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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

معضلی که همواره در شبکه های اجتماعی و ارتباط 
وسوء  نادرست  استفاده  است  داشته  وجود  جمعی 
استفاده از این فضا بوده ، این سوء استفاده به نحویست 
در  صفحات  اندازی  راه  با  )باجگیر(  سودجو  افراد  که 
اند ودر حال  تلگرام  تبدیل به آمد نیوز داخلی شده 
جوالن وآلوده و ملتهب کردن فضای کشور هستند. آنها 
افراد و شخصیت  های مختلف کشوری، مسئولین  و...، 
برای آنها از پخش شایعه یا انتشار اخبار دروغین  سوء 
استفاده می  کند و احساس می  کنیم  این سوء استفاده 
ها  دغدغه  ها و نگرانی های می  آورد و نقدهای سازنده 
به سبب  دروغین  روانی  به جنگ  مجازی   فضای  در 
ناآگاهی افراد به فضای جامعه آن را ملتهب می کند 
واین هشداری است برای مسؤلین که هرچه زودتر با 
توجه به فیلتر بودن تلگرام در کشور جلوی موج های 
سمپاش  ی  ها  کانال  افراد   برای  انتخاباتی  دروغین 
وباجگیر گرفته شود.عمدتا این کانال ها با فیک های 
به جای  کانال ها  این  استفاده می کنند  صوری سوء 
ارائه  اینکه مطالبه گر باشند عمدتا از مطالبه گری و 

راهکار خارج شده اند. 
دسترس  از  درکشور  رسانه  مدیریت  ناخواسته  وبطور 
مسئوالن ما خارج شده است و در اختیار افراد بی هویت 
ویا خارج از مرزها قرار گرفته و متاسفانه مسئوالن ما 
هیچ حد و مرزی را برای این شبکه ها ترسیم نکرده 
اند . امنیت نظام و بنیان خانواده ها به مخاطره  افتاده 
است و با همان سالح هایی که دشمن به اسم تلگرام 
راحت  به  و  کرده  و…طراحی  ،اینستاگرام  اپ  ،واتس 
ترین شکل در اختیار جوانان و حتی نوجوانان ما قرار 
داده است ، حال جوانان این مرز و بوم با این سالح به 
، به جان نیروهای  با دشمن مقابله کنند  اینکه  جای 
خودی افتاده اند و با اذهان پر از شبهه و شایعه ؛ قصد 

ضربه زدن به انقالب و بنیان های خانواده را دارند .
  با توجه به اینکه شبیه این هشدار در بیانیه گام دوم 
انقالب هم آمده بود، که حضرت آقا فرموده اند: ابزارهای 
رسانه ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در 
اختیار کانون های ضد معنویّت و ضد اخالق نهاده است 
و هم  اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل های پاک 
جوانان و نوجوانان و حّتی نونهاالن با بهره  گیری از این 
ابزارها را به چشم خود می  بینیم، دستگاه  های مسئول 
حکومتی دراین  باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که 

باید هوشمندانه و کاماًل مسئوالنه صورت گیرد.

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی1000  تومان             12  صفحه

گام چهارم برجامی ایران 
برداشته شد

زمینه برگزاری انتخابات 
الکترونیکی مهیاست

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون قضائــی و حقوقــی مجلــس گفــت: 
زمینــه اســتفاده از ظرفیــت برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی فراهــم 

اســت و می توانیــم از تجربیــات ســایر کشــورها اســتفاده کنیــم.
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اختتامیه جشنواره مطبوعات در  
7رباط کریم برگزار می شود

دکتر محسنی بندپی :

استان تهران رتبه ممتاز پدافند 
غیرعامل را کسب کرد

 توصیه مقام معظم رهبری درباره 
ناآرامی های عراق ولبنان
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اجرای قانون شفافیت مالی امکان 
زد و بندها را به صفر می رساند
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افزایش چشمگیر مشارکت مردمی 
درپرداخت عوارض شهری
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اجتماعی 11

 اگر عملگرا و واقع گرا باشیم، 
می توانیم تحول محسوسی را 

ایجاد کنیم

عزیزاله نظری- مدیر مسئول

مجازی  گیران  باج  جوالن 
در کشور جهت سودجویی

یادداشت

یکی از بزرگ  ترین مراکز خرید و تجاری به نام 
سیتی سنتر آسمان در مرکز نسیم شهر قرار دارد 
و  تجاری  واحد  بر ۳۰۰  بالغ  که  مجتمع  این   ،
فروشگاه زنجیره ای و محیط تفریحی و تاالر و 
مناسب  مکانی  توانست  می  که  است  پارکینگ 

برای اشتغال جوانان این شهر باشد.
به مساحت ۵۲۰۰  تجاری در زمینی  این مرکز 
مترمربع ساخته شد که میتوانست بخش اعظمی 
از صنوف پوشاک ، طال و جواهر و کیف و کفش 
منطقه را جذب خود کند و محیطی آرام برای 
، ولی در حال  باشد  اوقات و فراغت خانواده ها 
با  قرار دارد که  نیمه تعطیل  حاضر در وضعیت 
رونق این مجتمع تجاری به جرات میتوان گفت 
بهارستان  شهرستان  اقتصادی  های  قطب   از 
نشده  چنین  این  تاکنون  ولی  گردد  محسوب 

است!
کجا  را  تجاری  مجتمع  این  مشکل  باید  حال 
باید  را  تجاری  مرکز  این  مالکین  آیا   ، ُجست؟ 
مقصر دانست و یا کاسبان منطقه را که با هزار 
امید در این مرکز مشغول به فعالیت شدند و پس 
از مدتی ، جور و بساط خود را جمع کرده و به 
حالت قهر از این مجتمع تجاری دور شدند و یا 
مسئولینی را که نسبت به فعالیت و اشتغالزایی 

این مکان کامال بی تفاوت هستند.
که  حالی  در  تجاری  مجتمع  این  اصلی  مالک 
ساکن شهر تهران است ، با بی تفاوتی ، خود را به 
خواب زده و این غول سنگی سفید را به حال خود 
وا داشته است که روز به روز سنگ های سپید و 
براق آن تیره و تار میشوند و از عدم کارایی خود 

در رزق حالل می نالند.
شهرستان  مسئوالن  از  کسبه  و  مردم  انتظار 
بهارستان این است که پیگیر مشکالت موجود این 
مجتمع در میدان هفت تیر نسیم شهر باشند و 
شفاف اعالم دارند که باالخره تکلیف خالی ماندن 
و رکود در این مجتمع تجاری چه خواهد شد. با 
رونق گرفتن این مکان تجاری ، اقتصاد و اشتغال 
می  و  گرفت  خواهد  رونق  بهارستان  شهرستان 
توان از ظرفیت های بالقوه ای که در شهرستان 
وجود دارد بهترین بهره برداری را کسب و مالکین 

چنین اماکن تجاری را کورد حمایت قرار داد.

و  تجاری  غول سنگی 
مناسب  کارایی  عدم 

آن در نسیم شهر

یادداشت

شهردار کرج :
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گازدهی به ۱۰۴۴ سانتریفیوژ

انتقال مخزن حاوی گاز هگزا فلوراید اورانیوم به فردو

احسان همتی- سردبیر

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان 
که  شهر  نسیم  شهرداری  حراست  رییس 
لیاقت و شایستگی    ، ، کارآمدی  بیانگر تعهد 
هاي  بر جسته آن برادر در صحنه  هاي  خدمت 
حراست  و  اسالمی  وطن  و  نظام  به  صادقانه 
 ، نموده  عرض  تبریک   ، است  المال  بیت  از 
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت دارم.

برادر ارجمند جناب آقای نادر هنرمند

نشریه اتفاق روز از 
استانهای البرز- قزوین 

زنجان و کردستان نماینده 
فعال می پذیرد

شماره تماس : 09126966214

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید

@etefagherooz

www.etefagherooz.ir

از طرف عزیزاله نظری و احسان همتی

در حالی کــه چنــد روز دیگــر ثبــت نــام 
طــرح ملــی مســکن در 1۰ اســتان کشــور آغاز 
مــی شــود، هنــوز ســامانه رســمی ایــن اقــدام 
ــخص و  ــازی مش ــوی وزارت راه و شهرس از س

ــالم نشــده اســت. اع
ــود از  ــرار ب ــی مســکن ق ــام طــرح مل ــت ن ثب
ابتــدای نیمــه دوم آبــان مــاه آغــاز شــود کــه 
ــام از  ــت ن ــه ثب ــن برنام ــود ای ــی ش ــه م گفت
ــد  ــاز خواه ــر متقاضــی آغ ــای کمت اســتان ه
شــد کــه یکــی از ایــن اســتان ها اســتان 

ــت. ــتان اس ــتان و بلوچس سیس
امــا نکتــه مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه هنــوز وزارت راه و شهرســازی ســامانه 
ــرده  ــالم نک ــام را بصــورت رســمی اع ــت ن ثب

اســت.
بــرای ایــن طــرح شــرط تأهــل، فاقــد مالکیــت 
خصوصــی، عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی 
از قبیــل زمیــن، آپارتمــان یــا تســهیالت ویــژه 

یارانــه دار و داشــتن ســابقه ســکونت در شــهر 
مــورد تقاضــا از مــوارد اصلــی بــرای ثبــت نــام 
ــرح  ــن ط ــام ای ــت ن ــود ثب ــت.گفته می ش اس
در برخــی شــهرها مثــل کرمان،قــم ،همــدان 
و سیســتان و بلوچســتان نهایــی شــده اســت.

ــر راه و  چنــد روز پیــش محمــد اســالمی وزی
ــرح  ــام ط ــه ثبت ن ــود ک ــه ب ــازی گفت شهرس
ــی مســکن در 1۰ اســتان کشــور از  ــدام مل اق
ــان انجــام می شــود و در همــان  نیمــه دوم آب
روز پذیــرش در 1۰ اســتان آغــاز خواهــد شــد.

ــا یــادآوری ایــن مطلــب کــه آغــاز  اســالمی ب
ــهرها و  ــکن در کالنش ــی مس ــدام مل ــرح اق ط
ــور  ــور رییس جمه ــا حض ــران ب ــه ته از جمل
در ماه هــای گذشــته آغــاز شــد، توضیــح داد: 
در شــهرهای جدیــد اقدامــات احــداث حــدود 
۶۷ هــزار واحــد طــرح اقــدام ملــی آغــاز 
شــده اســت و  در شــهرهای جدیــد پیرامــون 
کالنشــهرها کــه جامعــه هــدف ایــن شــرکت 

ــدام  ــروژه طــرح اق ــار پ ــن در اختی اســت زمی
ــن  ــا جامعــه هــدف ای ــرد ت ــرار می گی ــی ق مل
طــرح بتواننــد بهره منــدی الزم را در خصــوص 

رفــع نیــاز مســکن داشــته باشــند.
محمــود محمــودزاده در مــورد اینکــه بــا 
توجــه بــه آغــاز ثبــت  نــام اولیــه مســکن ملــی 
تــا دو هفتــه آینــده در 1۰ اســتان کشــور آیــا 
ــی  ــدام اجرای ــن اق ــرای شــهر تهــران نیــز ای ب
خواهــد شــد، گفــت:                                                                                                                        هــر اســتانی کــه شــرایط 
ــته  ــی را                                                                                        داش ــکن مل ــام مس ــرای ثبت ن الزم ب
باشــد از ســوی اداره کل و شهرســازی آن 
ــا  ــرای آنه ــدام ب ــن اق ــالم شــود. ای اســتان اع

ــی خواهــد شــد. اجرای
وی افــزود: ایــن برنامــه بــه اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان تهــران ابــالغ شــده و 

میــزان ســهمیه مشــخص شــده اســت.
محمــودزاده سرپرســت مســکن و ســاختمان 
ــه اداره  ــان اینک ــا بی ــازی ب وزارت راه و شهرس

کل راه و شهرســازی اســتان تهــران مشــخص 
کــرده اســت کــه در شــهرهای جدیــد و کــدام 
ــرار  ــداد ق ــه تع ــران چ ــتان ته ــهرهای اس ش
ــود،  ــداث ش ــی اح ــکن مل ــرح مس ــت ط اس
اداره کل راه و  اینکــه  بــه محــض  گفــت:                                                                                                                        
ــام در  شهرســازی اعــالم آمادگــی کنــد ثبت ن

ــود. ــاز می ش ــز آغ ــران نی ــتان ته اس

ثبت نام ملی مسکن در انتظار اعالم رسمی سامانه

رئیس شورای اسالمی شهر پرند :

شهردار نسیم شهر :

محسن هاشمی: 

با توجه به کاهش دما از هموطنان عزیز درخواست 
ترکیدگی  و  زدگی  یخ  از  جلوگیری  جهت  میشود 
کنتورها و لوله های آب بوسیله عایق های ضخیم 

مانند پارچه و گونی از آنان محافظت نمایند.

هشدار فوری 

روابط عمومی
شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران

فرماندار رباط کریم:



سیاسی
خبر

دادستان بهارستان: مبارزه با 
استکبار جهاني يکي از مهمترين 

اهداف انقالب اسالمي است

همزمان با سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار ، 
مردم همیشه در صحنه و عاشورایی شهرستان بهارستان نسیم شهر در مراسم 
راهپیمایی ضداستکباری روز سیزدهم آبان حضور یافتند تا نفرت وانزجار خود 
را از دشمن استکباری بیان کرده و اعالم کنند که همچنان در مقابل دشمنان 

ایستاده اند.
به گزارش اتفاق روز آئین روز استکبار جهانی با حضور اقشار مختلف مردم 
دانش آموزان ، دانشجویان ومسئولین شهرستان بهارستان درنسیم شهر برگزار 
شد و شرکت کنندگان در این مراسم  فریاد رسای مرگ بر آمریکا و مرگ بر 
اسرائیل را سر دادند در این مراسم دکتر صادقی دادستان بهارستان سخران 
مراسم با اشاره به دالیل نامگذاری یوم اهلل  13 آبان  اظهار داشت :مبارزه با 
استکبارو مستکبران یکی از مهمترین اهداف وبرنامه های جمهوری اسالمی  
است  و این هدف ازقیام ونهضت سیدالشهدا)ع( گرفته شده واز سیدالشهدا 
)ع(آموخته ایم زیر با ر ظلم و ذلّت نرویم وملت ایران همواره در مقابل استکبار 

مقاومت می کند .
دانشجویان  باحرکت   در سال 1358  استکبار جهانی  با  مبارزه   . وی گفت 
مسلمان پیرو خط امام از دانشگاه ها شروع شد. وسفارت را به تصرف خود 
درآوردند. وافراد حاضر در سفارت قصد داشتندبسیاری از اسناد و مدارکی که 
حکایت ازجنایت و تجاوزات امریکا نسبت به مردم ایران داشت را از بین  ببرند 
که  با  ظرافت و سرعت عمل دانشجویان و جلوگیری از امحا وانتشار آنها باعث 
شد چهره واقعی استکبار برای  مردم ایران و جهان روشن شود. وامام )ره( این 

حرکت را انقالب دوم نامیدند.
وی افزود: مقام معظم رهبری  در دیداری که با دانشجویان و دانش آموزان 
کنیدچون  توجه  عزیزان  شما  فرمودند  داشتند   آبان    13 عزیزدرمناسبت 
کارهای آینده این کشور در دست شما دانش آموزان  ودانشجویان عزیزاست 
وکشور بدست شما ساخته می شود آمریکا هروز در جهان منزوی و قدرت اوبه 

افول پیش می رود.
دکتر صادقی دادستان شهرستان بهارستان در ادامه به چند محور ازمواردی 
گزارش  بنابه  کرد:  نشان  خاطر  و  پرداخت  دارد  آمریکا  افول  از  حکایت  که 
وزارت کشاورزی آمریکا آمده 41 میلیون آمریکایی در گرسنگی به سر می 
برند .فقربیداد میکند وبه باالترین حد خود رسیده و43 درصدمردم آمریکا 
قادر به تامین هزینهای زندگی خود نیستند.  میزان بدهی آمریکا نزدیک به 
22 تریلیون دالراست   ودر آمریکا  دو میلیون و 300 هزار زندانی وجود دارد 
بیشترین میزان مصرف کوکائین وباالترین میزان مصرف مواد مخدر در آمریکا 
وجود دارد. اگر امریکا هزینه های که برای مبارزه با ایران و کمک به رژیم 
غاصب صهیونیستی و کشورهای منطقه می کند برای مردم خود استفاده می 

کرد با این بحرانها مواجه نبود.
بصیرت   : گفت  ادامه  در  بهارستان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
هوشیاری و  پیروی از مقام عظمای والیت قطعاً می تواند کشور را از آسیب 
با آمریکا است  ایران هم سیاست آشتی ناپذیر  وفتنه ها دور کند.  سیاست 
وایستادگی در مقابل استکبار واین سیاست ملت  عزیز برای پیشرفت کشور 
مهم ودارای دستاورد بوده و کشور رادر منطقه به شرایط خاص و موقعیت و 
جایگاه مناسب رسانده همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید اعتماد 
به درون کنیم  غرب وکشورهای غربی نمی توانند برای ما کاری بکنند.ونمی 
شود به آنها اعتماد کرد.و امیدواریم این پرچم انقالب با دست با کفایت رهبری 
به  صاحب اصلی آن ، وجود نازنین امام زمان)عج( حضرت بقیه اهلل االعظم 

برسانیم.

در  سپس  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
سخنانی، حفظ امنیت را مسئولیت مقدس 
جمهوری  مسلح  نیروهای  حساس  و 
طراحی  به  اشاره  با  و  برشمردند  اسالمی 
برخی  از  امنیت  سلب  برای  دشمنان 
کشورهای منطقه، گفتند: دلسوزان عراق 
عالج  آنان،  اصلی  اولویت  بدانند  لبنان  و 
نیز  کشورها  این  مردم  و  است  ناامنی 
بدانند مطالبات بحق آنها فقط در چارچوب 

ساختارهای قانونی قابل تامین است.
دیگر  بار  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
همچنین  و  فکری  مؤثران  و  مسئوالن 
آحاد ملت را به هوشیاری در قبال تالش 
برای تخریب محاسباتی آنان فراخواندند و 
دانستند  بصیرت  را  آن  با  مقابله  راه  تنها 
کردند:  گوشزد  نیز  را  مهم  نکته  چند  و 
الهی  های  وعده  تحقق  و  آینده  به  باید 
اعتماد کرد،  به دشمن  نباید  بود،  امیدوار 
از تحرکات دشمن نباید لحظه ای غفلت 
کرد، به پیروزی ها غّره نشویم، و نیروهای 
مسلح باید آمادگی الزم برای مقابله با فتنه 

را داشته باشند.
فرمانده کل قوا در ابتدای سخنان خود به 
و  برای هر جامعه  امنیت  اهمیت موضوع 
تأمین  برای  مسلح  نیروهای  مهم  وظیفه 
در  اگر  افزودند:  و  کردند  اشاره  امنیت 
فعالیت  امکان  نباشد،  امنیت  ای  جامعه 
و  تحقیقاتی  و  علمی  اقتصادی،  های 
نخواهد  وجود  فرهنگی  و  فکری  کارهای 
وظیفه  امنیت یک  بنابراین حفظ  داشت، 
فوق العاده با ارزش است که باید قدر آن 

دانسته شود.
را  کشور  یک  به  لطمه  بزرگترین  ایشان 
به  اشاره  با  و  دانستند  آن  امنیت  سلب 
برنامه ریزی دشمنان برای آشوب و سلِب 
گفتند:  منطقه،  کشورهای  برخی  امنیت 
کینه ورزی های  و  خباثت ها  این  عامل 
خطرناک، شناخته شده هستند و در پشت 
این قضایا، آمریکا و سرویس های اطالعاتی 
کشورهای  برخی  پول  پشتوانه  با  غربی 

مرتجع منطقه قرار دارند.
دلسوزان  به  اسالمی خطاب  انقالب  رهبر 
عراق و لبنان تأکید کردند: اولویت اصلی، 
عالج ناامنی است و مردم این کشورها نیز 
برهم  به دنبال  دشمن  که  باشند  متوجه 
در  خأل  ایجاد  و  قانونی  ساختارهای  زدن 
این کشورها است و تنها راه رسیدن مردم 
به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آنها 

در چارچوب ساختارهای قانونی است.
خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
را  فکرهایی  چنین  دشمنان  کردند: 
اما  داشتند  هم  ایران  عزیز  کشور  برای 
به  به موقع  و  هوشیارانه  ملت  خوشبختانه 
آماده  نیز  مسلح  نیروهای  و  آمد  میدان 

بودند و آن توطئه خنثی شد.
فرمانده کل قوا در ادامه به تفاوت طبیعت 
ارتش  با  استکباری  قدرتهای  ارتشهای 
گفتند:  و  پرداختند  اسالمی  جمهوری 
قدرتهای  ارتشهای  اصلی  مسئولیت 
زدن  ضربه  و  غصب  تجاوز،  استکباری 
و  فلسفه  در  اما  است  دیگر  به کشورهای 

منطق نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
و  محکم  خود  جای  در  دفاع  آنکه  ضمن 
ابداً  تجاوز  اما  دارد  وجود  قدرتمندانه 

جایگاهی ندارد.
ارتشهای  جنایات  از  برخی  به  ایشان 
یکصدسال  در  آمریکا  و  فرانسه  انگلیس، 
غرب  و  شرق  هند،  قاره  شبه  در  اخیر، 
آسیا، و شمال و مرکز آفریقا اشاره کردند 
و افزودند: مشکل اصلی این ارتشها، تکیه 
بر  و  است  استکباری  های  نظام  به  آنها 
همین اساس است که ما همواره بر لزوم 
تکیه ارکان و عناصر مختلف نظام بر قرآن 

و اسالم تأکید می کنیم.
نظام  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
از  اعم  را  خود  مسلح  نیروهای  اسالمی، 
ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی مورد 
ارج قرار می دهد و آنها جزو عناصر مؤثر و 

مهِم نظام اسالمی هستند.
در همه  اسالمی، جانفشانی  انقالب  رهبر 
میدان ها و سرافرازی در همه امتحان های 
چهل سال گذشته را از دیگر خصوصیات 
اسالمی  جمهوری  ارتش  های  ویژگی  و 
از  بسیاری  تعداد  افزودند:  و  برشمردند 
شهیدان  همچون  ارتش  ایمان  با  عناصر 
و  فالحی  بابایی،  ستاری،  شیرازی،  صیاد 
و  ظهیرنژاد  مرحوم  همچنین  و  فکوری 
مرحوم سلیمی به استقبال نظام جمهوری 
را  ارتش  عظیم  خیل  و  آمدند  اسالمی 

به دنبال خود آوردند.
های  عرصه  از  یکی  قوا  کل  فرمانده 
جبهه  از  پشتیبانی  را  ارتش  سرافرازی 
و  دانستند  اخیر  های  سال  در  مقاومت 
خاطر نشان کردند: این نقش آفرینی مهم 
در آینده و در وقت خودش اعالم خواهد 

شد.
ایشان تحول در سازماندهی و در تاکتیک 
و  فرهنگ  و  فکر  در  و  عملیاتی  های 
جهت گیری ها را از دیگر ویژگی های بارز 
ارتش جمهوری اسالمی خواندند و سپس 
در خصوص وظایف آینده نیروهای مسلح 

از جمله ارتش، نکاتی را بیان کردند.
تبیین مختصات  به  انقالب اسالمی  رهبر 
یک ملت آزاده پرداختند و گفتند: ملتی 

که آزادانه اراده، و آزادانه عمل کند و منافع 
حقیقی خود را به درستی تشخیص دهد و 
با استقالل، اراده و عمل، آن منافع را تامین 

کند، یک ملت آزاده است.
از  حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر 
نپذیرفتن  »تأثیر  را  آزاده  ملت  مختصات 
و  تخریب محاسباتی دشمن« خواندند  از 
افزودند: یکی از برنامه های دشمن، تغییر 
و  فکری  مؤثران  و  مسئوالن  محاسبات 
همچنین آحاد مردم است تا منافع حقیقی 
و ملی خود را نتوانند به درستی تشخیص 

دهند.
ایشان با تأکید براینکه تخریب محاسباتی 
کردن  وارد  همچون  مردم،  و  مسئوالن 
و  ای  رایانه  سیسستم  یک  به  بدافزار 
دستکاری اطالعات و وارد کردن اطالعات 
غلط است، خاطرنشان کردند: گاهی اوقات 
یک  مدیریت  عمومی  رایانه  در  دشمن 
اثر  آنها  محاسبات  و  اندیشه  در  و  کشور 
می گذارد اما یک ملت آزاده هیچگاه از این 
اقدام تأثیر نمی پذیرد و شجاعانه به دنبال 

منافع ملی خود می رود.
رهبر انقالب اسالمی الزمه تأثیر نپذیرفتن 
از تخریب محاسباتی دشمن را »بصیرت« 
باز  چشم  اگر  کردند:  تأکید  و  دانستند 
منافع  توان  می  نه  نباشد،  هوشیاری  و 
را تشخیص  به آن  راه رسیدن  حقیقی و 
داد و نه می توان فردی را که باید این بار 
بزرگ را به دوش بکشد، به درستی شناخت.

