
مهندس مختاری، شهردار قدس:
جهش  و  عمرانی  پروژه های  شکوفایی  سال   ،۹۹ سال 

سرانه های شهری 

مهندس مختاری شهردار قدس ضمن بیان رویکرد چند بعدی مدیریت 
شهری قدس در راستای عدالت اجتماعی توزیعی و اشاره به سال ۹۹ به 
عنوان سال شکوفایی پروژه های عمرانی و جهش سرانه های شهری در 
حوزه های مختلف، گفت: مجموعه شهرداری ها نیز از گزند اثرات منفی 
اقتصادی و درآمدی شیوع ویروس کرونا در امان نمانده اند و باید دولت 
محترم با اتخاذ تصمیمات مناسب و ارائه بسته های حمایتی شهرداری ها 
یاری کند.مهندس مسعود مختاری شهردار  با کرونا  مبارزه  در مسیر 
قدس با بیان اینکه سال ۹۹ سال شکوفایی پروژه های عمرانی سطح 
و شهرداری  پنجم  دوره  اسالمی  گفت: شورای  بود  شهرقدس خواهد 
با برنامه ریزی مدون به دنبال ارتقای سرانه های مختلف در سطح شهر 

بودند که در سال جاری نتایج آن قابل مشاهده خواهد بود.
شهردار قدس بیان داشت: تغییراتی که این دوره در زیرساخت های شهر 
اعمال شده بی سابقه خواهد بود و به طور مثال تنها در سال جاری دو 
استخر دوقلو و شش سالن ورزشی به سرانه ورزشی شهر اضافه خواهد 
شد و در سایر حوزه ها نیز همانند فرهنگی و فضای سبز با افتتاح و 

بهره برداری از پروژه های مذکور با افزایش سرانه مواجه خواهیم بود.
مختاری گفت: مجموعه مدیریت شهری قدس نگاه یک بعدی و محله ای 
برای ارتقای سرانه ها نداشته و با هدف ارتقای تمام شاخص ها و رعایت 
عدالت اجتماعی، توزیع امکانات شهری را در تمام محالت و به صورت 

یکسان در نظر می گیرد.
وی ادامه داد: اهدای ۵ قطعه زمین به آموزش و پرورش برای افزایش 
سرانه آموزشی، اهدای دو قطعه زمین به شبکه بهداشت و درمان برای 
افزایش سرانه درمانی و افزایش ایستگاه های آتش نشانی و اورژانس برای 
ارتقای سطح ایمنی در نقاط مختلف شهر از جمله اقدامات مدیریت 
شهری بوده است.شهردار قدس با بیان اینکه مدیریت شهری در دوره 
پنجم بهبود زیرساخت های شهر را مهمترین پروژه و هدف خود در نظر 
گرفته است تا شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر شهر باشیم، از توسعه 
عادالنه  توزیع  و  رسیدگی  محوریت  با  شهری  زیرساختهای  ارتقای  و 
اقدام  پروژه های در دست  اتمام   و  برخوردار  امکانات در مناطق کمتر  
اشاره  با  مختاری  داد.مسعود  در سال جاری خبر  مجموعه شهرداری 
به سهم باالی اعتبارات عمرانی در بودجه سال۹۹ شهرداری به منظور 
اتمام و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و رسیدگی به مناطق کمتر 
برخوردار، اظهار داشت: در سال جاری نیز با توجه به رویکرد مدیریت 
شهری در تداوم روند عمران و آبادانی و بهبود و ارتقای شاخص های 
کیفیت زندگی، تکمیل و احداث پروژه های متعدد در زمینه های ورزشی، 
مناطق  به  و رسیدگی  رفاهی  فرهنگی، خدماتی،  فضای سبز شهری، 
کمتر برخوردار و بافت فرسوده در اولویت اقدامات قرار گرفته است.وی 
تصریح کرد: تعدد پروژه های عمرانی اجرا شده در سال گذشته حاکی 
از رشد و ارتقای سرانه های عمومی و بهبود شاخص های توسعه شهری 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، رفاهی و خدماتی بود که در 
هفته دولت سال گذشته با بهره برداری و افتتاح پروژه های شاخصی 
چون سالن کشتی شهید ابراهیم هادی به عنوان بزرگترین سالن کشتی 
غرب استان تهران در شهر قدس، افتتاح خانه فرهنگ استاد شهریار 
در شهرک شهید عزیزی، افتتاح ساختمان شهرداری) پارلمان شهری 
سابق( و بهره برداری از میدان نماز آرامستان بهشت فاطمه)س( این 

رویکرد پیگیری و اجرایی شد.
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لزوم رعایت پیوست های مدیریت 
بحران در توسعه پایدار شهری

توجه به جوانان 
 توجه به 

آینده کشور است

مهندس میرزایی، نائب رئیس شورای اسالمی شهرقدس با اشاره به ابعاد مختلف اصول اساسی توسعه 
پایدار شهری و اهمیت رعایت پیوست های مدیریت بحران در آن و در حوزه ساخت وسازهای شهری، گفت: 
امروزه ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی و مصالح مقاوم و غیراشتعال با استفاده از تکنولوژی های 
روز دنیا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی حریق و زلزله و کاهش خسارات جانی و مالی در شهرقدس 
با توجه به تراکم جمعیتی باال امری ضروری قلمداد می شود.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

شورای اسالمی و ...
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نویسنده:  دکترحسن رنجبر
روز های  گشت.  خواهد  باز  جهان  به  نشاط  و  شادی  آرامش،  سالمتی، 
سخت می گذرد و تنها خاطرات آن می ماند و خاطرات آن نیز شیرین 

است . 
 آنچه درجهان مدرن امروز و ازجمله در کشور عزیزمان ایران دارد، اتفاق 
می افتد پند و عبرتهای بسیار دارد. هان ای دل عبرت بین از دیده نظر 

کن هان، امروزه ویرانی طاق کسراهای زیادی آیینه عبرت است. 
 بدون شک شیوع این بیماری ویروسی مصیبتی بزرگ است که جامعه 
بشری را بشدت درگیر کرده و هر روز هم ابعاد جدیدتر و خطرناکتری به 
خود می گیرد، جان انسان هایی را گرفته و همچنان قربانی های دیگری 

را هم به دنبال خواهد داشت. 
بسیاری، عزیزان خود را از دست داده و خواهند داد. جریان زندگی و 
چرخه مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هر آنچه به زندگی انسان 
انسان  میلیارد  نموده است. چند  را مختل  دارد  تعلق  در جامعه مدرن 
را خانه نشین کرده و هر روز سختگیری ها بیشتر و بیشتر می شود. به 
همین مقیاس کسب و کارها را از رونق انداخته و تبعات اجتماعی، روانی 

و اقتصادی این خانه نشین شدن ها در حساب نمی گنجد. 
مسئله اول مردمان همه جوامع فارغ از هر تمایزی حفظ جان است و 

بس. پس شیوع این ویروس مصیبت است و فاجعه. 
انسان  افراطی   " " فرد گرایی  اتفاق می افتد که  این همه در جهانی    
مدرن قرن بیست ویک به علل گوناگون او را موجودی خود خواه، خود 
محور، متکبر، زیاده خواه، سرکش و شدیداً مادی گرا نموده به طوری که 
از خصائل واالی انسانی به دور افتاده است. معنویت در زندگی انسان ها 
و جوامع انسانی کم رنگ شده و گاهی رخت بر بسته و حس لذت جویی 
مادی محور تمامی فعالیت ها و رفتار های فردی و اجتماعی گردیده است. 
" من" محور و معیار همه چیز است؛ خانه من ،ثروت من ،ویالی من، 
سهام من و هزاران من دیگر. منی که از یاد برده است تنها امانتداریست 
که مالک اصلی آن خداست و خود نیز چند صباحی خواهد بود و مرگ 

تنها پدیده ای که هیچ استثنایی نمی شناسد اورا در برخواهد گرفت. 
در نگاه ِلیبرالیستی امروز این انسان نه اشرف مخلوقات و " و لقدکرمنا 
بنی آدم " است و نه " احسن تقویم"، بلکه جسمی مادی بوده که جز 

لذت جویی، کمالی نمی جوید . 
 در حوزه اجتماعی نیز با دولت ها و کشورهایی مواجهه هستیم که تحت 
با استفاده  اقدامی را مشروع دانسته و  " منافع ملی" هر  تامین  عنوان 

از قدرت خویش حتی دارو را هم تبدیل به ابزاری برای کسب منفعت 
نمی پذیرد.  را  آنان  اند که هژمونی  نموده  و دولتی  بر هر کس  و فشار 
)گر چه در فضای بین المللی با روندهایی از همگرایی و کم رنگ شدن 
مرزهای سیاسی و حاکمیت های مطلق و شکل گیری نهاد های حقوقی و 
کیفری بین المللی مواجه ایم اما با کمال تاسف باید گفت با جابه جا شدن 

حتی یک رئیس جمهور بسیاری از این تالشها ناکام می گردد.( 
بیکران  منظومه های  کرات  و  سیارات  کشف  دنبال  به  که  دولت هایی 
هستی اند، شبیه سازی انسان و هوش مصنوعی، بمب های هسته ای و 
موشکهای قاره پیما برای کشتار انبوه و هزاران هزار پدیده دیگر، حال 
چرا اینقدر مستاصل و درمانده شده اند؟. درماندگی که سبب گردیده 
مدرن  خیلی  صورت  به  هم  را  پزشکی  تجهیزات  جهان  اداره  مدعیان 
سرقت نمایند. تصور نمی شد یک ویروس به این میزان ارزشهای جامعه 

