
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری تهــران گفــت: 
شــهرداران در خــط مقــدم ارائــه خدمــات در شــهرهای متبــوع 
ــاس  ــر از مقی ــا فرات ــهرداران بعض ــرد ش ــتند و عملک ــود هس خ

ــی محــل خدمــت آنهــا اســت. نقشــه جغرافیای
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــهرداری 
باغســتان، دکتــر تقــی زاده  طــی نشســت مشــترک شــهرداران 
شــهرهای اســتان تهــران کــه بــا حضــور ســلیمانی راد مدیــرکل 
ــدار شهرســتان  ــه طاهــری فرمان دفتــر شــهری و شــوراها، نورال
ــتانداری ،  ــی اس ــوزه عمران ــئوالن ح ــران و مس ــهریار، مدی ش
دکتــر رنجبــر شــهردار باغســتان و کلیــه شــهرداران شــهرهای 
اســتان تهــران  در فرهنگســرای آفتــاب باغســتان برگــزار شــده 
بــود اظهــار داشــت:در اتفاقــات ســیل اخیر در اســتان خوزســتان 
کامــا مشــخص بــود کــه نقــش شــهرداران منحصــر بــه شــهر 
ــا همــه امکانــات پیشــگام ارائــه  محــل خدمــت خــود نبــود و ب

خدمــت بودنــد و ایــن زحمــات شایســته تقدیــر اســت
ــران در  ــتانداری ته ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه بعضــا  ــزود: شــهرداران البت ــاب باغســتان اف فرهنگســرای آفت
ــا  در مــواردی هــم کــه مســئولیت حقوقــی ندارنــد امــا عرفــأ ب
ــد. ــی دانن ــه مســئولیت شــهرداران را مســئول م گســترش دامن

او همچنیــن اظهــار داشــت: در مجموعــه معاونــت عمرانــی 
اســتانداری تهــران از همــه ظرفیــت هــا بــرای حمایــت از 

ــت ــم گرف ــره خواهی ــهرداران به ش
تقــی زاده در جمــع شــهرداران اســتان تهــران در خصــوص 
ــه  ــه منزل ــد کــرد: اگــر شــهر را ب حــل مشــکات شــهری تاکی
موجــود زنــده فــرض کنیــم کــه دوران اوج و افــول دارنــد مــی 
ــده  ــود زن ــون موج ــز همچ ــهرها نی ــه ش ــرد ک ــان ک ــوان اذع ت

دچــار عارضــه و بیمــاری مــی شــوند و در ایــن مواقــع بایــد بــه 
متخصــص رجــوع کنیــم.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری تهــران 
ــهرداری  ــی ش ــه میزبان ــه ب ــش دوره ای ک ــن همای ــان ای در پای
ــای  ــراری دوره ه ــزوم برق ــه ل ــود، ب ــده ب ــزار ش ــتان برگ باغس
آموزشــی پرداخــت و گفــت: از وظایــف مدیریــت شــهری 
مراقبــت از مجموعــه تحــت مدیریــت خــود اســت و در ایــن راســتا 

ــت. ــرورت اس ــک ض ــی ی ــهروندی و مدیریت ــای ش ــوزش ه آم

فرمانــدار شهرســتان مــارد گفت:موضــوع 
حریــم یکــی از چالــش هــای روزانــه روســتاها 
ــدارد. ــاز می ــعه ب ــد توس ــا را از رون ــده و آنه  ش

ســجادبرنجی طــی نشســت بــا اعضــای شــورای 
ــور بررســی  ــه منظ ــزی ب اســامی بخــش مرک
 ، مســائل و مشــکات روســتاهابرگزار شــد 
ــص در  ــم نق ــازه دهی ــد اج ــرد: نبای ــار ک اظه
ــرای  ــی ب ــات، پوشش ــود امکان ــن و کمب قوانی
فســاد حاصــل از ســاخت و ســازهای غیــر 

ــود. ــاز بش مج
وی گفــت : یکــی از مهمتریــن موانــع 
توســعه روســتاها مشــخص نشــدن حریــم 
ــرح  ــت ط ــزم اس ــکن مل ــاد مس ــت. بنی آنهاس
هــای هــادی روســتاهایی کــه افــق ده ســاله آن 

ــد. ــری کن ــریعا بازنگ ــته را س گذش
ــزود: تامیــن آب شــرب روســتاهای  وی اف
شهرســتان در اوج مصــرف از مهمتریــن دغدغــه 

هــای مدیریــت شهرســتان اســت.
برنجــی اضافــه کــرد: ســاخت و ســازهای 

غیــر مجــاز، تفکیــک اراضــی 
تهدیــد  را  روســتاها  و...آینــده 
وظیفــه  چنــد  هــر  میکنــد. 
ــوراهای  ــاران و ش ــی دهی عمران
داخــل  در  روســتایی محــدود 
امــا  اســت  روســتاها  بافــت 
میخواهیــم کــه حتمــا در زمینــه 
ــازهای  ــاخت و س ــا س ــارزه ب مب
بافــت  از  خــارج  مجــاز  غیــر 
نیــز دســتگاه هــای مســئول 
شهرســتانی را کمــک نماینــد.

فرمانــدار مــارد گفــت : 
متاســفانه بعضــی مواقــع نواقــص 
قانونــی و کمبــود امکانــات در 
ــاز  ــر مج ــازهای غی ــاخت و س ــا س ــارزه ب مب
ــا و  ــگاری ه ــهل ان ــه س ــرای توجی ــی ب پوشش

ــود. ــاد میش فس
برنجــی تصریــح کــرد: جهــت گیــری 
دولــت در واریــز منابــع حاصــل از مالیــات بــر  
ــه حســاب دهیــاری هــا باعــث  ارزش افــزوده ب
ــر  ــتایی در سراس ــت روس ــازی مدیری توانمندس
ــتاها را  ــای روس ــاخت ه ــد و زیرس ــور ش کش

ــرد. ــول ک متح
وی عنــوان کــرد: شــوراها ضمــن پرهیــز از 
دخالــت در امــور اجرایــی بایــد بــه نحــوه هزینــه 
کــرد ایــن منابــع  نظــارت دقیــق اعمــال نماینــد.

وی گفــت : تجربــه موفــق بخشــدارمرکزی 
ــم در  ــدار خان ــن بخش ــوان اولی ــه عن ــارد ب م
کمــک  یازدهــم  دولــت  در  تهــران  اســتان 
ــوان  ــه  گســترش الگــو اســتفاده از بان موثــری ب
ــه عنــوان بخشــدار در ســایر شهرســتان هــای  ب

ــد. ــتان ش اس

تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران:

شهرداری ها در خط مقدم ارائه خدمات  هستند
برنجی فرماندار مالرد:

مشخص نشدن حریم یکی از موانع 
اصلی توسعه روستاها است

کاویانی شهردار شهریار:

آغاز عملیات گسترده آسفالت 
مکانیزه معابر شهریار

مختاری شهردار شهر قدس:
بزرگترین پارک تفریحی- توریستی 

غرب تهران درشهر قدس 
احداث می شود صفحه6
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اکبری رئیس شورای اسالمی شهر مالرد:

ادارات خدمات رسان مالرد 
زمین های واگذار شده را تعیین 

تکلیف کنند

فعــال شــدن گســل اشــتهارد و لرزیــدن زمیــن درآذر 
مــاه ســال 96 تــازه از ذهــن مــردم اســتان تهــران بــه 
خصــوص شــهروندان شهرســتان هــای شــهریار، قــدس 
و مــارد پــاک مــی شــد کــه در چنــد روز پیش شــاهد 
زلزلــه ای بــا قــدرت 5.۱ ریشــتری بودیــم لــرزش روز 
ــه را  ــران خاطــره و وحشــت از زلزل ــای گذشــته ته ه
دوبــاره در وجــود مــردم فعــال کــرد وخــواب راحــت را 
از چشــمان مــردم ربــود در چنیــن مواقعــی مســئوالن 
مــا بایــد هوشــیار بــوده و بیــدار تــر از گذشــته جهــت 
ــارات  ــزان خس ــاندن می ــل رس ــه حداق ــگیری و ب پیش
ــی و  ــا کارشناس ــی کام ــاره اندیش ــی ،چ ــی و جان مال
ــان  ــن میهم ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــزی شــده ب ــه ری برنام
ناخوانــده داشــته باشــند پــس ایــن میهمــان ناخوانــده 
بــدون تعــارف مــی توانــد فاجعــه بزرگــی را در اســتان 
تهــران بــه خصــوص شهرســتان هــای شــهریار، قــدس 
و مــارد کــه از تراکــم جمعیتــی باالیــی و بافــت هــای 
فرســوده زیــادی برخــوردار هســتند بــه وجــود آورد. 

بافــت هــای فرســوده و ســکونت گاه هــای غیــر 
ــه  ــوان ب ــی ت ــران را م ــتان ته ــرب اس ــمی در غ رس
ــا  ــه ب ــه زلزل ــم ک ــداد کنی ــد جــدی قلم ــوان تهدی عن
ــدرت ریشــتری خــود مــی  ــزان ق ــش می اندکــی افزای

ــق  ــن مناط ــدنی را درای ــف نش ــه ای وص ــد فاجع توان
ــراه آورد. ــه هم ب

بــا ایــن وجــود خوشــبختانه مدیــران شــهری بــا 
ــه گزارشــاتی کــه از پــی گیــری هــای خــود  توجــه ب
ــزه و  ــد انگی ــه داده ان ــوع ارائ ــن موض ــا ای ــه ب در رابط
طــرح هــای خوبــی بــرای اجــرا در بافــت هــای 
فرســوده و ســکونت گاه هــای غیررســمی  در دســتور 
ــون:  ــی همچ ــفانه موانع ــه متاس ــد ک ــود دارن کار خ
ــدم  ــود اعتبارات،ع ــاک، کمب ــودن ام ــه ای ب قولنام
تعهــد بانــک هــا جهــت اختصــاص تســهیات بانکــی 
وهمچنیــن برخــی موانــع و مشــکات بــی مــورد 
ــود  ــای خ ــرح ه ــدن ط ــی ش ــهرداران را در اجرای ش
ــن  ــه در همی ــازد ک ــی س ــرو م ــت روب ــن بس ــا ب ب
ــق وردی  ــین ح ــای حس ــاب آق ــتا از جن راس
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــب م منتخ
ــتان  ــرم شهرس ــداران محت ــن فرمان و همچنی
هــای شــهریار، قــدس و مــالرد تقاضــا داریــم 
ــران  ــئوالن و مدی ــا مس ــتی ب ــی نشس ــه ط ک
ــورت  ــه ص ــا را ب ــته ه ــا و خواس ــهری نیازه ش
ــای  ــری ه ــی گی ــا پ ــد و ب ــی نماین ــد بررس ج
ــژه ای  خــود قبــل از وقــوع فاجعــه تدابیــر وی
اندیشــیده شــود و بعــد از ایــن موضــوع بایــد 
تقویــت ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتانها از 
لحــاظ امکانــات و تجهیــزات مناســب و مجهــز 
ــه خدمــات و مدیریــت  جهــت پیشــگیری، ارائ
بحــران  دردســتور کار قــرار گیــرد هــر چنــد 
ــه  ــن زمین ــهری درای ــران ش ــی از مدی برخ
اقدمــات شایســته و قابــل قبولــی تــا بــه امــروز 

ــد. ــته ان داش

 حق وردی منتخب مردم پی گیر باشد!
زلزله، میهمان ناخوانده ای که مقابله باید کرد!

خبرنگار- حجت اصغری

صفحه5

دی
حم

ی م
هد

: م
س

عکا



2 2

ــترده  ــات گس ــاز عملی ــهریار از آغ ــهردار ش ش
از  گفت:یکــی  و  داد  خبــر  مکانیــزه  آســفالت 
اولویت هــای ســال جــاری شــهرداری شــهریار 
ــر ســطح شــهر مــی باشــد  ترمیــم و بهســازی معاب
کــه در ایــن راســتا بــا اختصــاص اعتبــار ۶۰ 
میلیــارد ریــال عملیــات تــراش و روکــش آســفالت 
مکانیــزه معابــر ســطح شــهر طبــق جــدول برنامــه 

ــت. ــال اجراس ــده در ح ــزی ش ری
ــت:تاکنون  ــار داش ــاره اظه ــن ب ــی درای کاویان
عملیــات آســفالت میــدان نمــاز تــا پــل والیــت بــه 
ــوار آزادگان در دو  ــع و بل ــزار مترمرب ــراژ ۱۸ ه مت
الیــن آن  بــه متــراژ ۴۰ هــزار مترمربــع بــه اتمــام 
ــه ترتیــب معابــری کــه نیــاز بــه  رســیده اســت و ب
ــرا  ــفالت اج ــات آس ــد عملی ــاح دارن ــم و اص ترمی

خواهــد شــد.

کلیه خدمات حوزه 
شهرسازی تا پایان سال 

جاری الکترونیکی می شود
از  بازدیــد  در  شــهریار  شــهردار  کاویانــی 
از  گفت:یکــی  کهنــز  ســه  منطقــه  شــهرداری 
مشــکاتی کــه کلیــه مراجعیــن بــا آن مواجــه 
ــتا و  ــن راس ــت و درهمی ــان اس ــاف زم ــتند ات هس
ــت  ــترش دول ــوع و گس ــاب رج ــم ارب ــدف تکری باه
ــان  ــا پای ــازی ت ــات شهرس ــه خدم ــک کلی الکترونی
ســال جــاری بصــورت الکترونیکــی انجــام شــود.

