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برگزاری کمیسیون فرهنگی شهرداری شاهدشهر
کمیسیون فرهنگی شــهرداری به ریاست 
شــهردار و بــا حضــور نایب رئیس شــورای 
اســامی، معاونــت فرهنگی، مدیــر روابط 
عمومی شهرداری و ســایر اعضای کمیسیون 

در دفتر شهردار برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسامی 
و شــهرداری شاهدشــهر از مهمترین موارد 
ذکر شــده در این جلســه، بررســی مصوبات 
جلســه قبلی و بحــث و تبادل نظر در خصوص 
برنامه های فرهنگی ارائه شده توسط معاونت 
فرهنگی اجتماعــی مربوط به ماه جاری و ماه 
های آتی مقرر گردید که بعد از مشخص نمودن 
و اولویــت بندی تعدادی از آن مراســمات، به 

مرحله اجراء گذاشته شود.
گفتنی اســت شاهد شهر پتانسیل باالیی در 
حــوزه فرهنگی و اجتماعــی دارد که با برنامه 
ریزی های مناســب از سوی شــهردار این و 
اعضای و شــورای اسامی شهر در حوزه های 

مختلف نســبت به اجرای اینگونــه برنامه ها 
اقدام می گردد. 

حامد ســلمانی ) شهردار شــاهد شهر ( در 
ایــن باره گفــت: پرداختن به امــور فرهنگی 
و اجتماعــی از اولویــت هــای کار مجموعه 
شــهرداری وشورای شهر اســت که معاونت 
فرهنگــی، روابط عمومــی و دیگر واحد های 
مربوطــه به طور صحیح در ایــن زمینه برنامه 

ریزی و اقدام می کنند. 
وی ادامه داد: طرح های خوبی هم از سوی 
نماینــدگان مردم در پارلمان محلی به تصویب 
رسیده که شــاهد شــهر را می تواند به قطب 

فرهنگی شهرستان تبدیل کند.
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شهرستان های غرب تهران، فاقد 
زیر ساخت های اساسی

سه شهرستان شهریار، قدس و مارد که شامل 
10 شــهرداری وبالغ بر یک و نیم میلیون جمعیت 
هســتند از محرومترین مناطق پایتخت محسوب 

می شوند. 
ایــن محرومیتها در حالی اســت که فاصله این 
شهرســتانها بامرکز پایتخت بطور متوسط کمتر از 

10کیلومتر است.
دراین شهرستانها، بنابه تصمیم  غیرکارشناسانه 
برخی از مسئوالن ارشــد نظام، مناطقی نام شهرگرفتند که دریک نگاه منصفانه 

، حتی اززیرســاخت ها و امکانات یک محله یا شهرک هم برخوردار نیستند. 
در برخــی ازاین به اصطاح شــهرها ، مــردم از کمتریــن امکانات  رفاهی 

برخوردار نیســتند و فقط نام شهرنشینی را با خود یدک می کشند.
در کنــار این نام گذاری بدون پشــتوانه و غیر اصولــی،  تنها تعدادی درقالب  
نمایندگان مردم درشــوراهای شهر به منافع مالی و اجتماعی مناسب دست یافته 
اند و چون شــهرتوان تامین زیرســاخت های مناســب وحتی اولیه را ندارند، لذا 
نمایندگان مردم در پارلمان شــهری در کنار شــهرداران این شهرها و در سطح 
گســترده تر در کنار نمایندگان دولت در شهرستان و دیگر مسئوالن به روزمرگی 
دچار شــده اند، آسیب های روز افزون چنین تصمیماتی در گذر زمان هرچه بیشتر 

مشــهود می گرددولطمات بیشماری برمردم شهرستانها وارد می نماید.
ازجملــه نیازهای اولیه این شــهرها می توان به مراکز درمانی ) بیمارســتان 
(  - مراکز تفریحی – مراکز علمی و چندین مورد دیگر اشاره کرد که متاسفانه به 
دلیل ضعف مدیریت، روزمرگی، تعارفات اداری، خاء های قانونی ، انتصاب های 
غیر اصولی مدیران ادارات و چند علت دیگر تا کنون مردم این شهرها از رسیدن 

به حقوق خود منع شده اند.
عدم دسترســی مردم به خطوط ریلی درون شــهری و برون شهری و تحمل 
ترافیک های سرســام آور و زیانبار از دیگر آسیب هایی است که مردم این مناطق 

سالهاست از آنها رنج می برند.
تنها موردی که در این سالها نصیب مردم شده، وعده هایی است که مسئوالن 
در طول ســالهای متمادی داده اند و پس از تغییر این مدیران، مســئوالن جدید 

ادامه دهنده راه آنها شده اند.
چندگانگــی مدیریــت ، عدم وحدت رویــه و اختاف نظر بیــن فرمانداران 
، اعضای شــوراهای شهروروســتا، شهرداران و بســیاری از مدیران ادارات در 
شهرســتانهای غرب اســتان تهران از مهمترین علل عقب ماندگی در بسیاری 

از موارد است.
امید اســت زمانی برسد که شاهد همبستگی مدیران ارشد و مدیران میانی در 
کشــور باشــیم تا بتوان در سایه این همبستگی و وحدت رویه شاهد ارائه خدمات 

مناســب و واقعی به مردم در جای جای ایران باشیم.

حمید مانوری دبیر کمیســیون ماده 10 احزاب در 
نشست خبری سیزدهمین جلسه این کمیسیون گفت: 
صدور پروانه برای دو حزب در دستور کار جلسه بود که 
مراحل تاســیس، کنگره و تشکیل شعب در یک سوم 

اســتان های کشور و... انجام شــده بود؛ یکی، حزب 
جامعه اسامی مدیران اســت که با اصاحات جزئی 
در مرامنانه و اساســنامه موافقت شد و دیگری، حزب 

همدلی مردم تحول خواه بود که قبًا مجوز داشــت.

