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همایش »تبیین نسبت شوراها و 
مردم ساالری دینی «در شمیرانات 

برگزار شد 

دیدار شهردار اوشان، فشم، 
میگون با اعضای شورای شهر 

کام شهروندان فرون آباد 
شیرین شد

شوراهای اسالمی شهر و روستا؛ رکن 
مردم ساالری در کشور 

همزمان با نهم اردیبهشــت روز ملی شوراها، شهردار بومهن به همراه الماسی قائم مقام شهردار وتنی چند از کارکنان 
شهرداری با حضور در ساختمان شورای شهر با اهداء لوح سپاس این روز فرخنده را به اعضای شورای شهر تبریک گفته 

و از زحمات آنان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بومهن، سعید علی بخشی با تجلیل از فعالیتهای مثبت و تأثیرگذار اعضای شورای 

اسالمی شهر بومهن در جهت پیشبرد امور و توسعه هر چه بیشتر...
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شرق استان تهران

7 شهر استان تهران، زیر 
کشت زعفران 

شــهردار کیــالن از تصویــب بودجه ۱۵ 
میلیارد تومانی این نهاد در ســال ۹۸ خبر داد 
و گفت: احداث دیوار ســاحلی رودخانه جمع 
آبرود حــدود ۱۱ کیلومتر از محدوده وادان تا 

ساران در سال جاری اجرا می شود. 
بــه گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
کیالن، ایــرج گــودرزی راد در گفت وگویی 
اظهــار کــرد: بودجه امســال از لحاظ رقمی 
همچون ســال گذشــته و تقریبًا ۱۵ میلیارد 
تومــان اســت و اگر افزایش کنــد، اصالح و 

متمم می شود.
وی بیان کرد: اولویت های کاری امســال 
اغلــب در حــوزه بهبود عبور و مرور اســت، 
مطالعات آثــار تاریخــی و پروژه های ایجاد 
روشنایی و الکترونیکی کردن سیستم اداری 
شــهرداری از برخی اولویت های شهرداری 

هستند.
وی با بیان اینکه بخشــی از بودجه امسال 
برای ایجــاد دیوار ســاحلی از رودخانه جمع 
آبرود محدوده وادان تا ســاران در نظر گرفته 
شــده اســت، افزود: طول این دیوار ساحلی 
حدود ۱۱ کیلومتر اســت، در صورت تفاهم با 
امــور آب دماوند از بخش خصوصی و مردمی 

نیز کمک گرفته می شــود، در حال حاضر یک 
میلیارد تومــان اعتبار برای این پروژه در نظر 

گرفته شده است.

*درصــدد ایجاد بومگــردی در 
زمینی به وســعت یک هزار مترمربع 

جنب مسجد جامع کیالن هستیم
شــهردار کیالن بیان کــرد: اجرای طرح 
جمع آوری شــبکه آب های ســطحی شــهر 
کیالن برای ســال آینده پیش بینی می شود 
و امیدواریم ســاماندهی طــرح احداث دیوار 
ســاحلی رودخانه جمع آبرود ابالغ شــود تا 
اجرایی گردد از ایــن رو منتظر ابالغیه زودتر 

امور آب هستیم.
گودرزی راد با بیــان اینکه عالئم هدایت 
مســیر و تابلوهای راهنمایی در شهر کیالن از 
دیگر اولویت هاســت، گفت: زمینی به وسعت 
هزار مترمربع جنب مسجد جامع شهر کیالن 
واقع اســت که طی رایزنی با میراث فرهنگی 
و گردشگری درصدد ایجاد بومگردی در این 

مکان هستیم.
وی اضافه کرد: چند سرمایه گذار عملیات 
در زمینــه ســاخت  هتــل و دیگــر مقدمات 

تفریحی همچون ایجاد دریاچه را تفاهم نامه 
کرده انــد که زمــان اتمام کار تا پایان ســال 

عنوان شده است.

*احیای قلعه حاج عســگر کیالن 
در قالــب یک مکان گردشــگری و 

تفریحی، در دستور کار 
شــهردار کیالن گفت: ایــن پروژه های 

گردشــگری شــامل احیای قلعه حاج عسگر 
شــهر کیالن می باشد و شــهرداری در این 
زمینه از نظر بودجه کمکی نمی کند و در صدور 
مجوزها اقدام می کند، بخش خصوصی قصد 
دارد طبــق برآوردهای اولیــه ۱۰۰ میلیارد 

تومان برای فاز اول هزینه کند.
گودرزی راد افزود: بودجه های شهرداری 
کفایت نمی کند از این رو باید بخش خصوصی 

را حمایت و راهشان را تسهیل کنیم تا سرمایه 
گذاران جذب شــوند.وی ادامــه داد: در حال 
حاضر برای سه طرح گردشگری سرمایه گذار 
جذب شده است، سیاست ما بر این است که به 
این موضوع و ســرمایه گذاران بهای بیشتری 

داده و کمک شود.
شــهردار کیالن بیان کرد: سرمایه گذاران 
باید مورد حمایت هــای قانونی قرار گیرند تا 
با رفع موانع مسیرشــان در رشــد و شکوفایی 
شــهر تســهیل شــود. باید ترس مــردم از 

سرمایه گذاری و ریسک کردن از بین برود.

*افزایش نرخ کرایه تاکسی خط 
کیالن – دماوند غیرقانونی است

گــودرزی راد با بیان اینکه با رانندگانی که 
خودســرانه اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ 
کرایه تاکسی می کنند، برخورد قانونی صورت 
خواهــد گرفت، افزایش نرخ کرایه تاکســی 
خط کیالن – دماوند غیرقانونی اســت و هیچ 

مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد.
وی تصریــح کرد: شــهروندان رانندگان 
متخلف را جهت برخورد قانونی به شهرداری 

کیالن معرفی کنند.

تصویب بودجه 15 میلیارد تومانی شهرداری کیالن در سال 98

فرمانــدار شهرســتان دماونــد گفت: مقدمات ســاخت 
بیمارســتان بخش رودهن که چند ســالی است مطرح شده و 
مطالبه بحق مردم این شهر است، توسط دانشگاه آزاد اسالمی 

این شهر و با مشارکت خیرین محلی انجام شده است.
بــه گــزارش ایرنا »مجید صفری« در جلســه بررســی 
مشــکالت مردم بخش رودهن با حضور برخی مســئوالن و 
مردم در مســجد علی بن ابیطالب این شــهر توضیح داد: در 
ســال های گذشته مقرر بود در قبال اهدای ۱۵ هکتار زمین به 
دانشگاه آزاد اسالمی این دانشگاه اقدام به ساخت بیمارستان 

۱۰۰ تختخوابی و ایجاد دانشکده های پزشکی کند. 
وی ادامــه داد: در آخرین نشســتی که بــا حضور رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران و دیگر مسئوالن شهری و 
شهرســتانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن برگزار شد، 
مقرر شد با مشــارکت این دانشگاه و خیرین محلی در زمینی 
که به دانشــگاه آزاد اختصاص یافته و با هدف توســعه رشته 
های پزشکی و پیراپزشکی، این بیمارستان نیز ساخته شود. 

این مقام مســئول با بیان اینکه ســاخت بیمارســتان در 

محل دانشــگاه آزاد اســالمی واحد رودهن آغاز خواهد شد، 
تصریــح کرد: این اقــدام با توجه به برنامه آتی دانشــگاه در 
خصوص توسعه و تقویت زیرساخت های رشته های پزشکی 
و همچنین نیاز مردم منطقه به بیمارســتان، می تواند بســیار 

موثر باشد. 
فرماندار شهرســتان دماوند همچنین با اشــاره به یکی از 
مشکالت مطرح شده در خصوص صادر نشدن مجوز ساخت 
و ساز در روستای گالهک برای اراضی دارای سند اضافه کرد: 
صدور مجوز ســاخت و ساز در محدوده مشخص صورت می 
گیرد و صرفًا سنددار بودن اراضی دلیل بر صدور مجوز ساخت 

و ساز نخواهد بود. 
نماینــده مردم دماونــد و فیروزکوه در مجلس شــورای 
اســالمی نیز گفت: طبق قانون اجــرای احداث پروژه تقاطع 

مهرآباد رودهن به شهرداری واگذار می شود.
»قاســم میرزایی نیکو« همچنین با اشــاره به مشکالت 
مســکن مهر مهرآباد اضافه کرد: با توجــه به مطالعه ناکافی 
توسط دولت در گذشته برای ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی، 

این پروژه وضعیت پیچیده ای دارد و برای ارائه خدمات متعدد 
هر کدام نیازمند تامین اعتبار جداگانه است. 

