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کاهش 9 درصدی جرایم در شهرستان 
قدس

امکانــات درمانــی و پایگاه های 
اورژانس شهر قدس افزایش می یابد

فرماندار شهریار:
کســب توفیقات در شهرستان 

حاصل همدلی و همکاری است
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غرب استان تهران

ضرورت اصالح 
ساختارهای فساد زا
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هنرمندان به کمک مقابله با  قاچاق کاال 
وارز  می آیند

باحضور اعضای کمیته فرهنگی نخستین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال وارز درسال ٩٨در اداره فرهنگ 
وارشاداسالمی شهریار برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداســالمی شــهر یار  ،  نادر نیک افشار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در این نشست اظهار داشت:  با اشاره به دستورالعمل و وظایف محوله به کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه 

با قاچاق کاال وارز که مســئولیت ومحوریت آن به این اداره واگذار گردیده خواستار...

روستای »خوشنام« 
قطب گردشگری مالرد 

می شود
2

2

تدوین چشم انداز 5 ساله شاهد شهر

شهردار شــاهد شهر از آماده شــدن برنامه 
چشم انداز5 ساله این شهر خبرداد.

مهندس حامد سلمانی در گفتگوی اختصاصی 
در این باره اظهار داشــت:  بــا برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه در ابعــاد مختلــف اجتماعی - 
فرهنگــی - ورزشــی -  آموزشــی - امنیتــی - 
مذهبی - خدماتی و زیر ســاختی آینده ای ایده 

آل برای شاهد شهر ترسیم کرده ایم.
وی با اشــاره به اینکه در حــال بازنگری طرح 
تفصیلی شــهر هســتیم تصریح کــرد: اولویت 
مهم مجموعه شــهرداری و اعضای شورای شهر، 

ساماندهی و توسعه شهرسازی است.
شــهردار جوان شاهد شــهر همچنین افزود: 
با هــدف تغییــر چهره شــهر به دنبــال تملک و 
ســاماندهی زمین هــای بایر ورودی شــهرمان 
هستیم و در این باره با نشست هایی که داشتیم 
به دســتاوردهای خوبی رسیده ایم .باید اذعان 
کنم که طرح مناســبی هم در میدان امام خمینی 
) ره ( داریم و آن اینکه بزودی ایستگاه تاکسی 
از ضلــع جنوب ایــن میدان به ضلع شــمال آن 
منتقل خواهدشد .دراین زمینه هماهنگی های 
الزم صورت گرفته  اســت. ســایبان موجود نیز 
طی یک ماه آینده از محل فعلی جمع آوری شــده 

و به محل مناسب انتقال خواهد یافت.
 ملــک معارض در انتهای میــدان هم در حال 
تبادل و تملک می باشــدکه با همکاری مالک آن ، 
می توان شــاهد زیبایی مناسبی در این قسمت 

شهر بود.
ســلمانی ادامــه داد: در بخش زیبا ســازی و 
مبلمان شــهری اقداماتــی همچون نورپردازی، 
نصب ســطل های زباله، نصب میــز پینگ پنگ ، 

احداث ســرویس بهداشــتی و آبخوری و دیگر 
موارد را در برنامه داریم.

بنــده در مــدت 6ماهــه حضور خــود در این 
شــهر درمقوله هــای شهرســازی - عمرانــی - 
خدماتــی - فرهنگی و ورزشــی اقدامات خوبی 
داشته و در حوزه فرهنگی اجتماعی با تجلیل از 
نخبگان شــهرمان ، برگزاری مراسم  پیاده روی 
خانوادگی، دوچرخه سواری، دو و میدانی عمومی 
، مســابقات دارت، طناب کشی، پاسداشت روز 
غدیر و بســیاری از مراســم های دیگر، همواره 

در میان شهرهای شهرستان، پیشرو بودیم.
در بخش ورزش حرفه ای در سالنهای موجود 
در شهر اقدام به برگزاری مسابقات شهرستانی 
-  اســتانی و کشــوری کرده ایم . در شاهد شهر 
قهرمانــان و ورزشــکاران خوبی در رشــته های 
بوکس- کشــتی -  والیبال بانــوان - فوتبال و 
رشــته های رزمی ، فعالیت چشمگیری دارندکه 
با توجه مســئوالن ورزش شهرســتان می توان 
ورزشــکاران نامداری در رشته های مختلف به 

جامعه ورزشی معرفی کرد.
شــهردار گفت: ســاماندهی  ورودی شــهر -  
نصب برج نوری -  نصب برج پرچم – زیرســازی 
محور شــهریار به آدران به طــول 1/5 کیلومتر 
که بزودی آســفالت ریزی هم انجام خواهد شد 
– ایجــاد کمربندی حد فاصل میــدان انقالب  تا 
میدان کشــاورز  به طول 1/5 کیلومتر با هزینه 
ای بالــغ بر 1/5 میلیــارد تومان – افتتاح پایگاه 
اورژانــس با 2 میلیــارد تومان – جدول گذاری 
مسیر محمود آباد بخشی از فعالیت های 6 ماهه 

حضور بنده در شاهد شهر می باشد.
یکــی از مهمتریــن کارهایی که در این شــهر 

علیرغــم تمــام ســختی ها و هزینه هــا انجــام 
خواهدشــد، جابه جایی تیر برق های بلوار اصلی 
شهر و ســاماندهی تاسیسات شهری با اعتباری 
بالــغ بر 2 میلیارد تومان اســت کــه در فاز اول 
یــک میلیارد تومان در این زمینه هزینه خواهد 

شد.
مهنــدس ســلمانی دربــاره احــداث مرکــز 
ســاماندهی صنــوف مزاحم هم گفــت: در حال 
ریزنی بــا اســتانداری وجهاد کشــاورزی برای 
انجام این پروژه  هســتیم کــه در 24 هکتار از 
زمینهای حاشــیه تصفیه خانه موجود شهر انجام 
خواهد شد . مطالعات شهرسازی آن انجام شده 
و با اتاق اصناف نشســت های مشترکی صورت 
گرفتــه اســت . درصورتــی کــه موافقت هــای 
الزم اخــذ شــود در کمتریــن زمــان اجرایــی 
خواهد شــد.وی خاطر نشان ســاخت: در آینده 
پروژه های خوبی مانند توســعه پــارک و فضای 
سبز به متراژ 20 هزار متر مربع – پارک بانوان 
– پــارک امیر کبیر – بوســتان والیت و اســتخر 
شــهر نهایی خواهد شــد و در دهه فجر امسال 

افتتاح  می گردد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود تصریح 
 ) EFQM ( کرد: آموزش پرســنل شــهرداری
در 5 مرحله تعیین راهبری ســازمان  - توانمند 
ســازی – فرایند سازی – ساماندهی کارکنان – 
خروجی با هدف ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات 

اداری انجام گرفته است.
همچنیــن پیگیــر آمــوزش در حــوزه ســتاد 
بحــران هــم هســتیم کــه حاصــل تمــام ایــن 
اقدامات دســتاوردهای ارزنده ای برای مردم 

شاهد شهر خواهد داشت.

* اخــذ تصمیمات در کمیســیون پدافند غیر 
عامل 

جلســه کمیســیون پدافنــد غیــر عامــل به 
ریاســت شهردار و با حضور معاونین ، مسئولین 
بازرســی ، حراست ، آتش نشــانی و حمل ونقل 

در دفتر شهردار تشکیل شد. 
ابتدا مهندس ســلمانی در خصوص مشکالت 
و معضالت شهری و ارتباط آن با موضوع پدافند 

غیرعامل تشریح کرد . 
وی بــا تأکیــد بر شناســایی نقــاط حادثه خیز 
اعــم از جاده ها ، گذرهای درون شــهری و پیاده 
روهای ســطح شهر توجه به اموری مانند ساخت 
و ســازهای سطح شهر، پروژه های عمرانی انجام 
گرفته توســط شــهرداری ، تغییــر کاربری های 
حریــم شــهر و فرونشســت زمیــن را نیز مهم 
دانســت و ارزیابــی در همه این موارد توســط 
اعضای کمیسیون  را ضروری ذکر کرد. شهردار 
شــاهد شهر عنوان کرد: باید در تمام حوزه های 
شــهرداری ، آمادگــی الزم جهت پیشــگیری از 

بحران وجود داشته باشد .
در ایــن جلســه طــرح آمایش ســرزمینی در 
شاهدشــهر در خصــوص چهــار عامــل ) ویــژه 
، حیاتــی، حســاس ، مهــم ( ،  تهیــه طــرح جامــع 
پدافند غیرعامل و آموزش اعضا توسط اساتید 

دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت. 
در ادامه مهندس رضــوی معاونت عمرانی و 
دبیر کمیســیون در خصوص تأســیس سازمان 
پدافنــد غیرعامــل و همچنیــن اختیــارات و 
ســاختار ایــن ســازمان و برنامه هــای ســالروز 
پدافند غیرعامل را مطابق دســتور ارســالی از 

سازمان پدافند غیرعامل تشریح نمود .
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ضرورت اصالح 
ساختارهای فساد زا 

نظام اداری کشور 
با وجــود همه تالش 
های صــورت گرفته 
درجهــت اصالح آن ، 
همچنان فاقد کارآیی 
و پاســخگویی الزم 
است . یکی از علل آن 
بی توجهی به ارزش های اسالمی و نقش بنیادین 
آن در تحول و سالمت نظام اداری است. باتوجه به 
نقش بسزای نیروی انسانی بر سالمت سازمانی 
و نگرش دو بعدی به انســان، ضروری است اوال 
با اصالح نظام حقوق و دستمزد نیازهای مادی و 
معیشتی کارکنان را برطرف ساخت، ثانیا با برنامه 
های آموزشــی و تربیتی ، زمینه تحول درونی و 

پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد.
با عوامل متعددی نسبت به مقررات و قوانین، 
سیســتمهای مالی و کارا، اصالح ساختار اداری، 
عدم سیاسی کردن سیســتم اداری و خصوصی 
سازی،  می توان در کنترل و جلوگیری  فسادهای 

اداری به موفقیت دست یافت.
فســاد اداری پدیده پیچیده ای است که ریشه 
در بسترهای گوناگون دارد که غالباخارج از کنترل 
سازمان قراردارند . فساد اداری تا حد زیادی متاثر 
از نظامهــای اقتصادی، اجتماعــی ، فرهنگی، 
سیاسی و قضایی اســت و متقابال به مشروعیت 
نظام سیاســی، کارآیی نظــام اداری و مطلوبیت 

نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می آورد.
در حال حاضر فســاد اداری بــه عنوان نامی 
آشــکار در برابر اقتدار نظام های اداری در سراسر 

جهان قرار گرفته است . 
**  علل ظهور فساد اداری

رخ دادن فســاد اداری در هر شکل و زمینه ای 
که باشــد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است 
که عبارتند از ، الف/ تمایل ، ب/ فرصت  -- تمایل 
به ارتکاب تخلف و فرصت یا مهیا بودن شــرایط 
محیطی ، مرتبط اســت . چنانچه تمایل و فرصت 
یکجا فراهم شــود. فســاد متولد خواهد شد و در 
صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.

** دالیل پیدایش فساد
طی بررســی های صورت گرفته ، مهمترین 
دالیل پیدایش فساد در اختالف فاحش بین درآمد 
مالی کارکنان و گروه های دیگر است که احساس 
بی عدالتی در اقشــار آســیب پذیر را موجب می 
گــردد. – وجود روابط  بین مدیــران و کارکنان 
رده هــای پائین تر یا همان خویشاوندســاالری 
که مقابل شایسته ســاالری است و نفوذ پذیری 
بیشــتری در روابط کاری دارد، در اینگونه موارد 
وقوع فساد نیز ملموس تر و مشهود تر می باشد . 
** وسعت دامنه دخالت های دولت 

در تصدی امور
عرصه های بروز فســاد، پابه پای پیچیدگی 
دســتگاه دولت ، وســعت می یابد. دخالت دولت 
در بخش تصدی گری و ایفای نقشهای تولیدی 
، توزیعــی، فرصتهای زیادی برای ســود جویی، 
رانت جویی و اخاذی را فراهم می آورد. همچنین 
دخالتهای گســترده دولت در زمینه اختیار صدور 
مجوز برای فعالیت های گوناگون باعث می شود 
که متصدیان امور فرصت بیابنددست به انتخاب 

متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده اند.
** افراط در وضع قوانین 

محــدود کردن فعالیت های بخش خصوصی 
از طریق افراط در وضع قوانین غیر کارشناســی 
در کنار عم نظــارت بر عملکرد بخش خصوصی 
و همچنین پیچیدگی مقررات و تفســیر آنها که 
تحت اختیار تعدادی خاص اســت، کار را مشکل 
تر ســاخته و همین مقررات ، سد راه افرادی می 
شود که زمان انجام کار برایشان اهمیت ویژه ای 
دارد ولذا موجبات فساد در کاستن زمان انجام کار 

بوجود می آید.
** عــدم حساســیت جامعــه به 

معیارهای اخالقی
ضعف ارزشهای اخالقی  واعتقادات مذهبی ، 
ازعوامل گسترش فساد اداری است. هرچه سطح 
اخالق عمومی باالتر باشــد زمینه ایجاد فساد از 

بین رفته و جامعه سالمتر می گردد.
** افزایش شهر نشینی

از آنجا که گســترش شهرنشــینی منجر به 
افزایــش تقاضا برای خدمات دولت خواهد شــد 
، این امر از ســویی به افزایش بروکراسی اداری 
و در کنار آن رشــد بخــش خصوصی می انجامد 
و از ســویی که بودن عرصــه خدمات عمومی، 
فرصتهای بیشتری در اختیار کارکنان فاسد قرار 
خواهد داد که ســرانجام به افزایش حجم فســاد 

منتهی خواهد شد.
** تعامل و تساهل نسبت به فساد

برخــی از دولتها بنــا به دالیــل اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی گاهی در برخورد با مواد فساد 
با تعامــل و اغماض رفتار می کننــد که این امر 
فضای امنی را برای کارکنان فاسد پدید می آورد 

تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
غالمرضا جباری – فعال اجتماعی

در راســتای اجرای طرح جامعه ایمن و شهر سالم در شهر مالرد دهیاری خوشنام 
به منظور اجرای زیر ساخت این طرح جلسه ای با حضور مرزانی عضو محترم شورای 
اســالمی شهر ، موسوی شــهردار مالرد و دکتر زند مشاور ایشان در محل دهیاری 

روستای خوشنام برگزار نمود. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری مالرد در ابتدای جلسه 
در مورد چگونگی ایجاد زیر ساخت این طرح مواردی مطرح شد .

 در ادامــه چند طــرح عمرانی که در آینده ای نزدیک اجرای آن آغاز می گردد نیز 
توسط کارشناسان دهیاری معرفی و در خصوص آنها بحث و گفتگو گردید .

با توجه به اینکه روســتای خوشــنام یکی از قطب های گردشگری در شهرستان 
مالرد می باشد و با وجود باغ های خانوادگی در این منطقه و به منظور سرویس دهی 
بهتر این اماکن به شــهروندان ، موسوی شــهردار مالرد پس از بازدید از این اماکن 

نسبت به ساماندهی آنها مواردی را مطرح  و دستورات الزم را صادر نمودند.  

روستای »خوشنام« قطب گردشگری مالرد می شود

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در غرب 

استان تهران

فرماندار شهرســتان شهریار در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: با 
کار و تالش، همکاری و همدلی مسئولین شهرستان توانسته ایم در تمامی حوزه 
ها، تحوالت بســیار خوبی را تجربه کنیم که تفاوت های ملموسی را نسبت به 
سال گذشته به دست آورده و پیشرفت در حوزه های مختلف را کسب کرده ایم.

نوراله طاهری با اشاره به همدلی و همکاری خوب ایجاد شده بین مسئولین 
شهرستان اظهار داشــت: با داشتن این موهبت، در شرایط کنونی توانسته ایم 
توفیقات بســیار خوبی را به دست آوریم و علی رغم مشکالت فراوان و تحریم 
های ظالمانه در تمامی حوزه ها نسبت به سال گذشته تحوالت چشمگیری را 

داشته و تفاوت های خوبی را تجربه کرده ایم.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار افزود: ما به طور متوسط به صورت 
ماهانه جلســه شــورای اداری با حضور تمامی مسئولین و مدیران را در شهرها 
برگزار کرده و پس از احصاء مشــکالت موجود آنها را به دقت بررسی و چکش 
کاری کــرده و تصمیمات مورد نیاز را برای اجرا اتخاذ می نماییم و پیگیر عملی 
شدن آنها خواهیم بود لذا باوجود حضور تمامی مسئولین مشکلی از بابت اجرایی 
شــدن مصوبات جلسات شــورای اداری وجود ندارد و طبق آمارها و ارزشیابی 
های صورت گرفته باالی هفتاد درصد مصوبات تا به امروز اجرایی شده است.