غربی را به آسانی بشکند و فرو ریزد. 
که شرح  پرست  هیاهوی الل  بی  زمانه  در  نیست،  ماجرا  این همه  اما 
لحظه لحظه حال برای ناباوران خیال پرست، سخت و طاقت فرساست، 
نه تنها باید دست ها را شست، بلکه چشم ها و ذهن ها را هم باید شست. 
باور داشت که جور دیگری هم می توان دید. و شاید بتوان گفت این آغاز 
تحولی بزرگ در همه ابعاد زندگی انسان امروز خواهد بود؛ تحول سبک 
وحاکمیت های  مستقل  دولت های  حکومتداری،  در  دگرگونی  زندگی، 
تغییر ساختارهای  برای  آغازی  و  باور سیاستمداران  در  تغییر  و  مطلق 
دیگر  عبارتی  به  و  قضایی  و  فرهنگی  اجتماعی.  اقتصادی،  سیاسی، 
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. حال که شیوع یک ویروس )که 
بر هم می زند و  را  در علت و منشا آن هم بحث است( همه معادالت 
جهان را غافلگیر می کند )این ادعا را می توان در گفتار اندیشمندان و 
سیاستمداران... دنیا دید( و هیچ مرزی نمی شناسد و همه کشورها را در 
نوردیده و جهان با آن مردمان و زمامداران مدعی، آنقدر ناتوان است، 
چرا نباید طرحی نو در انداخت و نگاهی انسانی تر را در رفتارهای فردی 
و اجتماعی حاکم کرد. دراین شرایط است که صحبت از پایان جنگ ها 
این  با شیوع  مبارزه  برای  و تالش همه جوامع  و متحد شدن  می شود 

ویروس . 
مدعیان  برخی  تفکرات  و  الزمانی  آخر  اندیشه های  بسیاری  از  فارغ 
اندازی  پوست  باید  جهان  گفت؛  می توان  غیره  و  عرفانی  مسلک های 
نماید، آن هم با نگاهی الهی و انسانی تر. سخنی تازه باید گفت و طرحی 

نو در انداخت، شاید که فلسفه انتظار همین است. 

بگذرد این 
روزگار 

تلخ تر از زهر 

عضو حقوقدان شورای اسالمی شهر قدس:
زیر گذر اسماعیل آباد ؛آزمونی برای مدیران ارشد شهری

محسن عسگری با اشاره به طوالنی شدن روند احداث زیرگذر اسماعیل 
آباد، گفت: این پروژه آزمونی برای مدیران ارشد است.

آغاز  از  سال  یک  از  بیش  با گذشت  متاسفانه  داشت:  اظهار  عسگری 
عملیات اجرایی زیر گذر اسماعیل آباد  مسووالن راه آهن اقدام قابل 
توجهی در این زمینه نداشتند.وی افزود: بی توجهی شرکت راه آهن 
کشور نسبت به وضعیت عبور و مرور بیش از ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان 
قدس غیر منصفانه است.عضو شورای شهر قدس بیان داشت: فرماندار، 
نماینده محترم مردم شهرستان های قدس، مالرد و شهریار در مجلس 
جلسات  در  که  شهرقدس  اسالمی  شورای  ریاست  و  اسالمی  شورای 
مختلف شرکت می کنند، باید خواستار پاسخگویی اداره راه آهن نسبت 

به این قصور و بی توجهی باشند.
از مهمترین طرح های  یکی  زیرگذر  این  احداث  دکتر عسگری گفت: 
ترافیکی  بار  کاهش  در  را  مهمی  نقش  می تواند  که  است  ترافیکی 
شهرقدس داشته باشد. عضو شورای اسالمی شهرقدس در خاتمه ضمن 
درخواست ورود جدی مدعی العموم تصریح کرد: از دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان قدس درخواست می شود در راستای مطالبات بحق 
مردمی و حفظ حقوق عامه که از تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه 
می باشد، برای فراهم آوردن مسببات حل این مشکل شهرستانی، ورود 

جدی و موثر به این موضوع نمایند.
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رئیس شورای اسالمی شهر قدس:
انسجام شورای اسالمی و شهرداری عامل موفقیت 

مدیریت شهری است
رئیس شورای اسالمی شهرقدس با بیان اینکه نهاد شورای شهر 
به عنوان رکن اصیل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش دارای 
دوکارکرد »قانونگذاری« و »نظارت« می باشد، گفت: اجماع و انسجام 
شورای اسالمی و شهرداری شهرقدس در دوره پنجم اتفاقات خوبی 
را رقم زده است و شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی در بخش های 
مختلف هستیم.حسین چناقچی در سخنانی به مناسبت فرارسیدن 
روز شوراها، این روز را فرصتی مغتنم برای بررسی و تامل بر عملکرد 
مدیریت شهری عنوان کرد و با بیان اینکه شورای اسالمی شهر 
نهادی برآمده از متن جامعه برای مدیریت واحد و متمرکز بر امور 
شهر می باشد، اظهار کرد: این نهاد که تحت لوای نظام مقدس 

جمهوری اسالمی بنیان نهاد شده است و اکنون در دوره پنجم آن 
به سر می بریم، ترجمان مردم ساالری دینی در ایران اسالمی بوده 
و رکن اصیل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به منصه ظهور 
رسانده است. وی تصریح کرد: بی تردید مدیریت امور شهر بدون 
حضور و مشارکت شهروندان، امری ناممکن خواهد بود؛ از این رو 
نمایندگان خدوم شورای شهر به نمایندگی از مردم مسیر توسعه 
و پیشرفت را به واسطه سیاستگذاری های هدفمند و اصولی هموار 
می نماید.چناقچی، شورای اسالمی شهر را دارای ۲ رکن و کارکرد 
»قانونگذاری« و »نظارت« عنوان کرد و افزود: نخستین کارکرد 
پارلمان شهری بر امر قانونگذاری استوار است. قانونگذاری سنگ 
بنای توسعه هر شهری محسوب می شود و نقشه راه اقدامات و 
برنامه های شهرداری را ترسیم می کند. به عبارت بهتر، شورای شهر 
با تصویب قوانین خوب و کارشناسانه، می تواند منابع را به سمت 

و سویی که منافع شهروندان را تامین کند، هدایت نماید.رئیس 
شورای اسالمی شهرقدس خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قدس 
در دوره پنجم اراده و اهتمام خود را بر پیشرفت و آبادانی از طریق 
ایجاد زیرساخت های عمرانی و توسعه متوازن و همه جانبه شهر قرار 
داده و تالش نموده است بیشترین سهم بودجه شهرداری را به 
توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی اختصاص دهد.وی کارکرد دوم 
شورای اسالمی شهر را معطوف به بعد نظارتی این نهاد عنوان کرد 
و ادامه داد: کارکرد دوم نهاد قانونگذاری یا پارلمان شهری، نظارت 
بر حسن اجرای قوانین از سوی شهرداری می باشد. قوانین مصوب 
شورای شهر هر چقدر هم که کارشناسانه و اصولی تدوین شده 
باشند، چنانچه در مقام اجرا گرفتار سوءمدیریت و انحراف از اهداف 
تعیین شده شوند، چیزی جز نسیان و خسارت به بار نمی آورند. 
در اینجا همراهی و اشتراک مساعی شورای اسالمی و شهرداری 

نقشی راهبردی در رسیدن به اهداف ترسیم شده دارد.چناقچی بیان 
داشت: خوشبختانه اجماع و انسجام شورای اسالمی و شهرداری 
شهرقدس در دوره پنجم عامل موفقیت مدیریت شهری بوده و 
اتفاقات خوبی را رقم زده است، به طوری که شاهد رشد و توسعه 
کمی و کیفی در بخش های مختلف هستیم. ایجاد زیرساخت های 
شهری و اجرای پروژه های عمرانی متنوع از جمله احداث و بازسازی 
بوستان ها، مراکز فرهنگی و ورزشی، معابر و... بخشی از اقدامات 
مدیریت شهری است که موجبات ارتقای سرانه های عمومی در 
شهرقدس را فراهم ساخته است. شورای اسالمی شهر همچون 
گذشته از هیچ تالشی که تامین منافع شهروندان را در پی داشته 
باشد فروگذار نخواهد کرد و همگام با مجموعه بزرگ شهرداری 
تالش خواهد نمود به هدف غایی خود که همانا عمران و آبادانی 

شهرقدس می باشد، رهنمون شود.

داوود گرجی، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای 
اسالمی شهرقدس:

توجه به جوانان ،توجه به آینده کشور است
داوود گرجی گفت: اکنون جامعه ایران، جامعه جوانی به شما 
می رود که اکثر جوانان آن تحصیل کرده و دانشگاهی می باشند 
که آماده ورود به عرصه های مختلف اجرایی در کشور و پذیرفتن 
مسئولیت در راستای خدمت به نظام و مردم هستند ، فراهم 
نمودن این بستر مسئولیت خطیری می باشد بر عهده مسئوالن 
اما بر خالف این ویژگی، ساختار بروکراتیک کشور همچنان در 
دست نسل اول انقالب قرار دارد و جابجایی نخبگان و جوانان 
در ساختار با کندی صورت می گیرد با اینکه جوانان در ابتدای 
پیروزی انقالب مخصوصا دوران هشت سال دفاع مقدس ظرفیت 

با توجه به  از این رو  ایرانی را به منصه ظهور رساندند.  جوان 
با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  جوانان،  آفرینی  نقش  ضرورت 
هشیاری تمام اواخر بهمن سال ۹۷ که بیانیه گام دوم را صادر 
کردند مخاطب اصلی آن را جوانان قرار دادند.گرجی اظهار داشت: 
توجه به جوان یعنی توجه به هویت آینده واقعی کشور؛ نه آینده 
امت در  امروز در جان  قوه آن  آینده ای که  بلکه  ای تخیلی، 
ورزش  کمیسیون  است.رئیس  کرده  بُروز  جوانان  همین  قالب 
و جوانان شورای اسالمی شهرقدس گفت: مقام معظم رهبری 
محور همه سیاستها و برنامه های نظام در گام دوم انقالب را با 
تمرکز به استفاده از ظرفیت و توجه به جوانان قرار دادند.وی 
اظهار داشت: صدور بیانیه گام دوم  انقالب از سوی رهبری هم 
وظیفه سنگینی بر دوش مسئوالن کشور برای اعتماد به جوانان 

