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مبارزه با مواد مخدر، نیازمند 
مشارکت مردم

دفاع تمام قد فرماندار 
شمیرانات از میگونی ها

بهره برداری از سالن ورزشی 
چند منظوره شهرداری بومهن 

بزودی

مصرف آب در جنوب شرق تهران
40 درصد بیشتر از میانگین استاندارد

 اولین روز تیر تا 7 تیر هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است آمارها حاکی از آن است که 
مصرف آب هر سال نسبت  به ســال های گذشته رشد داشته و بیشــترین مصرف آب به کولرهای آبی 

اختصاص دارد.
تولید و مصرف آب در تهران به طور میانگین روزانه 3 میلیون مترمکعب است و آمارها نشان می دهد که از فروردین 

تا 26 خرداد امسال تهرانی ها 261 میلیون مترمکعب آب...

اقدام شهرداری پاكدشت 
در راستای ورزش
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شرق استان تهران

نتایج جام رمضان یادواره »شهدای نیکنامده«

تیم شهید مقدادیان
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12 هزار هکتــار از اراضی 
کشاورزی در حال تبدیل شدن 

به باغ ویالست 
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: متأسفانه 
طبــق آمار موجود، حدود 12 هــزار هکتار از اراضی 

کشاورزی در حال تبدیل شدن به باغ ویالست. 
محمدجواد حشمتی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در ورامین اظهار کرد: ما متأســفانه در یک وضعیت 
هشدار قرار داریم که تغییر کاربری اراضی کشاورزی، 
تغییــر در حوزه حاصلخیز منابع و خیلی از موضوعات 

دیگر است.
وی گفت: متأســفانه طبق آمار موجود، حدود 12 
هزار هکتار اراضی کشــاورزی در حال تبدیل شدن 
به باغ ویال، تاالر و رســتوران هســتند چراکه هیچ 
ضرورتــی برای این کار وجود نــدارد و این موضوع 
به خصوص در استان های حاصلخیز ارزشمند است.

 معاون دادســتان کل کشــور با اشــاره به اینکه 
اراضی کشــاورزی یک سرمایه ملی برای نسل های 
آینده به حســاب می آید، بیان کرد: در این خصوص 
نیاز است مســؤوالن مربوطه جهاد کشاورزی توجه 
ویژه ای به این نکته داشــته باشــند و اقدامات الزم 
را در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشــاورزی 

انجام دهند.
حشــمتی افزود: نیروی انتظامی باید توجه داشته 
باشــد که جلوی این حرکت را بگیرند چراکه عده ای 
تــا می بینند یکجایی آب وهوای خوبی دارد شــروع 
می کنند به تملک آن و به هر قیمتی که شده آن ها را 

تبدیل به باغ یا ویال می کنند.
وی ابراز کرد: پرونده هایی هم در شــمال کشور 
وجود دارد که زمین های 5 یا 10 هکتاری شــالیزار را 
به باغ تبدیل کرده اند و اســتفاده های ناصحیح از آن 
می کنند، در حالی که برنج یک محصول استراتژیک 

بوده و رونق تولید آن در کشور ضرورت است.
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر بخواهیم 
فرامین مقام معظم رهبری را که به عنوان سال رونق 
تولید است عملی کنیم یکی از تولیدات مهم ما تولید 
محصوالت کشــاورزی است و قوه قضائیه نیز باید با 

جدیت با این گونه افراد برخورد کنند.

شهردار بومهن همراه برخی از مسئولین واحدهای شهرداری از روند مراحل پایانی 
نصب کف پوش ســالن ورزشی چند منظوره شــهرداری  به مساحت 1000 متر مربع 

بازدید به عمل آورد.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری بومهن، رنگ بندی کف پوش های سالن چند 
منظوره شهرداری طبق استاندارهای جهانی و همچنین رعایت دقیق مراحل نصب  در 

حال انجام است.  شهردار بومهن طی این بازدید گفت: عملیات پایانی این سوله ورزشی 
بسرعت رو به پایان است و با یاری خداوند متعال بزودی به بهره برداری می رسد و با ایجاد 
و تکمیل این پروژه ی عمرانی تخصصی، گام موثری جهت بهبود سرانه مفید ورزشی 
شهر بومهن برداشته خواهد شد. وی در ادامه  افزود: امکانات گسترده ورزشی، بستری 
مناسب برای گذراندن سالم اوقات فراغت و مکانی امن برای ورزش با هزینه کم است 

که در این محدوده از شــهر فراهم آمده و بزودی عملیات عمرانی فازهای بعدی پروژه 
آغاز می گردد. علی بخشی افزود: افزایش و در دسترس بودن امکانات و اماکن ورزشی 
موجب ایجاد شور و نشاط شهروندان و بویژه جوانان و نوجوانان می شود و احداث چنین 
سالن هایی یکی از مطالبات جدی و درخواست های جوانان و عموم شهروندان و بستری 

مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره شهرداری بومهن، بزودی

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

خبر

 اولین روز تیر تا 7 تیر هفته صرفه جویی 
در مصرف آب نامگذاری شده است آمارها 
حاکی از آن اســت که مصرف آب هر سال 
نســبت  به سال های گذشــته رشد داشته 
و بیشــترین مصرف آب بــه کولرهای آبی 

اختصاص دارد.
تولیــد و مصرف آب در تهــران به طور 
میانگین روزانه 3 میلیون مترمکعب اســت 
و آمارها نشــان می دهد کــه از فروردین تا 
26 خرداد امســال تهرانی ها 261 میلیون 
مترمکعــب آب مصــرف کرده اند که 11 
میلیون متر مکعب بیشــتر از سال گذشته 

است.
مدیر عامل شــرکت آبفای جنوب شرق 
استان تهران برای اولین بار نشست خبری 
خــود را با اصحاب رســانه در شهرســتان 
پاکدشت شــروع کرد و افزود: مصرف آب 
در جنوب شــرق تهران ۴0 درصد بیشتر از 

میانگین استاندارد کشوری است
علیرضا کارگری با اشاره به اینکه سرانه 
آب تجدید شونده در کشور برای سال 1375 
از 2160 متر مکعــب برای هر نفر به کمتر 
از 1700 متر مکعب در ســال 13۹5 رسیده 
اســت گفت: بیشتر شهرهای کشور در مرز 

تنش آبی قرار دارند.
وی بــا بیان اینکه در بخش مصرف آب 
شرب شهری بیشتر شهرستان های کشور 
مصرف سرانه باالتر از 200 لیتر به ازای هر 
نفر در شبانه روز را دارند افزود: این در حالی 
است که الگوی جهانی برای اقلیم خشک و 
نیمه خشک 75 لیتر می باشد.کارگری بیان 
داشــت: دما یکی از متغیرهای تاثیرگذار در 
میزان مصرف آب اســت، چــرا که یکی از 

مصارف در بخش خانگی برای اســتحمام 
مــورد اســتفاده قرار می گیــرد و در فصل 
گرم اســتفاده از سیســتم های سرمایشی 
و کولرهای آبی بیشــتر مورد استفاده قرار 

می گیرند.
وی افــزود: مردم باید دقــت کافی در 
مصرف آب داشــته باشــند و بخصوص در 
راســتای استانداردســازی کولرهای آبی 
کــه مصرف آب باال را بــه خود اختصاص 

می دهند اقدام کنند.
البته اگر کولرهای آبی اســتاندارد نباشد 
قطعا مصرف آب باالیی خواهند داشــت به 
همین منظور شــرکت بــرق منطقه ای در 
راستای دســتیابی به اهداف کاهش پیک 
تابســتان ۹۸، کولرهای آبی نصب شده در 
17 مجتمع و شــهرک مسکونی بزرگ را به 
صــورت رایگان، بازبینــی، تنظیم و تعمیر 
کرده است. وی با قدیمی خواندن تکنولوژی 
کولرهای آبی افزود: امروز شاخص مصرف 
آب در دنیا به ســمت کاهش پیش می رود 
و تکنولــوژی در راســتای کاهش مصرف 
گام بر می دارد، امــا در کولرهای آبی چنین 
مطلبی را شاهد نیســتیم. مدیرعامل آب و 
فاضالب جنوب شرقی استان تهران با اشاره 
به بارش های مناسب ابتدای سال ادامه داد: 
تغییرات اقلیمی ســبب تغییر نوع بارش ها 
شده است و به جای اینکه به صورت مالیم 
در بــازه ای از زمان ببارد در مدت زمان کم و 

با شدت بیشتر بارش ها را داریم.
وی گفــت: مــا بیــش از 17 ســال 
خشکسالی داشــتیم و تابع مصرف نسبت 
به تغذیه ســفره ها پایین است، در بعضی از 
نقاط استان تهران  حفر چاه ها به عمق 300 

