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شاهدشهر، در مسیر پیشرفت و تعالی

سال 98 سال پرباری برای 
شاهدشهر خواهد بود

 ساخت بزرگترین
  مهد کودک کشور 

در اندیشه 

شهرداری شهریار، پیشرو 
در ارائه خدمات عمومی 

خدماتی و زیرساختی

باغستان به شهری پویا تبدیل 
شده است

اموری در صباشهر در حال 
انجام است که در نوع خود 

منحصر به فرد است

مهندس نوراله طاهری در مراسم افتتاح پروژه های شهر باغستان ، این شهر را شهری پویا و آینده دار ذکر نمود.
وی در این باره گفت: از زحمات همه خدمتگزاران در این شــهر تقدیر میکنم . هماهنگی، همکاری و وفاق بین 
شهردار و اعضای شورای شهر ، موجبات موفقیت های بیشمار مجموعه خدمتگزاران این شهر را فراهم آورده است.

فرماندار با بیان اینکه نتیجه وفاق خوب نمایندگان مردم در پارلمان شــهری و رهنمود های خوب امام جمعه این 
شــهر بطور کامل محســوس است، افزود: خوب عمل کردن شــهردار در امور اجتماعی ، عمرانی و فرهنگی حاصل 

85همراهی خوب مجموعه فعاالن باغستان است...
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غرب استان تهران

مهندس احسان درخشان نسب در آئین کلنگ زنی و افتتاح 
پروژه های عمرانی در جمع مدیران اســتانی و شهرستانی 
با بیان اینکه در شرایط ســخت اقتصادی قرارداریم که این 
شرایط ما را در انجام کارهای بزرگ با مشکالتی روبرو کرده 
است، ابراز داشت: پروژه هایی مانند تقاطع غیر همسطح بسیج 
و جهاد از جمله مهمترین پروژه هایی اســت که در موضوع 
ترافیک شهریار و حتی شهرســتانهای همجوار تاثیر بسیار 

مطلوبی دارد.
شهردار پر انرژی شهریار همچنین به همت این نهاد مردمی 
در بخش احداث و توسعه مراکز آموزشی و علمی اشاره کرد 
و در این باره گفت: شهرداری شــهریار و مجموعه اعضای 
شورای شهر با توجه به میزان جمعیت شــهر ، توجه به نیاز 
کمبود های مدارس ســطح شــهر نموده و در همین راستا 
اقدام به احداث مدرســه 21 کالسه در شهرک صدف نموده 

است .یاد آور می شوم مدارس دیگری هم طی ماههای آتی 
احداث خواهدشد.مهندس درخشان نسب در بخش دیگری از 
سخنان خود به موضوع مدیریت بحران در شهریار پرداخت و 
در این باره خاطر نشان ساخت: توجه به کنترل شرایط خاص 
در زمانهای بحرانی ، یکی از مهمترین مولفه های مدیریت 
زیست شهری است که شهرداری شهریار با عنایت اعضای 
پارلمان شهری اقدام به احداث و تجهیز سوله مدیریت بحران 

با امکانات و لوازم ضروری مناسب ، کرده است.وی در ادامه به 
احداث فضاهای ســبز و پارکهای محله ای هم اشاره نمود و 
دراین خصوص ابراز کرد: پارک سالمت را در فاز اول اندیشه 
در 1هکتار با طراحی خوب احداث کــرده ایم و تالش داریم 
در محالت دیگر هم به نسبت شرایط موجود اقدامات خوبی 

داشته باشیم.
شهردار شهریار از پیاده راه سازی و ترمیم این مسیر ها خبر داد 

و این موضوع را برای تردد افراد و رفع ایرادات موجود خبرداد. 
وی افزود: در مجموع شــهرداری شهریار با توجهات خاص 
اعضای شورای شهر در تمام بخشها که از نیازهای شهری 
می باشــد، برنامه ریزی های خوبی دارد و در همین راســتا 
اقدامات مورد قبولی انجام می دهد. امیدوارم با همراهی مردم 
خوب شهریار بتوانیم شــهریاری ایده آل برای یک زندگی 

مناسب و ایمن داشته باشیم.

شهرداری شهریار، پیشرو در ارائه خدمات عمومی، خدماتی و زیرساختی

 افتتاحیه های زیر با حضور استاندار تهران، فرماندار شهریار
شهردار شهریار، ریاست شورای شهر و سایر مسئولین انجام شد

افتتاح آموزشگاه 21 کالسه صدف 2 با 3000مترمربع مساحت و 3250 متر مربع زیربنا با 50میلیارد ریال اعتبار
افتتاح ساختمان اداری شهردرای فاز یک اندیشه 

مساحت زمین:3500مترمربع در4 طبقه وزیربنای4000 متر مربع با 80 میلیارد ریال اعتبار
احداث فاز اول پارک سالمت اندیشه به مساحت 1هکتار و با اعتبار 1/5میلیارد تومان 

تجهیز سوله مدیریت بحران شهردرای شهریار به انواع لوازم ستاد بحران از قبیل:چادر، کانکس، پتو ، موتور برق 
واقالم مورد نیاز زمانهای بحرانی با اعتبار 3 میلیارد تومان

همچنین پروزه های : تقاطع غیر همسطح بسیج وجهاد با اعتبار 430 میلیارد ریال 
و احداث فاز اول ساختمان مرکزی شهرداری شهریار با اعتبار 200میلیارد ریال ، در ایام مبارک دهه فجر با حضور 

فرماندار شهریار، شهردار شهریار، ریاست شورای شهر وسایر مسئولین کلنگ زنی شد.

ناصربخت،  فرماندار شهرستان 
قدس:

قدس با اجرای این برنامه 
می تواند به رکورد قابل قبولی 

در زمینه های گوناگون برسد

فرماندار شهرستان مالرد :
مالرد با افق روشن را 
می توان با این برنامه 

عملیاتی کرد و انتظارات 
مردم را بهتر برآورده کرد

فرماندار شهریار هم بحث 
کشاورزی، صنعت ، گردشگری 

و خدمات این شهرستان را در 
سند توسعه استان پر رنگ و مهم 

اعالم کرد

سند توسعه

شهرستانهایغرباستانتهران
شهریار-قدسمالرد

رونمایی از 

استان
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به گزارش روابط عمومــي مدیریت ارتباطات  و امــور بین الملل 
شهرداري نســیم شــهر:  علي کریمي مدیریت آموزش و پرورش 
ناحیه 2 شهرســتان بهارستان با ارســال نامه اي به شهردار نسیم 
شــهر از تالشــها، همراهی  و اهتمام شــهردار و اعضاي شوراي 

اسالمي شــهر در خصوص گرامیداشت یاد شــهدا و همکاري در 
برگزاري اردوي دانش آموزي راهیان نور تقدیر نمود. 

 بر اســاس این گزارش در بخشــي از متن نامه چنین بیان شــده 
اســت:  تکریم و تعظیم شهیدان و زنده نگه داشــتن یاد و خاطره 

آنان بر همــه ما فریضه اســت و آرامش را مدیون رشــادت ها و 
دالوری هاي شــهداي عزیزمان هســتیم و جنابعالــي و اعضاي 
شوراي اسالمي نسیم شــهر در انجام این فریضه الهي سنگ تمام 

گذاشتید.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درغرب 

استان تهران

فرماندارشهریار هم در مراســم افتتاح پروژه های صباشهر 
گفت:  ازخداوندمتعال  توفیق خدمت بیشتر به مردم با وفا و 
همیشه در صحنه  برای مسئولین را مسئلت دارم  واز زحماتی 
که عزیزان خوب صباشهری ، مســئولین گرانقدر صباشهر 
بویژه شهردار محترم و اعضای محترم شورا برای برگزاری 
این جلسه و این افتتاحیه ها کشیدند، صمیمانه تقدیر و تشکر 

می کنم .
نوراله طاهری افزود: خوشــحالم از اینکه در شهر صباشهر 
اتفاقاتی در شرف انجام اســت که در نوع خودش منحصر 
به فرد اســت و با همکاری خوبی که اعضای محترم شورا 
و شــهردار عزیز دارند امروز شــاهد اقدامات خوبی در شهر 

صباشهر هستیم در همه صحبتهای دهه فجر این را عرض 
کردم که در بعضی از شــهرهای ما در دهه فجر اتفاقات و 
افتتاحیه هایی دارد رخ می دهد که شــاید سال ها این اتفاق 
نیفتاده یا شاید در این سالهای گذشته چنین اقداماتی صورت 
نگرفته منظورم شهرصباشــهر  بود منظورم این شهری بود 
که مردم مطالبه فراوان دارند . باید اذعان کنم که گذشــته 
خوبی را ما در شهر مطالعه نکردیم و هر چه دیدیم درگیری 
و گرفتاریهایی است که نصیب این شهر شده و باعث عقب 
افتادگی کم کاری و در همین مناســبتهای گذشته هم که 
ما در اقصی نقاط شهرستان کلنگ زنی ها و افتتاحیه هایی 
داشتیم همین مکان هم جزو وعده هایی بود که به ما دادند 

و عمل نکردند اما امروز شــاهد این هســتیم که عزیزان ما 
با همت وتالش و همدلی و همــکاری دارند کارهای خوبی 
را در شــهر انجام می دهند البته از حمایت های امام جمعه 
عزیز برخوردار  هســتیم از حمایت های نماینده محترم در 
این زمینه برخورداریم چه در کل شهرستان چه در این شهر 
امیدواریم با این اقداماتی که صورت می گیرد و کمک هایی 
که از محل های مختلف به این شهرســتان انجام می شود 

شاهد اتفاقات خوبی باشیم
فرماندار شــهریار بیان داشــت: تقدیر می کنم ازمهندس 
کریمی) شــهردار جوان و پرانرژی صباشهر(  که برخالف 
بعضی از تصورات آن چیزی که در وجود ایشان دیدیم خدارا 

شکر تا امروز تبلور پیدا کرده و همچنان با مدیریت خوبشان 
کارهای بسیار ارزشمندی را شــروع کردند . حتی در همین 
مدت کوتاه کارهای خوبی را تمام کردند این نشانه این است 
که ایشان کسی است که می تواند شهردار خوب و مسئول 
خوبی در آینده باشــد و تبریک می گویم به مردم و اعضای 
شورای شهر و انشــااهلل این همکاری تداوم پیدا کند ما هم 
به اندازه توانمان در خدمتیم حتما کارهایی که وعده کردیم 
مخصوصا زیر گذر ورودی شهر را با اقداماتی که انجام شده 
دســتوراتی که جناب آقای مهندس دادند و واقعا از دغدغه 
هایشان است را ما حمایت کامل می کنیم که انشااهلل انجام 

بشود و بقیه مواردی که در دستور کارشان است .

کریمی، شهردار صباشهر طی گفتگویی اظهار کرد : شهرداری 
صباشهر سال 1376 با تجمیع چند محله و ارتقای آنها به شهر 
تأسیس گردید و امروز صباشهر با مساحت 2500 هکتار، بالغ 

بر60 هزار نفر را در خود جای داده است.
شهردار صباشــهر افزود: در حال حاضر دستگاه های خدمات 
رسان مثل گاز، برق، آب و مخابرات و همچنین دفتر نمایندگی 
اداره ورزش و جوانان شهرستان شــهریار در صباشهر مستقر 
هســتند و به شــهروندان خدمات ارائه می نماینــد که عدم 
حضوســایر ادارات خدمات رســان بار کاری مجموعه شورا 

وشهرداری را دوچندان نموده است. 
کریمی در بخش دیگری از ســخنان خود به بودجه شهرداری 
اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مهم در شهرداری، تنظیم و 
تخصیص بودجه سالیانه این مجموعه است که رفع نیازهای 
شهری بر اساس آن تبیین می گردد. بودجه سال 97 شهرداری 
34 میلیارد تومان است که قریب به 60 درصد آن به امور عمرانی 
اختصاص یافته که در صدد هستیم تا در بودجه سال 98 ضمن 
کاهش هزینه های جاری، سهم بیشتری از بودجه مصوب را به 
حوزه عمرانی اختصاص دهیم تا هر چه سریعتر نیازهای شهری 

مرتفع گردد.وی در ادامه با اشاره به  فعالیت های صورت گرفته 
توسط شهرداری  اظهار کرد : در ماه های اخیر تالش و فعالیت 
های خوبی از طرف شــهرداری صورت گرفته است و در حال 
حاضر 43  پروژه عمرانی در دستور کار شهرداری قرار دارد که 
نتایج آن )16 مورد از این پروژه ها( در ایام اهلل مبارک دهه فجر 

امسال افتتاح و مورد بهره برداری شهروندان قرار گرفت.
شهردار صباشهر در ادامه به برخی از پروژه های افتتاح شده در 
دهه مبارک فجر سال جاری اشاره کرد و افزود : یکی از پروژه 
های مورد نیاز شهر، مجموعه ورزشی چند منظوره در خیابان 
چمران محله اسالم آباد است که با تالش مجموعه شهرداری 
و همت اعضای شورای اســالمی به بهره برداری رسید ،الزم 
به ذکر اســت که این پروژه اولین مجموعه چمن ورزشی ویژه 

بانوان در صباشهر و شهرستان شهریاراست.
وی گفت : درمانگاه صبا شــهر در محله قاسم آباد نیز از پروژه 
های افتتاح شده در دهه فجر است. این پروژه بصورت مشترک 
با همکاری شهرداری  و شبکه بهداشــت و درمان شهرستان 

شهریار اجرا شده است که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
کریمی افزود: کمبود کتابخانه در صباشــهر محسوس بود و 
ضرورت داشــت که احداث آن در اولویت باشد. از اینرو در ایام 
مبارک فجر امسال، کتابخانه ای در شهرک مصطفی خمینی 
)فرهنگسرای بصیرت( و فرهنگسرای قاســم آباد افتتاح و به 
بهره برداری رســید،  ذکر این نکته ضرورت دارد که کتابخانه 
های مذکور با حمایت و عنایت ویژه فرماندار محترم و اهتمام 

مجموعه شورای شهر و شهرداری آماده ارائه خدمات میشود.
شهردار صباشهر ابراز کرد : تکمیل و تجهیز ساختمان پارلمان 
شهری )شورای شهر( مزین به نام شهید واالمقام سبزآبادی هم 
از مواردی است که در دســتور کار قرار گرفت و با تالش شبانه 

روزی همکاران در شهرداری آماده بهره برداری شد . 

وی ادامه داد: ســاختمان جدید فرهنگســرا در محله ویره )در 
دو طبقه( نیز در زمره پروژه هایی اســت که در این ایام به بهره 
برداری رسید. شــایان ذکر اســت که در این مجموعه، سالن 
جلسات نیز تعبیه شده است که بسیاری از نیازهای شهر در حوزه 

فرهنگی و اجتماعی را مرتفع خواهد نمود . 
کریمی بیان کرد : بهره برداری از نیروگاه 25 مگا واتی برق از 

دیگر پروژه هایی است که توســط بخش خصوصی اجرا شده 
و می تواند در تامین بخش عظیمی از برق صباشهر موثر باشد. 