به گــزارش خبرنگار احزاب و تشــکل های گروه 
سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: این 
حزب قبًا با نام حزب همدلی مردم تهران در ســطح 
اســتان تهران فعالیت می کرد که درخواســت تغییر 

گســتره از سطح اســتانی به ســطح ملی و تغییر نام 
حــزب را داده بود که با اصاح جزئــی در مرامنامه و 
اساســامنه و همچنین فعالیت در گســتره ملی و تغییر 

نام موافقت شد.

دریافت پروانه فعالیت حزب »همدلی مردم تحول خواه « از کمیسیون ماده 10 احزاب 

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در غرب 

استان تهران

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهریار با بیان اینکه خبر ها 
باید به ذاته روشــنگر باشند اظهار داشت: اخبار انتشار یافته باید 

اقناع کننده باشــند و به صورت ناقص منتشر نگردند.
جلیلــی افزود: هرجامعه ای که مردمانش از اطاعات خوبی 
بهــره مند و به حقوق عمومی خود آگاه باشــند، آن جامعه رو به 
تعالی و پیشــرفت خواهد رفت . با کتمان کاری و سرپوشانی، جز 
لطمه چیزی عاید نخواهد شــد بلکه خسارت های فراوان هم به 

کشور وارد خواهد آمد. 
وی که در کمیته اطاع رســانی و امنیت خبر سخن می گفت 
تصریح کرد: ابهام زدایی در روند اطاع رســانی، بسیار اثر گذار 

است.
 پــس اگر بتوانیم مطالب را بطور اصولی و حرفه ای به اطاع 
عموم برســانیم، هم می توانیم جلوی بســیاری از آســیب ها را 

بگیریم و هم از سوء برداشت ها جلوگیری نمائیم.
این مقام دولتی ادامه داد: از حقوق اساســی مردم این است 

که بطور شــفاف از عملکرد مســئوالن و مدیران با خبر باشند . 
مردم باید مطلع شوند که در ادارات چه می گذرد.برای پروژه ها، 
اقدامات اجرایی و اداری چه میزان هزینه می شــود، چه میزان 

درآمد کسب می گردد و چگونه خرج می شود.
وی خاطرنشــان ســاخت: اگر برنامه کاری ادارات و نهادها  
مخفی و محرمانه باشــد و به اطاع مردم رســانده نشود، یک 

ارزش افــزوده پنهانی و در پی آن رانت و مشــکات اجتماعی 
و امنیتــی بــه وجود می آید . در دنیای امروز به دلیل گســترش 
امکانات و لوازم انتشــار خبر، نمی توان مطالب و موضوعات را 

بصورت کامل پنهان کرد . 
تنها نتیجه این روش ناقص و غیرکارشناســانه ، رســاندن 
لطمه به خود ، مجموعه کاری خود، کشــور و مردم خواهد بود. 

هــر چند امنیت خبــر را معادل امنیــت اجتماعی و حقوقی 
می دانیم اما انتظار این است که بدون لکنت وبطور شفاف ،اخبار 

بطورسالم به مردم گفته شود.
 اطاع رســانی به موقع ، جلوی آســیب ها را می گیرد و سوء 
اســتفاده کنندگان نمــی توانند بهره برداری جهت دار داشــته 

باشند.
جلیلی گفت: انتظار داریم در ورای انتشــار خبر، یک خدمتی 
حاصل شود و مخاطبین و شهروندان بتوانند بهره ای از این اقدام 
ببرند. اخبار باید مبتنی بر اصول و عقاید نظام تهیه و انتشار یابد.

معاون فرماندار شهریار:

خبر باید روشنگر باشد
رئیس دادگستری شهریار:

با ظرفیت های  قانونی 
و حقوقی، جلوی تخلفات 

را می گیریم 

ابوالقاســم مراد طلب، رئیس دادگستری 
شــهریار اظهار داشــت: مبارزه با فساد، ویژه 
خواری، رانت خــواری، جلوگیری از تعدی به 
منابع طبیعی و محیط زیســت و حفظ حقوق 
عمومی و بیت المــال ازاولویت های کاربنده 

است که با جدیت آنها را پیگیر خواهم بود.
وی گفت: عدم توجه به این موارد، موجب 
تجمع ثروت های نامشــروع و ســوء استفاده 
متخلفین از ثروت و قدرت های به دست آورده 
می شود که باعث گسترش فقربین عامه مردم 
می گردد. بنده معتقدم ریشه گسترش جرایم 
اجتماعی و دیگر جرایم در همین موارد مستتر 

می باشد.
مراد طلب خاطر نشان ساخت: همواره باید 
به دنبال علت وقوع جرایم باشــیم و نسبت به 
حل آنها به صورت زیر ســاختی اقدام نمائیم تا 
به نتایج بهتری برســیم. تنها مبارزه با معلول 

پاسخ نمی دهد.
پس بایــد علت ها را به صــورت علمی و 
کارشناسانه مورد بررسی قراردهیم. با افرادیکه 
نیت و قصد تخلف دارند اتمام حجت می کنم 
فکر خود را پاک کنند و دست از تخلف بردارند و 
پشت قانون حرکت کنند تا مجبورنشوند پیش 

روی قاضی قرار گیرند. 
وی اضافه کرد: به همکاران خود هم توصیه 
می کنم در چارچوب وظایفی که به آنها محول 
شــده کار کنندتابه نتایج مثبتی دست یابیم. با 
کم کردن خطاها و دور شــدن از آلودگی ها ی 
اداری، می توانیم جامعه ای سالم داشته باشیم 

و از نشاط عمومی بهره  مند شویم.