بر  تأکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
داشته  وجود  مختصات  این  اگر  اینکه 
باشد، ملت به نتایج مطلوبی خواهد رسید، 
نیروهای  به ویژه  مردم  آحاد  همه  گفتند: 
مسلح باید احساس تکلیف کنند و مراقب 
باشند که دشمن در محاسبات فکری آنان 

تأثیرگذار نشود.
مباحث  جمع بندی  در  سپس  ایشان 
کردند:  بیان  را  نکته  چند  شده  مطرح 
نباید  و  کرد  اعتماد  نباید  دشمن  به   -1
به او خوش بینی ساده لوحانه داشت. 2- 
نباید لحظه ای از تحرکات دشمن چشم 
نباید دشمن را  برداشت و غافل شد. 3- 
ناتوان و حقیر شمرد، بلکه باید آن را در 

مقابله  برای  و  شناخت  خود  اندازه های 
آماده بود. 4- نباید به پیروزی ها غّره شد، 
چرا که یک لحظه غفلت می تواند همانند 
جنگ احد، پیروزی را تبدیل به شکست 
کند حتی با حضور پیامبر)ص( در میدان.

»ایمان، مجاهدت،  اسالمی،  انقالب  رهبر 
و  هم افزایی  و  وحدت  مستمر،  تالش 
حقیر  های  سرگرمی  به  نشدن  مشغول 
دنیوی« را از جمله عوامل پیروزی و حفظ 
عوامل  این  اگر  گفتند:  و  برشمردند  آن 
حفظ نشوند، پیروزی ها از دست خواهند 

رفت.
فرمانده کل قوا در خصوص حفظ عوامل 
پیروزی یک مأموریت ویژه برای نیروهای 
نیروهای  افزودند:  و  کردند  بیان  مسلح 
مسلح باید مراقب فتنه باشند و آرایش و 
با فتنه  برای مقابله  را  آمادگی های الزم 
خداوند  فرموده  طبق  زیرا  باشند،  داشته 
متعال در قرآن، فتنه از کشتار و قتل نیز 

بدتر است.
به  امید  »حفظ  اسالمی  انقالب  رهبر 
آینده« و »اطمینان به تحقق وعده های 
با  مقابله  برای  مهم  عامل  دو  را  الهی« 
توطئه ها برشمردند و گفتند: امروز به لطف 
خداوند و به کوری چشم دشمنان، جوانان 
کشور سرشار از امید هستند و تحقق وعده 
های الهی را که شاید تصور آنها در گذشته 
دشوار بود، اکنون در مقابل چشمان خود 

می بینیم.
ای شکست های  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مقابل  در  صهیونیستی  رژیم  پی  در  پی 
جوانان مؤمن حزب اهلل و جوانان با همت 
 22 روزه،   33 های  جنگ  در  فلسطینی 
روزه و ۷ روزه را نمونه های عینی از تحقق 
افزودند:  و  برشمردند  الهی  های  وعده 
با  استکبار در منطقه غرب آسیا،  ناکامی 
وجود هزینه های گزاف و اعتراف خودشان 
به این شکست، از دیگر نمونه های تحقق 

وعده های الهی است.
ایشان در پایان سخنان خود تأکید کردند: 
به لطف خداوند، راهپیمایی های بازگشت 
در غزه، روزی به بازگشت فلسطینی ها به 

سرزمین خودشان منجر خواهد شد.

 توصیه مقام معظم رهبری درباره 
ناآرامی های عراق ولبنان

اطالعیه ای  طی  کشور  کل  دادستان 
اشخاصی  به  را  قانون الزم  هشدارهای 
که قصد نامزدی و رقابت در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
را دارند، داد و اعالم کرد: دستگاه های 
اجرایی و نظارتی و اطالعاتی، جرایم و 

تخلفات را گزارش کنند.
حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر 
بودن  پیش  در  به  توجه  با  منتظری 
طی  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
اطالعیه ای اعالم کرد:  به اطالع مردم 
شریف و عزیز ایران اسالمی و به ویژه 
اشخاصی که قصد نامزدی و رقابت در 
عرصه انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
بر  می رساند  دارند  را  اسالمی  شورای 
شورای  مجلس  انتخابات  قانون  اساس 
اسالمی و از جمله مواد 56 ، 59، 60، 
61و 65 مکرر آن، زمان قانونی و مجاز 
نامزد های  انتخاباتی  تبلیغات  فعالیت 
تعیین  هفته  یک  مدت  به  نمایندگی، 
شده که از هشت روز قبل از روز اخذ 
رای آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل 
انجام  بنابراین  دارد،  ادامه  رای  اخذ  از 
به  انتخاباتی  تبلیغات  فعالیت  هرگونه 
توسط هر کسی  نامزدها،  علیه  یا  نفع 
و از جمله نامزدها، ستاد های تبلیغات 
تاریخ  تا  ایشان  طرفداران  و  انتخاباتی 
24 بهمن 98 و از تاریخ اول اسفند 98 

تا پایان زمان اخذ رأی ممنوع است.
کرد:  تصریح  کشور  کل  دادستان 

برای  تبلیغاتی  فعالیت  گونه  هر  انجام 
نامزد های نمایندگی از هر وسیله رسمی 
و دولتی، استفاده از وسایل و امکانات 
موسسات  و  اجرایی  دستگاه های  کلیه 
بهره مند  نهاد  هر  و  غیردولتی  عمومی 
از بودجه و اموال عمومی و نیز فعالیت 
ممنوع  اداری  ساعات  در  کارمندان 
دست اندرکاران  از  کدام  هیچ  و  است 
نیز،  انتخاباتی  نظارتی  و  اجرایی  امور 
نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزد ها و 
جریانات سیاسی در انتخابات اعالم نظر 
کنند. همچنین نصب هر گونه آگهی و 
سایر اقالم تبلیغات انتخاباتی نامزد ها بر 
روی تابلوها، خودرو ها و سایر تجهیزات 
نیز بر  و تاسیسات دولتی و عمومی و 
رضایت  بدون  خصوصی  اماکن  روی 
ذی حق، در سراسر کشور ممنوع است.

این  از  دیگری  بخش  در  منتظری 
و  اغوا  است:  کرده  تأکید  اطالعیه 
فریب مردم، اظهار مطالب خالف واقع 
نیز هر گونه هتک حرمت و حثیت  و 
اشخاص به صورت فیزیکی یا از طریق 
مجازی،  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 
تخریب اقالم تبلیغاتی نامزد ها در مهلت 
قانونی تبلیغات، استفاده از کاروان های 
اجتماعات  زدن  هم  بر  و  تبلیغاتی 
قانونی و تعرض به ستاد های انتخاباتی 
نامزد ها در عرصه فعالیت های تبلیغاتی 
همه  به  لذا  است؛  ممنوع  انتخابات 
شورای  مجلس  نمایندگی  داوطلبین 

اسالمی و ستاد های تبلیغات انتخاباتی 
و طرفداران آن ها توجه داده می شود تا 
ضمن رعایت قانون، از هر نوع فعالیت 
دارای شائبه تبلیغات انتخاباتی به نفع 
خود یا علیه دیگری جدا خودداری کنند 
و از کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی، 
دیده بانان  نیز  و  اطالعاتی  و  انتظامی 
دارد  انتظار  پیشگیری  عرصه  مردمی 
الزم،  همکاری  و  هماهنگی  ضمن 
زودهنگام  انتخاباتی  جرایم  و  تخلفات 
مربوط،  مستندات  همراه  به  را  مذکور 
به ستاد های پیشگیری و رسیدگی به 
و  استان  انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم 

شهرستان ذی ربط گزارش کنند.
داشت:  اظهار  کشور  کل  دادستان 
بدیهی است نمایندگان محترم مجلس 

به  مصمم  که  هم  اسالمی  شورای 
هستند،  پیش رو  انتخابات  در  نامزدی 
وظایف  اجرای  با  مرتبط  برنامه های 
مجامع،  در  حضور  نحوه  و  نمایندگی 
را  خود  انتخابیه  حوزه های  و  محافل 
به گونه ای تمشیت کنند که هیچ گونه 
نشود.  ایجاد  انتخاباتی  تبلیغات  شائبه 
 6۷ و   1۷ مواد  اجرای  در  همچنین 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
با  هماهنگی  ضمن  قضایی  مراجع 
هیات های  و  نگهبان  شورای  ناظرین 
منظور  به  را  الزم  اقدامات  اجرایی، 
محدوده  در  جرم،  وقوع  از  پیشگیری 
مقررات انجام می دهند و به تخلفات و 
جرائم انتخابات هم، به صورت فوق العاده 

و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

هشدار دادستان کل کشور به نامزدهای احتمالی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی

خبر

سخنگوی کمیسیون قضايی و حقوقی:

زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی مهیاست

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: زمینه استفاده 
از ظرفیت برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم است و می توانیم از تجربیات 

سایر کشورها استفاده کنیم.
حسن نوروزی  در خصوص لزوم تدوین ساز و کاری برای اجرای سیاست های 
کلی انتخابات، اظهار داشت: بر اساس سیاست های کلی انتخابات که توسط 
مقام معظم رهبری ابالغ شده، باید در قوانین ما نیز بروز و ظهور این سیاست ها 
قابل مالحظه باشد و عملیاتی شود تا انتخاب اصلح و شایسته ساالری صورت 

گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه نظارت بر 
انتخابات باید افزایش یابد و ترتیباتی اتخاذ شود تا هزینه های انتخابی کاهش 
یافته و این هزینه ها منطقی شوند، بیان کرد: در راستای اجرای سیاست های 
کلی انتخابات، باید تالش کنیم تا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

از ظرفیت صدا و سیما برای تبلیغات انتخاباتی استفاده شود
از تجهیزاتی که سایر  الکترونیکی  انتخابات  برای اجرای  افزود: می توان  وی 
آنالین درصد  تا بصورت  استفاده کنیم  داده  اند،  قرار  استفاده  کشورها مورد 
مشارکت و آرا کاندیداها مشخص باشد، در این سیستم نیاز به نگهبان و بگیر و 
ببند هم نداریم و چند نفر از طرف نهاد های حقوق شهروندی می توانند نظارت 

کرده و به اعتراضات احتمالی رسیدگی کنند.
نوروزی با اشاره به اینکه نوع تبلیغات باید عادالنه باشد و از ظرفیت صدا و 
سیما برای تبلیغات انتخاباتی استفاده شود، ادامه داد: در ساز و کار جدید باید 
شخصی که در ایام تبلیغات نیز مرتکب تخلف انتخاباتی شده حتی اگر کاندیدا 

باشد نیز از دور انتخابات کنار گذاشته شود.
برای متخلفان انتخاباتی مجازات مدنی در نظر گرفته شود

وی افزود: نیاز به کیفری کردن مجازات متخلفان انتخاباتی نیست بلکه باید 
مجازات مدنی برای متخلفان انتخاباتی در نظر گرفته شود و کسانی که غذا و 
پول به مردم می دهند یا مرتکب تخلفاتی در فضای مجازی شده اند باید از دور 

انتخابات کنار گذاشته شوند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی گفت: لزومی 
ندارد تعداد زیادی از کاندیدا وارد رقابت های انتخاباتی  شوند بلکه هر چه تعداد 

کاندیداها کمتر باشد مردم با شناخت بیشتری رای می دهند.
سیستم برگزاری انتخابات الکترونیکی را از سایر کشورها دریافت کنیم

وی افزود: افراد پیروز در انتخابات های ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس 
و خبرگان رهبری می خواهند کار اسالمی انجام دهند و باید در همه طرح ها و 

لوایحی که می دهند، ضوابط رعایت عدالت را در نظر بگیریم.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زمینه 
الکترونیکی مهیا است، گفت: از کشورهای مختلف  انتخابات  برای برگزاری 
این  در  کنیم،  دریافت  را  الکترونیکی  انتخابات  برگزاری  سیستم  می توانیم 

سیستم ها به صورت آنالین می توان نتیجه انتخابات را مشخص کرد.

وزارت اطالعات: هرگونه همکاری با شورای 
فرهنگی انگلیس ممنوع بوده و پیگرد قضايی 

خواهد داشت
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد هرگونه همکاری با شورای فرهنگی 

انگلیس ممنوع بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات اعالم کرد: به اطالع مردم 
شریف ایران و جامعه فرهنگی نخبگان و فرهیختگان کشور می رساند؛ کشور 
انگلیس که سابقه طوالنی در نفوذ، شبکه سازی و جریان سازی در کشورهای 
مختلف را دارد قصد اجرای پروژه ای با هدف شبکه سازی فرهنگی را داشت؛ 
پروژه مذکور با محوریت و مسؤلیت شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش 
کانسیل در حال اجرا بود و شامل تعدادی از نخبگان و عناصر فعال در عرصه 
ابتدا تحت رصد سربازان گمنام  از  های آموزشی و فرهنگی می گردید که 
امام زمان)عج( قرار گرفته و با اقدام به موقع از عملیاتی شدن و تحقق اهداف 

انگلیس در شبکه سازی و نفوذ در حوزه های آموزشی ممانعت به عمل آمد.
هرگونه  بود  کرده  اعالم  قضاییه  قوه  محترم  ًسخنگوی  قبال  که  همانگونه 
همکاری با شورای فرهنگی انگلیس ممنوع بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.

واکنش تند چین به تحريم های 
ضدايرانی آمريکا

به  کشورش  تند  واکنش  واکنش  از  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
تحریم های ضدایرانی آمریکا خبر داد.

وزارت  شوانگ سخنگوی  خارجه چین، جنگ  وزارت  وبگاه  از  نقل  به 
خارجه چین امروز سه شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران اعالم کرد: 
چین مخالف تحریم  های یکجانبه و به اصطالح اعمال فرامرزی صالحیت  

های قضائی است.
سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص ادامه داد: تحریم  های 
خودسرانه یا تهدید به اعمال تحریم نمی  تواند مشکالت را برطرف کند. 
نکته اصلی گفتگو و مذاکره است. با رعایت اصل برابری و احترام متقابل، 
امیدواریم طرفین )ایران و آمریکا( اختالفات را از طریق مذاکره و مشورت 
حل کرده و به طور مشترک از صلح و ثبات منطقه و فراتر از آن کمک 

کنند.
این در حالیست که وزارت خزانه داری آمریکا دیروز اعالم کرد که 9 فرد 

و یک نهاد ایران را تحریم کرده است.
باقری«،  سرلشکر»محمد  سردار  نام  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
محمدی  المسلمین»محمد  و  االسالم  حجت  دهقان«،  »حسین 
گلپایگانی«، »غالمعلی حداد عادل«، »وحید حقانیان«، حجت االسالم 
سردار  رئیسی«،  »ابراهیم  اهلل  آیت  خامنه ای«،   المسلمین»مجتبی  و 
شخصیت های  فهرست  به  را  والیتی«  »علی اکبر  و  رشید«  »غالمعلی 

تحت تحریم خود اضافه کرد.
ایران دیروز و در  انجام می شود که مردم  این تحریم ها در شرایطی 
راهپیمایی   ،1358 آبان   13 در  آمریکا  جاسوسی  النه  اشغال  سالروز 
گسترده ای را در سراسر کشور علیه سیاست های خصمانه آمریکا برگزار 

کردند.
گفتنی است، به دنبال خروج یکجانبه ترامپ از توافق بین المللی هسته 
ای با ایران در 8 ماه می سال 2018 میالدی همراه با نقض قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسالمی ایران پس از صبر 
راهبردی یک ساله خود اعالم کرد که در صورت ادامه بدعهدی واشنگتن 
انفعال طرف های اروپائی توافق هسته ای، به صورت تدریجی و بر  و 
اساس مفاد مواد 26 و 3۷ برجام به کاهش تعهدات خود در این توافق 

روی می آورد.
واشنگتن نیز در این راستا تا کنون تحریم هائی را علیه تهران اعمال 
کرده است، محدویت هائی که بنا به اذعان رسانه های بسیاری از جمله 
رسانه صهیونیستی جروزالم پست تأثیری در روند پیشرفت ایران بر جای 

نگذاشته است.
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گام چهارم برجامی ايران برداشته شد
، گام چهارم جمهوری اسالمی  پایبندی طرف های غربی به برجام  با عدم 
ایران با روند گازدهی به سانتریفیوژهای فعال در سایت فردو با حضور بازرسان 

آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد.
در اجرای دستور ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی ساعتی 
پیش مخزن )سیلندر( 2800 کیلویی که حاوی حدود 2000 کیلوگرم گاز 
اللملی  بازرسان آژانس بین  اورانیوم )uf6( است تحت نظارت  هگزا فلوراید 
انرژی اتمی پس از انتقال از مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن )نطنز( 
به مجتمع غنی سازی شهید دکتر علیمحمدی )فردو( در سالن خوراک دهی 

مجتمع فردو قرار گرفت.
**عملیات انتقال مخزن حاوی گاز هگزا فلوراید اورانیوم به فردو

حجت االسالم حسن روحانی روز سه  شنبه 14 آبان  به سازمان انرژی اتمی 
کشور دستور داد تا از 15 آبان، گام چهارم کاهش تعهدات برجامی که گازدهی 

به 1044 سانتریفیوژ فعال در سایت غنی سازی فردو است را آغاز کند.
طبق برجام قرار بود 1044 سانتریفیوژ در فردو فقط بچرخند و ایران به آن ها 
تعهدات  برای کاهش  تصمیم کشور  اجرای  راستای  در  اما  نکند  تزریق  گاز 
آغاز  فردو  در  گازدهی  ابان،  از چهارشنبه 15  روحانی  به دستور  و  برجامی 

می شود.
حسن روحانی در سخنان خود با اشاره به حساسیت های طرف مقابل گفت: 
می دانیم که ممکن است آن ها سروصدا کنند اما هر وقت آن ها به تعهدات خود 

عمل کردند این گام ما قابل بازگشت خواهد بود.
وی هم چنین تاکید کرد که فعالیت ایران در گام چهارم نیز با نظارت آژانس 

انرژی اتمی انجام خواهد گرفت.
قابل  دیگر  گام  سه  مثل  ایران  چهارم  گام  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رییس 
بازگشت است و اگر آن ها به تعهدات خود در اول ژانویه 201۷ بازگردند  و ما 
هم بتوانیم نفت مان را بفروشیم و از سود بانک های خود استفاده کنیم ما هم 

به این تاریخ برمی گردیم.
شهریورماه  در  که  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  آخرین  اساس  بر 
 1044 )FFEP( سال جاری منتشر شد، در کارخانه غنی سازی سوخت فردو

سانتریفیوژIR- 1 در یک بال )واحد 2(  قرار داده شده است )بند 46(.
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مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نسیم 
شهر در کنار اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف عمرانی 
و خدماتی در ارائه برنامه های فرهنگی همواره پیشرو 
بوده و یکی از ارکان اصلی اجرای برنامه های فرهنگی 

همدوش با دیگر ادارات بوده است.
مدیریت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ،اجرای 

برنامه هایی از قبیل :
 - برگزاری آئین گالبگیری به مناسبت فصل رویش گل 
محمدی همزمان با سراسر کشور در بوستان های استاد 

شهریار، خلیج فارس و نهج البالغه

-برگزاری جشن بزرگ دهه کرامت به مناسبت خجسته 
اش  گرامی  خواهر  و  السالم  علیه  رضا  امام  روز  زاد 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها در بوستان بزرگ خلیج 

فارس،
-برگزاری جشن بزرگ عفاف و حجاب و دهه والیت در 

بوستان بزرگ خلیج فارس،
با  مرحله  دو  در  سواری  دوچرخه  همایش  -برگزاری 
همکاری ادارات ورزش و جوانان و محیط زیست با حضور 

مردم و مسئولین 
-آغاز طرح بزرگ شهر دوستدار کودک با شناسایی خانه 

های کودک و نظارت و استانداردسازی اماکن مربوطه
-برگزاری مسابقات مختلف ورزشی با همکاری هیأت های 

ورزشی بخش بوستان
 -تشکیل شورای سالمت شهرداری نسیم شهر 

با  نهاد  با سازمان های مردم  -تشکیل جلسات مشترک 
موضوعات مختلف فعالیتی به منظور هم افزایی اجتماعی

-اقدام به تأسیس مؤسسه آموزشی، فرهنگی، ورزشی 
حوزه  ارتقاء  و  استقالل  هدف  با  شهر  نسیم  شهرداری 

فعالیتی
-پیشنهاد ساخت آمفی تئاتر روباز در بوستان بزرگ خلیج 

فارس 
بسیاری  و  کارآفرینی  و  اشتغال  بزرگ  مرکز  -ساخت 
نتیجه فعالیت های  امورات دیگر در حوزه فرهنگ را   
شهر  نسیم  شهرداری  در  اجتماعی  فرهنگی  برجسته 

برشمرد.
مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری در ادامه با تشکر از 
مسئولین، اعضای شورای اسالمی و مدیریت شهری نسیم 
شهر  اظهارکرد؛ همه ی فعالیت های فرهنگی شهرداری با 
همت و درایت و راهنمایی های مدبرانه ی شهردار  نسیم 
شهر  در حوزه های مختلف فرهنگی صورت گرفته است.

شهرداری نسیم شهر  پیشرو در برنامه های فرهنگی 

و  هفتگی  صورت  به  سازمان  مدیره  هیئت  جلسات  -برگزاری 
نظارت بر اجرای مصوبه جلسات .

-نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران نگهداري فضای سبز و ابالغ 
برنامه کاری و زمانی به پیمانکار جهت رفع معایب و نواقص موجود.
-برگزاری کمیسیون ماده 7 )قطع اشجار (و ارائه 35 پرونده به 

کمیسیون و صدور رأی .
-هرس تعداد 150 اصله درخت خطر ساز )درختاني که براي کابل 

هاي  برق مشکل ایجاد میکردند(
و  بلوارها  درختان  پاجوش  هرز  هاي  علف  حذف  و  زني  -علف   

پارکهاي سطح شهرو داخل سوله هاي گلخانه باغ امامي
آبیاري درختان بوستان هاي سطح  -آبیاري مداوم روزانه جهت 

شهر و بلوارها   وحاشیه ها
-کاشت تعداد 3850اصله نهال در بوستانها و بلوارها سطح شهر

الوان  دائمي)رز،  گلهاي  اصله   تعداد23000  -کاشت 
،رزماري،زرشك ،خرزهره و ...( در بوستانهاو بلوارهاي سطح شهر

بلوارها  و  بوستانها  در  درختچه  اصله   10300 تعداد  کاشت   -
سطح شهر

- کاشت تعداد 50000 اصله گل فصلي در بوستانها و بلوارها 
سطح شهر

)رز-  دائمي   گلهاي  انواع  اصله  تعداد 66500  کردن  -گلدان 
الوان – رزماري- زرشك –خر زهره و ...(

مالون  سنگ  نصب  و  ازتخریب  حاصل  نخاله  حمل  و  تخریب   -

واحداث وایجاد معابر جهت عبور عابرین در بلواربخشداري
مي  دادگاه  خیابان  مجاورت  در  اینکه  به  باتوجه  الغدیر:  -بلوار 

باشد احداث وایجاد پیاده رو جهت جلوگیري از تخریب چمن
جمعیت  وازدحام  اجتماع  به  :باتوجه  دانشگاه  مقابل  -لچکي 
این محل،  در  که  معبر  احداث  و  بازپیرایي  به  نیاز   ، دانشجویي 
تخریب جداول قدیمي ، نصب سنگ مالون و احداث وایجاد معبر 

صورت گرفته است.
-اصالح هندسي طرح چهار راه بوستان کشاورز

ایي خود  تخریب سازه  بدون  راه  بتن حاشیه پل چهار  -تخریب 
شدن  باریك  باعث  گذشته  در  نادرست  اجراي  علت  به  که  پل 
تخریب  )بوالرد(  بتني  راهبند  نصب   ، بود  شده  گردیده  معبر 
و نصب مجدد جداول ، نماکاري با آجر نسوز ، ایجاد معبر جهت 
عبور عابرین با واش بتن ، نصب دال بتني جهت ایجاد دید بصري 
مناسب شهروندان ، نصب دریچه بازدید کانال آب ، هماهنگي با 
اداره برق جهت جابجایي تیرهاي موجود در معابر چهارراه ، دیوار 
اندازه سه متر طول در  نماکاري شده و تعریض محور به  چیني 

عرض چهار راه .
-در بوستان رمضان : تخریب وبرداشت و حمل نخاله هاي حاصل 

آن جهت نصب سنگ مالون در کف و کف سازي .
و  مذهبي  هاي  مکان  در  ونشاط  تنوع  حس  ایجاد  به  عنایت  -با 
دیني احساس گردیده شد )مصلي بزرگ شهر و محوطه باغ بهشت 
احداث  بازي کودکان گرفته شد، جهت  ایجاد محل  به  ( تصمیم 

جدول کاري ، تسطیح و باال آوردن سطح با مخلوط تونان ، کوبیدن 
بستر ، بتن ریزي ، نصب کفپوش گرانولي و نصب مجموعه بازي 

کودکان انجام گردیده است.  
-  در بوستان بانوان : با توجه به قرار گیري بخشي از بوستان 
در جلوي منازل مسکوني و تخریب چمن نیاز به احداث معبر عبور 
تخریب  احداث  جهت  بوستان  این  در  بنابراین  گردید  احساس 
جداول قدیمي ، ساخت معبر با سنگ مالون ، بند کشي و ساخت 

پل سنگي انجام گردیده است .
-لچکي شمال شرقي میدان هفت تیر : نصب ومعبر سازي با سنگ 

مالون
-کاشت چمن و گل وگیاه در بلوار شورا

-بازپیرایي و کاشت گل وگیاه در بلوار کشاورز
- کاشت درخت در ورودي خیرآباد چهار ردیف

-بازپیرایي چمن و کاشت گل وگیاه در بوستان بانوان 
-کاشت گل وگیاه در رمپ ولومپ

-کاشت فالورباکس در زیرگذر رمپ ولومپ
-کاشت گل وگیاه مدرسه تدبیر

-بازپیرایي چمن و کاشت گل وگیاه در بوستان مطهري
-بازپیرایي چمن و کاشت گل وگیاه در میدان رجایي
-کاشت انواع درخت و درختچه در اطراف باغ بهشت

-کاشت درخت ، گل وگیاه در بلوار ستاري و حاشیه کناري
در  اي  قطره  آبیاري  سیستم  اجراي  و  گل   ، درختچه   -کاشت 

بلوار وجه آباد 
 ، -اجراي فاز دوم پارک خلیج فارس از جمله : تسطیح وریگالژ 

کاشت انواع درخت ودرختچه ، کاشت انواع گل فصلي ودائمي
تسطیح   : جمله  از  اول  فاز  نبوت  جنگلي  پارک  وکاشت  -اجرا 
وریگالژ ، کاشت انواع درخت ودرختچه ، کاشت انواع گل فصلي 

ودائمي 
-نصب ست ورزشي در بلوار احمد آباد، خیابان حافظ

ایجاد مخزن هاي آب جهت ذخیره کردن آب واقع در بوستان هاي 
پرستو ، جعفري ، سالور ، شادچاي

-لوله گذاري فاز دوم خلیج فارس به سیستم قطره اي و آبیاري 
مکانیره 

-لوله گذاري و انشعاب آب از بلوار پایانه تا پارک جنگلي نبوت
ستاري  بلوار  آباد،  وجه  بلوار  شهریار،  استاد  پارک  -بازپیرایي 

،پارک معلم  به طول کامل همراه با چمن کاري
- جابجایي سرویس بهداشتي پارک استاد شهریار و تعمیر کامل 

سرویس مردانه و زنانه بطور کامل
-کاشت درختان خیابان اول ، 16 متري مطهري ، بلوار 45 متري

-بازپیرایي پارک پرستو و کاشت چمن
-دیوار نویسي )نام سال 98 ( ، زراحي ، نقاشي ، خطاطي  : به 

متراژ 4900 متر مربع
-رنگ آمیزي وسایل ورزشي )نیمکت ها ، سطل زباله و ...( به 

متراژ 1400 متر مربع 

عملکرد شش ماهه  سال 98 سازمان سیما ، منظر و
فضاي سبز شهری شهرداری نسیم شهر



خبر

عضور شورای اسالمی نسیم شهر:

توسعه فرهنگی در نسیم شهر جزو 
ضرورت ها به شمار می رود

توسعه  گفت:  شهر  نسیم  اسالمی  شورای  عضور 
باشد،  می  شهر  نسیم  امروز  نیازهای  جزو  فرهنگی 
چراکه این شهر نیازمند یک انقالب فرهنگی می باشد.
ابراهیم ابراهیمی عضور شورای اسالمی نسیم شهر با 
تاکید بر اهمیت توسعه فرهنگی در نسیم شهر، عنوان 
داشت: درحال حاضر این موضوع در اولویت کارهای 

شورای اسالمی شهر و شهرداری قرار گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه توسعه فرهنگی فرآیند کمی 
و کیفی است که بر تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی شهر تاثیر می گذارد، تصریح کرد: در نسیم 
شهر  به معنای واقعی کلمه به یک انقالب فرهنگی 
در راستای توسعه امکانات و تجهیزات در این عرصه 

نیاز داریم.
اقدامات کمیسیون  و  برنامه ها  با  رابطه  در  ابراهیمی 
فرهنگی شورای اسالمی نسیم شهر، بیان داشت: از 
آغاز به کار دوره پنجم شورای اسالمی شهر تا به امروز 
در تعامل با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بهارستان، 
اسالمی  تبلیغات  اداره  بوستان،   بخش  جمعه  امام 
شهرستان و… سعی کردیم  از فعالیت های فرهنگی 

این نهادها در براساس قانون حمایت کنیم.
وی همچنین به اجرای برنامه برای  تجلیل از قهرمانان 
و افتخارآفرینان نسیم شهر اشاره کرد و گفت: عالوه بر 
این اقدام، پیگیری مشکالت مربوط به کشتی فرنگی 
در  و  دادیم  قرار  ککار  دستور  در  نیز  را  شهر  نسیم 
رابطه با این مشکالت، جلسه ای با رئیس اداره ورزش 
و جوانان بخش بوستان داشتیم که در طول این جلسه 
موانع موجود مطرح شد که البته شورای اسالمی شهر 

در جهت رفع مشکالت اعالم آمادگی کرده است.
عضو شورای اسالمی نسیم شهر در پایان با توجه به 
موضوع توزیع عادالنه پروژه ها و خدمات  شهرداری 
خدمات  از  بعضی  کرد:  خاطرنشان  شهر،  سطح  در 
مجموعه مدیریت شهری مانند آسفالت و جدولگذاری 
می بایست در همه جای شهر انجام شود،  اما برخی 
خدمات باید در سطح شهر به نسبت عادالنه توزیع 
گردد و تالش و عزم ما بر این است که اعتبارات هم 
به صورت عادالنه و صحیح در تمام سطح شهر هزینه 

شود.

13 آبان ، مردم و مسئولین، تجلی 
مبارزه با استکبار جهانی

خبر

اقدامات موثر شهرداری نسیم شهر 
در تامین تجهیزات انتظامی 

بیایید نریختن زباله را به یک فرهنگ تبدیل کنیم

ساماندهی زباله های خانگی ، فرهنگ سازی و نهادینه کردن کاهش تولید زباله ، مشارکت شهروندان در 
جلوگیری از ریختن زباله و نخاله در جوی آب و معابر عمومی از جمله اهداف شهرداری نسیم شهر است.

روابط عمومی شهرداری نسیم شهر

4

شهردار نسیم شهر با اشاره به مالقات مردمی فرماندار 
محالت  در  شهر  نسیم  شهری  مدیریت  و  بهارستان 
از  مردم  مطالبه  گفت:  احمدآباد  و  پایین  حصارک 
مسئولین برای استقرار نیروی انتظامی در این محالت 
بود که برای ارتقاء امنیت ، دو دستگاه خودرو و کانکس 

خریداری شد.
عباس شوندی افزود: خودرو ثبت تحلفات رانندگی با 
اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان برای انضباط شهری 
و کاهش تخلفات رانندگی و ترافیک خریداری و در 

اختیار پلیس راهور قرار خواهد گرفت .
وی تصریح کرد: مطالبات به حق مردم در کوتاه ترین 
زمان از سوی مدیریت شهری پاسخ داده میشود و تمام 

تالشمان جلب رضایت شهروندان است.
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اسالمی  شورای  رییس 
داشت،  اظهار  شهر  نسیم 
تخلف  هرگونه  پس  این  از 
مجاز،  غیر  ساز  و  ساخت 
حذف و یا تبدیل پارکینگ 

بشدت پیگیری می شود
به  اشاره  با  رضازاده  موسی 
مردم   از  برخی  توجهی  بی 
تامین  عدم  خصوص  در 
پارکینگ گفت: متاسفانه به 
دلیل بی توجهی شهروندان 
نسیم  معابر  از  بسیاری   ،
شهر گرفتار معضل ترافیک 

هستند.
وی با تاکید بر اینکه  از این 
پس هرگونه تخلف ساخت 
و  حذف  مجاز،  غیر  ساز  و 
بشدت  پارکینگ  تبدیل  یا 
افزود:  میشود؛  پیگیری 
اسالمی  شورای  رویکرد 
ساخت  حفظ  شهر  نسیم 
تامین  و  اصولی  سازهای  و 

پارکینگ است.
اسالمی  شورای  رییس 
پارکینگ  نبود  شهر  نسیم 
عمومی در نسیم شهر را از 
دیگر علل ایجاد ترافیک در 
تصریح  و  دانست  شهر  این 
در  پارکینگ  نبود  کرد: 
افزایش  موجب  شهر  نسیم 
شده  خودروها  از  سرقت 

که تنها راه حل برون رفت 
اجتماعی  معضل  این  از 
که  است  پارکینگ  تامین 
با دستور کار قرار دادن این 
پارکینگ عمومی   7 ، مهم 
در محالت مهر و رسالت ، 
حصارک پایین ، ساختمان 
بلوار   ، سلیم  میالد  تجاری 
و  آباد  اسماعیل   ، بوستان 
در دست  امامی  باغ  اراضی 
برداری  بهره  یا  و  احداث 

است.
اصلی  رضازاده  ادامه  در 
علت  ترین  شایع  و  ترین 
زشت  چهره   ، تعفن  بوی 
های  گرفتگی  آب  و  شهر 
در  زباله  ریختن  را  معابر 
و  معابر  و  آب  های  جوی 
پیاده روها دانست و گفت: 
مدیریت شهری نسیم شهر 
برای جلوگیری از این گونه 
نیروهای  مترقبه  اتفاقات 
خدمات شهری را به صورت 
راه  شهر  سطح  در  گشتی 
اندزی کرده که به نوبت به 
از سطح شهرسرکشی کرده 
معضل،  ایجاد  صورت  در  و 

مشکل را رفع می کنند.
وی از شهروندان درخواست 
به  را  خود  های  زباله  کرد: 
جوی  داخل  در  وجه  هیچ 

و  نریزند  معابر  و  آب  های 
زباله های خود را به ساعت 

9 شب بیرون بگذارند. 
رییس شورای اسالمی نسیم 
شهر گفت: دست فروشان و 
عرضه کننده میوه و تره بار 
باید  شهر  نسیم  سطح  در 
معبر  سد  رفع  به  نسبت 

هرچه سریعتر اقدام کنند.
توجه  با  گفت:  رضازاده 
دو  بند  از  یک  تبصره  به 
شهرداري  قانون   ۵۵ ماده 
اشغال  و  استفاده  گونه  هر 
معابر عمومي ، خیابان ها و 
پیاده روها به عنوان کسب ، 
سکني و یا هر گونه استفاده 

دیگر ممنوع است.
ساماندهي  از  هدف  وي 
را  شهر  نسیم  خیابان سوم 
مردم  مطالبه  با  رابطه  در 
عنوان کرد و افزود: در صدد 
هستیم دست فروشان را با 
مناسب  محیطی  به  انتقال 
نسبت به رفع موانع و تخلیه 

معابر عمومي اقدام کنیم.
اسالمی  شورای  رییس 
به  اشاره  با  شهر  نسیم 
شهروندن  مندی  رضایت 
گفت:  شهرداری  مجوعه  از 
رجوع  ارباب  تکریم  لزوم 
مشکالت  به  رسیدگی  و 

مردمی در مدیریت شهری 
های  اولویت  از  نسیم شهر 

شهردار وکارکنان باشد.
رضا زاده با تاکید بر تکریم 
ارباب رجوع توسط کارکنان 
افزود:  شهری،  مدیریت 
شهری  مدیریت  مجموعه 
با پشتکار،  باید  نسیم شهر 
توانایی  همکاری،  و  تعامل 
راستای  در  را  خود  های 
به کار  رشد و توسعه شهر 
گرفته و با اهتمام جدی در 
اجرای مطلوب تکریم ارباب 

رسانی  خدمت  و  رجوع 
از  شهروندان  به  صادقانه 

هیچ کوششی دریغ نکنند.
برخورد  اینکه  بیان  با  وی 
ارباب  با  کارکنان  مناسب 
اخالق  راستای  در  رجوع 
اداری  اخالق  و  مداری 
ضروری  امر  یک  مطلوب 
اخالق  داشت:  بیان  است،  
اداری مطلوب زمانی حاصل 
کارکنان  که  شد  خواهد 
و  را خدمتگزار  خود  اداری 

وکیل مردم بدانند.

لزوم تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت 
مردمی در اولویت مدیریت شهری باشد

حسن زارعی در گفتگو با اتفاق روز در مورد 
تالش پارلمان شهری در جهت توسعه عمرانی  
شهر گفت :ما در دوسال گذشته از عمر شورای 
دوره ی پنجم توجه خود را در بودجه بندی 
های عمرانی ، خدماتی، فرهنگی ، ورزشی و 

اجتماعی متمرکز کرده ایم .
های  کمیسیون  کردن  فعال  با  افزود:  وی 
تخصصی شورا ضمن تدوین برنامه های جامع 
می  قرار  بررسی  مورد  را  شهرداری  عملکرد 
دهیم و بر برنامه محوری یعنی تمامی پروژه 
ها  را  بر اساس نیاز شهر و شهروندان و محله 
در قالب برنامه ها ساالنه دیده می شود و به 
و  تمام سعی  که  آید  می  در  اجرا  مرحله ی 
کوشش شورا و شهرداری براین است که مردم 
شریف نسیم شهر با ارزیابی خود برنامه محور 

بودن شورا و شهرداری را تایید نمایند.
ی  تجربه  به  عنایت  با   : کرد  تصریح  زارعی 
این شورا سعی خود را بر این گذاشته ایم با 
استفاده از ظرفیتها و تجربیات برنامه دو سال 
آینده ی شهر را کامل تر و بر اساس نیازهای 
بین  نظر  اتفاق  این  و  نماییم  تدوین  اساسی 
همه ی اعضای شورا وجود دارد و برای محقق 
شدن آن تعامل و ارتباط خود را با سازمانها و 
ارگانهای شهرستانی و استانی بیشتر خواهیم 

کرد.. 
ادامه  در  شهر  نسیم  اسالمی  شورای  عضو 
شهر  نسیم  شهر  شریف  مردم  تشکراز  ضمن 
ی  نماینده  بخصوص  شهرستان  مسئولین  و 
فرماندار  و  نوروزی  حسن  حاج  دکتر  محترم 
محترم شهرستان بهارستان و سایر مسئولین 

معزز که همیشه همراه این شورا در پیشبرد 
اهداف و برنامه ها بوده تصریح کرد: در راستای 
تکریم شهروندان و اهالی رسانه و اطالع رسانی 
عملکرد شورای دوره ی پنجم عزم جدی برای 

راه اندازی روابط عمومی فعال داریم.

نایب رییس شورای اسالمی شهر نسیم شهر:

توسعه شهری بر مبنای برنامه محوری حرکت می کند

برگزاری سلسله مباحث اخالق و مدیریت 

در نظام اسالمی در شهرداری نسیم شهر 

جمعه  امام  زاده  محسن  احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
کارکنان  و  اسالمی  شورای  اعضای  جمع  در  شهر  نسیم 
بر رعایت شئونات اخالقی و  تاکید  با  شهرداری نسیم شهر 
اسالمی ، گفت: نماز اول وقت از اهم واجبات است که برای 
برپایی آن در ادارات باید کارکنان و مراجعه کنندگان را به 

نماز جماعت تشویق کرد.
با  ادارات  در  کارکنان  اگر  داد:  ادامه  نسیم شهر  امام جمعه 
وضو بر سرکار حاضر شوند و در همه کارهای خود خداوند 
را به یاد آوردند قطعا هیچ مشکلی و هیچ مانعی نمیتواند بر 
سر راه مومنین قرار بگیرد و نماز اول وقت آنها نیز فراموش 
نخواهد شد. وی با تاکید بر کسب رزق حالل در زندگی و 
به  ، اظهار داشت: خدمت  از وسوسه های شیطانی  مراقبت 
با  توام  برخورد اخالق مدارانه  و  ارباب رجوع  تکریم  و  خلق 
لبخند میتواند رحمانیت خداوند را جلوه گر باشد و امید را 

در جامعه نشان دهد.

حقوق شهروندی

خداحافظ خیابان شلوغ! 

کاروان مقابله با سد معبر در خیابان سوم  نسیم شهر موفق بود ، جمع آوری دستفروشان و تبلیغات مزاحم 
و متجاوز به حریم عمومی شهر و معابر توسط نیروهای شهرداری نسیم شهر انجام شد که واکنش مردم در 
رابطه با ساماندهی معضل سد معبر حاکی از آن است که غالب شهروندان خواستار خاتمه دادن به رفتار بی 

قانون متخلفان و متجاوزان به معابر عمومی هستند.

حقوق شهروندی

نسیم شهر



اخبار

زنگ استکبار ستیزی در زنجان 
نواخته شد

زنگ استکبار ستیزی  همزمان با یوم اهلل ۱۳ آبان در 
دبیرستان شاهد امام حسین زنجان با حضور نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه زنجان، استاندار و مسئولین 

استانی نواخته شد.
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در این مراسم 
اظهار داشت: چرا در مناسبت های مختلف ما می 
در  ما  اسرائیل،  بر  مرگ  و  آمریکا  بر  مرگ  گوییم 
چیزی  و  نداریم  حساسیتی  امریکا  مردم  خصوص 
که برای ما مهم است سردمداران حکومت امریکا و 

توطئه های آمریکا در کشور ماست . 
وی افزود: استکبار به معنای لغوی یعنی طلب بزرگ 
بینی و به علت تکبر خود را برتر و باالتر از دیگران 
دیدن و کسی که این خصلت را داشته باشد مستکبر 

شناخته می شود.
 خاتمی افزود: سجده کردن برای غیر خداوند جایز 
نیست و کعبه فقط جهت سجده بر روی زمین است 

و سجده فقط مختص خداوند عزوجل است.
وی با اشاره به اینکه نمونه کامل آدم مستکبر شیطان 
است گفت: شیطان رجیم از زمان خلقت حضرت آدم 
تاکنون از اینکه از فرمان خداوند سرپیچی کرده و به 
آدم سجده نکرد پیشیمان نیست و این یعنی غرور 

و استکبار.
امام جمعه زنجان تصریح کرد: انسان های مغرور هیچ 
وقت رشد نمی کنند و به علت غرور هیچ وقت چشم 
دیدن موفقیت کسی را ندارند و این نمود کامل یک 

انسان مستکبر است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع 
را  انقالب  شرایط  که  ای  عده  افزود:  آموزان  دانش 
فکرهای  دشمنان  منفی  تبلیغات  اثر  در  اند  ندیده 
دشمنی  کنند  می  احساس  و  کنند  می  اشتباهی 
ایران و امریکا به تسخیر النه جاسوسی مربوط می 
شود، ولی باید بدانند که بحث دشمنی ایران و امریکا 

به قبل از انقالب مربوط است. 
امام جمعه زنجان تاکید کرد: اگر امریکا می توانست 
حمله کند و نتیجه بگیرد مطمئن باشد حتی یک 
ساعت صبر نمی کرد و این را بدانید که آمریکا از 
شکست خود اطمینان دارد که این کار را انجام نمی 

دهد.
محمدرضا  سال   ۳6 کرد:  عنوان  ادامه  در   خاتمی 
شاه با تمام قدرت به آمریکا خدمت کرد و پس از 
برکناری از ایران رفت و با داشتن بیماری سرطان، 
آمریکا اجازه معالجه و درمان او را در آن کشور نداد.

وی در ادامه گفت: پس از درخواست ها و نامه های 
داد  اجازه  آمریکا  زمان  آن  در  مختلف  کشورهای 
و  اعزام  نظامی  هواپیمای  با  پهلوی  محمدرضا  که 
در بیمارستان نظامی آمریکا عمل شود ولی دوران 

نقاهت را در کشور مراکش بگذراند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: 
در زمان تبعید امام خمینی )ره( کانون تجمعات در 
تهران، دانشگاه تهران بود و در روز ۱۳ آبان اجتماع 
و  و  بستند  رگبار  به  را  دانش آموزان  و  دانشجویان 

بسیاری را شهید کردند.
 خاتمی بیان داشت: روز ۱۳ آبان روز اعالم هویت ما 
است و امروز باشکوه ترین روز برای مبارزه با استکبار 
ساختن  برای  ما  همه  و  شود  می  شناخته  جهانی 
جامعه ای زیبا باید در راهپیمایی امروز حضور داشته 
باشیم.مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در 
این مراسم ضمن گرامیداشت یوم اهلل ۱۳ آبان اظهار 
داشت: استکبار ستیزی اکنون متعلق به کل جهان 
است و ما به عنوان پرچم دار این راه پیرو و پیش قدم 
هستیم. رفیعی افزود: روز ۱۳ آبان فقط روز دانش 
های  زمان  در  مختلف  های  مناسب  و  نیست  آموز 
افتاده است که تمامی  اتفاق  تاریخ  این  مختلف در 
این مناسب ها نشان از هویت ما در مبارزه با استکبار 

ستیزی است.

اجرای آخرین اساسنامه ابالغی وزارت کشور 
موجب  ها  شهرداری  های  سازمان  برای 
تضعیف شدید عملکرد این بخش ها و اجرای 
به یک  ها  تقلیل سطح سازمان  آن موجب 

هیات مدیره می شود.
ساختار،  کارگروه  در  زاده  کمالی  علی 
تشکیالت و بهبود روش های شهرداری های 
کشور اظهار داشت: اجرای آخرین اساسنامه 
های  سازمان  برای  کشور  وزارت  ابالغی 
شهرداری ها موجب تضعیف شدید عملکرد 
این بخش ها و اجرای آن موجب تقلیل سطح 

سازمان ها به یک هیات مدیره می شود.
در  گیری  تصمیم  را  اتفاق  این  علت  وی 
سازمان شهرداری ها، بدون لحاظ کردن نظر 
شهرداری ها برشمرد و گفت: الزم است این 
گونه تصمیمات با کسب نظرهای کارشناسی 
گرفته  ها،  شهرداری  سطح  از  تخصصی  و 

شود.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  کرج  شهردار 
نیستند،  یکنواخت  ها  شهرداری  مشکالت 
اضافه کرد: تعیین و تشکیل سازمان ها در هر 
شهرداری باید به فراخور شرایط و نیازهای 
آن شهر و دستگاه، تعیین شود؛ چراکه وجود 
ها  شهرداری  برخی  در  ها  سازمان  برخی 

ضروری نیست.
بهبود  و  تشکیالت  کارگروه ساختار،  رییس 
افزود:  کشور  های  شهرداری  های  روش 
متاسفانه شهرداری ها تافته جدا بافته ای از 
بدنه دولت هستند و هر زمان نگرش متفاوتی 

نسبت به آن اعمال می شود به طوری که 
زمان گرفتن خدمات، این دستگاه ها موسسه 
عمومی غیردولتی به شمار می آیند اما زمان 
دریافت عوارض از بدنه دولت محسوب می 

شوند.
کمالی زاده توضیح داد: این دوگانگی آسیب 
ها و عوارض متعددی را به شهرداری ها وارد 

کرده است.
در  نگرش  دوگانگی  این  ادامه  مسئول  این 
زا  آسیب  را  کشور  وزارت  گری  تولی  بحث 

اعالم کرد و گفت: از سویی مطرح می شود 
که وزارت کشور باالترین مقام شهرداری ها 
نیست در حالی که همه امور این مجموعه 

ها در نهایت به تصمیمات آن باز می گردد.
وی در ادامه به یکی از چالش های شهرداری 
ها در زمینه جذب نیروی انسانی اشاره کرد و 
ادامه داد: در حالی که جذب نیروی کارگری 
از سال ۸۱ برای شهرداری ها ممنوع شده 
اما بیشترین جذب نیرو در این دستگاه ها به 

صورت کارگری بوده است

کمالی زاده تعیین وضعیت کارکنان استخدام 
موقت و تامین نیرو را از دیگر موضوعات مهم 
کرد:  اضافه  و  برشمرد  ها  دستگاه  این  در 
بسیاری از این نیروها در بخش های حساس 
فعالیت  به  مشغول  شهری  مدیریت  مهم  و 

هستند.
نیروها  این  تالش  کرج  کالنشهر  شهردار 
کرد:  تصریح  و  توصیف  مظلومانه  بسیار  را 
نیروها  این  وضعیت  تعیین  و  رسیدگی 

ضروری است.

