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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

رویعادتاقدامبهشستنمیکنیم. خودبپرسیدکهآیاشستنآنضروریاستیافقطاز چیزیاز اقدامبهشستشویهر *قبلاز

موادطبیعیاستفادهکنید. موادشیمیاییتاحدامکاناز کنیدوبهجایاستفادهاز آنفکر وابزارهایموردنیاز *بهراهکار

کرد. همبامیزانمصرفآبکمتریتمیز کنار *برایشستشوبرنامهداشتهباشیداقالمهمجنسرامیتواندر

آبتصفیهشدهاستفادهنشود. بلدهابسپاریدتااز *شستنفرشهاوپردههارابهکار

راستایاصالحالگویمصرفآببهرهببرید.در تجریهپیشینیاندر *از

آبیاریگلهاوگیاهان آببرای این انتهایاز نشتآباستفادهمیکردندودر گذشتهبرایشسشویبرخیاقالماز

چرخهشستشو در آن  از و باشید آبخاکستری،هوشمند  از استفادهمجدد  در میکردند، استفاده

استفادهکنید.

آببهعنوانجارواستفادهنکنید. کردنبالکنیاحیاط،از تمیز *در

زمانبندی با و پایانیسالموکولنشوند روزهای به را کهشستوشوها کنید *تالش

آببهدلیلمصرفباالجلوگیری یاقطع فتفشار
ُ
ا روزهایباقیماندهاز وتوزیعکارهادر

نمایید.

در شرایط کم آبی چگونه خانه تکانی کنیم؟

خانه تکانی  ومدیریت مصرف آبخانه تکانی  ومدیریت مصرف آب

 " اطالعیه مهم اداره برق  شهر اندیشه "

همچنیــن  و  تهــران  اســتان  شهرســتانهای  محتــرم  مشــترکان  گاهــی  آ همچنیــن بــه  و  تهــران  اســتان  شهرســتانهای  محتــرم  مشــترکان  گاهــی  آ بــه 

همــکاران گرامــی مــی رســاند بــه منظــور کنتــرل و نظــارت مؤثــر و شناســایی همــکاران گرامــی مــی رســاند بــه منظــور کنتــرل و نظــارت مؤثــر و شناســایی 

امــور  و  حراســت  دفتــر  احتمالــی،  تخلفــات  از  پیشــگیری  و  هــا  امــور چالــش  و  حراســت  دفتــر  احتمالــی،  تخلفــات  از  پیشــگیری  و  هــا  چالــش 

مشــاوری  عنــوان  بــه  تهــران  اســتان  بــرق  نیــروی  یــع  توز شــرکت  مشــاوری محرمانــه  عنــوان  بــه  تهــران  اســتان  بــرق  نیــروی  یــع  توز شــرکت  محرمانــه 

گزارشــهای  یافــت اخبــار و  آمــاده در تمامــی ســاعات شــبانه روز  گزارشــهای امیــن، در  یافــت اخبــار و  آمــاده در تمامــی ســاعات شــبانه روز  امیــن، در 

یــزان مــی باشــد. یــزان مــی باشــد.شــما عز شــما عز

 شــماره های تماس دفتر حراســت و امــور محرمانه شــماره های تماس دفتر حراســت و امــور محرمانه
یــع نیروی برق اســتان تهران: یــع نیروی برق اســتان تهران: شــرکت توز  شــرکت توز
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برادر ارزشی، جناب آقای امیر عباس شفیع زاده  
بادرودواحترام

عالی نماینده بعنوان را انتصابشایستهجنابعالی تحیات، نیکوترین اهدای با
ایزد سایه امیداستدر تبریکمیگوییم. شهرستانشهریار دولتوفرماندار
آرمان اعتالی همکاران،در تجاربوتوانمندیخودودیگر منانوبااستفادهاز

هاینظامجمهوریاسالمیایران،موفقومویدباشید.

یار   مرکز تصویربرداری پزشکی جام جم شهر

14700 واحد صنفی فعال 
مالرد را به قطب تولید 

کرده است تبدیل 

فردینحسنخانی:
ــارد در  رئــیــس اداره صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت شــهــرســتــان مــ
ــارد کــه 960  گفتگو بــا جــام جــم اظــهــار داشــــت: در شهرستان مـ
کیلومتر وسعت دارد، دو شهرک صنعتی  وجــود دارد کــه در آنها صدها 
کارخانه صنعتی، تولیدی با فعالیت در گروه های مختلفی اشتغال دارنــد . 
به گزارش جام جم، حسن خانی افزود: کارخانه هایی که در این شهرک ها و لکه های 
صنعتی شهرستان حضور دارند، محصوالت مختلفی در حوزه های گوناگون تولید 
می کنند که تعداد قابل توجهی از این محصوالت دارای اعتبار زیادی در حوزه کاری 
خود هستند و عاوه بر این که محصوالت خود را در کشور عرضه می کنند، به چندین 
کشور آسیایی و اروپایی نیز صادر می نمایند و دارای اعتبار جهانی نیز می باشند.

وی با اشاره به این که حوزه های متنوع کسب و کار اعم از تولیدی، صنعتی، معدنی، 
مشاغل خانگی و خدماتی با این اداره در ارتباط هستند، ادامه... 

آزادی محکومان مالی توسط کارکنان 
یار دادگستری  و خیران شهر

تمهیدات و هشدارهای ترافیکی پلیس 
راهور در ایام پایانی سال

یار  پرست فرمانداری شهر سر
مشخص شد
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 بروکراسی دست و پا گیر
  نفس صنعت را بند

 آورده است

 سال نو، با حال بهتر   سال نو، با حال بهتر  
یاد بر همگان مبارک باد یاد بر همگان مبارک بادو   دلخوشی های ز و   دلخوشی های ز

1

نفسصنعترابندآوردهاست بروکراسیدستوپاگیر

از  از فعاالن صنعتی و تولیدی در شهرستانهای غرب استان تهران  بسیاری 
وجود بروکراسی های دست و پا گیر ابراز نارضایتی کردند.

صنعت  حوزه  فعاالن  و  کنندگان  تولید  از  متناوب  گزارش های  اخذ  پی  در 
که در شهرک ها و لکه های صنعتی شهرستان های قدس، شهریار و مارد،  
بیش از 90 درصد این افراد با بیان این جمله که انتظار ما از مسئوالن این 
است که زیر پای ما را خالی نکنند، نیازی به دستگیری نداریم، عدم رضایت 
تجارت،  معدن  صنعت  ادارات  صنعتی،  شهرک های  شرکت  عملکرد  از  خود 

شهرداری ها و فرمانداری های این شهرستان ها اعام کردند.
از تنش میان شهرداری قدس  از این سرمایه گذاران و تولید گران  بسیاری 
صفادشت  شهرداری  همچنین  و  گلبرگ  و  زاگرس  صنعتی  شهرک های  و 

در  و  گفتند  سخن  صفادشت  و  دهک  صنعتی  شهرک های  مجموعه  در 
احداث  و  فعلی  سوله های  توسعه  درباره  تکلیفشان  که  کردند  خواست 
سالن های جدید، روشن گردد که متولی این کار آیا شهرداری است یا شرکت 

شهرک های صنعتی؟
قدس  شهر  در  گلبرگ   و  زاگرس  صنعتی  شهرک های  صنعتی  فعاالن 
همچنین از کم کاری شرکت شهرک ها بدلیل عدم توجه به جمع آوری زباله ها 
– ایجاد زیر ساخت های مخابراتی برای توسعه اینترنت – افزایش امنیت در 
مورد  آب  تامین   – هستند  آسفالت  فاقد  که  معابری  آسفالت   – شهرک ها 
، اعام ناخرسندی  نیاز – همکاری اداره مالیات با کارخانه دارها و موارد دیگر

نموده و خواستار توجه جدی و عاجل شدند.
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مسعود سامت بخش  )شهردار وحیدیه( با بیان این که با همدلی 
و تدابیر صحیح بین اعضای محترم شورای اسامی شهر وحیدیه 
منافع  فعالیت،  مدت  طول  در  شهرداری  خدمتگزار  مجموعه  با 
اجتماعی و عمومی بسیار مناسبی عاید شهر و شهروندان شده 
آرامش مثال زدنی در تمام حوزه های این شهر را ستود و  است، 
آرزو کرد که مردم خوب شهر وشهرستان در سایه درایت، مدیریت، 

در  شهروندان  خدمتگزاران  تمام  مناسب  اقدمات  و  تصمیمات 
دستگاه های مختلف، بهره مند گردند.

