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نخستین هفته

 5ویژگی
کلیدی نوآوران
موفق

نامه ویژه
همسران

آدم بودن عبارت قشنگیه چون فرقی بین زن و مرد
نمی گذارده قلب و مغز آدم ها جنسیت نداره:
شاید بهتر بود از خوبی ها و احساسات زنانگی می
نوشتیم و حقوق از دست رفته نیمی از جامعه
بشری،اما به بهانه روز دختر طرف صحبت ما به
نسل آینده زنان جامعه بشری است که بیش از آن که
به جنسیت خود فکر کنند به انسانیت خود بیندیشند.
به این که در کنار مادر بودن و زن در خانه بودن
وظایف دیگری هم دارند .وظایفی که خیلی بیشتر از
مسئولیت های جنس مخالف آنها است اگر مرد ها
دغدغه زندگی و مخارج و هزینه ها را دارند زنها
نقش پرورش نسلی سالم و درستکار را برای آینده
نیز به دوش می کشند و با تربیت و آموزش الزم می
توانند آرامش و آسایش را نه تنها به خانواده خود،
بلکه به جامعه نیز هدیه نمایند،اینکه چگونه به این
خود باوری برسند از همین امروز شروع می شود و
بیش از هر کس در جامعه هم جنس های خودشان
هستند که به درست شکل گیری ایشان کمک می
کنند .آموزش و پرورش از ارکان اصلی این تربیت
است و بعد از آن نقش مهمی را رسانه ها بویژه،صدا
و سیما و بعد مطبوعات بر عهده دارند ،فعالیت
های اجتماعی با رو یکرد توجه به نیاز های آموزشی
وبهداشتی که در انجمن های مردمی بخصوص ویژه
بانوان و دختران باید به وجود بیاید از نکات مهم این
خدمات اجتماعی است.اما همه ی این ها به اندازه
پرورش درست مادران امروز تأثیر گذار نیست.شکل
گیری نقش انسان از کودکی است و نوجوانی و
جوانی هر کدام کامل کننده قسمت قبل است .توجه به
رابطه مادر با کودک بویژه دختران باعث می شود تا
نیاز های عاطفی وی در همان شروع ،توسط مادر
شناخته شود و با توجه به تجربه قبلی ،مادر می
تواند به ایجاد آرامش و پیشرفت برای شناخت خود
به فرزندش کمک شایسته ای انجام دهد ،این کمک و
یاری با کمک به خود شناسی و عبور بهتر از سن
بلوغ گرفته تا شناخت و خود باوری شخصیتی دختر
کمک می کند،متأسفانه کم نیستند خانواده هایی که
دچار بحرانهای خانوادگی و مشکالت فراوان هستند.
و همین مسئله باعث می شود که توجه الزم به
فرزندان و بویژه دختر بچه ها نشود،یکی از
مهمترین و خطرناک ترین این بحران ها هیجانات
سن بلوغ است که در اشکال مختلف مانند آرایش
کردن ،ایستادن در مقابل آینه و حتی پر خوری
است ...دختران بویژه در جوامع مذهبی مانند ایران
که حساسیت های بیشتری روی ورد و خروج دختر
خانم ها است با مشکالت درونی بیشتری رو برو
هستند که بدترین شکل تربیتی است و درست بستر
خطر ناکی است برای افراد سودجو که در کمین این
دختر بچه ها هستند و در ست در این زمان است که
دختران زیادی دستخوش روابط بسیار خطرناکی می
شوند  .متاسفانه نقش تربیتی و دلسوزانه مادران و
والدین به مرور کم می شود و معلمین نیز بدالیل
فراوانی از ایجاد رابطه عاطفی خود داری می کنند و
همه اینها دست به دست هم می دهند تا به بحران و
خطر نزدیکتر شوند.در بهترین شرایط تأثیر منفی
این رفتار و گفتار دوستان مشکل دار هستند که بال
شک در زندگی و آینده فرد تأثیر فراوانی دارد...ص2
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انسانیت

مجتبی یزدانی
شهردار منطقه یک تهران
Email: yazdani-m@region1.tehran.ir

تلفن22716222-22711222 :