این مقام مسئول همچنین در خصوص مشکل سالن چند 
منظوره روســتای ســادات محله نیز گفت: این سالن وقفی 
اســت ولی به دلیل نبود مدیریت صحیح، طی یک سال اخیر 
بالاســتفاده مانده که مقرر شد با هماهنگی شهرداری و هیات 
امنا مشکالت آن مرتفع شود.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه 

در مجلس شــورای اسالمی گفت: همچنین با پیگیری های 
انجام شــده مصوبه طرح عملیات اجرایی مترو به شهرستان 

پردیس را تا بخش رودهن افزایش دادیم. 
شــهردار رودهن نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: سال 
گذشــته بیش از هفت میلیارد تومان در حوزه عمرانی و دیگر 
حوزه ها در مســکن مهر هزینه شد. »مهدی کچویی« درباره 
مشــکل زمین فوتبال روســتای کریتون نیز توضیح داد : این 
زمین در اختیار ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( بود که به دنبال 
پیگیری ها زمین به اهالی روســتا اختصاص می یابد و ســتاد 
اجرایی نیــز یک میلیاردتومان برای تکمیل آن کمک خواهد 

کرد.
به گزارش ایرنا در این دیدار بیش از یکصد مورد ســوال و 
مشــکل از جمله نبود بیمارستان و درمانگاه تخصصی، بافت 
روســتا، آب شــرب، رهاسازی فاضالب در شــهر، وضعیت 
نامناسب آسفالت معابر، مشــکالت مربوط به مالیات، حریم 
روستاها و آسفالت روستایی، نبود مکان برای انجمن دیابت و 

... توسط اهالی بخش رودهن مطرح شد. 

توسط دانشگاه آزاد؛

ساخت بیمارستان در رودهن کلید خورد

تجلیل از اعضای شورای اسالمی 
شهر شمشک دربندسر

به مناســبت گرامیداشت روز شورا، شــهردار به همراه معاونین، مسوولین و 
کارکنان شهرداری با حضور در ساختمان شورا طی مراسمی با اهدای لوح سپاس 

این روز را به اعضای شورای اسالمی شهر تبریک گفتند.
در این روز ابتدا شــهردار ضمن تبریک به مناســبت نهم اردیبهشت سالروز 
تاســیس شورا با اشاره به این مطلب که شوراها بازوان مدیریت شهری هستند، 
اظهار داشت: اعضای شــورای اسالمی این شهر در جهت بالندگی، شکوفایی، 
عمران و آبادانی و حل مشکالت شهر بسیار پر تالش و امانتدار و وظیفه شناس 
هستند و خالصانه و عاشقانه با همه توان و ظرفیت خود در جهت رفع مشکالت 

مردم و احقاق خواسته ها و حقوق آنها قدم برمی دارند.
در ادامه جواد شمشکی رئیس شورای اسالمی شهر نیز سخنانی را ایراد نمود 
و گفت: تشکل های مختلف و مشترکی وجود دارد ولی شورا تشکلی است با آراء 
مردم و با رای معدلی از جامعه ایجاد شده است، فراز و نشیب ها و مشکالت بسیار 
است، چرا که این شهر تازه تاسیس از امکانات زیر ساختی برخوردار نیست و هیچ 
ارکانی وجود ندارد و ما باید مســوولیت همه مسائل را بپذیریم ، ما این مشکالت 
را بــه فال نیک می گیریم و با تمام توان خود تالش می کنیم که رضایت خداوند 
متعال و مردم عزیز را به همراه داشــته باشد.وی در پایان سخنان خود با اشاره به 
این آیه  و بگو پروردگارا مرا در هر کاری به طرز درست داخل کن و به طرز درست  
خارج ساز ( افزود: انشااهلل تالش ما خوشنودی خداوند و رضایتمندی شهروندان را 
به همراه داشته باشد و ما نیز در انتها بدرستی امور را به شخص دیگری بسپاریم.

سپس طی مراسمی با اهدای لوح سپاس توسط شهردار از اعضای شورا تقدیر 
به عمل آمد.در حاشیه این مراسم از دو نفر آتشنشانان افتخاری جوان به نام های 
اردالن ساوجي و کیارش حسن زاده نیز با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

ورزشــکار عزیز، ابوالفضل 
رهنمــا کســب 14 مــدال 
رنگارنــگ در مســابقات بین 
المللی، کشوری و استانی در 
رشته کاراته و همچنین عنوان 
پرافتخارترین و پرمدال ترین 

نونهال ورزشــکار شهرستان پاکدشت را خدمت شما، 
خانواده محترم و مربی  گرامی سنســی مشایخ تبریک 

عرض می نمائیم.
مدیریت مجتمع ورزشی سعید خاتون آباد

پیام تبریک

توسط دانشگاه آزاد؛
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با افتتاح خط انتقال آب ازسد ماملو به فرون آباد؛ 

کام شهروندان فرون آباد شیرین شد
مراســم افتتاح پروژه آب شــیرین شهر فرون 
آباد از ســد ماملو و جشن اعیاد شعبانیه با حضور 
مســئوالن شهرستان پاکدشــت دکتر حاج محمد 
قمی، نماینده شهرستان، مهندس هادی تمهیدی 
فرمانــدار، حجــت االســام لزومی، امــام جمعه 
شهرستان، مهندس بختیاری، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــاب اســتان تهــران و هیئــت همراه، 
مهنــدس کــوروش میرزایی شــهردار، رئیس و 
اعضای شــورای اسامی شهر فرون آباد، مهندس 
کارگــری، مدیرعامل آبفای جنوب شــرق اســتان 
تهران، مدیران ادارات شهرســتان ،بخشداران 
مرکزی پاکدشت و شریف آباد، مهندس داریوش 
پازوکی، شــهردار پاکدشــت، مهندس بغدادی، 
رئیس اداره آب و فاضاب شهرســتان پاکدشت، 
هداونــد رئیس اداره آبفای شــهر،  شــهروندان 
فهیم شهر فرون آباد به همت مجموعه شهرداری 
و شورای اسامی شهر فرون آباد در محل مجموعه 

ورزشی شهدای شهر برگزار گردید.

ابتدا  ابراهیم ســیری رئیس شــورای اسامی 
شــهر فرون آبــاد ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه و 
خیر مقدم به مسئوالن شهرستان و استان تهران 
از طــرح آبرســانی به شــهر فرون آبــاد و پیگیری 
شــهردار و اعضای شورای اســامی  و اداره آبفای 

شهرتشکر و قدردانی کرد.
وی اظهار داشــت: در راســتای ارتقــای کمی و 
کیفی آب شــرب شهروندان شهر فرون آباد، طرح 
آبرســانی به این شــهر از خط انتقــال آب تصفیه 
خانه ماملو به تهران مطابق برنامه ریزی، اقدامات 
صورت گرفته و جذب اعتبارات ملی و اســتانی در 

مدت یک سال انجام شد.
رئیس شــورای اسامی شهر فرون آباد افزود: 
این طــرح با اجــرای چهــار کیلومتر لولــه گذاری 
چدن داکتیــل در اقطارو 500 و400 میلیمتری، 
اجــرای عملیــات لوله گــذاری خط انتقــال آب به 
قطــر 500 میلیمتــری با کیســینگ بتنــی با قطر 
1200میلیمتــری به روش پایــپ جکینگ جهت 

عبــور از جاده امام رضا، اصاح و توســعه شــبکه 
آبرســانی به طول 10 کیلومتر و تملک زمین جهت 

احداث مخزن انجام شد.
قبــل از اجرای ایــن پروژه، صــد درصد منابع 
تأمین آب شهروندان فرون آباد از سفره های زیر 

زمینی و چاه ها انجام می شد.
گفتنی است جهت احداث مخزن زمینی ذخیره 
ســازی آب شرب شهروندان فرون آباد با ظرفیت 
10 هــزار متــر مکعب و تأسیســات جانبی نیاز به 
تملک زمین به مساحت 10246متر مربع بود که 
از ســوی شهرداری و اعضای شــورای شهر فرون 

آباد اهدا شد.

* توســعه فرون آباد، مرهون حمایت و همدلي 
شهرداري و شوراي شهر 

کوروش میرزایي در مراســم افتتاحیه پروژه 
آب شــیرین شهر فرون آباد اظهار داشت: با توجه 
به گســتره شــهر و الحــاق و اضافه شــدن مناطق 
صنعتي-کارگاهي مقــداد و خیابان هاي اطراف و 
مناطق مســکوني حضرتیه و مسکن مهر امین و با 
عنایت به حجم فعالیت هاي ایستگاه آتش نشاني 
یکي از نیازهاي اساســي شــهر ضــرورت احداث 

ساختمان آتش نشاني در شهر بود.
وي افــزود: در همیــن راســتا کار احــداث 
ســاختمان شــماره 2 آتش نشــاني در دستور کار 
مدیریت شــهري قرار گرفت و ان شاءاهلل تا پایان 
شهریور این ساختمان افتتاح و مورد بهره برداري 

قرار خواهد گرفت.
شــهردار فرون آباد تصریح کرد: اجراي موفق 
طرح هــاي عمرانــي در ســال 97 حاصــل حمایت 
اعضاي شوراي اســامي شهر از مدیریت شهري، 
تــاش مجموعــه شــهرداري و فضــاي همدلــي، 
همراهــي و صمیمیــت کارکنــان شــهرداري و 

مشارکت شهروندان بوده است.
وي گفت: شــهرداري در سال گذشته طرح هاي 
مهم عمراني از قبیل اجراي خیابان ابوذر شرقي و 

