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 اندیشه، پیشرو 
 در میان شهرهای تهران

پروژه هاي آماده 
بهره برداري شهرداري نسیم 

شهر، در دهه فجر

بودجه ۲۵ میلیاردی 
 شهرداری صالحیه به میزان

 ۴۸ میلیارد تحقق یافت

طرح های عمرانی شهرداری قدس 
در اولویت قرار گیرند

شــهردار قدس در جلســه با مشاوران پروژه های فنی و عمرانی شهرداری قدس، گفت: پروژه های عمرانی 
شهرداری باید در اولویت قرار گیرند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــورای اســامی و شــهرداری قدس، مسعود مختاری، اظهار 
داشت: پروژه های عمرانی این شهرداری به روال منطقی و اصولی در حال عملیاتی و...
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جنوب غرب تهران

سفره خانه سنتی طهرونیـا

در محیطی خانوادگی، زیبا و شاد

همراه با موسیقی زنده

انواع غذاهای اصیل ایرانی با کیفیت فوق العاده

با مدیریت: علی درمانلو
هرهفته میزبان بازیگران و خوانندگان مطرح 

سینما و تلویزیون

آماده پذیرایی از جشن ها و مجالس شما عزیزان

نشانی: رباط کریم- بلوار امام خمینی)ره( – جنب داروخانه شبانه روزی- زیرزمین بانک قوامین
تماس: ۵۶۴۲۳۰۶۷  -   ۵۶۴۲۶۰۵۸  -   ۰۹۱۲۶۲۳۰۸۲۶

۲

سخنی زیبا از حضرت علی)ع( درباره ی قرض الحسنه:به 
خدا چنین اســت مقداری از اموالتان را در راه دین بدهید و پیشــاپیش 
بفرســتید تا بخدا قرض داده باشــید تا برایتان بماند اگر اصا ندهید 

فریضه ای بر عهده  شما مانده است که آن را ترک کرده اید.
مدیرعامل صندوق قرض الحســنه خیبــر در گفتگوی اختصاصی 
با خبرنــگار ما از تمهیدات برنامه ها و اقدامات پیشــین و آتی و جایگاه 
قرض الحسنه بیان کرد: همانطور که مستحضر هستید در کتاب آسمانی 
قرآن کریم ۷  آیه بر جایگاه قرض الحســنه تاکید کرده است و ۱۱ مورد 
در بحث قرض الحســنه و ربا مطالب بسیار مهم را خداوند متعال متذکر 
شده اند،گل سر ســبد این مطالب گویای این است که قرض الحسنه با 
دســت خود خداوند به نیازمند منتقل می شــود در واقع رابط بین قرض 
دهنده و قرض گیرنده خداوند قادر مطلق است که خود بی نیاز و آفریدگار 
جهان هســتی و مالک یوم الدین می باشد همین بس در اهمیت قرض 
الحســنه. فرموده ثواب قرض الحسنه ۱۸برابر و ثواب انفاق بسیار کمتر 
از آن)۱۰برابر(اســت و به دلیل اینکه قــرض گیرنده چون متعهد به باز 

پرداخت آن می باشــد در رونق اقتصادی خانواده ها و در اشــتغال بسیار 
موثر خواهد بود.

در این راســتا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه خیبر بیان داشت: 
صندوق قرض الحســنه خیبر در ســال ۱۳۶۳ تاسیس و ابتدای سال 
۱۳۶۴ در خجسته سالروز میاد ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا 
با حضور خانواده ی معظم شهدا و رزمندگان فی سبیل اهلل امام جمعه ی 
شهرستان و نماینده ی محترم مجلس شورای اسامی شروع بکار کرد 
که تعداد ۲۱نفر از معتمدین شهرســتان در این امر با گام های اســتوار 
و خدا پســندانه ادامه فعالیت داشــتند و مجوز فعالیت آن از شهر بانی 
جمهوری اســامی ایران در وزارت کشور اخذ شده بود،در سال ۱۳۸۷ 
سازمان اقتصاد اسامی ایران و شورای پول و اعتبار طی توافق نامه ای 
نظارت بر ۱۲۰۰ صندوق قرض الحســنه را به سازمان اقتصاد اسامی 
واگذار کردند.الزم اســت یادآوری کنم سازمان اقتصاد اسامی ایران 
ســال ۱۳۵۸ توسط تعدادی از ســران انقاب اسامی ایران و خیرین 

تاسیس شده است.

مدیرعامل صندوق خیبر شهرستان رباط کریم:
صندوق خیبر امنیت سرمایه های مردم را بیمه 

کرده است

ادامه در صفحه ۲

 مترو؛  موفقیتی عظیم برای مدیریت 
شهری اسالمشهر
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در دهه فجر؛
عملیــات اجرایی پروژه 
تصفیه خانه بهارستان آغاز 

می شود

بیژن سلیمانپور فرماندار بهارستان گفت: 
در ایام اهلل دهه فجر امسال کلنگ احداث تصفیه 

خانه شهرستان به زمین زده خواهد شد.
  تنها تصفیه خانه شهرســتان بهارستان در 
روستای امامزاده باقر )ع( بخش گلستان در ایام 

اهلل دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد.
ایــن تصفیه خانه در مســاحتی به متراژ ۱۵ 
هکتار احداث خواهد شد. میزان اعتبار اولیه این 
 پــروژه ۳۶۰ میلیــارد ریــال پیــش بینــی 

می شود.

شــهردار نصیر شــهر 
انتخاب شد

  حسین رنجی بیست و ششم مهر از سوی 
تمام اعضای شــورای نصیر شــهر بــه عنوان 
شهرداراین شهر  انتخاب شد و حکم او ۸۳ روز بعد 

از این انتخاب توسط استاندار صادر شد.
در مراســم تودیع  محمود پور و معارفه حسین 
رنجی  نماینده مردم شهرســتانهای بهارستان و 
رباط کریــم. فرماندار شهرســتان رباط کریم ، 
مدیرکل امورشورها و شهرداری های استانداری 
تهران و دیگر مســئوالن شــهری و شهرستانی 
حضور به هم رســاندند.رنجی پیشــتر نیز مدتی 
شهردار نصیر شهر بود و به این شهر آشنایی کامل 
دارد.وی  بعد از نشســت با کارکنان شهرداری و 
اعضای شــورای نصیر شــهر در اولیــن اقدام با  
حضــور در مزار شــهدای گمنام نصیر شــهر با 

آرمانهای شهدا تجدید میثاق نمود.

خانچرلی خبر داد؛
کالهبرداری با وعده سفر 

به عتبات عالیات

فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضاء 
باند ۶ نفره کاهبرداران با شــگرد سفر به عتبات 
عالیات ، اقدام به برداشــت غیر مجاز از حســاب 

شهروندان می کردند، خبر داد.
سردار"محسن خانچرلی "در تشریح این خبر  
گفت: ماموران پلیس فتا شهرســتان قدس پس 
از دریافت گزارشــی مبنی بر برداشــت غیرمجاز 
از حســاب شــهروندی به مبلغ ۷۱۰ میلیون ریال 

،بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .
وی ادامــه داد: ماموران پلیس فتا با هماهنگی 
قضائی و بررســی تراکنش هــای بانکی، ۳ نفر از 
اعضای اصلی این باند را شناسایی کرده و طی یک 
قــرار صوری در یکی از اســتان های غربی آنها را 
دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی غرب اســتان 
تهران تصریح کرد: متهمان دســتگیر شــده در 
بازجویی های پلیســی اعتراف کردندکه ۳ نفر از 
همدستان آنها از داخل زندان با برخی از شهروندان 
تماس گرفته و به بهانه اینکه " شما در قرعه کشی 
برنده سفر به عتبات عالیات شده اید" مال باختگان 
را به پای دستگاه های عابر بانک کشانده و پس از 
دسترســی به اطاعات بانکی مبــادرت به خالی 
کردن حســاب بانکی این افراد می کردند.فرمانده 
انتظامی ویژه غرب اســتان تهران در پایان خاطر 
نشان کرد: متهمان به انجام کاهبرداری بالغ بر ۳ 
میلیارد ریال از حســاب تعداد زیادی از شهروندان 
اعتراف کردند و با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

   فرمانده سپاه رباط کریم 
معرفی شد

مراســم تودیع ســرهنگ ایلــکا و معارفه 
سرهنگ قنبری فرمانده سپاه رباط کریم  با حضور 
فرمانده  سپاه حضرت سیدالشهدا )ع(استان تهران 
سردار حسن زاده ، مسئولین ، فرماندهان نظامی و 
انتظامی ،ائمه جمعه و جماعات ، خانواده های شهدا 
و ایثارگــران و بســیجیان دالور شهرســتان در 
فرهنگســرای معلم برگزار شــد. در این مراسم  از 
زحمات و خدمات ارزشمند ۵ساله سرهنگ پاسدار 
هادی ایلکا تقدیر و سرهنگ پاسدار روح اهلل قنبری 
به عنوان فرمانده جدید شهرستان معرفی شد .قابل 
ذکر اســت ســرهنگ روح اهلل قنبری پیش از این 

فرمانده سپاه شهرستان پردیس بوده است.

 محمولــه توتون های قاچاق 
در دام پلیس رباط کریم

فرمانده انتظامی شهرســتان رباط کریم از 
شناسایی محل دپوی ۴۰ تن توتون قاچاق خبر داد.

