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استاندار تهران :

برنامه پنج ساله دستگاههای اجـرایی استان ،تدوین شود
فرماندار مالرد:

2

رئیس اداره شبکه بهداشت و درمان مالد:

مدیران خسته برکنار
می شوند

احداث بیمارستان تامین
اجتماعی در دستور کار

2

فعالیت مدارس فوتبال
شهرستان شهریار زیر ذرهبین

رایزنی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با فرماندار مالرد
خلیـل محبتخـواه مدیـرکل راه و
شهرسـازی اسـتان تهـران بـا مهنـدس
جابـر کریمی فرماندار شهرسـتان مالرد
دیدار و پیرامون مسائل مختلف حوزه
راه و شهرسـازی بـه گفتگـو پرداخـت.
ایـن دیـدار بـا حضـور حامـد سـلمانی
معـاون امـور عمرانـی فرمانـداری و
محمد زاده رئیس اداره راه و شهرسازی
غرب برگزار شد.
تشـکیل جلسـه شـورای مسـکن و
سـتاد بازآفرینـی در شهرسـتان جهـت
پیگیـری تخصیـص اعتبـار قیـر رایـگان
 ،پروژ ههـای محـرک بافـت فرسـوده ،

تسهیالت ساخت مسکن خودمالکی
حهـای
و انبـوه سـازی بـا اسـتقبال از طر 
شـهرداری درقالـب اقـدام ملـی مسـکن
بـا تامیـن سـرانههای خدماتـی  ،رفـع

مشـکل دسترسـی بزرگـراه الغدیـر بـه
دهسـتان اخترآبـاد ،تسـریع در الحـاق
بـه محـدوده اراضـی خوشـنام و شـهرک
گلهـا به شـهر ملارد  ،احداث آرامسـتان

در زمیـن  ۱۰۰هکتـاری واگـذاری شـده
از منابـع طبیعـی ،تسـهیل در اجـرای
پروژ ههـای سـرمایه گـذاری در جهـت
حهـای شـهرداریها،
حمایـت از طر 
تسـریع در انتقـال اسـناد مالکیـت
واحدهـای مسـکونی مسـکن مهـر
بـا تعییـن کارگـزار و توسـعه و تکمیـل
مسـکن مهـر صفادشـت  ،تسـهیل در
رسـیدگی بـه پروند ههـای کمیسـیون
مـاده  ۵بـا تفویض اختیارات بـه اداره راه
و شهرسـازی غرب اسـتان تهران از اهم
مـوارد مطـرح شـده در ایـن نشسـت
بـود.

نشست انجمن تولیدکنندگان بتن غرب
استان تهران با مدیران شهرداری شهریار
نشست فنی تولیدکنندگان بتن منطق ه با مدیران شهرداری شهریار در
محل دفتر معاون شهرسازی شهرداری شهریار برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شهریار ،در این
جلسه که به ریاست محمدزاده پودینه معاون شهرسازی شهرداری
شهریار و با حضور انجمن تولیدکنندگان بتن غرب استان تهران و
همچنین شهرداران مناطق و نواحی شهرداری با محوریت تحقق
تفاهمنامه شهرداری شهریار با انجمن تولیدکنندگان بتن در اجرای
مصوبات شورای فنی استان تهران به منظور تاکید بر استفاده مصالح
ساختمانی مرغوب و استاندارد (به ویژه بتن) توسط سازندگان سطح شهر
شهریار برگزار شد.
وی خاطرنشان میسازد؛ در همین راستا مقرر گردید انجمن تولیدکنندگان
بتن غرب استان تهران بر نوع بتن تولیدی منطقه نظارت بیشتر و
دقیقتری داشته باشد تا بتن تولیدی با رعایت استانداردهای الزم به
دست مصرفکننده برسد.
همچنین مقرر گردید تا انجمن مذکور هر سه ماه یکبار لیست
تولیدکنندگان دارای پروانه فعالیت را به روزرسانی نموده و در اختیار
شهرداری قرار دهد تا تهیه بتن مورد نیاز سازندههای شهر از طریق این
واحدهای تولیدی تهیه و این عزیزان از بکارگیری بتنهای نامرغوب و
دستی اجتناب کنند.
ن جلسه مقرر گردید تا سازمان عمران شهرداری
شایان ذکر است؛ در ای 
شهریار به منظور پیشگیری از استفاده بتن غیراستاندارد و دستساز در
صنعت ساختمان شهر ،نظارت کامل داشته و بتن را در مراحل مختلف
عملیات ساختمانی در آزمایشگاههای طرف قرارداد شهرداری مورد
آزمایش قرار دهد تا از بکارگیری بتن نامرغوب ممانعت بعمل آید.
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دست اندازی به اراضی ملی و تخلف اداری
مجازات شدیدی به همراه دارد

سرپرست بیمارستان شهدای سالمت مالرد:

کیفیت درمانی بیمارستان
باالست

|
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دادستان عمومی و انقالب شهریار :
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بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار از پروژههای عمرانی شاهد شهر

اجتماعی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار به اتفاق شهردار،
رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر از پروژههای عمرانی شهر بازدید
نمودند و از نزدیک در جریان مشکالت اجرای پروژهها و پیشرفت فیزیکی آنها
قرار گرفتند.

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه درغرب استان تهران

به گزارش جامجم ،باغبانی در این بازدید ضمن تقدیر از اقدامات و تالشهای
صورت گرفته شهرداری و اعضای شورای اسالمی شاهدشهر در راستای عمران،
توسعه و آبادانی شهر و همچنین ارتقاء شاخص بهرهمندی از زیر ساختهای
توسعهای گفت :باید با بهتر نمودن وضع موجود با توجه به فرهنگ و نیاز

جامعه اقداماتی انجام گیرد تا رفاه و آسایش را برای شهروندان عزیز در
زمان حال و هم در زمان آینده فراهم آورد .گفتنی است ،سرپرست معاونت
هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار به همراه مهندس حسنی مسئول
دفتر فنی عمرانی فرمانداری از پروژههای عمرانی شاهد شهر بازدید کرد.