طاهری در ادامه ارائه گزارش مجموعه اقدامات و کارهای انجام شده و برنامه 
های در دست اقدام شهرســتان در حضور استاندار تهران گفت: مالقات های 
مردمی ما به صورت هفتگی در روزهای دوشــنبه  برگزار می شود اما درب اتاق 
فرمانداری و دیگر ادارات و دســتگاه های اجرایی شهرستان در بقیه ایام هفته 
نیز به روی اربابان رجوع باز اســت و دســتور دادیم موارد مدنظر مردم با دقت و 

حوصله بررسی و پیگیری شود.
وی با اشــاره به برگزاری جلسات رفع موانع تولید در شهرستان شهریار در 
حمایــت از تولیدکنندگان تصریح کرد: با افتخار می گوییم که در طول ســال 
گذشته تا اکنون اجازه ندادیم در یک کارخانه یا واحد تولیدی بسته شود و تمام 
تــالش خود را به کار گرفته ایم تا زمینه های مورد نیاز تولیدکنندگان را فراهم 
کرده و مشــکالت مطرح شده توسط آنان را در سریع ترین زمان ممکن مرتفع 

نمائیم.
فرماندار شهریار با بیان اینکه ۱۴ کارخانه و کارگاه با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان 
و اشتغالزایی ۴۶۰ نفر در هفته دولت افتتاح شده است خاطرنشان کرد: خطوط 
تولید جدید و بســیار خوبی در این ایام به بهره برداری رســید و خوشحالیم که 
امروز فضای مناســبی از کار و تالش برای مردم و اجابت خواسته های آنان بر 
شهرستان حاکم است که حاصل همکاری و همدلی تمامی مسئولین می باشد.

طاهری با اشــاره به افتتاح ٩۴ پروژه با اعتبــار ۵۵۰ میلیارد تومان در هفته 
دولت و در دســت اقدام بودن ٨۵ پروژه دیگر در ایام پیش رو اظهار داشت: این 
٨۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد تومان تحوالت بســیاری را در حوزه 
تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد که عالوه بر این این، پروژه پاالیشگاه شیر به 
عنوان ســرآمد پروژه ها با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومان اشتغالزایی ۱۲ 
هزاری نفری به صورت مستقیم و ۵۰ هزار نفری به صورت مستقیم را به دنبال 
دارد و همچنین مجموعه ۱۰ هزار راسی دام شرکت میهن نیز با سرمایه گذاری 
۴۰۰ میلیارد تومان اشــتغالزایی بسیار خوبی ایجاد می کند و خوشبختانه بیش 
از ۷۰ درصد این پروژه انجام شــده و تا دهه فجر ســال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
این مقام دولتی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات صورت گرفته در 
حوزه ســاخت فضاهای آموزشی در شهرستان شهریار را بی سابقه عنوان کرد 
و افزود: با تالش مســتمر اعضای شــورای آموزش و پرورش به جد دنبال این 
هســتیم که با وجود افزایش سریع جمعیت دانش آموزی در این شهرستان، با 
مجموعه برنامه ریزی های انجام شــده شاهد کمبود فضای آموزشی در سال 
آینده نباشــیم و ان شاا... در سال جاری ۱۰ مدرسه دیگر را نیز تحویل آموزش 
و پرورش خواهیم داد.فرماندار شــهریار با بیان اینکه امروز کار شهرک صنعتی 
شــهریار بر روال مناسبی قرار گرفته است و واحدهای در حال ساخت کارگاه و 
تولیدی خود هستند افزود: این شهرک طی مدت طوالنی بدون پیشرفت باقی 
مانده بود اما توانســتیم بتدریج مشکالت آن را برطرف کرده و زمینه های الزم 
پیشــرفت آن را فراهم کنیم که قطعا برای اشتغال شهرستان مفید خواهد بود و 

پیگیر سر و سامان پیدا کردن مطلوب آن خواهیم بود.
وی همچنیــن در خصوص دیگر موضوعات شهرســتان از جمله اقدامات 
انجام شــده در بحث گردشــگری، انجام ۱۲ هکتار زمین برای فعالیت های 
گلخانه ای و به سرانجام رسیدن سایر تعهدات تا پایان سال، ۷۰۰ هکتار آبیاری 
قطره ای در شهرســتان و انجام بقیه آن تا رســیدن به ۱۲۰۰ هکتار و مجموعه 
اقدامات انجام شــده در حوزه آب کشاورزی و آب شرب شهرستان گزارشی را 

ارائه و توضیحاتی را بیان نمود.
فرماندار شهرســتان شهریار با اشــاره به موضوعاتی همچون آب شرب و 
متصل شــدن به آبهای ســطحی  آن را نیازمند ایجاد خط اعتباری جدید برای 
تسریع در روند انجام عنوان کرد و همچنین طرح های مرتبط با قطار حومه ای 
آماده و نیازمند مساعدت ویژه استاندار محترم تهران دانست و در ادامه در رابطه 
با پمپاژ پســاب فاضالب به دشت شهریار گفت: مجموعه ای که باید به عنوان 

متولی کار را به دســت بگیرند عهده دار شده اند لذا تقاضا داریم این روند سریع 
تر انجام شود زیرا در صورت پمپاژ این آبها به دشت شهریار آب های زیرزمینی 

تقویت شده و از پدیده فرونشست جلوگیری خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرســتان شــهریار با اشــاره به بیمارستان امام 
خمینی)ره( که به دســت دانشــگاه علوم پزشــکی ایران به عنوان متولی امر 
ســپرده شده است خاطرنشان کرد: این پروژه به عنوان آبروی شهرستان است 
و خوشــحالیم که این موضوع برای رســیدن به هدف در کانال اصلی خود قرار 
گرفته لذا درخواســت داریم مساعدتی ویژه صورت بگیرد و اعتبارات مورد نیاز 

تامین و برای تسریع در کار به آن تزریق گردد.
طاهری توضیحات دیگری را نیز در خصوص بافت فرسوده و اقدامات انجام 
شده در این خصوص و همچنین صنایع گلخانه ای در شهرستان شهریار بیان 
کرد و در ادامه با اشــاره به اینکه سر ریز جمعیت شهر تهران به شهرستان های 
همجوار بویژه غرب استان تهران وارد می شود تصریح کرد: قطعا این موضوع 
ایجاب می کند که شهرک های صنعتی جدید متناسب با رشد جمعیت و تقاضا 
برای اشتغال ایجاد شود و ما به دنبال این موضوع هستیم تا با مساعدت استاندار 

محترم تهران به این امر دست پیدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در شهرستان با همت اعضای شورای تامین به مشکالت 
اساسی ورود پیدا کرده ایم و می خواهیم آنها را از ریشه حل نمائیم اظهار داشت: 
برخی از این مشکالت مورد رنج مردم است و سالیان سال به آنها دست نخورده 
است که ما با همکاری شورای تامین با وجود اینکه ممکن است عده ای سودجو 
با جوسازی و دردسرآفرینی بخواهند ما را از هدفمان منصرف کنند اما با قدرت 

درصدد حل این مشکالت و قانون شکنی ها و ناهنجاری ها خواهیم بود.
وی در انتها افزود: ما با ساخت و ساز مخالف نیستیم و نمی خواهیم تخریب 
ساخت و سازهای غیر مجاز رخ بدهد اما مبالغی که باید به جیب مردم برود و به 
عده ای دالل می رسد و درآمدشان گاهی از شهرداری های ما فراتر می رود ما را 
وادار به برخورد با سودجویان می کند که خوشبختانه با انجام مجموعه اقدامات 
پیشگیرانه و قلع و قمع ها توانسته ایم از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری 
کنیم و امیدواریم این قبیل طرح ها که به منظور رفع معضالت تدوین شده است 

با حمایت های استاندار محترام تهران تا پایان پیش برود.

فرماندار شهریار:

کسب توفیقات در شهرستان، حاصل همدلی
 و همکاری است

بلوار »شهید جمور« 
بــه پیــاده راه تبدیل 

می شود

 به گــزارش مدیریــت ارتباطات و 
اموربین الملل شهرداری مالرد، حسین 
موسوی ضمن تاکید بر گسترش فضای 
سبز شهری و ارتقاء کیفیت سرانه فضای 
ســبز گفت: بلوار شــهید جمور در آینده 
نزدیک به پیاده راهی زیبا تبدیل خواهد 

شد. اقداماتی مانند:
* بیل زنی و کود پاشی و آماده کردن 
باغچه ها جهت کاشــت گل فصلی به 
مســافت ۲۰۰ متر مربع  که در روزهای 

آتی ادامه دارد
* کاشــت ۴۰۰ گلدان گل داوودی 

پاکوتاه که در روزهای آتی ادامه دارد
* حفر بیش از ۲۰۰ چاله جهت غرس 
درخت و جمع آوری کنده درختهایی که 

از سالهای قبل باقی مانده بودند
*  کاشت ۲۰۰ اصله نهال زیتون تلخ 

از تولیدات سازمان فضای سبز
* جمع آوری نخاله های حاشیه  بلوار 
شهید جمور از میدان ارتش تا میدان سپاه 

) بیش از ۲۰ تراکتور (
* کاشت ۱۲۰۰ گلدان گل داوودی

در روزهای اخیر در این بلوار توســط 
ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 

شهرداری مالرد صورت گرفته است.