سرهنگ پور سعادت در جمع خبرنگاران گفت: 
ماموران کانتری ۱۴ ابوطالب)ع( در پی گشت زنی 
های نامحسوس و فعالیت های اطاعاتی موفق به 
شناســایی محل دپوی توتون قاچاق در شهرک 
صنعتی ده حســن شــدند. وی افــزود: ماموران 
انتظامی ســریعا با تشــکیل دو تیــم عملیاتی و 
هماهنگی قضایی وارد محل شــده و در بازرسی از 
محل ۴۰ تن توتون قاچاق داخل کارتن ســاخت 
کشور ترکیه و فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف و 
متهم به نام» م م« را دســتگیر و جهت بررســی و  
 بازجویــی به پلیــس آگاهی انتقــال دادند. گفته 
می شــود.  ارزش ریالی کاالی قاچاق کشف شده 
توسط کارشناســان ۸۰۰ میلیون ریال محاسبه و 
قاچاقچی دســتگیر شــده پس از تشکیل پرونده 
جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی 

شد .

کار تعمیر و مونتاژ ســرچراغي هاي ۲۵۰ وات معیــوب تعدادي از پایه چراغ هاي 
روشنایي سطح شهر، صورت گرفت.

 به گزارش روابط عمومي شــهرداري احمدآباد مستوفي، این سرچراغي ها پس از 
مشــاهده نقص و خاموشي آنها توسط واحدهاي گشتي شهرداري، جمع آوري شده و 

به حوزه معاونت خدمات شهري منتقل شدند و کار تعمیر و تعویض قطعات معیوب آنها 
توسط عوامل این معاونت به انجام رسید. همچنین بر پایه خبر دیگری از بخش زیبای 
احمد آباد مســتوفی  ساخت سرویس بهداشتي پارک در حال احداث بازي کودکان در 
خیابان بهار به پایان رســید.  در ادامه روند تکمیل طرح احداث پارک بازي در خیابان 

بهار، پرسنل زحمتکش حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري، کار ساخت سرویس 
بهداشتي آن را به انجام رساندند و بناي آن را تکمیل نمودند.بنابراین گزارش، پیش از 
این، مراحل بسترسازي، راه اندازي سیستم روشنایي، حصارکشي پیرامون این فضا و 

گذاشتن در و برخي موارد دیگر در این خصوص، صورت پذیرفته است.

تعمیر و مونتاژ تعدادی از سرچراغي هاي شهر

چهاردهمین نشســت مطبوعاتی تدبیر دولت ، 
امید ملت اختصاصی شهراندیشــه در سالن جلسات 

شهرداری اندیشه برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــورای اســامی و 
شــهرداری شــهر اندیشــه ، چهاردهمین نشست 
مطبوعاتــی تدبیر دولت، امید ملت در ادامه سلســله 
نشســت های مطبوعاتی تدبیر دولــت، امید ملت در 
شهرســتان شهریار و در آستانه چهل سالگی  انقاب 
اســامی ایران با حضور خبرنگاران و اهالی رســانه 
شهرســتان شهریار، کاویانی شهردار ، جعفری رئیس 
، ســراقی نائب رئیس شورای اســامی شهر اندیشه 
، صادق زاده مشــاور فرمانــدار و مدیر روابط عمومی 
فرمانداری شهرستان شــهریار و فاحی مدیر روابط 
عمومی شهرداری شهر اندیشــه به منظور بررسی و 
رســیدگی به مســائل مرتبط با این اداره و مشکات 
 خدماتی شــهر اندیشــه در شــهرداری این شــهر

 برگزار شد .
در ابتدای این نشســت صــادق زاده مدیر روابط 
عمومی فرمانداری شهرســتان شــهریار اظهار کرد : 
هدف از برگزاری سلســله نشســت های مطبوعاتی 
تدبیر دولت ، امید ملت بررســی مســائل و مشکات 
شــهرها و انتقال آن به مدیران و مسئوالن مربوطه و 
در جهت رفع مشکات و همچنین ارائه دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید  در آستانه چهلمین سالروز پیروزی 
انقاب اسامی به مردم شهرستان شهریار می باشد.

در ادامه بهروز کاویانی شــهردار اندیشه با اشاره به 
پروژه های دهه فجر اظهار کرد : پروژه های متعددی 
در ســطح شــهر داریم که از مهمترین آنها بوســتان 

جوانمردان در فاز ۵ ، پیســت دوچرخه سواری در فاز ۵ 
و در فــاز اول این پروژه به طول ۴ کیلومتر ، فازنهایی 
بوســتان نقش اندیشه در حاشیه محور شهریار - کرج 
، بوستان نگارســتان  در فاز ۳ ، پروژه مشارکتی  بازار 
روز بهســتان در فاز ۴ که در دهه فجر به بهره برداری 

میرسد.
وی افــزود: فرهنگســرای بانو در کنار بوســتان 
مادران با اعتبــار اولیه ۴ میلیارد تومان و ورزشــگاه 
مــدرن و پیشــرفته در فاز ۲ با اعتبــار اولیه ۵ میلیارد 
تومان و همچنین احداث دو سالن سینما از دیگر پروژه 

های اندیشه میباشد.
کاویانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: 
در امر ورزش شــهر اندیشه نسبت به سایر شهرهای 
شهرستان شهریار پیشرو بوده است احداث ورزشگاه 

چند منظوره فــاز ۲ ویژه معلولین و جانبازان ، دهکده 
ورزشــی ، مســیر دوچرخه ســواری و چندین پروژه 

ورزشی موثر دیگر گواه این قضیه میباشد.
شهردار اندیشــه در ادامه ســخنان خود به طرح 
تفضیلی و چشم انداز ۵ ســاله شهر اندیشه ، اقدامات 
عمرانی - خدماتی ، تفریحی ، بحث فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل عمومی ، ایســتگاه متروی شــهری ، آب 
شرب و آبیاری قطره ای فضای سبز و هوشمند کردن 
آبیاری قطره ای ، روشــنایی ســطح شهر و بسیاری 
موضوعات دیگرشــهری با ارائه توضیحاتی گزارش 

خود را به پایان رساند.
در ادامه نشست مطبوعاتی تدبیر دولت ، امید ملت 
صادق جعفری رئیس شــورای اسامی شهر اندیشه 
اظهار کرد : خبرنگاران قشر تاثیرگذار جامعه هستند و 

مدیران و مسئوالن شهرستان همواره از نقطه نظرات 
و پیشنهادهای این قشر استفاده الزم را برده اند.

وی افزود : مجموعه شورای اسامی شهر اندیشه 
با یک همدلی و اتفاق نظــر ویژه ای در کنار یکدیگر 
امور و مســائل شهروندان را پیگیری میکنند و همین 
امر سبب بهبود در تسریع و انجام امور می شود ، بیش 
از 9۰ درصد از مصوبات شــورای اســامی شهر با ۷ 
رای کامل اعضا اجرایی می شــود لذا در کنار تضاد ها، 
اختاف سلیقه ها یک همدلی و همکاری قابل قبولی 

در بین اعضای شورای اسامی شهر حاکم است.
جعفری گفت : اندیشه شهر غنی و بافرهنگی است 
خواسته مردم اندیشه با خواسته سایر شهرها متفاوت 
اســت لذا تاش دوســتان بنده در پارلمان شــهری 
همواره در راســتای احقاق حقوق مردم می باشــد و 
نمایندگان مردم با افکار و آینده نگری بهتری در صدد 

بهبود آینده این شهر زیبا هستند.
رئیس شــورای اسامی شهر اندیشه بیان کرد : در 
ابتدای شــروع بکار دوره پنجم شورای اسامی شهر 
اندیشــه از روســای تمامی ادارات دعوت بعمل آمد و 
طی جلسه ای شورای اسامی شهر به عنوان وکای 
مردم در پارلمان شهری اندیشه آمادگی خود را جهت 
یاری همه ادارات و دســتگاه های خدمات رســان در 
 راســتای ارائه خدمــات هر چه بهتر به شــهروندان

 اعام کرد.
در پایان نشست مطبوعاتی تدبیر دولت ، امید ملت 
شــهر اندیشــه با اهدای لوح تقدیر از زحمات جال 
فاحی مدیر روابط عمومی شــهرداری اندیشــه در 

برپایی نمایشگاه مطبوعات تجلیل به عمل آمد .

اندیشه، پیشرو  درمیان  شهرهای تهران
خبر

ضمیمه رایگان روزنامه 2

 در جنوب غرب

 استان تهران

خبر

شــهردار قدس در جلســه با مشــاوران پروژه های فنی و عمرانی 
شهرداری قدس، گفت: پروژه های عمرانی شهرداری باید در اولویت قرار 

گیرند.
بــه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــورای اســامی و 
شــهرداری قدس، مسعود مختاری، اظهار داشــت: پروژه های عمرانی 
این شــهرداری به روال منطقی و اصولی در حال عملیاتی و اجرایی شدن 
هســتند و این روند مطلوب ترین روندی است که یک دستگاه اجرایی به 

ویژه شهرداری با توجه به تنوع فعالیت هایش می تواند داشته باشد.
شــهردار قدس افزود: شــهرداری های بزرگ در بحث فنی و عمرانی 
معمــواًل دچار ضعف می باشــند که یکی از دالیل عمــده آن را می توان 
ضعف نیروی انســانی دانســت زیرا حجم فعالیت ها بــا تعداد نیروهای 
انسانی مشغول در پروژه ها همخوانی ندارد، به همین دلیل باید از ظرفیت 

مشاورین استفاده گردد.
وی با بیان اینکه تخصص و تسلط مشاوران و کادر فنی ایشان به دانش 
روز، در حل و فصل مشــکات تأثیرگذار اســت، گفت: یک ایده تا تبدیل 
شــدن به یک خدمت و پروژه شــهری، معمواًل فرآیند زمان بری را طی 
می کند، و شــهروندان فقط لحظه افتتاح پروژه ها را شاهد هستند در حالی 