خبر

دادستان عمومی و انقالب شهریار:

ف ـعــال ـیــت م ـ ـ ــدارس فــوت ـبــال
شهریار زیر ذرهبین

جلسه هم اندیشی ساماندهی مدارس فوتبال،
کاهش مشکالت موجود و برخورد با متخلفان و
همچنین مدارس غیرقانونی فوتبال در شهریار
برگزار شد .با حضور محمودی معاون اداره ،زندی
رئیس هیات فوتبال شهریار ،شادبه مسئول
اماکن اداره ورزش و مدیران اماکن ورزشی
شهریار ،نشست بررسی مسائل مرتبط با مدارس
فوتبال این شهرستان برگزار و چالشهای پیش
روی فعالیت اینگونه مدارس مورد بررسی قرار
گرفت.محمودی در این خصوص گفت :با هدف
سالم سازی مدارس فوتبال تحت مدیریت اداره
ورزش شهرستان ،نشست مفیدی برگزار کرده
و راه کارهای مثمر ثمر مورد مطالعه قرار گرفت و
دستوراتی نیز در این باره صادر شد.
* شهریار نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد
نوجوانان،جامزندهیادحسنشمعیشد
تیمهیات کشتیشهرستانشهریار در رقابتهای
کشتی آزاد نوجوانان؛ جام زنده یاد حسن شمعی
تهرانی که با حضور  ۱۰تیم برتر استان برگزار گردید
به مقام دوم دست یافت .مجیدهاشملو در این
باره گفت :شهریار در زمینه ورزش کشتی دارای
پتانسیلهای زیادی هست و در این شهرستان
در رشته کشتی ورزشکاران قابلی فعالیت میکنند
و اداره ورزش با محوریت هیات کشتی ،توانسته
قهرمانان استانی و ملی بیشماری به جامعه
معرفیکند.رئیسادارهورزشوجوانانشهرستان
شهرستان افزود :امیدوارم بتوانیم با فراهم کردن
شرایط مناسب برای نوجوانان و جوانان مستعد
این شهرستان در زمینههای مختلف ورزشی و
اجتماعی ،شاهد رشد آنان باشیم.

دست اندازی به اراضی ملی و تخلف اداری ،مجازات شدیدی به همراه دارد
دادستان عمومی و انقالب شهریار گفت:هرگونه دستاندازی به اراضی ملی و عرصههای
طبیعی و مرکتب شدن هر گونه تخلفات اداری ،مجازات شدیدی را به همراه دارد.
به گزارش جامجم ،حمید عسگریپور با اشاره به اینکه صیانت و حفاظت از اراضی ملی و
منابع طبیعی یکی از اولویتهای مهم دادستانی شهریار است ،اظهارداشت :با هر گونه
سهل انگاری در امر صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز با متخلفان و مجرمانی
که با تخریب ،تصرف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در صدد سوءاستفاده از این
اراضی باشند مطابق با قانون به شدت برخورد میشود.
وی افزود :سند  ۵۵۰هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران صادر شده
است و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهریار بیان داشت :مشارکت و هم افزایی همه
دستگاهها و اطالعرسانی مردمی عالوه بر تسهیل در روند حفاظت از محیط زیست و
منابع طبیعی ،امکان برخورد سریع و به موقع با متصرفان غیر قانونی را فراهم میسازد.
عسگری پور عنوان داشت :هرگونه زیادهخواهی و دستاندازی به اراضی ملی و دولتی
و عرصههای طبیعی ،واکنش شدید دادستانی شهریار و مجازات متخلفان را به همراه

خواهد داشت.
وی همچنین به افرادی که در دستگاهها و ادارات دولتی فعالیت میکنند هم هشدار
داد ،مدعی العموم که نماینده حقوقی و قضایی مردم محسوب میشود و حافظ حقوق
عمومی در شهرستان میباشد با جدیت بدنبال رصد اقدامات شائبه انگیز و خالف
قانون میباشد و با مرتکبین این گونه جرایم برخورد قانونی مینماید .بنابراین به
همه این افراد تذکر میدهیم به قانون تمکین کنند و در راستای ارائه خدمات سالم
به هموطنان ،همیشه هموار کننده مسیر خدمات ارزشمند و سالم به مراجعان و
متقاضیان باشند و فکر هر گونه تخلف را از سر خود دور کنند .عسگری پور گفت:
در اجرای قانون هیچ فردی با فرد دیگر تفاوت ندارد و ما بطور قانونی با افراد برخورد
خواهیم کرد.
گفتنی است تعداد کثیری از مردم شهرستان شهریار با ارسال بیانیه ای از تالشها،
ممارست و پیگیریهای قانونی دادستان شهرستان شهریار به جهت قطع دست برخی
از سود جویان و متخلفین اداری در سوء استفاده از امانات عمومی و دولتی در مدت
زمان حضور مفید خود ،قدردانی کردند.

فرماندار مالرد:

مدیران خسته برکنار می شوند
فرمانــدار مــارد در جمــع اعضــای ســتاد
تنظیــم بــازار ایــن شهرســتان بــا انتقــاد و گالیــه
از عملکــرد برخــی از اعضــای ایــن ســتاد در
پیگیــری مصوبــات گفــت :اســاس برگــزاری
ایــن جلســات شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت
میباشــد .نقــاط ضعــف بــا ارائــه
راهــکار عملیاتــی و اقــدام موثــر
رفــع خواهــد شــد.
بــا روزمــــــرگی نمیتـــــوان
امــورات را پیــش بــرد ،بــرون
رفــت از مشــکالتی کــه
از گذشــتگان بــه ارث

رســیده ،مدیریــت و کار جهــادی میخواهــد.
بــه گــزارش جــام جــم ،جابــر کریمــی افــزود :از
ایــن پــس مدیــران پشــت میــز نشــین و آمــار
ســاز در شهرســتان مــارد جایگاهــی نخواهنــد
داشــت ،بــه زودی تغییــرات مدیریتــی در ســطح
ادارات شهرســتان خواهیــم داشــت.
در گذشــته شهرســتان  ۴۵۰هــزار نفــری
محــروم مــارد کمتــر مــورد توجــه مســئوالنی
اســتانی و کشــوری قــرار گرفتــه ،بــرای رفــع
مشــکالت انباشــته شــده نیــاز بــه کار مضاعــف
داریــم .کریمــی اذعــان داشــت :مــا در مجموعــه
فرمانــداری فرصــت خدمــت را بــه برخــی

مدیــران دولــت گذشــته دادیــم و بارهــا اعــام
کردیــم ،هــر کــس آمــاده کار جهــادی اســت و
میتوانــد شــبانه روزی کار کنــد ،میتوانــد در
ایــن دوره هــم در شهرســتان حضــور داشــته
باشد.
امــا برخــی از ایــن مدیــران بــا همــان تفکــر کــه
فقــط بایــد در ســاعت کار اداری در شهرســتان
حضــور داشــته باشــند کارهــا را پیــش میبرنــد،
اگــر نمیتوانیــم ،فرصــت خدمــت را بــه جوانانــی
بدهیــم کــه در طــول شــبانه روز در شهرســتان
حضــور دارنــد و میتواننــد کار جهــادی انجــام
دهنــد.