شهردار با تجربه و مردمی وحیدیه با بیان این که وحیدیه همواره 
در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه قرار دارد، مهم ترین عامل 
چنین موفقیتی را در وهله اول، ثبات در مدیریت اجرایی شهر و 
در وهله دوم همدلی و همراهی میان اعضای شورای شهر، مردم و 
مجموعه شهرداری ذکر نمودند و رضایت خود از نمایندگان مردم 
در پارلمان شهری به جهت توجه به رفع نیازها و کمبود های واقعی 

شهر و مردم خوب وحیدیه با اولویت بندی  دقیق، ابراز داشتند.
وی در توضیحاتی از روند رو به رشد فعالیت های مثبت عمرانی، 
در  و  داد  خبر  شهر  در  جانبه  همه  و  اجتماعی  ورزشــی،  فرهنگی، 
بــاره بیان داشــت: بودجه ســال جــاری با موفقیت و به طور  ایــن 
کامل محقق شده و با تدابیر اتخاذ شده و همچنین با دلسوزی 
همشهریان،  توسط  اجرایی  و  شهری  اصــول  رعایت  و  همکاران 
بیش از 30 درصد هم مازاد جذب داشتیم که این وضعیت در ارائه 
خدمات بهینه و مفید و اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز شهر ، 

کمک شایان توجهی می نماید.
عمرانی  پــروژه هــای  اجــرای  از  همچنین  بخش  سامت  مهندس 
متعدد در شهر سخن گفت و اظهار داشت : همواره نیازهای شهر 
و مــردم خــوب وحیدیه مد نظر اعضای شــورای شهر و مجموعه 
صحیحی  برنامه ریزی های  دیدگاه  همین  با  و  می باشد  شهرداری 
انجام  حال  در  پشتکار  و  قاطعیت  با  عمرانی  طرح های  اجــرای  در 

می باشد.
به  خــود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وحیدیه  کــار  کهنه  شهردار 
مشکات اسنادی بخشی از اماک شهر نیز پرداخت و تصریح کرد: 
بخش هایی از شهر با مشکل اسناد مالکیت روبرو هستند که از 
مسئوالن شهرستانی و استانی خواستار رسیدگی و رفع این معظل 
آباد، شفیع  مهم باشند. محله های قصطانک، قصبه، اسماعیل 
آباد سال هاست که با چنین معضلی روبرو هستند و اهالی این 
محله ها برای انجام امور شهری و ساختمانی خود با چالش هایی 
مسکن،  بنیاد  شهید،  بنیاد  ــاف،  اوق ادارات  از  می شوند.  مواجه 
داریم  تقاضا  مربوطه  دستگاه های  دیگر  و  استانداری  فرمانداری، 
بطور جدی نسبت به این مشکل ورود کنند تا مردم فهیم وحیدیه 

در این خصوص به آسایش فکری و اجتماعی برسند.
بخش  در  رســان  خدمات  ادارات  استقرار  عــدم  از  همچنین  وی 
گذشت  علیرغم  که  داشــت  بیان  و  نمود  نارضایتی  ابــراز  جوقین 
از شهرستان و طبق قوانین  از بخش شدن این منطقه  2 سال 
بخش  در  خدمات رسان  ادارات  کنون  تا  زمینه،  ایــن  در  مربوطه 
مصوبه  بــا  وحیدیه  شــهــرداری  ایــن کــه  علیرغم  نشدند.  مستقر 
آمادگی کرده که حاضر به واگــذاری ساختمان  شــورای شهر اعام 
جهت استقرار ادارت مذکور می باشد، اما متاسفانه همتی در این 
خصوص دیده نمی شود و مردم همچنان برای انجام کارهای اداری 
شهریار  اداری  شهرک  و  شهرستان  مرکز  به  هستند  مجبور  خود 
مراجعه کنند. این کار هم از نظر مالی به مردم هزینه مازاد تحمیل 

افزایش مصرف سوخت، پر حجم شدن  می کند و هم در زمینه 
دارد.  ناخوشایندی  اثــرات  مــردم  نارضایتی  و  هوا  آلودگی  ترافیک، 
از بخشدار ساعی و مــردم دوســت بخش جوقین و فرماندار  لذا 
تقاضا داریـــم هــر چــه سریع تر نسبت بــه ایــن مــوضــوع اقــدامــات 
موثری داشته باشند.  شهردار وحیدیه یکی از اقدامات مهم دیگر 
عنوان  شهر  در  تصویری  پایش  دوربین های  نصب  را  شهرداری 
کرد و در این باره گفت: یکی از نیاز های اصلی هر شهری، داشتن 
دوربین های پایش تصویری و ترافیکی هست که ارتباط مستقیمی 
با ارتقاء سطح امنیت اجتماعی شهروندان دارد. شورای وشهرداری 
وحیدیه هم با هدف ارتقاء سطح امنیت مردم، آرامش بخشی به 
ترافیک شهر و بهره برداری عمومی از تصاویر دوربین های پایش 

تصویری ، اقدام به اجرای این طرح مهم نموده است.
با توجه به بودجه مصوب سال های 98 – 99 و 1400 ، این شهرداری 
قــرارداد طراحی و اجرای زیرساخت فیبر نوری در معابر اصلی را در 
سال گذشته منعقد و عملیات اجرایی آن در فروردین سال جاری  
آغاز شده است.در همین راستا اجرای کامل بستر فیبر نوری به 
همراه 7 دکل و کابینت با متعلقات مربوطه در 7 نقطه مناسب و 
پرتردد شهر به همراه  نصب 20 عدد دوربین در شهریور سال جاری 

به اتمام رسیده است . 
دیتا  و  مانیتورینگ  مرکز  احــداث  منظور  به  شــهــرداری  همچنین 
سنتر ، پس از اخذ مجوز از شورای شهر، اقدام به راه اندازی مرکز 
مانیتورینگ و مرکز داده  شهر وحیدیه در فضایی به مساحت 170 

استاندارد های  کلیه  رعایت  با  آن  اجرایی  عملیات  که  نموده  متر 
بــا هــدف توسعه  گسترده بستر  اجـــرای  و  آیــنــده نگری  و  ابــاغــی 
به  نیل  و  معابر  حداکثری  پوشش  منظور  به  آینده  دوربین هادر 
سمت هوشمندسازی شهر صورت گرفته است. یادآور می شوم 
گرفته  انجام  شهرداری  توسط  ذیل  اقدمات  خصوص  این  در  که 
 - ارتباطی   ساخت  زیــر  بستر  متر   3600 ترمیم  و  حفاری   - اســت: 
اجرای 5000 متر کابل فیبر با استفاده از تکنولوژی میکرو داکت و 
شوتینگ فیبر نوری – تامین و نصب 7 کابینت ارتباطی به همراه 
گارد محافظ  برای گسترش ارتباط شهری – نصب 7 دکل  9 متری 
با بازوی 4 متری  - نصب 20 دوربین شهری بر روی دکل ها – نصب 
و  شهرداری  ساختمان  به  کابینت ها  ارتباط  ایجاد  برای  تجهیزات 
مرکز داده شهر – اجرای پروژه  مانیتورینگ و ایجاد بستر مناسب 
برای گسترش نظارت تصویری در سطح شهر  - اقدام برای تهیه 
ملزومات  اولیه بمنظور ایجاد مرکز داده در ساختمان مستقل – 
اجرای پروژه اتاق برق اضطراری برای مانیتورینگ و مرکز داده در دیتا 
سنتر  - تهیه و نصب یو پی اس در کابینت های شهری  و امکان 
برق رسانی در ایام قطع برق اضافه می گردد اعتبار اجرای این طرح 

بالغ بر 55 میلیارد ریال  می باشد. 
شهردار وحیدیه در پایان ضمن آرزوی داشتن سالی پر از صحت و 
سامت و شاد کامی برای مردم این شهر در سال جدید از خداوند 
، تداوم ارائه خدمات موثر خود و اعضای شورای شهر در ایام آتی به 

مردم را طلب نمود.

وحیدیهرویریلتوسعهمحلهمحور

 تجربه و همدلی ، عواملی که وحیدیه را به دستاورد های مطلوب رسانده است

رئیس شورای شهر وحیدیه با بیان این که همه اعضای 
شورای وحیدیه در ارائه خدمات بهتر باانگیزه هستند، 
اظهار داشت: در مرداد سال جاری که فعالیت شورای 
آغاز شد، تک تک اعضا با انگیزه و با برنامه در  جدید 
اعضا  بین  که  تفاهمی  با  و  می شوند  حاضر  جلسات 
وجود دارد، در کنار شهردار باتجربه و مردمی شهرمان 
نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مردم فهیم و ارزشی 
اقــدامــات  و  کــرده  اتــخــاذ  مــوثــری  تصمیمات  وحیدیه 
باهدف  ــزود:  افـ راد  عباس  می گیرد.  صــورت  مفیدی 
داشتن شهری مطلوب و مردمانی برخوردار، تصمیم 
کمسیون   – اجتماعی  فرهنگی  کمسیون  گرفتیم 
ورزش و جوانان  و کمسیون عمران را راه اندازی کنیم تا 

خدمات همه جانبه ای به شهروندان داده شود.
و  پیشکسوتان  نــظــرات  نقطه  از  شهری  پارلمان  در 
بهتر  تصمیم های  اتــخــاذ  ــرای  ب وحیدیه  باتجربه های 
در  حضور  با  همچنین  می کنیم.  استفاده  کارآمد تر  و 
مردم،  با  نزدیک  ارتباط  و  مساجد  و  عمومی  مجالس 
به عنوان نماینده واقعی از پیشنهادات آنان بهره مند 

می شویم.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در 
مواد  اعتیاد  بحث   . اســت  عمومی  امنیت  وحیدیه، 
به عنوان یک معضل  بــرای شهر ما  مخدر و سرقت 
جدی آرامش و آسایش را از شهر ربوده است. هر چند 
نیروی  با  معضات،  گونه  ایــن  کنترل  و  کاهش  بــرای 
انتظامی و مسئوالن امنیتی شهرستان، هماهنگی های 
الزم صورت می گیرد. اما برای بهتر شدن شرایط انتظار 
داریم اقدامات بیشتر و شایسته  تری انجام انجام گیرد. 
یکی از گایه های ما به عنوان نمایندگان مردم در شورا 
از مسئوالن انتظامی شهرستان تغییر رئیس کانتری 
وحیدیه بدون اطاع ما و بدون هماهنگی با نمایندگان 
مردم در شوراست. این کار در بی ثبات شدن موضوع 

امنیت شهر تاثیرگذار می باشد.
ــا تــجــربــه شــــورای شــهــر وحــیــدیــه در بخش  رئــیــس ب
ادارات  استقرار  عــدم  به  خــود  صحبت های  از  دیگری 
کرد و در این  خدمات رسان در بخش جوقین اشــاره 
باره توضیح داد: با گذشت نزدیک به 2 سال از تشکیل 
ــورا و شــهــرداری  آمــادگــی ش ــام  بخش جوقین و بــا اع
وحیدیه در واگــذاری ساختمان جهت استقرار ادارات 
خدمات رسان، اما تا امروز اقدام موثری در این زمینه 
صورت نگرفته است. با توجه به این که حدود 20 روستا 
و 2 شهر با جمعیتی بالغ بــر80 هــزار جمعیت در این 
ادارات  فعالیت  صــورت  در  که  می کنند  زندگی  بخش 
مرتبط، جلوی بسیاری از ترددهای بین شهری کم شده 
هزینه های  هم  سوخت،  مصرف  در  هم  نهایت  در  و 
رفت و آمد اهالی صرفه جویی می گردد. ضمنا در زمان، 
موثری  تاثیر  هم  افـــراد  فکری  آرامـــش  و  امــور  تسریع 

