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 برخورد شعاری با تکریم ارباب رجوع 

احداث نمایشگاه دائمی تخصصی 
صنعت در شهر قدس

شهرداری اندیشه، رتبه دوم 
در اختصاص سرانه کل بودجه 
شهرداری های غرب تهران 

شــهردار قدس از احداث نمایشــگاه دائمی صنعت در شهر 
قدس مطابق مصوبات شــورای شــهر و از اختیار قرار دادن ۱۵ 
هکتــار زمین برای انجام این کار بــا حمایت بخش خصوصی 

خبر داد.
مســعود مختاری، شــهردار قدس ضمن اشــاره به اینکه 
احســاس و فلسفه وجودی هر شهر کارکردها و زیربنای فعالیت 
ها و کاربردهای آن شــهر را مشخص می سازد، اظهار داشت: با 
توجه به اینکه شــهر قدس یکی از قطب های صنعتی اســتان 
تهران می باشــد و اختالط کاربری های صنعتی و مسکونی آن 

بیش از هر جای دیگری محسوس است نیاز است تا...

نبود نظارت بر قیمت ها زندگی 
مردم را آشفته کرده است
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غرب استان تهران

برخورد شعاری با تکریم
 ارباب رجوع

تکریم ارباب رجــوع یکی از مولفه ها و شــاخص های اصلی و 
پر اهمیت نظام جمهوری اســالمی است که همواره مورد تاکید 
رهبر و دیگر مسئوالن نظام بوده و هست. اما متاسفانه توجه به 
این اصل با اهمیت، در برخی نهادهــا و ادارات تنها در حد یک 

شعار باقی مانده است.
با حضور در برخی ادارات، با ترش رویی، عدم حضور در پســت 
مربوطه، کــم کاری، بــد کاری، انتظارات ناشایســت و بعضا 
بددهنی های بیشماری روبرو می شویم.هر چند در قبال همین 
موارد یاد شــده، اندک دســتگاه ها و اداراتی هم هستند که با 
بهره مندی از نیرو های مثبت اندیش و مســئولیت پذیر روبرو 
میشــویم و با دلگرمی و احترام کارهای اجتماعی خود را انجام 
می دهیم، اما متاسفانه در بســیاری از موارد در ادارات دولتی با 
برخورد های ناشایســت و غیر اخالقی روبرو می شویم که ادامه 
چنین حرکاتی توســط برخی نیروهای اداری، ضربات مهلکی 
بر پایه های نظام اســالمی وارد می کند.طبق گزارشات متعدد 
مردمی ، عدم تکریم ارباب رجوع که بفرموده امام خمینی ) ره( 
ولی نعمتان کارکنان و مدیران دســتگاه های دولتی میباشند، 
در برخی ادارات مشــهود بوده و آزار دهنده هستند.یادمان باشد 
ارباب رجوعانــی که به ما مراجعه می کنند، از خودمان هســتند 
و در بیــرون اتاق کار ما، یا همســایه ما یا فامیل ما یا دوســت 
ما یا نهایتا همشــهری و هم محله ای خودمان هســتند و آنها 
نیز در مکانی دیگر مســئولیتی دارند که در صورت آزرده شدن 
دلشــان، در پی تالفی بــر خواهند آمد که همین روند آســیب 
های خطرناکی برای جامعه در بر خواهد داشــت.پس بیائیم با 
هم مهربان باشــیم و طبق قوانین موجود در امــور کار و اجرا با 
همنوعان خود برخورد نمائیم. همانا رضایت خداوند در رضایت 

مردم است

نبود نظارت بر قیمت ها، زندگی مردم را آشفته 
کرده است

چند گانگی قیمــت اقالم، 
ســفره مردم را روز به روز 
کوچکتــر کــرده و تاثیــر 
زیادی بر نحوه زندگی مردم 

گذاشته است.
افزایش بی رویــه و بدون 
قائــده قیمتهــا در صنوف 
مختلف درپس بی توجهی 
جــدی بخشــهای نظارتی 
شهرستان واستان، خانواده 
ها را دچار چالش اقتصادی 
و حتی اجتماعی عدیده ای 

کرده است.
درکنار افزایش قیمت اقالم ، کیفیت پائین اجناس و کم فروشــی هم مزید برعلت آشفتگی 

بازار خرید وفروش شده است .
در گزارش های میدانی که تهیه شــده ، باال بودن دســتمزدهای ارائه خدماتی مانند قیمت 
آرایشــگاههای زنانه، دســتمزد تعمیرکاران خودرو و لــوازم خانگی و چندین شــغل دیگر 
وهمچنین گران شدن قیمت درتمام موارد زیستی بویژه مسکن و خودرو از مهمترین دغدغه 

های مردمی بوده است.
افزایش چندبرابری قیمت کرایه در حمل ونقل ریلی مانند قطار برون شــهری و هواپیمایی ، 

سفر با این گونه امکانات را برای مردم به آرزو تبدیل کرده است.
متاسفانه گرانی قیمت گوشت، برنج، مرغ، پنیر، خرما، میوه، حبوبات و مهمترازاینها باال بودن 
قیمت طال و ســکه و دهها قلم از موارد اصلی ، زندگی را برای مردم سخت و سخت تر کرده 
اســت.اما مهمترین گزینه در کنترل این آشفتگی ،نظارت دســتگاههایی مانند اتحادیه ها ، 
تعزیرات و اماکن است که جلوی سوء استفاده برخی از کســبه ، تولید کنندگان و مراکزارائه 
خدمات فنی ، هنری و آموزشی بگیرند .امید است دســتگاهها و مسئوالن مربوطه با جدیت 

پیگیر این امور باشند تا بلکه مردم بتوانند نفس بهتری بکشند.

دعوت به همکاری
خانم و آقا برای همکاری در دفتر نشریه مطبوعاتی نیازمندیم

- پاره وقت و تمام وقت

- در آمد بصورت درصد از مقدار کار

- بدون محدودیت سن و سواد

- حوزه فعالیت : شهرستانهای مالرد . قدس . شهریار

شماره های تماس: 65264251 — 65252135

غالمرضا جباری - خبرنگار و محقق 
اجتماعی-طراحــان در برجســته کردن 
موضوعــات تاریخی و هویتی شهرســتان 
شهریارو مالرد بسیار ضعیف کار کرده اند و 
باید گفت که این شهرستان ها از نبود المان و 

نماد هویت بخش خود رنج می برند.
شــهروندان در گفت وگو با خبرنــگار ما در 

خصوص نمادها و المان های شهری از جمله 
بناهای مهم در شهر اظهار کردند: نمادها و 
المان های شهری از خود شهر نیز پر اهمیت 
تر جلوه می نمایند و وقتی اسم یک شهر به 
گوش مان می خورد، ناخودآگاه تصویری از 
آن در ذهن ما مجسم می شود که یک نقطه 
برجسته و مهم آن شهر است که این نقطه 
همان المان هویتی و فرهنگی آن شهر می 
باشد.میالد کمریی شهروند شهریاری بیان 
کرد: نمادها و المان ها بیانگر عصاره، هویت 
و شخصیت شهر در یک ساختار نمایان می 
باشند. مســئولین مرتبط شهرستان دراین 
بخش توجه جدی به اشاعه هویت تاریخی 
این شهرستان نداشته اند و متاسفانه آنطور که 
باید و شاید موفق به معرفی شهریار با اینهمه 
قدمت تاریخی در مجامع ملی و جهانی نشده 
اند.محمد خسروزاده از اهالی مالرد هم در این 

باره گفت: تعداد و نوع نمادها در یک شــهر، 
از قدمت و غنای فرهنگی آن شهر خبر می 
دهد و آراستگی میادین شهرها و مکانهای 
تاریخی، با آداب و رسوم و فرهنگ آن رابطه 
متقابل دارد.این شــهروند خاطر نشان کرد: 
همه کشورها بسته به نوع حکومت، فرهنگ 
و ســابقه تمدنی خود به نمادسازی پرداخته 
و یا به نمادهای پیشینیان خود پایبند مانده 
اند، وقتی سخن از “ تهران ” می شود میدان 
آزادی برای کســی که چندین بار به تهران 
رفته و حتی اگر نرفته باشد در ذهنش مجسم 
می شود.حال اگر ســخن از شهریارو مالرد 
شود، چه چیزی در ذهن مجسم می شود؟! 
متاسفانه و یا خوشــبختانه المان و نمادی از 
تمدن چند هزارساله شهریار و مالرددر این 
شهرستانها به چشم نمی خورد.با حضور در 
میادین و گذرها باید شاهد المان ها یی باشیم 

که در برجسته کردن موضوعات منطقه ای، 
نژادی، ملی و تاریخی مؤثر باشد و مولفه ای 
برای ارائه قدمت و تنوع فرهنگ و تاریخ آن 
محل باشد. جای چنین گزینه مهمی در این 
شهرستانها خالی است.هر چند وجود چندین 
آثار تاریخی در این شهرســتانها در تالشی 
بی نفس سعی در کسب توفیق در این مقال 
هستند، اما در پس روزمرگی و عدم انجام کار 
کارشناسی و تخصصی بسیاری از مسئوالن 
مربوطه در این زمینه ، این اماکن هم نقش 

تاثیر گذار خود را ازدست داده اند.
امید اســت مدیران فرهنگی شهرستانهای 
مالرد و شهریار در این بخش حضور جدی 
داشته باشند و با بهره گیری از افراد کارشناس 
و زبده بتوانند تاریخ و فرهنگ چند صد ساله و 
حتی چند هزار ســاله را زنده کرده و به مردم 

کشور و دنیا نمایش دهند.