فرماندار مالرد خبر داد:
شهرک صنعتی مالرد در آستانه راه اندازی
فرمانــدار مــارد در ایــن بــاره اظهــار داشــت:
تمامــی مجوزهــای الزم بــرای راه انــدازی تنهــا
شــهرک صنعتــی مــارد دریافــت شــده و بــا
تأییــد نهایــی کمیتــه برنامهریــزی اســتان
تهــران واگــذاری اراضــی در ایــن منطقــه آغــاز
میشود.
جابــر کریمــی ،افــزود :در صــورت واگــذاری اراضــی
بــه واحدهــای تولیــدی تــا یــک ســال و نیــم
آینــده شــاهد افتتــاح واحدهــای صنعتــی در
ایــن منطقــه خواهیــم بــود.

اقتصاد قوی به زیر ساختهای غنی فرهنگی نیاز دارد

استاندار تهران :

برنامه پنج ساله دستگاههای اجرایی استان  ،تدوین شود
اســتــانــدار در پــایــان نخستین
جلسه ش ــورای بــرنــامـهریــزی و
تــوســعــه اســتــان تــهــران اظــهــار
داشــت :این جلسه به صورت
ماهانه با حضور دستگاههای
مرتبط در استان تهران برگزار
م ـیشــود و از جمله جلسات
م ــه ــم ــی اس ـ ـ ــت ک ـ ــه م ــب ــن ــای
ط ــر حه ــای تــوســع ـهای اســتــان
قلمداد میشود.
بــه گـ ــزارش ج ــامج ــم ،محسن
مــنــصــوری ادامـ ــه داد :در ایــن
ج ـلــســه ت ــدوی ــن بــرنــام ـههــای
کـ ــوتـ ــاهمـ ــدت و م ــی ــانم ــدت
دستگاههای اجرایی که پیش
تر توسط سازمان مدیریت بر
مبنای کارشناسی تدوین شده
بود ،مورد بررسی قرار گرفت و

بر این اساس تدوین برنامهای
پنج ساله در دستور کار است.
استاندار تهران با اشاره به لزوم
حــرکــت دستگاهها بــر اســاس
برنامه واحد و منسجم عنوان
کرد :برنامهای به صورت مبنایی
مــقــدمــات آن از دستگاههای
مختلف استان جمعآوری شده
کــه اصــاحــات آن در جلسات
ک ــارش ــن ــاس ــی انـ ــجـ ــام خ ــواه ــد
شد.
مـ ــنـ ــصـ ــوری در مـــــــورد دی ــگ ــر
م ــوض ــوع ــات ایـ ــن ج ـلــســه به
جمعبندی مصوبات کــارگــروه
زیــربــنــایــی اشـ ــاره ک ــرد و گفت:
مــقــرر شــد مــصــوبــات کــارگــروه
زیربنایی پــس از بــررســی مــورد
تایید قرار گیرد ،در این راستا ۶۰

پروژه در کارگروه تصویب شده
ک ــه عــمــدتــا م ــرب ــوط ب ــه بخش
خصوصی بود.
وی تــصــریــح کـ ــرد :یــکــی دیــگــر
از م ــوض ــوع ــات جـلــســه امـ ــروز
اح ــداث شهرک صنعتی مــارد
بـ ــود ک ــه پ ــس از جــم ـعبــنــدی
م ــص ــوب ش ــد امـ ــا ف ــرص ــت ۱۰
روزهای داده شده تا دستگاهها
ن ــک ــات ــی مـ ـ ــورد ن ــظ ــر را مــطــرح
کــنــنــد ،چـ ــرا ک ــه ایـ ــن مــوضــوع
 ۱۳س ــال ب ــه ط ــول انــجــامــیــده
و ای ــن در شــرایــطــی اس ــت که
بــایــد پــاســخ م ــردم داده شــود
و دســتــگــاههــا بایستی سقف
زمانی تصمیمگیریهای خود را
کوتاه کنند.
استاندار تهران اظهار داشت:

تــبــیــیــن م ــوض ــوع ــات ج ـ ــاری از
جــمــلــه هــدفــمــنــد کـ ـ ــردن ارز
ت ــرج ــی ــح ــی و مـ ــردم ـ ـیسـ ــازی
یــاران ـههــا نــیــز در جلسه مــورد
بــررســی قـ ــرار گــرفــت و آخــریــن
نکات مطرح شد.
م ـ ــن ـ ــص ـ ــوری بـ ـ ــا اشـ ـ ـ ـ ـ ــاره بــه
محدودیت منابع آب و آخرین
مــیــزان ذخــایــر ســدهــا افـ ــزود:
ب ــا تــوجــه ب ــه مــحــدودی ـتهــای
پیشبینی شــده در م ــورد گاز
و برق در فصل گــرم ،مقرر شد
دستورالعملی بــرای مدیریت
و مــصــرف بــهــیــنــه آب ،ب ــرق و
گــاز بــه عــنــوان مصوبه شــورای
بـ ــرنـ ــام ـ ـهریـ ــزی ب ـ ــه خ ــص ــوص
ب ــرای دســتــگــاههــای پرمصرف
تصویب شود.

حمید حسنی (کــارشـنــاس ارشــد جامعه شناسی)
از تاثیرات مهم فرهنگ و تعالی آن در هر جامعهای
سخن گفت و در این باره یادآورشد ،وجود فرهنگ
غنی و پویا در هر جامعهای میتواند تاثیرات مهمی
در الیههای مختلف زندگی کشورها داشته باشد .در
هر جامعهای فرهنگ متعالی جاری باشد و تصمیم
تهــای فرهنگی را
گیرندگان آن جامعه زیــر ســاخـ 
تقویت کنند ،میتوانند به تعالی عمومی دست یابند.
حسنی در ایــن بــاره اظـهــار داش ــت :در علم جامعه
شناسی ،خانواده ،مهمترین رکن هر جامعه محسوب
میشود .بنابراین برای تحکیم روابط سالم فی مابین،
چه در سطح محدود و چه عام ،باید الگوهای ایرانی
اسالمی را برنامهریزی و پیاده نمود .زمانی که این
الگوها در خانوادهها به صورت صحیح شکل بگیرد،
جامعهای با پایههای محکم و غنی خواهیم داشت که
زمینه ساز تعالی همه جانبه خواهند بود.
بنده اعتقاد دارم فرهنگ و اقـتـصــاد ،پــایـ ههــای هر
جــام ـع ـهای را تشکیل م ـیده ـنــد.امــا فــرهـنــگ زیــر
ساختهای اقتصادی را فراهم میسازد.
رئیس کمسیون فرهنگی شورای صباشهر در بخش
دیگری از سخنان خود تصریح کــرد :ضمن تقدیر از
مردم فهیم صباشهر به دلیل حسن اعتمادشان به
بنده جهت خدمت در پارلمان شهری ،یاد آور میشوم
که تمام تالش خود را برای تحقق آرمانهای متعالی
نظام در این شهر خواهم کرد و از همه مردم خوب
صباشهر درخواست همراهی همدالنه برای رسیدن
به اهداف مفید در حوزههای مختلف بویژه فرهنگ
عمومی ،دارم.
وی افـ ــزود :ب ــرای رسـیــدن بــه ایــد ههــای فرهنگی در
صباشهر ،در اولین قدم ،اقدام به تشکیل کمسیون
فرهنگی در شــورای شهر نمودیم .هدف از تشکیل
کمسیون فرهنگی در ایــن دوره ش ــورا ،تقویت زیر
تهــای فرهنگی بــود کــه متاسفانه در ادوار
ســاخـ 
گذشته بــه ایــن امــر مهم در صباشهر توجه جدی
نـشــده بــود و کــار کارشناسی ان ـجــام نپذیرفته بود
بنابراین پس از همفکری با اعضای شــورای شهر،
حقیر که مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی دارم
و هم در زمینههای مختلف اجتماعی و فرهنگی دارای
تجربه هستم ،به عنوان رئیس کمسیون فرهنگی
انتخاب شدم و از خداوند آرزوی توفیق در دستیابی
به اهــداف خود و دیگر اعضای شــورای شهر در کنار
مدیریت شهری را دارم.
حسنی در خصوص عمده فعالیت صورت گرفته در

