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اخبار
یک زن قاضی قبل از انقالب:

 ۱۹۰۰قاضی زن داریم اما بدون حق
رأی نهایی

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
تهران گفت :در کل کشور حدود  ۱۹۰۰قاضی
زن داریم ولی هیچ کدام ادارهکننده یک شعبه و
رایدهنده نهایی نیستند.
قبل از انقالب اسالمی  ۳۳زن به شغل
قضاوت در کل کشور وجود داشتند که اجازه
رای دادن مستقیم در پروندههای قضایی به آنها
داده شده بود .مهیندخت داوودی که حاال معاون
قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران است
یکی از آن  ۳۳زن است .او که سالها است در
مناصب مختلف قضایی مشغول به کار است
معتقد است افزایش قضات زن بعد از انقالب به
نفع زنان بوده است.
داوودی در گفتوگو با «خبرآنالین» با بیان
اینکه ایجاد دادگاههای ویژه زنان چندان موضوع
جالبی نیست ،میگوید« :در دادگاه تجدیدنظر
خانم مدنی حضور دارند و نقش مستشاری دارند
و رای هم میدهند اما با شریعت ما تطبیق
نمیکند که زنان قاضی رای نهایی بدهند».
او میگوید که در کل کشور حدود ۱۹۰۰
قاضی زن داریم ولی هیچ کدام ادارهکننده یک
شعبه و رایدهنده نهایی نیستند؛ «زنان در
مناصبی همچون دادیار ،بازپرس ،مشاور دادگاه،
مستشار ،دادیار دیوان کشور ،معاون سرپرست
مجمتع ،معاون رییس کل و معاون دادستان ،به
کار گرفته شدهاند».

دوچرخهسواری مدیران شهری در
«سهشنبههای بدون خودرو»

در راستای دستور شهردار تهران مبنی بر
پیوستن مدیران به سهشنبههای بدون خودرو،
معاونین سازمان رفاه خدمات و مشارکت های
اجتماعی و شهردار منطقه  14به این کمپین
پیوستند.
به گزارش امتیاز ،معاون رفاه و مشارکت
های اجتماعی و معاون توانمندسازی و
کارآفرینی این سازمان  ،عباسی شهردار منطقه
 14و مسئولین این منطقه ،مسئولین سازمان
های مردم نهاد و شهروندان در راستای روز
سه شنبه های بدون خودرو و ترویج فرهنگ
کار داوطلبانه از بوستان سهند واقع در خیابان
پاسدار گمنام تا رو به روی ساختمان شهرداری
منطقه  14رکاب زدند.
نوری با بیان اینکه سهشنبه بدون خودرو
یادآور این نکته است که شهروندان و مسئوالن
با استفاده کمتر از خودروی شخصی میتوانند
به حفظ محیطزیست کمک کنند گفت:
چنین کارهایی میتواند تلنگری به مسئوالن،
کارشناسان و مردم باشد تا به شرایط نامناسب
ط زیست بیشتر توجه کنند.
محی 

اجرای فازدوم مقابله شهرداری منطقه
19با زمین خواری و فروشندگان غیر
مجاز در محدوده پارک  180هکتاری

فاز دوم مقابله شهرداری منطقه 19با زمین
خواری و فروشندگان غیر مجاز در محدوده
پارک  180هکتاری به دستور علی توکلی
شهردار منطقه انجام شد.
به گزارش امتیاز ،با دستور علی توکلی
شهردار منطقه  19عوامل اجرایی این منطقه
با متصرفان غیر قانونی ،زمین خواری و
فروشندگان غیر مجاز در محدوده پارک 180
هکتاری ایرانیان واقع بلوار شقایق در ناحیه 3
مقابله کردند.
گفتنی است پیرو تدبیر توکلی شهردار
منطقه در خصوص مقابله با زمین خواری و
تصرف زمین های زراعی با هماهنگی معاون
دادستان انقالب تهران ،سرپرست دادسرای37
ویژه زمین خواری با اخذ احکام قضایی در
خصوص رفع تصرفات زمین های بلوار شقایق،
جمع آوری اقالم مستعمل و نو ،بناهای غیر
اصولی ،آلونک ها و انبار دپوی اقالم با هماهنگی
سرکالنتری دهم و کالنتری  152خانی آباد نو
نسبت به اجرا ی رأی صادره مبنی بر جمع آوری
و پاکسازی این محدوده اقدام شد.
گفتنی است اجرای این طرح با حضور
معاون خدمات شهری و محیط زیست ،شهردار
ناحیه  ،3اجرائیات منطقه ،عوامل اجرایی خدمات
شهری  137 ،وسایر عوامل اجرایی انجام شد.