شــهردار قدس از احداث نمایشگاه دائمی 
صنعت در شــهر قدس مطابــق مصوبات 
شورای شهر و از اختیار قرار دادن ۱۵ هکتار 
زمین برای انجام ایــن کار با حمایت بخش 

خصوصی خبر داد.
مسعود مختاری، شهردار قدس ضمن اشاره 
به اینکه احساس و فلسفه وجودی هر شهر 
کارکردها و زیربنای فعالیت ها و کاربردهای 
آن شهر را مشخص می سازد، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه شــهر قدس یکی از قطب 

های صنعتی استان تهران می باشد و اختالط 
کاربری های صنعتی و مسکونی آن بیش از 
هر جای دیگری محسوس است نیاز است 
تا این شهر با برجسته سازی هویت صنعتی 
خود به یک برند در این زمینه تبدیل شــود.

وی افزود: این نمایشــگاه دائمی تخصصی 
صنعت که یکی از نیازهای اساســی شهر 
می باشد به این دلیل مورد توجه قرار گرفته 
است تا صنعتگران بومی شهر قدس بتوانند 
توانمندی ها و دانش خود را در سطح منطقه 

مطرح نمایند و برای انجام پروژه های مهم 
و طرح های تخصصــی از توانایی آنها بهره 

گیری شود.
شــهردار قدس در ادامه بیان کرد: شــورای 
اســالمی شــهر مصوبه ای را در خصوص 
تخصیص ۱۵ هکتار از زمین برای این منظور 
در ســال گذشته داشته اســت که ما پیگیر 
اجرای این طرح با همکاری بخش خصوصی 
هستیم.شهردار قدس در پایان تصریح کرد: 
شهر قدس دارای فلســفه وجودی صنعتی 

اســت و ما این موضوع را یک فرصت برای 
شــهر می دانیم که اکنون با عدم رسیدگی 
صحیح از سوی مدیریت مجموعه صنعتی 
به یک ضعف نیز تبدیل شده است و علی رغم 
اینکه شهرداری ها نمی توانند مطابق قانون 
به شــهرک های صنعتی ورود نمایند اما به 
دلیل اخالط کالبدی، ما آماده هرگونه توافقی 
برای خروج از وضعیت کنونی شهر هستیم و 
از هیات مدیره شهرک صنعتی برای برگزاری 

جلساتی در این خصوص دعوت می نماییم.

دریافت مجوز کسب از اردیبهشت سال جاری، تنها با 
مراجعه به »مراکز پیشخوان دولت و مجوزهای کشور« 

امکان پذیر است.
با مصوبه جدید هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۸ برای دریافت پروانه کسب از طریق پیشخوان 
خدمات دولت و مجوزهای کشــور به ســهولت قابل 
انجام است.این موضوع در بیست و ششمین نشست 
هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور 

نمایندگان ســه قوه و تشــکل های بخش خصوصی 
به تصویب رســید.بنا بر این گزارش، در این نشست 
مقرر شــد، با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان، 
اتاق اصنــاف و مرکز ملی مطالعــات، پایش و بهبود 
محیط کســب و کار، از ابتدای اردیبهشــت ماه سال 
آینده، متقاضیان برای دریافت پروانه کســب موضوع 
قانون نظام صنفی، تنها به پیشخوان خدمات دولت و 
مجوزهای کشــور مراجعه کنند.با اجرای این مصوبه، 
نیاز به ارائه مدارک هویتی به صورت فیزیکی نیز منتفی 

خواهد شد.

شهری که از نبود المان های هویت بخش رنج می برد

احداث نمایشگاه دائمی تخصصی صنعت در شهر قدس

کاهش قدرت اتحادیه های صنفی
 دست بسیاری از متخلفان در اتحادیه ها قطع می گردد
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  اگر مسئله آموزش و پرورش را عزیمت از نقطه ای از آگاهی به نقطه ای فراتر تعریف کنیم 
پس نمی توانیم آن را جدای از مدینه فاضله درنظر بگیریم. آگاهی سرزمین موعودی است که بشر 

قرن ها و سالها سعی در گسترش و وسعت آن داشته است.
 البته منظور از مدینه فاضله هرگز دستیابی به حد نهایی نخواهد بود؛ چرا که در ریشه لغوی این 

کلمه نیز مترادف ال مکان در نظر گرفته شده و جنبه ای خیال انگیزدارد. بنابراین، میزان موفقیت 
هر جامعه در آموزش و پروش در نسبت دوری و نزدیکی به آرمانشهر آگاهی است برای باالرفتن 

سطح آگاهی وضعیت مردم باید آموزش و پرورش را تقویت کرد.
معلمان سردمداران آگاهی جامعه هستند و سالها خستگی ناپذیر وظیفه خطیر، آگاهی جامعه را به 

نحواحسن انجام داده اند و خواهند داد.
چگونه باید از رســالت بزرگــی که دارنــد تقدیر و تشــکر کرد کــه زبــان و کالم و عمل 
 در ســتایش این رســالت بــاز خواهد مانــد. ما نیــز به نوبــه خود بایــد از ایــن تالش ها 

سپاسگزاری کنیم.

رئیسآموزشوپرورشقدس:معلمانسردمدارانآگاهیجامعهاند ضمیمه رایگان 2
روزنامه در غرب 

استان تهران

 آرش عالیی
 معاون  شایسته تقدیر منطقه

شهال رستمی
 مشاور شایسته تقدیر منطقه

حسین سراوانی 
جلوه ویژه معلمی

مجتبی قربانی
معاون شایسته تقدیر منطقه

زهره رضایی منش
 آموزگار شایسته تقدیر منطقه

مریم محمدی شعبانی 
دبیر شایسته تقدیر منطقه

الدوز تبریزی
 دبیر شایسته تقدیر منطقه

عارفه شیاسی
 آموزگار شایسته تقدیر منطقه

رضا نظری 
دبیر شایسته تقدیر منطقه

محمد ردائی
 معاون شایسته تقدیر استان

سمیه مهدی نژاد
 آموزگار شایسته تقدیر منطقه

مهدی آذرحزین
 جلوه ویژه معلمی

 اسمعیل جعفری
 معلم یار برتر منطقه

صادق نیازی 
جلوه ویژه معلمی

رضا حیدری 
معاون شایسته تقدیر منطقه

محبوب کریمی
 آموزگارشایسته تقدیراستان

سحر نصیری منش آموزگار تربیت 
بدنی شایسته تقدیر منطقه

منیره کشاورز 
دبیر شایسته تقدیر منطقه

الهام افشاری
 دبیر شایسته تقدیر منطقه

غنچه احمدی
 مدیر  شایسته تقدیر منطقه 

روژا احسانی
 هنرآموز شایسته تقدیر منطقه

مریم پرواسی
 معاون شایسته تقدیر منطقه

سهیال جایلقی
 مدیر شایسته تقدیر منطقه

نازیال دانیال
 معاون شایسته تقدیر منطقه 

اکرم محبی 
آموزگار شایسته تقدیر منطقه

صدیقه حسن پور
 دبیر شایسته تقدیر منطقه

رضا نجفی
 مدیر شایسته تقدیر منطقه

محترم بنی اردالن 
معلم یار شایسته تقدیر

سعیده فراهانی
 آموزگارشایسته تقدیراستان

منیژه عزتی
 دبیر شایسته تقدیر منطقه

حسن رنجبری
 جلوه ویژه معلمی

فرشته کوالنی
 مدیر شایسته تقدیر منطقه

زهرا درزی
 آموزگار شایسته تقدیر منطقه

مریم صادق زادگان 
دبیر شایسته تقدیر منطقه 

سیده فاطمه احمدی قلعه
 آموزگار شایسته تقدیر منطقه

نسرین مجاوری 
مدیر شایسته تقدیر منطقه

مدیران و معاونان  و معلمان  نمونه آموزش پرورش قدس
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کسب رتبه های برتر استانی در زمینه های 
گوناگون مدیریتی، حاصــل همدلی اعضای 
شورای اسالمی شــهر و شهرداری قدس بوده 