خیابــان ولیعصر)عج(، بلوار باغ بهشــت، والیت، 
شــهداي گمنام، احداث ساختمان شماره 2 آتش 
نشــاني، احــداث مقبره شــهداي گمنــام و پارک 
فرهنگي در جوار مزار شهدا، تعریض و بازگشایي 
بلوار 35 متري امام خمیني )ره(، احداث بوستان 2 
هکتاري مدیریت بحران، اجراي بلوار و روشنایي 
خیابــان هاي مســکن مهر امیــن، اجــراي بلوار و 
روشــنایي خیابان شــهداي مدافع حــرم، جدول 
گذاري و روشــنایي بلوار شــهداي شــهر، جدول 
گذاري و آسفالت و روشنایي خیابان هاي مقداد و 
مقداد 7 و پروژه خرید و نصب اتوماسیون اداري 
مالي جهت خدمت رســاني بهتر و شایســته تر به 

شهروندان را انجام داده است.
میرزایــي بیان کرد: بــا پیگیري ها و تاش هاي 
بســیار زیاد مجموعــه مدیریت شــهري و اعضاي 
شــوراي اسامي شــهر و با جلسات و نشست هاي 
متعــدد و رایزني هاي صورت گرفتــه با مجموعه 
اســتانداري تهــران و فرمانــداري شهرســتان 
پاکدشــت و توافقات صورت گرفته در سال 97، 
موفــق به آزادســازي 5100 مترمربع از عرصه و 
1700مترمربع از اعیان شــرکت تهران سفالین 
شــدیم که در طرح تعریض بلــوار 35 متري امام 

خمیني )ره( قرار داشت.
شــهردار فرون آبــاد افزود: خوشــبختانه گام 
مهم و اساســي در راستاي اجراي این پروژه مهم 
شهري و خدمت رساني شایسته تر به شهروندان 
برداشــته شد و امیدواریم با بهره برداري از این 
پروژه مهم در سال جدید وضعیت ترافیک و رفت 
و آمد شــهروندان در شــهر به شــرایط ایده آل و 

مطلوب برسد.

نماینده مردم شهرســتان پاکدشت در مجلس 
شورای اسامی هم در حاشیه مراسم آب شیرین 
به شــهر فــرون آباد گفــت: خدا را شــکر که حق 
مردم شــهر فرون آباد که شایســته آب شــیرین 
از ســد ماملو بودند محقق شــد و این آب شیرین 
به روســتائیان حریم شــهر فرون آباد هم بزودی 

خواهد رسید.
وی گفت: دو شــهر پاکدشــت و فــرون آباد از 
آب ســالم و بهداشــتی برخوردار شــده اند و در 
جلســاتی که بــا مدیر عامل آب منطقه ای اســتان 
تهران داشــتیم قرار بر این شــد که لوله گذاری 
آب شــیرین از سد ماملو به شریف آباد هم انجام 

شود .
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب جنوب شرقی 
استان تهران در حاشیه این مراسم اظهار داشت: 
طرح آبرســانی به شهر فرون آباد از خط انتقال آب 
تصفیه خانه سد ماملو با هدف ارتقای کمی و کیفی 
آب شــرب بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و 
با جذب اعتبارات ملی و استانی در مدت یک سال 

انجام شده است.
علیرضــا کارگری افزود: برای انتقال آب ســد 
ماملو به شــهر فرون آباد مجبور بودیم که لوله را 
از زیر محور مواصاتی شــرق و جاده امام رضا)ع( 
عبــور دهیم کــه با توجه به اهمیــت ترافیک این 
مســیر ترانزیتــی و به منظور جلوگیــری از کندی 
تردد خودروها، از شــیوه لوله رانی پایپ جکینگ 
اســتفاده شد تا خللی در عبور و مرور خودروها به 
سمت اســتان های شرقی کشــور و نیز تهران به 

وجود نیاید.
کارگری گفــت : پیش از اجرای این پروژه، صد 
درصد منابع تامین آب شــهروندان فرون آباد از 
ســفره های زیر زمینی و چاه ها انجام می شد که با 
اتصال تصفیه خانه ســد ماملو، بسیاری از چاه ها 

از مدار بهره برداری خارج می شوند.
وی افــزود: برای اجرای این پروژه 81 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات عمرانی و درآمدهای جاری 

شرکت هزینه شده است. 

مدیرعامل شــرکت آبفای جنوب شرقی استان 
تهــران گفت : برای احداث مخــزن زمینی ذخیره 
ســازی آب شرب شهروندان فرون آباد با ظرفیت 
10 هــزار متــر مکعــب و تاسیســات جانبــی ، به 
تملــک زمینی به مســاحت 10 هــزار و 246 متر 

مربع نیاز بود که این زمین از ســوی شهرداری و 
اعضای شــورای اسامی شهر تأمین و به شرکت 

اهدا شد.
محمدرضا بختیاری در حاشــیه افتتاح پروژه 
آبرســانی از ســد ماملــو به شــهر فــرون آباد 
پاکدشــت در جمع خبرنگاران گفت: امسال به 
دلیــل بارش های بســیار خوبی که در اســتان 
تهــران باالتــر از وضعیــت نرمال پیــش آمد، 

وضعیت ذخایر ســدها بسیار مطلوب است.
وی اظهار داشــت: با اقدامات ستاد مدیریت 
بحــران و مدیریتــی کــه شــرکت آب منطقه ای 
تهران با مطالعات میدانی در باال دســت ســدها 
از وضعیــت انباشــت بــرف صــورت داد، از پر 
شــدن مخازن پیش از وقــوع بارش های اواخر 
ســال و اوایل امســال جلوگیری گردید که این 
امــر باعث شــد تــا در زمان بارش ها، ســیاب 
کنتــرل و از بــروز ســیاب در مناطــق مختلــف 

جلوگیری شود.
بختیاری با اشــاره به اجــرای طرح انتقال آب 
سد ماملو به فرون آباد پاکدشت اظهار داشت: 
با اجــرای این پروژه که با اعتبــاری بالغ بر 80 
میلیــارد ریال و به طول 4 کیلومتر از خط اصلی 
انتقال آب ســد ماملو به شــهر تهــران صورت 
گرفت، 25 هزار نفر از شــهروندان فرون آباد 

از آب ســد ماملو برخوردار می شوند.
وی گفــت :پیش از این، تمامی آب مورد نیاز 
شــهر فرون آباد از محل ســفره های زیر زمینی 
تأمین می شد که این امر EC آب را افزایش و 

آن را در حد لب شــور قرار داده بود.
مدیــر عامل شــرکت آبفــای اســتان تهران 
گفــت: با بهره برداری از این پروژه، 50 درصد 
از آب مورد نیاز شــهر فرون آباد از ســد ماملو 
تأمیــن شــده و در اثــر آن ، EC آب از 2 هزار 
و 400 بــه زیر هزار کاهــش خواهد یافت و از 
امروز مردم طعم شــیرین آب را احســاس می 

کنند.
وی تصریح کرد: با افتتاح مدول دوم تصفیه 
خانه هفتم ســد ماملو، روســتائیان شهر فرون 

آباد نیز از آب ســد ماملو برخوردار می شوند.
در پایان مراسم از طرف مسئوالن شهرستان 
پاکدشــت از کوروش میرزایی، شهردار فرون 
آباد و علیرضا کارگری، مدیرعامل آبفای جنوب 
شــرق اســتان تهران جهت پیگیری آب شــرب 

شــهروندان فرون آباد تجلیل و تقدیر شد.
در حاشــیه مراسم  و جشــن اعیاد شعبانیه با 
حضور مسئوالن اســتانی و شهرستانی مراسم 
کلنــگ زنی احــداث مهدیه بزرگ شــهر فرون 

آباد برگزار شد.



همایش شــوراها بــا حضور دکتر حســن 
بیگی، معاون سیاســی اجتماعی استانداری 
تهران، دکتر شهریور، فرماندار شمیرانات، 
پروانه مافی و محمد علی وکیلی، نمایندگان 
مردم تهران در شهرستان، ری، شمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلس شــورای 
اســتاد  عبدالکریمــی،  دکتــر  اســامی، 
دانشــگاه، معاونین فرماندار، بخشداران، 
اداری  شــورای  اعضــای  شــهرداران، 
شهرســتان، اعضــای شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا و دهیاران در محل مجموعه 

فرهنگی شهدای اوشان برگزارشد.