در عرصه های مختلف بویژه عرصه های مدیریتی  نهاد و هم امید 
و انگیزه را در دل جوانان برای ساختن آینده ایران اسالمی زنده 
کرده است که هرگونه کوتاهی  و کوته فکری از سوی هر مسئولی 
در این خصوص خیانتی نابخشودنی است. گرجی گفت: شهر 
قدس یکی از شهرهای پیشرو و سرآمد ورزش در استان تهران 
است که همواره شاهد حضور جوانان ورزشکار و افتخارآفرین آن 
در مجامع جهانی و بین المللی هستیم که بارها و بارها پرچم 
پرافتخار جمهوری اسالمی ایران را در مسابقات جهانی به اهتزاز 
در آورده اند.وی افزود: با توجه به تراکم جمعیتی قدس و حضور 
نوابغ ورزشی در این شهر از مسووالن فرادستی انتظار می رود 
که نگاه ویژه ای به این شهر داشته باشند تا بیشتر از پیش نبوغ 
ورزشی فرزندان این شهر شکوفا شود.رئیس کمیسیون ورزش و 

جوانان شورای اسالمی شهرقدس گفت: شهرستان قدس داری 
ظرفیت و استعدادهای ورزشی زیادی در همه رشته هاست که 
چهره های  به  آنان،  پرورش  و  استعدادها  شناسایی  صورت  در 
مطرحی در سطح ملی و بین المللی تبدیل خواهند شد.گرجی 
اظهار داشت: خوشبختانه در سال های اخیر و به هّمت مجموعه 
شهرداری سرانه ورزشی این شهر رشد چشمگیری داشته است 
که نمونه بارز آن استادیوم ۲۵ هزار نفری شهدای شهرقدس، 
خانه کشتی، سالن ورزشی چند منظوره و ... است.وی عنوان کرد: 
در حال حاضر شورا و شهرداری قدس اهمیت بسیار زیادی برای 
ورزش و ورزشکاران قائل هستند و شرایط برای رشد ورزش در 
این شهر فراهم است به شرطی که مسووالن استانی و کشوری 

نیاز حمایت ویژه تری از این شهر داشته باشند.

رئیس شورای اسالمی شهر قدس:
سال جدید برای مدیریت شهری، سال جهش خدمت باشد

حسین چناقچی گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 
۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند برای مجموعه مدیریت 
شهری که جز ادارات خدمات رسان است و تولیدی ندارد برای عمل 
به منویات رهبری امسال باید سال جهش خدمت نیز باشد.حسین 
چناقچی اظهار داشت: امیدوارم سال ۱۳۹۹ که از سوی مقام معظم  

)مدظله العالی( به عنوان سال "جهش تولید" نام گذاری گردیده، 
سرشار از سالمتی، پیشرفت و توفیق روزافزون برای ملت شریف و 
عزیز ایران باشد.وی افزود: امید است در سال جدید با همت تمامی 
دستگاه های اجرایی، قانون گذاری و قضایی کشور و تسهیل و رفع 
موانع تولید در حوزه های مختلف شاهد رشد و جهش اقتصادی 
چشمگیری باشیم.چناقچی با اشاره به شرایط خاص کشور و شیوع 
ویروس کرونا، اظهار داشت: این موضوع بر تمامی فعالیت های کشور 

اثرگذار بوده و به تبع آن شهرداری نیز در سال ۹۹ با مشکالت 
مالی روبرو خواهد بود که رویکرد شورا در این زمینه حمایت همه 
جانبه از شهردار تا زمان رفع این مشکالت است.* شکست کرونا، 
اسالمی  شورای  مسئولینرئیس  با  مردم  همکاری  نیازمند 
شهرقدس با اشاره به حیاتی بودن همکاری و همیاری بیشتر میان 
مردم و مسئولین در مبارزه و شکست بیماری کرونا، گفت: از تمامی 
درمانی،  کادر  کرونا،  با  مبارزه  مقدم  و مجاهدان خط  تالشگران 

پزشکی و پرسنل زحمتکش شهرداری قدس در حوزه ضدعفونی 
معابر شهری کمال تشکر را دارم.چناقچی با اشاره به این که شکست 
کرونا نیازمند همکاری همه مردم با مسئولین است، گفت: از تمامی 
مسئوالن شهرستان و مردم به جهت تالش های مستمر و رعایت 
نکات و دستورالعمل های ایمنی در مقابله با ویروس کرونا تقدیر کرده 
و همکاری و همیاری بیشتر برای مقابله با این مشکل امری حیاتی 

قلمداد می شود.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسالمی شهرقدس:
مدیریت شهری با جدیت بیشتر به تکمیل پروژه های 

عمرانی ادامه می دهد
کشور  در  آمده  پیش  شرایط  علیرغم  گفت:  آذربراء   ابوطالب 
مجموعه مدیریت شهری قدس با رعایت پروتکل های ایمنی و 

بهداشتی به دنبال تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی است.
وی افزود: در همین راستا بازدیدی از روند اجرایی این پروژه ها 

انجام دادیم تا از نزدیک در جریان انجام امور قرار بگیریم.
آذربراء اظهار داشت: یکی از اولویت های شورای پنجم و شهرداری 
افزایش سرانه فضای سبز بوده که طی دو سال گذشته ۱۸ پارک 
و بوستان در نقاط مختلف شهر احداث شده که موجب افزایش 

مطلوب سرانه فضای سبز شده است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسالمی شهرقدس گفت: 
احداث فاز دوم بوستان ۴۰ هکتاری آب شن، پارک های خانواده، 

زیتون، ایران ما، گلها، ساماندهی رودخانه آیرین، احداث بلوار ۳۵ 
متری و ساماندهی و اصالح هندسی دور برگردان خیابان شهید 
در سال جاری  عمرانی شهرداری  پروژه های  از جمله  خاکسار 

هستند.
وی عنوان کرد: پارک خانواده با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد و با 
مساحت ۱۰ هزار متر مربع شامل پیاده رو سازی، بوفه، آالچیق، 
سکوی نشستن و... است، پارک گلها با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد 
شامل خاکبرداری، اجرای ۴۰۰۰ متر مربع کفپوش، رنگ آمیزی و 
ترمیم مجسمه ها، اجرای آبنما، پارک زیتون با ۶۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی مساحت ۱۶ هکتار، ۴ هزار متر مربع کفپوش، هزار متر 
طول جدول گذاری، روشنایی، تجهیزات، پارکی، ست ورزشی و ... 
در حال اجرا هستند.آذربراء ادامه داد: ساماندهی و اصالح هندسی 
دور برگردان خیابان شهید خاکسار که با هدف کاهش ترافیک 
به ویژه مسیر جنوب به شمال در ترافیک صبحگاهی و مسیر 

شمال به جنوب در ترافیک شامگاهی در محدوده دوربرگردان 
و همچنین بهبود ترافیک اطراف تقاطع قدس در حال اجراست 
و تاکنون جمع آوری رفیوژ و آسفالت، تخریب جدول و اصالح 
از  آن  انتقال  و  ترافیکی  مشاور  طرح  با  دوربرگردان  هندسی 
مقابل خیابان شهید خاکسار حدود ۲۰۰ متر پایین تر و احداث 
دوربرگردان شمال به شمال مقابل اداره آگاهی انجام شده است.

ابوطالب آذربرا با بیان اینکه المان قدس یکی از بهترین المان های 
این شهرستان است گفت: عملیات اجرایی المان قدس در ابتدای 

ورودی شهرقدس کلنگ خورد.
 مهندس ابوطالب آذربرا رئیس شورای اسالمی شهرستان قدس 
در جریان کلنگ زنی احداث المان قدس اظهار داشت: سیمای 
شهری و چهره اولیه شهر در ابتدای ورود هر مسافر مهمترین 
مسئله است که می تواند بیانگر هویت آن شهر باشدوی افزود: 
مجموعه مدیریت شهری و شورای اسالمی دوره پنجم نگاه ویژه 

ای به ساختار بصری و سیمای شهر داشته و در این راستا اقدامات 
ارزشمندی در جهت المان سازی انجام شده است که همچنان 
نیازمند کارهای اصولی و ارزشمند بیشتری در تمام نقاط شهری 
هستیم .رئیس شورای اسالمی شهرستان قدس تصریح کرد: در 
همین راستا مقرر شد المان قدس را در ابتدای ورودی شهرقدس 
از مسیر محور چیتگر در فضای ۸۰۰ متر مربع و با امکانات نظیر 
نمازخانه و استراحتگاه موقت برای استفاده تمام افرادی که در 
این مسیر رفت و آمد می کنند، ساخته شود.وی ادامه داد: در 
طراحی این المان تالش شده ماهیت قدس را نشان داده و هم 
بتوان معیار های معماری اسالمی را  در جهت هویت بخشیدن 
به مجموعه شهرستان اجرایی نماییم. آذربرا خاطر نشان ساخت: 
بی تردید یک المان خوب در آرامش روحی و روانی شهروندان 
نیز اثر مثبت داشته و به عنوان یک  اثر اسالمی بیانگر ساختار و 

هویت شهر است

اقتصادی  شرایط  گرفتن  نظر  در  و  اصالحات  برخی  با 
حاکم بر کشور و لحاظ نمودن شرایط منطقه ای؛ 

تعرفه عوارض سال ۹۹ شهرداری قدس تصویب شد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهرقدس گفت: 
به سال  نسبت  اصالحات  برخی  با  عوارض سال ۱۳۹۹  تعرفه 
گذشته و در راستای جلوگیری از فشار مضاعف اقتصادی بر مردم 

به تصویب شورای اسالمی شهر رسید.
حسن چیوایی  اظهار داشت: شورای اسالمی شهر طبق ماده 
۷۷ اصالحی تاریخ ۸۶/۸/۲۷ می تواند نسبت به وضع عوارض 
متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی منطقه به منظور تامین 
بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین 
نامه مصوب هیئت وزیران اقدام کند.رئیس  کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای اسالمی شهرقدس عنوان کرد: با توجه به لزوم 
شهرداری  خدمات  و  عوارض  تعرفه  عمومی  اعالم  و  تصویب 
حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال و تسریع در روند تصویب تعرفه، 
اظهار داشت: الیحه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 
۹۹ شهرداری قدس در جلسات مستمر کمیسیون برنامه و بودجه 