خواهد داشت.
عدم  بدلیل  ــرق  ب اداره  عملکرد  بــه  ــزود:  افــ راد  آقـــای 
شهر،  نیاز  مـــورد  روشــنــایــی هــای  تامین  در  همکاری 
بــرق در این  اداره  کــاری  کم  اعــتــراض داریـــم. به دلیل 
بــاره و همچنین ضــرورت تسریع در تامین روشنایی 
مسیر های مد نظر، مجبور شدیم از بودجه شهرداری 

برای تهیه المپ های مورد نیاز اقدام کنیم.
وی همچنین با تصریح این موضوع که هر چه سریع تر 
تا  گـــردد  مشخص  شهر  قانونی  مــحــدوده هــای  بــایــد 
بسیاری از معضات اداری و شهری نیز کاهش یابد، 
برخی  مالکیتی  اسناد  زمینه  در  ساخت:  نشان  خاطر 
هستیم.  روبـــرو  عــدیــده ای  مشکات  بــا  هــم  محات 
از اماک مصادره ای بنیاد شهید  که  محله قصطانک 

می باشد، همچنان با مشکل اسنادی روبرو می باشد.
در شفیع آباد و نیمی از اسماعیل آباد برای بیش از 50 
درصد و در قصطانک برای حدود 1500 ساختمان، سند 

آور می شوم  در محله قصبه  صــادر شــده اســت. یــاد 
آنجا  که 4دانــگ  اماک و اراضــی، اوقافی است، اهالی 
امام  تاش های  همه  با  هستند.  ــرو  روب مشکاتی  با 
تا   ، فرماندار و  شهر  شــورای  اعضای  شــهــردار،  جمعه، 
را رفع کنیم تا مردم  کنون نتوانسته ایم این مشکل 

این شهر در این خصوص به آرامش برسند.
محمد ابراهیمی )نایب رئیس شورای شهر وحیدیه( 
هم از اجرای مناسب طرح های عمرانی در سال جاری 
ابــراز رضایت کرد و در ادامــه اظهار داشــت: پروژه های 
مختلفی ماننداجرای کمربندی امام حسین ) ع(، المان 
بنام   که  شهر  جنوبی  ضلع  کمربندی  شاهد-  میدان 
امام رضا )ع( نام گذاری شده ودر مرحله تملک اراضی 
معارض قرار دارد. پارک بانوان که با 30 درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال احداث می باشد و چند پروژه دیگر در 

تقاط مختلف شهر در حال انجام می باشند.
رئـــیـــس کــمــســیــون عـــمـــران بـــیـــان داشــــــت: نصب 
دوربین های پایش تصویری از دیگر اقدامات شهرداری 
بوده است. یاد آور می شوم در فاز دوم این پروژه، کل 
معابر شهر به فیبر نوری مجهز خواهد شد وباانجام 
این کار مهم، شهروندان وحیدیه از اینترنت پر سرعت 

بهره مند خواهند شد.
شهر،  ایــن  در  مسکن  بنیاد  اســتــقــرار  بــا  ــزود:  افــ وی 
گردید.  رفع  زمینه  این  در  شهر  مشکات  از  بسیاری 
ارائه  اهالی شهر  به  که  اقدامات مفید دیگری  از  یکی 
بناهای  در  ساکنان  به  میلیونی   20 وام  اعطای  شــده 
بافت فرسوده می باشد با اجرای این کار مفید، رونق 
ــادی حاصل مــی گــردد. یـــادآور می شوم که 30 الــی 40  زی
درصد ساختمانهای شهر در بافت فرسوده قرار دارد. 
اعضای  وسایر  بنده  هدف  گفت:  ادامــه  در  ابراهیمی 
شــورا، خدمت واقعی به مــردم خوب وحیدیه بــوده و 
پرداختن به خواسته های آنان از مهم ترین دغدغه های 

نمایندگان مردم در پارلمان شهری می باشد.
تمام  در  و  هستیم  خــود  همشهریان  شنوای  گــوش 
وحیدیه  ارزشــــی  ــردم  ــ م خــدمــت  در  ــام  ــ ای و  ســاعــات 

می باشیم.
علیرضا علیرضالو از پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان 
حقوق و مزایا به 170 پرسنل شاغل در این شهرداری 
خبر داد و گفت که به دلیل بازنشسته شدن تعدادی 
آتــی،  ســال هــای  در  دالیـــل،  دیگر  و  فعلی  نیرو های  از 
دبیر  شد.  خواهند  شهردای  جذب  جدیدی  نیروهای 
افــزود: بودجه  و مسئول مالی شــورای شهر وحیدیه 
مصوب سال جاری 42 میلیارد بود که با توجه به شرایط 
موجود، تخمین زده می شود که تا پایان سال بیش از 
70 میلیارد وصولی محقق گردد. بودجه سال 1401 را هم 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور 55 میلیارد مصوب 
ــت شــهــردار با تجربه  ــم با درای کــرده ایــم که انتظار داری

وحیدیه این عدد به 80 میلیارد تومان برسد. علیرضا 
گفت: پیش بینی می شود 73 درصد از بودجه سال آتی 
به طرح های عمرانی اختصاص یابد و27 درصد در امور 

جاری هزینه شود.
وی در ادامه اظهار نمود: برای جمع آوری وساماندهی 
هزینه  میلیارد  حــدودیــک  شــهــر،  متجاهر  مــعــتــادان 
کرده ایم. ایشان خاطر نشان ساخت: با کمیته امداد 
حضرت امام ) ره( هماهنگی های الزم را انجام داده ایم 
تا نسبت به ساماندهی و رفع نیازهای اتباع و مهاجران 

شهرمان، اقدامات مثمر ثمری داشته باشد.

زمینه ایجاد شهر هوشمند را در 
وحیدیه راه اندازی  کرده ایم 

و  ورزش  کمسیون  )رئــیــس  تهیدست  رضــا  محمد 
مجموعه ای   در  کــه  شاکریم  را  ــدا  خ گــفــت:  ــان(  ــوان ج
فعالیت می کنیم که دوستانی همفکر و هم نظر  داریم 
و در این شرایط، مردم شهرمان از این مزیت برخوردار 
هستند.وی افزود: اگر در شهرهای شهرستان گشتی 
بزنید، می بینید که در وحیدیه پروژه های عمرانی خوبی 
اجرا شده. در حال حاضر هم فعالیت طرح های زیادی 

در شهر قابل مشاهده است.
اعــضــای شـــورای جدید جــوان  اکثر  ایــن کــه  بــه  باتوجه 
هستند، لذا  توجه به ورزش و نشاط در بین اهالی شهر 

از اولویت خاصی برایشان برخوردار است.* در

  در بحث محله محوری و بررسی آسیب های 
یم   اجتماعی برنامه های خوبی دار

ورزشکاران و پیشکسوتان حوزه ورزش و دیگر اقشار 
شهر را دعوت می کنیم تا از نظرات آنها برای رفع بهتر و 
کارشناسانه تر نیازهای مردم شهرمان استفاده کنیم. 
گرفته  شــده و  آفــت هــا  از  کــار جلوی بسیاری  ایــن  بــا 
راهکارهای مناسبی جهت دستیابی به شرایط مطلوب 

در زمینه های مختلف به دست  می آید.
تهیدست اذعــان داشــت : اعــزام تیم های ورزشــی به 
مسابقات استانی و کشوری از مولفه های ما در حوزه 
وزش می باشد . باید به استحضار برسانم که از تعداد 

زیادی از عنوان داران ورزشکار هم تجلیل کرده ایم.
ــار در  ــی، ورزشـــکـ ــ ــرای رشــتــه هــای مختلف ورزشـ ــ ــا ب م
با میزبانی  و برگزاری  شهرمان داریــم و شهرداری هم 
روی  بـــرای  اقــشــار  تمام  مشوق  مختلف،  رشــتــه هــای 
آوردن به ورزش است. برای پیاده روی خانوادگی  که 
در شهرمان برگزار شد بیش از 200 جایزه اهدا کردیم. 
مسابقاتی برای معلوالن برگزار نموده ایم و خوشبختانه 

کارنامه قابل قبولی در این حوزه داریم.

دغــدغــه هــای  مــهــم تــریــن  از  یــکــی  داد:  ــه  ــ ــ ادام وی 
شهروندان وجود سالن های  متعدد ورزشی در شهر 
اســت کــه اعــضــای شـــورای شهر بــا همراهی و همت 
پروژه های  متمادی  سال های  طی  توانسته  شهردار، 
ورزش هــای  سالن  استخر،   ( مانند  متعددی  ورزشــی 
روبــاز،  سالن های  توپی،  ــای  ورزش هـ سالن  انــفــرادی، 
سالن  مانند  دیگر  سالن  چند  و  فوتبال   استادیوم 

مجهز ژیمناستیک ( احداث نماید.
وحیدیه  شـــورای  جــوانــان  و  ورزش  کمسیون  رئیس 
عنوان کرد: یکی از مشکاتی که اداره ورزش و جوانان 
که این  آورده این است  برای ما به وجود  شهرستان 
اداره پس از تحویل سالن هایی که شهرداری وحیدیه 
آنها را به پیمانکاران واگذار می نماید،  احداث می کند، 
کسب  پیمانکاران،  واقعی  اهـــداف  چــون  متاسفانه 
صحیح  نگهداری  و  توجه  در  لــذا  اســت،  مالی  منافع 
بناهای مربوطه کوتاهی می کنند که این موضوع باعث 
موضوع،  ایــن  مــی گــردد.  تاسیسات  و  بناها  تخریب 
ورزشکاران را با مشکات عدیده ای روبروکرده و زمینه 