توزیع  500مخزن پسماند خشک در
شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه چهار از توزیع  500مخزن ویژه
تفکیک پسماند خشک در سازمان ها و ادارات
منطقه خبر داد و گفت :سازمان ها و نهاد های
دولتی و خصوصی منطقه چهار صاحب مخازن
تفکیک پسماند خشک شدند.
به گزارش امتیاز؛ «حمیدرضا رشید
فرخی « در این باره گفت  :در راستای اجرای
سیاست های سازمان مدیریت پسماند شهرداری
تهران و به منظور ترویج هرچه بیشتر فرهنگ
تفکیک پسماندخشک ازمبدا ،خانه های محیط
زیست و سرای محالت به عنوان مکان های
آموزشی شهروندی در این مهم نقش به سزایی
ایفا می کنند.
وی گفت :مخلوط کردن پسماندهای خشک
مانند شیشه ،فلز ،کاغذ و پالستیک با پسماندهای
تر از قابلیت بازیافت این پسماندهای خشک و
ارزشمند می کاهد ،در این خصوص منطقه چهار با
در اختیار قراردادن 500مخزن ویژه پسماند خشک
و آموزش نیروهای اداری و خدماتی و معرفی نرم
افزار اینترنتی جمع آوری پسماند خشک (اپلیکیشن
بهماند ) گامی موثر برای داشتن شهری سالمت و
پاکیزه برداشته است.
فرخی اظهار داشت :حفظ محیط زیست و
انتقال آن به آیندگان به عنوان میراث ماندگار
بشریت برای نسل های بعدی ،از وظایف اصلی
و مهم هر شهروند بوده و اقدامات این منطقه
در راستای جامه عمل پوشاندن به اهداف واالی
حفاظت و صیانت از محیط زیست است.
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معاون امور دهیاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:

یک پنجم جمعیت کشور حاشیهنشین هستند

معاون امور دهیاری سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور تعداد حاشیهنشینان در کشور
را طبق آمار رسمی حدود  ۱۱میلیون و  ۳۷۰هزار
نفر عنوان کرد و گفت :آمار واقعی خیلی بیشتر
است و امروز  ۱۶میلیون معادل یک پنجم جمعیت
کشور حاشیهنشین هستند.
سعیدرضا جندقیان در همایش روز دهیاریها
که با حضور استاندار سمنان و نماینده مردم
سمنان ،مهدیشهر و سرخه و جمعی از دهیاران
استان در مجتمع کالهدوز شهمیرزاد برگزار شد،
گفت :این آمار از حاشیه نشینی ،حاصل برنامههای
ناکارآمد و بیتدبیری است که در روستاها اجرا
میشود.
وی با بیان اینکه ما امروز دچار تحول درونی
در روستاها هستیم ،گفت :امروز آینده روستاها را
به سه واژه توسعه ،تغییر رویکرد و اشتغال روستایی
گره زدهاند و از آن به تحول درونی در روستاها نام
برده میشود ،مقوله اشتغال روستایی تکرار مکررات
است و تکرار زیاد آن بیفایده شده است ،این همه
بودجه را روانه اشتغال روستایی کردیم ،اما آخر
چه شد؟
معاون امور دهیاری سازمان شهرداریها

اضافه کرد :ما امروز در نظام برنامهریزی دچار
بیماری شدیم ،برنامههای ما شکل اجناس داخل
انباری کارخانه را پیدا کرده است ،خیلی از
برنامههای داخل انباری منقضی شده است و ما
فقط از آخرین برنامههایی که ارائه شده است
صحبت میکنیم ،با هر برنامهای که به داخل

انباری میگذاریم ،برنامههای قبلی را منقضی
میکنیم.
جندقیان تصریح کرد :ما در کشور دارای
منابع نفتی و غیرنفتی زیادی هستیم ،ولی هنوز
رویکرد ما برای توسعه ،بر مبنای نیازها است ،و
توجهی به زیرساختهای موجود در کشور نداریم و