متری رســیدند و ارتفاع آبخوان هر ســال 
حدود 2متر پایین رفته اســت.مدیر عامل 
شــرکت آبفای جنوب شرق استان تهران با 
بیان اینکه رشــد جمعیت در استان تهران 
مثبت اســت عنوان کــرد: مهاجرپذیری 
استان تهران ســبب افزایش جمعیت شده 
و تقســیم منابع محدود بیــن جمعیت زیاد 
ســخت می شــود و منابع آب تجدیدپذیر 
کشــور 1700 مترمکعب به ازای هر نفر در 
ســال ۹5 بوده اســت، اما این عدد در سال 
۹۸ به نزدیک 1350 رســیده است و تا سال 
1۴00 به 1300 مترمکعب خواهد رسید که 
این مقدار مرز تنش آبی اســت و مدیریت 

مصارف آب در کشور ضروری است.
کارگری گفت: مــا می توانیم با همین 
منابع آبی بیش از 2 برابر جمعیت را پاسخگو 
باشیم به شــرطی که بتوانیم منابع مالی را 
مدیریــت کنیم و اســتاندارد کشــوری ما 
مصرف هر نفر 150 لیتر در 2۴ ساعت است 
که این رقم در جنوب شرق استان تهران به 
207 لیتر به ازای هر نفر رســیده اســت که 
نسبت به میانگین کشوری ۴0 درصد باالتر 
اســت و همین االن در شهر پاکدشت بیش 

از 1250 لیتر در ثانیه مصرف آب داریم.
کارگری گفت: ایران ســرزمینی گرم و 
خشک اســت که در طول تاریخ سازگاری 
مردم با اقلیم کم آب؛ موجب خودکفایی در 
محصوالت کشاورزی و حتی صادرات غله، 

خشکبار و محصوالت باغی شده است.
کارگــری افزود: در ســال های اخیر با 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در راستای 
اصالح الگــوی مصرف و سیاســت های 
صحیــح دولت تدبیر و امیــد برای اجرای 

طرح تعادل بخشــی و اعطای تســهیالت 
بالعوض به کشــاورزان برای اجرای طرح 
آبیاری نویــن و روند بهبود راندمان آبیاری 
در کشــاورزی که با کاهش برداشت آب از 
منابع زیرزمینی مواجه شــده سبب گردیده 
تا مصرف آب بهینه شــود. وی با اشــاره به 
وضعیت مشترکین شرکت آب و فاضالب 
جنوب شــرق تهران گفت: در حال حاضر 
317 هزار مشــترک در شهرســتان های 
ورامیــن، قرچک، پیشــوا و پاکدشــت از 
خدمــات شــرکت آبفای جنوب شــرقی 
اســتفاده می کنند که از این تعداد، 70 هزار 
مشترک در شهرستان ورامین و شهرهای 
تابعه حضور دارند.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب جنوب شرقی استان تهران اظهار 
داشــت: طی یک ســال گذشــته به دلیل 
افزایش میــزان خدمت رســانی و اطالع 
رسانی صحیح از وضعیت اشتراک افراد، از 
تعداد اشتراک های غیر مجاز کاسته شده و 
بیش از 60 درصد از اشتراک های غیر مجاز 

به مجاز تبدیل شده است.
وی اظهار داشــت: تا سال ۹۴، نیمی از 
انشعابات شــهری فرون آباد پاکدشت غیر 
مجاز بود ولی با تعیین تکلیف اراضی اوقافی 
و ارائه خدمات مطلوب از جمله اتصال به آب 
ســد ماملو، کمترین میزان از انشعابات غیر 

مجاز در این شهر وجود دارد.

کارگری میزان هدررفت آب در شــبکه 
مصرف آب شــرب را 70 درصد اعالم کرد 
و افــزود: از کل آب موجــود، ۹0 درصد در 
حوزه کشاورزی، ۸ درصد در حوزه شرب و 2 
درصد در حوزه صنعت مصرف می شود که 
از میزان آب شــرب، 70 درصد به فاضالب 

تبدیل می گردد.
وی با اشاره به اینکه ساالنه 50 میلیون 
متــر مکعب فاضالب در شهرســتان های 
جنــوب شــرق تهــران تولید می شــود 
اظهار داشــت: با تکمیل شــبکه فاضالب 
شهرستان های جنوب شرق استان تهران، 
ســاالنه 150 میلیون متــر مکعب آب به 
چرخه مصرف در حوزه کشاورزی و صنعت 
بــاز می گردد و این در حالی اســت که کل 
نیاز آبی ســاالنه صنایع در شهرستان های 
جنوب شــرق استان تهران تنها 13 میلیون 

متر مکعب است.
وی با اشــاره به لزوم رســیدگی هر چه 
ســریع تر به حوادث حــوزه آب به منظور 
کاهــش تلفــات آب گفت: تا ســال ۹5، 
رسیدگی به حوادث شبکه آب از زمان اعالم 
تا پایان عملیــات ترمیم، ۴11 دقیقه طول 
می کشید که با تالش های صورت گرفته، 
هــم اکنون این زمان به کمتر از 120 دقیقه 
رســیده در حالی که استاندارد استان تهران 

حدود 125 دقیقه است.

مصرف آب در جنوب شرق تهران
۴۰ درصد بيشتر از ميانگين استاندارد

توسعه فضای سبز از عوامل رشد و پیشرفت شهری
شــهردار فرون آباد توســعه فضای سبز را از عوامل 

مهم توسعه و پیشرفت هر شهر بر شمرد
بــه گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای 
اســالمی شــهر فرون آباد مهندس کوروش میرزایی 
شهردار فرون آباد در این خصوص افزود: توسعه فضای 
ســبز نقش بســزایی در باال بردن روحیه نشاط در بین 
شهروندان خواهد داشــت و کاشت نهال در فضاهای 
ســبز شهری بدون شــک باعث ایجاد نشاط و شادابی 
شــهروندان شده و از شــهروندان می خواهیم تا ضمن 
اســتفاده بهینه از فضاهای موجــود در امر نگهداری از 

درختان و گل ها دقت بیشتری داشته باشند.وی توسعه 
فضای سبز را از عوامل مهم توسعه و پیشرفت هر شهر 
برشمرد و ایجاد نشاط عمومی و زیبایی منظر شهر را از 
اهداف مهم توســعه فضاهای سبز شهری عنوان کرد. 
وی باالترین هدف توســعه و مدیریت شهری را بهبود 
کیفیت زندگی شــهروندان دانســت و هدف از کاشت 
نهال و توسعه فضای سبز را کاهش آلودگی هوا، کمک 
به تنفس راحت تر و بهتر، حفظ نمای شــهر و داشــتن 

شهری زیبا بیان نمود. 
وی خاطرنشان ســاخت: اجرای طرح های فضای 

ســبز با توجه به اقدامات کارشناســی شده و بر اساس 
ظرفیت و پتانســیل موجود شهر صورت می گیرد و در 
حال حاضر کاشت نهال و گل و گیاه در بلوار امام خمینی 
)ره( و ورودی شــهر ادامه دارد و کار کاشت در مسکن 
مهر امین، بلوار شــهدا، بلوار ابوذر، خیابان ابوذر شرقی، 
بلوار شــهدای مدافع حرم، بوســتان های سطح شهر و 

فالورباکس های موجود به اتمام رسیده است.
 شــهردار فرون آباد در ادامه ازعملیات لکه گیری و 
آســفالت معابر شهرفرون آباد گفت: در رهگذر نهضت 
آســفالت، ادامه خیابان ها و کوچه های ســطح شــهر 

آســفالت می شود.وی خاطر نشان کرد: در جهت بهبود 
محیط شــهري و ارتقاء سطح کیفیت محیط زندگي در 
شــهر و افزایش میزان رضایتمندي عمومي بر آنیم که 
در رهگذر نهضت آسفالت، ادامه خیابان ها و کوچه هاي 

سطح شهر را آسفالت کنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه مشارکت شهروندان در 
کنار شورا و شهرداري مایه دلگرمي و اجراي برنامه هاي 
شهري خواهد بود، تاکید کرد: حضور شهروندان باعث 
توســعه پایدار شــهر مي شــود و ما نیازمند به حضور 

شهروندان در همه عرصه ها هستیم.

آتش سوزی 14 هکتار 
از باغات در کیالن

شــهردار کیالن از آتش ســوزی 1۴ هکتار از 
باغات طی چند روز اخیر در این شهر خبر داد و گفت: 
با توجه به وسعت شــهر کیالن، امکانات موجود 
آتش نشــانی پاســخگوی نیاز این شهر نیست. 
ایرج گودرزی راد در گفت وگــو با خبرنگار فارس 
در دماوند در خصوص آتش ســوزی های اخیر در 
شهر کیالن اظهار کرد: به دنبال بی احتیاطی برخی 
گردشگران و مسافران حدود 1۴ هکتار از اراضی و 

باغات شهر کیالن دچار  آتش سوزی شد.
وی افزود: متأســفانه در روزهای اخیر روزانه 
چنــد مورد آتش ســوزی به صورت گســترده در 
محدوده های قلعه حاج  عســگر، زیارت و انتهای 
خیابان شهید احمدی به وقوع پیوست که خسارات 
بسیاری به باغات و مزارع و سیستم آبیاری قطره ای 

آنها وارد شد.

