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وطن امروز :در ارزشیابی اداره کل امور دانشآموختگان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،لیس��ت دانشگاههای
معتبر کش��ور هندوستان و نحوه ارزشیابی مدارک این
دانشگاهها اعالم شد 32.دانشگاه هندوستان در ارزشیابی
مدارک توسط وزارت علوم در سطح گروه یک (ممتاز)
معتبر و30دانشگاه در سطح گروه ( 2خوب) اعالم شدند
که ثبت نام در دوره کارشناس��ی ارشد ( )Masterدر
کالجهای وابسته به دانشگاه دهلی به شرط تحصیل تمام
وقت در دانشگاه دهلی با تایید دانشگاه ،کالج و سرپرست
دانشجویان ارزشیابی میشود.

نخستینالمپیکدانشآموزی
از سوم تیر آغاز میشود

ف�ارس :قائممقام وزی��ر آموزش و پ��رورش در امور
تربیتبدنی و سالمت از برگزاری نخستین المپیک
دانشآموزی از س��وم تیر تا  15مردادماه در کش��ور
خبر داد .کیومرث هاشمی افزود :نخستین المپیک
دانشآموزی کشور با حضور بیش از15هزار دانشآموز
از سوم تیرماه در 14استان برگزار میشود.

توزیع کارت بیمه طالیی

ایس�نا :وزیر آموزش و پ��رورش کارت بیمه طالیی را
شروع یک حرکت برایشأن و جایگاه فرهنگیان کشور
دانس��ت و خطاب ب��ه معلمان گفت :پش��ت پرده این
 120هزار کارتی که امروز ارائه میش��ود  6ماه بحث و
جدل و سختی و مشکالت وجود دارد .هیچگاه نخواستم
از این مش��کالت صحبت کنم زیرا ای��ن کارتها باید
 12اردیبهشت به شما تحویل داده میشد .حاجي بابایی
با اش��اره به توزیع  120ه��زار کارت بیمه طالیی میان
فرهنگیان اس��تان تهران ادامه داد :برای استفاده بیش
از یک میلیون و  700هزار فرهنگی در سراس��ر کشور،
کارت بیمه طالیی در حال تولید است .ارائه این کارت
برای بازنشستههای فرهنگی نیز در حال پیگیری است.

واکنش سازمان سنجش به معرفی
نفرات برتر قبل از برگزاری کنکور89

مهر :رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه
خود سازمان سنجش نیز نمیتواند نفرات برتر کنکور را
پیشبینی کند ،گفت :پیشبینی موسسات در این زمینه
صرفا تالشی اقتصادی و سودجویانه است .محمد حسین
سرورالدین با اشاره به تبلیغات موسسات کنکور درباره
پیشبینی نفرات برتر کنکور امس��ال قبل از برگزاری
آزمون افزود :چنین تبلیغاتی بر داوطلبانی که به عنوان
نفرات برتر اعالم ش��دهاند و همچنین دیگر داوطلبان
کنکور تأثیر منفی دارد و اثرات س��وئی برای آنها به جا
میگذارد .وی اظهار داش��ت :اگر پیشبینی نفرات برتر
کنکور قبل از برگزاری آزمون میتوانست حقیقت داشته
باش��د ،سازمان س��نجش آموزش کشور که تشکیالت
پیشرفتهتر و وسیعتری نسبت به موسسات کنکور دارد
میتوانست این کار را انجام دهد.
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گ�روه اجتماعی :پس از انتش��ار خب��ر تخریب جنگلهای
خی��ررود موج��ی از اظهارنظره��ای مختلف درب��اره این
موضوع زیس��تمحیطی از سوی مس��ؤوالن مطرح شد .بر
این اس��اس رئیس اداره محیطزیس��ت نوشهر و چالوس با
اشاره به مجوزهای صادر شده از سوی اداره منابع طبیعی،
اداره کل محیطزیس��ت مازندران و سازمان محیطزیست
ب��رای انتقال آب از رودخانه چال��وس به نور گفت :تخریب
جنگلهای «خی��ر رود» بالمانع اس��ت .عبدالرضا صادقی
درباره تخریب جنگلهای «خیر رود» در اس��تان مازندران
ب��ه منظور عبور کانال آب به ف��ارس گفت :این کانال برای
انتق��ال آب از رودخانه چالوس به نور در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .وی با بیان اینکه احداث کانال آب طرح ملی است،
گفت :مجوزهای اولیه و الزم برای اجرایی ش��دن این پروژه
صادر شده است .رئیس اداره محیطزیست نوشهر و چالوس
در ادامه تصریح کرد :گزارش ارزیابی پروژه مورد نظر به اداره
کل محیطزیست استان مازندران ارائه و بررسی شده است.
صادقی افزود :این پروژه در ابتدا در س��ال  80-81آغاز شد
که به دلیل مخالفتهای محیطزیست و عدم ارائه گزارش
ارزیابی زیست محیطی عملیات متوقف شد؛ پس از مدتی با
ارائه مدارک الزم دوباره از سال  86عملیات احداث کانال آب
ادامه یافت .رئیس اداره محیطزیست نوشهر و چالوس درباره
اینکه منطقه مورد نظر حفاظت ش��ده نیز است ،گفت :به
دلیل اینکه احداث کانال آب به منظور انتقال آب از رودخانه
چالوس به نور طرح ملی بوده ،بالمانع است .با توجه به اینکه
جنگله��ای «خیر رود» در حاش��یه صفر منطقه حفاظت
ش��ده قرار داشته ،مجوز داده شده اس��ت .صادقی در ادامه
اظهار داش��ت :وزارت نیرو مجوزهای الزم را از س��وی اداره
منابع طبیعی و محیطزیست اس��تان مازندران اخذ کرده