این مشکل حاد نخواهد شد مگر با درایت مدیران
توانمند که برنامههای کارآمد ارائه دهند و این
برنامهها داخل انباری منقضی نشود.
وی از کاهش حدود  ۱۵درصدی تولیدات
ناخالص روستایی در بخش کشاورزی در کشور
خبر داد و گفت :تولیدات ناخالص بخش کشاورزی
حاصل از عرصههای روستایی حدود  ۲۵سال
گذشته ،بالغ بر  ۲۵درصد بوده است ،اما این رقم
در پایان سال  ،۱۳۹۵به حدود  ۱۰.۲درصد کاهش
پیدا کرده است.
جندقیان تفکیک تولیدات روستایی و
عشایری ،تحول دورنی در روستاها و نوسانات ارز
و دالر را در کاهش تولیدات ناخالص روستایی موثر
دانست و گفت :عالوه بر این ،با مقوله شهرهای
کشاورزی روبرو هستیم ،تا  ۲۰سال آینده۷۰ ،
درصد تولیدات ناخالص بخش کشاورزی از اطراف
کالنشهرها خواهد بود.
وی اظهار داشت :امروز در کشور  ۲۸دستگاه
و ارگان برای توسعه روستا برنامه ارائه میکنند ،اما
چقدر توانسته ایم در توسعه روستاها نقش مثبت
و اثرگذار داشته باشیم؟ خیلی از این برنامهها ،وارد
انباری میشوند و منقضی میشوند

سود عربستان از مراسم حج ساالنه چه قدر است؟

اگر هر زائر ایرانی تنها  ۲۰۰دالر در بازارهای عربستان خرج کند،
 ۲۱۹میلیارد و  ۸۸۰هزار میلیون تومان ارز به جیب بازاریهای مکه
و مدینه رفته است.
ساختمانهای بلند و سفیدرنگ محلههای نزدیک به مسجدالنبی
را احاطه کردهاند .هتلها با معماریهای یک شکل کنار هم قرار
گرفتهاند و نمایی یکدست سفید و بلند را در مرکز شهر مدینه
ساختهاند .در پیاده روها ،مغازههای کوچک و بههم چسبیده معابری
شلوغ را ساختهاند و سرتاسر خیابانها در تمام طول شب روشن است.
تنها در وقت اذان تعطیل میشوند و بعد از نماز بالفاصله کار را از سر
میگیرند .از تسبیح و سجاده گرفته تا اسباببازیهای پر سر و صدا
در مغازهها چیده شده است .مردانی که لباسهای سفید و بلند عربی
پوشیدهاند ،هر از گاهی به زن و مردانی که از مقابل مغازهاش عبور
میکنند ،اشاره میکند و میگوید« :ایرانی؟ تخفیف ،جنس خوب»
حداقل در ده سال اخیر ،این روایت تصویری ثابت در زمان حج
در شهر مدینه بودهاست .فروشندگان عرب ،آنقدر مشتریان ایرانی
داشتهاند که کلماتی فارسی بلد هستند و با خطاب کردن زنهای
ایرانی با عبارت «حجه خانم» و «تخفیف» گفتن ،بازارگرمی میکنند.
تا اوایل دهه  ،۹۰کسانی که به حج میرفتند ،روایتهای زیادی از
حضور متراکم ایرانیها در مراکز خرید داشتند .در چند سال گذشته
از یکطرف با توسعه مگامالها و حضور برندها در ایران و از طرفی
با افزایش نرخ ارز ،از این هجوم کم شده است .اما هنوز ایرانیها
پول زیادی را صرف خرید در مکه و مدینه میکنند .عربستان هر
سال حدود  ۱۲میلیارد دالر از حج درآمد کسب میکند .تنها در
سال  ۲۰۱۵کل حجاج در این کشور ۲۰ ،میلیارد ریال معادل با ۱۹
هزارمیلیارد تومان آن زمان سوغات خریده بودند.
رهبر معظم انقالب نیز دوازدهم تیرماه در دیدار با کارگزاران
حج گفتند« :واقعاً فرصت حضور در مسجدالحرام و مسجدال ّنبی یک
فرصت مغتنمی است که برای انسان عادی بهآسانی به دست نمیآید؛
حجاج محترم ایرانی حاصل شده ،توانستهاند،
حاال برای شما ،برای آن ّ
توفیق پیدا کردهاند به اینجا رسیدهاند .دعای در مسجدیْن ،نماز در
توجه ،اینها را از دست نباید
تضرعّ ،
مسجدیْن ،طواف در مسجدالحرامّ ،
داد .اینکه بیفتند داخل بازارها و از اینجا به آنجا و خرید و مانند اینها،
حج ابراهیمی است».
خالف شأن یک مؤمن قدردان ّ
 ۲۱۹.۸میلیارد تومان ،حداقل هزینه حجاج در عربستان
در حال حاضر هزینههای ثابت حج تمتع برای هر نفر بین  ۳۱۰۰تا
 ۳۳۰۰دالر تمام میشود .این سازمان هنوز هزینههای ریالی حج تمتع
 ۹۸و قیمت تمامشده آن را اعالم نکرده است اما در محاسبه اولیه با در
نظر گرفتن نرخ ارز تصویبشده ،قیمت ارزی سفر حج  ،۹۸مبلغی در
حدود  ۲۱تا  ۲۳میلیون تومان میشود که هزینه ریالی نیز به آن اضافه
خواهد شد .این در حالی است که قیمت حج در سال  ۹۷از حدود ١٣
میلیون و  ٥٠٠هزار تومان تا حدود  ١٨میلیون و  ٥٠٠هزار تومان بود.
اما جدا از این هزینهها ،بانک مرکزی به هر زائر  ۲۰۰دالر با نرخ
 ۱۲.۷۹۰تومانی اختصاص داده است که البته تفاوت چندانی با نرخ
بازار آزاد ندارد .هزینه مورد نیاز برای خرید سوغات و … هر زائر
ایرانی برای حضور در مراسم حج در سالهای گذشته  ۵۰۰تا هزار