هــای  مزیــت  افــزود:از  شــهریار  شــهردار 
ــازی  ــات شهرس ــه خدم ــودن کلی ــی نم الکترونیک
مــی تــوان به صرفــه جویــی در زمان،شــفاف ســازی 
ــهیل  ــریع وتس ــامت اداری،تس ــورداری از س و برخ
ــی و  ــات فیزیک ــذف مکاتب ــن ،ح ــور مراجعی در ام
تشــکیل پرونــده هــای ملکــی ،کاهــش هزینــه هــای 

ــود. ــاره نم ــوع اش ــاب رج ــاب ارب ــاب و ذه ای
ــده  ــت در آین ــد اس ــح کرد:امی ــی تصری کاویان
ــازی  ــمند س ــتاد هوش ــکیل س ــاهد تش ــک ش نزدی
ــه  ــی کلی ــت الکترونیک ــهریار جه ــهرداری ش در ش

ــیم.  ــات باش خدم
شــهردار شــهریار گفــت: از ابتــدای شــیوع 
ــزی  ــه ری ــات برنام ــا شــهرداری اقدام ــروس کرون وی
ــه  ــار ارائ ــت و در کن ــی را در پیــش گرف شــده خوب
ــار  ــت از اقش ــهروندان، حمای ــه ش ــی ب ــات کل خدم
ضعیــف و آســیب پذیــر جامعــه کــه قــادر بــه تهیــه 
ــرار داد. ــت کارق ــز اولوی ــد نی ــتی نبودن ــام بهداش اق

اقدامــات  از  برخــی  بــه  کاویانــی  بهــروز 
ــرد و  ــاره ک ــاره اش ــن ب ــهریار درای ــهرداری ش ش
ــتی از  ــک بهداش ــزار پ ــن ۱۴ ه اظهارداشــت: تامی

ــه  ــهریار ب ــهرداری ش ــی ش ــات حمایت ــن اقدام اولی
شــمار مــی رود کــه ایــن پــک هــا شــامل ماســک 
ــود  ــطوح ب ــت و س ــده دس ــی کنن ــع ضدعفون و مای
ــردی  ــت ف ــات بهداش ــو اقدام ــک س ــه از ی ــرا ک چ
ــاب  ــه حس ــدن ب ــالم مان ــرای س ــن روش ب مهمتری
ــوالت در  ــن محص ــر ای ــوی دیگ ــد و از س ــی آم م
ــت  ــران قیم ــاب و گ ــیار نای ــی، بس ــای ابتدای روزه
ــای  ــه کمــک نیروه ــا را ب ــن بســته ه ــذا ای ــود. ل ب
جهــادی بــه خانــواده هایــی رســاندیم کــه قــادر بــه 

ــد. ــی نبودن ــن اقام ــن چنی تامی
ــش  ــران پی ــه بج ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــد  ــه درآم ــی ک ــی خانوارهای ــیب دیدگ ــده و آس آم
فصلــی یــا روزمــزد داشــتند الزم بــود ضمــن 
ــواده  ــن خان ــا از چنی ــت آنه ــان و منزل ــظ ش حف
هایــی حمایــت الزم صــورت بگیــرد لــذا شناســایی 
خیریــن شــهر و دعــوت از آنهــا در حمایــت از اقشــار 
آســیب پذیــر جامعــه نیــز در دســتور کار شــهرداری 

ــت.  ــهریار گرف ش
بهــروز کاویانــی در ایــن خصــوص گفــت: 
ــتی  ــت معیش ــه حمای ــاز ب ــه نی ــای ک ــواده ه خان
اشــخاص  تهیــه کردیــم همچنیــن  را  داشــتند 
ــر را  ــور خی ــکاری در ام ــابقه هم ــه س ــدی ک توانمن
ــداری  ــم فرمان ــم لیســت نمــوده و تقدی داشــتند ه
ــدان شــهر،  ــر ســاماندهی نیازمن ــاوه ب ــم و ع کردی
ــه  ــر گون ــا از ه ــوند ت ــاماندهی ش ــز س ــن نی خیری

مــوازی کاری پرهیــز شــود.
ــهریار  ــهرداری ش ــهم کمــک ش ــزود: س وی اف
ــک  ــه ی ــد ک ــری ش ــه پیگی ــر جداگان ــن ام در ای
ــه  ــه ب ــن مصوب ــی اســت ای ــارد ریال ــه دومیلی مصوب
ــهری در  ــت ش ــه مدیری ــق مجموع زودی و از طری
مســیر رزمایــش حمایــت از همشــهریان قــرار 

خواهیــم داد.

آتش نشانی بازوی قدرتمند 
شهرداری  در عملیات اجرایی است

کاویانــی بــا بیــان اینکــه در خــط مقــدم مبارزه 
بــا کرونــا ســازمان آرامســتان هــا، پســماند و چنــد 
ــس  ــت: پ ــر هســتند گف ــز درگی ــر نی ــازمان دیگ س
ــا در  ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتاد مب ــکیل س از تش
شــهرداری شــهریار؛ ســازمان آتــش نشــانی را ســتاد 

ــم. ــن کردی ــر تعیی ــی معاب ــی گندزدای عملیات
وی ادامــه داد: پیــرو چنیــن تصمیمــی، کلیــه 
وانــت بارهــا و امکانــات موجــود در ســایر ســازمانها 
ــک  ــن ی ــدند بنابرای ــزام ش ــی اع ــتاد عملیات ــه س ب
ــری،  ــزار لیت ــزن ۳۰ ه ــه مخ ــز ب ــودرو را مجه خ
ــری  ــه مخــازن ۱۵ هزارلیت ــر را ب دو خــودروی دیگ
ــار مجهــز بــه  تجهیــز کردیــم و حــدود ۱۰ وانــت ب
مخــزن را، کــه مربــوط بــه ســازمانهای فضــای ســبز 
ــزام  ــانی اع ــش نش ــل آت ــه مح ــود ب ــماند ب و پس

ــم. نمودی
وی تصریــح کــرد: کلیــه مــواد اولیــه گندزدایی 
را خریــداری و در ســازمان آتــش نشــانی دپــو مــی 
ــه مخــازن نصــب شــده  کردیــم و پــس از تزریــق ب
روی خودروهــا، جهــت گندزادیــی بــه ســطح شــهر 
ــط  ــی توس ــای اصل ــان ه ــدند. خیاب ــی ش ــزام م اع
ــی شــدند  ــی م ــش نشــانی ضدعفون ــای آت خودروه
ــان هــای  ــی خیاب ــار گندزدائ ــت ب و خودروهــای وان
ــن  ــا و ب ــه ه ــتند. در کوچ ــده داش ــی را بعه فرع
بســت هــا، تــا آنجــا کــه ممکــن بــود بــا منبــع هــای 
۲۰ لیتــری تحــت فشــار و قابــل حمــل توســط نفــر 

ضدعفونــی مــی شــدند.

کاویانی شهردار شهریار:

آغاز عملیات گسترده آسفالت مکانیزه معابر شهریار
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عضو شورای اسالمی شهریار:
احداث گرمخانه مدرن در 

شهریار عملیاتی می شود

عضــو شــورای اســامی شــهر شــهریار گفــت: احــداث گرمخانــه در 
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــتور کار ق ــامی در دس ــورای اس ــم ش دوره پنج
ــه  ــه زودی شــهریار از داشــتن گرمخان تخصیــص اعتبــار مناســب ب

مــدرن در غــرب اســتان تهــران بهــره منــد مــی شــود.
ــداث  ــرای اح ــت: ب ــار داش ــاره اظه ــن ب ــهبازیان درای ــور ش منص
گرمخانــه  زمیــن در بلــوار شــورا بــه وســعت دو هــزار و 850 
ــت  ــه از باف ــی و فاصل ــاظ مکان ــه لح ــه ب ــرار دارد ک ــع ق مترمرب
ــون  ــم اکن ــت و ه ــهرداری اس ــورا و ش ــد ش ــورد تایی ــکونی م مس
ســوله ای بــه مســاحت ۷00 مترمربــع و بــا ظرفیــت ۱20 تــا ۱50 

ــت. ــده اس ــداث ش ــر در آن اح نف
وی ادامــه داد: اعتبــاری معــادل دو میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل 
ایــن گرمخانــه نیــز در نظــر گرفتــه شــده کــه چنــد ســوییت بــرای 
اســکان موقــت خانــواده هایــی کــه بــه دلیــل مشــکات مالــی تــوان 
ــف  ــا تکلی ــاه و ب ــی پن ــا ب ــته و در پارکه ــاره را نداش ــت اج پرداخ

شــده انــد، ســاخته مــی شــود.

معاون فنی عمرانی فرمانداری شهریار:

اولویت ، اتمام پروژه های نیمه 
تمام در شهرستان شهریار است 

شــهریار- معــاون فنــی عمرانــی فرمانــداری شــهریار گفــت: در 
ســال جــاری اتمــام پــروژه هــای نیمــه تمــام در اولویــت برنامــه هــای 
ــا  ــم ب ــی کنی ــاش م ــد داشــت و ت ــرار خواه ــتان ق ــی شهرس عمران
بهــر بــرداری ازایــن پــروژه هــای بخشــی از نیازهــای مــردم در حــوزه 

هــای مختلــف مرتفــع گــردد.
ــه  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفــت وگ محمــد رضــا عبدالعل
برخــی از پــروژه هــای نیمــه تمــام شــهریار اشــاره کــرد و درایــن بــاره 
اظهــار داشــت: هرچنــد ســال گذشــته بیــش از 250 کاس درس در 
شهرســتان شــهریار ســاخته شــد ولــی شــهریار در حــوزه آموزشــی 
از تراکــم دانــش آمــوزی بــاال و کمبــود فضاهــای آموزشــی رنــج مــی 
بــرد کــه درایــن زمنیــه تــاش خواهیــم کــرد بــا اتمــام پــروژه هــای 

نیمــه تمــام حــوزه آموزشــی بخشــی از نیازهــا را رفــع نماییــم.
وی بــه برخــی از پــروژه هــای نیمــه تمــام در حــوزه آموزشــی 
ــظ  ــه حاف ــداث مدرس ــروژه اح ــزود: پ ــاره اف ــن ب ــرد و درای ــاره ک اش
ــا مشــارکت شــهرداری باغســتان  ــظ ب ــاد و 9 کاســه حاف ســعید آب
ــرر  ــت و مق ــاخت اس ــال س ــزوده در ح ــل ارزش اف ــن مح و همچنی

ــه اتمــام برســد. ــروژه ب ــن پ ــت ای ــا هفتــه دول ــده ت گردی
وی ادامــه داد: دو مدرســه 20 کاســه مهســتان نیــز در مرحلــه 
نــازک کاری مــی باشــد و بــا تعهــد ســازنده بایــد در هفتــه دولــت بــه 
ــرداری برســد و همچنیــن در شــهریار ســه منطقــه شــهرک  بهــره ب
ــا تحــرک خــوب  ــروژه ب ــز شــهرداری پ ــم و المهــدی نی ــن، مری وائی
ــارد  ــغ 6 میلی ــزود مبل ــل ارزش اف ــاخت دارد و  از مح ــال س در ح
ــان جهــت احــداث مدرســه ۱5 کاســه  شــهرک ثامــن االئمــه  توم

)ع( هزیــن شــده اســت.
وی توجــه بــه پــروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی نیــز اشــاره کرد 
و گفــت: پــروژه نیمــه کاره ورزشــگاه یوســف آبــاد در مرحلــه پایانــی 
کار عمرانــی قــرار دارد و تاکنــون 5 میلیــارد از محــل ارزش افــروده 
بــرای آن هزینــه شــده اســت و همچنیــن ورزشــگاه حصارســاتی بــا 

هزینــه 3 میلیــاردی در مرحلــه پایانــی قــرار دارد.
وی تصریــح کــرد: ورزشــگاه 5 هــزار نفــری شــهر وحیدیــه نیــز 
ــری  ــی گی ــا پ ــه ب ــوده ک ــان ب ــای وزارت ورزش و جوان ــروژه ه از پ
هــای اداره ورزش و جوانــان شــهریار و مجموعــه فرمانــداری پیشــرفت 

خوبــی را داشــته اســت.

فــروش  شــهریار  اســامی  شــورای  رئیــس 
امــاک را بخشــی  از درآمدهــای شــهرداری دانســت 
و گفــت: قــرار نیســت امــاک متعلــق بــه شــهرداری 
ــی  ــد از قســمت های ــه بای خــام فروشــی شــود ، بلک
کــه بــه شــهر اضافــه شــده، بــه طــور بهینــه اســتفاده 

کنیــم.
بهــزاد درخشــان اســتفاده از فرصــت وظرفیــت 
ــاره  ــن ب هــای خــوب شــهر را مهــم برشــمرد و درای
ــهر  ــادی ش ــای اقتص ــد از فرصته ــت: بای ــار داش اظه
اســتفاده نمــوده و بــا نفــوذ در جزییــات و ظرفیتهــای 
موجــود بــه ســمت درامدهــای پایــدار بیشــتری 

باشــیم.
وی ادامــه داد: ارزش دارایــی هــای امــاک 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــج ه ــر پن ــغ ب ــهرداری را بال ش
دانســت و بــا اعمــال مدیریــت خــوب و دقــت و 
تمرکــز  مــی تــوان از ایــن داراییهــا در راســتای 
ــر  ــه موردنظ ــرد و بودج ــتفاده ک ــهری اس ــش ش جه

ــود. ــق نم رامحق
پیرامــون  نقدهــا  از  برخــی  بــه   درخشــان 
ــر  ــا اگ ــزود: قطع ــهرداری اف ــه ای ش ــث بودج مباح
نقــدی منصفانــه و درســت باشــد، بــه عقــب برگشــته 

ــم  و مشــکات را اصــاح خواهی
ــرد . ک

ــامی  ــورای اس ــس ش  رئی
شــهر شــهریار گفــت: متاســفانه 
ــهرداری  ــه ش ــل بودج ــال قب س
زیــرا  نشــد  محقــق  شــهریار 
و  ســخت  اتفاقــات   98 ســال 
تلخــی را در ایــن شهرســتان 
ــر  ــی تاثی ــه ب ــم ک ــاهد بودی ش
ــهرداری  ــای ش ــد فعالیته در رون

ــود. نب
ــال  ــه س ــان  بودج درخش
ــهریار را  ــهرداری ش ــته ش گذش

حــدود  556 میلیاردتومــان دانســت و افــزود: حــدود 
330 تــا 3۴0میلیــارد تومــان آن محقــق شــد و 
تقریبــا 200 میلیــارد از بودجــه عقــب ماندیــم ولــی 
ــا توجــه  ــا حاصــل کــرد کــه ب ــرای م ــی را ب تجربیات
بــه ادامــه مشــکات اقتصــادی در کشــور بایــد برنامــه 
ریــزی بهتــری بــرای محقــق کــردن چشــم اندازهــای 

ــیم. ــته باش ــف شــده در دروان بحــران داش تعری
ــه ای  ــه بودج ــال  الیح ــرد: امس ــه ک وی اضاف

کــه شــهردار ارایــه کــرد تقریبــا رقــم 622 میلیــارد 
تومــان بــود کــه بــا تمهیداتــی کــه در شــورا صــورت 
ــته  ــان بس ــار توم ــدد روی 630 میلی ــن ع ــت ای گرف

شــد.
و  موقعیــت  بــه  باتوجــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــدد 630  ــه در شــهریار وجــود دارد ، ع پتانســیلی ک
میلیــارد تومــان واقعــا رقــم بزرگــی نیســت چــرا کــه 
بخــش زیــادی از آن صــرف پراخــت حقــوق کارکنــان 

ــد. ــد ش ــهرداری خواه ش

رئیس شورای اسامی شهریار:

قرار نیست امالک متعلق به شهرداری خام فروشی شود

ویژه شهرستان های شهریار، قدس و مارد
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شــهردار باغســتان گفــت: میــزان ســرانه 
فضــای ســبز باغســتان درحــد اســتاندارد 