*صاحبان امالک نســبت به هرس 
علف های خشک اقدام کنند

شــهردار کیالن، ضمن تقدیر از اعضای ستاد 
مدیریت بحران شهرستان دماوند گفت: با کمک 
و تالش عوامل ســتاد مدیریت بحران شهرستان 
دماوند همچون شــهرداری ها، بســیج، نیروی 
انتظامــی، منابع طبیعی، هالل احمــر و عوامل 
پرتالش شــهرداری کیالن با استفاده از امکاناتی 
که موجود اســت، از خســارت بــه 100 هکتار از 

بهترین باغات محصوالت باغی جلوگیری شد.
گودرزی راد با بیان اینکــه با توجه به اینکه در 
اوج گرمــای هوا قرار داریــم، جهت جلوگیری از 
آتش ســوزی مردم و مسافران باید توجه بیشتری 
داشته باشند، تصریح کرد: طی بازدیدهای صورت 
گرفته، علف هــای زیادی در باغات و مزارع وجود 
دارد که صاحبان این امالک باید نســبت به هرس 
علف های خشــک باغات خود اقــدام کنند تا به 

صورت عمد و غیرعمد شاهد حریق نباشیم.
وی بیــان کرد: از عموم مردم و گردشــگران 
خواستاریم هنگام مراجعه به طبیعت نکات ایمنی 
را رعایت کرده و از روشــن کردن آتش خودداری 
کنند؛ همچنین اگر چنانچه اقدام به روشن کردن 
آتشــی کردند، حتماً قبل از تــرک محل اقامت از 

خاموش شدن آن مطمئن شوند.

*هنوز خودروی آتش نشــانی کیالن 
تحویل داده نشده است

شــهردار کیالن در خصــوص واگذاری یک 
دســتگاه خودرو آتش نشانی به شهرداری کیالن 
ادامه داد: در این زمینه، هزینه خرید یک دســتگاه 
آتش نشانی واریز شده، اما هنوز تحویل شهرداری 
کیالن داده نشده است؛ در حالی که امکانات شهر 

کیالن ضعیف است.
گودرزی راد با اشــاره به اینکه شهر کیالن 1۸ 
هزار هکتار مرتع و باغ دارد، تأکید کرد: برای تأمین 
امکانات و واگذاری تجهیزات مختلف به کیالن، 
جمعیت آن را مد نظر قرار می دهند در حالی که این 

شهر تنها 1۸ هزار هکتار مرتع و باغ دارد.

باستانی  مسابقات  برپایی 
»چــرخ تیــز« در زورخانه 
شهدای هسته ای شهرداری 

پردیس
مســابقات باســتانی »چرخ تیز« به مناسبت 

روز بزرگداشــت فرهنگ پهلوانی و ورزش های 
زورخانــه ای در زورخانه شــهدای هســته ای 

شهرداری پردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی 
شهر و شــهرداری پردیس، در جریان برگزاری 
این رقابت ها حجت االسالم حاج آقا توسلی امام 
جمعه شهرستان، کورش گلریز شهردار پردیس، 
ناصــر چراغی نایب رئیس و رئیس کمیســیون 
ورزش، شهاب شکاری رئیس کمیسیون عمران 
شــورای اسالمی شــهر پردیس و اسماعیل دو 

هزاری عضو این شورا حضور داشتند.
عالوه بر برپایی مســابقات باستانی در رشته 
»چرخ تیز« که با دریافت هدیه یادبود، لوح سپاس 
و شاخه گل به نفرات برتر همراه شد، انجام حرکات 
زیبای دســته جمعی ورزش باستانی نیز از جمله 

زیبایی های این برنامه فرهنگی مذهبی بود.

دفاع تمام قد فرماندار شمیرانات از میگونی ها

جلســه بررسی مسائل و مشکالت اهالی میگون شهر »اوشان، فشم 
و میگون« شــامگاه سه شــنبه در حالی با حضور مسئوالن برگزار شد که 
فرماندار شهرستان شمیرانات بر پیگیری مشکالت مردم و حل آنها توسط 
مدیران تاکید کرد و گفت: ما مســئوالن به مردم بدهکاریم و پاسخگویی 

وظیفه ماست.
به گزارش خبرنگار ایرنا این جلسه در حالی به همت فرماندار شمیرانات 
برگزار شــد که چند روز قبل، اهالی این منطقه پیرو یک فراخوان دعوت 
به جلسه برای طرح مسائلشان با رئیس و اعضای شورای شهر در مسجد 
جامع میگون حاضر شــدند اما مسئوالن شورا در جلسه حضور نیافتند لذا 
این موضوع بازتاب ها و واکنش هایی در فضای مجازی داشت و به برخی 
اقدامات از جمله نصب بنر مردمی روی دیوار مســجد هم انجامید که خبر 
آن هم در خبرگزاری جمهوری اسالمی بازتاب یافت و می توانید از طریق 

لینک زیر مطالعه کنید:
گزارش ایرنا از نصب یک بنر مردمی به دیوار مسجد میگون 

اعضــای هیاتی موســوم به »جوانــان میگون« به طرح مســائل و 
مشکالتشــان پرداختند و مسئوالن نیز به آنان پاسخ داده وعده پیگیری 
دادند که با تاکید ســیاوش شهریور، فرماندار شمیرانات مقرر شد طی یک 
ماه آینده مجدد جلسه ای برای ارائه گزارش پیگیری مسئوالن به منظور 

رفع مشکالت مطروحه در جمع اهالی میگون برگزار شود.
اوشــان، فشــم و میگون از توابع بخش رودبار قصران شهرســتان 

شمیرانات در شمال شرقی تهران واقع شده است.
به گزارش ایرنا افزایش ســرانه بهداشت و درمان و نیز ضریب امنیت 
از جمله مهمترین مشــکالتی بود که اهالی میگون در این جلسه مطرح و 
تاکید کردند که پایتخت نشینان آنان را به چشم مردمی مرفه می شناسند 

غافل از اینکه مشکالت زیادی دارند.
ســعید احمدپور یکی از افرادی بود که به طرح مشــکالت پرداخت و 
با بیان اینکه امنیت، بهداشــت و آموزش اساســی ترین نیاز مردم منطقه 
است، این مشکالت را علت اصلی مهاجرت مردم این منطقه به پایتخت 
برشــمرد. این جوان میگونی همچنین خواهان جمع آوری ســگ های 

بالصاحب، برخورد با معتادان متجاهر و نیز سارقان شد.
احمدپور همچنین مدعی بود که شهروندان از استفاده از امکانات شهر 
و مردم که به تملک و در اختیار شــهرداری درآمده نیز محروم هستند.وی 
به موضوع گردهمایی اخیر اهالی برای طرح مشکالتشان با اعضای شورا 
و غیبت مســئوالن شورا نیز اشاره و انتقاد کرد: ما با اعضای شورا در محل 
و مسجد دیدار و گفت و گو داریم اما بعد از انتخابات و رای دادن دیگر نمی 

توانیم آنان را پیدا کنیم.
احمدپور گفت: مسئوالن شــورا می توانستند )برای حضور در جلسه 
اواخر خرداد امســال( بیایند، مردم مشــکالت را مطرح کنند و آنان هم با 

جواب هایی نظیر بودجه نداریم توجیه کنند.
حسین محمدی دیگر شهروند این منطقه نیز از نحوه واکنش مسئوالن 
شورا به درخواســت های مردمی گالیه کرد و گفت: رییس شورای شهر 
مردم را برای پاســخگویی به دفتر خود فرا می خوانند، کجای دنیا رســم 

است 500 نفر به دنبال پاسخگویی مسئوالن بروند؟

* حمایت فرماندار از مردم
فرماندار شهرســتان شمیرانات پس از شنیدن مشکالت مردم و طرح 
مسائلشان با اشاره به مطالبه شهروندان و طرح مشکالتشان گفت: »بنده 

امشب توقع چنین مسائلی را نداشتم و شرمنده شدم«.
شهریور افزود: امنیت، بهداشت، ســالمت و ورزش در حوزه وظایف 
بنده اســت؛ من به مردم بدهکارم و اگر می خواهم ادامه فعالیت دهم باید 

مشکالت را برطرف کنم.
فرماندار شــمیرانات تصریح کرد: هر کس )مدیران( ظرفیت شنیدن 
فریــاد مردم را ندارد رها کند و از شــمیرانات بــرود؛ هرکس نمی تواند 
پاسخگوی مردم باشد باید دولت را رها کند و به کارهای خصوصی مشغول 
شود. وی افزود: حتماً باید سر مسئول شهر فریاد زد، من که مسئول هستم 

اگر در مقابل حرف درست مردم شرم نکنم کار زشتی کرده ام.
این مقام مسئول بیان کرد: دولت آقای روحانی وظیفه دارد مشکالت 
مردم را بشــنود و چاره یابی کند؛ پاســخگویی وظیفه ما و یکی از اصول 
خدمتگزاری به مردم اســت و همه توانمان را هم در همین مسیر گذاشته 
ایم. شــهریور یادآور شــد: مردم باید نوکری مسئوالن را احساس کنند، 
مردم منصف هســتند و اگر ببینند ســعی می کنیم و حتی در مواقعی به 
علت کمبودها، موفق نمی شویم قدرشناس هستند، ما باید بیشتر تالش 
کنیم.وی در پایان نیز از کلنگ زنی بیمارســتانی برای دو بخش لواسانات 
و رودبار قصران در آینده، تخصیص 350 میلیون تومان اعتبار برای کانال 

آب بخش و بازنگری طرح هادی اوشان، فشم، میگون خبر داد.