 * شــوراها فقط زینت مجالس هستند 

ســید کمال الدین محمدیــان در همایش 
تبیین نســبت شوراها و مردم ساالری دینی 
در همایــش شــوراها تاکید کرد: شــوراها 
برای تحقــق اهداف عالی اســامی، انقاب، 
امــام راحــل و تمام دلســوزان نظام مقدس 
جمهوری اســامی نیازمند تفویض اختیاری 

هستند که در قانون ذکر شده است.
وی اظهار داشــت: وقتی صحبت از شــورا 
می شــود که ترجمه آن خرد جمعی می شــود 
در مقابل مراجعه به آرای عمومی و شــنیدن 

حرف دیگران خود رای و استبداد است.
 انصــاف نیســت بــرای خطــای برخــی از 
اعضای شــوراهای اســامی مناطــق مختلف 
تمــام سیســتم شــورا را زیر ســوال ببرند 
چرا که تخلف در دولت، قوه قضائیه و ســایر 

وزارتخانه ها هم مشاهده می شود.
ایــن مقام مســئول تصریح کــرد: راهکار 
کاهــش تخلف، آموزش، راهنمایی و تفکیک 

افراد خاطی و سالم است.
رئیس شــورای شهرســتان شــمیرانات 
خاطرنشــان کــرد: اگر هدف مــا تحقق مردم 
ســاالری دینی اســت باید به خــرد جمعی که 

شوراها هستند مراجعه کنیم.
محمدیان ادامه داد: گروهی اخاق، تفکر 
شــورایی و نگاه به خرد جمعی را نمی پذیرند 
و می خواهند تک قطبی عمل کنند اما بدانند 
شــورا با قدرت به انجــام وظایف خود ادامه 
می دهد.این مقام مســئول خطاب به اعضای 
شــوراهای روستا و شهر شــمیرانات گفت: 
بــرای اینکــه از صحنــه بیرونتــان نکننــد، 
تثبیت شوید و کسی جرات تعرض به ساحت 
مقدس نظام شــورایی را نداشته باشد باید 

خوب کار کنید و خدمت گزار مردم باشــید.

* خدمتی مقدس تر از کار شــورا و خدمت 
به مردم نیست 

دکتــر ســیاوش شــهریور در همایــش" 
تبییــن نســبت شــوراها و مردم ســاالری 
دینی" گفت: اهمیت شوراها در این است 
کــه بتوانند از خرد جمعي براي ســاخت یک 

جامعه توســعه یافته استفاده کنند.
وی بــا بیــان اینکــه شــاید نتــوان هیچ 
عبادتی را به اندازه شورا مقدس دانست، 
افــزود: در دین اســام بر مشــورت تأکید 
شــده و خداوند به پیامبر خود نیز دســتور 

داده اســت تا با مردم مشورت کند.
دکتــر شــهریور گفــت: شــورا چــه در 
دوران مدرن و چه در دوران ســنتی امری 
پســندیده و مــورد توافــق همــگان بوده 

است.
وی با اشــاره به کام خداوند در خصوص 
مشــورت تأکید کرد و گفت: در دین اسام 
ســوره شــورا گواه ضرورت مشورت برای 

تمام مسلمانان است.
دکتر شــهریور در ادامه ســخنان خود با 
تاکید بر اینکه قانون اساسی حکمرانان را 
موظف به مشــورت با مردم دانسته است، 
گفت:  دو کتاب اصلی ما، قرآن و نهج الباغه 

یــک ارتباط حداکثری با این موضوع دارد.
فرمانــدار شــمیرانات بــا اشــاره بــه 
مشــکات پیش روی شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا افزود: شــوراها در کشور 
گرفتــار معضــات ســختی هســتند، در 
صورتــی کــه شــوراها را مي تــوان موتور 

محرکه توسعه ملی دانست.
وی ادامه داد:  در هر شــهر یا روســتایی 
که اعضای شــورای آنها دارای ویژگی های 
شــجاعت،  اخــاق و خردمنــدی هســتند، 
شــاهد شــکوفایی خاصــی در آن منطقــه 

هستیم.
وی گفــت: در تمــام بزنــگاه های ســخت 
کشــور کــه نیــاز به حضــور مردم اســت،  
نخبگان شــهری و روســتایی که در شوراها 
تجســم یافته اند؛ بایــد مردم و حکومت را 

کمک کنند.
 فرماندار شــمیرانات شــوراها را نقطه 
جمــع آوری ســرمایه هــای اجتماعــی برای 
کشــور دانســت و اظهار کرد: اگر عقانیت 
شــامل تمام بخــش های اجتماعی باشــند، 
ســرمایه اجتماعــی ایجاد می شــود و با این 
ســرمایه اجتماعی می تــوان در مقابل تمام 
مشــکات از جملــه تحریمهــا و مشــکات 

اقتصادی ایستاد.
در  فرمانــدار شهرســتان شــمیرانات 
ادامــه گفــت : تمــام موضــع گیــری هــای 
شوراها باید معطوف به خیر عمومی و نجات 

ملی باشند.
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه دولــت 
نتوانســته است شــوراها را در بعد ملی و 
محلــی به عنوان یک عنصر ناظر و سیاســت 
گذار مشــاهده کند، افزود: متاسفانه امر 
دیگــری که علی رغم با ســواد بودن افراد 
شــورا مطــرح مــي شــود،  بحث فســاد در 

شوراهاست.
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان 
شــمیرانات تأکید کرد: اعضای شــوراهای 
اســامی شــهر و روســتا باید تــاش کنند 
خودشان را از تصمیماتی که سبب اهریمن 

صفتی و فســاد می شود، دور کنند.
وی تأکیــد کرد: جامعه ایرانی،  جامعه ای 

در حال گذار از تجدد است.
وی گفــت: در چنیــن جامعــه ای  برخــی 
مشکات اســت که در ذات و ضمیر انسان 
نهادینــه مــي شــود مانند رعایــت نکردن 

حقوق اجتماعی دیگران.
 وی افــزود: بایــد امیــدوار باشــیم در 
شهرســتان شــمیرانات این مشــکات حل 
شــود و با وحــدت و حفظ حقــوق متقابل به 
ســمت آبادانی بیشــتر و بهتر شهرستان با 

کمک شوراها حرکت کنیم.

* آمــوزش مســتمر اعضای شــوراها در 
دستور کار وزارت کشور قرار گیرد 

نماینــده مــردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: آمــوزش، کیفــی، دائمــی،  
مســتمر و بــا برنامــه ریــزی بــرای اعضای 
شــوراها در دســتور کار وزارت کشور قرار 

گیرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان شمیرانات پروانه مافی نماینده 
مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر 
و پردیــس در مجلس شــورای اســامی در 
همایــش " تبیین نســبت شــوراها و مردم 
ســاالری دینــی" کــه در مجموعــه فرهنگی 
شهدای اوشان بخش رودبار قصران برگزار 
شد، با بیان اینکه همواره مراجعات بسیاری 
به این کمیســیون می شود که می گویند اگر 
شــما کوتاه بیاییــد طرحی بــرای جمع آوری 
شــورا بــه صحــن می آوریــم و مملکــت را 
نجــات می دهیم تاکید کرد: وجود مشــکات 
انگشــت شــمار در چنیــن نظــام گســترده 
سیاســی و اجتماعی کشور طبیعی است و ما 
معتقدیم اصل نظام شــوراها صحیح بوده و 
نظارت باید تقویت شــود تا اشکاالت موجود 

نیز رفع شوند.
نماینــده مــردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلس شــورای 
اســامی افــزود: مبالغــی که تحــت عنوان 
ارزش افــزوده بــه شــوراهای اســامی و 
دهیاری ها تخصیص یافت منجر به توســعه 
چشــمگیر روستاها شــد اما مخالفان مذکور 
در تــاش بودنــد ایــن اعتبــار را از حــوزه 
شــوراها خارج کنند که بموقــع مطلع و مانع 

این اقدام شدیم.
عضو فراکسیون امید مجلس ضمن تاکید 
بــر اینکــه اداره امور مردم البتــه با نظارت 
وزارت کشــور و دستگاه های متبوع باید به 
خودشــان واگذار شــود بیان داشــت: هیچ 
مصوبه ای در شــورا تصویب نمی شود مگر 
اینکه بخشــداری و فرمانداری مطلع باشند 
لــذا انتظار داریم این دســتگاه های نظارتی 
در جهــت حفــظ حقوق و بهبود شــرایط مردم 
مانــع تصمیمات نادرســت و حامی مصوبات 

صحیح شوراها باشند.
این مقام مسئول بیشتر مشکات موجود 
در شوراها را نتیجه ناآگاهی درست اعضا از 
رویه ها و ابزارها دانست و خاطرنشان کرد: 
آمــوزش کیفــی، دائمی، مســتمر و با برنامه 
ریــزی برای شــوراها بایــد در دســتور کار 
وزارت کشــور قرار گیرد؛ آموزش هایی که 
تاکنون اجرا شــده اتفاقی بوده و این انتقاد 

به وزارت کشور وارد است.
مافــی تاکیــد کــرد: قطعــاً اگــر شــوراها 
آمــوزش های الزم را ببینند مشــکات مالی 

آنها نیز به صفر می رسد.
وی اذعان داشــت: جایگاه شورا جایگاهی 
ویژه و پرافتخار اســت که 20 سال پیش به 
دســت رئیس دولــت اصاحات محقق شــد 
و حفــظ آن نیــز منوط به تاش ها و پشــتکار 

حامیان بسیاری بوده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی 
کشــور و شوراهای مجلس یادآور شد: نمود 

مردم ســاالری دینی که بــر آن معتقدیم در 
گرو قدرت نظام شوراهاست.