سال گذشته در زمینههای فرهنگی و اجتماعی گفت:
در شش ماهه اول فعالیت شــورا در شهر کارهای
مفیدی انجام شده که از جمله آنها میتوان به موارد
زیــر اش ــاره کــرد * افتتاح خانه مـشــاوره در صباشهر
* پیشنهاد شـ ــروع ب ـکــار خــانــه فــرهـنــگ * برپایی
کالسهای آموزش خانواده * برگزاری نشستهای
متعدد با ریاست کمیته امــداد حضرت امــام جهت
استقرار مجدد این اداره در صباشهر با هدف ارائه
خدمات بهینه به خانوادههای کم برخوردار * دعوت
از ذاکرین ،علما ،شاعران ممتاز کشوری با همکاری
امام جمعه شهر * برپایی نمایشگاه اربعین که برکات
معنوی بیشماری بــرای شهرمان داشــت بــرگــزاری
کالسهای بازیگری ،کارگردانی و گویندگی و دوبلور
تشویق و حمایت از برترینهای قرآنی * پیشنهاد
نامگذاری برخی کوچههای بــدون نــام بنام شهدای
شهر * بــرگــزاری ی ــادواره شهدا * اج ــرای برنامههای
مختلف مذهبی و ملی * تشکیل کارگروه بانوان *
همکاری با کمیته امداد برای فعالیتهای فرهنگی
و کار آفرینی * تقدیر از بسیجیان فعال * همکاری با
اردوهــای فرهنگی و مذهبی * ایجاد شرایط الزم برای
آغــاز بکار بــازارچــه هــای فصلی * تقدیر از مدافعان
سالمت و پرستاران * ساماندهی گرمخانه صباشهر *
همکاری با ستاد نماز جمعه * تهیه بستههای کمک
معیشتی برای توزیع در بین خانوادههای کم برخوردار
* تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان برتر * تقدیر از
برترینهای کنکور و چندین اقدام دیگر .
رئیس کمسیون فرهنگی اجتماعی پارلمان شهری
صباشهر همچنین به برنامههای پیش روی این
کمسیون و مجموعه شورا و شهرداری در سال جدید
اشاره نمود و در این باره توضیح داد :در سال پیش
رو هم مانند شش ماهه سال قبل ،برنامه ریزیهای
خوبی انجام دادهایم که امیدواریم به بهترین شکل
اجرایی گردد .در ابتدا باید عرض کنم که در بودجه
سال  1401برای انجام امور فرهنگی و اجتماعی
شهر ،مبالغ خوبی اختصاص یافته و ردیف
بودجه مناسبی مشخص شده است  .از
مهمترین برنامهها و تصمیماتی که در
حوزه فرهنگ و امور اجتماعی در نظر
داری ــم ،میتوان به م ــواردی مانند
 :توسعه کتابخانههای شهر –
تشکیل خانه فرهنگ با هدف
کشف استعدادهای نوجوان
و جــوان در حوزههای مختلف

فرهنگی و اجتماعی و استفاده از نخبگان جهت نیل
به اهداف – تشکیل تیم والیبال بانوان در راستای
حمایت از بــانــوان شهر – حمایت از فعالیتهای
مذهبی و بسیج  -حمایت از طــر حهــا و ایــد ههــای
خالقانه  -معرفی اف ــرادی که دارای توانمندیها و
ایدههای مفید در زمینههای مختلف علمی ،فرهنگی
و اجتماعی هستند بــه نهادها و دستگاهها بــرای
دستیابی به اهداف خود و رشد همه جانبه صباشهر
در شـهــرسـتــان ،اس ـتــان و حتی مـلــی و بـسـیــاری از
برنامههای دیگر که در طول سال اجرایی خواهد شد.
حمید حسنی از تمام نخبگان فرهنگی و علمی و
ورزشی ،بخصوص دانش آموزان و دانشجویان خالق
خواستار ارائــه ایدهها و پیشنهادات خــود در تمام
زمینههای اعالمی برای توسعه هر چه بهتر و بیشتر
صباشهر گردید.
وی در پــایــان اظـهــار ام ـیــدواری کــرد بـتــوان در سایه
شه ــای مــدیــریــت ش ـهــری ق ــوی و
بــرنــام ـ ههــا و ت ــا 
منتخبین مردم در پارلمان شهری ،صباشهری ایده
آل و روبه رشد داشت .بااین اقدامات ،زمینه توسعه
فرهنگی امسال و دیگر سالها فراهم خواهد گردید.
ضمن تقدیر از ام ــام جمعه ،ش ـهــردار و معاونت
فرهنگی شهرداری که همراهی خوبی با ما داشتند ،یاد
آور میشوم ،ما با برنامه ریزی که در دستور کار داریم،
ت ـ ــاش م ـی ـک ـن ـیــم ری ــل
گـ ــذاری متناسبی
بـ ــرای سالهای
آ ت ــی در حــوزه
فـ ــره ـ ـن ـ ـگـ ــی
واج ـت ـمــاعــی
انجام گیرد.
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سرپرست شهرداری باغستان خبر داد :عملیات آسفالت باغستان در حال انجام است
سرپرست شهرداری باغستان از اجرای عملیات آسفالت در چند منطقه باغستان
خبر داد.
به گزارش جام جم ،محمدرضا شمسایی ضمن بازدید از طر حهای آسفالت ریزی
در معابر مختلف شهر  ،اظهار داشت :در تمام معابر و محالت باغستان که نیاز به
آسفالت و ترمیم باشد ،عملیات آسفالت ریزی را در دستور کار داریم  .یکی از این