جامعه

تخریب جنگل برای انتقال آب!

محیطزیست نوشهر :تخریب جنگلهای «خیر رود» بالمانع است

اس��ت .وی در پاسخ به این پرسش که چرا محیطزیست با
تخریب جنگلها موافقت کرده است ،گفت :این طرح ملی و
بسیار بزرگ است و اگر این آب به منطقه نور و آمل برسد
بزرگترین طرح در مازندران است و کشاورزان محروم از این
آب برای کشاورزی و همچنین برای شرب استفاده میکنند.
صادقی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا تخریبها ایرادی
ندارد ،گفت :از نظر محیطزیست تخریب جنگلها بالمانع
است،به این دلیل که مجوز دارند و از سازمان محیطزیست
و اداره کل محیطزیست مازندران مجوزهای الزم را کسب
کردهاند .از س��وی دیگر اس��تاندار مازندران درباره تخریب

انتقاد چمران از طرح انتخاب شهرداران توسط مردم

رئیس شورایعالی استانها :اختیارات شوراها با اين طرح از بين ميرود
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران برگزاری انتخابات
برای ش��ورای  22ماهه را غیرمنطقی دانست و گفت :هدف
از طرح تجمیع انتخابات ،صرفهجویی در وقت و هزینههاست،
در حالی که اگر قرار باشد  120هزار عضو شورا برای  22ماه
انتخاب شوند و پس از مدت کوتاهی انتخابات دیگری برگزار
شود ،نقض این قانون است .به گزارش ایسنا ،مهدی چمران با
ابراز امیدواری از اینکه طرح افزایش دوره سوم به 6سال که به
صحن مجلس آمده با موافقت نمایندگان تصویب شود ،افزود:
این طرح محاسن بسیاری داشته و میتواند از یک انتخابات
بزرگ اما نیمه دوره جلوگیری کند .وی همچنین درباره طرح
انتخاب شهردار توسط مردم گفت :طرح انتخاب شهردار خوب
است ،در صورتی که بقیه قوانین مرتبط را در اساسنامه شوراها
تغییر داده و با این قانون تطبیق دهند .این در شرایطی است
که هماکنون شورای شهر را شورای شهرداری مینامند و هیچ
اختیار دیگری برای آن قائل نمیش��وند .رئیس شورای شهر
تهران درباره اینکه چرا ش��وراهای شهر تبدیل به شوراهای
شهرداری ش��دهاند ،توضیح داد :شوراهای اسالمی شهرها با
نقایص قانونی زیادی مواجه هستند که باعث شده تنها بخشی
از اختیارات خود را مورد استفاده قرار دهند .آن اختیارات نیز
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با تصویب طرح انتخاب شهردار از بین میرود .وی در پاسخ
به اینکه چرا نواقص قانونی ش��وراها اصالح نمیشود ،گفت:
این را باید از نمایندگانی بپرس��ید که ط��رح میآورند .االن
 30سال است که قوانین شوراها به طور کامل اجرا نمیشود
و تنها بخشی از این قوانین اجرا شده که کافی نیست .رئیس
شورایعالی استانها با بیان اینکه شورا نمیتواند برای اصالح
قوانین کاری انجام دهد و قانون را مجلس تصویب میکند،
ادامه داد :ما نیز پیشنهاد دادهایم که هم اکنون در دولت است.
آنها نیز موافق طرحهای ما نیستند .بخشی هم که تصویب شده
در برنامه سوم و چهارم قرار گرفت اما اجرا نشد .چمران ادامه
داد :مجلس شورای اسالمی در سال  62طرحی را با موضوع
خودکفا شدن شهرداریها در موضوع بودجه به تصویب رساند
که ماده  2آن نحوه درآمد پایدار بود .ماده یک طرح تصویب
شد اما ماده  2هنوز تصویب نشده است .وی خاطرنشان کرد:
پس از گذش��ت  3دوره از عمر شوراهای اسالمی شهرها ،آیا
هنوز زمان اصالح قوانین شوراها نرسیده است .ما نیز معتقدیم
که شوراهای اسالمی شهر باید جامع و کامل باشند نه اینکه
شوراهای شهرداری باشند و با حذف یکی از اختیارات ،شوراها
تبدیل به شیر بییال و اشكم شوند.

