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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

انتخاب اصلح ، کارت قرمز 
مردم به نااهالن

پیش بینی ۳۱۱ شعبه اخذ رأی 
در سطح شهرستان شهریار

نورالــه طاهــری فرمانــدار شهرســتان شــهریار در چهارمیــن 
انتخابــات  امــور  هماهنگــی  و  اجرایــی  ســتاد  جلســه 
شهرســتان شــهریار از پیــش بینــی ۳۱۱ شــعه اخــذ رأی ...
2

تقدیم بودجه 99 به شورا

11

۱۲۲۲ پروژه در دهه فجر 
11افتتاح می شود

دکتر محسنی بندپی :

 توسعه کشت های گلخانه ای برای 
جلوگیری از فرونشست زمین 

پیگیری می شود

اروپا با استدالل ایران، مکانیسم 
ماشه را فعال نکرد

2

توجه به توسعه فرهنگ شهروندی، 

مشارکت عمومی را به دنبال دارد

3

 بیش از ۲۰ تن مواد مخدر در غرب 
استان تهران کشف شد

12

آخر 12

رباط کریم با 11 پروژه شاخص به 
استقبال بهار انقالب می رود

فرمانــدار ربــاط کریــم در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گفــت: 
حضــور مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن و انتخابــات اســفند مجلــس 

شــورای اســامی مانــور خلــق حماســه اســت و  .....
12 2

شهردار کرج خبر داد

استاندار کردستان:
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آغاز واگذاری واحد های تجاری 
 مجتمع تجاری تفریحی آسمان

 ))متراژ ۱۷/۵ متر * دکور آماده * تجاری، تفریحی و اداری (( ))رهن کامل بدون اجاره((
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایید
 مدیریت اجرایی : 0921۷۷8308 دفتر مدیریت : 021-۵۶۷۷۵31۷

نسیم شهر - میدان هفت تیر - مجتمع تجاری سیتی سنتر

نبش  30 میلیون رهن کامل + 3 ماه           هدیه ویژه مجموعه

 طبقه
همکف

راهروی اصلی  20 میلیون رهن کامل + 2 ماه           هدیه ویژه مجموعه

سایر واحدها 10 میلیون رهن کامل + 1 ماه            هدیه ویژه مجموعه

OFF

OFF

OFF

نبش  20 میلیون رهن کامل + 3 ماه           هدیه ویژه مجموعه  طبقه
اول
دوم

راهروی اصلی  1۵  میلیون رهن کامل + 2 ماه           هدیه ویژه مجموعه

سایر واحدها 10 میلیون رهن کامل + 1 ماه            هدیه ویژه مجموعه

OFF

OFF

OFF

ا  ر ورین  ا و   ویژه همدانک 
نید بخوا نشریه  در همین 

تحلیل و بررسی شرایط موجود کشور و تاثیر آن بر انتخابات
اعتراض به شرایط موجود نباید موجب عقب گرد از انتخابات و سرنوشت کشور باشد

بــا تقدیــم بودجــه ســال ۹۹ بــه شــورای اســامی شــهر و تبییــن 
ــهری  ــت ش ــرای مدیری ــازه ای ب ــل ت ــن، فص ــات آن در صح کلی

کــرج از راه مــی رســد.....
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خبر

حضور قدرت های فرامنطقه ای را می توان 
در تنش های منطقه مشاهده کرد

را  فرامنطقه ای  قدرت های  گفت: حضور  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
می توان در درگیری های این منطقه مشاهده کرد، این قدرت ها با خلق 

گروه های تروریستی، منطقه را با چالش های امنیتی مواجه کرده اند.
 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش 
در دیدار با وابستگان نظامی کشورهای خارجی مستقر در ایران با بیان 
اینکه پیام انقالب اسالمی ایران صلح، دوستی و ارزش های واالی انسانی 
و  ایران حافظ  اسالمی  مسلح جمهوری  نیروهای  و  ارتش  گفت:  است، 
نگهبان انقالبی هستند که به دلیل ماهیت معنوی و انسان محورانه، باعث 
ایجاد تأثیرها و بازتاب های متفاوتی در منطقه و نظام بین المللی شد زیرا 
از یک طرف اسالم سیاسی را در اوج مدرنیته شدن باز تعریف نمود و از 
طرف دیگر عناصر فکری جدیدی مانند آزادی، استقالل، مردم ساالری، 
استکبار ستیزی را که بخشی از گفتمان انقالب اسالمی بود، وارد گفتمان 

سیاسی جهان کرد.
با وجود تمام دشمنی ها و  انقالب و نیروهای مسلح آن  افزود: این  وی 
این منطقه به  ناامنی ها که به واسطه دخالت قدرت های استکباری در 
وجود آمده است، در سطح امنیتی نیز این ایده را مطرح کرد که راه امنیت 
در منطقه، عدم دخالت قدرت های فرامنطقه ای و غیر قابل اعتماد بودن 

آنها برای کشورهای منطقه است.
معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به کارگیری  با  به سایر کشورها  وابستگی  بدون  توانسته  این سال ها  در 
از  بهره مندی  با  آموزش  سطح  ارتقای  و  داخلی  پیشرفته  تجهیزات 
دانشگاه های نیروهای نظامی چهارگانه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه 
فارابی و دانشکده فرماندهی و ستاد آمادگی رزمی خود را در باالترین 

سطح حفظ نماید.
دریادار سیاری همچنین با بیان اینکه حضور قدرت های فرامنطقه ای را 
می توان در تنش ها و درگیری های این منطقه مشاهده کرد، افزود: این 
قدرت ها با خلق گروه های تروریستی خطرناک همچون داعش، میلیتاریزه 
چالش های  با  را  منطقه  مختلف،  سناریوهای  اجرای  و  منطقه  نمودن 

امنیتی زیادی مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: ارتش جمهوری اسالمی ایران به عنوان بازوان قدرتمند 
این ملت، راه پیشرفت، آبادانی و استقالل ایران اسالمی را با وجود همه 
دشمنی ها و تحریم های ظالمانه ادامه خواهد داد، همچنان که همراه با 
پیشرفت های مختلف این کشور در عرصه های مختلف علمی نظیر نانو 
تکنولوژی، هوا فضا، انرژی صلح آمیز هسته ای، رشد قابل مالحظه ای در 

حوزه های مختلف دفاعی و صنایع مرتبط را شاهد هستیم.
با بیش از ۱۷  ایران  رئیس ستاد ارتش تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
هزار شهید حمالت تروریستی، بزرگترین قربانی تروریسم است به همین 
ایران و نیروهای مسلح آن، پرچمدار مبارزه با  دلیل جمهوری اسالمی 

تروریسم هستند.
دریادار سیاری اضافه کرد: در هفته های گذشته نیز شاهد بودیم کسانی 
اعالم  ایران  ملت  طرفدار  را  خود  رسانه ای،  غول های  از  استفاده  با  که 
می کنند، سرشناس ترین و مقتدرترین فرمانده مبارزه با تروریسم، سردار 
سپهبد سلیمانی را به شهادت رساندند، اقدامی که مجدداً بر تروریست 

بودن این مدعیان دروغین حقوق بشر صحه گذاشت.
گفت:  خارجی،  کشورهای  نظامی  وابستگان  به  خطاب  ادامه  در  وی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران همراه با سایر بخش های اقتصادی 
کشور بیش از ۴۰ سال است در برابر تحریم ظالمانه ایستادگی کرده و 
با داشتن تجربه گران مایه هشت سال جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق 
برخوردار از حمایت بیش از ۴۳ کشور دنیا توانسته است با تکیه بر قدرت 
استکباری  قدرت های  خواهی  زیاده  مقابل  در  داخلی  توانمندی های  و 
ایستادگی کند و با اقتدار و آمادگی کامل حفظ امنیت منطقه را نیز بر 
عهده دارد و هر اقدام دشمن را با قدرت پاسخ می دهد همچنان که شما 

شاهد فرو ریختن هیمنه پوشالی آمریکا در پایگاه »عین االسد« بودید.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: شما متخصصین نظامی 
بهتر می دانید توان و اقتدار یک ارتش وقتی مضاعف می شود که متکی 
بر اصول ارزشی و آموزشی هدفمند بومی و صنایع دفاعی بومی باشد که 
ارتش جمهوری اسالمی ایران نه تنها از این مزیت برخوردار است بلکه 
اصول جنگ های نوپدید و نامتعارف را در یک نبرد ناهمتراز برای دفاع در 

برابر هر دشمنی طراحی و آماده نموده است.
دریادار سیاری گفت: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسالمی ایران برای 
گسترش روابط و توسعه همکاری های دفاعی با ارتش کشورهای دوست 
آمادگی دارند و برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه و جهان کمافی 

السابق تالش خواهد کرد.
نظامی  وابستگان  )نماینده(  ِدین  جانشین  همچنین  مراسم  این  در 
کشورهای خارجی نیز طی سخنانی با تشکر از معاون هماهنگ کننده 
ارتش که فرصت تعامل با ارتش ایران و آشنایی با اندیشه های متعالی 
طرف  از  گفت:  است،  کرده  فراهم  را  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
انقالب اسالمی  وابستگان نظامی، آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
را تبریک گفته و آرزوی بهترین ها را برای ارتش جمهوری اسالمی ایران 

دارم.
وی همچنین گفت: امروز جهان به طور کلی و منطقه ما به طور خاص با 
چالش های امنیتی زیادی مواجه است که رفع آنها نیازمند همکاری همه 

جانبه کشورها با یکدیگر است.
او افزود: فرهنگ یک جانبه گرایی و نادیده انگاشتن معاهدات بین المللی 
بسیار خطرناک است و حل مسالمت آمیز مناقشات را سخت خواهد کرد.

تبادل ِکِرست )نماد( ارتش جمهوری اسالمی ایران و مجمع وابستگان 
نظامی کشورهای خارجی مستقر در ایران و عکس یادگاری پایان بخش 

این مراسم بود.

کنار  در  تا  است  فرصتی  فجر  دهه  ایام  
و  کشور  مباحث  به  پرداختن  و  توجه 
 ۴۱ استانه  در  همدلی  و  وحدت  انسجام 
درماه  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
نماد  انتخابات  روز  اسفند  دوم  و  بهمن 
گام  در  همچنین  و   ، یکپارچگی  وحدت 
امام  اندیشه   و  مکتب  باید   انقالب  دوم 
اسالمی  واالی  اندیشه های  از  که سرشار 
انسانی است و نیازمند این است که بیش 
از پیش به آنها توجه شود و به نسل جدید 

معرفی گردد باشیم .
بنیانگذار  های  دیدگاه  بیان  ضروت 
جمهوری اسالمی امام خمینی ) ره ( در 
این شرایط برای نسل جدید از این رو مهم 
است تا اعمال و رفتار امروز گروهی به پای 
نظیر  اعمالی   . نشود  نوشته   ) ره   ( امام 
فسادهای مالی که متاسفانه طی سالهای 
گذشته صورت گرفته که اخیرا بعضا از آنها 
نام برده می شود . در واقع به نوعی همان 
بوده  گردیده  باعث  که  آفاتی  و  خطرات 
مردم نسبت به مسئولین بد بین باشند می 
طلبد قوه قضائیه با فساد که مبارزه جدی 
دارد نقش رسانه ها در افشای فساد را یاری 
دهند بدانند و رسانه ها هم هوکردن افراد 

فاسد را کنار نگذارند .
لذا از این رو است که نباید از سخنان ، افکار 
و اندیشه های امام خمینی ) ره ( غفلت 
ملت  رای  میزان  نظیر  سخنانی    . نمود 
است،  حفظ جمهوری اسالمی ، نگذارید 
انقالب به دست نا اهالن ونا محرمان افتد، 
آنهای تا آخر خط با ما هستند که طعم فقر 

و محرومیت را چشیده باشند .
با تصمیمات  نامحرمان  و  نااهالن  چرا که 
به کشور و  رفتارهای خود آسیب های  و 
می  وارد  دین  به  مهمتر  همه  از  و  مردم 
آورند که  بار می  به  و هزینه های  سازند 
برای  بعضا معادل هزینه های یک جنگ 

مردم یک جامعه خواهد بود.
نسل امروز ایران الزم است با خبر باشند 
که خون دلی که امام خمینی)ره( از دست 
از  ها خورده  متحجرین و خشک مقدس 
دست هیچ کس نخورده . اسالم همواره از 
تندروی ، خشک مقدسگری ، تحجر و بد 
فهمی ضربه خورده است . البته باید مراقب 
باشبم به اسم دین به سمت تحجر نرویم و 
به نام مقابله با تحجر نیز با ارزش های دینی 

ستیزه نکنیم.
، در  ایران  و مردم  امروز جامعه  آنچه که 
آن  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز 
وحدت  واژه  شنیدن   ، دارند  نیاز  بیشتر 
ملی است ، تا واژه های دیگر .  راهپیمایی 
و  است.  ملی  وحدت  نماد  22بهمن  روز 
روز  آستانه شهات چهلیمن  در  همچنین 
قاسم  حاج  شهید  دلها  سردار  شهادت 
شکوهمند  پیروزی  روز  در  سلیمانی 
با شکوه  برگزاری  انقالب هستیم چرا که 
عزت  پاسداشت  و  بهمن   22 راهپیمایی 

حاج قاسم رمز وحدت را پیش بگیریم 
عدم  در  جماعتی  نان  بین  این  در  گویا   
است  مباحثی  به  زدن  دامن  و  وحدت 
استقالل  به  در  ایران  رقبای  خواسته  که 
اسالمی  جمهوری  به  آسیب  و  نرسیدن 
در  و  امروز  ما  جامعه  حالیکه  در   . است 
شرایط فعلی بیشتر به شنیدن واژه وحدت 
جمهوری  آمدی  کار  لذا   . نبازدارد  ملی 
اسالمی ، توسعه روزافزون کشور و بهبود 
امور مرتیط با زندگی مردم از اصلی ترین 
و با اولویت ترین چیزی است که در دنیای 
پر رقابت امروز می بایست دنبال و مورد 

توجه واقع گردد.
علی  اهلل  آیت  رهبری  معظم  مقام  وقتی 
از 8  بعد  اقدامی کم سابقه  خامنه ای، در 
نماز  دی 98  تاریخ 2۷  در  خودش  سال 
.و در خطبه های  اقامه می کند  را  جمعه 
از مردم درخواست  می کند  نماز جمعه 
کنند.  شرکت  مجلس  انتخابات  در  تا 
رهبرانقالب در این باره می گوید: حضور 
مردم در انتخابات کشور را بیمه و دشمن 

را ناامید می کند.
بس بخوبی می بینیم که حاصل و نتیجه 
تدبیر و اندیشه رهبری در انتخابات ، می 
تواند  اقتدار مادرعرصه بین المللی نشان 
 ، امید درعرصه داخلی  و  تدبیر  با  و  دهد 
تالش شبانه روز به شکل چشمگیری  دارد 

نقش آفرینی نماید.
سالروز  در  اسالمی  جمهوری  امروز  اگر 
پیروزی انقالب اسالمی در برابر کشور های 
مطرح دنیا می ایستد و حرف حق خود را 
با مبانی حقوقی، سیاسی و فنی بیان می 
نماید ، نشات گرفته از اقدام  عقالنی نیرو 
طلب،  اصالح  از  ائم  کشور  سیاسی  های 
از جریان اصولگرا  معتدل و حتی بخشی 
رهبری  رهنمودهای  به  باعمل  و  است   ،
نظام  نمی گذارند ، تا آسیبی به کشور و 

جمهوری اسالمی وارد گردد.
برای  آمده  دست  به  تاریخی  فرصت  این 
بد  با  نباید  و   ، دانست  قدر  باید  را  کشور 
سلیقگی ، برای کشور و مردم ایجاد هزینه 

کرد.
از  مردم  مطالبات  مهم ترین  از  ویکی 
این  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به  خاصی  توجه  ملت  وکالی  که  است 
رفع مشکالت اقتصادی داشته باشند و از 
طریق اصالح برخی قوانین، تصویب قوانین 
جدید و از همه مهم تر، نظارت بر عملکرد 
مشکالت  حل  جهت  در  گامی  دولت، 
این  ضرورت  بردارند.  مردم  معیشتی 
مسئله در شرایط فعلی که دشمن، جنگ 
اقتصادی علیه کشورمان راه انداخته است، 
دو چندان می شود و توقع ملت آن است 
از  آنان در مجلس، گره ای  نمایندگان  که 
مشکالتشان بگشایند و اجازه ندهند سفره 