خبر

حجت االســام حســینی ) امام جمعه( و جبله )دادستان ( 
در حضــور معاون سیاســی اجتماعی اســتاندار تهران و دیگر 
مدیران، از تغییر های زود هنگام مسئوالن این شهرستان ابراز 

نارضایتی کردند و این روش را برای مارد زیانبار دانســتند.
ایشان دراین باره اظهارداشــتند: بطور میانگین در هر سال 
یک فرماندار و شــهردار در مــارد تغییر کرده که این بی ثباتی 
برای حضور و خدمت مســئوالن ، مارد را با چالش های زیادی 

روبرو کرده است.
تغییــر مدیران در زمانهــای کوتاه مدت  به دودلیل می تواند 
انجام شــود، اول اینکه در انتصاب و انتخاب مدیران در ابتدای 
کار دقــت صورت نمی گیــرد و کارآیی افراد محرز نمی گردد و 
دوم اینکه در پشــت پرده تغییر زودهنگام آنان مســائلی مستتر 
اســت. در هر دو حالت اولین قشــری که آسیب جدی می بینند 

مردم هســتند که عواقب ناگواری برای مجموعه نظام دارد.
دادســتان مارد درمراســم تودیع و معارفه فرماندار جدید 
این شهرستان اظهار داشــت: کاش استانداربرای اتخاذ چنین 

تصمیمی در این برهه زمانی یک همفکری با اعضای شــورای 
تامین داشت تا بهترین تصمیم صورت گیرد.

وی افزود: برای رفع مشــکات مارد باید 24 ساعته شبانه 
روز تاش کرد.پــس باید مدیرانی در این شهرســتان حضور 
داشــته باشــند که هم روحیه جهادی و خدمــت عمومی و هم 

توانایی رفع مشکات را داشته باشند.
امــام جمعه مــارد نیز تصریــح کرد: با چنین روشــهایی 
نمی تــوان به مــردم خدمات مفیدی ارائــه داد. مصداق چنین 
گفته ای هم عقب ماندگی  و فقر عمومی شهرســتان در اکثرزیر 
ساخت هاســت.وی خاطر نشان ســاخت: امیدواریم مسئوالن 
باال دســتی نگاه ویژه و خاصی به مارد داشــته و نســبت به 
توانمندســازی مدیران شهرســتان اقدامات مناســبی داشته 

باشند.

ابراز نارضایتی امام جمعه و دادستان مالرد از تغییرات
 زودهنگام مدیران 

رفع گره ترافیکی با همت مضاعف شهرداری باغستان
عملیــات احــداث پل تقاطع غیرهمســطح 

فتح - باغســتان ) دپو ( آغازشد.
دکتــر حســن رنجبر، شــهردار باغســتان 
در آئین کلنگ زنی تقاطع غیرهمســطح ســه 
راهی شــهریار ) دپو ( تقاطع فتح ، باغستان 
اظهــار داشــت: پــروژه ای کــه بــا حضــور 
فرماندار شهریار ، شهردار تهران، معاونان 
وی، اعضای شورای شــهر باغستان و تهران 
کلنــگ زنی شــد با همــت مدیریت شــهری 
منطقــه21 تهــران ، ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی، فرمانداری شــهریار، نماینده 
مردم در مجلس و مشــارکت مالی و اجرایی 
شهرداری باغســتان صورت گرفته که پس 
از تالش های بسیار زیاد و صرف مدت زمان 
طوالنی ، شــاهد به ثمر رسیدن آن اقدامات 
هستیم و عملیات اجرایی ساخت پل به طور 

رسمی شروع شد.
شــهردار باغســتان افــزود: شــهرداری 
باغســتان هــم در بحــث مالی ایــن پروژه، 
مشــارکت دارد و هــم در اجــرا در کنــار 
پیمانــکار طرح خواهد بــود. وی ادامه داد: 
بــا افتتــاح ایــن طــرح بســیاری از گره های 
ترافیکی ابن نقطه رفع خواهد شــد و تردد 

ســهل و سریع صورت خواهد گرفت.
وی غیرهمسطح ســازی تقاطــع بزرگــراه 
فتح باغســتان را ســبب تســهیل دسترسی 
شرق به جنوب در محل این تقاطع دانست و 
افزود: تامین این گردش ترافیکی از طریق 
دو مســیر زیرگــذر و روگذر ، نه تنها ســبب 
کاهــش گردش های اضافی در بزرگراه فتح 
می شود بلکه زمان ســفر به شهرستان های 

شــهریار و باغستان را نیز کاهش می دهد.
رنجبــر تصریــح کــرد: خــدا را شــاکریم 
کــه توفیــق داد یــک پــروژه بســیار مهم و 
حیاتــی را کــه می تواند مشــکالت ترافیکی 
شهرستانهای اطراف را برطرف کند، اجرایی 
کنیــم تا هدیه ای باشــد از طــرف مدیریت 
شهری و شهرستان به مردم خوب این خطه.

وی درباره مشــخصات فنی این پل گفت: 
600 متر طول عبوری و 15متر عرض عبوری 
آن اســت که 100 متر به صورت پوشــیده 
روی پل اجرا خواهد شــد. امیدواریم طرح 

در مــدت زمــان تعیین شــده که یک ســال 
است، به پایان برســد تا استفاده کنندگان 

از مزایای آن بهره مند شوند.
شــهردار اضافه کــرد: یکــی از علت های 
بــه تعویق افتادن اجرای ایــن پروژه وجود 
معارضیــن و همچنین موانعی مانند تیرهای 
برق فشــار قوی، لوله هــای آب و گاز و دیگر 
عوامــل زیــر ســاختی بــود کــه باهمــکاری 
دســتگاه های مربوطــه می توانیــم در زمان 

تعیین شــده کار را به سرانجام برسانیم.
فرماندار شــهریار هم در مراســم کلنگ 
زنی پروژه فوق اظهــار کرد: پروژه از ابتدا 
توسط مسئولین شهرستان شهریار پیگیری 
شــده و از خواســته های بحق مردم شهریار 
بوده اســت. ســالهای سال اســت که مردم 
خواســتار اجــرای چنین پــروژه ای بودند تا 
بلکــه بار ترافیکــی این مســیر و گره پیش 
آمده رفع شــود تا در زمان کمتری به مقصد 

برسند.
نورالــه طاهری افــزود: 2میلیارد تومان 
اولیه ایــن پروژه از ارزش افزوده توســط 
فرمانداری شــهریار به حســاب شــهرداری 
تهران واریز شده و مبالغی را هم شهرداری 
باغســتان و کمیته توســعه استان پرداخت 

