مواد اولیه واحدهای 
تولیدی تاکید کرده است. در این  راستا مسئوالن گمرک معتقدند برنامه های 
گمرک ایران در سال رونق تولید بایستی فرایندهای اخالل زا در مسیر تجارت 
خارجی حذف شده و این موضوع مستلزم ایجاد هماهنگی بین دستگاههای 

مجری در  این مسیر است.
بر این اساس به نظر می رسد، برای کاهش زمان فرایندهای گمرکی بایستی 
بین دستگاههای حاضر در ستاد مبارزه  با قاچاق کاال و ارز هماهنگی کامل 
ترخیص  به  مربوط  فرایندهای  کاال  قاچاق  با  مبارزه  عین  در  تا  شود  ایجاد 

کاالهای واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان صورت گیرد.
در همین راستا یک مقام گمرکی با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی 
بر ایجاد امنیت برای فعاالن اقتصادی و برخورد قاطع با قاچاقچیان کاال گفت: 
در شرایط جنگ  تسهیالت  افزایش  راستای  در  را  تالش خود  تمام  گمرک 

اقتصادی  در عین برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش تسنیم، نکته سوم که از سوی رئیس دستگاه قضا تاکید شد بحث 
تعیین تکلیف سریع و دقیق پرونده های مهم بود که این موضوع نیز در راستای 
برخورد با متخلفان عمده و قاچاقچیان بوده است. در همین خصوص مسئوالن 
تاکید دارند تالش می شود  با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط در عین 
کاهش تخلفات حداکثر تسهیالت به تولیدکنندگان از سوی گمرک ارائه شود.

انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده کل 
حال  در  دشمن  گفت:  اسالمی 
و  است  میدان  ترک  و  عقب نشینی 
این  و  است  پیشروی  حال  در  انقالب 

نشانه پیروزی است.
اتفاق روز، سرلشکر حسین  به گزارش 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 
"گرامیداشت  آیین  در  اسالمی  انقالب 
مجاهدت های رسانه ای خانواده معاونت 
جمهوری  صداوسیمای  برون مرزی 
مقابله  مقدم  خط  در  ایران  اسالمی 
عبدالعلی  حضور  با  نرم"  جنگ  با 
علی عسگری رئیس رسانه ملی، پیمان 
سازمان،  برون مرزی  معاون  جبلی 
رئیس جمهور  مشاور  آشنا  حسام الدین 
بر صداوسیما و  و عضو شورای نظارت 
وزارت  سخنگوی  موسوی  سیدعباس 
همایش های  مرکز  در  خارجه  امور 
صداوسیما  سازمان  بین المللی 
اربعین  ایام  تسلیت  ضمن  شد  برگزار 
حسینی)ع( گفت: جهان براساس غلبه 
حق و حقیقت خلق شده است. اصل بر 
این است که همیشه حق پیروز است. 
عالم، عالم کمیات نیست و عالم کیفیات 
است. حق در ذات و سرشت خود پیروز 
ظاهر  حقیقت  آنکه  به محض  است.  
از  شرور  می شود.  زائل  باطل  می شود، 
جنس عدم هستند و اصالتی در هستی 

برای آنان نیست.
براساس  عالم  در  موازنه  داد:  ادامه  وی 
مقدار نیست، یعنی ریاضیات و فیزیک 
به  بزرگ  اعداد  نسبت  که  آنچنان 
نمی توانند  مقایسه می کنند  را  کوچک 
رسانه های  باشند.  حاکم  معنا  عالم  در 
از یک  نابرابر  ما در فضایی  برون مرزی 
نبرد جدید عمل می کنند، جنگی که از 
نگاه ریاضیات کاماًل نابرابر است و آرایش 
بسیار  دشمن  رسانه ای  صورت بندی  و 
که  کنید  اما حساب  است.  ما  از  فراتر 
وقتی فقط یک نفر حرف حق را می زند، 
می پذیرد؟  را  چه کسی  حرف  عالم 
فضای حقیقت  در  ما  رسانه های  وقتی 
به اندازه  تأثیری  قدرت  می کنند  عمل 
در  خورشید  می کنند.  پیدا  خورشید 
قیاس با مختصات عالم کوچک است اما 
همه دنیا را روشن می کند؛ این خاصیت 

حقیقت است.
سرلشکر سالمی افزود: شما در یک نبرد 
رسانه ای جهانی  به سر می برید. می دانید 
است.  کرده  تغییر  هم  جنگ ها  چهره 
سرزمینی  جغرافیای  از  جنگ  میدان 
قلب ها  جغرافیای  و  ذهنی  مرزهای  به 
تغییر موضع داده است. اتفاقاتی  که در  
عالم واقع رخ می دهد، پژواکی از چیزی 
است که در ذهن ها جریان دارد. پس هر 
کسی که بهتر بتواند ذهن ها را مدیریت 
این  است،  موفق تر  نبرد  این  در  کند 

اهمیت رسالت شما را نشان می دهد.
وی ادامه داد: جغرافیای این میدان حق 
این  پیروز  بدانید  حتماً  است.  باطل  و 
اما مالک روش هایی  است  میدان حق 
حق  این  انعکاس   برای   ما  که  است 
هرگاه  می کنیم.  انتخاب  جهان  به 
ما  ارزش های   بر  منطبق  ما  روش های  

بر  ما  باورهای  و  اعتقادات  آنگاه  باشد 
می نشیند.  دیگران  دل های  صفحه 
و  است  انسان ها  فطرت  رسانه  میدان 
ضامن  انسان ها  درون  با  دقیق  ارتباط 

توفیق در این میدان است.
سرلشکر سالمی اضافه کرد: واقعیت ها 
واقعیت ها،  از  مهمتر  اما  هستند  مهم 
معماری  است.  اذهان  در  آن ها  تصویر 
جهان جدید برمبنای معماری ذهن ها 
به دنبال  این گونه  ما  دشمنان  است. 

شکل دهی جهان آینده هستند.
وی با اشاره به بخشی از مقدمه کتاب  
گفت:  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس 
صحبت  دنیا  از  مرحله ای  از  آنجا  در 
سه  دارای  انسان ها  همه  که  می شود 
اینکه  اول  می شوند؛  مشترک  ویژگی 
می کنند  و  فکر  یکسان  به صورت  همه 
اطالعات  دارند. دوم  ایده های مشترک 
دریافت  واحد  آن  در  یکسان  و  واحد 
کنند که همان مدیریت ادراک است و 
سوم اینکه همه مصرف کننده کاالهای 
سبک  همان  این  که  هستند  یکسان 

زندگی است.
این  کرد:  تأکید  سالمی  سرلشکر 
توصیف  تنها  که  است  مطلوبی  جهان 
رسانه ها  طریق  از  بلکه  نمی شود، 
واقعیت پیدا می کند، بنابراین دو جهان 
ساخته می شود؛ یک جهان که حقوق 
را  مشروع  دفاع  و  جنگ  آزادی،  بشر، 
جنایت  که  می کند  تعریف  به گونه ای 
قربانی  و  مشروع  دفاع  صهیونیستها 
شدن کودکان یمن جنگ طلبی تعریف 
می شود. این واقعیت است اما حقیقت 

نیست.
رسانه  کرد:  تصریح  سپاه  کل  فرمانده 
سازنده  و  مدرن  جهان  آیینه  امروز 
است.  مشخص  نظام  یک  ارزش های 
امروز این واقعیت تلخ تا خانه های ما راه 
یافته است. شما مفهوم اتاق های خواب 
دیجیتال را شنیده اید. خانواده ها هم به 
کودکان  و  می کنند  کمک  تصویر  این 
را به درون اتاق هایی می فرستند که از 

ارتباط برقرار  با دیگری  اینترنت  مسیر 
هتل  شبیه  خانه ها  آرام  آرام  می کند. 
می شوند و پدر و مادر هم خدمه هتل 

هستند!
سوی  از  داد:  ادامه  سالمی  سرلشکر 
پژواک  انعکاس  می تواند  رسانه  دیگر 
همان  این  و  باشد  مظلومان  صدای 
نمی تواند  رسانه  است.  رسانه ای  نبرد 
این  به  نسبت  بی غیرت  و  بی تفاوت 
اگر  رسانه ای   نبرد  این  باشد.  رویدادها 
چون  شما  نیست،  مهم  است،  نابرابر 
پیروز  هستید،  حقیقت  بیان کننده 
دشمن  رسانه ای  شبکه  بود.  خواهید 
عنکبوتی است؛ ظاهر پیچیده دارد اما 
بسیار سست است. در رسانه بزرگترین 
قدرت اعتماد و اعتبار است. مهم نیست 
است،  زیاد  دشمن  رسانه های  تعداد 
فطرت ها  شما  تأثیرگذاری  جغرافیای 
از  حقیقت  دادن  نشان  با  شما  است. 
رسانه های دشمن اعتبارزدایی می کنید.

اخالق  رعایت  لزوم  به  اشاره  با  وی 
با  ابراز کرد: حتی در برخورد  رسانه ای 
دشمن کرامت انسانی را حفظ کنید که 
عظمت رسانه ای  ما در همین نگاه است 
عدالت  دشمن  با  برخورد  در  حتی  که 
را رعایت می کنید. دین ما مملو از این 

مفاهیم زیبا است.
گفت:  همچنین  سالمی  سرلشکر 
ظلم  و  می گویند  دروغ  ما  دشمنان 
کودکان  صدای  چه کسی  اما  می کنند 
مظلوم فلسطین و یمن را از زیر آوارها 
به گوش عالم می رساند جز شما؟ این ها 
و  هستند  حقیقت  کنندگان  افتتاح 
گاه در این مسیر شهید می شوند. این 
است.  شرافتمندانه  دفاع  و  جنگ  یک 
را  جهان  همه  امروز  نبودید  شما  اگر 
همه  اما  امروز  بودند.  کرده  تسخیر 
می گویم  شما  به  من  نشسته اند.  عقب 
به دلیل  عالم  بزرگ  قدرتهای  همه 
فروخواهند  و  فروپاشیده  بودن،  باطل 
چرخه  است.  تاریخ  سنت  این  پاشید، 
منحنی  یک  باطل  قدرت های  حیات 

سهمی شکل است که یک اوج دارد اما 
بالفاصله زوالشان آغاز می شود.

نیست.  فیزیکی  مهم  افزود: قدرت  وی 
باید شناخت.  را  فلسفه پشت قدرت ها 
فلسفه امروز آمریکا را نگاه کنید؛ ظاهر 
محتوا  و  مفهوم  در  اما  دارند  شیک 
خودشان  امروز  هستند.  ظالمانه  کاماًل 
که  رسیده اند  جایی  به  که  معترفند 
هرچه پیش می روند بیشتر فرو می روند. 
آغاز  قدرت  یک  برای  استراتژی  نبود 
اتفاق  این  و  است  آن  تدریجی  مرگ 
با ظاهر  آنها  است.  داده  آمریکا رخ  در 
فراگیر  جهل  یک  به دنبال  آگاهی 
هستند. مردم جهان گویی بی احساس 
شده اند اما شما حق می گویید. فلسفه 
ما دفاع از مظلومان و به خطر انداختن 
این  است؛  دیگران  نجات  برای  خود  

فلسفه حتماً پیروز است.
دشمن  کرد:  تأکید  سپاه  کل  فرمانده 
میدان  ترک  و  عقب نشینی  حال  در 
انقالب در حال پیشروی است  است و 
و این نشانه پیروزی است. ما در میدان 
تقابل سخت هم نگران نیستیم و در هر 
میدانی کاماًل مسلط عمل می کنیم. ما 
باید  می رویم  پیش  که  حال  عین  در 
درست  هم  را  دشمن  محاسبات  نظام 
کنیم. این اتفاقات صورت گرفته و وقتی 
به صحنه نگاه می کنیم عملیات روانی 
فصل مشترک عملکرد ما با رسانه است. 
باشید.  دنیا  در  برند حقیقت  باید  شما 
همه انسان ها طالب حق هستند. هیچ 
بشنود، حتی  دروغ  ندارد  کس دوست 

دروغگویان.
سرلشکر سالمی در پایان تصریح کرد: 
مسیر  نیست،  نقطه  رسانه  در  پیروزی 
گام  مسیر  این  در  امروز  ما  و  است 
برمی داریم. اتفاقاً کسانی که دروغ زیاد 
هستند.  تشنه تر  حقیقت  به  شنیده اند 
می آیند،  شما  به سمت  عطشناک  آنها 
تصویر  این  ملجأ،  هم  و  مرجعید  هم 
به تدریج رخسار جهان را تغییر خواهد 

داد.

فرمانده سپاه: دشمن در حال 
عقب نشینی و ترک میدان است

خبر

تذکر نماینده رباط کریم به
 وزیر اطالعات

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر نماینده رباط کریم به محمود علوی 
وزیر اطالعات درباره علت عدم استقرار اداره اطالعات در شهر جدید 

پرند را قرائت کرد. 
به گزارش اتفاق روز ، محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی پارلمان تذکرات کتبی نمایندگان به 

رئیس جمهور و مسئوالن اجرای را قرائت کرد.
** تذکر حسن نوروزی نماینده رباط کریم به وزرای جهاد کشاورزی، 
استفاده کنندگان  با  برخورد  نحوه  قانون  به  عمل  عدم  نفت؛  و  نیرو 

غیرمجاز آب، برق و گاز
**تذکر حسن نوروزی به وزیر اطالعات درباره علت عدم استقرار اداره 

اطالعات در شهر جدید پرند
**تذکر حسن نوروزی به وزیر فرهنگ و ارشاد در مورد علت عدم 

سازمان تبلیغات و اداره ارشاد در شهر جدید پرند
تحصیلی  مقطع  اعمال یک  مورد موضوع  در  درادامه  نوروزی  حسن 
برنامه  قانون  ماده 87   6 بند  اساس  بر  گفت:  ایثارگران،  برای  باالتر 
ششم توسعه ، دولت مکلف است به ایثارگران دارای کمتر از 25 درصد 
جانبازی و رزمندگانی که بیش از 6 ماه خدمت داوطلبانه در مناطق 
عملیاتی داشته باشند حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر را 
لحاظ کند و به عبارتی ایثارگر با مدرک لیسانس دارای شرایط مذکور 

برای دریافت حقوق و مزایا باید فوق لیسانس محاسبه شود.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: بر این 
اساس دولت این مصوبه قانونی را در سال 96 ابالغ و اجرا کرد و سپس 
سازمان اداری و استخدامی به دلیل شبهات به وجود آمده از اجرای آن 
سرباز زد و تاکید کرد منظور این مصوبه پرداخت حقوق نیست بنابراین 

وجوه واریز شده باید به ما بازگردانده شود.
قانونی را تفسیر  نیز استفساریه ای تهیه و مصوبه  افزود: مجلس  وی 
کرد که در کنار اعمال یک مقطع تحصیلی برای ایثارگران کمتر از 25 
درصد و رزمندگان دارای بیش از 6 ماه خدمت داوطلبانه در مناطق 
عملیاتی پرداخت حقوق نیز در دستور کار قرار گیرد بنابراین زمان 
اجرای این مصوبه قانونی سال 96 یعنی زمان تصویب و اجرای برنامه 

ششم است نه سالی که استفساریه را تدوین کردیم.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کریم  رباط  و  بهارستان  مردم  نماینده 
یادآور شد: اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس نیز به زودی با صدور 
از  بنابراین  می کند  اعالم  سال 96  را  مصوبه  اجرای  زمان  ابالغیه ای 
آنجایی که مجلس این مصوبه را از سال 96 اجرایی می کند تمامی 
دستگاه ها نیز باید به همین صورت عمل کنند و این ابالغیه را برای 

تمامی وزارت خانه ها ارسال خواهیم کرد.

آغاز رسمی سال تحصیلی جدید 
دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور

مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها سال پیش 22 مهر برگزار شد و 
امسال 2۴ مهرماه رئیس جمهور برای این مراسم به دانشگاه تهران می رود.

تایید ستاد برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی  بنابر  اتفاق روز،  به گزارش 
جدید، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور چهارشنبه هفته آینده 2۴ مهر ماه 

در دانشگاه تهران حضور می یابد.
طبق روال معمول، سخنرانان این مراسم را 2 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2 رئیس دانشگاه  تهران و علوم 
به  استاد  یک  دانشجویان،  از  نمایندگی  به  دانشجو  یک  تهران،  پزشکی 

نمایندگی از اساتید تشکیل می دهند.
از  جوایز  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  جمهور  رئیس  همچنین  مراسم  این  در 

برگزیدگان آزمون سراسری تقدیر می کند.
سال پیش مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها روز 22 مهر برگزار 

شد.

نیمه اول مهر  1398 سال دوم - شماره 214

دفتر همشهری 
رباط کریم و بهارستان 

شماره تماس :
02156438444 

فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

پذیرش آگهی و معرفی کاالهای 
تولید داخل با تخفیف ویژه

تکالیف مالیاتی واحدهای مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده کشور تعیین شد
نمایندگان مجلس با انجام تکالیف مالیاتی واحدهای مشمول مالیات ارزش 
افزوده، از جمله ثبت نام و ثبت معامالت در سامانه مودیان و پرداخت مالیات 
توسط وی به نماینده شرکا موافقت کردند.در ادامه جلسه  علنی نوبت عصر 
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه مالیات بر ارزش 
این الیحه آمده  این الیحه به تصویب رسید.در ماده )۱9(  افزوده ماده ۱9 
است: الف- سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک مکان یا مکان های متعدد دارند، در 
سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند به مودیانی که دارای واحد مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد 

در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ- در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر 
واحد مشمول مالیات مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد 
مشمول مالیات انتخاب کنند. تمامی تکالیف مالیاتی واحد مشمول مالیات، 
از جمله ثبت نام و ثبت معامالت در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط 
این صورت، سازمان موظف  غیر  در  انجام می شود.  نمایندگی شرکا  به  وی 
است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن 

را مسدود نماید.
ت- برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از 
لحاظ امور مالیاتی مالک اعتبار است، در صورتی که مؤدی مکان های متعدد 
برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف 
مالیاتی معرفی نماید. در غیر این صورت، سازمان یکی از مکان های سکونت 

مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعالم می کند.