آنان روز به روز کوچک تر شود.
مجلس  نمایندگان  عملکرد  این،  وجود  با 
در یکسری از اتفاقات مهم اقتصادی کشور 
بحران های  در  آنان  که  می دهد  نشان 
نکردند  مردم  برای  کاری  هیچ  اقتصادی 
نظاره گر  و  نشستند  گوشه ای  در  فقط  و 
گیریهای  تصمیم  در  دولتها  اقدامات 

ناصحیح بودند. 
با صندقها  نباید  اینکه مردم  بر  نکته دوم 
آماده  در  بسزایی  نقش  ورسانه  کنند  قهر 

سازی و ایجاد شوق انتخاباتی را دارند 
واین رای دهندگان هم  برحسب منافعی 
سیاسی  رفتار  به  دارند  که  بریده   بریده 
الگوی  اما  شوند  می  کشیده  انتخابات 
ممکن  پیشین  دورهای  به  شبیه  رفتاری 

است در این دوره  نداشته باشند.
وعده های  و  شعارها  از  بسیاری  چون 
کاندیدهای انتخاباتی در دوره های قبل  ، 

از روی کاغذ فراتر نرفته است. 
و در این بین حافظه ی تاریخی جامعه ی 
ایران در حال یک دگردیسی اساسی است. 
جدید،  مسایل  با  متناسب  جمعی  خرد 
مسایل مبتال به گذشته را نیز به یاد می آورد 
و تفسیر و تحلیل می کند و در انتخاب خود 

آنرا دخالت میدهند 
مردم همواره در اعتراض به شرایط موجود 
در  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  وبرای 

همه زمینه ها، نوع رویکرد خود به گزینه 
های انتخاباتی را بسیار معنادار به تحلیل 
به  اقبال  و  انتخاب  گذارند   تفسیر می  و 
یازدهمین  در  جویانه  عدالت  رویکردهای 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی که 
تابلوی  با  تائید صالحیت شدگان   بیشتر 
اصولگرایی، می خواهند وارد گود انتخاباتی 
دوره   این  در  رقابت  مصداق  این  شوند  
بیشتر یکطرفه است واصالح طلبان بیشتر 
نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان رد بشوند 
ومسئولین باید بازیهای سیاسی یکطرفه را 
کنار بگذارند مجلس را تک صدایی نکنند 
مجلس  در  طیفها  همه  و  وحضورگروهها 

می تواند مشارکت حضوررا باالببرد
نمایندگانی هم  که منتخب می شوند به 
تحلیل  و فهم واقعی از رفتار سیاسی مردم 
دقت کنند و نگاه کوتاه مدت و ابزاری به 
و  رای  آوری  و جمع  مردم  رفتار سیاسی 

حضور آنان در انتخابات را نداشته باشند 
یک  انتخابات،  در  هم   مردم  مشارکت 
کنش یک سویه نیست، بلکه کامال کنشی 
تعامل  این  که  است   تعاملی  و  سویه  دو 
دوسویه حداکثر با مفروضات ذهنی مردم  
تا شروع کار نمایندگان به شکل و شیوه  
و  باشد.   شده  حفظ  مردم   انتظار  مورد 
اکثر  در  مردم  منتخبین  تعامل  سطح 
موارد به پر کردن نامه های چاپی از سوی 
نمایندگان به ادارات و سازمانها برای رفع 
مشکالت مردم  عموماً و نوعاً بسنده شده 

است. 
نشان  باید  مردم   منتخبین  و  نمایندگان 
قدرشناس  و  منصف  خریدار  که  دهند 
رای مردم  هستند، مصرف بهینه جوهره 
این  کاال )رای مردم( را تضمین  کنند،وبه 
صاحبان این کاال  )مردم(تضمین  دهند که 
تاثیر  و  است  آنان  کاالی  دائمی  مشتری 
مثبت مصرف این کاال را به اثبات برساند و 
بین مردم و نمایندگان و منتخبین تفاهمی 
بر مصرف بهینه این کاال وجود ندارد و تنها 
از  قبل  مردم   منظر  از  کاال  این  خریدار 

انتخابات هستند.

تحلیل و بررسی شرایط موجود کشور و تاثیر آن بر انتخابات

انتخاب اصلح ، کارت قرمز مردم به نااهالن

خبر

پیش بینی ۳۱۱ شعبه اخذ رأی در 
سطح شهرستان شهریار

نوراله طاهری فرماندار شهرستان شهریار در چهارمین جلسه ستاد 
اجرایی و هماهنگی امور انتخابات شهرستان شهریار از پیش بینی 

۳۱۱ شعه اخذ رأی در سطح شهرستان خبر داد.
جلسه ستاد اجرایی و هماهنگی امور انتخابات شهرستان شهریار به 
ریاست فرماندار و رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های شهریار، 
قدس و مالرد و با حضور بخشدار مرکزی شهریار و مسئوالن کمیته 

های اجرایی انتخابات در محل دفتر فرماندار شهریار برگزار شد.
در این جلسه وضعیت شعب اخذ رای به تفکیک دو بخش مرکزی 
شهریار، بخش جوقین و همچنین شعب هر کدام از شهرهای اندیشه، 
شهریار، وحیدیه، فردوسیه، باغستان، صباشهر و شاهد شهر بررسی 
شد و آمار شعب ثابت و سیار سطح شهرستان مورد ارزیابی و پیش 
بینی قرار گرفت و تعداد صندوق های رای الزم در هر شهر مشخص 

شد.
در مجموع شعب ثابت و سیار در سطح شهرستان شهریار، ۳۰۴ شعبه 
اخذ رای به منظور برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره خبرگان رهبری پیش 
اداری، 2۳ حسینیه، ۱۷9 مدرسه، ۷8  بینی شد که در ۱۷ محل 
مسجد، 2 مجتمع فرهنگی و ورزشی که با احتساب ۷ شعبه سیار در 
مجموع ۳۱۱ شعبه، در سطح شهرها و روستاهای شهرستان شهریار 

مستقر و آماده اخذ رای از مردم شریف خواهد بود.
فرماندار شهرستان شهریار و رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان 
های شهریار، قدس و مالرد در این جلسه ضمن تبیین موارد مرتبط با 
شعب اخذ رای و بیان نکاتی در خصوص تامین امکانات، تعیین عوامل 
اجرایی شعب اخذ رای، توضیح و توجیه شرح وظایف و ارائه آموزش 
های الزم به عوامل انتخاباتی، رعایت و توجه به قوانین و آئین نامه 
اجرایی انتخابات را مهم عنوان کرد و بر ایجاد هماهنگی تمام کمیته 
در راستای برگزاری انتخاباتی بدون مشکل که با حضور حداکثری 

مردم در فضایی سالم و رقابتی، تاکید کرد.

صالحی خبر داد؛

پوشش هوایی ۷۸ درصدی خاک 
ایران برای کشف اورانیوم

رئیس سازمان انژی اتمی اعالم کرد: این سازمان، ۷8 درصد از سرزمین 
ایران را پوشش هوایی داده است تا هم زمان با اکتشاف اورانیوم، معادن 

دیگر مانند آهن، مس و عناصر نادر خاکی را نیز کشف کند.
علی اکبر صالحی در گفتگویی با بیان اینکه دانش و تجهیزات ایران 
در زمینه هسته ای در سال های نخست انقالب بسیار اندک بود، گفت: 
ما شیوه غنی سازی اورانیوم را نمی دانستیم و اطالعات و دانشی در 

خصوص آب سنگین نداشتیم.
وی توسعه و موفقیت در حوزه دانش هسته ای را مدیون مقام معظم 
رهبری دانست و افزود: ایشان امکانات خاصی را برای سازمان انرژی 
دریافت  با  بتواند  سازمان  دادند  اجازه  یعنی  کردند  فراهم  اتمی 
امکانات؛ پیشبرد  نبود  ببرد. در صورت  را پیش  تسهیالت کار خود 

اهداف با سرعت فعلی ممکن نبود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: در زمینه فناوری هسته ای 
بسیار جلو هستیم و به مرحله اکتشاف هوایی رسیده ایم. همچنین 
تمام  و  می شود  انجام  داخلی  نیروهای  توسط  نیز  استخراج  مرحله 

بخش های کار، بومی شده است.
صالحی با یادآوری این موضوع که در اکتشاف و استخراج هیچ گونه 
کمبودی در داخل وجود ندارد، اظهار داشت: به استثنای هلی کوپتری 
که برای اکتشاف باید از خارج کشور وارد شود تمام امکانات، خلبان ها 

و تفسیرکننده نقشه های برداشت شده، ایرانی هستند.
وی در خصوص اکتشافات از طریق بالگرد، گفت: سازمان انرژی اتمی، 
۷8 درصد از سرزمین ایران را پوشش هوایی داده است، گرچه هدف 
سازمان یافتن اورانیوم است اما معادن دیگر همزاد با اورانیوم مانند 

آهن، مس و عناصر نادر خاکی نیز مدنظر قرار دارند.
رئیس سازمان انرژی اتمی از اکتشاف ذخایر بسیار ارزشمند آهن در 
بخش هایی از کشور خبر داد و گفت: میزان ذخایر کشف شده از طریق 
با شرکت  این موضوع  یقینی است.  هوایی بسیار چشمگیر و کاماًل 

ایمیدرو مطرح شده است که در زمان مناسب اعالم خواهد شد.
این  گفت:  و  کرد  اشاره  هسته ای  نیروگاه های  به  همچنین  صالحی 
نوع نیروگاه ها بسیار گران قیمت هستند به طوری که ساخت یک 
نیروگاه هسته ای هزار مگاواتی نیازمند حدود ۵ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری است اما تفاوت آن با نیروگاه عادی این است که طول عمر 
باال در حدود ۷۰ تا 8۰ سال دارند که می تواند سرمایه گذاری اولیه 

را بازگرداند.
نزدیک  ساالنه  مگاواتی  هزار  هسته ای  نیروگاه  یک  کرد:  تاکید  وی 
دالر  میلیون   ۷۷۰ ارزش  به  فسیلی  سوخت  بشکه  میلیون   ۱۱  به 

صرفه جویی می کند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
نکرده  فعال  را  ماشه  مکانیسم  هنوز  اروپا 
را  اقدام  این  آنها می خواستند  است، گفت: 
انجام دهند ولی با استدالل ایران و نامه ۱۴ 

صفحه ای ظریف، این کار را نکردند.
امور  وزارت  سخنگوی  موسوی  سیدعباس 
خارجه در نشست خبری خود با خبرنگاران 
رویدادهای  تشریح  به  رسانه  اصحاب  و 
دیپلماتیک روزهای گذشته و آینده پرداخت 
و با گرامیداشت فرارسیدن چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: 
ما در مردمی ترین انقالب تاریخ هستیم که 
بر خالف خواست جهانی با پشتوانه مردمی 
به پیروزی رسید و ادامه پیدا کرد. امیدواریم 
در گام دوم نیز این نظام و انقالب با قدرت 
به پیش برود و وزارت خارجه نیز دوشادوش 
را  خود  تالش  تمامی  نظام،  ارکان  دیگر 

خواهد کرد.
ایران  به  امروز  بورل  جوزف  داد:  ادامه  وی 
آمده و با آقای ظریف دیدار خواهد داشت. 
در این دیدار در مورد برجام و مسائل مختلف 
بین المللی با وزیر امور خارجه، رئیس جمهور 

و رئیس مجلس گفتگو خواهند داشت.
مورد  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ننگین ترین  از  یکی  گفت:  قرن  معامله 
نادیده  با  آمریکا  از سوی  که  بود  ابتکاراتی 
و  شده  اعالم  فلسطین  حقوق  گرفتن 

جمهوری اسالمی معتقد است که این طرح 
آرمان فلسطین است. همانگونه که  فروش 
اعالم شد، ما در کنار مردم فلسطین خواهیم 
بود. تنها راه حل این معضل بازگشت به آرا 
مردم است. باید تأسف خورد به حال بعضی 
کشورهای منطقه که حیثیت را فروخته و 
بازی صهیونیست ها را خورده اند. باید بدانند 

که دشمن و دوست کیست.
موسوی در مورد سفر بورل در زمانی که اروپا 
را  برجام  مساله  در  اختالف  حل  مکانیسم 
فعال کرده است، افزود: اروپا هنوز مکانیسم 
ماشه را فعال نکرده است. آنها می خواستند 
این کار را کنند ولی با استدالل ایران، این 
 ۱۴ نامه ای  ظریف  آقای  نکردند.  را  کار 
صفحه ای به آقای بورل نوشت و استدالل ها 

در این زمینه را توضیح دادند.
کننده  هماهنگ  سفر  کرد:  تصریح  وی 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مهم است و 
امیدواریم استدالل های ما را شنیده باشند و 
همکاری کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اظهارات 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 
مورد مرگ روند آستانه اظهار داشت: از نظر 
ایران تنها راه حل مشکل سوریه همین روند 
و  روسیه  ترکیه،  که سه کشور  بود  آستانه 
موسوی  کشیدند.  زحمت  آن  برای  ایران 
مقامات سه  بین  مکرری  تماس های  گفت: 

کشور برقرار است و این روند دستاورد سه 
کشور بوده و به نفع تمامی کشورهای منطقه 
است.سخنگوی  سوریه  ملت  به خصوص  و 
پیشنهاد  مورد  در  دیپلماسی  دستگاه 
و  ایران  میان  میانجی گری  برای  هندی ها 
آمریکا  و  ایران  وضعیت  کرد:  اضافه  امریکا 
شرایط پیچیده ای است. آمریکا با موجودیت 
با  معتقدیم  و  دارند  مشکل  ایران  ملت  و 
نمی شود.  حل  مشکالت  این  میانجی گری 
این زمینه صورت  به تالش هایی که در  ما 
رفتار  به  را  آنها  ولی  ارج می نهیم  می گیرد 
می دهیم. ارجاع  مشکالت  ریشه  و  آمریکا 

مواضع  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
خود را بارها در قبال آمریکا اعالم کرده و 
باید در خصومت برهنه در قبال  واشنگتن 

ایران تجدید نظر کند. رفتار آمریکا در قبال 
کشورمان به پیش از انقالب باز می گردد و 
باید تغییرات بنیادین در این رفتار صورت 
بگیرد. موسوی در مورد سفر بورل به ایران و 
ظریف به مونیخ بیان کرد: گفتگوهای امروز 
ظریف و بورل صریح خواهد بود. پیش از این 
نیز این دو نفر در حاشیه »رایسینای هند« 
کردند.  گفتگو  صریح  و  شفاف  صورت  به 
داریم که  اروپا  از  ما دلخوری های شدیدی 
بعد از خروج آمریکا از برجام آنها با آمریکا 
همراهی کردند و تسلیم فشار ایاالت متحده 
شدند. این گفتگوها صریح بوده و نکاتی به 
آقای ظریف در صورت  آنها گفته می شود. 
و  رفته  مونیخ  به کنفرانس  کارشکنی  عدم 

سخنرانی خواهند کرد.

اروپا با استدالل ایران، مکانیسم ماشه را فعال نکرد

دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در شهرستان بهارستان افتتاح شد.
نشانی: نسیم شهر- میدان هفت تیر- مجتمع سیتی سنتر- طبقه اول- واحد ۳9۱

خبرنگار: احسان همتی
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نظام  در راستای پیشبرد اهداف 
مقدس جمهوری اسالمی و دولت 
تدبیر و امید و مدیریت یکپارچه 
مسئولین   ، بهارستان  شهرستان 
اند در حوزه  توانسته  شهرستان 
اشتغال   ، آموزش   ، درمان  های 
و  حمل  فرهنگی،  و  اجتماعی   ،
و  ترافیک، خدمات شهری  و  نقل 
فضای  توسعه  عمران،  روستایی، 
نیاز  جهت  در  را  ها  سرانه  سبز 
ببخشند.  بهبود   شهروندان 
شوراهای  اعضای  است  امید 
اسالمی شهر  و روستا با حمایت از 
و دهیاران شهرستان  شهرداران 
تالش  و  پیگیری  و  بهارستان 

ارگان  مدیران  از  کل  مدیران 
بهارستان  در  مستقر  نهادی  و  ها 
زمینه  مناسب،  ریزي  برنامه  با 
رسانی  خدمات  و  بهتر   عملکرد 
فراهم  مردم  برای  را  مطلوب 
کنند و انتظارات مردم فهمیم را 
برآورده و در تکریم ارباب رجوع 
نکنند. دریغ  کوششی  هیچ   از 

توسعه  مسئولین  به  دارد  جا 
مشارکت  در  شهروندی  فرهنگ 
کنم  گوشزد  و  توصیه  را  عمومی 
مجموعه  شهروندی  آموزش  که 
و  ها  ارزش  ها،  نگرش  از  ای 
است  بنیادي  مشترک  قوانین 
تعلق،  احساس  بردارنده  در  که 

تعهد و احترام به میراث مشترک 
و  حقوق  تشخیص  همچنین  و 
تعهدات شهروندی می باشد. این 
زندگی  به  اشاره  تنها  نه  مفهوم 
کسب  شامل  بلکه  دارد،  جمعی 
ها  مهارت  ها،  نگرش  ها،  ارزش 
و وفاداري به تعهدات شهروندي 
است. موضوع کلیدی در فرهنگ 
"سرمایه  کسب  شهروندي 
اجتماعی " است. سرمایه اجتماعی 
و  تعامل  استعداد  و  ظرفیت 
همکاري بین مردم و نهادها براي 
از  است.  جمعی  خیر  به  رسیدن 
شهروندي  فرهنگ  هاي  ویژگی 
امید  و  اعتماد  تعلق،  احساس 

فروتنی،  و  نفس  عزت  آینده،  به 
وحدت  و  باز  دیدگاه  همکاري، 
که  باشد  می  مدرنیته  و  سنت 
یقین دارم این  مهم در بهارستان 
و  مردم  همدلی  و  کمک  با 
 مسئولین به انجام خواهد رسید.