شهردار کرج در کارگروه ساختار، تشکیالت و بهبود روش های شهرداری های کشور عنوان کرد:

آسیب نگاه های دوگانه به شهرداری ها
اخبار

۱۹۲ میلیارد تومان تسهیالت حمایتی به 
فعاالن صنعتی استان قزوین پرداخت شد

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: همراهی بانک های 
استان قزوین در پرداخت اعتبارات و تسهیالت حوزه تولید و 
رفع مشکالت فعاالن این بخش مطلوب است و عزمی جدی 

برای رفع مشکالت این حوزه در قزوین ایجاد شده است.
عیسی قبادی در جلسه رفع مشکالت و موانع تولید استانداری 
قزوین که با حضور  سعید نبیل رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان قزوین، خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان قزوین، بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین و 
و   قزوین  استانداری  مدیرکل جذب سرمایه گذاری  علیخانی 
اظهار  برگزار شد،  استانی و شهرستانی  از مسئولین  جمعی 
داشت: خوشبختانه تالش برای رفع مشکالت حوزه تولید و 
فعالین اقتصادی در استان قزوین به یک مطالبه عمومی و 
عزمی جمعی تبدیل شده است و امروز شاهد همراهی خوبی 

بانک ها در استان قزوین با فعالین این بخش هستیم.
جامعه  بدنه  بر  امروز  که  اقتصادی  کرد: مشکالت  بیان  وی 
وارد شده است برای بانک ها و واحدهای اقتصادی نیز مشکل 
آفرینی داشته و در این شرایط همراهی بانک ها برای پرداخت 
اعتبارات و کمک به حوزه تولید و رفع موانع آن در استان 

قزوین قابل قدردانی است.
معاون اقتصادی استانداری قزوین عنوان کرد: یکی از مواردی 
که همواره در جلسات رفع موانع تولید به عنوان دغدغه بیان 
می شود همین مسئله همراهی بانک هاست که خوشبختانه 
در استان قزوین مشکلی جدی در این خصوص وجود ندارد 
البته نیاز است تا همراهی بانک های خصوصی در این حوزه با 

مدیریت استان افزایش پیدا کند.
واحدهای  برای  حمایتی  و  مصوب  تسهیالت  افزود:  قبادی 
روندی مطلوب در حال  با  قزوین  استان  و صنعتی  تولیدی 
پرداخت به متقاضیان است و نگرانی در این خصوص وجود 
ندارد اما مسئله اصلی صرف اعتبارات در مکان مشخص خود 
است که امروز به یک چالش و حساسیت تبدیل شد هاست.

وی گفت: امیدواریم مدیران و مسئولین در استان و بانک ها 
نیز در این حوزه حساسیت الزم را به خرج دهند تا تسهیالت 

حمایتی از تولید در محل خود هزینه شود.
عید نبیل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین 
نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به پرداخت به موقع 
تسهیالت حمایتی در استان قزوین اظهار داشت: از ابتدای 
قالب  اعتبار در  تومان  میلیارد  از ۱92  بیش  تاکنون  امسال 
نوسازی،  به منظور  تولیدی  از واحدهای  تسهیالت حمایتی 
استان  تولیدی  و  فعالین صنعتی  به  تولید  رونق  و  بازسازی 

قزوین پرداخت شده است.
نفر در سامانه  از 295  بیش  این مدت  اظهار داشت:در  وی 
درخواست تسهیالت رفع موانع تولید ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد ۳۳ پرونده موفق به جذب تسهیالت به مبلغ ۸4 

میلیارد تومان شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: 
در این مدت همچنین به 2۱ واحد تولیدی و صنعتی استان 
قزوین 57 و نیم ملیارد تومان تسهیالت بهین یاب پرداخت 

شده است.
دریافت  برای  نفر   2۳5 امسال  ابتدای  از  کرد:  عنوان  نبیل 

تسهیالت بهین یاب در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند.
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استاندار قزوین:تولیدکنندگان در 
شرایط کنونی مجاهدان عرصه 

اقتصادی محسوب می شوند
استاندار قزوین گفت: رسالت مدیران حمایت جدی از تولید و 
کارآفرینان و رفع موانع در مسیر تولید و صادرات برای کمک 

به اشتغال و رونق اقتصاد است.
با  قزوین  استان  استاندارد  نمونه  واحدهای  از  تجلیل  آیین 
حضور نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد،  جمالی 
پور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران واحدهای 
تولیدی و صنعتی روز یکشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین برگزار شد.هدایت اهلل جمالی پور در این 
مراسم گفت: همکاری متقابل با دنیا و اتکا به تولید داخلی 
از چالش ها عبور  بتوانیم  تا  باشد  باید مورد توجه مدیران 

کنیم.
داخلی  از ظرفیت  استفاده  با  که  داریم  باور  کرد:  بیان  وی 
کشور و علم و فناوری روز می توانیم به توسعه برسیم و امروز 
با جرات می توان اذعان کرد  جمهوری اسالمی می تواند با 
منافع »برد در برابر برد« به توسعه دست یابد.استاندار قزوین 
نگاه  و  علوم جهانی  و  دانش  از  بهره گیری  با  تصریح کرد: 
سودآوری دو جانبه قادریم با تعامل به موفقیت برسیم زیرا 
کشور ثروتمندی هستیم و امکانات ما غنی است که اگر قدر 
خود را بدانیم و از این منابع بخوبی استفاده کنیم می توانیم 
به نتیجه برسیم.وی اظهارداشت: هیچ کسی در ایران دنبال 
به روی دیگران نیست و رویکرد  بستن دروازه های کشور 

دولت نیز سیاست برد برد و تعامل با جهان است.
جمالی پور یادآورشد: در سال های گدشته تالش شد ظرفیت 
های جدیدی در کشور ایجاد شود اما استکبار زیاده خواهی 
کرد و مانع شد اما با ایستادگی مردم و تالش همه ئجانبه و 
استفاده از همه ظرفیت ها امیدواریم بر مشکالت غلبه کنیم.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در دنیا نقش خود را ایفا کنیم 
باید تعامل با کشورها را تقویت کنیم و ضمن حفظ ارزشها و 

باورهای خود به توسعه مناسبات بیندیشیم.
صادرات  و  استاندارد  محصوالت  تولید  در  کرد:  بیان  وی 
کاالهای برند و شاخص می توانیم جایگاه شایسته تری را 
برای خود رقم بزنیم و همانگونه که با وحدت توانستیم در 
جنگ پیروز شویم امروز در جنگ اقتصادی و نرم نیز قادریم 
با اتکا به ظرفیت های ارزشمند خود در داخل به موفقیت 

برسیم.

احداث ۱۰ هکتار باغ در بیجار
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار گفت: از ابتدای سال 
جاری تا کنون ۱۰ هکتار باغ در شهرستان بیجار احداث 
شده است.پیمان قمری  اظهار کرد: از میزان ۱۰ هکتار 
باغ ایجاد شده حدود ۸ هکتار سیب، یک هکتار شلیل و 
یک هکتار هلو بوده که در روستاهای قمشلو، قدیم خان، 
حاجی آباد و شهر حسن آباد یاسوکند کاشت شده است.
بیجار ۱6 هزار و  باغی  تولیدات  اینکه میزان  بیان  با  وی 
9۱۳ تن در سال است گفت: این شهرستان دارای دو هزار 
و ۳۰۰ هکتار باغ می باشد و ساالنه ۱۰ تا ۱2 هکتار باغ 
جدید و اقتصادی در قطعات بزرگ احداث می شود .مدیر 
جهاد کشاورزی بیجار عنوان کرد: در راستای توسعه باغات 
شهرستان بیش از ۱۰ هزار اصله نهال رایگان بین باغداران 
جهت  بانکی  تسهیالت  ریال  میلیارد  سه  و  شده  توزیع 
احداث و اصالح باغات پرداخت شده است.قمری بیان کرد: 
در سال جاری بیش از ۱۳۰۰ نفر به صورت انفرادی و ۱6۸ 
موضوع  با  ترویجی   _ آموزشی  های  قالب کالس  در  نفر 
احداث، احیا و نگهداری باغات آموزش الزم را کسب کرده 
اند .وی خاطرنشان کرد: امسال در راستای احیای باغات 
باغات  به  آبرسانی  کانال  بهسازی  و  احداث  های  پروژه 
با حجم عملیات  روستاهای آغبالغ طغامین و خسروآباد 
هزار  هزینه شده 5  اعتبار  و  متر طول  و ۱۰۰  هزار  سه 
و 5۳۰ میلیون ریال و همچنین نوکنی و بازسازی قنات 
روستاهای آغبالغ چنگ الماس و خانباغی به میزان ۳۳۸ 

متر طول اجرا شده است .

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان گفت: 
غیرعامل  پدافند  اساسی  مباحث  و  اصول  به  توجه 
های  زیرساخت  تقویت  و  تهدیدات  کاهش  موجب 

حیاتی در کشورمی شود.
صورت  های  برنامه  تشریح  با  رضایی  محمد  احمد 
گرفته در هفته پدافند غیر عامل با بیان این مطلب 
اظهار داشت: توجه به زیرساخت های حیاتی کشور 
رعایت  راستا  این  در  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
ارکان پدافند غیرعامل زمنیه کاهش آسیب پذیری 
و  زیرساختها  روی  پیش  انسانی،مخاطرات  نیروی 
تاسیسات و شریان های حیاتی را در زمان تهدیدات 

طبیعی و غیرطبیعی کاهش می دهد.
آغاز گرامیداشت هفته  با  و  افزود: در سالجاری  وی 
با  برنامه ریزی  پدافند غیر عامل درسطح استان و 
و هماهنگی با دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد 
تر  باشکوه  چه  هر  جهت  رویه  وحدت  و  یکپارپگی 
برگزار شدن برنامه ها اقدامات مناسبی صورت گرفته 

است.
محمدرضایی خاطرنشان کرد: امسال در هفته پدافند 
با  نیز  استان  کشوردر  سراسر  با  همزمان  غیرعامل 
شعار "پدافندغیرعامل، مقاومت و بازدارندگی با رونق 
هفته  های  برنامه  ماه  آبان  هشتم  تاریخ  از  تولید" 
پدافند غیر عامل آغاز شده و تا ۱4 آبان ادامه می یابد.
وی ابراز داشت: قطعا با اجرای رزمایش و مانورهای 
این هفته برآمادگی مردم و مسئوالن و دستگاههای 
حوادث  بروزاحتمالی  و  مشکالت  برابر  در  اجرایی 

طبیعی و غیر طبیعی باال خواهد رفت.
با  کردستان  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
هفته  در  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  اهمیت  به  اشاره 
پدافند غیرعامل در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در 
این هفته پوشش تبلیغاتی جزو الینفک برنامه های 
اجرایی است و برای پوشش مناسب این برنامه ها باید 

نهایت تالش انجام گیرد.
وی تاکید کرد: رعایت ارکان پدافند غیرعامل آسیب 

پذیری درزمان تهدید را کاهش می دهد.
محمد رضایی  به برخی از برنامه های انجام شده در 
این هفته اشاره کرد و گفت: بازدید از برخی مراکز 
زیربنایی ، خدماتی و درمانی استان کردستان بهمراه  
سازمان  فنی  نظارت  و  ریزی  طرح  محترم  معاون 
پدافند غیر عامل کشور و هیئت همراه به مناسبت 
فرارسیدن هفته پدافند غیر عامل از جمله این برنامه 

ها می باشد.

مراقبتهای  مرکزپایش  از  بازدید  داد:  ادامه  وی 
تهدیدات  عملیات  و  مدیریت  پایش  مرکز  بالینی، 
زیستی، مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
از شرکت پخش  بازدید  و  استان کردستان  پزشکی 
فرآوردهای نفتی ایران شعبه سنندج از مهمترین این 
استانداری  عامل  غیر  پدافند  بود.مدیر کل  بازدیدها 
کردستان تصریح کرد: همچنین  مانورامداد و نجات 
مصدومین احتمالی نشت گاز کولر و نیزمانورحفاظت 
دستگاههای  توسط  ها  موزه  و  فرهنگی  مراکز  از 
استان  عامل  غیر  پدافند  ستاد  عضو  استان  اجرایی 

در سنندج برگزارشد.محمد رضایی تصریح کرد: در 
این هفته نیز جلسه شورای روسای کارگروههای ۱۱ 
گانه تخصصی استان کردستان برای برنامه ریزی و 
تدوین راهبردهای این ستاد و اجرایی نمودن برنامه 
تشکل شد. وی در پایان گفت: از دیگر برنامه های این 
هفته حضور معاون محترم طرح ریزی و نظارت فنی 
سازمان پدافند غیر عامل کشور در برنامه صبحگاهی 
هدف  با  کردستان  استانی  شبکه  تلویزیونی  زنده 
تشریح اقدامات صورت گرفته در سطح کشور در این 

هفته بود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان

توجه به مباحث پدافند غیرعامل موجب کاهش تهدیدات احتمالی 
برای زیرساخت های حیاتی می شود

امنیت مواد  و  در جلسه » کارگروه سالمت 
راه های  یافتن  باهدف  که  سنندج«  غذایی 
ارتقای پایدار کیفیت آب شرب سنندج شد، 

بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه  ای  مجموعه 
تعریف  دولتی  مختلف  دستگاه های  برای 
شد تا در روند اجرای این برنامه ها، از ورود 

هرگونه پسماند و مواد آالینده به مخزن سد 
قشالق سنندج جلوگیری شود.

محمدابراهیم  ریاست  به  که  جلسه  این  در 
زارعی فرماندار شهرستان سنندج برگزار شد، 
برای  فوری،  به صورت  که  شد  تصمیم گیری 
تصفیه مقدماتی فاضالب و جلوگیری از ورود 
مستقیم فاضالب روستای سراب قامیش به 
مخزن سد، شرکت آب و فاضالب روستایی 
»نسبت به اجرای حوضچه ی تصفیه مقدماتی 

فاضالب سراب قامیش« اقدام کند. 
و  آب  شرکت  که  شد  تصمیم گیری  نیز 
با  و  منظم  برنامه ریزی  با  شهری  فاضالب 
 « به  نسبت  بهداشت،  مرکز  نماینده  حضور 
شستشوی مخازن و منابع و شبکه توزیع آب 
تمام نقاط شهر سنندج « به صورت مداوم و 

منظم اقدام کند.

در ادامه این نشست، ضرورت فعالیت مدوام 
و بیش ازپیش »کمیته ایمنی آب« مورداشاره 
قرار گرفت و بر »پایش کنترل کیفی آب سد، 
تصفیه خانه و شبکه توزیع و ارائه نتایج آن تا 

یک هفته دیگر« تأکید شد.
نشست  این  در  سنندج،  فرماندار  گفته  به 
بهداشت  شبکه  تصمیم گیری شد  همچنین 
روستاییان حوضه  آموزش  با  بخشداری ها  و 
تخلیه  عواقب  از  را  آنان  قشالق،  سد  آبریز 
پسماند حیوانی و آالینده های دیگر در مسیر 
سرشاخه های ورودی آب به مخزن این سد 

آگاه کنند.  
ادارات  شد  داده  مأموریت  همچنین 
بهداشت  مرکز  کشاورزی  جهاد  دامپزشکی، 
و محیط زیست، وضعیت آالیندگی احتمالی 

مرغداری های اطراف سد را بررسی کنند.

برنامه های دولت برای ارتقای پایدار کیفیت آب شرب سنندج



استان تهران
خبر

مراسم راهپیمایی وتجمع ضد استکباری 
۱۳ آبان در شهریار برگزار شد

از  واحد خبر واطالع  نقل  به  اتفاق روز  به گزارش 
رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل؛  مراسم 
راهپیمایی و تجمع ضد استکباری ۱۳ آبان روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی با حضور اقشار مختلف مردم 
،دانش آموزان و مسئولین شهرستان از مقابل مصالی 
نماز جمعه شروع و در مقابل آستان مقدس امامزاده 
اسماعیل )ع( با سر دادن شعارهای انقالبی مرگ بر 
آمریکا،مرگ بر اسرائیل ،با سخنرانی دکتر گودرزی 
جانشین مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفین 

کشور وقرائت قطعنامه به پایان رسید .

 طی مراسمی با حضور مهندس طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار و  معاونین عمرانی و سیاسی 
ایشان ،مهندس بهروز کاویانی شهردار و اعضای 
شورای اسالمی اندیشه ،نماینده امام جمعه شهر 
 ، اندیشه   شهر  عمران  شرکت  اندیشه،رئیس 
مسئولین حوزه های مختلف شهرداری اندیشه 
معتمدین  و  جانبازان  و  شهدا  معظم  ،خانواده 
محلی چهار پروژه بزرگ و فاخر در شهر اندیشه 

کلنگ زنی شد.
ضمن  کاویانی  بهروز  مهندس  مراسم  این  در 
همکاری های  و  زحمات  از  تشکر  و  تقدیر 
ارزشمند فرماندار شهرستان شهریار و معاونین 
در  اسالمی  شورای  اعضای  همچنین  و  ایشان 
برای  شهرداری  های  برنامه  رسیدن  تحقق  به 
پروژه  عملیات  و  شروع  آبادانی شهر  و  عمران 
گفت  اندیشه  شهر  در  کارآمد  و  ماندگار  های 
و  بزرگ  پروژه  چهار  از  خدا  لطف  به  امروز   :
مهم) پایانه مسافربری شهر اندیشه،بازارروز امیر 
کبیر،بازار روز ارکیده در فاز ۵ و مرکز همایش 
های بین المللی شهر اندیشه (کلنگ زنی شد که 
نقش ارزنده ای در ارائه خدمات و زیرساخت ها 

در شهر اندیشه خواهد داشت.
وی با اشاره به مشخصات پروژه های کلنگ زنی 
درون  مسافربری  پایانه  پروژه  مورد  در   ، شده 
شهری و برون شهری اندیشه گفت : این پایانه 
در زمینی به مساحت ۱۸ هزار متر که ۵۰۰۰ 
متر آن به صورت مسقف به تاکسی های شهری 
برای  مسقف  صورت  به  هم  آن  متر   ۱۷۰۰ و 
اتوبوس های شهری شهر اندیشه در نظر گرفته 
شده است، انشااهلل با اعتبار ۴ میلیارد تومانی فاز 
اول آن در دهه فجر سال آینده افتتاح و به بهره 

برداری خواهد رسید.
افزود:  اندیشه  کاویانی شهردار  بهروز  مهندس   
این پروژه تقاضا و مطالبه همیشگی مردم،تاکسی 
در  که  بود  اندیشه  داران شهر  اتوبوس  و  داران 
راستای تسهیل در امور حمل و نقل عمومی و 
احترام به حقوق شهروندی عملیات آغاز احداث 

آن را در دستور کار خود قرار دادیم.
شهردار اندیشه در ادامه با اشاره به پروژه بازار 
با  نیز  پروژه  :این  گفت   ۵ فاز  در  ارکیده  روز 
مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت 

۳۵۰۰ متر مربع با زیربنای سه هزار متر مربع و 
با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی در ۲۶ غرفه احداث 
خواهد شد که زمین و مجوز آورده شهرداری و 
عملیات ساخت پروژه بر عهده بخش خصوصی 

خواهد بود.
 بهروز کاویانی شهردار اندیشه در ادامه سخنان 
جمله  از  نیز  امیرکبیر  روز  بازار   : افزود  خود 
فاز  پروژه هایی است که بصورت مشارکتی در 
۵ اندیشه برای تسهیل در  رفع نیاز شهروندان 
کار شهرداری  در دستور  امیرکبیر  مهر  مسکن 
انشاهلل در در دهه  نیز  پروژه  این  و  قرار گرفت 
فجر سال آینده در زمینی به وسعت ۲۶۸۹ متر 
مربع با زیربنای ۲۴۴۷ متر مربع در ۳۵ غرفه با 
احداث خواهد شد که  تومان  میلیارد  اعتبار ۸ 
در این پروژه هم زمین و مجوز آورده شهرداری 
خصوصی  بخش  عهده  به  ساخت  مسئولیت  و 

خواهد بود.
از  یکی  ساخت  به  اشاره  با  اندیشه  شهردار 
بزرگترین مراکز همایشی استان تهران در اندیشه 
خاطر نشان کرد : یکی دیگر از پروژه های مهمی 
با حضور مسئولین و مدعوین کلنگ  امروز  که 
زنی شد ، پروژه مرکز همایش های بین المللی 

به  زمینی  در  پروژه  این  که  است  اندیشه  شهر 
با ۱۴ هزار متر  مساحت هشت هزار متر مربع 
مربع زیربنا احداث خواهد شد و از پروژه های 
بسیار فاخر و ماندگار در شهر اندیشه است که 
با طراحی بسیار مدرن و مجلل خواهد توانست 
جایگاه ارزنده ای در ارائه خدمات فرهنگی برای 

شهر اندیشه داشته باشد.
 ، همایش  مرکز  این  در   : افزود  کاویانی  بهروز 
امکاناتی همچون سالن آمفی تئاتری با ظرفیت 
۱۲۰۰ نفر و کالسهای آموزشی و کارگاه های 
نظر  در  هنرمندان  برای  نگارخانه  و  آموزشی 
گرفته شده است که جزء یکی از مهمترین پروژه 
های شهر اندیشه محسوب می شود و انشااهلل فاز 
اول آن در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد 
رسید.  بهروز کاویانی درباره برنامه های اندیشه 
در حوزه گردشگری نیز افزود :طی طرح و افق 
تکمیل  و  پیشرفت  ای که در جهت  پنج ساله 
به عنوان شهر  اندیشه  برنامه ریزی شده،  شهر 
گردشگری معرفی شده است و با توجه به این 
که این شهر جزء ۱۸ شهر موفق کشور محسوب 
می شود از نظر معیار های شهر نشینی دارای 
رتبه باالیی است لذا تمام سعی و تالش خود را 

در راستای حفظ این موضوع به کار بسته ایم و 
اجازه نمی دهیم سرانه ها و کاربری های اندیشه 

به غیر از طرح تفصیلی انجام نشود .
طاهری  مهندس  نیز  مراسم  این  ادامه   در   
فرماندار شهرستان شهریار نیز با تقدیر از تالش 
های مجموعه مدیریت شهری  اندیشه در مورد 
کلنگ زنی پروژه ها در شهر اندیشه نیز گفت : 
امروز شاهد کلنگ زنی پروژه های بسیار خوبی 
در شهر اندیشه بودیم که می توان به دو بازار روز 
در فاز ۵ ،پایانه مسافربری و پروژه بزرگ مرکز 
همایش های بین المللی شهر اندیشه اشاره کرد 

که از نیازهای شهر اندیشه بود
در  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری  نوراهلل 
پایان سخنان خود افزود : نکته مهم در مورد این 
پروژه های این است که زمانبندی اتمام پروژه 
ها لحاظ شده  و نشان دهنده آن است که همه 
برای  با مطالعات دقیق و کارشناسی شده  آنها 
تکمیل شهر اندیشه و سرانه های این شهر و به 
دنبال آن رفع نیاز های شهروندان صورت گرفته 
است و با توجه به این ویژگی ها،شهر اندیشه می 
تواند به عنوان یک الگوی خوب برای شهرهای 

دیگر باشد.