استان تهران
اخبار

 بیمارستان رباط کریم در ۳ ماه آینده 
 مجهز به طب هسته ای می شود

رباط کریم  شهرستان  الزهرا)س(  فاطمه   حضرت  بیمارستان  رئیس 
گفت:  هسته ای  طب  به  رباط کریم  بیمارستان  تجهیز  به  اشاره  با 
بالغ  اعتباری  با  بیمارستان   PICU و  CCU ۱۲۰ روز دیگر بخش
 ۱۵ میلیارد ریال در ۳ طبقه احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش اتفاق روز، حامد اسدی شریف امروز در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مراجعات به بیمارستان 
حضرت فاطمه الزهرا)س( در فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته اظهار داشت: در سه ماه گذشته سال جاری ۲ هزار ۵۰۰ نفر 
در تنها بیمارستان رباط کریم پذیرش و مورد مداوا قرار گرفتند که این 
 آمار در سال جاری به 6۱ هزار و 7۱9 مورد افزایش پیدا کرده است.

طب  به  رباط کریم  بیمارستان  تجهیز  خبر  اعالم  با  سپس  وی 
 PICU و   CCU بخش  دیگر  روز   ۱۲۰ کرد:  تصریح  هسته ای 
زیربنای  و  در ۳ طبقه  ریال  میلیارد  بالغ ۱۵  اعتباری  با  بیمارستان 
رسید. خواهد  بهره برداری  به  و  احداث  مترمربع   4۰۰ و  هزار   ۳ 

به  ادامه  در  رباط کریم  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  بیمارستان  رئیس 
مراجعه کنندگان  افزود:  و  کرد  اشاره  متخصص  پزشک   ۲۵ جذب 
بیماری های دیابت و تاالسمی به بیمارستان ۲  برابر شده است که 
می باشد. مراجعه کنندگان  پاسخگوی  خوبی  به  بیمارستان   امکانات 

اسدی همچنین با اشاره به ظرفیت بیمارستان رباط کریم در تبدیل 
شدن به مرکز آموزشی درمانی بیان کرد: به دلیل داشتن شرایط الزم 
راه اندازی  بیمارستان  این  آموزشی  به زودی مرکز  و درمانی  عمرانی 
کرد. خواهیم  تأمین  را  آن  بهیاری  و  پرستاری  موردنیاز  پرسنل   و 

از  رباط کریم  بیمارستان  افزایش تخت های  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
۱۲۰ تخت به ۱7۰ تخت خاطرنشان کرد: بیمارستان حضرت فاطمه 
زهرا)س( رباط کریم به عنوان بیمارستان »دوستدار کودک« نام گرفته 
است که در یک سال اخیر عالوه بر تجهیز بخش های مختلف درمانی 
خود در دو بخش vip و scu، مرکز تشخیص سرطان را نیز با تهیه 
بیمارستان های  محدود  جزء  و  کرده  راه اندازی  ماموگرافی  دستگاه 

استان تهران می باشد که قادر به شناسایی تومور سینه شده است.

 ۰۲ آموزش  و  تربیت  مرکز  فرمانده 
تهدیدات  به  اشاره  با  رباط کریم  نزاجا 
آمریکا علیه ایران گفت: حمله نظامی 
گزینه ای  ایران  اسالمی  جمهوری  به 

غیرممکن است.
سرتیپ  امیر   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
دوم سید خیراله موسوی  با اشاره به 
جان فشانی  و  فداکاری  ایثار،  انسجام، 
مقدس  دفاع  سال  هشت  در  جوانان 
اظهار داشت: ایثار و از خودگذشتگی 
اسالمی  انقالب  جوانان  و  سربازان 
برگرفته از رشادت ها و خون شهیدان 
در دوران دفاع مقدس است که از نسل 
و  شده  منتقل  کنونی  نسل  به  دیروز 
سینه به سینه به نسل های آینده نیز 

منتقل خواهد شد.
بیت المقدس  بزرگ  عملیات  به  وی 
اشاره  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
کرد و افزود: این عملیات موفق یکی 
در  نظامی  عملیات های  بزرگترین  از 
کارشناسان  حیرت  که  بود  جهان 
حتی  و  داشته  دنبال  به  را  نظامی 
می توان این عملیات را در دانشگاه ها 
به عنوان تفکر جنگی و نظامی تدریس 

کرد.
 ۰۲ آموزش  و  تربیت  مرکز  فرمانده 
به  اشاره  با  سپس  کریم  رباط  نزاجا 
نظامی  موفقیت های  و  بازدارندگی 
انقالب اسالمی بیان کرد: حمله نظامی 
گزینه  ایران  اسالمی  جمهوری  به 
از  آمریکا  دشمنی  که  است  نشدنی 
4۰ سال گذشته تاکنون ادامه داشته 

به جمهوری  خواسته اند  که  بار  هر  و 
با تدبیر و  اسالمی ضربه ای وارد کند 
هوشمندی فرمانده کل قوا و سربازان 
و پاسداران انقالب اسالمی ناکام مانده 
ادامه  در  موسوی  دوم  سرتیپ  است. 
در  انقالب  دوم  گام  بیانیه  اجرای  به 
تأکید  نزاجا  آموزش  و  تربیت  مرکز 
کرد و گفت: خوداتکایی و آموزش های 
سربازان  به  ارزش گذاری  و  مهارتی 
جوان در برنامه های نزاجا قرار دارد و 
این مّهم در مسائل سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و عقیدتی در دستور کار قرار 

گرفته است.
مرکز  پررنگ  نقش  به  اشاره  با  وی 
سال  هشت  طول  در   ۰۲ آموزش 
دفاع مقدس ادامه داد: مرکز تربیت و 

آموزش ۰۲ شهید انشایی، ۱86 هزار 
سرباز و کادر را دوران هشت سال دفاع 
برای  مقدس تربیت و آموزش داده و 
پشتیبانی به جبهه های حق علیه باطل 
 7۱ تعداد  این  از  و  است  کرده  اعزام 
تقدیم  جانباز  و ۱۳۵  آزاده  شهید، 7 

انقالب اسالمی شده اند.
شهید   ۰۲ آموزش  مرکز  فرمانده 
انشایی شهرستان رباط کریم همچنین 
نیروهای  کل  ستاد  رویکرد  تأکید  با 
مسلح بر هدفمندسازی سربازان است 
تصریح کرد: وظیفه نیروهای ارتشی در 
مراکز آموزشی، فراگیری سربازان برای 
پایبندی  و  زندگی  دوره های  تمامی 
است  اسالمی  انقالب  به  نسبت  آن ها 
و این مّهم در فرایندی از استقبال تا 

مرکز  به  سربازان  ورود  بدو  از  بدرقه 
آموزشی است.

سرتیپ دوم موسوی با اشاره به تفکرات 
به  تعصبشان  و  انقالبی جوانان کشور 
ایران اسالمی گفت: جوانان دهه  7۰ به 
بعد همچون جوانان دهه های 4۰ و ۵۰ 
در هشت سال دفاع مقدس امروز در 
سنگرهای مختلف انقالب حضور دارند 
قسم خورده  دشمنان  تسلیم  هرگز  و 

نظام نخواهند شد.
 وی در پایان با اشاره به آموزش ۱۵ 
دوره مهارت های فنی و حرفه ای برای 
سربازان سازمانی خاطرنشان کرد: هزار 
و ۲۰ نفر در دوره های امداد و نجات در 
این مرکز آموزش دیده اند و گواهینامه 

معتبر دریافت کرده اند.

 آمریکا در ۴۰ سال گذشته هر بار خواست 
به ایران ضربه نظامی بزند، ناکام بود

گزارش

توزیع خدمات و عدالت اجتماعی در مناطق 
منفصل از اولویت های شورای شهر است

عضو شورای اسالمی شهر رباط کریم ، عدم  هماهنگی ، اتحاد و همدلی اعضای 
شورای شهر را تخریب کننده و بر ضرر مردم دانست و گفت: شورای اسالمی باید 
 منافع شخصی را گنار گذاشته و منافع مردم را در همه موضوعات لحاظ کند .

به گزارش اتفاق روز ، پریسا ایالنلو  بیان داشت: یکدندگی و لجبازی در شورای 
اسالمی ، باعث میشود ، شهردار منتخب در مدیریت شهر با هرج و مرج روبرو 
 شده و تمامی پروژه ها بدون پیشرفت متوقف و زیان زیادی به شهر وارد گردد.

وقتی  افزود:  و  نکرد  کتمان  را  شورا  مصوبات  در  نظر  اختالف  وی 
میان  در  شورا  مصوبات  در  نادرست  های  برداشت  و  شخصی  آرای 
شد  خواهد  خارج  خود  روند  از  شهری  های  برنامه  تمامی   ، باشد 
باشد. شخصی  مسائل  فرای  نگاهمان  مباحث  این  در  باید   که 

خودزنی  و  رقابت  فضای  داد:  ادامه  کریم  رباط  اسالمی  شورای  عضو 
وارد  شهر  به  ناپذیری  جبران  های  آسیب   ، کریم  رباط  شهر  شورای  در 
با  را  مردم  کام  شخصی  سالیق  و  بیهوده  اختالفات  با  نباید  که  کند  می 
این سال  در  به شورای شهر  نگاه مردم  تلخ کنیم چرا که  بیشتر  مشکالت 
است. آورده  بوجود  را  اعتمادی  بی  و  امیدی  نا   ، پنجم  شورای  عمر   دوم 

اشاره  شورا  از  دوره  این  در  اجتماعی  عدالت  و  خدمات  توزیع  به  وی 
های  پروژه   ، منفصل  و  برخوردار  کم  مناطق  در   : داشت  اظهار  و  کرد 
 ، ورزشی  های  سالن   ، محله  سرای  احداث  جمله  از  را  خوبی  عمرانی 
یابد. ارتقا  کریم  رباط  های  سرانه  تا  گذاشتیم  اجرا  به  بوستان  و   گلخانه 

عضو شورای اسالمی شهر رباط کریم به افق توسعه رباط کریم تا سال ۱4۰۰ 
اشاره کرد و بیان داشت: توسعه سرانه های مختلف در اولویت شورای شهر و 
شهرداری است و در نظر داریم دومین پارک بانوان رباط کریم را در منطقه 
 االر استارت بزنیم تا بانوان از محیط های اختصاصی بیشتر بهره مند شوند.

کرد  تاکید  کریم  رباط  در  همگانی  های  ورزش  توسعه  به  ایالنلو 
و  ورزش  اداره  و  شهراری  و  شورا  همکاری  با  کنون  تا  افزود:  و 
کرده  برگزار  ها  خانواده  برای  خانوادگی  روی  پیاده  چندین  جوانان 
است. شهر  شورای  اولویت  در  همگانی  های  ورزش  توسعه  و   ایم 

وی به عدم هماهنگی در اختصاص کمیسیون های شورای شهر توسط اعضای 
شورا انتقاد کرد و گفت: برخی از اعضای شورای شهر رباط کریم از دو سال گذشته 
تاکنون کمیسیون ها را اختصاصا متعلق به خود می دانند و از آنها دل نمی کنند و 
 در تعیین و تکلیف و رای گیری این کمیسیون ها هیچ هماهنگی و همکاری ندارند.

کریم  رباط  شهردار  بودن  مستقل  بر  کریم  رباط  اسالمی  شورای  عضو 
از  یکی  که  برد  سوال  زیر  را  شهردار  استقالل  نباید  کرد:  تصریح 
بجای  که  است  این  است  شده  شهر  شورای  گیر  دامن  که  های  آسیب 
نمیپردازند. خود  نظارتی  وظیفه  به  شهرداری  داخلی  امور  در   دخالت 

ایالنلو در ادامه افزود: از منافع شهر که همان جایگاه شهردار است با قدرت دفاع 
 می کنیم تا شهردار با نیروهای که خود توان کار کردن دارد به کارش ادامه دهد.

وی در پایان به جذب سرمایه گذار در پیشبرد پروژها تاکید کرد و خاطرنشان 
ساخت: اگر پروژه ها با بخش خصوصی ساخته شود و شهرداری در بخش 
میتواند  مختلف  های  حوزه  در  قطعا  کند  ایجاد  پایدار  درآمد  مختلف  های 

خودکفا باشد .

آئین تجلیل از آتش نشانان
 شهرداری اندیشه

به مناسبت 7 مهر روز اتش نشان آئین تجلیل از آتش نشانان شهرداری 
 ، اندیشه  شهر  جمعه  امام  بابائیان  االسالم  حجت  حضور  با  اندیشه 
مهندس کاویانی شهردار ، علی سراقی رئیس و دیگر اعضای شورای 
برنامه ریزی فرمانداری  ، دکتر اشجعی معاون  اندیشه  اسالمی شهر 
شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  رئیس  عسگری   ، شهریار  شهرستان 
اندیشه ، روسای ادارات و آتش نشانان این شهر در فرهنگسرای امام 

علی )ع( برگزار شد.
مهندس کاویانی شهردار اندیشه ضمن تبریک 7 مهر به آتش نشانان 
شهر  اندیشه گفت : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

اندیشه از سازمان های موفق در استان و در کشور است .
و  دارد  باالیی  کار  حجم  سازمان  این  اینکه  به  توجه  با   : افزود  وی 
همینطور حساسیت ویژه ای نسبت به سایر سازمانها دارد اما کمترین 
دغدغه ها و مشکالت را در درون خود دارد که جا دارد از مدیریت این 

سازمان تشکر نمایم .
شهردار اندیشه ادامه داد : سالها سازمان آتش نشانی عنوان برترین 
و  با تالش  امیدواریم  و  است  داده  اختصاص  به خود  را  استان  های 
پشتکار فراوان در زمینه آموزش نیز به برتری برسیم چرا که ما در ادورا 

گذشته کالسهای آموزشی متعددی را برگزار میکردیم.
مهندس کاویانی بیان کرد : سرانه وجود ایستگاه های اتش نشانی در 
هر شهر بر حسب هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه میباشد که اندیشه با 
داشتن ۳ ایستگاه و جمعیت ۱۲۰ هزار نفری از استاندارد کشوری خود 
باالتر می باشد ، در بحث کمبود نیرو و تجهیزات ایستگاه های سطح  
شهر نیز با اعضای شورای اسالمی شهر تمهیداتی اندیشیده شده است 

که به لطف خداوند به زودی عملیاتی خواهد شد .
گفتنی است در پایان آئین تجلیل از آتش نشانان شهر اندیشه با اهدای 

لوح تقدیر و اعطای درجه آتش نشانی از این عزیزان قدردانی شد.

 بهسازی ورودی شهرک صنعتی نصیرشهر

شد. آغاز  ساوه  جاده  در  سازی  زیر  و  گذاری  جدول  گسترده   عملیات 
فرشاد شهسواری شهردار  نصیرشهر ضمن اعالم این خبر گفت : با توجه به 
اهمیت و ضرورت نگاه به مسائل عمرانی و مدیریت شهری شهرداری نصیرشهر  
را بر این داشت که با  هدف ساماندهی معابر شهری و همچنین زیباسازی 
فضای شهری و مناسب سازی پیاده رو ها و جداول حاشیه خیابان های این 

شهر اقدام به جدولگذاری ورودی شهرک صنعتی در جاده ساوه نماید
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شهردار صباشهر از روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی شهر خبرداد

امیر کریمی گفت: مدیریت شهری صباشهر در جهت توسعه فضای 
کبودین  چای  شاد  رودخانه  حاشیه  در  ساحلی  پارک  یک  سبز 
وهمچنین در حاشیه محورهای اسدآباد وکشتارگاه کمربندی سبز 

ایجاد می کند.
 وی افزود: در جهت توسعه محله های کم برخوردار در این مناطق 

وایجاد امکانات شهری تهسیل می شود.

نهضت آسفالت در دستورکار شهردار رباط کریمرباط کریم
شهردار  رباط کریم از شروع طرح جهادی آسفالت ریزی 
در هفته آینده خبر داد و گفت: در این طرح که به عنوان 
بصورت  شده  گذاری  نام  ریزی  آسفالت  جهادی  طرح 
گستره عملیات ترمیم و آسفالت ریزی در تمامی مناطق 

سطح شهر انجام خواهد شد.
را  ریزی  آسفالت  جهادی  طرح  اعالم  علت  پارسا  اصغر 
ضرورت افزایش سطح کیفی و کمی خدمات به شهروندان 
عنوان کرد و افزود: آسفالت معابر در راستای بهبود سیما 
و منظر شهری و تردد آسان  شهروندان انجام می شود و 
همچنین کمک شایانی به مناسب سازی سطوح کوچه ها 

وخیابان ها خواهد کرد.
پارسا اولویت اولیه آسفالت ریزی و لکه گیری در این طرح 
جهادی آسفالت ریزی را معابر اصلی و حفاری های ایجاد 
شده عنوان کرد و تصریح نمود : در طرح جهادی آسفالت 

ریزی سعی خواهد شد به تمامی مناطق 
بصورت یکسان خدمات دهی شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مناسب 
سازی و آسفالت ریزی معابر از اولویت های 
اصلی شهرداری رباط کریم است ادامه داد : 
بعد از اتمام این طرح جهادی، سعی خواهد 
شد طرح جهادی بعدی با عنوان بهسازی 
پیاده روهای معابر اصلی شهر شروع شود 
که در آن چند محور مهم و پرتردد شهر 
های  جنبه  از  آن  روهای  پیاده  و  انتخاب 

مختلف بررسی و بهسازی شود.
گفتنی است بحث آسفالت خیابان های شهر رباط کریم 
از سالیان گذشته تاکنون همیشه مورد گالیه شهروندان 
بوده و عمأل خیابان های شهر رباط کریم از منظره بسیار 

خوبی برخوردار نبودند و همین عامل باعث شده که به 
خودروهای حمل و نقل عمومی و شخصی که در سطح 
معابر شهری در حال تردد هستند، خسارات زیادی وارد 

شود.

شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کارگران  از  حمایت  ضمن  بهارستان 
مسئوالن  گفت:  پاژن  لبنیات  کارخانه 
کارخانه باید تمام حقوق معوق کارگران 

را پرداخت کنند.
به گزارش اتفاق روز ، غالمرضا صادقی  
کارخانه  کارگران  به مشکالت  اشاره  با 
نماینده  داشت:   اظهار  پاژن  لبنی 
مشکالت  بررسی  جلسه  در  دادستانی 
با هر ۲ طرف  این کارخانه در مذاکره 
مدیرعامل  و  کارگران  شامل  دعوی 
گفت وگو بر عدم تعطیلی کارخانه تأکید 

کرد.

از  دادستانی  حمایت  بر  تأکید  با  وی 
دادستانی  کرد:  بیان  کارگران  حقوق 
حقوق  از  حمایت  و  کمک  عین  در 
کارگران از افرادی که قصد سوءاستفاده 
باشند  داشته  را  نابسامان  وضعیت  از 

برخورد قاطع می  کند.
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
به  بدهی  هایی  افزود: شرکت  بهارستان 
برخی ارگان  ها و نهادها دارد که نباید از 
این موضوع در عدم پرداخت جریمه  ها 
سوء استفاده کند و دادستانی همکاری 
خواهد  موضوع  طرف  دو  هر  با  را 
اینکه مدیرعامل کارخانه  داشت ضمن 

در  که  شد  متعهد  نیز 
حقوق  زمان  کوتاه ترین 
کارگران را پرداخت کند.

صادقی همچنین تصریح 
این  مشکالت  کرد: 
مجاری  از  باید  کارخانه 
شود  برطرف  قانونی 
مسائل  این  از  نباید  و 
و  شود  سوء استفاده 
پرداخت  با  باید  کارخانه 
حق و حقوق کارگران از 
افراد  برخی  سوء استفاده 

جلوگیری کند.

حمایت دادستان شهرستان بهارستان از کارگران لبنیات 
پاژن؛ حقوق معوقه کارگران باید پرداخت شود

سال دوم - شماره 14نیمه اول مهر  1398 

نخستین نشست کارگروه مطالعه در 
شهرستان بهارستان

افزایش  رویکرد  با  بهارستان  شهرستان  مطالعه  کارگروه  نشست  نخستین 
سرانه مطالعه در منطقه، برنامه های مطالعاتی در حوزه های مختلف کتاب 
و کتابخوانی و چگونگی تشویق و ترغیب افکار عمومی برای توجه به این امر 
مهم برگزار شد.رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان بهارستان گفت: 
جاذبه یک کتاب یا مطالب آن در ذهن آدم می ماند. غالمرضا آبکار افزود: ما 
باید دو روش را در پیش بگیریم. نخست سرانه کتاب و کتابخوانی در شهرستان 
و دوم آسیب شناسی موضوع باید فرمهایی جامع تهیه و در کتابخانه ها ، مراکز 
فزهنگی ؛ هنری ، مدارس شهرستان و همچنین در مراسم های مذهبی ، 
دینی مانند نماز چمعه و جماعات و مکانهای عمومی توزیع کنیم تا شناخت 
میزان آشنایی مردم با مقوله کتابخانه و کتابخوانی  و با ذائقه و شرایط مالی 

مردم آشنا شویم و پس از بررسی های الزم برای رفع آن تالش کنیم.

جلسه برنامه ریزی اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری فصل پاییز با حضور 
اعضای انجمن های فرهنگی و هنر ی 
اداره  محل  در  کریم  رباط  شهرستان 

فرهنگ وارشاد اسالمی برگزار شد.
در این جلسه عزت اله عسگری رئیس 
فعالیت  وتشکراز  تقدیر  ضمن  اداره 
فرهنگی  های  مجتمع  در  ها  انجمن 
گسترش  خواستار  شهرستان  هنری 
کم  های  قسمت  در  فعالیتها  این 
برخوردار شهرستان توسط انجمن ها 

شد.
عزت اله عسگری ضمن تشریح نقاط 
ها  انجمن  این  فعالیت  وضعف  قوت 
تا  که  است  این  ما  تالش  گفت:تمام 
از  عدالت  به  شهرستان  خوب  مردم 
آموزشهای مناسب فرهنگی هنری که 
به نوعی کمتر به آن توجه می شود از 

این فعالیتها بهره بیشتری ببرند.
همچنین وی افزود:با حمایت مسئولین  
مجتمع  سه  بر  عالوه  شهرستان 
فرهنگی هنری پرند-نصیرشهر-وایمان 

زیر  که  پرند 
این  نظر 
کارمی  اداره 
ین  ا کنند
در  فعالیتها 
کریم  رباط 
شهربا  ونصیر 
قوت بیشتری 
خواهد  انجام 

شد. در پایان اعضای انجمن ها نظرات 
خودرا پیرامون مسایل و مشکالت خود 

مقررشد هر دوهفته  و  نمودند  مطرح 
ی  اعضا  حضور  با  جلسه  این  یکبار 

انجمن ها برگزار گردد.

برنامه های فرهنگی هنری فصل پاییزشهرستان رباط کریم تشریح شد



استان ها
خبر

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:
امنیت و معیشت مردم باید همواره 

موردتوجه مسئوالن باشد

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه دو 
مسئله ایجاد امنیت و رسیدن به معیشت مردم بسیار حائز 
اهمیت بوده است، اعالم کرد: نظام اسالمی و دولت مردان 
و نیروهای امنیتی نظام باید هم به اقتصاد و معیشت مردم 
توجه ویژه ای داشته باشند و هم امنیت جامعه را فراهم 

کنند.
صبحگاه  در  حسینی شاهرودی،  محمد  سید  آیت اهلل   
مشترک نیروی انتظامی که  در فرماندهی انتظامی استان 
برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اساسی ترین ارکان انقالب، 

اسالمیت آن است.
وی با اشاره به اینکه ما انقالب کردیم تا دین خدا را یاری 
کرده و حاکمیت خدا بر کشور و جهان را ترویج دهیم، 
افزود: قرآن کتاب هدایت و برنامه ریزی ماست و بر همین 
اساس برای نیروهای مسلح آیاتی از قرآن کریم سرمشق و 

الگو قرارگرفته است.
و  پشتکار  تالش،  کرد:  بیان  حسینی شاهرودی  آیت اهلل 
فداکاری نیروی انتظامی در راه خدا، برای خدا و به نفع 
مردم و خدمتگزاری به مردم خالصه می شود و برای اینکه 
مردم در آسایش بوده و دشمنان نتوانند مردم را از مسیر 
اصلی خود خارج کنند، نیروی انتظامی شب و روزش را 

برای این مسئله گذاشته است.
وی عنوان کرد: جهاد، مبارزه و تالش کردن برای اجرای 
انتظامی است و  عدالت در راه خدا یکی از اصول نیروی 

نمونه های آن را در سراسر کشور می توانیم ببینیم.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان اعالم کرد: مجموعه 
است  داده  شهید  نفر  هزار  تقدیم 13  با  انتظامی  نیروی 
تا امنیت جامعه، مرزها را فراهم کند و مردم در آسایش 

زندگی کنند.
وی افزود: حضور نیروی انتظامی بین مردم باعث آرامش 
و اطمینان خاطر است و حضور شبانه روز نیروی انتظامی 
موجب شده تا برای مردم در سطح جامعه مشکلی ایجاد 

نشود.
آیت اهلل حسینی شاهرودی ادامه داد: دشمنان چه در فضای 
مجازی و چه صحنه های اجتماعی در تالش اند تا امنیت 

جامعه را از بین ببرند.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استان  در  روستا   ۸۲۴ اینکه  بیان  با  قزوین 
قزوین وجود دارد، گفت: این روستاها در قالب 
۴۶ دهستان هستند و آمار جمعیت روستایی 

33۶ هزار و ۹۰۴ نفر است.
 نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی 
و  روستایی  امور  مدیرکل  قزوین،  استانداری 
قزوین  استان  عشایری  امور  مدیر  و  شوراها 
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در سالن 

باقرالعلوم مدیریت بحران قزوین برگزار شد.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  فرخزاد،  علی 
استانداری قزوین، در این نشست با بیان اینکه 
۸۲۴ روستا در استان وجود دارد، اظهار کرد: 
این روستاها در قالب ۴۶ دهستان هستند و 
آمار جمعیت روستایی 33۶ هزار و ۹۰۴ نفر 

است.
وی افزود: ۶3۰ روستا دارای دهیاری و 1۹۴ 
روستا فاقد آن است و اعضای شورای اسالمی 
در ۶۵۴ روستا فعال هستند، طبق آمار شاهد 
دارای  روستاهای  تعداد  افزایش ۵۶ درصدی 
دهیاری در دولت های دهم و یازدهم هستیم.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
قزوین با بیان اینکه در سال های اخیر فعالیت 
عمرانی بهتری در روستاها انجام شده است، 
گفت: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون تعداد ۴۰۵۸ 
پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر بیش از چهار 
هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است 
و افزایش چهار برابری اعتبارات دهیاری را در 

طول این مدت شاهد هستیم.
به  گازرسانی  حوزه  در  کرد:  عنوان  وی   
از  درصد   ۸۵ شامل  روستا   ۲۷۸ روستاها 
برخوردار  گاز  نعمت  از  روستای  خانوارهای 
هستند همچنین ۸۶ درصد جمعیت روستایی 
استان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند 
و 33۶ کیلومتر خط انتقال آب روستایی ایجاد 

شده است.
شده  ارائه  خدمات  و  اقدامات  مسئول  این 
حوزه  در  استان  برق  توزیع  شرکت  توسط 
روستایی را چنین دانست: در این حوزه 1۰۰ 
از  استان  باالی پنج خانوار  درصد روستاهای 
نعمت برق برخوردار هستند و با احتساب این 

خانوارها نیز ۹۵ درصد روستاها برق دارند.
وی با اعالم اینکه تمامی بخاری های نفتی در 
مدارس استان حذف شده است، عنوان کرد: 
در حوزه اقدامات و خدمات ارائه شده توسط 
آموزش وپرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز 
با  مدرسه   ۵۷ نیز  استان  روستایی  مدارس 
چهار  بر  بالغ  اعتباری  به  درس  31۲ کالس 
میلیارد تومان ساخته شده که 3۰ درصد آن 

توسط خیران مدرسه ساز تأمین شده است.
فرخزاد اضافه کرد: در حوزه خدمات دانشگاه 
سطح  در  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
قابل توجهی  اقدامات  نیز  استان  روستاهای 
انجام شده که از جمله آن می توان به فعالیت 
۲۶3 خانه بهداشت در روستاها، اشتغال ۴۸1 
جمعیت  درصدی   1۰۰ بهره مندی  و  بهورز 
روستایی استان از خدمات بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی اشاره کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه ۸۷ فضای ورزشی 
در روستاها در حال فعالیت است، گفت: از این 

تعداد 1۲ فضای ورزشی در دولت تدبیر و امید 
افتتاح شده است.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
سرشماری  براساس  کرد:  خاطرنشان  قزوین 
سال ۸۷ تعداد جمعیت عشایری استان 1۵۲۶ 
نفر بود که براساس سرشماری سال جای به 
حدود ۶ هزار نفر شامل ۲3۰۰ خانوار افزایش 

یافته است.
از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
تسهیالت  قالب  در  تومان  میلیون  هزار   1۰
ارزان قیمت به عشایر استان پرداختی داشتیم.

 ۸۴3 بین  از  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
روستا تعداد ۶۶۲ طرح هادی داریم که 3۶۲ 
بازنگری شده است، گفت: 1۴۸ روستا  طرح 
در  نیز  طرح   1۴۴ و  است  هادی  طرح  فاقد 
روستاهای واجد شرایط در دست تهیه است 
نیازمند  نیز  روستا   1۰۶ تعداد  همچنین 

بازنگری است.
بنیاد  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  فرخزاد 

مسکن حدود 3۰ درصد از خانه های مسکونی 
در  افزود:  است،  شده  مقاوم سازی  روستایی 
متوسط  حد  در  نیز  روستایی  راه های  حوزه 
کشور هستیم و ۵1 درصد راه های روستایی 
 1۲ و  خاکی  راه  درصد   31 شده،  آسفالت   
از راه های  نیز راه شوسه است، برخی  درصد 
و  بهسازی  تعمیر،  نیازمند  نیز  شده  آسفالت 
از  بیش  آن  برای  که  است  آسفالت  روکش 

۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین 
در پایان با اعالم اینکه کنترل ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم رودخانه ها ساماندهی شده 
است، خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات ارائه 
فن آوری  و  ارتباطات  کل  اداره  توسط  شده 
اطالعات استان در روستاها تعداد ۵۷3 روستا 
تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت قرار 
تحت  نیز  استان  روستای   ۷۴۰ و  گرفته اند 
اینترنت  دوم  نسل  همراه  شبکه  پوشش 

هستند.

مقاوم سازی ۳۰ درصد خانه های 
مسکونی روستایی استان قزوین

رشد  از  کردستان  انتظامی  فرمانده 
و  13۰ درصدی کشفیات کالهبرداری 
افراد مجرم در حوزه فضای  دستگیری 
مجازی این استان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته طی نیمه اول امسال خبر 

داد.
 سردار علی آزادی، در  صبحگاه مشترک 
نیروی انتظامی که در فرماندهی انتظامی 
استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: 
تا  است  فرصتی  انتظامی  نیروی  هفته 
شجاعت،  امانتداری،  تعهد،  جلوه های 
امنیت  و  دلیری، کارآمدی، هوشمندی 

نمایان تر می شود.
وی با اشاره به لحظه به لحظه و جای 
و  مبارزه  میدان  اسالمی  میهن  جای 
است،  انتظامی  نیروهای  خدمتگزاران 
با  مرز  در  انتظامی  نیروهای  افزود: 
مرگ،  سوداگران  با  مقابله  مرزبانی، 
برخورد با اراذل و اوباش، جرائم فضای 
مجازی، حوادث و سوانح در کنار مردم 
نشان  زیادی  فداکاری های  خود  از 

می دهند.
آزادی بیان کرد: نیروی انتظامی، نیروی 
هوشمند و مقتدری است که پاسداران 
حفظ امنیت و ارزش های انقالب اسالمی 
بوده و با تمام توان و تمهیدات خود در 
کنار سایر نیروهای مسلح ایستاده است.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی همواره 
و  تجهیزات،  ساختار،  تا  است  کوشیده 
مطابق  را  خود  های  آموزش  و  مهارت 
و  مردم  های  خواسته  و  مطالبات  با 
با  و  تهدیدات پیش رو ساماندهی کند 
جمله  از  مختلف  سامانه های  در  تحول 
نظارت،  و  کنترل  فرماندهی،  و  هدایت 
نوین  فناوری های  از  استفاده  در  تحول 
و  رشد  جرائم  علمی  کشف  منظور  به 

پیشرفت زیادی داشته است.
فرمانده انتظامی استان کردستان اعالم 
کرد: پلیس استان با نصب العین قراردادن 
خدا محوری، دین مداری، والیت مداری، 
اقتدار،  محوری،  دانایی  قانونمندی، 
امانتداری،  مجرمان،  برابر  در  قاطعیت 
و  هوشمندانه  مسئولیت  داری،  مردم 
در سال جاری  های خوبی  موفقیت   ...

کسب کرده است.
وی به موفقیت های طرح های امنیتی 
و انتظامی و ترافیکی در استان اشاره و 
عنوان کرد: در مراسمات ملی و مذهبی 
شهید،   ۵۴۰۰ کنگره  جمله  از  استان 
مشاهیر  همایش  محرم،  های  عزاداری 
کرد، عید قربان حضور مستمری داشته 

است.
پلیس  با  تلفنی  های  تماس  به  آزادی 
11۰ اشاره و عنوان کرد: از ابتدای سال 

تماس  مورد   ۸۵۵ و  هزار   ۲۵۲ جاری 
تلفنی با پلیس 11۰ گرفته شده که ۵۰ 
درصد این تماس ها فوریت های پلیسی و 
۵۰ درصد بقیه نیز مربوط به راهنمایی و 

مشاوره بوده است.
کشفیات  درصدی    13۰ رشد  از  وی 
کالهبرداری و دستگیری افراد مجرم در 
حوزه فضای مجازی این استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته طی نیمه 
افزود: ۶۰درصد  و  امسال خبر داد  اول 
و  مالی  مجازی  فضای  جرائم  کشفیات 

۴۰ درصد بقیه اخالقی است.
فرمانده انتظامی استان کردستان عنوان 

به  مجازی  فضای  جرائم  افزایش  کرد: 
کافی  شناخت  عدم  و  ناآگاهی  دلیل 
با  باید  این فضا بوده است که  از  مردم 
ارتقای سطح آگاهی های مردم، آنان را 
در برابر کالهبرداری های فضای مجازی 

ایمن کنند.
درصدی   ۲3 کاهش  به  اشاره  با  وی 
تعداد جان باختگان تصادفات جاده ای 
در نیمه اول امسال بیان کرد: ۵۴ نفر در 
تصادفات جاده های درون و برون شهری 
استان کردستان جان خود را از دست 
داده اند که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش ۲3 درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان خبر داد:

رشد 1۳۰ درصدی جرائم فضای مجازی در کردستان

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: 
البرز  در  اکنون  که  آرامشی  و  امنیت 
بسترهای  تقویت  موجب  است  حاکم 
حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران 

شده است.
صبحگاه  مراسم  در  شهبازی  عزیزاله 
گفت:  استان  انتظامی  نیروی  مشترک 
همدلی  وفاق،  مرهون  استان  امنیت 
و  نظامی  نیروهای  بین  انسجام  و 
قضائیه  قوه  همراهی  با  استان  انتظامی 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  و 
فقیه  ولی  نماینده  پشتیبانی  و  اسالمی 

در استان است.
و  روزهای خوب  اینکه  بیان  با  شهبازی 
غرور آفرینی را در کشور گذراندیم، گفت: 
هفته گرامیداشت دفاع مقدس که تداعی 
جمهوری  غرور  و  عزت  مجد،  کننده 
یمن  به  که  دولت  هفته  است،  اسالمی 

آن چندین پروژه بزرگ در کشور و 
استان به بهره برداری رسید.