جنگلهای «خیر رود» نوشهر در پی عبور کانال آب گفت:
این کانال آب از مس��یری عبور میکند که از داخل عرصه
ویالهای ریاست جمهوری نیز خواهد گذشت .سیدعلیاکبر
طاهایی اظهار داشت :در شرایطی که مهار آب سطحی در
کشور به ش��اخص  40درصد رسیده است 10درصد از آب
در استان مازندران مهار میشود .در حالی که ما بشدت در
استان نیازمند آب هستیم آبها روانه دریا میشوند .وی در
ادامه افزود :آب رودخانههای غرب مازندران در حال حاضر
به دریا میریزد که قرار اس��ت آب این رودخانهها با رعایت
اصول علمی از غرب به شرق استان ،منتقل شود .با ورود آب
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به شبکه انتقال آب مردم منطقه غرب استان نیز از این آب
بهرهمند میشوند .استاندار مازندران ادامه داد :این کانال آب
از کجا باید عبور کند ،قطعا عبور این کانال ،باید به شکلی
باش��د که کمترین آسیب و صدمه را برای مناطق جنگلی
داش��ته باش��د چون مازندران محصور بی��ن دریا و جنگل
اس��ت .طاهایی تصریح کرد :قطعا مق��داری از عرصههای
جنگلی در پی پروژههای توس��عهای آسیب میبینند ،مهم
این اس��ت که اقدامات جبرانی تدبیر و دوباره جنگلکاری
ش��ود .اگر پروژه کانال آب در «خیر رود» به جنگل آسیب
میزند باید جنگلکاری انجام شود .وی نیز اعالم کرد :این
پروژه ،مجوز زیس��ت محیطی دارد .استاندار مازندران ادامه
داد :اگر این پروژه کمی با مش��کل مواجه ش��ده بود به این
دلیل بود که باید از داخل عرصه ویالهای ریاستجمهوری
عبور میکرد و اجازه آن داده نمیش��د اما با س��فر یکی از
مسؤوالن نهاد ریاستجمهوری به منطقه ،رسما اعالم شد
که نهاد ریاس��ت جمهوری مانع این کار نشود و پروژه ادامه
یاب��د .اخیرا وزارت نیرو (آب منطقهای اس��تان مازندران) با
مشورت گروه مهندسین مشاور مهاب قدس درصدد اجرای
طرح مل��ی انتقال آب از غرب اس��تان مازندران به ش��رق
استان است ،کانال آبی که برای عبور نیازمند قطع درختان
جنگلهای «خیر رود» است .وزارت نیرو طی سالها جهت
اقدام نیکوی برق رسانی به مناطق مختلف استان مازندران با
ایجاد دکلهای برق فشار قوی قسمتهای وسیعی از منابع
طبیعی را تخریب کرده و در اختیار خود درآورده اس��ت و
اکنون نیز برای آب رسانی درصدد تخریب قسمتی دیگر از
منابع طبیعی و جنگلهاست در حالی که مسیر انتقال آب
میتواند همان مسیر دکلهای برق فشارقوی باشد ،مسیری
که حق کاشت هیچ درخت جدیدی در آن وجود ندارد.

