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اخبارروابطعمومي


ارزیابیمکانیزهعملکردکارکنانشرکت
ارتباطات زیرساخت

با راه اندازی نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان ،از این پس عملکرد کارکنان
شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت مکانیزه ارزیابی می شود .به گزارش روابط
عمومیواموربینالمللشرکتارتباطاتزیرساخت،محمدحسینآزادیمدیر
کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات این شرکت در این باره افزود:
این نرم افزار دارای قابلیت ارزیابی عملکرد کارکنان در سه سطح مدیران میانی،
مدیران پایه و کارمندان در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی است.

کارگاه بین المللی تأثیر  ICTبر بهره وری

کار گاه آموزش بین المللی تأثیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر بهره وری
بخش خدمات از  30دی برای پنج روز در تهران برگزار می ش��ود .به گزارش
روابطعمومی وزارت ارتباطات ،حس��ین ملک مدیر کل دفتر بررس��ی های
اقتصادی اظهار کرد :این کارگروه آموزش��ی با همکاری س��ازمان منطقه ای
بهرهوری آسیا( )APOو به همت وزارت ارتباطات برگزار می شود.

روابط عمومی ها مشاوران متفکر مدیران

قائم مقام و عضو هیات مدیره پس��ت بانک تاکید ک��رد :روابط عمومی ها
مشاوران متفکر مدیران ارشد سازمان ها هس��تند و در واقع بخشی از وظایف
مدیریت سازمان را برعهده دارند .به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران،
فراهانی در نشست صمیمی با مدیر و کارکنان روابط عمومی این بانک افزود:
لطف خداوند همواره شامل کسانی می شود که دارای عقالنیت و اخالقیات ،علم
و فراهم کننده رفاه متوسط برای رفاه جامعه باشند و در واقع هدف همه انسانها
در راستای هدف خالق است.

توسعهخدماتالکترونیک،رمزموفقیتبانکها

عضوهیاتمدیرهورئیسکمیتهعالیامالکوساماندهیشعبپستبانک
گفت :توسعه بس��ترهای خدمات الکترونیکی و ایجاد نرم افزارهای کاربردی
توسط کارشناسان خالق حوزه های فناوری اطالعات یکی از رمزهای موفقیت
بانک ها در آینده است .به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ،علی نعمتی
در شانزدهمین جلسهکمیته مذکور تصریحکرد :قابلیت توسعه و افزایش شعاع
تحت پوشش از طریق نرم افزارهای داخلی( )Core bankingپست بانک
برای گستردگی شعب و دفاتر از مهمترین دستاوردهای کارشناسان و مدیران
خالق مجموعه است.