هنرمندان به کمک 
مقابله بــا  قاچاق کاال 

وارز  می آیند

باحضور اعضــای کمیته فرهنگی 
نخســتین نشست کمیســیون مبارزه 
بــا قاچاق کاال وارز درســال ٩٨در اداره 
فرهنــگ وارشاداســالمی شــهریار 

برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
وارشاداسالمی شهر یار  ،  نادر نیک افشار 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
این نشســت اظهار داشــت:  با اشاره به 
دستورالعمل و وظایف محوله به کمیته 
فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
وارز که مســئولیت ومحوریت آن به این 
اداره واگذار گردیده خواســتار همکاری 
تمام اعضــای کمیته به منظــور ارائه 
راهکارهای مناســب عملی وهمکاری 
دراجرای برنامه های فرهنگی در زمینه 
حمایت از مصرف تولیدات داخلی وپرهیز 

از مصرف کاالهای خارجی شد.
در ادامه جلســه نماینــدگان ادارات 
و شــهرداریها بــه ارائه نقطــه نظرات 
وپیشــنهادات خود پرداختند . برگزاری 
جشنواره تئاتر خیابانی باموضوع قاچاق 
کاال وارز توسط انجمن نمایش ، اجرای 
برنامه ها ومســابقات فرهنگی ، هنری 
وبرگزاری نمایشــگاه های تجســمی 
و کاریکاتور در شهرســتان باهمکاری 
شهرداریها وانجمن هنرهای تجسمی 

از مصوبات این جلسه می باشد.

توسعه مرکز 
مخابراتی شهر قدس

عملیــات کابل برگــردان با هدف 
توسعه شــبکه کابل در مرکز مخابرات 
شهرستان قدس از ۳۰ شهریور آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
شهرســتان قــدس ، عملیــات کابل 
برگردان با هدف توســعه شبکه کابل در 
مرکز مخابرات شهرستان قدس از تاریخ 
۳۰ شهریور آغاز شد. با این اقدام ، بخشی 
از مشــکالت مخابراتی شهرقدس رفع 
شــده ونیازهای مردم درایــن حوزه با 

شرایط بهتری  حل گردید.

خبر

رئیس دادگستری شهرستان قدس از کاهش ٩ درصدی جرایم طی یک سال 
گذشته خبرداد.

سید آیت اله بنی هاشمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از سوی شورای تامین 
به جهت فعالیت های مناسب کاهش جرم، مورد تشویق قرار گرفته ایم، افزود: در 
همه جای دنیا حتی با به کارگیری از قوی ترین سیســتم های امنیتی باز هم جرم 
صورت می گیرد، ولی تالش ما و دیگر مسئوالن مرتبط بر این است که تنش ها 

و آسیب ها به حداقل برسد.
وی ادامه داد: در زمینه آگاهی دادن به عموم، فعالیت های خوبی داریم و آماده 
حضور در مساجد ، مدارس، دانشگاهها و دیگر مجامع  عمومی برای آگاهی سازی 
و پیشــگیری از جرایم هســتیم.معتقدم هر وقت جلوی آسیب ها را بگیریم دیگر 
جرمی صورت نمی گیرد و برای دســتیابی به موفقیت بیشــتر در این زمینه باید از 

موازی کاری دستگاهها ممانعت شود. پیشگیری از وقوع جرم در جامعه با شعار و 
حرف ، عملی نمی شود و نیازمنداین است که همه دست به دست هم دهند تا این 

امر مهم عملیاتی گردد.

* رســانه ها از مهم ترین ارکان نظام در رســیدن به موفقیت 
پیشگیری و کاهش جرایم هستند

بنی هاشمی در خصوص رویکرد جدید قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی هم بیان 
کرد: با توجه به دستورات ریاست جدید قوه قضائیه مبنی برکاهش  آمارزندانیان ، 
تالش می کنیم در صورت امکان آرای جایگزین زندان توسط قضات صادر گردد.

صدور رای جایگزین حبس برای بســیاری از قضات نیاز به گذشت زمان و توجیه 
قانونی و شرعی دارد.رئیس دادگستری خاطر نشان ساخت : در بحث حفظ حقوق 
عامه با دقت بیشــتری نظارت داریم و اقدامات قانونی می کنیم. درهمین رابطه 
در خصوص بافت های فرســوده، معادن، فضای سبز، محیط زیست وفساد های 
مختلف، پیگیری های مناسبی کرده ایم . همچنین نسبت به تغییر مدیرانی که مدت 

زمان زیادی در شهرستان حضور دارندهم توصیه هایی کرده ایم.

کاهش 9 درصدی جرایم در شهرستان قدس

تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال 
با هدف سالم سازی محیط 

رئیس دادگستری شهرستان شهریار در هفتمین جلسه شورای اداری 
این شهرســتان، تشکیل شــورای حفظ حقوق بیت المال با راهکارهای 

ویژه را از موفقیت های عمومی این شهرســتان ذکر نمود.
دکتر فاضل حســینی در این باره گفت: ســالم ســازی و روان سازی 
محیط به منظور انجام اقدامات مرتبط با تولید ، ســاخت وسازها ، اراضی 
کشاورزی و باغات ، امور اداری دستگاه ها ونظارت بر موارد دیگر، امری 
اســت که با تالش و همکاری مسئولین این شهرستان برای تحقق حفظ 

حقوق بیت المال و ارتقاء ســطح حقوق شهروندی ضروری است.
فاضل حســینی با بیان اینکه زندگی چیزی جز عقیده و جهاد و تالش 
برای رســیدن به عقیده نیســت اظهار داشت: مسئولین این شهرستان با 

تالش و ممارســت فراوان کارهای بســیار خوبی را به انجام رسانده اند 
و تالش به منظور رســیدن به اهداف عالیــه نظام و رونق تولید را با تمام 

وجود سرلوحه خود قرار داده اند.
وی با اشــاره به اینکه در این شهرســتان تالش می شود سالم سازی 
محیط و روان سازی برای انجام اقدامات صورت بگیرد خاطرنشان کرد: 
با این هدف و همکاری و همراهی مســئولین توانســته ایم با طرح های 
مناســب و اقدامات جهادی توســط فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان 
گوشــه ای ازشــرایط مورد نیاز رونق تولید را در غرب اســتان تهران به 

نمایش بگذاریم.
حســینی در ادامه با اشاره به تشکیل شــورای حفظ حقوق بیت المال 
تصریح کرد: در این شــورا تصمیمات بسیار خوبی جهت آزادسازی بستر 
رودخانه ها و حرائم آنها با همکاری مســئولین شــهری و شهرستانی به 
انجام رســیده است و خوشبختانه در حادثه سیل اخیر با تدابیر و مجموعه 

اقدامات خوبی که صورت گرفت شــاهد کمترین مشکل بودیم.

وی با تاکید بر اینکه می خواهیم ســاخت و ســازهای این شهرستان 
بــر روال قانونی و درســت خود قرار بگیرند افزود: هــدف تمام اعضای 
شورای تامین شهرستان شــهریار این است که منافع ساخت و سازها به 
عموم مردم برســد لذا با پرهیز از انجام اقدامات جزیره ای می خواهیم در 
مجموعه شهرســتان کارها بصورت واحد و یکپارچه ساماندهی شده و از 

بروز تخلفات مرتبط جلوگیری شود.
رئیس دادگستری شهرستان شهریار افزود: در همین رابطه نیاز است 
طرح ها در نقاط و شــرایط مختلف و همچنین برای شهرک های صنعتی 
بدرستی تعریف شود و همچنین واحدهای گلخانه ای و صنعتی با کاربری 
های قانونی و صحیح خود تعریف شــود و با ارائه راهکارهای مناسب در 
این خصوص و ســایر موارد بتوان از فرصت های پیش آمده استفاده کرد 
و در مســیر قانونی با کمترین مشــکل پیشرفت و توســعه و رونق تولید 
حاصل شود و در شرایط شوار تحریم به گونه ای عمل گردد که نفع مردم 

مدنظر قرار بگیرد.