معابر آسفالت خیابان چمران بود که برای این پروژه به مساحت  ۵۵۰۰متر مربع
بالغ بر ۸۰۰تن آسفالت استفاده شده است.وی افزود :با توجه به فرسوده شدن
آسفالت این خیابان و به منظور ارتقاء سطح کیفی معابر و تسهیل در تردد و با
هدف دسترسی آسان شهروندان _ در مواقع ترافیک در محور اصلی_ به شهرهای
احمدآباد مستوفی و اسالمشهر این طرح اجرایی شده است .وی گفت :یکی دیگر

از مسیرهایی که در آنجا آسفالت ریزی صورت گرفته ،اجرای عملیات آسفالت و
ساماندهی خیابان دهم شرقی محله خادمآباد باغستان میباشد که پس از انجام
عملیات زیرسازی و اقدامات فنی الزم به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری
باغستان در راستای کسب رضایتمندی شهروندان به اتمام رسید شمسایی در
پایان از صبر و شکیبایی ساکنین این خیابان در طول اجرای پروژه قدردانی کرد .

خبر

ج ـلــســه ســتــاد تــنــظــیــم بـ ــازار
شــهــرســتــان مـ ــارد تشکیل
شد

کیفیت درمانی بیمارستان ،باالست
ســرپــرســت بــیــمــارســتــان ش ــه ــدای ســامــت
مـ ــارد ،در جمع خــبــرنــگــاران بــا بــیــان اینکه
در بیمارستان مــارد ،پزشکان و کــادردرمــان
بسیار بــا تجربه و ح ــاذق فعالیت میکنند،
وی اف ــزود :بیش از  15پزشک متخصص در
درمانگاههای این بیمارستان اقدام به درمان
بیماران میکنند.
متخصص مــغــز و اعــصــاب ،نـــــوزادان ،قلب،
ارتوپد و همچنین طب اورژانس در سطح عالی

نسبت به کار ویزیت و جراحی بیماران در این
مرکز درمانی مشغول میباشند.
وی ادامــه داد :بــزودی سایت (پـیای سی ) -
روانشناسی و مرکز دیالیز راهاندازی خواهدشد
ونــصــب دســتــگــاه (ام آرای ) از بــودجــه سفر
رئیس جمهور انجا خواهد شد.
مــرعــشــی در بـخــش از صــحــبـتهــای خ ــود به
اج ــرای روش بیمارستانهای زنــجــیــرهای در
شــهــرســتــانهــای غ ــرب اســتــان اشـ ــاره ک ــرد و

نــمــود .رئـیــس بیمارستان شــهــدای سالمت
مــارد از درصــد بــاالی رضایت عمومی در نوع
اراي ــه خــدمــات درمــانــی درا یــن مــرکــزخــبــرداد و
اظهار امیدواری کرد با راه انــدازی بیمارستان
امـ ــام خمینی شــهــریــار و همچنین تکمیل
کاستیهای بیمارستانهای سردار سلیمانی
قــدس و شــهــدای ســامــت م ــارد ،بــتــوان هر
چه بهترو بیشتر به مراجعان خدمات درمانی
کارانجام داد.

رئیس اداره شبکه بهداشت و درمان مالد:

احداث بیمارستان تامین اجتماعی در دستور کار
دکتـر جمشـید واشـانی در ایـن بـاره توضیـح داد :بـا هـدف
تکمیـل چرخـه درمـان و توسـعه مراکز در مانی در شهرسـتان
ملارد کـه جمعیتـی حـدود  500هـزار نفـر دارد ،رایزنیهـای
بسـیاری بـرای سـاخت بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی
شهرسـتان  ،کـرده ایـم و امیدواریـم طی یکسـال آتی به نتیجه
مطلـوب برسـیم تـا مـردم خـوب مالرد کـه اغلب به لحـاظ مالی
ازقشـر متوسـط و رو بـه پاییـن جامعـه هسـتند ،از ایـن مزیـت
بهـره بیشـتری ببرنـد.
در ایـن زمینـه بـا خیـر محترمـی برای تامیـن زمین بیمارسـتان
توافقاتـی صـورت گرفته اسـت.
وی همچنیـن دربـاره تعداد واکسـنهای کرونای تزریق شـده
درشهرسـتان تصریح کرد :تا کنون  672230دز واکسـن تزریق
شـده کـه  307000دز بـه افـرادی کـه بـرای اولیـن بـار  271000 -دز
بـه افـرادی کـه بـرای دومیـن بـار و  94000دزبـه افـرادی کـه بـرای
تزریـق سـومین مرتبـه مراجعـه کـرده اند ،تزریق شـده اسـت
وی بیان نمود 80 :تا  90درصد فوتیهای کرونا در شهرسـتان
ملارد ،افـرادی هسـتند کـه چرخـه واکسیناسـیون را تکمیـل

نکـرده اند
واشـانی گفـت :مـردم نبایـد بـه ایـن بـاور برسـند کـه چـون
مـرگ و میـر و واگیـر کاهـش پیـدا کـرده ،تکمیـل چرخـه
واکسیناسـیون را سـاده بگیرنـد ،بلکـه همچنـان بایـد بـا
جدیـت ایـن کار مهـم را ادامـه دهنـد
وی همچنیـن بـه اقدامـات شـبکه بهداشـت محیـط
شهرسـتان ملارد در خصـوص رعایـت ضوابـط بهداشـتی
اشـاره کـرد و در ایـن بـاره توضیـح داد:
عملکـرد تجمیعـی اجـرای طـرح بازرسـی در سـاعات اداری
و غیـر اداری توسـط کارشناسـان بهداشـت محیـط ملارد
از صنـوف تحـت پوشـش و بررسـی وضعیـت رعایـت
الزامـات محیطـی و ضوابـط بهداشـتی مقابلـه بـا کوویـد  ۱۹در
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـه شـرح ذیـل انجـام گرفتـه کـه
بـه اطلاع عمـوم میرسـد- .تعـداد کل مراکـز تهیـه و توزیـع
حسـاس بازدیـد شـده  ۳۳مـورد.
 تعـداد کل اماکـن عمومـی حسـاس بازدیـد شـده بـه تعـداد ۲۴مـورد.