فضای سبز دومين شهر سبز استان تهران با مشکل کمآبی روبهروست

مینا شمسی
گروه مديريت شهري

یکی از مشکالت ش��هرهای کشور و البته
شهرهای اس��تان تهران ،س��رانه فضای سبز
اس��ت .از آنجا که اغلب این شهرها در منطقه
گرم و خشک کشور قرار دارند ،ایجاد و توسعه
فضای س��بز در آنها با هزینه های بس��یاری
همراه اس��ت .اصلیترین هزینه در این میان
نیز تامین آب بهعنوان اصلی ترین نیاز فضای
س��بز اس��ت .باوجود این مش��کالت در سال
های گذشته شهرداری ش��ریف آباد توانسته
گامهای خوبی در این باره بردارد.
نکته مهم در این میان این است که بخش
زیادی از این فضای سبز به نوبه خود یادگاری
از روس��تایی بود که در نهایت در سال  80به
شهر تبدیل ش��د .اما اکنون فضای سبز این
منطقه که در س��ال های اخیر از رش��د قابل
توجهی برخوردار و رتبه دوم استان تهران را
به خود اختصاص داده است ،با مشکل کمبود
آب مواجه است.
کمبود منابع آب در پارک جنگلی
ش��هردار ش��ریف آباد در این خصوص به
«قانون» می گوید :شهر ش��ریف آباد فضای
سبز وسیعی دارد و دارای یک پارک جنگلی
 120هکتاری اس��ت که باید ت��ا  300هکتار
گسترش پیدا کند ،اما با کمبود منابع آب در
این راستا مواجه هستیم.
البته به نظر می رسد بخشی از کمبود آب
ناشی از خود گستردگی فضای سبز است .زیرا
سرانه فضای سبز این شهر نشان می دهد که
تا چه میزان به آب برای آبیاری نیاز دارد .ایرج
گودرزی راد در این باره م��ی افزاید :با توجه
به اینکه در این ش��هر به ازای ه��ر نفر156 ،
مترمربع فضای س��بز وجود دارد و این میزان
از حد استاندارد نیز باالتر است ،بدیهی است
که با کمب��ود آب مواجه خواهد ش��د ،اکنون
این میزان فضای س��بز به صورت دس��تی و
با تانکره��ای آب و چ��اه هایی ک��ه در اجاره
ش��هرداری است ،آبیاری می ش��ود ،اما طرح
تبدیل وضعیت این نوع آبیاری در دستور کار
قرار گرفته است.
وی عنوان می کند 60 :هکتار از این میزان
فضای س��بز به صورت قط��ره ای آبیاری می
شود ،اما برای تبدیل وضعیت کل آن به کمک
های استانی و ملی نیاز داریم ،با توجه به این
مشکالت ،ش��هرداری به دنبال کسب مجوز
حفر چاه عمیق اس��ت ،اما به لحاظ داش��تن
روندی سنگین ،فعال با این درخواست موافقت
نشده است.
زمین هایی که کشت نشدند
شریف آباد در گذشته روس��تایی بود .این
به نوبه خود نش��ان دهنده ظرفیت این شهر
کش��اورزی ،باغداری و صنایع جانبی اس��ت
که اکنون نیز در این ش��هر دایر است .اما آب
کشاورزی و آش��امیدنی منطقه از طریق حق
آبه رودخانه جاجرود و چاههای زمینی تأمین
می شد که با تبدیل روستا به شهر ،زمین های

«تشنگی»سهمدرختان«شريفآباد»
شریف آباد از توابع شهرستان پاکدشت در سال 1380به شهر تبدیل ش�د .در سال هایی که شهرداری شریف آباد ایجاد
شد ،یکی از اولویت های اصلی خود را در حوزه فضای سبز و ارتقای آن قرار داده است .به این ترتیب این نهاد توانسته است
گام های خوبی در ایجاد و توسعه فضای س�بز این ش�هر بردارد تاجایی که اکنون عنوان دومین شهر استان تهران از نظر
سرانه فضای سبز را به خود اختصاص داده است .اما فضاهای سبز این شهر اکنون با مشکلی به نام خشکسالی و کمبود آب
روبه روست که در صورت ادامه این وضع ،می تواند خسارت های جدی بهفضاب سبز این شهرستان وارد کند

شهردار

گودرزیراد:

 60هکتار از این میزان فضای سبز به صورت
قطره ای آبی�اری می ش�ود ،اما ب�رای تبدیل
وضعیتکلآنبهکمکهایاستانیوملینیاز
داریم،باتوجهبهاینمشکالت،شهرداریبه
دنبال کس�ب مجوز حفر چاه عمیق است ،اما
به لحاظ داشتن روندی س�نگین ،فعال با این
درخواستموافقتنشدهاست
کشاورزی از گردونه کشت خارج و همزمان با
پدیده خشکسالی کشور با کمبود آب مواجه
شدند.
رئیس شورای اس�لامی شهر شریف آباد
در این باره می گوید :ش��ریف آب��اد یکی از
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در هزار توي سايت هاي
شهرداري ها
محمد مهدي واعظي نژاد*
امروزه با ش��كل گيري ش��هرهاي الكترونيك و ش��عار دولت مبني بر
ايجاد «دولت الكترونيك» و ارائه خدمات از طريق محيط وب و به صورت
الكترونيكي ،برخي از شهرداري هاي شهرهاي مختلف نيز تالش کرده اند
تا به اين دستور دولت ،جامه عمل پوش��انده و با ارائه خدمات الكترونيك،
بخش��ي از كارهاي روزمره اداري خود را در بس��تر وب انج��ام دهند .اما
مس��ئلهاي كه بايد به آن توجه جدي شود آن اس��ت كه اين خدمات چه
سهمي در كاهش مراجعات حضوري ش��هروندان به اداره هاي شهرداري
داشته است؟
متأسفانه بايد اذعان کرد كه پايگاه هاي اطالع رساني كه به منظور ارائه
خدمات ش��هري بدون مراجعه حضوري به شهروندان و در راستاي تحقق
شعار دولت الكترونيك ،طراحي و راه اندازي شده اند ،نه تنها خدمات قابل
قبولي را به ش��هروندان ارائه نمي كنند ،بلكه چند م��ورد خاصي را نيز كه
انجام مي دهند ،آنقدر در منوهاي تو در توي سايت ها و فرآيندهاي اضافه
الكترونيكي مخفي کرده اند كه شهروندان جز سر در گمي ،چيزي عايدشان
نمي شود .به عبارت دیگر این طراحی ها و سایت ها عمال به ضد خود تبدیل
شده و در نهایت باعث افزایش مراجعات مردم به شهرداری ها می شوند.
از س��وی دیگر باید به این نکته توجه کرد که این گام هاینخست اگر
با شکست مواجه ش��ود ،گام های بعدی نیز با س��ختی برداشته خواهند
شد .بهعبارت دیگر این س��ایت ها در حال حاضر نمونهای از فعالیتهای
الکترونیک شهرداری ها هستند و اگر در جلب نظرو اقبال مردم با مشکل
مواجه ش��وند ،نمی توان امیدوار بود که بتوان در آینده نزدیک مردم را به
سمت این سایتها و اساسا به سمت دولت الکترونیک جذب کرد.
از فرم هاي اداري قديم��ي كه با فرم هاي جديدي ك��ه در ادارات ارائه
ميش��ود گرفته ،تا خدماتي كه انگار با مهارت خاص��ي در البهالي متون
انبوه از تعريف و تمجيدها پنهان گشته اند ،چيز بيشتري در اين سايتها
وجود ندارد .روالهاي انجام كارهاي اداري مش��خص نيست و شهروندان
نميدانند كه حتي چگونه بايد خدمات مورد نيازشان را درخواست کنند.
در بسياري از موارد ،فرمهاي مش��خصي كه براي تقاضاي خدمت ویژهای
طراحي شده اند ،از طريق اين سايت ها قابل دريافت نيستند .در برخي از
موارد نيز كه همان فرم هاي قديمي دانلود مي شود ،قابل ارسال نيستند و
گزينه خاصي براي انجام اين كار تعبيه نشده است .براي پر كردن فرم ها
نيز راهنماييهايي قرار داده نشده و شهروندان بايد با حدس و گمان ،آنها
را پر کنند .ارسال فرم هاي آنالين نيز همواره با مشكل عدم ارتباط با پايگاه
داده و گزارش خطا روبه رو اس��ت .تمامي اين موارد موجب شده است كه
شهروندان هنوز مراجعه حضوري را بر خدمات الكترونيك ترجيح داده و
با ترددهاي بيهوده ش��هري كه به راحتي قابل حذف شدن هستند ،بر بار
ترافيك بيفزايند .از این رو می توان این سایتها را یک گام شکست خورده
شهرداریها در این باره دانس��ت که البته معلوم نیست گامهای بعدی در
این باره با موفقیت برداشته شوند.
* كارشناس فناوري اطالعات

رئیسشورایشهر
طالقانی:

مشکلدیگرایناس�ت کهباتبدیلروستابه
شهر،بسیاریاززمینهایکشاورزیتبدیل
به اماکن مس�کونی ،تجاری و صنعتی شده و
چاههایآبیکهدراینزمینهاحفرشدهبود،
تحتسلطهافرادحقیقیقرارگرفتهاست
که مربوط به تبدی��ل وضعیت آبیاری غرقابی
فضای سبز به قطره ای و سیستماتیک است.
اما این پایان کار نیست ،زیرا با توجه به بودجه
و هزین��ه باالی ای��ن کار تاکنون ش��هرداری
نتوانس��ته کل آبیاری این فضای موجود را به
قطره ای تبدي��ل کند .اگر موفق ب��ه این کار
ش��ویم ،دیگر در رابطه با بح��ران کمبود آب
مشکلی نخواهیم داشت.

ِ
ضرب شست دولت به شهرداري تهران

متن كامل اخبار روابط عمومي را درقانون آنالين بخوانيد

یادداشت

ش��هرهای نمونه اس��تان ته��ران در تأمین
فضای سبز اس��ت و به ازای  156متر فضای
س��بز برای هر نفر رتبه دوم را در این حوزه
در میان شهرهای استان به خود اختصاص
داده است.
حس��ین طالقانی م��ی افزای��د :دو پارک
جنگلی  3و  120هکتاری در حاشیه این شهر
وجود دارند و دو پارک بزرگ خانواده و مجتمع
فرهنگی امام خمینی(س) نیز درون این شهر
واقع ش��دهاند و مردم از امکانات آنها استفاده
میکنند ،همچنین یک پارک  150هکتاری
نیز در دست احداث می باشد.
وی اضافه می کند :کمب��ود آب رودخانه
جاجرود نیز در آن زمان به ورامین و پاکدشت
سرایت کرد و قطعا ش��ریف آباد نیز که یکی
از ش��هرهای پاکدش��ت اس��ت ،از این قاعده
مس��تثنا نش��ده و دچار مشکل ش��د .اما این
مش��کل در فصل تابستان بیش��تر می شود و
گونه های فضای س��بز این منطقه ،درختها
و درختچههای پارکهای جنگلی و گلهای
فصل��ی و معمول��ی ش��هر و نیز چم��ن ها با
کوچکترین کمبود آب متضرر می شوند.
طالقانی عنوان می کند :این مشکل با صرفه
جویی ه��ای ممکن تا حدودی مرتفع ش��ده