مساعدت  و  همکاری  از  پایان  در 
شهرستان  مسئولین  کلیه 
اعضای  و  بخشداران   ، بهارستان 
 ، وروستا  اسالمی شهر  شوراهای 
شهرداران و  دهیاران و همراهی 
مردم شریف شهرستان که  برای 
مقدس  نظام  اعتالی  و  پیشرفت 
کنند  می  تالش  اسالمی  جمهوری 

قدردانی می کنم .

توجه به توسعه فرهنگ شهروندی، مشارکت عمومی را به دنبال دارد
مجتبی خانجانی ، فرماندار شهرستان بهارستان

قریب یک دهه از انتزاع بخش های بوستان و 
گلستان از شهرستان رباط کریم و ارتقاء آن به 
شهرستان جدیدالتاسیس بهارستان می گذرد.
شهرستان   1395 سال  سرشماری  برپایه 
نفر   563329 بر  بالغ  جمعیتی  با  بهارستان 
شهرستان   100 بین  در   22 رتبه  دارای 
تعداد  این  از  دارد.  قرار  کشور   پرجمعیت 
وسعتی  با  بوستان  بخش  در  نفر    229603
بالغ بر 28 کیلومتر مربع معادل 2800 هکتار 
منطبق با حریم شهر نسیم شهر ساکن هستند. 
این بخش دارای یک شهر به نام نسیم شهر 
)مرکز بخش( و سه روستا به نام های همدانک، 

اورین و خیرآباد پایین می باشد.
 51/4 در  جغرافیایی  نظر  از  بوستان  بخش 
درجه طول جغرافیایی و 35/28 درجه عرض 
جغرافیایی و با ارتفاع 105 متر از سطح دریا 
در تقسیمات کشوری در حوزه استان تهران و 
شهرستان بهارستان و به فاصله 15 کیلومتری 
جنوب شهر تهران و در بین دو شاهراه مهم 
قدیم   جاده  و  ساوه  تهران  )اتوبان  کشور 
از سمت شمال  و  گرفته  قرار   ) تهران ساوه 
به  جنوب  سمت  از  شهریار،  شهرستان  به 
بخش گلستان و از سمت غرب به جاده آدران 
شهریار و بخش مرکزی شهرستان رباط کریم و 
از سمت شرق به شهرستان اسالمشهر محدود 

می شود.
متاسفانه بدلیل بی توجهی و فقدان امکانات 
مناطق  در  بویژه  انقالب  از  بعد  دوران  در 
از  بالفاصله  کشور،  دورافتاده  و  روستایی 
محلی  به  منطقه  این  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
نقاط  اقصی  از  مردم  گسترده  مهاجرت  برای 

و  شغل  به  دستیابی  امید  به  اسالمی  میهن 
زندگی مناسب تبدیل گردید. در این شرایط 
و در نبود سیستمهاي نظارتي قوي، نسیم شهر 
شروع به رشد و شکل گیری کرد و در طول 
چند سال و تا اواسط دهه 80 ، هزاران نفر را 
با آداب، سنن و عقاید مختلف در خود جاي داد.

همزمان با این موج گسترده مهاجرت و بدلیل 
ارزان بودن زمین در این منطقه، روند ساخت 
و ساز و احداث بنا بدون رعایت استانداردهاي 
این  نتیجه  شود.  می  آغاز  شتاب  با  متداول 
استاندارد  غیر  و  رویه  بی  سازهای  و  ساخت 
شکل گیری شهری بدون کوچکترین زیرساخت 
مجموعه  خال  بود.  کشور  در  متداول  های 
اجتماعی،   ، آموزشی   ، رفاهی  های  زیرساخت 
فرهنگی ، بهداشت و درمان ، ورزش ، عمران 
دقیق  وصفی  روستایی  و  شهری  مبلمان  و 
بخش  دور  چندان  نه  سالهای  روز  و  حال  از 

بوستان می تواند باشد.
بتدریج با تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
جمله  من  مختلفی  دولتی  های  ارگان  ایران 
دهیاری  شهرداری،   ، بخشداری  فرمانداری، 
و ... در این منطقه مستقر و اقدامات موثری 
کردند.  آغاز  موجود  وضعیت  بهبود  برای  را 
بوستان  بخش  سالها،  این  طول  در  متأسفانه 
مورد کم توجهی دولت  های مختلف قرار گرفت 
بوستان  به  بود،  مردم  شایسته  که  آن طور  و 
پایتخت  به  نزدیکی  رغم  علی  و  نشد  توجه 
حتی  و  استان  در  محروم  نقطه  یک  بعنوان 
کشور شناخته شده و عالوه بر محرومیت ها با 
انواع آسیب های اجتماعی )نزاع، سرقت ، طالق 

، بیکاری، اعتیاد و ... ( مواجه شده است.

طی  و  امید  و  تدبیر  دولت  در   ، حال  این  با 
با مردمی کردن اقتصاد، توسعه  سالهای اخیر 
جمله  من  برخوردار  کمتر  و  روستایی  مناطق 
بخش بوستان در دستور کار دولت محترم به 
قرار  کشور  مقاومتی  اقتصاد  پایلوت  عنوان 
به  که  ست  ای  ویژه  نگاه  آن  نتیجه  و  گرفته 
سبب تخصیص اعتبارات ارزش افزوده برای 
پیش  دیار  این  چهره  از  محرومیت  غبار  رفع 
این  طول  در  این  بر  عالوه  است.  شده  بینی 
سالها اقدامات موثری برای زدودن محرومیت 
و بهبود شرایط زیست و رفاه مردم شریف این 
بخش ، نظیر برق رسانی ، گازرسانی ،آبرسانی 
بهداشتی  مراکز  احداث   ، راههای مواصالتی   ،
و  دانشگاه   ، کالنتری  ورزشی،   ، درمانی  و 
زمینه  این  در  که  شده  انجام   ... و  مدرسه 
مختلف  های  حوزه  در  تهدیدات  شناسایی 
من جمله آب و محیط زیست، و تبدیل آن به 
ایجاد  و  فرصت )ساماندهی رودخانه شادچای 
یک نوار سبز و تفرجگاه مناسب برای گذران 
اوقات فراعت خانواده ها( از جمله برنامه های 
مهمی است که نشان از اهتمام و برنامه ریزی 
بر مدار تدبیر و عقالنیت مسئولین برای ارتقا 

شاخص های زندگی سالم دارد. 
حمایت  و  سازی  توانمند  تقویت  راستاي  در 
از  حمایت  هدف  با  سرپرست  خود  زنان  از 
در  خانگی  مشاغل  و  تولید  رونق  و  ملی  تولید 
بانوان بر امور  جهت رشد و توسعه کارآفرینی 
اجتماعی و اقتصادي آنان و اثربخشی بر تحکیم 
بنیان خانواده و کیان جامعه اقدام به برگزاری 
نمایشگاه ها و غرفه های صنایع دستی، عفاف 

و حجاب و کتاب در بخش بوستان کرده است .

بوستان در مسیر پیشرفت
سیف اله عالمی ، بخشدار بوستان 

با  بانوان  حوزه  در  همچنین 
هاي  جشنواره  سلسله  برگزاري 
فرهنگی با محوریت خانواده سالم 
با رویکرد  مذهبی فرهنگی بر دو 
اصل آموزش فرهنگ شهروندی 
سطح  ارتقاء  منظور  به  مشاوره  و 
شهروندان  دانش  و  آگاهی 
آنان  سازي  توانمندي  به  نسبت 
در حفاظت از محیط زندگی برنامه 
های متعددی در شهر و روستاها 

به اجرا درآمده است.
بخش بوستان با عنایت به اهمیت 
توسعه  ضرورت  و  فرهنگ 

مقام  تاکید  همچنین  و  فرهنگی 
معظم رهبري )مدظله العالی( در 
ها  شهرداري   ، فرهنگ  حوزه  
را  بوستان  بخش  دهیاریهای  و 
کنار خدمات  تا در  بر آن داشته 
خدمات  عمرانی،  و  اجتماعی 
فرهنگی را در زمره برنامه هاي 

خود قرار دهد.
فرهنگی،  های  حوزه  نگرش   
ها  ارگان  در  ورزشی  و  اجتماعی 
دورنماي  به  معطوف  شهرداري 
اصلی توسعه فرهنگی است. در 
اسالمی،  هویت  تقویت  راستاي 

انقالبی و ایرانی ، ارتقاي فرهنگ 
و آموزش شهروندان  شهروندي 
ترویج  پذیر،  و مسئولیت  متعهد 
مولفه هاي سبک زندگی اسالمی 
ایجاد  و  خانواده  بنیان  تقویت  و 
بین  در  شادابی  و  نشاط  روحیه 
شهروندان و ارتقاي سطح امید با 
بهره گیري از مناسبت های ملی با 
توجه به خصلت هاي ویژه مردم 
بخش بوستان ، طرح ها و برنامه 
و  ریزي  برنامه  و  تدوین  هایی 
روند  این  و  است  شده  اجرا 

همچنان ادامه دارد.

توسعه پایدار همدانک در گرو  همدلی مسئولین
یونس مختاری ، رییس شورای اسالمی همدانک

از  یکی  روستایی  پایدار  توسعه 
سیاستگذاری  اساسی  اهداف 
می  به شمار  کشور  در  کالن  های 
وحدت  از  که  ای  توسعه  رود. 
فرهنگی  اجتماعی،  ابعاد  میان 
به  محیطی  زیست  و  ،اقتصادی 
و  معیشت  سطح  بردن  باال  منظور 
رفاه روستایی تشکیل شده است.
کشور،  مدیریتی  سیستم  در 
و  شوراها  به  روستاها  مدیریت 
است.  شده  سپرده  ها  دهیاری 
و  ها  بخش  در  شوراها  واقع  در 
روستاها نقش یک پارلمان کوچک 
دهیاری  کمک  با  که  دارند  را 

عمران  برای  ها  بخشداری  و  ها 
در   . کنند  می  تالش  روستاها 
روستایی،  شوراهای  حاضر  حال 
فضای  در  دهیاران  و  بخشداران 
مهمی  نقش  کشور،  اداره  کنونی 
مسائل  پیشرفت  و  رفاه  برای 
کارکردهای   . دارند  روستایی 
عمومی شورای اسالمی در فرآیند 
و  باشد  می  موثر  بسیار  توسعه 
از  بیش  توسعه  این  همچینین 
منابع  توسعه  گرو  در  چیزی  هر 
و  مشارکت  طریق  از  انسانی 
اعتماد مردمی می باشد. بنابراین 
نمی توان نقش شوراهای اسالمی 

نادیده  روستاها  توسعه  در  را 
گرفت.

شورای  رییس  مختاری  یونس 
شده  ارایه  خدامت  از  همدانک 
نظام در همدانک گفت: این بخش 
جمعت  نفر  هزار   15 به   قریب 
این  در  خوبی  عمرانی  خدمات 
دوره انجام شده و همه همکاران 
ایثارگری   شهری  مسئولین  و 
مردم  به  خدمت  راه  در  را  خود 
در  خوبی  های  کمک  و  انجام  به 
خصوص ، احداث و توسعه فضای 
سبز ، آسفالت کوچه ها و خیابان 
ها ساخت سالن های ورزشی و... 

زحمات  از  دارد  جا  که  شده است 
این عزیزان تقدیر کنم. وی سرمایه 
صداقت  را  دهیار  و  اعضارشورا 
صداقت   که  دانست  درستی  و 
بهترین سرمایه هر انسانی است. 
اعتماد  موجب  درستی  و  صداقت 
بزرگترین  و  اعتماد مردم  و  مردم 
البته  است.  بوده  شورا  سرمایه 
اعتماد مردم و اعتبار هر کسی به 
عملکرد سال های زندگی او و حتی 
مردم  و  گردد  می  بر  خانواده اش 
کنند  می  اعتماد  کسی  به  زمانی 
که در رفتار و اخالق و عملکرد او 

شایستگی ببینند.

از ویژگی هاي فرهنگ شهروندي احساس تعلق، اعتماد و امید به آینده، عزت نفس و 
فروتنی، همکاري، دیدگاه باز و وحدت سنت و مدرنیته می باشد که یقین دارم این  مهم 

در بهارستان با کمک و همدلی مردم و مسئولین به انجام خواهد رسید.
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حسین لطفی طلب ، دهیار همدانک

فجر عمران و آبادانی 
مهمترین دستاورد 
انقالب در همدانک

به  توجه  با  امید  و  تدبیر  دولت  در 
روستاها  به  افزوده  ارزش  اختصاص 
به  نسبت  خوبی  عمرانی  و  آبادانی   ،
اجراء  دولت  این  در  گذشته  های  دولت 
با بررسی عملکرد دستگاه های  شده  و 
مناطق  در  امید  و  تدبیر  دولت  اجرایی 
نقاط  رفع  و  قوت  نقاط  تقویت  با  کشور 
جدی  تدارک  و  ریزی  برنامه  و  ضعف 
به مراتب  برنامه های  برای تدوین  تری 
بهتر و اجرایی برای خدمت رسانی خوب 
ایران  عزیزمان  میهن  شریف  مردم  به 

گردیده است.
در همین راستا دهیاری همدانک با درک 
و  توان  تمام  با  و  زمانی  و  مکانی  شرایط 
با  و  شکوفایی  جهت  در  خود  استعداد 
استفاده از ظرفیت های موجود در کلیه 
زیباترین  به  نیل  منظور  به  ها  دستگاه 
شریف  اهالی  به  خدمت  نوع  بهترین  و 
، کمر همت بسته و در اجرای  همدانک 
جمهوری  مقدس  نظام  های  سیاست 
خدمت  برای  محترم  دولت  و  اسالمی 
و  فضا  ایجاد  و  مردم  به  بهینه  رسانی 
و  راحت  زندگی  جهت  الزم  تسهیالت 
اقدامات  ماندگاری  نهایت  در  و  آسوده 
شایسته ای را انجام داده است  و نسبت 
و  ها  سرانه  رشد  گذشته  های  سال  به 
تقویت رفاه عمومی به مراتب بهتر شده 

است. 
های  فعالیت  از  مورد  چند  ادامه  در 
را   98-97 سال  در  همدانک   دهیاری 

خواهید دید:
شاهرگ  عنوان  به  مواصالتی  های  راه 
بشمار  امروزی  متمدن  دنیای  ارتباطی 
و  اقتصادی  امور  تمام  زیرا  می رود، 
زیربنای  و  است  بدان  وابسته  اجتماعی 
از  یکی  ها  راه  این  بازسازی  اساسی 
این مهم  و  نیاز ها است   ترین  اساسی 
یکی از عمده ترین خواست های جامعهء 
و  رود.دهیاری  می  شمار  به  ما  امروزی 
استاندارد  اجرای  در  همدانک  شورای 
کور  گره  وبازگشایی  و  راهها  سازی 
ترافیکی و اصالح هندسی آن  اقداماتی 
چند  به  زیر  در  که  داده  انجام  را  خوبی 

نمونه آن می توان اشاره کرد.
ترین  شاخص  از  یکی  که  پروژه  *اولین 
پروژه ها است اجرای پل ارتباطی انتهای 

خیابان امام زین العابدین )ع( و فاز دوم 
ضلع شمالی فضای سبز حاشیه رودخانه 
اجرا  ریال  میلیارد   25 بر  بالغ  شادچای 