دالر برآورد میشد .تا پیش از سال  ،۹۷نرخ ارز در زمان حج کمتر از
چهار هزار تومان بود و به همین خاطر  ۵۰۰دالر کمتر از  ۲میلیون
تومان آب میخورد .اما حاال با افزایش نرخ ارز هر زائر برای دریافت
 ۲۰۰دالر  ۲میلیون و  ۵۵۸هزار تومان میپردازد .امسال  ۸۶هزار
ایرانی به حج اعزام میشوند .اگر آنها حداقل همین  ۲۰۰دالر ارز را
تهیه و در عربستان صرف خرید سوغات و… کنند ۲۱۹ ،میلیارد و
 ۸۸۰هزار میلیون تومان ارز در عربستان صرف شده است.
زهرا ،زنی میانسال و یکی از حجاج امسال است .او میگوید
که برنامهای برای خرید سوغات ندارد و ادامه میدهد« :تا چند سال
پیش هر کسی که حج میرفت باید برای کل فامیل دور و نزدیک
سوغاتی میآورد .اما حاال با قیمتهای جدید ،دیگر کسی توقعی
ندارد .راستش ،خودمان هم حس خوبی نداریم که در فروشگاههای
عربستان خرید کنیم و پول به آنها بدهیم».
 ۱۲میلیارد دالر ،درآمد ساالنه عربستان از حج
«بعد از نفت و گاز «صنعت زیارت» مهمترین صنعت در عربستان
است ۷ .درصد از کل تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان ،از
طریق حج تأمین میشود .هتلهای لوکس زیادی هم در این شهر
وجود دارد که در مدت حج پر میشوند .هزینه یک شب اقامت در
هتلهایی مشرف به کعبه ،شبی حدود  ۵هزار و  ۸۰۰دالر قیمت
دارد ».روزنامه ایندیاتایمز ،چنین درباره عایدی عربستان از حج
مینویسد.
این روزنامه از صنعت زیارت به عنوان «نفت جدید» در عربستان
نام میبرد و ادامه میدهد« :سند چشمانداز  ۲۰۳۰که توسط
بنسلمان ،ولیعهد عربستان برای رشد بخش غیرنفتی اقتصاد تدوین
شده ،زیارت را در مرکز توجه گذاشته است .این کشور برنامههایی را
برای توسعه شرکتهای اقتصادی در مکه تدوین کرده و برای ساخت
 ۱۱۵ساختمان جدید ۷ ،هزار هتل ۹ ،هزار خانه برنامهریزی کرده
است .این برنامهها باعث خلق  ۱.۵میلیون شغل میشود».
یکی از برنامههای جدی این سند چشمانداز ،توسعه فضاهای
تجاری و فروشگاههای مکه است .بر اساس گزارش عربنیوز ،تعداد
بازارهای خردهفروشی مکه تا سال  ۲۰۰ ،۲۰۳۰درصد بیشتر میشود.
فضاهای تجاری این شهر نیز از  ۲۸۰هزار مترمربع به  ۳۳۸هزار متر
مربع در سال  ۲۰۲۰میرسد و تا سال  ۸۰۴ ،۲۰۲۵هزار مترمربع
میشود ۵۱ .درصد از فضاهای تجاری مکه در حوزه مد و پوشاک۸ ،
درصد در حوزه سالمت و زیبایی و  ۱۲درصد در حوزه سرگرمی است.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی و صنایع مکه ،میانگین هزینهای
که هر زائر حج در این شهر خرج میکند ،بین  ۵تا  ۶هزار دالر است.
از این میزان ،بین  ۷۵تا  ۸۰درصد صرف اقامت ،غذا ،سوغات و
ارتباطات میشود .همچنین  ۲۵تا  ۳۰درصد از درآمد بخش خصوصی
مکه و مدینه وابسته به زائران است .اتاق بازرگانی و صنایع مکه اعالم
کرده بود که در سال  ،۲۰۱۵حجاج  ۲۰میلیارد ریال عربستان برای
خرید سوغات هزینه کرده بودند .در آن زمان ،این میزان برابر با ۱۹
هزار میلیارد تومان میشد.
در سال  ۲ ،۲۰۱۸میلیون و  ۴۰۰هزار مسلمان برای حج تمتع
به عربستان سفر کرده بودند .گزارش بیزینستودی نشان میدهد که