تغییر کاربری زمین ها
تامین آب تنها مش��کل این ش��هر نیست.
مانند بسیاری از روستاهای دیگر وقتی شریف
آباد به شهر تبدیل شد ،بسیاری از زمین های
کش��اورزی به زمین هایی برای ساخت و ساز
تبدیل ش��د .این تغییر کاربری ه��ا گرچه به
درآمدهای شهرداری و افزایش آن کمک کرد،
ام��ا در نهایت ضربه هایی به محیط زیس��ت،
کشاورزی و اقتصاد این شهر وارد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر شریف آباد در
این باره می افزاید :مشکل دیگر این است که
با تبدیل روستا به شهر ،بسیاری از زمین های
کشاورزی تبدیل به اماکن مسکونی ،تجاری و
صنعتی شده و چاه های آبی که در این زمینها
حفر شده بود ،تحت سلطه افراد حقیقی قرار
گرفته اس��ت .وی می گوی��د :در صورتی که
اداره بهرهب��رداری آب منطقه ب��ا مالکان این
چاهها توافقاتی ترتی��ب دهد تا این منابع آب
در اختیار شرکتها یا ش��هرداری قرار بگیرد،
مش��کل کمبود آب این منطقه ت��ا حدودی
مرتفع میش��د ،البته در این خصوص رایزنی
هایی با مالکان صورت گرفته است.
طالقانی م��ی افزای��د :اکنون مجتم��ع امام
خمینی(س) و فضای س��بز احداثی در محدوده
بلوار امام رضا(ع) حدفاصل ش��هر شریف آباد به
صورت تحت فشار تمام اتوماتیک مخفی شونده
آبیاری می شود که با این کار حدود  140میلیون
صرفه جوی��ی هزینه به وجود آمده اس��ت و اگر
این تبدیل وضعیت آبیاری به کل ش��هر سرایت
کند ،ساالنه  200الی  300میلیون صرفه جویی
خواهیم داش��ت .وی در پاس��خ به این سوال که
برای گرفتن مجوز برای حفر چاه عمیق در شهر
چه اقداماتی صورت گرفته اس��ت ،م��ی افزاید:
سخت گیری برای صدور پروانه حفر چاه عمیق
در کل کشور وجود دارد ،چرا که در سالیان اخیر
کشور با خشکسالی مواجه است و یکی از دالیل
آن نیز برداشت های غیرمجاز و نامناسب آب از
چشمه های زیرزمینی بوده است .به همین دلیل
این مش��کل موجب ش��ده تا اداره امور آبیاری و
جهاد کشاورزی به هر درخواستی برای حفر چاه
پاس��خ مثبت ندهند .این موضوع در شریف آباد
نیز وجود دارد ،اما با توجه ب��ه وضعیت موجود،
خواس��تار تعامل بیش��تر این ارگانها هستیم.
رئیس شورای اسالمی شهر شریف آباد میگوید:
البته یک استخر ذخیره آب نیز در طرح بهرهوری
فضای سبز این منطقه پیش بینی و حفر شده که
در ص��ورت موافقت با بهره برداری آن ،مش��کل
کمبود آب این منطقه حل می شود تا در مواقع
بحرانی دچار مشکل نشویم.
وی با بی��ان اینکه در تم��ام خیابان های
این شهر فضای سبز ایجاد ش��ده ،می افزاید:
فضای سبز شریف آباد از حد استاندارد باالتر
بوده و بههمین دلیل ش��هرداری این منطقه
از س��وی اداره کل امور فضای سبز دفتر فنی
اس��تانداری تهران برای نگهداری و توس��عه،
انجام به موقع عملیات ب��ه زراعی و کندو کاو
زمس��تانه و درختکاری  300هکتار از ش��هر
مورد تقدير قرار گرفت.

مرتضي گلپور  -س��رانجام و پس از ماه ها مجادله و
کش و قوس میان دولت و شهرداری تهران ،در نهایت روز
گذشته استاندار تهران شهردار ری را معرفی کرد تا به این
ترتیب کلید این ملک را به دست « حسین علیقلی زاده»
بسپارد و گام مهم خود را برای جدایی ری از شهر تهران
بردارد .پیش��تر که دولت این نظر خود را اعالم کرده بود،
هم شورای شهر و هم شهرداری و مجلس شورای اسالمی
با این کار مخالفت کردند .اما به نظر می رس��د دولت در
نهایت توانست نظر اعضای مجلس شورای اسالمی به ویژه
نمایندگان تهران را جلب کند .از سوی دیگر همین چندی
پیش بود که چمران در مقام ریاست شورای اسالمی شهر
تهران نیز اعالم کرد باوجود اینکه این کار را کارشناس��ی
نمی داند و اساس��ا با جدایی ری از تهران مخالف اس��ت،
اما چون مصوبه دولت اس��ت ،ش��ورا به آن تن می دهد.
باوجود این موافقت ها ،اما شهرداری همچنان با این کار
مخالف بوده و هس��ت .آخرین مخالفت ه��ا در این باره از
سوی مدیرکل حقوقی ش��هرداری تهران اعالم شد که به
«قانون» گفته بود :برای جدایی ری از تهران باید شورای
شهر را منحل کرد .اما اکنون نه شورای شهر منحل شده
و نه اتفاق دیگری افتاده است .بلکه استاندار شهردار ری را
معرفی کرده است .روز گذشته مرتضی تمدن طی حکمی
حس��ین علیقلیزاده را بهعنوان سرپرست شهرداری ری
منصوب کرد .در بخشی از این حکم آمده است :در اجرای
ماده  20آیین نامه اجرایی قانون ایجاد ش��هرهای جدید
موضوع مصوب��ه (ه 26822ت  6892م��ورخ )82/6/24
هیات دولت و با اس��تناد به تبصره  3ذیل ماده  71قانون
تشکیالت ،وظایف و انتخابات ش��وراهای اسالمی کشور