است
اتمام و بهره برداری از پــروژه های نیمه کاره 
و ارتقای ســرانه های عمومی همچون سرانه 
های فرهنگــی، فضاهای ســبز و فضاهای 
ورزشــی و خدماتی با تقویت زیرســاختهای 
عمرانی از مهمترین اولویت ها و رویکردهای 
مجموعــه شــورا در دوره جدید بــود که به 
 همــت شــهرداری بخــش مهمــی از این 

مهم محقق شد. 
در سال گذشــته با تالش ها و پیگیری های 
مجموعه مدیریت شهری در هفته دولت و دهه 
فجر شاهد اتمام بسیاری از پروژه های شهری 
بودیم که اجرای موفق برنامه ریزیها و مصوبات 
نشان دهنده عزم راسخ و همت مجموعه شورا 
و شهرداری برای خدمت رســانی مطلوب به 

شهروندان و جلب رضایتمندی ایشان است و 
این رویکرد در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت 
که امیدواریم با برنامه ریــزی ها و  تمهیدات 
اتخاذ شده شاهد جهش بیش از پیش در ارتقای 

زیرساختها و نوسازی بافت فرسوده باشیم.
نقی علیونــد، گفت: در زمینه توســعه فضای 
ســبز نیز با اجرای ۱۷ پارک محله ای، کاشت 
۲۴۰ هزار نهال و ۲۰ هکتــار جنگل کاری که 
به همراه ۸۴ هزار مترمربع لوله کشــی آبیاری 
قطره ای، تجهیز، احداث و بهسازی ۲۹ پارک 
محله ای، توسعه و تجهیز ۱۸ بوستان محله ای 
و ساماندهی، بهسازی و نوســازی ۱۱ پارک، 
در حدود ســه مترمربع به ســرانه فضای سبز 
شهری افزوده شــد.وی بیان کرد: در سال ۹۸ 
نیز با تداوم همین راهبــرد، ۱۶ پروژه در حوزه 
فضای سبز تعریف شده است که از مهم ترین آن 
می توان به ساماندهی حریم رودخانه شهر اشاره 
کرد که مطالعات ایــن پروژه انجام و همچنین 

عملیات اجرایی آن نیز از اسفندماه شروع شده 
که امید است این بوستان ۱۷ هکتاری تا پایان 
ســال ۹۸ مورد بهره برداری قرار گیرد.رییس 
شورای اسالمی شهر قدس، ادامه داد: در سطح 
شــهر گام های مهمی در حوزه های مدیریت 

بحران در بارندگی های اخیر انجام پذیرفت که 
مهم ترین آن پاک ســازی و بازگشایی مسیل 
رودخانه شــهر قدس بود و همچنین هدایت 
آب های ســطحی با به کارگیری ۱۲ هزار متر 
لوله GRP در سطح شــهر در ۶ مسیر انجام 

پذیرفته اســت و روزانه بیش از ۲۰۰ تن زباله و 
پسماند در شهر جمع آوری و مدیریت می شود.

علیوند با اشــاره به پروژه عمرانی ســال ۹۷ 
تصریح کرد: در ســالی که گذشــت ۸۴ پروژه 
عمرانی در سطح شهر تعریف و شروع به احداث 
شد، که ۴۰ پروژه به مرحله پایان رسیده است و 
مابقی نیز با پیشرفت های خوبی تا ۷۰ درصد در 
حال اجرا هستند و در مناسبت های گوناگون در 
آینده نزدیک به افتتــاح و بهره برداری خواهند 
رســید و بیــش از ۴۰ میلیارد تومــان صرف 
اجرای پروژه های عمرانی در شــهر شد.وی با 
اشــاره به بودجه ۲۹۰ میلیارد تومانی سال ۹۸ 
خاطرنشــان کرد: در برهه ای از زمان که اکثر 
شهرهای اســتان در تأمین اعتبارات بودجه ای 
خود دچار مشکل هستند ما با تدابیر انجام شده 
در دو سال متوالی رشــد بیش از ۳۰ درصدی 
را شــاهد هستیم و ســال ۹۷ عالوه بر تحقق 
بودجه ۲۲۰ میلیاردی شــهرداری قدس، ۱۸ 

میلیارد تومان نیز مازاد محقق شــد و در سال 
۹۸، ۲۹۰ میلیــارد تومان بودجــه پیش بینی 
و مصوب شــد چراکه تأمین اعتبــارات نقش 
مهمــی را در رفع نیازهای اساســی شــهر و 
 تعریف پروژه های عمرانــی جدید ایفا می کند.

رییس شورای اسالمی شــهر قدس، افزود: به 
طور حتم ارزیابی های نهاد های باالدســتی 
می تواند معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد یک 
سازمان باشد و طی ارزیابی هایی که استانداری 
تهران در بین ۴۱ شهر استان به صورت دوره ای 
و در حوزه های گوناگون انجام داده، شهر قدس 
در ۲۰ ماهه اخیــر عملکــردی قابل قبول در 

حوزه های مختلف از خود نشان داده است.

3مرور دستاوردهای شورا و شهرداری شهر قدس ضمیمه رایگان 
روزنامه در غرب 

استان تهران

رییس شورای اسالمی شهرستان قدس بیان 
داشت: اعضای شورای اسالمی شهر به عنوان 
نمایندگان مردم، دین و مســئولیتی سنگین 
را درقبال چنین مردمــی دارد و وظیفه ای جز 
خدمتگزاری و تالش بــرای بهبود وضعیت 
عمومی شهر در همه ابعاد و توسعه روز افزون 
شــهر بر اســاس خیر و مصلحت عمومی و 
انتخاب شهرداری کوشــا، شایسته و توانمند 

نمی تواند داشته باشد که مهندس مختاری به 
عنوان شهردار و ســایر همکاران شهرداری با 
عملکرد خود تاکنون ما را ســربلند نموده اند و 
امیدواریم با قوت بیشــتر این روند تداوم یابد و 
بنده و همکارانم در شورای اسالمی شهر نیز با 
انجام بررسی های کارشناسی همگام و همراه 

امور اجرایی شهر خواهیم بود.
حســین چناقچی افــزود: مجموعه مدیریت 
شهری شهر قدس در ارزیابی استانداری تهران 
در زمینه پیاده ســازی برنامه های راهبردی 
و الگوهای صحیح مدیریتی رتبه ســوم را در 
بین شهرهای استان تهران کسب نموده است 
که تحقق این مهم نشان از همت همه جانبه 
مسئوالن شهری به ویژه شهرداری در اجرای 

برنامه های توسعه ای بوده است.
وی ادامه داد: شهر قدس از نظر تراکم جمعیتی 
ظرفیتهای قابل مالحظــه ای دارد که از این 
ظرفیت می توان برای رشــد و پویایی بیش از 
پیش شهر بهره گرفت زیرا یکی از پیامدهای 
وجود جمعیت باال در شهر را می توان در حوزه 

مشارکتهای عمومی دانســت که می توان از 
ارتباطات جمعیتی بین قومیتها برای توســعه 
فرهنگی و اجتماعی شهر و تعمیق مشارکتهای 
مردم بهــره برد.رییس شــورای اســالمی 
شهرستان قدس اظهارداشت: توزیع مناسب و 
عادالنه امکانات شهری از دغدغه های مهم 
شورای اسالمی شــهر قدس است زیرا حجم 
باالی جمعیت شــهری و همچنین کم بودن 
مساحت شهر به نسبت این جمعیت و توسعه 
بی برنامه شهر در سالهای گذشته باعث گردیده 
تا توجه اعضای شورای اسالمی شهر به تقویت 
و ارتقای سرانه های شــهری و توزیع عادالنه 
امکانات و زیرساختهای موجود به عنوان یکی 
از مهمترین اولویت هــا و دغدغه ها معطوف 
شود که رویکرد برنامه ریزی برای اجرای پروژه 
های گوناگون و توزیع عادالنه امکانات شهری 
در نقاط مختلف شهر در سال جاری ادامه خواهد 
یافت تا بتوانیم به عنــوان منتخبین مردم در 
جایگاه مدیریت شهری بنیان عدالت شهری 

را تحکیم نماییم.