اقتصادی
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سرپرست بیمارستان شهدای سالمت مالرد:

در ایــن بــاره اظــهــار داش ــت :بیمارستانهای
زنجیرهای ،همدیگر را یاری میکنند.
در ایــن روش بجای اینکه بیمار بــرای انجام
برخی معالجهها ،از بیمارستانی به بیمارستان
دیــگــر منتقل گ ــردد ،پــزشــک جابجا میشود
و ب ــرای پــوشــش نــیــاز بیمارستان متقاضی،
در آنــجــا حــضــور یــافــتــه و اق ـ ــدام ب ــه درمـ ــان
میکند .این روش منافع زیادی برای بیماران
دارد و میتوان کمبود کادر پزشکی را جبران

اجتماعی

 صدور  ۲مورد اخطاریه بهداشتی. معرفی  ۱مورد واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی.  ۳۷مورد سنجش با تجهیزات پرتابل آمـوزش چهـره چهـره متصدیـان بـه تعـداد  ۱۲۸نفـر وهمچنیـن نصـب و توزیـع تراکـت آموزشـی به تعـداد  ۳۵مورد.
 معـدوم سـازی  ۱۲کیلوگـرم مـاده غذایـی فاسـد و فاقـدمشـخصات بهداشـتی.
 نظارت بر کنترل توسعه سالمت و امنیت مواد غذایی بررسـی و سـنجش کیفـی آب شـرب آشـامیدنی و  ۵مـوردنمونـه بـرداری میکروبـی.
 بررسی شکایات واصله از سامانه ۱۹۰. بررسـی وضعیـت رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی ومدیریـت پسـماند عفونـی در مراکـز واکسیناسـیون کرونـا
و مرکـز  ۱۶سـاعته وی در پایـان اظهـار داشـت کـه رصـد
بـازار و مراکـز عرضـه و تولیـد بصـورت مسـتمر در دسـتور
کار ایـن اداره میباشـد و نسـبت بـه کنتـرل مـوارد اهتمـام
داریم.

جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار شهرستان با
حضور اعضای ستاد و با محوریت بررسی وضعیت
ویژه بازار و برنامه ریزی تامین و توزیع اقالم
اساسی ،اتخاذ تدابیر الزم در راستای کنترل بازار ،در
محل دفتر فرماندار تشکیل شد.
به گزارش جامجم،کریمی فرماندار شهرستان
عنوان داشت :با توجه به شرایط اقتصادی موجود
و نوسانات قیمت بازار و حساسیت موضوع
باید در تهیه و توزیع کاالهای اساسی مردم دقت
بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار صورت
پذیرد.فرماندار شهرستان با تأکید بر استمرار
نظارت و بازرسیهای دقیق بر بازار و رصد قیمتها
به صورت مستمر گفت :برای حفظ حقوق مصرف
کنندگانوممانعتاز افزایشغیرقانونیقیمتها
کم فروشی و دیگر تخلفات توسط برخی افراد
فرصت طلب انجام گشتهای مستمر و حضور
همیشگی بازرسان در سطح بازار عالوه بر افزایش
اعتماد عمومی موجب جلوگیری از قانون گریزی
و تخلف عدهای سودجو خواهد شد.نماینده
عالی دولت در شهرستان افزود :امسال حدود
 ۴۸۵۰هزار مورد بازرسی توسط بازرسین قرارگاه
شهید امانی ،اداره صمت و اصناف از سطح بازار
شهرستان صورت گرفته که  ۲۳۸مورد از آن منجر
به کشف تخلف و جمعا به مبلغ  ۱۱۰میلیارد ریال و
ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی شده است که
عمده ترین تخلفات شامل گرانفروشی ،عدم درج
قیمت ،کم فروشی و احتکار میباشد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان مالرد:

به اندازه کافی اقالم معیشتی در بازار موجود است
سید طاهر میرحسن زاده در گفتگو با جام جم با اشاره به اینکه تمام اقالم
معیشتی مردم توسط دولت در کشور و توسط ادارات صمت و اتاق اصناف
در سطح شهرستانها تامین میشود ،به مردم این امیدواری را داد که هیچ
گونه نگرانی در خصوص تامین مایحتاج زندگی نداشته باشند.
وی افزود؛ دولت تدبیر اصلی در این خصوص را صورت داده و به
زودی ثبات به بازار بر خواهد گشت.
میرحسن زاده با بیان اینکه اتاق اصناف شهرستان
مــارد به طور مرتب نسبت به توزیع اقــام ضروری
اق ــدام مـینـمــایــد ،تصریح ک ــرد :ع ــاوه بــر اینکه
سعی داریــم با عرضه به موقع و به مقدار الزم
مــای ـح ـتــاج معیشتی مـ ــردم ،بــه ث ـبــات ب ــازار
کمک کنیم ،به روش توزیع هم نظارت
دقـیــق داری ــم تــا کسی از شــرایــط به
وجـ ـ ــود آمـ ـ ــده س ـ ــوء اســتــف ــاده
ننماید.
رئ ـ ـیـ ــس ب ــاتـ ـج ــرب ــه ات ـ ــاق
اص ـنــاف اضــافــه ک ــرد :با

هدف اطمینان بخشی به مردم و حفظ حقوق عامه ،باصاحبان صنوفی که
نسبت به احتکار و گرانفروشی اقالمی که باید با قیمت تعیین شده عرضه
کنند ،اقدام مینمایند ،برخورد جدی خواهد شد.
ضمنا از همراهی و همکاری بسیار ارزن ــده بسیج قــرارگــاه شهید امــانــی و
فرماندهی سرهنگ جهانی نژاد نهایت سپاس و قدر دانی را داریم.
مدیر بــازرســی و نـظــارت بــر اص ـنــاف ،اتــاق اصـنــاف شهرستان مــارد هــم با
بیان اینکه حدود  ۱۵هزار واحد صنفی در قالب  ۲۱اتحادیه در مالرد وجود
دارد خــاطــرنـشــان ســاخــت :در شــرایــط فعلی ،صــنــوف منطقه بــا مدیریت
اتــاق اصناف شهرستان با توزیع اقالمی مانند شکر  -برنج هندی و برنج
تایلندی باقیمتهای مصوب دولـتــی در پــی ایـجــاد آرام ــش ب ــازار مصرف
هستند.
شیما خانی فراهانی با اشاره به اینکه از صاحبان صنوفی که نسبت به عرضه
اقــام تخصیص داده شــده با مقدار مشخص و قیمتهای تعیین شده،
بطور صحیح اقدام کنند ،تجلیل خواهد شد ،افزود :به تمام واحدهای صنفی
دارای مجوز و برخی ازهایپر مارکتهای منطقه به طور میانگین ماهیانه ۱۰
تن شکر  ۱۵ -الی  ۲۰تن برنج هندی و  ۱۰تن برنج تایلندی با قیمت دولتی،
اختصاص داده میشود ،ادامه داد  :واحد بازرسی اتاق اصناف بطور مرتب

