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رضا فغانییادداشت
مدیر مسئول

>>

ــاز هــم ۱۷ دی دیگــری آمــد و یــک ســال بــر تمــام ســال های  ب
فقــدان جهــان  پهلــوان اضافــه شــد. می گوینــد خــاک ســرد اســت، 
امــا پنجــاه و چهــار ســال از مــرگ آقا تختی گذشــته و بــاز هم دی 

ــداز می شــود. ــران طنین ان ــد نامــش در ورزش ای ــه می آی ــاه ک م
مراســم گرامیداشــت پنجــاه و چهارمین ســالگرد درگذشــت جهان 
پهلــوان غالمرضــا تختــی روز جمعــه )۱۷ دی مــاه( در ابــن بابویــه 
برگــزار شــد. یکــی کــه در ورزش دیگــر تکــرار نشــد و تکــرار هــم 
نخواهــد شــد. ِکــی دیگــر یکــی مثــل آقــا تختــی پیــدا می شــود 

کــه همــه عاشــقش باشــند.
ایــن روز هــا کــه می شــود، همــه دوبــاره یــادش می افتیــم. برایــش 
مرثیــه یــا مدیحــه ای می نویســیم و می شــود الگــوی اخالقی مــان، 
البتــه در حــرف. خودمــان را می گویــم، دوربیــن را دوبــاره 
ــه ای  ــم و مصاحب ــه دوری می زنی ــن بابوی ــم اب ــم می بری بر می داری
ــاره اواســط  ــا دوب ــد، ت ــا ســال بع ــی رود ت ــام. م ــم و... تم می گیری
دی مــاه کــه برســد و ســالروز درگذشــت آقــا تختــی تکــرار شــود و 
بــه داســتان هایش بپردازیــم و بــار دیگــر از او بگوئیــم. از غالمرضــا 
تختــی، پهلــوان بی بدیــل همــه تاریــخ، تنهــا قهرمانــی کــه وقتــی 
باخــت هــم از روی دوش مــردم کــه دوســتش می داشــتند، پائیــن 

نیامــد. قهرمانــی کــه رفــت در دل مــردم و دیگــر بیــرون نیامــد.
ســهمی از عشــق کــه بــه خاطــر آن مدال هــا و عضله هــا 
نبــود. نــه کــه نبــود، بــود، امــا فقــط بــه خاطــر قهرمانی هایــش 
نبــود، بیشــتر بــه خاطــر قلبــش بــود کــه همیشــه خــدا، بــرای 
مــردم زد. بــه خاطــر روحــی کــه بــه وســعت یــک ملــت بــود و 
خــودش را ســنجاق کــرد بــه ســینه تاریــخ، تختــی مــردی کــه 

ــرار نمی شــود. ــر تک دیگ
ــاز هــم ۱۷ دی دیگــری آمــد و یــک ســال بــر تمــام ســال های  ب
فقــدان جهان پهلــوان اضافــه شــد. می گوینــد خــاک ســرد اســت، 
امــا پنجــاه و چهــار ســال از مــرگ آقا تختی گذشــته و بــاز هم دی 

ــداز می شــود. ــران طنین ان ــد نامــش در ورزش ای مــاه کــه می آی
ــماره  ــاق ش ــه ات ــت، روزی ک ــال ۱۳۴۶ اس ــاه س ــم دی م هفده
ــه  ــای ب ــدای نفس ه ــار ص ــن ب ــرای آخری ــک ب ــل آتالنتی ۲۳ هت
شــماره افتــاده جهان پهلــوان را شــنید و ابن بابویــه پذیــرای پیکــر 
بــی جانــش شــد و مــردم، مــردی کــه روزی بــرای قهرمــان بــی 
مدال شــان نوشــتند» بــرای آنکــه پهلــوان نگریــد، همــه بخندیــم« 
این بــار ســنگینی مــردی را بــر دوش خــود احســاس کردنــد کــه 
ــا او  ــن نداشــت و نمی دانســتند خودکشــی کــرده و ی ــی در ت جان
ــد،  ــاده باش ــی افت ــه اتفاق ــرد، چ ــم نمی ک ــی ه ــته اند. فرق را کش
ســاواک متهــم شــماره یــک بــود و جهان پهلــوان هــم دیگــر نبــود.

یک ۱۷ دی دیگر بدون آقا تختی
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پنجاه و چهارمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی برگزار شد

مراســم پنجــاه و چهارمیــن ســالگرد درگذشــت جهــان پهلــوان 
ــین  ــور حس ــا حض ــران ب ــدگار ای ــی و مان ــوان مردم ــی، پهل تخت
ــژه  ــدار وی ــران و فرمان ــتاندار ته ــاون اس ــی مع ــی کجان توکل
ــورای  ــس ش ــده مجل ــواه نماین ــیدعلی یزدیخ ــتان ری، س شهرس
ــیون ورزش  ــت فدراس ــمه سرپرس ــاران چش ــردار ب ــامی، س اس
ــان،  ــه ۲۰، پهلوان ــهردار منطق ــوی ش ــم رض ــه ای، ناظ زورخان
ــان جهــان و المپیــک، ورزشــکاران و ســایر مســئولین در  قهرمان
ــیخ  ــدس ش ــتان مق ــی در آس ــوان نام ــن پهل ــگاه ای ــل آرام مح

ــد. ــزار ش ــهرری برگ ــدوق)ره( ش ص
ــی و  ــش پهلوان ــه من ــد ب ــردم عالقمن ــری از م ــع کثی ــم جم ــن مراس در ای
جوانمــردی، جمعــی از پیشکســوتان و قهرمانــان و مســئوالن حضور داشــتند. 
از جملــه پیشکســوتان حاضــر در ایــن مراســم می تــوان بــه منصــور جهانیان، 
ــی، محســن  علی اکبــر حیــدری، ابراهیــم جــوادی، حــاج محمدرضــا طالقان

کاوه، بهــروز یــاری اشــاره کــرد.
ابراهیــم مهربــان دبیــر و حــاج اصغــر قیطاســی سرپرســت اردوهــای تیم های 
ملــی کشــتی نیــز بعنــوان نماینــده فدراســیون کشــتی در این مراســم حضور 
یافتنــد. حاضریــن در ایــن مراســم پــس از قرائــت فاتحــه بــر ســر مــزار جهان 
پهلــوان تختــی در آســتان شــیخ صدوق حضــور یافتند و مراســم بزرگداشــت 
ایــن اســطوره ورزش ایــران بــا اجــرای هــادی عامــل کارشــناس و گزارشــگر 
ــای پیشکســوتان کشــتی، مســئوالن  ــی و مطــرح کشــتی، صحبت ه قدیم
سیاســی و ورزشــی و بــا پخــش کلیپــی از جهــان پهلــوان تختــی، عــزاداری 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و همچنیــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار 
ــده  ــان پشــتام دارن ــود. پژم دل هــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی همــراه ب
مــدال برنــز کشــتی فرنگــی جهــان و کشــتی گیر اهــل شــهرری نیــز در ایــن 

مراســم حضــور داشــت.

فرماندار ویژه شهرستان ری:
ادامه راه قهرمانان وطن شهید سلیمانی و 

جهان پهلوان تختی در نسل جوان 

حســین توکلــی کجانــی معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
ری، در پنجــاه و چهارمیــن ســالگرد درگذشــت جهــان  پهلــوان تختــی اظهــار 
داشــت: حضــور خودجــوش مــردم در مراســم ســالگرد جهــان  پهلــوان تختــی 
باعــث مانــدگاری آییــن جوانمــردی خواهــد شــد و برگــزاری ایــن مراســم که 
ــه دلیــل حضــور پرشــور  هــر ســاله در ســالگرد تختــی صــورت می گیــرد ب

ــدان اســت. عالقه من
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری، وی افزود: ســال 
گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا امــکان برگــزاری مراســم 
یادبــود فراهــم نبــود امــا همچنان مــردم از اقصــی نقاط کشــور در ایــن روز بر 
مــزار جهــان  پهلــوان تختی بصــورت محــدود حاضر شــدند که نشــانگر ارادت 
مــردم بــه پهلوانــان اســت و قطعــاً مــا نیــز وظیفه داریــم میزبــان خوبــی برای 
دوســتداران جهــان  پهلــوان تختــی باشــیم. جهــان  پهلــوان تختی اســطوره ای 
ــد.  ــد ش ــوش نخواه ــره او فرام ــاد و خاط ــچ  گاه ی ــد و هی ــام بودن ــرای نظ ب
توکلــی ادامــه داد: امــروز اگــر شــاهد آن هســتیم کــه عشــق و عالقــه مــردم 

بویــژه جوانــان و نوجوانــان بــه شــخصیت هایــی ماننــد حاج قاســم ســلیمانی 
ــدارد جــز  ــی ن ــه روز درحــال افزایــش اســت، دلیل و غالمرضــا تختــی روز ب
مردمــی بــودن ایــن دو قهرمــان ملــت. اگــر نــگاه مــا مردمــی باشــد  ماننــد 
بســیاری از قهرمانــان و پهلوانــان ایــن دیــار کــه اگــر روزی ســیل یــا زلزلــه 

بــود و یــا مشــکل اقتصــادی، درکنــار مــردم بودنــد. اگــر دفــاع از تمامیــت 
عرضــی بــود درکنــار مــردم بودنــد. آنهــا جهــت حمایــت از ایــن مــرز و بــوم 
ســنگرها را کیلومترهــا دورتــر از مرزهــای مــا در ســایر کشــورها بنــا نمودنــد.
معــاون اســتاندار تهــران بیــان نمــود: پهلوانــان کنــار مــردم بودنــد، امــروز مــا 

در کشــورمان قهرمــان زیــاد داریــم. 
امــا بایــد روحیــه پهلوانــی را ترویــج و تقویــت نماییــم. همیــن مردمــی بــودن 
حــاج قاســم و مرحــوم تختــی اســت کــه ســبب حضــور پرشــور مــردم بــا هر 
ســلیقه و جهــت گیــری در مراســمات مربــوط بــه آنهــا شــده اســت. جمعیت 
امــروز آمــده انــد کــه ثابــت نماینــد پــس از گذشــت ۵۴ ســال راه جوانمــردی 
و پهلوانــی هنــوز هــم ادامــه دارد. وی افــزود: امــروز درکنار پهلوانی میبایســت 
اخــالق مــداری را نیــز در کشــور گســترش دهیــم. اخــالق مــداری یکــی از 
الگوهــای بســیار مهمــی اســت کــه مــی تــوان بســیاری از مشــکالت جامعــه 
ــه ورزش  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــران ب ــتاندار ته ــاون اس ــرد. مع ــا آن حــل ک را ب
ری نیازمنــد توجــه مســئوالن اســت اظهــار داشــت: قهرمانــان ری در ســطح 
ملــی مســئولیت  هــای مهمــی دارنــد امــا همچنــان ورزش ری مظلــوم واقــع  
شــده اســت. تالش هــای بســیاری داشــتیم کــه شــرایط اســتعدادیابی را در 
شــهرری فراهــم کنیــم امــا ۳ ســال اســت کــه بــا وجــود تأمیــن اعتبــار زمین 
مناســب از ســوی شــهرداری تهــران بــه خانــه کشــتی اختصاص نیافته اســت. 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری در پایــان خاطرنشــان کــرد: تــالش می کنیــم 
تــا اســتعدادیابی در شهرســتان ری افزایــش یابــد تــا بتوانیــم بــا همدلــی و 
همیــاری مســائل و موضوعــات ورزش ری را برطــرف کنیــم، در شهرســتان 
ــان اســت از  ظرفیت هــای بســیاری داریــم کــه نشــانگر تربیــت خــوب جوان
ــان دارای مســئولیت های کشــوری و اســتانی کــه در جهــت تقویــت  قهرمان

حــوزه ورزش مــا را یــاری کننــد.
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ساماندهی پسماند تهران، همچنان منتظر ورود شهرداری

موضوع سـاماندهی پسـماند تهران بـه ویژه در سـایت آراد کوه، طی 
مـاه هـای گذشـته و پـس از بازدیـد رئیس سـازمان محیط زیسـت 
کشـور در دسـتور کار مسـئوالن اسـتانی و شـهری قـرار گرفت، در 
حالی که سـازمان پسـماند شـهرداری به تازگی خبـر از تدوین طرح 