مورد کارشناسی قرار گرفت که نهایتا پس از اصالح به تصویب  
کمیسیون رسید و در دستور جلسه شورای اسالمی شهر قرار 
گرفت و پس از بررسی در جلسات رسمی و فوق العاده شورای 
شهر و اصالحات مورد نظر  با موافقت و رای اکثریت اعضای شورای 
اسالمی شهر به تصویب رسید و برای سیر مراحل قانونی به کمیته 
تطبیق ارسال گردید.چیوایی اظهار داشت: شورای اسالمی شهر 
قدس با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی مردم شهر نسبت به 
اصالحات صورت پذیرفته در تعرفه عوارض سال۹۹ اقدام نموده 
است و منابع مورد نیاز جهت تامین هزینه های شهر را پیش بینی 
و لحاظ و در موعد مقرر، در قانون به تصویب رسانده و جهت اجرا 
ابالغ نماید.وی ادامه داد: مهمترین نگرش دیده شده در تعرفه 
عوارض سال ۹۹ اتکا به درآمدهای پایدار و پیش بینی منابع 
مستمر به منظور تامین هزینه های شهر می باشد.چیوایی ضمن 
تشکر از اعضای محترم شورا جهت برگزاری جلسات فوق العاده 
و اعالم رضایت از روند جلسات مذکور خاطرنشان کرد: شهرداری 
باید به سمت درآمد زایی پایدار و مشارکت بخش خصوصی در 
پروژه های شهرداری حرکت کند.باتوجه به پیش بینی بودجه 
۹۹ به مبلغ ۳۶۰ میلیارد و منابع درآمدی و همچنین وضعیت 

اقتصادی الزم است که شهروندان نسبت به پرداخت عوارض های 
شهرداری اهتمام ورزیده و همچنین شهرداری نیز اقداماتی را در 
جهت تسهیل  در دریافت اینگونه عوارضها  به عمل آورده که 
شهروندان نیز میل بیشتری برای پرداخت داشته باشند. چیوایی 
اظهار داشت: همچنین منابع درآمدی بسیاری وجود دارد که الزم 
است همکاران در شهرداری با خالقیت بیشتر و تالش بیشتری 
اقدام نمایند زیرا داشتن شهری پویا و با امکاناتی از جمله فضای 
سبز و زیباسازی و همچنین کارهای عمرانی که الزم است انجام 

شود در جهت رفاه شهروندان مستلزم تحقق بودجه می باشد. 
وی گفت: امید است با اجرای هر چه بهتر بودجه و رعایت ماده ۶۸ 
قانون شهرداری بتوانیم محیطی پویا و روانبخش برای شهروندان 
شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  گردد.رئیس  فراهم  محترم 
اسالمی شهرقدس، گفت: رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار و 
اتمام پروژه های در دست اقدام اولویت بودجه سال ۹۹ شهرداری 
قدس خواهد بود.چیوایی گفت: با توجه به اینکه بودجه پیشنهادی 
به عنوان برنامه یکساله شهرداری خواهد بود شورای اسالمی شهر 
با حساسیت بسیار باال  با احصاء ضروریات زیربنایی شهر بودجه را 
بررسی و به تصویب خواهد رساند.وی افزود: در این راستا جلسات 

تخصصی کمیسیون برگزار و نظریه کارشناسی کمیسیون تقدیم 
هیات رئیسه شد تا در دستور جلسه شورای شهر قرار گیرد که 
در جلسات متعدد شورای اسالمی، با حضور شهردار و کارشناسان 
انجام  در حال  پیشنهادی  بودجه  بررسی  مربوطه  معاونت های 
می باشد.چیوایی تصریح کرد: بررسی و تدوین بودجه و تعرفه های 
درآمدی و وصول بموقع این درآمدها، مدیریت شهری را در ارائه 
خدمات کارآمد و مکفی و نیز تحقق اهداف بر طبق برنامه های 
پیش بینی شده یاری  می کند.وی اظهار داشت: برای بررسی و 
تدوین بودجه برگزاری جلسات خاص الزم است و در این جلسات 
باید نقاط قوت و ضعف بررسی گردد تا نهایتاً بودجه واقعی تحت 
عنوان سند چشم انداز یکساله با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
حاکم بر کشور به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و در اختیار 
شهرداری برای یک سال مالی قرار گیرد.رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای اسالمی شهرقدس با بیان اینکه رسیدگی به مناطق 
کمتر برخوردار در بودجه سال آتی یکی از مهمترین اولویت های 
بودجه است، عنوان کرد: تالش داریم بودجه با یک الگو و سازوکار 
هدفمند و منطقی و بر اساس نیازهای شهروندان و توسعه شهر 

تهیه شود تا شهروندان عزیز بتوانند از نتایج آن بهره مند گردند.

بانوان شورای اسالمی  امور  و  فرهنگی  رئیس کمیسیون 
شهرقدس:

برای عبور از بحران مالی پسا کرونا، رویکرد شورا 
حمایت از شهردار است

خدوم  پرسنل  و  شهردار  زحمات  از  گفت:  رفیعی   بنفشه  دکتر 
شهرداری که از زمان شیوع ویروس کووید۱۹ به صورت شبانه روزی 
در حال خدمتگزاری به شهروندان بودند، تقدیر و تشکر می کنم.وی 
افزود: سال گذشته سالی پر التهاب و تالطم برای کشورمان بود که با 
درایت مسئوالن کشور از آن مقطع حساس به سالمت عبور کردیم 
و امیدواریم که این بحران نیز با همدلی و همراهی مردم و مسئولین 
مرتفع گردد.دکتر رفیعی اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش آمده 
و کاهش درآمد شهروندان، شورا و شهرداری نرخ عوارض دو ماهه 
ابتدای سال ۹۹ را همچون نرخ سال پیش محاسبه می کنند.وی 
تصریح کرد: انجام این کار موجب می شود که بودجه سال جاری 
با مشکالتی روبرو شود که اعضای شورا برای رفع این بحران رویکرد 

حمایتی خود را از شهردار اعالم می کنند.

منصور حیدری ، عضو شورای اسالمی:
ضروت تسریع در اجرای فاز دوم پروژه انتقال آب های سطحی شهرقدس

مهندس حیدری با اشاره به لزوم اجرای فاز دوم پروژه انتقال آب های سطحی شهرقدس و نصب لوله های GRP به منظور کاهش 
مشکالت ناشی از آب های سطحی، گفت: تقاضا می شود شهرداری قدس از صدور مجوز حفاری شبکه فاضالب برای اداره آبفا 
خودداری کند تا اداره آب و فاضالب در ابتدا شبکه فاضالب را در نقاط با اولویت و مورد نیاز شهر همچون خیابان قدس، خیابان 
شهید عالمی و محله محمدآباد اجرایی کند. وی در خصوص فعالیت های مجموعه شهرداری هم بیان داشت:  از زحمات تمامی 
پرسنل شهرداری قدس به ویژه نواحی خدمات شهری و سازمان آتش نشانی شهرداری قدس و گروه های جهادی در امر ضدعفونی 
و گندزدایی معابر سطح شهر کمال تقدیر و تشکر را دارم.عضو شورای اسالمی شهرقدس بیان داشت: از شهردار تقاضا می شود 
که پس از این هیچ گونه مجوز حفاری برای اداره آبفا صادر نشود و اداره آب و فاضالب باید در ابتدا مجوز حفاری شبکه فاضالب 
در نقاط مورد نیاز شهرقدس همچون انتهای خیابان جانبازان، خیابان قدس، خیابان شهید عالمی و محله محمدآباد را اخذ کند.

مهندس حیدری گفت: متاسفانه اداره آبفا تا به امروز بدون هماهنگی و هم افزایی با شهرداری قدس حفاری و اجرای شبکه فاضالب 
را در نقاط بدون چالش و هموار شهر انجام داده ، در صورتی که باید در نقاط مورد نیاز و با اولویت شهر این موضوع اجرایی شود که 
در زمان بارش های شدید نیز می تواند برای دفع آب های سطحی کمک رسان باشد.وی با اشاره به لزوم اجرای فاز دوم پروژه انتقال 
آب های سطحی تصریح کرد: موضوع بعدی پروژه اجرای لوله های انتقال آب  های سطحی GRP است که باید با جدیت و سرعت 
بیشتر فاز دوم این پروژه که از محله هجرت ششم، خیابان طالقانی، خیابان شهید بهشتی) عوارضی( و میدان قدس عبور می کند، 

اجرایی شود که بخشی از مشکالت ناشی از بارش های شدید و آب های سطحی کاسته شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهرقدس:
قدس همچنان فاقد هالل احمر مستقل است

نقی علی وند رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهرقدس ضمن 
تقدیر و تشکر از تمام عواملی که این روزها در حال خدمت رسانی به 
شهروندان هستند، گفت: یکی از سازمان هایی که در شرایط بحرانی باید 
در صف اول خدمت رسانی باشد، سازمان هالل احمر است که متاسفانه 
پس از گذشت ۱۰ سال از شهرستان شدن قدس هنوز در این شهر مستقر 
نشده است. علی وند اظهار داشت: قدس دارای جمعیت باالیی است و یکی 
از متراکم ترین شهرهای کشور است از این رو باید یک جمعیت هالل احمر 
مستقل داشته باشد اما هنوز این مهم محقق نشده، در این خصوص از 
مسئوالن استانی تقاضا می شود تا زمینه استقرار هرچه سریعتر هالل احمر 
را در شهرستان فراهم کنند. وی افزود: در چند سال گذشته بحران های 
متعددی همچون زلزله، برف سنگین و اکنون بیماری کرونا را در قدس 
شاهد بودیم و فصل مشترک تمام این حوادث عدم حضور سازمان متولی 
هالل احمر در این شهر بوده است، امیدواریم مسئوالن فرادستی صدای ما 

را از نزدیکی تهران بشنوند.