منصور حیدری اظهار داشــت: شهر قدس، 
شهری است که شکل گیری بافت شهری 
آن از اجرای طرح های توسعه شهری مثل 
طرح هــادی، طرح جامــع و طرح تفضیلی 
پیشــی گرفته و  همین امر موجب شده که 
زیرساختها و مسائل عمرانی شهر به همان 
سرعت مرتفع نشود که در حال حاضر تقویت 
زیرســاختها و رفع مشکالت ناشــی از این 
ناهمخوانی نیازمند کار جدی و شبانه روزی 

در این زمینه است.
عضو شورای اسالمی شهر قدس گفت: در 

حوزه خدمات شهری، خدمات بسیار منظم 
و به موقعی در یکسال اخیر شاهد بودیم و با 
بسیج همه نیروها و امکانات در عرصه های 
مختلف خدماتی عالوه بر خدمات رســانی 
مناسب در سطح شــهر گام های مهمی در 
حوزه هــای مدیریت بحــران در بارندگی 
های اخیر انجام پذیرفــت که مهمترین آن 
پاکسازی و بازگشایی مسیل رودخانه شهر 
قدس بود که خوشبختانه در ایام نوروز انجام 

پذیرفت.
وی افزود: هدایــت و جمــع آوری آبهای 
 Grp  سطحی با بکارگیری ۱۲ هزار متر لوله
در سطح شهر در ۶ مسیر انجام پذیرفته است 
تا از بروز آبگرفتگی در معابر ســطح شهر در 
مواقع  بارندگی و انتقــال و هدایت روان آبها 
جلوگیری کند تا از دغدغه مندی شهروندان 
در این زمینه بکاهد، همچنین روزانه بیش از 
۲۰۰ تن زباله و پسماند در شهر جمع آوری و 
مدیریت می گردد. منصور حیدری، افزود: در 
زمینه پدافند غیر عامل، ایمنی کار، تجهیز و 

آماده باش تجهیزات لجستیکی، زیباسازی 
سطح شهر و ارتقای سیما و منظر شهری نیز 
اقدامات بسیار خوبی در شهر انجام پذیرفته 

است.
عضو شورای اســالمی شهر قدس، تصریح 
کرد: مسئله رســیدگی به وضعیت آسفالت، 
بهسازی و ســاماندهی معابر سطح شهر که 
اغلب رضایتمندی و عدم رضایت شهروندان 
در یک موضــوع خالصه می شــود، نیز با 
جدیت پیگیری و اجرا می شــود تا شهری 
شایســته شــهروندان گرامی قدس داشته 

باشیم.
وی در خاتمه با بیان اینکه مجموعه مدیریت 
شــهری قدس به دنبال محرومیت زدایی 
از چهره شهر اســت، افزود: اعضای شورای 
اسالمی شــهر قدس دســتور کار خود را بر 
همدلی و تعامل و همکاری قرار داده و با نگاه 
تیزبین خود تمام مسایل و مشکالت شهر را 
رصد کرده و در راستای مرتفع کردن آن ها 

بر می آیند.

رییــس کمیســیون فرهنــگ 
و امور بانوان شــورای اسالمی 
شــهر قدس گفت: بــا توجه به 
اهمیت برنامه های فرهنگی در 
سطح شــهر، در خانه فرهنگها و 
فرهنگسراهای سطح شهر، طی 
ســال ۹۷، تعــداد ۱۰۴۰ برنامه 
متنوع در زمینــه های فرهنگی 
و اجتماعی در فرهنگســراهای 
ســطح شــهر برگزار کرده که 
مورد اســتقبال و بهره مندی ۱۲ 
هزار شــهروند قرار گرفته است، 
همچنیــن در خانــه فرهنگها و 
مراکز فرهنگی ســطح شــهر 
کالسهای آموزشی با موضوعات 
آموزش زبان انگلیســی، رایانه، 
دینــی و اعتقــادی، کــودک- 
تربیتــی، همایــش، مشــاوره، 
کارگاه آموزشــی، کاربــردی، 
۴۰۲۰ کالس و  هنــری بــا 
مجمــوع ۶۲ هزار نفر ســاعت 
برگزار شده اســت. بیش از ۳۸۰ 
برنامه متنوع ورزشــی با هدف 

تقویت روحیه ورزشــی و ارتقای 
نشــاط اجتماعی برای بانوان و 
آقایان در هشــت پایگاه ورزش 

صبحگاهی برگزار شده است.
بنفشــه رفیعی با بیان اینکه در 
ســال گذشــته ۶ پروژه عظیم 
فرهنگی کلید خــورد که برخی 
از آن هــا در مراحــل پایانــی 
احداث قــرار دارند، تصریح کرد: 
افزایش ســرانه های فرهنگی 
بر ایجــاد زمینه فعالیت بیشــتر 
شــهروندان در اجتماع و خروج 
از انزوا بســیار موثر خواهد بود و 
با ایجاد تعامــالت میان افراد به 

تقویت اشتراکات می انجامد که 
رفتارهای آنومیــک را کاهش و 
نهایتا به غنی شــدن رفتارهای 
مدنی در سطح جامعه و اجتناب 
از آسیب های اجتماعی ختم می 

گردد.
وی ادامه داد: اگر ابعاد توســعه 
را بر دو بعد سخت افزاری یعنی 
توســعه کالبدی و فیزیکی و نرم 
افزاری یعنــی ایجاد ســرمایه 
اجتماعــی تقســیم نماییــم، 
باید گفــت که اگــر زمینه های 
فرهنگی یک جامعه برای تبدیل 
شهرنشــینان به شــهروند مهیا 

نگردد و مســئولیت ها و وظایف 
شــهروندی به روشــنی تدوین 
نگــردد، هزینــه هایــی که در 
قســمت اول انجام می گردد به 
بهره وری کامل نخواهد رســید 

و روند توسعه را کند می نماید.
رییس کمیسیون فرهنگ و امور 
بانوان شــورای اســالمی شهر 
قدس افــزود: بر همیــن مبنا ما 
عالوه بر توجه به توسعه فیزیکی 
از ســرمایه های اجتماعی یک 
شــهر غافل نمانیم تــا از ایجاد 
گسســت بین مردم و مسئوالن 
در مسیر تحقق آرمان های یک 
شهر جلوگیری گردد لذا با تاسی 
از موارد مطروحه بایــد با ایجاد 
زیرســاختهای الزم، زمینه های 
ایجاد ســرمایه اجتماعــی را در 
شهرمان ایجاد نماییم تا بتوانیم 
از ایــن ارزش افزوده در بســیج 
نیروها برای تحــرک و پویایی 
بیشــتر شــهر قــدس در آینده 

استفاده نماییم.

نایب رییس شــورای اســالمی شهر قدس 
عنوان کرد: یکــی از کارکردهای شــورای 
اسالمی شهر می تواند ایجاد تعامل با سازمان 
ها و ادارات ســطح شــهر به منظــور ایجاد 
هماهنگی و یکپارچگی در جهت تسهیل امور 
باشــد که به لطف خداوند شهر قدس اکنون 
شاهد همدلی بی نظیری میان مسئوالن خود 
است و این امر باعث شده است دستاوردهای 
چشمگیری را در ســطح استان شاهد باشیم.

ابوطالب آذربراء گفت: در شروع شورای پنجم 
اسالمی شهرقدس با ۲ بحران اساسی مواجه 
شــدیم که اول بارش برف سنگین زمستان 
گذشته و بروز مشکالت اساســی در عبور و 
مرور  و خدمات رسانی دستگاه های مربوطه 
بود که از این جهت شــهروندان به ســختی 
افتادند و لذا این بحران زنگ هشــداری برای 
مجموعه مدیریت شهری بود و در این راستا 
شهرداری قدس را ملزم به تهیه لوازم و وسایل 
آمادگی مواقع بحرانی اعم از دســتگاه های 

بازگشــایی معابر مانند برف روب نمودیم که 
با انجام این اقدامات هــم اکنون آماده مقابله 
و خدمت رســانی ســریع در هنگام بحران 
هســتیم.وی گفت: دومین بحران اساســی 
مواجه شده، بحران زلزله مالرد در نزدیکی ما 
بود که بعد از آن موضــوع متوجه عدم وجود 
لوازم آمادگی مدیریت بحــران در مجموعه 
شهرداری شدیم که در این جهت نیز اقدام به 
تهیه و انبار لوازم الزم اعم از ۶۰۰ چادر، پتو و 
دیگر وسایل شد که مجموعا مبلغ ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان در بحث لوازم و وســایل 

مدیریت بحران هزینه شد.نایب رییس شورای 
اسالمی شهر قدس با اشــاره به پروژه های 
افتتاح شده اظهار داشــت: در طول این یک 
سال ۴۰ پروژه در سطح شهر به بهره برداری 
رسید که آمار بسیار مناسبی به نسبت استان 
تهران و هدیه ای به مردم شــهرقدس است 
که اعم از گرمخانه بــرای افراد بی خانمان، ۵ 
 پایگاه اورژانس، ۳ فرهنگ ســرا و ۱۸ پارک

 محله ای است.
ابوطالب آذر براء با اشاره به پروژه های برنامه 
ریزی شــده آتی در این شــهر بیان داشت: 
مدیریت شهری شــهرقدس اقدام به  برنامه 
ریزی در جهــت احداث ســاختمان پارلمان 
شهری شهرقدس، احداث پارک ویژه بانوان 
در شــهر و نصب دوربین های مداربسته در 
جهت حفظ و تامین امنیت در سطح شهر کرده 
که هزینه های الزم در این باره انجام گرفته 
و به زودی شــاهد اجرایی شدن این پروژه ها 

خواهیم بود.