شده است.
و دومین پروژه اجرای طرح بلوار ورودی 
می  -آدران  شهریار  جاده  از  همدانک  
دهیاری  مشارکت  با  طرح  این  و  باشد 
و  است  شده  انجام  همدانک   و  اورین 
این طرح با زیرسازی ، تعویض جداول و 
آسفالت ، درخت کاری و خط کشی و نصب 
عریض  با  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم 
شدن معبر اصلی بلوار آن یکی از طرح 
های ملی می توان یاد کرد و در با توجه به 
اینکه شهر ها و روستاها توسعه می یابد 
ترافیک  رفع  در  خوبی  کمک  تواند  می 
و  ورود  وقت  در  تسریع  و  شهر  نسیم 
داشته  اورین  و  همدانک  مردم  خروج 
انجام شده  پروژ   این  باشد. مشخصات 
با زیرسازی و آسفالت به طول 850 متر 
و عرض 32 متر با اجرای بلوار میانی و 
جدول گذاری  و همچنین هدایت آبهای 
سطحی روستا به طول 850 متر با نصب 
کشی  خط  و  رانندگی  و  راهنمایی  عالیم 
به اتمام رسیده است و همچین دهیاری 
همدانک با اصالح هندسی  میدان ها و 
تعریف میدان های جدید در جهت زیبایی 
شورای  پنچم  دوره  در  میدان  ساخت 
المانهای  با  اسالمی میدان ولیعصر )عج( 
و  اسالمی  ایرانی  معماری  با  مذهبی 
همچنین تعریف فضای سبز و ساخت آبنما  
به طول 314 مترمربع  با اعتبار بالغ بر 5 
میلیارد تومان به سرانجام رسانده است 
همدانک  شورای  مصوبه  با  همچنین  و 
اجرای  شهرستان  مسئولین  پیگیری  و 
جاده  از  همدانک  ورودی  برگردان  دور 
و  نیوجرسی  تعریف  با  آدران  شهریار 
همکاری  با  آن  اجرای  و  هندسی  اصالح 
شهرداری و شورای اسالمی نسیم شهر 

اجرا می گردد.
زیباسازی  طرح  در  همدانک  تالشگران 
اهالی  تردد  در  روها  پیاده  اصالح  و 
جدول  و  سازی  همسطح  با  همدانک 
واجرای  فرشها  سنگ  تعویض  و  گذاری 
کفپوش معابر و المان ) میدان و ورودی 
همدانک از سمت آدران( با اعتباری بالغ 
بر 20 میلیارد ریال در دست اقدام است 

، در بعد روشنایی معابر دهیاری همدانک 
یکی از زیباترین  شاخصه های روشنایی 
را انجام داده و نصب المپ های رنگارنگ 
کم مصرف ، زیبایی خاصی به خیابان ها 
بخشیده  نواز  چشم  منظر  و  سیما  جهت 
با  متری   10 برج   45 هزینه  که  است 
نصب و راه اندازی و کاشت تیرهای برق 

کوچک در معابر اجرا شده است.
همدانک   در  سبز  فضای  و  پارک  وجود 
و  نشاط  طراوت،  روحیه،  ایجاد  باعث 
افزایش جذابیت  های بصری در محیط  های 
ایجاد  زندگی مردم  می شود و همچنین 
گذراندن  برای  مکانیست  سبز  فضای 
اوقات فراغت ساکنان و مسافران و بازی 
پارک  احداث  با  نیز  دهیاری   ، کودکان 
های  بوستان  تعریف  و  ای  محله  های  
با ایجاد پارک حاشیه ای رودخانه  جدید 
رودخانه  شمالی  ضلع  اول  فاز  شادچای 
با زیرسازی محوطه  و حفظ محیط زیست 
اجرای  و  مربع  متر   6000 مساحت  به 
آالچیق  و سرویس بهداشتی ، زمین بازی 
کودکان در این مکان و همچنین در جهت 
حمایت از اشتغال ساخت غرفه های جهت 
عرضه  صنایع روستایی و دیگر اقدامات 
حریم  در  پارک  سازی  ایمن  راستای  در 
رودخانه اجرای دیواره های بتنی به طول 
220 متر و عرض 5 متر و ساخت دیوار 
حائل در بستر رودخانه به طول 350 متر 
گرفته  انجام  ریال  میلیارد   30 اعبار  با 

است.
ارتقاء  و  ساخت  دهیاری  اقدامات  دیگر 
 ( ورزشي  فضاهاي  کیفي  و  کمي  سطح 
احداث  طریق  از  سرپوشیده(  و  روباز 
مجموعـه هـاي ورزشـي در محالت مختلف 
با پروسه زماني مشخص،  اهداف ارتقاء 
سرپوشیده  فضاي  سرانه  کمي  سطح 
زمینه  کردن  فراهم  و  ورزشي  باز  رو  و 
ترویج همگاني کردن رشته هاي ورزشـي 
فوتسال    ، هندبال  بسـکتبال،  )والیبال، 
و  شناسایي  زمینه  نمودن  )فراهم 
پرورش استعدادهاي ورزشي و همچنین 
احیاء  منظور  به  ورزشي  فضاهاي  تأمین 
بازي هاي  و ترویج ورزش هاي سنتي و 
با احداث  منـاطق  این  بومي و محلـي در 
متر  با 1200  زمین های چمن مصنوعی 
و  مربع  متر  و مساحت کل 5000  مربع 

توجه به زیباسازی و استحکام بناها ، توسعه فضای سبز، توزیع عادالنه 
خدمات و امکانات به تمامی نقاط همدانک، توجه بیشتر به سالمت 
از جمله ارتقای رفاه و امکانات اهالی همدانک  و   محیط زیست 

ایفای موفق مسئولیت و وظایف   برنامه  های مدونی است که برای 
مسئوالن در منشور کاری دهیاری و شورای اسالمی قرار گرفته است.



9 سال دوم - شماره 22نیمه اول بهمن  1398  ویژه  همدانک

اجرای سالن های ورزشی سر  همچنین 
پوشیده به مساحت 2000 متر مربع  به 
همراه سالن اداری ، انباری و فضای سبز 
با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال اجراء 

شده است و به بهره برداری می رسد.
شورای اسالمی و دهیاری در جهت نگاه 
به آینده نگری در جهت تامین ساختمان 
های اداری در همدانک با اجرا و ساخت 
در  دهیاری  و  شورا  اداری  ساختمان 
زمینی به مساحت 1000 متر مربع در 5 
طبقه با زیر بنای 2500 متر مربع شامل 
و   ، جلسات  ، سالن  کتابخانه   ، پارکینگ 
... با اعتبار 40 میلیارد ریال در دست 

اقدام است.
یکی دیگر از عملکرد شاخص دهیاری و 
شورا توجه به مسائل فرهنگی قومیت 
های مختلف ساکن در همدانک است که 
با شناسایی معضالت فرهنگی ، اجتماعی 
فرهنگی  فضاهای  عادالنه  تقصیم  و 
درهمدانک است که با اجرای و ساخت 
بومی  مسابقات  برگزاری  محله  سرای 
زمینه  در  های  برنامه  اجرای  و  محلی 
های فرهنگی ، هنری ، ورزشی  ، آداب 
 ... و  اسالمی  زندگی  سبک   ، رسوم  و 
زمینی  در  محله  همچنین ساخت سرای 
به مساحت 1000 متر مربع در 5 طبقه 
شامل  دوستان  فرهنگ  استفاده  برای 
پارکینگ ، سالن تئاتر و همایش و سالن 
بازی کودکان و....  با اعتبار بیش از 40 
میلیارد ریال در دست اقدام می باشد و 
همچنین مسئولین همدانک در حوزهای 
بهداشتی تامین سرانه های آموزشی و 
از  ها  حمایت  همچنین  و  زایی  اشتغال 
در  موجود  صنفی  و  صنعتی  های  بخش 
مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  همدانک 

کارهای خوبی انجام شده است .
رفاه  سطح  ارتقای  معنای  به  توسعه 
دغدغه  همواره  است،  معیشت  و 
سیاست  گذاران  و  اندیشمندان 
رابطه  این  در  هست.  و  بوده  توسعه 
طرف  از  بسیاری  رهیافت های  تاکنون 
سطح  افزایش  به منظور  اندیشمندان 
در  است.  گردیده  مطرح   رفاه  و  زندگی 
رهیافت  های باال به پایین فرض بر این 
است که سیاست  های توسعه  ای نوین 
به علت پیروی از عقالنیت مدرن مطمئناً 

ولی  بود.  خواهد  جوامع  موردپذیرش 
عدم  علت  به  رهیافت  ها  این  عمل  در 
اولویت های اجتماعی  نیازها و  با  انطباق 
ذی نفعان،  نکردن  درگیر  و  فرهنگی 
بوده  همراه  نسبی  شکست  با  همواره 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  است. 
که  نماید  می  قبول  قابل  صورتی  در 
ادامه  برای  الزم  زیستی  محیط  شرایط 
حیات نسل حاضر و نسل های آینده را 
با چالش روبرو نسازند. از این رو، چنین 
به نظر می رسد که توسعه پایدار و حق 
هدفی  و  مسیر  سالم  زیست  محیط  بر 
واحد دنبال می کنند و آن شکل گیری 
مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از 
رعایت  با  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
منافع نسل های آینده و حفاظت از محیط 
زیست بوده، اما همزمانی این دو ممکن 
است سبب چالش های اجرایی گردد و 
عمال با ترجیح این مفهوم، موجب تضعیف 
حق بشریت ) نسل های حاضر و آینده 
سالم  زیست  محیط  از  برخورداری  در   )
از  رفت  برون  راه  که  گردد  متوازن  و 
آن، توجه به مفهوم انصاف بین نسلی و 

استفاده از اقتصاد سبز است.
چارچوب  از  بهره گیری  با  این  روی  از 
مشارکتی و مثبت اندیش  سعی شداست 
قابلیت  ها،  نفعان  ذی   نمودن  درگیر  با 
در  توسعه  راهکارهای  و  ظرفیت  ها 
گردآوری  با   . شود  شناسایی  همدانک  
اطالعات از طریق برگزاری جلسات شورا 
همدانک  کلیدی  بعدمشکالت  در  بحث 
به دست   اهالی  و  نخبگان  مدیران،  با 
به همراه  ذی  نفعان  نهایت  در  آید.  می 
فعالیت  تسهیلگر  به  عنوان  که  مدیران 
در  همدلی  فضای  همچنین  و  کنند  می 
شده  نشاط  با  زندگی  باعث  همدانک 
اجرای  در  مهم  اهداف  دیگر  است. 
مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  توسعه 
همدانک و توانمند سازی  ایجاد اشتغال 
پایدار و حمایت از تثبیت اشتغال ، تأمین 
بخش مهمی از نیازهای ضروری منطقه با 
حمایت  و تکمیل زنجیره تولید و حمایت 

از واحدهای تولیدی و صنفی است.
و  به منظور حفظ  بین  این  نیز در  دولت 
طرح  های  اشتغال  رونق  و  حیات  تداوم 
که  است  انداخته  جریان  به  را  مطلوبی 

پرداخت تسهیالت اشتغال در همدانک 
یکی از همین برنامه ها است.

رسانی  خدمت  و  رجوع  ارباب  تکریم 
اقدامات  جمله  از  مردم  به  بی منت 
که  است  دهیاری  برانگیز  تحسین 
رضایت مردم را به همراه داشته است. 
هیچ مانع و مشکلی نتوانسته مسیئولین 
زحمت کش شهرستان و بخش بوستان 
رسالت  انجام  از  را  همدانک  دهیاری  و 
خدمت  همان  که  انسانی  اش  و  خطیر 

صادقانه به مردم است دلسرد کند.
افزایش سطح دقت، سرعت در خدمات، 
مشکالت  و  نارسایی  رفع  و  شناسایی 
اموال  از  مراقبت  بهبود  همدانک، 
عمومی و بهبود وضعیت عمران روستایی 
برای تحقق اهداف و برنامهز های مدون 
مردم  رضایت  جلب  و  و شورا   دهیاری 
زمینه  این  در  باید  که  است  ضروری 

موفق تر از قبل عمل کرد.
همکاری، همدلی و تعامل مستمر تمامی 
رسالت  تحقق  برای  ها  ارگان   و  ها  نهاد 
و  مردم  به  خدمت  که  دهیاری  بزرگ 
ارتقای کمی و کیفی زندگی مردم است 
پروژه  اتمام  در  تسریع  است.  ضروری 
بهبود  در  مهم  اصلی  تمام،  نیمه   های 
همدانک  فهیم  مردم  رفاهی  و  کیفی 

خواهد بود.
 ، بناها  استحکام  و  زیباسازی  به  توجه 
توسعه فضای سبز، توزیع عادالنه خدمات 
و امکانات به تمامی نقاط همدانک، توجه 
بیشتر به سالمت محیط زیست و ارتقای 
رفاه و امکانات اهالی همدانک از جمله 
برنامه  های مدونی است که برای ایفای 
در  مسئوالن  وظایف  و  مسئولیت  موفق 
اسالمی  و شورای  کاری دهیاری  منشور 

قرار گرفته است.
در پایان از زحمات و حمایت های و تالش 
های مجدانه فرماندار محترم شهرستان 
 ، فرماندار  محترم  معاونین   ، بهارستان 
 ، بوستان  محترم  جمعه  امام  و  بخشدار 
نماینده محترم مجلس و اعضای محترم 
و  شورای اسالمی همدانک و شهرداری 
کارکنان  و  شهر  نسیم  اسالمی  شورای 
دهیاری که در جهت توسعه همدانک گام 
های ارزشمندی برداشتند کمال تشکر و 

قدردانی را دارم.
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در  اورین  اسالمی  شورای  رییس 
در  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص 
سیاست  داشت:  اظهار  جاری  سال 
دهیاری اورین در سال جاری با توجه 
مرتفع  موجود  مشکالت  و  مسائل  به 
سازی مشکالت با استفاده از امکانات 

و ظرفیت های موجود بوده است.
حمید آهنگ از برگزاری  بیش از 200 
جلسـه با مصوبات مختلف در شورای 
اسالمی اورین خبــر داد و مهمتریــن  
اهــداف و اقدامــات شــورا را در سـه 
قسـمت بلنـد مـدت ، میـان مـدت و 

کوتـاه مـدت عنوان کرد.
مختلف  پروژه های  اجرای  افزود:  وی 

و  اجتماعی  عمرانی،  های  حوزه   در 
فرهنگی در دستور کار قرار گرفت که 
انجام و برخی  پروژه  ها  این  از  برخی 

دیگر نیز در حال انجام است.
با  اورین  اسالمی  شورای  رییس 
کنون  تا  سال  ابتدای  از  اینکه  بیان 
به  افزوده  ارزش  محل  از  اعتبارات  
اورین اختصاص یافته و پروژه عمرانی، 
خدماتی خوبی مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.
آهنگ تأکید کرد: بخشی از اعتبارات 
پروژه  ها از محل ارزش افزوده و بخشی 
و کمک  های  از طریق خودیاری  نیز 
همچنین  است.  شده  تأمین  مردمی 

برای  ایجاد رفاه اجتماعی  در راستای 
پیاده  نظیر  اقداماتی  روستا  اهالی 
 روسازی، نصب پایه چراغ روشنایی و 
لوازم ورزشی ، جدول گذاری، لکه گیری 
معابر و زیرسازی و آسفالت بوده است.

و  دهیاری  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
شورای اسالمی حفظ و سالمت مردم 
قلمداد  اصلی  های   برنامه  از  یکی  را 
مورد  در  مشکالت  بررسی  با  و  کرد 
تخصیص  با  و  سالمتي  و  بهداشت  
تاسیس  و  بهداشت  حوزه  در  زمین 
مرکز بهداشتی و پایگاه اورژانس قدم 

برداشت .
یکـي  اورین  اسالمی  شورای  رییس 

هـاي  فعالیـت  مهمتریـن  از  دیگـر 
شورای  پنجم  دوره  در  کـه  عمرانـي 
اسالمی در دســتور کار قــرار گرفــت 
بهسازی ، زیرسازی و آسفالت معابر بود 
کـه ایـن حوزه بـه هیچ عنوان عقـب 

ماندگی نداریم.
آهنگ تصریح کرد: تعامـل و مسـاعدت 
بـا مدیـران شهرستان بهارستان جهـت 
رفــع  و  مطلــوب  خدمــات  ارائــه 
سرعت  با  اورین  مردم  مشــکالت 
بیشتری پیش میرود و نظـارت کامـل 
پـروژه  و  دهیاری  فعالیـت  رونـد  بـر 
 ، روستایی  خدمات  و  عمرانـي  هاي 

سـاخت و سـاز میشود.

حمید آهنگ ، رییس شورای اسالمی اورین

تحقق ارائــه خدمــات مطلــوب با تعامـل و مسـاعدت مدیـران شهرستان بهارستان

بــه  اشــاره  بــا  اورین  اسـالمي  شـوراي  عضو 
راهبرد  از  یکـي  گفـت:  اورین  در  اشتغال  ایجاد 
هـاي کلـي و توسـعه روستایی نگاه تولید محور 
و  ایجاد  جهت  کرده  تحصیل  جوانان  جذب  و 
افزایش راندمان اشتغال در این منطقه با استفاده 

از ظرفیت های بالقوه خود مردم است.