* توضیحات بخشدار و شهردار
مجید صبائی، بخشــدار رودبار قصران نیز گفت: این بخش از موهبت 
های الهی نظیر آب و هوای خوب برخوردار است که در مناطق دیگر استان 
کمتر دیده می شــود و در کنار این نعمت ها یکسری نگرانی و مشکالت 

نیز وجود دارد.
وی اظهارامیدواری کرد که با توســعه نیروی انتظامی، ضریب امنیت 

منطقه نیز افزایش یابد.
مســعود کرمزاده، شهردار اوشان، فشــم و میگون نیز در این نشست 
اظهارداشت: من و اعضای شورا هیچگاه مقابل مردم نبوده و نخواهیم بود 

و همیشه حامی و خدمتگزار شهروندان هستیم.

وی ضمن بیان اینکه شــهرداری در حوزه های فرهنگی، ورزشــی، 
اجتماعــی و خدماتــی فعالیت دارد گفت: ما بــا 1۸0 نیرو امور خدماتی و 

فضای سبز را انجام می دهیم.
این مقام مســئول با تشــریح میزان اعتبارات و درآمدهای شهرداری 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون پنج پرونده تخلفات ســاخت و ســاز در 
کمیسیون ها مطرح شــده که همه حکم تخریب گرفته اند؛ همچنین از 
ســال ۹5 تاکنون اجازه داشتیم یک مجوز چهار طبقه ای صادر کنیم که 

این مساله باعث کاهش درآمدهای شهرداری شده است.
شــهردار اوشان، فشم، میگون تاکید کرد: فقدان درآمد پایدار مشکلی 

اساسی و تنها منبع درآمدمان از کمیسیون ماده 100 است.
وی در خصوص اقداماتی که در ســال ۹7 در میگون انجام شــده به 
آســفالت جاده میگون - شمشــک با اعتبار پنج میلیارد تومان، تکمیل 
آرامســتان میگون نو، اجرای عملیات جدول گــذاری میگون و میگون 
نو، گابیون چینی نقاط حادثه خیز جاده میگون - شمشــک و بازســازی 

فرهنگسرا و حسینیه میگون اشاره کرد.
به گفته کرمزاده برخی از پروژه های عمرانی نیمه کاره شــهر به دلیل 
وجود معارضان معطل مانده است که مسئوالن متولی در حال حل مشکل 
هستند.محمود صالحی، عضو شورای اسالمی شهر اوشان، فشم، میگون 
نیز در این نشســت گفت: ما از پاسخگویی به مردم شانه خالی نمی کنیم. 
وی ادامه داد: شــهر ما درآمد پایدار نــدارد، برخی مواقع نیز حوادثی نظیر 

سیالب تمام محاسباتمان را برهم می زند.
صالحی خاطرنشان کرد: در شهرهای دیگر شهرداری ها سهم مالیات 
بر ارزش افزوده دریافت می کنند که بر اساس جمعیت است اما ما به دلیل 
کمبود جمعیت ماهانه تنهــا 30 میلیون تومان از این اعتبار بهره مند می 
شــویم. به گفته وی شهرداری اوشان، فشم، میگون ماهانه یک میلیارد و 
300 میلیون تومان هزینه دارد و خرداد امسال 270 میلیون تومان کمبود 
داشــت. این عضو شورای اسالمی شهر اوشان، فشم، میگون یادآور شد: 
سال گذشــته ۴00 میلیون تومان اعتبار صرف جمع آوری نخاله ها شده 

بود که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.
صالحی گفت: قول می دهیم تا پایان دوره پنجم شــورا رضایت نسبی 

شهروندان را فراهم کنیم.



مبــارزه با مــواد مخدر 
نیازمند مشارکت مردم

محمود برزگر، رئیس بهزیســتی شهرستان 
پاکدشــت در شهر شــریف آباد در مساجد اظهار 
داشت: آسیب های اجتماعی با توجه به پیچیدگی 
و تغییری که در ســبک زندگی، گسترش فضای 
مجازی و رشد ســریع تکنولوژی داشته، نیازمند 
یک گروه کارشناســی برای مقابلــه، کنترل و 

پیشگیری از این آسیب هاست.
وی گفت: در خصوص شیوه های مبارزه با مواد 
مخدر در ســه حوزه عرضه ، پیشگیری و درمان 
اقدامات قابــل مالحظه  ای صورت می پذیرد که 
در زمینه پیشــگیری از ابتالء سوء مصرف مخدر 
، عملکرد اداره بهزیســتی در ســال ۹7 در حدود 
بیش از 60000 هزار نفر از خدمات مشاوره ای در 
زمینه های آمــوزش مهارتهای زندگی ، آموزش 
زندگــی خانواده ، فرزند پروری و آموزش پیش از 

ازدواج صورت گرفته است.
برزگر با اشــاره به موضوع اعتیاد گفت : در این 
حوزه ها اهم توجه در خصوص آموزش با رویکرد 
آســیب های اجتماعی بویژه ســوء مصرف مواد 
مخــدر یا محرک با رویکرد مهارت حل مســئله 
، مهارت کالمــی و ارتباط موثر با دیدگاه مهارت 
نه گفتن  که معموال بیشــترین آسیب های قشر 
نوجوان از طریق مصرف مواد در گروه همساالن 
افرادی بودند که این مهارت را نداشــتند عنوان 
کرد. وی اشاره کرد: زمینه ساز توسعه اجتماعی در 
هر جامعه مشارکت اجتماعی مردم در زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی و... می باشد . در مورد رویکرد 
مبارزه  با مواد مخدر در سه حوزه مبارزه با عرضه، 
پیشــگیری و درمان بدون مشارکت مردم قطعا 

نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. 

  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شــرق اســتان تهران از آغاز طرح 
تابســتانه این پلیس خبر داد. وی افزود:  از یکم  تیر طرح تابستانی آغاز و تا  

مهر این طرح ادامه دارد.
وی بیان کرد: همزمان با آغاز طرح تابستانه، پلیس راهور با به کارگیری 
حداکثر توان و ظرفیت خود به لحاظ امکانات، تجهیزات ، نیروی انســانی و 
... آماده به کار خواهد بود. این مقام ارشــد انتظامی از اعزام تیم های کمکی 

بویژه به محورهای شمالی  این استان خبر داد و افزود: این تیم های کمکی 
در قالب تیم های بازرسی نیز فعالیت خواهند کرد.

سرهنگ دلیری  یادآور شد: برابر تدابیر فرمانده ناجا و فرماندهی انتظامی 
ویژه شرق استان تهران  در راستای تقویت نیروها و  همزمان با اجرای طرح 
تابستانه نیروی کمکی از سایر دستگاه ها به یاری پلیس راهور خواهند آمد.

وی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای کاهش حجم ترافیک 
اعمال محدودیت هایی به ویژه در جاده های منتهی به شمال کشور و برخی 

از نقاط پرسفر را در نظر می گیرد.

* برخورد جدی با رانندگان متخلف 
وی همچنین از فعالیت های بیشتر گشت های نامحسوس پلیس راهور 
خبر داد و افزود: با اجرای طرح تابســتانه فعالیت گشــت های نامحسوس 
بیشتر شــده و این پلیس با رانندگانی که رفتارهای پرخطر انجام می دهند 

برخورد جدی خواهد داشــت و همکاران من در پلیس راهور توجیه شده اند 
که هیچ گونه اغماضی در خصوص مشــاهده تخلفات حادثه ساز نخواهند 

داشت.
این مقام انتظامی گفت : خودروی رانندگان متخلف و حادثه ســاز برابر 

مقررات توقیف و از ادامه سفر باز خواهند ماند.
سرهنگ دلیری : عنوان کرد: از هموطنان عزیز می خواهیم چون همیشه 
با رعایت قوانین و مقررات، پلیس راهنمایی و رانندگی را همراهی کنند.وی 
از رانندگانی که قصد ســفر در این ایام را دارند درخواست کرد پیش از سفر 
ضمن بازدید فنی وســیله نقلیه، طول ســفر را جزئی از سفر محسوب کنند 
و برای رســیدن به مقصد عجله ای نداشته باشند. همچنین همه رانندگان 
می توانند برای اطالع از وضعیت راه ها از طریق سامانه پلیس راهور ناجا به 
نشــانی ir.www.rahvar۱۲۰ یا شماره تلفن ۸۸255555 از آخرین 

وضعیت راه ها اطالع حاصل کنند.