حج تمتع و حج عمره هر سال حدود  ۱میلیارد دالر به تولید ناخالص
داخلی عربستان اضافه میکند .به همین خاطر صنعت حج یکی از با
ارزش ترین صنایع برای خلق پول در مکه و مدینه است.
کاهش بازارگردی در حج طی سه سال اخیر
فرشته ،زن  ۴۷سالهای است که سال  ۹۰برای شرکت در مراسم
حج به عربستان سفر کرده بود .او تجربه خود را چنین روایت میکند:
«آن زمان در مکه نه ،اما در مدینه وقت زیادی را در بازار گذراندیم.
البته تمام سوغاتمان را از بخش بازار شیعیان که کوچک هم بود،
خریدیم .بازارهای بزرگ و مدرنی که در مدینه بود ،در تهران نبود.
برای همین واقعاً برایمان جذاب بود .بسیار هم ارزان بود .مث ً
ال یک
کاپشن  ۱۰ریالی را  ۳هزار و  ۵۰۰تومان خریدیم .فکر میکنم هر
ریال عربستان ۳۵۰ ،تومان میشد .اما االن هم تهران پر از بازارهای
بسیار بزرگ است .هم دیگر قیمتها آنقدر باال رفته که در دوستانم که
در یکی دو سال اخیر حج رفتهاند ،میلی به خرید ندیدهام».
بررسی گزارشهای خارجی نشان میدهد که در سه سال اخیر
از میزان بازارگردیها در عربستان کم شده است .در مهرماه سال ۹۴
فاجعه منا رخ داد و  ۴۶۴نفر از ایرانیها در این فاجعه جانباختند.
به دنبال این اتفاق ،ایران در سال  ۹۵با عربستان برای تأمین امنیت
زائران به توافق نرسید و اعزام زائران ایرانی به حج متوقف شد .به
روایت رسانههای خارجی این مسئله آسیب اقتصادی جدی برای
عربستان داشت .همان زمان سیانان در گزارشی نوشته بود« :غیبت
حجاج ایرانی در حج سال  ۲۰۱۶باعث زیان عربستان است .این اقدام
به اقتصاد عربستان که درگیر مسائل بسیاری مانند کسری بودجه ۸۷
میلیارد دالری است آسیب خواهد زد».
رویترز نیز در همان زمان گزارش داده بود که مسلمانان در حج،
کمتر از گذشته پول خرج میکنند .رئیس کمیته ملی پادشاهی در
امور حج و عمره گفته بود که در سال  ،۲۰۱۶تجارت مربوط به حج ،به
نصف کاهش یافته است .بر اساس گزارش رویترز تنشهای عربستان
با کشورهای مختلف به خصوص ایران باعث شد که رفتار خرید زائران
در این کشور عوض شود .آنقدر که علی الحیرابی ،جواهرفروشی در
مکه به رویترز گفته بود« :مردم به اینجا میآیند ،اما موقعیت آنها
مانند زمانی نیست که در جهان صلح بود .خریدهای آنها در بازارها
نسبت به قبل بسیار کم شده است».