نائب رئیس شورای اسالمی شهرقدس:
لزوم رعایت پیوست های مدیریت بحران در توسعه 

پایدار شهری
مهندس میرزایی، نائب رئیس شورای اسالمی شهرقدس با اشاره به 
ابعاد مختلف اصول اساسی توسعه پایدار شهری و اهمیت رعایت 
پیوست های مدیریت بحران در آن و در حوزه ساخت وسازهای 
شهری، گفت: امروزه ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی 
و مصالح مقاوم و غیراشتعال با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا 
به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی حریق و زلزله و کاهش 
خسارات جانی و مالی در شهرقدس با توجه به تراکم جمعیتی 
باال امری ضروری قلمداد می شود.به گزارش مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس الهام 
میرزایی نائب رئیس شورای اسالمی شهرقدس اظهار داشت: امروزه 
نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت 
استفاده از سیستم های ساختمانی ومصالح جدید به منظور افزایش 
سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن 
ساختمان ها دربرابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است.وی 

افزود: این اقدامات که از ضروریات توسعه پایدارمحسوب می شوند 
در دراز مدت موجب کاهش دور ریز مصالح ساختمانی و بالتبع 
تامین ضرورت های زیست محیطی، بهینه سازی ساخت، افزایش 
تولید مسکن در کشور و رسیدن به شرایط اجرایی مطلوب خواهد 
شد.نائب رئیس شورای اسالمی شهرقدس بیان داشت: در نگاه 
اصول  ابعاد  توسعه شهری،  و  ساز  و  صاحبنظران حوزه ساخت 
اقتصادی و  اجتماعی،  ابعاد  پایدار شهری شامل  توسعه  اساسی 
ابعاد محیط زیستی خواهد بود.میرزایی گفت: بعد اجتماعی شامل 
ساخت یک محیط که بتواند نیازهای مردم را در هر شرایطي فراهم 
کند و خانه هایی مقرون به صرفه و سالم، خدمات دسترسي و 
امکانات تفریحي، به طوری که همه مردم بتوانند با کیفیت خوب 
ایجاد  اقتصادي شامل  ابعاد  داد:  ادامه  ببرند.وی  لذت  زندگي  از 
کیفیت باالی محیط که منجر به توسعه مکان های مناسبی جهت 
اشتغال و افزایش بهره وری شود که این محیط ها با نیازهای در 
حال تغییر اقتصاد پرجنب و جوش سازگار باشد وهمچنین بتواند 
با چرخه حمل ونقل نیز به طور مناسبی متصل شود.نائب رئیس 
ابعاد محیط زیست  شورای اسالمی شهرقدس خاطرنشان کرد: 

برای استفاده از مواد و اتخاذ اشکال طراحی و ساخت و ساز از 
منابع موثراستفاده شود طوری که موارد زیر را پوشش دهد ، به 
حداقل رساندن ضایعات و آلودگی، حفظ وافزایش تنوع زیستی و 
ایجاد یک محیط سالم است.مهندس میرزایی گفت: شهرقدس با 
توجه به مساحت محدود و گسترش روزافزون جمعیت و ساخت و 
ساز ها، تراکم ۵۳۰ نفری در هکتار شهرقدس بویژه در بافت مرکزی، 
توجه ویژه به ایمنی ساخت و سازها و استفاده از مصالح مقاوم و با 
تکنولوژی باال بویژه در مقابله با حریق و زلزله امری ضروری است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین نیازهای طراحی ساختمان، تامین 
ایمنی در برابر آتش است و هرچه ساختمان از نظر جانی، اجتماعی، 
سیاسی یا اقتصادی مهم باشند، باید از ایمنی بیشتری نیز برخوردار 
باشند و برای تامین ایمنی و مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش، 
کاری ساختمان  نازک  و  سازه  در  مناسب  مصالح  از  است  الزم 
استفاده شود.نائب رئیس شورای اسالمی شهرقدس اضافه کرد: با 
توجه به مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قدس عدم 
استفاده از مصالح قابل اشتعالزا در ساختمان های اداری، تجاری و 
مسکونی به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و کاهش خسارات 

جانی و مالی بویژه در ساختمان های اداری و عمومی باید در دستور 
کار قرار گیرد و اقدامات الزم از سوی گروه شهرسازی و سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی به عمل آید.مهندس میرزایی گفت: 
رعایت اصولی در طراحی و اجرای نمای ساختمان ها، نیز یکی از 
الزامات و حقوق شهروندی می باشد و عدم همپوشانی نقشه های 
معماری با نقشه های ایمنی و مغفول ماندن پایداری و ایمنی باعث 
پدیدار شدن حریق در نمای ساختمانها می شود و این امر عالوه بر 
معضالت و مشکالتی که برای فضای خصوصی به وجود می آورد، به 
فضای عمومی شهری هم صدمات جبران ناپذیری وارد می کند.وی 
افزود: بایستی با نظر کارشناسی مهندسین معماری، نماهای مقاوم 
نسبت به حریق و زلزله جایگزین نماهای موجود در ساختمان های 
شهری از قبیل کامپوزیت، شیشه و حجم های سنگی و غیره شود 
و پیگیری ها و اقدام الزم از سوی سازمان نظام مهندسی و گروه 
شهرسازی شهرداری قدس انجام پذیرد.نائب رئیس شورای اسالمی 
شهرقدس تصریح کرد: این قبیل اقدامات و رعایت پیوست های 
خسارات  کاهش  در  می تواند  شهری  ابنیه  در  بحران  مدیریت 

احتمالی به شهروندان بسیار موثر باشد.
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روزنامه د  ر 
غرب استان تهران

فرمانداری شهرستان شهریار در حوزه معاونت هماهنگی امور 
عمرانی در اجرای پروژه های زیر ساختی، کیفیت پروژه ها و نظارت 
بر اجرای پروژه ها در میان فرمانداری های استان تهران، موفق به 

کسب رتبه برتر شد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ نشست 

هماهنگی معاونین عمرانی فرمانداری های استان تهران و بررسی 
به  معاونت،  این  توسط  گرفته  صورت  اقدامات  مجموعه  کلی 
ریاست دکتر تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
عبدالعلی  استانداری،  فنی  دفتر  مدیرکل  صحرایی  تهران، 
سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار 

و دیگر معاونین عمرانی فرمانداری های تابعه استان تهران در محل 
استانداری تهران برگزار شد. بنا بر این گزارش؛ این نشست که به 
صورت ویدیو کنفرانس در خصوص ارزیابی فنی و کیفی پروژه های 
عمرانی و زیربنایی فرمانداری های استان تهران و عملکرد حوزه 
معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ها برگزار شد، پس از 

ارزیابی های صورت گرفته و بررسی وضعیت پروژه های اجرا شده 
در شهرستان های استان تهران، سه فرمانداری شهرستان در حوزه 
اجرای پروژه های زیر ساختی، کیفیت پروژه ها و نظارت بر اجرای 
پروژه ها به عنوان فرمانداری برتر شناخته شدند که فرمانداری 

شهرستان شهریار جزء این فرمانداری های برتر قرار گرفت. 

راه اندازی سامانه نظارت و پایش 
پروژه های عمرانی در تهران  

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بندی  اولویت  ضرورت  به  اشاره  یا  تهران 
اندازی  راه  از  ها  شهرستان  در  ها  پروژه 
عمرانی  پروژه های  پایش  و  نظارت  سامانه 

در سطح استان تهران خبر داد.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
ویدئو  جلسه  در  تقی زاده  محمد  تهران، 
کنفرانسی با معاونان عمرانی فرمانداری های 
استان تهران با اشاره به مهم ترین موضوعات 
جلسه  این  در  داشت:  اظهار  شده  مطرح 
سامانه نظارت و پایش و پروژه های عمرانی 
و  تشریح  شهرستان ها  و  تهران  استان  در 

نحوه نظارت ها توضیح داده شد.
حوزه  بودن  محور  برنامه  داد:  ادامه  وی 
تا  شده  سبب  فرمانداری ها  عمرانی 
پروژه ها  و  برنامه  اجرای  در  اولویت بندی 
جدی  توجه  مورد  شهرستان ها  سطح  در 
عمرانی  امور  هماهنگی  گیرد.معاون  قرار 
نحوه  کرد:  عنوان  سپس  تهران  استاندار 
در  منابع  کردن  هزینه  مطلوب  و  صحیح 
افزوده  ارزش  از محل  فرمانداری ها  اختیار 
این راستا تنها کمیت  ضروری است و در 
طرح ها مطرح نیست بلکه کیفیت پروژه ها 
باید مورد توجه قرار گیرد تا پروژه های مورد 
نیاز در شهرها و روستاها اثربخشی الزم را 
لزوم  به  اشاره  با  باشند.تقی زاده  داشته 
اتمام پروژه های نیمه تمام گفت: در مورد 
هیئت های تطبیق مصوبات شورای شهر و 
روستا دقت الزم به عمل آید تا هم نظارت 
اینکه  هم  و  گیرد  صورت  فعالیت ها  بر 
منابع شهرداری ها و دهیاری ها به کارهای 
ضروری و مورد نیاز مردم اختصاص یابد و 

از پروژه های غیرضروری اجتناب شود.
بر  کنترل  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
ضرورت  نیز  غیرمجاز  ساخت وسازهای 
مهمی است که باید اقدامات و برنامه های 
الزم  کیفیت  و  دقت  با  نیز  حوزه  این 

پیگیری شود

مشورت از ارکان مهم سالمت در 
تصمیم گیری هاست

فرماندار قدس با بیان اینکه اگــر در هر جامعه 
ای که سنت مشورت حاکم نباشــد، تب و تاب 
خود محــوری آن جامعه را می ســوزاند اظهار 
داشت: نبود سنت مشورت در جامعه، رشد افکار 
را متوقف می ســازد و چنین جامعــه ای دچار 
عدم شایستگی خواهد شد و به همین منظور بر 
اساس قانون اساسی در جامعه اسالمی، مشورت 
در قالب مسئولیتی بر شورا های شهر محول شده 
تا مشارکت عمومی مردم در سرنوشتشان تحقق 