کرده اند.
وی خاطر نشــان ســاخت: در شهرســتان 
شــهریار طرحهــای مختلفــی بــرای کاهــش 
بــار ترافیکــی و روان ســازی آمــد و شــد 
توســط شــهرداری ها ، راهداری و مجموعه 
شهرســتان اجــرا شــده کــه از جملــه آنهــا 
می تــوان به کمربندی ســعید آباد که در دو 
طرف آن با 10 میلیارد تومان هزینه احداث 
شــده، اشــاره کرد. فرماندار در پاســخ به 
ســوالی مبنــی بــر اینکــه در شــرایط فعلی 
اقتصاد کشور، آیا شهرداری ها توان اجرای 
پروژه ها را دارند؟ گفت: همه شهرداری ها 
دچــار مشــکل مالی هســتند امــا تدابیری 
اندیشــیده شده و بخشــی از نیازهای مالی 
آنها توســط ارزش افزوده، تامین می شود. 
شــهرداران هم با فعالیت هایی که در قالب 
قانــون انجــام می دهنــد، بــه دنبال ســرپا 

نگهداشتن ادارات خود هستند

اصغر افتخاری
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شهردار صباشــهر اعام کرد:برای داشتن شهری پیشــرفته و توسعه یافته باید 
فعالیت های گوناگونی در ســطح شــهر انجام شود یکی از این اقدامات آراستن ظاهر 
شهر و آماده کردن محیط های مطلوب، شاد و مسرت بخش برای شهروندان است.

به گزارش روابط عمومی شــورا و شهرداری صباشهر امیر کریمی ادامه داد: برای 
رســاندن شهروندان به این مکان های شاد و مطلوب ایجاد دو پارک ساحلی کبودین 

)حاشیه رودخانه شادچای( به مساحت 1۳000 هزار متر مربع و پارک شهروند با ایجاد 
فضاهــای مختلف تفریحی و خدماتی به مســاحت ۵0000هزارمترمربع و همچنین 

بازطراحی و احداث پارک بانوان در محله قندیشاد در حال اقدام می باشد.
وی در ادامــه تصریح کرد: تمام مســئولین در همــه ادارات باید تنها، دغدغه حل 
معضات مردم را داشته باشند و با جدیت به آبادانی و توسعه شهر بیاندیشند .ان شااهلل 

شــهرداری صباشــهر نیز با انجام عملیات های عمرانی مختلف در سطح شهر که در 
حال انجام می باشد )جدول گذاری ها، زیرسازی ها،لکه گیری های آسفالت، پیاده رو 
ســازی ها( بتواند به مشکات شهروندان رسیدگی نماید.   شهردار صباشهر در پایان 
عنوان کرد: مردم باید حس خدمتگزاری به آنان از جانب مســئولین را کاما ببینند و 

درک کنند که این امر مستلزم تاش بی وقفه مسئولین است.

3شهردار صباشهر: رهاورد توسعه و گسترش شهر باید منجر به توسعه پایدار شهري شود ضمیمه رایگان 
روزنامه در غرب 

استان تهران

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحدهــای  
شــهرقدس، مارد و صفادشت با اشاره به اخذ مجوز 
پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه گفت: دهه 
فجر امسال شــرکت های دانش بنیان و کارآفرین با 
امکان اشتغال دانشــجویان فارغ التحصیل در واحد 

شهرقدس مستقر می شوند. 
بــه گزارش جام جم غرب اســتان تهران عبداهلل 
قاسمی پیربلوطی، رئیس دانشگاه آزاد اسامی واحد 
شــهرقدس در این باره اظهار داشــت: دانشگاه آزاد 
شــهرقدس به برکت انقاب اسامی در سال۸2 در 
شــهرقدس راه اندازی شد و در حال حاضر با پذیرش 

هزاران دانشجو در حال فعالیت است.
وی افزود: یکی از ابعاد دانشــگاه علمی است اما 
بُعد فرهنگی دانشــگاه آزاد پررنگ تر است و از افراد 
مختلف جامعه دســت یاری می طلبیم تا به ما کمک 

کنند که مشکات فرهنگی را رفع کنیم.

رئیس دانشــگاه آزاد اسامی شــهرقدس بیان 
داشت: دانشگاه شــهرقدس میزبان دو شهید گمنام 
اســت که ما امنیت و آرامــش جامعه را مدیون خون 

شهدا هستیم.
وی در بیــان رســالت وماموریت دانشــگاه آزاد 
اســامی نقش دانشگاه در تمدن سازی ، خودسازی 
وخود پردازی و انتشــار تمدن اسامی به عنوان یک 
فرهنگ جهانی مطالبی را بیان نموده ودانشــگاه را 

مبدا تحوالت عظیم در کشور خواند.
قاسمی پیربلوطی گفت: دانشگاه شهرقدس یکی 
از دانشگاه های جامع کشور است که توانسته در حال 
حاضر مجوز جذب دانشجوی خارجی را کسب نماید.

* شرکت های دانش بنیان در دانشگاه 
مستقر می شوند

قاســمی با اشاره به برنامه اشــتغالزایی دانشگاه 
شــهرقدس عنوان داشــت: دهه فجر ســال جاری 
شــرکت های دانش بنیان و کارآفرین در ساختمان 
دانشــگاه آزاد شهرقدس مســتقر در میدان انقاب 

تهران شروع به کار می کنند.
وی گفــت: هــدف از راه اندازی شــرکت های 
دانش بنیان وایجاد مدرســه اشــتغال و توسعه مرکز 
آموزش های کوتاه مــدت تخصصی وکاربردی این 
است که دانشجویان در دوره دانشجویی به مهارتهای 
باال و تخصص های الزم دســت پیدا کنند وبه عنوان 
نیروی کار آماده ومجرب جذب بازار کارشوند لذا وجه 
تمایز دانشگاه شهر قدس با سایر دانشگاه های دیگر 
این است که در این مجموعه آموزش های مهارتی با 
مقوله مرکز رشد فناوری ونوآوری ، مراکز شتاب دهی 
دانشکده نوآوری وفناوری ، مرکز آموزش های کوتاه 
مدت تخصصی و کاربردی ، مدرســه اشتغال ومرکز 
تحقیقات گیاهان دارویی بــه منظور مهارت افزایی 
دانشــجویان وایجاد فضای اشتغال راه اندازی شده 
اســت تا با این برنامه ریزی ها وایجاد شــرکت های 
دانش بنیان دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه نیز 