و  اشـتغال  ایجاد  خصـوص  در  ایمانی  مهدی 
تسهیالت  جهت  افزوده  ارزش  درصد   10 تزریق 
اشتغالزایی روستایی یـادآور  شـد: بـه طور کلـي 
میتوان بر روی مشاغل خانگی سرمایه گذاری کرد 
و با ایجاد کارگاه های کوچک ، در حوزه کسب و 
کار مثمـر فایـده و باعـث اشـتغال زایـي بـراي 

جوانـان بود ، لکن  بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر 
آسـیب هـاي اجتماعـي از همـه مهمتـر بیکاری 
انگیزه  باید   ، شود  می  مـردم   متوجـه  جوانان 
مسـئولین شهرستان بهارستان و صد البته اعضای 
شورای اسالمی و دهیار اورین بـراي  مشـارکت 
در توسـعه کسب و کار در روستا به طور مملوسی 

اعیان باشد و صرفا شعار گونه عمل نشود.
وی با اشاره به مسـائل عمراني و  بهداشـتي  بیان 
کرد: مردم اورین با طرح ایده های نو کمک حال 
با  خادمین خود باشند و در زمینه های مختلف 
مشارکت حداکثری بنای توسعه را جهت رفاه حال 

عمومی و حقوق شهروندی باال ببرند .

مهدی ایمانی، عضو شـوراي اسـالمي اورین

مشارکت مردم زمینه ساز توسعه و  آبادانی

ضمــن  اورین  اســالمي  شورای  عضو 
فجـر  مبـارک  دهـه  اله  ایــام  تبریــک 
و  بزرگتریــن  از  یکی  اورین  گفـت: 
اقمـاري  روستاهای  تریــن  پرجمعیــت 
تهران مـي باشــد مـردم اورین در  بـه 
جزو  اسلـامي  انقـالب  رسـاندن  ثمـر 
بودند کـه فریـاد مـرگ  اولیـن کسـاني 

بـر شـاه را سـردادند و امیـد انقالبی  را 
بنیــاد کردند.

بــا  اورین  افزود:  گمرکی  اکبر  علی 
تقدیــم چندین شــهید دفــاع مقــدس 
راه   در  خــود  اســتواري  و  خلــوص 
ثابـت کـرده  اسـالمي  انقـالب  و  اسـالم 
اسـت و امـروز از سـردار شـهید  کازرانی 

می  یـاد  ها  آسمان  فاتـح  عنـوان  بـه 
شـود. 

وي در خصـوص توسعه قابـل مالحظـه 
بیــان  اخیــر  هــاي  ســال  در  اورین 
الگوی  و  بارانداز    اورین  امروز  کــرد: 
توسعه محور در منطقه شناخته میشود 
واریزی  افزوده  ارزش  با  کـه  شـکلي  به 

به حساب دهیاری ده ها پروژه عمرانی ، 
در  اجرا  به  فرهنگی  و  رفاهی   ، خدماتی 

آمده است.
اورین تصریح کرد:  عضو شورای اسالمی 
اورین  بـه مردم  ویـژه مسـئولین  توجـه 
در جهت  را  بسـزایي  نقـش  توانـد  مـي 
تامین نیازهای آنان به همراه داشته باشد .

علی اکبر گمرکی، عضو شورای اســالمي اورین

توجـه ویـژه مسـئولین بـه مردم، نقـش بسـزایي در جهت تامین نیازهای آنان دارد

نقش  گفت  اورین  شورای  نائب  سعیدی  میثم 
مثبت شوراها می تواند عامل موفقیت مدیریت 
در دستیابی به برنامه ها و رشد و توسعه باشد 
رشد و توسعه اورین با همراهی و همدلی  می 
و  شهروندان  اکثریت  رضایتمندی  نهایت  تواند 
همچنین تسریع کننده توسعه باشد. نائب رئیس 
شورای اسالمی  اورین با تاکید بر  جلب مشارکت 
و خودیاري مردم به جهت همکاري با مسئولین 

با  گفت   اورین  پیشرفت  با  ارتباط  در  اجرایي 
ایجاد تسهیالت الزم جهت پیشبرد امور ، تبیین 
و توجیه سیاست هاي دولت و تشویق و ترغیب 
مردم  در مشارکت ، و اجراي طرح هاي عمراني 
اختصاص یافته به اورین وهمکاري با مسئوالن 
از  برداري  بهره  و  نگهداري   ، احداث،  براي 
تاسیسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي 
مورد نیازمردم می توان قدم برداشت وی ادامه 

داد شورا و دهیاری در حوزهای مختلف کارهای 
عمرانی خوبی برای اورین تعریف کرده که بیشتر 
این پروژها محقق شده و یا در حال تکمیل شدن 
است وی قرار گرفتن اورین در همجواری اتوبان 
ترین مکان  تهران ساوه وجاده شهریار مناسب 
جهت سرمایه گذاری است که با وجود کارگاهای 
بزرگ و کوچک سهم بزرگی در اشتغال ساکین 
این منطقه داشته است که می توان اورین را به 

فعالیت کارگاهای کوچک دانست  عنوان قطب 
وی در ادامه بیان داشت  با همدلی و هماهنگی 
حاکم بر اعضای شورای اسالمی و دهیار و نیز 
با فهم ودرک باالی اهالی این منطقه  و نهایت 
تعامل و همدلی ای که داشتیم  باعث پیشرفت 
در اورین شد، امید آن داریم تا فرایند اتفاق های 
توسعه  و  عمرانی  های  زمینه  در  خوب  بسیار 

زیرساختی استمرار داشته باشد.

میثم سعیدی، نائب رئیس شورای اسالمی  اورین

اورین،  قطب فعالیت کارگاهای کوچک و مشاغل خانگی

 نظام مرادیان  عضو شورای اسالمی اورین گفت 
برنامه  در  دولت  های  سیاست  اخیر  درسالهای 
های توسعه ای به سمت اجرای مشارکتی پروژه 
های مختلف بوده که همان تحرک بخشی به منابع 
محرومیت  و  امورات  در  تسریع  جهت  محلی 
زدایی و بهره مندی از همدلی و توانائیها و منابع 
عظیم مردم در جهت مبارزه با فقر و محرومیت 
و یکدل شدن جامعه می باشد. وی در خصوص 

شاخص های محرومیت در اورین  نیز بیان کرد: 
فرهنگ،  سالمت،  خدمات  نظیر  شاخص های 
ایجاد اشتغال، فراهم کردن زیرساختها از جمله 
فعالیت های  اغاز  برای  مدنظر  شاخص های 
همین  که  بوده  اینجا  در  زدایی  محرومیت 
شاخص ها باعث ایجاد مدل تخصصی محرومیت 
زدایی شد. مرادیان  بیان کرد: ایجاد کارگاه های 
ساخت صنایع دستی، استقرار صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و...... از جمله راهبردهای توسعه کسب و 
کار در این مناطق است.وی  افزایش اعتبارات از 
محل مالیات بر ارزش افزوده موجب رونق اورین 
دانست و گفت اعتبارات قابل توجهی در اختیار 
دهیاری ها و مسئوالن روستاها قرار گرفته که این 
مساله نقش مهمی در تعادل بخشی میان امکانات 

موجود اورین داشت.
وی ادامه داد: این اعتبارات را می توان در زمینه 

های مختلف برای توسعه استفاده کرد و به همین 
دلیل دست مسئوالن محلی برای عملیاتی کردن 
برنامه های مورد نظر خود با این اعتبار، باز است 
تبدیل  جهت  در  مهمی  نقش  اعتبارات  این  و 
وارتقاء سطح کیفی زندگی مردم داشت.وبا تالش 
و همراهی دوستان در شورا و دهیاری وهمچنین 
نیاز  به  باتوجه  کمک مسئولین کارهای عمرانی 

مردم در مناطق مختلف در دست اجرا است.

 نظام مرادیان ، عضو شورای اسالمی اورین

ارزش افزوده، نقش مهمی در جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم دارد
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خدمات  مورد  در  اورین  دهیار 
با  گفت:  اورین  در  گرفته  صورت 
پشتوانه  و  به خدای سبحان  توکل 
از  مسئولین  همراه  به  مردم  ی 
عمران  و همت  نیت  با  ابتدا  همان 
و آبادانی اورین فعالیت خود را آغاز 
کردیم و عالقمندی که همواره در 
را  اورین  آبادانی  و  عمران  دغدغه 
داشتیم تا در جهت پیشرفت هرچه 
گام  عمرانی  های  فعالیت  سریعتر 
مصوبات  به  توجه  با  لذا  برداشتیم. 
شورای اسالمی و با کمک مسئولین 
اولویت  و  بهارستان  شهرستان 
آنجا  تا  و  بندی طرح های عمرانی 
که بودجه و امکانات اجازه می داد 
کرده  ها  طرح  اجرای  به  مبادرت 

است. 
مرتضی یوسف زاده در ادامه افزود: 
امیدواریم توانسته باشیم به بخشی 
از خواسته های به حق مردم شریف 
تا  چون  اما  دهیم.  پاسخ  را  اورین 
انتظارات  مطلوب  نقطه  به  رسیدن 
در  طوالنی  راه   ، اورین  عزیز  مردم 
رسیدن  جهت  لذا  داریم،  پیش 
و  مشاوره  نیازمند  مطلوب  آن  به 
راهکارهای فرهیختگان و همچنین 

سازنده  انتقادهای  و  پیشنهادات 
مردم بزرگوار هستیم.

 دهیار اورین با اعالم اینکه دهیاری 
با همراهی و تعامل اعضای شورای 
انجام  را  مهمی  اقدامات   ، اسالمی 
جرات  به  شاید  افزود:  است  داده 
همدلی  و  همراهی  اگر  بگوییم 
حمایت  و  اسالمی  شورای  اعضای 
های مسئولین شهرستان با مجموعه 
نمی  امروز  شاید  نبود  دهیاری 
در  را  توفیقات  همه  این  توانستیم 
حوزه استحفاظی خود داشته باشیم.

وی  میزان رشد و توسعه روستای 
بی  گذشته  به  نسبت  را  اورین 
داشت:  واذعان  کرد  توصیف  نظیر 
های  فعالیت  سالجاری  ابتدای  از 
و  رفاهی   ، خدماتی   ، عمرانی 
فرهنگی و اجتماعی در این منطقه 
رشد دوچندان  به خود گرفته است 
و اورین هم اکنون با این اقدامات در 

یک شرایط ایده آلی قرار دارد.
مسئولین  ویژه  نگاه  به  زاده  یوسف 
استان تهران و شهرستان بهارستان 
ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره 
راستای  در  توفیقاتی  به  امروز  اگر 
مردم  بهتر  هرچه  رسانی  خدمت 

قطعا   ، ایم  پیداکرده  دست  اورین 
حمایت های ویژه مسئولین استان 
تهران به ویژه فرماندار و بخشدار این 

منطقه می باشد.
این مسئول همراهی مردم اورین را 
یاد  مجموعه  این  توفیقات  دیگر  از 
روستای  خوشبختانه  وگفت:  کرد 
و  انقالبی  مردمان  دارای  اورین 
عرصه  همه  در  که  هستند  دلسوز 
خدمتگذاران  با  را  خوبی  مشارکت 
خود به عمل آورند و مسیرخدمت 
رسانی را هرچه بهتر برای ما هموار 

ساختند.
اسـتقرار  پیگیـري  داد:  ادامه  وی 
شعبات بانک های دولتی و خصوصی 
در اورین از برنامه های مهم دهیاری 

و شورای اسالمی است.
یادوراره  برگـزاري  به  اورین  دهیار 
شـهدا اورین  بـا حضـور مسئولین 
و  کرد  اشاره  کشوری  و  لشکری 
افزود: برگـزاري جلسـات مسـتمر و 
متعـدد بـا نماینـدگان و مسـئولین 
شـهرستان جهـت رفـع مشکالت و 
پیگیـري نیازهای مردم اورین انجام 

شده است.
یوسف زاده اظهار داشت : نوسـازي 

پورغالمی  شهید  عمومی  کتابخانه 
های  سرانه  حفظ  جهت  اورین 
اسالمی  شورای  مصوبه  با  فرهنگی 

انجام گرفت. 
های  پروژه  اجرای  به  پایان  در  وی 
و  زیرسازی   ، شهدا  میدان  المان 
و  )ره(  خمینی  امام  بلوار  آسفالت 
جزینی  شهید  بلوار  و  وحدت  بلوار 
و معابر سطح روستا، پیاده روسازی 
و  جدولگذاری   ، اورین  محالت 
آسفالت و زیباسازی محالت و معابر 
، خط کشی و نصب عالئم راهنمایی 
روشنایی  چراغ  نصب   ، رانندگی  و 
احداث   ، کالنتری  احداث   ، معابر 
بوستان ایثار و پارک جنگلی ، نصب 
ست بازی کودکان در بوستان های 
اورین اشاره کرد و گفت روند توسعه 
و آبادانی اورین جهادوارنه ادامه دارد.

حمایت  از  پایان  در  اورین  دهیار 
شهرستان  محترم  فرماندار   های 
بهارستان، معاونین محترم فرماندار، 
اعضای  بوستان،  محترم  بخشدار 
کل  مدیر  اسالمی،  شورای  محترم 
و  تهران  استاندار  روستایی  محترم 
تشکر  و  تقدیر  دهیاری  کارکنان 

می کنم. 

مرتضی یوسف زاده ،  دهیار اورین 

ست ا ستا  و ر نی  ا د با آ و ن  ا عمر ما  غه  غد د

اجرای المان میدان شهداء اجرای بلوار وحدت

ارسال اقالم به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

گزارش تصویری از عملکرد عمرانی دهیاری اورین

گرفت ج  و ا ین  ر و ا ر    د نی  ا د با آ ی  ها نه  ا سر

زیر سازی خیابان شهید اکبر کافی

بازدید بخشدار بوستان و دهیار اورین از پروژه ها

بازدید بخشدار بوستان و دهیار اورین از پروژه ها

زیر سازی خیابان شهید کازرانی

آسفالت ریزی خیابان شهید اکبر کافی

احداث سرای محله
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گزارش تصویری از عملکرد عمرانی دهیاری اورین

ایستگاه اتوبوس آزادی آسفالت خیابان اصلی اورین

آسفالت خیابان شهید احمد کافی )انقالب ( آسفالت مدارس

زیر سازی و آسفالت بلوار امام خمینی )ره(

آسفالت بلوار شهید جزینی

زیر سازی بلوار شهید جزینی نصب لوازم بازی کودکان  در بوستان ایثار

پیاده رو سازی خیابان شهید کازرانی

مبلمان خیابان جهاد آسفالت محله الله پیاده رو سازی محله الله

گرفت ج  و ا ین  ر و ا ر    د نی  ا د با آ ی  ها نه  ا سر



نیمه اول بهمن  1398 8 ویژه اورینسال دوم - شماره 22

احداث پارک جنگلی پیاده رو سازی محله تاجیک

ترمیم بوستان شهید حمید تاجیک

جابجایی تیر برق های مزاحم

جدولگذاری محله تاجیک جمع آوری و ساخت اتاقک چاه محله تاجیک

نصب عالئم رانندگی در اوریننصب تابلو راهنمایی اتوبان تهران ساوهنصب مجموعه بازی کودکان در بوستان کاج

گزارش تصویری از عملکرد عمرانی دهیاری اورین

حضور مسئولین بهارستان در اورین حضور مسئولین بهارستان در اورین برگزاری مسابقات پرورش اندام جاده ابریشم در اورین

گرفت ج  و ا ین  ر و ا ر    د نی  ا د با آ ی  ها نه  ا سر
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خدمات  و  عملیات  مجموعه  شامل  عمرانی  طرح های  گفت:  همدانک  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
مشخصی است که بر اساس مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طی مدتی معین و با 

اعتباری مشخص و به منظور انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنائی اجرا می شوند
کاظم توحیدی افزود: با پیگیری و برگزاری جلسات و بازدیدهای مستمر برای رصد وضعیت فنی و 
عمرانی سطح همدانک و ارائه سایست  گذاری  ها و راهکارها و همچنین برنامه  های متنوع، شورا تالش 
دارد تا پاسخگویی به شهروندان و رفع مشکالت آنها در چارچوب قوانین و مقررات به همراه ایجاد تعامل 

بین دستگاه های زیربط را سرلوحه کار خود قرار دهد.
رییس کمیسیون عمرانی شورای اسالمی همدانک بیان کرد: بر اساس مشکالت و مسائل دهیاری در 
بخش های فنی– عمرانی، این کمیسیون تمامی موارد را بررسی و لوایح مورد نیاز را تهیه و تصویب 
می کند، از طرفی نظارت بر عملکرد مدیریت در حوزه پروژه های فنی و عمرانی هم مورد تأکید بوده 

و هست.
وی اظهار داشت : با بررسی و آسیب  شناسی معضالت و مشکالت و تدوین راهکارهای اجرایی برای 
رفع مشکالت همدانک در حوزه  های مختلف فنی و عمرانی، بررسی درخواست  های شهروندان و 
پاسخگویی به آنها، بررسی مسائل و مشکالت پروژه  های عمرانی و نظارت پروژه  های عمرانی، بررسی 
و تصویب بودجه عمرانی بررسی و تصویب متمم بودجه ، بررسی و تصویب گزارش عملکرد های فصلی 

در حوزه عمرانی بخشی از وظایف کمیسیون فنی عمرانی شورای همدانک است.