که روند پیچیده در پیشبرد پروژه ها از نظر دور می ماند.
مختاری تصریح کرد: ما به عنوان مجری پروژه های شــهری بر این 
نکته تأکید داریم که باید به یک ادبیات مشــترک در حوزه اجرایی برسیم 
و مشــاوران نیــز با در نظر گرفتن یک ضرب االجــل زمانی، پروژه های 
شــهری را عملیاتی و اجرایی کنند.شهردار قدس ضمن اشاره به اینکه با 
طوالنی شــدن فرایند برگزاری مناقصه و تصویب پروژه ها، هزینه های 
تحمیلی به شهرداری افزایش می یابد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در 

سطح شهر پروژه هایی در حال اجرا می باشند که سرعت پایین کار در آنها 
به هیچ وجه قابل قبول نیســت و این مســئله می توانــد از لحاظ زمانی 
ضررهای جبران ناپذیری را به شــهرداری تحمیل کند؛ لذا ضرورت دارد 
مشاوران، تسریع در اجرای پروژه های شهرداری را به عنوان اولویت کاری 
خود مدنظــر قرار دهند.وی با تأکید بر اینکه با تســریع در تعیین تکلیف 
قراردادها، با انرژی بیشــتر و بهتری در ســال جدید می توانیم پروژه ها را 
عملیاتی نماییم، خاطر نشان کرد: اگر طرح پروژه ها، نقشه های اجرایی و 
برآورد هزینه ها تا ابتدای ســال 9۸ آماده سازی و مصوب شود، می توانیم 
بــا یک برنامه ریزی هدفمند از لحاظ زمانی در اجرای پروژه ها، نقش مؤثر 
و  قابل توجهی ایفا نماییم.مختاری شهردار قدس، در خاتمه با بیان اینکه 
مــا باید همه تاش خود را در جهت تعریــف و اجرایی کردن پروژه های 
بیشتر شهری انجام دهیم تا بدین وسیله سهم کوچکی در عمران و آبادی 
شهر قدس داشته باشیم، بیان داشت: امیدواریم که مشاوران با در اولویت 
قــرار دادن فعالیت های اجرایی و عمرانی شــهرداری در محدوده زمانی 
تعیین شده و یا حتی زودتر، پروژه های شهرداری را عملیاتی کنند زیرا اگر 
اجرایی شــدن پروژه ها بیش از زمان مقرر طول بکشد؛ به ناچار و علیرغم 

میل باطنی مجبور به قطع همکاری با آنها خواهیم بود.

ادامه از صفحه اول
که صنــدوق قــرض الحســنه خیبر نیز 
تحت پوشــش سازمان اقتصاد اسامی ایران 
قــرار گرفته اســت و همچنیــن در تدوین و 
تصویب برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور، 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی سازمان 
اقتصاد اســامی ایران را بــه صورت قانونی 

متولی صندوق های مورد نظر قرار داد.
سازمان نیز از ابتدای تاسیس طی برنامه ای 
نماینــدگان تعــدادی از صندوقهــا را جهت 
تشکیل واحد هماهنگی صندوق های قرض 

الحسنه کشــور گرد آورده  است تا مشکات 
صندوق های قرض الحسنه در آن جا مطرح و 
چگونگی رفع آن ها مورد بررسی قرار بگیرد که 
بنده نیز دو دهه در آن جمع هستم که حضورم 
در آن جا در پیشبرد اهداف قرض الحسنه خیبر 
بسیار مفید واقع شده است و ما نیز توانسته ایم 
بیش از سه دهه در رباط کریم رابط بین خیرین 

و نیازمندان به وام باشیم.
با گذشــت هرروز بر لــذت خدمت در این 
تشکیات افزوده می شود و از مشتریان عزیزی 
که از سود کان بانکی صرف نظر کرده و پول 

خود را جهت رفع مشکات همشهریان عزیز 
در اختیار ما قرار می دهند ســپاس وافر داریم 
و جهت اطمینــان خاطر از تامین امنیت پولی 
آن عزیزان به اطاع می رساند صندوق قرض 
الحسنه خیبر مجهز به دستگاههای دزدگیر و  
دوربین های مدار بســته بوده و همچنین پول 
نقد در داخل صندوق،تحت پوشش بیمه های 
متعدد می باشــد و ضمنأ ساختمان صندوق و 
خزانه آن به صــورت بتن آرمه بوده که کاما 
از نظر امنیتی مورد تایید خبرگان این کار قرار 
گرفته اســت به طور متعدد به وسیله بازرسان 
محترم ســازمان اقتصاد اسامی ایران که از 
بازنشستگان خبره بانکهای دولتی می باشند 
مورد بررســی و حسابرســی و در صورت نیاز 
مشــاوره قرار می گیرد و همچنین بوســیله 
بازرس هیئت امنای صنــدوق خیبر که خود 
ســالها بــازرس و از مدیران تــراز اول بانک 
ملی ایران بوده مورد بررســی و حسابرســی 
و قــرار می گیرد و در شــرایط خاص روند کار 
به وســیله ایشــان ارائه طریق می شود ضمنا 
برنامه هــای خدماتی صندوق خیبــر نیز به 
گونه ای که مشــتریان عزیز کمتر به صندوق 
رفت و  آمد کنند و با پول نقد ســر و  کار نداشته 
باشند با پیشرفته ترین برنامه ها و نرم افزار روز 
خدمات ارائه می شــود و کارکنان صندوق نیز 
از افراد امین و مورد وثوق جامعه می باشــند و 
نحــوه پرداخت وام بــه متقاضیان بدون هیچ 
پیش شرطی انجام می شود و تنها درخواست 

متقاضی پس از بررســی و چگونگی نیاز و باز 
پرداخــت آن و توان صندوق انجام می شــود  
اینجاســت که حتی اندک سپرده ها و حساب 
های شــناور مشتریان عزیز میتواند گره های 
بزرگی را باز و مشکات بسیاری از خانواده ها 
را برطــرف کند و همین جاســت که مصداق 
مثال قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود 

وجود دارد.
گاهــی خداونــد می خواهــد با دســت 
 تو دســت دیگــر بندگانــش رابگیردوقتی 
دســتی را به یاری می گیری دســت دیگرت 
دست خداســت وماوشــمانبایداین فرصت 
راازدســت بدهیم شــایدتکراری نباشــد در 
اینجاتکلیــف مــا کارگزاران وشــماخیرین 
مخصوصا ائمه جماعات مساجد بسیارسنگین 
اســت که بیشــترازاین دربحث کمک به نیاز 

مندان کوشا باشیم. 
خاطرناشاد را دلشادکردن همت است
باغ آفت دیده را آبادکردن همت است 

ازاندیشــمندان  دینــی علمــاء وخطبــا 
انتظارمــی رود درایــن مســیر گام های بلند 
بردارند تافردا ازکوتاهی وغفلتمان  وازدســت 
دادن فرصتهای طایی  افســوس نخوریم . 
الزم اســت به اطاع مردم عزیزشهرســتان 
برســانم که خوشــبختانه  همه  صندوقهای 
قرض الحسنه شهرستان دارای مجوز قانونی 
وتحت پوشش سازمان اقتصاداسامی ایران 
می باشدازامنیت پولتان نگران نباشید وزمینه 

خدمت گســترده اســت به امیداینکه روزی 
نیازمندی در شــهرمان نباشد. با توجه به آیه 
شــماره ۲۴۵ســوره بقره وام با دست بی نیاز 
خداوند منان به وام گیرنده می رســد اطمینان 
دارم خیــر دنیا و آخرت می توانــد بی نهایت 

نصیب مشتریان خیر عزیز باشد.
شــیخ بهایی نیز در بحث خدمت به مردم 
اشعاری دارد که شنیدنش خالی از لطف نیست
همه روز روزه رفتن همه شب نماز کردن 

همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن 
ز مدینه تا به مکه به برهنه پای رفتن

 دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
 به معابد و  مساجد همه اعتکاف جستن 

ز مناهی و ماهی همه احتراز کردن 
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن

 ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن 
به خدا قسم که آن را ثمر آنقدر نباشد

 که به روی ناامیدی در بسته باز کردن
به عرض مشــتریان عزیز می رساند که ما 
فقط کارگزاریم هر چه هســت از آن شماست 

)هیچ اگر سایه داشت ما همان سایه هیچیم(
از نیازمندان به وام اســتدعا می شود به خدا 
توکل داشته باشند و ما نیز بر حسب وظیفه در 

خدمت این عزیزان خواهیم بود.
 از خداونــد منان خیــر دنیا و آخرت را برای 
تمــام خدمتگزاران مومن که با انگیزه خدمت 
صادقانه و خیر خواهانه خود خنده و نشــاط بر 

لبهای بندگان نیازمندمی نشانند خواستاریم.

شهردار قدس در جلسه ای با مشاوران پروژه های فنی و عمرانی شهرداری قدس:

طرح های عمرانی شهرداری قدس در اولویت قرار گیرند

مدیرعامل صندوق خیبر شهرستان رباط کریم:

صندوق خیبر امنیت سرمایه های مردم را بیمه کرده است
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دیدار روسای اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و آبفای 

بهارستان 

رؤسای ادارات آبفا و فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرستان بهارستان به منظور بررسی راههای اطاع 
رســانی عمومی در حوزه فاضاب شهری در محل 

اداره فرهنگ و ارشاد اسامی به گفتگو نشستند.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسامی شهرستان بهارســتان در این نشست رضا 
زاده مدیر ســازمان آبفای شهرســتان بهارســتان 
ضمن اشــاره به اهمیت توجه و نگاه ویژه به وضعیت 
فاضاب شهری و ضرورت استفاده صحیح از آبهای 
برگشتی به محیط زیســت، از اداره فرهنگ و ارشاد 
اســامی خواست تا به نحو شایسته ای در خصوص 
اطاع رسانی از طریق خبرنگاران و خبرگزاری های 

شهرستان مساعدت الزم صورت پذیرد.
غامرضا آبــکار رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامی شهرستان بهارســتان نیز ضمن تشکر از 
زحمات سازمان آبفای شهرستان در اصاح الگوی 
مصرف آب و فرهنگ بهره برداری از این نعمت الهی 
از آمادگــی اداره، خبرنــگاران  و نشــریات محلی و 

سراسری و همچنین سایت های خبری خبر داد.