شاغل می شوند.
قاســمی در بخش دوم صحبتهای خود اشاره به 
رســالت فرهنگی دانشــگاه وایجاد نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشــگاه شهرقدس و فعالیت 
تشــکل هایی مانند بسیج دانشــجویی وهمچنین 
برگزاری یادواره بزرگ شهدای گمنام دفاع مقدس، 
شــهدای امنیت ومدافــع حرم با عنــوان همایش 
ســتارگان بزرگ راه وســایر اقدامات صورت گرفته 

گزارش دیگری ارائه نمود.
وی افزود : همانطور که در مســیر خودســازی و 
سازندگی رســالت واالی انسانی فرد فرد رزمندگان 
اســام دوران دفاع مقدس را مدیریت واداره کردند 
امروز ادامه این مســیر ودفاع از سنگرها وجبهه های 

انقاب از مسیر دانشگاهها طی طریق می شود.
این مقام مســئول گفت: همانگونه که شــهدا با 
خاقیت ره صد ســاله را یک شــبه طــی می کردند 
امروزه دانشــمندان، دانشــگاهیان ونخبگان علمی 
مــا می کوشــند که مشــکات کشــور را از طریق 
راهکارهای علمی مرتفــع نمایند وامیدوارم خداوند 
لطف و عنایت ویژه به دانشگاهیان فرهیخته ومتعهد 
نماید تا در مســیر دفاع از آرمانهای انقاب در عرصه 

علم وفناوری سربلند و پیروز شوند.

جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد 
شهرقدس

مسئول حزب همت )همدلی مردم تحول خواه( 
درشهریار منصوب شد.

غامرضا جباری ازفعاالن رسانه ای با حکمی 
ازســوی دبیرکل حزب همت به سمت مسئولیت 
این حزب مردمی درشهرســتان شهریار منصوب 
و جلســه معارفه وی با حضــور تعدادی از فعاالن 

اجتماعی و خبری برگزارشد.

در  بازرســان 
ادارات، نقش نظارتی 
دارند و رصد اقدامات 
کارکنان و مسئوالن 
وظایف  مهمترین  از 
بازرســی  واحد های 

است.
ســامت اداری عــاوه بر اینکــه در نظام 
اسامی ایران ، ازضرورت دو چندانی برخوردار 
اســت ، دســتاوردهای اجتماعی زیادی مانند 
رضایت عمومی و در نتیجــه تحکیم پایه های 

نظام را در پی دارد.
مقابله با ساختارهای فسادزا باید با روشهای 
عملــی صورت بگیرد. روشــهای علمی نیاز به 
همت، جدیت، شــجاعت، عدم وابستگی و وام 
داری به شــخص یا گروهی و مهمتر از همه این 
موارد نیــاز به درایت ، آگاهــی علمی و قانونی 
و رویکرد مردم دارد تــا بتوان با اقدامات قاطع، 
بدون وابستگی های شــغلی، ذهنی، اخاقی و 
مالــی جلوی تخلفات فاحش و پوشــیده اداری 

را گرفت.
تا زمانی که مســئوالن واحدهای بازرســی 
ادارات ، منتصب مدیران ادارات و نهادها باشند، 
بطــور قطع اقدام صحیح و درســتی هم درباره 

تخلفات آن اداره و نهاد صورت نخواهد داد.
یکــی از بزرگتریــن آســیب های کشــور، 
وابستگی های مالی و شغلی مسئوالن واحدهای 
بازرســی ادارات و نهادها بویژه شهرداری ها به 

مقامات ارشد مراکز شغلی خود است.
 بهتریــن راه حل برون رفــت ازاین گرداب 
جهت دستیابی به اهداف معقول برای جلوگیری 
وبرخورد شفاف با ارتشاء – اختاس، عدم رفتار 
صحیح با ارباب رجوع، رانت خواری، ویژه خواری 
و تضییع حقوق مردمی، رهایی وابستگی شغلی 
و مالی و اداری مســئولین واحدهای بازرسی با 
مقامات ارشد مراکز شــغلی آنهاست . پس باید 

قوه قضائیه در این زمینه فکری جدی نماید.

سرپرست فرمانداری مالرد:
رســانه ها بر افکار عمومی 

تاثیر گذار هستند

سرپرست فرمانداری مارد در اولین نشست رسانه 
ای خود، رســانه ها را برافکار عمومی تاثیر گذار دانست 
و در این باره اظهار داشــت: رویکرد رسانه ها می تواند 
برای آرامش هر جامعه ای موثر باشد و از نقش سازنده 

رسانه ها نمی توان چشم پوشید.
ســجاد برنجی شــفافیت را اصل اساسی فعالیت 
رسانه ها ذکر نمود ودراین باره گفت: اگر فعاالن رسانه 
ای به نقد ســازنده بپردازند برای جامعه مفید خواهند 
بود. وی افزود: ارزیابی عملکرد مســئوالن در شرایط 
مشخص و با در نظر گرفتن موقعیت های جامع توسط 
نماینــدگان افکارعمومــی، می تواند بــرای تصمیم 
گیری ها و اقدامات درســت مسئوالن ادارات و نهاد ها 
اثر گذار باشــد.برنجی تصریح کرد: از اصحاب رسانه 
تقاضا دارم کاســتی ها، نیازها، انتقادها و پیشــنهادات 
مردم را برای اصاح معایــب اداری و رفتاری و بهبود 
شرایط اجرایی منعکس کنند و در کنار مردم و مدیران 

در تعالی و پویایی شهرستان مارد فعالیت کنند.
وی همچنین خاطر نشــان ساخت : پیشرانه های 
پیشرفت هر جامعه ای ، نیروهای انسانی آن جامعه است 
و پیشرفت واقعی در این است که سرمایه های انسانی 
یک جامعه طوری عمل کنند که باعث رشــد و تعالی 
همه جانبه گردند.فرماندار با اشاره به فرموده امام علی ) 
ع ( که فرموده اند: هیچ حکومتی پاک و سالم نمی شود 
مگر اینکه حق مظلوم از ظالم گرفته شود، گفت: تکلیف 
خبرنگاران این اســت که بنده و دیگر مسئوالن ادارات 
را نصیحت ســازنده کنند و ایرادهای اداری و اجتماعی 
را به ما گوشزد نمایند تا بتوان به نتایج مطلوب عمومی 
دست پیدا کرد.وی در پایان یاد آور شد: حق مردم مارد 
زندگی با این همه کمبود نیست لذا ما تاش می کنیم 
تا با رفع کاســتی ها و تکمیل زیر ساخت ها، مارد را به 

جایگاه خوبی در استان و کشور برسانیم.