کلنگ زنی چهار پروژه بزرگ و برجسته در شهر اندیشه

مهندس طاهری فرماندار شهرستان 
اشتغال  کمیته  جلسه  در  شهریار 
شهرستان شهریار در حوزه اشتغال 
امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و 
بر  تاکید  با  شهریار  خمینی)ره( 
و  مناسب  ریزی  برنامه  ضرورت 
انجام اقدامات الزم توسط بانکهای 
عامل و دهیاران روستاها به منظور 
جذب  برای  متقاضی  افراد  معرفی 
خانگی  خرد  اشتغال  تسهیالت 
قطعا  گفت:  روستایی،  اشتغال  و 
تعلق  اعتبارات  و  تسهیالت  این 
زندگی  وضعیت  بهبود  در  گرفته 
مردم و شرایط اقتصادی و اشتغال 
و  کوتاهی  و  است  موثر  شهرستان 
قابل  موضوع  این  در  توجهی  کم 

قبول نیست.
شهرستان  اشتغال  کاگروه  جلسه   
و  اشتغال  حوزه  در  شهریار 
کمیته  مدجویان  خودکفایی 
به  شهریار  خمینی)ره(  امام  امداد 
فرماندار  طاهری  مهندس  ریاست 
حضور  با  و  شهریار  شهرستان 
برنامه  معاونت  سرپرست  اشجعی 
ریزی و توسعه فرمانداری، منجیری 
رحیمی  شهریار،  مرکزی  بخشدار 
بخشدار جوقین، پیروان رئیس اداره 
امداد  کمیته  رئیس  عزیزی  و  کار 
و  ها  دستگاه  مسئولین  شهریار، 
روسای بانک های عامل، دهیاران و 
جمعی از نمایندگان ادارات مرتبط 
در محل فرمانداری شهریار برگزار 

شد.
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری 
فرماندار شهرستان شهریار با آرزوی 
محرم  ماه  در  ها  عزاداری  قبولی 

امور  در  گری  تسهیل  صفر،  و 
مهم  مسئله  را  کار  و  اشتغالزایی 
مورد  که  کرد  عنوان  کشور  امروز 
توجه مقام معظم رهبری و مقامات 
داشت:  اظهار  و  است  کشور  عالی 
اگر مسیر این امر هموار شود و سر 
راه تولید و اشتغال مانع ایجاد نشود 
بهمراه خواهد  آفرینی  قطعا تحول 

داشت.
بیان  با  فرماندار شهرستان شهریار 
اینکه در این شهرستان ما خدمت 
و  ایم  رسیده  تولیدکنندگان  اکثر 
مسائل و مشکالت آنها را شنیده و 
چاره جویی کرده ایم تصریح کرد: 
در  شهرستان  در  تولید  و  اشتغال 
و  است  گرفته  قرار  خوبی  شرایط 
که  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری 
اوضاع  امروز  بوده،  تعطیلی  به  رو 
بهتری پیدا کرده است و لذا فضای 
مناسبی برای اشتغال و تولید فراهم 
شده که ناشی از زحمات و همکاری 

تمامی دوستان است.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
شهریار با تاکید بر حمایت و فراهم 
کردن زمینه های مورد نیاز اشتغال 
اشتغال در  و  های کوچک خانگی 
روستاها خاطرنشان کرد: تسهیالت 
خوبی برای این امر وجود دارد اما 
و  ادارات  جدی  مساعدت  به  نیاز 
نهادهای مرتبط برای تخصیص این 
الشرایط  واجد  افراد  به  تسهیالت 
که  هایی  وام  و  میشود  احساس 
بدین منظور در اختیار قرار گرفته 
است با برنامه ریزی و اقدامات الزم 
و معرفی افراد متقاضی در هر روستا 
و  ساماندهی  باید  دهیاران  توسط 

اختصاص پیدا کند.
از  مندی  گله  با  طاهری  مهندس 
بانک های عامل جهت  و  دهیاران 
کوتاهی در جذب این اعتبارات برای 
روستایی  و  خانگی  های  اشتغال 
به شهرستان  که  مبالغ  این  گفت: 
تعلق گرفته است باید به هر نحوی 
در مدت زمان معین، جذب شود و 
در معرفی افراد و میزان تخصیص 
اگر  وام ها تسریع صورت بگیرد و 
مشکلی وجود دارد، مطرح و برای 
شود؛  پیدا  مناسب  حل  راه  آن 
این مبالغ که  تحت هیچ شرایطی 
در بهبودی فضای تولید و اشتغال 
و  معیشت  وضعیت  و  است  موثر 
خودکفایی روستاها را دگرگون می 

سازد نباید برگشت پیدا کند.
رسانی  اطالع  شهریار  فرماندار 
جامع و فراگیر به روستاییان شریف 
توسط دهیاران جهت معرفی افراد 
متقاضی دریافت تسهیالت اشتغال 

و  برشمرد  مهم  امری  را  تولید  و 
وجود  از  باید  مردم  کرد:  تصریح 
این تسهیالت و شرایط آن بدرستی 
آگاهی پیدا کنند که بتوانند برای 
استفاده از آن برنامه ریزی نمایند 
مسئولین  عمل جدی  مستلزم  که 
بانک  این حوزه است؛  روستاها در 
ها نیز پارامترهای سخت گیرانه را 
تا حد ممکن کنار بگذارند و با نیت 
در  گری  تسهیل  جهت  همکاری، 

این امر مساعدت کنند.
های  اشتغال  اینکه  بیان  با  وی 
خرد نباید کوچک و بدون اهمیت 
محسوب شوند و با برخی کوتاهی 
و  زحمات  ها،  توجهی  کم  و  ها 
شود  تباه  دولت  مجموعه  کارهای 
نباید  وجه  هیچ  به  داشت:  اظهار 
جزیره  کشور  مسائل  خصوص  در 
ای فکر شود و اگر تمام مسئولین 
در هر جایگاهی در راستای بهبود 
وضعیت اقتصاد، با حس مسئولیت 

پذیری، با هدف کاهش مشکالت و 
با نیت خیر و خدمت به مردم گام 
بردارند، قطعا اوضاع و شرایط بسیار 

متفاوت خواهد شد.
مهندس طاهری فرماندار شهرستان 
از  ای  گره  کردن  باز  شهریار 
مشکالت مردم و خیرخواهی برای 
آنان را امری مورد تشویق همگان 
دانست و افزود: اگر این هدف وجود 
ها در جایگاه  بانک  و  باشد  داشته 
با  و  کرده  هموار  را  مسیر  خود 
در  نابجا  بعضا  های  گیری  سخت 
شرایط فعلی کشور، مشکل آفرینی 
نکنند، قطعا مورد رضایت خداوند 
ما  امروز کشور  نیاز حیاتی  و  بوده 
است لذا تقاضا داریم با وجود تمام 
شرایطی که وجود دارد، در مسائلی 
به  درآمد  و کم  توان  کم  افراد  که 
بانک مراجعه میکنند، به نحو آسان 
تری تسهیالت اشتغال و تولید در 

اختیار آنها قرار بگیرد.

تاکید مهندس طاهری در جلسه کمیته اشتغال:

ضرورت برنامه ریزی مناسب برای جذب حداکثری 
اعتبارات اشتغال خانگی و روستایی

خبر

ارائه تسهیالت مطلوب به ساکنین واحدهای مسکن مهر

بازدید سرزده مهندس مسلم خانی از 
مجتمع مسکونی مهر ۸۶۸ واحدی

جدول شماره شانزدهم

به منظور ایجاد نشاط و شادابی

شهردارباغستان از احداث جاده تندرستی و سالمت در باغستان خبر داد
حسن رنجبر از احداث جاده تندرستی و 
سالمت در باغستان خبر داد و افزود این 
بلوار سردار شهید حاج حسین  در  جاده 
همدانی به طول ۱۷۰۰ متر طول در حال 
تجهیزات  نصب  ومقدمات  بوده  احدث 
مورد نیاز از قبیل : تامین روشنایی، نصب 
صورت   ... و  ورزشی  تجهیزات  نیمکتف 

ویژه  مسیرهای  ایجاد  وی  است.  گرفته 
برای ورزش دوچرخه سواری و پیاده روی را 
از برنامه های شهرداری باغستان  در سال 
جاری عنوان کرد و افزود: با توجه به عرض 
ورزش،  از  استفاده  برای  تنها  جاده  این 
مجاز  فعالیت های  دیگر  و  روی  پیاده 
ورزشی بوده و خودروها و موتورسیکلت ها 

حق ورود به این جاده را ندارند.
با  اینکه  به  اشاره  با  شهردارباغستان  
شاهد  توانیم  می  افزایی  هم  و  همدلی 
پیشرفت و توسعه شهر باشیم، گفت: امید 
بهره  برای دهه مبارکه فجر شاهد  داریم 
در  مختلفی  های  پروژه  افتتاح  و  برداری 

باغستان باشیم.
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مدیره  هیأت  رئیس  و  مهندس مسلم خانی سرپرست 
شرکت عمران شهر جدید اندیشه به صورت سرزده با 
همراهی اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت در 
محل مجتمع مسکونی امیرکبیر حاضر و ضمن دیدار از 
این پروژه مسکونی مهر از نزدیک در روند اجرای پروژه 
از  مسکونی  مجتمع  این  جوار  در  که  رفاهی  خدماتی 
در  آن  ساکنین  حال  رفاه  عمران جهت  سوی شرکت 

حال احداث است بازدید نمود.
همچنین در این دیدار مهندس مسلم  خانی ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان فاز ۵ به خصوص ساکنین فهیم 
مسکن مهر ۸۶۸ واحد امیرکبیر را از الویت  های شرکت 
عمران برشمرد و اشاره نمود در شهریور ماه سال جاری 
این شرکت مسجد بسیار زیبا امام هادی )ع( را در کنار 
این مجتمع مسکونی به بهره برداری رساند و پیشتر نیز 
مدرسه امیرکبیر را در این فاز، احداث و افتتاح نموده بود 
و به زودی از سوی شرکت عمران با بهره برداری از پروژه 
خدماتی رفاهی که هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی 
بیش از ۴۰ درصد است خدمتی دیگر به ساکنین این 

مجتمع توسط شرکت عمران ارائه خواهد شد.
در پایان سرپرست شرکت عمران اضافه نمود از دیگر 
مالکان  حال  رفاه  جهت  عمران  شرکت  که  تسهیالتی 
امکان  گرفته،  نظر  در  واحدی   ۸۶۸ مسکونی  مجتمع 
خرید عرصه واحدهای مسکن مهر با تخفیف های فوق 
بلند مدت است به  با اقساط  العاده به صورت نقدی و 
نحوی که مالکان محترم در قبال پرداخت یک پنجم 
خود  مسکونی  واحد  مهر  مسکن  اراضی  واقعی  قیمت 
از  نتیجه  در  و  نمایند  دارای سند رسمی ششدانگ  را 
پرداخت باقی اجاره مسکن مهر ۹۹ ساله معاف گردند 
و بتوانند از مزایای سند ششدانگ تک برگ که قانون 
گذار برای مالکان دارای سند پیش بینی کرده در آینده 

بهره مند گردند.

افقی:
1-مفهوم آشنایی- رد پا

2- کاهش هوشیاری به واسطه بیماری عصبی- مترسک- سراینده 
مثنوی

3- تحسین فرنگی- متداول- اعمال خشونت و سختگیری
4- فولکلوریک- ماری بسیار سمی- سنگریزه
5- برکت سفره- سبزوار قدیم- باقی گذاشتن

... که  از  تلخ شد  آقا- کام جان  و  6- دارای گنجایش کافی- سرور 
کردم بی دوست

7- دهان- کارشناس تعیین ارز و بها- سالنامه
8- غیر قابل تغییر- تبذیر- شب اول زمستان

9- گل شقایق- سوغات شیراز- سودای ناله
10- مرده- چند وزیر- مخترع سینما

11- سخن چین- قباحت- از نسل علی )ع( و فاطمه )س(
12- فتنه جو- بی بند و بار- رشوه خواری

13- هزار گرم- نزدیک بین – فرزندان
14- ادویه پیتزا- شهری در آذربایجان غربی- تیر پیکاندار

 – ابریشم  جاده  معروف  قطعه  خالق  و  ژاپنی  موزیسین  فام-   -15
آسایش

عمودی:
1-زیان دیده- کم حافظه

2- یک دهم- مختصر و کوتاه- ابریشم مصنوعی
3- امانتداران- نوعی پارچه براق و لطیف- مسابقات ورزشی سراسری 

در یک رشته 
4- آتش- اندرون- زیبا رو

5- شهر زیتون- داد و فریاد- منقار کوتاه
6- نخستین فلزی که کشف شد- عریضه نویس- نام چاهی در مکه

7- امانتی- سمت چپ – علم ستاره شناسی
8- ضمیر متکلم وحده- رمانی به قلم فئو دور داستایوفسکی – پشت 

سر
9-  زشت و ناپسند- مایه عذاب- از پهلوانان ایرانی شاهنامه

10- کوه ها- صافی- درخت انگور
11- اراده- آدم ماشینی- هنر دفاع شخصی تایلندی

12- سازگاری- قائم به ذات- همسر زن
13- از درختان جنگلی- از علوم فقهی- جناح لشکر

14- آهسته- هشیاری- کلمه پرسش
15- فیلمی ماندگار ساخته رضا میر کریمی- تشریفات همراه با شکوه 

و جالل
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مانور مشترک اطفاء حریق تانکرهای 
حمل سوخت در شهریار برگزار شد

از  واحد خبر واطالع  نقل  به  اتفاق روز  به گزارش 
در  الملل؛  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  رسانی 
عملیاتی  نیروهای  عملیاتی  توان  افزایش  راستای 
شهردرای  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
شهریار در زمینه اطفاء حریق تانکر های مولتی مدال 
و حمل سوخت مانور مشترکی با حضور ایستگاه های 
سازمان در محل ایستگاه ۷۰۱ سازمان آتش نشانی 

برگزار شد.
کریمی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
و  توانمندی  افزایش  را  مانور  این  برگزاری  از  هدف 
هماهنگی نیروهای عملیاتی جهت اطفاء حریق تانکر 

های حمل سوخت به صورت تاکتیکال عنوان نمود.



استان تهران
اخبار

محسنی بندپی: استان تهران رتبه ممتاز 
پدافند غیرعامل را کسب کرد

استاندار تهران از کسب رتبه برتر پدافند غیرعامل استان تهران در 
میان استانداری های کشور خبر داد.  انوشیروان محسنی بندپی در 
سومین نشست شورای پدافند غیرعامل استان تهران با اشاره به اهمیت 
در  ها  استانداری  عملکرد  ارزیابی  در  داشت:  اظهار  غیرعامل  پدافند 
زمینه پدافند غیرعامل، استان تهران به عنوان استان ممتاز قلمداد 
پدافند  اولویت  و  عمیق  درک  از  نشان  و  دارد  تقدیر  جای  که  شده 

غیرعامل دارد.
وی بیان کرد: از همه دستگاه هایی که هم افزایی داشته و در کسب 

این رتبه موثر بودند تقدیر و تشکر کتبی به عمل می آوریم.
استاندار تهران با بیان اینکه پدافند غیرعامل موضوع با اهمیتی است 
افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل مسئله مهمی 

است و هر روز که می گذرد بر اهمیت آن افزود می شود.
محسنی بندپی سپس عنوان کرد: هر قدر آگاهی و اشرافیت بیشتر 
نسبت به پدافند غیرعامل داشته باشیم بر مقاومت و اثربخشی اقدامات 

افزوده می شود.

اشاره  با  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
این  در  اراضی  کاربری  تغییر  موضوع  به 
و  امنیتی  نهادهای  گفت:  شهرستان 
کنند  ورود  موضوع  این  به  باید  اطالعاتی 
اراضی کشاورزی مثل آب خوردن  که چرا 
تغییر کاربری یافته و شهرستان بهارستان به 

سمت حالت انفجار پیش رفته است.
از خبرگزاری  نقل  به  روز  اتفاق  گزارش  به 
تسنیم :مجتبی خانجانی در واکنش به خبر 
تغییر کاربری 400 هکتار از اراضی کشاورزی 
بهارستان در سال های گذشته از سوی مدیر 
تهران  استان  کشاورزی  جهاد  اراضی  امور 
اظهار داشت: براساس تحقیقات انجام شده 
لحاظ شاخص های  به  بهارستان  شهرستان 
توسعه یافتگی یکی از 31 شهرستان کمتر 
معنی  بدین  است،  کشور  در  یافته  توسعه 
که ظاهرا این شهرستان از چشم برخی از 
مدیران شهرستانی و استانی به دور افتاده و 
شهرستانی را با سه شهر با جمعیت مهاجر 
که عمدتا نیز فاقد منابع مالی جهت اسکان 
است به حال خود رها و برنامه ای برای ارتقاء 
کیفیت زندگی این خیل عظیم ساکنان ارائه 
نشده است.وی بیان کرد: در حال حاضر نیز 
آن چنان تنگنای فقدان زمین برای توسعه 
بحرانی در پیش رو  شهری وجود دارد که 
فرمانداری  و  روستایی  و  شهری  مدیریت 

برای تامین کمترین سرانه وجود دارد.
فرماندار شهرستان بهارستان ادامه داد: چرا 
ساکنان شهرستان بهارستان فاقد کمترین 
سرانه عمومی هستند و برای این شهرستان 
در  اشتغال  نه  و  برای سکونت  برنامه ای  نه 

حوزه صنعت و کشاورزی دیده می شود.
برای  برنامه ای  اگر  کرد:  تصریح  خانجانی 
400 هکتار اراضی کشاورزی از طرف متولی 
اراضی  یکپارچگی  هم  داشت مسلماً  وجود 
ما  اتفاقا  که  بود  شده  ایجاد  اشتغال  هم  و 
که  می کنیم   دنبال  را  موضوع  این  نیز 
چگونه 400 هکتار اراضی بکر کشاورزی در 

سال های گذشته تغییر کاربری یافته است.
کشاورزی  جهاد  که  آن  حال  افزود:  وی 
و  اراضی  حفظ  در  قانون  قوی ترین 
آنجایی  از  و  دارد  را  اراضی  یکپارچه سازی 
که تنها مرجع به عنوان ضابط قضایی است 
و حتی مراجع قضایی مکلف هستند خارج 
از نوبت به دعوی آنان رسیدگی کنند پس 
وقوع  زمان  در  کشاورزی  جهاد  بود  اصلح 
تخلف و از بین رفتن 400 هکتار از اراضی 
کشاورزی برخورد می کرد تا امروزه روبه رو با 
این مباحث نباشیم و حتی اگر عزم جدی 
نحوه  و  برنامه  است  تخلفات  تخریب  در 

اقدام جهاد برای تامین آب و زیرساخت ها 
منابع  تامین  و  آواربرداری  تجمیع  نحوه  و 
مالی آن کجاست که چنانچه جهاد برنامه 
دهد  ارائه  کامل  به طور  را  خود  عملیاتی 
شهرستانی  دستگاه های  کلیه  و  فرمانداری 
برای  را  الزم  اقدام  فرصت  نخستین  در 
برد.فرماندار  خواهند  به کار  اراضی  حفظ 
شهرستان بهارستان بیان کرد: در بسیاری 
از حوزه های شهرستانی وضعیت به گونه ای 
است که عمال امکان هیچ زیرساختی برای 
ادامه فعالیت کشاورزی وجود ندارد که لزوما 
جهاد باید این اراضی را از چرخه کشاورزی 
فعالیت  و  کار  حوزه های  سایر  در  و  خارج 
مورد استفاده قرار داد.خانجانی با اشاره به 
خبر منتشر شده مبنی بر بحث فی مابین 
استان  کشاورزی  جهاد  اراضی  امور  مدیر 
تهران با یکی از اعضای شورای شهر صالحیه 
از  اظهار داشت: براساس تحقیقی که بنده 
که  این سوال  با طرح  گفتند  کردم  ایشان 
چرا اراضی کشاورزی با آب فاضالب آبیاری 
می شود و جهاد کشاورزی برای مقابله با آن 
چه سیاست های را در پیش خواهد گرفت 
اراضی جهاد کشاورزی  امور  از سوی مدیر 
استان تهران با جواب تند روبه رو شده که 
مدیران  شان  در  عنوان  هیچ  با  عمل  این 
پاسخگو  به جای  که  نیست  استان  سطح 
ببرند.وی  به کار  نامناسب  الفاظی  بودن 
مبارزه  و  شفافیت  در  ما  هدف  داد:  ادامه 
با فساد از همان روزهای نخست این بوده 
که باید مشخص شود چه کسانی در پشت 

پرده تغییر کاربری بودند و چه کسانی باید 
پاسخگو باشند.فرماندار بهارستان با اشاره به 
اینکه به راستی تکلیف ارگان های تخصصی 
در تغییر کاربری ها چیست؟ گفت: با توجه 
قوه  اراضی،  امور  اظهارات صادقانه مدیر  به 
قضائیه و نهادهای امنیتی و اطالعاتی باید 
اراضی  چرا  که  کنند  ورود  موضوع  این  به 
کاربری  تغییر  خوردن  آب  مثل  کشاورزی 
یافته و شهرستان بهارستان به سمت حالت 
دچار  اکنون  که  است  رفته  پیش  انفجار 

مشکالت زیرساختی هستیم.
مسئوالن  بودن  پاسخگو  عدم  از  خانجانی 
شهرستان و استان تهران انتقاد کرد و گفت: 
نباید شعارهای کاذب در مبارزه با فساد سر 
از  مختلف  حوزه های  در  باید  بلکه  دهیم 
جمله صنعت، کشاورزی و ساخت و سازهای 
غیرمجاز با جدیت ورود کنیم.وی همچنین 
ادامه داد: پس از اخطارهای مکرر در مورد 
محدوده  در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی بهارستان 
انتظامی  نهادهای  همکاری  عدم  ادعای 
کشاورزی  جهاد  با  شهرداری  مجموعه  و 
ساختمان های  تخریب  در  شهرستان 
اراضی کشاورزی را داشت که  غیرمجاز در 
هماهنگی های  ایشان  حضور  در  و  سریعاً 
الزم را انجام داده و همچنان منتظر نتیجه 
در  بارها  افزود:  بهارستان  هستم.فرماندار 
فرمانداری  در  مختلف  کمیسیون های 
موضوع آبیاری مزارع با آب فاضالب مطرح 
شده است که با پیگیری شبکه بهداشت و 

اقداماتی  و  ورود شد  این مسئله  به  درمان 
که  پرسید  سوال  باید  حال  گرفت  صورت 
بین  این  در  تخصصی  ارگان های  نقش 
چیست؟ و جهاد کشاورزی آیا ورودی داشته 

و پشتیبانی کرده است؟
خانجانی تصریح کرد: کماکان به دنبال ارائه 
زیرساخت های  تامین  با  عملیاتی  برنامه 
برای  کشاورزی  جهاد  سوی  از  مناسب 
و  شهرستان  سطح  در  باقیمانده  اراضی 
ریزدانه  اراضی  ساماندهی  برنامه  همچنین 
در بین اراضی ساخته شده و تعیین تکلیف 
تامین  عرصه های  در  استفاده  جهت  آن ها 
سرانه های عمومی و یا اشتغال هستیم و  از 
این اقدام به شدت حمایت می کنیم ، البته 
متولی  عنوان  به  نیز  اراضی  امور  دارد  جا 
سلطان آباد  در  شده  واگذار  اراضی  پیگیر 
شهر گلستان که بعد از انقالب از سوی امور 
و  واگذار  به کشاورزان جهت کشت  اراضی 
به جای حفظ و کشاورزی  اراضی  این  تمام 
شده  تبدیل  پرجمعیت  مناطق  از  یکی  به 
از  اقدام  برنامه  لذا  کنند،  رسیدگی  نیز 
سوی جهاد با توجه به واقیعیت های موجود 

می تواند راهگشا باشد.
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
شعار شفافیت گزارش اقدامات در حوزه های 
قطعا  مسئوالن  توسط  مردم  به  دولتی 
بهارستانی منتظر گزارش جهاد  شهروندان 
پیش بینی  درآمدهای  مورد  در  کشاورزی 
این  یک  تبصره  در  شده  محقق  و  شده 

شهرستان هستند.

تاکید فرماندار بهارستان بر ورود نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی در پشت پرده تغییر کاربری اراضی

بازآفرینی  ستاد  جلسه  سیزدهمین 
معاون  زاده،  تقی  ریاست  به  تهران  استان 
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در 
رباط  شهرستان  فرمانداری  جلسات  سالن 

کریم برگزار شد.
گفت:  جلسه  این  در  کریم  رباط  شهردار 
برای  توان  تمام  با  شهری  مدیریت 
احیاء  و  بازآفرینی  ستاد  توانمندسازی 
نمودن بافت های فرسوده تالش می کند 
مسئله  این  حل  به  قادر  تنهایی  به  ولی 
نیست چرا که حضور جهادی همه دستگاه 

ها را می طلبد.
اصغر پارسا با اشاره به اینکه مناطق بازارک، 
داودیه و تقی آباد از جمله مناطقی هستند 

بازآفرینی  و  توانمندسازی  نیازمند  که 
هستند تاکید کرد:ما در حوزه استحفاظی 
خود تقریباً 13۸هکتار بافت فرسوده داریم 
سایر  همکاری  بدون  مسئله  این  حل  که 

دستگاهها شدنی نیست
نیز  بافت  این  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
دلیل  به  زیاد  قدمت  نداشتن  وجود  با 
ریزدانگی، نفوذناپذیری و شبکه معابر کم 
عرض جزو بافت فرسوده محسوب میشود.

مشکل  به  رپایان  د  کریم  رباط  شهردار 
کمال  حاج  تاریخی  کاروانسرای  تملک 
اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت ما در 
این ناحیه پالک های مسکونی  بازآفرینی 

است.