رییس کمیسیون زیربنایی شورای اسالمی 
شهر قدس بیان داشت: در سالی که گذشت 
۸۴ پروژه عمرانی در ســطح شــهر تعریف 
و شــروع به احداث گردید، که ۴۰ پروژه به 
مرحله پایان رســیده اســت و مابقی نیز با 
پیشــرفت های خوبی تا ۷۰ درصد در حال 

اجرا هســتند و در مناســبت های گوناگون 
در آینده نزدیک به افتتــاح و بهره برداری 

خواهند رسید.
الهــام میرزایی افزود: در ســال ۹۷ بیش از 
۴۰ میلیارد تومان صرف اجرای پروژه های 
عمرانی در شــهر گردید که مســلما بدون 
وجود منابع این امر امکانپذیر نبوده است که 
همکاری و مشارکت شهروندان با پرداخت 
عوارض برای ارتقای سطح رفاه زندگی خود 
و ارزش افزوده ای کــه همه از آن بهره مند 

می گردند در این مهم مؤثر بوده است. 
وی ادامه داد: شورای اسالمی شهر تمامی 
تالش خود را به کار می گیــرد تا با حضور 
مســتمر و پیگیری مداوم به مناطقی که از 

لحاظ امکانات شهری محروم هستند نگاه 
ویژه صورت گیرد.

رییس کمیسیون زیربنایی شورای اسالمی 
شــهر قــدس، اظهار داشــت: متاســفانه 
درسالهای گذشــته به مناطق محروم شهر 
خیلی کم توجه شده ولی شــورا و شهردار 
فعلی مصمم بر محرومیت زدایی هســتند 
و تاکنون نیز مناطق محــروم را مورد توجه 
قرار داده اســت که در بودجه سال ۹۸ نگاه 
ویژه ای به این مناطق شــده و اقداماتی از 
قبیل احداث خانه فرهنگ، پارک محله ای، 
سوله ورزشــی و... صورت گرفته تا گوشه 
ای از مشکالت همشهریان عزیزان کاسته 

شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهرقدس بیان 
داشت: در اجرای ماده ۶۷ قانون 
شــهرداری ، بودجه پیشنهادی 
شهرداری قدس برای سال مالی 
۱۳۹۸ از حیث درآمد و هزینه به 
مبلــغ ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال که در وقت مقــرر تعیین 
در قانون در ســه بخش وظیفه 
خدمــات اداری، وظیفه خدمات 
شــهری و عمرانی به شــورای 
اسالمی شهرقدس ارسال پس 
از جلســات متعدد در کمیسیون 
هــای تخصصی بررســی و در 
نهایت در دســتور کار شــورای 
اســالمی قرار گرفــت و پس از 
برگزاری جلسه رسمی و بررسی 
و تبــادل نظر اعضای شــورای 

شهر به تصویب رسید.
وی افزود: شــورای اســالمی 
شــهرقدس ظرف مهلت تعیین 
شده در قانون شــهرداری طی 
جلسات متعدد در کمیسیون های 
تخصصی خصوصا در کمیسیون 
تخصصی برنامه و بودجه ، ســر 
فصل هــا و ردیفهــای انجام 
هزینــه و اجرای پــروژه های 
عمرانــی را بصــورت دقیق و 
حرفه ای مورد و بررســی قرار 

داده است. 

گرجی اظهــار داشــت: بودجه 
شــهرداری برای ســال مالی 
۱۳۹۸ از حیــث منابــع درآمد و 
اجــرای هزینه ها بــا توجه به 
وضعیــت تحریمهــا و اقتصاد 
مقاومتی بــا احتیــاط کامل و 
منبطق بــر واقعیات شــهری 
و کشــوری تبییــن گردیــد و 
دسترسی به آن به هیچ وجه دور 
از ذهن و واقعیت نبوده و منطبق 
بــر واقعیات جامعه اســت. وی 
ادامه داد: ســهم وظیفه خدمات 
اداری در بودجه تقریبا۲۰ درصد 
از بودجه، ســهم وظیفه خدمات 
شــهری نیز تقریبا ۲۶ درصد از 
بودجه، ســهم وظیفــه خدمات 
عمرانی ۵۴ درصد از کل بودجه 
را شــامل می گردد و این مبلغ 
تعیین شده برای وظیفه خدمات 
عمرانی نشان از گرایش شورای 
اسالمی و شــهرداری به اجرای 
هر چه بیشتر و بهتر پروژه های 
عمرانی و آسایش هر چه بیشتر 
شهروندان و ایجاد محیطی آرام 
و روان بخش برای شــهروندان 
محترم شــهرقدس دارد.رییس 
کمیســیون برنامــه و بودجــه 
شــورای اسالمی شــهرقدس 
گفــت: از دیگر نــکات مثبت 
بودجه ســال ۹۸ می تــوان به 

برنامه ای بودن بودجه اشاره کرد 
حتی برای انجــام هزینه های 
جاری به نحــوی که محدودیت 
های اعمال شــده در بخشنامه 
تدویــن بودجه بــرای افزایش 
هزینه حقوق پرســنل و ســایر 
هزینه های جاری به نحوی که 
لیست پرســنل از ضمائم بودجه 
می باشــد تا از احتمــال جذب 
نیرو بــه هر نحــوی جلوگیری 
بعمل آیــد.وی عنــوان کرد: از 
ســهم یک ۱۵۶۱میلیارد ریال 
وظیفه خدمــات عمرانی تعداد 
۹۸ پروژه تعریف شده است که 
اتمام پــروژه های نیمــه تمام، 
برنامه تاسیســات و تسهیالت 
شهری، ایجاد اماکن و فضاهای 
ورزشــی، فرهنگی و توریستی 
و بهبود عبور و مرور شــهری از 
اهم فعالیتهــای عمرانی برای 

ســال ۱۳۹۸ خواهد بود. گرجی 
در خاتمه بیان داشــت: از دیگر 
رئوس قابل ذکــر در بودجه ۹۸ 
می توان تهیه بودجــه تلفیقی 
شهرداری که تجمیعی از بودجه 
مناطــق یک و دو شــهرداری، 
ســازمانهای وابســته است که 
بصورت جداگانه تدوین شــده 
و سهم هر ســازمان و منطقه از 
بودجه به تفکیــک از نظر درآمد 
و هزینه مشخص شده است که 
امید است با اجرای هر چه بهتر 
بودجه و رعایــت ماده ۶۸ قانون 
شــهرداری بتوانیم محیطی پویا 
و روانبخش برای شــهروندان 
محتــرم فراهم شــده و اجرای 
پروژه ها توســط پیمانکاران و 
عموامل بومــی و محلی موجب 
ایجاد رونق و ایجاد شــغل برای 

فرزندان شهرقدس باشیم.

رئیسشورایاسالمیشهرستانقدس:

توزیععادالنهامکاناتشهری؛دغدغهاصلیاعضایشورایاسالمی

عضوشورایاسالمیشهرقدس:

رصدمعضالتشهرقدس
بهمنظورخدمترسانیبهینهبهشهروندان

رئیسکمیسیونفرهنگواموربانوانشورایاسالمیشهرقدس:

رشدزیرساختهایفرهنگی؛سرمایهگذاریمطمئن
برایرسیدنبهتوسعهپایدارشهر

نایبرئیسشورایاسالمیشهرقدس:

جلبرضایتشهروندان؛سرلوحهاقداماتاعضایشورایشهر

کسبرتبههایبرتراستانی،حاصلهمدلیوهمفکریشوراوشهرداری

رئیسکمیسیونزیربناییشورایاسالمیشهرقدس:

اجرایپروژههایمتنوععمرانی
باهدفارتقایسطحرفاهزندگیشهری

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایاسالمیشهرقدس:

تصویببودجه290میلیاردتومانی
سال98شهرداریقدسدرشورایاسالمیشهر

عضوشورایاسالمیشهرقدس:

ارتقایسرانههایشهریباتقویت
زیرساختهایشهری

حسن چیوایی بیان داشــت: شهر قدس یک شهر 
با مساحت نسبتا کم و جمعیتی بســیار زیاد است 
همین موضوع در کنار رشــد ناهمگون شــهری 
طی ســالهای متمادی باعث شده است تا امکانات 
به ویژه زیرســاختهای هیچ تناســبی با جمعیت 
و آهنگ رشــد جمعیت نداشته باشــد. با توجه به 
همین کمبودها در ســرانه های خدماتی و عمومی 
در برخی نقاط شــهر، ما تأکید داریم ســرانه های 
عمومــی و امکانــات و خدمات باید بــه صورت 