جهانــی قــرار دارد 

ــا  ــت: ب ــار داش ــاره اظه ــن ب ــر درای ــن رنجب حس
هــدف حفــظ و نگهــداری بهینــه از عرصــه  هــای فضــای 
ــای ســبز شــهری  ــاء فضاه ــات واکاری، احی ســبز، عملی
ــت شــهری اســت. موجــود جــزء اولویتهــای  کاری مدیری

شــهردار باغســتان افــزود: براســاس مطالعــات 
ســرانه  شهرســازی،  و  مســکن  وزارت  بررســیهای  و 
متعــارف و قابــل قبــول فضاهــای ســبز شــهری در 

ــر  ــه ازاء ه ــع ب ــا ۱2 مترمرب ــن ۷ ت ــران بی ــهرهای ای ش
ــن شــده  ــا شــاخص تعیی ــه در مقایســه ب ــر اســت ک نف
از ســوی محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد )20 تــا 
ــتان   ــهر باغس ــرانه ش ــر(، س ــر نف ــرای ه ــع ب 25 مترمرب
6۱/22 مترمربــع بــوده و در مقایســه بــا ســایر شــهرهای 

ــت. ــری اس ــم باالت ــور رق کش
رنجبــر خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود ایــن، در 
ــه  ــا توج ــم، ب ــن رق ــز ای ــور نی ــف کش ــهرهای مختل ش
ــا،  ــی آنه ــی و اقلیم ــاوت جغرافیای ــای متف ــه ویژگیه ب
بــا اختافاتــی همــراه اســت کــه میــزان آنــرا طرحهــای 

ــردد. ــن میگ ــهرها تعیی ــک از ش ــر ی ــوب ه مص

باغســتان  شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس 
ــال  ــه دنب ــتان ب ــامی باغس ــورای اس ــای ش گفت:اعض
محــات  در  امکانــات  و  خدمــات  عادالنــه  توزیــع 
مختلــف شــهر باغســتان اســت و عملکــرد خــوب 
ــت. ــول  اس ــل قب ــه قاب ــن زمین ــهری درای ــت ش مدیری

ــی  ــامی ط ــورای اس ــس ش ــی رئی ــال امام ج
ــا همراهــی اعضــای شــورای اســامی  ــه ب ــدی ک بازدی
ــتند  ــاد داش ــر آب ــه نصی ــه ۱5 کاس ــهر  از مدرس ش
ــهر و  ــامی ش ــورای اس ــه ش ــت:  مجموع ــار داش اظه
شــهرداری بــه دنبــال ایجــاد رفــاه و آســایش حداکثــری 
هســتند  تــاش  در  و  هســتند  شــهروندان  بــرای 
باحضــور مســتمر و پیگیــری هــای مــداوم پــروژه هایــی 
ــا  ــی شــهر نقــش مهمــی ایف ــه در پیشــرفت و آبادان ک
مــی کننــد در کوتــاه تریــن زمــان افتتــاح و بــه بهــره 

ــد. ــرداری برس ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
تــداوم بازدیدهــا مــی توانــد انگیــزه مدیــران را در 
راســتای خدمــت رســانی بهینــه بــه عمــوم شــهروندان 
ــه  ــهرداری ب ــورا و ش ــد،افزود: ش ــا بخش ــی ارتق گرام
ــات  ــه مح ــات در کلی ــه امکان ــع عادالن ــال توزی دنب
ــق  ــه ح ــارات ب ــه انتظ ــه ب ــا توج ــتند و ب ــهری هس ش
ــت   ــورا و شهرداری،میبایس ــه ش ــهروندان از مجموع ش
ــتاب  ــود را ش ــت خ ــردم حرک ــات م ــا مطالب ــو ب همس

ــیم. ببخش
امامــی در پایــان تصریــح کــرد: ایــن مدرســه ۱5 
ــران مدرســه ســاز،  ــا کمــک و مشــارکت خی کاســه ب
ــر  ــع و زی ــر مرب ــزار مت ــاحت 3 ه ــه مس ــی ب در زمین
ــی  ــالن ورزش ــاورت س ــع در مج ــر مرب ــای 360 مت بن
شــهید حــاج یــداهلل کلهــر و درمانــگاه در حــال احــداث 

ــاد احــداث میشــود. نصیرآب

احداث درمانگاه در نصیرآباد 
ضرورتی غیر قابل انکار

بازدیــد  در  باغســتان  شــهر  شــورای  رئیــس 
ــاد آن را  ــگاه نصیرآب ــداث درمان ــروژه اح ــی از پ میدان

ــرد. ــان ک ــکار بی ــل ان ــر قاب ــی غی ضرورت
ــه  ــه ب ــی ک ــد میدان ــی بازدی ــی ط ــال امام  ج
ــای  ــروژه ه ــهر از پ ــورای ش ــای ش ــایر اعض ــراه س هم
ــه  ــن مســاله ک ــان ای ــی ســطح شــهر ،ضمــن بی عمران
ــکاه از خواســته بحــق شــهروندان اســت  احــداث درمان
ــی  ــالن ورزش ــاورت س ــگاه در مج ــن درمان ــت: ای گف
شــهید کلهــر نصیرآبــاد در زمینــی بــه مســاحت 
ــع در  ــر مرب ــای ۱000 مت ــا زیربن ــع ب ــر مرب 5000مت

ــد. ــی باش ــداث م ــال اح ــه در ح ــک طبق ی
ــه منظــور  ــاره خاطرنشــان کــرد : ب ــن ب وی در ای
از  شــهروندان  منــدی  بهــره 
ــی  ــتی و درمان ــت بهداش خدم
ــزان  ــش می ــتای افزای و در راس
ــان،در  ــت و درم ــرانه بهداش س
امکانــات  هســتیم  تــاش 
درمانــی مناســب بــرای تمامــی 
و  آورده   فراهــم  شــهروندان 
را  بخــش  ایــن  مشــکات 

کاهــش  دهیــم.
ــامی  ــورای اس ــس ش رئی
بــا  گفــت:  باغســتان  شــهر 
مســتمر  و  مــداوم  پیگیــری 
اعضــای شــورای شــهر در صــدد 
ــان  ــل از زم ــروژه قب ــتیم پ هس
تعییــن شــده بــه اتمــام برســد.

ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
باغســتان گفت:توجــه بــه کیفیــت 
ــی از  ــرا یک ــال اج ــای در ح ــروژه ه پ
ــن  ــه درای ــد ک ــی باش ــا م ــت ه اولوی
راســتا پــروژه هــای شــهرداری چنانچه 
مبنــای  بــر  و  شــده  کارشناســی 
مطالعــات دقیــق فنــی و اقتصــادی 
ــه  ــی ب ــج مطلوب ــد نتای ــی گردن اجرای

همــراه خواهنــد آورد.
جــال امامــی موفقیــت عملکــرد 
ــرد  ــرو عملک ــورای اســامی را در گ ش
و  کــرد  عنــوان  شــهرداری  خــوب 
ــاد  ــت: اعتق ــار داش ــاره اظه ــن ب درای
داریــم کــه شــهرداری بــازوی اجرایــی 
و  اســت  شــهر  اســامی  شــورای 
ــه در  ــن مجموع ــوب ای ــرد مطل عملک
نهایــت بــه جلــب رضایــت شــهروندان 
منتهــی خواهــد شــد کــه همیــن امــر 
اســامی شــهر  اهــداف شــورای  از 

ــد. ــی باش ــتان م باغس
وی اعضــای شــورا را وامــدار و 
امانتــدار مــردم برشــمرد و درایــن بــاره 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش افزود:اعض
ــه مســائل و مشــکات شــهر  نســبت ب
و شــهرداری دغدغــه دارنــد و برهمیــن 
اســاس نیــز در طــول مدتــی کــه 

وظیفــه نمایندگــی مــردم را بــر عهــده 
ــا تــاش شــبانه  ــد مــی بایســت ب دارن
ــهر,  ــئولین ش ــل مس ــا تعام روزی و ب
شهرســتان و اســتان, نســبت بــه رفــع 

ــد. ــدام کنن ــکات اق ــن مش ای
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــتان از  ــرد : باغس ــح ک ــتان تصری باغس
ــای  ــه ه ــق و محل ــا و مناط ــش ه بخ
گوناگــون و پراکنــده ای تشــکیل شــده 
ــکاران  ــاش هم ــواره ت ــذا هم ــت ل اس
بنــده و مجموعــه شــهرداری ارائــه 
خدمــات بــه صــورت یــک نواخــت بــه 
ــت  ــوده و اس ــق ب ــن مناط ــی ای تمام

ــه راه  ــی س ــم و حیات ــروژه مه پ
از  بســیاری  گشــای  گــره  شــهریار 

مشــکات خواهــد بــود
امامــی بــه اجــرای طــرح خــوب و 
ــروژه ســه راهــی شــهریار  ارزشــمند پ
و  مهــم  پــروژه  کردوگفــت:  اشــاره 
حیاتــی ســه راه شــهریار کــه گــره 
گشــای بســیاری از مشــکات و موانــع 
ــوار  ــم ج ــهرهای ه ــران و ش ــهر ته ش
ــی شــد  اســت در ســال 98 کلنــگ زن
و امیــد میــرود در پایــان ســال جــاری 
ــروژه  ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــاهد به ش
ارزشــمند باشــیم ، ایــن پــروژه در 

تقاطــع بیــن بزرگــراه فتــح- 
باغســتان و در فاصلــه ۱300 
تقاطــع  غــرب  از  متــری 
ــراه  ــا بزرگ ــح ب ــراه فت بزرگ
ــت  ــه اس ــرار گرفت آزادگان ق
و یکــی از مســیرهای اصلــی 
ــران  ــهر ته ــاط کان ش ارتب
بــا شهرســتانهای شــهریار 
ــه  ــران ب ــتان ته ــرب اس و غ

ــی رود. ــمار م ش
ــری  ــش دیگ وی در بخ
گفــت  خــود  ســخنان  از 
ورودی  باغســتان  شــهر   :
شهرســتان محســوب مــی 
در  بنــده  همــکاران  شــود 
ــتان  ــهری باغس ــان ش پارلم

شــهر   ورودی  میــدان  تکمیــل  بــا 
و  شــمالی  کمربنــدی  احــداث  و 
ــدان ورودی و روشــنایی  ــی از می جنوب

کمربنــدی هــا توانســته
انــد قــدم موثــری در ایــن زمینــه 
بردارنــد، راه هــای مواصاتــی کــه 
همــواره از دغدغــه هــای اصلــی شــورا 
بــوده و اســت لــذا در ایــن زمینــه 
ــن  ــی بی ــای مواصات ــتیم راه ه توانس
محــات را توســعه دهیــم وهمچنیــن 

محلــه  گــذر  کنــار  هــای  پــروژه 
ســعیدآباد کــه کمــک شــایانی بــه 
ــز داشــته  ــی شــهری نی منظــر و زیبای

ــت. اس
ــامی  ــورای اس ــه داد: ش وی ادام
شــهر باغســتان در راســتای درخواســت 
هــا و مشــکات شــهروندان وبــا هــدف 
ــای  ــکات و ارتق ــع مش ــریع و رف تس
اســامی  شــورای  اعضــای  تعامــل 
شــهر جلســات ماقــات مردمــی را هــر 

هفتــه در برنامــه خــود گنجانــده اســت 
ــکات و  ــا و مش ــخگوی نیازه ــا پاس ت
انتقــادات  و  پیشــنهادات  همچنیــن 
ــد ، الزم  ــتان باش ــریف باغس ــردم ش م
میدانــم از همیــن رســانه روز ملــی 
شــوراها را بــه همــه همــکاران محتــرم 
و تاشــگر خــودم در پارلمــان شــهری 
شــهر باغســتان تبریــک عــرض نموده و 
موفقیــت و ســربلندی را از درگاه ایــزد 

ــتدعا دارم. ــان اس ــان برایش من

رنجبر شهردار باغستان خبر داد:

سرانه فضای سبز شهر باغستان درحد استاندارد جهانی است
رئیس شورای اسالمی شهر باغستان :

توزیع عادالنه خدمات و امکانات از برنامه های 
خوب مدیریت شهری باغستان است

جالل امامی رئیس شورای شهر باغستان:

پروژه های شهرداری باغستان کارشناسی شده و دقیق اجرا می شود

ویژه شهرستان های شهریار، قدس و مارد
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ــت:  ــارد گف ــهر م ــهردار ش ــارد- ش م
ــطح  ــم س ــر ه ــع غی ــده تقاط ــروژه ارزن دو پ
ــارد در  ــار راه م ــک و چه ــی مارلی ــه راه س
دســتور کار شــهرداری قــرار دارد کــه انشــاهلل 
بــا کلنــگ زنــی و بهــره بــرداری ازایــن طــرح 
هــا  یکــی از معضــات چندیــن ســاله شــهر 
ــع  ــهری مرتف ــک ش ــوزه ترافی ــارد در ح م

مــی شــود.
بــه  محمــد صــادق کولیونــد توجــه 
موضــوع ترافیــک و تســهیل در تــردد عبــور و 
مــرور در شــهر مــارد را از جملــه اولویتهــای 
ــمرد و  ــهری برش ــت ش ــای مدیری ــه ه برنام
درایــن بــاره اظهــار داشــت:همانطور کــه مــی 
دانیــد محــدوده ســه راهــی مارلیــک و چهــار 
راه مــارد طــی ســنوات گذشــته یکــی از گره 
هــای ترافیکــی شــهر مــارد شــناخته شــده 
ــا  ــد و شــهرداری مــارد در حــال حاضــر ب ان
ــی  ــال طراح ــب در ح ــص اعتبارمناس تخصی
تقاطــع غیــر هــم ســطح در ســه راهــی 
ــس از  ــاهلل پ ــه انش ــد ک ــی باش ــک  م مارلی
تاییــد طــرح در مراجــع بــاال دســتی عملیــات 
اجرایــی احــداث تقاطــع غیــر همســطح 
اجرایــی خواهــد شــد و بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــرد  ــم ک ــا ش خواهی ــروژه ت ــیت پ و حساس
ــن  ــوژی هــای نوی ــا  اســتفاده از تکنول کــه ب
ــان  ــن زم ــریع تری ــع را در س ــداث تقاط اح

ــرداری برســایم. ــر ب ــه به ممکــن ب
وی بــه  پــروژه تقاطــع غیــر هــم ســطح 
چهــار راه مــارد نیــز پرداخــت و ادامــه داد: 
در خصــوص تقاطــع غیــر هــم ســطح چهــار 
ــا  ــان ب ــات آن همزم ــز مطالع ــارد نی راه م
احــداث تقاطــع غیــر هــم ســطح ســه راهــی 
ــا توجــه بــه  مارلیــک انجــام خواهــد شــد . ب
ــی  ــور موصات ــک مح ــور چیتگری ــه مح اینک
ــه  ــی ب ــتان و راه ارتباط ــد شهرس ــن چن بی
ــی  ــد از ویژگ ــی باش ــور م ــتان کش ــد اس چن
صــورت   در  و  اســت  برخــوردار  خاصــی 
تخصیــص و جــذب اعتبــارات ملــی مــی 
توانــد گــره ترافیکــی آن محــدوده را مرتفــع 