یادداشت خبر

 با حکمی از سوی دبیرکل حزب همت؛ 

مسئول حزب همت منصوب شد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران اندیشه مطرح کرد؛

ارتقاء سطح کیفی زندگی اهالی اندیشه، در دستور کار شرکت عمران 

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
عمــران اندیشــه از هدفگــذاری این نهاد 
دولتی برای ارتقاء ســطح کیفــی زندگی در 

این شهر خبرداد.

مهندس مهدی مسلم خانی در توضیحاتی 
اظهار داشت : امروز ادعا داریم که در اجرای 
پروژه ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت 
عمــران از لحاظ کمی به حد مطلوب رســیده 
ایم و شــرکت عمران آماده سازی های الزم 
در حوزه شهرســازی را انجام داده اســت و 
در آینده قصد داریم که برای ارتقاء ســطح 
کیفیــت زندگــی مردم ایــن شــهر، برنامه 
ریزی نمائیم. برنامه هایی هم در این مقوله 
داریــم و تالش می کنیم روز به روز شــرایط 

کیفی زندگی بهبود یابد.
وی بــا بیان اینکه شــهر اندیشــه یکی از 
محصوالت نــاب نظام بعد از انقالب اســت، 
تصریح کرد: شــرکت عمــران در حوزه های 
شهرســازی و خدماتی دیگری در این شــهر 
ورود داشــته و درحوزه هــای آموزشــی ) 

بیــش از 40 مــورد( ، بهداشــتی، امنیتی، 
ورزشــی، تفریحــی، خدماتی و زیرســاختی 
به مدیریت شــهری این شــهر و شهرستان 

کمکهای زیادی نموده است.
مســلم خانی درباره عملکرد این شــرکت 
از ســال گذشته تا کنون گفت: از سال97 تا 
کنون طرحها و پروژه های مناسبی اجرا کرده 
ایم که از جمله آنها مسجد امام هادی ) ع ( با 
اعتباری بالغ بر5میلیارد تومان – مدرســه 
گام دوم با بیش از 4میلیارد تومان سرمایه 
گــذاری – تکمیل پیاده راه اندیشــه بطول 
15کیلومتر با 6میلیارد اعتبار – کلنگ زنی 
مرکز شــهر اندیشــه ) محله ایران شهر ( – 
پروژه ره باغ مرکز شــهر اندیشه با اعتباری 
بالغ بر 80 میلیارد تومان ســرمایه گذاری و 
تعداد دیگری از اقدامات که موجبات بهبود 

شــرایط زندگی مردم خوب اندیشــه و حتی 
شهرستان را فراهم آورده است.

مدیــر عامــل شــرکت عمــران اندیشــه 
همچنیــن از احداث کانــون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان با بیــش از 16میلیارد 

تومان اعتبار خبرداد. 
وی همچنین یادآور شد که در فکر احداث 
مدرســه محله محور با الگوهای بین المللی  
هســتیم. این مدرســه تنها محــل تحصیل 
دانــش آمــوزان نخواهد بود بلکــه در کنار 
تحصیــل دانــش آمــوزان ، محــل حضور و 
اســتفاده عموم با شــیوه های جدید خواهد 

بود.
احــداث ســرای فرهنــگ هنــر، تحــت 
عنــوان خانه مطبوعــات ، احــداث پارک در 
فــاز5 – احــداث پیاده راه ســالمت به طول 

3کیلومتــر که بر روی کانال آب فردیس در 
فاز 2 اندیشه با 150 میلیارد تومان اعتبار 
– احــداث بیمارســتان 200 تختخوابی مهر 
اندیشــه در 27 هــزار متــر مربــع از دیگر 

طرحهای ما می باشد.
وی افزود: طرح مرکز شهر در 48 هکتار با 
مولفه هــای گوناگون و متنوع با الهام پذیری 
از طرحهــای روز و مدرن آغاز خواهد شــد . 
در ایــن طــرح پروژه هایی مانند دانشــگاه، 
تاالرشــهر، مجموعــه ورزشــی، بــاغ مــوزه 
دفاع مقــدس، پردیس ســینمایی، 2000 
واحد مســکن اقــدام ملــی، ره بــاغ و چند 
مــورد دیگر در نظر گرفته شــده اســت که 
برخــی از طرحهای قابل اجــرا در این برنامه 
فراشهرستانی است و تحول خوبی در شهر 

و شهرستان به وجود خواهد آورد.

غالمرضا جباری، خبرنگار 

بازرسی  واحد های  نقش 
در نظام سالمت اداری

در راستای افزایش ســرانه فضای بوستان محله ای به مساحت تقریبی 
6000 مترمربع در شرق سرآسیاب خیابان ۵۵۵ در دست احداث می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مارد، 
اقدامات مربوط به احداث این پارک محله ای از جمله عملیات نخاله برداری، 
خاک ریزی، تســطیح، غاف گذاری و کاشــت گیاهان فضای باز با تاش 
پرسنل این سازمان در حال انجام است. با توجه به نیاز شهروندان به فضای 
ســبز و تفریحگاه، عملیات احداث پارک یاس  در محله سرآســیاب شرقی 
واقع در خیابان ۵۵۵ به مساحت حدودا  6000 مترمربع در دست اقدام می باشد. کاربری های پیش بینی شده در 
این بوستان شامل کتابخانه، مسیرهای پیاده روی و ورزش صبحگاهی، آالچیق، وسائل و زمین بازی کودکان، 

ست های بدنسازی و سرویس بهداشتی می باشد.