نماینــده مردم تهــران تصریح کــرد: در 
برگزاری انتخابات شــوراهای اسامی سعی 
کرده ایم با نظارت دقیق همه جانبه و مبتنی 
بر مردم ســاالری دینــی و به دور از هرگونه 

دیدگاه جناحی و سیاسی اقدام کنیم.
مافی ضمن اعام اینکه خســارات استان 
هــای ســیل زده کشــور حــدود 35 هــزار 
میلیــارد تومــان برآورد شــده اســت ابراز 
کــرد: قطعاً دولت به تنهایی توان جبران این 
خسارات را ندارد لذا امیدمان به همکاری و 
همدلی مردم بویژه شــهروندان شهرستان 

شمیرانات است.
وی تاکید کرد: اعضای شــوراهای اسامی 
شــهر و روســتا نقش موثری در جذب کمک 
های مردمی برای هموطنان سیل زده کشور 
دارنــد لذا انتظار داریم تمام اهتمام خود را 

در این زمینه به کار گیرند.

* وظایف شــوراهای اسامی شهر و روستا 
محدود نمی شود 

نماینــده مــردم تهران، ری، اسامشــهر، 
شــمیرانات و پردیــس در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: وظایــف شــورا در انتخاب 
شــهردار و دهیــار و نظارت بر شــهرداری و 

دهیاری محدود نمی شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان شــمیرانات  محمد علــی وکیلی 
نماینــده مــردم تهــران، ری، اسامشــهر، 
شــمیرانات و پردیــس در مجلس شــورای 
اسامی  در "همایش تبیین نسبت شوراها و 
مردم ساالری دینی" که در مجموعه فرهنگی 
شهدای اوشان بخش رودبارقصران برگزار 
شــد افــزود: برخی با ایجاد موانع در شــکل 
گیری شــوراها ســعی بر تضعیف این جایگاه 
داشــته و دارنــد کــه ایــن امــر در انجــام 
وظایــف اصلی نماینــدگان مجلس که قانون 

گذاریست نیز مشکل ساز شده است.
نماینــده مــردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلس شــورای 
اســامی با اشــاره بــه اینکه وظایف شــورا 
در انتخــاب شــهردار و دهیــار و نظــارت بر 
شــهرداری و دهیــاری محــدود نمی شــود 
اذعان داشــت: هدف از شــوراهای اسامی 
نظارت نمایندگان مردم در تمامی امور شهر 
و روستاســت، اگر قرار بــر دخالت آنها فقط 
در مســائل مهم بود نیازی به تشــکیل شورا 
نبــوده و تنهــا در اجرای برخی مــوارد میان 
محلیان ذینفع رفراندوم برگزار می کردیم.

عضــو فراکســیون امید مجلس با اشــاره 
به اســتانی شــدن انتخابات مجلس شورای 
اســامی بیان داشــت: اگــر ایــن قانون به 
تائید و تصویب شــورای نگهبان برســد یک 
گام مثبــت در اصاح ســاختار قانون گذاری 

تلقی می شود.
وکیلــی ضمن بیــان اینکه تاکنــون قانون 
گذاری های محلی منجر به بروز تعارض های 
بســیاری شــده اســت تصریح کرد: ساختار 
مجلس باید ملی گزینی باشد؛ جایگاه مجلس 

قانون گذاری و نظارت در ســطح ملی است.
وی یادآور شــد: نهادهــای برآمده از بطن 

مــردم از جمله شــوراها باید قــوی و مطالبه 
گر باشند.

* اعضــای شــوراها از جایگاه شــورا برای 
تحقق اهداف سیاسی استفاده نکنند

معــاون سیاســی اجتماعــی اســتانداری 
تهران گفت: اعضای شــورای اســامی نباید 
از جایگاه شــورا برای تحقق اهداف سیاسی 
اســتفاده کنند و موجب ایجــاد تفرقه میان 

شورا شوند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرستان شمیرانات، دکتر شکراهلل حسن 
بیگی در همایش" تبیین نســبت شــوراها و 
مردم ساالری دینی" که در مجموعه فرهنگی 
شهدای اوشان بخش رودبارقصران برگزار 
شــد اظهار داشــت: کمک به جذب ســرمایه 
گذاری، فراهم سازی شرایط بهداشتی و ... 
در روســتاها از جمله وظایف شورای اسامی 
روستاهاســت امــا وقتــی عضــو کارگــروه 
های مربوطه نیســتند چگونــه می توانند به 

نمایندگی از مردم نظرشــان را بازگو کنند.
وی با اشاره به مشکاتی که منجر به تنزل 
جایگاه شوراها شــده اند تشریح کرد: عدم 
شــفافیت الزم و تغییرات پــی در پی قانون 
شــوراها منجر به تفســیر و برداشــت های 
متفــاوت و در نهایت بروز مشــکات متعدد 

می شود.
ایــن مقــام مســئول تصریح کــرد: گاهی 
مدیــران دولتی تمایلی به تفویض اختیار به 
شــوراها ندارند که این امر نیز عامل مهمی 
در مشــکات به وجود آمده به شمار می آید.

دکترحســن بیگــی همچنیــن ابــراز کرد: 
انتظار بی مورد شهروندان از فرد منتخبشان 
در شــورا و در برخی موارد ســوء اســتفاده 
برخــی از این نمایندگان از موقعیتشــان به 
جایــگاه شــوراها آســیب جــدی وارد کرده 

است.
معاون سیاســی اجتماعی استاندار تهران 
ضمــن بیــان اینکه عدم اشــراف بــه قانون 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا در بســیاری 
از مصــوب شــوراها مشــخص اســت گفت: 
شوراهای اسامی شــهر و روستا در صورت 
عدم تســلط به این قوانین مشــاوران مسلط 

را به کار گیرند.
وی افــزود: عدم آگاهی شــوراها از آیین 
نامــه های مالی و پرداخــت هزینه های خارج 
از عــرف موجــب حساســیت دســتگاه های 
نظارتی و ایجاد مشــکات بســیاری برای آنها 

می شود.
دکترحسن بیگی در ادامه نیز تاکید کرد: 
دیدگاه سیاســی هــر فرد محترم اســت اما 
اعضای شورای اسامی نباید از جایگاه شورا 
برای تحقق اهداف سیاسی استفاده کنند و 

موجب ایجاد تفرقه میان شورا شوند.
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: تنهــا 
شوراهایی که در راستای سازندگی، عمران 
و آبادانی شــهر یــا روســتا گام برمی دارند 

موفق و ماندگار خواهند بود.
معاون سیاســی اجتماعی استاندار تهران 
خاطرنشــان کــرد: عملکــرد اعضای شــورا 
می تواند جایگاه اصلی و رفیع شــورا را احیا 

کند.

به مناسبت 9 اردیبهشت ، روز ملی شوراها؛

همایش »تبیین نسبت شوراها و مردم ساالری دینی «در شمیرانات برگزار شد 
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روزگاریست که ما را نگران می داری
مخلصان را نه به وضع دگران می داری

گوشه چشم رضائی به منت باز نشد
حافظاین چنین عزت صاحبنظران می داری

همزمان با نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، شهردار 
بومهن به همراه الماسی قائم مقام شهردار وتنی چند از 
کارکنان شهرداری با حضور در ساختمان شورای شهر 
با اهداء لوح سپاس این روز فرخنده را به اعضای شورای 

شهر تبریک گفته و از زحمات آنان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری بومهن، سعید 
علی بخشــی با تجلیل از فعالیتهای مثبت و تأثیرگذار 
اعضای شورای اسالمی شهر بومهن در جهت پیشبرد 
امور و توســعه هر چه بیشتر شــهر، خاطرنشان کرد: 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، رکن مردم ساالری در 
کشور هستند که در گسترده ترین حالت ممکن، مردم 
را در تأثیرگذاری بر سرنوشت خویش و چگونگی تعیین 

وضعیت محل و مکان زندگی خود کمک می کنند.
 وی با بیان اهمیت بسیار و لزوم همراهی و هماهنگی 
میان شهرداری و شــورا در حل مشکالت و اداره امور 

شهر، افزود: همکاری میان این دو نهاد در شهر بومهن، 
در باالترین حالت ممکن خود، ثمرات فراوانی به همراه 
داشته است و با پیشرفت های بسیار خوبی که در بهبود 
امور و انجام شایســته طرحها و پروژه های عمرانی در 

سطح شهر داشته ایم، رضایت مردم شریف شهر بومهن 
را تا حد قابل توجهی به دست آورده ایم.

شــهردار بومهن وفاق، همدلی، برادری و پرهیز از 
حاشــیه را رمز موفقیت شــوراها دانست و خاطر نشان 

کرد: مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری همواره 
برادرانه و بر اســاس اصول و موازین قانونی به حرکت 
خود جهت رسیدن به شرایط مطلوب حرکت می کنند.