برگزاری جلسه هم اندیشی 
اعضــای انجمــن هنرهای 

تجسمی اسالمشهر 

جلسه هم اندیشی اعضای انجمن هنرهای 
نمایشی شهرستان اسامشهر با حضور مهدی پور 
رئیس اداره  فرهنگ و ارشاداســامی و مســئول 
انجمن نمایش شهرســتان و جمعی از هنرمندان و 
اعضای انجمن روز یکشنبه ۱۶ دی در سالن جلسات 

اداره برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسامی اسامشهر،  در این جلسه مهدی پور ضمن 
تشریح برنامه های هنری شهرستان در فصل تئاتر 
اسامشهر به بیان مسائل حوزه نمایشی با استفاده از 
ظرفیت های موجود شهرستانی پرداخت و از مسئول 
انجمن هنرهای نمایشــی خواســتار تمام تاش و 
ظرفیت شان برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های 
هنری در این شهرســتان شــد. در ادامه این جلسه 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی اسامشهر 
حمایــت همه جانبه خــود را از فعالیت های انجمن 
اعام نمود و به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل ، 
مشکات و دغدغه های انجمن پرداخت.  در پایان 
مســئول انجمن نمایش شهرســتان نیز به تشریح 
برنامه های پیش روی انجمن پرداخت و در خصوص 
برگزاری دوره های آموزشــی ، اجراهای نمایش در 
فصل تئاتر و استقبال خوب مخاطبین از این اجراها 

مطالبی را عنوان نمود.
 

بازدیــد سرپرســت اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
رباط کریــم از کانون فرهنگی 

مسجد امام حسین )ع( 

سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی 
شهرســتان رباط کریم از کانون فرهنگی وهنری 

مسجدامام حسین )ع(بازدیدکرد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشــاد 
اسامی رباط کریم ،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرستان رباط کریم شانزدهم دی ازکانون 
فرهنگی و هنری نینوا مسجدامام حسین )ع( بازدید 
بــه عمــل آورد.در این بازدید  عزت اله عســگری 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان 
با حجت االســام احمدی مسئول کانون ازبرنامه 

های این کانون بازدید به عمل آورد .
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسامی رباط 
کریم ضمن قدردانی از زحمات مســئول واعضای 
فعال این کانون قول مساعددربرگزاری برنامه های 
فرهنگی وهنری کانــون داد.درپایان ازطرف این 

اداره ۲۰۰جلد کتاب به کانون اهداء شد.

اداره  رئیــس  معارفــه 
تبلیغات اسالمی رباط کریم 

برگزار شد

آئین تکریم و معارفــه رئیس اداره تبلیغات 
اســامی رباط کریــم، با حضور حجج اســام 
سیدناصرالدین نوری زاده، مدیر کل اداره تبلیغات 
اسامی استان تهران؛ سیدحسین کوششی، معاون 
فرهنگی،  پژوهشــی و آموزشی؛ حسن ترابی، امام 
جمعــه؛ جباری، معــاون اداری و مالی، خدایاری؛ 
مســئول اداری؛ سیدمهدی ســاداتی، فرماندار و 
مســئولین ادارات، اعضای شورای هیات مذهبی و 
کانون مداحان، مؤسســات و خانه هــای قرآنی، 
روحانیون مستقر و ائمه جماعت، ۱۱ دی  جاری در 

سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد.
در این مراســم، حجت االسام توالئی، ضمن 
خیر مقدم به حاضرین، به ارائه گزارشی از اقدامات 
انجام شــده دوران خدمتگزاری خود پرداخت و از 
همکاری همه مسئولین محلی و منطقه ای و مبلغین 
در انجام مأموریت ها و برگزاری مناسبت ها قدردانی 
کرد.در ادامه، حجت االسام نوری زاده، از زحمات 
ارزنده توالئی در ســمت رئیس اداره که مایه خیر و 
برکت برای سازمان تبلیغات اسامی بود، تشکر و 
قدردانی کرد و از مســئولین خواســت با همدلی و 
هم افزایی نســبت به برنامه های فرهنگی و دینی 
شهرســتان تعامــل و همکاری کننــد.در پایان، 
حجت االســام ناصر حیدری به سمت سرپرست 
اداره تبلیغات اسامی رباط کریم معرفی شد و حکم 
انتصاب توســط مدیر کل تبلیغات اسامی استان 

تهران به وی تقدیم شد.

شهردار صالحیه:

بودجــه ۲۵ میلیــاردی 
شهرداری صالحیه به میزان 

۴۸ میلیارد تحقق یافت    

قربانــی گفــت : بودجــه ۲۵ میلیاردی 
شــهرداری صالحیه به میزان ۴۸ میلیارد تحقق 

یافت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، 
شــهردار صالحیه با بیان اینکه این بودجه از سال 
9۳ تا 9۷ با رشــد ۳ برابری مواجه شــده اســت 
اذعان کرد : بــا نگاه منصفانه به خدمات عمرانی 
شــهرداری صالحیــه در حوزه هــای مختلف و 
مقایســه آنها با سال های گذشــته این موضوع 

کامًا قابل لمس است.
وی در ادامــه افزود : قطعًا اجرای بیش از ۱۰۰ 
پروژه شــاخص و تحول آفرین، نتیجه مدیریت 
بهینه منابع و صرف تمــام ظرفیت های موجود 

برای عمران و تعالی شهر صالحیه است .

برگزاری با شکوه جشنواره 
شعر فجر در رباط کریم 

به مناســبت والدت حضــرت زینب )س(، 
محفل جشنواره بین المللی شعر فجر در شهرستان 

رباط کریم با حضور بانوان شاعر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد 
اسامی شهرستان رباط کریم، این محفل با حضور 
عزت اهلل عسگری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اســامی شهرســتان رباط کریم، بهروز جالی 
معاون فرهنگی و امور اســتان های بنیاد شــعر و 
ادبیات داستانی و اعضای شورای شهر رباط کریم 

برگزار شد.
دراین مراسم عسگری با تشکر از مدیرعامل بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی برای توجه به اهالی ادب دوست 
رباط کریم جهت میزبانی محفل بانوان سیزدهمین 
جشنواره بین المللی شعر فجر، ابراز امیدواری کرد که 
 این شهر بتواند در آینده نیز میزبان رویدادهای مهم 

فرهنگی باشد.
در ادامه بهروز جالــی معاون فرهنگی و امور 
اســتان های بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان با 
اشاره به نحوه برگزاری دوره های پیشین جشنواره 
شعر فجر گفت: جشــنواره شعر فجر تا سال 9۳ به 
شکل محفلی برگزار می شد؛ ولی از سال 9۳برگزاری 
این رویداد ملی ادبی بر عهده بنیاد شــعر و ادبیات 

داستانی ایران قرار گرفت.

سرپرســت شهرداری گلســتان با اشــاره به اینکه مردم داری سرلوحه اقدامات 
شهرداری خواهد بود، از ادامه فعالیتهای شهرداری خبر داد.

مراسم معارفه فرزین سرپرســت جدید شهرداری گلستان با حضور علی حسنی 
رئیس، اعضای شورای اسامی شهر، کلیه معاونین، مدیران عامل سازمانها، روسای 

ادارات و مسئولین واحد ها برگزار شد.

 فرزین در این مراســم با اشــاره به اینکه مردم داری سرلوحه اقدامات شهرداری 
گلســتان خواهد بود اظهار کرد: با خدمت مضاعف می کوشــیم با این تغییر خللی در 
خدمت به شهروندان گلستانی حاصل نشــود و امیدواریم مدیریت شهری گلستان 
موفق تر از گذشــته باشــد و حتی ســاعتی اجازه نمی دهیم خدمت رسانی به مردم 
گلستان متوقف شود.سرپرست شهرداری گلستان افزود: خدمتگزاری به مردم را در 

عمل نشان می دهیم و هر جا مدیریت شهری ورود پیدا کرد، خروجی آن برای شهر 
گلستان آبادانی و پیشرفت خواهد بود.

وی تصریح نمود: از اعتماد اعضای محترم شورای اسامی شهر گلستان به بنده 
تشــکر می نمایم و امیدوارم بتوانیم با همکاری پرسنل خدوم شهرداری، در راستای 

خدمت رسانی به مردم خوب گلستان موفق عمل نمائیم.

خدمت رسانی به مردم متوقف نمی شود

بــا تاش جهــادی مدیران شــهری به ویژه 
شــهردار و شورای شهر اسامشهر  باالخره خواست 
دیرینه ی مردم اسامشــهر برای اتصال این شــهر 
بزرگ و پرجمعیت به مترو در حال محقق شدن است.