ایجاد کمپهای ترک اعتیاد شیشه درکشور

بهزیستی :هزینه درمان اعتیاد زنان باردار و کمبضاعت پرداخت میشود

بهرنگفتوحی :روز گذشته سازمان بهزیستی در تاالر شقایق
نشس��تی را با حضور خبرنگاران و اهالی رسانه درباره مواد
مخدر و آسیبهای اجتماعی آن برگزار کرد .در این نشست
سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی با اشاره
به برنامههای سازمان برای درمان زنان معتاد با اعالم اینکه
زنان باردار و کمبضاعت معتاد از تمام یارانههای درمان بهره
مند میشوند ،گفت :تمام هزینه درمان این قشر مظلوم که
بین  6تا  9درصد اس��ت ،پرداخت میشود .فرهاد اقطار در
ابتدای س��خن با اشاره به افتتاح خط ملی «اعتیاد» از سال
 ،87ضمن بیان اینکه تاکنون بالغ بر  618هزار و  103نفر با
این خط تماس گرفتهاند ،گفت :حدود  62درصد تماسهای
س از
موفق را پاسخگو بودهایم .وی با بیان اینکه بیشترین تما 
سوی زنانی بود که همسر و یا فرزندشان معتاد بودند ،افزود:
متاس��فانه خط ملی اعتیاد در برخی از استانها قطع شده
است و در حال پیگیری هستیم تا طی ماه آینده وصل شود.
سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور
یادآور شد :در سیاستهای کلی سازمان ،افزایش تعداد مراکز
درمانی در بخش دولتی متوقف شده و توسعه این مراکز در
بخش غیردولتی پیگیری میشود.
کاهش ایدز در معتادان
وی ب��ا بیان اینکه م��وارد بروز  HIVمثب��ت در میان
معتادان کاهش یافته اس��ت ،ایجاد دستگاههای خودپرداز،
کاهش مراکز درمان سرپایی دولتی و افزایش این مراکز در
بخ��ش غیردولتی را از جمله علل کاهش میزان بروز موارد
جدید  HIVدر رفتارهای پرخطر بیان کرد .اقطار با اشاره به
اعتبارات درمان در سازمان بهزیستی ،خاطرنشان کرد :سال
گذشته  4میلیارد تومان اعتبار در بحث درمان برای سازمان
تصویب شده که تنها  86درصد آن تحقق پیدا کرد .متاسفانه
امسال نیز نسبت به پیشنهادات ،این اعتبار همچنان کاهش
پیدا کرده است.
کمپهای مجاز و غیرمجاز
وی با اش��اره به مراکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
تصریح کرد 41 :مرکز سرپناه شبانه 183 ،تیم سیاری23 ،
اجتماع درمان سیار 26 ،مرکز دولتی 835 ،مرکز غیردولتی و
 108مرکز  DICدر حال فعالیت هستند .این مقام مسؤول
در بهزیستی با بیان اینکه بالغ بر یکهزار کمپ در کشور وجود
دارد ،ادام��ه داد :حدود  118کمپ با پروانه در حال فعالیت
هستند و  100کمپ دیگر تا به حال موافقت اصولی را اخذ
کردهاند ،بنابراین از تعداد یکهزار کمپ موجود در کشور تنها
حدود  220کمپ قانونی است و مابقی به صورت غیرقانونی
فعالیت میکنند که با توجه به معضالت و عوارض و علمی
نبودن آنها باید تعطیل ش��وند .وی با بیان اینکه کمکردن
آسیب در یک نقطه راه حل درستی نیست ،اضافه کرد :در
حال حاضر در این کمپها  30تا  60نفر نگهداری میشوند و
در هر کمپی که بیش از این تعداد معتاد نگهداری میشوند،
غیرقانونی است .سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان
بهزیستی با اشاره به اينكه بیشتر معتادان مراجعه كننده به
کمپهای تهران از استانهای غربی کشور هستند ،تاکید