«ملکری» به «عليقلیزاده» رسید

و انتخاب ش��هرداران مصوب  ،1375/3/1به موجب این
حکم بهعنوان سرپرست شهرداری ری منصوب میشوید.
قلیزاده پیش از این س��وابقی همچون شهردار شهر نور،
ش��هردار جویبار ،شهردار خرمآباد ،ش��هردار منطقه 19
تهران (در زمان ش��هرداری احمدی نژاد) ،مدیرکل دفتر
هماهنگی س��ازمان همیاریها و دهیاریهای کش��ور،
ش��هردار همدان ،معاونت امور مناطق شهرداری تهران و
شهردار گلس��تان را در کارنامه کاری خود دارد .استاندار
تهران همچنین اعالم کرد که مراسم معارفه شهردار ری
سهشنبه 19دی برگزار میشود.
شهردار ري در گفتوگو با «قانون»:
اجرايي بودن سوابقم دليل انتخابم بود
نه سياسي بودنم
ش��هردار جديد ري در پاسخ به اين س��وال كه چه حسي
نس��بت به انتصاب به س��مت جديد خود به عنوان نخستين
شهردار ري داريد ،گفت :حس خاصي ندارم و هر جا شهردار
بودم ،استاندار وقت از من خواسته است تا به جاهاي ديگر بروم
و مشكالت آنجا را نيز حل كنم .اكنون نيز تنها به خدمت به
مردم شريف و مذهبي ري فكر مي كنم.
حس��ين عليقليزاده در گفتوگو با «قانون» با اش��اره به
اينكه ري تاكنون ش��هرداري مستقل نداشته است ،تصريح
كرد :منكر خدمات شهرداري تهران به ري نيستم ،اما اكنون
درحالي ش��هرداري مس��تقل ب��راي آن ايجاد ميش��ود كه
س��ازمانهاي خدماترس��ان ندارد و بايد اين س��ازمانها را
ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه براي پيشرفت و توسعه ري بايد برنامه
مستقلي داشت ،افزود :اين كار سختيها و كاستيهايي خواهد

البرز
ایران نژاد،

فرماندار کرج مطرح کرد

غيرقانونيبودنفعالیتیکسومنانواییها
فرماندار کرج از غیرقانونی بودن فعالیت یک سوم نانوایی های این شهرستان خبر داد و علت را در ضعف نظارتی مسئوالن
دانس��ت .به گزارش مهر ،مهدی ایران نژاد در جمع اعضای اتحادیه نانوایان اظهار کرد :اصناف ب��ه ویژه نانوایان به عنوان
اقشار زحمتکش جامعه نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی مردم و س�لامت آنان دارند .وی با تاکید بر همراهی اصناف
در شکلگیری انقالب و تداوم آن گفت :در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی و انواع دسیسه های استكبار مواجه است،
نقش اصناف و بازاریان به ویژه نانوایان که در مقاطع حساس کش��ور یار و یاور مسئوالن نظام بوده اند ،بسیار حائز اهمیت
است .فرماندار تصریح کرد :فعالیت غیرمجاز یک سوم نانوایی های کرج که عمده علت آن ضعف نظارت است ،باعث ایجاد
نارضایتی در میان مردم شده که باید ساماندهی آنها از سوی دستگاه های ذی ربط در دستور کار قرار گیرد .وی افزود :عدم
رعایت مسائل و نکات بهداشتی ،استفاده از جوش شیرین ،کم فروشی و گران فروشی از مهمترین تخلفاتی است که باید با
همکاری اتحادیه تدابیر الزم به منظور ساماندهی این واحدها اتخاذ شود.