 بــا برگــزاری آییــن کلنگ زنی  طــرح اتصال 
شهرســتان اسامشــهر به متروی تهران ، عملیات 

اجرایی این پروژه بزرگ آغاز شد.
بر اســاس این طــرح  خط ۳ متــروی تهران از 
ایستگاه آزادگان به سمت میدان نماز و سپس میدان 

قائم امتداد می یابد.
شهرســتان اسامشهر را می توان یک کانشهر  
خوانــد که عاوه بــر جمعیت باالی خــود، میزبان 
مسافران عبوری شهرها و استانهای همجوار در طی 
روز است. به طوری که طبق آمارهای رسمی روزانه 
حدود ۱۱۰ هزار سفر از اسامشهر به سمت تهران و 

بالعکس صورت می پذیرد .
این حجم از جابجایی  و تردد مســافرین با وسائط 
نقلیــه عمومی و شــخصی  مشــکاتی همچون 
ترافیــک، آلودگی هوا ، مشــکات روحی و روانی و 

خستگی جسمی مردم را در پی  داشت.
این مسایل  ضرورت ایجاد زیرساخت های حمل 
و نقل ریلی همچون احداث خط مترو در اسامشــهر 

را واجب می نمود. 
تاریخچــه  مختصــری از پروژه بــزرگ مترو 

اسالمشهر:
مطالعات طــرح اتصال اسامشــهر به متروی 
تهران در شــهریور ۱۳۸9 به تصویب شورای عالی 
ترافیک کشورو یک سال بعد به تایید کمیسیون ماده 
۲۱۵ قانون برنامه پنجم توســعه رسید که با معرفی 
شــهرداری تهران به عنوان دســتگاه  متولی اجرا از 
سال 9۱ در الیحه بودجه سنواتی دولت قرار گرفت .

و دقیقا از این زمان بود که  مشکات و نابسامانی 
هایی در اجرای طرح به وجود آمد.

زیرا شهرداری تهران نمی توانست متولی و هزینه 
گزار اجرای طرح در شــهری دیگر باشــد زیرا برای 
شــهرداری تهران بر اساس قانون امکان هزینه کرد 

در خارج از محدوده شهری وجود نداشت.
این مساله موجب مســکوت و باتکلیف ماندن 

احداث متروی اسامشهر در سالیان گذشته بود.

باز شدن گره احداث مترو:
در ســال 9۶ بــا تشــکیل دوره پنجم شــورای 
اسامی شــهر اسامشــهر و جریان یافتن خونی 
تــازه در شــریان های مدیریت شــهری  و با ابتکار 
شورا و شــهرداری اسامشهر   و همچنین همراهی 
نمایندگان مجلس، پیگیری تغییر  دســتگاه اجرایی 
طــرح متروی اسامشــهر از شــهرداری تهران به 
شــهرداری اسامشــهر با جدیت در دستور کار قرار 

گرفت .
در همیــن راســتا در تیر 9۷ قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــا  پــس از مذاکرات مفصــل به عنوان 
پیمانکار پروژه انتخاب  و تشــکیل سازمان))حمل و 
نقل ریلی اسامشــهر و حومه(( به عنوان پیش نیاز 
تغییــر مجری طــرح و همچنین الیحــه عملیات 
 اجرایــی فازهای ۱ و ۲ مترو اسامشــهر به تصویب

 اعضای شورا رسید.
در مرداد 9۷ با حمایت و مســاعدت وزیر کشور در 
خصوص تغییر مجری طرح نامه ی مشترکی از سوی 
شهرداری اسامشهر ، شــهرداری تهران و وزارت 
کشــوربه معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه ارائه شــد که با پیگیری های مدیران 
شــهرداری و اعضای شــورا در نهایت  در جلسه روز 
۱۵ آبان 9۷ سازمان برنامه و بودجه کشور، مباحثات 
الزم در خصوص تغییر کارفرمای پروژه انجام  و پس 
از آن نیز  در جلســه ۱۲ دی 9۷ هیات وزیران با تغییر 
دســتگاه اجرایی طرح اتصال اسامشهر به متروی 

تهران موافقت و اباغ نمود.
بــا این وصف پروژه اتصال اسامشــهر به مترو 
تهران نه تنها در بودجه ســنواتی کشــور برای سال 
9۸ تثبیت شد بلکه با اباغ رسمی معاون اول ریاست 

جمهوری شهرداری اسامشــهر به عنوان مجری 
طرح معرفی شــد تا با استفاده از منابع داخلی و جذب 
سرمایه گذار اقدام به احداث خط مترو ی اسامشهر 

نماید.
تاش های ســتودنی شورا و شهردار اسامشهر 
در تغییــر مجــری طرح از شــهرداری تهــران به 
شــهرداری اسامشــهر را می توان اقدامی جهادی 
و فداکارانه دانســت  که علیرغم ایجــاد  بار فراوان 
 مالی ، مســئولیت اجرایی ســنگینی را نیز بر دوش

 این دو نهاد گذاشت.
مجموعه مدیریت شهری اعم از شهردار و شورا با 
این اقدام  اسامشهر را از یک شهر شلوغ و پر ترافیک 
به شــهری نوین با سیستم حمل و نقل مدرن ، امن و 
پایدار تبدیل می کنند، اقدامی تاریخی که ثمرات آن 

را  تا سالها مردم شریف اسامشهر خواهند چشید.

مترو؛  موفقیتی عظیم برای مدیریت 
شهری اسالمشهر

خبر

3 ضمیمه رایگان روزنامه 

 در جنوب غرب

 استان تهران

خبر

بیماري هاي غیر واگیر مهمترین علت مرگ و 
میر در کشور به شمار می رود بطوري که ۸۲ درصد بار 
بیمــاري هــا در ایران بــه بیماري هــاي غیر واگیر 
اختصاص دارد. یکی از مهمترین عوامل خطر بیماري 
هــاي غیرواگیر،تغذیه نامناســب و مصرف زیاد قند ، 

نمک و چربی است.
نمک: درخصوص مصرف نمک الزم بذکراست 
که مصــرف غذاهای پرنمک فرد را به ســکته قلبی 
و مغــزی نزدیکتر نموده و مصرف زیادآن ســبب باال 
رفتن فشــار خون نیز می شــود.ازطرفی مصرف زیاد 

نمک خطر پوکی اســتخوان وابتا به ســرطان معده 
رادرفردافزایش می دهد.پس باید ازنمک یددارتصفیه 

شده وآن هم به میزان کم استفاده کنید.
روغن هاوچربی ها: از مصرف بی رویه شیرینی 
های خامه دار، چیپس، سس سفید ساالد، سوسیس، 
کالباس،همبرگر، کله پاچه، مغز، دل و قلوه که حاوی 

مقدار زیادی چربی هستند اجتناب کنید. 
مصــرف چربی وروغن را کاهــش داده و غذاها را 
بصورت کبابی، تنوری، بخارپز یا آب پز تهیه ومصرف 

نمایید.

همچنین ازمصرف غذاهای آماده و فوری )فست 
فــود( بپرهیزید و مصرف این گونه غذاها راحداکثر به 

یک باردرماه محدود کنید.
قند: مصرف مواد غذایی دارای قندهای ســاده 
مانند شیرینی، شکات،آب نبات، مربا، انواع شربت ها 
ونوشــابه هارا کاهش دهید چراکه مصرف زیاد مواد 
قندی و شیرین عامل اصلی ابتا به دیابت می باشند.

خوردن مواد قندی و شیرین را به حسرت دائمی تبدیل 
نکنیــد. پس با کاهش مصرف قند و شکر،شــیرینی 

سامتی را بچشید.

منبع: دستورالعمل های وزارت بهداشت 
،درمان وآموزش پزشکی- دفتربهبودتغذیه 

جامعه
گردآوری:فریدحامدی-کارشــناس 
تغذیه ورژیــم درمانی-مرکزبهداشــت 

شهرستان رباط کریم

سالمتی؛ هدیه تغذیه سالم برای بدن

سه طرح و پروژه عمراني و خدماتي  جدید   
در دهه فجر امســال از سوي شــهرداري نسیم 
شــهر و با اهتمام شوراي اسامي شهر به مرحله 

بهر ه برداري خواهد رسید. 
به گزارش روابط  عمومي شــهرداري نسیم 
شــهر همزمان بــا دهه فجر امســال به میمنت 
فرارسیدن چهلمین ســالروز پیروزي شکوهمند 
انقاب اســامي ، ســه پروژه  جدید از ســوي 
شــهرداري جهــت افتتــاح و تقدیم بــه عموم 
شــهروندان گرامي در حال اجرا و آماده ســازي 
اســت که به زودي شــاهد بهره برداري از آن ها 

خواهیم بود . 
مهندس عباس شــوندی شهردار نسیم شهر 
با اشــاره به اجرا و بهره بــرداري از پروژه هاي 
مختلف توسط شــهرداري نسیم شهر گفت : در 
سال گذشــته و طي ســالجاري براي مجموعه 
مدیریت شهري و شــوراي اسامي شهر توجه 
بیــش از پیش بــه رفع مشــکات مناطق کم 
برخوردار و زمینه ســازي براي توســعه هرچه 
بیشتر این مناطق داشته اند و اجراي پروژه هاي 
مختلفي همچون توســعه و احداث فضاي سبز ، 
ساماندهي و بهســازي رودخانه سالور در محله 
حصارک پایین و تبدیل آن به بوســتان بزرگ و 
زیباي نهج الباغه ، احداث کمربندي ۴۵ متري 
بلوار والیت حد فاصــل از میدان امام خامنه اي 
)مدظله العالي ( و اتصال به جاده دسترسي پایانه 
و حــل یکــي از بزرگترین معضــات  دیرینه و 
ترافیکي شــهر ، ســاماندهي رودخانه شاد چاي 
در محله امام خمیني )ره( و توســعه فضاي سبز 
و احــداث پارک شــاد چاي ، اجــراي عملیات 
عمراني زیر سازي و آســفالت کمربندي جنوبي 