افزود: روزی که پهباد استکبار  وی 
اسالمی  ایران  خاک  در  جهانی 
توسط نیروهای مسلح این مرز و بوم 

که  فهماندیم  دشمنان  به  شد  سرنگون 
در دفاع از مرزهای جمهوری اسالمی با 

هیچکس تعارف و مماشات نداریم.
استاندار البرز اضافه کرد: نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران 13 هزار شهید 
حدود  که  کرده  اسالمی  انقالب  تقدیم 
دفاع  دوران  در  آنها  نفر  هزار  هشت 
مقدس بودند و ۲۲ هزار نفر نیز جانباز 

دارد.
وی با بیان اینکه شهدا بندگان برگزیده 
دوران  در  البرز  گفت:  هستند،  خداوند 
درخشید  خوش  بسیار  مقدس  دفاع 
تقدیم  جانباز  و  شهید  زیادی  تعداد  و 

انقالب اسالمی کرد.
که  آرامشی  و  امنیت  افزود:  شهبازی 
موجب  است  حاکم  البرز  در  اکنون 
تقویت بسترهای حضور بخش خصوصی 
راستا  این  در  و  شده  گذاران  سرمایه  و 
انکاری  غیرقابل  نقش  انتظامی  نیروی 
ابعاد  در  را  مردم  مشارکت  که  دارد 
مختلف بخصوص اقتصادی گسترش می 
دهد. وی عنوان کرد: در این ایام حضور 
مجمع  در  جمهور  رئیس  سخنرانی  و 
مقام  منویات  طبق  متحد  ملل  سازمان 
مردم  حق  مطالبه  برای  رهبری  معظم 
ایران اسالمی را داشتیم که در این رابطه 
برای  آمریکایی ها  های  پیگیری  شاهد 

مذاکره با ایران بودیم که تاکنون براساس 
راهبردهای رهبری نتوانستند به این آرزو 

برسند.
در  آمریکا  حضور  گفت:  البرز  استاندار 
منطقه چیزی جز نفرت و نکبت نداشت 
و تحریم های ظالمانه و چند ساله آنها 
و  نداشته  ثمری  اسالمی  ایران  علیه  بر 
مقاومتی  اقتصاد  با  اسالمی  جمهوری 

توان داخلی را شکوفا کرد.
افزود: در دوران دفاع مقدس حتی  وی 
سیم خاردار هم تولید نداشتیم و تنها با 
ولی  مقابله کردیم  انسانی  و موج  ایمان 
اکنون سالح های روز دنیا با فناوری های 

نوین را در داخل تهیه می کنیم.

امنیت در البرز بسترهای 
سرمایه گذاری را تقویت کرده است

خبر

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی گردشگری 

و صنایع دستی کردستان:

طبیعت گردی به آموزش عمومی نیازمند است

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
کردستان، گفت: آموزش گردشگری دغدغه ای است که باید 
مسئوالن و برنامه ریزهای کشور آن را مورد بررسی قرار دهند 
به  نیاز  یا طبیعت گردی  واقع قسمت عمده گردشگری  در 
آموزش عمومی دارد و باید همچون کشورهای توسعه یافته 

در سطح مدراس این آموزش صورت بگیرد.
المللی  بین  همایش  اولین  اختتامیه  در  علوی  محسن   
شد،  برگزار  کردستان  دانشگاه  در  که  توسعه  و  گردشگری 
کردستان  استان  در  گردشگری  های  چالش  کرد:  اظهار 
جزء اصلی ترین مشکالتی است که باید در راستای توسعه 

گردشگری حل شود.
باید  که  است  ای  دغدغه  گردشگری  آموزش  افزود:  وی 
مسئوالن و برنامه ریزهای کشور آن را مورد بررسی قرار دهند 
به  نیاز  یا طبیعت گردی  واقع قسمت عمده گردشگری  در 
آموزش عمومی دارد و باید همچون کشورهای توسعه یافته 

در سطح مدراس این آموزش صورت بگیرد.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
افزود:  همایش،  این  برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  کردستان، 
چندین پنل در این همایش به ارائه چالش ها و راهبردهای 
گردشگری استان و راه حل های آن پرداخته شد که باید مورد 

توجه مسئوالن قرار بگیرد و آن را در دستور کار قرار دهند.
کرد:  عنوان  همایش،  این  ضعف  نقطه  به  اشاره  با  علوی 
در  کمتری  علمی  مطالعات   ، دانشگاهی  بخش  متاسفانه 
راستای گردشگری ارائه می دهند که این مورد در همایش 
بین المللی گردشگری و توسعه یکی از نقاط ضعف در دانشگاه 

کردستان بود.
وی ذکر کرد: مطالعات اورامان در حال اجرا است و تاکنون 
1۷ هزار صفحه در این راستا مطالب تولید شده است که برای 
توسعه در این حوزه از متخصصان مختلفی با توجه به شیوه 

کار و رشته تخصصی آنها استفاده کرده ایم.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
کردستان، با اشاره به مطالعات آب اورامان، خاطرنشان کرد: در 
۷۶ آبادی در منطقه کردستان و ۲۲ آبادی در حوزه کرمانشاه 
با  انجام شده و جلسات متعددی  در این خصوص مطالعات 

دهیاری ها و بخشداری ها برگزار شده است.
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علی کمالی زاده در جلسه شورای 
سازمان  محل  در  که  معاونین 
فضای سبز شهری  و  منظر  سیما، 
بر  شد،  برگزار  کرج  شهرداری 
ضرورت بهره برداری از پل حصارک 
تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری تاکید 

کرد.
علی کمالی زاده در جلسه شورای 
سازمان  محل  در  که  معاونین 
فضای سبز شهری  و  منظر  سیما، 
بر  شد،  برگزار  کرج  شهرداری 
ضرورت بهره برداری از پل حصارک 

تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری تاکید 
کرد. وی با تاکید بر این موضوع که 
افتتاح این پل، بار ترافیکی سنگین 
را از محدوده مذکور، کم می کند، 
در  الزم  های  ریزی  برنامه  گفت: 
انجام  در حال  پل  افتتاح  خصوص 
بر  همچنین   مسئول  این  است. 
ضرورت پیگیری بازگشایی ۸ محور 
کرد  تاکید  منطقه  شهر   پنج  در 
این  پروژه های  افتتاح  با  و گفت: 
اولویت دار بخش مهمی از مشکالت 

شهر حل می شود.
عملکرد شهرداری در حوزه آسفالت 

قابل قبول است
عملکرد  به  ادامه  در  کرج  شهردار 
زمینه  در  عمرانی  حوزه  مطلوب 

آسفالت اشاره کرد و افزود:
کمالی زاده اضافه کرد: خط کشی 
عملیات  اجرای  از  پس  ها  خیابان 

و  شود  انجام  سرعت  به  آسفالت 
هیچ مسیری بعد از آسفالت بدون 

خط کشی نباشد.
وی ادامه داد: اعزام تعدادی زیادی 
از جمعیت پاکبانان شهر به عتبات 
باعث  اخیر  های  سال  در  عالیات 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  افت 
می شد  اربعین  به  نزدیک  ایام  در 
بر همین اساس از معاونت خدمات 
شهری درخواست شده از نیروهای 
به  اعزام  برای  داوطلب  و  مردمی 

کربالی معلی کمک بگیرند.
این مسئول اضافه کرد: بسیاری از 
در  رسانی  برای خدمت  شهروندان 
تنها  و  هستند  داوطلب  ایام  این 
اعزام چند نفر از نیروهای شهرداری 
برای سازماندهی آنان کافی است و 
نیازی نیست شهر از حضور پاکبانان 

خالی شود.

ضرورت بهره برداری از پل حصارک تا ۲۲ بهمن

امام جمعه زنجان:
نقشه های شوم دشمنان همیشه نقش بر آب خواهد شد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: 
دشمنان نظام در طول چهار دهه گذشته نقشه های 
همیشه  که  کشیده اند  اسالمی  ایران  علیه  را  شومی 

نقش بر آب شده است.
نمازجمعه  خطبه های  در  خاتمی  علی  آیت اهلل 
زنجان با بیان اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری 
همواره  گذشته  دهه  چهار  طول  در  ایران  اسالمی 
به دنبال براندازی نظام بوده  و در این راستا از هیچ 
ایران  پایمردی ملت  افزود:  نبوده اند،  تالشی فروگذار 
و هدایت های امام راحل و مقام معظم رهبری باعث 
ناکامی دشمنان در رسیدن به اهداف شوم شان شده 

است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای دشمن برای 
اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  کشاندن  به شکست 
ایران، فشار حداکثری به مردم همیشه در صحنه بوده 
است، تصریح کرد: بی تردید دشمنان این نظام برای 
رسیدن به اهداف خود همه راه ها را امتحان کرده و 
از هیچ تالشی در راستای براندازی جمهوری اسالمی 
بصیرت  با  نیز  نقشه  این  که  نکرده اند  فروگذار  ایران 

ملت ایران نقش بر آب شده است.
اینکه در سال ۵۷  بیان  با  زنجان  نمازجمعه  خطیب 
و در چنین روزهایی شاهد مهاجرت بنیان گذار کبیر 

انقالب اسالمی به کویت 
مهاجرت  این  که  بودیم 
به واسطه فشار رژیم بعث 
به امام راحل برنامه ریزی 
شده بود، ادامه داد: یکی 
از مهم ترین مناسبت های 
نیروی  هفته  رو،  پیش 
بی تردید  است.  انتظامی 
تاثیرگزارترین  به  اگر 
دستگاه هایی که عهده دار 
برقراری امنیت در کشور 

یکی  انتظامی  نیروی  بیاندازیم،  نیم نگاهی  هستند، 
اینکه  بر  تاکید  با  است.آیت اهلل خاتمی  بوده  آن ها  از 
نیروی  اقدامات  از اصول اصلی  پیگیری  پیشگیری و 
دو  این  همواره  و خوشبختانه  رفته  به شمار  انتظامی 
اصل اساسی را در جامعه شاهد هستیم، اظهار کرد: 
حاکم  اسالمی  جامعه  در  امروز  که  امنیتی  بی شک، 
جان فشانی های  و  به موقع  حضور  واسطه  به  است، 
نیروهای امنیتی در کشور محقق شده و نباید فراموش 
سرمایه  مهم ترین  به عنوان  مردم  اعتماد  که  کنیم 
اجتماعی، نقش پررنگی در این زمینه ایفا کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان 

اینکه اگر امروز شاهد شکست سیاست فشار حداکثری 
دشمن هستیم، این مهم به واسطه سیاست های کلی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده که چندی 
پیش نیز چهل و چهارمین سیاست اداره کشور ابالغ 
شد، بیان کرد: خوشبختانه سیاست هایی که تا به امروز 

اتخاذ شده، به موقع، جامع و تاثیرگزار بوده است.
وی با اشاره به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
به عنوان  همواره  سیاست ها  این  اینکه  به  اشاره  با  و 
از  جلوگیری  کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  راه  نقشه 
خام فروشی در راستای جایگزینی صادرات نفت یکی 
از این سیاست ها است که می تواند بسیاری از مشکالت 

کشور در عرصه اقتصادی را مرتفع کند.
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اخبار

سرهنگ چنگیز خانی:

کشف بیش از 11 کیلوگرم شیشه در بهارستان 

به گزارش اتفاق روز:فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان 
از کشف 11 کیلو و 675 گرم مواد روانگردان شیشه و 

دستگیری 3 نفر در این زمینه خبر داد .
و  اخبار  دریافت  پی  در   : گفت  چنگیزخانی  سرهنگ 
توسط  شیشه  روانگردان  مواد  حمل  بر  مبنی  اطالعات 
افرادی سابقه دار در شهرستان بهارستان بررسی موضوع 
با  به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه 

مواد مخدر قرار گرفت.
وی ادامه داد : ماموران مبارزه با مواد مخدر با اقدامات 
اطالعاتی گسترده موفق به شناسایی خودرو قاچاقچیان 
شدند که در این رابطه مقدار 11 کیلو 675 گرم مواد 
مخدر از نوع شیشه شدندو 3 نفر در تین رابطه دستگیر 

و تحویل مراجع  قضایی شد.

تنها  بهارستان  دادگستری شهرستان  رئیس 
هفته  روز  یک  اینکه  بر  عالوه  است  رئیسی 
نیز  عادی  روزهای  دارد  عمومی  مالقات 
مردم می توانند براحتی مالقات کنند. و روز 
خاصی برای مالقات عمومی ندارد اگر جلسه 
ایی نداشته باشد همه شهروندان هر روز که 
پرونده  مشکالت  توانند  می  نمایند  مراجعه 
خود را به اطالع وی برسانند تا مرتفع گردد 
انگیزه  با  از قضات  . وماهم هم ضمن تشکر 
دادگستری  رئیس  با  را  ای  مصاحبه  وعادل 
حاج  السالم  حجت  بهارستان  شهرستان 

محمد قیاسی مرادی انجام دادیم.
حجت االسالم و المسلمین محمد قیاسی در 
و  فعالیتها  اهم  باتشریح  روز  اتفاق  با  گفتگو 
عملکرد دستگاه قضایی شهرستان بهارستان 
و تشریح اهداف و برنامه های آتیه دادگستری  
شهرستان در زمینه های کاهش زمان اطاله 
دادرسی ،تسریع در روندرسیدگی به دعاوی 
در  پیشگیرانه  های  برنامه  اجرای   ، مردم 
آسیبهای  و  کنترل جرائم  و  راستای کاهش 
اجتماعی  طالق و.... حوزهای دیگر پرداخت. 
و گفتگوی خود را با سخنانی از مقام معظم 
رهبری شروع کرد که  تکلیف اصلی قّوه ی 
قضاییه ، عبارت از اقامه ی قسط و عدل است.

این ، در حرکت و دعوت انبیا، شاید اصلیترین 
آن  حاال  باشد.  مردم  زندگی  به  مربوط  امر 
مسایل معنوی و تعالی روحی و امثال اینها، 
به جای خود محفوظ است .  ودر عین حال ، 
آنچه که مربوط به اداره ی زندگی مردم می 
شود، هیچ چیزی به قدر عدل و قسط - نه در 
قرآن و نه در حدیث - مورد توجه قرار نگرفته 
معنای  به  قضاییه  ی  قّوه   ، بنابراین  است 
واقعی ، مرجع و ملجاء و پناهگاه همه مردم 

از همکاران قضایی خود  این بین  است. ودر 
هم تشکر می کنم که کنار مردم  با توجه به 
سختی ها و مشقتی  که دارند خدمت صادقانه 

را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
افزود:  مرادی  قیاسی  محمد  االسالم  حجت 
شهرستان  دادگستری  در  رسیدگی  روند 
پروندها   رسیدگی  زمان  کاهش  بهارستان 
واجرا وکنترل جرایم در شهرستان با قوانین 

بازدارنده است.
وی با اشاره به آمار باالی  پروند های حقوقی 
و خانواده بیان داشت،  عمده مسائل مرتبط 
اقتصادی  ، فقر  اعتیاد  با پروندهای طالق ها، 
عدم  مجازی،  فضای  مشکالت  بیکاری،   ،
وفاداری و غیره بوده است. در واقع می توان 
گفت که نه تنها در بخش پرونده های مرتبط 
وضعیت  در  خانوادگی  دعاوی  و  طالق  با 
خوبی نیستیم .فقر اقتصادی وفرهنگی  باعث 
بزهکاریهای در جامعه می شود واین  عوامل 
که  گردد  خانوادها می  بنیان  پاشیدن  باعث 
این  به  بعد فرهنگی  می طلبد مسئولین در 

مسائل نگاه ویژه داشته باشند.
با  خانواده  دادگاهای   کرد،در  تصریح  وی   
پرونده های روبه رو هستیم  که بعد از 40 
اعتیاد   و  فقر  به  توجه  با  زندگی  و 50 سال 
و فشار وعدم تامین زندگی  همچنین تورم 

منجر به طالق  می گردد .
در  بهارستان  شهرستان  دادگستری  رئیس 
وتبعات  بلوغ   رشد  و  ازدواج  سن  خصوص 
افزود:  شهرستان   در  کودکان  ازدواج  منفی 
اقدام  دینی،  مباحث  و  مفاهیم  در  ازدواج 
بر  که  است  ومقدسی  ارزشمند  بسیار خوب 
آن تاکید فراوانی شده واز بسیاری مشکالت 
فرد می کاهد ، اما به طور حتم این ازدواج در 

مبانی شرعی و قانونی دارای یکسری حد و 
مرزها و مقرراتی است. و 70 درصد طالق های 
توافقی مربوط به ازدواج در سن پایین است،  
خیلی از این افراد پس از مراجعه در دادگاه ها 
خواستار طالق هستند و اعالم می کنند که به 
دلیل اینکه در سن کم ازدواج کرده اند، هیچ 
نوع آگاهی از ازدواج نداشتند. واز نظر قانونی 
ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 
15  سال ممنوع بوده و اگر دفتر ثبتی ازدواج 
در این سنین را ثبت کند تخلف کرده و طبق 
قوانین  در  و  می شود.  برخورد  آنها  با  قانون 
کمتر  بخواهد  کسی  اگر  کشور  شده  وضع 
دادگاه  به  باید  کند  ازدواج  سال  از سن 18 

مراجعه کرده و گواهی رشد بگیرد.
مرادی  قیاسی  محمد  حاج  السالم  حجت 
گفت:  خانواده  بنیان  تحکیم  خصوص  در 
کنند  کنترل  خودرا  فرزندان  باید  خانوادها 
االن ازدواجهایی هستند که به مدت 5 سال 
چشم  از  دور  به  دوستی  باهمدیگر  فرزندان 
دیگه  هم  با  مشکلی  وهیچ  داشتند  خانواده 
به  آنها  زندگی  ازدواج  از  بعد  ولی  ندارند 
در  باید  خانواده  بس  کشد  نمی  هم  دوسال 
فرزند ساالری  و  فرزندان دقت کنند  کنترل 
را کناربگذارند نسل های امروزی با نسلهای 
قدیم تفاوت دارد در گذشته حرف شنوی از 
کنار  ودر  نه  االن  متاسفانه  ولی  بود.  بزرگتر 
وعدم  فرزندان   بیشتر   آزادی  مسایل  آن 
تامین مایحتاج انها در زندگی باعث پاشیدگی 