دانشگاه پیام نور شهریار، در میان 3 دانشگاه برتر استان
رئیس دانشــگاه پیام نور شهریار دانشگاه پیام نور 
شــهریار را جزء ۳ دانشگاه برتراســتان تهران اعالم 

کرد.
نصــرت اله عابدینی، در جمــع خبرنگاران با بیان 
اینکه نــگاه مرکز پیام نــور شــهریار، کار آفرینی و 
پژوهش اســت، افــزود: در بخش پژوهــش ، مرکز 
شــهریار جزء ۳دانشگاه برتراســتان تهران محسوب 

می شود.

وی تصریح کرد: مــا ظرفیت های خیلی خوبی در 
حوزه های آموزشــی، پژوهشی، ورزشی، فرهنگی و 
کارآفرینی داریم و در زمره بهترین مراکز دانشــگاهی 
پیام نور کشور قرار داریم. در این مرکز ۵۰۰۰ دانشجو 
در ۳٨ رشــته ماننــد حقوق – روانشناســی - تربیت 
بدنــی - مدیریت – حســابداری و چند رشــته دیگر 

تحصیل می کنند.
نگاه ما نگاه دانشــجو ساالری است . در مرکز ما، 

ایده ها وفکر های مفید جایگاه ویژه ای دارند و برنامه 
های استراتژیک بسیار قوی برای آنها داریم.

رئیس دانشگاه پیام نور شــهریار با اشاره به اینکه 
دارای بهتریــن اعضای هیئت علمی هســتیم خاطر 
نشان ساخت: ســاالنه ٨۰۰ تا ٩۰۰ دانشجو پذیرش 
می کنیم و برای دانشــجویانی که توان مالی کمتری 
دارند از طریــق صندوق حمایت به آنها تســهیالت 

پرداخت می کنیم.

عابدینــی همچنیــن گفــت: به دلیل اســتقبال 
دانشجویان امروزی از رشته هایی مانند روانشناسی، 
حقوق، حســابداری و چند رشته علوم انسانی دیگر در 
آینده با چالش بزرگی در خصوص کارشناســان علوم 
فنی و مهندســی روبرو خواهیم شدکه در همین زمینه 
توصیه می کنم افرادی که توانایی تحصیل در رشــته 
هــای فنی و مهندســی دارند حتما در این رشــته ها 

مشغول تحصیل شوند.



شهردار صبا شهر:

رفاه ساکنان صبا شهر با تالش و همدلی میسر می شود

شــهردار صباشــهر با بیان اینکه رفاه ساکنان این شهر از 
اولویت ها و اهداف ماســت ، اظهار داشت: با همدلی که بین 
اعضای شورای شهر ، شهرداری و مدیریت و نظارت مجموعه 
فرمانداری وجود دارد، تمام سعی خود را می کنیم تا آسایش 
و رفــاه اهالی خــوب صباشــهر را باتوجه به بضاعــت مالی و 

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه فراهم کنیم.
امیر کریمی گفت: شــهر ایده آل حاصل همراهی مردم با 
مدیریت شــهری است و مجموعه مدیریت شهری صباشهر با 
تالشهای گســترده همواره در پی ایجاد شرایط مناسب برای 

برخورداری شهر از المان های قابل قبول زیستی است.
این مدیر جوان و خالق خاطر نشان ساخت: ما یقین داریم 
بســیاری از مشــکالت اداری موجود در این شــهر با تعامل و 
همکاری بین ادارات از بین خواهد رفت . امروزباید خدمات 
رسانی بی منت به شهروندان سرلوحه تمام مدیران باشد.

وی در ادامه افــزود: افزایش خدمات عمرانی و همچنین 
توسعه خدمات شهری، توجه به زیر ساخت های برنامه ریزی 
در خصوص مبلمان شهری، رشد و توسعه در بخش فرهنگی 
و اجتماعی، مشارکت دادن همگان در دستیابی  به بهترین ها 
و چندیــن تصمیــم و اقــدام  دیگر از اولویت هــای مجموعه 
مدیریت شــهری این شــهر در کنــار تصمیمــات و مصوبات 

اعضای محترم شورا می باشد.
وی بیــان داشــت: در شــرایط اقتصــادی حاکم بر کشــور 
کــه تاثیر مســتقیمی بر روند اجرایی شــهرداریها داشــته، 
شــهرداری صباشــهر با درایت و تالش و مساعدت مجموعه 
فرمانداری و استانداری توانسته با به کار گیری و مشارکت 
بخش خصوصی طی یک ســال بیش از 20 پروژه را احداث و 

افتتاح نماید.
دســتیابی به این حد ازموفقیت باتوجه به محدودیت های 
ذکر شده ، تحفه ای است از ما برای شهروندان فهیم صباشهر 
امیــدوارم بــا مشــارکت و همدلی هر چه بیشــتر اهالی این 
شــهربتوانیم در کنار اعضای خوب شــورای شــهر، اقدامات 

بهتر و موثرتری نیز در آینده داشته باشیم.
کریمــی درباره اهمیت پــروژه  رمپ ورودی صباشــهر – 
اتوبان ساوه  هم گفت: این پروژه 10 میلیارد ریالی حدود 9 
کیلومتر از مســیر را برای رانندگان کاهش داده و همچنین 
مزیت هایی مانند کاهش ترافیک، کاهش تصادفات، کاهش 
مصرف ســوخت و صرفــه جویی در زمــان را در بر دارد. یاد 
آور می شــوم با هدف خروج صباشــهر از بن بست ها، برنامه 
ریزی مناســبی برای احداث کمربندی هــای متعدد و اصالح 
هندســی های الزم کرده ایم که در ســال جاری اجرا خواهیم 

نمود.

* محله محوری؛ اصلی ترین هدف شورای صباشهر
رئیس شورای اســالمی صباشهر ، محله محوری و توجه به 
رفــع نیازهای تمام مناطق این شــهر را از اولویت های اصلی 

مجموعه شهرداری و شورا ذکر کرد.
مســعود ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی باجام جم غرب 
استان تهران ضمن تشــریح عملکرد این نهاد مردمی، وجود 
فضای اعتماد و همدلی در مجموعه شــورای شهرو شهرداری 
را بسیار مغتنم شمرد و این شرایط را برای رسیدن به ایده 

آلها مناسب دانست.
وی درباره برنامه های اجرا شــده توسط شهرداری در یک 

ســال گذاشته اظهار داشت: طی این مدت با مصوبات شورا، 
طرحهای بســیارخوبی در صباشــهر انجام شــده که بخشی از 
آنهــا عبارتنــد از  *  احــداث بازارچــه روز در مصطفی خمینی 
*  احــداث 4 زمیــن فوتبال با چمن مصنوعی در قاســم آباد، 
اسالم آباد، ویره و مصطفی خمینی * احداث مجموعه ورزشی 
) خانــه کشــتی و ورزشــهای رزمی ( در ویــره * احداث پارک 
ســاحلی در کبودین * پروژه رمپ ورودی صباشهر از اتوبان 
ســاوه * پروژه بنای یاد بود شــهدای گمنام * آسفالت ریزی و 
آماده ســازی رینگ شــهری در مصطفی خمینــی ) حد فاصل 
میدان معلم و میدان شــهدای گمنام ( * ادامه ساخت استخر 
در شــهرک مهندسین اسالم آباد * پارک 5 هکتاری شهروند 

که در واقع پارک مدیریت بحران می باشد و برای شهر بسیار 
اهمیــت دارد * احــداث مدرســه ، آتش نشــانی و درمانگاه 
شــبانه روزی * احــداث پارک بانوان  در محله قندیشــاد که 
فاز اول آن به اتمام رسیده است * ایجاد سکوی موقت برای 
کارگــران فصلی و ســاختمانی * الیروبی رودخانه که با هدف 
ارتقاء ســطح بهداشت محیط در دستور کار قرار دارد و با آب 
منطقه ای هماهنگی های الزم صورت گرفته اســت * هدایت 
آبهای سطحی به خارج از محالت مسکونی * نصب دوربین  های 

امنیتی و ترافیکی و احداث کالنتری در ویره .
رئیس شــورای صباشــهر در ادامه تصریــح کرد: هر چند 
ســاخت یک مدرسه و یک درمانگاه در دستور کار قرار دارد 
اما متاســفانه باز در شــهر با کمبود فضای درمانی و آموزشی 

روبرو هستیم.
ابراهیمــی گفت: دربــاره احداث کالنتــری در ویره نیز با 
فرماندهی انتظامی غرب اســتان مکاتبــات صورت گرفته و 
هرزمان نقشــه اجرایی و تیپ ساختمان از سوی آنها تحویل 