کرد :با توجه به درخواس��ت این افراد کمپها نباید نزدیک
منازل فرد باشند .وی با بیان اینکه به کمپهای غیراستاندارد
مجوزی ارائه نمیشود ،افزود :ما به تمام سازمانهای مربوطه
اعالم کردهایم که مس��ؤولیت پلم��ب کردن این کمپها با
سازمانبهزیستینیست.
کمپهایویژهشیشه
اقطار با اشاره به تدوین دستورالعملهای کاملی درباره
مواد ش��یمیایی و روانگردانها و ارس��ال آن به ستاد مبارزه
با مواد مخدر ،اظهار کرد :بحث شیش��ه با روشهای شربت
تریاک جوابگو نیس��ت و احتیاج به روشهای روان درمانی
دارد .به گفته وی تحقیقات انجام شده در یک کمپ نمونه
در بحث شیشه در حال انجام است که درصورت تایید نتایج
و موافقت مس��ؤوالن ،کمپهای شیشه در کشور راهاندازی
میشود .سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی
با بیان اینکه پس از درمان معتاد از سوی جامعه انگی به فرد
خورده میشود ،توضیح داد :در این راستا خانههای بینراهی
جهت ایجاد آمادگی و آموزش ایجاد ش��ده است که پس از
دوره درمانی در کمپها و در صورت درخواست بیمار طی 2
ماه دوره بین راهی را در کمپ خواهد گذراند .وی در رابطه با
اعتیاد در زنان عنوان کرد :انگ اعتیاد در زنان بیش از مردان
اس��ت و اکثر خانمها توسط پدر ،شوهر و یا جنس مخالف
معتاد شدهاند .اقطار ادامه داد :متاسفانه خانواده به علت انگ
آنها را مورد درمان قرار نمیدهند و امسال ما قول میدهیم
که برنامهای برای خانمهای معتاد و آسیب دیده داشته باشیم
و برنامهای در جهت تسهیل پذیرش آنها در مراکز درمانی
داش��ته باشیم .سرپرس��ت دفتر مداخله و بازتوانی سازمان
بهزیستی با اشاره به برنامههای س��ازمان برای درمان زنان
معتاد ب��ا اعالم اینکه هزینه درمان زنان باردار و کمبضاعت
معتاد به صورت یارانه توسط سازمان تامین میشود ،گفت:
این قش��ر مظلوم که بین  6تا  9درصد اس��ت ،با این اقدام
تح��ت درمان رایگان قرار میگیرند .وی ابراز امیدواری کرد
که س��تاد و وزارت رفاه در زمین ه یارانهها به ما کمک کنند
تا بتوانیم قسمتی از هزینه بیماران را بر عهده بگیریم ،بویژه
در رابطه ب��ا بیماران کمبضاعت و بیبضاع��ت .وی با بیان
اینکه س��ال گذشته  30هزار معتاد در کمپهای استاندارد
درمان شدند ،خاطرنشان کرد :مطمئنا این درمانها بدون
بحثهای پشتیبانی و حمایتهای اجتماعی و حل معضالت
خانواده ممکن نخواهد بود ،پس اگر قسمت ادامه درمان حل
نشود ،مشکالت باقی خواهند ماند .سرپرست دفتر مداخله
و بازتوانی این سازمان با اشاره به یکی از مشکالت سازمان
درباره نداشتن بانک اطالعاتی جامع تصریح کرد :متاسفانه در
حال حاضر بانک اطالعاتی در رابطه با معتادان و اینکه تا به
حال چقدر درمان شدهاند یا تا چه حد برنامه درمانی خود را
طی کردهاند ،نداریم و این مساله در حال کار پژوهشی است.
وی در خاتمه با اش��اره به طراحی بازی درباره مهارتهای
زندگی با رویکرد پیش��گیری از اعتیاد توسط شرکتهای
مختلف ،عنوان ک��رد :در پایان س��الجاری این بازیها به
صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

ترک اعتیاد با فناوری نانو

رئیسمرکزتحقیقاتمولکولی -سلولیدانشگاهعلوم
پزشکی ایران از اجرای پروژه تحقیقاتی در حوزه تاثیرات
بیولوژیک اعتیاد در ای��ن مرکز خبر داد و گفت :در این
پروژه با اس��تفاده از نانوتکنولوژی اقدام به ترک اعتیاد با
استفاده از فناوری نانو کردیم .به گزارش مهر ،محمدتقی
جغتایی با اش��اره به مطالعات انجام شده در این زمینه
در دانشگاهها افزود :مساله اعتیاد یک مشکل اقتصادی
است و بسیاری از نیروهای فعال جامعه را دربر میگیرد
از این رو اولویتها و شاخصهایی از سوی دانشگاه علوم
پزشکی ایران به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد .وی با
بیان اینکه با ارائه این شاخصها تعدادی از پایاننامههای
دانشجویان به این موضوع اختصاص یافت ،اظهار داشت:
بررس��ی اس��تفاده از نانوتکنولوژی در آزادسازی داروی
متادون در بدن مصرفکننده و اثرات مخربی که بر جای
میگذارد مهمترین پروژهای اس��ت که در این زمینه در
این مرکز تحقیقات پیگیری میشود .جغتایی به جزئیات
این پژوهش اش��اره کرد و ادام��ه داد :داروی متادون در
فرد مصرفکننده خیلی س��ریع آزاد میشود و ما بر آن
هستیم تا بتوانیم با اس��تفاده از نانوفناوری سرعت این
آزادس��ازی را کم کنیم و اثر دارو را به حداقل برس��انیم
تا مصرف این دارو در ترک اعتیاد کاهش یابد و موجب
جلوگیری از وابستگی دوباره فرد به متادون شود .رئیس
مرکز تحقیقات مولکولی -سلولی با تاکید بر اینکه در حال
حاضر داوری متادون جایگزین مواد مخدر ش��ده است،
خاطرنش��ان کرد :این پروژه در مرکز تحقیقات سلولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال اجراست.