جامـع سـاماندهی زباله هـا تا ۲ مـاه آینده داده اسـت.
سـاماندهی پسـماند تهران یکی از دغدغه های مدیران شـهری سابق و کنونی 
اسـت، تـا آنجـا که طـرح جامع ایـن مدیریـت، ۲۲ فروردین  سـال جـاری در 
جریان دویسـت و هشـتاد و پنجمین جلسه شورای پنجم شـهر تهران بررسی 
و الیحه »طرح جامع مدیریت پسـماند شـهر« در دسـتور کار اعضا قرار گرفت 

و بـا رای موافـق اکثریت اعضا تصویب شـد.
تصویـب این طرح در شـرایطی اسـت کـه در آخرین کارگروه اسـتانی مدیریت 
پسـماند تهران، رئیس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری این وعده را داده 
اسـت کـه تـا ۲ ماه آینـده طرح جامـع مدیریت پسـماند پایتخـت را تدوین و 
ارائـه مـی کنـد. مرکـز جمـع آوری و دپوی پسـماند شـهر تهـران که از سـال 
۱۳۴۲ در سـایت آراد کوه شـکل گرفته، اکنون با چندین مسـاله جدی مواجه 
اسـت، از بـوی نامطبـوع منتشـر شـده در پیرامـون آن تـا ریزش شـیرابه های 

پسـماندهای تر در مسـیر انتقال.
امیـن بابایـی بخشـدار کهریزک در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا اعـالم کرد که 
بارهـا بـه کـرات و بـه طور متوالـی موضـوع آالیندگی سـمی تیلرهـای حامل 
پسـماندهای کالنشـهر تهران با ارائه مستندات به مسـئوالن شهرداری منتقل 
شـده اسـت، تذکراتی که با شـعار زدگی همراه نبود و دغدغه مردم و مسئوالن 

ایـن منطقه را بـه آنان انتقال مـی داد.
بابایی گفت: اغلب، مخازن خودروهای حامل پسـماند باز اسـت و شـیرآبه زباله 
هـا در مسـیر دسترسـی بـه کهریـزک ریـزش دارد و همین موضـوع ۲ عارضه 
دارد، یکـی اینکـه شـیرابه ها خورندگی دارد و به آسـفالت جاده ها آسـیب می 
زند  و از همین رو فرسـودگی آسـفالت در معابر ما باالسـت و دیگری اینکه این 
شـیرابه هـا در فصـل گرما خشـک مـی شـوند و در اولین بارندگـی محورهای 
ارتباطـی را لغزنـده مـی کننـد و بـه حـوادث جـاده ای دامـن می زننـد. وی با 
اشـاره بـه تصمیمـی که بـرای مدیریـت این وضعیـت گرفته شـده، ادامـه داد: 
متاسـفانه سـازمان پسـماند شـهرداری تهـران، همـکاری و تمشـیت الزم را با 
حـوزه حاکمیـت منطقـه کهریزک نداشـت، از همیـن رو تصمیـم گرفتیم که 
بـا اقـدام فرماندهـی انتظامی شهرسـتان و از طریـق پلیس راهـور، خودروهای 

سـمی تیلر که ریزش شـیرابه دارند، توقیف کنیم. بخشـدار کهریزک با اشـاره 
بـه فاصلـه نزدیک سـایت آراد کوه و شـهر کهریزک و تبعات آن برای سـاکنان 
این منطقه، افزود: متاسـفانه موضوع سـایت آرادکوه یک تدبیر اشـتباه در سال 
۱۳۴۲ بـوده کـه بـرای جمعیـت پنج میلیـون نفری تهـران گرفته شـده و بنا 
بـوده بـا استانداردسـازی و متـد روز، ایـن زباله ها مدیریت شـود اما متاسـفانه 
نـگاه سـنتی ادامه دار شـده و اکنـون که با جمعیت بیـش از ۱۴ میلیون نفری 
در اسـتان تهـران مواجهیـم، دود عـوارض و تبعـات آن بـه چشـم مـردم ایـن 

منطقه مـی رود.
ریزش شیرابه نداریم

بـا وجـود اعـالم موضـع بخشـدار کهریـزک در خصوص داشـتن مسـتندات و 
مـدارک الزم از آالیندگی خودروهای حامل پسـماند، حسـین حیدریان معاون 
پردازش و دفع سـازمان پسـماند شـهرداری تهران این مسـاله را قبول ندارد تا 
آنجـا کـه می گویـد: ریزش شـیرآبه های زباله در مسـیر آرادکوه بـا عایق بندی 
مخـازن خودروهـای سـمی تیلر )خودروهای مخصـوص حمل زبالـه( مدیریت 
شـده اسـت. حیدریـان معتقـد اسـت کـه بحث ریـزش شـیرابه هـای زباله در 
جـاده هـا و بزرگـراه ها مطرح نیسـت و نگرانی ها مربوط به بحث شـیرابه های 

حمـل زبالـه ها به سـمت منطقـه آراد کوه اسـت.
وی یـادآور شـد: شـیرابه هـای زبالـه در زمـان حمـل و جابجایـی در گذشـته 
بیـرون مـی ریخـت، امـا با عایـق بندی مخـازن خودرو هـای حمل زبالـه، این 
مسـاله مرتفع شـده اسـت. حیدریان آنچنان در خصوص عایق بندی مناسـب 
خودروهـای سـمی تیلـر مطمئن اسـت که تاکیـد دارد: در حـال حاضر هنگام 
حمـل زبالـه هـا از مخـازن، ریـزش شـیرابه ای وجود نـدارد و اگر مسـئوالن و 

مـردم مسـتنداتی در ایـن زمینـه دارنـد، ارائه کنند.
معاون پردازش و دفع سـازمان پسـماند شـهرداری تهران با اشـاره به اینکه در 
مسـیر حمـل زبالـه نیز وضعیـت خودروهای سـمی تیلر رصد می شـود، گفت: 
در داخـل هـر ایسـتگاه مجتمع آرادکوه نیـز تعدادی مخزن )سـپتیک( تدارک 

دیـده شـده اسـت که شـیرابه زباله ها قبـل از حرکت در آن تخلیه شـود.
ورود رئیس جمهوری 

به مساله ساماندهی پسماند پایتخت

محسـن منصـوری اسـتاندار تهـران نیز پـس از نشسـتی که با رئیـس جمهور 
داشـت، اعـالم کـرد: اهمیت موضوع محیط زیسـت تهران باعث شـد تا رئیس 
جمهـوری از اختصـاص برخـی از جلسـات هیـات دولـت به این موضـوع خبر 
دهـد تـا با کمـک کل بدنه دولـت و مسـئوالن اجرایی، این مشـکالت برطرف 
شـود. منصـوری گفـت: موضوع مدیریت پسـماند تهـران، مشـکلی تک بعدی 
نیسـت کـه فقـط بـه شـهرداری، اسـتانداری و یا محیط زیسـت مرتبط باشـد 
بلکـه مسـاله ای اسـت که رفـع آن به عـزم، اراده، تدبیـر و برنامه ریـزی تمامی 
مسـئوالن نیـاز دارد. وی الزمه مدیریت سـایت آراد کوه و زبالـه های ورودی به 
آن را فرهنگسـازی در میـان مـردم برای کاهـش تولید زباله، تفکیـک در مبدا 

و اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن بـرای انتقال، امحـا و بازیافت آن مـی داند.
طرح جامع مدیریت پسماند تا 2 ماه دیگر

بـا وجـود تصویـب کلیـات طـرح جامـع مدیریـت پسـماند پایتخـت در 
فروردیـن امسـال در شـورای پنجـم شـهر و تاکیـد مجـدد مسـئوالن بـر 
سـاماندهی پسـماندهای تولیدی در شـورای اسـالمی شـهر ششـم، محمد 
مهـدی عزیـزی مدیرعامـل سـازمان پسـماند شـهرداری تهـران در آخرین 
نشسـت کارگـروه سـاماندهی پسـماند اسـتان در اواسـط دی سـال جاری 
در اسـتانداری، وعـده ارائـه طـرح جامـع را تـا ۲ مـاه دیگـر داد، ایـن بدان 
معناسـت کـه بـه احتمـال زیـاد، ایـن طرح در سـال آتـی بـه تصویب می 
رسـد. عابد ملکی  به مسـاله اجرای سـامانه ام آر اف )سـامانه تفکیک زباله، 
شـیرابه و پـرس پسـماند( هـم اشـاره کـرد و گفت: مسـئوالن سـازمان در 
خصـوص راه انـدازی یـک مجتمـع صنفی بـرای تجمیع خدمـات بازیافت، 
تفکیـک و اقدامـات مشـابه بـرای مدیریـت پسـماند درخواسـتی دادند اما 
بنـا شـد در نشسـت ۲ مـاه آینـده موضـوع طـرح و بررسـی شـود و اکنون 
منتظـر ارائـه طـرح جامع با مطالعات مشـاوران سـازمان پسـماند هسـتیم.
شـورای شـهر پنجـم در برنامـه پنجـم توسـعه، شـهرداری را مکلف کرده 
بـود کـه نسـبت به تهیـه طرح جامـع پسـماند این کالنشـهر اقـدام کند، 
ایـن موضـوع در فروردیـن امسـال بار دیگر طرح شـد، طرحی کـه از آبان 
سـال ۹۷ بنـا بـود طـی ۱۸ ماه بـه نتیجه برسـد اما به سـرانجام نرسـید.

سـایت فعلـی مدیریـت زبالـه آرادکـوه کـه در کیلومتـر۲۳ جـاده تهـران 
قـم، از مسـاحتی بالـغ بـر هـزار و ۲۰۰ هکتار برخوردار اسـت، بـه عنوان 
بزرگتریـن سـایت بازیافـت زبالـه خاورمیانـه، روزانـه پنـج تـا هفـت هزار 

تـن ورودی زبالـه دارد.

واکنش رییس و عضو شورای شهر قیامدشت به سخنان چمران

خسـروآبادی: آقـای چمـران! لطفـا دسـت از سـر قیامدشـت 
برداریـد!

رییس شـورای اسـالمی شـهر قیامدشـت در واکنـش به اظهـارات رییس 
شـورای اسـالمی شـهر تهران، ری و تجریش گفت: براسـاس اعالم هیات 
نظـارت بـر انتخابـات شـوراها، نماینـدگان مردم شـهر قیامدشـت اعضای 
فعلـی شـورای اسـالمی شـهر قیامدشـت هسـتند و هیـچ فـرد و گروهـی 
حـق اظهـار نظـر از سـوی مـردم شـریف، انقالبـی و همیشـه در  صحنـه 

قیامدشـت را ندارد.
وحید خسـروآبادی با اشـاره به رضایت شـهروندان قیامدشـت از خدمات 
ارایـه شـده توسـط حـوزه مدیریت شـهری قیامدشـت تاکید کـرد: مردم 
قیامدشـت از سـطح خدمات ارایه شـده رضایت دارند و توسـعه و عمران 
۱۴۰۰ شـهر قیامدشـت با عمران سـال ۱۳۹۵ محله قیامدشـت تفاوتهای 

اساسـی و محسوسی دارد.
وی خطـاب بـه چمـران و هم گروهی های ایشـان در شـورای شـهر تهران 

گفـت: بـه عنـوان نماینـده مـردم  مـی گوییـم دسـت از سـر قیامدشـت 
برداریـد و قیامدشـت را بـه حـال خـود رهـا سـازید و توان و انـرژی خود 
را صـرف محـالت کالن شـهر تهران  و پدیـده هایی چون اتوبـوس خوابی 

و متـرو خوابـی و... نمایید!