آغاز طرح تابستانه پليس راهور شرق
 استان تهران 

اقدام شهرداری پاکدشت در راستای ورزش در پایتخت گل و گیاه 

پنجشنبه  6 تیر 1398   شماره 5417

رحیم علیش پور، دادستان شهرستان پاکدشت در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضاییه 
در مســجد شهدای پاکدشت از روند کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در سال 
۹۸ خبر داد و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه 16 دستورالعمل و آیین نامه در راستای رفع 
دغدغه هــای مقام معظم رهبری صادر کردند که اولین آن روند کاهش ورود پرونده های 
قضایی اســت. وی در همین رابطه بیان داشت: در ســالی که گذشت بیش از 110هزار 

پرونده وارد تشــکیالت قضایی ما شــده و در بررســی های به عمل آمده در کل کشور و 
عمده شهرســتان با افزایش 1۸ درصدی پرونده ها مواجه هستیم. وی ورودی پرونده ها 
در مراجع قضایی شهرستان را کاهشی دانست و گفت: در سه ماهه اول سال ۹5 ورودی 
دادســرا ۸۹۹0 پرونده بوده اما در سال ۹۸ ورودی ۸700 پرونده است، با توجه به این آمار 
نه تنها افزایش نداشــتیم بلکه با روند کاهش ورودی ها مواجه هستیم.علیش پور درباره 

اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۹7 حدود ۸00 مشترک برق 
غیرمجاز شناسایی و ساماندهی شد همچنین این موضوع درباره مشترکین غیر مجاز آب 
نیز اتفاق افتاد. دادستان پاکدشت درباره توسعه ابالغ الکترونیکی در شهرستان خاطرنشان 
کرد: در بین دادگستری های استان تهران پاکدشت رتبه دوم ابالغ الکترونیکی را دارد که 

این موضوع موجب صرفه جویی بزرگ برای بیت المال شده است.

3روند کاهش ورود پرونده های قضایی در سال جاری ضمیمه رایگان 
روزنامه در شرق 

استان تهران

خبر خبر

عملیات تولید ســازه فلزی ســالن مجموعه ورزشی قائم کارکنان 
شهرداری پاکدشــت در کارگاه مربوطه با پیگیری های مجدانه واحد 

سرمایه گذاری پایان یافت. 
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اسالمی پاکدشت؛ 
داریوش پازوکی شــهردار پاکدشت از اتمام عملیات تولید سازه فلزی 
سالن مجموعه ورزشــی قائم کارکنان شهرداری پاکدشت خبر داد و 
گفــت: این مهم در کارگاه مربوطه به همــت و پیگیری های مجدانه 
واحد ســرمایه گذاری انجام شد و عملیات نصب سازه فلزی سوله در 

هفته جاری آغاز می گردد.
پازوکــی همچنیــن گفت: تکمیــل این مجموعه ورزشــی جزو 
مهم ترین دســتاوردهای شــهرداری پاکدشــت در حوزه توســعه 

زیرساخت های ورزش به شمار می رود.
وی در ادامه افزود: شــهرداری در ابتدای سال جاری با پروژه های 
عمرانــی ناتمــام در حوزه های مختلف از جمله پروژه های ورزشــی 
مواجــه بود که با توجــه به تورم و افزایش قیمــت مصالح، اتمام این 
پروژه ها اعتبارات و ردیف بودجه چندین برابر نســبت به سال گذشته 
را الزم داشــت کــه بحمداهلل با جدیت دو چنــدان آنها را یکی پس از 

دیگری به اتمام خواهیم رساند.

شــهردار پایتخت گل و گیاه اظهار داشــت: با این وجود عالوه بر 
بهره برداری از پروژه های بســیار در این شــهر بــه جرأت باید گفت 
اتمام عملیات تولید ســازه فلزی سالن مجموعه ورزشی قائم کارکنان 
شــهرداری پاکدشت در کارگاه مربوطه و آغاز نصب سازه فلزی سوله 
که به همت واحد ســرمایه گذاری در حال انجام اســت از مهم ترین 

یادگاری های ماندگار شهرداری پاکدشت برای ورزش است.
شــهردار پاکدشــت همچنین افزود: ســرمایه  گذاری در ورزش، 
کاهش آســیب های اجتماعــی، افزایش ســالمت جامعه و کاهش 

بیماری و هزینه های درمانی را در پی خواهد داشــت.
وی با بیان اینکه شــورای اســالمی شــهر به عنــوان اتاق فکر 
شــهرداری نقش مهمی در اتفاقات فرهنگی ورزشی شهر دارد، افزود: 
شواری اســالمی شهر پاکدشــت موضوع رونق ورزش در محالت، 
توســعه ورزش همگانی و ساخت و ســازهای اماکن ورزشی را دنبال 

می کند.
پازوکی نیز با بیان اینکه مجموعه مدیریت شــهری پایتخت گل و 
گیاه، نگاه ویژه ای به ورزش دارد، گفت: توجه به مســائل فرهنگی و 
ورزشــی پرسنل شهرداری و شهروندان پاکدشتی همواره مورد توجه 
مدیریت شــهری پاکدشــت بوده که در این راســتا نصب ست های 

ورزشــی و ساخت اماکن ورزشی مصداقی بر این مدعاست.
شــهردار در خاتمه گفت: اگر بنا باشــد جامعه ای پویا داشته باشیم، 
نمی توانیم فعالیت های ورزشــی را نادیده بگیریم و باید در امر سرمایه 

گذاری و توســعه ورزش اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

نتايج جام رمضان يادواره »شهدای نيکنامده«
مســابقات فوتسال روســتایی جام رمضان 
یــادواره شــهدای نیکنامده بــا قهرمانی تیم 

شهید مقدادیان به پایان رسید.
در یک شــب بیادماندنــی و در دیدار نهایی 
دهمیــن  دوره از مســابقات فوتســال جــام 
رمضــان یادواره شــهدای نیکنامــده دو تیم 
خــوب و شایســته امــاک میثم و  تیم شــهید 
مقدادیان پس از پشــت ســر گذاشتن همه 
رقیبــان خــود رودرروی هم قــرار گرفتند و 
دیــدار فینال ایــن دوره از بازیهــا را برگزار 

کردند. 
ایــن دیــدار در نیمه اول با دوگل به ســود 
تیم فوتسال شــهید مقدادیان همراه بود اما 
در نیمــه دوم موتور تیم اماک میثم روشــن 
شــد و در دقایق طوفانی که با تشویق بی امان 
تماشاگرانش همراه بود توانست 3گل زیبا را 
به دروازه حریــف بزند و کوره ای های مبهوت 

شــده را مغلــوب خود نمایند امــا این پایان بــازی نبود و تیم 
شهید مقدادیان در دقیقه 85 بازی گل مساوی را در دروازه 

حریف کرد و بازی به پنالتی کشیده شد.
ایــن دیــدار جــذاب و دیدنی کــه از ابتدا بازی با تشــویق 
پرشــور تماشــاگران هــر دو تیــم همــراه بــود در نهایت، با 
پیروزی 8 بر 7 تیم شــهید مقدادیان به پایان رســید و دست 
تیم فوتبال اماک میثم از رسیدن به جام قهرمانی کوتاه ماند 
و نام روســتای کان به عنوان تیم برتر و ســومین سال پیاپی 

قهرمان دهمین  دوره مسابقات به ثبت رسید. 
وحید شمسایی بازیکن وکاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال  
مهمــان ویــژه روز پایانــی برگزاری مســابقات جام شــهدای 
نیکنامده بود و در جمع بازیکنان و تماشاچیان حضور داشت.