احداث پارک محله ای در شرق سراسیاب
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ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری

تشنه ی بادیه را هم به زاللی دریاب
حافظبه امیدی که در این ره به خدا می داری

سرپرست شهرداری شهریار از اولویت های کاری خود می گوید؛

رعایت کامل ضوابط شهرسازی و معماری، اولویت کار شهرداری شهریار

مهنــدس حجــت علــی بابایــی، سرپرســت 
شهرداری شهریار در گفتگوی اختصاصی با جام 
جــم غرب اســتان تهران از حضــور 4ماهه خود 
در ایــن جایگاه ســخن گفت و در ایــن باره اظهار 
داشــت: طی مدت زمــان حضوردر شــهرداری 
تالش کردیم روند ســتادی واجرایی امور ادامه 
پیدا کند و این مهم با جدیت و ســرعت به مسیر 

خود ادامه بدهد.
وی بیــان داشــت: در حــوزه فنــی و عمرانی 
سعی شــد باتوجه به تعریف و اجرای پروژه های 
زیرســاختی و عمرانی که از گذشــته آغاز شده 
بودند ، مســیر خود را ادامــه بدهند و وقفه ای 
در کارها ایجاد نشــودچرا که معتقدیم پیشبرد 
اجــرا با زمــان بندی های صورت گرفته بســیار 

حائز اهمیت می باشد. 
برای نمونه پروژه های تقاطع میدان بســیج و 
میدان جهاد ، جزء پروژه هایی هستند که در این 
مدت به دلیل بروز مشــکالت و مســائل از روند 
خوبی برخوردار نبودند، از این رو تالش شد تا با 
برگزاری جلسات با پیمانکارپروژه، برنامه ریزی 
بــرای رفع معارض و غیــره اقدامات الزم جهت 
ســرعت بخشــیدن به این مهم صــورت پذیرد 
که البته تعهد پیمانکار در این امر نیز بســیار با 

اهمیت و تاثیر گذار است.

* اجــرای دقیق ضوابط شهرســازی و معماری، 
در دستور کار 

وی همچنیــن به ســایر پروژه های در دســت 

اقدام شــهرداری شهریار اشــاره کرد و در این 
باره گفت: فاز اول گرمخانه شــهریار ) نگار ( که 
زمین آن توسط خیر نیکوکار اهدا شده، به اتمام 
رســیده و فاز دوم هم بزودی آغاز خواهد شد و 
امیدواریم تا پایان ســال شاهد بهره برداری از 
آن باشــیم. همچنین با اقدامــات به عمل آمده 
توانســتیم پروژه پارک جویبار، فرهنگســرای 
قرآنــی کهنز، خانه فرهنگ و هنر کرشــته را به 
انجام رســانده که در آینده نزدیک شهروندان 
گرامــی شــاهد افتتاح و بهــره بــرداری از این 

پروژه ها خواهند بود.
وی در خصــوص اقدامــات به عمــل آمده در 
حــوزه شهرســازی بیــان داشــت : در رابطــه با 
تشــکیل کمیتــه نمــا و منظر شــهری ، اقدامات 
خوبی داشتیم تا بتوانیم نسبت به ساماندهی و 
نظم بخشی به نمای ساختمان ها در شهر عملکرد 
متناســبی داشته باشــیم و از هم گسیختگی ها 

جلوگیری نمائیم.
شــهردار خاطر نشــان کــرد: در حــال انعقاد 
قرار داد با مشــاور هســتیم تا نسبت به اصالح 
و بازنگری طرح تفصیلی اقدام نمائیم و از سوی 
دیگــر رعایت اصول فنی و معمــاری در احداث 
ســاختمان ، بســیار مورد تاکید می باشد. از این 
رو یکی از برنامه های اساسی که با جدیت دنبال 
می کنیــم، توجه و اهتمام کامل به رعایت اصول 
فنی به منظور ارتقای ایمنی  در ساخت و سازهای 

شهری می باشد.

* شــهر، مکانی است برای زندگی و نباید منبع 
کسب درآمد مطلق محسوب شود

بنده معتقدم شــهر مکانی است برای زندگی 
و آرامــش و نباید اجــازه داد صرفا مکانی برای 
کســب درآمد بــرای افراد خاصی باشــد .بدین 
ســبب جلوگیــری از تبدیل پارکینــگ و نظارت 
برســاخت و سازهای شــهری و ... بیش از پیش 

دنبال می گردد.

*  ارتقاء سطح فرهنگ عمومی 
یکــی از حوزه هایــی کــه مورد تاکید ایشــان 
اســت، حوزه فرهنگ می باشد . مهندس بابایی 

همچنین از دغدغه های خود و مجموعه شهرداری 
در حوزه فرهنگ ســخن گفت و دراین باره خاطر 
نشــان ســاخت: با توجه به فرمایشات رهبر که 
فرمــوده اند: فرهنگ از هوای تازه هم برای هر 
جامعه ای مهمتر اســت، بنده نیز در مقوله رشد 
و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی بسیار تمایل دارم 
که با تزریق منابع انســانی متخصص به معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری و تکمیل، تجمیع و 
آماده ســازی این جایگاه با تجهیز فرهنگسراها 
به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ، به نتایج 
معقول و مطمئنی دســت یابیم تا شــاهد شهری 
پویــا، بالنده و ســرزنده باشــیم و مــردم از هر 
جنس و ســن و قشری به اینگونه مراکز مراجعه 
کننــد . این مجموعه ها کمک حال عمومی ، علمی، 

اجتماعی و فرهنگی آنان می باشد. 
سرپرســت شــهرداری شــهریار همچنین به 
فعالیت هــای مجموعه خــود در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک اشــاره کرد و در این باره تصریح کرد: 
برنامه ریزی در جهت احداث پارک ترافیک، انجام 
اقدامات الزم جهت نوســازی و بهسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهری، انجام اصالحات هندسی در 
معابرشــهری ، نصب تابلوهای راهنمایی و نصب 
نرده ها و تعمیر و بهســازی پل های عابر و ارتقاء 
مانیتورینگ از فعالیت هایی اســت که در حوزه 