واکنش یک عضو دیگر شورای شهر قیامدشت 
به سخنان چمران

سـبحانی: بـه جای طـرح ایـن مباحث، از ایـده های قیامدشـت 
کنید! اسـتفاده  تهـران  برای 

حسـین سـبحانی عضـو شـورای شـهر قیامدشـت بـا انتشـار یادداشـتی 
نسـبت بـه سـخنان مهـدی چمـران واکنـش نشـان داد. شـنیدیم جناب 
آقـای چمـران ریاسـت شـورای اسـالمی شـهر تهـران در خصـوص شـهر 
قیامدشـت مطالبـی را عنـوان کردنـد کـه ضمـن رد کـردن مطالـب بـی 
اسـاس بـرادر شـهید چمـران عزیـز بایـد عـرض کنـم، جنـاب چمـران 
اگـر حافظـه شـما یـاری کنـد در مسـجد حضـرت ابوالفضل)ع( بـه مردم 
قیامدشـت در زمان تصدی گری شـورای اسـالمی دوره قبلـی قول دادید 
مشـکل خیابـان ولیعصر)عـج(، ایجـاد روگذر جـاده امام رضـا)ع( و خیلی 
از مشـکالت دیگـر قیامدشـت را حـل کنیـد. آیـا اصـال برایشـان فکـر 
کردیـد؟ سـرمایه مـردم قیامدشـت را در تهـران هزینـه کردید امـا دریغ 

از یـک پـروژه عمرانی!
از طـرف مـردم قیامدشـت از شـما و اعضـای شـورای شـهرتهران دعـوت 
میکنیـم تـا کمـی بـه خودتـان زحمـت بدهیـد، بـه شـهر مـا بیاییـد تـا 
ببینیـد در چهـار سـال گذشـته چـه خدماتـی نصیب شـهر و مردم شـده 
اسـت. شـاید بتوانیـد ایـده ای نـو از شـهر ما بـرای تهـران با خـود ببرید.
اگـر مـی خواهیـد روح بـزرگ شـهید چمـران و دیگـر شـهدا از شـما 

برداریـد. قیامدشـت  از سـر شـهر  تنرنجنـد دسـت 
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انتقاد شدید رئیس اتحادیه کامیونداران 
از عملكرد ضعیف دستگاه های اجرایی در برخورد با 

انجمن صنفی برون شهری کارگری رانندگان

ــه  ــتان ری ک ــال شهرس ــه فع ــی از اتحادی یک
ــری  ــه مشــاغل حــوزه بارب خدمــات مهمــی ب
ارائــه می دهــد اتحادیــه صنــف کامیونــداران، 
بارکــش شــهری،  نقــل  و  دفاتــر حمــل 
اتوبارهــا، جرثقیــل و ماشــین آالت راهســازی 
ــف  ــراد مختل ــه اف ــه ب ــن اتحادی ــت. در ای اس
ــری  ــوزه بارب ــات ح ــه خدم ــی ارائ و متقاض
ــتا  ــن راس ــده و در ای ــت داده ش ــوز فعالی مج
ــاز  ــای غیرمج ــری ه ــا از بارب ــت آنه فعالی
تفکیــک مــی شــود، ولیکــن در حــال حاضــر 
ــن  ــا ای ــهری ب ــت ش ــی مدیری ــدم هماهنگ ع
ــت  ــاهد فعالی ــا ش ــده ت ــب ش ــه موج اتحادی
ــی و  ــای غیرقانون ــری ه ــاد بارب ــداد زی تع
ــرای شــهروندان باشــیم. تبعــات منفــی آن ب
اتحادیــه  رئیــس  کریمیــان  مهــدی 
کامیونــداران شهرســتان ری بــا اشــاره بــه 
ــاج  ــاد »ح ــده ی ــط زن ــه توس ــن اتحادی ــیس ای تاس
ــماره  ــا ش ــال ۱۳۶۱ ب ــان« در س ــم کریمی ابوالقاس
ــات ۸  ــا زحم ــه ب ــن اتحادی ــت: ای ــه ۱۲۶ گف پروان
ــته  ــال های گذش ــی س ــل ط ــره قب ــت مدی دوره هیئ
ــال  ــه داده و در ح ــردم ارائ ــه م ــادی ب ــات زی خدم
ــی  ــره فعل ــت مدی ــای هیئ ــف اعض ــه لط ــر ب حاض
عبــاس  اول،  رئیــس  نایــب  کریمیــان  امیرعلــی 
اردهالــی  عبــاس  دوم،  رئیــس  نایــب  فیــروزان 
حســین  و  دبیــر  فیــروزان  مســعود  خزانــه دار، 
ــر  ــدی مدی ــزاد محم ــید به ــازرس و س ــدزاده ب احم
اجرایــی اتحادیــه مشــغول فعالیــت بــوده و تقاضــای 
مراجعیــن و اعضــاء در مــدت زمــان کوتاهــی انجــام 

 . د می شــو
ــداران  ــه کامیون ــع اتحادی ــن توق ــان مهمتری کریمی
ــه  ــه ب ــت را توج ــئولین و دول ــتان ری از مس شهرس
نقــش ویــژه و مهــم شــاغالن ایــن حــوزه در پیشــبرد 
برنامــه هــای شــهری دانســت و افــزود: از آنجایــی که 
ــته  ــازی از گذش ــین آالت راهس ــداران و ماش کامیون
تاکنــون نقــش مهمــی در خدمــات رســانی بــه مــردم 
ــه  ــر ب ــه اگ ــته ک ــی داش ــف دولت ــای مختل و نهاده
خوبــی بررســی کنیــم، مهمتریــن پیشــقدمان بــرای 

مهــار آثــار منفــی حوادثــی ماننــد: پالســکو، ســیل، 
زلزلــه حتــی حضــور در جبهه هــای حــق علیــه باطــل 
بــوده انــد، لــذا هــم اکنــون بــا مشــکالت عدیــده ای 
همچــون کمبــود روغــن، ســهمیه الســتیک و مهمتــر 
از همــه مشــکل عــدم دسترســی آســان بــه ســوخت 
ــازی  ــین آالت راهس ــوص ماش ــی الخص ــل عل گازوئی

مواجــه هســتند.
ــر  ــازی نظی ــین آالت راهس ــه ماش ــر اینک ــا ذک وی ب
گریــدر، لــودر، بیــل مکانیکــی، غلتــک، بابکــت چــون 
ــد کارت ســوخت هســتند و  ــذا فاق ــد، ل ــالک ندارن پ
فعالیــت آنــان بــه طــور ســیار و در مناطــق مختلــف 
ــوخت  ــت س ــرکت نف ــی ش ــد ول ــی باش ــران م ته
ــر در  ــه تانک ــت ک ــه آدرس ثاب ــان را ب ــل آن گازوئی
آن محــل معرفــی کرده انــد تخلیــه مــی نمایــد 
ــور  ــتگاهها مجب ــن دس ــکان ای ــا مال ــکار و ی و پیمان
ــه  ــتگاهها را ب ــن دس ــوخت ای ــت س ــا وان ــتند ب هس
محلــی کــه کار گودبــرداری و خاکبــرداری می کنــد، 
ــا  ــیر ب ــن مس ــول ای ــر در ط ــه اگ ــد ک ــل نماین حم
گشــت تعزیــرات برخــورد کننــد، عــالوه بــر توقیــف 
خــودرو کــه جریمــه هــای بســیار ســنگینی را نیــز 
ــل  ــوخت گازوئی ــی س ــت، حت ــد داش ــی خواه در پ
ــذا از  ــه عنــوان قاچــاق ضبــط خواهــد شــد. ل هــم ب
دولــت جنــاب آقــای رئیســی توقــع مــی رود جهــت 
ــازی  ــین آالت راه س ــرای ماش ــکل ب ــن مش ــل ای ح
ــا  ــوده ت ــی نم ــژه طراح ــرح وی ــا ط ــوخت ب کارت س
مالــکان ایــن دســتگاهها بتوانــد در نزدیکتریــن پمــپ 
ــی کــه دســتگاه در آنجــا فعالیــت مــی  ــن محل بنزی
نمایــد ســوخت مــورد نیــاز خــود را تهیــه کنــد حتــی 
ــا طــرح  می تواننــد در هــر شــهری کارت ســوختی ب
متفــاوت چــاپ کننــد کــه مشــخص شــود هــر 
دســتگاه مربــوط بــه کــدام شهرســتان مــی باشــد و 
اتحادیــه هــا هــم نظــارت دقیــق تــری انجــام دهنــد. 

انتقاد از وزارت کار 

کریمیــان بــا اشــاره بــه تاســیس یــک دفتــر صنفــی 
غیرقانونــی در شــهرری بــرای ثبــت راننــدگان بــرون 

شــهری گفــت: متاســفانه ایــن دفتــر بــه کلیــه 
ــن  ــو ای ــهری عض ــش ش ــار و بارک ــت ب ــر وان دفات
ــن  ــت ای ــه عضوی ــا ب ــار داده ت ــا اخط ــه کتب اتحادی
ــداران  ــه کامیون ــه اتحادی ــد، درحالی ک ــن درآین انجم
ــد و  ــهری دارن ــت درون ش ــهری فعالی ــش ش و بارک
زیــر نظــر اداره صمــت مــی باشــند ولــی ایــن انجمــن 
ــار  ــبک ب ــدگان س ــی رانن ــن صنف ــوان انجم ــه عن ب
جــاده ای، ســبک کار توســط وزارت کار و اداره کار 
اســتان تهــران بــه ثبــت رســیده اســت و نکتــه حائــز 
اهمیــت ایــن اســت کــه ایــن انجمــن بیــن شــهری 
حــق هیــچ گونــه دخالتــی را در امــور اعضــای درون 
شــهری ایــن اتحادیــه نــدارد و طــی نامــه ای بــه اداره 
کار درخواســت نموده ایــم کــه بررســی شــود، چــون 
ایــن انجمــن کارگــری مــی باشــد. آیــا ۵۰ نفــر عضــو 
ــان  ــه عضویــت گرفتــه لیســت بیمــه آن اولیــه کــه ب
توســط کارفرمــا رد شــده یــا خیــر؟ اگــر اعضــای آن 
بیمــه کارگــری نداشــته باشــند ایــن انجمــن منحــل 
ــاف  ــاق اصن ــم ات ــه و ه ــم اتحادی ــود و ه ــد ب خواه
از وزارت کار درخواســت کردیــم لیســت اعضــای 
ــرض  ــه ف ــد. ب ــه نماین ــان را ارائ ــه آن ــن و بیم انجم
ــت در  ــل دخال ــه دلی ــد، ب ــت باش ــه درس ــال ک مح
امــور اعضــای دفاتــر بارکــش ایــن اتحادیــه بایســتی 

ــردد.  ــل و منحــل گ تعطی

انتقاد به عملكرد سازمان تامین 
اجتماعی

رئیــس اتحادیــه کامیونــداران در انتقــاد بــه عملکــرد 
ســازمان تامیــن اجتماعــی اظهــار داشــت: در چنــد 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــن اجتماع ــه تامی روز گذشــته بیم
ادعــای طلــب ۲۰ میلیونــی از اتحادیــه کامیونــداران 
ــه  ــی ک ــر بانک ــه زده و در ه ــا نام ــه بانک ه ــه کلی ب
ــزان مبلغــی  ــر می ــا ه ــب حســاب داشــتم و ب اینجان
ــود حســاب  ــی ب ــغ بده ــر مبل ــا براب ــی ده ه ــه حت ک
هــا را مســدود کــرده بودند.اینجانــب بیمــه مراجعــه 
نمــوده و ضمــن اینکــه بــا برخــورد ناشایســت یکــی 
ــا  ــه مواجــه شــدم، وی گفت«حتم ــدان بیم از کارمن
بایــد بــه حســابتان مســدود شــود تــا مراجعــه 
کنیــد؟« در صورتــی کــه نــه نامــه ای ایمیــل 
ــذا  ــد. ل ــه حتــی پیامکــی داده بودن ــد و ن شــده بودن
در ابتــدا کل مبلــغ را کار کشــیده و دو روز بعــد 
کلیــه مــدارک پرداختــی اتحادیــه را بــه بیمــه ارائــه 
ــی  ــه بده ــن اتحادی ــه ای ــد ک ــات گردی ــردم و اثب ک
ــتم  ــا در سیس ــی ه ــه پرداخت ــت، بلک ــته اس نداش
بیمــه ثبــت نشــده بــود. حــاال ســوال اینجاســت کــه 
ــه  ــه را ب ــی بیم ــیدهای پرداخت ــی رس ــر کس ــا اگ آی
ــا مفقــود شــده باشــد،  ــی نداشــته باشــد ی هــر دلیل
بیمــه بایســتی هــر کاری و بالیــی را بــر ســر اربــاب 
ــد اینکــه بیمــه حــق  ــب بع ــارود؟ مطل رجــوع در بی
ــد  ــدود نمای ــخص را مس ــابهای ش ــه حس ــه کلی اینک
ــه فــرض اینکــه اگــر هــم چنیــن حقــی  ــدارد. ب را ن
ــی  ــتور قضای ــا دس ــتی ب ــد، اوال بایس ــته باش را داش
ــب دارد  ــه طل ــی ک ــان میزان ــه هم ــا ب ــد و ثانی باش
بایســتی تــا تعییــن تکلیــف شــود مســدود نمایــد نــه 
ــتر از آن  ــی بیش ــه خیل ــابها را ک ــه حس ــه کلی اینک
مبلــغ مــی باشــد را مســدود کنــد. البتــه ایــن اقــدام 
تامیــن اجتماعــی بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دولــت بــا 
شــعار دولــت مردمــی راس کار قــرار دارد بیشــتر ضد 
ــا مردمــی کــه جــای تعجــب  ــی باشــد ت مردمــی م
دارد. امیدواریــم بیمــه طلــب هــای بســیار ســنگینی 
کــه از ارگان هــای دیگــر دارد را نیــز بتوانــد بــا 