خانوادهاهم میشود.
وی سیاست قوه قضاییه در سال رونق تولید  
بخش  از  ،حمایت  ملی  اشتغال  و  تولید   ،
گذاری  سرمایه  و  تولید  افزایش  و  خصوصی 
با هدف افزایش اشتغال پایدار دانست وگفت 
اوضاع  دهی  رونق  منظور  به  باید  دولت   ،
اقتصادی – ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد 
و توسعه اقتصادی پایدار باید مشکل کمبود 
منابع سرمایه گزاری را برطرف نماید .تا معضل 
بیکاریها حل شود اگر ایمن معضل حل شود 
بزهکاری هم در جامعه کم می شود  ورسالت 
همه مسئوالن شهرستان هم تالش در رفع 
موانع تولید و ایجاد شغل است، در شهرستان 
در  تالش  بر  عالوه  بهارستان همه مسئوالن 
های  شغل،فرصت  ایجاد  و  تولید  موانع  رفع 

سرمایه گذاری را تبیین نمایند.
لذا ما برای رفع مشکل بیکاری جوانان و برای 
و  تولید  افزایش  سیاست  باید  آنان  اشتغال 
سرمایه گذاری با محوریت بخش خصوصی را 
مورد حمایت قرار دهیم . وهمچنین ما وظیفه 
داریم که فضای امنی را برای امنیت اقتصادی 
مردم و سرمایه گذاران وکارگران مهیا کنیم . 
و دراین رابطه هستند از زیانده شدن شرکتها 
به دلیل عدم حمایت از آنها وهمچنین قرارداد 
ها بدون حمایت وپشتوانه از کارگران ،که یک 
ساله بسته میشود وکارگر همیشه در استرس 

از دست دادن شغل است دراین خصوص همه 
مسئوالن نظام و استفاده از همه ظرفیت های 
اقتصادی  نظام در تحقق عدالت اجتماعی و 

قدم بردارند.
اخیر  مورد دستگیری های  در  ادامه  در  وی 
درشهرستان  شوراها  و  ادارات  کارمندان 
گفت .اگر ما می خواهیم محیط سالم برای 
رشد فضایل اخالقی داشته باشیم ، یاید یک 
مردم  به  و  کنیم  ایجاد  اداری  سالم  محیط 
خدمت کنیم هر رابطه ای که ارتباطات ناسالم 
باید   . کنیم   کن  ریشه  باید  کند،  فراهم  را 
صورت  الزم  برخورد  تخلف  موارد  به  نسبت 
گیرد وبا کسانی از خط مردم و انقالب جدا 
می شوند و راه فساد را پیش می برند به طور 
خصوص  این  ودر  کنیم  می  برخورد  قاطع 
نسیم  و  گلستان  شهر  در  که  دستگیریهای 
افراد محکوم  ازاین  انجام شد یک عده  شهر 
شده اند و تعدادی پروند هم در دست بررسی 
است و اگر جرم آنها ثابت شود بطور قطع در 
دستگاه عدالت برخورد جدی خواهد شد.وی 
همچنین در مورد تخلفات ساخت و ساز غیر 
مجاز درشهرستان گفت این ساخت سازهای 
غیر مجاز هم به مسئولین شهری بر می گردد 
می  باز  را  راتخلف  که  بودند  مسئولین  واین 
گذاشتند  ودر گذشته فیش هایی که صادر 
می شد بصورت طبقه به طبقه بود  وراه را 
برای تخلف سازند باز می گذاشت ولی االن 
جلوی ساخت بیشتر از 4 طبقه گرفته شده 
کمسیون  رای  با  گیرد  صورت  تخلف  واگر 

تخریب می شود.
رئیس دادگستری شهرستان بهارستان سخن 
پایانی خویش را با تمجید از مردم شهرستان 
شهرستان  مردم  وگفت:  داد  ادامه  بهارستان 
از قانون  قانونمدار هستند و ظرفیت تابعیت 
خوبی  احساس  واقعا  لحاظ  این  از  دارند.  را 
دارم و افتخار می کنم. اگر عمری باقی باشد 
خادم این مردم باشم .ومدت 23 سال است در 
شهرستان بهارستان کار قضاوت را انجاام می 
دهم ودر این  مدت حضور بنده در شهرستان 
بهارستان با پروند های زیادی مواجه بودم و 
هدف بنده هم در این مدت قضاوت ورسیدگی 
در  چون  بوده  ها  پرونده  تمامی  به  عادالنه 
این مدت من هم در کنار این مردم بودم و 
زندگی کردم بهترین و فهیم ترین مردم در 
شهرستان بهارستان ساکن هستند وخدماتی 
که در این شهرستان به مردم ارایه می شود 
در  باید  نیست مسئولین  مردم  این  در شان 
کنار مردم باشند وقدر این مردمان خوب را 
بدانند. وآخریک هشدار هم به فرصت طلبان 
می دهم چون یک عده دنبال این هستند در 
جهت رسیدن به مقاصد خود جو شهرستان 
را بهم بزنند مردم مطمئن باشند که قاطعانه  
با آنها برخورد می کنیم وعدالت را هیچ موقع 

فراموش نمی کنیم .

رئیس دادگستری شهرستان بهارستان :
 بادست اندازان به حقوق مردم وبیت المال بدون هیچ اغماضی 

برخورد می شود 

اخبار

حواشی شورای شهر گلستان منجر به 
رکود توسعه در این شهر شده است

نهاد  یک  شورا  گفت:  گلستان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
بر شیوه دمکراسی است واگر  جمعی تصمیم گیری مبتنی 
به  شهر  باشد  دور  خود  وظایف  از  شهری  مدیریت  و  شورا 
پیشرفت نخواهد رسد چرا که وظایف شورای شهر سرو سامان 
دادن به امور شهری است و در گام اول باید انتخاب شهرداران 

با صالحیت زمینه را برای اجرای وظایف آماده کند. 
 محسن بیگدلی در گفتگو با اتفاق روز بیان داشت: شهرستان 
بهارستان یکی ار کم برخوردار ترین شهر از لحاظ خدمات 
عمومی و سرانه در استان تهران است و مسئولین استانی باید 

این شهرستان به عنوان یک منطقه محروم ببینند.
وی یکی از مشکالت پیش و روی شوراها شهر  گلستان را 
حواشی  این  کرد:  تصریح  و  دانست  آن  های  سازی  حاشیه 
باعث شده است که در خدمت به مردم عقب بمانیم و وظیفه 
من در این دوره تمرکز بر کار و رفع حاشیه های شورا خواهد 

بود. 
شهر  جمعیت  داد:  ادامه  گلستان  اسالمی  شورای  رییس 
گلستان که مردم اعضای شورا را می شناسند و کارهایی که 
شهرداری و شورا آنها را انجام می دهند از چشم هیچکس 
پوشیده نیست و مردم خودشان می بینند و قضاوت می کنند.

ایم هر شهروندی هر  اعالم کرده  بارها  بیگدلی عنوان کرد: 
همه  روی  به  شورا  و  شهرداری  درب  باشد  داشته  مشکلی 
شهروندان فهیم باز است و اگر ما نتوایم در دفتر شورا مشکل 

مردم را حل کنیم حتما در جلسه هم نمی توانیم .
وی اظهار داشت: شوراهای شهر و مجموعه مدیریت شهری 
باید با همراهی و هماهنگی میان ارگان ها و نهاد های خدمت 
امورات مردم و  پیشرفت شهر باشیم چون  انجام  رسان در 
اگر شورا از رسالت خود خارج شود ناراحتی عمومی را بوجود 

می آورد.
بیدگلی مهترین برنامه در سال سوم دوره پنجم شورا را حفظ 
آرامش ، پیگیری مصوبات قبلی و تعریف مصوبات جدید و به 
سرانجام رساندن آن در جهت آبادانی و پیشرفت شهر عنوان 
کرد و گفت:  ما در خدمت همه ی صاحبان فکر و اندیشه 
هستیم و احساس  وظیفه داریم  که هم در سطح شورا و هم 
در کمیسیون ها ی مختلف از کارشناسان و مدیران دعوت 
به  این زمینه موظف  میدانیم  را در  کنیم. و چون ما خود 
عنوان نماینده مردم مسائل و مشکالت آن ها  را مطرح کرده و 
تا جایی که امکان دارد پیگیری کنیم و دفتر شورا و شهرداری 
روی همه ی مردم باز می باشد و شورای شهر از مشاوران قوی 
و توانمند در جهت اریه ایده و طرحهای نو استقبال می کند.

و  کارمندان  استخدامی  وضعیت  پیگیری  از  ادمه  در  وی   
شهرداری  پرسنل  کرد:  بیان  و  خبرداد  شهرداری  کارگران 
کشور  های  شهرداری  بین  در  را  حقوق  کمترین  گلستان 
دریافت می کنند و کمترین رفاه در بین کارگران شهرداری 
های  پست  در  کارگران   و  کارمندان  باید  و  است  گلستان 
سازمانی خود بر اساس توانمندی و شایسته ساالری خود قرار 
گیرند ، استفاده از کارکنان و کارگران توانمند محور توسعه 

شهر  و پایداری شهرداری است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  گلستان  اسالمی  شورای  رییس   
شورای اسالمی شهر در گذشته آنطور که مردم انتظار داشتند  
به  توجه  با  و  باشد  مردم  پاسخگوی خواست های  نتوانسته 
اینکه تمام مشکالت را نمیتوان به یکباره حل کرد اما ما تا 
حدودی توانسته ایم با رایزنی ها و مکاتباتی که با مسئولین 
سطح  و  کرده  کم  را  مشکالت  فشار  حدودی  تا  ایم  داشته 
پایان  تا  و  ببریم  پیش  را  ها  ساخت  زیر  و  رفاهی  امکانات 
عمر شورا با همدلی همه اعضاء و مجموعه مدیریت شهری 

و مشارکت مردم به توسعه و رفاه مردم خدمت می کنیم.
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هشدار شهردار نسیم شهر به ساکنان 
حریم رودخانه سالور و شادچای

شهردار نسیم  شهر با اشاره به پیش بینی ها در مورد افزایش 
بارندگی ها در فصل سرما به ساکنان حریم رودخانه سالور 

و شادچای هشدار داد.
به گزارش اتفاق روز ،عباس شوندی با اشاره به هشدارها 
بارندگی ها در فصل سرما اظهار داشت:  افزایش  در مورد 
مطلوب  تر  راستای خدمت رسانی  در  نسیم شهر  شهرداری 
و به هنگام به مردم و همچنین برطرف کردن معضالت 
آبگرفتگی در زمان بارندگی اقداماتی را در دستور کار قرار 

داده است.
در  سطحی  آب  های  دفع  پروژه  اجرای  به  اشاره  با  وی 
رفع  برای  لوله گذاری  و  بیان کرد: حفاری  بارندگی  زمان 
آب گرفتگی و انتقال آب های سطحی در ورودی نسیم شهر، 
خیابان اصلی و بلوار الغدیر که به جرأت می توان گفت از 
معضالت و مطالبات اصلی مردم بود در دست حال اجرا 

است.
شهردار نسیم شهر با اشاره به ورود حجم فراوانی از آب  های 
سطحی در حین بارندگی از مرکز شهر به بخش ورودی 
شهر در شهرک فجر و حصارک پایین افزود: با کانالی که در 
این مسیر به طول 2 کیلومتر انجام شده است، دفع آب  های 
سطحی و جاری در حین بارندگی با انجام مطالعات و طرح 
فجر  محله  از  لوله گذاری  و  حفاری  عملیات  کارشناسی، 

جهت هدایت به رودخانه سالور در حال انجام است.
دفع  و  آب  گرفتگی  کردن  برطرف  بر  تأکید  با  شوندی 
کرد:  تصریح  بارندگی  زمان  در  سطحی  آب  های  کامل 
الیروبی رودخانه های شادچای، سالور و سیاب در محدوده 
نسیم شهر با سرعت در حال انجام است که مانع از طغیان 

رودخانه ها در صورت وقوع سیالب می شود.
به  هشدار  و  مکرر  بازدیدهای  به  اشاره  با  سپس  وی 
ساختمان های مجاور رودخانه های شادچای و سالور افزود: 
تمام تالش مدیریت شهری بر این است که با ارائه خدمات 
بهینه و ارزنده  به شهروندان، بتوان در کمال آرامش و رفاه 
فصل بارندگی ها را بدون حادثه پشت سر بگذاریم.شهردار 
بهسازی  و  احداث  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نسیم شهر 
سطحی  آب  های  جمع  آوری  و  هدایت  اصلی  شبکه  های 
موجب خدمت رسانی هر چه بیشتر و رفع اختالل در رفت 
و آمد شهروندان در هنگام بارندگی می شود که عالوه بر 
این در رسیدن به اهداف زیست محیطی و نگهداشت بهینه 

شهر نیز کمک شایانی می شود.

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در مراسم 
گرامیداشت روز آتش نشانی در شهر باغستان گفت: 
نسبت به مسائل مرتبط با بحران و آتش نشانی توجه 
ویژه داریم و تالش می کنیم که مشکالت و نواقص 
های  حمایت  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  حوزه  این 
استانداری تهران مرتفع شود. به گزارش اتفاق روز؛ 
به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی، با حضور دکتر 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده  تقی 
تهران، مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، 

استان  بحران  مدیریت  کل  اداره  سرپرست  درجاتی 
تهران، حجت االسالم و المسلمین بنی احمدی امام 
برنامه  و  عمرانی  و  فنی  معاونین  باغستان،  جمعه 
ریزی و توسعه فرمانداری، مدیریت شهری باغستان، 
ها،  دستگاه  مسئولین  و  ادارات  روسای  از  جمعی 
اعضای ستاد مدیریت بحران و آتش نشانان غیور و 
آفتاب  همایش  سالن  در  شهریار  شهرستان  شجاع 
شهر باغستان برگزار شد.بنا بر این گزارش؛ مهندس 
طاهری فرماندار شهرستان شهریار در این مراسم با 

تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل 
الحسی علیه السالم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
آتش نشان و تبریک به مناسبت روز آتش نشانی به 
قهرمانان آتش نشان، و عرض خیر مقدم به مسئولین 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  و  حاضر 
تهران، با بیان اینکه آتش نشانان ما با همه کمبودها و 
مشکالت، در حال خدمت و انجام کار صادقانه هستند 
عمرانی  محترم  معاون  های  حمایت  با  قطعا  افزود: 
استانداری این مسائل و مشکالت ساماندهی شده و 

در مسیر حل شدن قرار بگیرد و همانند سایر حوزه ها 
که استانداری در حال حرکت برنامه است این موضوع 
نیز مرتفع شود.فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به 
تدوین سند آمایش سرزمینی استان تهران که اهداف 
تمام شهرستان ها را پوشش داده و به نقاط قوت و 
ضعف آنها پرداخته است اظهار داشت: در این برنامه 
با توجه به زمینه و شرایط هر شهرستان راهکارهایی 
ارائه شده و تقریبا تمام موضوعات را شامل می شود 
و خداراشکر گام های موثری نیز برداشته شده است.

فرماندار شهریار در مراسم روز آتش نشانی گفت:

توجه ویژه به مسائل مرتبط با بحران در شهرستان شهریار

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به 
وجود 192 شهید ناجا در غرب استان گفت: 
تصویری  پایش  در صدد  اصناف  هماهنگی  با 
و مانتورینگ تاالرها ، سفره خانه های سنتی 
بروز  این محیط ها جهت  بهتر  جهت کنترل 

هرگونه تخلف هستیم.
به گزارش اتفاق روز از شهریار، سردار محسن 
رسانه  اصحاب  با  نشست خبری  در  خانچرلی 
بیان  شد  برگزار  ناجا  هفته  مناسبت  به  که 
داشت: 30 برنامه شاخص در طول هفته ناجا 
برگزار  تهران  استان  غرب  های  در شهرستان 

خواهد شد.
در  پلیسی 110  های  فوریت  به  اشاره  با  وی 
راستای افزایش رضایتمندی شهروندان اظهار 
از  بیش  سالجاری  نخست  ماه  شش  در  کرد: 
855 هزار تماس با سامانه 110 در شهرستان 
های غرب استان تهران گرفته است که نسبت 

سال گذشته رشد داشته است.
وی با اشاره به افزایش 19 درصدی تماس های 
عملیاتی شده با مرکز فوریت های پلیسی 110 
گفت: در شش ماه سالجاری 436 هزار 500 

فقره تماس 110 عملیاتی شده است و بیش 
از 13 هزار نفر با سامانه 197 جهت انتقاد و 
پیشنهادات و   تقدیر و تشکر با پلیس ارتباط 

برقرار کرده اند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به 
در  اجتماعی  امنیت  طرح  مرحله   430 انجام 
شهرستان های غرب استان تهران گفت: در این 
طرح ها 51 نفر از اراذل و اوباش که در نظم 
عمومی اخالل ایجاد می کردند دستگیر شدند.

افزون  روز  به تشکیل رشد  اشاره  با  خانچرلی 
داشت:  بیان  فضای سایبری  در  کالهبردالری 
فتا غرب  از 1100 پرونده جرم که در پلیس 
رابطه  این  در  نفر   200 شده،  تشکیل  استان 

دستگیر شدند.
وی با اشاره به بازدید از 12 هزار و 850 واحد 
صنفی در شش ماه نخست سالجاری گفت: در 
پلمب  اخطاریه  از 7  صنوف  بیش  این مدت 
دریافت کرده و قریب به 700 واحد صنفی به 

دلیل تخلف پلمب شدند.
وی با اشاره به افزایش 8 درصدی کشف کاالی 
قاچاق بیان داشت: در نیمه نخست سالجاری 

در  پرونده  فقره   477
قاچاق  به  مبارزه  حوزه 
و  شده  تشکیل  کاال 
ارزش  به  قاچاق  کاالی 
879 میلیارد ریال کشف 
دستگیر  نفر   558 و 

شدند.
سردار خانچرلی با اشاره 
درصدی   75 رشد  به 
در  مخدر  مواد  کشفیات 
غرب  های  شهرستان 
اظهار  تهران  استان 

داشت: کشف 18 تن انواع موادمخدر و جمع 
آوری 4 هزار و 375 معتاد متجاهر بخشی از 
توفیقات پلیس مبارزه با موادمخدر از ابتدای 

سال جاری بوده است.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به 
کاهش  و  فوتی  تصادفات  کاهش 18درصدی 
داشت:  بیان  خسارتی  تصادفات  درصدی   40
در مجموع در شهرستان های غرب استان 28 
هزار مورد تصادف رخ داده است که 120 نفر 

در این حوادث جان خود را از دست داده اند.
وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدایی سال بیش 
از 7 هزار نفر در حوزه سرقت دستگیر شده که 
افزایش 10 درصدی دستگیر شدگان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته را نشان می هد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان 
کرد: بیش از 3 هزار نفر از اتباع بیگانه که بدون 
مجوز در شهرستان های غرب استان تردد و 
حضور داشتند دستگیر و با کشورهای خودشان 

بازگردانده شدند.