ــد . نمای
حــال  ایــن  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
شــهرداری در نظــر دارد در برنامــه کوتــاه 
مــدت خــود نســبت بــه ســاماندهی ترافیکــی 
ــارد  ــار راه م ــدوده چه ــر مح ــد و منظ و دی
ــد  ــه میتوان ــد ک ــرا نمای ــی را اج ــرح های ط
ــن  ــوار و همچنی ــارک س ــکل پ ــل مش در ح
آراســتگی ورودی شــهر کارگشــا باشــد. از 
دیگــر برنامــه هــای ترافیکــی شــهرداری 
ــع  ــات طــرح جام ــه شــروع مطالع ــوان ب میت
ترافیکــی شــهر و ایجــاد لــوپ هــای ترافیکــی 
و احــداث معابــر جدیــد ماننــد، اتصــال بلــوار 
ــه میــدان نیایــش، ادامــه  مطهــری شــرقی ب
بلــوار جمــور بــه ســمت محــور چیتگــر، 
ــا  ــنجانی ب ــت اهلل رفس ــوار آی ــاماندهی بل س
ایجادروشــنایی، نصــب عائــم و تابلوهــای 
ــی  در  ــاح هندس ــورد اص ــد م ــیر و چن مس
برنامــه هــای آتــی ایــن شــهرداری در ســال 

ــرد ــاره ک 99 اش
برنامــه  شــد:  آور  یــاد  کولیونــد 
ــاده راه  مشــتمل  امکانســنجی و طراحــی پی
بــر مســیر تندرســتی و مســیر دوچرخــه 
ــرم)ص(  ــول اک ــای رس ــوار ه ــواری در بل س
ــه طــول ۱0 کیلومتــر و بلــوار حــاج قاســم  ب
ــه  ــر برنام ــوان از دیگ ــوار ارغ ــلیمانی و بل س
ــه در  ــد ک ــی باش ــهرداری م ــن ش ــای ای ه
ــر  ــور زی ــت ام ــط معاون ــر توس ــال حاض ح
بنایــی و ترافیــک در دســت اقــدام می باشــد.

ــا و  ــنایی پارکه ــل روش ــاد  و تکمی ایج
معابــر از دیگــر برنامــه هــای شــهرداری مــی 

باشــد

شهرداری مالرد برای 
مدیریت آب های سطحی 
برنامه کوتاه مدت و بلند 

مدت دارد
شــهردار مــارد توجــه بــه مدیریــت 
آبهــای ســطحی را یکــی از برنامــه هــای 
ــالهای  ــروع س ــا ش ــمرد و گفت:ب ــوب برش خ
ــهرکه  ــی ش ــعه آت ــی توس ــالی و از طرف ترس
ــهر را در  ــه ش ــر و ابنی ــطوح معاب ــش س افزای
پــی دارد، افزایــش روان آبهــای ســطحی 
ــت  ــه و ضعی ــه ب ــا تاوج ــی ب ــنوات آت در س
توپوگرافــی شــهر دور از ذهــن نیســت . فلــذا 
در همیــن راســتا بــروز مشــکات آبگرفتگــی 
ــت شــهری  روســتاهای پاییــن دســت مدیری
ــت  ــا اســتفاده از ظرفی ــا ب ــرآن داشــت ت را ب
مطالعــات  در  امیرکبیــر  دانشــگاه  هــای 
ــه  ــن برنام ــطحی و تدوی ــای س ــت آبه هدای
ــدت را  ــد م ــان و بلن ــاه، می ــدام کوت ــای اق ه
در دســتور کار قــرار بدهــد کــه امیدواریــم بــا 
ــف  ــای مختل ــرای فازه ــار اج ــص اعتب تخصی
مشــکل  رفــع  مــرور شــاهد  بــه  پــروژه 

ــیم. ــر باش ــی معاب آبگرفتگ

نهضت روکش آسفالت 
معابر اصلی منظر شهر مالرد 

را زیبا خواهد نمود
ــرای  ــع ب ــه جام ــارد از برنام ــهردار م ش
ترمیــم و روکــش آســفالت معابــر اصلــی 
شــهر خبــر داد و گفت:ایجــاد نهضــت روکــش 
ــتور کار  ــهر دردس ــی ش ــر اصل ــفالت معاب آس
ــاه  اســت  کــه انشــاءاهلل از اواســط خــرداد م
ــات  ــام عملی ــا اتم ــد و ب ــد ش ــروع خواه ش
معابــر شــهر نســبت بــه وضعیــت کنونــی در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــری ق ــت بهت وضعی
ــش  ــری  و روک ــه گی ــه داد: لک وی ادام
ــت  ــزء اولوی ــم ج ــی ه ــر فرع ــفالت معاب آس
هــای شــهرداری اســت کــه در حــال حاضــر 
توســط هشــت اکیــپ در ســطح محــات  بــا 

ــال  ــارد ری ــت میلی ــر بیس ــغ ب ــاری بال اعتب
مشــغول بــه کارنــد کــه انشــاهلل بــا تخصیــص 
ــن  ــر ای ــال دیگ ــارد ری ــل میلی ــار چه اعتب
پــروژه بــا ســرعت  بــا هــدف جلــب رضایــت 

ــت. ــد داش ــه خواه ــهروندان ادام ــوم ش عم
ــر  ــش معاب ــرد: روک ــح ک ــد تصری کولیون
ــداول و  ــض ج ــی و تعری ــای فرع ــه ه و کوچ
ــم  ــی ه ــر اصل ــوش معاب ــاد کفپ ــار و ایج انه
ــال  ــارد ری ــر چهــل میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
از دیگــر برنامــه هــای جــاری شــهرداری مــی 
باشــد کــه بــه عنــوان خدمتــی شایســته بــه 
ــم  ــارد تقدی ــردم شــریف شــهر م محضــر م
ــا  ــه ه ــن برنام ــرای  ای ــد ، در اج ــد ش خواه
ســعی بــرآن شــده اســت کــه خدمــات 
ــه در  ــه صــورت  مناســب و عادالن ــی ب عمران

ــردد. ــهرارائه گ ــی ش ــه اصل ــار محل چه
وی یــاد آور شــد: در حــوزه  دیــد و 
ــا اســتفاده  ــم ســعی شــده ب منظــر شــهر ه
ــه  ــبت ب ــاح نس ــاوران ذیص ــت مش از ظرفی
بازپیرایــی فضــای شــهراقدام شــود از جملــه 
ایــن پــروژه هــا مــی تــوان بــه تبدیــل کنــدرو 
بلــوار ارغــوان بــه پیــاده راه  و بازپیرایــی 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــرم )ص( اش ــول اک ــوار رس بل
ــدام  ــت اق ــنجی آن در دس ــات امکانس مطالع
میباشــد، حــذف تیــر بــرق هــای وســط بلــوار 
حضــرت رســول اکــرم ) ص(  در اجــرای 
ــهروندان  ــر ش ــد و منظ ــازی دی ــب س مناس
ــه میباشــد  ــن برنام ــای ای ــروژه ه ــر پ از دیگ
کــه تاکنــون   ۱200 متــر از کل مســیر5 
 25 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  کیلومتــری  
میلیــارد ریــال بــه همــراه نــور پــردازی اجــرا 

ــت. ــده اس ش

وجود بافتهای فرسوده 
تهدید جدی برای شهر 
مالرد محسوب می شود

ــوده  ــای فرس ــت ه ــود باف ــد وج کولیون
در شــهر مــارد را بــه عنــوان تهدیــد جــدی 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــهروندان عن ــهر و ش ش
ــزی  ــه ری ــال برنام ــه دنب ــت شــهری ب مدیری
ــده در  ــی ش ــات کارشناس ــجم و مطالع منس
ــاله  ــن س ــکل چندی ــن مش ــع ای ــدد رف ص

ــت. اس
وی درایــن بــاره اظهــار داشــت: بــا توجــه 
ــه در  ــر زلزل ــاالی خط ــک ب ــود ریس ــه وج ب
ــی  ــه زندگ ــم ک ــوارد مه ــی از م ــه یک منطق
بامخاطراتــی  را  منطقــه  درایــن  شــهری 
ــای  ــت ه ــود باف ــت  وج ــوده اس ــه نم مواج
ــتحکام  ــد اس ــاک فاق ــارد و ام ــوده م فرس
مــی  سرآســیاب  محــدوده  در  مناســب 
باشــد کــه در همیــن زمینــه شــهرداری 
ــران  ــازمان عم ــیس س ــد تاس ــارد فرآین م
ــب  ــا متعاق ــد ت ــال میکن ــی را دنب و بازآفرین
ــری آگاه  ــهیل گ ــر تس ــکیل دفات ــا تش آن ب
ســازی و جلــب مشــارکت و ارائــه بســته 
هــای تشــویقی بــرای مالــکان ؛ انشــاهلل 
ــد بازآفرینــی بافتهــای ناکارآمــد شــهری  رون

ــرد. ــورت پذی ص

سال جاری پروژه های 
ارزنده ای در حوزه های 

مختلف فرهنگی، ورزشی و... 
به بهره برداری خواهد رسید

شــهردار مــارد بــه پــروژه هــای در 
ــز اشــاره کــرد و  ــدام شــهرداری نی دســت اق
ــه نیــاز  ــا توجــه ب گفــت: مدیریــت شــهری ب
ســنجی و خواســته هــای بــه حق شــهروندان 
پــروژه هــای خوبــی در حــوزه هــای مختلــف 
فرهنگــی ، ورزشــی ،بهداشــتی و...در دســتور 

ــرداری از  ــره ب ــا به ــرار داده و ب ــود ق کار خ
آنهــا بخشــی از نیــاز شــهر وشــهروندان 

ــد. ــد ش ــع خواه مرتف
وی در ایــن بــاره اظهــار داشــت: تکمیــل 
ــارک  ــهرمارد در پ ــزرگ ش ــرای ب فرهنگس
مشــاهیر بــه عنــوان یــک پــروژه فرامنطقه ای 
مــی توانــد در رشــد و ارتقــای ســطح فرهنگی 
ــه  ــد ک ــته باش ــزایی داش ــه س ــر ب ــهر تاثی ش
ــر 6000  ــغ ب ــای بال ــا بن ــه ب ــن مجموع ای
متــر مربــع و ســالن آمفــی تئاتــر600 نفــری 
ــری  ــرتال، گال ــی ، کنس ــری نمایش ــا کارب ب
و کتابخانــه و مجموعــه فرهنگــی اشــاره 
ــای  ــه ه ــل آن در راس برنام ــه تکمی ــرد ک ک
فرهنگــی شــهرداری اســت کــه بــا اســتخدام 
پیمانــکار موتــور تکمیــل پــروژه بــه حرکــت 
درآمــده و انشــاهلل درایــام اهلل دهــه فجــر کام 
مــردم شــریف مــارد را شــیرین خواهــد 

نمــود.
جــوان  خانــه  احــداث  یابــی  مــکان 
ــه  ــابی و خان ــر حس ــوار دکت ــک در بل مارلی
انجــام  بلوارشــوریابی  در  مــارد  فرهنــگ 
شــده و مطالعــات و طراحــی آن توســط 
معاونــت زیــر بنایــی و ترافیــک جهــت احداث 
ــال در  ــارد ری ــر50 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب

ــت.  ــدام اس ــت اق دس
ــک  ــاد ی ــی و ایج ــالن ورزش ــداث س اح
ــاز در مــارد از دیگــر  مجموعــه ورزشــی روب
اقــدام  برنامــه هــای ورزشــی در دســت 

مجموعــه مدیریــت شــهری مــارد مــی 
ــد. باش

ــت و  ــا کیفی ــروژه ه ــام پ ــرای تم در اج
ــرای  ــه ب ــراردارد ک ســرعت در دســتور کار ق
رســیدن بــه ایــن هــدف مجموعــه شــهرداری 
ــت  کــه انشــاهلل بااســتخدام مشــاورین مدیری
طــرح )عامــل چهــارم( در قالــب انعقــاد 
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــا دانش ــه ب ــم نام تفاه
ــروژه  ــردن کیفیــت پ ــاال ب ــدم بزرگــی در ب ق
هــا و جلوگیــر از صــرف هزینــه هــای اضافــه 

ــد. ــد ش ــته خواه برداش
ازجملــه پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری 
ــه  ــش رو و هفت ــاد پی ــاح در اعی ــرای افتت ب
ــام اهلل دهــه فجــر ســال جــاری  ــت  و ای دول
ــاختمان  ــاح  س ــل و افتت ــه تکمی ــوان ب میت
ــر  ــای ۱600 مت ــر بن ــا زی ــهر ب ــورای ش ش
مربــع ســاختمان آتــش نشــانی بــا زیــر بنــای 
2880 متــر مربــع؛ ســاختمان اداری معاونــت 
ــر بنــای ۱200 متــر  ــا زی خدمــات شــهری ب
اداری گلــزار شــهداء  مربــع و ســاختمان 
بازیــر بنــای2560 متــر مربــع تکیمــل دیــوار 
ــه  ــزار شــهداء؛ تکمیــل فرهنگســرای محل گل
سرآســیاب غربــی بــا زیــر بنــای ۱200 متــر 
مربــع و ســوله انبــار آتــش نشــانی ، تکمیــل 
بــازار موبایــل، تکمیــل پارکینــگ طبقاتــی بــا 
زیــر بنــای9000 متــر مربــع اشــاره کــرد کــه 
ــت شــهری در صــدد اســت  ــه مدیری مجموع
بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا  بتوانــد  قدمــی در 
ــه مــردم شــریف  راســتای خدمــت رســانی ب

شــهر مــارد برداشــته باشــد.