138 هکتار بافت فرسوده در رباط کریم در انتظار بازآفرینی شهری

گزارش

 اختتامیه جشنواره مطبوعات در 
رباط کریم برگزار می شود

فرماندار شهرستان رباط کریم با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره 
مطبوعات استان تهران در رباط کریم گفت: در این جشنواره دغدغه 

ملی جامعه خبری مطرح شود .
با  خبری  نشست  در  ساداتی  سیدمهدی   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
خبرنگاران با اشاره به نقش خبرنگاران در فضای کنونی کشور باید به 

خوبی مملوس و نهادینه شود.
وی ادامه داد: خبرنگاران شهرستان رباط کریم ، مطالبات مردمی را 
به خوبی دنبال میکنند که این مطتلبه گری و حق طلبی اثران بسیار 

موثری را در پیش داشته است.
های  پروژه  درصد   100 کرد:  بیان  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
شهری توسط مجموعه فرمانداری رباط کریم جهت توسعه زیرساخت 

ها تامین شده است .
ساداتی به اختصاص ۷0 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های قابل 
افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و افزود: مبلمان حوزه روستایی به مراتب 

نسبت به مبلمان شهری مطلوب تر شده است .
وی بر عدم دخالت اعضای شورای اسالمی در امورات اجرایی شهرداری 
تاکید کرد و گفت: هیچ کسی نمی تواند خارج از وظایف قانونی خود 
انجام  باید نظارت ها طبق قانون  انجام دهد و  کارهای خالف قانون 

گیرد.
فرماندار رباط کریم همچنین به تشدید مبارزه با ساخت و سازهای 
غیرمجاز تاکید کرد و بیان داشت: اولین کسی که می تواند به مصوبات 

غیرقانونی شورای اسالمی اعتراض کند ، شخص شهردار است .
ساداتی در پایان با اشاره به عضویت و صدور حکم برای خبرنگاران 
رباط کریم در ستاد انتخابات شهرستان عنوان کرد: افق رو به رشد 
رباط کریم با همکاری مردم و مسئولین پیش خواهد رفت و امیدواریم 

مردم شاهد خبرهای امید بخش توسط خبرنگاران باشند.

شناسائی و جمع آوری بیش از 1900 
رشته انشعاب غیرمجاز در گلستان 

پس از شناسائی و صدور اخطاریه های الزم عملیات تبدیل به مجاز 
1905 رشته انشعاب غیرمجاز در شهر گلستان صورت پذیرفت . 

مدیر امور آبفای شهر گلستان ضمن اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با 
عنایت به برنامه ریزیهای صورت گرفته مبنی بر شناسائی و جمع آوری 
انشعابات غیرمجاز و ساماندهی شبکه و انشعابات آب شرب شهروندان 
و مشترکین محترم ، علیهذا موضوع انشعابات غیر مجاز و تبدیل به 
مجاز این انشعابات در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام می باشد . 
سید محمد رضازاده با اشاره به اقدامات انجام شده در این خصوص یاد 
آور شد: طی ۷ ماه سالجاری 1905    رشته انشعاب غیرمجاز خانگی 
و تجاری در گلستان و شهرکهای تابعه ) سلطان آباد و قلعه میر ( 
شناسائی و جمع آوری و به مجاز تبدیل شده و ضمن دریافت حقوق  
انشعاب و خسارت وارده بر شبکه تعهدات الزم نیز از مالکان خاطی 
مبنی بر عدم استفاده مجدد از انشعاب غیر مجاز آب آشامیدنی اخذ و 

در پرونده ایشان قرار داده شده است .
: این عملیات ) شناسائی و جمع  مهندس رضازاده خاطرنشان کرد 
آوری و تشکیل پرونده و تبدیل به مجاز انشعابات غیر مجاز ( همچنان 
انجام می شود و انتظار می رود تا پایان سال جاری بیش از 300 رشته 

انشعاب غیرمجاز دیگر نیز شناسائی و جمع آوری گردد .

انتقاد امام جمعه رباط کریم از 
عدم ترویج فرهنگ وقف

امام جمعه رباط کریم در همایش یاوران وقف که بمناسبت هفته وقف 
برگزار شد اظهار داشت: از دیدگاه اسالم، وقف راهگشای رفع محرومیت 
های مادی و معنوی و یادگار جاودانه ای از کرامت انسان به پیشگاه 

بشریت و پیوند با خداوند متعال است.
حجت االسالم والمسلمین حسن ترابی افزود: وقف در سنت پیامبرگرامی 
از جایگاه رفیعی برخوردار است و اسالم عزیز هم در ترویج و  اسالم 

گسترش فرهنگ وقف تأثیر محتوایی و موضوعی دارد.
وی پس از تبیین ابعاد گوناگون و کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی وقف و با انتقاد از برخی دستگاه ها در رابطه با عدم ترویج 
فرهنگ وقف بیان کرد: وظیفه ذاتی روحانیون و مبلغین دینی است که 
دین را تبلیغ کنند و یکی از برنامه های مهم دینی موضوع وقف است و 

به این مهم باید توجه ویژه ای صورت گیرد.
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فروش آب با دستگاه تصفیه خانگی 
غیرقانونی است

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: چنانچه عده ای با نصب 
دستگاه تصفیه آب در امکنه، اقدام به تصفیه و فروش آب تصفیه شده 
بدون اخذ مجوز از اداره صنعت و معدن نمایند، این عمل غیر قانونی و 
تخلف است و مجوزهایی که تاکنون صادر شده است مربوط به فروش 

دستگاه تصفیه آب میباشد نه فروش آب.
و  آب  کمبود  زمان  در  مردم  از  برخی  افزود:  دمیریان  دانوش  دکتر 
زمانی که طعم و مزه آب در شبکه توزیع تغییر می کند آّب مصرفی 
یا تصفیه  از کارگاه های آب شیرین کن، خودروهای سیار و  خود را 
کن های خانگی تامین می کنند که در صورت استفاده نادرست از این 
منابع ممکن است هرگونه بیماری و عفونتی سالمتی مردم را تهدید و 

بصورت همه گیری شیوع پیدا کند.
وی  تاکید کرد: در هر منطقه ای که آبرسانی تحت پوشش شرکت های 
آب و فاضالب انجام می شود، معموال آب توسط شرکت آب و فاضالب 
و همچنین وزارت بهداشت به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد 

و تمام عوامل مربوطه مطابق استانداردها چک می شوند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان تصریح کرد: اکنون آبرسانی در 
شهرستان توسط اداره آب و فاضالب انجام می شود که از نظر میکروبی 

مشکلی ندارد .
دمیریان در پاسخ به سوال مردم درباره رسوب گل و الی در صافی هایی 
که بر سر شیرهای آب منازل جمع می شود، گفت: زمانی که آب به 
جوش می آید "سختی" آن رسوب می کند که البته برای سالمتی مضر 
نیست و این "سختی" آب تا حدی هم برای سالمتی مفید هستند. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسوب سختی آب ارتباطی به ایجاد 
سنگ کلیه دارد یا خیر، گفت: این موضوع ارتباطی به سنگ کلیه 
ندارد. تعدادی از مقاالت سختی آب را برای سالمتی مفید دانسته اند. 
این درحالیست که بسیاری از دستگاه های تصفیه  آب خانگی، سختی 
آب را به شدت پایین می آورند که ممکن است برای سالمت چندان 

مفید نباشد
براین اساس و براساس نتایج آزمایشات به عمل آمده شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان به عنوان ناظر بر عرضه آب سالم و بهداشتی به 
شهروندان 13 واحد آبفروشی که بدون اخذ مجوزهای بهداشتی و در 
شرایط غیر بهداشتی شروع بکار کرده بودند را با دستور قضایی  و با 
همکاری اداره آب و فاضالب و نیروی انتظامی پلمپ کرد تا پس از اخذ 
مجوزهای الزم و انجام مراحل قانونی و آزمایش و آنالیزهای مربوطه 

در خصوص این واحدهای صنفی تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.
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جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
مقابل  در  طبیعت  پل  ساخت  از  پرند 
به  گفت:  و  داد  خبر  مشاهیر  پارک 
منظور ساخت پل در مسیر چهار بانده 
که با استفاده از سازه های فلزی و بزرگ 
شکل می گیرد ناچاریم این مسیر را به 
مدت چهار تا پنج روز ببندیم تا جرثقیل 
های بزرگ بتوانند با بهره گیری از دیگر 
تجهیزات نوین، سازه های بزرگ را به 

هم متصل کنند.
با  افزود:  ضمن  خواهی  وطن  محسن 
دیگر  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه 

اعالم  شهروندان  برای  تردد  مسیرهای 
می شود تا مشکلی ترافیکی در این باره 

ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: این پل ویژه عبور افراد 
دوچرخه  عبور  امکان  که  است  پیاده 
سوار و موتور سوا ر هم در آن دیده شده 

است.
مقابل  روگذر  پل  ایجاد  است  گفتنی 
شهرک صنعتی پرند ویژه عبور خودروها 
شرکت  بزرگ  های  طرح  دیگر  از  هم 
عمران پرند است که ساخت آن مقابل 

این شهرک شروع شده است.

ساخت پل طبیعت در پرند  

و  تومانی  میلیارد  هزار  وام  اخذ  با  پردیس  عمران  شرکت 
بازپرداخت آن پروژه  مسکن مهر را تکمیل میکند.

پردیس ، نسا زارع : سید مهدی هدایت مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید پردیس با اعالم این مطلب گفت: طی 
جلسه ای با حضور اصغر مهرآبادی عضو هیئت مدیره بانک 
مسکن و قائم مقام وزیر  تصمیماتی در خصوص دریافت وام 

از بانک مسکن برای تکمیل پروژه مسکن مهر انجام شد.
پروژه  اتمام   جهت  پردیس   عمران  شرکت  افزود:   وی 
باقی مانده مسکن مهر پردیس  همه ظرفیت هایی  های 

که داشته بسیج کرده و اراضی باقی مانده را برای فروش 
گذاشته است.

از شرکت  نمایندگان مجلس  از حمایت  تشکر  وی ضمن 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان   اظهارکرد:   عمران 
اسالمی در الیحه بودجه کمک کردند  ، در تبصره ۸ منابعی 
دیده شده که  شرکت عمران با سود ۲4 درصد وام گرفته 
و باقی پروژه ها را کامل کند و بازپرداخت این وام  از منابع 

خود شرکت تامین میشود.
هدایت با اشاره به اهمیت این موضوع و تالش صددرصدی 

پروژه های مسکن مهر  تکمیل  بر  مدیران شرکت عمران 
در کمترین زمان اعالم کرد: برای تخصیص این وام هزار 
میلیارتومانی  جلساتی را مکرر با مدیران بانک مسکن داریم 

.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس در ادامه تاکید کرد: این  
های  پروژه  تکمیل  کلید  مسکن  وام  میلیاردتومان  هزار 
تکمیل  جهت  پردیس  عمران  وشرکت  بوده  مهر  مسکن 
پروژه های مسکن مهر  خود زیر بار وام ۲4 درصدی رفته 

است.

شرکت عمران پردیس برای تکمیل مسکن مهر زیربار وام هزار میلیارد تومانی رفت
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شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
با اشاره به حساسیت قوه  پرند 
قضائیه در بحث شفافیت دارایی 
ها و اموال مسئوالن گفت: اگر 
مدیران شهرداری از بدو فعالیت 
در  خود  اموال  ثبت  به  اقدام 
سامانه ثنا کنند قطعا مشکالت 

کمتری را شاهد خواهیم بود.
با  گفتگو  در  مرادپور  فریبا 
مصوبه  به  اشاره  با  روز،  اتفاق 
مجلس شورای اسالمی و قانون 
مقامات،  دارایی  به  رسیدگی 
مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
داشت:  اظهار  ایران  اسالمی 
و  دادگستری  به  ای  نامه  طی 
رباط  شهرستان  تامین  شورای 
تا  است  شده  درخواست  کریم 
اعضای  های  دارایی  شفافیت 
شورای اسالمی، همسر، فرزندان 

و  ها  آن  یک  درجه  بستگان  و 
سرپرست شهرداری و شهرداران 
دوره دوم شورای اسالمی شهر 

پرند مشخص شود.
مثبت  اثرات  به  اشاره  با  وی 
بیان  جامعه  در  مالی  شفافیت 
کرد: مردم باید بدانند به استناد 
اساسی،  قانون   142 اصل 
پارلمان  در  نمایندگانشان 
و  دارایی  میزان  چه  شهری 
عضویت  به  که  زمانی  از  اموال 
شورا درآمده اند داشته و دارند و 
این حق مردم است بدانند بیت 
المال در دست چه کسانی قرار 
بیت  حفظ  در  چقدر  و  گرفته 

المال کوشا بوده اند.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اجازه  نباید  اینکه  بیان  با  پرند 
های  حرف  و  شایعات  دهیم 

در  مسئوالن  گیر  دامن  کاذب 
اقدام  با  افزود:  باشد  پرند  شهر 
شورای  اعضای  مالی  شفافیت 
اسالمی و شهرداری پرند قطعا 
زد و بندها، رانت و تبعیض ها 
از بین خواهد رفت و در صورت 
هرگونه خطا از سوی افراد قوه 
منابع  و  برخورد  آن  با  قضائیه 
مشخص  ها  دارایی  درآمدی 

خواهد شد.
اولین  بنده  داد:  ادامه  مرادپور 
نفری خواهم بود که در سامانه 
ثنا ثبت نام و اموال و دارایی ها را 
معرفی و به ثبت خواهم رساند و 
همکارانم نیز در پارلمان شهری 
آن  به  قانون  و شهرداری طبق 

عمل خواهند کرد.
قوه  حساسیت  بر  سپس  وی 
قضائیه در بحث شفافیت دارایی 

ها و اموال مسئوالن تاکید کرد 
و گفت: زمانی که سرپرست ها 
برهه  این  در  شود  می  تعیین 
حوزه  در  ها  حدیث  و  حرف 
مالی شدت پیدا می کند و اگر 
مدیران شهرداری از بدو فعالیت 
در سامانه ثنا ثبت و اموال خود 
را معرفی کنند قطعا مشکالت 

کمتری را شاهد خواهیم بود.
رئیس شورای اسالمی در پایان 
عنوان  به  کرد:  خاطرنشان 
نماینده مردم در شهر پرند باید 
جوری به انقالب اسالمی و نظام 
درست  را  راه  و  باشیم  پایبند 
برویم و خدمتگذار آن ها باشیم 
در  را  ما  نتواند  ها  جایگاه  که 
از  و  کند  مردم شرمسار  مقابل 
مسیر توسعه و آبادانی شهر پرند 

دور شویم.

اجرای قانون شفافیت مالی امکان 
زد و بندها را به صفر می رساند

گزارش

و دومین جلسه رسمی شورای  در هفتاد 
پرند  شهر  اسالمی  شورای  اسالمی 
و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  اساسنامه 
ایمنی پرند و احداث و تکمیل ساختمان 

شهرداری به تصویب رسید.
تشریح  با  شورا  رئیس  پور  مراد  فریبا 
مصوبات این جلسه گفت: امروز اساسنامه 
به  پرند  شهر  نشانی  آتش  سازمان  جدید 
مشترکی  جلسات  طی  و  رسید  تصویب 
که با شرکت عمران پرند برگزار شد، مقرر 
گردید تا به زودی ایستگاه آتش نشانی فاز 

۶ جنب پمپ بنزین تحویل شهرداری شود.
بیان  با  پرند  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اینکه یکی از دغدغه های جدی این شورا 
ایجاد سازمان آتش نشانی در پرند است، 
اظهار داشت: با این تفاسیر یک گام دیگر 
به ایجاد سازمان آتش نشانی پرند نزدیک 
این  زودتر  چه  هر  تا  امیدواریم  و  شدیم 
دغدغه کارکنان زحمت کش آتش نشانی 

برطرف گردد.  
فریبا مرادپور تصویب الیحه احداث فاز دوم 
و تکمیل ساختمان اصلی شهرداری را یکی 

دیگر از مصوبات مهم جلسه شورا دانست 
اعضای  موافقت  مورد  الیحه  این  گفت:  و 
محترم شورا قرار گرفت و مقرر گردید تا 
از طریق مناقصه عمومی فقط شرکت هایی 
که دارای گرید یک و دو هستند، انتخاب 
و عملیات احداث این ساختمان را به انجام 

برسانند.
و  پرداخت  داشت:  بیان  همچنین  وی 
محاسبه هزینه این پروژه از طریق فهرست 
از  پیمانکارانی که  تنها  و  بود  بهاء خواهد 
روشنی  سوابق  مالی  و  اجرائی  فنی،  نظر 

دارند، می توانند عهده دار این پروژه شوند.
بررسی الیحه ساماندهی دستفروشان یکی 
جلسه  در  شده  مطرح  مباحث  از  دیگر 
و  بیشتر  بررسی  که  بود  شهر  شورای 
تصویب آن به جلسه آتی شورا موکول شد.
گفتنی است در این جلسه معاون عمرانی، 
مسئول سد  قراردادها،  امور  امور حقوقی، 
معبر و مشاوران پروژه ساختمان شهرداری 
در  را  الزم  توضیحات  و  داشتند  حضور 
ارائه  اعضای شورا  به  مباحث مطرح شده 

دادند.

دو مصوبه مهم در هفتاد و دومین جلسه 
رسمی شورای شهر پرند

مدیریت شهری پرند به دنبال رشد و بالندگی پایتخت مسکن مهر ایران است که 
رشد و توسعه متوزان در نظر و افق شهرداری قرار گرفته است ، که باعث افزایش 

کیفیت زندگی برای شهروندان می  شود.
شهرداری پرند مسیری را دنبال می کند که شهروندان را همسو با خود برای تفکر 
شهری نوین و هوشمند سوق می دهد، رشد هوشمند به رویکردی استراتژیک 
بستگی دارد که بهترین فرصت  های رشد را شناسایی و تغذیه می کند و تضمین 

می کند که کلیه شهروندان از رفاه شهری بهره مندند.
به  پرند  کلیه مدیران شهری  : درحالی که  *اتخاذ یک رویکرد استراتژیک 
دنبال یافتن روش  هایی برای ارتقای رفاه شهر خود هستند، چیزی که بیش از 
همه مشخص است، روش استراتژیک محوری است که برای رسیدن به توسعه 

شهری دنبال می کنند. برای شناخت بهترین چشم  اندازهای رشد هوشمند و 
مدرن شهری رویکرد دقیق  تری مورد نیاز است و به این معنی نیست که مدیران 
با  باید  آنها  رویکرد  بلکه در عوض  روزمرگی کنند،  را درگیر  باید خود  شهری 
ارزیابی دقیقی از اینکه مزیت های رقابتی شهر در کجا نهفته شکل بگیرد. بنابراین 
باید نشان دهد  اولین گام، شناسایی مزیت های رقابتی یک شهرمدرن است و 
نهادهای فعال و در راس آنها شهرداری ،در یک شهر پتانسیل تقویت شدن را 

دارند. 
*سرمایه گذاری برای رشد: سرمایه گذاری هدفمند بخش خصوصی برای ایجاد 
زیرساخت ها  به سوی شهری مدرن و هوشمند با استفاده از تکنولوژی های روز 
دنیا ضروری است. شهرداری پرند میتواند با دبی سرمایه گذاری گسترده ای در 

بخش زیرساخت  های تفریحی و رفاهی ، پرند را برای درآمد پایدار با محوریت 
قطب اقتصادی ، مرکز توریستی و خدماتی تبدیل کند. 

*تفکر رضایت محور: مدیریت شهری پرند می تواند از طریق گفتمان محله ای 
و فرا منطقه ای مداوم و ارتباط با سرمایه گذاران کوچک و بزرگ و استعدادهای 
مختلف و نیز برگزاری کنفرانس  هاو سمینارها برند سازی شهری توریستی و 
رفاهی را نهادینه سازد که قطعا شهرداری  پرند در این میان نقش مهمی دارد و 

می تواند از نفوذ و ارتباطاتی که دارد، استفاده کند. 
*برنامه  ریزی برای پویایی: رشد هوشمند شهر پرند به معنی برنامه  ریزی برای 
آینده است. با برنامه  ریزی بهتر میتوان از سیمای شهری که حالت هرج و مرج و 
بی نظمی دارد ، خارج شد، که این وضعیت انضباط در سیمای شهر نشان از توسعه 

و پویایی بیشتر پرند خواهد شد و کیفیت زندگی باالیی را برای شهروندان و البته 
محیط  زیست به همراه خواهد داشت. بنابراین، مدیران شهری پرند به خصوص 
اعضای شورای اسالمی و شهردار باید آینده  نگر باشند و برای رشد و تغییرات 
جمعیتی در آن رخ خواهد داد ، زیرساخت هایی از قبیل حمل و نقل، مدارس، 
بیمارستان  ، فضاهای فرهنگی و هنری و بسیاری دیگر از زیرساخن ها را که جنبه  
های زندگی شهری را در برمیگیرد دنبال کنندو همچنین مسئولین باید ضمانت 
کنند که برنامه  ها توسعه محور در طول زمان با تغییر نیازهای شهر سازگار باشد. 

ایجاد زیرساخت  های سبز
با سرعتی که شهرداری پرند در پیش گرفته است روند توسعه اماکن سبز به خوبی 

طی می  شود که می توان به وضوح به چند نمونه از آن اشاره کرد.

رشد و توسعه متوزان شهر جدید پرند با مدیریت یکپارچه تحقق می شود

شهر پرند
گفتگو

پرند  شهرداری  سرپرست 
مختلف  نقاط  در  حضور  با 
خدمات  عوامل  که  شهر 
شهری در حال اجرای طرح 
آب  هدایت  و  انهار  الیروبی 
های سطحی بودند، از روند 
انجام کار و تالش کارگران 
معابر  بازگشایی  برای 

مسدود شده بازدید نمود. 
این  در  حسنی  اله  روح 
خصوص اظهار کرد: با توجه 

محیط  تنظیف  اهمیت  به 
سیمای  حفظ  شهری، 
آلودگی،  گونه  هر  از  شهر 
و  آوری  جمع  ضرورت 
سطحی  های  آب  هدایت 
حاصل از بارندگی و با هدف 
جلوگیری از بروز آبگرفتگی 
نیروهای  معابر،  سطح  در 
شهرداری  شهری  خدمات 
پرند پس از شناسایی نقاط 
آبگیر  شهر نسبت به جمع 

آوری به موقع و هدایت آب 
اقدام  شده  تجمیع  های 

نمودند.
این  اجرای  از  هدف  وی 
اقدامات را تسهیل در تردد 
شهروندان و رفع آبگرفتگی 
معابر،  و  ها  کانال  انسداد  و 
عنوان کرد و گفت: رفاه حال 
شهروندان در کلیه اقدامات 
و فعالیت های شهرداری به 
مهمترین  و  اولین  عنوان 

شود  می  شناخته  اولویت 
مجموعه  تالش  تمام  و 
شهرداری پرند نیز در همین 
راستا خواهد بود. بر همین 
اساس از شهروندان عزیز نیز 
در  بهداشت  رعایت  جهت 
معابر و عدم رهاسازی زباله 
با  ها  خیابان  و  مسیرها  در 
در  زباله  های  باکس  وجود 
نقاط مختلف شهر، تقاضای 

همکاری داریم.

نظارت مستقیم سرپرست شهرداری پرند بر روند 
الیروبی انهار و هدایت آب های سطحی
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در ایام اهلل دهه فجر امسال دهها پروژه عمرانی 
در حوزه های مختلف خدماتی، زیر بنایی، عمرانی  
در نسیم شهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
مجموعه مدیریت شهری خیز بلندی برای افتتاح 
دهها پروژه عمرانی در سطح شهر برداشته است 

که به سرعت در حال انجام است.
در  گفت:  شهر  نسیم  شهردار   ، شوندی  عباس 
بخش بوستان های شهری عالوه بر تجهیز مجموعه 
های فعلی چندین پروژه شامل بوستانهای بانوان 
وساماندهی  بوستان  احداث  نیز  و  نبوت   ،
نهج  2بوستان   فاز  همچنین  شادچای  رودخانه 

البالغه در دست اقدام است.
وی افزود: در حوزه عمران شهری نیز تخریب و 
انهار، آسفالت وپیاده رو  اصالح جداول قدیمی 
سازی معابر سطح شهر ونیز جمع آوری و اصالح 
بلوارامام خمینی)ره( وپیاده راه سازی این معبر  

در نظر گرفته شده است.  
ادامه داد: در بحث جاده های حوزه شهری  وی 
عقد   احمدآباد،  خروجی  وساماندهی  اتمام  نیز 
پل  زنی  وکلنگ  اجرا  جهت  در  کامل   قرارداد 
سر کلمه ، زیرسازی وآسفالت کمربندی شمالی 
شهریار  جاده  برگردان  دور  وهمچنین  خیرآباد  

پیش بینی شده است.
شهردار نسیم شهر بیان کرد: در حوزه خدمات 
به  موسوم  ملک  کارآفرینی  افتتاح  نیز  عمومی 
عیسی بیگلو ونیز بازاردر حاشیه  میدان شهید 

رجایی از اهم پروژه ها می باشد.
مبارک  دهه  اله  ایام  در  داشت:  اظهار  شوندی 
اسالمی  شورای  ساختمان  اول  فاز)طبقه(  فجر 
شهر تکمیل وراه اندازی شده ونیز سوله بحران 
شهرداری تکمیل وامور الزم از جمله دیوارکشی 

آن به پایان خواهد رسید.
**تداوم بر اجرای طرح انضباط شهری و برخورد 

با سد معبر  
شهردار نسیم شهر ضمن تقدیر از شهروندان 
و ابراز خرسندی از وضعیت مطلوب اجرای طرح 
انضباط شهری گفت : یکی از معضالتی که همواره 
در برخی از معابر اصلی شهر با آن روبرو بودیم 

، وجود افرادی بود که به بهانه های مختلف باعث سد معبر در این 
در  پیمانکار بخش خصوصی  از  گیری  بهره  با  لذا  خیابانها می شدند 
راستای روان سازی و جمع آوری چهار چرخی ها و بساط گستراني که 
باعث سد معبر می شدند اقدام نمودیم و می توان پیامدهای بسیار 
خوب این طرح را هم اکنون در معابر اصلی سطح شهر  احساس کرد.