سردار خانچرلی :
سفره خانه ها تاالرهای پذیرایی وکافی شاپها در غرب استان تهران 

پایش تصویری می شود   

نیمه اول مهر  1398 

مدیر عامل آبفای جنوبغربی از تصفیه خانه 

های اسالمشهر و رباط کریم بازدید کرد

در آئین بازدید از تصفیه خانه های فاضالب شهرستانهای 
آبفاي  عامل  مدیر  حضور  با  کریم  رباط  و  اسالمشهر 
این شرکت  ، معاونین و مدیران  تهران  استان  جنوبغربی 
همراه بود . طرح تصفیه خانه های فاضالب اسالمشهر و 
رباط کریم و همچنین میزان پیشرفت فیزیکي طرح های 

مذکور مورد بازدید و ارزیابي قرار گرفت . 
در این بازدید مهندس لدنی نژاد مدیر عامل شرکت آبفای 
صورت  اقدامات  از  قدرداني  ضمن  نیز  تهران  جنوبغربی 
خانه  تصفیه  ابنیه  و  ها  سازه  فیزیکی  پیشرفت  و  گرفته 
و همچنین اجرای خطوط جمع آوري و انتقال فاضالب با 
تاکید بر ارائه گزاشات مبسوط از میزان پیشرفت فیزیکی و 
عملکرد بصورت زمانبندی شده و هر دو هفته یکبار اظهار 
امیدواري کرد با توجه به تامین اعتبارات الزم برای طرح 
تصفیه خانه های فاضالب شهرستانهای اسالمشهر و رباط 
بهره  به  و  برنامه زمانبندي شده عملیاتی  ، مطابق  کریم 

برداری برسد . 
وی در ادامه به بررسی پروژه های مذکور پرداخته و مقرر 
گردید کلیه چالش ها و مشکالت موجود در پروژه که از 
سوی مشاور و پیمانکار طرح ،بیان گردید توسط شرکت 
آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران برطرف و کلیه 
پیدا  تسریع  ملی  طرح  این  از  برداری  بهره  برای  شرایط 
کند تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محترم ، 
با استفاده از پساب تصفیه شده حاصله از این تصفیه خانه 
ها نیز قدمي موثر در احیاي کشاورزي و سالمت محیط 

زیست برداشته شود .

برگزاری همایش بازرگانی ایران و آفریقا 
٢٠1٩ در اسالمشهر

فرماندار اسالمشهر از برگزاری همایش بازرگانی ایران و آفریقا 
2019 در این شهرستان خبر داد.

به گزارش اتفاق روز، مسعود مرسلپور در این باره اظهار داشت: 
همایش بازرگانی با مشارکت شورای مشترک بازرگانی ایران 
و آفریقا در استان تهران بزودی  برگزار خواهد شد و در این 
آفریقایی  از سفرای  و جمعی  دولتی  مسئول  مقامات  مراسم 

حضور خواهند شد.
فرماندار اسالمشهر در ادامه به اهمیت فعالیت های اقتصادی 
راه  گفت:  و  کرد  اشاره  تولید  رونق  تحقق  در  بازار  نقش  و 
حل بسیاری از مشکالت اقتصادی در کشور پویایی در حوزه 
تولیدات داخلی است و تقویت رونق تولید می تواند در توسعه 
اشتغال و اقتصاد و در رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی سهم 

بسزایی ایفا کند.



استان تهران
خبر

سرهنگ یداله سلیمانی فرمانده سپاه بهارستان
انقالب اسالمی ایران به سمت تمدن نوین 

اسالمی حرکت می کند 

به گزارش اتفاق روز، سرهنگ یداله سلیمانی در نشست 
دفاع  هفته  گرامیداشت  ضمن  رسانه  اصحاب  با  خبری 
مقدس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که گنجینه 
مقدس  دفاع  ما  آینده  نسل های  برای  نشدنی  تمام  های 
است و از این جهت همیشه درگردش بوده  وی گفت برای 
ما که دفاع مقدس با ایستادگی بر روی آرمانهامون است با 
ایستادگی بر روی گفتمان می توانیم  بر روی محور والیت 
مداری و محور جبهه حق حرکت کنیم .وی با بیان اینکه 
در حال حاضر انقالب اسالمی ایران به سمت تمدن نوین 
اسالمی حرکت می کند افزود: پژوهشگران، صاحبنظران و 
واحد  نظام  باور هستند که  این  بر  کارشناسان در جهان 
اسالمی به رهبری مقام معظم رهبری در حال شکل گیری 
و تمدن سازی است.اواظهار داشت: در هشت سال دوران 
جمهوری  علیه  بر  جهانی  اجتماع  یک  مقدس  دفاع 
اسالمی ایران شکل گرفته بود که در نهایت در این جنگ 
ناجوانمردانه نتوانستند بر ایران غلبه کنند و پس از دفاع 
مقدس پرچمداری حق علیه باطل توسط ایران در جهان به 
اهتزاز درآمد. فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بهارستان 
با اشاره به اینکه تنها مشکل مردم در کشور معیشت است 
باهمدلی  جوانان  و  داخلی  توان  به  اتکا  با  کرد:  تصریح 
مسئوالن در کشور می توانیم بر مشکالت اقتصادی پیروز 

شویم و دشمن را در این راه مایوس کنیم .

هشدار  ضمن  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
در  دهیاران  و  شهرداران  شوراها،  اعضای  به 
گفت:  شهرستان  این  روستاهای  و  شهرها 
اصول  از  خارج  مجوزات  صدور  حق  احدی 

مجتبی  روز،  اتفاق  گزارش  به  ندارد.  را 
خانجانی  با اشاره به حریم خواری در اطراف 
اظهار  بهارستان  شهرستان  رودخانه های 
در  ساخت وسازها  ساماندهی  موضوع  داشت: 

بهارستان در دستورکار قرار دارد و با مسئولی 
که در این امر کوتاهی کند به شّدت برخورد 

خواهیم کرد.
دستگاه های  تمامی  با  داد:  ادامه  وی 

اتمام  بهارستان  شهرستان  خدمات رسان 
حجت می کنم به هیچ عنوان و به هیچ قیمتی 
حریم را نفروشند و مجوزات را خارج از اصول 

و قانون صادر نکنند.
کرد:  تصریح  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
صدور پایان کار در بهارستان برای ساخت وساز 
در شهرهای نسیم شهر، صالحیه و گلستان زیر 
50 درصد است که این امر به معنای فقدان 
نظارت شهرداری ها بر تخلفاتی است که شاهد 

آن هستیم.  
اعضای  به  هشدار  ضمن  همچنین  خانجانی 
و  شهرها  در  دهیاران  و  شهرداران  شوراها، 
روستاهای شهرستان بهارستان افزود: به هیچ 
و سازها  را در ساخت   عنوان سفارش کسی 
قبول نکنند و طبق قولی که به مردم داده ام 
مقابل هرگونه ساخت وساز غیرمجازی خواهم 
شهرستان  حقوق  نمی دهم  اجازه  و  ایستاد 
ثروت  به  سوء استفاده  با  عده ای  و  پایمال 
واحد  هزار   26 وجود  به  سپس  وی  برسند. 
کرد  اشاره  بهارستان  شهرستان  در  تجاری 
بهارستان  بهترین امالک شهرستان  و گفت: 
متعلق به شهرداری های این شهرستان است 
در حالی که هیچ درآمد پایداری از این امالک 

نصیب شهرداری ها نمی شود.

اتمام حجت فرماندار بهارستان با شهرداران:

 احدی حق صدور مجوزات خارج از اصول را ندارد

فرمانده سپاه استان تهران با اشاره 
ایران  علیه  بر  تحمیلی  جنگ  به 
 2887 جنگ  این  گفت:  اسالمی 
این  در  که  انجامید  طول  به  روز 
جنگ و در این دفاع مقدس مردم 
بر 250 هزار  بالغ  اسالمی  انقالب 
شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده 

اند.
رباط  از  روز  اتفاق  گزارش  به 

در  زاده  حسن  سردار   ، کریم 
و  ایقارگران   ، رزمندگان  همایش 
پیشکسوتان جهاد و شهادت رباط 
تعداد  میانگین  داشت:  بیان  کریم 
شهدا در هشت سال دفتع مقدس 
که  است  بوده  روز  در  شهید   80

تقدیم اسالم و انقالب شده اند.
وی ادامه داد: بعد از دفاع مقدس 
همچنان  سال   32 گذشت  و 

یادواره  و  مجالس  در  قدرشناسی 
از خانواده های معظم  های شهدا 
ادامه  ایثارگران  و  جانبازان  شهدا، 
مراسمات  در  مردم  همه  و  دارد 
شامخ  مقام  از  تکریم  و  تجلیل 
شهیدان و خانواده های معزز شهدا 

حضور پیدا می کنند.
استان  سیدالشهدا  سپاه  فرمانده 
تهران تصریح کرد:  مردم جمهوری 
اسالمی ایران ، جشن چهل سالگی 
انقالب اسالمی را با شکوهتر از هر 
حیرت  که  کردند  برگزار  زمانی 

دشمنان را به دنبال داشته است.
دشمنان  افزود:  زاده  سردار حسن 
تصرف چند  در صدد  اسالم،  دین 
از  اما پس  بودند  ای سوریه  هفته 
گذشت چند سال مقاومت سنگین 
مردم ، رزمندگان و زلزله مقاومت 
، دشمنان شکست را پذیرفتند و از 

سوریه بیرون رفتند .
در  ارزشمند  مولفه  سه  به  وی 
اشاره  اسالمی  انقالب  پیروزی 

این مولفه ها  از  کرد و گفت: یکی 
که  است  جامعه  رهبری  و  امامت 
مقاومت  و  و موفقیت  پیروزی  اگر 
هشت  در  را  ملت  این  پایداری  و 
فرهنگ  ایجاد  مقدس  دفاع  سال 
واسطه  به  ایستادگی  و  مقاومت 
رهبر  و  امام  یک  حضور  و  وجود 
شجاع مدیر مدبر باشیم و با درایت 
آن  در  امام  حضرت  حکمت  با  و 
دوران و رهبری مقام معظم رهبری 
است که دوستان  دنیا  تمام  امروز 
و حتی دشمنان انقالب اسالمی به 
این رهبر  اعتراف می کنند که  آن 
عظیم الشأن در همه ابعاد همواره 
در مقابل تمام توطئه ها و نقشه های 

استکبار جهانی ایستاده است.
به  تهران  استان  سپاه  فرمانده 
در  مقاومت  های  هسته   تشکیل 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  جهان 
اسالم  جهان  بسیج  شاهده  امروز 
 ، سوریه  در  که  هستیم  دنیا  در 
عراق و در مقابل داعش و تکفیری 

ها که آمریکایی ها و انگلیسی ها و 
کردند  ایجاد  غربی ها  و  اروپایی ها 
اسالمی  تمدن  درون  جنگ  که 
جهان  بسیجیان  بیاندازند  راه  به 
اسالم یعنی فاطمیون و حیدریون 
تمامی  و  رضویون  و  زینبیون  و 
در  بسیجی  و  مردمی  نیروهای 
کردند  پیدا  مقاومت حضور  جبهه 
مقاومت  تفکر  که  کردند  ثابت  و 
خون  برکت  به  که  ایستادگی  و 
مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای 

ایجاد شده پیدا کرد 
سومین  و  دومین  به  زاده  حسن 
اسالمی  انقالب  پیروزی  مولفه 
ملت  درونی  اعتقادات  و  مردم  که 
ایران است اشاره کرد و افزود: این 
اعتقادات  ریشه در عاشورای امام 
کربال  آن  منشاء  که  )ع(  حسین 
است که خاطرات و حوادث که در 
شباهت  میشود  یاد  مقدس  دفاع 
بسیار زیادی به صحنه های عاشورا 

دارد.

فرمانده سپاه استان تهران :
مردم جمهوری اسالمی ایران ، جشن چهل سالگی انقالب اسالمی را با شکوهتر از 

هر زمانی برگزار کردند که حیرت دشمنان را به دنبال داشته است

خبر

سرهنگ قنبری فرمانده سپاه رباط کریم

دفاع مقدس با ایستادگی بر روی آرمانها 
شکل گرفته است

جدول شماره چهاردهم

اعزام ۲۰ دستگاه اتوبوس به 
همراه ۴۰ راننده به مرز مهران 

توسط شهرداری رباط کریم
حمل  سازمان  رئیس 
مسافر  و  بار  نقل  و 
کریم  رباط  شهرداری 
خدمات  برای   : گفت 
به  بهتر   هرچه  دهی 
زائرین اربعین حسینی 
20 دستگاه اتوبوس به 
همراه ۴0 راننده توسط 
رباط  شهری  مدیریت 
مهران  مرز  به  کریم 
شد. خواهند   اعزام 

با  سیفی  ابوالفضل 
افزود:  خبر  این  اعالم 
ساله،  هر  روال  طبق 
مدیریت  تاکید  با 
کریم  رباط  شهری 
اعزام  تدارکات  تمام 

اتوبوس  دستگاه   20
راننده  یک  همراه  به 
کمکی به مرز مهران 
در  که  شده  انجام 
طی  آینده  روز  چند 
را  آنها  مراسمی  یک 
ماموریت  محل  به 
کرد. خواهیم   راهی 

 وی در ادامه با تاکید 
اتوبوس  همه  اینکه  بر 
شده  انتخاب  های 
مرز  به  اعزام  جهت 
کیفی  لحاظ  از  مهران 
شده  ارزیابی  فنی  و 
دچار  آنجا  در  تا  اند 
ادامه  نشوند،  مشکل 
های  اتوبوس  داد: 

 23 تاریخ  از  اعزامی 
در  آبانماه  دوم  تا  مهر 
مستقر  مهران  مرز 
طی  تا  بود  خواهند 
مشخص  ریزی  برنامه 
دهی  سرویس  شده، 
ابا  اربعین  زائران  به 
)ع(  الحسین  عبداهلل 
را در خطوط مشخص 

شده عهده دار باشند.
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به گزارش اتفاق روز: نشست خبری سرهنگ روح اله 
با حضور  کریم  رباط  شهرستان  سپاه  فرمانده  قنبری 

اصحاب رسانه برگزار شد.
برنامه  تشریح  قنبری ضمن  نشست سرهنگ  این  در 
های هفته دفاع مقدس گفت: برای ما  دفاع مقدس 
با  و  گرفته  هامون شکل  آرمان  روی  بر  ایستادگی  با 
ایستادگی بر روی گفتمان انقالب ما می توانیم  بر روی 
محور والیت مداری حرکت کنیم همچنین باایستادگی 
بر محور جبهه حق توانستیم ثابت کنیم که دشمن هر 
اندازه هم که از توان نظامی تجهیزاتی و غیره برخوردار 
باشد اما اگر به این راهی که میریم ایمان داشته باشیم 

همیشه موفق هستیم.
خودمون  داخلی  بایدازظرفیت های  ما  افزود.  قنبری 
قطع یقین استفاده کنیم  و به جوانان و نخبگان کشور 

اعتماد داشته باشیم.

افقی:
1-قراردادی که در آن کسی با سرمایه دیگری کار می کند- 

شماره ساختمان- اجازه
2- فرزند امام حسین )ع( که سالروز والدتش را روز جوان نام 

نهاده اند- آزاد
3- بخش خارجی هر چیز- ابزار معاینه مجرای گوش

4- بنا- وسیله نخ ریسی- رود معروف آلمان
5- مو طالیی- ظلم و ستم- افزایش

6- از ایلخانان مغول- همدم و مونس- راه فرار
7- صورت- آشامیدنی ها- گیاه تاالب ها

8- رفع خستگی- لباس رستم دستان
9- مجازات شرعی- پشت سر هم بودن کاری- دین رایج در 

هندوستان
10- زمان گذشته- کالهبردار- بی رحم و سنگدل

11- خانه دوم کارمند- امال- درد و رنج
12- سبز روشن- جمله قرآنی- روشن و درخشان

13- معلم- سخن، گفتار
14- مزه حقیقت! – از آثار داستانی زنده یاد سعید نفیسی

15- تنها- مامان- از تفریحات مهیج در سواحل دریا

عمودی:
1-حساب کردن- شخص عاطفی

2- تکرار حرفی- نخست- راستی و درستی- پادشاه
3- صد متر مربع- کشاورزی- ورزش کشتی خراسان

زمین  از  آن  دریافت  با  خاطی  بازیکن  منزلت-  و  مقام    -4
مسابقه اخراج می شود

5- پس از مرحله قبل- باد و باران- موقع
6- اهل سرزمین گل ها- پادشاه مار دوش- انجمن بین المللی 

هواپیمایی جهان
7- حواری خائن- زاده شدن- نمو

8- عضو رونده- جنس- الزم- همه را شامل می شود
9- چارق- شب گذشته- صبور و بردبار

10- ناقص و ناتمام- چاق- برانگیختن
11- اهل کرواسی- پیروز مسابقه- ضمیری عربی

12- روز طبیعت نوروزی- تفریق
صدای  المپیک-  های  بازی  میزبان  نخستین  معزول-   -13

پنچری
14- غزال- حنا- سطل آبکشی از چاه- تنها
15- از باشگاه های فوتبال اتریش- مشایعت
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برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته از 
سوی پیمانکار فضای سبز شهرداری پرند

پیمانکار  با  قانونی  برخورد  از  پرند  شهرداری  سرپرست 
خصوص  در  گرفته  صورت  تخلف  دلیل  به  سبز  فضای 

پرداخت حق بیمه کارگران خبر داد.
روح اله حسنی با اعالم این خبر اظهار کرد: اخطارهای الزم 
به پیمانکار مربوطه داده شده تا در اسرع وقت نسبت به 
اصالح حق بیمه کارگران و پرداخت آن از همان شرکت 

طرف قرارداد با شهرداری اقدام نماید.