کاظم توحیدی  ، نائب رییس شورای اسالمی همدانک

دغدغه شورا ، پاسخگویی به مردم و 
رفع مشکالت آنها در چارچوب قانون

عضو شورای اسالمی همدانک گفت: یکی از دغدغه های مهم شورای اسالمی و کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورا در دوره پنجم، تقویت فرهنگ کتاب خوانی و ارتقای جایگاه کتاب 

در بین مردم همدانک  است.
سوسن داداشی اظهار کرد: طرح مباحثی چون کتابخانه سیار ، ایجاد کتابتابخانه  عمومی از 
ابتدای فعالیت شورای پنجم در دستور کار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا قرار گرفته و 

شورا در این راستا از هیچگونه حمایت و کوششی، فروگذار نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه تضمین پشتوانه اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف و برنامه های 
کتابخانه های عمومی به  منظور ارتقای کیفیت کتابخوانی و مطالعه تأثیرگذار است بیان کرد: 

رشد سرانه های فرهنگی همدانک در اولویت شورای اسالمی و دهیاری قرار دارد.
عضو شورای اسالمی همدانک همچنین گفت: پیشنهاد مشخص شورای اسالمی همدانک 
به دهیاری پیش بینی نیازهای فرهنگی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و کتاب و کتاب  

خوانی در همدانک است.
داداشی افزود: اقدامات موثر در حوزه فرهنگی و اجتماعی می تواند در حوزه  های سیما و 
منظر، خدمات شهری و سایر حوزه های مرتبط در همدانک را با هدف مدیریت در کاهش 

هزینه  های دهیاری و بهره گیری حداکثری از حقوق شهروندی صورت پذیرد.

سوسن داداشی  ، عضو شورای اسالمی همدانک

تقویت فرهنگ کتاب خوانی و ارتقای جایگاه 
کتاب، یکی از دغدغه های مهم شورا

حاج حسین عابدین زاده عضو پیشکسوت شورای اسالمی همدانک میباشد و یکی از 
افراد بومی و دلسوز همدانک است حاج حسین عابدین زاده در خصوص طرح های 
مشارکتی در همدانک گفت: با استفاده از پتانسیل خوبی که در همدانک وجود دارد با 
دعوت از سرمایه گذاران در جهت ایجاد بسترهای الزم زندگی خوب و فراهم نمودن 
نشاط و شادابی ودعوت از آحاد مردم در جهت فعالیتهای اقتصادی تسهیل و تشویق 
همکاری جمعی و ارتفاع درامد در جهت شکوفایی اقتصادی همدانک قدم های خوبی 

برداشته شده است.
عضو شورای اسالمی همدانک با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی تولیدی در همدانک 
با مشارکت شهروندان می تواند استعدادهایی را شکوفا کنند و حمایت از تولیدات خود 
اشتغالی که دارای توجیح فنی و اقتصادی و اجتماعی است به تکمیل زنجیره تولید و 
بازار مصرف کمک کنند که شورای این دوره هم قدم های خوبی در این زمینه برداشته 

است.

حاج حسین عابدین زاده عضو شورای اسالمی همدانک

حمایت شورا  از تولیدات خود اشتغالی
زاده عضو شورای  اسالمی همدانک در خصوص حفظ محیط زیست  عباس عابدین 
همدانک گفت: با اجرای طرح های عمرانی در بستر رودخانه شادچای و ساخت کمربند 
سبز و دفع زباله های همدانک که عدم مدیریت پسماند میتواند صدمات جبران ناپذیری 

به سالمت و ایمنی مردم برساند.
وی تصریح کرد: با الیروبی رودخانه شادچای در جهت جلوگیری از تکثیر حیوانات موزی 
و رفع بوی تعفن همچنین جلوگیری از سرریز شدن سیالب های رودخانه شادچای یکی 

از کارهای اساسی دهیاری بوده است.
 عضو شورای اسالمی همدانک افزود: بستر رودخانه شادچای با توسعه و ایجاد فضای 
سبز و احداث پارک و همچنین راه اندازی غرفه ، نصب وسایل بازی کودکان جان تازه 
ای به خود گرفته است و حفظ محیط زیست که با زیست اهالی همدانک ارتباط دارد 

میتواند نشاط و شادابی را برای مردم این منطقه فراهم ساخت.

عباس عابدین زاده عضو شورای  اسالمی همدانک

سالمت مردم با حفظ محیط زیست

نک  ا همد ی  ر هیا د و  سالمی  ا ی  ا ر شو فرهنگی  د  عملکر به  ه  تا کو هی  نگا
گزارش تصویری



استان ها
گزارش

سرپرست شهرداری صالحیه :  نقدهای 

سازنده ضامن خدمت است

محمد اگا هی مند سرپرست شهرداری صالحیه در نشست با خبرنگاران 
گفت نگاه حرفه ای توسط اصحاب رسانه به عملکرد مجموعه شهرداری 
و شورای اسالمی میتواند ، مردم را به مشارکت در پروژه ها سوق دهد. 
آگاهی مند با تأکید بر اهمیت نقش شهروندان  در اداره شهر، اظهار 
داشت: شهر به مثابه موجودی زنده حیات و روح دارد و نفس می کشد 
اما گاهی بیماری یا درد در بعضی از محالت  مردم رامی آزارد. که 
در این بین مشارکت شهروندان می تواند  به ایجاد تحول درمبلمان 
نماینده در  انتخاب  با  را  تواند کاستی ها  شهری کند ومردم شهرمی 
الویت مجموعه  از شهرداری مطالبه گری کنند.وی  محالت مختلف 
شهرداری راتکمیل پروژهای نیمه تمام وتعریف پروژه عمرانی جدید 
دانست وافزود نگاه ها باید ایجاد تحول باشد تابه توسعه پایدار و همه 

جانبه شهری دست یابیم.
آگاهی مند دهه فجرامسال  صالحیه  همراه با ویژه برنامه های  متنوع 
شاد ومهیج برای عموم مردم  دانست وگفت این برنامه ها   در دستور 
کار شهرداری قرار می گیردتا شور و نشاط اجتماعی به جامعه تزریق 

شود.
که  افرادی  گفت  سازنده  انتقادهای  از  استقبال  ضمن  ادامه  در  وی 
درصدد تخریب مجموعه و زیر سوال بردن خدمات رسانی مجموعه 
شهرداری باشند ودر صددایجاد تشنج وسنگ اندازی در راه خدمت 
رسانی باشند مقابله خواهیم کرد ودرساخت عمرانی شهر هیچ موقع 

دلسردوخسته نخواهیم شد.

با تقدیم بودجه سال ۹۹ به شورای اسالمی 
فصل  صحن،  در  آن  کلیات  تبیین  و  شهر 
راه  از  کرج  شهری  مدیریت  برای  ای  تازه 

می رسد.
با تقدیم بودجه سال ۹۹ به شورای اسالمی 
فصل  صحن،  در  آن  کلیات  تبیین  و  شهر 
تازه ای برای مدیریت شهری کرج از راه می 
رسد. بنای این بودجه که جمع کل آن را سه 
هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان تشکیل می دهد، 
تکمیل و به افتتاح رساندن طرح های نیمه 
کاره و بزرگ همچون بزرگراه شمالی و قطار 
شهری است. البته در کنار تکمیل این پروژه 
ها، سرفصل ها و طرح های متعددی برای 
عرصه های گوناگون شهری در نظر داریم، 
بررسی  مختلف  مراحل  در  مراتب  به  که 

بودجه به آنها خواهیم پرداخت.
کارشناسی  های  بررسی  به  توجه  با  لیکن 
مربوطه،  مسئوالن  با  نظر  تبادل  و  بحث  و 
و  هزار  یک  رقم  بودجه،  عمرانی  بخش  در 
ایم.  گرفته  نظر  در  را  تومان  میلیارد   ۸۸۳
رقم تعیین شده برای بودجه جاری مدیریت 
 ۳۰۶ و  هزار  یک  نیز   ۹۹ سال  در  شهری 

میلیارد تومان می باشد.
شهروندان  به  نیز  را  نوید  این  است  الزم 
بودجه  ارائه  از  پیش  که  بدهم  محترم 
فشرده  مرحله  یک  از  پس  و  آینده  سال 
شهر  شورای  محترم  اعضای  تالش  و  کار 
مدیران  تلفیق،  کمیسیون  اعضای  ویژه  به 
الیحه  شهرداری،  مجموعه  کارشناسان  و 

متمم بودجه سال ۹۸ نیز در صحن پارلمان 
شهری تصویب شد. 

از طی ۱۴ جلسه  این الیحه پس  تصویب 
مستمر صبح و عصر، انجام گرفت تا صرف 
پیش  از  بیش  کرج  مدیریت شهری  منابع 
در مسیر خدمات رسانی به شهروندان قرار 

گیرد.
در خصوص این بودجه نیز الزم به توضیح 

می دانم که رقم کل بودجه متمم شهرداری 
کرج، سه هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان است 
این  از  تومان  میلیارد   ۴۸۱ و  هزار  دو  که 
مبلغ از محل درآمدهای عمومی کسب می 
شود. محل تامین ۷۱۰ میلیارد تومان باقی 
مانده بودجه مذکور نیز از محل فروش اوراق 

مشارکت می باشد.
طرح  اجرای  قالب  در  اعتبارات  این  عمده 

زیرساخت  تقویت  منظور  به  مختلف  های 
های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهر کرج 

صرف شده و خواهد شد.
یک  به  یک  تحقق  و  تصویب  با  امیدوارم 
برنامه های ما در شهرداری کرج، تحقق و 
شکوفایی یک شهر پویا و شایسته را برای 
امید  به  باشیم؛  گرانقدر، شاهد  همشهریان 

خدا.

شهردار کرج خبر داد

تقدیم بودجه 99 به شورا
گزارش
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شهردار رباط کریم: آسایش مردم مهمترین 

اولویت مدیریت شهری است

به گزارش اتفاق روزشهردار رباط کریم گفت: توزیع عادالنه خدمات، 
توجه و رسیدگی به مشکالت شهروندان از اولویت های اصلی مدیران 

ما می باشد.
با  و  اسالمی  انقالب  فجر  شکوهمند  ایام  تبریک  ضمن  پارسا  اصغر 
شهری  مدیریت  اخیر،  روزهای  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  توجه 
را طالیه دار امور فرهنگی عنوان کرد و گفت: فضاسازی شهری در 
راستای گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر از برنامه های در دست اقدام 

شهرداری است.
شهردار رباط کریم به برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه های شهرداری 
تاکید کرد و افزود: هر ساله مجموعه مدیریت شهری برای هرچه بهتر 
و باشکوهتر برگزار شدن جشن پیروزی انقالب اسالمی برنامه های 

مختلفی را اجرا می کند.
ایشان در ادامه با اشاره به رفاه و آسایش شهروندان خاطرنشان کرد: 
خدمات رسانی به مردم شریف رباط کریم باید عادالنه و مساوی باشد 
لذا همانگونه که در اخبار این شهرداری نیز منتشر می شود در بحث 
و  گیری  لکه  برداری،  نخاله  محالت،  پاکسازی  جهادی  های  طرح 
آسفالت معابر، احداث پروژه های مختلف شهری و سایر اقدامات بطور 
منظم و مساوی در تمامی مناطق اتفاق می افتد و تالش خواهد شد 

که این خدمات رسانی ها بهتر و بیشتر شود.
حال  رفاه  جهت  در  را  شهری  مدیریت  کارکنان  تالش  تمام  وی 
وظایف خود  ادای  در  توان  تمام  با  و گفت:  کرد  توصیف  شهروندان 
نمود و  رفاه مردم شریف تالش خواهیم  و  امکانات  افزایش سطح  و 
امیدواریم بتوانیم رضایت پروردگار بی همتا را کسب و مایه خوشحالی 

شهروندان شریف رباط کریم باشیم.

شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اعالم  قزوین  استان  صنعتی 
مبارک  دهه  با  هم زمان  کرد: 
پروژه عمرانی  از ۱۳  فجر بیش 
با اعتباری بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد 
و  زیرساخت ها  تکمیل  با  ریال 
و  شهرک ها  در  صنعتی  طرح 
نواحی صنعتی آماده بهره برداری 

است.
مدیرعامل  خانپور،  حمیدرضا 
صنعتی  شهرک های  شرکت 
از  روز  دومین  در  قزوین  استان 
در  و  فجر  مبارک  دهه  ایام اهلل 
حاشیه مراسم بهره برداری از دو 
طرح صنعتی در شهرک صنعتی 
استاندار  حضور  با  که  آراسنج 
کرد:  اظهار  شد،  انجام  قزوین 
خط  شامل  عمرانی  پروژه های 
فاز  گاز  شبکه  و  فشار  انتقال 
شبکه  کاسپین،  غربی  توسعه 
شهرک  توسعه  فاز  آب  توزیع 
از  بخشی  آسفالت  لیا،  صنعتی 
کاسپین،  غربی  توسعه  بلوارها 
صنعتی  پارک  فاضالب  شبکه 
لیا و عملیات آماده سازی فاز دو 
شهرک صنعتی خرمدشت است.

شرکت  هیئت مدیره  رئیس 
استان  صنعتی  شهرک های 
این  برای  سرمایه گذاری  قزوین 
پروژه های زیربنایی و عمرانی را 

۱۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
بهره برداری  به  اشاره  با  وی 

افزود:  صنعتی  طرح   ۱۱ از 
الماس  نقش  صنعتی  طرح های 
و  مقوا  تولیدکننده  کاسپین 
افق  کابل سازی  لمینت،  روکش 
کابل  انواع  تولیدکننده  البرز 
ایرانیان  البرز  سهیل  مسی، 
مه  کارتن،  ورق  تولیدکننده 
تولیدکننده  پاینده  ستاک 
قطعه  گسترش  کارتن،  جعبه 
آب  پمپ  تولیدکننده  خودرو 
مجموعه  و  روغن  و  خودرو 
خودروهای  سرسیلندرهای 
بالغ بر  سرمایه گذاری  با  بنزینی 
اشتغال  و  ریال  میلیارد   ۳۰۰۰
بهره برداری  به  رسماً  نفر   ۹۱۲

خواهد رسید.
در  نفر   ۱۵۰ برای  اشتغال زایی 

شهرک صنعتی خرمدشت
بنابراعالم روابط عمومی شرکت 
استان  صنعتی  شهرک های 
از  همچنین  خانپور  قزوین، 
کلنگ زنی فاز اول طرح صنعتی 
رنگ  تولیدکننده  موتور  مایوان 
قطعات  رنگ کاری  فلزات،  کار 
 ۳۶۰۰ با  خودرو  پالستیکی 
میلیارد ریال و اشتغال ۱۵۰ نفر 
خرمدشت  صنعتی  شهرک  در 

خبر داد.
شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ادامه  در  قزوین  استان  صنعتی 
دوازدهمین  میزبانی  برگزاری 
بسیج  فوتسال  مسابقات  دوره 

و  کوچک  صنایع  سازمان 
ایران  صنعتی  شهرک های 
حاج  سپهبد  شهید  یادواره 
 ۲۴ حضور  با  سلیمانی  قاسم 
اولین  کشور،  سراسر  از  تیم 
و  سنتی  شیرینی  جشنواره 
همگانی  بازدید  قزوین،  باقلوای 
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  از 
نواحی  و  شهرک ها  در  مستقر 
ترویج  هدف  با  استان  صنعتی 
برگزاری  تولید،  و  کار  فرهنگ 
دانش  برای  صنعتی  تورهای 
با  دیدار  دانشجویان،  و  آموزان 
از دیگر  را  خانواده معظم شهدا 
برنامه های دهه مبارک فجر این 

شرکت برشمرد.
البرز  سهیل  صنعتی  طرح   ۲  
پاینده  ستاک  مه  و  ایرانیان 
ورق های  و  جعبه  تولیدکننده 
 ۸۰۰ سرمایه گذاری  با  کارتن 
 ۱۰۰ اشتغال  و  ریال  میلیارد 
نفر در شهرک صنعتی آراسنج با 
حضور استاندار قزوین و جمعی 
به  استان  اقتصادی  مدیران  از 

بهره برداری رسید.
در ادامه این مراسم کلنگ آغاز 
توسعه  طرح  اجرایی  عملیات 
شرکت البرز به سم تولیدکننده 
باغی  و  کشاورزی  سموم  انواع 
میلیارد   ۲۵۰ سرمایه گذاری  با 
ریال و اشتغال ۲۵ نفر به زمین 

زده شد.