ویژه دختران با اجرای برنامه های فرهنگی ،مشاوره های خانوادگی،
مسابقات ورزشی ،آموزش هنرهای بومی و ...در بوستان دامپزشکی از
ساعت  18الی 20از نیمه دوم تیرماه برپا است.
وی هم چنین نصب بنر و استندگل در میدان منیریه و بوستان
دانشجو با شعار» دختر یعنی مهربانی» و «تهران شهری برای همه»
 ،با هدف تکریم دختران و اجرای ویژه برنامه های مختص دختران
با مد نظر قراردادن مناسبات تقویمی این دهه با محوریت دختران و
خودباوری ،دختران و مسئولیت پذیری ،دختران و نشاط وورزش،
دختران وعفاف وحجاب و...را در خانه های خانواده وسبک زندگی
سرای محالت از دیگر برنامه های دهه کرامت برشمرد.
گفتنی است فصل دوم ویژه برنامه های شادستان از  20مردادماه
همزمان با آغاز دهه والیت در بوستان رازی به کار خود ادامه خواهد
داد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد:

مدیرکل بهزیستی استان تهران با تاکید بر
نظارت دقیق برای نرخ گذاری شهریه مهدهای
کودک گفت :به گزارشهای تخلف به صورت دقیق
رسیدگی خواهیم کرد.
داریوش بیات نژاد در تشریح مصوبه افزایش
نرخ شهریه مهد کودکهای استان تهران که امروز
سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان تهران به
تصویب اعضای این ستاد رسید ،گفت :آنچه که در
سطح ملی بررسی شده بود و به کارگروه استان
واگذار شد ،بررسی افزایش  ۲۹درصدی نرخ
مهدهای کودک بود که این افزایش نسبت به سال
گذشته اعمال خواهد شد.
او افزود :مجموعه مهدکودکها و سازمان
بهزیستی قیمت فعلی را واقعی نمیداند و معتقد
است از ابتدا پایه این نرخ گذاری واقعی نبوده

افزایش  ۲۹درصدی «شهریه» مهدهای کودک

لذا در جلسه امروز عالوه بر تصویب افزایش
 ۲۹درصدی شهریه مهدهای کودک ،مقرر شد
کارگروهی تخصصی هزینههای مهدهای کودک را
بررسی کند و بر اساس آن در سطح ملی پیشنهاد
افزایش شهریه مهدهای کودک عنوان شود.
بیات نژاد ادامه داد :باید آنالیز دقیقی در
خصوص نرخ گذاری انجام شود که این کار را ما
انجام دادهایم و در جلسه امروز نیز نتایج آن ارائه

کلنگ احداث نهمین ایستگاه آتش نشانی
در شمال تهران با هدف تسریع و تسهیل در
امداد رسانی به شهروندان حادثه دیده امروز –
چهارشنبه  19تیر ماه  -در محله قیطریه بر
زمین زده می شود.
به گزارش امتیاز؛ رضا عبدالملکی معاون
امور شهری و محیط زیست شهرداری این
منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت  :در حال
حاضر  8ایستگاه آتش نشانی در محالت ولنجک،
گالبدره ،دارآباد ،کاشانک ،شهرک نفت ،باغ
فردوس ،حکمت ،سوهانک فعال است که با توجه
به بافت قدیمی محله قیطریه و نیاز به سرعت
بخشی به ارایه خدمات در موقع وقوع حادثه در
زمان طالیی ،نهمین ایستگاه آتش نشانی شمال
تهران در این محله احداث می شود.
وی خاطر نشان ساخت  :ایستگاه آتش
نشانی در قیطریه به مساحت  350متر مربع
در یک طبقه با کاربری آتش نشانی بعنوان یک
ایستگاه محلی فعالیت خواهد کرد .
عبدالملکی تصریح کرد  :برخی از محالت
منطقه یک با دارا بودن بافت کوچه باغی و شیب
دار برای عبور ماشین های آتش نشانی مناسب
نیست و نیاز است که ماشین های مخصص در
این معابر تردد کنند بر همین اساس اجرای
ایستگاه های محلی آتش نشانی در نزدیکی این
محالت نقش مهمی در خدمات رسانی سریع به
حادثه دیدگان دارد.