جمع آوری 1۴۰۰ تن نخاله ساختمانی از 
 حاشیه معابر شهر گلستان

و پسماند  نخاله  آوری 1۴00 تن  از جمع  شهردار گلستان 
داد. خبر  أخیر  ماه  دو  در  شهر  سطح  از   ساختمانی 

ساختمانی  پسماندهای  اینکه  بیان  با  پرچگانی  رحیم 
منظر  شدن  زشت  و  محیطی  زیست  های  آلودگی  باعث 
شهری می گردد، گفت: طی دو ماه أخیر در راستای جمع 
فضاهای  حاشیه  در  موجود  ساختمانی  های  نخاله  آوری 
و  آوری  جمع  نخاله  تن  مسکونی 1۴00  مناطق  و  شهری 
است. شده  منتقل  گلستان  شهر  زباله  معدن  منطقه   به 

نیازمند  زیست  محیط  از  حفاظت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اگر  زمینه  این  در  کرد:  عنوان  است،  همگانی  عزم 
شاهد  بگیرند  قرار  شهرداری  کنار  در  عزیز  شهروندان 
بود. خواهیم  واقعی  معنای  به  شهری  پایدار   توسعه 

نقش  به  شهروندان  اگر  کرد:  تصریح  گلستان  شهردار 
کنند  عمل  خوبی  به  مبدا  از  پسماند  تفکیک  در  خود 
شاهد  باشند،  داشته  توجه  زباله  اصولی  دفع  به  و 
بود. خواهیم  پاک  زمین  و  هوا  حوزه  در  خوبی   اتفاقات 

صورت  در  توانند  می  محترم  شهروندان  است  ذکر  شایان 
از  را  موضوع  شهر  مختلف  نقاط  در  نخاله  تخلیه  مشاهده 
طریق سامانه 137 یا شماره تماس 56333550  به اطالع 

شهرداری گلستان برسانند.

نگاه  در  خانواده  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
تامین  برای  انحصاری  است  فضایی  دینی، 

نیازهای روحی و معنوی است.
با  سید مهدی ساداتی در نشست هماهنگی 
علی مهدی دبیر علمی همایش آسیب های 
آسیب  شناخت  اهمیت  خصوص  در  خانواده 
نهاد  ترین  اصلی  بقای  برای  خانواده  های 
ترین  مناسب  خانواده،  کرد:  بیان  اجتماعی 
معنوی  و  روحی  نیازهای  تأمین  برای  کانون 
بشر است و بهترین بستر را برای تأمین امنیت 
جدید،  نسل  پرورش  اعضا،  روانی  آرامش  و 
ساختن  برآورده  و  فرزندان  کردن  اجتماعی 

نیازهای عاطفی افراد فراهم می آورد.

نماینده عالی دولت با یادآوری تشکیل خانواده 
افزود:  ادامه  بر مبنای اصول اخالقی و دینی 
در خانواده هایی که بیشترین تبعیت از آیات 
باب خانواده وجود دارد،  و احادیث دینی در 
افراد به خصوص زنان، میزان باالیی از احساس 
رضایت را تجربه می  کنند اما امروزه با صنعتی 
شدن و تغییر الگوهای تولید، تغییرات گسترده 
در ساختارهای اجتماعی و اصالحات دینی به 
تبعات کم رنگ شدن عنصر  آمده که  وجود 
ایمان و تقدم منافع دنیوی بر کسب رضایت 
الهی به جای خدامحوری است که برای حل 
این معضل بزرگ کارشناسان باید به صورت 

جدی پای کار بیایند.

به  اشاره  با  ساداتی 
همایش  های  محوریت 
علمی آسیب هاب خانواده 
همایش  این  شد:  یادآور 
در  بار  نخستین  برای 
سال  ماه  مهر  شانزدهم 
جاری در سطح شهرستان 
با حضور مسئوالن استانی 
با محوریت عناوینی چون؛ 
عوامل پیداپیش روابط فرا 
نقش  خیانت،  و  زناشویی 

گیری  شکل  در  مجازی  فضای  و  ها  رسانه 
و طالق،  اعتیاد  خانواده، طالق،  های  آسیب 

معنویت و طالق، تعارضات زوجی و کودکان 
آیت اهلل رفسنجانی  طالق در سالن همایش 

اداره آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

کانون خانواده ،مامن رهایی از ناهنجاری ها

 عضو شورای شهر پرند 

کالنتری های شهر پرند پاسخگوی 
جمعیت این شهر نیست

شهری  پارلمان  عضو 
پرند گفت : در بودجه 
 ، شد  مقرر  سالجاری 
ضرورت  به  عنایت  با 
ضریب  بردن  باال 
پرند  شهر  در  امنیتی 
و  اسالمی  شورای   ،
بر  شهری  مدیریت 
اعتبارات  که  شد  آن 
به  بودجه  در  خوبی 
مانتورینگ  منظور 
نماید. ایجاد   شهر 

با  میرزایی  محمد 
دو  وجود  به  اشاره 
کالنتری در شهر پرند 
، بیان داشت: این دو 
پاسخگوی  کالنتری 

ی  ها ز نیا
شهر جگعیت 
سب  متنا
جمعیت  با 
. نیست   آن 

یادآور  وی 
در  شد: 
جلسه ای که 

نیروی  فرماندهی  با 
استان  غرب  انتظامی 
 ، شد  برگزار  تهران 
شرکت  گردید  مقرر 
شهرداری  و  عمران 
در تجهیز حوزه های 
اقدامات  انتظامی 
. دهد  انجام  را   الزم 

داد:  ادامه  میرزایی 

 ، راستا  همین  در 
مطالبه  با  همچنین 
اسالمی  شورای  گری 
شهر پرند ، مقرر شد 
انتظامی  فرماندهی 
تهران  استان  غرب 
اعزام  و  اختصاص  به 
از  انسانی  نیروهای 
مجرب  کادر  میان 

اقدام کند.



ویژه صالحیه

همایش شهرداران استان تهران به همت شهرداری صالحیه واقع در شهرستان بهارستان با حضور معاون عمرانی 
وزیر کشور ، رییس حراست وزیر کشور ، استاندار تهران ، معاون عمرانی استاندار تهران و شهرداران استان تهران 

با هدف انتقال دانش مدیریت شهری در صالحیه برگزار شد.
شهردار صالحیه در نشست مشترک شهرداران استان تهران اظهار کرد: امروز صالحیه در  زمینه خدمات عمرانی 

و زیرساختی حرف هایی برای گفتن دارد

 علیرضا قربانی در نشست مشترک شهرداران استان تهران با اشاره به گام های بلند مدیریت شهری صالحیه در 
توسعه و تحول شهری بیان داشت:

از زمان قبول تصدی در دوره چهارم شورای اسالمی شهر تاکنون اقدامات موثر و مطلوبی در جهت ارتقاء عمران 
و آبادانی شهری برداشته ایم  که اجرای یکصد پروژه شاخص در عموم حوزه های مدیریت شهری  موید این 

نکته است.
وی با مهم برشمردن وحدت رویه  مطلوب میان اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری صالحیه گفت:

برنامه ریزی و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری صالحیه حاصل وفاق رویه میان 
این اعضا و همچنین مدیران مرتبط در سطح شهرستان بهارستان است که موجب بهره مندی و رضایت مردم 

قرار گرفته است.
شهردار صالحیه پروژه هایی مانند: ساماندهی کانال سیاب، بوستان خطی نهج البالغه، بوستان والیت، عملیات 
پارک  شهر،  دور  رینگ  و  رفسنجانی  هاشمی  اله  آیت  کمربندی  باقر)ع(،  امامزاده  جاده  تعریض  در  عمرانی 
اختصاصی بانوان، ساختمان سرای محله و... را از شاخص ترین اقدامات عمرانی شهرداری صالحیه قلمداد کرد 
و گفت: بخش قالب این پروزه ها برای اولین بار در سطح شهرستان بهارستان مورد احداث و بهره برداری عموم 

قرار گرفته است.
قربانی با اشاره به بهره برداری از مجتمع فرهنگی هنری شهرداری صالحیه مزین بنام شهید امامی در زمینی به 
مساحت 2300 مترمربع، مجموعه شهربازی صالحیه در زمینی به مساحت 7000 مترمربع با مشارکت و سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در قالب BOT از اقدامات موثر شهرداری برشمرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط 
خاص اقتصادی و تنگنای دولت در تخصیص بودجه این قبیل اعمال سبب کمک دهی به مجموعه شهرداری ها 

می گردد که توسعه و تحول شهری را بهمراه دارد.

باز  قلعه  بافت فرسوده در محدوه  قلعه در صالحیه؛  برای ساکنان محدوده  خبِر مسرت بخش   *
آفرینی شهری می شود

شهردارصالحیه با اعالم اینکه رویکرد بازآفرینی شهری از برنامه های مهم شهرداری و شورای صالحیه است گفت: 
یکی از مهمترین ایده های مطرح شده از سوی شهرداری و شورای شهر صالحیه که هم اکنون نیز در حال پیگیری 

است، بازآفرینی شهری در حوزه بافتهای فرسوده است.
 علیرضا قربانی ادامه داد: در همین راستا برای انتقال ساکنان محله قلعه که حدود یکصد خانوار هستند، در حال 

برنامه ریزی برای ساخت یکصد واحد مسکونی هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: در صورت انجام این کار، اراضی تخلیه شده محدوده معروف به قلعه نیز به فضای سبز تبدیل 

خواهد شد.

* ایجاد شهرک صنفی و کارگاهی خروج شهر از حالت خوابگاهی را رقم می زند
علیرضا قربانی شهردار صالحیه با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه های مهم شهرداری و شورای 
شهر صالحیه ،ایجاد یک فضای صنفی و کارگاهی در حاشیه شهر است که این کار با هدف اشتغالزایی در منطقه 

می شود. 
وی ادامه داد: در صورت اجرای نهایی این طرح قطعا زمینه برای اشتغال بسیاری از شهروندان که جهت کار به 
تهران و شهرهای همجوار عزیمت می کنند فراهم می شود و صالحیه نیز از زیر عنوان خوابگاهی خارج خواهد شد.

قربانی عملیاتی شدن این ایده را در راستای هویت بخشی به شهر صالحیه موثر خواند و گفت: در صورت تخصصی 
شدن کارگاه ها می تواند یک شخصیت ویژه به شهر بدهد. مثال اگر کارگاه های اینجا طبق پیش بینی اولیه انجام 
شده به تولید های کیف و کفش اختصاص پیدا کند به طور حتم صالحیه را به یک مرز بزرگ تولید این محصوالت 
تبدیل خواهد کرد و به واسطه پتانسیل هایی که دراین شهر وجود دارد حتی در آینده میتوان به گسترده شدن 

این پدیده و توسعه سایر صنایع غیر آالینده امیدوار بود.
شهردار صالحیه گفت: در این زمینه با پیگیری های شورای برنامه ریزی شهرستان و هدایت شخص فرماندار ،دو 
توافق خوب در زمینه هایی به مساحت 80  هکتار صورت گرفته است که در کنار آن به واسطه سهم بزرگی که 

نصیب شهرداری شده قطعا یک فضای سبز متمرکز 10 هکتاری نیز احداث خواهد شد.

همایش شهرداران استان تهران در صالحیه برگزار شد
  صالحیه تحسین مسئولین استان تهران را برانگیخت
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رئیس شوراي اسالمي شهر صالحیه تشکیل شوراهاي اسالمي شهر را برخواسته از دل 
نیازهای مردم دانست و بر ضرورت پیگیری مطالبات قانونی شهروندان توسط سایر 

اعضای این نهاد مردمی تاکید کرد. 
محمدرضا دهقان نیری در خصوص نحوه تعامل و نظارت بر امور شهری  اظهار کرد: 
اجرایي موجبات پیشرفت کار  در سیستم مدیریت  امور  نظارت جدي شوراها در  
شهری می شود که رضایت شهروندان را  بهمراه دارد. وي با تاکید بر اینکه بازدیدهاي 
دوره اي در برنامه کاری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهرصالحیه قراردارد گفت: 
کلیه کارشناسان در حوزه هاي مختلف شهری باید بر تمام جزئیات کاریشان تسلط 

کامل داشته باشند تا بتوانیم خدمات ملموس تري را به شهروندان ارائه کنیم.
گفت:   های شهری  پروژه  اجرای  و  تعریف طرح  از  در خصوص هدف  نیری  دهقان 
نگهداشت شهر ،رضایتمندي شهروندان  و ارزیابي میزان رضایتمندي از خدمات ارائه 
شده که براساس اطلس نیازسنجی شهروندي صورت مي گیرد، مولفه های  مهم در 
ارزیابي ها تمام پروژه های شهری است که مدنظر مجموعه مدیریت شهری در صالحیه 

قرار می گیرد.

رئیس شوراي اسالمي شهر صالحیه :

پیگیری مطالبات قانونی شهروندان
اهتمام شهرداری صالحیه در برگزاری میزبانی شایسته از مسئولین و مدعوین در  خدمت به جامعه شهری تلقی می شود

نشست مشترک شهرداران شهرهای استان تهران مراتب قدردانی استاندار تهران را 
به همراه داشت.

دکتر محسنی بندپی به همراه هئیت همراه از عملکرد کارکنان و مدیران برگزار 
کننده این مراسم قدردانی کرد و میزبانی شایسته از مقامات ارشد کشوری، استانی و 
مدیران شهری شهرهای استان تهران را نتیجه ی احساس تعهد و مسئولیت پذیری، 

همکاری و هماهنگی تمامی مسئولین و کارکنان شهرداری صالحیه دانست.
محسنی بندپی، تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندان در قالب پاسخگویی 
با آغوش باز و بر مبنای ضوابط قانونی توسط مدیران شهری و مجموعه تحت تصدی 
آنان را از جمله مهمترین وظایف در اقناع و رضایتمندی مردم دانست و برای تکریم 

شهروندان توصیه های الزم را به آنان ارائه نمود.
علیرضا قربانی شهردار صالحیه نیز در پایان این دیدار صمیمی، ضمن تقدیر از تعامل 
نزدیک و صمیمی استاندار تهران و هیئت همراه با شهرداری ها، حضور و تعامل 
آنان را موجبات قوت قلب و همدلی بیشتر کارکنان و هماهنگی آنان در اجرای 
وظایف دانست و آن را نشانه مدیریت صحیح و اهمیت دادن به فرهنگ سازمانی 

قلمداد نمود.

قدردانی استاندار تهران از میزبانی شایسته 
شهرداری صالحیه 

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: پس زدگی جمعیت 
در پایتخت سبب هجوم سیل جمعیت از این شهر و دیگر شهرهای کشور به شهرهای 

اطراف تهران شده است.
به گزارش اتفاق روز، مهدی جمالی نژاد  در نشست مشترک شهرداران استان تهران 
که در شهر صالحیه برگزار شد با اشاره به متفاوت بودن نحوه اداره شهرهای استان 

تهران نسبت به سایر استان ها اظهار داشت: تعامل 
چگونگی  و  یکدیگر  با  پایتخت  شهرداری های 
این گونه   در  آن ها  سیاست گذاری  و  اقدامات 

نشست ها انجام می گیرد.
وی با اشاره به هم افزایی شهرداران کشور تصریح 
کرد: این هم افزایی در استان ها، شهرها و روستاهای 
و  متناوب  مشترک،  جلسات  صورت  به  کشور 

منطقه ای برگزار می شود.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور سپس افزود: شهر تهران به عنوان پایتخت 
که  می برد  رنج  مهاجرت  معضل  از  همواره  کشور 
اخیراً شاهد پس زدگی جمعیت در این شهر هستیم 
و  تهران  شهر  از  جمعیت  سیل  هجوم  شاهد  که 
دیگر شهرهای کشور به شهرهای اطراف تهران آن 

هستیم.
مردم نهاد  برای حل مشکالت  تشکل های  ظرفیت 

حاشیه نشینی به کارگیری شود 
بسیار  موضوعات  از  یکی  داد:  ادامه  جمالی نژاد 
اطراف  باالخص شهرهای  تهران و  استان  مهم در 
آن طرح مجموعه شهر است که مسائلی همچون 
مالحظات ترافیکی، مسائل زیست محیطی و فضایی 

و ملزومات مختلف در آن مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست ملی شهری بسیار مهم و حائز اهمیت است 
که باید توسط مسئوالن و شهرداران مورد توجه قرار بگیرد و نظام شهری در استان 

تهران می تواند در شهرهای کل کشور تأثیرگذار باشد.