مس
هب انسان بودنت کش کن اگر تضعفی دیدی
ولی از انن امروزت هب او چیزی نبخشیدی
هب انسان بودنت کش کن اگر چارد هب سر داری
ولی از زری آن چارد هب یک دیواهن خندیدی
هب انسان بودنت کش کن اگر اقری قرآنی
ولی رد ردک آیاتش دچار کش و رتدیدی
هب انسان بودنت کش کن اگر گفتی خدا رتسی
ولی از رتس اموالت تمام شب نخوابیدی
هب انسان بودنت کش کن اگر ره ساهل رد حجی
ولی از حال همنوعت سوالی هم نپرسیدی
هب انسان بودنت کش کن اگر مرگ مرا دیدی
ولی قدر سری سوزن ز جای خود نجنبیدی
)مریم نیکوبخت(

شرح فعالیت و وظایف و چارت سازمانی
دریافت برنامه ها وسیاست های مصوب شهرداری درارتباط با وظایف منطقه و برنامه ریزی جهت اجرای آنها.
نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اقدام الزم جهت اجرای صحیح تمامی آئین نامه ها ودستورالعملهای ابالغی شهرداری  ،ضمن کسب اطالع مستمر از تغییرات آنها.
کنترل و نظارت بر حفظ و اداره کردن دارائیهای منقول و غیر منقول شهرداری منطقه.نظارت بر انجام معامالت شهرداری منطقه اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول  ،اجاره و استیجاره بنامشهرداری و همچنین امور مربوط به اراضی و امالکی که در مسیر طرحهای عمرانی قرار می گیرند  ،با رعایت
مقررات ایین نامه های مالی و معامالتی شهرداری و براساس اختیارات تفویض شده.
نظارت بر برآورد و پیشنهاد بودجه سالیانه منطقه براساس فرمها و دستورالعملهای ابالغی ازطرف شهــــرداریمرکز و درخواست اصالح و یا متمم بودجه در صورت نیاز.
نظارت بر انجام کلیه هزینه های جاری وعمرانی در چارچوب بودجه مصوب و تهیه گزارشهای مالی و آمارهایموردنیاز بر حسب الزامات قانونی و یا آئین نامه و ضوابط شهرداری.
تبصره  :مسئولیت اجرای بودجه شهرداری منطقه به عهده شهردار و معاون مالی و اداری منطقه است و واگذاری
این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد.
نظارت بر وصول عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهای مربوط وتالش جهت تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همکاری و همیاری شهروندان.
نظارت بر انجام امور اداری  ،پرسنلی ،خدماتی و تدارکاتی منطقه درچارچوب قوانین ومقررات.پیشنهاد اسامی اعضاء کمیسیونهای معامالت وتحویل با رعایت مقررات مربوطه.نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان ،پایان کار ساختمان  ،پروانه کسب  ،گواهی عدم خالف ،استعالم طرح و رسیدگی به تقاضای تفکیک و بطور کلی کنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگیری از
فعالیتهای ساختمانی غیر مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهای ابالغی.
نظارت بر نحوه اجرا و انجام عملیات عمرانی مانند احداث ،اصالح و توسعه معابر سواره رو ،پیاده رو و میادین،جدولبندی ،آسفالت و موزائیک معابر و نظایر آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعملهای ابالغی.
انجام پیش بینی ها و اقدامات الزم در جهت محافظت منطقه در برابر حوادث طبیعی ( زلزله  ،سیل و  ) . .و غیرطبیعی در حدود وظایف شهرداری و رفع خطر از معابر و اماکن عمومی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
نظارت بر کنترل بهداشت عمومی و پاکیزگی محیط زیست از طریق جمع آوری زباله ،تنظیف و پاکسازی معابر،انهار عمومی و مجاری آب و فاضالب و الیروبی قنوات در سطح منطقه.
نظارت بر نحوه احداث ،توسعه و نگهداری فضای سبز عمومی و پارک و زیباسازی محدوده منطقه در چارچوببرنامه های ابالغی و ضوابط مربوطه.
نظارت بر نحوه اجرای رفع مزاحمت صنایع آلوده کننده محیط زیست و مشاغل مزاحم با هماهنگی واحدهای ذیربطو رفع سد معبر و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز از اماکن عمومی .و...ادامه در سایت شهر داری منطقه یک