شود، اقدام به احداث خواهیم کرد.
درخصوص نصــب دوربین های امنیتی و ترافیکی ســطح 
شــهر که یکــی از مهمترین مولفه های ارتقاء ســطح امنیت و 
پایــش تصویــری اســت، کار در مرحله نهایی قــراردارد که 

امیدوارم با سرعت مناسب به اتمام برسد.
منتخب مردم در پارلمان شــهری صباشــهر همچنین خاطر 
نشــان ســاخت: احداث دسترســی های محلی با هدف خارج 
کردن شــهر از بن بســت و پویاتر کردن شــهر برای مجموعه 
مدیریت شــهری در صباشــهر از اهمیت زیــادی برخوردار 
اســت فلذا در این زمینه برنامه های مهمی در دســت اقدام 

داریم.
رئیس شــورای صباشــهردربخش دیگری از سخنان خود 
به نقش رســانه ها در شادابی شهر و موفقیت فعاالن شهری 
اشــاره کردو دراین باره گفت: رســانه ها، یار اصلی و واقعی 
مجموعه مدیران شــهری و شهرســتانی هستند و با انعکاس 
تالشهای صورت گرفته زمینه ساز سالم سازی، شفاف سازی 
و درن هایت جلب رضایت مردم هســتند که مســئوالن باید 

قدر این فرصت و مزیت را بدانند.
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مســعود مختاری، شــهردار قدس در آئین افتتاح 
پروژه های عمرانی شــاخص شــهرداری قدس که با 
حضور اســتاندار و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی 
با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال انجام شــد ، توجه به 
افزایش رفاه شــهری در مناطق کم برخوردار را اولویت 
اجرایی اعضای شــورای شــهر و مجموعه شهرداری 

عنوان کرد.
وی افزود: مجموعه مدیریت شهری قدس در دوره 
پنجم، روند تقویت زیرســاخت های عمرانی و اتمام و 
تکمیل بخشــی از پروژه های نیمه تمام در سطح شهر، 
روند پیشــبرد و پیشرفت پروژه های عمرانی را با جدیت 
پیگیــری می کند و در همین راســتا رویکرد مدیریت 
شــهری به تعریف پروژه ها عمرانی متعــدد و اجرای 
پروژه های شــاخص و حائز اهمیــت به منظور تأمین و 
بهبود زیرســاختهای فرهنگی، ورزشی، فضاهای سبز 

شهری، خدمات شهری معطوف گردیده است.

شــهردار قدس، با بیان اینکه در اجرای پروژه های 
عمرانی در شــهر، توزیع عادالنه امکانات در مناطق کم 
برخوردار در اولویت قرار گرفته است، بیان داشت: با توجه 
به اینکه توزیع عادالنه امکانات در تمامی محالت سطح 
شــهر یکی از اصول دســتیابی به توسعه پایدار شهری 
است، به تعریف پروژه ها و تقویت زیرساختهای عمرانی 
در محالت شــهر همت گماشته ایم تا با خدمت رسانی 
مطلوب، شهروندان از سطح رفاه نسبی برخوردار شوند.

مهندس مختاری گفت: با توجه به تمام تالش های 
شورا و شــهرداری قدس در راستای ارتقای سرانه های 
مختلف و افزایش کیفیت ارائه خدمات شهری، ۵ پروژه 
شــاخص عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال با 
حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح  شد و تالش 
می کنیم تا دهه فجر امســال نیز پروژه های فاخری را 
احــداث و مورد بهره برداری قرار دهیم.وی ادامه داد: از 
پروژه های شاخص افتتاحی شهرداری قدس می توان 
به ســاختمان پارلمان شــهری قــدس در ۲۵۰۰ متر 
زیربنــا در ۴ طبقه و نیم بــا اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد 
ریال، ســالن خا نه کشتی به مســاحت ۱۳۴۲ متر مربع 
و گنجایش ۱۲۰۰ نفر تماشــاچی با اعتباری بالغ بر ۶۵ 
میلیارد ریال، خانه فرهنگ استقالل به مساحت زیربنا 
٩۵۰ متــر زیربنا در ۲ طبقه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد 
ریال ، خانه فرهنگ شهید عزیزی با زیربنای ۱۶۰۰ متر 
در ۵ طبقه و نیم با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال و سالن 
نماز بهشــت فاطمه)س( شهرقدس به مساحت ۱۲۵۶ 

متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

شــهردار قدس تصریح کرد: عــالوه بر پروژه های 
مذکور پروژه های عمرانی متداولی همانند آســفالت و 
روکش معابر، جدول گذاری و کفپوش با جدیت در سال 

۱۳٩٨ در حال انجام است .

* بیش از ۵۸ هزار متر مربع آســفالت در 
معابر سطح شهر قدس

مسعود مختاری همچنین از اجرای عملیات آسفالت 
در بیش از ۵٨ هزار متر مربع از معابر شهر در ۵ ماه نخست 

سال جاری خبر داد.
وی اظهار داشــت: کیفیت معابر شــهری یکی از 
عوامل موثر در کیفیت زندگی شــهروندان و همچنین 
یکی از شــاخص های رضایت از عملکرد شهرداری ها 
محسوب می شود که طی سالیان اخیر با توجه به اهمیت 
و ضرورت ساماندهی وضعیت معابر شهری در اولویت 

اقدامات شهرداری ها قرار گرفته است.
شهردار قدس، با بیان اینکه در همین راستا در ۵ ماه 
نخســت سال جاری عملیات آســفالت در ۵٨٨۶٨ متر 
مربع از معابر شهر با استفاده از ۷٩۲۱ تن آسفالت اجرایی 
شده است، افزود: در حال حاضر عملیات آسفالت ریزی 
و لکه گیری در معابری مانند خیابان شــهید بهشــتی، 
روکش آســفالت و آســفالت توپکا خیابــان صاحب 
الزمان)عج(، روکش آســفالت خیابان ســرو، آسفالت 
توپکا ورودی خیابان ســالمندان، آسفالت توپکا کوچه 
محمدی ها واقع در ســی متری شورا و کوچه صدرا دوم 
اجرایی گردیده اســت.وی ادامه داد: همچنین روکش 

آسفالت خیابان فرهنگ، کوچه شهدای هویزه واقع در 
۲۰ متری ولیعصر)عج(، روکش آســفالت کوچه صفرلو 
واقع در مفتح شمالی، روکش آسفالت کوچه سامان یکم 
واقع در سی متری شــهداء، کوچه رضوان دوم در سی 
متری شــورا، کوچه عالمه مجلسی، روکش آسفالت 
خیابــان مدنی، کوچه بدر، کوچه غدیر و آســفالت نوار 
حفاری ســی متری شــورا نیز از جمله اقدامات صورت 

گرفته در زمینه آسفالت معابر شهر قدس بوده است.
مختاری با اشــاره به اینکه عالوه بر تخریب طبیعی 
آســفالت معابر شهر، شرکت های حفار نیز سهم زیادی 
در این مســأله دارند، گفت: هدف از اقدامات طرح جامع 
ســاماندهی معابر به عنوان یکی از اولویت های خدمت 
رســانی به شهروندان، بهســازی و زیباسازی محیط، 
بهبود شــرایط معابر برای تردد خودروها، ایمنی در تردد 
شهروندان و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری 

است.
شــهردار قــدس در خاتمه با تأکید بــر اینکه طرح 
جامع ســاماندهی معابر با اولویت مناطق کم برخوردار 
و محالتی که عملیات تکمیل تأسیســات زیرساختی 
در آنها توســط ادارات خدمات رســان شهری به اتمام 
رسیده است، عملیاتی خواهد شد، بیان داشت: در همین 
راســتا و با توجه به نیازسنجی دقیق در شهر طرح جامع 
ســاماندهی معابر با اقداماتی چون زیرسازی و اجرای 
روکش آسفالت، لکه گیری، کفپوش گذاری معابر پیاده، 
اصالح رفیوژهای میانی میادین و بلوارها و جدولگذاری 

ادامه خواهد یافت.