ــد.  ــول کن ــن روش وص همی

درخواست از فرماندار محترم 
در خصوص جابجایی پلیس راه 
حسن آباد به بعد از شمس آباد

 
کریمیــان در خصــوص حضــور معــاون اســتاندار 
ــژه شهرســتان ری در یکــی از  ــدار وی ــران و فرمان ته
ــرد  ــاره ک ــاف اش ــاق اصن ــته ات ــال گذش جلســات س
ــه از  ــاری ک ــر ب ــون اداره راه ه ــق قان ــت: طب و گف
ــن اســت کــه  ــه ای ــه منزل ــد ب ــور نمای پلیــس راه عب
ــتی  ــود و بایس ــی می ش ــهری تلق ــن ش ــار بی ــن ب ای
دارای بارنامــه دولتــی باشــد. اینجانــب از ســال 
۱۳۸۵ تاکنــون نامــه هــای متعــددی بــه فرمانــداران 
ــتند، زدم  ــئولیت داش ــهرری مس ــه در ش ــف ک مختل
کــه متاســفانه هیــچ نتیجــه ای حاصــل نشــد. ولــی 
ــوع  ــرح موض ــس از ط ــه پ ــبختانه در آن جلس خوش
تنهــا شــخصی کــه از ایــن پیشــنهاد اتحادیــه 
اســتقبال کــرد، شــخص جنــاب آقــای دکتــر توکلــی 
بودنــد کــه در همیــن جــا از ایشــان تقدیــر و تشــکر 

ــم.  ــی نمای م
وی افــزود: شــهرک صنعتی شــمس آبــاد زیرمجموعه 
شهرســتان ری مــی باشــد و روزانــه بالــغ بــر بــاالی 
هــزار ســرویس حمــل بــار از ایــن شــهرک بــه ســمت 
ــه  ــذا کلی ــود. ل ــی ش ــام م ــران انج ــهرری و ته ش
ــهری  ــه درون ش ــه ک ــو اتحادی ــای عض ــری ه بارب
ــان در محــدوده شــهرری و  ــار آن هســتند و حمــل ب
ــس راه در  ــگاه پلی ــه جای ــد از اینک ــی باش ــران م ته
حســن آبــاد قــرار گرفتــه اســت بــه شــدت ناراضــی و 
شــاکی هســتند بــه دلیــل اینکــه از نظر قانونــی چون 
از پلیــس راه عبــور مــی کننــد بایــد بارنامــه داشــته 
باشــند. در صورتــی کــه واقعــاً در ایــن خصــوص در 
ــود چــون شــمس آباد  ــی ش ــا م ــدگان جف حــق رانن
زیرمجموعــه شــهرری اســت و در اصــل درون شــهری 
ــس راه  ــگاه پلی ــر جای ــه اگ ــردد ک ــوب می گ محس
ــن  ــردد بزرگتری ــل گ ــاد منتق ــد از شــمس آب ــه بع ب
ــد  ــورت خواه ــهرری ص ــهروندان ش ــه ش ــت ب خدم
پذیرفــت. اینجانــب حتــی شــرکت باربــری را ســراغ 
ــه  ــی ب ــرون شــهری مــی باشــد ول دارم کــه کارش ب
جهــت وجــود پلیــس راه حســن آبــاد بزرگتریــن ســوء 
ــار توســط  ــه حمــل ب ــازی ب اســتفاده را نمــوده و نی
شــرکت خــودش را نــدارد و فقــط کارش صــدور 
بارنامــه جهــت وانــت هــا و کامیون هــای حمــل 
ــه  ــد ک ــی باش ــهرری م ــران و ش ــمت ته ــه س ــار ب ب
ــی محــل  ــول مســاعدت جابجای ــرم ق ــدار محت فرمان
پلیــس راه را بعــد از شــمس آبــاد را دادنــد کــه 

ــر انجــام شــود. ــم هــر چــه زودت امیدواری

جلوگیری از فعالیت باربری های 
غیر مجاز

هــای  از دســتگاه  درخواســت  کریمیــان ضمــن 
ــداری  ــک، فرمان ــورای ترافی ــه از ش ــی از جمل اجرای
ــت  ــری از فعالی ــرای جلوگی ــی ب ــی رانندگ و راهنمای
باربــری هــای غیــر مجــاز گفــت: بســیاری از باربــری 
هــای فاقــد مجــوز بــا چــاپ تراکــت و کارت ویزیــت و 
بغــل نویســی روی کامیونــت خــود در اطــراف میادین 
شــهرری بــه عنــوان پاتــوق ایســتاده انــد و چندیــن 
ــی  ــری م ــوص پیگی ــن خص ــه در ای ــت ک ــال اس س
نمایــم کــه متاســفانه تاکنــون برخــورد قاطــع صورت 
نپذیرفتــه اســت. از آنجایــی کــه ایــن گونــه باربری هــا 
عضــو اتحادیــه نیســتند و در میادیــن اصلــی شــهرها 

ویژهگزارش
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ماننــد » باقرشــهر، دولــت آبــاد، شــورآباد، کهریــزک 
و ... بــه باربــری غیــر قانونــی مشــغول هســتند، کــه 
عــالوه بــر اینکــه باربــری هــای دارای مجــوز فعالیــت 
ــا مشــکل مواجــه می کنــد، خطــر  ــه را ب ایــن اتحادی
ــی  ــز یک ــردم نی ــوس م ــال و نام ــتفاده از م ــوء اس س
دیگــر از تهدیــدات ایــن باربــری هــا مــی باشــد. نکته 
دیگــر اینکــه دارای مجــوز نیســتند اگــر شــکایتی از 
تخلــف از ســوی اربــاب رجــوع یــا مالباختــه از ایــن 
ــوان  ــه هیــچ عن ــه گــزارش شــود ب ــه اتحادی ــراد ب اف
ــه در  ــود ک ــد ب ــی نخواهن ــایی و ردیاب ــل شناس قاب
ایــن خصــوص شــاهد شــکایت هــای بســیاری 
ــگاری  ــا نامــه ن ــه ب ــن اتحادی ــذا ای ــم. ل ــوده ای نیــز ب
ــاق  ــداری و ات ــه اداره صمــت، فرمان ــف ب هــای مختل
ــه نمــود  اصنــاف یکــی از بهتریــن پیشــنهادها را ارائ
ــوان  ــز عن ــران نی ــری ته ــه بارب ــت اتحادی ــه ریاس ک
ــت  ــا موفقی ــرح ب ــن ط ــهرری ای ــر در ش ــرد، اگ ک
انجــام شــود، مــی توانــد الگــوی خوبــی بــرای اجــرا 
در تهــران باشــد و پیشــنهاد ایــن بــود کــه بــه جهــت 
اینکــه از پخــش تراکــت جلوگیری شــود دادگســتری 
بــه اداره مخابــرات اعــالم نمایــد کــه اتحادیــه لیســت 
شــماره تلفــن هایــی کــه تبلیغــات باربــری بــه طــور 
ــاه  ــم مهرم ــا پنج ــد را ت ــام می دهن ــاز را انج غیرمج
ــه  ــا نســبت ب ــد ت ــرات مکتــوب اعــالم نمای ــه مخاب ب
ــود و  ــدام ش ــوط اق ــه خط ــودن این گون ــدود نم مس
همچنیــن از شــورای ترافیــک راهنمایــی و رانندگــی 
و پلیــس امنیــت تقاضــا داریــم کــه بــا توقیــف ایــن 
گونــه خودروهــای مزاحــم و پاتــوق باربــری دور 
ــد  ــکل س ــه مش ــد. البت ــع کن ــورد قاط ــن برخ میادی
معبــر وانــت و کامیونــت در شــهرک صنعتــی خــاوران 
ــال اســت  ــک س ــه ی ــود دارد ک ــه شــدت وج ــز ب نی
منتظــر جلســه ای هســتیم کــه بــا بخشــدار خــاوران 
ــم  ــزار نمای ــهر برگ ــن ش ــاماندهی ای ــوص س در خص
کــه تاکنــون محقــق نگردیــده اســت و تمــام باربــری 
ــی و  ــوع ناراض ــن موض ــهرک از ای ــل ش ــای داخ ه

شــاکی هســتند. 

انتقاد از دولت قبل در خصوص 
ممانعت صدور جوازهای سیار 

کامیونداران

اول  رئیــس  نایــب  کریمیــان  امیرعلــی 
اتحادیــه کامیونــداران بــا انتقــاد از عملکــرد 
دولــت قبــل در خصــوص ممانعــت صــدور جوازهــای 
ــار از نیمــه دوم  ــت ب ــداران و حتــی وان ســیار کامیون
ســال ۱۳۹۳ تــا نیمــه اول ســال ۱۳۹۹ اعــالم کــرد: 
متاســفانه بــا توجــه بــه عــدم صــدور مجــوز ســیار از 
ــار  ــت ب ــه وان ــداران و اتحادی ــه کامیون ــوی اتحادی س

کــه توســط دولــت قبــل و دســتورالعمل وزارت 
صمــت صــورت پذیرفــت باعــث شــد بــه بهانــه 
ســاماندهی کــردن کامیونــداران و وانــت بارهــای 
ســیار، شــهرداری از ایــن مهــم ســوء اســتفاده نمــوده 
ــد  ــت بودن ــون و وان ــرادی کــه دارای کامی ــه اف و کلی
را در ســال ۹۵ ملــزم بــه دریافــت پروانــه کار از 
ــن  ــزک کــه از ای شــهرداری کــرد و شــهرداری کهری
کار درآمــد کالنــی را کســب مــی نمایــد کمــاکان بــه 

ــد.  ــی ده ــه م ــود ادام کار خ
ــر  ــالوه ب ــد ع ــالم ش ــز اع ــال ۹۶ نی ــددا در س مج
ــه  ــز پروان ــدگان نی ــه رانن ــتی کلی ــه کار بایس پروان
فعالیــت اخــذ کننــد و در ســال ۹۷ تیرخــالص 
دیگــری نیــز بــه ایــن قشــر زحمتکــش زدنــد و اعــالم 
ــت بارهــا موظفنــد در  ــداران و وان شــد کلیــه کامیون
ســامانه تهــران مــن روزانــه ۳ ســرویس بــار کــه مبــدا 
ــاند  ــت برس ــه ثب ــد را ب ــخص باش ــد آن مش و مقص
و در هــر مرحلــه هــر کســی کــه هــر کــدام از ایــن 
مراحــل را انجــام ندهــد و ســال بــه ســال مجــوزش 
را تمدیــد نکنــد، بــه شــرکت نفــت اعــالم مــی شــود 
تــا ســوخت گازوئیــل و بنزیــن اینگونــه افــراد را بــه 
ــت محتــرم توقــع  یــک ســوم کاهــش دهنــد. از دول
ــواز  ــدور ج ــدداً ص ــه مج ــه اینک ــه ب ــا توج ــم ب داری
ــود، از  ــی ش ــام م ــا انج ــه ه ــط اتحادی ــیار توس س
ــت  ــداران و وان ــور کامیون ــهرداری در ام ــت ش دخال
ــدگان  ــه رانن ــد و مجــدداً بیم ــری نمای ــا جلوگی باره
ــرم  ــت محت ــن از دول ــد. همچنی ــدازی نماین را راه ان
تقاضــا داریــم کــه بیمــه راننــدگان را جــزو مشــاغل 
ــه  ــت اینک ــه جه ــد ب ــاظ کن ــان آور لح ــخت و زی س
قشــر زحمتکــش راننــدگان در آینــده خطراتــی نظیــر 
کمــردرد، پــا درد، دیســک گــردن، تصــادف جــاده ای 
و دردهــای عضالنــی آنــان را تهدیــد مــی نمایــد کــه 
ایــن قانــون می توانــد کمــک قابــل توجهــی بــه ایــن 