داشت .تاكنون با برنامه شهرداري تهران اداره ميشده است
و ري اكنون به برنامه مستقلي براي ادامه كار خود نياز دارد.
اين مسئول با اش��اره به اينكه اجرايي بودن سوابق من و
نه سياسي بودن ،باعث انتخاب من به اين سمت شده است،
ادامه داد :من هم با دكتر احمدينژاد و هم با دكتر قاليباف در
ش��هرداري تهران كار كرده ام و من هرجا باشم ،هدف اصلي
من خدمت است.
عليقليزاده در پاسخ به اين سوال كه اكنون وسط مناقشه
شهرداري و دولت به اين سمت انتخاب شده ايد ،تصريح كرد:
من خودم را وسط مناقش��ه نميبينم و كارم به اين مناقشه
ربطي ندارد .من به ري توجه دارم كه يك شهر تاريخي است
و به قول مقام معظم رهبري قبله تهران است ،پس بايد رفت
و كار را اداره كرد.
شهرداري ري با اش��اره به اينكه مردم بايد تغيير خدمت
را احس��اس كنند ،گفت :ري ب��ه صورت سينوس��ي روزانه از
 30تا  300هزار گردش��گر دارد ،گردشگري اين شهر به
توجه بيش��تري ني��از دارد ،نزديكي به ف��رودگاه امام
خميني (س) و نيز وجود حرم مطهر عبدالعظيم از
ويژگيهاي اين شهر است كه بايد روي آن كار كرد.
وي با بيان اينكه هردو طرف يعني شهرداري
و دول��ت عقالني��ت و خدمت را سرلوحه كار
خود قرار

دادهاند ،افزود :اختالفات سياس��ي نبايد مانع خدمترساني
به مردم ش��ود .ري جايگاه رفيعي دارد ،حوزه علمي برجسته
اي دارد و بايد با تكيه بر ت��وان نيروهاي مذهبي ،حزب اللهي
ها ،اصناف و حمايت اقش��ار مردم براي اين شهر برنامهريزي
كرده و مسير توسعه آن را هموار كرد .عليقليزاده در پايان در
پاسخ به اين سوال كه آيا شما نيز به ضرورت جداسازي ري
از تهران رسيده بوديد ،بيان كرد :اجازه بدهيد به اين پرسش
پاسخ ندهم.

رباطكريم
نکو،
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی خبر داد

خرداد،زمانبرگزارينخستینانتخاباتشورایشهرپرند

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی گفت :نخستین دوره از «انتخابات شورای شهر» شهر جدید
پرند خردادماه برگزار می ش��ود .به گزارش مهر ،ابراهیم نکو تصریح کرد :با توجه به اینکه در سال جاری شهرداری در شهر
جدید پرند استقرار یافته است ،نخستین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر 92همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
خرداد برگزار می شود .وی با توجه به حساسیت این موضوع و اینکه پرند برای نخستین بار صاحب شورای اسالمی شهر خواهد
شد ،تاکید کرد :افرادی دلسوز ،متعهد و وفادار به والیت برای خدمت به مردم وارد صحنه شده و در این انتخابات ثبت نام کنند.
نماینده مردم در مجلس گفت :افرادی باید در این انتخابات نامزد شوند که همسو با مسئوالن بوده و همچنین مورد احترام مردم
و نیت و هدف شان در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و والیت فقیه باشد .نکو با بیان اینکه خود یکی از اعضای
هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران است ،تاکید کرد :با افراد متخلفی که با تبلیغات زودهنگام به دنبال مخدوش
کردن اذهان مردم هستند و در امر انتخابات شوراها اخالل ایجاد کنند ،به شدت برخورد خواهیم کرد.