قبل از برگزاری دیدار نهایی این مســابقات دو تیم باشگاه 
ســورنا و چاپخانه افست  که از رســیدن به دیدار فینال این 
دوره از بازیهــا بــاز مانــده بودند دیدار رده بنــدی را برگزار 
کردند که در این مسابقه دو تیم در وقت قانونی با برد 6بر 4 

به نفع باشگاه سورنا تمام شد 
بدین ترتیب تیم باشــگاه ســورنا با برد این بازی در مرحله 
رده بنــدی عنوان ســوم این رقابت هــا را تصاحب نمود پس 
از انجــام مســابقات نهایی مراســم اختتامیــه دهمین دوره 
مســابقات فوتســال رمضــان  شــهدای نیکنامده بــا اهدای 
کاپ هــای قهرمانی و جوائز نقدی به تیم هــای برتر در حضور 

مسئولین حاضر در سالن به ترتیب زیر برگزار گردید:

* نتیجه بازی جام رمضان

مقام اول  تیم شــهید مقدادیــان  به عنوان 
تیم قهرمان 

مقــام دوم تیم امــاک میثم بعنــوان نایب 
قهرمان

مقام سوم  تیم باشگاه سورنا 
علــی محمــد شــیریجیان رئیــس شــورای 
اســامی نیکنامده درباره برگزاری مســابقات 
فوتســال به خبرنگار ورزشی ما گفت:ورزش 
روســتاها با این گستردگی و اســتقبال مورد 
بــی مهری قرار گرفته اســت و ایــن انگیزه را 
از ما ســلب می کند ولی می بینید با این اوصاف 
بــه این خوبی رقابت های روســتایی را برگزار 

می کنیم.
شــیریجیان افزود: ما خواستار توجه بیشتر 
به ورزش روســتاها هســتیم و اگر امکانات و 
همکاری بهتری با ما شــود نه تنها در فوتســال 
بلکــه در تمامــی رشــته های ورزشــی دیگــر 

توانایی برگزاری مسابقات را داریم.
رئیــس شــورای نیکنامده ادامــه داد: فوتبــال و ورزش 
روســتایی می توانــد پشــتوانه خوبــی بــرای ورزش بخــش 
وشهرستان باشد ولی به این شرط که مورد توجه قرار گیرد. 
ما طی مســابقات بازیکنان بســیار مستعد و توانایی را دیدیم 
کــه می توانند در ســطح اســتانی تیم های باشــگاهی را یاری 

کنند. 
وی در پایــان افــزود: ازطــرف اعضای شــورای اســامی و 
دهیاری نیکنامده از برگزار کنندگان هیئت فوتبال ،شــورای 
ورزشــی ، تیم های شــرکت کننده و همچنین از زحمات محمد 
یافتیــان  عضو شــورا ومدیریت مجموعه ورزشــی شــهدای 

نیکنامده صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

برپایی کالس های ورزشی 
تابستانه در جلیل آباد 

بخشــدار جلیل آباد از برگزاری کالس های 
ورزشی در رشــته های کشتی، ســوار کاری، 
تکواندو و ژیمناســتیک بــرای پر کردن اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان این بخش خبر داد. 

به گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان پیشوا، جلسه برنامه ریزی و بررسی 
راهکارهای ارتقا و غنــی کردن اوقات فراغت 
تابستان با حضور حســینی بخشدار جلیل آباد، 
باهو مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی 
و طاهری رئیس امــور ورزش و جوانان بخش 

جلیل آباد برگزار شد.
در این جلســه در خصــوص اوقات فراغت 
تابســتان و برنامــه ریــزی بــرای برگزاری 
کالس های ورزشــی از جمله کشــتی، ســوار 
کاری، تکوانــدو و ژیمناســتیک بحث و تبادل 

نظر شد.
سید عباس حسینی بخشدار جلیل آباد با بیان 
اینکــه پر کردن اوقات فراغت نوجوانان منطقه 
یکی از دغدغه های بخشداری به شمار می رود، 
خاطر نشان کرد: کالس های آموزشی ورزشی 
بهترین و مناســب ترین گزینه برای سرگرمی 

جوانان و نوجوانان هر منطقه است.
طاهری رئیــس امور ورزش و جوانان جلیل 
آباد نیز ضمن تشــکر از بخشدار جلیل آباد مبنی 
بر پراهمیت دانســتن ورزش بــرای نوجوانان 
منطقــه، بیان کرد: تمام ســعی خــود را برای 
برگزاری هرچه بهتر دوره های ورزشــی انجام 
می دهیــم و از برنامه های بخشــداری حمایت 

خواهیم کرد. 

تیم سورنا مقام سوم
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ضمیمه رایگان روزنامه درشرق استان تهران

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

اصناف نقشــی کلیدی در اقتصاد جامعه دارند. نقشــی 
که با کمرنگ تر شــدن دخالت های دولتی در عرصه های 

اقتصادی بیشتر از گذشته اهمیت می یابد.
اصنــاف و بازاریان همواره به عنوان قشــری از جامعه 
شــناخته می شــوند که در بســتر تحــوالت اقتصادی و 
اجتماعی جایگاه و کارکرد گســترده و در عین حال مؤثری 
در حوزه های مختلف داشته اند. در اقتصاد ایران اصناف به 
عنوان آخرین حلقه اقتصادی، اهمیت ویژه ای در رشــد و 
پویایی اقتصاد کشــور داشته و به دلیل گستردگی و ارتباط 
مســتقیم با آحاد مردم به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل 

 می نمایند.
 خبرنگار جام جم شــرق اســتان تهران بــه بهانه روز 
اصناف، گفتگویی با مســعود پازوکی،مسئول واحد اصناف 
شهرداری شــریف آباد انجام داده اســت که مشروح این 

گفتگو بدین شرح است 
با توجه به گســتردگی کار شهرداری، تعامل و همدلی 
بیشــتر اصناف با شهرداری ســبب رفع مشکالت شهری 
می شــود، تعامل هرچه بیشتر اصناف با شهرداری در سطح 
شــهر، جذب درآمدهای پایــدار، تحقق اقتصاد مقاومتی و 

رونق کسب و کار بازاریان را به همراه خواهد داشت:
* شهر شریف آباد چند واحد صنفی دارد و چه 
تعداد مجوز برای واحدهای صنفی صادر شــده 

است؟
واحد اصناف شهرداری شریف آباد ازسال 13۸0شروع 
به کار نموده است. شریف آباد و حریم آن حدود 3200 واحد 
صنفی دارد. همانگونه که مســتحضرید صدور جواز کسب 

با استعالم از شهرداریها به اتحادیه ها سپرده شده است. 

* نقش کلیدی واحد اصناف بیشتر بر روی چه 
واحدهایی می باشد؟

اصناف در کالم و نگاه مســئوالن کشــور نیز همواره 
مورد توجــه بوده اند تا آنجا که حضــرت امام خمینی )ره( 

می فرمایند: اصناف بازوان نهضت هستند.
امروز نیز به دلیل گســتردگی مشــاغل و شــمولیت 
بهره مندی اقشار مختلف جامعه از خدمات واحدهای صنفی 
می توان به جرات ادعا کرد کمتر شخصی در کشور بوده که 

با این قشر در تعامل و مراوده نبوده باشد.
همگان می دانیــم که اصناف ایران در طول ســالیان 
گذشــته کمک حال موثر و خوبی بــرای دولتمردان بوده 
و در صحنه هــای مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی دوشادوش مســئوالن نظام و همراه و همگام با 
آنان در مقابله با دسیســه های دشــمنان قسم خورده نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران ذره ای از تالش و کوشش 
دســت بر نداشــته و مجاهدت های فراوان از خود نشــان 

داده اند.
* عوارض واحد های صنفی در ســال چقدر 

است و چگونه از کاسبان دریافت می گردد؟
عوارض های صنفی متغیر و منوط به نوع کسب است از 
ســال 13۹5 به بعد عوارض بر حسب متراژ مغازه  محاسبه 
می گردد. بدی نصورت اول تشــکیل پرونده شــده و بعد 
محاســبه عوارض به صورت سیســتمی انجام می گردد و 
برای تسری در وقت کسبه دیگر برای پرداخت فیش نیازی 

به مراجعه به بانک نیست.
* واحد های صنفی اگر در طول سال عوارض 
خود را پرداخت نکننــد برخورد واحد اصناف با 

این واحدها به چه شکل است؟
در ابتدا ابالغیه 72 ساعته پرداخت عوارض درب مغازه  
تحویــل می گردد و بعداز تاریــخ مذکور اگر مراجعه ننماید 
اخطار ۴۸ ســاعته و در غیر این صــورت اخطار پلمب 2۴ 

ساعته برای آنها صادر می گردد. 
* واحد اصناف برای ســاماندهی مشاغل چه 

برنامه هایی در دست اقدام دارد؟ 
این واحد با هماهنگی شهردار محترم و واحد شهرسازی 
در نظر دارد نســب به تهیه شناسنامه ملکی صنفی صنوف 
واقع در شــرح و شناسایی نوع فعالیت و همچنین پرداختها 

اقدام نماید. 