و کمربندي شــمالي در محله امام خمیني )ره( ، 
تخریب و باز ســازي جداول فر ســوده در معابر 
اصلي و فرعي شهر ، جدولگذاري در معابر جدید 
اال حداث ، خرید و حمل مخلوط ، مناسب سازي 
و پیاده رو ســازي معابر اصلــي همچون خیابان 
امــام خمیني )ره ( – خیابان شــهید مطهري و 
خیابان شــهید چمران و ... ، اجراي ســاماندهي 
و پروژه زیر گذر آرامســتان باغ بهشــت ، اجراي 
فاز دوم پارک بــزرگ ۲۰ هکتاري خلیج فارس 
)بــاغ امامي (، لکه گیري و آســفالت معابر محله 
هاي مختلف شــهر ، خرید و نصب وسایل بازي 
کودکان و نیمکت و ســطل زباله و ست ورزشي 
در بوســتانهاي سطح شهر ، آغاز پروژه  بهسازي 
پارک جنگلــي نبوت ، پروژه بازگشــایي رمپ 
خروجي احمد آباد جانســپار به آزاده راه تهران- 
ســاوه ، احداث فرهنگســراي در محل بوستان 
خلیج فارس ، آزاد ســازي برخــي اماک واقع 
در طرح هاي شــهري ، توزیــع عادالنه خدمات 
عمراني در محله هاي مختلف شــهر و بسیاري 
کار هاي دیگر عمراني ، همگي نشان مي دهد که 
خدمت رساني شهرداري و شوراي اسامي شهر 
و تاش مجموعه مدیران  و کارکنان شهرداري 
در جهت تسریع روند توسعه و عمران نسیم شهر 

توقف ناپذیر است .
مهندس شوندي در ادامه پروژه هاي عمراني 
و خدماتــي قابل افتتاح در دهه مبارک فجر را به 

این شرح اعام نمود : 
۱- پــروژه عملیــات دیوار کشــي ، محوطه 
سازي و احداث سرویس بهداشتي و نگهباني در 
آرامستان باغ بهشت با اعتبار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال 

۲- پروژه زیر گذر آرامســتان باغ بهشــت با 
اعتبار۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

۳- پروژه احداث پارک در حاشــیه رودخانه 
شاد چاي با اعتبار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدیریت شهري نسیم شهر در خاتمه با اعام 
اینکه توسعه فضاي سبز نیز از اولویت هاي مهم 
شــهرداري مي باشد افزود : هم اینک نسیم شهر  

داراي ۳۳ پــارک محله اي  مي باشــد و تاکنون 
متراژ فضاي ســبز در کل شهر۱/۷۸۸/۳۱۴متر 
مربع و سرانه فضاي سبز هم اکنون براي هر نفر 
با توجه به جمعیت ۲۰۰۳9۳ نفري شــهر9۱/۸ 
متر مربع مي باشــد . که انشاء اله در نظر داریم با 
برنامه ریزي هاي بعمل آمده و اقداماتي در حوزه 

فضاي سبز سرانه ها را افزایش دهیم .

شهردار نسیم شهر  اعالم کرد؛

پروژه هاي آماده بهره برداري شهرداري نسیم شهر، در دهه فجر
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دوشنبه اول بهمن 1397   شماره 5305
ضمیمه رایگان روزنامه در جنوب غرب استان تهران

یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظیعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

شهردار پرند:

پرند را به یک برند تبدیل 
کنیم 

سعید آگشته شهردار پرند در مراسم معارفه 
خود مهمترین تبلور مدیریت صحیح شهری را در 
روحیه مردم دانست و گفت: اگر سیستم شهرسازی 
و مدیریت شــهری خوب باشــد مردم خوشحال 
خواهنــد بود و من وظیفه خود می دانم تاش کنم 
مردم از زندگی در شــهر خود خوشــحال و راضی 

باشند.
آگشــته با بیان این که تیــم مدیریتی محدود 
نمیتواند برای ســاخت یک شهر خوب کافی باشد 
تصریــح کرد: فرایند شهرســازی خوب  با برنامه 
محوری ، انســان محوری و بــا اعتقاد به  این که 
شــهر را مردم می ســازند به وجود می آید و ما در 
این مسیر تنها هدایتگر هستیم و می توانیم به این 

فرایندها سمت و سو بدهیم.
شــهردار پرند  در پایان تعامل و یکپارچگی را 
عامل مهمی برای موفقیت برنامه های شهرداری 
دانست ابراز امیدواری کرد: تحت زعامت امام جمعه 
پرنــد و هدایت فرماندار رباط کریم و رهنمودهای 
نماینده مجلس، این دوره را به یک فرصت و پرند 

را به یک برند  برای زندگی تبدیل کنیم.

با شهردار جدید پرند  
از دیروز تا امروز

ســعید آگشــته متولد ۱۳۵۳ فارغ التحصیل 
کارشناسی عمران در ســال ۱۳۵۷ و کارشناسی 
ارشد شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

در سال ۱۳۷9 
سوابق مدیریت و اجرائی

شهردار آبیک از مهر 9۶ تاآذر 9۷
شهردار الهیجان از سال 9۳ تا شهریور 9۶

شــهردار شهر الوند و شهر صنعتی البرز از سال 
۸۶ تا مرداد ماه ۱۳9۲ 

رییس دبیرخانه بهترین عملکرد شــهرهای 
جهان اسام 

مدیرعامل شرکت مشــترک شهرداری های 
کشور از سال 9۱ تا 9۳

رییس هیئت مدیره شهر صنعتی البرز 
رییس مجمع شرکت شهر صنعتی کرمانشاه

عضو مجمع شهر صنعتی رشت استان گیان
رییس و ســخنگوی مجمع شهرداران استان 

قزوین سال 9۲ تا 9۶
عضو هیئت مدیره جامعه مهندســان شهرساز 

ایران سال ۸۳ تا ۸۴
مدیرعامل شرکت بین المللی شهرسازی نوین 
رییــس هیئت فوتبال اســتان قزوین و عضو 

مجمع فدراسیون فوتبال از سال 9۲ تا 9۴
مــدرس دانشــگاه و مولف مقــاالت و ایراد 
ســخنرانی های متعدد در زمینه های مدیریت و 

اقتصاد 
عضو ســازمان نظام مهندســی عضو مجمع 

شرکت شهر صنعتی رشت
مدرس دانشــگاه)تدریس در دانشــگاه های 

استان گیان ، قزوین، البرز(
عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری 

های استان قزوین 
رییس هیئت فوتبال استان قزوین 

مدیر طرح های راهبردی بنیاد مستضعفان
با سابقه ۱۱ سال مدیریت شهری

افتخارات و فعالیت های اجتماعی
دارنده نشان مدیر شایسته ملی سال ۱۳9۴

شهردار برگزیده در همایش شهرهای متوسط 
)وزارت راه و شهرسازی سال ۱۳9۰(

شهردار نمونه استان قزوین
دارنده نشان سفیر صلح – ۲۰۱۱۳9۱

 )UN.Habitat( مشــاور دفتر منطقه ای
)مرکز منطقــه ای برنامه بهتریــن عملکردها و 
راهبری محلی خاورمیانه برنامه اسکان بشر ملل 

MERC-BLP متحد
 اولین شهرساز افتخاری ایران ۱۳۸۱

کســب عنوان مقاله برگزیــده پنجمین دوره 
جشنواره مهندســی عمران با موضوع شهرهای 

اسامی ۱۳۵۷
رییس دبیرخانه بهترین عملکرد شــهرهای 
اسامی )Waic( اخذ  حکم از رییس بنیاد جهانی 

رهبران شهری

 مدیــرکل دفتــر امور شــهری و 
شوراهای استانداری تهران:

پرند می تواند یک الگو
 در کشور باشد

 ســلیمانی راد طی ســخنانی در مراســم 
معارفه سعید آگشته شهردار جدید پرند بر جایگاه 
انسان و شانیت انسان در برنامه ریزی و مدیریت 
شهری تاکید کرد و گفت: انسان باید در عالیترین 
جایگاه و شانیت  باشد و مجموعه مدیریت شهری 
اعم از شورا و شهرداری  برای ارتقای  این جایگاه 

تاش کنند.
این مســئول اســتان تهران با بیــان این که 
عاوه بر توســعه کمی باید توسعه کیفی را نیز در 
مدیریت شهری خودمان لحاظ کنیم افزود: شهر 
باید انسان محور باشد و توسعه با محوریت تعالی 
انسانی صورت گیرد .وی  توسعه شهری را بدون 
توسعه انسانی و اعتای فرهنگ عمومی نشدنی 
دانسته و در تشریح چگونگی برنامه ریزی انسان 
محور در شهرها گفت: باید شهری بسازیم که در 
آن مدیران خالصانــه و بدون تبعیض کار کنند و 
خدمات شهری را همه مردم ببینند ، نوع دوستی 
و تعامــل و مهرورزی در آن مــوج بزند و اعتماد 

متقابل بین مردم و مسئوالن تعمیق شود.
سلیمانی راد با تاکید بر همکاری همگانی برای 
توســعه شهری  یادآور شد: پرند استحقاق تبدیل 
شــدن به الگو در کشور را دارد و از شهردار جدید 
نیــز انتظار دارم با این دید و افق حرکت کنند و از 
فرهیختگان، هنرمندان و همه اقشار مردم برای 
ســاخت شهری که الگوی شهرســازی ما باشد 

کمک بگیرند.
مدیر کل دفتر امور شــهری استانداری تهران  
در ادامه مشکل اصلی شــهرهای استان تهران 
بخصوص پرند را  مســاله درآمد دانست و گفت:  
۵۰ تا ۶۲ درصد منابع درآمدی شــهرداری ها از 
محل ارزش افزوده اســت و اگر روزی این منبع 
قطع گردد اکثر شــهرداری هــای ما تعطیل می 
شــوند بنا بر این باید برای تامین منابع درآمدی 
پایدار تاش شــود تا مشکات شهرداری ها نیز 

مرتفع شود.
ایــن مدیــر اســتانداری تهران با اشــاره به 
مشــکاتی که در نتیجه دو مدیریتی بودن پرند 
وجود دارد ابراز امیدواری کرد در زمان شــهردار 
جدید مشکات بین شهرداری و شرکت عمران 

حل شود.