عادالنه در شهر توزیع شود.
عضو شورای اسالمی شــهر قدس افزود: اهمیت 
محالت به عنوان کوچکترین جزء نظام شهری در 
هدایت توسعه پایدار شهری موضوعی انکارناپذیر 
اســت و باید به تمام محالت شــهر به یک اندازه 
توجه شــود و خدمات بــه صورت متعــادل بین 
محالت توزیع و ارائه گردد. وقتــی یک محله به 
واســطه برخی ویژگی ها محل تراکم امکانات و 
سرانه ها باشد و در نقطه مقابل برخی محله ها به 
هر دلیلی از این امکانات و سرانه ها محروم شوند، 
به طور حتم نمی توانیم شاهد توسعه متوازن شهر 

باشیم.
وی افــزود: یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 
برنامه ریــزان و مدیران شــهری، نحــوه توزیع 
و تخصیص منابــع و خدمات شــهری به صورت 
عادالنه در ســطح مناطق مختلف شهر برحسب 
نیازهــای جامعه شــهری اســت، متاســفانه در 
شــهرقدس این مهم اتفاق نیفتــاده و در برخی از 
مناطق محروم شهر با کمبود شــدید سرانه های 
عمومی و خدماتی هستیم و باید در راستای بهبود 
این وضعیت تالش کنیم. چیوایی اظهار داشــت: 
توسعه خدماتی در محالت در قالب برنامه و بودجه 
امســال به صورت واقعی دیده شــده، با توجه به 
اینکه محالت، بستر توسعه شــهر هستند، برنامه 
ریزی مدیریت شــهری بــه توســعه خدمات در 

محالت محروم و کم برخوردار معطوف است.

رئیسکمیسیونحقوقیشوراياسالمي
شهرقدس:

احقاقحقوقشهروندان
باپیگیریهایشورایاسالمیشهر

رئیس کمیسیون حقوقی شــوراي اسالمي شهر 
قدس، بیان داشت: حریم شهرستان قدس باالخره 
پس از تــالش های گســترده اعضای شــورای 
اســالمی شــهر و شــهرداری قدس  تحت نظر 
شــهرداری قرار گرفته است، متاســفانه اعضای 
شورای اسالمی شهر با نامالیمات غیر قابل باوری 
مواجه شــدند ولی هیچ گاه در عزم  ایشان خللی 

وارد نیامد.
محسن عسگری ضمن ابراز امیدواری خاطرنشان 
کرد: امید اســت که این اتفاق شــروعی بر روند 
احقاق حقوق شــهری شــهروندان قدس باشد به 
شرط اینکه اقدامات سایر دستگاه ها موجب ایجاد 

اختالل در مسیر توسعه و پیشرفت نگردد.
وی در ادامــه گفت: یکــی از مهمترین معضالت 
شهر قدس بحث وقفیت اســت که طی سالهای 
گذشته مردم این شهر را با مشکالت بسیاری روبرو 
کرده است در سال گذشــته با پیگیری های مداوم 
شورا و شــهرداری و همراهی فرمانداری جلسات 
متعددی بــرای تبدیل به احســن اراضی موقوفه 
قدس انجام شد که بر اساس این پیگیری مقرر شد 
حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل 
به احسن اراضی موقوفه به صورت کامل  اجرایی 
شود. رئیس کمیســیون حقوقی شوراي اسالمي 
شــهر قدس، تصریح کرد: مبنا و معیار اجرای امور 
در شــهر، قوانین و طرح های مصوب می باشد و 
هرگونه عدول و چشم پوشــی از آن ها خط قرمز 
این شورا محســوب می گردد زیرا ماهیت نظارتی 
شورای اسالمی شهر بر پاســداری از قانون تاکید 
دارد و به هیچ عنوان اموری که بر این اصل خدشه 
وارد نماید مقبول نیســت و در این راستا ذره ای از 
منافع عمومی شهروندان و توسعه اصولی شهر در 

آینده کوتاه نخواهیم آمد.

بی شک شهر قدس در سالی که گذشت شاهد افتخارات و دستاوردهای 
بسیاری در ســطح شهرستان و اســتان تهران بوده است که نمی توان 
دلیلی جز همدلی مسئوالن شهری بویژه اعضای شورای اسالمی شهر در 
خصوص تصویب مصوبات و لوایح گوناگون شهری در جهت پیشبرد امور 

برای آن متصور شد.
 به مناسبت فرا رســیدن 9 اردیبهشت ماه، سالروز تاسیس شورای های 
اسالمی شهر و روستا، نگاهی گذرا داریم به مهمترین مصاحبه هایی که 
توسط اعضای شورای اسالمی شــهر قدس در خصوص مسائل شهری 
پیگیری شده اند. انتظار می رود این رشــد و روند توسعه و پیشرفت در 

شهر قدس تداوم داشته باشد
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معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

 رئیس شورای اسالمی شــهر باغستان طی 
گفتگویی اختصاصــی با خبرنــگار جام جم 
غرب اســتان تهران با بیان اینکه رهبر معظم 
به دفعــات مختلف در صحبتهــای خویش از 
اهمیت مشــورت کردن و در پــی آن جایگاه 
شــوراها تاکید کرده اند، اظهار داشــت : به 
همین دلیل در تقویم کشــور مایک روز را به 
نام شوراهای شهر و روســتا نام گذاری کرده 

اند.
جالل امامی افزود : شــورا امر مهمی اســت 

که در متون دینی ما بســیار به آن اشاره شده 
است. مشــورت، یکی از ارکان مهم سالمت 
تصمیم گیری هاســت. جامعه ای که ســنت 
مشــورت در آن حاکم نیســت، در تب و تاب 
خودمحوری می سوزد، ولی در جامعه ای که 
در آن هم فکری و نظرخواهــی، اصلی یقین 
اســت و از اجزای ضروری حیات آن به شمار 
می آیــد، بهترین راه و کامل ترین مســیر در 

برابر افراد گشوده خواهد شد.
وی گفت : پیامبر اعظم صلــی اهلل علیه و آله 
نیز می فرماید: »هیچ قومی مشــورت نکردند 
جز آنکه به بهتریــن امور هدایــت یافتند.« 
آنان که گرفتــار خودرأیی و اســتبدادند، در 
اشتباه به ســر می برند و تنش های اجتماعی 
و سیاســی می آفرینند. نبود ســنت مشورت 
در جامعه، رشــد افکار را متوقف می ســازد و 
چنین مردمی، شایســتگی زندگی حقیقی را 
از دست می دهند ، همراهی و همگامی مردم 
با شــوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای 
مناســب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم 

نمودن این بســترها نیز بیش از هــر چیز بر 
عهده خود شوراهاست.

رئیس شورای اسالمی شــهر باغستان تاکید 
کرد : فراهم آوردن فضا برای بررســی و نقد 
عملکردها و پیشــگیری از تقــدس گرایی از 
سوی شورای منتخب از یک سو و استفاده از 
حق نظارت همگانی شــهروندان بر منتخبین 
شورا با ارائه پیشــنهادات و انتقادات از سوی 
دیگر، مــی تواند بــه تقویت نقــاط قوت و 
برطرف کردن نقاط ضعف منجر شده و بیش 
از پیش به توســعه همه جانبــه کمک نماید 
، نهاد شــورا که شالوده آن ریشــه در قرآن و 
مبانی دین مبیــن اســالمی دارد در واقع به 
فرایند واگذاری امور به مردم ، عینیت بخشید 
و به برکت این اتفــاق، نقش آفرینی مردم در 
تعیین سرنوشــت خود و جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند دوچنــدان گردید . امامی در 
ادامه گفت: در آخرین جلسه شورا در روزهای 
پایانی ســال ۹۷، چالش هــا و دغدغه های 
پیش روی شــهرداری و شــورا مورد بررسی 

قرار گرفت و مقرر گردید تیم مدیریت شهری 
با تدوین یک برنامه جامع، مسیر حرکتی خود 

در سال پیش رو را تدوین کند.
وی اضافه کــرد: همگرایی و هــم افزایی در 
مدیریــت شــهری از اصول مســلم خدمت 
رسانی مطلوب به شــهروندان است و از این 
طریق است که بهره وری کار افزایش یافته و 

رضایت عمومی محقق می شود.
رئیس شورای اسالمی شهر باغستان در ادامه 
ســخنان خود به مســاله اجرای پروژه های 
عمرانی اشاره ای داشت و عنوان کرد: پروژه 
های شــهرداری چنانچه کارشناســی شده و 
بر مبنــای مطالعات دقیق فنــی و اقتصادی 
اجرایی گردند نتایج مطلوبی به همراه خواهند 

آورد.
امامی خاطرنشــان کــرد: مــا معتقدیم که 
شــهرداری بازوی اجرایی شــورای اسالمی 
شهر اســت و عملکرد مطلوب این مجموعه 
در نهایت به جلب رضایت شهروندان منتهی 

خواهد شد.