این پروژه نیز در دهه فجر به بهره برداری  رسید.
یکی دیگر از موارد قابل بهره برداری در این ایام مربوط به اجرای 
سیستم هوشمند شهرداری است که سالها از این تکنولوژی بی 

بهره بوده و می تواند در روند امور بسیار موثر باشد.
 تاسیس آکادمی فوتسال و والیبال که در نظر است تا ظرفیت 
500 نفر را با آمــوزش رایگان آنهم زیر نظــر مربیان مجرب 
فدراسیون های مربوطه تحت پوشش قرار دهد. این آکادمی می 
تواند با توجه به استعدادهای درخشان در منطقه، افقی روشن در 
حوزه ورزش را رقم بزند.همچنین اولین رینگ شهری واقع در 
خیابان امامزاده فرخنده خاتون )س( در دهه مبارک فجر افتتاح 

شد و به بهره برداری رسید .
شهردار صباشهر گفت : پل ارتباطی منطقه کبودین به اسالم آباد 
که این مناطق را بهم متصل می نماید نیز یکی دیگر از پروژه 
های مهم و کاربردی در مبلمان شهری است.پروژه بازارچه روز 
در  شهرک مصطفی خمینی که باعث ساماندهی دستفروشان و 
خرده فروشان خواهد شد هم از مواردی بوده است که انشاا... با 
بهره برداری از آن، بسیاری از نیاز منطقه را مرتفع خواهد نمود. 
پارک ساحلی محله اسالم آباد و زمین چمن و مجموعه ورزشی 
شهرک مصطفی خمینی دو پروژه دیگر آماده خدمات رسانی به 

مردم شریف صباشهر خواهد بود.
 شهردار صباشهر در ادامه به پروژه های آتی این مجموعه که در 
ایام ا... فجر کلنگ زنی شد و در آستانه ی چهلمین بهار انقالب 
اسالمی کام مردم صباشهر را شیرین نمود اشاره کرد و گفت: 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته در صدد هستیم تعدادی پروژه 
را نیز در این ایام کلنگ زنی نماییم که امید است با اجرایی شدن 
آنها، کام مردم صباشهر شیرین شــده و نیازهای شهر تامین 

گردد.
کریمی مــوارد کلنگ زنــی را اینگونه برشــمرد: کلنگ زنی 

پارک 5 هکتاری مدرن که دارای مجموعه ورزشــی، استخر و 
شهربازی است.کلنگ زنی احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی 
صباشهرازمحور آدران درصورت مساعدت فرماندار و نماینده 
مردم در مجلس ، کلنگ زنی مدرن ترین سالن ورزشی که در 
شهرستان و غرب اســتان تهران بی نظیر باشد ، کلنگ زنی 
درمانگاه تیپ 1 و ایستگاه آتش نشانی در محله ویره و همچنین 
کلنگ زنی پارک ســاحلی در محله کبودین نیز یکی دیگر از 

پروژه های مد نظر است.
شهردار صباشــهر در ادامه به کمبودها و کاستی های موجود 
در شهر اشاره کرد و اســتقرار دفاتر نمایندگی اداراتی همچون 
بهزیســتی و اورژانس اجتماعی، بیمه تأمین اجتماعی و... در 

صباشهر را ضروری دانست.
کریمی در پایان با اشــاره به عزم جدی شهرداری صباشهر در 
مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز ، تاکید کرد: مجموعه شورای 
شهر همگام با شــهرداری در خصوص مقابله با ساخت و ساز 
غیرمجاز همســو و مصمم هســتند. بنابراین  با ساخت و ساز 
غیرمجاز مخالفیم و سعی بر آن است تا  موارد، منطبق بر موازین 

قانونی صورت بگیرد و برای آنها پروانه صادر گردد.

 در ایام بســیار پر برکت دهه فجر باالترین 
و بزرگترین عیدی مســئولین و حاکمیت و 
دولت و مجلس به مــردم ، همین 10 پروژه 
عمرانی ورزشی و فرهنگی در صباشهرخواهد 
بود. مخصوصا خروجی آزاد راه ســاوه اتوبان 
ساوه و همچنین زیر گذر ورودی صباشهر و 
حلقه اتصال شاهد شــهر و صباشهر و دیگر 
طرحهایی که انصافا آقــای کریمی در این 
5-6ماه اخیر با روحیه بسیجی  و جهادی وارد 
شد البته از حمایت و هدایت فرماندار محترم 
و بویژه آقای محمودی که  قــدم به قدم در 
کنار شهردار محترم بودند و هستند و انشااهلل 
خواهند بود تصور بنده این اســت که در این 
ایام کاش ما فقط شــاهد این نوع خدمات و 
عیدی ها بودیم البته دشمن دست اندازها یی 
برای ما بوجود آورده ، تحریم ها، تهدیدها و 
بعضا در داخل سو مدیریت و نقاط ضعف ها 
اســت  بنده به نوبه خود از تمام مردم خوب 
صباشهر در همراهی همه جانبه  سپاسگزارم.

مشــاور پروژه:میز الکترونیــک خدماتی که 
شهرداری به شــهروندان ومجموعه شهری 
ارائه می دهــد از طریــق الکترونیک یک 
فرآیندهایی انجام گرفتــه روی خدماتی که 
شــهرداری انجام می دهد پیاده سازی شدند 
روی نرم افزارهای مختلف از این نرم افزارها 
خروجی گرفتیم و ســعی کردیــم ارتباط دو 
سویه ای بین مردم  و شــهرداری برقرار شود 
مردم می توانند از منــزل از طریق اینترنت 
در هر جایی خدماتی را که شــهرداری ارائه 

می دهد دریافت کنند و همچنین مدارکشان 
را و کاری رو که در شــهرداری قراره انجام 
شود به صورت آنالین مشاهده کنند قسمت 
حضوری این پروژه به ایــن صورت که نرم 
افزار شهر ســازی را در فاز اول مشاهده می 
کنید ارتباط دو ســویه دارد از طریق پیامک 
است و از طریق اپلیکیشــن موبایل و در گاه.   
که هر شــهروندی می تواند اطالعات ملک 
خــودش را اطالعات عارضه های شــهری 
را که داخلش دخیل اســت بتوانــد از طریق 
درگاههای اس ام اســی و پیامکی دریافت 
کندسالن اگه احداث شود مدرن ترین سالن 
در غرب اســتان تهران این ســالن طوری 
طراحی شده که تمام اســتانداردهای رشته 
های سالنی را داشته باشــد سالن ورزشهای 
رزمی هم دارد ایــن 2000 نفــر صندلی و 
گنجایش مــی تواند هم اســتفاده فرهنگی 
شــود و هم در زمان بحران برای اســکان 

استفاده کنیم مجموعه شهرداری ما توانش 
خیلی بیشــتر از اینهاســت واقعا این پروژه 
ها خیلی نیســت و ما مطمئنا توان اعضای 
شورای شهر ما و پرســنل ما خیلی باالتر از 
اینهاست انشــااهلل با برنامه ریزی که انجام 
دادیم تا دهه فجر سال آینده افتتاح شودپارک 
5 هکتاری شــهر وند که  با رویکرد بحران 
طراحی شــده این هم می تواند یک الگو از 
پارکهای جدیدی باشــد که در سطح استان 
ساخته می شود ظرفیت 20 هزار نفر استقرار 
در زمان بحران را دارد ایــن پارک کامال در 
زمان بحران پیش بینی شــده حتی نانوایی 
چاه آب ژنراتور برق سرویس های بهداشتی 
با توجه به برنامــه ریزی که در شــش ماه 
گذشته داشتیم توانســتیم 16 پروژه را آماده 
بهره برداری کنیم البته یک پروژه مربوط به 
بخش خصوصی است که تقریبا 120 میلیارد 
تومان اعتبار داشته برای ساخت و آن نیروگاه 

25 مگابایتی برق صباشهر است تکمیل شده 
اما مراسم افتتاح رســمی آن قرار است آقای 
وزیر تشــریف بیاورند اما مراحل ساخت آن 
تکمیل شــده یک پروژه مشــترک با شبکه 
بهداشــت بوده درمانگاه قاســم آباد یکی از 
پروژه های شاخص ما بود و 14 پروژه دیگر 
کامال پروژه هایی بوده که خود شــهرداری 
پیگیری کرده 3مجموعه ورزشــی که افتتاح 
شد و یک ســاختمان فرهنگسرا در شهرک 
ویره پل اتصالی بین محله کبودین و اسالم 
آباد سیســتم اتوماســیون اداری و ســامانه 
هوشمند شــهرداری و اســتقرار میز خدمت 
الکترونیک افتتاح ساختمان شماره 2 اداری 
سبز آبادی که شورای اداری مستقر می شود 
وچند پروژه دیگری که بهره داری رســید در 

کنار اینها 10 پروژه هم کلنگ زنی می شود.
سیســتم نرم افزاری که مســتقر شده همه 
دستگاهها و همه واحدهای شــهرداری به 
یک سیستم متصل هســتند با همین ارجاع 
به قســمت میز الکترونیکی می توانند تمام 
کارهایشان را از تشــکیل پرونده تا دریافت 
فیش عوارض می توانند پرداخت انجام بدهند 
و مراجعه به شــهرداری نکنند و بیان کد کار 
بری را بگیرند این طرح می تواند یک الگوی 
خوبی باشد برای اینکه میز خدمت الکترونیک 
که خیلی جاها میگن میــز خدمت حضوری 
تقریبا شــده میز راهنما و مــردم دوباره باید 
مراجعه کنند برای پیگیری بتواند این مشکل 

را حل کند واین یک پایلوت و الگو باشد.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرداری صباشهر در دهه فجر

فرماندار شهریار: 

اموری در صباشهر در حال انجام است که در نوع خود منحصر به فرد است

 امام جمعه صباشهر:

 نظام روز به روز به پیشرفت ادامه می دهد

شیری، نایب رئیس شورای صباشهر گفت: برنامه پنج ساله 
بسیار مناسبی برای صباشهر تدوین کرده ایم که با این برنامه 
، شهر به توفیقات قابل قبولی در بسیاری از زمینه ها خواهد 

رسید.
وی افزود: باهمت شهردار پر انرژی و خوش فکرمان و درایت 
و همفکری اعضای شورای شــهر، آینده این شهر را روشن 
و موفق ارزیابی می کنم.شیری گفت: در ایام دهه فجر هم 
پروژه های خوبی افتتاح کردیم که با افتتاح آنها بدنبال کسب 
رضایت اهالی فهیم شهرمان هستیم.10 طرح دیگر را کلنگ 
زنی کرده ایم که با افتتاح آنها صباشهر به جایگاه مناسب در 

زمینه های مختلف زیست شهری خواهد رسید.

نایب رئیس شورای صباشهر:

چشم اندازروشنی برای شهر 
دیده شده است
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بخشدارمرکزیشهریار:
ظرفیتهایبالقوهشهرستان
رابهبالفعلتبدیلمیکنیم

بخشدار مرکزی شهریار از تالش مجموعه خود 
برای تبدیل ظرفیت های بالقوه موجود در این 

شهرستان به بالفعل که خاصیت اجرایی داشته  و 
ثمرات عینی خواهد داشت ، خبر داد.

رحیمــی در این بــاره گفت: شــهریار از لحاظ 
جمعیتی در واقع یک استان محسوب می شود 
و پتانسیل یک اســتان را دارد.این شهرستان در 
خیلی جهات با شهرستانهای استان قابل مقایسه 
نیست و در بســیاری موارد، جزء شهرستانهای 
خاص می باشــد.به دلیل نزدیکی بــه تهران 
، وضعیــت اراضی کشــاورزی و باغــات آن ، 
راههای ارتباطی و چندین مورد دیگر ، شــهریار 
ویژگی خوبی دارد که با یک برنامه ریزی دقیق 
و کارشناســانه می تواند جایگاه اثر گذار خود در 
استان را پیدا کند. وی با بیان اینکه شهریار یکی 
از مهاجرپذیر ترین شهرستانهای استان تهران 
می باشــد ، اظهارداشــت: در صورتیکه آمایش 
سرزمین در شــهریاررا انجام ندهیم و کاربری 
ها را نظارت نکنیم ، قطعا در آینده با مشــکالت 
جدی تری روبرو خواهیم شد.بخشــدار مرکزی 
در ادامه تصریح کرد: یکــی از مهمترین دالیل 
تغییر کاربری ها در روستاها و حاشیه شهرهای 
شهرستان افزایش بی قاعده  ارزش مالی زمین 
است که این موضوع در کنار عدم بصرفه بودن 
فعالیت کشاورزی و باغداری باعث شده باغداران 

دست به تغییر کاربری ملک خود بزنند. 
  بنده خود معتقدم یکــی از راههای مفید برای 
جلوگیری از وقوع این اتفاق ناخوشایند این است 
که باید آنقدر اشتغال در عرصه کشاورزی مقرون 
بصرفه و جذاب باشد و درآمد زایی این حوزه باال 
برود تا افرادیکه دارای باغ و اراضی کشــاورزی 
هستند، نســبت به تخریب اراضی کشاورزی و 
باغ خود اقدام نکنند.وی همچنین به مشکل آب 
هم اشاره کرد و برنامه ریزی در این زمینه را برای 
جلوگیری از بحران آب در سالهای آتی ضروری 

دانست.

کسبرتبهاول
شبکهبهداشتشهریار
درپایشسالمت

شبکه  بهداشت و درمان شهریار، رتبه نخست در 
پایش های سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران را 

کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان 
شهرستان شــهریار؛ در پایش های انجام شده 
توســط ســالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
معاونت بهداشت دانشگاه، شــبکه  بهداشت و 

درمان شهریار، موفق به کسب رتبه برتر شد.
در جلسه ی بررســی پایش های انجام شده از 
شبکه ها و مراکز تابعه که چهارشنبه 24 بهمن 97 
در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد؛ 
شاخص ها، عملکرد، فعالیت های نوآورانه، جلب 
مشــارکت برون بخش و برنامه ریزی هدفمند 
برای ارتقای وضعیت موجود سالمت نوجوانان، 
جوانان و مدارس حوزه تحت پوشــش دانشگاه 
ارزیابی شــد.در این پایش برنامه های سالمت 

نوجوانان، سالمت جوانان و مدارس بررسی شد.
در این پایش ها، از بین پنج شــبکه و دو مرکز 
تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه، شبکه  
بهداشت و درمان شــهریار، با کسب باالترین 
امتیاز )95.37(، رتبه برتــر را به خود اختصاص 
داد.معاونت بهداشــت دانشــگاه این افتخار را 
به محمدهــادی ناصح و اکرم اســماعیل زاده، 
به ترتیب مدیر و کارشــناس مسئول سالمت 
نوجوانان، جوانان و مدارس شــبکه بهداشت و 
درمان شهریار تبریک گفته و آرزوی موفقیت و 
بهروزی در تمامی مراحل زندگی را برای ایشان 

دارد.

آغازطرحتهیهشناسنامه
جایگاههــای ایمنــی

سوخت
به گزارش واحد خبر واطالع رسانی مدیریت 
ارتباطــات وامور بیــن الملل شــهرداری 
شهریار:در راســتای اجرای بند دو و سه ماده 
چهار فصل دوم اساســنامه ســازمان آتش 
نشانی شهریار و با عنایت به فرا رسیدن ایام 
نوروز و آغاز ســفر های نوروزی شهروندان 
طرح تهیه شناســنامه ایمنــی جایگاه های 
ســوخت تحت حوزه خدماتی شــهرداری 
شهریار با هدف ایمن ســازی مراکز مذکور  
آغاز و ضمن بازدید ایمنــی از نظر خاموش 
کننده های دستی،ســطل های ماسه بادی 
و ....، توصیــه های ایمنی بــه جایگاه داران 
ارائه و نتیجه اقدامات انجام شــده به مراجع 

ذیصالح انعکاس داده خواهد شد.

تجهیزپارکهایشهریار
بهلوازمبازیکودکان

با تخصیــص یک میلیــارد تومــان اعتبار، 
پارکهای سطح شهر شهریار به وسایل بازی 
،ست ورزشــی و نیمکت مناسب تجهیز می 

شود.
نوروزی معاون خدمات شهر وامور مناطق با 
اعالم این خبر گفت : بــا هدف افزایش رفاه 
،آسایش ورضایتمندی بیشتر شهروندان در 
پارک های سطح شــهر و نیز استفاده بهینه 
ومناســب از این امکانات ،تجهیز و نوسازی 
وســایل ورزشــی،بازی و تفریحــی پارکها 
دردســتور کار معاونت خدمات شهری قرار 

دارد.
وی افزود: به منظورارتقاء ســطح بهداشت و 
نظافت شهر، ســطل های زباله مکانیزه در 
معابر و بوستان ها سطح شهر نصب می شود 
. مشارکت شــهروندان در حفظ و نگهداری 
شــهر وهمکاری همــه جانبه  بــا مدیریت 
شهری  نقش محوری درتحقق توسعه پایدار 

فرهنگی ، اجتماعی و اقتصاد شهری دارد.