ــد. قشــر زحمتکــش کن

انتقاد از عملكرد مشاغل خودرو 
اداره دارایی شهرری

مهــدی کریمیــان بــا انتقــاد شــدید از عملکرد مشــاغل 
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــهرری ب ــی ش ــودرو اداره دارای خ
ــروش  ــد و ف ــزود: خری ــرون اف ــا و امیک ــاری کرون بیم
ــد  ــه فاق ــن ک ــل ای ــه دلی ــازی ب ــین آالت راهس ماش
پــالک مــی باشــند، بــه غیــر از اینکــه در دفاتــر اســناد 
ــر پیشــخوان  ــرد، دفات ــال صــورت می پذی رســمی انتق
دولــت نیــز چنــد بــار نقــل و انتقــال را بــه ثبــت مــی 
راننــد، ولیکــن نمی دانــم بــه چــه عنــوان اداره دارایــی 
تاییدیــه آن را صــادر نمــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
حتــی کپــی برابــر اصــل توســط فروشــنده دســتگاه بــه 
رویــت مســئوالن دارایــی نیــز مــی رســد، ولــی از تایید 
آن بعــد از چندیــن بــار ثبــت امتنــاع مــی نماینــد در 
ــتگاه  ــریال دس ــال، س ــل و انتق ــرای نق ــه ب ــی ک صورت
ــن  ــه بایســتی ای ــد ک ــت می کن ــور کفای و شــماره موت
موضــوع بــه جدیــت پیگیــری شــود.وی ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه طــرح تعطیلــی دولــت در کلیــه صنــوف در 
ایــام بیمــاری کرونــا توقــع داریــم کــه دولــت محتــرم 
هزینــه هــای دارایــی را افزایــش ندهد و حداقــل مطابق 

ســال گذشــته مالیــات از اصنــاف دریافــت نمایــد.
کریمیــان در پایــان گفــت: بــه دلیــل اینکــه اینجانب به 
عنــوان رئیــس و نماینــده اتحادیــه در ســازمان بازیافــت 
و تبدیــل مــواد نیــز مــی باشــم، تقاضــا دارم بــا توجــه 
شــعار ســال مقــام معظــم رهبــری حمایــت از تولیــد، 
پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا در خصــوص حمــل و 
تخلیــه خــاک هــای مــازاد ریختــه گــری شــرکت هایی 
نظیــر لولــه و ماشــین ســازی ایــران، مانــی بــل ســایپا 
و ایــران خــودرو و... هزینــه بــن پســماند کــه در حــال 
ــی  ــال اخــذ م ــن ۴/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه ازای هرت حاضــر ب
گــردد، در ســال ۱۴۰۱ صحبــت از افزایــش قیمــت بــه 

ازای هرتــن ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریــال مــی باشــد کــه بــا توجه 
بــه اوضــاع اقتصــادی کشــور حتــی مبلــغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ 
ــل  ــه دلی ــت. ب ــی اس ــیار باالی ــه بس ــز هزین ــال نی ری
اینکــه عــالوه بــر تهیــه بــن پســماند توســط شــرکت 
هــا، مبلــغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریــال نیــز بایــد بابــت حمــل به 
پیمانــکار پرداخــت نماینــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
تحریــم اینگونــه کارخانجــات بایســتی از طــرف دولت و 
حتــی ســازمان بازیافــت شــهرداری تهــران در خصوص 
هزینــه بــن پســماند مــورد حمایــت و توجــه ویــژه قرار 
بگیرنــد کــه در ایــن مــورد نیــز نامــه نــگاری صــورت 

گرفتــه اســت و منتظــر پاســخ مناســبی هســتیم.

وزارت صمت متولی اصلی 
ساماندهی اصناف است

اصنــاف  اتــاق  رئیــس  اهلل ســتاره  لطــف 
شهرســتان ری در تکمیــل صحبــت های کریمیــان با 
تاکیــد بــر اینکــه وی طــی چندیــن ســال به صــورت پی 
در پــی خواســته ها و مشــکالت ایــن صنــف را بررســی 
کــرده، اظهــار کــرد: متاســفانه همانطــور که اشــاره شــد، 
بــه دلیــل وجود وســایل نقلیــه باربــری ســیار در میادین 
شــهر، شــاهد بــروز اتفاقــات ناگــوار هســتیم کــه امنیــت 
و آرامــش مــردم را بــر هــم مــی زنــد، بــه همیــن دلیــل 
بــه دنبــال خواســته رئیــس اتحادیــه کامیونــداران بایــد 
ایــن وســایل نقلیــه باربری ســیار را جمــع آوری کــرده و 

تحــت نظــر اتحادیــه قــرار داد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر نــوع دفتــر صنفــی مجــاز 
تحــت نظــر اتحادیــه هــا یــا اداره صمــت فعالیــت دارد، 
ــاماندهی  ــی س ــی اصل ــت متول ــرد: وزارت صم ــان ک بی
اصنــاف اســت و در صــورت مواجهــه بــا اصنــاف 

ــد. ــه کن ــا آن مقابل ــد ب ــی بای غیرقانون
رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان ری بــا انتقاد از مســدود 
شــدن حســاب هــای بانکــی اتحادیــه توســط ســازمان 
ــاف و  ــاق اصن ــدف ات ــه داد: ه ــی، ادام ــن اجتماع تامی
ــتان ری،  ــداران شهرس ــه کامیون ــد اتحادی ــادی مانن نه
خدمات رســانی بــه مــردم و ایجــاد فضــای آرامش بخــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر همی ــت، ب ــان اس ــرای آن ب
عملکــرد مثبــت ایــن اتحادیــه، نبایــد شــاهد کارشــکنی 
ســازمان های دولتــی در مســیر تحقــق برنامه هــا و 

ــان باشــیم. اهــداف آن
ســتاره در پایــان بــا ذکــر اینکــه ســاختمان اتــاق اصناف 
ری ظــرف ۱۸ مــاه آینــده تکمیــل خواهد شــد، گفت: در 
ایــن راســتا اتحادیــه کامیونــدارن شهرســتان ری بــا اتاق 
اصنــاف همــکاری بســیار خوبــی داشــته و فعالیت هــای 
ایــن اتحادیــه بــه نحــو شایســته ای در حــال پیگیــری 
ــج و  ــاهد نتای ــه زودی ش ــم ب ــه امیدواری ــی باشــد، ک م

گزارش: رضا فغانیاثــرات مثبــت آن باشــیم.
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از جملــه روســتاهای بخــش کهریــزک در 
ــه  ــت ک ــار اس ــتای گلحص ــتان ری، روس شهرس
ــرد  ــن دوره از عملک ــت چندی ــا گذش ــروزه ب ام
شــوراهای مختلــف بــا مشــکات جــدی ماننــد 
ــه  ــود آب شستشــو روب ــود آب شــرب و کمب نب
ــه نزدیکــی ایــن روســتا  ــا توجــه ب رو اســت. ب
بــه مرکــز اســتان و همچنیــن همجــواری آن بــا 
شــهرهایی ماننــد شــهرری و باقرشــهر به ســراغ 
ــورای  ــس ش ــق رئی ــری مطل ــا باق ــان رض آقای
ــت  ــی سرپرس ــرب حلوای ــاس ع ــامی و عب اس
دهیــاری روســتای گلحصــار رفتــه و بــا ایشــان 
بــه گفــت و گــوی نشســتیم کــه مشــروح آن در 

ــم: ــی خوانی ــه م ادام
ابتــدا مختصــری از روســتای گلحصــار، جمعیت 

و امکانــات موجــود آن بفرماییــد؟
ایــن روســتا حــدود ۱۵ هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ۵ 
هــزار نفــر آن شــامل جمعیــت اتبــاع و ۱۰ هــزار نفــر آن 

ــز ایرانی هســتند.  نی
ــار و  ــدود ۵۰ هکت ــعتی ح ــا وس ــار ب ــتای گلحص روس
کارنامــه درخشــان، مــردم آن حضــور فعالــی در تمامــی 
عرصــه هــای انقــالب بویژه جبهــه های جنــگ تحمیلی 
ــع  ــدس و مداف ــاع مق ــوار دف ــهید بزرگ ــته و ۴۵ ش داش
حــرم را تقدیــم نظــام و انقــالب کردنــد، ایــن روســتا بــه 
لحــاظ امکانــات رفاهــی در ســطح پایینــی قرار داشــته و 

در حــال حاضــر نیــز مشــکالت زیــادی دارد. 
براســاس سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ۹۵ آمــار 
جمعیتــی روســتا حــدود ۷۰۰۰ نفــر اعــالم شــده ولــی 
ــت  ــه جمعی ــر ب ــدود ۳۰۰۰ نف ــماری ح ــد از سرش بع
ــاذ  ــزی براســاس ام ــه شــده و بودجــه واری روســتا اضاف
ــه  ــن اینک ــی شــود. ضم ــی ســال ۹۵ انجــام م جمعیت
دهیــاری بــه ۵ هــزار نفــر اتبــاع کــه میهمان ما هســتند 

ــد.  ــانی می کن ــات رس ــز خدم نی
چــه اقداماتــی بــرای حــل چالــش هــای موجود 

در روســتای گلحصــار انجــام داده اید؟
بــا توجــه بــه چالــش هــا و مشــکالت زیــادی کــه در این 
روســتا وجــود دارد، طــی ۴ مــاه فعالیــت شــورا و دهیاری 
دوره ششــم روســتای گلحصــار، بیــش از ۴۵۰ مکاتبــه 
ــتا را  ــتیم و مشــکالت روس ــف داش ــای مختل ــا ارگانه ب

منعکــس کردیــم و پیگیــری هــا ادامــه دارد. 
پــروژه ســاختمان کارآفرینــی حــدود ۶۰۰ متــر زیربنــا 
دارد و در دســت احــداث اســت کــه حــدود ۵۰ درصد کار 
انجــام شــده اســت. ایــن ســاختمان باهــدف کارآفرینــی، 
ــوان پیــش بینــی شــده اســت.  اشــتغالزایی و ورزش بان
پــروژه دیگــر روســتا مجموعــه ورزشــی اســتخر، ســونا و 
جکوزی و ســالن ورزشــی اســت که حــدود ۱۸۰ میلیارد 

ریــال هزینــه بــرای آن بــراورد شــده اســت.
 در خصــوص مراحــل اجرایــی آن نیــز بایــد گفــت: فــاز 
اول آن بــا هزینــه ۴۰/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیــارد ریــال در 
ســال جــاری و فــاز دوم و ســوم بــا هزینــه بیــش از ۱۳۰ 

میلیــارد ریــاا تــا ســال ۱۴۰۲ اجــرا خواهــد شــد. 
پــروژه جــدول گــذاری و آســفالت معابــر مجتمــع هــای 
فــدک، فجــر و قلعــه با مبلــغ ۲۳ میلیــارد ریــال در حال 
اجــرا مــی باشــد و پــروژه مهــم پایــش تصویــری ســطح 
روســتا بــا مبلغــی بیــش از ۳۰ میلیــارد زیــاد در مرحلــه 

شناســایی پیمانکار میباشــد. 
ــه  ــه برنام ــاده چ ــداث راه و ج ــور اح ــه منظ ب

ــد؟ ــه ای ــر گرفت ــی در نظ های
ــای  ــاب آق ــا جن ــه ب ــک جلس ــی ی ــه ط ــداری ک در دی
دکتــر توکلــی فرمانــدار ری، یــزدی خــواه نماینــده مردم 
ــدار  ــی بخش ــر بابای ــالمی، دکت ــورای اس ــس ش در مجل
ــات رســان در حــوزه آب  ــد ارگان خدم ــزک و چن کهری
ــروژه   ــف پ ــد توق ــی مانن ــم، موضوعات روســتا داشــته ای
جــاده پرحادثــه گلحصــار بــه بهشــتی را مطــرح کردیــم 
و موضــوع توســط معاونــت محتــرم عمرانــی فرمانــدار و 
بخشــدار جهــادی کهریــزک درحــال پیگیــری اســت. 