کسب رتبه دوم توسط مدیریت ارتباطات 
و اموربین الملل شهرداری مالرد

 
در جــدیدتـــریــــن 
روابــط  کل  اداره  ارزیابــی 
عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــط  ــران،  رواب اســتانداری ته
ــارد  ــهرداری م ــی ش عموم
بیــن 28  را در  رتبــه دوم 
ــهرداری  ــی ش ــط عموم رواب
 ۱0 تــا    ۷ درجــه  هــای 

ــود. ــب نم کس
رســانی  اطــاع   
مطلــوب در حــوزه هــای 
ــت  ــف عملکــرد مدیری مختل
شــهری مــارد بــا همــکاری 
نظــرات  و  حمایــت  و 
ســودمند  شــهردار، ریاســت 
و اعضــای شــورای اســامی 

گام برداشــته و در چشــم انــداز پیــش روی خــود بــرای گــزارش بــه شــهروندان عملکــردی  
اســت. داده  قــرار  نظــر  مــد  را  مختلــف  هــای  درشــاخه  فراتــر 

ایــن ارزیابــی کــه بصــورت ادواری توســط اداره کل روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل 
اســتانداری تهــران صــورت مــی پذیــرد در جهــت تقویــت و ارتقــاء روابــط عمومــی هــای 

شــهرداری هــای اســتان تهــران انجــام مــی پذیــرد.
ــط  ــه رواب ــگران مجموع ــی تاش ــدری و تمام ــای حی ــه آق ــار را ب ــن افتخ ــب ای کس

ــم. ــی نمایی ــرض م ــت ع ــک و تهنی ــارد تبری ــهرداری م ــی ش عموم

اردیبهشت99 * شماره:5302

شهردار مالرد خبر داد:

با کلنگ زنی دو پروژه مهم تقاطع غیر هم سطح، گره ترافیکی شهر مالرد مرتفع می شود

ویژه شهرستان های شهریار، قدس و مارد
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اکبری رئیس شورای اسالمی شهر مالرد:

ادارات خدمات رسان مالرد زمین های واگذار شده را تعیین تکلیف کنند
رئیــس شــورای اســامی شــهر مــارد 
بــا انتقــاد از برخــی ادارات خدمــات رســان 
گفــت: شــهرداری مــارد زمیــن ارزنــده ای 
ــرای احــداث  ــن جــای شــهر ب را در بهتری
ادارات خدمــات رســان اختصــاص داده کــه 
متاســفانه تاکنــون تعــداد اندکــی از ادارات 
ــوده  ــای خــود را احــداث نم ــاختمان ه س
ــول نیســت  ــورد قب ــه م ــن روی ــه ای ــد ک ان
و باقــی ادارات نیــز هــر چــه زودتــر زمیــن 
هــای واگــذار شــده را بــا پــی گیــری 

جهــت احــداث تعییــن تکلیــف کننــد.
ــری شــهرداری مــارد را  ــوب اکب محب
مــادر خــرج تمــام شــهر برشــمرد و درایــن 
ــه ســبب  ــاره اظهــار داشــت: متاســفانه ب ب
بــی توجهــی برخــی ادارات کل و کــم کاری 
مدیــران برخــی ادارات جهــت پــی گیــری 
بــرای احــداث ســاختمان هــای ادارات 
شــهرداری مــارد مــادر خــرج تمــام شــهر 
اســت و بــا هــدف رضایتمنــدی شــهروندان 
ــر از ســوی  ــات هــر چــه بهت ــه خدم و ارائ
ادارات خدمــات رســان؛ هزینــه هــای رهــن 
و اجــاره ســاختمان بســیاری از ایــن ادارات 

ــده دارد. را برعه
وی تصریــح کــرد: رضایــت منــدی 
ــورای  ــات ش ــام اقدام ــرلوحه تم ــردم س م
ــدی  ــره من ــذا به ــت ل ــهر اس ــامی ش اس
مــردم از خدمــات ادارات فــوق بــه بهتریــن 
ــن  ــان و باالتری ــریعترین زم ــکل، در س ش

ــد. ــی باش ــا م ــی م ــدف اصل ــت، ه کیفی
جانمایــی شــهرک  داد:  ادامــه  وی   
ــات  ــال ادارات خدم ــه منظــور انتق اداری ب
رســان بــه آنجــا بــا همیــن هــدف صــورت 
گرفتــه اســت کــه متاســفانه بیشــتر ادارات 
ــرده  ــی نک ــا را همراه ــن خصــوص م در ای

انــد.
ادارات  تمــام  بــه  خطــاب  اکبــری 
ــا از  ــن ج ــت: در همی ــان گف ــات رس خدم
تمــام ادارات در خواســت مــی کنیــم کــه 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــریعتر نس ــه س ــر چ ه
ســاختمان اداری خــود در ســایت اداری 
شــهر  اقــدام کننــد او در ادامــه افــزود: بــا 
ــهرک اداری  ــدن ادارات در ش ــز ش متمرک
مــارد، عــاوه کاهــش شــدید هزینــه 
ــش  ــاهد کاه ــهری، ش ــت ش ــای مدیری ه

ــود. ــم ب ــز خواهی ــی نی ــار ترافیک ب

1500 سبد حمایتی 
تحویل خانواده های کم 

توان شهر مالرد شد
وی بــه اقدامــات شــورای اســامی 
ــت  ــا حمای ــه ب ــهرداری در رابط ــهرو ش ش
ــا  ــام کرون ــوان ای ــم ت ــای ک ــواده ه از خان
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 

اینکــه ویــروس کرونــا تمــام کشــور را 
ــود و هــر نهــاد و ارگانــی  درگیــر نمــوده ب
تــوان و اختیــارات خــود  تناســب  بــه 
ــارد  ــهرداری م ــد، ش ــی کنن ــی م اقدامات
هــم بــا مصوبــات شــورای شــهر در زمینــه 
ــا در کنــار دیگــر  ــا ویــروس کرون ــه ب مقابل
مســئوالن شهرســتانی وظیفــه خــود را 
ــه آن  ــه نمون ــام داده ، ک ــی انج ــه خوب ب
اختصــاص ۴50 میلیــون تومــان در مرحلــه 
اول بــرای تهیــه ۱500 ســبد حمایتــی 
بــرای تحویــل بــه خانــواده هــای بــی 

ــت. ــی اس ــوان مال ــم ت ــت و ک بضاع
وی درایــن بــاره تصریــح کــرد: در 
ــهرداری  ــه، ش ــای روزان ــت ه ــار فعالی کن
نقلیــه  وســایل  و  معابــر  زدایــی  گنــد 
ادارات  عمومــی، شستشــو و گندزدایــی 
خدمــات رســان، توزیــع مــواد ضــد عفونــی 
کننــده در بیــن خانــواده هــا و دیگــر 
اقدامــات را در دســتور کار قــرار داده اســت 
ــداری  ــی فرمان ــاده همراه ــان ام و  همچن
شهرســتان و شــبکه بهداشــت ودرمــان  

ــد. ــی باش م
 50 بخشــودگی  شــد:  آور  یــاد  وی 
ــرای  ــه ب ــب و پیش ــوارض کس ــدی ع درص
3مــاه اســفند98 ، فروردیــن و اردیبهشــت 
از  حمایتــی  تصمیمــات   دیگــر  از   99
ایــن  بــوده اســت و در کنــار  اصنــاف 
اقدامــات ، شــهرداری بــا تصویــب شــورای 
ــرای  ــان ب ــون توم ــغ 60 میلی ــهر، مبل ش
ــوازم  ــر ل ــتی و دیگ ــک بهداش ــه ماس تهی
ــار شــبکه بهداشــت و  ــاز در اختی مــورد نی

ــرارداد. ــان ق درم
اکبــری در ادامــه بــه مصوبــات پارلمان 
شــهری دربــاره پــروژه هــای عمرانی اشــاره 
کــرد و در ایــن بــاره گفــت: شــورای شــهر 
پــروژه هــای متنــوع، تاثیرگــذار و مناســبی 
ــهر در  ــر ش ــه بهت ــر چ ــی ه ــرای آبادان ب
نظــر داشــته و دارد و عمــده برنامــه ریــزی 
احــداث 3  شــورای شــهر وشــهرداری، 
پــارک بانــوان بــود کــه بــه لطــف خداونــد 
 . افتتــاح شــدند  اتمــام رســیده و  بــه 
ــا در  ــات م ــر اقدام ــالهای96 -9۷ اکث درس
خصــوص فعالیــت هــای ورزشــی بــود کــه 
ــالن ورزشــی احــداث شد.درســال98  ۴ س
ــرار  ــت کار ق ــی دراولوی ــور فرهنگ ــز، ام نی
داشــت وباتوجــه بــه فقــر عمومــی در ایــن 
حــوزه ، اقــدام بــه احــداث خانــه فرهنــگ 
در اطلــس غربــی، خانــه فرهنــگ در شــرق 
، خانــه جــوان در خیابــان  سرآســیاب 
ــن  ــه یکــی از مجهزتری ــی ک شــهید صدوق
ــن  ــت و همچنی ــگ اس ــای فرهن ــه ه خان
احــداث 2 خانــه فرهنــگ دیگــر بــرای 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــاری در نظ ــال ج س

ــد. ــد ش ــی خواه ــاء اهلل عملیات انش

»فرهنگسرای بزرگ شهر« 
از افتخارات شهر مالرد 

خواهد بود
ــزرگ  ــرای ب ــروژه فرهنگس ــری پ اکب
ــمند  ــای ارزش ــروژه ه ــی از پ ــهر را یک ش
ــرآمد  ــت: س ــرد و گف ــوان ک ــدگار عن و مان
ــرای  ــل فرهنگس ــا، تکمی ــروژه ه ــه پ هم
ــزرگ شهراســت کــه دارای مولفــه هــای  ب
ــی  ــالن آمف ــد.گنجایش س ــی باش ــژه م وی
تئاتــر ایــن فرهنگســرا ۷50 نفر اســت و در 
آن کاســهای متعــددی پیــش بینــی شــده 
کــه بااتمــام پــروژه بــه مــردم فهیــم مــارد 
ــی  ــروژه م ــن پ ــد .ای ــد ش ــم خواه تقدی
ــردد. ــوب گ ــهر محس ــارات ش ــد از افتخ توان

رئیــس شــورای شــهر افــزود: در ســال 
99 در بودجــه شــهرداری بــه موضــوع 
و  آمــد  ســازی  روان  و  ترافیــک  مهــم 
ــت. ــده اس ــژه ش ــه وی ــهری توج ــد ش ش

درایــن ســال انتظــار داریــم بــا رفــع موانــع 
موجــود بتوانیــم پــروژه مهــم تقاطــع غیــر 
همســطح ســه راه مارلیــک را آغــاز کنیــم.

بــرای ایــن پــروژه 20 میلیــارد تومــان 
ــا اتمــام آن  اعتبــار مصــوب شــده اســت .ب
گــره هــای ترافیکــی در ایــن نقطــه مرتفــع 

ــد. ــد ش خواه
وی ادامــه داد: مطالعــات تقاطــع غیــر 
ــال  ــه در س ــارد ک ــار راه م ــطح چه همس
98توســط شــورا مصــوب شــده بــود، 
ــا اعــام نظــر نهایــی کارشناســان  آغــاز وب
شــرایط  شــدن  عــادی  بــا  و  مربوطــه 
آن  اجرایــی  مقدمــات  عمومــی کشــور 
ــر  ــن از دیگ ــد و همچنی ــم خواهدش فراه
ــداث  ــارد، اح ــر گذارم ــای تاثی ــروژه ه پ
پارکینــگ طبقاتــی اســت کــه در مراحــل 

ــد. ــی باش ــی م پایان
اکبــری گفت:یکــی از پــروژه هــای 
بســیار خوبــی کــه مایــه ســربلندی مــارد 
مــی باشــد، بوســتان ورزشــی مارلیــک 
ــد و  ــل ش ــبختانه تکمی ــه خوش ــت ک اس
مــورد بهــره بــرداری اهالــی محتــرم مــارد 
ــه  ــرار گرفت ــراف ق ــهرهای اط ــی ش و حت
ــژه  ــارک وی ــتان، پ ــن بوس ــت و در ای اس
ــی  ــوره ورزش ــد منظ ــوله چن ــوان و س بان
ــی  ــت ورزش ــن فعالی ــام چندی ــرای انج ب
گوناگــون در ۱۴ هکتــار مســاحت احــداث 

ــت. ــده اس ش

قولنامه ای بودن امالک مالرد 
مانع جدی در بازآفرینی بافت 

فرسوده است
رئیــس شــورای شــهر مــارد بــا اشــاره 
بــه اینکــه بســیاری از قســمت هــای شــهر 

جــزء بافــت فرســوده محســوب مــی شــود ، 
افــزود: وجــود 220 هکتــار بافــت فرســوده 
در مــارد، مدیریــت شــهری را بــا چالــش 
ــع  ــرای رف ــت .ب ــرده اس ــرو ک ــدی روب ج
ایــن معظــل شــهری پارلمــان شــهری نــگاه 
ویــژه ای بــه تمــام مــوارد زیســت شــهری 
ــع  ــی از موان ــی دارد.یک ــگ عموم و فرهن
ــه  ــت شــهری در مواجه پیــش روی مدیری
بــا بافــت فرســوده شــهر ، قولنامــه ای 
ــودن آنهــا اســت. ســند دار نبــودن آنهــا  ب
ــاز  ــازات ب ــه تســهیات و امتی ــا را از ارائ م
میــدارد. هــر چنــد بــا رایــگان کــردن 
عــوارض ۱00 درصــدی صــدور پروانــه 
در بافــت فرســوده ، تــاش داریــم تــا 
ــگاه  ــه جای ــی ب ــر زیبای ــهر از منظ ــم ش ه
خوبــی برســد و هــم از نظــر اســتحکام بنــا، 
ــن  ــودن ای ــوده ب ــی از فرس ــرات ناش خط

ــانیم. ــل برس ــه حداق ــازل را ب من
وی ادامــه داد: البته مشــکاتی در ســر 
راه رفــع ایــن مهــم قــرار دارد کــه از جملــه 
آنهــا مــی تــوان بــه هزینــه هــای انشــعابات 
، عــدم همــکاری ادارات خدمــات رســان و 
غیــره اشــاره کــرد . نماینــدگان مــردم در 
وشــورای شــهرمارد در ایــن خصــوص 
تیــم تســهیاتی را هماهنــگ کــرده انــد تــا 
ــن  ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــن روش ب بهتری
مســئله را پیشــنهاد نماینــد . امیــد داریــم 
بــا تصویــب در ســتاد بازآفرینی شهرســتان 
ــتاد  ــت درس ــت باموافق ــتان و در نهای و اس

بازآفرینــی کشــوری ، مــارد مســتثنی 
ــه  ــد را ب ــن تهدی ــه ای ــم ب ــا بتوانی ــود ت ش

ــل نماییــم. فرصــت تبدی
اکبــری تصریــح کرد:مدیریــت شــهری 
مــارد بــا تصویــب شــورا اراضــی در بلــوار 
ســردار ســلیمانی و همچنیــن در پیرامــون 
بــا  تــا  کــرده  آزاد مشــخص  دانشــگاه 
ــا آنهــا  جایگزینــی بافــت هــای فرســوده ب
ــر داد و  ــهر را تغیی ــره ش ــم چه ــوان ه بت
هــم اســتحکام بنــای الزم در ســازه هــای 
ــر  ــه منتظ ــن زمین ــت.در ای ــهری داش ش
ــتیم  ــاده 5 هس ــیون م ــر کمس ــام نظ اع
ــن روش را  ــم بهتری ــه بتوانی ــاء ال ــا انش ت