شهردار قدس:

توجه به محله محوری، تمرکز زدایی و بهبود شرایط زیست محیطی  از اولویت های شهرداری است

سیاســت شورا این اســت که در ابتدا 
پروژه هــای نیمه تمام تکمیل و به اتمام برســد 
و ســپس پروژه جدید برای شهر تعریف و مورد 

اجرا قرار گیرد



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز و غرب استان تهران: 
محمد تقی حسنی گرده کوهی

سرپرست شهرستان های شهریار، مالرد و شهرقدس:غالمرضا جباری
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حجاب چهره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
حافظروم به گلشن رضوان که مرغ این چمنم

به همت شهرداری و مصوبات پارلمان شهری؛

باغستاِن فردا، بسیار متفاوت تر از امروز خواهد بود

حضــور اســتاندار تهران در شهرباغســتان 
جهــت افتتــاح پروژه هــای عمرانی این شــهر، 
نشــان از تالشــهای مفید مجموعه شهرداری و 
اعضای شــورای اسالمی شهر در راستای ارائه 
خدمــات مثمر ثمر به مردم خــوب این نقطه از 

شهرستان دارد.
حســن رنجبر، شــهردار باغســتان در آئین 
افتتاح پروژه های عمرانی این شهر که با حضور 
اســتاندار تهران، فرماندار و معاونان ایشان، 
نماینــده مــردم در مجلس و دیگر مســئوالن 
شهرســتان در دو مرحله انجام شد، در توضیح 
عملکرد شــهرداری اظهار داشت: به لطف خدا، 
امروز شــاهد افتتاح و بهره برداری از 8 پروژه 
عمرانــی، زیــر بنایــی و زیر ســاختی هســتیم 
که شــامل *  2ســالن ورزشــی بســیار خوب *  
ترمینال مســافربری *  کنار گذر غربی و شرقی 
سعیدآباد  * روشنایی محور اصلی  *  3 ایستگاه 
آتش نشانی که این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 
45 میلیارد تومان احداث شــده است . یادآور 
می شــوم که بخشی از این مبلغ از طریق ارزش 

افزوده متعلق به شــهر ، تامین شده است.
شــهردار باغســتان افزود: از ابتدای سال 
جــاری تا کنون 3 ســالن را مــورد بهره برداری 
قــرار داده ایم که شــامل ســالن ورزشــی در 
نصیرآبــاد، ســالن ورزشــی مهدیــه و دیگری 
سالن ورزشی حدفاصل نصیر آباد و خادم آباد 

می باشند.
یک ســالن هم که در سعید آباد قراردارد و 

مشــکالت حقوقــی داشــت، به کمــک  و همت 
بســیار ارزشمند ریاســت محترم دادگستری 
فــک پلمب شــده و آماده بهره بــرداری مجدد 
می باشد.وی با اشاره به اینکه امروز باغستان 
به یک شــهر پر رونق تبدیل شــده ومسئوالن 
شــهری در تــالش برای خدمات دهــی مفید به 
مردم هســتند، تصریــح کــرد: خدمتگزاران 
مــردم در ایــن شــهر ، از مجموعه شــهرداری 
گرفته تا نمایندگان مردم در شــورای شــهر و 
دیگــر مدیران شــهری  ســعی در ارائه خدمت 
بهینــه بــه مردم در راســتای ســازندگی قدم 

برمی دارند. 
بویژه اعضای شــورای اســالمی کــه در کنار 
مجموعــه شــهرداری بــی وقفــه به فکــر رفع 
کاستی های شــهر هســتند . نمایندگان مردم 
در پارلمان شهری باغستان همواره با مصوبات 

مفیــدی که دارند، شــهر را روز به روز به ایده 
آلها نزدیک تر می نمایند.

شهردار باغستان باغستان، آینده را شهری 
متفــاوت با زیر ســاخت ها و امکاناتی اثربخش 
ذکر کرد و با بیان اینکه این شهراز ظرفیت های 
باالیــی برخورداراســت، اظهار داشــت: تمام 
تالش ما این اســت که در مسیر صحیح حرکت 
کنیــم. زیرســاخت های شــهر خوبــی در حــال 
احداث و پایه ریزی می باشد و آینده شهر را بر 
اســاس تفکر و ایده های مترقی ترســیم کرده 

و پیش می بریم.
وی تصریح کرد: به جرات می گویم باغستان 
در آینــده نزدیک به یکی از بهترین شــهرهای 
شهرستان و استان به لحاظ ارائه خدمات متنوع 
ومتعدد تبدیل خواهد شد.شــهردار خطاب به 
استاندار و فرمانداربا بیان اینکه امروز در هر 

کوچه و خیابان شــهر که قدم بردارید شــاهد 
اجــرای فعالیت های عمرانی و آبادانی خواهید 
بود، اظهار داشت: پروژه های بسیار ارزنده ای 
را هم در دهه فجر افتتاح خواهیم کرد. یکی از 
این پروژه های اثر گذار، کمپ ورزشــی بسیار 
پیشــرفته ای اســت که با اعتبــاری بالغ بر 26 

میلیارد تومان احداث می گردد.
رنجبــر ادامــه داد: امیدواریــم بتوانیــم 
بــا ایــن پروژه ها ، توقعــات بحق مــردم خوب 
شــهرمان را بــرآورده کنیم و رضایــت آنها را 
در راســتای اســتحکام پایه هــای نظــام جلب 
نمائیم.  کنارگذرهایی که در سعید آباد و دیگر 
مســیر های شــهر احداث می کنیم ، می توانند 
بــار ترافیکی صبح گاهی و عصــر گاهی منطقه 
را سامان بدهند و باعث تسهیل در عبور مرور 

در شهر باشند  .

باالخــص تردد خودروهایی کــه از تهران به 
ســمت مالرد ، صفادشــت و شــهرهای جنوبی 
شهرســتان از مسیر های داخلی شهر باغستان 
اســتفاده می کننــد از ایــن مزیــت بهــره مند 

می شوند.

* نامگــذاری پروژه هــای عمرانــی بــه نــام 
شــهیدان ، توفیق ارزشــمند مدیریت شهری 

است
   شــهردار باغســتان  در جلســه معاونیــن و 
مدیــران شــهرداری، نامگــذاری پروژه هــای 
بــزرگ عمرانــی بــه نــام شــهیدان را توفیق 
ارزشمند مدیریت شــهری در اعتالی فرهنگ 

ایثار و مقاومت عنوان کرد.    
رنجبر با بیان مطلب فوق افزود: در چند سال 
اخیر  ســعی شــده اســت  مهمترین پروژه های 
عمرانــی باغســتان از جمله پایانه مســافربری 
ســردار شــهید حاج حســین همدانــی ، بلوار 
ســردار  شــهید مهدی باکری، ســالن ورزشی 
ســردار شــهید حاج یدا... کلهر، سالن ورزشی 
ســردار شــهید مهدی باکری و...  به نام شهدا 

متبرک شود.
  وی عنوان کرد: با این پشــتوانه فرهنگی و 
اعتقادی مصمم هســتیم کــه عمران و آبادانی 
شــهر را با دعــای خیر خانــواده شــهدا تداوم 
بخشــیم. وی اضافــه کرد: اجــرای پروژه های 
عمرانی و زیرســاخت های فرهنــگ مقاومت و 

پایداری مزین به خون و راه شهداست.

سرپرســت فرمانداری قدس در دیدار بارئیس 
مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
کشــور گفــت: نیاز این شهرســتان بــه تامین 
امکانات اورژانســی و افزایش تعداد خودروهای 

امدادی، یک ضرورت است .
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان قدس، لیال واثقی در این باره اظهار 
داشــت: شــهر قدس در فاصلــه ۱۷کیلومتری 
تهران و بــا جمعیت باالی ۴۰۰ هزار نفری؛ تنها 
پنج پایگاه با پنج دستگاه آمبوالنس و ۳٨ نیروی 
امــدادی در اختیار داردکه این تعداد دســتگاه و 
نیرو کفــاف جمعیت ۴۰۰ هــزار نفری قدس را 

نمی دهد.
وی با اشــاره به اینکه مردم شهرستان قدس 
نیازمند خدمات بهداشــتی، درمانی و اورژانسی 
مناســبی هستند، تصریح کرد: کمبود پایگاه ها و 
خودرو های اورژانس و نیروهای امدادی و انتقال 
بیماران به بیمارستان های اطراف تهران، گاهی 
جان بیماران را به جهت فاصله زیاد از محل اعزام 

به خطر می اندازد.
 این مسوول با اشــاره به اینکه مشاهده شده 
اســت که گاهی در مواردی؛ مادران باردار همراه 
با جنین خود و بیماران بدحال، جانشان را از دست 
داده اند؛  اظهار داشت:  وظیفه ما مدیران کاهش 

دغدغه های مردم و کاهش آالم آن هاست.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: مردم حتی در 

نبــود و کمبود امکانات اورژانســی، خود اقدام به 
اعزام بیماران و سانحه دیدگان به بیمارستان می 
کنند که به لحاظ دیر رســیدن و مسافت طوالنی 
از بیمارســتان ها، یا نقص عضو شــده یا منجر به 