معمــوال چــه عواملــی در تاخیــر یــا عــدم اجرای 
پــروژه های روســتا نقــش دارد؟

ــای موجــود را از چشــم  ــم کاری ه ــردم ک متاســفانه م
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی بینن ــاری م ــورا و دهی اعضــای ش
شــورای روســتای گلحصــار بــرای حل مشــکالت موجود 
ــد و  ــد می کن ــه منعق ــه جلس ــار در هفت ــل دو ب حداق

موضوعــات را پیگیــری مــی کنیــم.
ــه منظــور اجــرای  ــار ب ــه کل اعضــای شــورا و دهی البت
ــه ســراغ شــهردار منطقــه ۲۰ رفتیــم  فــاز دوم جــاده ب
کــه متاســفانه نتیجــه ای نداشــته و بــر همیــن اســاس 
بنــده و همــکاران در صــدد هســتیم کــه ایــن مســئله را 
طــی مذاکــره و مکاتبــه بــا جنــاب آقــای زاکانی شــهردار 
ــتا  ــر روس ــئله دیگ ــم. مس ــل کنی ــران ح ــرم ته محت
ــای  ــه منظــور بررســی آن آق ــه ب موضــوع آب اســت ک
ســلطانیان مســئول اداره آب و فاضــالب باقــر شــهر هفته 

ای یکبــار بــه روســتای گلحصــار مــی آینــد.
ــه  ــار چگون ــتای گلحص ــاز روس ــورد نی آب م

ــود؟ ــی ش ــن م تامی
ــد  ــتا مانن ــن روس ــاز ای ــورد نی ــرب م ــفانه آب ش متاس
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــق اس ــی از مناط برخ
ــی آن  ــه کش ــده و آب لول ــن ش ــازل تامی ــه درب من دب
مخصــوص شستشــو اســت. بــه طــور کل، آب روســتای 
ــن می شــود و  ــی تامی ــق ۳ چــاه داخل گلحصــار از طری
بدلیــل کاهــش نــزوالت آســمانی و کاهــش منابــع آب 
زیرزمینــی و فرســودگی شــبکه، بــا مشــکل تامیــن آب 
روســتا مواجــه هســتیم. انشــعابات غیــر مجــاز خــارج از 

بافــت هــم از جملــه علــل کمبــود آب مــی باشــد.
چــه اقدامــات دیگــری بــه حــل مشــکل کمبود 

آب کمــک خواهــد کــرد؟
جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز خــارج از بافــت و 
اختصــاص حــق آبــه بــه کشــاورزان گلحصــار از محــل 
ــع  ــوع رف ــه موض ــهرری ب ــالب ش ــه فاض ــه خان تصفی

ــد.  ــایانی می کن ــک ش ــت آب کم ــکل موق مش
قلعــه قدیمــی گلحصــار با حــدود ۱۳ هــزار متر وســعت، 
ــت هــای  ۱۵۰ واحــد مســکونی دارد کــه در شــمار باف
فرســوده قــرار داشــته و دهیــاری روســتا حــدود ۲ هــزار 
ــرده  ــازی ک ــداری و آزادس ــا را خری ــن واحده ــر از ای مت
اســت. در همیــن راســتا ســه طــرح پیشــنهادی نیــز بــه 
بنیــاد ارائــه شــده تــا گــذر چهارمتری بــه گــذر ده متری 
تبدیــل شــود. همچنین الزم اســت یــک ســری از منازل 
تخلیــه شــود و بــا توجــه بــه متراژهــای متفــاوت بناهــا و 
ســالیق مختلــف ســاکنین و نبــود بودجــه کافــی بــرای 
ــم و  ــوع مه ــن موض ــه ای ــت ب ــم، ورود حاکمی ــن مه ای

حســاس ضــرورت دارد. 
از نظــر فرهنگــی چــه اقداماتــی در ایــن روســتا 

انجــام شــده اســت؟
در ایــن روســتا یــک فرهنگســرا ســاخته  شــده، امــا بــه 
دلیــل آنکــه در انتهــای روســتا قــرار دارد، مورد اســتفاده 
ــار  ــه انب ــل ب ــن دلی ــه همی ــه و ب ــرار نگرفت ــردم ق م
تبدیــل شــده اســت. در روســتای گلحصــار یــک باشــگاه 
بدنســازی هــم دایــر شــده کــه مــورد اســتقبال جوانــان 

روســتا قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن ســاختمان فرهنگــی آموزشــی در کنــار 
بوســتان شــهید بختیــاری فعالیتــی مشــابه فرهنگســرا 
ــی کــه ســرانه  ــه اعتقــاد مــا در صورت در روســتا دارد. ب
هــای عمومــی روســتا برخــالف روال فعلــی  بــه دهیاری 
واگــذار شــود، مــی تــوان امــکان ورود بخــش خصوصــی 
را فراهــم کــرده و بــا تدویــن برنامــه هایــی بــه تناســب 
نیــاز و خواســته مــردم و گــروه هــای مختلــف، مانــع از 

مهاجــرت مــردم روســتابه شــهر شــد. 
ــت و  ــتا اس ــس در روس ــتگاه پلی ــک ایس ــن ی همچنی
باتوجــه بــه  وجــود انبارهــا و باراندازها، شــهرک صنعتی، 
کارگاه هــا  و... خواســتار ارتقــای ایــن ایســتگاه پلیــس به 

پاســگاه یــا کالنتــری هســتیم. 
ــاری  ــوان سرپرســت دهی ــه عن ــای عــرب، ب آق
ایــن روســتا چــه انــدازه امــکان ارائه ســاختمان 
و فضــای مناســب بــرای پلیــس امنیتــی وجــود 

دارد؟ 
دهیــاری گلحصــار بــرای انجــام ایــن کار کامــال آمادگــی 
ــی  ــروی انتظام ــده نی ــل از فرمان ــن دلی ــه همی دارد، ب
ــا اجــاره  ــن کار را ب ــات ای ــا مقدم ــم ت درخواســت کردی
ــرای پلیــس و ســپس ســاخت آن  ــاز ب مــکان مــورد نی
ــوی  ــبی از س ــخ مناس ــوز پاس ــا هن ــازد، ام ــم س فراه
ــا  ــه ب ــی ک ــم در حال ــت نکردی ــط دریاف ــای ذیرب ارگانه
ــروز جرایــم متعــدد در روســتای گلحصــار  ــه ب توجــه ب
ــتفاده از  ــدر، اس ــواد مخ ــی م ــرقت، جابجای ــد س مانن
مشــروبات الکلــی و... ایجــاد کالنتــری در روســتا بســیار 

ــت.  ــروری اس ض
ــاری  ــرای دهی ــه ب ــزان بودج ــه می ــوال چ معم
هــا در نظــر گرفتــه مــی شــود و در ایــن میــان 

ــت؟ ــدر اس ــار چق ــتای گلحص ــه روس بودج
بودجــه هــر روســتا معمــوال بــر اســاس ســه مشــخصه 
وســعت روســتا، جمعیــت و تفریــغ بودجه یعنــی گزارش 
ــداری،  ــداری و فرمان ــه بخش ــتا ب ــاالنه روس ــی س مال
تخصیــص داده مــی شــود، از اینــرو بــا توجــه به وســعت 
زیــاد ایــن روســتا ســاالنه بــه طــور میانگیــن حــدود ۱۰ 
میلیــارد تومــان به عنــوان بودجه بــرای آن تعیین شــده، 
در حالــی ایــن رقــم بــدون در نظــر گرفتــن تعــداد افــراد 

تــازه وارد بــه روســتای گلحصــار بــوده اســت.
ایــن روســتا از نظــر خدمــات درمانی و آموزشــی 

ــرار دارد؟ در چه ســطحی ق
تنهــا مرکــز درمانــی روســتای گلحصــار، مرکز بهداشــت 
ــاعت  ــکان س ــم پزش ــداد ک ــل تع ــه دلی ــه ب ــت ک اس
محــدودی خدمــات ارائــه داده و فاقــد بخــش تزریقــات و 
داروخانــه اســت. همچنیــن ایــن مرکــز کــه تنهــا حــدود 
ــد، از  ــی کن ــانی م ــات رس ــردم خدم ــه م ــاعت ب ۶ س
روســتاهای دیگــر ماننــد عظیــم آبــاد نیــز مراجعه کننده 

ــرای ایــن  ــه اعتقــاد بنــده، اگــر بودجــه کافــی ب دارد. ب
بخــش در نظــر گرفته شــود، تجهیــزات بیشــتری در آن 
ــاز مــردم،  ــورد نی ــر شــده و ضمــن تامیــن داروی م دای

کلینیــک هــای تخصصــی نیــز دایــر خواهــد شــد. 
ــه  ــا ۴ مدرس ــار تنه ــتای گلحص ــن روس ــر ای ــالوه ب ع
دارد کــه بســیار فرســوده شــده و بــه بازســازی و تهیــه 

ــاز دارد. ــی نی ــی و سرمایش ــای گرمایش ــتم ه سیس
وضعیــت ایــن روســتا از نظــر اجتماعــی چگونــه 

اســت؟
متاســفانه چالــش هــای ایــن روســتا بخــش اجتماعــی 
را نیــز در بــر مــی گیــرد، بــرای مثــال هنــوز برنامــه ای 
بــرای تفکیــک محــل انباشــت زبالــه هــا در نظــر گرفتــه 
نشــده، در حالــی کــه زبالــه دیگــر مناطــق، بــه روســتای 
گلحصــار انتقــال داده مــی شــود. از ســوی دیگــر ۱۰۰ 
درصــد حریــم این روســتا در اختیار شــهرداری باقرشــهر 
اســت، در حالــی کــه عــوارض آن را در روســتای گلحصار 

بــر اســاس تبصــره ۳ مــاده ۹۹ هزینــه نمــی شــود. 
در حــال حاضــر بیــش از ۴۰ ســال از پیــروزی انقــالب 
ــا  ــذرد، ام ــران می گ ــالمی ای ــوری اس ــکوهمند جمه ش
شــاید بــرای خیلــی از مــردم قابــل درک نباشــد کــه طی 
ایــن مــدت روســتایی ماننــد گلحصــار بــا فاصلــه ای ۵ 
کیلومتــری بــا مرکــز شــهر بــه عنــوان منطقــه ۲۰، آب 

شــرب نداشــته باشــد. 
در ایــن میــان یــا روســا و اعضــای شــورا کــم کاری کرده 
ــه ایــن موضــوع ورود  ــه طــور جــدی ب ــا مــردم ب ــد ی ان

نکــرده انــد. 
ایــن مشــکات تــا چــه انــدازه ریشــه در عــدم 
اســتقال شهرســتان ری یــا عملکرد مســئوالن 

دارد؟
بــه اعتقــاد بنــده ایــن موضوعــات ریشــه در بــی توجهی 
ــردم  ــه م ــی ک ــا دارد، در حال ــاد آنه ــدم اتح ــردم و ع م
بخــش هــای دیگــر بــا همــکاری همدیگر بــر بســیاری از 
چالــش هــا فائــق آمــده انــد. البتــه ایــن مســئله بــه کــم 
ــر مــی گــردد. بــرای  کاری مســئوالن باالدســتی هــم ب
مثــال اگرچــه بنــده بارهــا بــا فرمانــدار محتــرم وقــت و 
ــی  ــره داشــته و حت ــه و مذاک ــای مســئول مکاتب نهاده
خواســته مــردم را بــه گــوش وزیــر بهداشــت و رئیــس 
جمهــور وقــت رســانده ام، امــا هنــوز اقدامــی بــرای حــل 

ایــن مســئله از ســوی آنــان صــورت نگرفتــه اســت.
تــا پایــان ســال چــه خبــر خوشــی بــرای مردم 

ــتا دارید؟ ــن روس ای
ــا همــکاری اداره آب  مــا ســعی داریــم تــا آخــر ســال ب
ــم و در  ــازی کنی ــانی را بازس ــبکه آبرس ــالب، ش و فاض
حــال حاضــر نیــز در صــدد واگــذاری یــک زمیــن بــرای 
احــداث مخــزن بتنــی آب هســتیم کــه امیــد اســت تــا 
ســال آینــده مشــکل آب شــرب مــردم را برطرف گــردد. 
در پایــان از همــه مســئوالن محتــرم شهرســتان و بخش 
ــا جهــت حــل مشــکالت عدیــده ایــن  تقاضــا داریــم ت

روســتا بــا شــورا و دهیــاری همــکاری نماینــد.
همچنیــن از همــکاری و همراهــی ســایر اعضای شــورای 
اســالمی آقایــان ســیدمجتبی موســوی، امیــر ایزدپناهی، 
ــکاران  ــی و هم ــر حفیظ ــی و خواه ــر قدرت ــی اکب عل
دهیــاری گلحصــار بویــژه پرســنل ســاعی واحــد خدمات 

قدردانــی مــی نماییــم.