ــم. ــی نمائی اجرای

نشــان  خاطــر  پایــان  در  وی 
معتقــدم  چنــد  هــر  ســاخت: 
ــواره  ــتی هم ــهری بایس ــت ش مدیری
بیشــتر از ایــن میــزان تــالش کنــد، 
ــت  ــی و محدودی ــع قانون ــی موان ول
هــای بســیار ، تــا حــدودی ســرعت 
کارهــا را کــم کــرده است.ســعی 
ــر   ــای بهت ــه روز قدمه ــم روز ب داری
ــردم  ــهر و م ــرای ش ــری ب ــر ت و موث
ــر از  ــم . در آخ ــالرد برداری ــوب م خ
مــردم خــوب ایــن شــهر بــه جهــت 
ــود در  ــدگان خ ــا نماین ــی ب همراه
ــتی  ــل کاس ــهری و تحم ــان ش پارلم

ــم. ــی کنی ــر م ــا تقدی ه

شهردارمالرد از معلمان شورای اسالمی شهر تجلیل نمود
محمد صادق کولیوند با حضور در صد و هفتادمین جلسه اعضای شورای اسالمی شهر مالرد از پنج معلم که عضو شورای اسالمی شهر هستند به 

مناسبت گرامیداشت هفته معلم با اهداء گل و لوح یاد بود قدردانی و تشکر نمود.
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ایــن  تشــریح  در  مختــاری  مســعود 
ــد  ــی توان ــه م ــمند ک ــم و ارزش ــروژه مه پ
بخــش عمدهــای از نیــاز شــهر و شــهروندان 
را در حــوزه فضــای ســبز و اماکــن تفریحــی 
ــتان »آب  ــار داشت:بوس ــد اظه ــع نمای مرتف
شــن« شــامل فضــای ســبز، دریاچــه، اماکــن 
ــای  ــه پروژه ه ــتی از جمل ــی و توریس تفریح
اجرایــی  عملیــات  کــه  اســت  شــاخصی 
ــا  ــت و ب ــده اس ــاز ش ــاری آغ ــال ج آن از س
ــه  ۴0  ــن مجموع ــرداری از ای احــداث و بهره  ب
ــردم  ــای م ــی از نیازه ــش بزرگ ــاری بخ هکت
بــه فضــای ســبز و محیط هــای تفریحــی 
تامیــن می گــردد و بــا احتســاب آن بــه 
ســرانه اســتاندارد کشــوری در حــوزه فضــای 

ــد. ــم ش ــر خواهی ــبز نزدیک ت س

به مناطق کم برخوردارشهر،  
در بحث ویروس کرونا ویژه 

نگاه کردیم
ــیوع  ــدس گفت:ش ــهر ق ــهرداری ش ش
ــاس  ــرایط حس ــور ش ــروس در کش ــن وی ای
اســت  آورده  وجــود  بــه  را  پیچیــده ای  و 
بــرای  اصولــی  مدیریــت  نیازمنــد  کــه 
گــذر از ایــن دوره اســت و  شــهرداری از 
همــان روز نخســت شــیوع ایــن ویــروس 
ــا  ــه ب ــگیری و مقابل ــتاد پیش ــور، س ــه کش ب
ــی  ــه در پ ــکیل داد ک ــا را تش ــروس کرون وی
بخش هــای  بــرای  دســتورالعمل هایی  آن 
ــد.  ــادر ش ــن و ص ــهرداری تدوی ــف ش مختل
ــی  ــازی و ضدعفون ــه داد: پاکس وی ادام
روزانــه معابــر و اماکــن عمومــی، نــاوگان 
ــهری،  ــان ش ــی و مبلم ــل عموم ــل و نق حم
کلیــه  لغــو  فرهنگــی،  مراکــز  تعطیلــی 
فعالیت هــای  و  برنامه هــا  مراســمات، 
ورزشــی، الــزام بــه رعایــت مــوارد بهداشــتی 
ــی  ــدس، ضدعفون ــهرداری ق ــه ش در مجموع
ســطل های  نیمکت هــا،  شست وشــوی  و 
ــازی  ــایل ب ــی و وس ــت های ورزش ــه، س زبال
پارک هــای  و  بوســتان ها  در  کــودکان 
اقداماتــی  مهم تریــن  جملــه  از  محلــه ای 
ــور  ــه ط ــران ب ــن بح ــاز ای ــه از آغ ــت ک اس
تــا  و  اســت  انجــام  حــال  در  مســتمر 
ــطح  ــروس از س ــن وی ــل ای ــه کنی کام ریش

ــت. ــد یاف ــداوم خواه ــور ت کش
ــوردار  ــم برخ ــق ک ــه مناط ــه ب وی توج
و محــروم شــهر را یکــی از اولویــت هــا 
ــات شســت  ــه خدم ــت: در ارائ برشــمرد وگف

ــان  ــرو خیاب ــردن معاب ــی ک ــو و ضدعفون و ش
ــه صــورت  ــه  مناطــق محــروم شــهر ب ــا ب ه
ویــژه نــگاه کردیــم و بــا همــکاری نهاد هــای 
بســیج و ســپاه و نیروهــای داوطلــب مردمــی، 
ایــن  مــردم  میــان  در  بهداشــتی  اقــام 

مناطــق توزیــع می گــردد.
وی ادامــه داد:بــه غیــر از تعطیلــی و 
لغــو مراکــز و مراســمات فرهنگــی و ورزشــی 
ــا هــدف پیشــگیری از شــیوع ویــروس  کــه ب
ــه  ــت کلی ــت، فعالی ــده اس ــام ش ــا انج کرون
ــه  ــابق و البت ــه روال س ــهرداری ب ــر ش دوای
ــرار  ــتی برق ــکات بهداش ــل ن ــت کام ــا رعای ب
ــه ای در  ــا وقف ــل ی ــه خل ــچ گون ــت و هی اس
ــهر  ــهروندان و اداره ش ــه ش ــات ب ــه خدم ارائ

ــت. ــده اس ــود نیام ــه وج ب

برنامه پنج ساله توسعه 
شهر قدس را با قوت پیش 

خواهیم برد
شــهردار شــهر قــدس گفــت: فعالیت هــا 
ــال جــاری در  ــهرداری در س و اقدامــات ش
ــده در  ــیم ش ــه راه ترس ــیر و نقش ــه مس ادام
ــرای توســعه  دوره پنجــم مدیریــت شــهری ب
کمــی و کیفــی شــهربرنامه پنجســاله توســعه 
شــهرقدس را تدویــن کرده ایــم و خــود را 
ــم،  ــه می دانی ــن برنام ــت ای ــه رعای ــزم ب مل
و  برنامه ریزی هــا  تمامــی  کــه  به گونــه ای 
ــتوار اســت.  ــر آن اس ــات شــهرداری ب اقدام

مختــاری ادامــه داد:اجــرای اصولــی 
ــب  ــعه موج ــاله توس ــه پنجس ــق برنام و دقی
ســال های  ســنواتی  بودجه هــای  شــد 
96 و 9۷ کامــا تحقــق یابــد و طرح هــا و 
ــی و فرهنگــی  پروژه هــای عمرانــی، خدمات
ــال  ــود. در س ــی ش ــل اجرای ــور کام ــه ط ب
آینــده نیــز کــه ســومین ســال اجــرای ایــن 
برنامــه اســت، ســعی خواهــد شــد اقدامــات 
ــش  ــه پی ــن برنام ــتر همی ــر بس ــهرداری ب ش

رود.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
دوره  آغــاز  از  نیــم  و  ســال  دو  حــدود 
شــده  ســپری  شــهری  مدیریــت  پنجــم 
ــت  ــاهد تحــوالت مثب ــه ش اســت؛ دوره ای ک
و شــکوفایی  توســعه  بســیاری در مســیر 
شــهرقدس بودیــم. هرچنــد شــهروندان فهیــم 
ــل  ــه دلی ــتند ب ــع هس ــز  مطل ــهرقدس نی ش
ــعه  ــی از توس ــکات ناش ــدن مش ــته ش انباش
غیراصولــی شــهر در ســالیان نــه چنــدان دور 

گذشــته، موانــع بســیاری بــر ســر راه توســعه 
بافت هــای  شــتابان شــهرهمچون؛ وجــود 
ــود  ــی، کمب ــودن اراض ــه ب ــوده، موقوف فرس
ــی،  ــرانه های عموم ــن س ــرای تامی ــی ب اراض
مدیریــت نادرســت شــهرک های صنعتــی، 
ــی،  ــر غیراصول ــی،  معاب ــاالی جمعیت ــم ب تراک
و...  خدمات رســان  ادارات  حفاری هــای 

وجــود دارد.
حــال،  ایــن  بــا  شــد:  آور  یــاد  وی 
مدیریــت شــهری قــدس بــا عنایــت خداونــد 
متعــال و عزمــی راســخ، برنامه ریزی هــا و 
اقدامــات خــود را در 2 محــور دنبــال می کند. 
ــکات و  ــاماندهی مش ــامل س ــور اول ش مح
ــل  ــال های قب ــده از س ــته ش ــات انباش معض
بــوده و محــور دوم توســعه همه جانبــه و 
متــوازن شــهر بــا ایجــاد زیرســاخت های 
عمرانــی و... را دنبــال می کنــد. اقدامــات 
بازآفرینــی  طرح هــای  همچــون  کانــی 
بافت هــای  احیــای  طرح هــای  شــهری، 
فرســوده، بازســازی کوچه هــا و خیابان هــا 
و احــداث معابــر جدیــد، بازســازی و احــداث 
ــن  ــهری، تعیی ــبز ش ــای س ــتان ها و فض بوس
ــر،  ــض معاب ــارض و تعری ــاک مع ــف ام تکلی
زیرســاخت های  احــداث  و  بازســازی 
فرهنگــی، اجتماعــی، ورزشــی و تجــاری، 
ــی و  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــازی ن نوس
ــر  ــت دیگ ــز و درش ــروژه ری ــرح و پ ــا ط ده ه
بــر اســاس 2 محــور یادشــده صــورت گرفتــه 

ــت. اس

ارتقاء سرانه های حوزه 
های فضای سبز، فرهنگی، 

ورزشی و خدماتی از 
افتخارات بزرگ است

شــهردار قــدس گفــت: یکــی از اهــداف 
ــه پنجســاله توســعه شــهرقدس  ــی برنام اصل
و  عمومــی  ســرانه های  ســطح  ارتقــای 
ــوری  ــتانداردهای کش ــه اس ــا ب ــاندن آنه رس
پروژه هــای  مبنــا،  همیــن  بــر  اســت. 
ســبز،  فضــای  حوزه هــای  در  متعــددی 
ــده  ــرا ش ــی اج ــی و خدمات ــی، ورزش فرهنگ
اســت کــه ســرانه های عمومــی را ارتقــا داده 

ــت. اس
ــا  ــه ب ــوان نمون ــه عن ــه داد: ب وی ادام
احــداث و بازســازی بیــش از ۴5 بوســتان 
ــتان  ــداث ۱0 بوس ــه اح ــهر ک ــطح ش در س
جدیــد در ســال جــاری محقــق شــده اســت، 
ســرانه فضــای ســبز از 6 مترمربــع بــه حــدود 
۱0 مترمربــع افزایــش یافتــه اســت کــه 
ــه  نشــان دهنده رشــد 35 درصــدی نســبت ب
ــتان  ــازی ۱3 بوس ــد. بازس ــال 96 می باش س
ــازی  ــال زردآب، بازس ــداث کان ــی، اح قدیم
غرفه هــای تجــاری ســازمان میادیــن، احــداث 
بلــوار جنــب دانشــگاه آزاد، ســاختمان شــماره 
2 منطقــه 2، خانــه فرهنــگ جوادآبــاد، کانــال 
هدایــت آب هــای ســطحی باهنــر، ســوله 
مدیریــت بحــران بوســتان حنانــه، ســالن 
ورزشــی منطقــه یــک، اســتخر ســازمان 
موتــوری، ســتاد مدیریــت بحــران بــاغ ملــی، 
توســعه خانــه جــوان، بوســتان نفــت پــارس، 
ــی، مســجد  ــاغ مل پیســت دوچرخه ســواری ب
ــی  ــتاد فرمانده ــی س ــه، دیوارکش جواد االئم
ــهر و  ــای ش ــل مص ــی، تکمی ــروی انتظام نی
ــازی  ــفالت، پیاده روس ــدد آس ــای متع پروژه ه

و جدولگــذاری معابــر از دیگــر پروژه هــای 
شــاخص عمرانــی اســت کــه در ســال جــاری 
ــه  ــن 5 قطع ــت. همچنی ــده اس ــی ش اجرای
ــه اداره  ــدس ب ــهرداری ق ــوی ش ــن از س زمی
ــرانه  ــا س ــد ت ــدا ش ــرورش اه ــوزش و پ آم
آموزشــی شــهرقدس بــه مراتــب ارتقــا یابــد.