وی اعضای شورای اسالمی شــهر را وامدار 
و امانتدار مردم دانســت و اظهار کرد: اعضای 
شورای اسالمی شــهر نســبت به مسائل و 
مشکالت شهر و شــهرداری دغدغه دارند و 
برهمین اســاس نیز در طول مدتی که وظیفه 
نمایندگی مردم را بر عهده دارند می بایســت 
با تالش شــبانه روزی و با تعامل مســئولین 
شهر, شهرستان و اســتان, نسبت به رفع این 
مشــکالت اقدام کنند.رئیس شورای اسالمی 
شهر باغستان افزود : باغســتان از بخش ها 
و مناطق و محله های گوناگون و پراکنده ای 
تشکیل شده است لذا همواره تالش همکاران 
بنده و مجموعه شــهرداری ارائه خدمات به 
صورت یکنواخت بــه تمامی این مناطق بوده 
اســت ، از تالشهای مهم شــورا جلوگیری از 
دفن زباله در شــهر باغســتان بوده است که 
همواره ما را دچار مشــکالت زیست محیطی 
کرده بود  و همچنین پیگیــری الزم و به جد 
جهــت ایجاد و احداث ســکوی زبالــه که تا 
کنون باغستان از آن بی بهره بود ، مهمترین 

دستاورد شورا کاهش چشمگیر عوارض است 
که موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم 
نموده است .وی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت : شــهر باغستان ورودی شهرستان 
محسوب می شــود همکاران بنده در پارلمان 
شــهری باغســتان با تکمیل میدان ورودی 
شــهر  و احداث کمربندی شــمالی و جنوبی 
از میــدان ورودی و روشــنایی کمربندی ها 
توانسته اند قدم موثری در این زمینه بردارند، 
راه هــای مواصالتی که همــواره از دغدغه 
های اصلی شــورا بوده و هســت لذا در این 
زمینــه توانســتیم راه هــای مواصالتی بین 
محالت مانند محلــه نصیرآباد به جاده تهران 
شهریار  و همچنین خیابان ۵ و ۱۱ را به جهت 
کاهش ترافیک ورودی بلوار رســول اکرم را 
توســعه دهیم و پروژه های کنــار گذر محله 
 سعیدآباد که کمک شــایانی به منظر و زیبایی

 شهری نیز داشته است.
امامی با اشاره به کمبود سرانه های فرهنگی 
و ورزشــی این شــهر اظهار کرد : متاسفانه 

شهر باغســتان از کمبود سرانه های فرهنکی 
و ورزشــی رنج میبرد ، در ســال ۹۸ با همت 
اعضای شــورای اســالمی شــهر و شهردار 
پرتالش باغستان سعی می شــود  در جهت 
توســعه مراکز فرهنگی و ورزشــی اقدامات 
موثری انجام دهیم که در اولویت آنها احداث 
فرهنگسرا و ســالن آمفی تئاتر و سالن های 
ورزشــی می باشــد .وی ادامه داد: شــورای 
اسالمی شهر باغستان در راستای درخواست 
ها و مشکالت شــهروندان وبا هدف تسریع 
و رفع مشــکالت و ارتقای تعامــل اعضای 
شورای اسالمی شهر جلسات مالقات مردمی 
را هر هفتــه در برنامه خود گنجانده اســت تا 
پاســخگوی نیازها و مشــکالت و همچنین 
پیشــنهادات و انتقادات مردم شریف باغستان 
باشــد ، الزم میدانم از همین رسانه روز ملی 
شوراها را به همه همکاران محترم و تالشگر 
خودم در پارلمان شــهری شــهر باغســتان 
تبریک عرض نموده و موفقیت و ســربلندی 

را از درگاه ایزد منان برایشان استدعا دارم.

همزمان با نهم اردیبهشــت ماه، روز شــوراها، مراسمی 
به منظور تجلیل از شوراهای اســالمی شهر و روستا با 
حضور حجت االســالم سادات رســول امام جمعه شهر 
باغســتان ، عبدالعلی معاون فنــی و عمرانی فرمانداری 
شهرستان شــهریار ، رنجبر شهردار باغســتان ، امامی 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر باغستان ،جمعی 
از مســئوالن ، معتمدیــن و ریش ســفیدان و اعضای 
شــوراهای ادوار گذشــته به همت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری باغستان در فرهنگسرای آفتاب این 

شهر برگزار شد.
در ابتدای مراسم رئیس شــورای اسالمی شهر باغستان 
ضمن تبریک روز شــورا و آرزوی موفقیــت برای تمام 
اعضای شــورای اســالمی اظهار کرد: در قرآن و تاریخ 
بشر همگان به مشورت دعوت شــدند چرا که مشورت 
گرفتن ابعاد کار را باز میکند، لذا برای پیشــرفت و تعالی 

در انجام امور باید مشــورت کردن را در سرلوحه کارمان 
قرار دهیم.

وی افــزود: در بودجه ســال ۹۸ که ۶۰ درصــد آن به 
امورعمرانی و ۴۰ درصد به امــور جاری اختصاص یافته 
است اقدامات ارزنده ای لحاظ شــده است که به یاری 
شهردار و همه مسئولین به نحو احسن انجام خواهد شد 
و طبق برنامه ریزی انجام شده در سال جاری زیر سازی 
و آسفالت تمام سطح شهر بصورت یکنواخت و با اولویت 
بندی صورت خواهد گرفت و ان شااهلل هیچ کوچه خاکی 

در سطح شهر باغستان نخواهیم داشت.
امامی ادامه داد: فرهنگســرایی که امــروز در آن جمع 
هستیم نیاز مبرم شــهر بود که به همت همه همکارانم 
باالخص شهردار توانمند شــهر به بهره برداری رسید و 
یک فرهنگســرای بزرگتر با ظرفیت ۶۰۰ نفر در محله 
خادم آباد طراحی شــده اســت که به زودی کلنگ زنی 

خواهد شد .
رئیس شورای اسالمی شهر باغستان افزود: پلیس راهور 
از ضرورت های شهر باغســتان است که طی یک هفته 

آینده در محله نصیرآباد مستقر خواهد شد.
در ادامه این مراسم حجت االســالم سادات رسول امام 
جمعه شهر باغســتان با اشاره به ریشه شــورا در تفکر 
قرآنی نهاد شــورا را یکی از تجلی های مردم ســاالری 
دینی برشمرد و بر لزوم توجه بیشتر به فرهنگ مشورت 

در امور تاکید کرد.
وی با اشاره به گرفتن مشــورت و همکاری و همراهی 
بیشتر اعضای شــورای اسالمی و شــهردار در راستای 
خدمات رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم شریف شهر 

باغستان را خواستار شد.
در بخــش دیگری از مراســم روز ملی شــوراها رنجبر 
شهردار شهر باغستان طی ســخنانی اظهار کرد : شهر 

با شــهرونداش معرفی میشود و شــهرداری و شورای 
اسالمی شــهر به نمایندگی از طرف شهروندان در راس 
امور هستند ، اقدامات مهم و قابل قبولی در سال گذشته 
به ثمر نشســت که امیدواریم در ســال جاری به یاری 
دوستانم در شورای شهر پروژه های بهتری را اجرا کنیم 
و باغستان را آنگونه که هســت و باید باشد و به درستی 
هم معرفی کنیم و هم با برنامه ریزی دقیق تر در مســیر 

توسعه و تحول قرار دهیم.
وی افزود: باید با برنامه ریزی درســت باغســتان را از 
مضرات و معضــالت صنوف مزاحم رهایی بخشــیم و 
نخواهیم که ذخیره شــهر ۱۲ میلیونی تهران باشــیم و 
بجای ارائه خدمات خوابگاهی ، خدمات انباری و خدمات 
صنایع مزاحــم ، خود خدمــات مدرن و جدیــد بوجود 
آوریم تا باعث رشد و ترقی منطقه شــویم. رنجبر تاکید 
کرد: با توجه بــه بافت جمعیتــی ، اجتماعی و فرهنگی 

شهرباغســتان حوزه ای تحت عنوان معاونت فرهنگی 
اجتماعی فعال شده اســت که پیگیر مباحث و اقدامات 
مرتبط بــا این حوزه خواهــد بود چرا کــه کار فرهنگی 
در کنار اقدامــات عمرانی یک ضرورت مهم اســت.در 
ادامه مراســم عبدالعلی معاون فنی و عمرانی فرمانداری 
شهرستان شهریار بیان کرد: شهر باغستان به لحاظ دارا 
بودن ویژگی های خاص و همچنین به لحاظ جغرافیایی 
و واقع بودن در ورودی شهرستان شهریار از دیگر شهرها 
متمایز است و همین ویژگی سبب شــده تا نگاه خاص 

فرمانداری شهرستان شهریار را به خود جلب کند .
وی افزود : در ابتدای ســال جدید و در روزهای آغازین 
ایام نوروز بحران ســیل همه کشــور را تحت تاثیر قرار 
داد تا جایی که تمام ادارات ، کمک و امداد رســانی  به 
این مناطق را در راس امور خود قرار داده بودند به همین 
جهت شهرستان شهریار ســتاد مدیریت بحران تشکیل 

داد و به کمک همه مردم و مســئولین اقدامات خوب و 
موثری صورت گرفت که به جد میتــوان گفت که در به 
ثمر نشاندن این اقدامات شهر باغستان در بین شهرداری 
ها و دیگر دستگاه های خدمات رســان جزو شهرداری 
های پیشــرو بود که مراتب تقدیر و تشکر از دکتر رنجبر 
و پرســنل زحمت کش مجموعه تحت مدیریت وی را 
دارم.عبدالعلی خطاب به اعضای شــورای اسالمی شهر 
باغســتان بیان کرد: امید میرود در سایه منویات الهی و 
با استفاده از کلیه امکانات در تحقق برنامه های سیاست 
های دولت تدبیر و امید در جمع مشــارکت مردمی و هم 
اندیشی با استفاده از خرد جمعی در جهت خدمات رسانی 

بهتر به شهروندان باغستان کوشا باشید.
در پایان مراســم با اهدای لوح تقدیــر از تمامی اعضای 
شورای اســالمی ادوار گذشــته و دوره پنجم تجلیل به 

عمل آمد .