یابد و از خود رایی و استبداد جلوگیری شود. 
لیال واثقی درخصوص کیفیــت و نحوه خدمات 
رســانی شــوراها به موکالن خود ابــراز نمود: 
خدمتگزاری به مردم در هر جایگاهی باید بر پایه 
صداقت و خیر خواهی باشد، شوراهای شهر نیز 
به عنوان منتخبین مردم از این موضوع مستثنی 
نیستند و وظیفه ذاتی شوراها مطالبه گری حقوق 
حقه مردم اســت. شوراهای اســالمی به عنوان 
بزرگترین نهاد مردمی متولی مدیریت شــهر و 
نظارت برتمام نهادهای مرتبط با مدیریت شهری 
هستند واگر غیر از این باشــد قطعا موافقتی با 
فعالیتشان نخواهد بود.  نماینده عالی دولت در 
قدس ادامه داد: شــوراها حلقه میانی هســتند 
که باید خواســته های مردم را به تصمیم گیران 
شهرســتانی و دولت در مقــام اجرایی و حتی 
مجلس در مقام قانون گذار انتقال داده و در واقع 
مردم را با حاکمیت پیوند دهند، همواره مطالبات 
مردم را خواســتار شــده و پیگیرمرتفع شدن 
مشکالت موجود باشــند و این محقق نخواهد 
شد مگر رسیدن شوراها به بالندگی و استحکام 
و آن هم مستلزم احساس مسئولیت وشناخت و 
آگاهی مردم در قبال حقوق شهروندی خودشان 
است تا با آگاهی از آن، مطالبه گری خود را داشته 
باشند ودر صورت پاسخ نگرفتن مبنای انتخاب 
خود را بر اســاس تخصص و تعهــد بگذارند نه 
محبوبیت و بدانند که انتخاب آنها به مدت ۴سال 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی آنها 

تاثیر گذار خواهد بود. 

خبرخبر

فرصت سرمایه گذاری در باغستان را دریابید

هم  تا  که  است  شده  تاسیس   ۱۳۸۳ سال  در  باغستان  شهرداری 
در  و  اند  برداشته  قدم  آن  تعالی  و  رشد  در جهت  همکاران  اکنون 
دور پنجم شورای اسالمی شهر نیز با همراهی و همدلی شهروندان و 
عموم مسئوالن شهری و شهرستانی اقدامات گسترده تری در سطح 
در  و  انجام  داشت  وجود  که  هایی  نشیب  و  فراز  همه  با  شهرستان 
بسیاری موارد آغاز شده است که در این رابطه می توان به پیگیری 
و تدوین ۷۰ پروژه و بالغ بر ۱۸ پروژه که به نتیجه و بهره برداری 
رسیده است اشاره کرد که این موضوعات موجب شده تا رشد قابل 
قبول و موثری در تمام امور مرتبط با خدمات و وظایف شهرداری در 
قبال شهروندان ایجاد شود.اما با این حال بر خود وظیفه می دانیم که 
ثانیه ای از خدمت رسانی غافل نشویم و بر مبنای ظرفیت ها و داشته 
ها ی شهر زیرساخت های مورد نیاز و راهگشا را که موجب افزایش 
رضایتمندی شهروندان می شود در کمترین زمان ممکن پیگیری و 

به ثمر بنشیند.
منابع مختلف  و وجود  به گستره جغرافیایی  توجه  با  باغستان  شهر 
در جهت رشد و توسعه اش می تواند به عنوان یک شهر ویژه دیده 
شود چرا که فرصت های متعددی برای سرمایه گذاری در تمام حوزه 
ها علی الخصوص عمرانی، بهداشتی و اشتغال را داراست و با وجود 
فاصله کمتر از ۱۵ کیلومتری که با پایتخت دارد یک فرصت بالقوه 
است و در کنار این داشته کریدور های عبوری از این منطقه بر داشته 
های این منطقه افزوده است که به عنوان یک فرصت مباید مغتنم 

شمرده شود.
عواید  همچنین  و  شهر  رشد  می توان  گذاران  سرمایه  خاص  نگاه 
مربوطه را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد که بر همین 
اساس نیز از همه سرمایه گذاران در تمام حوزه ها دعوت می کنیم 
و  بربایند  شهر  این  در  حضور  برای  را  سبقت  گوی  یکدیگر  از  که 
باغستان  شهر  متخصصان  و  دانشجویان  اندیشمندان،  از  همچنین 
دعوت می کنیم که طرح ها و ایده های خود را با ما در میان بگذارند 

تا در تعالی شهرخود بیش از پیش موثر باشند.

شهردار باغستان خبر داد؛
تراش و روکش آسفالت در جاده تهران - شهریار 

باغستان  شهرداری  رساند  می  باغستان  شهروندان  اطالع  به 
جاده  در  نقلیه  وسائط  تردد  در  تسهیل  منظور  به  دارد  نظر  در 
تهران ، شهریار حدفاصل کالنتری ۱۸ تا ورودی باباسلمان در دو 
الین شمالی و جنوبی اقدام به تراش و روکش آسفالت نماید. از 
شهروندان، اصناف و کسبه محترم واقع در مسیر صدراالشاره تقاضا 
داریم در طول مدت اجرای پروژه از پارک کردن خودرو در کنار 

جاده خودداری نمایند. 

شهردارباغستان خواستار شد؛
تعقیب قضایی و مجازات عامالن قطع درختان 

" تخریب منابع طبیعی و قطع درختان به منزله تضییع حقوق ملی 
است " در پی قطع اشجار، تفکیک و تغییر کاربری اراضی مشجر و 
انتهای خیابانهای الله نهم و دهم شرقی معروف به زمین  باغات در 
اللهی عسگری پور)دادستان عمومی و انقالب شهریار ( و  های آیت 
سرهنگ جوزانی فر) فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شهریار ( از 
محل قطع درختان در باغستان به همراه دکتر رنجبر شهردار باغستان 
بازدید نمودند. امید است بزودی تصمیمات جدی و قاطع در این باره 
اتخاذ شود تا بتوانیم با حفظ  درختان شهرمان ، هم جلوی تخلفات 
سود جویان را بگیریم و هم در آبادانی و زیبایی باغستان تالش نمائیم.

رئیس شورای اسالمی شهر خواستار شد؛
تسریع در روند عملیات عمرانی درمانگاه نصیرآباد 

جالل امامی، رئیس شورای اسالمی شهر در بازدید از پروژه احداث 
درمانگاه  عمرانی  عملیات  در  تسریع  خواستار  نصیرآباد،  درمانگاه 
 ۳۰۰۰ مساحت  به  زمینی  در  درمانگاه  این  افزود:  و  شد  نصیرآباد 

مترمربع و زیر بنای ۳۶۰  مترمربع در مجاورت سالن ورزشی شهید 
حاج یدا... کلهر در حال ساخت می باشد. وی گفت: هدف ازساخت 
برای  ارائه خدمات درمانی و تخصصی  باال بردن سطح  این درمانگاه 
مردم باغستان و پاسخ به دغدغه مردم و افزایش میزان سرانه درمانی 

شهر می باشد.

احداث مجموعه فرهنگی و سالن همایش های شهرداری به 
سرعت در حال اجراست

عمرانی  های  پروژه  از  میدانی  بازدید  حاشیه  در  رنجبر  حسن 
سالن  و  ورزشی  مجموعه  گفت:این  شهرداری  احداث  درحال 
شهر  ساختی  زیر  و  شاخص  های  پروژه  از  یکی  که  همایشها 
در  مربع  متر   ۶۰۰۰ مساحت  به  زمینی  شود،در  می  محسوب 

خیابان دوم غربی محله خادم آباد در حال احداث می باشد. 
و  اسالمی  شورای  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری باغستان، شهردار باغستان تصریح کرد: این مجموعه 
با هدف ایجاد مکانی برای فعالیت های فرهنگی واجتماعی  و 
احداث  با  امیدواریم  و  می شود  احداث  عمومی  فرهنگ  ارتقاء 
این طرح موجبات ارتقاء سطح سرانه فرهنگی شهرباغستان را 

فراهم آوریم.

شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  اداره  بهارانه  گلکاری 
باغستان

به منظور ارتقای روحیه شهروندان شهرداری این شهراقدام به گلکاری 
بهارانه فضاهای سبز شهری کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
باغستان؛  به همت اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
باغستان به منظور باال بردن روحیه مردم و با هدف زیباسازی و جان 
بخشیدن و طراوت دادن به محیط پارک ها، میادین و رفیوژهای شهر 

اقدام به عملیات گلکاری بهارانه نمود.فضای سبز شهری اثرات مثبتی 
در باال بردن روحیه و همچنین زیباسازی چهره و منظر شهر دارد و در 
همین راستا نیز از شهروندان خواسته شده است در حفظ و نگهداری 
این  کارکنان  میادین،  و  پارک ها  در  درختان غرس شده  و  از گل ها 

اداره را یاری کنند.

برای  شهر  سطح  از  شهردارباغستان  شبانه  میدانی  بازدید 
بررسی و رفع مشکالت شهری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
با  شهری  مسائل  و  مشکالت  بررسی  منظور  به  بازدید  این  باغستان 
توسط  مقتضی  و  الزم  دستورات  صدور  با  ذیربط،  مسئولین  حضور 
به  موانع  رفع  و  امور  روند  در  تسریع  خصوص  در  شهردارباغستان 

معاونین و مجموعه های مرتبط صورت گرفت.

قدردانی امام جمعه باغستان از تالش شهرداری و مردم در 
مبارزه با کرونا

حجت االسالم حاج آقا بنی احمدی )امام جمعه باغستان ( ضمن 
و  شهرداری  مجموعه  ارزشمند  وتالشهای  ازاقدامات  قدردانی 
گروههای جهادی مردمی در مبارزه با ویروس کرونا افزود: تداوم 
شهرداری  مجموعه  معابرتوسط  گندزدایی  و  ضدعفونی  عملیات 
صورت می پذیرد و در خصوص شناسایی افراد نیازمند نیز تدابیر 
نقش آفرینی  بی تردید  داد:  ادامه  گردد.وی  می  اجرایی  و  اندیشه 
پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران  سختکوش نیزدردرمان بیماران 
مبتال ونیز تالش درجهت ریشه  کنی ومبارزه با ویروس کرونا آن  
قاصر  جانفشانی ها  این  بیان  از  زبان  که  واالست  و  ستودنی  قدر 
است، سفیدپوشان دلسوزی که شبانه  روز برای کمک به هموطنان 

بیمار، عاشقانه تمام هستی خود را نثار نظام سالمت کردند.