توزیع عادالنه خدمات و 
امکانات در مناطق مختلف 
شهراز سیاست های کالن 

شهرداری بود
ــه  ــع عادالن ــدس توزی ــهر ق ــهردار ش ش
از  یکــی  را  رفاهــی  امکانــات  و  خدمــات 
سیاســت هــای شــهرداری و شــورای اســامی 
ــای  ــت: بافت ه ــمرد و گف ــدس برش ــهر ق ش
فرســوده و مناطــق کمتــر توســعه  یافتــه مورد 
ــود احــداث  ــژه مدیریــت شــهری ب توجــه وی
یــک فرهنگســرا و یــک بوســتان در هــر محله 
ــه  ــی از جمل ــاخت های ورزش ــعه زیرس و توس
احــداث ســالن های ورزشــی و اســتخر در 
مدنظــر  شــهری  کان  برنامه ریزی هــای 

ــرار دارد. ق
ــهر  ــوازن ش ــعه مت ــه داد: توس وی ادام
و توزیــع زیرســاخت ها در نقــاط مختلــف 
شــهر از سیاســت های کان شــهرداری اســت 
ــی،  ــت اجتماع ــق عدال ــدف تحق ــا ه ــه ب ک
احیــای بافــت فرســوده و اجــرای اصــول 
ــر  ــرد و ب ــورت می پذی ــهری ص ــی ش بازآفرین
ــای  ــد از بودجه ه ــاس، ۴0 درص ــن اس همی
ــازی  ــاد و بازس ــه ایج ــهرداری ب ــی ش عمران
زیرســاخت های مناطــق کمتــر برخــوردار 
اختصــاص یافتــه و ۱۷ پــروژه  بازآفرینــی 
ــن مناطــق طــی ســال جــاری  شــهری در ای

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
ــروژه ســاماندهی و  ــح کــرد: پ وی تصری
احیــای خیابــان امــام ســجاد)ع(، ســاماندهي 
و احیــای محــور آزادی، جابه جایــی ترمینــال 
مســافربری بــه انتهــای بلــوار کلهــر، احــداث 
ــال درون شــهری در محــدوده شــورای  ترمین
ــروژه  ــت، پ ــی صنع ــگاه دائم ــی، نمایش جنوب
۱200 واحــدی مســکن پشــتیبان، خانــه 
ــر، ســاماندهی مســیر  مشــق، روشــنایی معاب
ــم  ــبز در حری ــداث فضــای س ــه و اح رودخان
ــواده،  ــتان خان ــداث بوس ــازاد، اح ــتر م و بس
هدایــت آب هــای ســطحی در جــاده شــهدای 
در  پیاده روســازی  و  کفپــوش  اصنــاف، 
در  معابــر  ســاماندهی  عزیــزی،  شــهرک 
قــدس،  و  عالمــی  شــهید  خیابان هــای 
شــورای  در  پیاده روســازی  و  کفپــوش 

ــر  ــن قی ــهمیه ۴50 ت ــص س ــی، تخصی جنوب
ــه  ــی، خان ــی بازآفرین ــارات مل ــل اعتب از مح
فرهنــگ اســتقال در محلــه هــدف شــورای 
ــه فرهنــگ اســتاد شــهریار در  جنوبــی و خان
محلــه هــدف شــهید عزیــزی از جملــه طــرح 

ــت. ــوده اس ــه ب ــن زمین ــی درای ــای خوب ه

همگام با شورای اسالمی شهر 
پویا، توسعه یافته، هوشمند و 

سبز را دنبال هستیم
شــهردار شــهر قــدس گفــت: مجموعــه 
شــهرداری همــراه و همــگام بــا اعضــای 
ــداف و  ــهر اه ــامی ش ــورای اس ــرم ش محت
ــتیابی  ــا دس ــه همان ــود را ک ــای خ برنامه ه
بــه یــک شــهر پویــا، توســعه یافته، هوشــمند 
و ســبز می باشــد، دنبــال خواهــد نمــود و بــا 
تکمیــل پروژه هــای در حــال اجــرا و طراحــی 
و اجــرای پروژه هــای جدیــد در راســتای 
خواهــد  گام  تعیین شــده  اهــداف  تحقــق 

ــت.  برداش
پروژه هــای  و  طرح هــا  داد:  ادامــه  وی 
مهــم و خوبــی بــرای اجــرا در ســال آتــی 
تعریــف شــده اســت کــه بــا بهره بــرداری 
شــهرقدس  توســعه  شــاخص های  آنهــا  از 
بــه مراتــب ارتقــا خواهــد یافــت. افزایــش 
ــاخت های  ــعه زیرس ــی، توس ــرانه های عموم س
شــهری، تحقــق شــهر هوشــمند، اصــاح 
شــهرداری،  خدمــات  تســهیل  و  ســاختار 
ســاماندهی معابــر شــهری، نوســازی و احیــای 
ــت  ــای هدای ــرای پروژه ه ــوده، اج ــت فرس باف
ــار و  ــش انه ــه پوش ــطحی ازجمل ــای س آب ه
ــای  ــن محوره ــاز و... از مهم تری ــای روب کانال ه
در  اگرچــه  کــه  اســت  شــهری  توســعه  
ســال های اخیــر گام هــای بــزرگ و خوبــی 
ــرای تحقــق آنهــا برداشــته شــده اســت امــا  ب
تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب راه درازی باقــی  
ــا برنامه ریــزی اصولــی و  اســت کــه می تــوان ب

ــد. ــون ش ــدف رهنم ــن ه ــه ای ــق ب دقی
شــهردار قــدس تمامــی موفقیــت هــای 
مدیریــت شــهری را در گــرو مشــارکت خــوب 
ــن  ــهری و همچنی ــوزه ش ــهروندان در ح ش
همراهــی و همــکاری تمامــی اعضــای محترم 
شــورای اســامی و همچنیــن حمایــت هــای 
ــمرد و  ــتانی برش ــتان و اس ــئوالن شهرس مس
ــا اتمــام طــرح  اظهــار امیــدواری کــرد کــه ب
ــا  ــهروندان ب ــهرداری کام ش ــوب ش ــای خ ه
اســتفاده از امکانــات و خدمــات شــیرین 

خواهــد شــد.

مختاری شهردار شهر قدس:

بزرگترین پارک تفریحی- توریستی غرب تهران درشهر قدس احداث می شود
شهردار شهر قدس گفت: احداث بزرگ ترین پارک تفریحی -توریستی منطقه غرب استان تهران تحت عنوان بوستان »آب شن« در شهر قدس احداث می شود.
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ــت:  ــدس گف ــهر ق ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــتند،  ــور هس ــاد کش ــرک اقتص ــور مح ــران موت کارگ
ــی  ــا مشــکات ب ــا شــیوع بیمــاری کرون کــه امســال ب

ــدند. ــل ش ــماری را متحم ش
ــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل  ب
حســین  قــدس،  شــهرداری  و  اســامی  شــورای 
چناقچــی ضمــن تبریــک روز کارگــر گفــت: کارگــران 
ــور محــرک اقتصــاد کشــور هســتند، کــه امســال  موت

بــا شــیوع بیمــاری کرونــا مشــکات بــی شــماری 
را متحمــل شــدند.وی افــزود: ســال ۹۹ را مقــام 
معظــم رهبــری ســال جهــش تولیــد نامگــذاری 
کردنــد کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا کار و اشــتغال 
ــد  ــری بای ــات رهب ــه منوی ــل ب ــرای عم دارد و ب
ــد و  ــتغال، تولی ــه بحــث اش ــی ب ــژه ای ــه وی توج
ــت:  ــار داش ــود.چناقچی اظه ــا ش ــکات آنه مش
اهمیــت اقتصــاد در اداره کشــور بــه حــدی زیــاد 
اســت کــه مقــام معظــم رهبــری ســالهای متوالی 
شــعار ســال را بــا عنــوان هــای اقتصــادی انتخاب 
مــی کننــد و همــه مســئوالن در هــر رده ای کــه 
ــعار  ــن ش ــق ای ــال تحق ــه دنب ــد ب ــتند بای هس
ــش  ــکاری، افزای ــش بی ــاهد کاه ــا ش ــند ت باش
تولیــد، رونــق اقتصــاد و بــه تبــع آن افزایــش رفاه 
مــردم باشــیم.رییس شــورای اســامی شــهرقدس 
گفــت: قــدس یــک شــهر نیمــه صنعتــی اســت 
کــه اکثریــت شــهروندان آن در حــوزه کارگــری 
مشــغول بــه کار هســتند و بــا توجــه بــه وجــود 
ــی  ــهرک صنعت ــه ش ــی و س ــد صنعت ۱۶۰۰ واح
خصوصــی در ایــن شهرســتان، شایســته نیســت 
ــزان  ــن می ــه ای ــن شــهر ب ــکاری ای ــار بی ــه آم ک
ــدار و  ــتا از فرمان ــن راس ــه داد: در همی ــد.وی ادام باش
هیــأت امنــای شــهرک هــای صنعتــی انتظــار مــی رود 
کــه بــرای جــذب نیــروی کار از نیروهــای بومــی قــدس 
اســتفاده کننــد، حــال کــه مشــکات محیــط زیســتی 
ایــن صنایــع قــدس را متحمــل ضــرر و زیــان مــی کند 
حداقــل جوانــان ایــن شــهر مشــکل بیــکاری را نداشــته 

ــد. ــع ببرن ــن صنای باشــند و اســتفاده ای از ای

ــر منطقــه یــک شــهرداری قــدس، از اجــرای  مدی
عملیــات جدولگــذاری بــه طــول بیــش از ۱۲۸۰۰ متــر 
ــر  ــن منطقــه در ســال گذشــته خب ــر ای در ســطح معاب

داد.
امــور  و  ارتباطــات  مدیریــت  گــزارش  بــه 
ــدس،  ــهرداری ق ــامی و ش ــورای اس ــل ش ــن المل بی
محمدرضــا اســدی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت 
و  عمرانــی شــهر  مســائل  بــه  توجــه  و ضــرورت 
ســطح  نهرهــای  و  معابــر  ســاماندهی  هــدف  بــا 
منطقــه و همچنیــن زیباســازی فضاهــای شــهری 
ســال  در  جــداول،  و  پیاده روهــا  مناسب ســازی  و 
ــدول  ــات ج ــر عملی ــول ۱۲۸۱۴ مت ــه ط ــته ب گذش
کشــی و نهرگــذاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۵ میلیــارد 
ریــال در ســطح منطقــه یــک شــهر اجرایــی شــد.

پــروژه  کــه  معابــری  جملــه  از  افــزود:  وی 

ــوان  ــی ت ــده م ــی ش ــذاری در آن اجرای ــای جدولگ ه
ــین)ع(،  ــام حس ــوار ام ــذاری بل ــات جدولگ ــه عملی ب
ــاران،  ــوار به ــع در بل ــر واق ــه غدی ــذاری کوچ جدولگ
ــو در  ــه صفرل ــی، کوچ ــودرزی جنوب ــذاری گ جدولگ
ــذاری  ــری، جدولگ ــی جعف ــر عل ــهید صب ــان ش خیاب
ــد و کوچــه شــهید موحــد،  کوچــه شــهید عیســی ون
خیابــان  جدولگــذاری  چمــران،  شــهید  کوچــه 
کوچــه  جدولگــذاری  عملیــات  جواداالئمــه)ع(، 
ــری  ــتیانی و ۱۰ مت ــان آش ــدی در خیاب ــهید محم ش

ولیعصر)عــج( اشــاره کــرد.
مدیــر منطقــه یک شــهر قــدس، ادامــه داد: همچنین 
جدولگــذاری کوچــه شــهید رجایــی، جدولگــذاری کوچــه 
ــن بســت اول آن، جدولگــذاری کوچــه  هجــرت یکــم و ب
ــات  ــی، عملی ــوار مصل ــع در بل ــدر و کوچــه فرهنــگ واق ب
تــک جــدول کوچــه ســامان یکــم، نهــر عرضــی ۳۰ متــری 
ــه  ــذاری کوچ ــو، جدولگ ــم ل ــهید کاظ ــه ش ــاد، کوچ ارش
ــه  ــان صاحــب الزمان)عــج(، کوچــه عام مســجد در خیاب
مجلســی واقــع در بلــوار شــهید حــاج قاســم اصغــر، کوچــه 
ــز از  ــری انقــاب نی ــل ۴۵ مت ــر پ شــهید فصیحــی در زی
دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه جدولگــذاری در 

ســطح معابــر منطقــه یــک بــوده اســت.
ــای  ــات را ارتق ــن اقدام ــرای ای ــدف از اج ــدی، ه اس
ســطح کیفــی معابــر، افزایــش خدمــات رســانی بــه 
ــرد و  ــوان ک ــهری عن ــر ش ــازی مناظ ــهروندان و بهس ش
ــاماندهی و  ــرور، س ــور و م ــردد و عب ــهیل در ت ــت: تس گف
زیباســازی فضاهــای شــهری و مناســب ســازی پیــاده روهــا 
ــان هــای ســطح منطقــه از دیگــر  و جــداول حاشــیه خیاب
ــه در  ــذاری اســت ک ــای جدولگ ــروژه ه ــداف اجــرای پ اه
ســال جــاری نیــز اجــرای فعالیــت هــای عمرانــی و ارائــه 
خدمــات بــا هــدف ارتقــای ســطح کیفــی معابــر و افزایــش 
ــه شــهروندان در ســطح منطقــه یــک  خدمــات رســانی ب

ــی شــود. ــری م ــت پیگی ــا جدی شــهر ب

رئیس شورای اسالمی شهرقدس:

کارگران مهره اصلی در عمل به منویات 
رهبری در سال جهش تولید هستند

مدیر منطقه یک شهرداری قدس:

بیش از 12800 متر عملیات جدولگذاری در 
سطح منطقه یك اجرایی شد

ــن  ــدس ضم ــتان ق ــورای شهرس ــس ش رئی
ــر شــدن فاضــاب  ــی ت ــه طوالن ــاد نســبت ب انتق
ــده  ــروش ش ــش ف ــعابات پی ــت: انش ــهر، گف ش
فاضــاب هــر چــه ســریعتر نصــب شــود چــرا کــه 
ــی  ــوع ناراض ــن موض ــه ای ــبت ب ــهروندان نس ش

ــتند. هس
ابوطالــب آذربــرا در جلســه رســمی شــورای 
ــر  ــور مدی ــا حض ــه ب ــدس ک ــهر ق ــامی ش اس
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــدس برگ ــتان ق ــای شهرس آبف
ــورای  ــردم در ش ــور م ــاهد حض ــه ش ــا روزان م
ــرای مشــکل فاضــاب هســتیم مردمــی  شــهر ب
کــه بیــش از چهــار یــا پنــج ســال پیش انشــعاب 
فاضــاب را خریــداری کردنــد امــا هنــوز اقدامــی 

ــرای نصــب آن صــورت نگرفتــه اســت. ب
نماینــدگان  عنــوان  بــه  مــا  افــزود:  وی 
هســتیم  موظــف  شــهر  در  مــردم  منتخــب 
ــی را  ــارات مردم ــا و انتظ ــه ه ــات، دغدغ ماحظ
ــظ  ــد حف ــدون تردی ــم و ب ــرار دهی ــر ق ــد نظ م
ــن  ــط و قوانی ــوب ضواب ــردم در چارچ ــع م مناف

تعریــف شــده در ارجحیــت قــرار دارد.
مهنــدس آذربــرا اظهــار داشــت: بســتر 
ــورت  ــه ص ــق ب ــی مناط ــدس در برخ ــهر ق ش

ســنگی اســت و در چنیــن شــرایطی امــکان حفــر چــاه 
هــای  جذبــی وجــود نــدارد و الزامــات و ضــرورت هــای 
بهداشــتی و زیســت محیطــی نیــز ایجــاب مــی کنــد 
ــرعت  ــا س ــه ب ــن منطق ــاب ای ــای فاض ــروژه ه ــا پ ت
زمانــی مضاعــف و هــر چــه بیشــتر بــه نتیجــه برســد 
ــارات الزم،  ــه و اعتب ــن بودج ــا تأمی ــم ب ــه امیدواری ک

ــی محقــق شــود. ــر حیات ــن ام ای
شــورای  زیربنایــی  امــور  کمیســیون  رییــس 