نقل قول
مدی��رکل ام��ور حقوق��ی و ثبتی س��ازمان اوقاف و
امورخیریه 64 :درصد امالک وقفی سند ندارند.
سرپرس��ت اداره کل می��راث فرهنگ��ی :هیچ یک از
انباره��ای تجاری داخل مجموعه ب��ازار تاریخی تهران
توسط سازمان آتش نشانی تأیید نشدهاند.
رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداش��ت :تس��هیل
دسترسی گروههای آسیبپذیر تغذیهای مانند کودکان،
مادران باردار و س��المندان به م��واد غذایی طبیعی از
استراتژیهای وزارت بهداشت است.
شوپرورش :سند برنامه درسی ملی
مشاور وزیر آموز 
در مراح��ل پایانی تدوین قرار دارد و تا پایان تابس��تان
امسالنهایی ميشود.
معاون اطالعات و آمار ش��ورای فرهنگی ـ اجتماعی
زن��ان :یک میلیون و  641هزار و  44خانوار در کش��ور
توسط زنان اداره میشود.

اخبار پایتخت
رشد 200درصدیصدورپروانهساختمانی

منطقه  :8معاون شهرس��ازی شهرداری منطقه از رشد
 200درصدی صدور پروانه س��اختمان در شرق تهران
خب��ر داد .به گزارش مهر ،مه��رداد خودی با اعالم این
مطلب گفت :طی  3ماهه گذشته  289پروانه ساختمانی
صادر ش��د ،در حالیکه در مدت زمان مش��ابه در سال
گذشته  144پروانه صادر شده بود .وی با اشاره به تعامل
دوس��ویه مدیران ش��هری با دفاتر خدمات الکترونیک
افزود :به جهت آگاهی از خدمات این دفاتر به شهروندان،
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از دفاتر خدمات
الکترونیک بازدید میشود .معاون شهرسازی منطقه 8
گفت :صدور گواهی ،پایان کار ،تمدید پروانه ساختمان،
ابط��ال پروان��ه س��اختمان ،تعویض مهن��دس ناظر،
ثبت نام و تحوی��ل آرم طرح ترافیک از جمله خدمات
دفاتر الکترونیک به ش��هروندان اس��ت .وی با اشاره به
مراجع��ه روزانه  7تا  10نفر از ش��هروندان به این دفاتر
افزود :گواهی ساختمان نوساز و عدم خالف ظرف مدت
یک هفته در این دفاتر صادر میشود.

2پایانهتاکسیرانیساخته
و ساماندهی شد

منطق�ه  :5مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری
منطقه از احداث و ساماندهی پایانههای تاکسیرانی خبر
داد .حمیدرضا معظمی ،معاون حمل و نقل و ترافیک
منطقه احداث و توس��عه پایانه تاکس��یرانی در نقاط
پرتردد را از برنامههای سال جاری عنوان کرد و گفت:
افزایش سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری
یکی از اهداف پیشبینی شده در برنامههای مدیریت
شهری است که در همین راستا توسعه و افزایش حمل
و نقل عمومی و س��رویسدهی مناسب در دستور کار
قرارگرفت .وی با اش��اره به احداث پایانه تاکس��یرانی
شقایق گفت :این پایانه در فضایی به مساحت 15هزار
مترمربع در ضلع شمال ایستگاه مترو احداث شد که با
بهرهبرداری از آن سرویسدهی بخشی از مسافران غرب
تهران از طریق این پایانه انجام میشود.