فرماندار شهرسـتان مالرد بابیـان اینکـه تجربه شـوراها در نظام 
انقـالب اسـالمی ایـران یـک تجربـه مثبـت و رو بـه جلـو اسـت 
اظهار داشـت: شـوراها در راسـتای تحقق مـردم سـاالری دینی، 
در قانون اساسـی کشـور گنجانده شـده و از اصول مترقـی قانون 

اساسـی ایران محسـوب می شـود. 
سـجاد برنجـی ادامـه داد: فعالیت هـای شـورایی ریشـه در 

تفکـرات دینـی مـا دارد. شـورا مبتنـی بـر یـک تجربـه عقلـی و 
بشـری اسـت کـه فعالیت هـای آن با خـرد جمعـی، بهتریـن اثر 
را در پـی خواهـد داشـت . اگـر یـک سیسـتم و مجموعـه ای به 
دوام خـود فکـر می کنـد و بـه دنبـال پویایـی ورشـدمی باشـد، 
بهتریـن راه ایـن اسـت کـه بتوانـد از تمـام ظرفیت هـای فکـری 
مجموعـه خـود و حتـی جامعـه اسـتفاده نماید . لـذا در شـوراها 
می تـوان از حاصـل تضـارب اندیشـه ها و فکرهـای مختلـف 
بـه برآینـد مفیـدی دسـت یافـت. وی خاطـر نشـان سـاخت: با 
توجـه بـه قدمـت سـایرنهادها در کشـور، می تـوان شـورا ها را 
یـک نهـاد جـوان دانسـت. علیرغـم اقدامـات و همراهی هـای 
شایسـته ای کـه بسـیاری از شـوراها طـی ایـن مـدت انجـام 
داده انـد، امـا نقدهایـی هـم بـر عملکـرد آنـان وارد اسـت . بـه 
همین دلیـل معتقـد هسـتم آمـوزش شـوراها بسـیار الزم، مهم 
و تاثیرگـذار می باشـد. نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان 
مـالرد دربـاره نـوع و میـزان اختیـارات شـوراها ابـراز داشـت: 
اعضـای این نهـاد مردمـی بایـد توجـه نمایند کـه نـگاه کالن به 
مسـائل داخلی حـوزه نمایندگی خود داشـته باشـند. اشـراف به 
قوانیـن و اختیـارات، از مهمتریـن مولفه هاوابزار هـای کارآمـدی 

پارلمان هـای شـهری و روسـتایی محسـوب می شـود. 
شـوراها بایـد طـوری مناسـبات اداری خـود را تنظیـم کنند که 
در وهلـه اول وظیفه مطالبـه گری خودرا بـا جدیت وبـه بهترین 
نحو انجـام دهند و هـم وظیفـه قانونی نظـارت را به نحو احسـن 

اجرایـی کنند. 

شورا ها از مهمترین برکات بی شمارانقالب اسالمی اند 

در بخشی از این پیام آمده است:
بخوبی آگاهیم که این سوِز تسلی نایافته، در 
اعماق جان بازماندگان و خانواده های داغدیده 
چه اندازه سخت و جانگداز است و آرام کردن 
عمیق  پیوند  نیازمند  روزها  این  در  داغ  این 
و  رحمان  خدای  که  جهان  بخش  آرامش  با 
رحیم  و همدردی بیشتر اعضای جامعه را به 
کرونا  بحران  از  پیش  دوران  با  متفاوت  شکل 

می طلبد.
احوال  و  حال  بود،  هم  یاد  به  باید  ایام  این 
البته  و  پرسید  گذشته  از  بیشتر  را  همدیگر 
هم  را  اجتماعی  فاصله  است  الزم  ناگزیر 
رعایت کنیم. به یقین در این روزهای سخت و 
دشوار که حتی شانه ای و آغوشی برای تسلی 

غم های تان نیست، هیچ کالم و عبارتی یارای 
مجروح  و  دیده  داغ  دل های  که  ندارد  را  آن 
سنگینی  از  و  بخشد  التیام  اندکی  را  شما 
بکاهد.  جانتان  و  روح  بر  عظیم  مصیبت  این 
متعال  خداوند  به  ایمان  الهی،  آزمون های  در 
تضمین عبور از این گذرگاه سخت خواهد بود 
و کسانی که در این مسیر استوار باشند و سر 
تسلیم در برابر مشیت او فرود آورند به درجه 
خواهند  دست  هستند  آن  الیق  که  کمالی  و 
آستان  از  بهتر  ماوایی  و  تکیه گاه  و چه  یافت 
کبریایی اش، پناهگاه بندگان دلشکسته خواهد 
بود؟ که هم او وعده مان داده است که: ان اهلل 

مع الصابرین.
درد  و  آالم  دهنده  کاهش  زمان،  شدن  نو   

آسایش  با  سختی ها  و  بود  خواهد  مصیبت ها 
این  عزیزان،  بخش  نوید  شد.  خواهد  همراه 
حکایت  که  است  اسالم  پیامبر  زیبای  روایت 
آخرت  جهان  کننده  خیره  زیبایی های  از 
روز  در  فرمودند:  که  کند  می  صابران  برای 
می شود  گشوده  دفترها  که  هنگامی  قیامت، 
و ترازوهای حساب و کتاب را می آورند، برای 
اهل بال و گرفتاری، ترازویی نصب نمی شود و 
دفتری برای آنان گشوده نمی شود، سپس آیۀ 
ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْیِر ِحساٍب-زمر،  َّما یَُوفَّی الصَّ »إِن
متعال  خدای  که  کردند  تالوت  را    »۱۰ آیه 
می فرماید: هر آینه  اجر صابران بدون حساب 

خواهد بود )بحار االنوار، جلد ۶۷، ص ۱۰۱(.
بالی  این  نیز،  مبتالیان  به  دانیم  می  الزم 

بدن  می پیچد،  هم  در  را  بیمار  که  نفسگیر 
را آشفته می سازد و  را پر درد می کند، ذهن 
فضای  یک  در  شدن  رها  جنس  از  تجربه ای 
سخت را به وجود می آورد نیز پیام سالمتی و 
عافیت داشته باشم و از خدای سبحان سرعت 
را  شادابی  و  و خرسندی  عافیت  و  درمان  در 

برایتان آرزو کنیم.

پیام تسلیت مدیریت شهری باغستان به خانواده های سوگوار از کرونا

شوراها واســط مردم و حاکمیت هستند و غنی سازی 
افکار عمومی در حوزه تحت نمایندگی خود از بارزترین 

مولفه های کاریشان محسوب می گردد

برنجـی در پایـان خاطـر نشـان سـاخت: هـر دسـتگاه و نهـادی 
که بـه وظایـف قانونی خـود عمـل نکنـد یـا ضعفـی در عملکرد 
خود داشـته باشـد، از سـوی مردم کـه بهتریـن ناظران هسـتند، 
طـرد خواهند شـد . پـس بهتریـن روش مانـدگاری، پرداختن به 

وظایـف قانونـی و واقعـی می باشـد
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رئیس شـورای اسالمی شـهر مالرد از اقدامات برنامه 
محـور ایـن نهـاد مردمی طی مـدت حضورشـان در 

پارلمان شـهری خبر داد.
محبـوب اکبـری در تشـریح عملکـرد شـورای دور 

پنجـم که بـه مناسـبت روز ملی شـوراها بـا روزنامه 
جـام جـم غـرب اسـتان تهـران مطرح شـد بـه بیان 
برخـی از مصوبـات و اقدامـات نماینـدگان مـردم در 

شـورای اسـالمی شـهر پرداخت .
وی کـه  بـه نمایندگی از طرف دیگر اعضای شـورای 
شـهر سـخن می گفـت ضمـن بیـان اینکـه بودجـه 
بودجـه  کامـل محقـق شـده،  بطـور  سـال ۱۳۹۸ 
مصـوب ۱۳۹۹ را ۳۰۱ میلیـارد تومـان اعـالم کـرد  
و اظهـار امیـدواری نمود شـرایط فعلی کشـور تغییر 
کنـد تـا خدمـات برنامـه ریزی شـده به شـهروندان 

مـالردی بـه بهتریـن شـکل ارائه گـردد.
بیمـاری  بـا  کشـور  درگیـری  درخصـوص  وی 
جدیداظهارداشـت: بـا توجه به اینکه این مشـکل در 
سـطح کشـور شـیوع دارد و هـر نهـاد و ارگانـی بـه 
تناسـب تـوان و اختیـارات خـود اقداماتـی می کنند، 
شـهرداری مـالرد هـم بـا مصوبـات شـورای شـهر 
در زمینـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در کنـار دیگـر 
مسـئوالن شهرسـتانی وظیفه خـود را بخوبـی انجام 
داده کـه نمونه آن اختصـاص ۴۵۰ میلیون تومان در 

مرحلـه اول بـرای تهیـه ۱۵۰۰ سـبد حمایتی 
بـرای تحویـل بـه خانواده هـای بـی بضاعـت و 

کـم تـوان مالی اسـت.
ایـن کار در کنار فعالیت های روزانه شـهرداری 
نقلیـه  وسـایل  و  معابـر  زدایـی  گنـد  ماننـد 
عمومی، شستشـو و گندزدایـی ادارات خدمات 
رسـان، توزیع مـواد ضد عفونی کننـده در بین 
خانواده هـا و دیگـر اقدامـات، صـورت گرفتـه 
اسـت و همچنـان آمـاده همراهـی فرمانـداری 
شهرسـتان و شبکه بهداشت ودرمان  می باشد.