وی در ادامه افزود : یکی از مشکالت ما در این حوزه واقع در خیابان 
شهدا ) سوم( بود که باعث ترافیک و کند شدن شدید رفت و آمد 
در این مسیر مي شد ،لذا امروز شاهدیم که رضایتمندی بسیار خوبی 
از سوی شهروندان و کسبه این مسیر محقق شده است و تداوم در 
اجرای همیشگی طرح انضباط شهری و برخورد با سد معبر در شهر 
تاکید داریم و همواره آن را انجام خواهیم داد تا هم چهره شهر از 
نظر بصری زیباتر به نظر رسد و همچنین ترافیک های طاقت فرسا به 

دلیل کوچک شدن مسیر و سد معابر را شاهد نباشیم .
افزایش چشمگیر مشارکت مردمی درپرداخت عوارض شهری

عدم استفاده شهرداری نسیم شهر از اعتبارات ارزش افزوده برای 
هزینه های جاری 

مردم شهرداری را در اداره شهر با پرداخت به موقع عوارض یاری 
رسانند  

نقش  و  پایدار  درآمدهای  اهمیت  بر  تاکید  با  نسیم شهر  شهردار  
نسیم  شهرداری   : گفت  شهر  هر  اداره  جهت  در  آن  پررنگ  بسیار 
شهر در سال جاری با این هدف اقدامات خود را در حوزه های مختلف 
سوق داده است و با توجه به اهمیت  ایجاد درآمدهای پایدار برای 
شهرداری برنامه های مناسب و مطلوبی را ساماندهي  نموده تا امروز 
شاهد کاهش هزینه های جاری و اصالح آنها در تمام حوزه ها باشیم و 
بتوانیم درآمدهای قانونی و مثبتی را در حوزه هایی همچون اصناف، 
اجراییات ، کمیسیون ماده 100 و وصول مطالبات شهرداری و .... به 
حساب شهرداری روانه نماییم که این اقدامات در حال حاضر باعث 
شده است با توجه به رکود شدید درآمدی و ساخت و ساز شهرداری 
نسیم شهر با مشکالت هزینه های جاری ، حقوق و مزایا روبرو نباشد.

عدم   : افزود  جلسه  این  در  خود  سخنان  ادامه  در  شوندي  عباس 
استفاده از ارزش افزوده یکی از تاکیدات شوراي اسالمي شهر برای 
اداره شهر است تا با استفاده درست از آن در راستای پروژه های 
عمرانی و توسعه و پیشرفت شهر شهرداری نسیم شهر اقدام نماید .

بود  رها شده  که سالها  مطالباتی  با وصول   : نشان ساخت  خاطر  وی 
، درآمدهای  بود  بررسی نشده  مختلف  به دالیل  آن  پرونده های  و 
چشمگیر  افزایش  با  و  است  شده  کسب  شهرداری  برای  مناسبی 
آن شهرداری مشکلی در حوزه های هزینه های جاری در آینده نیز 
نخواهد داشت و این مهم ادامه پیدا نخواهد کرد مگر با مشارکت 
و همراهی شهروندان و مردم عزیز نسیم شهر که در راستای اداره 
شهرشان با پرداخت به موقع عوارض شهرداری خادمان خود را در 

راستای ایجاد شهری خوب و با امکانات یاری رسانند .
آماه باش شبانه روزی پرسنل خدمات شهری شهرداری نسیم شهر 

با توجه به اینکه هواشناسی کشور نسبت به بارش باران در روزهای 
اخیر و سال جاری هشدار داده است لذا شهرداری نسیم شهر نیز به 
مانند مناطق همجوار نسبت به تمهید اقدامات الزم در راستای مقابله 
با صدمات احتمالی و بحث بحران پرسنل خدمات شهری خود را بسیج 
نموده است تا با آماده باش به موقع و جلوگیری از سوانح و حوادث 

برای مردم امنیت و آرامش را برای شهر به ارمغان بیاورد .
شهردار نسیم شهربا اعالم این موضوع ادامه داد : یکی از مشکالتی 
که شهرهایی همچون نسیم شهر در راستای هدایت آبهای سطحی در 
این مناطق دارند بافت فرسوده و قدیمی آن است که به واسطه این 
موضوع مشکالتی نیز گریبانگیر مدیریت شهری است لذا در راستای 
برطرف نمودن این موضوع تیم ویژه ای به همراه کارکنان و پرسنل 
زحمتکش خدمات شهری شهرداری نسیم شهر تشکیل شد تا قبل 
از بارشهای باران شاهد حوادث ناگواری همچون آب گرفتگی و عدم 

رفت و آمد مردم را شاهد نباشیم 
عباس شوندی ادامه داد : در این جهت تمام مناطق و نقاط بحرانی 
سطح شهر مورد رصد قرار گرفت و در ابتدا نسبت به رفع چالشها 
با آماده باش کلی برای  و نواقص آن اقدام و در روزهای اخیر نیز 
کارکنان خدمات شهری و شهرداری نسیم شهر در جهت ارائه خدمات 

مطلوب به شهروندان اقدام نمودیم .
مربوط  مشکالت  بیشترین  اخیر  روز  چند  در   : افزود  ادامه  در  وی 

به گرفتگی جوی ها ، انهار و جداول سطح شهر از برخی از زباله ها 
از  دانم  می  الزم  که  بود  آنها  درون  در  شده  ریخته  پسماندهای  و 
شهروندان و مردم عزیز شهر نسیم شهر درخواست کنم با کمک و 

همیاری ما در این مورد باعث آبگرفتگی در زمان بارش نشوند . 
عباس شوندی افزود : امروز مدیریت شهرها توسط شهروندان نیز 
اداره می شود و اگر این مشارکت نباشد قطعا نمی توان بسیاری از 
مشکالت را از میان برداشت چرا که مسئولیت پذیری شهروندی باعث 
ایجاد شهری سالم و تمیز و بی شک عدم وجود بسیاری از هنجارهای 

اجتماعی است.
شهردار نسیم شهر در پایان افزود : حوزه خدمات شهری شهرداری 
است  شهروندان  به  در  رسانی  خدمت  آماده  همواره  شهر  نسیم 
رویت  به محض  دارم  درخواست  نسیم شهر  عزیز  مردم  از همه  و 
آبگرفتگی در نقاط سطح شهر در زمان بارش و مشکالتی از این دست 
سریعا آن را به خدمات شهری شهرداری اطالع دهند تا به موقع در 

جهت مرتفع نمودن آن اقدام گردد.
ساماندهی زباله گردهای نسیم شهر، طرح تفکیک زباله به صورت 

پایلوت در مدارس اجرایی می شود
شهردار نسیم شهر با اشاره به اینکه طرح تفکیک زباله به صورت 
پایلوت در مدارس نسیم شهر اجرایی می شودگفت: درصدد هستیم 
گاراژهایی را که ضایعات زباله گردها را خریداری می کنند ساماندهی 

کنیم.
عباس شوندی با اشاره به لزوم ارتقاء فرهنگ تفکیک زباله در نسیم 
شهر اظهار داشت: متأسفانه در نسیم شهر هیچ سازمان مردم نهادی 

در زمینه ارتقاء فرهنگ تفکیک زباله با شهرداری همکاری نمی کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند با هم اندیشی 
و هم فکری جوانان موضوع نریختن زباله را در نسیم شهر نهادینه 
کنند عنوان کرد: کار فرهنگی متناسب با طرح تفکیک زباله از مبدأ و 

نریختن زباله توسط مجموعه شهرداری آغاز شده است.
شهردار نسیم شهر افزود: شهرداری نسیم شهر در کنار جمع آوری 
محیط  پاکیزگی  و  فرهنگ سازی  حال  در  مکانیزه  به صورت  زباله ها 
زندگی است و این طرح را به صورت پایلوت در چند نقطه از شهر و 

مدارس آغاز خواهیم کرد.
و  زباله گردها  به  نگاه موجود در جامعه  نوع  به دو  اشاره  با  شوندی 
پدیده ناهنجار زباله گردی در نسیم شهر  بیان کرد: نگاه اول این 
است که این افراد نیازمند هستند و با این کار بخشی از نیازهای مالی 
خود را رفع می کنند که به نظر من کار این افراد کار با ارزشی است 

اگر چه از نظر شکلی مناسب نیست.
وی با اشاره به اینکه در برخی از خانواده های نیازمند، نیاز مالی از 
طریق زباله گردی رفع می شود گفت: اگر ما بتوانیم زباله گردها را در 
زیر چتر حمایتی در طرح تفکیک زباله قرار دهیم به نفع جامعه و شهر 

خواهد بود.
شهردار نسیم شهر با اشاره به اینکه اطالعی از حواشی زباله گردی و 
زباله دزدی ندارم و بیشتر مطالب در این رابطه جعلی و شایعه است 
خاطرنشان کرد: درصدد هستیم گاراژهایی را که ضایعات زباله گردها 
را خریداری می کنند ساماندهی کرده و از آسیب خوردن به چهره شهر 
مناسبی ساماندهی  مکان های  در  را  آنها  و  آوریم  عمل  به  جلوگیری 

کنیم.
مرتفع شدن یکی از اصلی ترین مشکالت ترافیکی نسیم شهر در 

 بلوار الغدیر/ طرح جامع اجرای نهضت آسفالت در نسیم شهر
 کلید خورد 

شهردار نسیم شهر با بیان اینکه پروژه های عمرانی متعددی در حوزه 
ترمیم و جدول گذاری ، لکه گیری ، بهسازی و آسفالت معابر سطح 
مشکل  شدن  مرتفع  از  گرفته  قرار  شهرداری  کار  دستور  در  شهر 
ترافیکی بلوار الغدیر ورودی اصلی محله امام خمینی )ره( و اجرایی 
شدن طرح جامع  نهضت آسفالت در نسیم شهر خبر داد و گفت : یکی 
از عمده ترین مشکالت ترافیکی نسیم شهر در این محدوده بود که 
با برنامه ریزی مدون و زمانبندی شده در شهرداری و مصوبه اعضای 
محترم شورای اسالمی و تالش شبانه روزی و جهادی همکارانم در 
حوزه معاونت عمرانی پس از طی مراحل تراش آسفالت فرسوده و 
مخلوط ریزی ،زیر سازی و جدول گذاری به طور کامل آسفالت شد و 
این میسر که هر روز با ترافیک سنگین روبرو بود بازگشایی گردید. 
تردد  در  تسهیل  راستای  در   : افزود  ادامه  در  شوندی  عباس 
عمرانی  عملیات  ترافیکی  بار  کاهش  نیز  و  خودروها  و   شهروندان 

آغاز شده که  بهسازی در شریان های اصلی شهر  و  نهضت آسفالت 
و  بود  موارد  این  از  یکی  ره  امام خمینی  محله  الغدیر ورودی  بلوار 
امیدوارم بتوانیم در ادامه نیز این وظیفه ذاتی شهرداری را به خوبی 

اجرایی نماییم .
وی ضمن تقدیر از صبر و شکیبایی شهروندان در خصوص مشکالت 
بلوار  در  خمینی)ره(  امام  محله  ورودی  بویژه  شهر  سطح  ترافیکی 
الغدیر تصریح کرد : در اجرای این پروژه بیش از 7000     متر مربع 
زیر سازي و آسفالت و 1200 مترطول جدولگذاري انجام گرفته که از 
این طریق یکی از معضالت ترافیکی نسیم شهر رفع گردیده و دیگر 

شهروندان در این منطقه شاهد بار ترافیکی سنگین نخواهند بود . 
شوندی خاطر نشان کرد : نیاز امروز نسیم شهر رسیدگی به معابر 
اصلی است که به واسطه سپری شدن زمان در برخی از بلوار ها و 
خیابانها شاهد فرسوده شدن آسفالت هستیم لذا با توجه به تردد 
نمودن بستر مناسب در راستای  لزوم فراهم  و  روزانه شهروندان 
توجه به بحث عبور و مرور این مهم از برنامه های اصلی شهرداری 
نسیم شهر  محسوب می شود و انشااهلل با لطف خداوند بتوانیم در 

اسرع وقت آن را اجرایی کنیم .
توزیع بیش از  29000 متر مربع آسفالت طی شش ماه اول سال 

جاری در سطح شهر
شهردار نسیم شهر اظهار داشت : با توجه به تاکیدات موکد اعضاي 
شوراي اسالمي شهر و مدیریت شهري نسیم شهر در راستای ارایه 
خدمات مطلوب به شهروندان و نیز به حداقل رساندن نارسایی های 
شهری، عملیات آسفالت معابر سطح شهر به طور جدی در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.
شوندی تصریح کرد: در شش ماه نخست امسال، شاهد تجربه مهمی 
در  آسفالت ریزی  برنامه های  متوازن  توزیع  و  کیفیت  وسعت،  در 
سطح این منطقه بودیم؛ بر این اساس، مجموعاً    5100 تن آسفالت 
خریداري و در محالت و معابر بصورت مستمر و شبانه روزی بدون 
وقفه با نظارت معاونت امور زیر بنایي و ترافیک  با هدف تسهیل در 
تردد وسایل نقلیه و افزایش مقاومت الیه های زیرین معابر ،توزیع 

و اجرا شده است.
این  از  مند  بهره  و محالت  معابر  تعداد  مدیریت شهري نسیم شهر  
خدمات راعنوان کرد و افزود : زیر سازي و آسفالت کمر بندي شمالي 
خیرآباد،کوچه ایثار 2،کوچه هاي شهید باهنر 1 و 2،کوچه نور 1،کوچه 
ایثار 7و9،کوچه بهداشت و بسیاري معابردیگراز جمله معابری هستند 
که در شش ماهه ابتدایی سال آسفالت ریزی شده اند  .                                                                                                                                             
 وی افزود: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در ماه های آینده نیز 
توزیع آسفالت در سطح معابر مختلف نسیم شهر ادامه خواهد داشت.

برنامه های  در  آسفالت،  استاندارد  اینکه  به  اشاره  با  شوندي  
آسفالت ریزی منطقه مورد تاکید است، خاطرنشان کرد: با توجه به در 
پیش بودن فصل سرما، عوامل فنی و عمرانی شهرداري ، تمام تالش 
خود را برای تحکیم بستر مناطق مختلف شهر و مسیرهای سطح حوزه 

به کار گرفته اند.
خیابان های شهید باهنر و بسیج در محله حصارک پایین نسیم شهر 

یکطرفه شد 
با پیگیری و دستور فرماندار بهارستان واعضای شورای اسالمی شهر 
و قرار گرفتن موضوع در دستور کاری شهرداری، خیابان های شهید 
به  یکماه  مدت  به  شهر  نسیم  پایین  حصارک  محله   ، بسیج  و  باهنر 
صورت آزمایشی توسط معاونت زیربنایی و ترافیک شهرداری نسیم 

شهر و همکاری پلیس راهور شهرستان یکطرفه شد.
شهردار نسیم شهر  در این خصوص افزود:درراستای باز شدن گره 
ترافیکی در تقاطع خیابان شهید باهنر وخیابان بسیج  محله حصارک 
،با پیشنهاد شهرداری و طی بازدید وکارشناسی پلیس راهور  پایین 
شهرستان،جهت سهولت در عبور ومرور شهروندان گرامی ،خیابان های 

مذکور به شرح ذیل یکطرفه گردید
خیابان شهید باهنر محدودیت از سمت خیابان کشاورز تا تقاطع خیابان 
بسیج ودسترسی بصورت بلعکس وخیابان بسیج، محدودیت از سمت 
از سمت خیابان شهید رجایی  باهنر ودسترسی  تقاطع خیابان شهید 

می باشد.
این  در  نیز  شهردازی  ترافیک  و  بنایی  زیر  امور  معاون  ادامه  در 
خصوص گفت : تسهیل در تردد خودروها و ترافیک روان در معابر 
شهرستان  مدیران  کار  دستور  در  شهر  نسیم  پایین  حصارک  اصلی 
بهارستان و نسیم شهر قرار گرفت که به مدت یکماه بصورت آزمایشی 

این طرح به اجرا درآمده است .
تقاضا  شهروندان  از   : گفت  خاتمه  در  طالیی  قدرتعلی 
داریم به عالئم راهنمایی و رانندگی و هشدار دهنده 
توجه داشته باشند تا بتوانیم این طرح را به خوبی به 

اجرا کنیم.
حس مطالبه گری و مشارکت مردمی در نسیم شهر ، 

خاموش نیست
شهردار نسیم شهر در جمع معمتدین این شهر گفت: 
مطالبه گری حق شهروندان است و پیگیري و انجام آنها 
بر عهده مسئوالن و مدیریت شهری برای حل مشکالت 
مردم و توسعه و آبادانی شهر است که بسیار خرسندم 
که مطالبه گری در این شهر به هیچ عنوان مسکوت و 

خاموش نیست.
 ، عمرانی  های  پروژه  انجام  به  اشاره  با  عباس شوندی 
، بیان داشت:  خدماتی و فرهنگی در دو سال گذشته 
سرانه های آموزشی و فضای سبز در این شهر به حد 
استاندارد خود نرسیده است که برای توسعه آنها تمام 
تالشمان را به کار بسته ایم و موفقیت های چشمگیری 

در این حوزه حاصل شده است.
وی تصریح کرد:  معابر اصلی شهر برای اتصال به خطوط 
قرار  شهرداری  کار  دستور  در  شهری  برون  شریانی 
گرفته است و بخشی از این پروژه ها انجام گردیده و 

همچنان ادامه دارد.
شهردار نسیم  شهر به همکاری مالکین ساختمان های در 
داخل طرح تاکید کرد و اظهار داشت : شهروندان برای 
توسعه و آبادانی شهر نقش بسزایی دارند و میتوانند با 
مشارکت خود در بخش های مختلف به خصوص تعریض 
و  معابر  شدن  عریض  باعث   ، طرح  در  های  ساختمان 

تسهیل در تردد خودروها و ترافیک شوند.
شوندی همچنین بیان کرد: در حوزه ورزش های همگانی 
در  خوبی  های  برنامه  اجتماعی  نشاط  و  شور  ایجاد  و 
بوستان های بزرگ شهر برگزار شده است و این روند 

همچنان ادامه دارد.
وی به نهضت آسفالت در محالت مختلف نسیم شهر اشاره 
 ، اولویت های نخست شهرداری  از  یکی  افزود:  و  کرد 
بهسازی جداول و آسفالت معابر سطح شهر است که در 
وضعیت نامناسبی قرار دارند و مردم میتوانند مشکالت 
آسفالت خیابان ها و کوچه های خود را به سامانه 1۳7 

اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
از ورود فرماندار به بحث ساخت و ساز تقدیر  شهردار نسیم شهر 
و تشکر کرد و گفت: حذف پارکینگ در ساخت و سازها دیگر انجام 
نمیگیرد و ساخت و سازها طبق اصول شهرسازی انجام خواهد شد و با 

قدرت در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز خواهیم ایستاد.
شوندی در پایان خاطرنشان کرد: انضباط شهری و ساماندهی سدمعبر 
به بخش خصوصی واگذار شده است تا در این حوزه بتوانیم موفقیت 

های خوبی را که مطالبه مردم است کسب کنیم.
۶00 داوطلب زن در سازمان آتش نشانی نسیم شهر جذب شدند

شهردار نسیم شهر با اشاره به وقوع بیش از 1۴0 حادثه و 2۶۸ مورد 
اطفاء حریق از ابتدای سال 9۸ تاکنون در نسیم شهر گفت: در یک سال 

اخیر ۶00 داوطلب زن جذب سازمان آتش نشانی این شهر شدند.
عباس شوندی با تأکید بر حفظ و توسعه جایگاه سازمان آتش نشانی 
راستا  این  در  تالش ها  باید  داشت:  اظهار  مدرن  تجهیزات  تأمین  و 
دوچندان شود و از هیچ کمک و مساعدتی برای مقابله با حوادث و 

نجات جان مردم کوتاهی نشود.
احمدآباد  ایستگاه جدید آتش نشانی در محله  به احداث  وی سپس 
و وجه آباد این شهر اشاره کرد و افزود: محل احداث ایستگاه جدید 
آتش نشانی در کنار بوستان خلیج  فارس خواهد بود که اقدامات اولیه 

آن انجام شده است.
شهردار نسیم شهر با اشاره بر اینکه مجموع عملیات  های انجام شده 
موفق آتش  نشانی در نیمه نخست سال 9۸ بالغ ۴0۸ بر مورد بوده 
است تصریح کرد: در این عملیات  ها که توسط نیروهای سازمان انجام 

شد همه عملیات ها در این شهر موفق بوده است.
شوندی همچنین بر جذب ۶00 داوطلب زن آتش نشان در یک سال 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  این  آتش نشانی  سازمان  توسط  گذشته 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر از ابتدای 
سال 9۸ تاکنون بالغ بر 1۴0 حادثه و 2۶۸ مورد اطفاء حریق عملیات 

انجام داده است.
 100 هزار نفر در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 

نسیم شهر سکونت دارند 
فرسوده  بافت های  بازآفرینی  لزوم  به  اشاره  با  نسیم  شهر  شهردار 
گفت: جمعیت ساکن در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 
نسیم شهر بالغ بر 100 هزار نفر است از این رو اهتمام جدی برای 

بازآفرینی این سکونتگاه ها وجود دارد.
بافت شهری  با اشاره به تهیه عکس هوایی محدوده  عباس شوندی 
و  بافت فرسوده در نسیم شهر 2۸۴ هکتار  اظهار داشت: محدوده 

محدوده بافت سکونتگاه غیررسمی در این شهر 250 هکتار است.
نیازمند  که  شهر  نسیم  در  فرسوده  بافت های  کرد:  تصریح  وی 
بازآفرینی است شامل روستاهای وجه آباد، اسماعیل آباد و  احمدآباد 
که دارای سکونت باال و در محدوده مرکز شهر است و سکونتگاه های 
غیررسمی حریم راه آهن، حاشیه رودخانه و محالت حصارک پایین را 

شامل می شود.
بیشتر بخوانید

و  فرسوده  بافت های  در  ساکن  جمعیت  افزود:  شهر  نسیم   شهردار 
سکونتگاه های غیررسمی بالغ بر 100 هزار نفر است که 50 درصد 
برای  ویژه  اهتمام  این رو  از  می شود  شامل  را  شهر  نسیم  جمعیت 
بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده وجود دارد 
این طرح  اجرای  راستای  در  و  تهیه شده  بافت ها  به  مربوط  که طرح 

اقدام به ساماندهی حاشیه رودخانه ها شده است.
شوندی در مورد نحوه اجرای بازآفرینی عنوان کرد: شهرداری نسیم 
شهر جهت جذب اعتبارات و تسهیالت ملی و استانی اقدام به تهیه 
برنامه مشترک با تمامی ارگان های عضو ستاد بازآفرینی کرده است 
به  خاکویی  اراضی  در  شهری  بازآفرینی  طرح  در  زمین  هکتار   2 و 

ارزش۶0 میلیارد تومان به اجرا گذاشته می شود.
وی سپس گفت: از عمده مشکالت دریافت تسهیالت بازآفرینی شهری  
فرسوده  بافت های  در  امالک  و  اراضی  بودن  قولنامه ای  و  اوقافی 
در  موضوع  این  که  است  شهر  نسیم  غیررسمی  سکونتگاه های  و 
کارگروهی متشکل از چند ارگان زی ربط مطرح شده تا مشکل دریافت 

تسهیالت حل و فصل شود.
شهردار نسیم  شهر در پایان خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست سال 
۸1 پروانه ساختمانی بالغ بر 2۳ هزار و 912 مترمربع صادر شده 

است که نسبت به سه ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.

نه ها توسعه سرا برای  نسیم شهر  بلند شهرداری  خیز 
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ه نگا
ر محو سعه   درتو

نسیم شهر
عملیات عمرانی در معابر سطح شهر بوستان نهج البالغه بوستان خلیج فارس

پارک جنگلی نبوت

سوله ورزشی بانوان

ساماندهی رودخانه شاد چای

پارکینگ عمومینهضت آسفالت معابر سطح شهر

ی شهر سعه  تو
م د مر ن  ا ر ا متگز خد هدف 
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کشف کاالی قاچاق 22 ميليارد 
ريالی در اسالمشهر

فرمانده انتظامي استان از كشف 22 ميليارد ريالی كاالي 
قاچاق درشهرستان اسالمشهر خبر داد.