در دهه فجر صورت می گیرد

افتتاح ۶۷۰۰ میلیارد ریال پروژه در شهرک های صنعتی قزوین

 شهرداری پرند ۲ بتوان ۱۴ 

شهرداری پرند حدود دو ماه پیش شهردار جوانی را در آغوش کشید که شهامت، 
این مدیر جوان میدانند.  از شاخصه های  را   جسارت، دانش فنی و پشتکار 
که  دید  توان  می  ها  پروژه  هوای  حال  در  را  شهرداری  در  تغییر  تنها   نه 
از  تشکر  و  تقدیر  های  پیام  سیل  و  شهادت   شهروندان 
های  پروژه  احیای  و  پرند  پرکار  روزهای  بیانگر  جوان  شهردار 
است. بزرگ  های  پروژه  خوردن  کلید  نوید  و  مانده  زمین   بر 

شورای  بودجه  برنامه  و  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب  اساس  این  بر 
و  داد  خبر  پرند  در  همزمان  به صورت  پروژه   ۱۴ اجرای  از  پرند 
در  را  پرند  شهری  جدید  مدیریت  گذشته  ماه  دو  می توان  گفت: 
کرد. یاد  عمرانی  و  خوب  اخبار  از  پر  روزهای  عنوان  با  منطقه   این 

فجر  دهه  به مناسبت  عمرانی  طرحهای   گشایش  از  میرزایی  دکترسعید 
ساختمان  کودک،  پارک  بانوان،  پارک  پروژه  داد:  توضیح  و  داد  خبر 
پیست  محله ای،  پارک  چند  همراه  به  فوتبال  چمن  زمین  آتش نشانی، 
گمنام  شهدای  پارک  حسینیه  و  سواری  دوچرخه  و  میدانی  دو 
است فجر  دهه  در  شهرداری  افتتاح  قابل  طرح های  از  بخشی   تنها 

این عضو با تجربه شورا از شروع احداث ساختمان مرکزی شهرداری پرند و 
تعریض بلوار چهار باغ خبر داد و گفت: به زودی این دو پروژه مهم هم وارد مدار 

اجرا می شود تا به معنی واقعی به کارگاه عمرانی تبدیل شود.
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رحیمی ، بانوی فقید ادبیات داستانی

در سومین روز از دهه فجر محقق شد؛

افتتاح و کلنگ زنی همزمان ۲۲ پروژه 
عمرانی در روستاهای ابهر

همزمان با سومین روز از دهه فجر ۲۲ پروژه عمرانی در دهستان صائین قلعه 
از  بهره برداری  آیین  در  ابهر   مرکزی  شد.بخشدار  کلنگ زنی  و  افتتاح  ابهر 
پروژه های بخش مرکزی شهرستان ابهر، عنوان کرد: بخش مرکزی ابهر دارای 
پنج دهستان است که عمیدآباد از جمله بزرگ ترین دهستان های آن به شمار 
می رود.محمد نجفی با بیان این که دهستان عمیدآباد با ۵۰۰ کیلومتر طول، 
از لحاظ وسعت یکی از دهستان های بزرگ استان به شمار می رود، اظهار کرد: 

این روستا دارای ۷۰۰ خانوار با ۲۲۰۰ نفر جمعیت است.
این  اکثر  یادآور شد:  مرکزی،  در بخش  پروژه  کلنگ زنی ۷  به  اشاره  با  وی 

پروژه ها آسفالت ریزی و جدول گذاری هستند.

افتتاح  از  کردستان  استاندار 
به  پروژه   ۲۲۲ و  هزار  یک 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ ارزش 
روستاهای  و  ها  شهرستان  در 

استان خبر داد.
بهمن مرادنیا در مراسم افتتاح 
 CJS ایستگاه دوم تقلیل فشار

از  سنندج، اظهار کرد: ۱۷۹ میلیارد تومان 
اعتبارات این پروژه ها، دولتی و ۳۲۱ میلیارد 
تومان نیز متعلق به بخش خصوصی بوده و 
برای دو هزار و ۸۱۰ نفر اشتغالزایی به دنبال 
 ۲ هر  از  تقدیر  ضمن  وی  داشت.  خواهد 
بخش خصوصی و دولتی، افزود: پروژه های 
بیشتر با ارزش باالتری نیز در استان داریم 

که افتتاح آن ها به زمان سفر رییس جمهور 
استاندار  است.   شده  موکول  کردستان  به 
زحمات  و  خدمات  ادامه  در  کردستان 
کارکنان شرکت گاز را شایسته تقدیر دانست 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  کرد:  بیان  و 
استان روستاهای  و  شهرها  در   گازرسانی 

 بی نظیر و غیرقابل رقابت است.

استاندار کردستان:
۱۲۲۲ پروژه در دهه فجر افتتاح می شود

شهردارجوان و جسور پرند کارهای عمرانی را 

روز شمار پیش می برد 

شهردار پرندیادگارهای شهرداران گذشته تکمیل و پروژهای جدید را روشمار 
پیش می رود . با مرور کوتاهی در همین حد به سادگی می توان دریافت آنچه 
که بیشتر در یادها می ماند سیره مدیریتی یک شهرداری که در خدمت به 
مردم است و ااّل کارهای بزرگ و کوچکی که هر شهردار انجام می دهد جزو 
شرح وظایف اوست اما آیا این بدین معناست که شهردارپرند جسارت الزم 
برای انجام کارهای بزرگ را دارد وهرجا مدیریت داشته اثرگذاری خوبی باقی 
گذاشته است. عرب نفس جوانی خودرا با احیاء واعتماد به نفس در به مدیران 

عمرانی دمید و شتاب عمرانی پروژها باال گرفت .
مهندس عرب در خصوص پروژها  افزود: نخستین بوستان اختصاصِی بانوان 
شهر پرند با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی به زودی آماده بهره برداری می 
شود این پروژ در مرحله تکمیل ساختمان اداری و نگهبانی، اجرای جدول 
گذاری, بتن ریزی دیوار سنگی، سنگ نمای وردوی ساختمان، سفت کاری، 

تاسیسات برقی، اجرای دیوار پیرامونی و نصب برج نوری می باشد.
مهندس عرب بیان کرد پروژه بوستان محله ای پرنیان شهر پرند با ۹۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی در مرحله جدول گذاری، خاک برداری و خاک ریزی نباتی 
جهت فضای سبز، نصب ست ورزشی و برج های نوری  قرار دارد و در ایام 
با تاکید بر عزم جدی  اهلل دهه فجر قابل افتتاح شدن است شهردار پرند 
شهرداری در پیشبرد پروژه های عمرانی، گفت: عملیات عمرانی بوستانها و 
پارکها با چندین اکیپ در حال اجراست و به زودی به پایان می رسد.مهندس 
عرب با بیان اینکه این پروژه در ایام اهلل دهه فجر افتتاح می شود، اظهار 
داشت: بوستان کودک با ۱۲ هزار متر مربع مساحت در افزایش سرانه های 

فضای سبز و تفریحی شهر پرند تاثیر مناسبی خواهد داشت.
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استاندار تهران با اشاره به برندسازی محصوالت 
کشاورزی در استان تهران بر لزوم توسعه کشت 
گلخانه ای برای جلوگیری از فرونشست زمین 

تاکید کرد.
تجلیل  بندپی در همایش  انوشیروان محسنی 
به  اشاره  با  تهران  استان  نمونه  از ۴۹ کشاورز 
تهران  استان  کشاورزی  بخش  ویژگی های 
اظهار داشت: در بخش کشاورزی استان تهران 
سند  در  مهمی  های  استراتژی  و  راهبردها 
آمایش و توسعه مد نظر قرار گرفته و در این 
راستا مزیت های نسبی احصا شده تا به سمت 

برندسازی محصوالت برویم.
وی افزود: سیب دماوند، گل و گیاه در پاکدشت، 
شیر،  ورامین،  دشت  در  پست  و  جات  صیفی 
برندهای مختلفی  در ری  و گوشت  مرغ  تخم 

هستند و درصددیم شرایطی فراهم می کنیم تا 
زمینه صادرات برای تولید کنندگان فراهم شود.

استاندار تهران با اشاره به راهبرد دیگر در بخش 
کشاورزی استان تهران عنوان کرد: با توجه به 
اینکه فرونشست زمین در جنوب و جنوب شرق 
استان داریم نگاه علمی و تخصصی به سیستم 
تحت فشار و ترویج کشت گلخانه ای در اولویت 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از ۱۲ هکتار کشت گلخانه ای 
در کشور سه هزار و ۵۰۰ هکتار آن در استان 
ضمن  تا  هستیم  درصدد  گفت:  است  تهران 
راندمان  و کیفی محصوالت هم  افزایش کمی 
اشتغال  هم  و  دهیم  افزایش  را  آب  وری  بهره 
و درآمد پایدار در همه فصول برای کشاورزان 

تامین شود.

محسنی بندپی: برندسازی محصوالت کشاورزی 
در استان تهران؛ توسعه کشت های گلخانه ای برای 

جلوگیری از فرونشست زمین پیگیری می شود

کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز در 
آبفای جنوب غربی استان تهران

اتفاق  گزارش  به 
روز:فرماندار رباط کریم 
با  خبری  نشست  در 
گفت:  رسانه  اصحاب 
در  مردم  حضور 
بهمن   ۲۲ راهپیمایی 
اسفند  انتخابات  و 
مجلس شورای اسالمی مانور خلق حماسه است 
تزریق  و  هستند  انقالب  سفیران  خبرنگاران  و 
آفرینی  امید  از سوی خبرنگاران موجب  نشاط 
می شود. وامیدوارم روز به روز شاهد تحقق مردم 
با  ها  پروژه  .این  باشیم  ابعاد  همه  در  ساالری 
اعتباری 3۱۱ میلیارد و 767 میلیون تومان از 
افزود، شهرداری  ارزش  استانی،  اعتبارات  محل 
توانسته   منابع  سایر  و  پرند  عمران  شرکت  ها، 
زمینه اشتغال ۹۱3 نفر را فراهم کند.وبرای رفاه 
حال شهروندان با اختصاص ۲7۰ میلیارد اعتبار 

از محل ارزش افزوده اعتبارات  شهرستان نسبت 
به سال گذشته 3 برابر شده است. سید مهدی 
بیان  عمرانی   های  پروژه  خصوص  در  ساداتی 
کرد: ۱6 دستگاه پروژه های خود را در دهه فجر 
افتتاح خواهند کرد، که در این بین  فرمانداری 
و بهداشت و درمان هر کدام منفک با ۵ پروژه، 
شرکت عمران و برق منطقه ای هر کدام با ۱6 
پروژه؛ شهرداری پرند، بخشداری مرکزی و امور 
آبفای شهرستان رباط کریم هر کدام به ترتیب با 
8 و 7 پروژه،اداره صمت با ۴ پروژه و شهرداری 
نصیرشهر و جهاد کشاوری هر کدام با 3 پروژه،؛ 
با ۴  رباط کریم  پرورش و شهرداری  و  آموزش 
پروژه که سهم هر اداره ۲ پروژه است و مابقی 
ادارات از جمله آّفای روستایی، کتابخانه عمومی 
 3 با  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  و 
پروژه قابل افتتاح به استقبال یوم اهلل فجر ۹8 

خواهند رفت.

رباط کریم با 11 پروژه شاخص به 
استقبال بهار انقالب می رود
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خبر

بیانیه گام دوم انقالب ، محور برنامه های دهه فجر امسال در 
شهرستان بهارستان است

امنیتی  سیاسی،  معاون 
فرمانداری  اجتماعی  و 
گفت  بهارستان  شهرستان 
انقالب  دوم  گام  بیانیه   :
سوی  از  گذشته  سال  که 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
برنامه  محور   ، صادرشد 
فجر  دهه  بزرگداشت  های 
بهارستان  شهرستان  در 

است .
نشست  در  سالک  تقی 
ستاد بزرگداشت دهه فجر 
اظهار  بهارستان  شهرستان 
حالی  در  امسال   : داشت 

به استقبال  چهل و یکمین 
انقالب  پیروزی  سالگرد 
در  که  رویم  می  اسالمی 
داریم  قرار  انقالب  دوم  گام 
و دهه فجر سالجاری از این 
حیث دارای اهمیت ویژه ای 

است.
میلیونی  حضور  به  وی   
در  ایران  انقالبی  مردم 
سردار  پیکر  تشییع  مراسم 
شهید سلیمانی اشاره کرد و  
افزود : همان گونه که مقام 
معظم رهبری فرمودند این 
زنده  نظیر  بی  تشییع های 

دنیا  رخ  به  را  انقالب  بودن 
کشید ، در حالی که  عده 
وانمود  می خواستند  ای 
کنند که انقالب اسالمی در 

ایران تمام شده است .
امنیتی  سیاسی،  معاون 
فرمانداری  اجتماعی  و 
بهارستان ادامه داد :  اهمیت 
به  امسال  فجر  دهه  دیگر 
از  پس  گرفتن  قرار  واسطه 
حوادث اخیر است که مردم 
باردیگر با حضور خود نشان 
اسالمی  نظام  حامی  دادند 
خود  انقالب  پشتیبان  و 

هستند.
ظرفیت  از   : گفت  سالک 
باید  فجر  مبارک  دهه 
مشارکت  بسترسازی  برای 
حداکثری مردم در انتخابات 
مجلس  دوره  یازدهمین 
شورای اسالمی بهره گیری 
و  همدلی  با  .انشااهلل  کرد 
 ، ایران  ملت  همبستگی 
و  انقالب  پیروزی  سالگرد 
دوم  انتخابات  آن   از  پس 
حضور  و  شکوه  با  اسفند 
خواهد  برگزار  مردم  پرشور 

شد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 
شهرستان بهارستان با اشاره به تأمین 
سایر  از  شهرستان  این  اساسی  اقالم 
دیگر  و  تهران  استان  شهرستان های 
کاالهای  در  کمبودی  گفت:  استان ها 
اساسی شهرستان بهارستان وجود ندارد 
دارد. ادامه  بازار  بر  ویژه  نظارت های   و 

محمد کیانی، با اشاره به اینکه تشدید 
نظارت بر بازار بهارستان از آذرماه سال 
نخست  نیمه  تا  و  شده  آغاز  جاری 
داشت:  اظهار  دارد  ادامه  فروردین ماه 
با  ویژه  گشت های  و  نظارتی  تیم های 
نقاط  در  مختلف  ادارات  نمایندگان 
مختلف شهرستان بهارستان بر نظارت 
می کنند. وظیفه  انجام  و  ادامه   بازار 

وی ادامه داد: بازرسی های تیمی و گروهی 
بیشتر در حوزه نظارت و بازرسی متمرکز 
مستمر  طور  به  را  بازرسی  ها  و  شده 
گرانفروشی  شاهد  تا  می دهند  انجام 

نباشیم. کم فروشی   و 
و  معدن  صنعت،  رئیس 
بهارستان  شهرستان  تجارت 
اغلب  کرد:  بیان  سپس 
تره بار  و  اساسی  کاالهای 
سایر  از  بهارستان  شهرستان 
شهرستان های استان تهران و 
دیگر استان ها تأمین می  شود 
هیچ گونه  جهت  این  از  و 
کاالهای  در  کمبودی 
مایحتاج  دیگر  و  اساسی 
ندارد. وجود  مردم   اولیه 

کیانی همچنین با اشاره به تخصیص 
برنج  تن   ۵۰ و  شکر  تن   ۵۰ ویژه 
بازار  تنظیم  جهت  دولتی  خارجی 
موردنیاز  کاالهای  تأمین  برای  گفت: 
شب عید برنامه ریزی مناسبی صورت 
نیز  آینده  روزهای  در  و  است  گرفته 
در  دولتی  قیمت  با  خارجی  برنج 

می شود. توزیع  بهارستان   شهرستان 
وی در پایان با تأکید بر ثبات در بازارهای 
بهارستان خاطرنشان کرد: امیدواریم این 
روند تا پایان سال ادامه داشته باشد و در 
صورت روبه رو شدن با مشکالت باید 
به صورت همگام حرکت کنیم که البته 
مردم نقش ویژه و مؤثری را در برطرف 

کردن این مشکالت دارند.