از دیگـر اقدامـات ما در این زمینه، بخشـودگی 
۵۰ درصـدی عـوارض کسـب و پیشـه بـرای 
۳مـاه اسـفند۹۸، فروردیـن و اردیبهشـت ۹۹ 

است.
در کنـار ایـن اقدامـات، شـهرداری بـا تصویب 
شـورای شـهر، مبلـغ ۶۰ میلیون تومـان برای 
تهیه ماسـک بهداشـتی و دیگر لوازم مورد نیاز 

در اختیار شـبکه بهداشـت و درمان قـرارداد.
رئیس جوان شـورای اسـالمی شـهر مـالرد در 
بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود تصریـح 
کـرد: شـهرداری مـالرد در کنـار ایـن موضوع 
مهـم کـه مـادر خرج تمـام شـهر می باشـد، با 
هـدف ارائـه خدمـات هـر چـه بهتـر بـه مردم 
شـهراقدام  محتـرم  اهالـی  عمومـی  رفـاه  و 

بـه پرداخـت پـول رهـن و اجـاره بهـای سـاختمان 
بسـیاری از ادارات خدمـات رسـان  می نمایـد.  

در همیـن جـا از تمـام ادارات در خواسـت می کنیـم 
کـه هـر چـه سریعترنسـبت بـه احـداث سـاختمان 
اقـدام کننـد  اداری شـهر   اداری خـود در سـایت 
.گفتنـی اسـت بـا انجام ایـن کار، مـردم بـه بهترین 
شـکل و در سـریعترین زمـان و بـا کیفیـت باالتـر، 
خدمـات مورد نیاز خود را کسـب می کننـد .عالوه بر 
آن هـم در کاهـش بار ترافیکی شـهرکمک می شـود 
وهـم جلـوی خسـران مـادی و ... بـه مـردم گرفتـه 

شـد. خواهد 
محبـوب اکبری در ادامه به مصوبات پارلمان شـهری 
دربـاره پروژه هـای عمرانـی اشـاره کـرد و در این باره 
گفت: شـورای شـهر پروژه هـای متنـوع، تاثیرگذار و 
مناسـبی بـرای آبادانـی هـر چه بهتـر شـهر در نظر 
داشـته و دارد. ولی در شـرایط کنونی متاسفانه کارها 
بـا وقفـه روبـرو شـده کـه آرزومندیـم  خداوند خطر 
ایـن ویـروس را از سـر مـردم ایـران و حتـی مـردم 
جهـان دور کنـد که بتـوان با انرژی مضاعـف احداث 

پروژه هـارا از سـر بگیریم.

وشـهرداری،  شـهر  شـورای  ریـزی  برنامـه  عمـده 
احـداث ۳ پـارک بانـوان بـود کـه بـه لطـف خداوند 
به اتمام رسـیده و افتتاح شـدند. درسـالهای۹۶ -۹۷ 
اکثـر اقدامـات مـا در خصـوص فعالیت های ورزشـی 
بود که ۴ سـالن ورزشـی احداث شد.درسـال۹۸ نیز، 

امـور فرهنگی دراولویـت کار قرار داشـت وباتوجه به 
فقـر عمومـی در ایـن حـوزه، اقـدام به احـداث خانه 
فرهنـگ در اطلـس غربـی، خانـه فرهنگ در شـرق 
سرآسـیاب، خانـه جـوان در خیابان شـهید صدوقی 
کـه یکـی از مجهزتریـن خانه هـای فرهنگ اسـت و 
همچنیـن احـداث ۲ خانـه فرهنگ دیگر برای سـال 
جـاری در نظـر گرفته شـده کـه انشـاء اهلل عملیاتی 

خواهدشد.
سـرآمد همـه اینهـا، تکمیـل فرهنگسـرای بـزرگ 
می باشـد. ویـژه  مولفه هـای  دارای  کـه  شهراسـت 

گنجایـش سـالن آمفـی تئاتر ایـن فرهنگسـرا ۷۵۰ 
نفـر اسـت و در آن کالسـهای متعـددی پیش بینی 
شـده کـه بااتمام پروژه بـه مردم فهیم مـالرد تقدیم 
خواهـد شـد .این پـروژه می توانـد از افتخارات شـهر 

گردد. محسـوب 
رئیـس شـورای شـهر افـزود: در سـال ۹۹ در بودجه 
شـهرداری بـه موضـوع مهم ترافیـک و روان سـازی 
آمـد و شـد شـهری توجـه ویـژه شـده اسـت.دراین 
سـال انتظـار داریـم بـا رفـع موانـع موجـود بتوانیـم 
پـروژه مهـم تقاطـع غیـر همسـطح سـه راه مارلیک 

را آغـاز کنیـم. بـرای ایـن پـروژه ۲۰ میلیـارد تومان 
اعتبـار مصـوب شـده اسـت .بـا اتمـام آن گره هـای 

ترافیکـی در ایـن نقطـه مرتفـع خواهد شـد.
همچنیـن مطالعـات تقاطع غیر همسـطح چهـار راه 
مـالرد کـه در سـال ۹۸توسـط شـورا مصـوب شـده 
بـود، آغـاز وبا اعالم نظـر نهایی کارشناسـان مربوطه 
و بـا عـادی شـدن شـرایط عمومـی کشـور مقدمات 

اجرایـی آن فراهم خواهدشـد.
احـداث  گذارمـالرد،  تاثیـر  پروژه هـای  دیگـر  از 
پارکینـگ طبقاتـی اسـت کـه در مراحـل پایانـی 

شـد. می با
یکـی از پروژه هـای بسـیار خوبی که مایه سـربلندی 
مالرد می باشـد، بوسـتان ورزشـی مارلیک اسـت که 
خوشـبختانه تکمیل شـد و مورد بهره بـرداری اهالی 
محتـرم مـالرد و حتی شـهرهای اطراف قـرار گرفته 

است.
در ایـن بوسـتان، پـارک ویـژه بانـوان و سـوله چنـد 
منظوره ورزشـی برای انجام چندین فعالیت ورزشـی 
گوناگـون در ۱۴ هکتار مسـاحت احداث شـده اسـت.

یـادآوری می کنـم سـاختمان مرکـزی آتـش 
نشـانی نیـز در سـایت اداری در حـال اتمام بنا 

می باشـد.
رئیـس شـورای شـهر مالرد با اشـاره بـه اینکه 
بافـت  جـزء  شـهر  قسـمت های  از  بسـیاری 
وجـود  افـزود:  می شـود،  محسـوب  فرسـوده 
۲۲۰ هکتـار بافت فرسـوده در مـالرد، مدیریت 
شـهری را بـا چالـش جـدی روبرو کرده اسـت 
.بـرای رفع این معضل شـهری پارلمان شـهری 
نـگاه ویـژه ای به تمام موارد زیسـت شـهری و 
فرهنـگ عمومی دارد.یکـی از موانع پیش روی 
مدیریـت شـهری در مواجهـه با بافت فرسـوده 
شـهر، قولنامـه ای بـودن آنهاسـت. سـند دار 
نبـودن آنها مـا را از ارائه تسـهیالت و امتیازات 
بـاز می دارد. هر چنـد با رایگان کـردن عوارض 
۱۰۰ درصـدی صـدور پروانه در بافت فرسـوده، 
تـالش داریـم تا هـم شـهر از منظـر زیبایی به 
جایگاه خوبی برسـد و هم از نظر اسـتحکام بنا، 
خطـرات ناشـی از فرسـوده بودن ایـن منازل را 

برسـانیم. به حداقل 
البتـه مشـکالتی بر سـر راه رفع ایـن مهم قرار 
دارد کـه از جملـه آنهـا می توان بـه هزینه های 
خدمـات  ادارات  همـکاری  عـدم  انشـعابات، 
رسـان و غیره اشـاره کرد. نماینـدگان مردم در 
وشـورای شـهرمالرد در این خصوص تیم تسهیالتی 
را هماهنـگ کـرده انـد تا بهتریـن روش بـرای برون 
رفت از این مسـئله را پیشـنهاد نمایند. امید داریم با 
تصویب در سـتاد بازآفرینی شهرسـتان و استان و در 
نهایـت باموافقت درسـتاد بازآفرینی کشـوری، مالرد 
مسـتثنی شـود تـا بتوانیم بـه این معضـل بهتر فائق 

بیایم.
مدیریـت شـهری مـالرد بـا تصویـب شـورا اراضـی 
در بلـوار سـردار سـلیمانی و همچنیـن در پیرامـون 
جایگزینـی  بـا  تـا  کـرده  مشـخص  آزاد  دانشـگاه 
بافت هـای فرسـوده بـا آنها بتـوان هم چهره شـهر را 
تغییـر داد و هـم اسـتحکام بنـای الزم در سـازه های 
شـهری داشـت.در ایـن زمینـه منتظـر اعـالم نظـر 
کمیسـیون مـاده ۵ هسـتیم تـا انشـاء الـه بتوانیـم 

بهتریـن روش را اجرایـی نمائیـم.
وی در پایـان خاطر نشـان سـاخت: هر چند معتقدم 
مدیریـت شـهری بایـد همواره بیشـتر از ایـن میزان 
تـالش کنـد، ولـی موانـع قانونـی و محدودیت هـای 
بسـیار، تـا حدودی سـرعت کارها را کم کرده اسـت.

سـعی داریـم روز بـه روز قدمهای بهتـر  و موثر تری 

بـرای شـهر و مردم خـوب مـالرد برداریم. 
 در آخـر از مـردم خوب این شـهر به جهت همراهی 
بـا نماینـدگان خـود در پارلمـان شـهری و تحمـل 

کاسـتی ها تقدیـر می کنیـم.

حرکت برنامه محور شورای شهر مالرد

بیـن  در  اول  مقـام  کسـب 
تهـران  اسـتان  شـهرهای 
در  مـالرد  شـهرداری  توسـط 
اجـرای  جهـت   بـه  سـال 97 
راه  پیـاده  متـراژ  بیشـترین 
و  معابـر  سـازی  همسـان  و 
جملـه  از  کفپـوش،  اجـرای 
موفقیت های مدیریت شـهری 
در سـایه همدلـی بـا اعضـای 

می باشـد شـهر  شـورای 