* سالهای گذشته در شهر شریف آباد مجوز 
کانکس مطبوعاتی به یکسری از افراد داده شد 
و از طرف شهرداری و شورای اسالمی تعدادی 
جمع آوری گردیــد و متقاضیان پیگیر مطالبات 
خود هســتند چه برنامه ای بــرای این افراد در 

دست اقدام است؟
با توجه به مصوبه شــورای تامین شهرســتان و دستور 
فرماندار محترم وقت مجوز تاســیس دکه ممنوع گردیده 
اســت با توجه به اینکه دکه های شــهر قرارداد یکساله با 
شــهرداری دارنــد و در بندهای قرارداد ذکــر گردیده که 
شــهرداری مختار است هر زمان صالح بداند بدون چون و 
چرا مستاجر دکه را جمع آوری نماید. یا در صورت پرداخت 
نکــردن اجاره بها و  فعالیت های غیر مطبوعاتی جلوگیری 
به عمل آورد یا در صورت فعالیتهای عمرانی در سطح شهر، 
در صورتی که بدون هماهنگی با شهرداری مستاجر دکه را 
به شــخص دیگری واگذار نماید شهرداری راسًا برای جمع 
آوری اقدام می نماید و هر گونه پیامدی به عهده مســتأجر 
می باشــد. در ضمن یادآور می شود دکه هایی که قبال جمع 
آوری گردیده اســت باید با دستور شهردار و مصوبه شورای 

شهر و تائید آن در فرمانداری اقدام گردد.
* چه تدبیری برای رفع معضل دستفروشی 

در حاشیه خیابان اندیشیده شده است؟
بــا توجه به اینکه این معضل در برخی از خیابان ها برای 
عبور و مرور مردم و وسائل نقلیه مشکالت فراوانی را ایجاد 
کرده بود جلســات منظمی را با شهرداری در این خصوص 
برگزار کردیم که در برخی از موارد تصمیم به جمع آوری این 
دستفروشــان گرفته شد و در برخی موارد از جمله  بلوار امام 
رضا)ع(شــهرداری در نظردارد این دستفروشان را دریک 

مکان به صورت یکجا ساماندهی کنیم.
* نحوه فعالیتهای واحد اصناف در شهرداری  

به چه شکل است؟
فعالیت واحد اصناف به شرح زیر می باشد:

-وصول عوارض کســب و پیشــه از تمــام واحدهای 
صنفی شــامل مغازه هــا، دکه ها و هر مــکان دیگری که 

فعالیت کسبی در آن دایر باشد
-وصول عوارض حرف خاص از پزشــکان، شــرکتها، 

دفاتر اسناد رسمی، بیمه و ...
-وصول عوارض تابلوهای نصب شده خارج از استاندارد 

بر سر در مغازه ها و میله ها به صورت پرچمی و پیشانی
-ارسال فیش به مکانهای صنفی

-ارســال پیش آگهی برای مکانهای صنفی که جهت 
پرداخت عوارض شغلی به شهرداری مراجعه ننموده اند.

-ارسال پرونده های صنفی به کمیسیون ماده 77 جهت 
صدور رأی قطعی  الزم االجرا برای پرونده هایی که 10 روز 
بعد از ابالغ پیش آگهی به مؤدیان، جهت پرداخت عوارض 

به شهرداری منطقه مراجعه ننموده اند.
-بازرســی از کسبه و محلهای تجاری شهر با همکاری 
اماکن عمومی و تعزیرات ،تمدید  صدور پروانه کسب جهت 

اماکن تجاری در شهر
-صدور مفاصا حساب جهت کسبه شهر

پلمب واحدهای کسب فاقد پروانه و مجوز
-انجام امور محوله وفق دستور مقام مافوق

* چه موانع و مشــکالتی بر ســر راه واحد 
اصناف شهرداری شریف آباد قرار دارد؟

با توجه به گســتردگی شهر و عدم برنامه ریزی قبلی در 
خصوص اصناف دایر شده سالهای قبل که بدون شناسایی 
و پرداخت عوارض فعالیت داشــته اند و از طرفی شــرایط 
اقتصادی و هزینه ها و عدم آگاهی پرداخت عوارض صنفی 
ســالهای قبل بدهی ها و پرونده ها وجود دارد که کســبه با 

سنگین شدن بدهی خود قادر به پرداخت آن نمی باشند. 
 پازوکی با تاکید بر اینکه اصناف ویترین تمام نمای شهر 
اســت، بیان کرد: در تالش هستیم با اتحاد و همدلی اعضا 
یکــی از طالیی ترین دوران اصناف را با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و تدوین برنامه و راهبردها رقم بزنیم این مهم 
قطعا می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و جذب درآمدهای 
پایدار و همچنین جلوگیری از پراکندگی کســب و کارهای 

خرد کمک های شایانی خواهد کرد.
مسئول اصناف شهرداری در پایان ابرازامیدواری کرد: 
امروز همدلی و تعامل خوبی بین اصناف و شهرداری برقرار 
اســت. وی ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت شهری شهر 
شــریف آباد جناب دکتر طاهری نســب که همواره حامی 
شهروندان فهیم هستند، گفت رضایتمندی شهروندان به 
طور مســتمر در دستور کار شهردار قرار  می گیرد و با یاری 
خدا امیدواریم با تعامل و همکاری شهروندان با شهرداری، 

محیطی سالم و زیبا  را برای شهرمان به ارمغان بیاوریم.

به مناسبت روز اصناف؛

تعامل اصناف و شهرداری سبب رفع مشکالت شهری و رونق كسب و كار می شود

شــهرداری لواسان از مدیران دفاتر شــهری و کارشناسان استخدامی 
استانداری های 10 استان کشور میزبانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری لواسان، عباس کرکه آبادی مدیر 
کل دفتر نوســازی، تحول اداری و فناوری اطالعات سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور در تشریح این اقدام گفت: به منظور تسهیل و تسریع 
در بررســی پرونده های ارتقای شــغلی در ســطح خبره و عالی، کارکنان 
شــهرداری های استان های تهران، اصفهان، مرکزی، سمنان، مازندران، 
گلســتان، البرز، قم، قزویــن و کهگیلویه و بویراحمد و شــهرداری های 
کالنشــهر های قم، کرج و اصفهان، در شــهرداری لواســان به بررسی 

پرونده ها پرداختند.
کرکه آبادی افزود: در این جلســه که با حضور مدیران دفاتر شــهری و 
کارشناسان استخدامی استانداری های استان های مذکور و مدیران عضو 
شهرداری های ذیربط تشکیل گردید، تعداد 200 پرونده مورد بررسی قرار 
گرفت. وی خاطرنشــان کرد: در این جلســه به منظور ایجاد وحدت رویه، 

موضوعات مختلف اداری، استخدامی و ساختاری شهرداری ها مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. 

مدیــرکل دفتر نوســازی، تحول اداری و فناوری اطالعات ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور تاکید کرد: شــفاف سازی قوانین 
و مقررات اســتخدامی کارکنان شــهرداری ها یکی از اولویت های مهم 

برنامه های سازمان است. 
کرکه آبادی عنوان کرد: براســاس الیحه قانونی شــمول اســتخدام 
کشــوری مصوب ســال 135۸ شــورای انقالب کارکنان شهرداری ها 
به غیر از شــهرداری پایتخت مشــمول قانون اســتخدام کشوری بوده 
و آییــن نامه اجرایی آن نیازمند اصالح اســت که پیشــنهاد اصالح آیین 
نامه اجرایی مربوطه انجام شــده اســت که در صــورت تصویب برخی از 
مشکالت استخدامی کارکنان شــهرداری ها مرتفع می شود. وی یادآور 
شد: ساماندهی نیروی انسانی و برقراری امنیت شغلی و عدالت در پرداخت 
حقوق و مزایای کارکنان شــهرداری ها از دغدغه های ســازمان است که 

از تمام ظرفیت های قانونی برای پاســخگویی بحــق مطالبات کارکنان 
شهرداری ها استفاده خواهد شد. 

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت، مجلس و مســئولین ذیربط 
به خصوص سازمان اداری و اســتخدامی کشور، در آینده نزدیک بتوانیم 
بسترهای الزم برای توانمندسازی نیروی انسانی در شهرداری ها را فراهم 
کنیم.  در این نشســت که به میزبانی شهرداری لواسان برگزار شد، عالوه 
بر نمایندگان 10 اســتانداری کشور، علی حیدریان شهردار لواسان و حمید 

دانش آموز بخشدار لواسانات نیز در این گردهمایی شرکت کردند.

افزایش آتش سوزی علف های هرز، تهدیدی برای حیات انسان و طبیعت

میزبانی شهرداری لواسان از کارشناسان 
استخدامی 10 استانداری کشور 

مسئول واحد آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری لواسان با اشاره 
به اینکه افزایش آتش سوزی علف های هرز تهدیدی برای حیات انسان و 

طبیعت اســت، بر افزایش ایمنی و احتیاط در این راستا تاکید کرد. 
 به گزارش روابط عمومی شــهرداری لواسان، »علی احمد مومجی« 
در این خصوص اظهار داشــت: با شــروع فصل گرما یکی از وسیع ترین 
حریق هایی که از نظر آماری رتبه بیشــتری در فصل تابستان دارد، مربوط 
به آتش ســوزی علف های هرز اســت که گاهی موجب خسارات سنگین 

می شود.
وی ادامه داد: در تابســتان گرمای فصلی و کمبود آب و رطوبت موجب 
خشــک شــدن علف های هرز در باغات و مزارع شده و در نهایت به مواد 
آتش گیرنده ای تبدیل می شوند که با کوچکترین بی احتیاطی دچار آتش 
ســوزی می شوند که در این شــرایط با وزش بادهای گرم و مالیم، باعث 

سرایت آتش به سایر نقاط می گردد.
 مومجی با اشــاره به اینکه بی احتیاطی و عدم رعایت اصول از ســوی 
بعضی از شــهروندان گاهی باغات و مزارع را به ورطه نابودی می کشاند، 
گفت: بســیاری از آتش ســوزی های باغــات، جنگل هــا و مراتع در اثر 
ســهل انگاری و عدم آگاهی مردم رخ می دهــد که آتش زدن علف های 
هرز و حتی روشــن کردن آتش سبب بروز حریق های وسیعی در باغات و 

مزارع و حتی جنگل ها و مراتع می شود که خسارات سنگینی را در بردارد.