کمبودی در کاالهای اساسی شهرستان بهارستان 
وجود ندارد

گزارش

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
راه  همایش  در  تهران  استان  غرب 
اندازی بانوان فرهنگ یار ترافیک که 
در اداره بهزیستی شهرستان شهریار 
این  اجرای  از  هدف  گردید  برگزار 
طرح را کاهش حوادث و آسیب های 
ترافیکی عنوان کردند و نقش آن را 
در ترویج رعایت فرهنگ راهنمایی و 

رانندگی مهم بر شمردند.
افزودن:  محمودی  حامد  سرهنگ 
طریق  از  رانندگی  صحیح  فرهنگ 
فرهنگ  توسعه  بانوان،  آموزش 
انضباط  افزایش  جامعه،  در  ترافیک 
و  مالی  هزینه های  کاهش  بخشی، 
معنوی تصادفات از دیگر اهداف این 
طرح می باشند و با عنایت به نقش 
تاثیرگذار زنان در تربیت و فرهنگ 
سازی در نظر است با جلب مشارکت 
های عمومی در طرح بانوان فرهنگ 
ترویج  در  زنان  موثر  حضور  از  یار 
صحیح عبور و مرور و پیشگیری از 
الزم  های  آموزش  ارایه  با  تخلفات 
از سوی پلیس راهور استفاده گردد. 
ترافیک  اولیه  مبانی  بانوان  چنانچه 

طرفی  از  بیاموزند،  فرزندان  به  را 
بدو  از  فرهنگ  این  کردن  نهادینه 
ورود فرزندان به عرصه آموزش تحت 
سویی  از  و  گیرد  می  قرار  الشعاع 
ایجابی  اقدامات  چنین  آثار  دیگر 
و  تصادفات  کاهش  در  می توان  را 

حوادث رانندگی مثمر ثمر دانست.
رفتار  چه  اگر  داشت:  بیان  وی 
ولی  است  مستقل  رفتار  رانندگی 
که  چرا  شود  نگاه  ای  جزیره  نباید 
اجتماعی  رفتار  واقع  در  رانندگی 
است و این مقوله از طریق بانوان که 
قالب جمعیت کشور و نقش محوری 
در خانواده دارند، بهتر به نتیجه می 
یار   بانوان فرهنگ  امید است  رسد. 
با تالش مضاعف در حوزه فرهنگ 
و  قانون  به  عامل  بدوا  ترافیک 
بوده  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
و به عنوان نماینده فرهنگی پلیس 
راهور با اقناع سازی دیگران زمینه 
فراهم  را  ترافیکی  رفتارهای  اصالح 
انضباط  افزایش  شاهد  تا  نمایند 
در  تصادفات  کاهش  و  ترافیکی 

کشور باشیم.

 راه اندازی طرح بانوان فرهنگ
 یار ترافیک در حوزه غرب استان تهران

گزارش

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سردبیر:  09126966214- 09146852362

فرهنگ  شورای  اعضای  حضور  با 
شورای  جلسه  هشتمین  عمومی 
رباط  شهرستان  عمومی  فرهنگ 
اتفاق  گزارش  شد.به  برگزار  کریم 
روز، در ابتدای جلسه  حجت االسالم 
شهرستان  جمعه  امام  ترابی  حسن 
رباط کریم و رئیس شورای فرهنگ 
مناسبت  به  تسلیت  ضمن  عمومی 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(  
کریم  رباط  شهردار  از  دانی  قدر  و 
میزبانی هشتمین جلسه شورا  بابت 
پیشاپیش ایام دهه مبارک فجر را نیز 
به حاضرین در جلسه تبریک وتهنیت 
با اشاره به دستور اول  گفت. ایشان 
فاطمیه  ایام  که  نمود  تاکید  شورا 
بی  گذشته  سال  همانند  نیز  امسال 
و  گردد  برگزار  عاشورایی  و  نظیر 
و  کاران  اندر  دست  از  تقدیر  ضمن 
از  رو  پیش  مراسم  کنندگان  برگزار 
عنوان شخصیت  به  ادارات  مسولین 
حقوقی وکسانیکه می توانند در این 

باب برای مردم الگو ودلگرمی باشند 
و  معنوی  مراسم  در  شرکت  برای 
آورد. بعمل  دعوت  فوق  باشکوه  

برگزاری  ستاد  از  ایشان  سپس 
مراسم دهه مبارک فجر جهت برنامه 
هرچه  اجرای  برای  وتالش  ریزی  
تقدیر  زمینه  این  در  ها  برنامه  بهتر 
تعریفی  با  ادامه  در  نمود.  تشکر  و 
اجتماعی  ومعضالت  ها  آسیب  از 
پرداخت. سوم  جلسه  دستور  به 

های  آسیب  برشمردن  ضمن  وی 
اجتماعی)اعتیاد،طالق،بیکاری،تکدی 
سن  رفتن  کشی،باال  گری،خود 
واقتصادی  اجتماعی  ازدواج،مفاسد 
های  آسیب  شناخت  افزود  و..(  
برای کاهش آن  اجتماعی و مطالعه 
در  شهرستان رباط کریم باید اولویت 
ادامه  باشد.در  شهرستان  مسئولین 
رباط  شهرستان  فرماندار  ساداتی 
فرهنگ  شورای  رئیس  ونایب  کریم 
از  خود  سخنان  ابتدای  در  عمومی 

و  ،صاحبنظران  ها  دانشگاه  روسای 
در  کریم   رباط  شهرستان  علمای 
جهت مطالعه آسیب های اجتماعی 
این  در  راهکار  ارائه  و  شهرستان 
آتی  جلسه  در  طرح  برای  زمینه 
شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای 
به  اشاره  با  وی  آورد.  بعمل  دعوت 
حضور میلیونی وبی نظیر مردم در 
رشید  سردار  مطهر  پیکر  تشییع 
را  اتفاق  این  قاسم سلیمانی  اسالم 
نقطه عطف نظام جمهوری اسالمی 
قوت  وباعث  انقالب  دوم  گام  در 
دانست  انقالب  معظم  رهبر  قلب 
نظیر  کم  و  بدیل  بی  نقش  نیز  و 
در  را  کریم  رباط  شهرستان  مردم 
این زمینه ستود. در ادامه فرماندار 
برای  شهرستان  مردم  از  محترم  
راهپیمایی  در  حماسی  حضور 
با  انتخابات  و  ۲۲بهمن  اهلل  ایام 
اسالمی  شورای  مجلس  شکوه 
ادامه حجت  دعوت بعمل آورد. در 
امام  خدایی  والمسلمین  االسالم 
االسالم  حجت  شهر،  نصیر  جمعه 
ریئس  زاده  رشید  والمسلمین 
محترم دادگستری شهرستان رباط 
کریم  رباط  شهردار  پارسا  و  کریم 
مطالبی را در راستای دستورجلسه 

شورا بیان کردند.

برگزاری هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان رباط کریم در سال ۹۸

گزارش

طی 7 ماه سالجاری بیش از 8۰۰۰ رشته انشعاب غیر مجاز 
تهران  استان  جنوبغربی  آبفای  پوشش  تحت  شهرهای  در 

کشف شد .
این خبر را مدیرعامل شرکت آب و فاضالب جنوب غربی 
های  برنامه  راستای  در   : گفت  و  کرد  اعالم  تهران  استان 
هر  از  پیشگیری  و  در خصوص ساماندهی خطوط  شرکت 
گونه هدر رفت و پرت آب شرب و اصالح شبکه های آبرسانی 
در مناطق دارای خطوط قدیمی و فرسوده ، همزمان موضوع 
شناسائی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز نیز بصورت جدی 
در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 

و مستمرا در حال انجام می باشد. 
سید علی لدنی نژاد ضمن تشریح عملیات جمع آوری و تبدیل 
انشعابات غیر مجاز به مجاز خاطر نشان کرد : این عملیات 
در کلیه شهرهای تحت پوشش و مطابق گزارش کارهفتگی 
ادارات تابعه در حال انجام می باشد بطوریکه مطابق آمار ارائه 
شده طی دی  ماه جاری تعداد ۱۲7 رشته انشعاب غیر مجاز 
در خالل  شناسائی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز کشف و 

جمع آوری و یا 
تبدیل  مجاز  به 

شده است .
عامل  مدیر 
آبفای جنوبغربی 
استان تهران یاد 
آور شد : مطابق 
آخرین آمار طی 
7 ماه جاری و از 
تیر ماه امسال تا 

اوایل بهمن ماه جاری تعداد 876۲ رشته انشعاب غیرمجاز 
پس از شناسایی جمع آوری و یا به مجاز تبدیل شده است. 
لدنی نژاد یاد آور شد : عملیات کشف و شناسایی انشعابات 
در  انتظامی  و  قضائی  محترم  حوزه  هماهنگی  با  غبرمجاز 
شهرستانهای تابعه و توسط اکیپ های ویژه گشت نظارت 
آبی و تالش های شبانه روزی همکاران محترم تحقق یافته 

و همچنان مطابق برنامه در حال انجام می باشد .

اشاره  با  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
به رشد ۲۴ درصدی پرونده ها نسبت به سال 
گذشته در حوزه مبارزه با قاچاق کاال گفت: در 
۱۰ ماه سال جاری ارزش ریالی این کشفیات 
یک تریلیون و 77۲ میلیارد ریال بوده است که 

۹۱۰ نفر نیز دستگیر شدند.
افزایش  به  اشاره  با  خانچرلی  محسن  سردار 
اظهار   ۱۱۰ پلیسی  فوریت  های  با  تماس ها 
از ۲  بیش  امسال  نخست  ماه  در ۱۰  داشت: 
میلیون و ۹۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ در 
شهرستان  های غرب استان تهران گرفته است 
که 7۲8 هزار از این آمار ماموریتی و عملیاتی 
هزار   638 از  بیش  داد:  ادامه  است.وی  شده 
استان  غرب  پلیس  عملکرد  با  تماس  انواع 
تهران با سامانه ۱۹7 جهت انتقاد و پیشنهادات 
و تقدیر و تشکر با پلیس در ۱۰ ماه سال جاری 

ارتباط برقرار کرده اند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به 
دستگیری 87 نفر از اراذل و اوباش برهم  زننده 
نظم عمومی بیان کرد: باند کیف قاپی با 7۰ 
فقره سرقت، باند سارقان  منازل مسکونی با ۵۱ 
اماکن خصوصی و  باند سرقت  و  فقره سرقت 
تجاری که سالح سرد و گرم و گاز اشک آور به 

همراه داشتند متالشی شدند.
روزافزون  رشد  به  اشاره  با  سپس  خانچرلی 
کالهبرداری  ها در فضای مجازی گفت: یک هزار 
و ۹76 مورد کالهبرداری در این فضا به وقوع 
پیوسته است که ۱6۰۰ پرونده کشف شد که 

3۵7 نفر در این رابطه دستگیر شدند.
هزار  از ۲7  بازدید  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تصریح  جاری  سال  ماه   ۱۰ در  صنفی  واحد 
کرد: در این مدت ۱6۰۰ صنف به دلیل تخلفات 
مختلف پلمب شد.فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران با اشاره به رشد ۲7 درصدی کشفیات 
در  موادمخدر  باند   ۱۲ کشف  و  موادمخدر 
شهرستان های غرب استان تهران افزود: کشف 
بیش از ۲۰ تن انواع موادمخدر و جمع آوری 6 
هزار و 3۰۰ معتاد متجاهر بخشی از توفیقات 
پلیس مبارزه با موادمخدر از ابتدای سال جاری 

بوده است.
درصدی   ۴ کاهش  به  اشاره  با  خانچرلی 
درصدی   ۱7 افزایش  و  فوتی  تصادفات 

در  مجموع  در  کرد:  بیان  خسارتی  تصادفات 
و ۹۰۰  هزار  استان ۴۱  غرب  شهرستان  های 
فقره تصادف رخ داده است که متاسفانه ۲۱7 
دست  از  را  خود  جان  حوادث  این  در  نفر 
داده اند.وی همچنین ادامه داد: در ۱۰ ماه سال 
جاری 3۱ هزار فقره سرقت رخ داده است که 
از این آمار ۲6 هزار فقره کشف و بیش از ۱۱ 

هزار نفر در حوزه سرقت دستگیر شده اند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان 
خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماه سال جاری بیش از 
7۱ هزار پالک وسایل نقلیه صادر شده است و 
عالوه بر این ۲8 هزار کارت گواهینامه رانندگی 
شهرستان های  در  نیز  گذرنامه  هزار   ۱۰8 و 

غرب استان تهران صادر شده است.

افزایش چشمگیر بودجه شهرداری نسیم شهر در سال ۹۹
شهر  نسیم  شهرداری  سرپرست 
گفت : 7۰ درصد از بودجه سال 
۹8 شهرداری نسیم شهر محقق 
سالجاری  پایان  تا  و  است  شده 
بودجه  باقیمانده  از  درصد   3۰

قطعا محقق خواهد شد.
داشت:  اظهار  طالیی  قدرتعلی 
جهش قابل توجهی را در بودجه 
که  بود  خواهیم  شاهد  سال ۹۹ 
بودجه شهرداری نسیم شهر ۴۰ 

درصد رشد خواهد داشت.
تصریح  ادامه  در  همچنین  وی 
کرد: 6۰ درصد از بودجه سال ۹۹ 
تخصیص  عمرانی  های  پروژه  به 
و  فرهنگی  حوزه  در  و  یابد  می 

اجتماعی حرف های زیادی برای 
گفتن داریم و در مراسمات ملی 
و مذهبی با مشارکت مردم برنامه 
خواهیم  اجرا  به  را  خوبی  های 

گذاشت.

با کار جهادی،  شهریار  را به سمت شکوفایی سوق دهیم

شهردار شهریار در مراسم معارفه با با تبیین 
برنامه های خود گفت: شهر شهریار یکی از 
نگاه  باید  و  است  ایران  بزرگترین شهرهای 
شهریار  شهر  تعالی  و  رشد  برای  ای  ویژه 

داشته باشیم.

نفر  با اشاره به وجود ۱7۰۰  بهروز کاویانی 
نیروی شهرداریو پرداخت  ۱۲ میلیارد تومان 
حقوق در ماه به کارکنان تصریح کرد: بودجه 
  ۵۵6 حدود  شهریار  شهرداری  سالجاری 
حدود  و  است  شده  مصوب  تومان  میلیارد 
3۵8  میلیارد تومان آن محقق شده است 
باقی مانده سال ۲۰۰ میلیارد  و درفرصت  
تومان  پول و اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم به 

کارهای عمرانی شهر تحقق ببخشیم. 
وی در ادامه  مردم داری را سرلوحه کار خود 
ای   اداره  به  اگر شهروندان  افزود:  و  دانست 
 ، انجام نشد  نیز  مراجعه می کنند و کاری 
باید عزت و احترام شهروندان را مورد تکریم 

قرار دهیم. 
شهردار شهریار در ادامه بیان داشت: امسال 
پروژه  های بسیار خوبی در شورای اسالمی 
شهر مصوب شده است و با قدرت پروژهای 
مسکوت مانده را شروع کنیم و شهریار را به 

سمت شکوفایی سوق دهیم. 
که  افرادی  به  هشدار  با  پایان  در  کاویانی 
ساخت ساز غیر مجاز انجام می دهند گفت: 
با برخورد و جلوگیری از ساخت سازهای غیر 
و  وارد عمل خواهیم شد  بطور کامل  مجاز 
اختیارات مدیران مناطق را افزایش  خواهم 

داد.
سازی  هوشمند  جهت  در  کرد:  بیان  وی   

سازی  هوشمند  با  اداری  بروکراسی 
اتوماسیون شهرداری قدم خواهم برداشت و 
حفظ آرامش در نیروها و مطالبه عقب مانده 

شهرداری را پیگیری خواهم کرد. 
شهردار شهریار ابراز داشت: سرمایه گذاری 
انجام شده است و  های  خوبی در شهریار 
حفظ آرامش و تزریق نشاط و امید به شهر 
خواهد برگشت و بافت فرسوده شهری را در 
طرح جامع ساماندهی احیا خواهم کرد و با 
نوسازی    ، ورزشی  ساخت  های  زیر  ایجاد 
روز  بازارهای  ایجاد  و  نقل  و  حمل  ناوگان 
پیش خواهم رفت و رفاه عمومی شهروندان 

را ارتقاء خواهیم داد.
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