مبارزه  اداره  كارآگاهان  گفت:  خانچرلی،  محسن  سردار 
انتظامي  فرماندهي  آگاهي  پليس  ارز  و  كاال  قاچاق  با 
بر  مبني  خبري  كسب  پي  در  اسالمشهر،  شهرستان 
نگهداري كاالی قاچاق در يکي از انبارهاي حاشيه شهر، 

موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
پس  ماموران  افزود:  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
موضوع  درستي  از  اطمينان  كسب  و  تحقيقات  انجام  از 
با هماهنگي مقام قضائي از انبار مذكور بازديد كردند كه 
در نتيجه اين عمليات 5 دستگاه ايکس ری و 3 دستگاه 
گيت قاچاق خارجي كه همگي فاقد مدارک معتبر گمركي 

بودند، كشف شد.
مکشوفه  كاالهاي  ارزش  اينکه  بيان  با  خانچرلی  سردار 
برآورد  ريال  ميليارد   22 مربوطه  كارشناسان  اعالم  برابر 
شده است گفت: در اين رابطه يک متهم دستگير و همراه 

پرونده به مراجع قضائي تحويل داده شد.

گفت:  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رييس 
يافته، بخش اصلی بودجه  در جوامع توسعه 
ماليات  از طريق  ونقل عمومی  سامانه حمل 
بر سوختهای فسيلی و وسايل نقليه شخصی 
تامين می شود اما ما برعکس عمل می كنيم 
به  يارانه ای  اما  يارانه می دهيم  بنزين  به  و 

حمل ونقل عمومی پرداخت نمی شود.
محسن هاشمی رفسنجانی در مورد نقد راهبرد 
اصالح طلبان با اشاره به ضرورت عملگرايی و 
واقعگرايی در جامعه گفت: مناسب است در 
اين فرصت، به مصاديق اين عملگرايی و واقع 
گرايی در مديريت شهری بعنوان نهادی كه 
در  يکدست  بصورت  تهران  در  كم  دست 
بپردازيم.وی  است،  طلبان  اصالح  اختيار 
ادامه داد: مهرماهی را پشت سرگذاشتيم كه 
هم هفته تهران را در خود داشت و هم نيمه 
دوم مسئوليت مديريت شهری را آغاز كرد. در 
اين ميان انتظار شهروندان از مديريت شهری 
فرهنگی  مسيل  كنار  در  كه  بود  اين  جديد 
اولويت قرار دهد:نخست:  چند موضوع را در 
اتکا  و  شهری  مديريت  مالی  ساختار  اصالح 
و  فروشی  تراكم  بجای  پايدار  درآمدهای  به 

شهرفروشی
دوم: اصالحات ساختاری و چابک سازی در 
فرايندهای  بهبود  و  شهرداری  فربه  پيکره 

بوراتيک مديريت شهری
سوم: اقدامات اجرايی زيربنايی و پرداختن به 
معضالت اصلی تهران، كه از نگاه 93 درصد 
اولويت  آلودگی هوا در  و  ترافيک  شهروندان 

آنها قرار دارند.
چهارم: رويکردی متفاوت و راهگشا به مسايلی 
بافتهای فرسوده ،  نظير آسيبهای اجتماعی، 

بهبود خدمات شهری ونظافت شهر

كه  اينجاست  پرسش  حال  افزود:  هاشمی 
ميراث ما برای تهران چيست؟، ما می توانيم 
برای  دستاوردهايی  سخنرانی  و  تبليغات  در 
و  ما  نظر  بدون  تاريخ  اما  كنيم  عنوان  خود 
براساس واقعيات در مورد كارنامه ما قضاوت 

خواهد كرد.
گفت:  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رييس 
بديهی است صرف انجام پروژه های عمرانی، 
دستاورد  يک   ، صحيح  مطالعه  بدون  آنهم 
كارنامه  ونقد  گفتن  سخن  اما  نيست  مثبت 
و  عينی  دستاوردهای  داشتن  بدون  ديگران 
واقعی نيز پذيرفته نيست و طبيعی است كه 

ما نيازمند انجام فعاليتهای ماندگاری هستيم 
كه تهران و شهروندان تهران آينده با آن ما را 

بخاطر بياورند.
و  عملگرايی  به  نياز  بنابراين  داد:  ادامه  وی 
واقع گرايی در مديريت شهری تهران داريم 
و اگر امروز با اين انتقاد و خود انتقادی مواجه 
هستيم كه در اين دوسال سپری شده از عمر 
مديريت شهری، دستاوردهای عينی و واقعی 
كافی را تحقق نبخشيديم نبايد با گارد و پاک 
كردن صورت مساله، به اين موضوع بپردازيم.

و  عملگرايی  مقابل  در  افزود:  همچنين  وی 
گرايی  آل  ايده  و  گرايی  شعار  گرايی،  واقع 

قرار دارد كه بجای واقعيتها براساس ذهنيت 
با گفتار  ها عمل می كند و سعی می كند 
درمانی و تبليغات، فقدان دستاوردهای عينی 
را جبران كند و شايد اين نوع فعاليت سياسی 
قطعا  اما  بدهد  جواب  بتواند  مدت  كوتاه  در 
خود  منتخبين  از  شهروندان  مدت  دراز  در 
در مديريت شهری كارنامه و نتايج واقعی را 
مطالبه می كنند، البته اين يک واقعيت است 
كه شورای شهر بعنوان منتخبين شهروندان، 
مديريت  اموراجرايی  در  مستقيمی  نقش 
شهری ندارند اما براساس عملکرد شهرداری 
بعنوان مجری در اين حوزه قضاوت می شوند. 

محسن هاشمی:  اگر عملگرا و واقع گرا باشيم، 
می توانيم تحول محسوسی را ايجاد کنيم 

اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
بابيان اينکه مسئوالن حوزه شهری 
و  ارتفاع  در  را  ثابتی  استاندارد 
تعريف  سرعت گيرها  برای  عرض 
نکرده  و برای ايجاد آنها سليقه ای 
عمل می كنند تاكيدكرد كه وزارت 
راه وشهرسازی بايد آئين نامه خاصی 

را برای اين بخش تدوين كند.

در  نشين   شاه  محمودی  محمد 
بر  مبنی  اظهارنظرهايی  مورد 
اينکه بی توجهی به استانداردسازی 
سرعت گيرها در معابر شهری باعث 
است،  شده  ترافيکی  حوادث  بروز 
گفت: ما در شهرداری ها استاندارد 
برای  عرض  و  ارتفاع  در  را  ثابتی 
سرعت گيرها تعريف نکرده ايم، هر 
بر تنظيم  چند توصيه هايی مبنی 
اين سرعت گيرها بر اساس عرض 
خيابان، عبور و مرور و محل وقوع 

وجود دارد.
سرعت گيرها بايد قابل رويت باشند
و  قدس  شهريار،  مردم  نماينده 
مالرد در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: متاسفانه هم شهرداری ها 
راه  وزارت  هم  و  دهياری ها  هم  و 
تنظيم  مورد  در  شهرسازی  و 

ارتفاع  در  هم  بعضا  سرعت گيرها 
و هم در عرض و هم نحوه تامين 
روشنايی سليقه ای عمل می كنند.

در  ما  كرد:  تصريح  وی 
گذشته  دستورالعمل های 
شهرسازی ها داريم كه دست اندازها 
فاصله حداقل 150 متری  از  بايد 
برای افرادی كه از آن مسير تردد 
می كنند، قابل رويت باشند و حتما 
با نمايش نور يا شطرنجی كردن با 
شوند،  مشخص  رنگ  يا  نما  شب 
ضمن اينکه بايد قبل از محل ايجاد 
سرعت گيرها تابلويی كه عبارت به 
يا  می شويد  نزديک  سرعت گير 
شده  نصب  سرعت  محدوديت 

باشد.
مکانی  هر  در  نبايد  سرعت گيرها 

ايجاد شوند
داخلی  امور  كميسيون  عضو 
شورای  مجلس  شوراهای  و  كشور 
سرعت گيرها  شد:  يادآور  اسالمی، 
شوند،  ايجاد  مکانی  هر  در  نبايد 
مراكزی  برخی  نزديک  بايد  بلکه 
دارد  وجود  افراد  بيشتر  تردد  كه 
شوند،  ساخته  مدارس  جمله  از 
به روزرسانی  از  بعد  اينکه  ضمن 
توصيه  بين المللی  استانداردهای 

كه  مکان هايی  در  است  شده 
وجود  عابرپياده  پل  احداث  امکان 
 2 عرض  با  سرعت گيرهايی  ندارد 
متر كه رويشان با شب نما يا رنگ 
عنوان  به  است،  شده  شطرنجی 
محل عبور عابرپياده استفاده شود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
است  الزم  هم اكنون  كرد:  تاكيد 
آئين نامه  شهرسازی  و  راه  وزارت 
خاصی را تدوين كند و متناسب با 

عرض خيابان   ها و سرعت تردد در 
سرعت گيرهايی  ايجاد  شرايط  آنها 
آن  اساس  بر  كه  كند  مشخص  را 
با  و  شده  طراحی  سرعت گيرها 
رويت  قابل  برجسته  چراغ های 
شوند تا آسيب شديد به الستيک يا 
ساير بخش های خودروها وارد نشود 
و اين آئين نامه ها را به دستگاه های 
مربوطه ابالغ كند تا اجرای آن را در 

دستوركار خود قرار دهند.

محمودی شاه نشين:

چرا مسئوالن حوزه شهری در ايجاد سرعت گيرها 
سليقه ای عمل می کنند؟

دو  كيفری   103 شعبه  رئيس 
بهارستان  شهرستان  دادگستری 
با اشاره به كسب رتبه ممتاز اين 
و  صلح  برقراری  در  شهرستان 
سازوكار  گفت:  دعاوی  در  سازش 
صلح و سازش قضايی در شهرستان 

بهارستان ايجاد شد.
محسن مقدس با تاكيد بر اجرای 
و  رهبری  معظم  مقام  منويات 
و  تسريع  در  قضا  دستگاه  رئيس 
رسيدگی به پرونده ها اظهار داشت: 
دادگستری  كيفری   103 شعبه 
خردادماه  از  بهارستان  شهرستان 
به  نوبت  دو  در  هفته  هر  امسال 
پرونده ها  به  عصر  و  صبح  صورت 

رسيدگی می كند.
وی افزود: در پنج ماه گذشته برای 
بيش  از شب  پاسی  تا  نوبت عصر 
رسيدگی  مورد  پرونده   200 از 
اين  اكثريت  كه  است  گرفته  قرار 
با مسائل مالی و  پرونده ها مرتبط 

ديات است كه در وقت فوق العاده 
رسيدگی می شوند تا در درازمدت 
منجر به افزايش شاخص های مالی 

نگشته و مردم متضرر نشوند.
دو  كيفری   103 شعبه  رئيس 
بهارستان  شهرستان  دادگستری 
ادامه داد: بنا داريم در هر ماه تعداد 
40 پرونده در نوبت عصر رسيدگی 
مقام  فرمايش  راستای  در  تا  شود 
معظم رهبری و رئيس قوه قضائيه 
در مسير حركت جهادی و انقالبی 

قرار بگيريم.
مقدس بيان كرد: اقدامات صورت 
از  نشان  اخير  ماه های  در  گرفته 
افزايش رضايت مردمی از دستگاه 
به  زودهنگام  رسيدگی  در  قضايی 
پرونده ها و گره گشايی از مشکالت 
مردم دارد كه در اكثر اوقات وكال 
شب  نوبت  در  رسيدگی  مردم  و 
باور  راحتی  به  را  از شب  پاسی  و 
نمی كنند و برايشان تعجب برانگيز 

است.
وی همچنين به صدور احکام قرآنی 
بهارستان  كيفری   103 شعبه  در 
شهرستان  گفت:  و  كرد  اشاره 
شعباتی  معدود  جزو  بهارستان 
است كه احکام قرآنی و نهج البالغه 
را پس از كسب رضايت و سازش از 

شاكی صادر می كند.
دو  كيفری   103 شعبه  رئيس 
بهارستان  شهرستان  دادگستری 
احکام،  اين  در  كرد:  تصريح 
نهج البالغه  و  قرآن  آيات  مفاهيم 
توسط سازمان تبليغات اسالمی به 
محکومان آموزش داده می شود كه 
فرهنگ سازی و اثرات قابل قبولی را 
برای جامعه به ارمغان آورده است.

قانون  به  توجه  با  افزود:  مقدس 
 1392 سال  اسالمی  مجازات 
قاضی  به  اختياراتی  قانون گذار 
می  تواند  كه  است  داده  پرونده ها 
به جای صدور حکم حبس و جزای 

ارائه  قالب  در  مجازات هايی  نقدی 
خدمات اجتماعی و فرهنگی تعيين 
در  می تواند  موضوع  اين  كه  كند 
به سزايی داشته  افراد نقش  اصالح 

باشد.
رسيدگی  به  اشاره  با  سپس  وی 
سازش  و  صلح  و  پرونده   300
رسيدگی  جريان  در  خانواده    600
دادگستری  گفت:  ها  شکوائيه  به 
شهرستان بهارستان از نظر صلح و 
سازش آمار بسيار خوبی را از خود 
به ثبت رسانده است كه رتبه ممتاز 

را در كشور كسب كرده ايم.
دو  كيفری   103 شعبه  رئيس 
دادگستری شهرستان بهارستان در 
پايان خاطرنشان كرد: اميدوارم اين 
بيشتری  سرعت  با  همچنان  روند 
زيرا  گيرد  قرار  قضات  توجه  مورد 
هم  و  زندانيان  آمار  كاهش  باعث 
پی  در  را  منفعت جامعه  و  اصالح 

دارد.

ساز و کار صلح و 
سازش قضايی در 

شهرستان بهارستان 
ايجاد شد

خبر

قصد تعطيلی نمايشگاه بين المللی 
تهران را نداريم

شهردار تهران گفت: بنا نداريم فعاليت نمايشگاه بين المللی 
تهران را تعطيل كنيم چراكه اين نمايشگاه بخشی از اقتصاد 
شهر است و می توان مشکالت ترافيکی مربوط به برگزاری 

نمايشگاه را با برنامه ريزی و اقدامات درست حل كرد. 
به گزارش اتفاق روز ،  پيروز حناچی درباره وضعيت برگزاری 
نمايشگاه ها در مجموعه شهر آفتاب گفت: هم اكنون فضای 
نمايشگاهی در جنوب شهر داريم كه قطعا بايد از ظرفيت 
آن استفاده كنيم. البته در بسياری از شهرهای مطرح دنيا، 
فضاهايی برای برگزاری نمايشگاه در مركز شهر وجود دارد 
كه امکانات حمل و نقلی مناسب برای دسترسی به آن ها 
فراهم شده است. در تهران نيز می توانيم برای برگزاری 
نمايشگاه های بزرگ در شهر برنامه ريزی كنيم و اقداماتی 
را انجام دهيم تا خيابان های اطراف شاهد ترافيک سنگين 

نباشند.
حناچی گفت: هم اكنون با توجه به امکاناتی كه در حوزه 
رصد ترافيک در اختيار داريم، می توانيم آمارهای دقيقی 
از ميزان ترافيک معابر پيرامونی محل برگزاری نمايشگاه ها 
داشته باشيم و از اين اطالعات برای نمايشگاه های بعدی 

استفاده كنيم.
المللی  بين  نمايشگاه  مسير  كردن  باز  امکان  درباره  وی 
تهران از طرف صدا و سيما گفت: در مورد بازگشايی اين 
معبر قبل از اين كه اقدامی صورت گيرد بايد بررسی شود 
كه مصوبه شورای عالی ترافيک مغايرتی با اسناد باالدستی 

و مصوبات شورای عالی امنيت ملی نداشته باشد.
وسايل  از  استفاده  بر  مبنی  پيشنهادی  طرح  با  حناچی 
حمل و نقل موقتی مانند تله كابين های مخصوص برای 
برخی  در  عنوان كرد:  المللی  بين  نمايشگاه  به  دسترسی 
های 30  واگن  با  های مخصوص  كابين  تله  از  از شهرها 
نفره استفاده می شود كه ما هم می توانيم از اين امکان 

استفاده كنيم.
وی گزينه تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران را رد كرد 
و گفت: بنا نداريم فعاليت نمايشگاه مذكور را تعطيل كنيم 
چراكه اين نمايشگاه بخشی از اقتصاد شهر است و می توان 
اقدامات درست  برنامه ريزی و  با  را  مشکالت پيش آمده 

حل كرد.

شهری

نشست شورای سياستگذاری جشنواره 

تجسمی فجر۹۸ استان تهران برگزارشد 
اولين نشست شورای سياستگذاری جشنواره تجسمی فجر 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس  با حضور  تهران  استان   9۸
شهريار ، مدير روابط عمومی شركت عمران شهرانديشه ، 
معاون فرهنگی شهرداری انديشه و رئيس و اعضای انجمن 
تجسمی شهرستان درمحل اين  اداره برگزار شد .در اين 
های  پتانسيل  برشمردن  ضمن  خواه  نيک  نادر  نشست 
انتخاب آن بعنوان شهر خالق  انديشه و  موجود در شهر 
، نگاه مثبت فرهنگی مدير عامل شركت  فرهنگ و هنر 
عمران ، شهرداری و شورای اسالمی انديشه ومدير عامل 
آينده  و  ستوده  انديشه  نقش  اسالمی  ايرانی  سنتی  بازار 
درسطح  فاخر  های  جشنواره  برگزاری  برای  را  روشنی 
انجمن  ادامه شيری رئيس  .در  شهرستان ترسيم نمودند 
واساتيد ايمان زاده ورفيق نسبت به تشريح اين جشنواره 
پرداخته و آن را فرصتی مناسب برای شناسايی هنرمندان 

وانگيزه باال در جهت خلق آثار فاخر دانستند .

اجتماعی

 اختتامیه جشنواره مطبوعات استان تهران به میزبانی خبرنگاران شهرستان رباط کریم و با مشارکت فرمانداری 
 رباط کریم ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران ، شهرداری رباط کریم ، شهرداری نصیرشهر و 

شهرداری پرند در رباط کریم برگزار می گردد
روابط عمومی فرمانداری رباط کريم
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انفصال چند قاضی فاسد از دستگاه قضا

به گزارش اتفاق روز، تصویربرداری فیلم 
رسید  اتمام  به  خندد  می  پروانه  کوتاه 
این داستان به  و آماده نمایش شد. در 
کارگردانی نرگس کلیدری که در نسیم 
شهر بهارستان کلید خورده فیلم داستان 
زندگی زنی است که بیش از عمر جوانی 
و زندگی خود را صرف رسیدگی به پدر 
و مادر و خواهران خود کرده. این زن در 
سنین باال برایش خواستگار پیدا می شود 
دندان  از  یکی  وجود  با  متاسفانه  ولی 
زمان  در  دردسر  باعث  اش  عاریه  های 
مالقات با خواستگار مورد عالقه اش می 
شود. فیلم با نویسندگی و تهیه کنندگی 
خانم کلیدری وبا ایفای نقش بازیگران: 
جواد کریمی، مریم بصیری، محمدرضا 
امیرحسین  فهیمی،  فاطمه  خانی،  دل 
بوده  همراه  صاحبی  ناهید  و  کریمی، 
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محمدرضا  حلی،  ثریا   : از  عبارتند 
مهرانگیز  جمالی،  مریم  دلخوانی، 

سلیمانی، مهسا مسعودی، 
نیا، محمود  علی  نیاکان، حامد  علیرضا 
غالمرضا  جوهری،  احمدرضا  هنرمند، 
ایمان  و  آریایی،  عباس  نژاد،  عباس 
تن   3 است  ذکر  به  نصیری.الزم 
می  شهر  ازنسیم  فیلم  این  ازبازیگران 
جوانان  باید  فرهنگی  متولیان  باشند. 

رامورد حمایت قراردهند.

پروانه می خندد آماده نمایش شد
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بیش از یک میلیارد کمک بالعوض به نیازمندان
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
اینکه وقف سنت حسنه ای  به  اشاره  با  بهارستان 
گفت:  باشد  مردم  حال  کمک  می تواند  که  است 
رهبر معظم انقالب عرصه  های متعدد و جدیدی 
به  اجمالی  نگاهی  با  که  برشمردند  وقف  برای  را 
نیازها و مشکالت فعلی جامعه، می توانیم به ارتباط 
حل این مشکالت با استفاده از ظرفیت این سنت 

حسنه پی ببریم.
حجت االسالم جعفر پیران با اشاره به اینکه سهم 
است  اندک  قرآنی   موقوفات  حوزه  در  شهرستان 
و فقط یک مورد وقف قرآنی در بهارستان وجود 
دارد ، گفت: اگر به حوزه فعالیت  های قرآنی توجه 
ویژه و اساسی داشته باشیم بسیاری از آسیب  های 

اجتماعی و مشکالت مردم برطرف می  شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اداره اوقاف و 
از  برگرفته  اقتصادی جامعه  امور خیریه در رشد 
اصول شرعی و اسالمی است، اظهار کرد: وضعیت 
موقوفات شهرستان بهارستان نسبت به سال های 
گذشته در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است که 

ترویج و توسعه فرهنگ وقف یکی از مولف های 
مهم در جامعه است که در حوزه های مختلف به 

آن پرداخته میشود. 
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
اشتغال  و  توسعه کارآفرینی  بیان کرد:  بهارستان 
در شهرستان بهارستان یکی از برنامه های اساسی 
اوقاف است که ۵۰ درصد از عوایدی موقوفات در 
رقبات  افزایش  و  برای سرمایه گذاری  شهرستان 

هزینه میشود .
پیران با اشاره به خرید رقبات جدید و واحدهای 
تجاری در جهت کارآفرینی و اشتغال بیان داشت: 
احداث واحدهای تجاری در رقبات در شهرستان 
ایجاد  اشتغال  نفر   ۱۰۰ از  بیش  برای  بهارستان 

کرده است.
اوقاف در زمینه بهداشت  با اشاره به فعالیت  وی 
و سالمت مردم در شهرستان افزود: در این راستا 
درمانگاه موقوفه حضرت قائم)عج( با اعتباری بالغ 
بر ۱۵۰ میلیارد ریال ساخته شده است که تمامی 
تجهیزات آن توسط بخش خصوصی با اعتبار 3۰ 

میلیارد را تامین گردیده که در حال حاضر منتظر 
صدور فعالیت این درمانگاه از سوی دانشگاه علوم 

پزشکی هستیم
بهارستان  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  رییس 
با اشاره به اینکه در شهرستان بهارستان مجموع 
عنوان   ، است  هکتار  با ۱۵۰۰  مورد   ۵ موقوفات 
کرد: تعداد رقبات نیز قریب به 3۰ هزار رقبه بوده 
که 3 موقوفه جدید نیز در سالجاری به ثبت رسیده 

است.
وی با اشاره به اینکه نیازمند جذب موقوفات در 
حوزه قرآنی در بهارستان هستیم تصریح کرد: در 
اکثر حوزه  ها موقوفه داریم ولی در حوزه قرآنی در 

شهرستان بهارستان ضعیف هستیم.
پیران افزود: در جهت رفاه حال نیازمندان و ایتام 
کمک  ریال  میلیارد   ۱۰ بر  بالغ   ، بهارستان  در 

بالعوض به این اقشار پرداخت شده است.
حوزه  در  متخصص  روحانی   ۲۰ حضور  به  وی 
فرهنگی در شهرستان بهارستان اشاره کرد و گفت: 
برنامه های گسترده ای توسط این روحانیون در 

مساجد و مدارس شاخص شهرستان انجام شد که 
خروجی بسیار خوبی از سوی مردم و دانش آموزان 

داشته است.
وی با بیان اینکه طرح ها و برنامه های متنوعی در 
سالجاری در بهارستان از سوی اداره اوقاف به اجرا 
درآمده است ، اظهار کرد: طرح شمیم حسینی ، 
خیمه معرفت ، نشاط معنوی ، سلسله کالس های 
سواد رسانه ای و فضای مجازی و کارگاه کنترل 
خشم از شاخص ترین این برنامه ای در حوزه های 
اجتماعی ، فرهنگی ، دینی ، قرآنی و سبک زندگی 

و تحکیم خانواده ها بوده است .
رییس اداره اوقاف و امور خیریه بهارستان به راه 
اندازی مرکز افق در امامزاده باقر)ع( این شهرستان 
شورای  و  فرهنگی  شورای  افزود:  و  کرد  اشاره 
معتمدین در این مرکز ایجاد میشود و مشکالت 
محالت شهرستان بررسی و برای رفع آن در حوزه 
اجتماعی ، فرهنگی و قرآنی برنامه ریزی خواهد 
شد که بزرگترین هدف این مرکز کاهش آسیب 

های اجتماعی است.

نگاهی کوتاه به عملکرد اداره اوقاف 
شهرستان بهارستان
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