الیروبــیکانــالآبــی
زیرگذرچهارراهارسطو

بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری 
صفادشــت : در ادامه الیروبی کانالهای آب 
زیر گذر شهری، کانال زیرگذر ابتدای خیابان 
دانشگاه روستای ارسطو الیروبی گردید وگل 
والی خارج شده توسط عوامل امور شهری 
شهرداری صفادشت منتقل گردید.الیروبی 

کانال های زیرگذرشهری ادامه دارد.

رنگآمیزی
سرعتگیرهایوسفآباد

قوام

بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری 
صفادشت در پی آسفالت ریزی خیابان اصلی  
محدوده یوســف آباد قوام، سازمان مدیریت 
حمل ونقل شــهرداری صفادشــت اقدام به 
رنگ آمیزی ونشــانگذاری سرعت گیرهای 

این مسیر نمود.

فرماندار شــهریار بحث کشــاورزی، صنعــت ، گردشــگری و خدمات این 
شهرستان را در سند توسعه استان پر رنگ و مهم اعالم کرد.

نوراله طاهری اذعان داشت: این سند اهداف ما را از کار مشخص میکند و همه 
ادارات باید با این سند حرکت کنند.

وی گفت: بدنبال این هستیم که در بخش کشــاورزی و صنعت به یک نقطه 
قابل قبول برســیم .باید برنامه ادارات ، طوری تنظیم شــود تا شهرستان به 

اهداف مورد قبول و ایده آل برسد.
وی افزود: شهریار از پتانســیل های زیادی در بخشــهای مختلف برخوردار 

است که با همدلی، برنامه ریزی دقیق و همت مضاعف می توانیم به ایده آلها 
دست پیدا کنیم . من امیدوارم این شهرســتان در زمینه های گوناگون سرآمد 
شهرستانهای استان باشد و مردم خوب آن از خدمات ارائه شده بهره بیشتری 

ببرند.

اهمیت کشاورزی، صنعت ، گردشگری و خدمات شهریار در سند توسعه استان

در نشســتی که مدیــران ادارات شهرســتان 
وفرماندار مالرد با خبرنگاران داشتند، نقاط ضعف 
و قوت کار مسئولین این شهرستان مورد ارزیابی 

و بررسی قرار گرفت.
فرماندار شهرســتان مالرد در این نشست با بیان 
اینکه اخالق مداری در انعــکاس ضعف و قوت 
کار مســئولین ادارات ، از ارکان اصلی جمهوری 
اسالمی است، به شــرایط فعلی شهرستان مالرد 
پرداخت و در این باره اظهار داشت: هر چند مالرد 
در ســرانه های عمومی با کمبود هــای زیادی 
روبرو اســت اما در تمام بخشــها سعی و تالش 
می کنیم تا بهترین نتیجــه حاصل گردد و مردم 
از مجموعه زحمتکشــان نظام در این شهرستان 

، راضی باشند.
توکلی کجانی گفــت: من معتقدم اگــر با مردم 
روراست باشیم  می توانیم موضوعات را با جدیت 
، سرعت و دقت بیشــتری پیگیری کنیم و نتایج 

مفیدی بدست آوریم.
وی ادامه داد: یکــی از مهمترین کارهایی که در 
مالرد در حال انجام است، برنامه ریزی و تالش 
برای ارتقای سطح کیفی آب شــرب روستائیان 
مالرد می باشــد .ما دراین زمینه با نصب دستگاه  
RO در دهستان اختر آباد بدنبال سالم سازی آب 
شرب آن منطقه هستیم که به مرورزمان دردیگر 

مناطق هم اجرا خواهدشد.
توکلی با اشــاره به اینکه ســرانه فضای ســبز 

شهرستان کم است، افزود: برای رفع این نیاز مهم 
، نهضت کاشت: درخت در شهرستان را آغاز کرده 
ایم و بدنبال کســب اعتبارات ویژه در این حوزه 
هســتیم. فرماندار مالرد همچنین بر راه اندازی 

کارگروه ستاد تســهیل حوزه اشتغال تاکید کرد و 
بیان داشت: با راه اندازی این ستاد مسائل مربوط 
به اشتغال و تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

و موانع به سرعت مرتفع خواهد شد.

 فرماندار مالرد:

سرانه های مالرد با 
کمبودهای زیادی روبروست

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درغرب 

استان تهران

خبر

رئیسشورایاسالمیشهرقدسخبرداد؛

شهرداریمنطقه3درقدسافتتاحمیشود
رییس شورای اسالمی شهرقدس از افتتاح شهرداری منطقه 3 در این شهر 

خبر داد. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــورای اســالمی شــهر و 
شــهرداری قدس؛ نقی علی وند گفت: کاهش بروکراســی اداری و سهولت در 
خدمات رســانی به شهروندان از جمله دغدغه های مجموعه شورا و  شهرداری 
قدس اســت که با تأسیس منطقه 3 شــهرداری قدس دسترسی شهروندان به 
خدمات آسان تر خواهد شد و خدمات رسانی شهرداری نیز ارتقا خواهد یافت.وی 
افزود: برای اینکه شهرداری بتواند در شهری مانند قدس با تراکم باالی جمعیتی خدمات متوازن و بهینه در نقاط 
مختلف شهری ارائه دهد باید از شهرداری مناطق استفاده کند.علی وند اظهار داشت: مجموعه شورای اسالمی و 
شهرداری قدس در تالشند تا براساس امکانات و توانمندی ها خدمات شایسته و مطلوبی به شهروندان ارایه نمایند.

تحقق100درصدیسهمیهشهرستانقدس
درمهارتآموزی

فرمانــدار شهرســتان قدس با اشــاره به طرح مهارت آمــوزی در این 
شهرســتان گفت: ســهمیه تخصصی مهارت آموزی مربوط به شهرستان 

قدس به صورت 100 درصدی محقق شده است.
ناصربخت در کارگروه اشتغال استان تهران با اشاره به طرح مهارت آموزی 
اظهار داشت: در آسیب شناسی کارگاه ها و کارخانه ها مدیرانی که نیروهای 
مازاد دارند و از طرفی اخراج نیروی انسانی با مهارت الزم را نقیصه می دانند 
تالش دارند که نیروی کار را حفظ کنند. فرماندار شهرقدس سپس افزود: در 

زمینه مهارت آموزی ظرفیت خوبی در شهرستان قدس وجود دارد و می توان از این ظرفیت جهت بهره وری 
نیروی کار اســتفاده کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور این دستگاه در شهرک های صنعتی کمرنگ 

اســت که با تقویت آن ها می توان شرایط مناسبی را به نفع تولید و صنعت فراهم کرد.

معاون برنامه ریزی و امور هماهنگی فرمانداری 
شهرســتان قدس در خصوص مشکالت اراضی 
و امالک شهرستان قدس گفت: با توجه به اینکه 
بیشتر اراضی قدس به صورت قولنامه ای و فاقد 
سند ششدانگ مالکیت است، این موضوع باعث 
شده که بیشترین بخش توسعه ی شهر به سمت 

ساخت و ساز های غیر مجاز پیش برود.
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
قدس؛ فریدون عطایی در گفــت و گو با خبرنگار 
اداره روابط عمومــی افزود: حــدود 270 هکتار 
بافت فرســوده شناســایی که در طرح بازآفرینی 
شهر با مسوولیت شهرداری و دیگر سازمان های 
مربوطه؛ به دنبال احیاء مناطق حاشیه ای و بافت 

های فرسوده هستیم.
وی اظهار داشــت: 2684 هکتار مســاحت کل 
شهرستان قدس اســت وهر هکتار سهم550 نفر 

پیش بینی شده و متاسفانه ســرانه های عمومی 
در این میزان هکتار پایین بوده که طبق مصوبات 
طرح بازآفرینی شهر، محله های هدف شناسایی 
و دســتور العمل های اجرایی در حــال پیگیری 

هستند.
عطایی در خصوص پیش بینی برخی ســرانه ها 
از جمله فرهنگی، آموزشــی و ورزشی می افزاید: 
طرح هایی با مشــارکت خیرین و سازمان های 
مربوطه در دســت اقدام بوده و بیشــتر این طرح 

های اجرایی مربوط به مناطق فرسوده است.
 او در پایان خاطرنشــان کرد: این حجم از بافت 
های فرسوده در شهر ستان قدس هشداری جدی 
است که ما مســووالن و مردم باید با هوشیاری 
هرچه تمام تر در جهت سرعت بخشیدن به انجام 
طرح بازآفرینی مناطق فرســوده؛ تالش و همت 

مضاعفی داشته باشیم.

بهــروز کاویانــی در جلســه معاونیــن  که در  
شهرداری شهر  اندیشه تشــکیل گردید با تأکید 

بر لزوم ایجاد امکانات و زیرساخت های الزم در 
راستای پرداختن به این شهر گردشگری اندیشه 
تصریح کرد: باید تمام زیرســاخت ها و امکانات و 
خدمات الزم برای یک شهر گردشگری در استان 
تهران به نام شهر اندیشه به همه همکاران ایجاد 

گردد
وی در ادامه افزود : شــهر اندیشــه بــا توجه به 
زیرســاخت هایی که از قبل دارد و طرح تفصیلی 
بســیار جامعی در خود  ، در خصوص شهرسازی 
نیاز دارد تا اقدامات و تمهیدات الزم در راســتای 

ایجاد شــهر ایمن وبرای  گردشــگران و  در نظر 
گرفته شــود که یکی از مهمترین اصول شــهر 
شــهرداری اندیشــه در راســتای سیاست های 

خدمات رسانی به مردم شریف شهر اندیشه است
کاویانــی در ادامه ضمن رصد اقدامــات و موارد 
انجام گرفته توسط حوزه طرح و برنامه و سازمان 
هاو مدیران شهرداری اندیشه گفت:  این خدمات 
باید به نحوی باشد که  مردم کاماًل خدمت گزاری 
را توسط خادمین خود در مسئولیت های مختلف 
متوجه و از نزدیک لمس کند وی ادامه داد: ایجاد 

زیرساخت های کلی و جزئی از مهمترین وظایف 
ایســت که باید همه معاونت ها و مســئولین در 
راســتای آن گام بردارد در ادامه این جلســه نیز 
معاونت ها و مدیران عامل ســازمان ها نســبت 
گزارشی جامع در خصوص اقدامات انجام گرفته 
در فصل زمستان و آغاز سه ماهه پایانی سال 97 
به شهردار شهر اندیشــه اعالم داشتند خبر ها و 
مشــکالت پیش رو در راســتای خدمت رسانی 
مناسب به شهروندان رااعالم و نسبت به رفع آنها 

از شهرداری چاره جویی نمودند.

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران  از کشف 3 
تن مواد افیونی و دســتگیری 4 ســوداگر مرگ ، 

طی دو عملیات جداگانه خبر داد.
ســردار "محســن خانچرلــي" در گفــت و گو 
با خبرنگار پایــگاه خبري پلیس اظهار داشــت: 
ماموران مبارزه با مواد مخدر غرب اســتان تهران 
از طریق گــزارش های منابــع اطالعاتی با خبر 
شدند سوداگران مرگ قصد دارند با جاسازی مواد 
افیونی در داخل بونکر یک دســتگاه تریلر ، آن را 

به غرب استان تهران انتقال دهند.

وی با اشــاره به اینکه ماموران با کنترل و پایش 
محورهــاي مواصالتي ، خودرو مــورد نظر را در 
محور "رباط کریم – شهریار" شناسایي و متوقف 
کردند افزود: در بازرسي از این خودرو ، یک تن و 
31 کیلو گرم تریاک که در داخل تانکر جاســازي 
شــده بود، کشــف و 2 تن در این رابطه دستگیر 
شــدند. فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران 
ادامه داد : ماموران پلیــس مبارزه با موادمخدر در 
عملیاتی دیگر به باغی در شهرســتان شهریار که 
سوداگران مرگ در آنجا مخفی شده بودند اعزام و 

به بازرسی از آن پرداختند.
سردار خانچرلی با اشاره به دستگیری 2 سوداگر 
مرگ در این عملیات بیان داشــت: در بازرسي از 
باغ مورد نظر، 236 بســته تریــاک به وزن 2 تن 

کشف و دو خودرو نیز توقیف شد.
این مقام ارشــد انتظامي با اشــاره بــه توقیف 4 
دستگاه وسائط نقلیه ســبک و سنگین از متهمان 
خاطرنشــان کرد: در این عملیات های پلیس 4 
قاچاقچي موادمخدر دستگیر شــدند و به همراه 

موادمکشوفه به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

معاون فرماندار قدس مطرح کرد؛

 امالک قولنامه ای، چالش پیش روی شهرستان قدس

»اندیشه« باید به شهر گردشگری تبدیل شود

کشف 3 تن مواد افیونی در غرب استان تهران



چهارشنبه 8 اسفند 1397   شماره 5334

معاونفرماندارشهریار:
طراحیپروژههای

زیربناییماندگاربرای
سال98

معاون فنی وعمرانی فرمانداری شــهریار در 
گفتگو با خبرنگار جام جــم از آغاز بکار پروژه 
های تاثیر گذار و توسعه ای خوبی برای سال 

آتی خبرداد.
وی در ایــن باره گفت: آینده خیلی روشــنی 
برای شهرســتان دیده شــده و طــرح های 
عمرانی متنوع بخصوص در حوزه اشتغالزایی 
در سال بعد شــروع خواهد شد که برای مردم 

خوب شهریار پر از خیر و برکت می باشد.
عبدالعلی در بــاره پروژه هــای کلنگ زنی 
وافتتاح شــده در ایام دهه فجر امســال هم 
گفت: 140 پروژه کلنگ زنــی و قابل افتتاح 
با بیــش از 350 میلیــارد تومان در ســطح 
شهرستان در ایام دهه فجر در تمام شهرهای 
شــهریار به بهره برداری رســید که مجموع 
پروژه هایی که در دست اقدام و در حال انجام 
اســت به بیش از 100 پروژه با اعتباری بالغ 

بر300 میلیارد تومان می باشد.
مجموع پروژه هــای بخش خصوصی هم به 
بیش از 700 میلیارد تومان می رسد .یعنی در 
شرایط خاص و قرار داشتن در وضعیت جنگ 
اقتصادی ، در شهرســتان در مجموع بیش از 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان کلنگ زنی 
و یا افتتاح شده است.وی افزود : ما امیدواریم 
با همدلــی و برنامه ریزی خوب شــهرداران 
و مجموعه مدیران شهرســتان بتوانیم سال 
بعد را با همت مضاعف آغاز و با دســت پر در 

خدمت مردم عزیز شهرستان باشیم.

دادستانانقالبشهرستانقدس:

دادستانیبرایانتقال
اصنافمزاحمورود

خواهدکرد

دادســتان شهرســتان قدس با اشــاره به 
تمهیدات مســووالن مدیریت شهری قدس 
بــرای انتقــال و تجمیع اصنــاف مزاحم به 
خصوص صنف خدمــات خودرویی گفت: در 
صورت عدم همکاری اصنافی که شــرایط 
انتقال آن ها فراهم شــده باشد، دادستانی به 

ناچار در این موضوع ورود خواهد کرد.
مجید کاویانی دادســتان عمومی و انقالب 
شهرســتان قدس اظهار داشــت: با توجه به 
مطالبات کثیر مردمی و تمهیدات مسووالن 
مدیریت شــهری قــدس بــرای انتقال و 
تجمیع صنوف مزاحم از ســطح شهر مانند 
خدمات خودرویی در منطقه  ای خاص جهت 
جلوگیری از آلودگی های ســمعی، بصری و 
ســد معابر عمومی از شــهر و افتتاح مجتمع 
ســاماندهی صنف خدمات خودرویی در دهه 
فجر امسال در شهرقدس ، دستگاه قضایی و 
دادگستری شهرستان از این حرکت حمایت 
کرده و با مسووالن امر همکاری خواهد کرد.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه بــه رای بند 
20 ماده 55 قانون شــهرداری اگر دســتور 
پلمب صادر شود و کســانی که شرایط برای 
انتقال آن ها فراهم شــده است این موضوع 
را نپذیرند بــه ناچار دســتگاه قضایی ورود 
خواهد کرد و برای انتقال این اصناف کمک 

خواهیم کرد.