 محســن بخششی، رئیس شــورای اسالمی شهر 
بومهن نیز در این دیدار ،از مجموعه شــهرداری بابت 
خدمات خالصانه و بی منت تشکر و قدردانی کرد و بیان 
داشــت: ان شــاء اهلل با هماهنگی، برگزاری جلسات و 
برنامه ریزی و تعامل همیشــگی شــورای شــهر با 
شــهرداری همچون گذشــته، خدمات خوبی به مردم 
ارائه کنیم.وی ابراز امیــدواری کرد تا بتوان قدم های 
موثرتری برداشــت و ادامه داد: انتظار ما این اســت که 
مردم و مســئولین در کنار شــورای شهر باشند تا نتایج 
خوبی در پیشرفت شــهر و ارتقای آن به دست آوریم و 
چیزی که از انســان به یادگار می ماند همین قدم های 

مثبت است.

شوراهای اسالمی شهر و روستا؛ رکن مردم ساالری در کشور 

یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر کشور، کسب درآمد پایدار جهت 
تأمین هزینه خدمات شهری است و از سوی دیگر، لزوم تحّقق توسعه پایدار، 
دسترسی به منابع مالی پایدار در    شهرداری ها را اجتناب ناپذیر نموده است. 
در سالهای اخیر عالوه بر چالشهای موجود در کسب درآمد شهرداریها، ناپایدار 
بودن منابع درآمدی نیز مورد توجه قرارگرفته اســت. منابع درآمدی ناپایدار 
که ســرآمد آن درآمد حاصل از عوارض ســاخت و ساز و عوارض مازاد تراکم 
قرار گرفته اســت، مشکالت جدی را در اداره شهر و دستیابی به توسعه پایدار 
شــهری ایجاد می کند. همچنین اتکای بیش از حّد بسیاری از شهرداریها، به 
درآمد ناشــی از بخش مســکن، عالوه بر تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، 
شــهرداریها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکالت و بحرانهای مالی قطعی، 
مواجه ساخته اســت. از دیگر معضالت ناشی از مشکالت مالی شهرداریها، 
توسعه قارچ گونه شهر به علّت ساخت و سازهای غیراصولی و غیر مهندسی 
در حاشیه شهرهاست. تمامی موارد ذکرشده موجب نارضایتی شهروندان در 

سالهای اخیر شده و کیفیت زندگی در شهر پاکدشت را کاهش داده است.
ازآنجاکه مهم ترین منبع درآمدی شــهرداری، درآمدهای ناپایدار ناشی از 
ساخت و ساز )شامل عوارض بر ساختمان ها و اراضی، پروانه های ساختمانی، 
تراکم و تفکیک زمین، حذف پارکینگ و مانند آنهاست( در صورت بروز رکود 
در بخش ســاخت و ساز، شهرداری با بحران های مالی مواجه شده و تکیه بر 

اینگونه درآمدها موجبات مشکالت مالی را فراهم می نماید.
بنابراین روشهای ســنتی درآمدزایی در شهرها، پاسخگوی هزینه های 
فزاینده اداره شهر نیست از این رو گردشگری شهری توانسته است به عنوان 

منبع درآمدی پایدار و قابل اتکا، توجه مدیران شهری را به خود جلب کند.
گردشــگری شــهری، نیروی اقتصادی قدرتمندی برای درآمدزایی به 
شمار می رود  شــهرداریها، با آگاهی از اثرات اقتصادی گردشگری و توسعه 
گردشــگری، می توانند از این منافع عظیم اقتصادی بهره مند شوند درنتیجه 
دیگر نیازی به اتکا به منابع درآمدی ناپایدار نخواهد بود و فراتر از افزایش درآمد 
شــهرداریها، دیگر بخشهای اقتصادی و جوامع محلی از این منافع برخوردار 
خواهند شــد. با رونق چرخه اقتصادی شــهرها و افزایش درآمدهای پایدار، 

شهرداریها نقش خود را به عنوان شتاب دهنده ها و حامیان صنعت گردشگری 
بهتر انجام خواهند داد.

امروزه اقتصاد شهر و شهرداری به یکدیگر گره خورده است، در همین راستا 
صنعت گردشگری به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم برای تأمین منابع مادی 
در شــهرها در دستور کار قرارگرفته است. با مدیریت و ساماندهی، پتانسیل با 
ارزشی چون گردشــگری می تواند منابع درآمدی مطلوبی برای شهرداری 
ها ایجاد کرده  و شــهر پاکدشــت را به یکی از اصلی ترین مراکز گردشگری 

تبدیل نماید.
روند روبه رشد پاکدشــت، این ضرورت را برای شهرداری ایجاد می کند 
که منابع درآمدی جدیدی تعریف شــود از ســوی دیگر، منابع مالی محدود 
شــهرداری پاکدشت، انجام وظایف این سازمان را با مشکالتی مواجه نموده 
است. برای تأمین این هزینه ها باید به درآمدی متوسل شد که موجب تحرک 
تمام بخشــهای اقتصاد شهری شــود و در بلندمدت سبب افزایش کیفیت 
زندگی ســاکنان شهر شود. با توّجه به رشد شــدید شهرنشینی، تقاضا برای 
کاالها و خدمات در شــهرها افزایش قابل مالحظه ای داشــته است. درصد 
جمعیت شهرنشین پاکدشت به شکل فزاینده ای در حال افزایش است ازاین 
رو اهمیت مدیریت شهری کارآمد برای تأمین خدمات موردنیاز شهروندان در 
مرکز توجه قرار می گیرد و رویارویی با چالشــهای ناشی از افزایش بی سابقه 
میزان رشــد شــهری، اتخاذ تصمیمات آگاهانه در آینده را اجتناب ناپذیر می 
کند. شــهرداریها به عنوان مراجع تأمین نیازهای شهرنشــینان، در سالهای 
اخیر متحمل بســیاری از مشکالت ازجمله شکاف رو به تزاید میان مخارج و 
درآمدها شــده اند.شهرداریها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی 
اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شــهری، بــرای اجرای پروژه ها و طرحهای 
خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راههای مختلف کسب می شود؛ اّما راه 
تأمین درآمد و شــیوه و سبک و سیاق آن، چالشی است که امروزه شهرداری 
ها با آن مواجه اند.بر اساس تحقیقات انجام گرفته اخذ مالیات پایدارترین نوع 
درآمد محســوب می شود که در حال حاضر اصلی ترین منابع درآمدی بیشتر 
شــهرداریها و حکومتهای محلی را به خود اختصاص داده اســت بنابراین با 

توسعه گردشگری، درآمد حاصل از مالیات نیز افزایش می یابد.
در صورت تداوم صنعت گردشگری به عنوان یک منبع درآمدی در اقتصاد 
شــهری،    می توان اثرات مثبت زیست محیطی همچون حفاظت از محیط 
زیست، حفاظت از اماکن باستانی و تاریخی و احیای مجدد آنها، محوطه سازی 
و ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی را متصّور شد که این امر پایداری 

گردشگری را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد.
رشد تقاضای گردشــگری شهری، سبب افزایش رقابت میان شهرهای 
مقاصد گردشگری شده است این جریان، شهرهایی را که در سطح بین المللی 

مطرح نیستند، اّما محصوالت متمایزی برای ارائه به گردشگران دارند، برای 
حضور در رقابت توانمند می ســازد . در واقع مدیران شــهری با استفاده از این 
فرصت ها می توانند موقعیت خود را در ســطح منطقه ای و کشــوري تثبیت 
کنند. به طور کلی امروزه فرصتهای گردشگری شهری نقش مهمی در جذب 

گردشگران به شهرها دارد.
در ســالهای اخیر شهرداری ها و سایر سازمانهای دخیل در مدیریت شهر 
جهت توسعه گردشگری شهری در جستجوی راههایی برای بازاریابی شهرها 
هستند. مهم ترین روش تبلیغات و بازاریابی در گردشگری که در سالهای اخیر 
بسیار مورد توجه بوده، برندسازی شهری است. تصویر مقصد یا به عبارتی برند 
شــهری راهبردی برای افزودن مزّیت رقابتی است. به عالوه نشان تجاری 
)گردشــگری شــهری(  حقوق معنوی دارد؛ به این معنا که وجهه منحصر به 
فردی را برای شــهر ایجاد می کند که همیشگی و ماندگار است در واقع برند 
شــهری یا نشان تجاری شهر ســمبلی از کیفیت است که موجب اطمینان 

بازدیدکنندگان می شود.) به عنوان مثال پاکدشت شهر گل و گیاه (
فرصتهای گردشــگری ، درصورتی که نتوانند به اندازه کافی گردشگران 
را جذب کنند، حداقل مورد بازدید مردم محلی ســاکن در شــهر قرار خواهد 
گرفت در این صورت در شــهرهای پرجمعیت، خود ساکنان بازار خوبی برای 
گردشــگری شهرشــان خواهند بود. اینکه انتظار داشته باشیم گردشگری 
شهری بخش مجّزایی از سبد درآمدی شهرداری ها را به خود اختصاص دهد، 
منطقی نیست؛ زیرا حّتی شهرهایی که ازلحاظ گردشگری جایگاه خوبی دارند، 
درآمدهایی مانند مالیات و عوارض بر دارایی، منبع درآمدی اصلی آنهاســت 
نه گردشگری؛ اما گردشگری با تحریک بخشهای دیگر اقتصاد و اثر موسوم 