نارضایتی را بوجود آورده است.
یکی دیگر از مشکات پیش آمده توسط پیمانکاران 
آمــدن  بــوجــود  شــهــرســتــان،  جــوانــان  و  ورزش  اداره 
بدهی های برق، گاز و... ساختمان های ورزشی وحیدیه 
این  به  بی توجهی  دلیل  به  مذکور  است.پیمانکاران 
خدمات  مصرفی  هزینه های  نپرداختن  و  موضوعات 
مربوطه، افزایش بدهی فیش های برق، گاز، آب و غیره 

این اماکن را رقم زده اند.
اداره  ریاست جدید  کــار  به  آغــاز  با  که  یــادآور می شوم 
از  توجهی  قــابــل  ــار  آمـ شــهــرســتــان،  جــوانــان  و  ورزش 

معضات ذکر شده، کاهش یافته است.
اما با هدف مدیریت بهتر  سرویس دهی مناسب تر به 
استفاده کنندگان اماکن ورزشی وحیدیه، تقاضا داریم 

این اماکن به شهرداری واگذارگردد.
گفتنی است در شهرمان قهرمانان ملی در رشته های 
رزمی و مربی و داور بین المللی در رشته ووشو حضور 
دارند. این عضو شورا همچنین ابراز داشت: معتقدیم 
برای رونق هر چه بیشتر ورزش در بین سنین مختلف 
مانند   ( ورزشـــی    رشته های  از  برخی  مدیریت  ــردم  م

ورزشهای بومی ( به بخش خصوصی واگذار شود .
محبوبه زرین قلم هم با بیان سوابق فعالیتی خود در 
از 14 سال مدیر  کرد: بیش  سا لهای متمادی، عنوان 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  موسسه  عامل 
بودم و در این حوزه فعالیت های گسترده ای داشتیم .

وحیدیه  شــورای  اجتماعی  فرهنگی  کمسیون  رئیس 
ــزود: طی این مــدت، نود و دو جلسه در کمسیون  اف
هدف،  مهم ترین  کــرده ایــم.  برگزار  اجتماعی  فرهنگی 
تحلیل وضعیت محات  بوده و نوع آسیب ها، قوت 

از  آنها  در  اهالی ساکن  و  و ضعف موجود در محات 
اصلی ترین دغدغه ها و اقدامات ما در این کمسیون 

بوده است.
تنها خانوم عضو شورای شهر با بیان این که افزایش 
فرهنگی  و  اجتماعی  حــوزه هــای  در  مـــردم  مشارکت 
از  داشـــت:  اظهار  می باشد  ما  تفکرات  اصلی ترین  از 
آن نشست ها مورد توجه  دیگر مــواردی که در خال 
عمومی  گــاه ســازی  آ و  روان  سامت  بحث  می باشد، 
مــی بــاشــد. وی گــفــت: بــه دلــیــل شــیــوع کــرونــا، سبک 
زندگی سبک زندگی مردم تغییر کرد، به همین دلیل 
آموزش هایی را در دنیای مجازی و با روش های کارآمد، 

اقدام کرده ایم.
ارائه اطاعات مناسب به خانواده ها، در حوزه آموزش 
راهــکــارهــای  تبیین  همینطور  و  فـــرزنـــدان  تربیت  و 
مناسب برای ازدواج جوانان و تحکیم خانواده ها هم 
صــورت گرفته اســت. زریــن قلم ابــراز نمود: 24 آیتم را 
در نشست ها و جلسات کمسیون فرهنگی اجتماعی 
زمینه های  در  را  بــانــوان  بتوانیم  تــا  می کنیم  دنــبــال 

گوناگون به توانمندی برسانیم .
تولیدات  نمونه  مختلف،  نمایشگاه های  بــرگــزاری  با 
عرضه  متنوع  قالب های  در  بانوان  توانمندی های  و 
می شود. با این کار، هم به اقتصاد بانوان و خانواده ها 
کمک می شود و هم تاثیرات مفیدی در خروج بانوان از 
یکنواختی و روز مرگی کمک می گردد. یاد آور می شود 
شهرمان  آفرینان  کــار  یه  هم  بهره ای  کم  وامهای  که 

پرداخت شده است. 
وی گفت: تراژدی تکراری جمع آوری معتادین متجاهر 
آور اســت. به همین دلیل با  بــرای ما درد  در وحیدیه 
هستیم  آن  پیگیر  معتادان،  این  آمــار  کاهش  هدف 
افرادی که به کمپ ها ارجاع می شوند، بعد از پاک شدن 
و بدست آوردن سامتی خود، نسبت به اشتغال آنها 
و همچنین تداوم درمانشان با همراهی اداره بهزیستی 

اقدامات مفیدی صورت گیرد.
کنون  تا  می گیرد،  صــورت  که  گشت هایی  به  توجه  با 
150 معتاد شناسایی و ساماندهی شده و همین امر 
موجبات آرامش عمومی شهر را فراهم آورده است. یاد 
آور می شوم که گرمخانه ای هم برای پذیرش بانوان و 
آقایان در وحیدیه احداث کرده ایم که خدمات مناسبی 

به مراجعان ارائه می شود.
منظم  برنامه های  که  موضوع  این  آوری  یاد  با  ایشان 
ــاه ســـازی  و آمـــوزش افـــراد شهر  گ ــرای آ و همیشگی ب
از ازدواج،  بویژه بانوان داریم، افزود: وبینارهای پیش 
خود  از  پیشگیری  خانواده ها،  و  بانوان  مراقبتی  خود 
کشی و غیره برگزار می نمائیم.  زرین قلم گفت: برای 
ح جامع فرهنگی اجتماعی را اجرا خواهیم  سال 401 طر
و  آسیب ها  با  متناسب  برنامه هایی  محات  در  کــرد. 
همچنین توانمندی های ان محل با توجه به ظرفیت و 
داشته هایشان اجرا خواهیم کرد. برای عملیاتی شدن 
این تصمیم موثر از نیرو های متخصص و کارشناس 
ــهــاد هــای مختلف و  ن بــا   . ــم  ــی اوریـ ــوت بــعــمــل مـ ــ دع
سمن های مردم نهاد شهرستان و استان برای اجرایی 

، ارتباط برقرار نموده ایم. ح مذکور شدن طر

  چشم انداز ما پیشگیری از
 آسیب های اجتماعی است  

مهر  موسسه  و  کــوثــر   فرهنگسرای  مانند  مــراکــزی   
آفرینان در شهر داریــم که به صــورت عام المنفعه در 
به  اقــدام  اجتماعی  آسیب های  و  پیشگیری ها  زمینه 
شورای  عضو  این  می کنند.  گذار  تاثیر  خدمات  عرضه 
بسته  هـــزار   10 از  بیش  تــوزیــع  از  همچنین  وحیدیه 
در  و  ــرداد  ــب خ نیازمند  ــای  ــواده ه ــان خ بین  معیشتی 
مناسب  بسترهای  وجود  به  خود  صحبت های  پایان 
حوزه فرهنگی اجتماعی، مناسب سازی و محیا کردن 
زمینه های برگزاری نمایشگاه های متعددفصلی اشاره 

نمود.

بخشجوقین اداراتخدماترساندر لزوماستقرار

محبوبه زرین قلم محمد رضاتهیدست علیرضا علیرضالو محمد بهرامی
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با انتصاب محمد جواد زرگر بعنوان دهیار 

قجر تخت رستم در مسیر توسعه و بالندگی قرار گرفت

در  اینترنت  پایین  سرعت  دردســرهــای 
قجر تخت رستم

رئیس شــورای اسامی روستای قجر تخت 
رستم  در سخنانی بیان کرد: در قجر تخت 
رستم 180 خانوار با 450 نفر جمعیت زندگی 
می کنند که مولفه اصلی ساکنان آن، همدلی 

و مودت می باشد. 
به گزارش جا م جم، مجید صالحی در اشاره 
به مشکات موجود در روستا از دردسرهای 

سرعت پائین اینترنت برای استفاده دانش آموزان از برنامه شاد درسی خبر داد.
وی ادامه داد: در حوزه آموزشی، یک مدرسه ابتدایی در روستا داریم. 

ولی در حوزه درمانی و پزشکی، متاسفانه یک خانه بهداشت در روستا وجود 
ندارد، اهالی برای کارهای درمانی مجبور هستند با صرف هزینه های زیاد و تحمل 

سختی های تردد به مرکز شهر نسبت به درمان خود اقدام کنند.
ح های گردشگری در روستا و اطراف سقر  ایشان همچنین به اهمیت اجرای طر
چین به جهت موقعیت بکر وزیبای آن هم پرداخت و در این باره گفت: وجود 
کوه موسوم به تخت رستم در این منطقه، شرایط ایجاد یک منطقه تفریحی و 
گردشگری را  فراهم کرده است لذا از مسئوالن مربوطه انتظار داریم در این زمینه 
برنامه ریزی های مناسبی داشته باشند تا هم از لحاظ در آمد پایدار برای روستا و 

بخش و هم اشتغالزایی مناسب، منافع قابل قبولی حاصل شود.
از نیاز روستا به نصب دوربین های  دیگر عضو شــورای قجر تخت رستم  هم 
پایش تصویری جهت ارتقاء سطح امنیت و کنترل تردد خودروها، بویژه در ایام 

تعطیل خبر داد.
گذشته  در  متاسفانه  گفت:  عربی  ــادی  ه
ــدازی  راه انـ جهت  شخصی  به  را  شــورا  دفتر 
تعاونی آبیاری قطره ای به اجاره واگذار کرده 
بودند که آن شخص هم با دریافت مبالغی 
اجـــرای  و  کـــار  انــجــام  ــدون  بـ متقاضیان،  از 

تعهدات خود، روستا را ترک کرده است.
حــمــایــت هــای  از  رضـــایـــت  ــام  ــ ــ اع بـــا  وی 
از شورا و دهیاری قجر  بخشداری جوقین  
تخت رستم از همکاری بخشداری جهت حمایت های ضروری برای ایجاد بازارچه 
محلی و هفتگی با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال اهالی سخن گفت.
عربی افزود: اکثر اهالی به شغل دامپروری مشغول هستند که می توان از این 
پتانسیل برای تامین نیاز های مردم بخش و شهرستان  از تولیدات دامی بهره 

برد. 
وی گفت: باید تاش کنیم تا زمین فوتبال قدیمی محل را احیا کنیم تا جوانان 

بتوانند از آن استفاده نمایند.