احداث مخزن بتنی ذخیره آب روستای گلحصار 
بزودی انجام خواهد شد

رئیس شورای اسالمی گلحصار:

گفت وگو: رضا فغانی
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شـهردار باقرشـهر با هدف تکریم و تعظیـم خانواده 
معـزز شـهدا بـا خانـواده معظـم شـهید واالمقـام 
»سـعید حاجی عسـگری« دیـدار و گفت  وگـو کرد.

بـه گزارش روابط عمومی شـهرداری باقرشـهر؛ به منظور 
تجلیل از مقام شـامخ شـهدا و دلجویی از خانواده گرانقدر 
آنـان، محسـن قضاتلـو شـهردار باقرشـهر به همـراه حاج 
اسـالم  رزمنـدگان  هیئـت  رئیـس  پورمحمـدی  احمـد 
باقرشـهر، رضـا مدنی معـاون اداری مالـی و برنامه ریزی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان ری و محبـی 
معـاون فرهنگـی اجتماعـی شـهردار بـا خانـواده  معظـم 
شـهید سـعید حاجـی عسـگری دیـدار و گفتگـو کردند.

شـهردار باقرشـهر تکریـم از خانـواده هـای معظم شـهدا 
و ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت، توجـه بـه معنویات، 
ارزش هـا و باورهـای دینـی را از اهـداف ایـن دیدارهـا 
برشـمرد و گفت: شـهدا بـا تقدیم جان ارزشـمند خود از 

آرمـان هـا و ارزش هـای نظام اسـالمی صیانـت کردند و 
همـه مـا وظیفه داریم بـا دیدار بـا خانواده های شـهدا و 
جانبـازان، یـاد ایـن ایثارگـری و از جـان گذشـتگی ها را 
گرامـی بداریـم. وی در ادامـه صبـر و فـداکاری و روحیه 
واالی والدیـن شـهدای گرانقـدر را افتخار آمیز دانسـت و 
بـا اهدای لـوح تقدیری بـه والدین گرانقدر این شـهید از 

ایـن بزرگـواران تجلیل بعمـل آورد.
در ایـن دیـدار کـه بـا رعایت پروتـکل های بهداشـتی 
صـورت پذیرفـت، یـاد و خاطره شـهیدان معزز سـعید 
قرائـت  بـا  حاجـی عسـگری و حـاج حسـن درختـی 

قـرآن و ذکـر خاطـرات ایشـان گرامی داشـته شـد.
گفتنـی اسـت شـهید سـعید حاجی عسـگری در سـن 
۲۰ سـالگی در ۱۹ دی مـاه سـال ۱۳۶۵ و عملیـات 
رفیـع  درجـه  بـه  شـلمچه  منطقـه  در  پنـج  کربـالی 

شـهادت نائـل آمـد.

مســئول عمران شــهرداری حســن آبادفشــافویه 
ــان  ــازی در خیاب ــاده روس ــات پی ــه عملی از ادام

شــهید قمــی خبــر داد.
ــاد  ــهرداری حســن آب ــران ش ــژاد مســئول عم ــی ن محب
ــد  ــاده روهــای شــهر مــی توان ــی کــه پی گفــت: از آنجای
نقــش اساســی در ارتقــاء و تســهیل عبــور و مــرور 
ــاده  ــات پی ــد، درســال جــاری عملی ــا کن شــهروندان ایف
روســازی بــا اعتبــاری بالــغ  بــر ۱/۵ میلیــارد آغــاز شــده 
بــود و برخــی از مناطق شــهر از جمله پیاده روی قســمتی 
از بلــوار اصلــی شــهر، خیابــان بســیج و... انجام شــد و طی 
روزهــای اخیــر پیــاده روســازی درخیابــان شــهید قمــی 

آغازشــده و همچنــان ادامــه دارد. وی بهســازی و اجــرای 
پیــاده روســازی را از عمــده فعالیــت هــای حــوزه فنــی و 
عمرانــی شــهرداری خوانــد و گفــت: در راســتای خدمــات 
ــا  ــهروندان و ب ــه ش ــتر ب ــر و بیش ــه بهت ــر چ ــانی ه رس
رویکــرد ایمــن ســازی و مناســب ســازی و زیبــا ســازی 
معابــر پیــاده رو، در جهــت تســهیل در تــردد و رفــاه حــال 

شــهروندان ایــن اقدامــات صــورت گرفتــه اســت.

آغاز عملیات عمرانی درخیابان صبا 
)کوچه سنگبری ها(

ــات  ــا در مالق ــان صب ــرو درخواســت ســاکنین خیاب پی

حضــوری بــا شــهردار، عملیــات عمرانــی درایــن خیابان 
آغــاز شــد. یکــی از خیابــان های کــه در محدوده شــهر 
ــه قــرار گرفتــن تعــدادی از  ــا توجــه ب واقــع شــده و ب
ــات  ــا، عملی ــنگبری ه ــدی و س ــای تولی ــه ه کارخان
ــت  ــرو درخواس ــود، پی ــده ب ــام نش ــی در آن انج عمران
حضــوری صاحبــان صنایــع ســاکن در ایــن خیابــان و 
ــه  ــا شــهردار، بنــا ب مطــرح نمــودن مشــکالت خــود ب
دســتور شــیرزاد یعقوبــی شــهردار حســن آبــاد عملیات 
عمرانــی در ایــن خیابــان در دســتورکار واحــد عمــران 
شــهرداری قــرار گرفــت و طــی هفتــه هــای اخیــر در 
ــه و  ــایل نقلی ــرور وس ــور و م ــهیل در عب ــتای تس راس

ــه طــول ۱۱۰۰متــر  عابریــن، عملیــات جدولگــذاری ب
ــوص  ــن خص ــژاد در ای ــی ن ــت. محب ــده اس ــاز ش آغ
ــات  ــهری عملی ــت ش ــدات مدیری ــرو تاکی ــت: پی گف
زیرســازی و آســفالت ایــن خیابــان نیــز در دســتور کار 
قــرار گرفــت و در صــورت فراهــم شــدن شــرایط پــس 
ــش  ــات روک ــازی عملی ــذاری و زیرس ــام جدولگ از اتم

ــه انجــام خواهــد رســید. آســفالت آن نیــز ب
وی در پایــان از صبــر و شــکیبایی شــهروندان بــه 
نهایــت  کــه  داران  مغــازه  و  ســاکنین  خصــوص 
ــد  ــه شــهرداری داشــته و دارن ــا مجموع همــکاری را ب

ــرد. ــکر ک ــر و تش تقدی

دیدار شهردار باقرشهر با خانواده معزز شهید »حاجی عسگری«

اجرای عملیات عمرانی توسط مدیریت شهری حسن آباد فشافویه

قضاتلو  عنوان کرد:

طرح جامع باقرشهر، یک گام به جلو
برگزاری جلسه کمیته افزایش 

درآمدهای پایدار شهر
ــرح  ــه ط ــه اولی ــهر: نقش ــهردار باقرش ش
جامــع پیشــنهادی توســط مشــاور تهیــه 
و چندیــن جلســه شهرســتانی و اســتانی 
بــرای بررســی ایــن طــرح برگــزار شــده 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــت ت ــد اس و امی

ــود. ــال ش ــب ارس ــرای تصوی ب
پیشــنهادی  جامــع  طــرح  بررســی  جلســه 
باقرشــهر بــا حضــور شــهردار، معاون شهرســازی، 
ــهرداری  ــازی ش ــاری و شهرس ــان معم کارشناس

ــد.  ــزار ش ــرح برگ ــاور ط ــهر و مش باقرش
در ایــن جلســه طــرح پیشــنهادی مشــاور بــرای 
ــری  ــهری و کارب ــم ش ــدوده و حری ــن مح تعیی
ــع در طــرح و نقشــه احــداث  ــای اراضــی واق ه
معابــر و کاربــری هــای عمومــی مــورد بحــث و 
ــی  ــنهادات اصالح ــت و پیش ــرار گرف ــی ق بررس
ــود  ــرادات موج ــع ای ــرح و رف ــود ط ــرای بهب ب
ــه  ــهر ک ــهر باقرش ــع ش ــرح جام ــد. ط ــه ش تهی
پایــه تهیــه نقشــه طــرح تفصیلــی خواهــد بــود 
ــازی  ــکن و شهرس ــارت اداره کل مس ــت نظ تح
شــرکت  توســط  مطالعــه  حــال  در  اســتان 
ــد  ــس از تایی ــد و پ ــی باش ــردا راز م ــاور پ مش

ــب مــالک  ــتانی و تصوی ــع ذیصــالح اس مراج
عمــل محــدوده و حریــم شــهری برای ۱۰ ســال 
قــرار خواهــد گرفــت. محســن قضاتلــو شــهردار 
باقرشــهر در ایــن خصــوص اظهار داشــت: نقشــه 
اولیــه طــرح جامــع پیشــنهادی توســط مشــاور 
ــن جلســه شهرســتانی و اســتانی  تهیــه و چندی
بــرای بررســی ایــن طــرح برگــزار شــده و امیــد 
ــب  ــرای تصوی ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــت ت اس

ارســال شــود.

جلســه کمیتــه درآمــدی بــا هــدف 
ــب  ــی مناس ــای عملیات ــی راهکاره بررس
الزم  هــای  گیــری  تصمیــم  اخــذ  و 
بــه منظــور تأمیــن منابــع و افزایــش 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــدار ب ــای پای درآمده
ــه شــهروندان و توســعه  ــر ب بیشــتر و بهت

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــی ش و آبادان
ایــن جلســه بــا حضــور محســن قضاتلــو شــهردار 
و  فنــی  و  مالــی  اداری  معاونیــن   ، باقرشــهر 
ــد و  ــی، درآم ــور مال ــئولین ام ــازی، مس شهرس
ــازی ،  ــهری، شهرس ــات ش ــوزه خدم ــاف، ح اصن
ــر  ــدی در دفت ــه درآم ــای کمیت ــی و اعض بازرس

ــد. ــزار ش ــهردار برگ ش
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــن اش ــهر ضم ــهردار باقرش ش
مالــی و تاکیــد بــر صرفــه جویــی در هزینــه هــا، 
بــر ضــرورت تشــکیل جلســات مســتمر بــا هــدف 
ارتقــاء درآمــد زایــی و پیگیــری هــر چــه بیشــتر 

ــرد. ــد ک ــات تاکی وضعیــت مطالب
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای درآمدزایــی در 
ســطح شــهر افــزود: تمامــی واحدهــای مربوطــه 
و همــکاری  بــا هماهنگــی هــای الزم  بایــد 

ــه  ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــه را ب ــر مجموع یکدیگ
اهــداف و ظرفیــت هــای پایــدار درآمــدی یــاری 
نماینــد کــه مــی تــوان نقــش واحدهــای اصنــاف، 
شهرســازی، درآمــد و اجرائیــات را در تحقــق ایــن 

ــر دانســت. امــر موث
وی خاطــر نشــان کــرد: بایــد در جهــت ارتقــای 
ــر  ــن ام ــم و ای ــالش کنی ــهرداری ت ــه ش بودج
محقــق نمــی شــود مگــر بــا تشــویق شــهروندان 
بــه پرداخــت بــه موقــع عــوارض و تــالش همــه 

ــود. ــق ش ــم محق ــر مه ــن ام ــا ای ــا ت واحده



رفع مشكالت محالت با بازدید های میدانی مدیریت شهری کهریزک
علــی کلهــر بــه اتفــاق معــاون و مدیــران شــهرداری جهــت برســی 
مشــکات و معضــات ســطح شــهر از  محلــه حمــزه آبــاد و شــهرک 

پیــام بازدیــد نمودنــد.
شــهردار کهریــزک در ایــن خصــوص گفــت: یکــی از کاربــردی تریــن روش هــای 
مطالعــه، برســی و رفع مشــکالت و معضالت در ســطح شــهر، بازدید هــای میدانی 
و همچنیــن گفتگــو چهــره به چهره با ســاکنین محــالت می باشــد. در ایــن روش 
مســئولین و مشــاورین از نزدیــک کاســتی هــای منطقه را برســی نمــوده و راه های 

برطــرف کــردن آن را مــورد مطالعــه قرار خواهنــد داد.
وی در پایــان  ضمــن تشــکر از همــکاری مــردم خاطر نشــان کرد؛ توســعه و آبادانی 

شــهر جز در ســایه تعامل متقابل شــهروندان و مســئولین محقق نخواهد شــد.
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سرپرست بخش فشافویه : علی اکبر قنبری
زیر نظر شورای سیاستگذاری

جلسه شورای ورزش بخش قلعه نو برگزار شد
جلسـه شـورای ورزش بخـش قلعـه نو به ریاسـت علیرضـا صادقی 
بخشـدار با حضـور اعضا با هدف توسـعه ورزشـی و رفع مشـکات 
و موانـع پیـش روی ورزش بخش قلعـه نو درمحل بخشـداری برگزار 

شـد و  پس از بررسـی مصوباتـی نیز در پی داشـت.