امام جمعه  پرند در مراسم معارفه  
شهردار: 

ثبات مدیریــت در پرند 
برای به نتیجه رسیدن امور   

الزم است

حجت االسام پاشاکی در سخنانی که به 
مناســبت تودیع و معارفه شهردار پرند  برگزار شد 
بــه  اهمیت ثبات در مدیریت شــهری  تاکید و از  
انتخاب ســعید آگشته به مدیریت شهرداری پرند 

استقبال کرد و گفت: 
 امروز شــورای شهر پرند مســتقل و با اقتدار 
فعالیت می کند و  بنده از نزدیک شــاهد اقدامات 
مثبــت  مهندس آگشــته در الهیجــان بودم و 
امیــدوارم  این اقدامات در پرند نیز که به زودی به 
شــهری ۷۰۰ هزار نفری تبدیل خواهد شد ادامه 

یابد.
وی به شــهردار جدید توصیه کــرد که تمام 
نیروی خود را برای خدمت به مردم شریف به کار 
برد که در این صورت شــورای شهر هم از ایشان 

حمایت الزم را انجام دهند .
وی با اشاره به این که  شهر پرند در کوتاه مدت 
شاهد شهرداران متعددی بوده تصریح کرد:ثبات 
در مدیریت شــهری الزم اســت تا برنامه های 

شهری به نتیجه مطلوب برسد.
حجت االسام پاشاکی در ادامه از دو مدیریتی 
بودن شــهر انتقاد کرد و گفت: مدیریت شهر هم 
اکنون بین شــهرداری و شرکت عمران  است و از 
شــهردار می خواهم با تدابیری که فرمانداری و 
مســئوالن  می اندیشند  این مدیریت را  یکپارچه 

کنند.

شــهر جدید پرند مانند همه شــهرهای جدید  
ابتدا توسط شــرکت عمران  اداره می شد. اما تداوم 
اداره شهر با شرکت های عمران بعد از مدتی ممکن 
نمی باشــد و شهر باید تحویل نهادهای قانونی دیگر 
مانند شورا و شهرداری گردد تا امور در جریان قانونی 

قرار گرفته و روال عادی خود را طی کند.
شــهر جدید پرند نیز  امروزه با توسعه روز افزون 
خود به شــهری عظیم بدل شده که  ممکن است در 

آینده ای نزدیک به یک کان شــهر تبدیل شود.

بنا بر این برای جریان صحیح امور و رشد و توسعه 
متوازن شــهری نیاز است  مدیریت دو گانه این شهر 
یک کاســه شــده و  اداره امور  به شورا و شهرداری 

منتقل و تحویل گردد.
به همین منظور با فریبا مرادپور رییس شــورای 
اسامی پرند در حاشــیه مراسم معارفه شهردار این 

شهر  به گفت و گو نشستیم.
رییس شــورای اسامی شــهر پرند در  گفتگوی 
اختصاصــی با خبرنگار ما به تشــریح  ســیر تحول 
مدیریــت شــهری  در پرند پرداخــت و گفت:برای 
تحویل شــهر از شرکت عمران پرند تاکنون جلسات 
متعــددی برگزار کرده ایم  که با حضور مســئوالن 
شــهر پرند، شهرســتان رباط کریم ونمایندگانی از 
اســتاند اری همراه  مدیران شرکت عمران  به نتایج 

ملموسی نیز رسیده است.
وی با بیان این که تداخل مدیریت شهری  آسیبی 
است که به همه شهر و مردم  آن میرسد افزود: آخرین 
جلســه  تحویل  شــهر به زودی با حضــور معاونت 
اســتانداری، فرماندار رباط کریم، امام جمعه پرند و 

دیگر مسئوالن برگزار خواهد شد.

مرادپور در ادامه  به دیگر پرســش های خبرنگار 
ما پاســخ داد و گفت:در زمینه پارک یا بوستان ویژه 
بانوان  که از اهم خواســتهای بانوان پرندی است و 
متضمــن امنیت روانی آنها و امنیت اخاقی جامعه و 
تامین کننده سامت  جسمی زنان ما است  این مژده 
را می دهم که یکی از پارکها که قابلیت اســتحفاظی 
مناســب برای تبدیل به پــارک بانوان دارد  انتخاب 
شــده و اقدامات اولیه برای  تکمیل و بهینه سازی آن 

نیز آغاز شده است.
این مســئول شــهر پرند  همچنین به ســاخت و 
تکمیل ایســتگاه آتش نشــانی دوم  این شهر اشاره 
کرد و گفت: با توجه به توسعه روزافزون و سریع پرند 
و واگذاری  مســکن های مهــر در فازهای ۴و ۶ نیاز 
به  وجود ایســتگاه آتش نشــانی دوم  به شدت حس 
می شــد بنا بر این  تاســیس این ایستگاه  در اولویت 
قرار گرفت و در دوره  سرپرســتی آقای چراغی  نیز به 

بهره برداری رسید.
رئیس شورای اسامی شهر پرند در پایان با تاکید 
بر تداوم عمران در این شهر گفت:هم اکنون تکمیل 
ســاختمان شهرداری پرند در دســتور کار بوده ودر 

حال اجرااســت و انشــااهلل این پروژه هم به زودی 
پایان  می یابد.

رئیس شورای اسامی شــهر پرند، در خصوص 
انتخاب شــهردارجدید بر خدمت صادقانه، پاکدستی 
و تاش مجدانه شــهردار جدید پرند تاکید کرد.فریبا 
مرادپوردر مراسم معارفه شهردار جدید پرند با تاکید 
بر اینکه آبروی شــورا در گرو عملکرد شهردار است، 
تصریح کرد: انتظــار ما به عنوان نمایندگان مردم از 
شهردار این اســت که خدمت صادقانه، پاکدستی و 

تاش مجدانه را سرلوحه کارهای خود قرار دهد.
رئیس شــورای شــهر پرند با اشــاره بــه وجود 
آســیب هــای اجتماعی مختلــف در این شــهر، 
تاکیــد کــرد: انتظــار داریــم بــا آمدن شــهردار 
 جدیــد، خدمــات ارزنده تــری را به مــردم خوب

 پرند ارائه دهیم.
وی در پایــان   ضمن تقدیر و تشــکر از فرماندار 
شهرســتان ، امام جمعه پرند و مســئوالن حاضر در 
مراســم معارفه  تصریح کرد: با ســعه صدری که از 
مهندس آگشــته ســراغ داریم، نتیجه خوبی از این 

انتخاب خواهیم گرفت.

تحویل پرند به شورا و شهرداری،   در مراحل آخر 

خبر خبر

سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم در مراسم معارفه  
مهندس آگشــته طی ســخنانی ضمن تاکید بر اصل بودن مردم در نظام 
جمهوری اســامی تاکید کرد:امیدوارم بعد از این شاهدانتشــار خبرهای 

امید بخش و خوبی از پرند باشیم.
ســاداتی با بیان این که مردم ولی نعمتان ما هســتند و خدمتگزاری به 
مردم ظرفیت سیســتم مدیریت جمهوری اسامی و دولت تدبیر و امید را 
نشان می دهد، تصریح کرد: شهردار پرند باید از امروز خدمتگزاری صادق 

در کنار مردم باشد.
 فرمانــدار رباط کریم با اشــاره به  توانمنــدی و تجربه های مدیریتی 
شهردار پرند تاکید کرد: با هماهنگی و انسجامی که از شورای شهر انتظار 

داریم، حمایت همه جانبه پارلمان شهری با شهردار جدید را جهت تحقق 
اهداف واالی مدیریت شــهری به خصوص رســیدن بــه مدیریت واحد 
در پرند خواســتاریم.وی در پایان با اشــاره به این که به بهانه مســئولیت 
و مدیریــت،  از مدیران محترم خصوصا در پرند انتظار داریم پاســخگوی 
مطالبات مردم باشــند افزود: انتظار داریم شورای اداری شهر برنامه های 

شهرداری را که بر خاسته از نظرات شورا است ، اجرایی کند.
ســاداتی در بخش پایانی ســخنان خود  مدیران شهری را به تعامل با 
اصحاب رســانه فراخوانــد و تصریح کرد: اصحاب رســانه و خبرنگاران  
مشاورینی قوی برای مدیریت شهرستان هستند و زحمات آنها در انعکاس 

اخبار موفقیتها و معضات جای تقدیر دارد.