شهرداریقدسازسوی
استانداریموردتجلیل

قرارگرفت

لوح تقدیر به مسعود مختاری شهردار قدس 
از سوی دفتر امور شهری و شوراها اهدا شد.

 این تقدیر  با توجه به ارزیابی ســال 1396 
و ثمــره نتایــج کارگروهی کارشناســان 
استانداری تهران، حوزه معاونت هماهنگی 
امور عمرانی )دفتر امور شــهری و شوراها( 
و در اجــرای الگوی ارائه شــده از ســوی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
صورت پذیرفته اســت که با کســب معدل 
71٫85 در بین شــهرداری های درجه 8، 9 
و 10 عملکردی به عنوان رتبه دوم، توســط 

مجموعه مدیریت قدس کسب شده است
حســین چناقچی رئیس شــورای اسالمی 
شهرســتان قدس ضمن اشــاره بــه تقدیر 
مسعود مختاری و مجموعه مدیریت شهری 
قدس گفت:تمشیت امور با تقویت و حضور 
نیروهای کاردان ، متعهد و مجرب همراه با 
تدین ، تخصص و هوشیاری ، قوت می یابد.

 وی افزود: در ســال گذشــته پروژه های 
همزمــان بی شــماری در همــه زمینه ها 
کلید خورد که با ســرعت چشمگیری شاهد 
پیشــرفت آنها بودیم که حــدود 40 پروژه 
شــهری در یکســال و 82 پروژه در 14 ماه 
محصول همت واالی مسئوالن شهر است 
که در ایــن ارزیابی یکــی از نمودهای آن 
ظهور و بروز پیدا کرد و این دســتاورد را از 
ســوی مجموعه مدیریت شــهری به همه 

مردم فهیم شهر قدس تقدیم می نماییم.

 بنا بــر ایــن گزارش،رحیم ســلیمانی راد 
مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراها در 
این تقدیر نامه ، از توانمندی های مدیریتی 
که با هــدف ایجاد انگیزه خدمت رســانی 
به مردم شــریف شــهر قدس اندیشمندانه 

اهتمام ورزیده شده است تقدیر کرد .
 الزم بذکر اســت، ایــن تقدیر  بــا توجه 
به ارزیابــی ســال 1396 و ثمــره نتایج 
کارگروهی کارشناسان استانداری تهران ، 
حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی )دفتر 
امور شهری و شــوراها( و در اجرای الگوی 
ارائه شده از سوی ســازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور صــورت پذیرفته 
اســت که با کســب معدل 71٫85 در بین 
  A شهرداری های درجه 8، 9 و 10 )گروه
اســتان تهران از نظر عملکردی به عنوان 
رتبه دوم، توســط مجموعه مدیریت قدس 

کسب شده است.

حسین چناقچی بیان داشــت: مسلما رشد 
و توسعه شــهر در گرو همدلی و همکاری 
مسئوالن شهری اســت و کسب مقام دوم 
در زمینه پیاده سازی برنامه های راهبردی 
و الگوهــای صحیــح مدیریتی دســتاورد 
بزرگی اســت کــه مرهــون یکپارچگی و 
تالش اعضای شــورای اســالمی شهر و 
کارکنان شهرداری اســت که در راس آنها 
مسعود مختاری شــهردار توانمند و دلسوز 
قدس قرار دارد، اینجانب بــه نمایندگی از 
مردم فهیم شــهر قدس از تمامی پرسنل و 
شهردار محترم که این دستاورد ها حاصل 
زحمات شــبانه روزی آنهاســت صمیمانه 

تقدیر و تشکر می نمایم.

نمایشگاه نقاشی گروهی هنرمندان انجمن هنرهای تجســمی در اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان مالرد بر پا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان مــالرد، در این 
نمایشگاه گروهی آثار شــرکت کنندگان در نمایشگاه نقاشــی در معرض دید عموم قرار 

گرفت.
بنا بر این گزارش : این نمایشــگاه با موضوعات پرتره و طبیعت شامل 40 اثر با تکنیک ، 
سیاه قلم ،مداد رنگی و رنگ روغن به نمایش گذاشته شده است که از 5 الی 15 اسفند در 

محل نگارخانه  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد دایر می باشد.

گفتنی اســت آثاری که در این نمایشــگاه در معرض دید عموم قــرار گرفت مربوط به 
هنرمندان  ســارا بارانی، مهدیه دیزنابی ،هانیه مقدم ، شــراره فرهنگ، معصومه علیزاده، 
شــیدا بار آوندی مهر، مریم گودرزی ، مریم عبداللهی ، میترا بخشی، ام البنین مدیر، زهرا 

خزایی ، دنیا سپهری  و  بهشتی می باشد.

برگزاری نمایشگاه نقاشی »گروهی« در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالرد

طاهری فرماندار شهرستان شــهریار در دانشگاه 
آزاد واحد شهریار گفت: به منظور تسریع در روند 
حل مسائل و مشکالت دانشگاه آزاد و دانشجویان 
در کمیسیون دانشجویی فرمانداری مطرح و بطور 

جدی پیگیری میشود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان 
شــهریار؛ به منظور بررسی مســائل و مشکالت 
مرتبط مهندس طاهــری فرماندار شهرســتان 
شهریار، حجت االســالم مروج امام جمعه شهر 
اندیشه، رئیس دانشگاه آزاد واحد شهریار، شهردار 
و رئیس شــورای اسالمی شهر شــهریار، کردی 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگــران و صیفوری 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان شهریار 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهریار حضور پیدا 

کردند.
فرماندار شهرستان شــهریار با بیان اینکه اسالم 
بعد از 14 قرن مجددا در دنیای کنونی حرف برای 
گفتن دارد و باعث شده است که ما نیز هویت خود 
را پیدا کنیم و بسیاری از مردم در سراسر دنیا بدین 
وسیله حق خودشــان را از زورگویان مطالبه کنند 
اظهار داشــت: ما در چهل ســال انقالب در همه 
ابعاد حرکت رو به جلو داشــته ایم با وجود اینکه 
تمام مستکبرین جهان از روز اول در مقابل نظام 
اســالمی ایران صف آرایی کردند امــا با هدایت 
های رهبر کبیــر انقالب و مقــام معظم رهبری 
توطئه های آنها خنثی شد و نه تنها پا بر جا ماندیم 

بلکه با عزت و اقتدار در دنیا گام برداشته ایم.
طاهری حضور مردم و مشــارکت های آنها را در 
عرصه های مختلف کشــور موهبت بزرگی برای 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران دانســت 
و خاطرنشــان کرد: در همه ســطوح کشور مردم 
تصمیم گیری میکنند و همچنین مشاهده میکنیم 
رســانه ها و روزنامه های بــا آزادی بیان کامل 
بصورت نقادانــه حرفهای خود را بیــان میکنند 
که این دســتاوردهای کمی نیســت و با توجه به 
دستاوردهای بســیار چهل ســال انقالب، ما به 

عنوان مسئولین در این شــرایط باید وظیفه خود 
را بخوبی انجام دهیم و بی وقفــه با کار و تالش 

خدمتگزار واقعی مردم باشیم.
نماینده عالی دولت در شهرســتان شهریار با بیان 
اینکه شهرســتان شــهریار با وجود گستردگی و 
جمعیت باالیی که دارد اما متاسفانه در حوزه های 
مختلف بخوبــی تصمیم گیــری و برنامه ریزی 
نشده است و مشکالت فراوانی دارد بیان داشت: 
قطعا مــا نمیخواهیم بی برنامه عمــل کنیم و در 
بدو ورودمان به شهرســتان برنامــه ای جامع در 

همه حوزه ها با نظرات و تجربیات کارشناســان 
و متخصصان تدوین کردیــم بدین منظور که به 
راهبرد و هدف برســیم و اگر تالش چاشنی این 
برنامه شود قطعا مشــکالت ساماندهی و برطرف 

خواهد شد.
طاهــری با اشــاره به کمیســیون دانشــجویی 
در فرمانداری گفت: این کمیســیون که شــکل 
گرفته است تمام مســائل و مشکالت دانشگاه ها 
و دانشجویان را شامل میشــود و پس از بررسی 
نســبت به رفع آنها اقــدام میکند و بایــد از این 
کمیســیون بخوبی اســتفاده کرد و همه کارها را 
با در نظر گرفتن اولویت ها ســاماندهی کنیم و با 
همکاری ادارات و دستگاه های مرتبط و حمایت 

های مورد نیاز موضوعات را مرتفع میکنیم.
وی در انتها پیگیری جدی مســئولین دانشــگاه  
را به منظور رفع مشــکالت و ارتقا و توســعه آنرا 
که در شان شهرســتان شهریار باشــد خواستار 
شــد و دســتورات الزم بــه منظور ســاخت پل 
عابر پیاده برای دانشــجویان، کابل کشــی تلفن 
و فیبر نوری، مطالعه و بررســی توســط شورای 
ترافیک موضــوع ایجاد دور برگــردان به منظور 
تسهیل در رفت و آمد، ســاخت ایستگاه تاکسی 
برای جابجایی دانشــجویان و اســاتید دانشگاه، 
مساعدت شــهرداری به منظور پرداخت عوارض 
دانشگاه، ایجاد و تجهیز فضاهای ورزشی و دیگر 

موضوعات مطرح شده را صادر کرد.

طرح و پیگیری  مشکالت دانشگاه آزاد در کمیسیون 
دانشجویی فرمانداری

خبر
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اتحادیه های صنفی به موجــب بند ) ط ( ماده 
30 قانــون نظام صنفــی موظفند با تشــکیل 
کمیسیون بازرســی بر نحوه فعالیت واحدهای 
صنفی زیر مجموعه  خود،  نظارت داشته باشند.

اتحادیه های صنفی تشــکلهائی هســتند که 
از افراد یک یــا چند صنف کــه دارای فعالیت 
یکســان یا مشــابه اند بمنظور حفظ و حمایت 
از حقــوق صنفی و ایجــاد » تحکیــم اصول 
همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشــه 
و خدمات در ارتباط با حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان، بهبود اقتصاد شــهر و تسهیل روابط 
اعضای صنفی با مؤسســات دولتی ،  خصوصی 
و انجام وظایف مقرر در قانــون نظام صنفی و 

آئین نامه های مربوطه  تشکیل می گردند.
همچنیــن به موجب مــاده 72 قانــون مزبور، 
خریداران و مصرف کنندگان همچنین بازرسان 
و ناظران موضوع مــاده )52( قانون مزبور، می 
توانند شــکایت خود در مورد تخلفات موضوع 
قانون نظــام صنفــی واحدهای صنفــی را به 
اتحادیه های ذیربط تســلیم، ارســال یا اعالم 

دارند.
اتحادیه هــا موظفنــد حداکثر ظــرف ده روز 
شــکایت یا گزارش تخلف دریافتــی را مورد 
بررســی قرار دهنــد و در صورت احــراز عدم 
تخلف فرد صنفی و یا انصراف شــاکی، پرونده 
را مختومه نمایند و در صــورت احراز تخلف و 
یا اعتراض شــاکی، پرونده را در مرکز استان به 
ســازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان به 

ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.
ســازمان تعزیرات حکومتــی و ادارات تابعه در 
شهرســتانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در 
جلسه ای با دعوت از شــاکی و مشتکی عنه به 
پرونده رسیدگی و طبق مفاد قانون مذکور حکم 

مقتضی را صادر نمایند.
عالوه بر آن، اتحادیه هــای صنفی به موجب 
ماده 27 قانون نظام صنفی مــی توانند تعطیل 
و پلمب واحدهــای صنفی که بــدون دریافت 
پروانه کســب دایر گردیده اند را بــا تأیید اتاق 
اصنــاف از نیروی انتظامی درخواســت نمایند. 
نیــروی انتظامی نیز قبل از پلمــب واحد مزبور 
از ده تا بیســت روز به دایرکننــده واحد مهلت 
می دهد تا کاالهای موجود در محل را تخلیه و 
سپس نســبت به تعطیل کردن واحد فوق اقدام 

می نماید.
همچنین بــه موجب مــاده 28 قانــون نظام 
صنفی، اتحادیه های صنفی می توانند نســبت 

به تعطیلــی واحدهای صنفی کــه بدون مجوز 
اتحادیــه اقدام به تغییر شــغل نمــوده اند و یا 
اینکه بدون مجوز اتحادیــه ، واحد صنفی خود 
را تعطیل و موجب عســر و حرج جهت مصرف 
کنندگان گردیده اند، حداقل به مدت پانزده روز 

اقدام نمایند.
هر چند که قانــون گذار وظایف و مســئولیت 
های مهمی بــه اتحادیه های صنفــی در امر 
بازرســی و نظارت واحدهای صنفی عضو خود 
و تعطیل و پلمب واحدهائــی که بدون دریافت 
پروانه کســب دایر گردیده اند جهت ساماندهی 
صنوف در قانون نظام صنفــی تفویض نموده، 
لیکن اغلب اتحادیه های کشور بعلت مشکالت 
متعددی که با آن مواجه اند قادر به ایفاء وظایف 

و مسئولیت های خود بطور کامل نمی باشند.
در مــاده 21 قانــون نظام صنفــی، حد نصاب 
تعــداد واحدهــای صنفی برای تشــکیل یک 
اتحادیه در شهرســتانهای با کمتــر از پانصد 
هزار نفر جمعیت، 50 واحد - در شهرســتانهای 
دارای بیش از 500 هزار نفــر جمعیت و کمتر 
از یک میلیون نفــر جمعیــت 100 واحد - در 
شهرســتانهای دارای بیش از یک میلیون نفر 
جمعیت وکمتر از دو میلیون نفر 150 واحد - در 
شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت 
200 واحد و در تهــران 300 واحد تعیین نموده 

است.
با توجه به مفــاد ماده فوق و حــد نصاب تعداد 
واحدهای صنفی تعیین شــده جهت تشــکیل 
اتحادیه، اتحادیه هائــی که با نصاب های فوق 
تشــکیل می گردند بعلت کمی تعداد اعضاء که 
ســبب کمبود درآمد اتحادیه می گردد، قادر به 

ایفای وظایف و مسئولیت های خود نمی باشند.
کمبود منابع مالی در اتحادیه های صنفی سبب 
گردیده که تشــکیل کمیســیونهای بازرسی و 
نظارت توسط آنها به منظور نظارت بر عملکرد 
واحدهای صنفی را با اشــکال مواجــه نماید. 
در صورتی کــه امکانــات مالــی الزم جهت 
اتحادیه های صنفی فراهم گــردد، اتحادیه ها 
می توانند با تشــکیل کمیســیونهای بازرسی 
و نظارت بصــورت حرفــه ای و تخصصی تر 
از ســایر بازرســان بر فعالیت واحدهای صنفی 
عضو خود نظارت نمایند.بطــور کلی می توان 
گفت، مشارکت اتحادیه ها در بازرسی و نظارت 
واحدهای صنفی بمنظور کنترل و تنظیم بازار و 
برخورد با تخلفات صنفی، به نفع جامعه صنفی 
بوده و روند بازرســی را ســریع و هدفمند می 
سازد. کیفی سازی روشــهای کنترل و نظارت 
اصناف، استفاده از بازرســان تخصصی صنفی 
اتحادیه ها و ایجاد کمیســیونهای تخصصی در 
اتحادیه ها بمنظور بررســی مشکالت صنوف، 
اســتفاده از افراد خوشــنام و با ســابقه صنفی 
تحت عنوان بازرسان افتخاری و تشکیل واحد 
اختصاصی رســیدگی به شــکایات در اتحادیه 
جهت کاهش زمان طی شــدن پروسه اداری از 
جمله مواردی است که میتواند در حوزه بازرسی 
واحدهای صنفی در اتحادیه ها مورد توجه قرار 
گیرد. بــه منظور فراهم نمــودن امکانات الزم 
در اتحادیه های صنفی جهــت ایفای وظایف 
و مســئولیت های تعیین شــده در قانون نظام 
صنفی خصوصًا بازرســی و نظارت بر عملکرد 
واحدهای صنفی پیشــنهادات ذیل مطرح می 