به ضریب تکاثری می تواند درآمدهای قابل توجهی را در شهرها ایجاد کند.
مطالعات انجام شده ، عموماً از نقش درآمدزایی این بخش سخن به میان 
آورده اند. عالوه بر نظر استادان و صاحب نظران به نقش مثبت گردشگری در 
درآمدزایی شهرداری پاکدشت اذعان دارند اشاره نمودند؛ اما در بیشتر موارد در 
آغاز فعالیت یک بخش چالش هایی وجود دارد که ورود شــهرداری پاکدشت 

به عرصه گردشگری از این قاعده مستثنا نیست.
راهکارها و پیشنهاد هایی رامي توان برای مقابله با چالش های موجود در 
فرآیند مدیریت گردشگری ارائه نمود  که یکی از مهم ترین راهکارها رویکرد 
مدیریت یکپارچه شهری اســت. در این رویکرد، گردشگری به عنوان یک 
خدمت محسوب می شود که باید توسط مدیران شهری در اختیار شهروندان 
قرار گیرد. درواقع مدیریت یکپارچه شــهری و همکاری های متقابل مدیران 

شهری، دستیابی گردشگری توسعه یافته را امکان پذیرترمی کند.
علي اصغر مونسان
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري

گردشگري شهري و درآمد پایدار

اهــدای کاله ایمنــی  بــه 
موتورسواران قانونمند  

به منظور ارتقای ایمنی راکبین موتورسیکلت به 
۵۰ نفر از موتورســواران روستای ابراهیم آباد بخش 

شریف آباد کاله ایمنی رایگان اهدا شد.
رحیم صفرزاده، کارشناس ایمنی و ترافیک اداره 
راه شهرستان پاکدشت به مناسبت هفتم اردیبهشت 
که روز ملی ایمنی و ترافیک نامگذاری شــده، نیز در 
۵ مدرسه روستایی اقالم ایمنی شامل استوانه ایمنی، 
دفترچه آموزشــی، راکت و لبــاس گذربان توزیع 
کردیم.وی افزود: در ســال جدید برای نخستین بار 
در روستای ابراهیم آباد بخش شریف آباد به راکبین 
موتورســیکلت که دارای گواهینامه و بیمه شخص 

ثالث بودند رایگان کاله ایمنی اهدا شد.
وی گفت: ســال گذشــته 7۸۰ عدد کاله ایمنی 
بین موتورسیکلت ســواران در روستاهای مختلف 
شهرستان پاکدشت توزیع شد.این کارشناس ایمنی  
افزود: موتورســواران در دوره آموزشی یکروزه که با 
همکاری پلیس و اداره راه برگزار می شــود با قوانین 
ترافیکی و اصول ایمنی هنگام تردد با موتورسیکلت 
در جاده های بین شهری آشنا می شوند. رئیس پلیس 
راه شریف آباد در این مراسم به خبرنگار ما گفت: علت 
اصلی تلفات جانی در حوادث رانندگی با موتور ضربه 
شــدید به سر راکبین موتورســیکلت است.سرگرد 
علیرضا زمانــی همچنین به موتورســواران تاکید 
کرد برای تردد در جاده های بین شــهری در شــب 
حتما چراغ خطر و چراغ جلوی وســیله نقلیه خود را 
کنترل و برای ایمنی بیشتر و اعالم موقعیت خود به 
خودروهای پشت ســر از شبرنگ های مخصوص 

استفاده کنند.

اعطــای اســناد مالکیت 
فرون آباِد پاکدشت 

اســناد مالکیِت 6۰ نفر از مالکین در شهر فرون 
آباِد شهرستان پاکدشت در مراسمی به آنها اعطا شد.

سرپرســت بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 
شهرســتان پاکدشت در این مراسم گفت: واگذاری 
اســناد مالکیت به بافت های  روستایی و شهرهای 
کمتــر از 2۵ هزار نفر جمعیت در دســتور کار بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی قرار دارد.
علی برزگر افزود: فرون آباد با بیش از 2۰ هزار نفر 
جمعیت، یکی از شــهرهای هدف این بنیاد قرار دارد 
که کار شروع واگذاری اسناد مالکیت ساکنان آن آغاز 
شده اســت.وی گفت: تا به امروز بیش از 6۰۰ نفر از 
ساکنان این منطقه، تشکیل پرونده داده اند که 2۸۰ 
نفــر از آنان با تکمیل پرونده تا یک ماه آینده به نوبت 

اسناد خود را دریافت خواهند کرد.
برزگــر افزود: امروز به صورت نمادین، به 6۰ نفر 
ســند مالکیت آنان واگذار و مابقی اسناد در شورای 

شهر آماده تحویل به متقاضیان است.
وی ضمــن بیان تعــدادی از  مزایــای دریافت 
ســند مالکیت گفت: دریافت وام 2۵ میلیون تومانی 
نوســازی بافت های فرســوده  با بهــره ۵ درصد و 
بازپرداخت ۱2ســاله، از دیگر مزایای این طرح است 
که امیدواریم رضایت مردم را در پی داشــته باشــد.

رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی پاکدشت در 
پایان افزود: بخشــی از امالک در شــهر فرون آباد 
آزادسازی و آماده واگذاری سند است و تا پایان سال 
به بیش از 7۰۰ نفر از مالکین در شهرستان پاکدشت 

سند مالکیت اهدا خواهد شد.

خروج از محدودیت شــعاع 
۱۲۰ کیلومتــری؛ راه نجات 

شهرک صنعتی پیشوا 
فرماندار شهرستان پیشوا در جلسه هم اندیشی 
بــا معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
معاون اول رئیس جمهور گفت: خروج از محدودیت 
شعاع ۱2۰ کیلومتری و ارائه مشوق های الزم، تنها 

راه نجات شهرک صنعتی قرچک است. 
بــه گزارش روابط عمومی فرمانداری پیشــوا؛ 
حسین عباسی در خصوص گفت: شهرک صنعتی 
قرچک با وســعت یک هــزار و ۳۰۰ هکتار از زیر 
ساخت های الزم برای توسعه برخوردار است ولی 
تا کنون پیشرفت چشمگیری برای استقرار صنایع 

در آن صورت نگرفته است.
وی افزود: پیشوا آخرین شهرستان استان تهران 
است بنابراین سرمایه گذاران اگر قرار باشد محلی 
را برای اســتقرار در نظر داشــته باشند، به شهرک 
صنعتی قرچک یا عباس آباد پاکدشت مراجعه می 
کنند و کمتر ســراغی از شهرک صنعتی پیشوا می 
گیرنــد.وی تصریح کرد: تنها راه نجات شــهرک 
صنعتی پیشوا، خارج شدن از محدودیت شعاع ۱2۰ 
کیلومتری اســت، اتفاقی که در برخی از شــهرک 
های صنعتی افتاده و سرمایه گذاران را برای احداث 

واحدهای تولیدی ترغیب کرده است.
عباســی همچنین با اشاره به این که شهرستان 
پیشــوا از داشتن تخت بیمارســتانی محروم است 
اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسالمی در سال ۱۳۸7 با 
اختصاص 26 هزار متر مربع زمین، اقدام به احداث 
بیمارســتان کرد ولی این پروژه تا کنون ۳۰ درصد 
بیشــتر پیشرفت فیزیکی نداشته و به حال خود رها 

شده است.

 پیام شــهردار لواســان 
به مناسبت روز شوراها 

علی حیدریان شــهردار لواسان به مناسبت روز 
شوراها طی پیامی از زحمات شورای اسالمی شهر 

لواسان تقدیر نمود.
به گزارش روابط عمومی، به مناســبت روز ملی 
شــوراها الواحی جهت تبریــک این روز به اعضای 
شورای اسالمی شهر لواسان طراحی ومزین به متن 

پیام تبریک علی حیدریان شهردار لواسان گردید.
متن پیام تبریک حیدریان به شرح زیر می باشد:

))روز نـهم اردیبهـشت ماه که در تقویـم رسـمی 
جمهوری اســـالمی ایران به نام »روز شـوراها« 
ثبت شده، یادآور یکی از نقاط عطف تاریخی در نظام 
اسـالمی و مردمی کشـور ایـران با فرمـان تاریخی 
امـــام  )ره(  مبـنی بر تشـکیل شوراهای اسـالمی 
در شهرها  و روســتاها  و سپردن امور مردم به خود 
آنان بوده که ســرفصل  جدیدی  درباالبردن سطح 
مشارکت  عمومی در اداره امـور جامعه توسط مردم 
و نمود عینی از مردم ســاالری دینی  می باشد.این 
روز با شکوه را خدمت حضرتـعـــالی که بر مبنای 
وظیفه شناســی  و  توجه به اصل دانش محوری  در 
حـل مشکالت شهر  تالش می نمایید  و با امـانت، 
کفـــایت، درایـت ، کیـاست و حسن سلوک  برای 
نیل به جامعه شــهروند مدار، خالصانه و  انقالبی به 
پیــش می روید، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