علی اکبر صادقی زاده نیز که از اهالی بومی 
قجر هستند، از بنیاد مسکن و بخشداری 
تقاضا کرد تا هر چه سریع تر نسبت به تعیین 
تکلیف اسناد اراضی و ساختمان های سقر 
با  ــزود: سقر چین  افـ کند. وی  اقـــدام  چین 
مرکز شهر 13 کیلومتر فاصله دارد و از طریق 
چندین راه مواصاتی و محلی به شهریار و 

رباط کریم دسترسی دارد.
صادقی زاده ابراز داشت: آب مصرفی اهالی 
از چاه تامین می شود که نیاز به توجه و رسیدگی در این باره  توسط مسئوالن 
امر هست .همچنین روستا به خانه بهداشت و حضور پزشک، تقویت اینترنت 
برای استفاده بهتر دانش آموزان از شبکه شاد دانش آموزی و همینطور تقویت 
زمینه های گردشگری نیاز مبرم و جدی دارد که امیدواریم دهیار جدید با درایت 
و برنامه ریزی کار آمد و در تعامل با بخشداری و فرمانداری شهرستان و ادارات و 
نهاد های مربوطه در تمام زمینه ها برای روستا و اهالی آن قدم های موثری بردارند.

: محمد جواد زرگر
زیرساخت های روستا با مشکالت عدیده ای روبرو است

دهیار جدید قجر تخت رستم در گفتگو با جام جم از وجود مشکات اساسی 
کــاری دهیار  بــاره اظهار داشــت: به دلیل کم  این روستا سخن گفت و در این 
قبل، روستا با کاستی ها بیشماری روبرو است که باید تاش زیادی کنیم تا هم 
از بین برود و هم این که بتوانیم  بی اعتمادی مردم نسبت به دهیاری و شورا 

کمبود ها را به مرور زمان به حداقل برسانیم.
زرگر گفت: عدم تمرکز طرح هادی روستا،  ما را در اینجا در شرایط سخت مالی قرار 
داده که به همین منظور با بنیاد مسکن جلسه ای تشکیل دادیم تا قسمتی از 
اراضی خارج بافت به داخل بافت اضافه گردد تا هم آمار جمعیت روستا زیاد  شود 

و هم ارزش افزوده متعلقه به روستا افزایش پیدا کند.
ما در سال جدید با هدف افزایش میزان ارزش افزوده راهنمایی رانندگی، خارج 
بافت و همچنین دریافت بودجه از میراث فرهنگی به دلیل گردشگری بودن 
روستا  در  موجود  مشکات  مهم ترین  از  افــزود:  دهیار  نماییم.  اخذ  را  روستا 
می توان به نامناسب بودن آسفالت معابر )به ویژه ورودی روستا(  و آب شرب 
روستا اشاره کرد. با توجه به موقعیت و ارتفاعی که اینجا دارد، وقتی چاه آبی حفر 
می شود، به آب شور می رسیم. آب شرب روستا از سمت خوشنام تامین می شود 
که بدلیل تعدی به این آب در طول مسیر، روستائیان همواره در طول ایام سال 

با کمبود آب روبرو هستند.
و دیگر  آبفای وحیدیه  از بخشداری جوقین،  نقیصه  این  بــرای جبران  بنابراین 
ادارات مرتبط تقاضا داریم با اختصاص بودجه مناسبی ما را در تامین آب الزم 
اهالی، یاری کنند. یادآوری می کنم که در تحقق این امر مهم، همکاری دادستان 

شهرستان، ضروری می باشد.

بیشماری  سختی های  اینترنتی،  امکانات  نبود  داشــت:  اذعــان  همچنین  وی 
برای اهالی بوجود آورده است. در همین مدت کوتاه حضور خود در دهیاری، با 
مدیران شرکت های مخابراتی همراه اول و ایرانسل جهت نصب دکل در روستا 
و یا در مسیر مشترک روستاهای اطراف ، مذاکراتی داشته ایم که امیدواریم با 
قول مساعدی که داده اند، این نیاز اساسی ساکنان روستا تامین شود. استقرار 
شعبه پست بانک در روستا برای انجام امور مالی اهالی، از دیگر نیازها می باشد 
که در این خصوص نیز با سرپرست پست بانک استان هماهنگی انجام گرفته 
تا با حضور در روستا نسبت به فراهم کردن شرایط راه اندازی پست بانک اقدام 
کنند.دهیار خوش فکر و پرتاش قجر با بیان این موضوع که چون درجه دهیاری 
اعــام شده  از سوی مراکز ذیصاح به صــورت نیمه وقت  لذا  اینجا سه است 
است، هر چند فعالیت های دهیاری در این روستا بسیار بیشتر از دیگر روستاها 
است اما به دلیل اعام شده، بسیاری از حقوق واقعی دهیار و دهیاری تضییع 
می شود. انتظار داریم در این باره تمهیدات بهتری اتخاذ گردد.  ایشان همچنین 
برنامه ریزی های درست می تواند به  با تدبیر و  بیان داشــت: قجر تخت رستم 
یکی از ثروتمندترین روستاهای استان تبدیل گردد. برای دستیابی به این مهم، 
تصمیم گرفته ایم تا با برپایی نمایشگاه های مختلف مانند بازارچه های محلی 
و... نسبت به افزایش درآمد برای توسعه روستا اقدام نماییم. همچنین جهت 
ارائه بهتر خدمات به افرادی که به روستا برای تفریح و بازدید از کوه تخت رستم و 
گردشگاه پیرامون آن می آیند، اقدام به ساخت چند سرویس بهداشتی در مسیر 
خارج بافت  نمائیم .دهیار ادامه داد: ساخت زمین فوتبال با چمن مصنوعی برای 
استفاده جوانان و نو جوانان روستا از اولویت های کار ما در سال آتی می باشد. 
روستا تیم فوتسال خوبی دارد که اگر امکانات ورزشی اینجا ارتقاء یابد، می توان 
کــرد.در این خصوص به خانم سحر  نسبت به کشف استعدادها دست پیدا 
دودانگه که در رشته کاراته مقام قهرمانی کشوری را کسب کرده اند ، می توان 
اشاره کرد که بدون وجود سالن ورزشی در روستا، تنها با همت و تاش خود 

توانسته به این جایگاه دست پیدا کند.

تخت  قجر  روستای  جدید  دهیار  معارفه  با 
این  روی  پیش  رشدی  به  رو  روند   ، رستم 

روستا قرار گرفته است.
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  جوقین  بخشدار 
ابراز داشت:  رامین  و  دهیار قجرتخت رستم 
آقای زرگر در روستای رامین،  به دلیل این که 
روستای  و  داشتند  خوبی  بسیار  عملکرد 
رامین را که روستایی با امکانات محدود بود 
با  کردند و  را به یک دهکده برخوردار تبدیل 
ایشان  و عملکرد  با درایت  این که  به  عنایت 
نفر   5000 برای  امکاناتی  رامین،  روستای  در 
که  شد  این  بر  تصمیم  بنابراین  شده،  محیا 
از وی در قجر تخت رستم  بهره مند شویم تا 

پتانسیل بالقوه این روستا به بالفعل تبدیل 
و  برنامه ها  و  حضور  با  می کنم  فکر  شود. 
عملکرد آقای زرگر در قجر تخت رستم، چهره 
این روستا تغییر چشم گیری پیدا کند و اهالی 
و بخش از این مزیت بهره مند گردند. اصیلی 
در ادامه تصریح کرد: درباره تبدیل این منطقه 
خصوصی  بخش  با  گردشگری،  منطقه  به 
توافقاتی صورت گرفته و مقرر شده 300 هکتار 
از زمین های این منطقه که مساحت بیشتری 
آن  کاربری  تغییر  و  آن تعیین تکلیف شده  از 
ح،  صادر گردیده، بزودی اجرایی شود .با این طر
و روستا حاصل  برای بخش  پایدار  هم درآمد 
حتی  و  شهرستان  اهالی  هم  شد  خواهد 

استان می توانند از یک منطقه گردشگری زیبا 
به  این که  بهره مندشوند و هم  نواز  و چشم 

اشتغالزایی کمک شایان توجهی خواهدشد.
کرد  هزینه  اولویت  باید  این که  بیان  با  وی 
باشد،  عمرانی  ح های  طر اجرای  در  دهیاری ها 
بودجه  درصد   60 ساخت:  نشان  خاطر 
دهیاری ها باید برای ساخت پروژه های عمرانی، 
هزینه گردد. یکی از مهم ترین اولویت های ما 
در بخشداری جوقین، ارتقاء سطح امنیت در 
روستاها،  در  امنیت  ارتقای  برای  روستاست. 
راه اندازی  سیار  گشت های  که  کردیم  توصیه 
کنند با توجه به این که تعداد 3 روستا در حوزه 
حوزه  در  روستا   11 حدود   ، فردوسیه  کانتری 

کانتری وحیدیه و حدود 5 روستا به کانتری 
امیریه  مربوط است، دهیاران می توانند برای 
ارتقاء سطح امنیت روستاهای تحت مدیریت 
تا  باشند  ارتباط  در  کانتری ها  این  با  خود 
کاهش  به  نسبت  تنگاتنگ   همکاری  با 
اماکن،  و  باغات  به  تجاوزات  و  سرقت ها 

اقدامات موثری داشته باشند. 
در  اسنادی  مشکات  به  اشاره  با  بخشدار 
مسکن  بنیاد  از  داشت:  ابراز  روستاها،  برخی 
چه  هر  اداره  جهت  داریم  انتظار  شهرستان 
تحویل  به  نسبت  روستاها،  و  بخش  بهتر 
نقشه های مربوطه و همکاری با بخشداری و 
دهیاران روستاهای موجود در بخش جوقین، 

کمک  زمینه  این  در  کارها  روند  به  نسبت 
حال  در  چند  هر  دهند.  صورت  شایسته ای 
ور  شهرها  حریم  در  سازها  و  حاضرساخت 
روستا به دلیل سخت گیری ها و تخریب هایی 
که اداره جهاد کشاورزی انجام می دهد، کاهش 
چشمگیری یافته  رغبتی برای احداث بنا و ویا 
دلیل  همین  به  نیست  دیواری  چهار  حتی  و 
سهم روستا ها از 80 درصد به شدت کاهش 
امنیت  عدم  به  پایان  در  اصیلی  است.  یافته 
شغلی دهیاران اشاره کرد و اذعان داشت که 
که  است  جدی  و  مهم  مقوله   ، موضوع  این 
باید در این باره تصمیمات اساسی و مناسبی 

اتخاذ گردد.