* راهکارهای عملیاتی جلوگیری از آتش ســوزی باغات 
و مراتع و مزارع

مســوول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لواسان با تأکید 
بر لزوم پیشــگیری از حوادث غیــر قابل جبران چنیــن حریق هایی، از 

شهروندان خواســت راهکارهای اصولی مانند دپو نکردن خار و خاشاک 
و برگ درختان که یکی از عوامل تشــدید آتش سوزی است، تمیز کردن 
بــاغ از زباله ها خصوصًا بطری هــای آب، اطمینان از خاموش بودن آتش 
قبل از خروج از باغ یا فضایی که آتش افروخته شد و دیگر موارد ایمنی که 
می توان با اجرای آن از خســارت و آتش ســوزی جلوگیری کرد را رعایت 

کنند.
 در همین راســتا مومجی افزود: بیشــتر آتش سوزی ها در جنگل ها و 
حاشــیه گردنه قوچک اتفاق می افتد که علت آن بی توجهی مســافران و 
گاهی بطری های آب معدنی اســت که در محیط رها می شوند و گاهی به 
شکل ذره بین عمل می کند و افرادی که ابتدای گردنه بساط می کنند هم 

از دیگر دالیل آتش سوزی هستند. 
وی افزود: باید با مســئولیت پذیری بیشــتر و کمی دلسوزانه تر ، سهل 
انــگاری، بی احتیاطی و عدم آگاهی خــود را در محیط زندگی کم کنیم تا 

خسارات ومعضالت متعدد کاهش یابد.
مســوول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لواسان در پایان 
اطمینان خاطر داد که واحد آتش نشــانی شهرداری لواسان از لحاظ نیرو 
و امکانات تامین می باشــد اما نیازمند احداث یک ایســتگاه فرعی برای 

خدمات رسانی بهتر و سریعتر به روستاهای لواسان بزرگ هستیم.

تهران، رتبه نخست شاخص های 
توسعه یافتگی در ارتباطات 

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان تهران 
با بیان اینکه اســتان تهران به لحاظ شاخص های توسعه 
یافتگی در حوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات رتبه اول 
کشــور را دارد، گفت: تمام 16 شهرستان و ۴2 شهر استان 
تهران از اینترنت پر سرعت پهن باند تلفن همراه برخوردار 

هستند. 
مرتضی رضایی در حاشــیه راه اندازی شبکه اینترنت 
روســتای تنگه از توابع بخش مرکزی دماوند در راستای 
اجرای مصوبات ســفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به این شهرســتان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در استان 
تهران در مجموع 3 روســتا از جمله یک روستا در دماوند 
و دو روســتا در فیروزکوه فاقد هرگونه سیســتم ارتباطی 
اســت.رضایی گفت: روستاهای مختلفی در استان وجود 
دارد که فاقد هر گونه سیســتم ارتباطی است اما یا خالی از 
سکنه است یا چند خانوار در آن زندگی می کنند و آنچه که 
مخاطب این نهاد اســت ارائه خدمات به روستاهای باالی 
20 خانوار اســت.وی افزود: امروز به صورت همزمان هر 
3 روســتا دارای اینترنت پر سرعت نسل چهارم شدند که 
امکان ارتباط اهالی روســتا را با هر نقطه از کشور و جهان 
فراهم می کند.رضایی خاطر نشــان کــرد: در نظر داریم 
روســتاهایی را که فاقد هرگونه سیستم ارتباطی بودند از 

تکنولوژی Lte یا نسل چهارم بهره مند کنیم.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان تهران 
تاکید کرد: وضعیت مطلوبی در بحث توسعه یافتگی حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات در استان تهران حاکم است.

وی همچنیــن در خصوص ارتقای ســطح پوشــش 
ارتباطــات در نقاط مختلف اســتان در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: تأمین زیر ساخت های ارتباطی 
به منظور برگزاری انتخابات الکترونیک از جمله موضوعات 
مهمی است که در جلسات مختلف مطرح شده و تمام نقاط 
اســتان که شعبه اخذ رأی باشد از پوشش ارتباطی مناسبی 

بهره مند خواهند شد.

خبر

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اسامی 
شهر اوشان، فشم و میگون؛ آئین افتتاح درمانگاه خیریه 
شهرداری، همزمان با هفته قوه قضاییه و با حضور رئیس 
و اعضای شــورای اسامی شــهر، معتمدین و هیئت امنای 
این مرکز در راســتاي توسعه و ارتقاي کمي و کیفي ارائه 

خدمات درماني به شهروندان برگزار شد.
    در این مراسم، دکتر کرمزاده شهردار اوشان، فشم 
و میگــون اظهار داشــت: یکــی از مطالبات بحق پرســنل 
شــهرداری را داشــتن امکانــات رفاهی از جملــه مراکز 
درمانی است. لذا خدا را شاکریم که توانستیم درمانگاه 
شهرداری امروز با دارا بودن تجهیزات پیشرفته،  تبدیل 

به یکی از مجهزترین درمانگاههای شهر نماییم.
وی افــزود: کلینیک هــای تخصصــی این مرکــز نیز در 
حال راه اندازی اســت که فعالیت ساختمانی آن در آینده 
نزدیک به اتمام خواهد رســید و بعد از آن تجهیزات این 
بخــش تکمیل و راه اندازی خواهد شــد تــا این مجموعه 
بتوانــد خدمات گســترده ای را به مجموعه شــهرداری و 

عموم مردم نیز ارائه دهد.
وی بــه برنامه های درمانی رفاهی پیش رو اشــاره کرد 
و گفت: احداث ســایر کلینیک ها و پاراکلینیک تخصصی 

پزشکی ویژه پرسنل شهرداری آغاز می شود.
کرمــزاده افتتــاح این درمانگاه را شــروع و مقدمه ای 
جهت گســترش اقدامات درمانی رفاهی بــرای کارکنان 
شــهرداری و مردم شریف  بخش رودبار قصران دانست 
و در پایان از زحمات اعضای شــورای اســامی شــهر نیز 

تشکر کرد.
خدمات در ایــن درمانگاه ابتدا با تجهیز دســتگاه های  
اکــو قلب، نوار قلب و تســت ورزش راه اندازی گردیده 
اســت و بخش های دیگر که نیاز بــه تجهیزات خاص دارد 

در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.
تعرفه هــای  درمانــی در این مرکز به صــورت خیریه و 

رایگان است.

آئين افتتاح درمانگاه خيريه 
شهرداری

خبر

قفــل قانون منع اســتقرار 
صنایع در شعاع 120 کیلومتری 

تهران شکسته شود

اســتاندار تهران گفت: باید قفلی را که به واسطه 
قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری به 
پای توسعه صنعت در استان تهران زده شده با حمایت 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بشکنیم. 
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ انوشــیروان محســنی 
بندپــی در پنجاه و دومین جلســه اقتصاد مقاومتی 
اســتان تهران که در شهرســتان اسالمشهر برگزار 
شد اظهار داشــت: در اصالحیه ای که در قانون منع 
اســتقرار صنایع در ســال ۸7 انجام شد در استان قم 
این ممنوعیت به 70 کیلومتر، در البرز به 35 کیلومتر 
و ســمنان به 60 کیلومتر اصالح شــد ولی در استان 
تهران همان 120 کیلومتر باقی ماند.وی با بیان اینکه 
ظرفیت تولیدی و اشــتغال زایی در استان تهران باال 
اســت افزود: این کار نیازمند اصالح مقررات زیست 
محیطی اســت و با این قانون از ایجــاد واحدهای 
تولیدی و اشتغال در استان تهران جلوگیری می کنیم.

اســتاندار تهران در ادامه خواســتار واگذاری حقوق 
کامل استان تهران در اجرای تبصره 1۸ شد و گفت: 
با تالش وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرایی کردن 
تبصره 1۸ برای واحدهای کشور جا افتاده اما در استان 
تهران هر جور حســاب می کنیم بــا این همه واحد 
صنعتی باید 6.۴ درصد از این تســهیالت برخوردار 
باشیم ولی در عمل سازمان برنامه و بودجه ۴.6 درصد 
این تســهیالت را برای استان تهران اختصاص داده 
است و برای فعال سازی بنگاه های اقتصادی باید این 
تســهیالت افزایش یابد.وی گفت: در شرایط فعلی 
20 درصد نیازهای آب و برق به شهرک های صنعتی 
اختصــاص می یابد که تالش می کنیم با تخصیص 
تسهیالت برای احداث پست یک هزار مگاواتی این 

مشکالت برطرف شود.