به صــورت انفرادی وهمچنین بصورت مشترک با اداره صمت ،تعزیرات و
شبکه بهداشت شهرستان ،اقدام به بازرسی و کنترل بازار میکند تا کمترین
تخلفات در بازار عرضه صورت گیرد گفت؛ هر چقدر نظارتها بصورت دقیق
انجام شود ،اما متاسفانه افــرادی هستند که به اشکال مختلف اقــدام به
خالف میکنند ،که امیدواریم این افــراد با همدلی با همشهریان خــود ،به
قوانین موجود ،تمکین کنند تا شاهد شرایط مساعد در سطح بازار مصرف
باشیم.
مدیر بازرسی و همچنین خاطر نشان ساخت؛ از ابتدای فروردین تا کنون
 ۶۶واحــد صنفی مرتکب تخلف شده اند که عمدهترین تخلفات به دلیل
گرانفروشی و کم فروشی نان و عدم درج قیمت بوده که پرونده متخلفین
بــه اداره تــعــزیــرات ارسـ ــال گــردیــده اس ــت .بیشترین تخلفات مــربــوط به
فروشگاههای مواد غذایی (گرانفروشی و احتکار اقالم اساسی) -مشاوران
امالک و نمایشگاههای فروش اتومبیل میباشد.
وی با بیان اینکه  ۷۰درصد گزارشهای خبری ،غیر واقعی است ،به مردم
توصیه کــرد با همکاری با بــازرســان اتــاق در پی ثبات ب ــازارو ایجاد آرامــش
مناسب باشند و در صورت مشاهده و اطالع از هرگونه تخلفی ،با شمارههای
 ۶۵۱۰۵۶۸۳ - ۱۳۵ -۱۲۴تماس بگیرند.
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رپرتاژ

شهردار مالرد:

قطار پروژههای عمرانی مالرد با سرعت در حال پیشروی است

محمد بهمنی طی سخنانی در خصوص فعالیتهای
این نهاد مردمی ابراز داشت :قطار عمران و آبادانی
شهر مالرد با سرعت در حال حرکت است و نمونه
بارز آن احداث و بهره برداری پروژههای کوچک و بزرگ
در این شهر میباشد.
شهردار مالرد از اجرای مراحل پایانی پروژه ساختمان

بزرگ آتش نشانی بلوار الغدیر خبر داد و اظهار نمود:
ش ـهــرداری مــارد در راس ـتــای ایـجــاد شهری ایمن و
مصون ،این طرح عمرانی را طراحی و در دستور کار
خود قــرارداد .بهمنی افزود :ساختمان آتش نشانی
بلوار الغدیر در زمینی به مساحت  3400مترمربع
و با زیربنایی بالغ بر  3510مترمربع و در یک طبقه

همکف عملیاتی ،سه طبقه اداری و یک سوله آشیانه
خودروهای امدادرسان با پیشرفته ترین امکانات
ایمنی در دست احداث میباشد.
وی تصریح کــرد :این ساختمان بعنوان ساختمان
مــرکــزی س ــازم ــان آ ت ــش نـشــانــی و خــدمــات ایمنی
شهرداری محسوب میشود و در حقیقت بعنوان
هسته اصلی و مدیریتی این سازمان ایفای نقش
خــواهــد داش ــت و در شــرایــط اض ـطــرار و بـحــرانــی در
مقام پشتیبانی دیگر ایستگاههای آ تــش نشانی
شهر خــواهــد بود.بهمنی در تشریح ایــن مطلب
خــاطــرنـشــان ک ــرد :درح ــال حــاضــر بــه همت عوامل
معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری ،این پروژه
با پیشرفت  90درصــدی مراحل پایانی از قبیل – 1 :
نصب تاسیسات  – 2اجرای سقف کاذب طبقات 3
– محوطه سازی حیاط  – 4عایق بندی سرویسهای
بهداشتی را میگذراند و امید است در هفته دولت در
سال جاری افتتاح و به بهره برداری برسد.
وی همچنین از افتتاح خانه دخـتــران نیایش مهر
خبرداد ودر این باره توضیح داد :این مرکز نیکوکاری
از بــدو ساخت تا کنون تحت حمایت شـهــرداری و
فــرمــانــداری مــارد بــوده اســت وبـنــام مرکز دختران

نیایش مهر نامگذاری گردیده و واقع در مالرد ویال
شمالی شهر مــارد اح ــداث شــده اســت و به لطف
خداوند مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت.
بهمنی پس از بازدید از طبقات این موسسه بابت
تجهیز نمودن آن به امکانات رفاهی از تالش دست
اندرکاران تقدیر و تشکر نمود.
عملیات عمرانی مجتمع پارکینگ طبقاتی خیابان امام
خمینی (ره) سرعت گرفت  .محمد بهمني از سرعت
گرفتن پــروژه مهم مجتمع پارکینگ طبقاتی خیابان
امام خمینی (ره) هم سخن گفت و توضیح داد:
با مطالعات و طراحیهای انجام شــده  ،شهرداری
م ــارد ساخت یــک مجتمع پارکینگ طبقاتی را در
دستور کار خود قرار داد تا گامی در جهت رفاه حال
ش ـهــرونــدان بــه خـصــوص راک ـبــان وســائــل نقلیه و
كاهش بار ترافيكي برداشته باشد .
بهمنی در تشریح طرح احداث پارکینگ طبقاتی گفت
 :این پروژه در زمینی به مساحت  1030مترمربع و در
( زیرزمین ) یک طبقه همکف
دو طبقه منفی
( تجاری ) و شش طبقه فوقانی طراحی و گنجایش
ً
همزمان حدودا  450خودرو را دارد .
شهردار مــارد درخصوص نحوه پیشرفت فیزیکی

پ ــروژه بـيــان نـمــود  :بــه همت ح ــوزه مـعــاونــت امــور
زیربنایی و ترافیک احداث طبقات منفی و همکف و
دو طبقه از شش طبقه فوقانی به پایان رسیده و در
حال حاضر عملیات بتن ریزی ستونها و دیوارهای
برشی طبقه سوم آغاز گردیده است که امید داریم
به فضل الهی این پروژه عظیم تا پایان سال جاری به
بهره برداری برسد .
وی خــاطــرنـشــان ک ــرد  :ســاخــت مجتمع پارکینگ

جهت ایجاد درآمد برای
شهرداری و وصول مطالبات
برنامههای کارشناسی شده
ارائه کردیم
طبقاتی سرآسیاب در خیابان امــام خمینی (ره) به
لـحــاظ مــرکــزیــت شهر و وج ــود مــراکــز خــریــد و تــردد
ش ـهــرونــدان ،مـحــل ایـمــن و مناسبی جـهــت پــارک