ترخیص ح   طر اجرای  از  تهران   استان  غرب  راهور  پلیس   رئیس 
العاده وسایل نقلیه توقیفی با تسهیات ویژه خبر داد و در   فوق 
آنها   این رابطه اظهار داشت: شهروندان  استانی که وسیله نقلیه  
) اعم از خودرو و موتورسیکلت ( در توقیف می باشند  به مناسبت 
عید مبعث حضرت  رسول اکرم )ص( تا والدت حضرت قائم )عج( 
می توانند از مورخه  1400/12/11لغایت 1400/12/26 و  با مراجعه به دفاتر 
پلیس 10+ یا یگان توقیف کننده و یا از طریق برنامه کاربردی »پلیس 
با حضور مالک و صرف  پارکینگ  من« و در صورت نداشتن قیض 
اسناد مالکیت و برای متصرفان  قانونی عاوه بر اصل مدارک مثبته 
مالکیت داشتن اصل قیض پارکینگ به نام متصرف بدون داشتن 

ترخیص  را  خود  نقلیه  وسیله  می توانند  مالک،  طرف  از  شکایت 
نمایند.

به گزارش جام جم، سرهنگ حامد محمودی در ادامه تصریح کرد: :  
برابر  دستورالعمل اباغی  وسایل نقلیه که فاقد بیمه نامه شخص 
ثالث و همچنین فاقد گواهینامه رانندگی مجاز باشند می توانند با 
سپردن تعهد نامه مبنی بر عدم تردد در معابر عمومی  و با معرفی فرد 
دارای گواهینامه رانندگی مجاز، نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود 
نقلیه ای  وسایل  ترخیص  خصوص  در  همچنین  وی  نمایند  اقدام 
ناجا  یا توسط پلیس های تخصصی  که در اجرای دستورات قضایی 
توقیف شده اند گفت: براساس اباغیه صادره وسایل نقلیه ای  را که 
در اجرای دستورات مقامات قضایی و یا توسط پلیس های تخصصی 
ناجا )پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و...(  توقیف شده اند 
پس از سیر مراحل قانونی مربوطه و اثرگذاری بامانع بودن ترخیص 
ح  در سامانه از سوی پلیس تخصصی مربوطه، در فرایند ترخیص طر

ویژه عیدانه قرار می گیرند.
نقلیه  وسایل  رانندگی  جرایم  پیرامون  استان   راهور  پلیس  رئیس 
ترخیص  ویژه  تسهیات  دیگر  از  کرد:  نشان  خاطر  شده  توقیف 
که  می باشد  رانندگی  جرایم  تقسیط  شده،  توقیف  نقلیه  وسایل 
جرایم  می توانند  نقلیه  وسایل  این  قانونی  متصرفان  یا  مالکان 
رانندگی خود را به صورت تقسیط شده و با اعطای فرصت یکساله 

پرداخت نمایند.

ح عیدانه 1400 تسهیالت ویژه ترخیص فوق  العاده وسایل نقلیه در طر
تولید  ــع  مــوان رفـــع  و  تسهیل  کـــارگـــروه  جلسه  یــازدهــمــیــن 
شهرستان مارد به ریاست کریمی فرماندار شهرستان مارد 
و با حضور اینانلو معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
اداره  رئیس  خانی  حسن  مــارد،  شهردار  بهمنی  فرمانداری، 
صمت، رهگذر مدیر عامل شهرک صنعتی صفادشت و دیگر 
اعضای این کارگروه در محل شرکت آلکان ماشین، برگزارشد.
ایــن جلسه بــه درخـــواســـت  مــدیــران واحــد هــای تــولــیــدی و 
ادارات  روســـای  و  مسئوالن  حضور  بــا  شهرستان،  صنعتی 
از ســـوی مسئوالن کــه دســـتـــورات الزم  بــرگــزار شــد  ــتــی   دول
مراحل  طی  و  ارجــاع  جهت  مربوطه  دستگاه های  به  ربط  ذیر 

قانونی و  رفع مشکات آنها صادر گردید.
گفتنی است همانند سایر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع 
از زمان این جلسه  تولید شهرستان مارد، بخش عمده ای 
ح مسائل و خواسته های تولیدکنندگان دعوت شده،  به طر
پاسخ روسای ادارات دولتی و اتخاذ تصمیم برای برون رفت از 

این مشکات اختصاص داشت.
و  صنعتی  شــرکــت   4 مــشــکــات   و  مسائل  جلسه  ایــن  در 

تولیدی  مورد بررسی قرار گرفت.
سرمایه گذاری  و  اشــتــغــال  ــارگـــروه  کـ جلسه  در  همچنین 
شهرستان،  رهگذر) مدیر عامل شهرک صنعتی غیر دولتی 
ــروز  ام کـــرد:  اعـــام  ــود  از سخنان خ صــفــادشــت(  در بخشی 

موضوعی که برای صنعتکاران  خیلی مهم است، جذب نیروی 
ایجاد  که  می باشد  واحــدهــا،   نیاز  مــورد  متخصص  و  کــارآمــد 
جذب  در  تسهیل  به  خوبی  کمک  شهرک  اشتغال  سامانه 
نیروها کرده است. وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم با توجه 
به توسعه واحدها،  در ابتدای سال آینده،  بازار نیاز به نیروی 
انسانی در شهرک بسیار باال خواهد بود و ما آمادگی اشتغال 

جوانان متعهد و کارآمد را داریم.
و  کارآفرینی  خدمات  مشاوره  مرکز  افتتاح  کــرد:   تصریح  وی 
 توسط بخش خصوصی راه اندازی شده 

ُ
کافه کارآفرینی سه ا

با  بار در غرب استان تهران  اولین  بــرای  که  این مرکز  اســت. 

کــرده است،   کــار  به  کــار شــروع  و  از وزارت تعاون  اخــذ مجوز 
آمــوزش  خصوص  به  اجرایی  دستگاه های  معنوی  حمایت 
امــداد و  پــرورش، ورزش و جوانان، فنی و حرفه ای، کمیته  و 
آموزشی و دانشگاه ها برای هم افزایی بسیار نیاز دارد  مراکز 
دست  موفقیت  به  کنندگان  تولید  و  صنعتگران  کنار  در  تا 
شهرک  مدیریت  گردید  مقرر  جلسه  این  در  همچنین  یابد. 
صنعتی با همکاری کمیته امداد و بهزیستی نسبت تشویق 
مدیران صنایع برای جذب  نیروی کار از افراد عضو این ادارات  

استفاده  نمایند.
صنعتی  شــهــرک  ــره  ــدی م هــیــات  جلسه  ــن  ــری آخ همچنین 

غیردولتی صفادشت در سال 1400 برگزار شد.
به گزارش جام جم؛ جلسه هیات مدیره موسسه غیرانتفاعی 
صفادشت  غیردولتی  صنعتی  شهرک  نــگــهــداری  و  عــمــران 
هیات  )رئیس  حبیبی  حضور  با  اسفند  هجدهم  چهارشنبه 
مدیره(، شیخلر، سبحانی، موسوی، میرزائی)بازرس( و رهگذر 

)مدیرعامل( در دفتر مدیرعامل موسسه برگزار شد.
در ابتدای این دیدار رهگذر گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
ادارت  برخی  درخواست های  به  نسبت  سپس  نمود.  ارائــه 
شهرستان بررسی و تصمیم گیری شد. همچنین نسبت به 
برنامه ریزی برنامه ها برای سال 1401 بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال و سرمایه گذاری مالرد برگزار شد

پرتاژ ر
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امامخمینی)ره(

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مارد در گفتگو با 
جام جم اظهار داشت: در شهرستان مارد که 960 کیلومتر وسعت 
کارخانه  صدها  آنها  در  که  دارد  وجود  صنعتی   شهرک  دو  دارد، 

صنعتی، تولیدی با فعالیت در گروه های مختلفی اشتغال دارند . 
این  در  که  کارخانه هایی  افزود:  خانی  حسن  جم،  جام  گزارش  به 
شهرک ها و لکه های صنعتی شهرستان حضور دارند، محصوالت 
قابل  تعداد  که  می کنند  تولید  گوناگون  حوزه های  در  مختلفی 
خود  کاری  حوزه  در  زیادی  اعتبار  دارای  محصوالت  این  از  توجهی 
عرضه  کشور  در  را  خود  محصوالت  این که  بر  عاوه  و  هستند 
می کنند، به چندین کشور آسیایی و اروپایی نیز صادر می نمایند و 

دارای اعتبار جهانی نیز می باشند.
وی با اشاره به این که حوزه های متنوع کسب و کار اعم از تولیدی، 
صنعتی، معدنی، مشاغل خانگی و خدماتی با این اداره در ارتباط 
تا  هستیم  تاش  در  همواره  دلیل  همین  به  داد:  ادامه  هستند، 
اگر  کنیم.  فراهم  کارها  و  کسب  این  رونق  برای  مناسب  بستری 
حضور  زمان  مدت  در  که  می کنم  اذعان  نباشد،  خود  از  تعریف 
به  پرداختن  و  اثرگذار  ح های  طر ارائه  با  شهرستان،  این  در  خود 
مشکات فعاالن صنفی و صنعتی و همچنین با برداشتن موانع 
از جلوی پای متقاضیان فعالیت، توانسته ایم جان تازه ای به جان 

زخمی این مجموعه ببخشیم.