حمل و نقل اجرا شده است.
از دیگر اقدامات سرپرســت شــهرداری در 
ایــن مــدت ، تــالش در جهــت رفــع مشــکالت 
پیــش روی پروژه های مشــارکتی بوده اســت. 
پیشرفت 50 درصدی پروژه میدان میوه و تره 
بــار – ادامه عملیات عمرانی پروژه قائم – حل و 
فصل موضوعات پیرامونــی پروژه پریمیوم که 
با برگزاری جلســات متعدد با سرمایه گذاران و 
پیگیری موضوعات مرتبط بوده از دستاوردهای 

سرپرستی مهندس علی بابایی است.
وی خاطر نشــان ســاخت با توجه به تمهیدات 
پیــش بینــی شــده امید اســت امســال پیش 
فــروش غرفه های میدان مرکزی میوه و تره بار 

را به صورت محدود شاهد باشیم.

*  حفــظ آرامش عمومــی ، از مهمتریــن اهداف 

ماست
همواره در پی افزایش سرمایه های اجتماعی 
در حوزه هــای مختلف در مجموعه شــهرداری با 
هدف توســعه خدمات فاخر و در خور شان مردم 

خوب شهریار می باشیم.
در همین راســتا بــا آموزش منابع انســانی ، 
اقــدام به عرضه خدمات بهتــر وبا کیفیت تر به 
مراجعان می کنیم. در هفته یک روز را به این امر 
مهم اختصاص داده ایم تا همکاران خود را برای 

مواجهه بهتر با ارباب رجوعان آماده تر سازیم.
بنده بطور مرتب به سازمانها و واحد های اداره 
سرکشــی می کنم و با شنیدن نیازها و موانع،  با 
همفکری و ارائه طریق،  مســیر خدمات رســانی 

شفاف و محترمانه را تسهیل می نمائیم.

* حفــظ  خط آســمان شــهریار، از اولویت هایم 
است  

سرپرســت شــهرداری افــزود: بــه دنبــال 
بازنگــری طرح تفضیلــی برای حفظ خط آســمان 
هســتیم . اقدامات الزم برای مطالعه بلوک های 
شــهری در حال انجام اســت تا با اخذ مجوزهای 
الزم بــرای همســان ســازی و اجــرای مراحــل 
ســاخت وســاز با وحدت رویه صــورت گیرد. با 
مجموعه اســتانداری در این زمینه صحبت های 

کارشناسانه انجام شده است .
 این طرح به صورت محله به محله اجرا خواهد 
شــد .لذا به تمام ســازندگان توصیه می شــود 
در مناطقی که ســاخت و ســازهای عمده شــکل 
نگرفتــه ، برابرنقشــه های تائیــد شــده جدید 
اقــدام به احداث نمایند. جای خوشــحالی دارد 
که اعــالم کنیم این طرح مفید از ســوی اعضای 
کمیسیون ماده 5 مورد تائید قرار گرفته است.

در کنــار این طرح مهم، زیبا ســازی معابر هم 
جزء اولویت های کاری ماســت که بزودی شاهد 

اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم بود.
بــه دنبال این هســتیم که هارمونی خوبی در 
این مقوله داشــته باشــیم . در همیــن زمینه ، 
کمیتــه نما و منظر را با این هدف تشــکیل داده 
ایم تا شاهد المانهای شهری و رنگ آمیزی معابر 

به صورت جدید وزیبا باشیم.

* همــواره بــه دنبال وحــدت رویــه در تمام 
بخش های اداری شهرداری هستم 

تغییــر کاربــری پارکینگ در ســاختمانها را با 
جدیــت پیگیری می کنیــم و باتوجه به افزایش 
تعــداد خودروهادرســطح شــهرها، اهمیــت 
پارکینگ بســیار خودنمایی می کنــد و به همین 
جهــت دربــاره حــذف پارکینــگ توســط برخی 
ســودجویان ، با هیچ کس مماشــات نمی کنیم و 
مصرانه در پی  اجرای قوانین اصول شهرسازی 

و معماری در حوزه ابنیه هستیم.
بابایی درباره مشکالت حوزه نام گذاری معابر 
و مسیر ها هم بیان داشت: در کمیته نام گذاری 
تــالش داریــم که نســبت  به تعویــض و بهبود 
پالک های آسیب دیده اقدام کنیم. همچنین به 
جهت حفظ شــان شــهدا، تابلو های مربوط به این 

عزیزان نیز بازسازی و نو خواهد شد.
تابلوهای راهنمای مســیر در تمام نقاط شــهر 
هــم پس از طی مراحل قانونــی و اداری، تهیه و 

نصب خواهدشد.
سرپرســت شــهرداری شــهریار در پایــان 
ضمــن تقدیــر از همــکاری مــردم از مجموعــه 
خدمتگــزاران خــود درشــهرداری و اعتمــاد و 
همدلی اعضای محترم شــورای شــهر به بنده و 
همچنیــن حمایت های خوب مجموعه فرمانداری 
و اســتانداری از شــهرداری شــهریار بــرای 
توسعه برنامه های شــهری و اجتماعی، مردم را 
ســرمایه های اصلی نظــام و جامعــه عنوان کرد 
و شــهرداری را خانــه آنها ذکر نمود و خواســتار 
همفکری نزدیک تر برای دســتیابی به توفیقات 

همه جانبه شد.
وی در پایــان ابراز داشــت: تــالش کردیم با 
توجــه بــه اتفاقــات و رخدادهای ایــن چند ماه 
اخیــراز شــاکله و ســاختار درونــی شــهرداری 
صیانــت کنیــم و با همدلی و تشــریک مســاعی 
و همــکاری تمام پرســنل خــدوم شــهرداری، 
حمایت های دلســوزانه اعضای محترم شــورای 
اسالمی شهر، جایگاه دیرینه شهرداری شهریار 
را همچــون گذشــته حفظ و ارتقاء بخشــیم و در 
ارائه خدمات شایســته به شهروندان عزیزمان 

بیش از پیش بکوشیم.