گردد:

 *
کمیســیونهای نظارت شهرســتان بــا ادغام 
آن دســته از اتحادیه های صنفــی که فعالیت 
های مشــابه دارند موجب افزایش تعداد اعضاء 
اتحادیه و افزایــش درآمدهای آنهــا از طریق 
دریافت حق عضویت و هزینــه صدور و تمدید 

پروانه کسب گردند.
* به منظور تشــکیل کمیســیون بازرســی و 
نظارت در اتحادیه های صنفــی، ترتیبی اتخاذ 
گردد که آن دســته از اتحادیه هائی که فعالیت 
مشــابه دارند بتوانند با تشــکیل کمیســیون 
مشــترک اقدام به ایجاد یک واحد بازرســی و 

نظارت نمایند
* در رابطه با آن دســته از اتحادیــه هائیکه در 
شهرســتانهای کشــور امکانات و بودجه الزم 
بمنظور نظــارت بر عملکــرد واحدهای صنفی 
عضو خــود را دارا می باشــند بایــد نظارت بر 
واحدهای مزبور تحت شــرایط و دستورالعملی 
خاص بــه اتحادیه واگــذار گردد و بازرســان 
اتاقهای اصناف نســبت به بازرســی و نظارت 
بر ســایر صنوف بپردازند. البتــه الزمه این امر 
نظارت بر عملکرد کمیسیون بازرسی و نظارت 
اتحادیه توسط اتاق اصناف شهرستان مربوطه 
بمنظــور حصول اطمینــان از حســن اجرای 

اقدامات اتحادیه می باشد
* در پایان اضافه می گردد اصــواًل انجام امور 
بازرســی و نظارت بر واحدهای صنفی توسط 
اتحادیه ها و اتاق های اصناف یکی از اقدامات 
مفیــد و مؤثری می باشــد که دولــت بمنظور 
کوچک کردن حجم و کــم کردن دخالت های 
خود در مســائل جزئی و امور جــاری و روزمره 
به بخش غیردولتی واگذار مــی نماید. زیرا در 
کشــورهای پیشــرفته، دولت ها دیگر خود را 
درگیر کارهای اجرائی نمی کنند بلکه با استفاده 
از کارشناســان در زمینه های مختلف به انجام 
وظایف حاکمیتی خود مــی پردازند و کارهای 
اجرائی را به تشــکل های غیردولتی قانونمند 

واگذار می نمایند
این موفقیت برای کشورها بوجود نمی آید مگر 
با اســتفاده صحیح از تشــکل های غیر دولتی 
هدایت شــده و کارآمد، خوشــبختانه در ایران 
قانون نظام صنفی کشــور، تشــکیل اینگونه 
تشکل های صنفی تحت عناوین اتحادیه های 
صنفی و اتاق های اصنــاف را مد نظر قرارداده 
و اینگونه تشــکل ها با توجه به نظارتهایی که 
براســاس قانون مذکور بر عملکــرد آنها بعمل 
می آید، می توانند به خوبی ایفای نقش نموده و 
عالوه بر انجام وظایف قانونی خود امور بازرسی 
و نظــارت براصناف و بــازار را کــه در قانون 
نظام صنفــی به آنها محول گردیــده با نگرش 

تخصصی و صنفی و بازدارنده انجام دهند.

وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی

غالمرضا جباری 
محقق اجتماعی،  خبرنگار 

استان البرز
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صعودتیموالیبال
شهرداریصباشهر
بهردهباالتر

در رقابت های انتخابی نوجوانان تهران تیم 
والیبال بانوان شهرداري صباشهر رده سني 
)نوجوانــان(  به مرحله یــک چهارم نهایی 

صعود کرد.
 این تیم با مربیگري خانم ســولماز قرباني  
وکمک مربــي فاطمه شــاه وردي در این 
مسابقات حضور دارد که به توفیقات خوبی 

دست یافته است.

برپاییهمایشبانوان
فاطمیانقالبیباحضور
خواهرانبسیجیدر
فرهنگسرایکوثر

به گزارش پورتال خبری و اطالع رســانی 
شــهرداری وحیدیه بــه نقل از مســئول 
روابط عمومــی : همایش بانــوان فاطمی 
انقالبی با حضور خواهران بسیجی حوزه 6 
حضرت خدیجه )س(درسالن همایش کوثر 
فرهنگسرای کوثر برگزار گردید . سخنران 
این مراسم حجت االســالم موسوی استاد 

حوزه و دانشگاه  بود.

بررسیمشــکالتمالکین
اراضیورودینصیرآباد

شــهردار و اعضای شــورای شــهر پای 
صحبت مالکین اراضــی ورودی نصیرآباد 

نشستند.
در این جلسه که در محل ساختمان شورای 
شهر برگزار شد مشکالت این مالکین مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت تا در اسرع وقت 

مشکالت این عزیزان مرتفع شود.

افتتاحاولینزمینفوتبال
ساحلیغرباستانتهران

دراندیشه

شــهردار شهر اندیشــه از افتتاح اولین زمین 
فوتبال ســاحلی در غرب استان تهران خبر داد و 
گفت: یکی از دغدغه های اصلی شهرداری شهر 
اندیشه در راستای ایجاد اماکن ورزشی ،  استفاده 
از تجربیات گذشته در این خصوص و بهره بردن از 
وسایل و امکانات جدید است تا شهروندان بتوانند 
از آن بهــره مند گردند بهــروز کاویانی در ادامه 
افزود: این زمین در فاز 5 شهر اندیشه به مساحت 
6 هزار متر مربع احداث میگردد ، و خواهد توانست 
نیازهای بسیاری را در حوزه ورزش مهیج جبران 

نماید
کاویانی در ادامه سخنان خود گفت: هم اکنون 
این پروژه مراحل پایانی خود را به ســر می برد و 
انشااهلل شاهد افتتاح و به بهره برداری رسیدن این 
پروژه بزرگ خواهیم بود تا شهروندان با افزایش 
سرانه ورزشــی و ایجاد امکانات ورزشی مدرن و 

جدید شاهد تحول خوبی در شهر اندیشه باشند


بزرگتریــن ســاخت
مهــدکــودککشــور

دراندیشه

با حمایت شــرکت عمران شهر جدید اندیشه 
و تامیــن یــک قطعه زمین به مســاحت 1587 
مترمربع با کاربری آموزشــی )مهدکودک( واقع 
در فاز 3 این شــهر به بخــش خصوصی بزودی 
شهروندان شهر جدید اندیشه شاهد بهره برداری 
از بزرگترین مجموعه مهدکودک کشــور تحت 

عنوان باغ کودک خواهند بود.
 ویژگــی های این مجموعه بی نظیر شــامل 

موارد ذیل می باشد:
-مکانیابی کالبدی بسیار مناسب در محله  ای 

آرام در شهر جدید اندیشه
-دسترســی آسان و ســریع به خیابان های 

اصلی شهر
-کاشــت بیش از 100 گونــه گیاهی جهت 

آشنائی کودکان با طبیعت
-احداث آســمان نما در راســتای آشــنائی 

کودکان با اجرام آسمانی و علم نجوم
-طراحی و احداث فضاهای مشاغل مختلف 
همچون آتش نشــانی، درمانی، خدماتی و … 
جهت آشــنا نمودن کودکان از نزدیک با مشاغل 

و خدمات عمومی
-احداث فضاهای ورزشی آبی جهت آموزش 
شنا و ســپری نمودن اوقات فراغت در محیطی 
مفــرح و ایمن تحت نظر مربیان و کارشناســان 

مربوطه
-تعبیــه محل  هــای ایمــن و تخصصی با 
استانداردهای باال جهت بازی کودکان و آشنائی 

با امور روزمره اجتماعی زندگی
-طراحــی و احداث ســالن آمفی تئاتر جهت 
اجرای نمایــش  های مرتبط با کودکان همچون 

نمایش  های عروسکی و ...
-احداث پشــت بام ســبز جهت بهره برداری 

بیشتر از فضاهای مربوطه
-پیــش بینی و احداث یک واحد آشــپزخانه 
جهــت تهیه غذای روزانه کودکان با هدف تأمین 
مواد اولیه ارگانیک در راســتای حفظ ســالمت 

کودکان
-طراحــی و احداث فضاهــا و کالس های 
آموزشــی مختلف همچون زبان های خارجی، 

نقاشی، شعرخوانی و ...
   -    تعبیــه و تجهیز کنترل هوشــمند جهت 
نظارت والدین در هر لحظه از طریق تلفن همراه.

رئیس شورای اسالمی شهرستان قدس در بازدید از مجموعه آزمایشگاه علوم کاربردی رازی بر 
برگزاری دوره های آموزشی این مجموعه در شهرقدس تاکید کرد.

حسین چناقچی در حاشیه بازدید از مجموعه ی آزمایشگاه های بنیاد علوم کاربردی رازی که با 
همراهی علی وند، آذربرا و حیدری رییس و نایب رییس و عضو شورای اسالمی شهرقدس برگزار 
شد، گفت: در این بازدید از نزدیک با خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی این بنیاد و اشتغالزایی آن، 

بویژه بکارگیری نیروی های متخصص بومی شهر قدس و پتانسیل های این بنیاد علمی کاربردی 
آشناشــدیم. وی افزود: همچنین در جریان رونــد تعامالت و خدمات قابل ارائــه این مرکز  به 
پروژه های ساختمانی، عمرانی، صنایع و کارخانجات فعال در شهر قدس قرارگرفتیم. چناقچی بر 
توسعه همکاری های فی مابین بویژه در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مهارت 
تأکید کرد و گفت: این مرکز در سطح شهرستان خدمات بســیار مفیدی برای منطقه و توسعه 

پایدارکشور ارائه داده که با حمایت از آنها می توان باعث اشتغال زائی بیشتر و تولید با کیفیت شد. 
وی عنوان کرد: بنیاد علوم کاربردی رازی ارایه دهنده انواع خدمات آزمایشگاهی در زمینه های 
فلزات و آلیاژها، پلیمر،  خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مواد، خوردگی فلزات، ارزیابی های 
غیر مخرب، علل تخریب قطعات صنعتی، شبیه سازی  فرایند تولید قطعات ریختگی و  ... هستند 

که فعالیت این مرکز در قدس می تواند آورده بسیار خوبی برای شهر داشته باشد.

تعامل مجموعه مدیریت شهرقدس و مرکز بنیاد رازی در راستای دوره های آموزشی

طی هفته های اخیر، سند توسعه استان تهران 
توســط اســتاندار پایتخت رونمایی شد .دراین 
سند که راهکارها وچشــم انداز شهرستانهای 
اســتان دیده شــده ، می تواند مســیر تعالی 
شهرستانها را تســهیل کرده و اجرای کارها را 

با سهولت بیشتری عملیاتی نماید.
غالمرضــا جباری - خبرنگار اســتان 
البرز:خراســانی مدیر کل دفتر فنی استانداری 
تهران در این باره به خبرنــگار جام جم گفت: 
با فرمانداران و روسای دســتگاههای اجرایی، 
جلســات متعددی برگــزار کردیــم و از تمام 
مواردی که مورد نیاز شهرســتانهای استان بود 
مطلع شــویم که حاصل آن نشست ها منجر به 

تنظیم و تهیه سند توسعه استان شد .
وی افزود: انشــاء اله با عملیاتی شــدن برنامه 
های ارائه شــده در این ســند ، دیگر شــاهد 
مشکالت فعلی در شهرستانهای استان تهران 

نخواهیم بود.
در حوزه هــای گوناگون درمانی، کشــاورزی، 
صنعتی، زیر ساختی، خصوصا حمل و نقل ریلی 
در غرب اســتان تهران ، برنامه های ویژه ای 
تدارک دیده شــده که با عملیاتی شــدن این 

برنامه ها، بســیاری از مشــکالت و دغدغه ها 
مرتفع می گردد.

خراســانی ابرازداشت: تمام کاســتی ها و افق 
شهرستانها در این ســند مورد نظر قرار گرفته 
و بودجه ریزی ما بر اســاس این برنامه صورت 

خواهد گرفت.
در گفتگویی با فرمانداران شهرستاهای قدس، 
شهریار و مالرد هم از عمده مواردی که در این 
سند برای پیشرفت بهتر وبیشتر این شهرستانها 
به آنها اشاره شده ، ســوال کردیم که فرماندار 
شهرســتان مالرد در این باره اظهار داشــت: 
در سند توســعه اســتان نگاه خوبی به شرایط 
خاص هر شهرستان شــده و به چندین اولویت 

شهرستانی برای اقدام اصولی اشاره شده است.
توکلی کجانی گفت: در ســند فوق به پتانسیل 
مــالرد دربخش گردشــگری، تولیــد قارچ و 
شــهرکهای صنعتی توجه شده که این موضوع 
ما را بــرای برنامه ریزی دقیق در دســتیابی به 

اهداف سند مصمم می نماید.
لذا به ادارات کل دســتگاههای مربوطه توصیه 
می کنیم باید بر اســاس شاخص های این سند 

اقدام کنند تا از برنامه تدوین شده عقب نمانند.

فرماندار قدس هم در این خصوص خاطر نشان 
ساخت : با چشــم اندازی که در این سند برای 
شهرســتانهای اســتان دیده شــده ، می توان 
بسیاری از راهکارها در رفع کمبود ها را بررسی 
کرده و در پی رفــع آن به نتایج مثبت دســت 

یافت.
ناصر بخــت گفت: بافت فرســوده و حاشــیه 
نشــینی، باز آفرینــی نقاط شــهری از اولویت 
های ماســت که در این خصــوص 38 میلیارد 
تومان شــهرداری و 22 میلیارد هم اداره آب و 
فاضالب هزینه کرده اند که بعد از شهر تهران ، 
شهرستان قدس بیشترین مبلغ را در بافت های 

فرسوده هزینه کرده است .
وی ادامه داد: ســاماندهی صنایع در شهرستان 
و ســاماندهی صنوف در قالب شــهرک های 
کوچک صنعتی ، مورد نظر ما است که در دهه 
فجر، یک شــهرک کوچک در قالب ساماندهی 
صنوف مزاحــم و خودرویی را افتتــاح کردیم. 
در آینده نزدیک هم شــهرک صنایع تبدیلی ، 
معدنی را در محل مناســبی ساماندهی خواهیم 

کرد.
فرماندار قــدس با بیان اینکه ، جذب ســرمایه 
هــای بخش خصوصــی از اهــداف مجموعه 
مدیریت شهرستان اســت، خاطر نشان ساخت: 
به لحاظ مولفه هایی که در شهرســتان وجود 
دارد، از جمله بزرگراههای شهید لشگری، جاده 
محور چیتگــر و چند محــور مواصالتی دیگر، 
ســرمایه گذاران بخش خصوصــی در صنایع 
مختلف ترغیــب به حضور در این شهرســتان 

هستند.
بنظر من با هدف گذاری هایــی که برای این 

شهرســتان شــده، آینده قدس در زمینه های 
گوناگون بســیار موفق و روشــن است. هدف 
گذاری ها بدرستی و اصول علمی پایه  گذاری 
شده و خوشــبختانه زمینه و امکانات الزم این 
توفیقات نیز مهیا می باشــد. همدلی و همزبانی 
بین مســئوالن هم یکی از مهمترین آیتم های 

دستیابی به این موفقیت ها است.
ناصر بخت افزود: یکی از مهمترین بخشــهایی 
که در قدس الزم است با جدیت به آن پرداخته 
شود، بحث صدور اسناد مالکیت اراضی اوقافی 
اســت که در این رابطه جلسات زیادی برگزار و 
تصمیمات مناســبی اتخاذ کرده ایم. همچنین 
تکلیف اراضی حاشیه رودخانه کرج را با برنامه ، 

حل خواهیم کرد.
فرماندار شهریار هم بحث کشاورزی، صنعت ، 
گردشگری و خدمات این شهرستان را در سند 

توسعه استان پر رنگ و مهم اعالم کرد.
نوراله طاهری اذعان داشــت: این سند اهداف 
ما را از کار مشخص میکند و همه ادارات باید با 

این سند حرکت کنند.
وی گفت: بدنبال این هســتیم کــه در بخش 
کشــاورزی و صنعت به یک نقطــه قابل قبول 
برسیم .باید برنامه ادارات ، طوری تنظیم شود تا 
شهرستان به اهداف مورد قبول و ایده آل برسد.