صنایع  شهرستان،  این  صنعتی  شهرک های  در  کرد:  تصریح  وی 
مختلفی در حوزه های صنعتی، مواد غذایی، بتن، قطعات خودرو، 
لوازم برقی و لوازم خانگی، تجهیزات نظامی و... با برند های معتبر 
برای  خوبی  بسیار  پشتوانه  که  دارند  فعالیت  جهانی  و  کشوری 
می شوند.  محسوب  نظام  برای  مجموع  در  و  اقتصاد  اشتغال، 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  و  مربوطه  مسئوالن  امیداست 
بتوانند با همدلی و درایت با جدیت نسبت به رفع مشکات این 
عزیزان و تسطیح مسیر تولید تصمیمات موثر گرفته و اقدامات 

مفیدی داشته باشند.
ایشان خاطر نشان ساخت : یکی از کارهایی که به جهت حمایت 
ارائه تسهیات بانکی می باشد. حدود  از این صنایع انجام شده، 
شده  داده  وام  متقاضی،  شرکت های  به  امسال  در  میلیارد   3000

است.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  مارد  صمت  اداره  رئیس 
داده  انجام  خوبی  کارهای  هم  بازار  تنظیم  زمینه  در  داشت:  بیان 
ذخیره  سیب  تن  و70  پرتقال  تن   120 امسال  عید  شب  برای  ایم. 
خواهیم  عرضه  مصوب،  قیمت  با  مناسب  زمان  در  که  کرده ایم 
اتاق اصناف شهرستان، در خیابان  با  کرد.همچنین با هماهنگی 
با  عید  شب  شیرینی  و  آجیل  عرضه  برای  فروشگاهی   ) ره   ( امام 
گوشت  تن   10 داشت.  خواهد  فعالیت   ، تخفیف دار قیمت های 

منجمد هم برای ایام پایانی سال توزیع خواهد شد. یادآور می شوم 
غ منجمد در شهرستان عرضه می گردد. که روزانه حدود 7 تن مر

عرضه  به  نسبت  که  داریم  زنجیره ای  فروشگاه   10 شهرستان  در 
فروشگاه های  این  دارند.  فعالیت  مناسب  قیمت های  با  اقام 
فروش  به  شده  مصوب  خ های  نر با  را  خود  اقام  هستند  موظف 
برسانند و با فروشگاه هایی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد 

خواهد شد.
تعزیرات  اداره  با  این که  بیان  با  وی 

گاهی،  آ اداره  بسیج،  حکومتی، 
جهاد  اداره  دامپزشکی، 

و  استاندارد  اداره  کشاورزی، 
در  درمان  و  بهداشت  شبکه 
طول ایام سال به ویژه روزهای 
پایانی سال در خصوص کنترل 

و  کیفیت 

توسط  افزود:  داریم،  را  الزم  هماهنگی های  و  همکاری  قیمت ها 
اقدامات  بازار  رصد  به  نسبت  روزانه  طور  به  بازرسی  واحد 

همیشگی داریم. 
در  می کنیم،  برگزار  گاهی  آ اداره  با  که  مشترکی  گشت های  با 
به  سرکشی  تقلبی،  و  قاچاق  کاالهای  توقیف  و  رصد  خصوص 
عطاری های شهرستان باهدف ممانعت از عرضه داروهای تقلبی 
و مضر و با مشارکت اداره جهاد کشاورزی شهرستان برای مقابله 
اداره دامپزشکی جهت مقابله با عرضه  با  با توزیع سموم تقلبی، 
برای  پرورش  و  آموزش  اداره  مشارکت  با   ، بیمار و  آلوده  دام های 
و  شهریه ها  خ  نر رعایت  درخصوص  انتفاعی  غیر  مدارس  کنترل 
بویژه  ورزشی  باشگاه های  کودک ها،  مهد  خصوص  در  همچنین 
موارد  دیگر  و  فوتبال  مدارس  استخر ها،  سامت  اندام،  پرورش 
مشابه با اداره ورزش و جوانان نظارت های دقیقی در طول سال 

در دستور کار داریم.
 مورد بسیار مهمی که الزم است از این رسانه به اطاع همشهریان 
نوع  هر  دریافت  هزینه  که  است  این  برسانم،  ماردی 
پروانه فعالیت صنفی به طور مشترک و ثابت 900 
از این  هزار تومان است و دریافت مبالغ بیشتر 
عدد، جرم تلقی شده و مورد پیگیری قرار خواهد 

گرفت.

فردینحسنخانی:

14700واحدصنفیفعالمالردرابهقطبتولیدتبدیلکردهاست شهریار فرمانداری سرپرست
مشخصشد

سرپرست  بعنوان  زاده  شفیع  عباس  امیر 
فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد.

عباس  امیر  تهران،  استاندار  سوی  از  حکمی  طی 
شفیع زاده جایگزین نوراهلل طاهری در شهرستان 
سوابق  دارای  زاده  شفیع  شد.   منصوب  شهریار 
کار  و  تجربه  با  مدیران  از  و  می باشد  ذیل  شغلی 
بلد استان می باشد. وی پیش از این، رئیس اداره 
سیاسی و انتظامی فرمانداری اسامشهر، بخشدار 
فشافویه، معاون امور سیاسی انتظامی فرمانداری 
اسامشهر، معاون دفتر اتباع و مهاجران خارجی 
استانداری تهران و معاون امور انتظامی و مبارزه با 

قاچاق کاال استانداری تهران فعالیت داشت.

توسط مالی محکومان آزادی
خیران و  دادگستری کارکنان

شهریار
شهرستان  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارکنان اداری و قضایی  شهریار، با همت خیران ، 
مالی  محکومان  از  تعدادی  شهریار،  شهرستان 
اقساط  باپرداخت  که  خانواده  دعاوی  به  مربوط 
معوق، امکان آزادی آنها از زندان وجود داشت، آزاد 
شدند تا سال جدید را در کنار خانواده آغاز نمایند. 
گفتنی است ازمحل کمک ها و مساعدت خیرین 
23 قطعه سکه تمام بهارآزادی  و همچنین وجه 
دعاوی  مالی  محکومان  آزادی  جهت  و  تهیه  نقد 
خانواده، شوراهای حل اختاف و محاکم خانواده 
شهرستان شهریار به محکوم لهم این پرونده ها 
صرفا  خیران  نیت  می نماید  شد.اضافه  پرداخت 
جهت  خانواده  دعاوی  مالی  محکومان  آزادی  به 
آزادی سرپرستان  خانواده و به منظور حضور موثر 
جمع  در  نو   سال  رسیدن  فرا  از  قبل  نامبردگان 

کانون خانواده بوده است.

تمهیداتوهشدارهایترافیکی
ایامپایانیسال در پلیسراهور

تبریک  با  تهران  استان  غرب  راهور  پلیس  رئیس 
و  تمهیدات  پیرامون   1401 نوروز  رسیدن  فرا 
ایام  و  سوری  چهارشنبه  در  ترافیکی  هشدارهای 
در  پلیس  این   : داشت  اظهار   1400 سال  پایانی 
ایام پایانی سال با تمام توان  چهارشنبه سوری و 
و امکانات و تجهیزات در اختیار پوشش ترافیکی 
و نظم بخشی به ترافیک در معابر درون شهری را 
 برای آسایش و آرامش شهروندان فراهم می نماید.
 به گزارش جام جم، سرهنگ محمودی استان در 
خصوص چهارشنبه سوری آخر سال خاطر نشان 
سرعت  با  بخواهند  که  خودروهایی  با  قطعا  کرد: 
آلودگی صوتی و حرکات  و سبقت های غیر مجاز، 
مارپیچ امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند 
برخورد خواهد شد. وی در ادامه پیرامون  افزایش 
تقاضای خرید شهروندان در ایام پایانی سال گفت: 
با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خرید های 
نوروزی پیش بینی می شود روزهای پیش رو شاهد 
ترافیک پرحجمی در معابر درون شهری باشیم که 
این پلیس با اتخاذ یکسری تمهیدات ترافیکی در 
را با حضور نیروی پلیس و بعضا  آنها  این معابر، 

محدودیت های ترافیکی پوشش خوهد داد.

روز   در نهال اصله 7000 توزیع
درختکاری

شهرداری شهر اندیشه به مناسبت روز درختکاری 
در پانزدهم اسفند اقدام به توزیع رایگان هفت هزار 
اصله نهال مثمر و غیرمثمر در فازهای دو – سه و 

پنج شهر اندیشه نمود.
به گزارش جام جم، بهروز کاویانی شهردار اندیشه از 
تمهیدات الزم جهت توزیع هفت هزار اصله  نهال 
مثمر و غیرمثمر در روز درختکاری بین شهروندان 
خبر داد و گفت: حفظ محیط زیست  و فضای سبز 
مدیریت  همواره  باید  که  است  اصولی  از  شهری 
آن جامه عمل بپوشاند چرا که حیات  شهری  به 
رابطه  سبز  فضای  و  درختان  با  انسانها  بقای  و 

تنگاتنگی دارد.