باالترین میزان مشارکت افراد در ثبت نام
پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها

ویژه برنامه های «شادستان» برای شهروندان محله های مرکزی پایتخت اجرا می شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  11گفت:
از  17تیر ماه هر شب برنامه های سرگرم کننده و متنوع فرهنگی
و هنری برای شهروندان محله های مرکزی شهر تهران در «بوستان
دامپزشک» برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد رشیدی با اعالم این خبر
گفت:همزمان با آغاز فصل تابستان و مغتنم شمردن این فرصت جهت
گذران اوقات فراغت شهروندان ،معاونت امور اجتماعی وفرهنگی در
راستای تبیین رسالت خود درجهت ارتقاء روحيه نشاط اجتماعي
ضمن برنامه ريزي برای فراغت ونشاط شهروندان درمسيرتوسعه
وتعالي شهروندي با اجرای ویژه برنامه های متنوع فرهنگی از نیمه
دوم تیرماه در بوستان دامپزشکی میزبان شهروندان است.
رشیدی با اشاره به رویکردهای این جشنواره هم چون محله گرایی،
خانواده محوری ،معاشرت و گفتگوی شهروندان و..افزود :همزمان با آغاز

نهمین ایستگاه آتش نشانی در شمال
تهران احداث می شود

با احتساب شاخص جمعیت در منطقه 21محقق شد؛

همزمان با روزهای گرم تابستان

فصل تابستان ویژه برنامه شادستان در  2نوبت طی دو دهه کرامت و
والیت در بوستان های دامپزشکی و رازی برگزار می شود.
رشیدی تصریح کرد :نگارگذرفرهنگ و هنر با حضور هنرمندان،
سکوهای شادستان با عناوین سکوی کودک ،سکوی سرود و موسیقی،
سکوی هنرهای نمایشی ،پاتوق کتاب ،مسابقات فرهنگی و ورزشی،
نمایش ،اجرای موسیقی زنده ،جشنواره شعر  ،نور افشانی و جشن
والدت امام رضا(ع)  ،اجرای برنامه های شاد ورزشی همراه با احیاء
بازی های بومی محلی و...و ..از برنامه های استیج در بوستان
دامپزشکی است که از نیمه دوم تیر تا  18مرداد هرشب از ساعت 20
الی  24پذیرای شهروندان است .
رشیدی هم چنین با اشاره به تقارن والدت حضرت معصومه(س)
و امام رضا(ع) با ایام تابستان اظهار داشت :عالوه بر گذر نشاط
فرهنگی که با حضور هنرمندان برگزار می شود ،گذر های نشاط

خبر کوتاه

شد اما باید پیشنهاد نرخ گذاری از سطح استان
به ستاد تنظیم بازار ملی ارائه شود .در حقیقت ما
خواستار تجدید نظر در این نرخ گذاری هستیم تا
بر اساس قیمت تمام شده ،شهریهها مشخص شود.
مدیرکل بهزیستی استان تهران در بخش دیگری
از صحبتهای خود در خصوص تفاوت قیمت تمام
شده و آنچه که در سطح جامعه اخذ میشود گفت:
یکی از پیگیریهای ما در سطح جلسات برگزار شده
برای نرخ گذاری این بود که قیمتها واقعی باشد .اگر
این مهم محقق شود در انجام نقش نظارتی نیز ما
میتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
او با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته
توسط مهدهای کودک در سطح استان تهران
گفت :قیمتهای تعیین شده واقعی نیستند لذا ما
هم برای تحقق نظارت بهتر اصرار بر واقعی شدن

شهریهها داریم تا نقش نظارتی خود را بهتر اعمال
کنیم اما در مقایسه با کلیه اصناف کمترین تخلف
در کار مهدهای کودک وجود دارد ولی برای کاهش
این حداقلها نیز نیازمند واقعی شدن قیمتها
هستیم.
بیاتنژاد تاکید کرد :در سال  ۹۸با توجه
به اینکه قیمتها علی رغم افزایش  ۲۹درصدی
باز هم واقعی نیستند ،ممکن است شاهد بروز
برخی تخلفات باشیم اما قطعاً ما عالوه بر پیگیری
تحقق قیمتهای واقعی با هر گونه تخلف برخورد
خواهیم کرد .ما نقش نظارتی خود را به درستی
ایفا کردهایم و در سازمان عالوه بر کمیته صدور
مجوزها کمیسیون نظارتی وجود دارد که به هر
گونه گزارش تخلف به صورت دقیق پاسخگو خواهد
بود و از نقش نظارتی خود عدول نخواهیم کرد.