فوالدی رییس کمیســیون فرهنگی/اجتماعی و 
سخنگوی شورای اسامی شــهر پرند در گفت و گویی 
اختصاصی با خبرنگار جام جم  نیازها و مشکات  شهر پرند 

را مطرح و راهکارها و برنامه های این شورا را تبیین کرد.
وی با  بیان این که  کمیســیون فرهنگی/اجتماعی  در 
حال تبدیل شدن به یک کمیسیون تخصصی و کاربردی 
است؛  اذعان داشت: به زودی شاهد  شکل گیری و شروع 
بــه کار کمیته های تخصصی  از جمله  کمیته فرهنگ و 
آموزش، کمیته اموراجتماعی  و کمیته رســانه ها در این 
کمیســیون خواهیم بود  تا بتوانیم مســائل مبتابه را به 
صورت تخصصی تر  و کاما کارشناسی شده مورد آنالیز 

قرار داده و به راهکارهای علمی در این  موارد برسیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر پرند با انتقاد از 
وضعیت مــدارس و کمبودهای آموزش و پرورش در این 
شــهر گفت: آموزش و پرورش در پرند، کیفیت و بازدهی 

خوبی ندارد.
 مشکاتی مانند  دو شیفته بودن مدارس و دو شیفته کار 
کردن معلمان، تراکم بیش از حد دانش آموزان در کاسها 
که تا ۴۷ نفر نیز می رسد، کمبود نیروی انسانی از خدمات 
و ســرایدار تا معلم و مربیان و معاونین، اضافه کاری توان 
فرسای معلمان که تا سقف ۴۸ ساعت در هفته  به تدریس 
مشغولند،  ما را بر آن داشته تا  با  مدیر کل محترم آموزش و 
پرورش شهرستان های استان تهران ، جناب آقای صیدلو  

در آینده ای نزدیک جلسه ای داشته باشیم.
فوالدی یکی از دالیل اصلی این مشکات را در عرصه 
آموزش و پرورش شــهر پرند ، نبود اداره مستقل یا ناحیه 
مستقل آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: متاسفانه 

به دلیل وســعت و جمعیت باالی شهرستان تمرکز روی 
مدارس پرند بسیار اندک است. 

احتمال ورود ۱۵۰۰۰ دانش آموز در سال آینده به پرند 
وجود دارد؛ مسئوالن باید با توجه به رشد روزافزون جمعیت 
دانش آموزی  نگاه ویژه ای به این منطقه  داشــته باشند و 
برای تجهیز و تکمیل امکانات مدارس پرند نیز تدابیر خاص 
و  فوری داشته باشند تا سال آینده انشااهلل سالی با کیفیت 

و نتیجه بخش را در آموزش و پرورش پرند شاهد باشیم.
این مســئول پرندی با بیان این که اکثر ساکنین  پرند 
به خصــوص در فازهای مهر از خانواده های کم بضاعت 
هســتند که دانش آموزان  عضو این خانواده ها نیز اغلب 
از برخی کمبودها در زندگــی رنج می برند؛ تصریح کرد: 
به همین منظور شورای شهر با ابتکار کمیسیون فرهنگی 
الیحه ای بــا  ۱۰۰ میلیون تومان بودجه برای شــاداب 
ســازی مدارس تدارک دیده که هدف از آن رنگ آمیزی 
و شاداب ســازی مدارس است؛ تا دانش آموزان  الاقل در 
۵-۶ ساعتی که در مدرسه هستند روحیه ای  شاد و پرنشاط 

داشته باشند.
وی درباره  اقدامات دیگر شــورا در خصوص وضعیت 
آمــوزش و پرورش در پرند یاد آور شــد:  شــورا در قالب 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی نشستی با آقای شریفی 
سرپرســت آموزش و پرورش ، حجت االسام پاشاکی 
امام جمعه  معزز، سرپرست شهرداری برگزار کرد که هیچ 
نماینده ای از طرف شــرکت عمران در این جلسه حضور 
نیافت  تا الاقل مشکات را بشنوند ، این در حالی است که 
کمیســیون فرهنگی ۲۵ مدرسه را بازدید و مشکاتشان 
را ثبت کرده  و میخواهد به ســرعت نســبت به حل آنها 

اقدام کند.
فوالدی یکی از اقدامات مثبت کمیسیون متبوع خود را  
شکست دیوار بین هنرمندان با مسئوالن  دانست و افزود: 
در ماههای اخیــر رونمایی از ۴ کتاب از جمله کتاب آوای 
شعر پرند  که مجموعه ای متشکل از 9۲ شعر از ۴۲ شاعری 
پرندی بود  را در این کمیسیون  برگزار کردیم و با همکاری 
و همراهــی  امام جمعه  محترم پرند هر ماه یک همایش 

شعر در دفتر امام جمعه برگزار می کنیم .
رییس کمیسیون فرهنگی/اجتماعی  همچنین با انتقاد 
ازبرگزارکنندگان دو کنسرت اخیر که در شهر پرند برگزار 
شد ادامه داد: من  از این جهت با کنسرتهایی که برگزار شد 
مخالف بودم که  برای قشر خاصی تدارک دیده شده بود  و 
به نوعی در این  کنسرتها داللی و سودجویی صورت گرفت. 
من معتقدم این برنامه ها باید برای عموم مردم و حتی اقشار 

کم درآمد باشد.
فوالدی با تاکید بر این که مردمی که توان خرید بلیت را 
ندارند؛ نباید از امکان  استفاده از این نوع برنامه ها و کنسرتها، 
محروم شوند؛ اعام کرد: در جشن های پیروزی انقاب 
برنامه های شادی برای مردم  عزیز پرند خواهیم داشت تا 
مردم  پرند به یمن و برکت  ایام اهلل بهمن روزهای شــادی 

را سپری کنند.
 وی در ادامه  مهمترین دلیل کندی روند توسعه پرند را 
آمار جمعیتی غلط دانست و تصریح کرد: هم اکنون شهری 
با جمعیت ۲۵۰ هزار نفر را با بودجه شــهری 9۰ هزار نفره 
مدیریت می کنیم  که کار بسیار دشواری است در حالی که 
با اعام واقعی جمعیت پرند  می توانستیم  ضمن استقرار 
ادارات مستقل و فرمانداری و... به بسیاری از نیازهای مردم 

و خواسته های آنان جامه ی عمل بپوشانیم.
کمیسیونر فرهنگی شورای شهر پرند  همچنین از  عدم 
تحویل شهر به شهرداری و شورا  گله کرد و گفت: متاسفانه 
شرکت عمران پرند  علیرغم خدمات بی نظیری که تاکنون 
داشته ، در قبال واگذاری و تحویل شهر به شهرداری و شورا 
به نحوی منصفانه که حق مردم ضایع نشود؛ مقاومت می 

کند.
 ما معتقدیم: مردم ولی نعمتان ما هستند و شرکت عمران 
باید نفع مردم را در این تحویل و تحول از منافع ســازمانی 
بیشتر در نظر بگیرد. این در حالی است که با تحویل شهر  به 
شهرداری، قطعا روند توسعه شهر خیلی سریعتر خواهد شد 
و پرنــد در آینــده ای نزدیک به یکی از پیشــرفته ترین 

شهرهای کشور تبدیل خواهد شد.

حجت االسام حســن نوروزی نماینده مردم 
فهیــم رباط کریم و بهارســتان در مجلس شــورای 
اســامی  در مراسم معارفه شهردار پرند طی سخنانی 
گفت: در سیاست های کلی شهرسازی که در سال ۸9 
از ســوی مقام معظم رهبری اباغ شده، مکان یابی 
توسعه شهرها در چارچوب آمایش سرزمینی و اساس 
اســتعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست 
محیطی، آب و خاک و ایمنی در زیرساخت ها و شبکه 

های شهری مهم است.
وی با تصریح این که  تعیین کالبد شــهرها و تاکید 
بر هویت ایرانی- اسامی و امکانات زیست محیطی 
و اقلیمی در این سیاســت های شهرســازی اهمیت 
فراوانــی دارد افزود: باید منابع پایدار برای توســعه و 
عمران شهری و روستایی ایجاد و در عین حال ضمن 
حفظ هویت تاریخی شــهر و روســتا باید  از حاشــیه 

نشینی جلوگیری کرد.
نماینده مردم بهارســتان و رباط کریم در مجلس 
شــورای اســامی با بیان این که  پرند از شهرهایی 
اســت، که ۳۰ سال از عمر آن می گذرد، اما در یکی از 
بهترین مناطق استان تهران شکل گرفته و از طرفی به 
فرودگاه امام خمینی)ره( و از طرفی به ساوه و از طرف 
دیگر به رباط کریم و شــهریار متصل است تاکید کرد: 
پرند می تواند با درایت شــهرداردر کنار  ایجاد  سرمایه 
گذاری پایدار برای شهرداری و همچنین حفظ قواعد 
نظام مهندســی و مقابله با پدیده حاشیه نشینی ،  برای 
استان تهران آبرو باشد.نوروزی پرند را تهران کوچک 
توصیف کرد و بیان داشــت: پرند بــه دلیل اتصال به 
فــرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(  در دهانه مرزی 
قرار دارد  و میتواند به پایتخت تجاری کشــور تبدیل 
شود.وی با بر شــمردن ویژگی های جغرافیایی پرند 

گفت:این شــهر با کوه های موجود در شمال شهر و از 
طریق ایجاد دریاچــه مصنوعی و تحوالت مربوط به 
آن می تواند گام های توســعه ای را طی کند و شهری 

مناسب برای استقرار وزارتخانه ها باشد.
نماینــده مردم ربــاط کریم و بهارســتان یکی از 
ظرفیت های پرند را بین المللی شدن دانست و افزود: 
می توان با ساخت بیمارستان های  مجهز در پرند  این 
شــهر را به مرکز پزشکی تبدیل کرد که  از کشورهای 
اطراف نیز به دلیل نزدیکی به فرودگاه ویزیت داشــته 
باشد.نوروزی در پایان به مساله مترو پرداخت و گفت: 
اردیبهشت و خرداد آینده انشااهلل شاهد حضور مترو در 
پرنــد خواهیم بود و همچنین پــروژه آب الغدیر که با 
بودجه ۲۰۰میلیارد تومانی در دســت اجرااســت و تا 
نسیم شهر هم  رســیده است  سریعا به مراحل پایانی 

خود برسد.

فرماندار رباط کریم:

امیدوارم در آینده شاهد خبرهای خوشی از پرند باشیم

رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و سخنگوی شورای شهر پرند مطرح کرد؛

۱۰۰میلیون بودجه برای شاداب سازی مدارس پرند

پرند قابلیت تبدیل شدن به پایتخت تجاری ایران را دارد
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