خبر

دادستان شهریار ضمن اعام اولتیماتوم به شهرداری ها و دستگاه های متولی برای رفع 
نواقص کوتاه  مدت محورهای درون  و برون شهری در اسفند، گفت: کار برخی افراد صرفا 
ساخت و ساز غیرمجاز و دریافت پول شده و برخی اعضای جدید شوراها نیز نیامده به 

دنبال این تخلفات هستند.
شهریار  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادستان  پور  عسگری  حمید  جام جم،  گزارش  به 
کرد:  اظهار   ، شهریار فرمانداری  جلسات  سالن  در  شهرستان  ترافیک  شورای  جلسه  در 
مسائل  خصوص  در  موضوعاتی  ذاتی  وظیفه  حسب  بر  دادستانی  گذشته  سال های  در 
عمرانی شهر را پیگیری کرد اما برخی موضوعات به دلیل سهل انگاری، کم کاری ادارات و 
عدم انجام وظیفه بعضی از مسئوالن به سرانجام نرسید وظیفه دادستانی است که برخی 

مدیران را از خواب بیدار کند.
و  بودجه  نبود  مسئوالن  از  برخی  افزود:  شهرستان،  فعلی  وضعیت  از  انتقاد  ضمن  وی 
ضعف نیروی انسانی پیمانکار را دلیل بر عدم اجرای کارها می داند در حالی که برای مثال 
بر  نفر   500 حدود  ولی  شده  داده  حقوق  تومان  میلیارد   25 حدود  شهریار  شهرداری  در 

سرکار خود حاضر نمی شوند، هر یک از ادارات باید وظیفه خود را انجام دهند.
دادستان شهریار بیان کرد: آیا فقط شهرداری وظیفه اداره شهر را دارد که این طور نیست 
ادارات  برخی  انگاری  سهل  متاسفانه  و  است  مشخص  قانون  در  شهرداری  وظیفه  و 

موجب از دست رفتن جان، قطع و نقص عضو برخی شهروندان شده است.
ارائه  بیشتر  غیرمجاز  ویاهای  باغ  مثل  نقاط  برخی  در  خدمات  امروز  گفت:  عسگری پور 
می شود و انواع انشعابات و چاه های آب را در اختیار دارند و استخرهای آن ها پر آب است. 

در حالی  که مردم از خدمات شهری محروم هستند. 

وی با اشاره به این که ادارات کم کاری خود را گردن یکدیگر انداخته اند، ادامه داد: جایی که 
ادارات بخواهند خدمات را ارائه دهند به غلط قانون را تفسیر می کنند که به لحاظ اهمیت 

موضوع، اولتیماتوم خود را اعام می کنم تا به مشکات شهر رسیدگی شود.
وی در ادامه با تاکید به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی و رفع موانع 
را به مردم  از مسئوالن، خود مانع تولید هستند و حداقل امکانات  افزود: بعضی  تولید 
نمی دهند به طور مثال چند سال است که می خواهند بلوار شهید شیخی را روشن کنند 
از سایر شهرها وارد شهریار  یا در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد می گویند سگ ها 

می شوند.
، هماهنگی طبقه  عسگری پور گفت: روند کاری بعضی افراد صرفا ساخت و ساز غیرمجاز
گمان  برخی  برخورد،   و  پرونده  از  حجم  این  وجود  با  است  شده  پول  دریافت  و  مازاد 
آن ها نیز خواهیم رفت، بعضی  می کنند دادستانی حواسش نیست، اما بدانند به سراغ 
از اعضای جدید شورای شهر شهرستان شهریار هنوز سرکار نیامده وارد این موضوعات 
و  کردن  فکر  وقت  هستند،  انتخابات  هزینه های  جایگزینی  فکر  به  که  کسانی  شده اند، 
خدمت رسانی به مردم را ندارند و این مسائل شرایط نامناسبی در شهر ایجاد کرده است.
ع  وی با بیان این که معیار عمل گزارش پلیس است و کلیه نواقص شهری باید در اسر
و  درون شهری  محورهای  نواقص  کلیه  کرد:  نشان  خاطر  شود،  تکلیف  تعیین  وقت 
برون شهری را به تمام شهرداران و ادارات متولی اباغ می کنیم، مشکات کوتاه مدت باید 
نهایتا در اسفند امسال برطرف شود. دادستان شهریار افزود: الزم است میزان گشت های 
نظارتی در جهت کاهش سرقت ها افزایش یابد و رسیدگی و جمع آوری معتادان متجاهر 

که بر اثر ضعف اداره بهزیستی است، با شدت بیشتری انجام شود.
عسگری پور با تاکید بر این که باید سهم مسئوالنی که در بروز حوادثی اعم از وضعیت 
راه و روشنایی دخیل بوده اند در نظر گرفته شده و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شود، 
مسائل  و  اجتماعی  معضات  عمومی،  خدمات رسانی  افزوده،  ارزش  کارکرد  کرد:  تصریح 

محور چیتگر با برنامه  ریزی درست، منسجم و به شکل عملیاتی و جدی اجرایی شود.
و  مطالبات  از  ناشی  شهرداری ها  و  شهرداران  امروز  مشکات  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
انتظارات غیرقانونی سایر نهادها است، نباید پولی از شهرداری به سایر دستگاه ها برود و 

در صورت لزوم باید فرآیند قانونی آن طی شود.

: دادستانشهریار

شوراهانیامدهدنبالتخلفهستند برخیاز

ومسئوالناستانیصورتگرفت: استاندار باحضور

واحدهایتولیدی از بازدیدفرماندار
شهرستانمالرد در

: رئیسادارهورزشوجوانانشهرستانشهریار

بودجههایعمرانی،بودجهایدر غیراز
نمیگیرد ماقرار اختیار ورزشدر امر

داد: خبر فرماندهسپاهناحیهشهرستانشهریار

تداومکمکهایمردمیسپاه
ناحیهشهریار

داشت:  اذعان  باره  این  در  شهریار  شهرستان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
توزیع  با  شهریار  ناحیه  سپاه  مومنانه  کمک های  از  مرحله  بازدهمین 
 ، 6500 بسته معیشتی در روز سوم شعبان با حضور امام جمعه شهریار
شهر  شوراهای  روسای  از  تعدادی  شهرستان،  شهید  بنیاد  رئیس 
شهرستان، معاون سیاسی انتظامی فرماندار و دیگر عزیزان به دست 

نیازمندان رسانده شد.
سرهنگ پاسدار الهیاری افزود: در طول سال 1400 بیش از 83000 بسته 
کمک معیشتی بین 6500 خانواده شناسایی شده توسط سپاه شهریار 
غ، ماکارانی، رب و دیگر اقام  عرضه گردیده که شامل : روغن، برنج ، مر

مصرفی مورد نیاز خانواده ها می باشد.
که  کرد  امیدواری  اظهار  شهریار  شهرستان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
همچنین  و  ببندد  رخت  جامعه  چهره  از  محرومیت  و  فقر  بزودی 
 ویروس منحوس کرونا هم روزهای پایانی خود را در ایران و جهان طی

 نماید.
فرمانده سپاه شهریار همچنین تصریح کرد: سپاه همپای دیگر نهاد ها 
در  اقتصادی  نظر  از  دالیلی  به  بنا  که  هموطنانی  به  کمک رسانی  برای 

تنگنا قرار دارند، اقدامات ارزنده ای داشته و خواهد داشت.

استاندار  و  صفادشت  بخشدار  صمت،  اداره  رئیس  مارد،  فرماندار 
 تهران از چند واحد تولیدی در شهرستان ماردبازدید کردند.  

به گزارش جام جم محسن منصوری به اتفاق فرماندار مارد وتعدادی 
شهدای  بیمارستان  افتتاح  مراسم  از   بعد  شهرستان   مسئوالن  از 
امور  اله عسگری معاون هماهنگی  سامت مارد به همراه حشمت 
اقتصادی استانداری،فریدون عطایی )مدیرکل جذب و سرمایه گذاری 
و  دهک  صنعتی  شهرک  در  صنعتی  و  تولیدی  واحد  چند  از  استان( 

شهرک صنعتی صفادشت بازدید کردند.
استاندار تهران در این بازدیدها ضمن گفتگو با صاحبان این صنایع 
از نزدیک در جریان مشکات این واحدها قرار گرفت و دستورات الزم 

را صادر کرد.
تخت های  )تولیدکننده  پیاوار  شرکت  پیشرو،  اورند  شرکت  از  بازدید 
بیمارستانی ( و همچنین بازدید از شرکت حریر پردیس )تولیدکننده 
بدر  مهندسی  و  بنیان  دانش  شرکت  از  بازدید  روسری(و  و  شال 
تجارت  راستین  شرکت  و  تک(  تجهیزات های  )تولیدکننده  سیستم 
مارد  شهرستان  در  تهران  استاندار  بازدیدهای  ترین  مهم  از  احسان 

بود.

مجید هاشملو در گفتگو با جام جم اظهارداشت؛  واگذاری اماکن ورزشی یا 
تمامی فضاهای متعلق به ادارات و نهادهای دولتی برابر قوانین و مقررات 

مالی و دستور العمل معامات دولتی اجرا می گردد.
را خدمت شما عزیزان  ابتدا فرا رسیدن اعیاد و مناسبت های شعبانیه 
عرض  تبریک  جوانان  و  ورزشکاران  علی الخصوص  شهروندان  تمامی  و 
می کنم.  در ادامه باید خدمت شما عرض کنم که واگذاری اماکن ورزشی یا 
تمامی فضاهای متعلق به ادارات و نهادهای دولتی برابر قوانین و مقررات 
مالی و برابر آیین نامه ها و دستورالعمل های معامات دولتی اجرا می گردد 
که در سال 1400 هم این رویه صورت گرفته است. وی  میزان بودجه دولتی 
ابراز داشت؛ در خصوص میزان بودجه دولتی باید عرض کنم که به غیر 
از بودجه های عمرانی متاسفانه بودجه خاصی برای امورات ورزشی در حد 
و فراخور جمعیت و برنامه ها تخصیص پیدا نمی کند و قسمت عمده و 
پرسنلی  مسائل  و  ورزشی  هزینه های  جاری،  امورات  اعتبار  تامین  اصلی 
از  بعد  قانون  برابر  که  است  ورزشی  اماکن  اجاره  محل  از  حاضر  حال  در 
سیر مراحل مربوطه در فصل بندی های بودجه ای برگشت داده می شود 
تامین می گردد که دولت سیزدهم و وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی 

و پیدا کردن راهکارهایی برای اصاح این فرآیندها هستند.