«باالترین میزان مشارکت افراد و حضور
بانوان» در ثبت نام پنجمین دوره انتخابات
شورایاری ها؛ با احتساب شاخص جمعیت در
منطقه 21محقق شد.
به گزارش امتیاز ،ثبت نام از کاندیداها
به منظور حضور در انتخابات شورایاریها از
سوم تیر ماه آغاز شد و تا پانزدهم همین ماه
ادامه داشت؛ که در همین راستا منطقه 21با
احتساب شاخص جمعیت ،دارای «باالترین
میزان مشارکت افراد و حضور بانوان» در ثبت
نام پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها شد.
بنا بر این گزارش؛ یکی از اولویت های
اجرایی مدیریت شهری جدید کالنشهر تهران،
«مشارکت حداکثری» شهروندان در اداره امور
شهر است و بهترین نوع مشارکت« ،مشارکت
اجتماعی» است؛ که برگزاری «پنجمین دوره
انتخابات شورایاری ها» می تواند تمرینی برای
پیاده سازی مردم ساالری در سطح محله ای
باشد .مدیریت ارشد شهری منطقه 21تحقق
«مشارکت حداکثری شهروندان و جذب افراد
به ویژه بانوان» را در میان مناطق 22گانه،
مرهون تالش های شبانه روزی روسای اجتماعی
نواحی سه گانه و مدیران محله های سیزده
گانه ورودی غربی پایتخت دانست .الزم به ذکر
است؛ «پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها» در
چهارم مرداد ماه  98به صورت الکترونیکی در
محل شعب اخذ رای برگزار خواهد شد.

 اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر و
مزاحمت های اصناف

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ،۶از اجرای طرح ضربتی رفع
سد معبر و مزاحمت های اصناف در خیابان اسد
آبادی با هدف حفظ حقوق شهروندان خبر داد.
به گزارش امتیاز ،افشین خدامی با اعالم
این خبرافزود :این طرح با مشاركت عوامل
معبربان ناحیه ،۶با نظارت اداره ساماندهی
منطقه با اولويت رسيدگي به پيام هاي ۱۳۷
و  ۱۸۸۸اجرا شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :اين طرح بطور
مستمر و مداوم تا جلب رضايت شهروندان ادامه
خواهد داشت.
خدامی استمرار در حل مشکل سدمعبر را
الزم و ضروری دانست و افزود :برای رفع معضل
سدمعبر در سطح شهر الزم است در کنار برخورد
قاطعانه استمرار را نیز در دستور کار داشته
باشیم تا این مهم برای کسبه نهادینه شود .
وی با اشاره به قانون شهرداریها در
خصوص ممنوعیت سدمعبر عمومی و اشغال
پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها برای کسب و
یا سکنی و هر نحو دیگر ،بیان کرد :اجرای قانون
سدمعبر ضمن تامین و حفظ حقوق شهروندان
سبب زیبایی معابر سطح شهر و نیز آرامش و
آسایش آنان میشود .
خدامی تاکید کرد :معابر و پیاده روها یکی
از پایدارترین روشهای حمل و نقل و آسایش
مردم است و همچنین از جنبه های مختلف،
زیست محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
در جهت توسعه پایدار شهری دارای اهمیت می
باشد و در همین راستا معاونت خدمات شهری
و اجرایی شهرداری منطقه شش جهت رعایت
حقوق و آسایش و نیز تسهیل درعبور و مرور
شهروندان ،به اجرای طرح ضربتی جمع آوری و
جلوگیری از سد معبر توسط اصناف و کسبه در
معابر و پیاده روها اقدام کرده است.

بازدید شهردار و مدیران منطقه  10از
پروژه های در دست احداث

شهردار منطقه  10در راستای پویش سه
شنبه های بدون خودرو با استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومی از پروژه های در دست
احداث منطقه بازدید کرد.
به گزارش امتیاز ،در این برنامه که با
هدف توسعه استفاده از حمل و نقل عمومی،
فرهنگ سازی سه شنبه های بدون خوردو و
كاهش آلودگی هوا و ترافيك شهر تهران انجام
شد ،حسین بحیرائی شهردار منطقه با همراهی
جمعی از معاونین و مدیران اقدام به بررسی
وضعیت نگهداشت شهر و بازدید از پروژه های
در دست احداث منطقه از جمله بوستان عرب،
باغ حکیم و  ...توسط دوچرخه کرد.