وی افزود: شهریار از پتانســیل های زیادی در 
بخشهای مختلف برخوردار است که با همدلی، 
برنامه ریزی دقیق و همت مضاعف می توانیم 
به ایده آلها دســت پیدا کنیم . من امیدوارم این 
شهرســتان در زمینــه های گوناگون ســرآمد 
شهرستانهای استان باشــد و مردم خوب آن از 

خدمات ارائه شده بهره بیشتری ببرند.

 مزیت سند توسعه استان در 

شهرستانهای قدس، شهریار ومالرد

خبر

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درغرب 

استان تهران

خبر

درجلســه شــهردار با مدیریت و پرســنل واحد کنتــرل نظارت 
شهرداری مالرد مطرح شد

جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و ســوء استفاده فرصت طلب 
ها در ایام تعطیالت نوروزی باید گرفته شود.

سلگی شهردار مالرد با مدیریت و پرســنل واحد کنترل نظارت 
این شــهرداری دیدار و گفتگو نمود که در این دیــدار به همت 
بیشــتر و دقت مضاعف پرســنل واحد کنترل نظــارت با هدف 
جلوگیری از گسترش ساخت وسازهای غیر مجاز فرصت طلبان 

تاکید شد.
در این جلســه مقرر گردید کلیــه واحدها و نیروهــای اجرایی 
شــهرداری مالرد به صورت آماده باش از ابتدای اسفند ماه 97 تا 
پایان تعطیالت نوروز 98 با این واحد همکاری کامل داشــته و با 
افزایش اکیپ های گشت نسبت به پیشگیری و مقابله با ساخت 

و سازهای غیر مجاز اقدام نمایند
ســلگی در ادامه اظهار داشــت : در راســتای مقابله با ساخت و 
سازهای غیر مجاز در حوزه حریم گشــت های مشترک با اداره 
جهاد کشــاورزی شهرســتان مالرد در دســتور کار قرار گیرد و 
پیگیری این موضــوع را به مدیریــت جدید این واحــد واگذار 
نمودند . همچنین دراین جلســه طرح آموزش پرسنل این واحد 
بابت موضوعات فنی و شهرســازی ؛ بررســی جوازهای ساخت 
و استحکام بنا و همچنین طرح های تشــویقی و برخورد قانونی 
و اداری با پرســنل این واحد در خصوص ارائــه عملکرد هر چه 
بهتر و نوسازی خودروها و برخورداری پرسنل این واحد از لباس 
متحدالشــکل در زمان فعالیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
دستورات الزم از سوی شــهردار محترم به مدیریت واحد کنترل 

نظارت ابالغ شد .

آیین اختتامیه جشــنواره هــای فرهنگی هنری 
شهرســتان مالرد بمناســبت چهلمین سالروز 
پیــروزی انقــالب اســالمی ایران بــا معرفی 
برگزیدگان در ســالن آمفی تئاترا داره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی مالرد برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی مالرد : در مراسم اختتامیه جشنواره های 
فرهنگی هنری شهرستان مالرد به میزبانی اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، برگزیدگان جشنواره 
های شعر و داستان نویســی از ماه تا خورشید ، 
جشنواره موســیقی ســنتی تکنوازی وجشنواره 
نمایشــنامه خوانی معرفی و مــورد تجلیل قرار 

گرفتند .
در این مراســم ابتدا علیرضا رئیس اوژن رئیس 
اداره ارشاد مالرد ضمن خوش آمد گویی و تبریک 
سالروز چهل ســالگی پیروزی انقالب اسالمی 
ایران ، در ســخنانی استقبال از جشــنواره های 
فرهنگی هنری امســال را چشــمگیر توصیف 

کرد و اظهار امیــدواری کرد با تــداوم برگزاری 
این جشنواره ها شــاهد اعتالی فرهنگ و هنر 

شهرستان باشیم .
وی جشنواره موسیقی ســنتی تکنوازی که برای 
اولین بار در این شهرســتان برگزار شد را حرکت 
روبه جلویی برای حمایت از هنرمندان این رشته 

هنری دانست .
توکلی فرماندار شهرســتان مالرد در سخنانی با 
توجه به کمبود فضاهای فرهنگی در شهرستان 
بر ساخت و تکمیل هر چه سریعتر فرهنگسرای 

شهرستان مالرد تاکید کرد
در ادامه مراســم گروه موسیقی ســنتی کرمانج 
به اجرای برنامه پرداختند و قطعاتی از موســیقی 

محلی خراسان شمالی را برای حاضرین نواختند
در بخــش دیگری از ایــن مراســم از30 نفر از 
برگزیدگان جشنواره شعر و داستان نویسی از ماه 
تا خورشید با اهداء لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل 
شدسپس بعد از معرفی برگزیدگان جشنواره شعر 

و داســتان نویســی نوبت به معرفی برگزیدگان 
موســیقی تکنوازی رســید . که در این بخش از 
14 نفر از برگزیدگان جشنواره موسیقی تکنوازی 
در بخش دوتار خراســانی ، دف و تمبک و سنتور 

تجلیل شد .
در خاتمه از برگزیدگان جشــنواره نمایشــنامه 
خوانی تجلیل شــد که دراین قســمت از برنامه 
از برگزیدگان بهترین نمایشــنامه خــوان مرد ، 
بهترین نمایشنامه خوان زن ، بهترین کارگردان 
و بهترین متن با اهــداء دیپلم افتخــار و جوایز 
نقدی تجلیل شد .گفتنی است اختتامیه جشنواره 

های فرهنگی هنری شهرستان مالرد عصر روز 
یکشنبه 28 بهمن ماه با همکاری اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی مالرد ، اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان مالرد ، فرهنگسرای بعثت 
صفادشت و شــهرداری مالرد و با حضور توکلی 
کجانی فرماندار مالرد ، شــریفی معاون هنری 
سینمایی اداره کل ارشاد استان تهران ، مسئولین 
انجمن هــای فرهنگــی و هنری ، مســئوالن 
شهرستانی و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان 
 در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مالرد برگزار شد .

ساختوسازهایغیرمجازباجدیتبیشتریرصدمیشود

اختتامیهجشنوارههایفرهنگی،هنریمالردبرگزارشد

برادرارزشی،جنابحجتاالسالمشیخعباسموالیی
انتصابشایســتهومدبرانهحضرتعالیکــهازنیروهای
والیــی،متدینوخوشفکرنظامهســتیدبهریاســت
قرارگاهفرهنگیگامدومانقالبدرشــهراندیشــهرا
صمیمانهتبریــکوتهنیتعرضمینمائیــم.ازخداوند
متعالتوفیقاتروزافزونبرایشمادرتمامامورمحوله

راخواهانم.
مهرانخداوردی-توزیعنشریاتشهرقدس
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 عباس شوندی شهردار نسیم شهر ضمن اشــاره به کارهای زیرساختی و خدماتی 
بسیار زیاد انجام شده در این شهر، اظهار داشت: خدمات بیشماری مانند: 

 رنگ آمیزی المان میدان شهید رجایی و میدان هفت تیر
- اجرای کفپوش در بوستان خلیج فارس ) باغ ملی(

- اجرای دیوار کشی و سنگ کاری زمین محوطه بیمارســتان حضرت ابوالفضل 
) ع(

- نصب تیرچه، یونولیت سقفی و بتن ریزی در پروژه ساختمان شورای شهر
- اجرای مناسب سازی پیاده راه در خیابان دادگاه

- نصب چراغ روشنایی پایه کوتاه در محوطه بوستان نهج البالغه
- نصب لوازم بازی کودکان در بوستان نهج البالغه
- احداث سرویس بهداشتی در بوستان نهج البالغه

دراین شهرانجام شده است.

بخشی ازخدمات ارزنده شهرداری نسیم شهر ضمیمه رایگان 6
روزنامه درغرب 

استان تهران

شهرجدیداندیشهمورد
استقبالسرمایهگذاراندر
همایشسرمایهگذاریو

مشارکت

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهر 
جدید اندیشه در روز دوشنبه مورخ بیست و نهم 
بهمن ماه همایش یک روزه ســرمایه گذاری با 
رویکرد “تحول پیمانکاری به شراکت در توسعه” 
با حضور طاهرخانی معاون وزیــر و مدیرعامل 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، 
آئینی مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید 
اندیشه، مدیران عامل شهرهای جدید، سرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی در شهر جدید هشتگرد 

برگزار گردید.
در این همایش موانع و تنگناهای حضور و شراکت 
بخش های خصوصی در توسعه شهرهای جدید، 
اصول و معیارهای شــراکت برای تحول و الزام 
های تأمین مالی توسعه شهرهای جدید و شیوه 
های بهره گیری از ظرفیت های بازار ســرمایه 
در توسعه شــهرهای جدید از محورهای اصلی 

بررسی بود.
در حاشــیه برگزاری این همایــش غرفه های 
شرکتهای عمران اندیشــه، پردیس، بهارستان، 
گلبهار، سهند، پرند، فوالدشهر و صدرا ضمن ارائه 
فرصت های ســرمایه گذاری، شرایط و مزایای 
پروژه های خود را در معرض دید سرمایه گذاران 
قرار دادند.گفتنی است شــرکت عمران اندیشه 
در این همایش یک روزه 4 تفاهم نامه در زمینه 
های مختلف در قالب مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به اعتبــار تقریبی 100 میلیارد 

تومان منعقد نمود.

با حضورقرارگاه فرهنگی گام دوم انقالب در شــهر 
جدید اندیشه ، افتتاح و آغاز بکار کرد.

امام جمعه شهر اندیشه در این مراسم بیان داشت: 
در گام اول انقالب ، شــاید خیلی ها سختی ها یی 
را که در مســیر تعالی انقالب کشیده شده فراموش 
کرده بودیم. در ایــن گام و برهه زمانــی، اتفاقات 
زیادی در کشور افتاد .شهدای زیادی تقدیم کردیم، 
8 ســال جانانه در مقابــل تمام ناجوانمــردی ها ، 
ایستادگی  کردیم. نخبگان زیادی در کشور توسط 
منافقان ترور شدند و اتفاقات و سختی های زیادی 
که در این مســیر افتاد ، مردم در کنار مســئوالن 
کشــور و خدمتگزاران خود، حضور پیــدا کردند تا 
کشور به شرایط ثبات سیاســی و بین المللی رسید. 
باید اذعان داشــت که 3دهه مدیریــت جهادی و 
شــجاعانه رهبر فرزانه در به موفقیت رسیدن بسیار 

حائز اهمیت بوده و هست.
حجت االســالم علی مروج افــزود: رهبر فرمودند 
که نســل اول انقالب گام خود را محکم و استوار 
برداشتند و با جانفشانی و رشــادت توانستند کشور 
را به ســاحل آرامش و توفیقات علمــی و صنعتی 
برســانند. به نوبه خود از نســل اولی های انقالب 

بخاطر فداکاری های بیشمار ، تشکر میکنم. 
وی ادامه داد: از امروز به بعد، سکان مدیریت کشور 
باید بدســت نسل ســومی ها با اقتدار پیش برود تا 
دستاورد نســل اول و دوم انقالب به بهترین شکل 
متبلورشده وانشاء اله به انقالب حضرت قائم پیوند 

بخورد.
نماینده ولی فقیه در شــهر اندیشــه خاطر نشــان 
ســاخت: تمامیت ارضی کشــور ، پیشــرفت های 
علمی، پزشــکی ، نظامی، صنعتی، ورزشی و ... از 
جمله دســتاوردهای این انقالب بوده است که باید 

بخاطر تمام این توفیقات ، شاکر خداوند باشیم.
مشــارکت های مردمــی از دیگر دســتاوردهای 
انقالب است که این مورد از مهمترین  و موثرترین 

مولفه هــای موفقیت و پیروزی طی این 40 ســال 
بوده است.

عیار معنویت و اخالق در جامعه توسعه پیدا کرده و 
بصیرت عمومی گسترش قابل توجهی دارد.

مروج گفت: ما در کشــور ظرفیت های مهم و اثر 
گذاری داریم که باید در گام دوم انقالب مورد توجه 

مردم و مسئولین قرار گیرد.
نیروی انســانی جوان ، خود یکــی از ظرفیت های 
مهم اســت که باید برای بهره بردن از این مزیت ، 

برنامه ریزی مفیدی انجام شود.
برخورداری از رتبه دوم دانــش آموختگان علوم و 
مهندسی جهان ، رشد 16 برابری علمی، وجود انبوه 
جوانان با روحیه جهادی ، برخــورداری از 7درصد 
ذخایر معدنی جهــان و منابع عظیم زیــر زمینی ، 
داشتن موقعیت جغرافیایی خاص، داشتن مرزهای 
آبی وخشــکی با 16 کشــور که 600 میلیون نفر 
جمعیت دارند، حاصلخیزی زمین، تنوع محصوالت 

کشاورزی و داشــتن 5 میلیون دانشجوهمه و همه، 
ایران را به کشوری مقتدر و پر نفوذ در منطقه و حتی 
دنیا تبدیل کرده است که می بایست با برنامه ریزی 

های دقیق و کارشناسانه از این مزایا بهره مند شد.
وی تصریح نمود: در قبل از انقــالب و حتی اوایل 
انقــالب ، بیــش از 53 درصــد مــردم حتی نمی 
توانستند نام خود را بنویسند، ولی امروز بیش از 98 

درصد مردم از سواد باالیی برخوردار هستند.
امام جمعه شــهر اندیشــه بیان داشــت : گام دوم 
انقالب بــا حضور پر رنگ نســل ســوم و چهارم 
مدیریت خواهد شــد. باید دبیر قــرارگاه فرهنگی 
گام دوم ، اســتفاده از جوانــان را مد نظر داشــته 
باشــند و از این ظرفیت در امــور فرهنگی، علمی، 
ورزشــی، اقتصادی، دینی و اجتماعــی به بهترین 
روش اســتفاده بهینه کنند و قرارگاه های فرهنگی 
در دانشــگاهها، مدارس و دیگر مکانها فعال شود 
. اطلس فرهنگی شــهر اندیشــه بایــد مدیریت 

شود تا همه فعالیت ها در راســتای انقالب باشند. 
بودجه فرهنگی و اقدامات بایــد با گام دوم انقالب 
همخوانی داشــته باشــد تا بهترین نتیجه حاصل 

گردد.
مروج گفت: در مسیر گام دوم انقالب با هدف ایجاد 
نشاط سالم در بین جوانان از وجود نخبگان استفاده 
شــود. نیاز به تدوین ســند فرهنگی 5ســاله شهر 
اندیشه داریم . انتظار داریم با همکاری دانشگاهیان 
و نخبگان شهرمان در این موضوع جدیت بیشتری 

صورت گیرد.
وی افزود: ائمه جماعات باید از سخنرانانی استفاده 
کنند که اشاعه سبک زندگی اسالمی میان خانواده 