بخشـدار قلعه نو گفت: توسـعه ورزشـی در میزان امید به زندگی جوانان بسـیار 
مهم و موثراسـت. وی خاطرنشـان کرد: فرهنگ سـازی عمومی نسـبت به ورزش 
از اولویـت هـای مهـم در بخـش اسـت. از ایـن رو توجه بـه ورزش و امـور جوانان 
می تواند به توسـعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی بیانجامد و رواج آن، 
افزایش نشـاط اجتماعی و بهره وری را به دنبال داشـته باشـد. در ادامه جلسه اعضا 
بـا ارائه پیشـنهادات و بررسـی امـور توسـعه ورزشـی در روسـتاها را دغدغه خود 

دانسـتند و آمادگـی خود را جهت پیشـرفت امور ورزشـی بخش اعـالم نمودند.

اجرای عملیات عمرانی در کوچه های دارای بافت قدیمی شهر حسن آباد

پیاده روی هیئات مذهبی کهریزک از حرم تا حرمبرپایی مانور مدیریت بحران یگان انتظامی
مانــور مدیریــت بحــران یــگان انتظامــی 
و  شــهردار  باحضــور  ری  شهرســتان 
سایرمســئوالن بخــش و شهرســتان در میــدان 

تیــر کهریــزک برگــزار شــد.
علــی کلهــر؛ مدیریــت شــهری کهریــزک بــا اعــالم این 
خبــر گفــت: مانــور مدیریــت بحــران بــا هــدف ارتقــای 
ــا  مهــارت و آگاهــی نیروهــای انتظامــی در مواجهــه ب
ــزود: نیــروی انتظامــی در  بحــران برگــزار شــد. وی اف
مدیریــت بحــران از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت 
و عــدم آگاهــی و تصمیــم گیــری صحیــح ایــن قشــر 
در زمــان وقــوع بحــران، قطعــا یــک بحــران دیگــر را 
رقم می زنــد کــه بــه مراتــب خســارت آن ســنگین تــر 
ــذا  ــه اســت ل ــر از بحــران اولی ــران ت ــل جب ــر قاب و غی
برپایــی مانورهــای مدیریــت بحــران تاثیــر بســزایی در 
پیشــگیری از عواقــب و آســیب هــای ناشــی از بحــران 
هــای طبیعــی، شــهری، اجتماعــی و...دارد. وی افزایش 

ــار  ــات اقش ــانی اطالع ــه روز رس ــارت و ب ــش و مه دان
ــه  ــران از جمل ــت بح ــزار در مدیری ــر گ ــف تاثی مختل
نیــروی انتظامــی، آتــش نشــانی، دســتگاه هــای 
امدادرســان و ... را یکــی از مهمتریــن و کاربــردی ترین 

راهکارهــای مدیریــت بحــران برشــمرد.

به مناســبت ســالروز شــهادت حضرت فاطمه)س(، 
ــور  ــه ط ــزک ب ــهر کهری ــی ش ــات مذهب هیئ
خودجــوش مســیر آســتان بــی بــی رقیــه)س( تا 
آســتان مقدس امــام زادگان ابراهیم و اســماعیل )ع( 

را بــا برگــزاری مراســم عــزاداری پیمودنــد.
علــی کلهــر؛ شــهردار کهریزک، ســالروز شــهادت حضرت 
فاطمــه)س( بــزرگ بانوی اســالم را به تمامی دوســتداران 
آن حضــرت بــه ویــژه اهالــی مومــن و والیــت مــدار شــهر 
کهریــزک تســلیت گفــت و افــزود: امروز هیئــات مذهبی 
شــهر در اقدامــی خودجوش در آســتان بی بــی رقیه)س( 
گردهــم آمدنــد و در قالــب کاروان عــزاداری مســیر حرم تا 
حــرم را تا آســتان امامــزادگان ابراهیم ) ع( و اســماعیل)ع( 
پیمودنــد و بــا تجمــع در قلعــه شــیخ پــس از عــزاداری 
و بهــره منــدی از ســخنرانی حجــت االســالم اســتیری؛ 
امــام جمعــه کهریــزک، نمــاز ظهــر را اقامــه کردنــد. وی 

اظهــار داشــت: بــا هماهنگــی هــای انجام شــده از ســوی 
مدیریــت شــهری ایــن مراســم مذهبــی بــا رعایــت اصول 
بهداشــتی و اجــرای انضبــاط ترافیکــی و ارائــه خدمــات 

شــهری بــه عــزاداران برگــزار شــد.

ــه  ــی درکوچ ــات عمران ــرای عملی ــاد  از  اج ــن آب ــهردار حس ش
ــب  ــایش و جل ــدف آس ــا ه ــهر ب ــی ش ــت قدیم ــای دارای باف ه

ــر داد. ــهروندان خب ــت ش رضای
ــاد،  ــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســالمی شهرحســن آب ب
شــیرزاد یعقوبــی شــهردار حســن آبــاد در اولیــن روزهــای کاری خــود در ایــن 
ــر بافــت قدیمــی شــهر  شــهرداری در اوایــل پاییــز ۱۴۰۰ از کوچــه هــا و معاب
بازدیــد کردنــد. ایشــان دربازدیــد از کوچــه هــای دارای بافــت قدیمــی شــهر و 
صحبــت بــا ســاکنین ایــن مناطــق اظهــار داشــتند: بیشــترین درخواســت مردم 
ایــن محــالت، آســفالت معابــر و تعویــض جــداول فرســوده  بــرای هدایــت آب 
هــای ســطحی و فاضــالب و ایجــاد فضــای تفریحــی بــا توجه به تملک بخشــی 
از بافــت هــای قدیمــی درایــن مناطــق بــوده اســت. شــهردار حســن آباد بــا بیان 

اینکــه آخریــن زیرســازی و آســفالت و اجــرای جــدول در این کوچه ها به ســالها 
قبــل بــاز می گــردد گفــت : در کنــار پیگیری هــای مجدانــه و دلســوزانه اعضای 
محتــرم شــورای اســالمی شــهر، شــخصاً در ایــن محلــه هــا حاضــر شــده، ایــن 

مــوارد بررســی و عملیاتــی شــد.
وی در ادامــه اظهارداشــت: بنابــر نیازســنجی و اولویــت بنــدی بــه درخواســت 
هــای شــهروندان عملیــات جمــع آوری آســفالت و جــداول فرســوده در کوچــه 
شــهید رمضانــی و اجــرای عملیــات احــداث پــارک محلــه ای درکوچــه شــهید 
ذاکــری دردســتور کار قرارگرفــت و خوشــبختانه امروز شــاهد هســتیم که بخش 
عظیمــی از ایــن دو پــروژ کــه شــامل جمــع آوری آســفالت و جــدول فرســوده، 
زیرســازی، اجــرای جــدول  و عملیــات آســفالت کوچــه شــهید رمضانــی درحال 

انجــام اســت و در روزهــای آینــده تکمیــل و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

برگزاری جلسه هم اندیشی رفع مشكالت ترافیكی شهرقلعه نو
نشسـت هم اندیشـی رفع مشـکات شـهر قلعـه نو )محـور ری- 
ورامیـن( بـا حضـور علیرضـا صادقی بخشـدار قلعـه نو، گـودرزی 
شـهردارقلعه نو، عابـد رئیـس دادگاه بخش قلعه نـو، صاتی رئیس 
شـورای شـهر قلعـه نـو، مـرادی رئیـس پلیـس راهور پاکدشـت، 

اصغـری نماینـده اداره راه در محـل بخشـداری برگزار شـد.
بخشـدار قلعـه نو گفت: طـرح ها با ارائه پیشـنهادات و مصوبات کوتـاه مدت و 
بلندمدت در راسـتای رفع مشـکالت و رفاه شـهروندان است و مصوبات جلسه 
کارشناسـی می شـود تا مسـائل و مشکالت شـهر به قید فوریت مرتفع گردد.

صادقـی افزود: دسـتگاههای مربوطه بـه االخـص اداره راه باید به عنوان متولی 
امـور را جهـت اجـرا برعهـده بگیرد و شـهرداری قلعه نو نیـز همراهی و کمک 
خواهـد نمـود، همچنین مـوارد مربـوط به خارج از محدوده شـهر نیز توسـط 

بخشـداری و شـورای بخش پیگیری خواهد شـد.
صادقـی افـزود: در صـورت عـدم اقدام فـوری و عاجـل ادارات مقصر بـه دادگاه 

جهـت ترک فعـل معرفی خواهند شـد.
گودرزی شـهردار قلعه نو ضمن بررسـی راههای مطرح شـده و دردسـت اقدام 
گفـت: عـالوه بر اجرای طـرح های کوتاه  مدت نیازمند کارگروه اسـتانی جهت 

هدایـت و اجـرای طرح های بلند مدت می باشـیم.

علیرضــا صادقــی در جلســه شــورای نامگــذاری کــه متشــکل از 
ــس شــورای  ــو، رئی ــه ن ــه بخــش قلع ــام جمع ــو، ام ــه ن )بخشــدار قلع
ــو، رئیــس شــورای شــهر  ــو، شــهردار قلعــه ن اســالمی بخــش قلعــه ن
ــش  ــس دادگاه بخ ــتان ری، رئی ــهید شهرس ــاد ش ــس بنی ــو، رئی قلعه ن
قلعــه نــو، فرمانــده بســیج حــوزه ۴۵۷ حضــرت بقیــه اهلل( اســت، جهت 
ــدات  ــو گفــت: تاکی نامگــذاری شــورای حــل اختــالف بخــش قلعــه ن
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر فرهنــگ مقاومــت و ایثــار و شــهادت و 
توجــه بــه هویــت ایرانــی - اســالمی مــی باشــد کــه در نامگــذاری هــا 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. وی افــزود: شــهدای ما نیــاز به یــادآوری 
ندارنــد و ایــن مــا هســتیم کــه نیــاز بــه آنهــا داریــم تــا خودمــان و راه 
ــه خاطــر نشــان  ــو در ادام ــه ن ــم. بخشــدار قلع ــان را فرامــوش نکنی م
کــرد: مهمتریــن گزینــه در انتخــاب نــام شــهیدان ایــن اســت کــه تــا 
ــای  ــر وســاختمان ه ــان معاب ــام در خیاب ــام شــهید واالمق ــه حــال ن ب
بخــش قلعــه نــو ثبــت نشــده باشــد و هــم اکنــون نــام شــهید »حســین 
ــو  توســط  ــه ن ــور« جهــت شــورای حــل اختــالف بخــش قلع غــالم پ

اعضــای شــورای نامگــذاری انتخــاب گردیــده اســت.

ترویج فرهنگ ایثار  و شهادت در دستورکار 
شورای نامگذاری بخش قلعه نو 