ان شــا ا... در ظل توجهات خاصـــه حضرت ولی 
عصر)عج( با همدلی و صمیمیت شما عضو  محتـرم 
این شــهر کوشـــا  و به مدد دعای خیر شهروندان 

عزیز، منشا خدمات ارزنده و پایدار باشیم.((

7 شهر استان تهران، زیر 
کشت زعفران 

تولیــد زعفــران در اســتان تهــران یکی از 
برجســته ترین پروژه های مصوب ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی است که اقلیم استان برای افزایش 

کشت آن بسیار مناسب است. 
به گزارش ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان تهران، تولید زعفران در استان تهران یکی 
از برجسته ترین پروژه های مصوب ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی است.
این محصول به دلیل صرفه اقتصادی باال، ایجاد 
اشتغال برای خانواده ها، همچنین پایین بودن نیاز 
آبی آن در اســتان تهران، به گیاهی پر سود و مهم 
برای کشت در پایتخت تبدیل شده است. موضوعی 
که در ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی بر ادامه 
این پروژه و افزایش ســطح کشــت آن در سال ۹۸ 

تاکید شد.
زعفران یکی از کارآمدترین محصوالت از نظر 
بهره وری مصرف آب در جهان به حســاب می آید. 
فصل رشــد زعفران بیشــترین تطابق را با الگوی 
بارندگی در سراسر کشــور از جمله تهران دارد، به 
عبارت دیگر با شــروع بارندگی های پاییزه رشــد 
گیاه شــروع و با اتمام بارندگی های بهاره رشد آن 

خاتمه می یابد.
بنه های زعفران از نیمه اردیبهشت که بارندگی 
های بهاره قطع می شــود یک خواب با دوره ۵ ماهه 

را طی کرده و در این مدت نیاز به آبیاری ندارد.
مطالعــات مختلف در زمینه کشــت زعفران و 
امکان توســعه آن در مناطق مختلف استان تهران 
حاکی از آن اســت کــه در تمام این مناطق از جمله 
شــهر ری، دماوند و ورامین میزان برداشت زعفران 
بیش از همه متاثر از میزان دما و رطوبت است، یعنی 
دماهای پایین تر باعث افزایش راندمان برداشــت 
می شــود و فاکتورهای دیگر تاثیر کمتری را نشان 

می دهند.
بر اســاس این گزارش، زعفران در شهرســتان 
های پاکدشــت، ربــاط کریم، ورامین، شــهریار، 
اسالمشهر، دماوند و شهر ری کشت میشود و در هر 
هکتار از اراضی ۵/4 کیلو زعفران به دســت می آید. 
میزان تولید آن هم اکنون در اســتان تهران ۰/۸۱ 
تن در ســطح بارور ۱۵۰/۱ هکتار است و از این نظر 
رتبه هفتم را در کشور به خود اختصاص داده و از نظر 

عملکرد کیلو در هکتار رتبه دوم را در کشور دارد.

خبر خبر

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای 
اســالمی شهر اوشان، فشــم، میگون ؛ در این دیدار 
دکتر کرمــزاده ضمن قدردانی از زحمــات ارزنده و 
فعالیت هــای عمرانی، فرهنگی و خدماتی مجموعه 
شــهرداری و تمامی تالشــگران عرصــه مدیریت 
شهری مراتب ســپاس خود را از اعضای شورا اعالم 
کرد و گفت : شــوراها نماد بارز مردم ساالری دینی در 
کشور هســتند و اهمیت روز افزون شوراها در عرصه  
مدیریت شهری مبرهن اســت و شوراهای اسالمی 
شــهر و روستا ، تجلی زیبایی از مردم ساالری دینی و 
مشارکت عمومی مردم در نظام اسالمی جهت توسعه 

اجتماعی، فرهنگی، آبادانی و پیشرفت جامعه هستند.
 وی ضمن تبریک به مناســبت فرارســیدن نهم 
اردیبهشت، از اعضای شــورای اسالمی شهر که در 
جهت بالندگی ، شکوفایی ، عمران و آبادانی شهر قدم 
برمی دارند تقدیر و تشــکر کرد و تالش بیشتر جهت 
خدمات رســانی بهتر به شهروندان را در گرو همدلی، 

حمایت شورا با مدیریت شهری دانست.
 در ادامه اعضای شــورا ضمن تبریک متقابل اعیاد 
شــعبانیه از تالشهای رو به جلوی شهرداری تشکر و 
حمایت خود را برای حرکت به ســمت وضع مطلوب 

اعالم نمودند.

مرکز مشــاوره پیونده آموزش و پرورش دماوند با 
حضور معاون پرورشــی اداره  کل آموزش و پرورش 
شهرستان های تهران و جمعی از مسؤوالن در محل 

دارالقرآن قدر دماوند افتتاح شد.
به گزارش فارس رئیس آموزش و پرورش دماوند 
در حاشــیه این مراســم، ضمن تبریک روز مشاوره 
و روانشــناس اظهار کــرد: در جامعه امروزی، بحث 
آســیب های اجتماعی از موارد قابل طرحی است که 

همه ما در صدد پیشگیری از آنها هستیم.
مهــرداد پورفتحی، افــزود: با توجه بــه اینکه 
بیشترین قشــر جامعه زیرپوشش آموزش و پرورش 
اســت، احســاس کردیم کــه یک مرکز مشــاوره 
تحصیلی و خانواده که زیرمجموعه این نهاد باشــد، 

ضروری به نظر می رسد.
*هدف مرکز مشــاوره؛ پیشــگیری از 

آسیب های اجتماعی 
رئیس اداره آمــوزش و پرورش دماوند ادامه داد: 

به این ترتیب در محل دارالقرآن قدر دماوند اقدام به 
راه اندازی مرکز مشــاوره در جهت مشاوره تحصیلی 

و خانواده کردیم.
پورفتحــی اضافه کرد: در این راســتا با توجه به 
نشست های متعدد شورای آموزش و پرورش و تأکید 
فرماندار دماوند در خصوص پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی، این مرکز مورد افتتاح قرار گرفت.
وی عنــوان کــرد: مرکــز مشــاوره پیوند همه 
دانش آموزان را مورد پوشش قرار می دهد و مدیران 
مــدارس می توانند دانش آموزانی را که با اختالالت 

یادگیری مواجه هستند به این مرکز ارجاع دهند.
*ارائه خدمات مشاوره با تعرفه دولتی 

انجام می شود
رئیــس اداره آموزش و پــرورش دماوند تصریح 
کرد: مــا در این مرکز از مشــاوران منطقه در بحث 
تحصیلی استفاده می  کنیم؛ همچنین در نوبت عصر 
در این مرکز، مشاوره شامل خانواده و ازدواج، کودک 

و بزرگسال، اختالالت رفتاری و مهارت های زندگی 
به افراد ارائه خواهد شد.

پورفتحــی بیان کــرد: یکی از مــواردی که در 
کشــورهای پیشــرفته بــه آن می پردازنــد، بحث 
روان ســنجی، اجرای تست هوش و شخصیت است 
که با توجه به وجود اتاق کودک در این مرکز، مسائل 

روانشناختی مورد توجه قرار می گیرد.
وی گفت: ارائه خدمات در این مرکز مشــاوره با 
تعرفه دولتی انجام می شــود، البته در مواردی مانند 

آزمون های مختلف هزینه متفاوت خواهد بود.
*هنــوز اســتفاده از مشــاور در بین 

خانواده ها رایج نشده است
رئیــس اداره آموزش و پــرورش دماوند با بیان 
اینکه ما نیاز به تجهیزات بیشــتر از جمله اتاق بازی 
کودک پیشــرفته تری داریم، گفت: ما در شهر شاهد 
تابلوهای مشــاور امالک و اتومبیل زیادی هستیم، 
اما متأسفانه هنوز استفاده از مشاور در بین خانواده ها 

رایج نشده است.
پورفتحی عنوان کــرد: با توجه به راه اندازی این 
کلینیک تخصصــی، توصیه ما به خانواده ها، حضور 
در این مرکز و اســتفاده از خدمات آن اســت؛ در این 
خصوص ســایتی طراحی شــده و نوبت دهی نیز به 

صورت اینترنتی انجام می شود.
وی تأکیــد کرد: این مرکز دارای 6 اتاق در جهت 
آموزش گروهی، اتاق انتظار، بازی کودک و مشاوره 
فردی اســت؛ عالوه بر این از حضور مشاوران تغذیه 
صدا و ســیما نیز در مرکز مشــاوره پیوند اســتفاده 

خواهیم کرد.
رئیــس اداره آموزش و پــرورش دماوند تصریح 
کرد: با توجه به وضعیت مناسب اجتماعی و فرهنگی 
دماوند و همچنین تغییرات فرهنگی، نیاز اســت که 
به برگزاری نشست های خانواده به صورت عمومی 
بپردازیم که پیش از این نیز با اســتقبال خوبی مواجه 

بود.

دیدار شهردار اوشان، فشم ، میگون با اعضای شورای شهر 
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