ها پر رنگ تر باشد .
هدف از گام دوم انقالب ، تمدن نوین اســالمی و 

آماده کردن شرایط ظهور امام زمان )عج( است.
حجت االسالم محمود ســیاح هم در این نشست 
فرهنگی، سیاســی اجتماعی با بیان اینکه شــهر 

اندیشه اولین شهری است که در سطح استان اقدام 
به راه اندازی قــرارگاه فرهنگــی گام دوم انقالب 
کرده است .به همین دلیل از درایت و اقدامات امام 

جمعه این شهر )حاج آقا مروج ( تقدیر می کنیم.
مسئول ستادهای نماز جمعه کشور در ادامه گفت: 
هر چند می توان به وجود نقــاط ضعف در گام اول 
انقالب اشــاره هایی کرد اما نقاط قــوت انقالب 
درالیه های مختلف ، بســیار ارزشمند وقابل توجه 
بوده که باید ضمن حــذف تدریجی ضعفها، هر چه 
بیشــتر وبهتر از نقاط قوت برای رسیدن به اهداف 

ایده آل، بهره جست.
باید یادآور شــوم که دشــمنان در جنگ فرهنگی، 
اقتصــادی و ... برنامه هــای زیــادی دارند، پس 
بایدبتوانیم توطئه های آنــان را با وحدت و همدلی 

خنثی  کنیم.
وی افزود: ایجاد تفرقه بین افراد جامعه از مهمترین 
کارهای دشمنان انقالب اســت که باید نخبگان و 
دلسوزان نظام برنامه ریزی دقیق در رابطه با خنثی 

کردن آن داشته باشند.
 ســیاح توصیه هایی هــم به مجموعــه حاضر در 
اندیشه داشــت که در این باره تصریح کرد: قرارگاه 
فرهنگی بایددانش بنیان باشد . با فراخوان عمومی 
از تمام رده هــای فکری و علمــی در این قرارگاه 
استفاده شــود ، از خرد جمعی بهره بگیرید تا نتایج 
بهتری حاصل گردد. ضمن اســتفاده از افراد تاثیر 
گــذار در حلقه هــای اول، باید تــوان مجموعه را 
اولویت بندی کنید تا نتایج در ســریعترین زمان به 

شکل مطلوب بدست آید.
اختالف سلیقه ها باید از میان برداشته شود و اتحاد 
جایگزین گردد تــا در مقابل دشــمنان با صالبت 

ایستادگی کنیم.
ســیاح در پایان خاطر نشان ســاخت: باید مبلغین 
دینی در دانشــگاه ها ، مــدارس و مراکز مختلف 
مردمی، حضور جدی تر داشته باشــند تا بتوانیم از 

حداکثر ظرفیت انقالبی استفاده نمائیم.

 افتتاح قرارگاه فرهنگی؛ گام دوم انقالب شهر اندیشه

نهمین همایش سراســری شــهرایده آل با 
مدیریت وزارت کشور)ســازمان شهرداري 
ها و دهیــاري هاي( در بندرعبــاس برگزار 
شد همایش شــهر ایده آل شامل دو بخش 
همایش ها و نمایشگاه است و تجربیات ایده 
آل شــهرهای موفق در زمینه های مختلف 

مدیریت شهری به نمایش در می آید.
بهروز کاویانی ، شهردار اندیشه در گفتگویی 
گفت:بــا توجه به نظــارت دقیــق و علمی 
مسئوالن کشــوری به این همایش و مهیا 
بودن زیرســاخت های اجــرای تخصصی 
آن توسط سازمان شــهرداری ها و دهیاري 
هاي کشــور می توان ادعا کرد برای تحقق 
دستیابی به شهر آرمانی، همایش شهر ایده 
آل یکی از موثرترین مسیرهای طراحی شده 

برای این منظور می باشد. 
وی ضمن اشــاره بــه اینکه ایــن دوره از 
نمایشــگاه مصادف بــا چهلمین ســالروز 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی است 
اظهارداشت: حساسیت متولیان نمایشگاه در 

پذیرش طرح های موفق شهرداری ها بیش 
از پیش بود لذا پس از نظارت  وزارت کشــور 
و ارزیابی سازمان های مربوطه از کل استان 
تهران تنهــا یازده طرح مــورد پذیرش قرار 
گرفت و باعث افتخار است که شهر اندیشه 
از مجموعه شــهرهای شهرستان شهریار به 
تنهایی چهار طرح قابل ارائه در این همایش 

را داراست.
کاویانی ادامه داد:شهرداری اندیشه با چهار 
پــروژه "blp "  تحــت نظر شــبکه جهانی 
بهداشــت WHO طــرح مدیریــت بحران 
نرت NERT بــا حمایت علمــی فرمانداری 
شهرستان شهریار و تحت نظر سازمان ملل 
متحد ، اندیشــه در مسیر دســتیابی بعنوان 
شهر دوســتدار کودک، تحت نظر صندوق 
جهانی کودکان )یونیسف( و چهارمین پروژه 
تحت عنوان اندیشــه ســیصد و یازدهمین 
شهر ایمن جهان تحت نظر شبکه بهداشت 

جهانی در این همایش شرکت کرده است.
شهردار اندیشه با اشاره به اینکه ممکن است 

در طول ســال نمایشــگاه های متعددی از 
دستاورد های شهرداری ها در کشور برگزار 
شود گفت: در چنین نمایشگاه هایی معموال 
عملکرد و دســتاوردهای  شــهرداری ها در 
خصوص پروژه های سرمایه گذاری، فضای 
ســبز، خدمات موتوری، میادین میوه و تره 
بار، آتش نشانی و نظیر آنها، که ممکن است 
کمی خاص باشد مطرح می شود اما همایش 
شهرایده آل محل ارائه پروژه های منحصر 
به فردی اســت که خارج از وظایف روزمره 
شهرداری است و چهار برنامه ای که در باال 
به آن اشاره شــد در راستای همین ماموریت 
است که توانسته است شهر اندیشه را بعنوان 

شهر ایمن در سراسر دنیا معرفی کند.
اندیشه اولین شهر شــرکت کننده کشور در 
برنامه دوســاالنه blp ســازمان ملل متحد 
می باشــد و بنا بر اظهارات بهــروز کاویاني 
، شهردار اندیشــه تمام اقدامات فوق زمینه 
اي جهت رسیدن شهر اندیشه به شهر نمونه 

گردشگري است.

با 4 طرح برتر؛

شهرداری اندیشه به استقبال نمایشگاه تخصصی 
شهر ایده آل رفت
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مسئول امور بانوان فرمانداری ، اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهریار و انجمن 
ادبیات داستانی اقدام به برگزاری کاروان انقالب ومسابقات فرهنگی، مذهبی در 
شهرستان شهریار نمود .به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی 
شهریار ، در دهه فجر کاروان انقالب بمنظور ترویج فرهنگ مطالعه و کشف 

استعدادهای نوجوان در حوزه شعر وادب در روستاهای کردزار ، دهشاد ، اصیل 
آباد و یوسف آباد صیرفی مسابقات متنوع فرهنگی ، مذهبی برگرار نمود .شرکت 
کنندگان درمسابقه داستانک با موضوع )) نامه به امام (( بصورت بداهه انجام 
وبه منتخبین نفرات اول تا پنجم ازسوی هیئت داوران جوایز نفیسی اهداء شد 

. محرمی مسئول  اموربانوان این اداره درخصوص فعالیتهای حوزه مذهبی به 
برگزاری مسابقه احکام که بااستقبال چشمگیری در روستاهای شهرستان شهریار  
مواجه گردید وافزود: روزانه بیش از یکصد نفر دراین مسابقه شرکت که پس از 

برگزاری آزمون به دونفر منتخبین جوایز نفیسی اهداء شد . 

7برگزاری کاروان انقالب در روستاهای شهریار       ضمیمه رایگان 
روزنامه درغرب 

استان تهران

مهندس نوراله طاهری در مراسم افتتاح پروژه های شهر باغستان ، این شهر 
را شهری پویا و آینده دار ذکر نمود.

وی در این باره گفت: از زحمات همه خدمتگزاران در این شهر تقدیر میکنم 
. هماهنگی، همکاری و وفاق بین شهردار و اعضای شورای شهر ، موجبات 

موفقیت های بیشمار مجموعه خدمتگزاران این شهر را فراهم آورده است.
فرماندار با بیان اینکه نتیجه وفاق خوب نمایندگان مردم در پارلمان شهری 
و رهنمود های خوب امام جمعه این شهر بطور کامل محسوس است، افزود: 
خوب عمل کردن شــهردار در امور اجتماعی ، عمرانــی و فرهنگی حاصل 

همراهی خوب مجموعه فعاالن باغستان است.
وی ادامه داد: شهردار باغستان در بسیاری امور ، اقدامات پسندیده و ویژه ای 
دارد که به همین دلیل حضور ایشــان را به مردم باغستان تبریک می گوییم 
.دیدگاه دکتر رنجبر برای دســتیابی به توفیقات همه جانبه ، بسیار اثر بخش 
می باشد.طاهری تصریح کرد: آینده باغســتان ، آینده بسیار زیبایی است و 

این شهر می تواند در همه ابعاد در سطح شهرستان نمونه باشد.
شهردارشهر باغســتان هم در این مراســم گفت: اگر امروز خداوند توفیق 
داده تا قدمی هر چند ناچیز در شــهر برداریم، حاصــل همدلی، هماهنگی و 

همکاری اعضای شورای شهر بوده است.
دکتر رنجبر با اشــاره به اینکه ما فعالیت هایمان را بــا جدیت آغاز کرده ایم 
و با همت باال ادامه خواهیم داد، افزود: نوید مــی دهم در فرصت های آتی 
شاهد افتتاحیه ها و اقدامات عمرانی زیر بنایی و سازنده بسیار خوبی در شهر 

باغستان خواهیم بود.
وی اظهار داشت : درایام فجر امســال بیش از 10 پروژه با حضور مسئوالن 

شهرستان و استانی، کلنگ زنی وافتتاح شد.
شهردار تصریح کرد: یک مجموعه عظیم فرهنگی در حال طراحی داریم که 

یکی از بهترین مجموعه های فرهنگی در غرب استان تهران خواهد بود.
هر چند پروژه های بسیار دیگری هم در دست اقدام داریم ، اما بنا به دالیلی 
در این ایام فقط تعدادی از آنها افتتاح شــدند  رنجبر در پایان از کمک های 
فرماندار در تامین اعتبار پروژه های این شــهر تقدیر کــرد و پیگیری های 
معاونت عمرانی فرمانداری در دستیابی به این توفیقات را تاثیر گذار دانست .

وی اظهار امیدواری کرد امیدوارم خداوند توفیق خدمتگزاری بهتررا به همه 
عطا کندتا در پایان ماموریت خود نزد خداوند و مردم والیت مدار اسالمی رو 

سفید باشیم.
امام جمعه شــهر باغســتان هم ضمن قدردانی از زحمات شهردار این شهر 
به جهت ارائه خدمات خوب و شایســته ، اظهار داشت: عالوه بر پروژه هایی 
که در دید مردم قابل مشاهده اســت، برخی از پروژه ها هم توسط مجموعه 
شهرداری انجام شده که در معرض دید مردم نیســت که هم، زمان زیادی 
برای ســاخت آنها اختصاص داده شــده و هم مبالغ زیادی برای آنها هزینه 
شده است، اینگونه پروژه ها ، زیربنایی می باشــند و برای آینده شهر بسیار 

مفید هستند.
حجت االسالم سادات رســول همچنین افزود: کارهای فرهنگی خوبی به 
کمک شهرداری و با رویکرد مثبت اعضای شــورای شهردر باغستان انجام 

میشود که در این خصوص هم از شهردار مردمی تقدیر می کنیم.
وی تصریح نمود: روزانه 7 طلبه خارجی ) خانم و آقا ( با هدف اشاعه و ترویج 
هر چه بهتــر امور فرهنگی به مدارس و مســاجد اعــزام میکنیم که هزینه 

مبلغین را شهرداری تامین میکند.
برگزاری جشــن ها و عزاداری هایی که در سطح شهر انجام می شود توسط 
شهرداری پوشش مالی، مدیریتی و اجرایی داده می شود .لذا از همراهی این 

عزیزان به جهت توسعه امور فرهنگی و مردم مدارانه تقدیر می کنیم.

آئین افتتاح مدرســه خیر ســاز  12 
کالســه امام ســجاد )ع( در شــهر 
باغستان با حضور محمودی نماینده 
مردم شهرستان های مالرد ، شهریار 
و قدس در مجلس شــورای اسالمی 
، فرنیا پور معاون سیاســی ، امنیتی 
و اجتماعــی فرمانداری شهرســتان 
شهریار ، احســانی معاون مدیر کل 
آمــوزش و پرورش اســتان تهران ، 
ســرکار خانم دکتر تیموری ، پارسا 
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان 
شــهریار و معاونان ،  رنجبر شهردار 
باغســتان ، امامی رئیــس و دیگر 
اعضای شــورای اســالمی شــهر 

باغستان برگزار شد. 
دکتر رنجبر شهردار باغستان دراین 
مراسم بیان نمود : در بحث زیرساخت 
ها و فضاهای آموزشی هر چقدر هم 
سرمایه گذاری شــود برای مجموعه 
شــهرداری هزینــه نیســت بلکه 
سرمایه گذاری محســوب میشود ، 
لذا مجموعه شــهرداری باغستان با 
تمام تالش خود پایبند تعهدات خود 
میباشد و بر سر عهدی که بستند نیز 

ایستادند .
وی افــزود : مدرســه ســعیدآباد را 
در خرداد ماه ســال جــاری تحویل 
گرفتیم و اقدامات عقد قــرارداد نیز 
انجام شــد اما به لحاظ سستی زمین 
و زیرساخت ضعیفش به تعویق افتاد 
اما اکنون مجددا شــروع بکار شــده 
اســت و تمام تالش همکاران بنده 
این اســت که به امید خدا برای سال 
تحصیلی جدید تحویل داده شــود تا 
بتوان برای سال آینده در این مدرسه 
برنامــه ریــزی الزم را انجــام داد.

مجید پارســا مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان شهریار هم طی سخنانی 
اظهار کرد : بزرگترین اداره آموزش و 
پرورش در استان با 160 هزار دانش 
آموز در شهرستان شــهریار دایر می 
باشــد ، 14 هزار تبعه یعنی حدود 10 
درصــد از دانش آموزان در ســطح 
شهرستان شهریار است که این آمار 
به 15 درصد در کل استان تهران می 
رسد.وی افزود : رشــد ساالنه دانش 
آموزان در شهرســتان شــهریار به 
8000 دانش آموز میرسد که میانگین 

تراکم دانش آموزی در کل کشور 26 
است در اســتان تهران این آمار 30 
و در شهرستان شــهریار 33 میباشد 
که دو عامل کمبود نیروی انسانی و 
کمبود فضاهای آموزشی باعث این 
تراکم شــده اســت لذا اگر میانگین 
تراکم دانش آموزی در ســال به عدد 
8000 میرسد باید ســاالنه بیش از 
200 کالس درس به سرانه آموزشی 
شهرستان شهریار اضافه شود و این 
نیاز مبرم در شــهر باغستان به قطع 

یقین احساس میشود.
پارســا بیان کــرد : 24 پــروژه فعال 
آموزشی در سطح شهرستان وجود دارد 
که در استان تهران کم نظیر میباشد اما 
باز هم نمی تواند جبران کمبود فضای 
آموزشی را بکند و باید بیش از این برای 

امر آموزش هزینه کرد .
گفتنی اســت این مدرسه برای 550 
دانش آمــوز و با مشــارکت دو خیر 
مدرســه ســاز و نیک اندیش آقایان 
رحمتــی و عبدخدایــی در الله 13 
اصلی خادم آبــاد به بهــره برداری 

رسید.