شهر اندیشه با جمعیتی بالغ بر ۱۱۶ هزار نفر 
چهارمین شــهر پرجمعیت شهرهای غرب 
استان تهران است شــهرهای شهریار)۳۵۰ 
هزارنفر(، قدس،)۳۵۰ هزارنفر( مالرد)۲۹۰ 
هزارنفر( و نســیم شــهر )۲۰۰ هزارنفر( به 
ترتیب بیشترین جمعیت را به خود اختصاص 
داده اند اما نگاهی به وسعت سرزمینی تمام 
شهرهای غرب استان تهران و مقایسه آن با 
شهر اندیشــه یک مفهوم را می رساند و آن 
نســبت تراکم جمعیتی باال در شهر اندیشه 

است.
شهر اندیشه که شــامل فازهای ۲ تا ۶ می 
باشد از دو امتیازی که تقریبا تمام شهرهای 

دیگر دارند محروم اســت؛ یکــی باغات در 
حریم شهری و دیگری اراضی بکر و دست 
نخورده که هنوز در بافــت نیامده اند. بدون 
شــک یکی از روش های درآمــدی برای 
شــهرداری ها ورود زمین هــای حریم در 
بافت شهری اســت و یا باغاتی که مطابق 
قانون و یا خارج از ضوابط تبدیل به ویال و یا 

چاردیواری می شوند.
شهر اندیشــه تنها شهری اســت که از این 
دو حیث محروم و یا بســیار کم نصیب است 
بنابراین اگر گفته می شــود؛ بهروز کاویانی 
شهردار اندیشه موفقیت بالمنازعه در تامین 
ســرانه کل بودجه در میان شهرهای غرب 

استان تهران  را  به خود اختصاص داده است 
بیراه نگفته ایم.

شــرح اینکه در الحاق زمین های حریم به 
بافت چــه اتفاقاتی می افتد قــدری فنی و 
از حوصله ایــن گزارش خالی اســت لذا در 
صورت امکان در مقــاالت بعدی به این امر 
خواهیم پرداخت اما شایســته است نگاه به 
عملکرد شهردار اندیشــه را از مسیر بودجه 
ســاالنه، کمی عمیق تر نمائیــم تا دو نکته 

دیگری که در آن نهفته است را بیان داریم.
نکته اول: موفقیت این شهرداری با توجه 
بــه محدودیت های ذکر شــده در باال حائز 
اهمیت است بهروز کاویانی در تنظیم الیحه 

بودجه ۹۸ خود توانســته پس از شهرداری 
شهریار باالترین سرانه کل بودجه را به خود 
اختصاص دهــد و این بیانگر آن اســت که 
اتکای درآمدی در این شــهرداری بیشــتر 
گرایش به درآمدهای پایــدار دارد و کمتر از 
عوارض ساخت و ساز بهره می برد همانطور 
که شاهد هستیم تخلفات ساختمانی در این 
شهر به شدت مورد نظارت شهرداری است 
بنابراین بایــد اذعان داشــت درآمد حاصل 
از عوارض ســاخت و ساز نیز بســیار ناچیز 
اســت. دو موضوع کاهش تخلفات ساخت 
و ســاز و افزایش درآمد پایــدار از آرمانهای 
مدیریت شــهری به شــمار می رود که می 

توان ادعا کرد شــهر اندیشــه به این آرمان 
نزدیکتر است.

نکته دوم: علیرغم اینکه در تامین ســرانه 
بودجه عمرانی، در رتبه سوم شهرداری های 
غرب اســتان تهران قرار گرفته است اما به 
لحاظ توسعه زیرساخت های عمرانی موفق 
تر به چشــم می خورد و مردم از سرانه های 
عمرانی، فضای ســبز، فرهنگی، ورزشی و 
امنیتــی خوبی برخوردار هســتند لذا  بهروز 
کاویانــی بعنوان یــک شــهردار موفق به 
شعار توســعه فرهنگی و گردشــگر پذیری 
خود بســیار پایبند است و توانســته بعد از 
شهریار باالترین سرانه بودجه خدماتی را به 

شهروندان اختصاص دهد و شهروندان این 
شهر از برنامه های فرهنگی و ورزشی بیشتر 

و بهتری بهره مند باشند.
در پایــان ایــن بخــش از تحلیــل بودجه 
شهرداری های غرب اســتان تهران متذکر 
می شــوم به اذعان متخصصــان امر، این 
الیحــه بودجه اســت که مســیر مدیریت 
شهری را تعیین و تبیین می کند لذا از تمام 
شهرداری ها تقاضا می کنم فرصتی را برای 
تحلیل و بررسی بودجه خود ایجاد نمایند تا 
خبرنگاران بتوانند بعنوان چشم بینای جامعه 
نقاط ضعف و قــوت آن را به جامعه انعکاس 

دهند.

فرمانــده نیــروی انتظامی غرب  اســتان تهــران از 
دســتگیری اعضاء باند ۲۴ نفره یک شرکت هرمی در 

شهرستان شهریار خبر داد.
سردار محسن خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، گفت: مأمــوران پلیس آگاهی با دریافت 
اطالعاتی مبنی بر تبلیغات گسترده یک شرکت هرمی 
که در زمینه بازاریابی شــبکه ای غیرمجاز فعالیت می 

کند، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران محل دقیق فعالیت شرکت هرمی 
را در شهرســتان شهریار شناســایی و پس از تشکیل 
یک تیم عملیاتی و هماهنگــی قضائی، وارد مخفیگاه 
آنها شــده و ۲۴ نفــر از اعضاء باند شــرکت هرمی را 

 دستگیر و جهت بررســی و بازجویی به پلیس آگاهی 
انتقال دادند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی 
از محل، موفق به کشــف پک های آموزشی، کیس، 
مانیتــور، کتابچه و جزوه های آموزشــی در خصوص 

فعالیت اعضای این باند شدند.
ســردارخانچرلی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده 
در بازجویی های پلیسی به جرم خود اعتراف و اذعان 
داشتند برای عضوگیری و اعتماد ســازی اعضا ، کار 
خود را قانونی جلوه می دادند، که با هوشــیاری پلیس 
شناســایی و دستگیر پس از تشــکیل پرونده، تحویل 

مرجع قضائی شدند.

به گزارش خبرنگار پایــگاه خبري پلیس، 
ســرهنگ - فردین جوزانی در تشریح این 
خبر بیان داشت: در پي سوء استفاده برخي 
از افراد مبني بر ســاخت و ســاز غیرمجاز 
در حاشیه شــهر شــهریار ماموران نیروي 
انتظامي بــا اخذ حکم از مقــام قضائي و با 
حضور مسئوالن اداره جهاد کشاورزي اقدام 
به تخریب ۱۰ قطعه بــه حدود ۷۰ هزار متر 

مربع ساخت و سازهاي غیرمجاز کردند. 
وي در ادامه تصریح کرد: پــس از چندین 
مرحله اخطار توســط اداره جهاد کشاورزي 
به مالکان ســاختمان هاي ســاخته شده و 

کســاني که اقدام به دیوارکشي در اراضي 
کشــاورزی کرده بودند، آنــان هیچ گونه 
اقدامي در خصوص توقف یا تخریب ملک 
خود نکرده و ســرانجام با حضور گسترده و 
مقتدرانه پلیس، بدون هیچ مشکلي تخریب 

شد.
فرمانــده انتظامي شهرســتان شــهریار 
در خاتمه از شــهروندان درخواســت کرد: 
هرگونه اخبار درخصوص ســاخت  و ســاز 
غیرمجاز، تغییر کاربري اراضي کشــاورزي 
و سوء اســتفاده از منابع طبیعي را به سامانه 

۱۱۰ اطالع دهند.
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