خودروهای شهروندان خواهد بود.
شهردار مالرد در ادامــه سخنان خود تصریح نمود:
شهرداری در راستای انجام وظایف ذاتی خود و ارائه
خدمات شایسته به مردم فهیم این شهر بصورت
م ــداوم نسبت بــه ارائ ــه خــدمــات در تـمــام محالت
مشغول است  .از جمله اینگونه خدمات میتوان
به  :نظافت و جارو کشی گروهی تمام معابر  -جمع
آوری نخالههای رهــا شــده در سطح شهر  -رنگ
آمیزی و بهسازی دیوارها  -شستشوی باکسهای
زباله  -وجین و ایجاد آبخور پــای درخـتــان پارکها
 هرس وسمپاشی درختان در بوستانها و معابر-شستشوی انهار و جویهای مناطق مختلف شهر
 جاروکشی مکانیزه بلوارها  -قطع درختان خشکبــا ه ــدف ع ــدم آس ـیــب دی ـ ــدن ج ــان و م ــال مــردم
– طــراحــی و ساخت پــروژ ههــای مــورد نیاز – انجام
خدمات اداری به مراجعان – پاسخگویی به مردم و
رسیدگی به درخواست آنان در روزهای مختلف هفته
و همچنین حضور در مساجد بــرای شنیدن حرف
مردم و رسیدگی بهتر به امور – مشارکت و همراهی
با مجموعه ادارات شهر و شهرستان و بسیاری از
امور دیگر اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری مالرد:

بستر سازی و ریل گذاری مناسبی در مجموعه مدیریت و خدمات شهری صورت گرفته است
مهندس مهدی نسائی در گفتگویی اظهارداشت:
شهرداری طی  ۴سال گذشته ،فاقد معاونت توسعه
مدیریت و منابع بــوده که بعضا مشاهده میشد
که عقیده ای برای ایجاد و همراهی با چنین نیازی
وجود نداشته است .ولی در زمان مدیریت بهمنی
(شـهــردار جدید) ،شرایط و رویکردها تغییر یافته
و با ایجاد چنین معاونتی ،چهره بهتری درسطوح
مختلف سیستم اداری و اجرایی شهرداری و به
تبع آن درشهر مالرد پیدا شده است.
نکــه در مجموعه معاونتهای
وی بیان ایـ 
ش ـه ــرداری ،از پرسنل ج ــوان ،خوشفکر و
خدوم استفاده میشود ،ابراز داشت؛ به
همین دلیل  ،شکل سنتی اقدامات
شهرداری به ویژه در انعقاد قراردادها
تغییر کــرده اســت ،در گذشته این
کــارهــا بــه ص ــورت دستی و خ ــارج از

ضوابط انجام میشده ،ولــی ام ــروزه ،مناقصهها و
مزایدهها با بارگزاری در سامانه ستاد ،بصورت کامال
شفاف و قانونی انجام میگردد،ادامه داد :یکی از
کارهای خوبی که با توصیهاعضای شــورای شهر و
شهردار مردمی مــارد عملیاتی شــده ،اینست که،
آرای کمیسیون مــاده صــد ،در همان روز جلسه
تعیین تکلیف شده و با اخذ تصمیم و صدور رای
ابــاغ میگردد .معاون شهردار با اشــاره به اینکه
بــودجــه ســال جــاری از ســوی نمایندگان مــردم در
پــارلـمــان شهری  ۸۷۴میلیارد تــومــان پیشبینی
شــده ،تصریح کــرد :با توجه به آنالیز انجام شده
 ،پنجاه و یک درصــد بودجه ســال  ،۴۰۱به احــداث
پروژههای عمرانی اختصاص خواهد یافت .
وی بیان کرد؛ با پیگیریهای زیاد شهردار از مراجع
استانی ۱۲۲ ،تن قیر تحویل گرفته شده و با تبدیل
آن به آسفالت  ،در امور مورد نیاز استفاده خواهد

شــد کــه ای ــن یــک اقـ ــدام بـسـیــار مفید و ب ــاارزش
میباشد.
یکی از اقــدامــات بسیار ارزن ــده کــه در مــدت زمــان
مدیریت آقای بهمنی در شهرداری صورت گرفته،
وصــول طلبهای شـهــرداری از مــردم بــوده که در
این زمینه  ،کمیته درامد تشکیل و کارگروه وصول
مـطــالـبــات بــا ب ــرگ ــزاری جـلـســات منظم بــه صــورت
هفتگی اقــدام به اخــذ مطالبات معوق گــردیــده.و
همچنین پیش بینی یک کارشناس بــرای حضور
در اداره ثبت اسناد شهرستان جهت انجام هر چه
بهتر و سریعتر کارها میباشد  .الکترونیکی کردن
خدمات به مراجعان یکی دیگر از اولویتهای ما
است که با بــروز کــردن نقشههایی که از سال ۸۶
تاکنون صــورت نگرفته بــود ،جامه عمل پوشانده
خواهد شد .این موضوع در شرایط فعلی در دستور
کــار قــرار گرفته و با انعقاد ق ــرارداد درحــال تکمیل

فرایند قانونی میباشد .ایــن کــار را هــم بــا نظارت
ســازمــان نقشه بـ ــرداری و دیـگــر نـهــادهــای مرتبط
شهرستان بزودی اجرایی خواهیم کرد و مردم شهر
از مزایای آن بهره مند خواهندشد.

مردم مالرد مستحق ارائه
خدمات بسیار بیشتر و
پررنگ تری هستند
مـ ـع ــاون خــوش ـف ـکــر ش ـ ـهـ ــرداری م ـ ــارد درادامـ ـ ــه
خــاطــر ن ـشــان س ــاخ ــت؛ بــاشــرایــط ج ــدی ــدی ک ــه با

برنامهریزیهای مناسب به وجود آمده نسبت به
زیباسازی  -ایجادفضایهای سبز مناسب و ارائه
خدمات شهر (بویژه تغییر در شکل ،سایز و جنس
سرعت کــا ههــا و عالئم ترافیکی) تـحــوالت خوبی
صــورت خواهدگرفت .یــادآور میشوم که تصمیم
داریم از عالئم و طر حهای سه بعدی در سطح شهر
استفاده گــردد .حــذف تابلوهای تبلیغاتی مزاحم
هــم بــزودی عملیاتی خواهد شد و مقابله با سد
معابر شهری با جدیت پیگیری میگردد .نوسازی
ناوگان حمل و نقل شهری ( با اولویت اتوبوسهای
شهری) در دستور کار میباشد.
وی در پایان بیان کرد؛ امیدوارم خداوند به دلیل
درآمد و منابع محدود ،ما را برای انجام وظایف و ارائه
خدمات بهتر به مردم  ،یاری کند تا بتوانیم مالرد را
به پایگاه امن برای سرمایهگذاری و اجرای پروژههای
خوب تبدیل کنیم.