فرماندارشهریار:

مدرسهامامسجاد)ع(درباغستانافتتاحشدباغستانبهشهریپویاتبدیلشدهاست

ه 

پایگاه اورژانس 115 شــهری نصیرآباد   افتتاح و مورد بهــره برداری قرار 
گرفت .

 پروژه پایگاه اورژانس 115 نصیرآباد باغستان با 114 مترمربع زیر بنا توسط 
شهرداری باغســتان  احداث و پس از تجهیز و تأمین آمبوالنس مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
این پروژه با حضور  فرنیاپور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  فرمانداری 
شهرستان شهریار ، دکتر ناصح مدیر شبکه بهداشت و درمان ، دکتر رنجبر 
شهردار باغســتان و مهندس امامی رئیس و اعضای شورای اسالمی مورد 

افتتاح گرفت.
دکتر محمدهادی ناصح مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهریار در مراسم 
افتتاح این پــروژه  اعالم نمود پایــگاه اورژانس 115 نصیرآبــاد به عنوان 
چهاردهمین پایگاه اورژانس 115 شهرســتان شهریار با خدمات رایگان به 

صورت شبانه روزی به شهروندان محترم نصیرآباد ارائه خدمت می نماید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
نسیم شهر؛حجت االســالم حاج احمد محســن زاده امام جمعه بخش 
بوستان)نسیم شــهر و حومه( در طی برگزاری خطبه های معنوی نماز 
جمعه ودر حضور نمازگزاران و شهروندان مومن و متدین و مسئولین،از 
خدمات و تالشــهای ارزنده مهندس عباس شوندی شهردار نسیم شهر 
با اهدای لوح ســپاس قدردانی کرد و نمازگزاران با ذکر صلوات ،شهردار 
نسیم شهر را تشویق نموده  و رضایتمندی خود را از ایشان بدین صورت 

عنوان نمودند.

براساس این گزارش در قسمتی از این لوح تقدیر خطاب به شهردار نسیم 
شهر آمده است؛ توفیق خدمت موهبت ارزنده ای است که شکر آن جز با 
خدمت صادقانه ،کار و تالش شــبانه روزی و مجاهدت ایثارگونه میسر 
نمی گردد و بسی مایه مباهات و افتخار اســت که جنابعالی با عقالنیت 
و تدبیر و خردمندی مثال زدنی بر خاســته از عزم واال ،همت ســترگ و 
روحیه انقالبی و عشق و ارادت ویژه به والیت مطلقه فقیه ،این ستون و 
خیمه گاه با عظمت انقالب اسالمی براساس ماموریتهای محوله از جمله 
برنامه ریزی و حسن انجام امور مربوط به مناسبتها و ایام خاص نظیر ایام 
فاطمیه و ایام اهلل دهه مبارک فجر و برقراری تعامل مثبت و ســازنده با 
ادارات و نهادهای این شهرستان و نیز توجه ویژه به امور رفاهی کارکنان 

سپری کرده اید.
به نوبه خود از همه تالشــها ، زحمات و خدمات ارزنده آن جناب تقدیر 
و تشکر نموده و اســتمرار توفیق روز افزونتان را در مسیر تابناک خدمت 
به اعتالی )کلمه اهلل( در سایه ســار رهبری خردمندانه حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای )مدظلــه العالی( و تحت توجهات خاصه حضرت 

ولی عصر )عج( از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.
گفتنی است شــهردار نسیم شــهر باهمراهی و همدلی اعضای شورای 
اسالمی شهر،ضمن پیشبرد اهداف و برنامه ها و پروژه های مهم عمرانی 
و خدماتی ،در راستای امورات فرهنگی ودر اجرای فضاسازی محیطی و 
مشارکت گسترده در کلیه مراسمات ملی ،مذهبی و انقالبی نقش مهمی 

در تدارک و اطالع رسانی این قبیل مراسمات در سطح شهر داشته است.

استاندار تهران گفت: برای مقابله با پدیده 
آلودگی هوا شهرداری مکلف شده تا برای 
صدور پایان کار برای دستگاه های دولتی، 
هتل هــا و آمــوزش و پــرورش گواهی 

استاندارد دریافت کند.
انوشــیروان محســنی بندپی در جلسه 
کاهش آلودگی هوا با اشــاره بــه تأثیر 
رشــد جمعیــت، توســعه شهرنشــینی 

و توســعه صنعت بر میــزان آلودگی هوا 
اظهار داشــت: رشــد مصرف ســوخت، 
عدم مدیریت شــهری همراه با وضعیت 
توپوگرافی تهران شــرایطی فراهم کرد 
که علی رغم اقدامــات هنوز هوای خوبی 

استنشاق نکنیم.
وی بیــان کــرد: از ســال 75 قانــون 
مبارزه بــا آلودگی هوا تصویب و ســهم 

هر دســتگاه در آن مشــخص شــد اما 
هنوز با اقــدام وزارت صنعت نســبت به 
استانداردســازی خودروها فاصله داریم 
همچنین وزارت نفت مکلف شد سوخت 
 با اســتاندارد تهیه کند که در این زمینه

 نیز با استانداردها فاصله داریم.
استاندار تهران با بیان اینکه اتانول ضرر 
کمتری دارد و می تواند جایگزین شــود 
افزود: امــروز آلودگی هــوا 2.3 میزان 
مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد 
همچنین اخیــراً ارتباطی بیــن آلودگی 
هوا و اوتیسم نیز پیدا شــده که در زمینه 
معلول زایــی 50 درصد عوامــل ژنتیکی 
و 50 درصد عوامل نامعلوم هســتند که 

ممکن است مربوط به آلودگی هوا باشد.
محسنی بندپی بیان کرد: متأسفانه امروز 
بــا پدیده ای روبه رو هســتیم کــه ابعاد 
مختلف ســالمت مردم را بــه مخاطره 
می اندازد، نوســازی ناوگان اتوبوسرانی و 
سرعت بخشیدن به تکمیل خطوط مترو 

اهمیت بســیاری دارد که در این زمینه 2 
میلیارد دالر در قانون ســال گذشته برای 
ســرعت بخشــیدن به مترو لحاظ شده 

است.
وی بــا اشــاره بــه تأثیــر ســوخت 
موتورســیکلت در آالیندگــی هوا گفت: 
جلســات باید کاربردی تر برگزار شود اگر 
در ســال 87 در ارتباط بــا آلودگی هوا 8 
محور مشخص شد اکنون پس از گذشت 
19 ســال چه اقداماتی انجام شده که هر 
دستگاه باید گزارش ارائه دهد و نظارت ها 

جدی گرفته شود.
اســتاندار تهــران ادامــه داد:وضعیت 
توپوگرافی تهران و ساخت  و سازها جلوی 
باد را گرفته و حتی در منطقه 22 یک متر 
فضای آموزشی در نظر گرفته نشده است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری 
مکلف شده تا برای صدور پایان کار برای 
دســتگاه های دولتی، هتل ها و آموزش و 

پرورش گواهی استاندارد دریافت کند.

شهرداری ها مکلف به دریافت گواهی استاندارد برای صدور پایان 
کار دستگاه های دولتی هستند

قدردانی امام جمعه بخش بوستان از شهردار نسیم شهر

افتتاح پایگاه اورژانس 115 نصیرآباد شهریار
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

نماینده شهرســتانهای غرب اســتان تهران :  
غالمرضا جباری

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
دفتر سرپرستی شهرستانهای غرب استان تهران:  
 65264251
  تلفکس؛  65252135
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دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
حافظآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

سرپرست شهرداری شــاهد شهر در 
گفتگویی اختصاصــی با خبرنگار جام 
جم اظهار داشت: همواره بدنبال ارتقاء 
سطح عمومی سرانه ها در حوزه های 

گوناگون هستیم.
مهندس داود محمودی تصریح کرد: در 
حوزه فرهنگی اقداماتی مانند برگزاری 
مراسمهای متعدد از جمله: برگزاری 
جشــنواره غذا در 2 دوره – برگزاری 
یادواره شــبی با شــهدا – برگزاری 
مسابقات نقاشــی در بین نوجوانان و 
جوانان – برگزاری جشنواره موسیقی 
– برگزاری پیاده روی خانوادگی ، طی 
سال جاری داشــتیم که تماما با هدف 
ارتقاء روحیه نشاط در بین مردم ، انجام 

گرفت.
از یازدهم اسفند هم به مدت یک هفته 
سومین برنامه فرهنگی را در شهرمان 

برگزار خواهیم کرد.
برای ســال 98 هم حدود یک میلیارد 
تومان برای فعالیتهای فرهنگی در نظر 

گرفته ایم.

وی افزود: حتی در ساختمان سازی هم 
رویکرد مان فرهنگ محور است که امید 
داریم بتوانیم در بین مردم این قضیه را 

جا بیندازیم.
سرپرست شــهرداری شاهد شهر ادامه 
داد: در سال جدید برای احداث پارک 
بانوان 2میلیارد تومان بودجه تعریف 
کرده ایم. همچنین 1 میلیارد تومان برای 
احداث زمین فوتبال در ابتدای کاظم 
آباد اختصاص داده ایم . استخری هم 
که در دســت احداث است به مراحل 
پایانی رســیده و بزودی مورد بهره 

برداری قرار خواهد رسید.
وی در خصوص امور آموزشــی هم 
گفت:  مدرسه 9 کالسه ای در شهرک الله 
احداث کردیم که کلنگ آن در اواسط 
فروردین امسال به زمین زده شد و با 
تالش و ممارست فراوان توانستیم آنرا 
در دهه فجر سال جاری افتتاح کنیم که 
هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان برای 

ساخت آن بودجه صرف شد.
این مدرسه وضعیت آموزشی در شهرک 

الله، مســکن مهر و خیابان آزادی را 
بهبود بخشید. همچنین 4500 مترزمین 
در اختیار آموزش و پرورش گذاشته ایم 

تا اقدام به احداث نماید.
اذعان داریم که آموزش وپرورش در 
هر منطقه از شهر اعالم نیاز کند.اعضای 
شورای شــهر و مجموعه شهرداری 
آماده لبیک گفتن هستند چرا که بحث 
آموزشی برای ما بسیار ارزشمند می 

باشد.
محمودی درباره شهرسازی شاهد شهر 
هم خاطر نشان ساخت : مدت 10 ساله 
طرح تفصیلی این شهر به اتمام رسیده 
و درحال بازنگری آن هستیم که سعی 
داریم در طرح جدیــد، نقاطی که در 
انتظار بافت بودند به بافت ملحق کنیم تا 
از خطی شدن شهرمان جلوگیری شودو 
راندمان شهرســازی به سوی پایدار ، 

ایمن و استحکام حرکت کند.
وی دربــاره بافت های فرســوده 
شاهدشــهر هم بیان داشت: 17 هکتار 
بافت فرسوده داریم که درباز آفرینی 

شهری شهرستان که مسکن و شهرسازی 
استان ، پاپیش گذاشته بود، جزء اولین 
شهرهایی هســتیم که 40 پرونده را 
تشکیل داده ایم و مردم را با 2بسته که 
شامل بخشش عوارض و جرایم و تسهیل 
در خصوص اخذ وام 40 میلیونی بانک 

مسکن با درصد پائین ، حمایت میکنیم.
40 پرونده دیگر هم تشــکیل شده که 
به محض اینکه دولت مشــکل قولنامه 
ای بودن اراضی شهر را برطرف نماید 
به سرعت اقدام خواهیم کرد تا تحول 
خوبی در این زمینه هم در شاهد شهر 

بوجود آید.

    پروژه های شاخص سال 1398 شاهد شهر   
 " جمع آوری تیر برق های بلوار شهدا 
حدفاصل میدان شــهدا تا میدان امام 

)ره (
" احداث پارک بانوان 

" احداث زمین فوتبال چمن طبیعی در 
ابتدای جاده کاظم آباد

" تعریض خیابانها و معابر کم عرض

شاهدشهر، در مسیر پیشرفت و تعالی

سال 98 سال پرباری برای شاهد شهر خواهد بود

حسین کشــاورزیان و سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان ضمن بازدید از مرکزتوانبخشــی آویژه از معلولین این 

مجموعه دلجویی نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی  شهرستان 
قدس حسین کشاورزیان به دعوت مدیر این مرکزضمن بازدید از 
مرکز توانبخشی باتعدادی از معلولین هنرمند در این مرکز دیدار و 
گفتگو کرد. سر پرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تقدیر 
از مســئولین در این مجموعه گفت:این مددجویان باید از طریق 
فعالیتهای فرهنگی وهنری با مردم ارتباط بیشــتری داشته باشند 
.وی افزود:معموالمعلولین جسمی  وحرکتی ازاستعدادهای باالیی 
برخوردارند که با برگزاری برنامه های  آموزشــی این استعداد ها 

شکوفا می شوند. 
کشاورزیان در خصوص همکاری و حمایت های فرهنگی از این 
مرکز قول مســاعد دادو خاطر نشان کرد: ســالن آمفی تئاتر اداره 
فرهنگ وارشــاد اســالمی برای هر گونه اجرا توسط افراد تحت 

پوشش این مجموعه آمادگی کامل دارد.وی همچنین گفت: غرفه 
ای را در نمایشــگاه هفته فرهنگی شهرستان که در محل مصلی 
برگزار می شــود در اختیار این مرکز برای ارائــه تولیدات هنری 

معلولین قرار می دهیم.
 مسئول مرکز توانبخشــی آویژه هم در این دیدار ضمن تشکر از 
توجه اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: 50 معلول ذهنی و 
حرکتی باالی 14 ســال در این مرکز نگهداری می شــوند. خانم 
ابوالقاســمی افزود .برنامه های فرهنگی وهنــری ویژه ای برای 
معلولین در این مرکزدر نظر گرفته ایم .وی اظهارداشت به همت 
آقای بیات مســئول انجمن نمایش اداره فرهنگ وارشاد اسالمی 
گروه تئاتر معلولین تشکیل شده و تئاتری راآماده کرده اند که قرار 

است در هفته فرهنگی شهرستان قدس اجرا کنند. 
به گفته ابوالقاسمی اســتعدادهای خوبی در این مددجویان وجود 
دارد و هر کدام از آنها در رشته های نقاشی خطاطی وکار با سفال 

تولیداتی داشته اند .

بازدید سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

رئوس برنامه های فرهنگی وهنری بمناســبت هفته فرهنگی از مرکز توانبخشی آویژه قدس
ازسوی رئیس اداره عبدالرضا علی پناه تشریح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداســالمی شهریار 
، عبدالرضا علی پناه در آســتانه فرارســیدن فصل ســوم هفته 
فرهنگی شهرستان شــهریار به تشــریح برنامه ها وفعالیتهای 
فرهنگی و هنری اداره که بامشــارکت انجمنهای تحت نظارت 
و معاونت فرهنگی واجتماعی شــهرداریها برگزار می گردد .بنا 
بر همین گزارش ، علی پناه بابیان برگزاری هفته سوم فرهنگی 
از یازدهم الی هجدهم اسفند ماه طبق تقویم زمانی اعالم شده 
از سوی فرمانداری برنامه ها ی پیشنهادی جهت اجرایی شدن 
درحوزه فرهنگ وهنرراشــامل برگزاری دوکنسرت ، دو اجرای 
زنده هنرجویی ، نشســت تخصصی موســیقی ، نشست های 
ادبی و مراسم عصرشعر ، نمایشــگاه هنری، تعامل وهمکاری 
در طرح شــهر )) یارمهربان (( و اهداء کتــاب را بمنظور ایجاد 
نشاط اجتماعی وارتقاء ســطح مطالعه از اهداف این رویدادهای 

فرهنگی وهنری برشمرد .

برنامههایادارهفرهنگوارشاداسالمیبهمناسبتفصلسوم
هفتهفرهنگیشهریار

کارهایفرهنگیوورزشیارزندهای
درشاهدشهراجراشدهوهمچنان

دردستورکارآتیقراردارد