* لزوم چابک سازی سازمانی و تناسب منابع انسانی با ساختار سازمانی 
شهرداری ها

مسعود مختاری، نماینده شهرداران استان تهران در شورای اداری و استخدامی 
استانداری تهران در سمینار شهرداران استان تهران با حضور معاون وزیر کشور و 
استاندار تهران به بررسی مشکالت ساختاری نیروی انسانی شهرداری ها پرداخت 

و نکاتی را بیان کرد.
صالحیه،  شهرستان  در  تهران  استان  شهرداران  سمینار  از  روز،  اتفاق  گزارش  به 
در این جلسه ضمن خیر مقدم توسط علی قربانی، شهردار صالحیه و بیان نکاتی 
توسط مسئوالن حاضر در خصوص مسائل کالن شهرداری ها در حوزه منابع انسانی، 
مسعود مختاری به عنوان نماینده شهرداران استان تهران به ایراد سخنانی در این 

باره پرداخت.
و  متخصص  نیروی  کمبود  انسانی،  نیروی  تراکم  اینکه  بیان  با  این جلسه  در  وی 
عدم تناسب چارت سازمانی با وظایف محوله شهرداری باعث تراکم نیرو و کاهش 
کارآمدی سازمانی شهرداری ها شده است، بیان داشت: فرآیند کند و به روز رسانی 
نشده استخدام و وجود عوامل مختلف دخیل در استخدام نیرو در شهرداری ها و 
وجود کارکنان بی شمار غیر متخصص که در طول زمان به دالیل مختلف جذب 
شهرداری ها گردیده است موجب عدم تناسب درونی و بیرونی ساختاری و عملکردی 

شهرداری ها شده است.
شهردار قدس که به نمایندگی از شهرداران استان تهران سخن می گفت، خاطر نشان 
کرد: این عدم تناسب و کژقوارگی ساختاری شهرداری ها موجب گردیده است که در 
حوزه های کالن و راهبردی دچار ضعف نیروی انسانی متخصص گردیم و در بخش 
های اداری و پشتیبانی از تورم حضور بیش از حد نیروهای ناکارآمد که بهینگی و 

بهره وری سازمان را تحت الشعاع قرار می دهند رنج ببریم.
وی در ادامه افزود: عدم توجه به مسیر ارتقای شغلی و کارراهه شغلی کارکنان به 

عنوان راه برون رفت از رکود سازمانی و از بین رفتن انگیزه کارکنان که موجب تسریع 
در فرآیند دستیابی به حد بی کفایتی کارکنان و تبدیل منابع و درآمد های سازمان 
خدمات رسان شهرداری ها به هزینه روزمرگی کارکنان بی انگیزه و کاهش درآمد 
های شهرداری ها در جهت توسعه روزافزون شهری از طریق افزایش هزینه های 

جاری سازمان ها می گردد.
مختاری در ادامه تصریح کرد: لزوم اتخاذ رویکرد علمی و روزآمد به منابع انسانی 
به عنوان رکن اصلی دستیابی به راهبردهای سازمانی از طریق شایسته ساالری و 
آموزش، ایجاد بستر جذب نیروهای متخصص و کارآمد و چابک سازی سازمان از 
طریق تعدیل نیروهای ناکارآمد، می تواند راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود 

منابع انسانی شهرداری ها در میان مدت باشد.
وی که به دلیل کمبود وقت موفق به ارائه مطالب آماده شده در خصوص مسائل 
مربوط به کارراهه شغلی منابع انسانی و راه های افزایش بهره وری حضور افراد در 
سازمان ها نشد به طور خالصه بیان داشت: توجه به جداول امتیازی، ارتقای شغلی از 
طریق گروه بندی، شرایط احراز شغلی، توجه به حقوق ایثارگران و آزادگان و تبیین 
مسیر ارتقای شغلی از جمله مسائل مهم مدیران منابع انسانی به منظور احیای مسیر 

پیشرفت افراد در سازمان هاست که باید به آن ها توجهی ویژه مبذول گردد.
گفتنی است؛ نشست مشترک شهرداران استان تهران با حضور جمعی از مقامات 
و  امور شهری  توسعه  و  عمران  معاون  نژاد  جمالی  مهدی  جمله؛  از  استانی  ارشد 
محمد  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  روستایی 
ابراهیم شوشتری مشاور وزیر و ریاست مرکز حراست وزارت کشور، محمد تقی زاده 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، جمال زنگیشه مدیرکل دفتر مدیریت 
عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران، سید محمدرضا هاشمی نیا مدیرکل 
حراست استانداری تهران و سایر مدیران کل، شهرداران، مسئوالن و مدعوین در 

صالحیه واقع در شهرستان بهارستان برگزار شد.

سیل مهاجرت ها به حومه پایتخت نگران کننده است

رئیس مرکز حراست وزارت کشور با تأکید بر حراست 
از  در حراست  گفت: شهرداران  اموال شهرداری ها  از 
از ظرفیت های خود  باید  بیت المال  اموال  و  دارایی ها 
برای درآمدزایی و درآمد پایدار استفاده کرده و بر نحوه 

هزینه کردها نظارت داشته باشند.
ابراهیم  محمد  بهارستان،  از  روز  اتفاق  گزارش  به 
شوشتری  در نشست مشترک شهرداران استان تهران 
آمریکا علیه  به تحریم های  اشاره  با  در شهر صالحیه 
با  و سرمداران  آمریکا  فشارهای  داشت:  اظهار  کشور 
کشور  در  نارضایتی  ایجاد  هدف  با  اقتصاد  محوریت 
این  است که وظیفه مسئوالن در حوزه های مختلف 

ارباب  تکریم  و  رضایتمندی  احترام،  سطح  که  است 
رجوع را به خوبی انجام دهند تا لطمه ای به نظام وارد 
نشود.وی ادامه داد: برای مقابله با تحریم های اقتصادی 
بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران باید به 
صورت جهادی با اهداف پلید و شوم دشمنان مقابله و 

مسیر پیشرفت و توسعه را هموار کرد.
رئیس مرکز حراست وزارت کشور سپس با اشاره به 
نقش جدی شهرداران در ایجاد ثبات در کشور تصریح 
با شهرداری ها  ارتباط مستمر مردم  به  توجه  با  کرد: 
ضروری است در مراجعات متعدد مردم به شهرداری ها 
تکریم ارباب رجوع با جدیت مورد توجه قرار گیرد که 

رضایت و تکریم مردم از اولویت های وزیر کشور است.
ماندگار  پروژه های  اجرای  بر  تأکید  ضمن  شوشتری 
توسط  باید  پروژه هایی  و  طرح ها  افزود:  شهرها  در 
آ ن ها  افتتاح  با  که  شود  اجرا  شهرها  در  شهرداران 
آورد. وجود  مردم  برای  را  دلگرمی  و  شادابی  امید، 

وی همچنین به حراست از اموال شهرداری ها تأکید 
دارایی ها  از  در حراست  باید  گفت: شهرداران  و  کرد 
گرفته  کار  به  را  تالش خود  تمام  بیت المال  اموال  و 
و از ظرفیت های خود برای درآمدزایی و درآمد پایدار 
استفاده کنند و عالوه بر این بر نحوه هزینه کردهای 

مجموعه شهرداری نظارت داشته باشند.

برنامه های تأمین درآمد پایدار 
برای شهرداری ها پیگیری شود

تهران  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
هواشناسی  سازمان  پیش بینی  به  توجه  با  گفت: 
پاییز  فصل  در  باران  بارش   شّدت  بر  مبنی 
شهرداران باید الیروبی انهار و رسیدگی به دره ها 
گزارش  دهند.به  قرار  توجه  مورد  را  مسیل ها  و 
اتفاق روز از بهارستان، محمد تقی زاده  در دومین 
نشست فصلی شهرداران در شهر صالحیه با اشاره 
مدیران  هم اندیشی  نشست  برگزاری  اهداف  به 
شهری در چگونگی اداره امور شهر اظهار داشت:  
باید تمامی امکانات مطلوب جهت رفاه و آرامش 
مردم فراهم شود تا بتوان عدالت اجتماعی را برای 

مردم به ارمغان آورد. وی ادامه داد: باید بتوانیم 
در مدیریت شهری استان تهران به توسعه متوازن 
شهری در مجموعه شهرها دست پیدا کنیم چرا 
استان  در شهرهای  استان  از جمعیت  نیمی  که 
تهران سکونت دارند.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار تهران سپس با اشاره به فرا رسیدن آغاز 
سال تحصیلی جدید تصریح کرد: در آستانه سال 
تحصیلی جدید شهرداران باید همه نکات در این 
از ظرفیت های  و  قرار دهند  را مورد توجه  حوزه 
کنند.  استفاده  مدارس  بازگشایی  در  خود 
تقی زاده همچنین افزود: طبق پیش بینی سازمان 

هواشناسی، بارش های بارانی در فصل پاییز امسال 
نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود که در 
این راستا شهرداران باید الیروبی انهار و رسیدگی 
تا  قرار دهند  را مورد توجه  به دره ها و مسیل ها 
دچار آبگرفتگی و ورود آب های روان و سیالب در 

شهرها نشویم.
سرویس  سپند  سامانه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
کنترل  و  نظارت  باید  کرد:  خاطرنشان  مدارس 
سرویس های مدارس از طریق این سامانه به ثبت 
برسند تا در چارچوب نظارتی، خدمات مطلوبی به 

قشر دانش آموزان ارائه شود.

هشدار معاون استاندار 
تهران نسبت به احتمال وقوع 

بارش های شدید در استان
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استاندار تهران با اشاره به اهمیت امنیت و 
احساس امنیت بر حفظ اقتدار و سربلندی 
هوشمندانه  اقدامات  برکت  به  کشور 

نیروهای نظامی و انتظامی تاکید کرد. 
مراسم  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
انتظامی  یگان های  مشترک  صبحگاه 
غرب استان تهران ضمن گرامیداشت آغاز 
هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: امروز 
تهران  استان  غرب  انتظامی  فرماندهی 
شرایطی را فراهم کرده که شاهد وجود 
امنیت و احساس امنیت بسیار باالیی در 

این منطقه هستیم.
وی ادامه داد: یکی از مولفه های توسعه 
نظم  حفظ  کشورها  بالندگی  و  یافتگی 
براساس  اگر  و  امنیت در جامعه است  و 
فراهم  جهت  اجتماعی  عدالت  توسعه 
اجتماعی  های  فعالیت  بستر  کردن 
کشورها را در رتبه توسعه یافته، در حال 
می کنند  ارزیابی  مانده  عقب  و  توسعه 
طی  را  شرایط  این  است  قادر  کشوری 
کند که بتواند در درون از امنیت باالیی 

برخوردار باشد.
استاندار تهران سپس با اشاره به اهمیت 

بیان کرد: آرامش برای تک تک  آرامش 
آرامش  و  فردی  صورت  به  جامعه  آحاد 
اجتماعی و خانوادگی برای کل جمعیت 

مطرح است.
امروز  گفت:  همچنین  بندپی  محسنی 
حفظ اقتدار و سربلندی کشور و مقاومت 
اقدامات  برکت  به  کشور  پایداری  و 
هوشمندانه ارتشیان، سپاهیان، بسیجیان 
نیروها و سربازان گمنام  از  بهره گیری  و 
امام زمان)عج( وزارت اطالعات و سازمان 
کردن  خنثی  در  کشور  حراست  های 
جهانی  استکبار  و  بیگانگان  های  توطئه 

باشیم.

محسنی بندپی: حفظ اقتدار و سربلندی 
کشور به برکت اقدامات هوشمندانه نیروهای 

نظامی و انتظامی است

شکست مفتضحانه ائتالف سعودی در جنگ با یمن

شهر  شورای  رئیس 
تهران گفت: دولت نمی 
برابر  در  را  خود  تواند 
مسائل تهران بی تفاوت 

احساس کند.
اتفاق  گزارش  به 
مهر،  از  نقل  به  روز 
رییس  هاشمی  محسن 

ابتدای  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
با  شورا  نهمین جلسه  و  یکصدو شصت 
گرامیداشت  روز تهران در چهاردهم مهر 
ماه گفت: سالروز تعیین تهران به عنوان 
پایتخت کشور توسط آقامحمدخان قاجار 
به  را  تهران  نقش  قبل،  سال   ۲۳۴ در 
ایران  اقتصادی  و  سیاسی  مرکز  عنوان 

ارتقا داد.

محسن هاشمی افزود: موقعیت 
جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی 
تهران موجب شده است تا نه 
بلکه  پایتخت  عنوان  به  تنها 
کالنشهر  بزرگترین  عنوان  به 
از  درصد  ده  از  بیش  کشور، 
و  خود  در  را  کشور  جمعیت 
به همین میزان در حومه خود 

میزبانی کند.
تبلیغات  در  اگرچه  اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  تهران  عمومی،  تصور  و 
لحاظ  به  کشور  مناطق  برخوردارترین 
اما  افزود:  است  وتسهیالت  امکانات 
واقعیت این است که یکی از محرومترین 
مردمان و مناطق ایران را نیز می توانیم 

در تهران مشاهده کنیم.

دولت نمی تواند در برابر مسائل 
تهران بی تفاوت باشد
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خبر

نوشتار

بهارستان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
در  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
غربالگری  طرح  این  قالب  در  گفت:  شهرستان  این 
می شود انجام  رایگان  صورت  به  غیرواگیر   بیماری های 

به گزارش اتفاق روز، دکتر دانوش دمیریان با اشاره به اجرای 
طرح تحول نظام سالمت در شهرستان بهارستان اظهار داشت: 
این طرح در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بهارستان 
به اجرا درآمده است که در قالب آن غربالگری بیماری های 
غیرواگیر شامل سرطان پستان، سرطان دهانه رحم، روده بزرگ 

 و بیماری های قلبی عروقی به صورت رایگان انجام می شود.
بهارستانی  بانوان  نفری  هزار   50 مشارکت  به  اشاره  با  وی 
بیان  رحم  دهانه  و  پستان  سرطان های  غربالگری  طرح  در 
سینه،  خودآزمایی  قبیل  از  مسائلی  طرح  این  در  کرد: 
زودرس  تشخیص  روش  های  و  خطر  عوامل  و  عالئم 
شد. داده  آموزش  مراجعه کنندگان  به  نیز  سینه   سرطان 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان همچنین 
با اشاره به مشارکت بیش از 1۲ هزار نفری مردم در غربالگری 
بیماری های سرطان روده نیز افزود: برای همه اقشار غربالگری 
بیماری های دیابت و چربی خون، بیماری های قلبی و عروقی 
از دو  و درمانی شهرستان  بهداشتی  پایگاه های  و  در مراکز 
انجام است که این روند بدون توقف  سال گذشته در حال 
تاکنون  و  انجام  حال  در  سال   ۳0 باالی  افراد  کلیه  برای 
شده اند. غربالگری  طرح  این  در  نفر  هزار   60 از   بیش 

دمیریان به غربالگری سرطان پستان در مناطق حاشیه نشین 
و کم برخوردار و جامعه هدف بهزیستی و کمیته بهارستان نیز 
اشاره کرد و گفت: در این طرح بیش از ۴ هزار نفر از زنان 
مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین شهرستان تحت غربالگری 
سرطان پستان قرار گرفتند که برای ۲50 نفر افراد مشکوک 
 جهت بررسی های تکمیلی سونوگرافی و ماموگرافی انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انجام معاینه 
توسط پزشک ماما یکی از روش های اصلی غربالگری سرطان 
پستان است در این طرح تعداد ۳ مورد سرطان پستان کشف 

شد که به منظور پیگیری درمان در حال پیگیری هستند.

طرح غربالگری بیماری های غیرواگیر رایگان در 
بهارستان اجرا می شود

سالمت

چاپخانه گل آذین

باغستان  شهرداری  ورزشی   و  خدماتی   ، عمرانی  های  پروژه  
تهران  استان  مسئولین  حضور  با  ریال  میلیارد   ۴5 اعتبار  با 
رسید. برداری  بهره  به  باغستان  و  شهریار  شهرستان   و 

و تالش شهرداری  به همت  که  باغستان  پروژه شهر  افتتاح ۸  آیین  در 
 ، تهران  استاندار  بندپی  محسنی  انوشیروان   ، شد  برگزار  باغستان 
محمودی شاه نشین نمایند مردم در مجلس شورای اسالمی ، فرماندار ، 
امام  و  شهریار  شهرستان  انتظامی  نیروی  و  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
داشتند. حضور  باغستان  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار   جمعه 

شهید  سردار  ورزشی  سالن  افتتاح  آیین  در  باغستان  شهردار 
 ۲6 بر   بالغ  اعتباری  با  پروژه  این  داشت:  اظهار  کلهر   یداله  حاج 
رسید. برداری  بهره  به   ... مساحت  به  زمینی  در  ریال   میلیارد 

بیان  باغستان  عمرانی  های  پروژه  افتتاح  به  اشاره  با  رنجبر  حسن 
شهری  عمران  مختلف  های  بخش   در  که  ها  پروژه   این  کرد: 
رسید. بهره برداری  به  ریال  میلیارد   ۴00 بر  بالغ  اعتباری  با   است 

وی پروژه کنارگذر سعیدآباد را از جمله طرح های خوب و مطالبات مردم 
باغستان دانست و گفت: کاهش ترافیک و سهولت در تردد در طول شبانه 
روز در نقاط مختلف شهر در اولویت مدیریت شهری قرار دارد که با بهره 
 برداری این پروژه حیاتی ، بخشی از معضالت ترافیکی شهر کاهش می یابد.

دیگر  از  را  باغستان  شهر  نصیرآباد  مسافربری  پایانه  باغستان  شهردار 
یکی  که  طرح  این  کرد:  تاکید  و  دانست  باغستان  افتتاحی  های  طرح  
به  زمینی  در  آن  نخست  فاز  بود  مسئولین  و  مردم  های  دغدغه  از 
 مساحت 6 هزار مترمربع در بلوار شهید همدانی به بهره برداری رسید.

احداث   ، مسافربری  پایانه  بعدی  فازهای  در  داد:  ادامه  رنجبر 
شهرداری  شهری  خدمات  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  ساختمان 
باشد. می  اجرا  دست  در  و  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در   باغستان 

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  ساختمان  تکمیل  و  ساخت  از  وی 
ساختمان  این  کرد:  بیان  و  داد  خبر  گلگون  صنعتی  شهرک 
بر  بالغ  اعتباری  با  و  مترمربع   155۴ مساحت  به  زمینی  در 
یابد. بهبود  شهر  های  سرانه  تا  گردید  احداث  ریال  میلیارد   ۳0 

شهردار باغستان تصریح کرد: بر اساس سیاست های مدیریت شهری برنامه 
 های  مدونی را برای تعریف چشم انداز مطلوب برای رسیدن به شهری پویا داریم.

رنجبر خاطرنشان کرد: در جهت سیاست های وزیر محترم کشور جهت تکریم 
ارباب رجوع ، چابک سازی مجموعه شهرداری را در برنامه داریم که نهادی 
 کامال مردمی و مشارکتی را برای خدمت رسانی مطلوب به ارمغان آوریم.

تامین زیرساخت  وی اظهار کرد: در مسیر حرکت و ریل گذاری جهت 
ها برای تحقق شهری ایده آل هستیم و امیدواریم که با همت مسئوالن 
استان، حمایت های فرماندار و اعضای شورای اسالمی شهر  شاهد تحقق 

این امر مهم باشیم.

۸ پروژه زیرساختی هدیه شهردار باغستان به مردم

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

عکس نوشت
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