فوت بیمار می شود.
واثقی با درخواســت از رییس اورژانس کشور 
و تاکید بر افزایش امکانات اورژانســی، تصریح 
کرد: ارتقاء ســالمت و امید بــه زندگی در جامعه 
در شهرســتانی چون قدس، بــه افزایش پایگاه 
های اورژانــس؛ خودروهای امدادی و نیروهای 
انســانی متخصــص در زمینــه ارائــه خدمات 
اورژانســی نیز بستگی دارد.وی با اشاره به اینکه 
۴ دهــه از پیروزی انقالب اســالمی می گذرد؛ 
گفت: شهرســتانی چون قدس در حاشیه تهران 

و پایتخــت امکانات، از کم برخوردارترین مناطق 
بــه لحاظ امکانات، خصوصا بهداشــت و درمان 
و تخت بیمارســتانی اســت و این محرومیت ها 
شایســته مردم فهیم و کارگر نشین قدس نبوده و 

پذیرفتنی نیست.
 این مقام مســوول اضافه کرد: اســاس کار ما 
این اســت که به فکر مردم باشیم، برای خدمت 

بــه آنها تالش کنیم و به مردم احترام بگذاریم.
وی درپایــان با بیان این مهــم که مدیران و 
مســئوالن باید بــه وظیفه قانونــی خود عمل 
کنند، افزود:  هرکســی در هر جایگاهی که قبول 
مســئولیت کرده باید بداند دارای اختیار اســت و 
باید از اختیارات خود به نفع مردم و الغیر استفاده 

کند.

امکانات درمانی و پایگاه های اورژانس 
شهر قدس افزایش می یابد

امام جمعه شهرستان قدس:
عدم پرداخت حــق الزحمه به 

معلمین ظلم است
امام جمعه شهرســتان 
قدس در آئین آغاز ســال 
تحصیلی جدید با اشــاره 
بــه مشــکالت بخــش 
فرهنگیان در شــهرقدس 
گفت: عــدم پرداخت حق 
الزحمــه بــه معلمین که 

جهادگرانه تدریس میکنند، ظلم است. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان قدس، 
حجت االسالم جوکار، امام جمعه شهرستان قدس در آئین 
بازگشــایی مدارس شهرستان قدس و آغاز سال تحصیلی 
جدید اظهار داشــت: هفته دفاع مقدس تــداوم بخش راه 
عاشورا، مکتب سیدالشــهدا)ع( و آغاز ماه مهر و بازگشایی 
مدارس در واقع ادامه درس آموزی از مکتب سیدالشهدا)ع( 

که مقارن با ماه محرم ماه عزای سیدالشهدا)ع( شده است.
وی افزود: یکی از مشــکالتی که در این شهرستان باید 
رســیدگی شود کمبود فضای آموزشی است، کمبود فضای 
آموزشی یکی از اهم مشکالت شهرقدس است ما در روز اول 
مهر از مسئولین شهری و کشوری خواستاریم که نگاهشان 
به شهرقدس نگاه خاص و ویژه باشد همانطور که مشکالت 
شهرقدس مشکالت خاص و ویژه ای است.حجت االسالم 
جوکار در ادامه گفت: تراکم جمعیتی شــهرقدس را در هیچ 
کدام از شــهرهای ایران اسالمی نمی توان پیدا کرد به این 
دلیل که ما در حال انجام وظیفه مســئولین و مردم تهران را 
انجام می دهیم و سرریز جمعیتی شهر تهران را شهرقدس 
میزبانی می کند به همین دلیل باید مســئولین شــهری و 
کشــوری نگاه ویژه ای برای حل مشکالت به شهرقدس 

داشته باشند.
 اگــر بخواهند با توضیح و تخصیــص اعتباراتی که در 
کل کشور به تناســب جمعیت و گستره جغرافیایی دارند به 
شــهرقدس نگاه کنند مشکالت شهرقدس پابرجا خواهند 
ماند. امام جمعه شــهرقدس با اشاره به اینکه ۶۵ هزار دانش 
آموز در ۷۵ ساختمان تحصیل می کنند و با کمبود معلم مواجه 
هستیم بیان کرد: مشکل کمبود مدرسه در شهرقدس یکی از 
عجایب است و باید ثبت شود. کمبود معلم در مدارس، شغل 
معلم و وقت گذاشتن معلم برای دانش آموز که گاهی والدین 
دانش آموز در خانه نمی تواند وقت بگذارد اما معلمین ایثارگر 

ما با عشق و عالقه در کنار دانش آموزان وقت می گذارند.

افتتاح پروژه های ورزشــی 
شهرستان قدس، بزودی

رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان قدس 
در جمع خبرنگاران از افتتاح چند پروژه ورزشــی چند 

منظوره در هفته تربیت بدنی خبرداد.
محســن حسینی در این باره گفت: در هفته تربیت 
بدنی سالن ورزشی و چمن مصنوعی ۷ جوی مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برای تکمیل اســتخر ۷جوی ۲میلیارد 
تومان اعتبار و برای زمین چمن مجموعه شــهرداری 
قدس هم یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 

که با سرعت در حال تکمیل هستند.
رئیــس اداره ورزش قدس با بیان اینکه تالش می 
کنیم همواره رو به رشــد باشیم ، اضافه کرد: در رشته 
هایی مانند ژیمناستیک، بوکس، کشتی و رشته های 
رزمی، ورزشــکاران خوبی داریم که در کشــور حرفی 

برای گفتن دارند.
نوید آغاز به کار رشته موی تای در قدس را به همه 

عالقمندان به این رشته می دهم.
حســینی با اشــاره به اینکه از نظر سرانه ورزشی با 
اســتاندارد ها فاصله زیادی داریم، توضیح داد: داشتن 
فاصله با سرانه واقعی دالیل زیادی مانند مهاجرت باال 
به این شهرســتان دارد اما باید اذعان کرد که سالنها و 
امکانات کم نظیری در برخی رشــته ها در شهرستان 
داریــم.وی از ارائه خدمات ویژه ورزشــی به محالت 
آســیب پذیر خبرداد و در این باره بیان داشت: با هدف 
ایجاد نشــاط اجتماعی و حمایــت از خانواده های بی 
بضاعت  به آنها بلیط های رایگان و تخفیف دار استخر 
و دیگر اماکن ورزشی و تفریحی ارائه می دهیم.حسینی 
در پایان گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور 
و کاهش میــزان بودجه دولت بیشــترین رویکرد ما 
تکمیل پروژه های نیمه کاره اســت و فعال برنامه ای 

برای آغاز به کار پروژه های جدید نداریم.

خبر

رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی ضمن 
بازدید از ســاختمان تازه احداث شــده شورای 
شــهر شهرستان قدس، با حســین چناقچی در 

این زمینه دیدار و گفتگو کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرســتان قدس، کشاورزیان 
با ابراز تاسف از نبود ســالن سینما و محرومیت 

عالقمندان حوزه فیلم و سینما خواهان حمایت 
تمام دستگاه های دولتی خصوصا شورای شهر 

قدس را خواستار شد.
حســین چناقچی رئیس شــورای شهر نیزبا 
تشــکر از تالش و پیگیری هــای رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی ،  با معرفی پیمانکار 
و اسپانســر به جهت احداث اولین ســالن سینما 

قول حمایت و رفع موانع دســت و پاگیر اداری 
را دادند.

پیمانکار و اسپانســر معرفی شده  هم ضمن 
بازدیــد از مجتمــع فرهنگــی هنری شــمس 
تبریزی و تایید فضــای مجتمع برای احداث و 
تجهیز سالن سینما، آمادگی خود را برای شروع 

و تجهیز ســالن سینما اعالم نمودند.

قدس صاحب سینما می شود

پایانه مســافربری مالرد تعیین محل گردیده 
و مالرد  صاحب پایانه مسافربری خواهد شد. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری مالرد، موسوی شهردار مالرد همراه 
تعــدادی از معاونین، مدیــران و مدیران عامل 

سازمان های شهرداری مالرد ، جلسه ای میدانی 
برای تعیین محل پایانه مســافربری تشکیل داد 
و زمینی به مســاحت بیش از ۱۳٨۰۰ متر مربع در 
تقاطع بلوار نیایش و بلوار والیت برای احداث این 

پایانه تعلق گرفت .

حسین موسوی شهردار مالرد با تاکید بر لزوم 
ایجاد بســتر خدمات حمل و نقل در شــهر گفت: 
شهر مالرد به دلیل مهاجر پذیر بودن نیازمند یک 
پایانه مسافربری می باشد و باید اقدامات الزم در 

این خصوص با سرعت مناسبی پیش رود.

پایانه مسافربری مالرد، در انتظار مسافران

خبر