اســامی شــهرقدس عنــوان کــرد: ماننــد  بیســت متــری 
ــتر  ــه بس ــه ب ــا توج ــزی ب ــهرک عزی ــج( و ش ولیعصر)ع
ــد  ــی ندارن ــد قابلیــت حفــر چــاه جذب ســنگی کــه دارن
ــای  ــاب، آن را در نهره ــع فاض ــرای دف ــهروندان ب و ش
ــط  ــی محی ــث آلودگ ــه باع ــد ک ــا می کنن ــطحی ره س
ــهروندان  ــامت ش ــه س ــود ک ــی می ش ــوی نامطبوع و ب
ــی رود  ــار م ــن رو انتظ ــد از ای ــرار می ده ــر ق را در خط
کــه اداره آبفــا ایــن مناطــق را هــم در اولویــت کارهــای 

ــرار دهــد. خــود ق

آذربرا، رئیس کمیسیون زیربنایی شورای اسالمی شهرقدس:

نارضایتی شهروندان از طوالنی شدن زمان 
اجرای شبکه فاضالب شهر قدس

ــهرقدس  ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــدس  ــور مهن ــا حض ــه ب ــه ای ک در جلس
ــای غــرب اســتان  ــان مدیرعامــل آبف اکبری
تهــران تشــکیل شــد، گفــت: قطعــی آب در 
برخــی مناطــق شــهر قــدس بــا مــدت زمان 
طوالنــی میتوانــد در وضعیــت کنونــی کــه 
نیــاز مبــرم بــه آب شــهری وجــود دارد، بــه 

بحــران منجــر شــود.
ــور  ــات و ام ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
بیــن الملــل شــورای اســامی و شــهرداری 
جلســه  در  عســگری  محســن  قــدس، 
ــه  ــهرقدس ک ــورای اســامی ش رســمی ش
ــهرها و  ــای ش ــل آبف ــور مدیرعام ــا حض ب
شــهرک هــای غــرب اســتان تهــران، مدیــر 
آبفــای شهرســتان قــدس و شــهردار برگــزار 
ــدس  ــات مهن ــکر از زحم ــن تش ــد، ضم ش
ــود  ــی ش ــه م ــه گفت ــت: اینک ــی گف رضوان
شــهرقدس در تامیــن آب شــرب موفــق 
عمــل کــرده، درســت اســت ولــی بــه ایــن 
ــی آب  ــه قطع ــه هیچگون ــت ک ــا نیس معن

ــیم. ــته باش نداش
وی افــزود: قطعــی آب در مناطقــی 

چــون ۲۰ متــری ولیعصــر )عــج(، خیابــان شــهید 
ــی  ــورت بحران ــه ص ــد و ... ب ــری واح ــری، ۱۰ مت مطه

ــت. اس
عســگری اظهــار داشــت: از آبفــا انتظــار مــی رود 
در شــرایطی کــه بــا بحــران کرونــا دســت بــه گریبان 
ــتی  ــکات بهداش ــت ن ــرای رعای ــردم ب ــتیم و م هس
ــع  ــدد رف ــد، درص ــه آب دارن ــری ب ــژه ت ــاج وی احتی

ایــن مشــکل برآینــد.

ــه  ــهرقدس در خاتم ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــاه در  ــه چ ــک حلق ــدس ی ــای ق ــرد: آبف ــح ک تصری
ــه از  ــان آزادی دارد ک ــع در خیاب ــی واق ــه حبیب کوچ
مــدار خــارج گردیــده و بــه محلــی بــرای تجمــع برخــی 
ــی  ــب نارضایت ــر موج ــن ام ــده و ای ــل ش ــراد تبدی اف
ــت  ــن امنی ــر انداخت ــه خط ــا و ب ــایه ه ــدید همس ش
ــد  ــا بای ــئوالن آبف ــن رو مس ــده، از همی ــهروندان ش ش

ــد. ــرف نماین ــکل را برط ــن مش ــورا ای ف

عسگری عضو شورای اسالمی شهر قدس:

قطعی آب در برخی مناطق، همچنان مشکل 
شهروندان شهر قدس است
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ــی عضــو  ــد اندیشــه، مهنــدس خان ــط عمومــی شــرکت عمــران شــهر جدی ــه گــزارش  رواب ب
ــرق  ــد اداره ب ــی ریاســت جدی ــدس زارع ــا مهن ــران ب ــران  شــرکت عم ــره  و مدی ــات مدی هی
دیــدار کردنــد.  در ایــن دیــدار مهنــدس خانــی  ضمــن تبریــک و آرزوی موفقیــت بــه مهنــدس 
زارعــی  در خصــوص  موضوعــات  مربوطــه و همــکاری فــی مابیــن شــرکت عمــران و اداره بــرق 
اندیشــه در جهــت خدمــت رســانی مطلــوب تــر بــه مــردم شــریف شــهر اندیشــه بــه گفتگــو و 

تبــادل نظــر پرداختنــد.

صاحب امتياز: علي يوسف پور
مدير مسئول: محمد پيرعلي

سرپرست روزنامه در شهريار، قدس و مالرد: زهرا فتحی
تلفن: 09125410648 

شــهردار شهراندیشــه گفــت: مدیریــت شــهری اندیشــه پــروژه 
هــای ارزنــده ای در دســتور کار خــود دارد کــه درایــن راســتا تــاش 
ــه  ــاال ب ــت ب ــتر و کیفی ــرعت بیش ــا س ــا را ب ــروژه ه ــم پ ــی کنی م

ســرانجام برســانیم.
علــی ملکــی طــی بازدیــد میدانــی از رونــد اجــرای پــروژه های 
در حــال ســاخت شــهرداری کــه بــه همــراه مرتضــی بهرامــی عضــو 
شــورا ، معــاون فنــی عمرانــی  و مدیــران ایــن حــوزه  صــورت گرفت 
ــق  ــای شــهری طب ــروژه ه ــر چــه بیشــتر اجــرای پ ــر تســریع ه ب
برنامــه زمانبنــدی تاکیــد کــرد و درایــن بــاره اظهــار داشت:تســریع 
در رونــد اجــرای پــروژه هــا و تکمیــل آن در زمــان و موعــد مقــرر 
یکــی از برنامــه هــای شــهرداری مــی باشــد و امیــد اســت کــه بــا 
بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا بخشــی از نیــاز شــهر و شــهروندان 

مرتفــع گــردد.
ــهری  ــت ش ــوزه مدیری ــهروندان در ح وی بحــث مشــارکت ش
ــهروندان  ــون ش ــبختانه تاکن ــت: خوش ــد و گف ــم خوان ــیار مه را بس

فرهیختــه شــهر اندیشــه در حــوزه مدیریــت 
ــداوم و  ــد و ت ــته ان ــارکت داش ــهری مش ش
ــی  ــه م ــن زمین ــهروندان در ای ــی ش همراه
توانــد پیــام آور رشــد وبالندگــی شــهر را بــه 

ــان آورد. ارمغ
شــهری  مدیریــت  ویــژه  اهتمــام 
اندیشــه بــرای اجــرای پــروژه هــای عمرانــی

نزدیــک  از  کــه  اندیشــه  شــهردار 
ــروژه هــا  مشــکات ، نواقــص ،  پیشــرفت پ
ــد مــی نمــود گفــت:  ســال جــاری  را بازدی

ــی ،   ــده ورزش ــون دهک ــری همچ ــزرگ و فاخ ــیار ب ــی بس پروژه های
ــه  ــا ،  مجموع ــازار روز گله ــر ، ب ــازار روز امیرکبی ــدرن ، ب ــه م پایان
ــای شــهر و ســرای  ــش ه ــام ،  ســالن همای ورزشــی شــهدای گمن
ــا  ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــهری ق ــت ش ــتور کار مدیری ــو در دس بان
اهتمــام ویــژه ای در صــدد هســتیم کــه طبــق برنامــه تدویــن شــده 

ــیم  ــا باش ــاح آنه ــرداری و افتت ــره ب ــاهد به ش
ــی  ــای بحران ــور در روزه ــژه کش ــرایط وی ــه داد : ش وی ادام
ــی   ــت اجرای ــا از حال ــروژه ه ــن پ ــی ای ــا مدت ــد ت ــث ش ــا باع کرون
خــارج شــوند و از برنامــه زمانــی عقــب بمانیــم امــا بــا توجــه برطــرف 
ــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مجــدد شــاهد  شــدن موانــع  ب
ــک  ــروز از نزدی ــا هســتیم و ام ــروژه ه ــن پ ــد احــداث ای ــه رون ادام
مشــکات احصــا گردیــد تــا بتوانیــم بــه موقــع ایــن پروژه هــا را بــه 
ــرار دهیــم ــار شــهروندان شــهر اندیشــه ق ــان رســانده و در اختی پای

ملکــی ضمــن اشــاره بــه  اقدامــات شــهرداری اندیشــه 
ــتمر در  ــور مس ــه ط ــه ب ــا ک ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتای مب در راس
ــای  ــروه ه ــا همــکاری گ شــهر اندیشــه ب
جهــادی و همراهــی عمــوم مــردم توســط 
شــهرداری در حــال انجــام اســت اشــاره 
ای  گونــه  بــه  گفت::شــرایط  و  کــرد 
ــت  ــات الزم اس ــی خدم ــه برخ ــت ک اس
ــن شــده  ــای تعیی ــکل ه ــت پروت ــا رعای ب
ــن  ــرای ای ــی  ب ــروژه هــای عمران ــر پ نظی
روزهــا ارائــه گــردد و مــا هــم تــاش مــی 
کنیــم بــا توجــه بــه ایــن موضــوع برنامــه 
ــم. ــش ببری ــی پی ــد مطلوب ــه ح ــا را ب ه

عضــو شــورای اســامی شــهر اندیشــه 
ــور  ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــت: ش گف
ــود  ــه ب ــرای هم ــزرگ ب ــان ب ــک امتح ی
و  بایــددر شــرایط ســخت  و مســئوالن 
بحرانــی ماننــد زمــان حــال ، در کنــار 
مــردم باشــند و مــردم نیــز حضــور جهــادی 

ــد. ــاس کنن ــل احس ــا را در عم آنه
علــی بدلــی بــه اقدامــات انجــام شــده 
شــورای اســامی شــهر وشــهرداری در 
ــاره  ــا اش ــروس کرون ــا وی ــه ب ــه مقابل زمین
کــرد و درایــن بــاره اظهــار داشــت: از 
زمــان شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور در 
شــورای اســامی شــهر و مدیریــت شــهری 
اندیشــه اتفاقاتــی خوبــی رقــم زده شــده و 
طــی مراحــل مختلــف مبلــغ 550میلیــون 
مــواد ضدعفونــی  تهیــه  بــرای  تومــان 
ــت. ــر تخصیــص یاف ــی معاب ــده و گندزای کنن

وی اظهــار داشــت: ورودی هــا و معابــر 
ــی  ــی م ــب ضدعفون ــا مرت ــهر وخودروه ش
شــوند و نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی نیــز 

روزانــه دو مرحلــه گندزدایــی مــی شــود.
و  شــهراری  داخــل  در  وی  بگفتــه 
شــورای اســامی شــهر و برخــی ادارات 
نیــز امکانــات ماننــد دســتکش یکبــار 
مصــرف و مــواد شــوینده و همچنیــن تــب 
ســنج فراهــم شــده تــا مراجعــه کننــدگان 
ــود را  ــور اداری خ ــت ، ام ــال راح ــا خی ب

ــد. ــال کنن دنب
وی از تهیــه و توزیــع ســبد حمایتــی 
بیــن نیازمنــدان شــهر خبــر داد و گفــت: از 

ــن شــهر  ــا و معتمدی ــق برخــی ارگانه طری
ــا  آمــار نیازمنــدان و آســیب دیــدگان کرون
ــی  ــای حمایت ــته ه ــا بس ــرده ت ــه ک را تهی

رابیــن ایــن افــراد توزیــع نماییــم.
طریــق  از  داشــت:   اظهــار  بدلــی 
ــز  ــداری نی ــار فرمان ــه در اختی ــاری ک اعتب
ــد  ــراد نیازمن ــی اف وجــوددارد، حســاب مال

ــد. ــد ش ــارژ خواه ــه زودی ش ــز ب نی
ــان  ــون توم ــص 250 میلی وی تخصی
پیمانــکاران  و  از ســوی خیریــن  دیگــر 
ــون از ســوی  ــن ۱50 میلی ــهر و همچنی ش
شــهرداری بــرای تهیــه ســبد کاالمــاه 
ــد و  ــراد نیازمن ــرای اف ــان ب ــارک رمض مب
آســیب دیــده از کرونــا را از دیگــر اقدامــات 

ــت. ــه دانس ــهر اندیش ش
وی همچنیــن بخشــش 50 درصــد 
ــهرداری و  ــتاجران ش ــاه مس ــاره دو م از اج
ــا  ــه مســتاجران دکــه ه تنفــس دوماهــه ب
و کانکســهای ســطح شــهر را از تصمیمــات 
ــرد و  ــوان ک ــه عن ــهری اندیش ــت ش مدیری
ــش  ــه و کاه ــت قرنطین ــر وضعی ــت: اگ گف
فعالیتهــای اقتصــادی ادامــه داشــته باشــند 

ــد را دارد . ــکان تمدی ــدات ام ــن تمهی ای
بدلــی در پایــان صحبــت هــای خــود 
اتحــاد و انســجام و همگرایــی مــردم  و 
مســووالن را عامــل موفقیــت در ریشــه 
کنــی ویــروس کرونــا دانســت و گفــت: 
ــش  ــش از پی ــز بی ــم مســووالن نی امیدواری
ــردم جودجــوش حاضــر شــوند  ــار م در کن
ــی را ســپری نماییــم. ــا ایــن شــرایط بحران ت

ملکی شهردار اندیشه :

ضـرورت تسریع هـمراه با کـیفیت در 
اجرای پروژه ها

علی بدلی عضو شورای اسالمی شهر اندیشه:

مسئوالن باید در شرایط سخت 
و بحران کنار مردم باشند

شــهریار- مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر اندیشــه 
ــران شــهر اندیشــه در ســال جهــش  ــت: شــرکت عم گف
تولیــد پــروژه هــای عمرانــی خوبــی در دســتور کار خــود 
ــا بهــره بــرداری از ایــن  قــرار داده اســت و امیــد اســت ب
ــع  ــهروندان مرتف ــهر وش ــاز ش ــی از نی ــا بخش ــرح ه ط
گردد.مهــدی مســلم خانــی بــه اقدامــات شــرکت عمــران 
ــار  ــاره اظه ــن ب ــرد و درای ــاره ک ــکن اش ــوزه مس در ح
ــع  ــان واق ــدی لیلی ــکونی 5۴5 واح ــروژه مس ــت: پ داش
در محلــه 2 فــاز ۴ اندیشــه در زمینــی بــه مســاحت 
۱۷۷9۱ مترمربــع طراحــی گردیــده اســت و هــم اکنــون 
ســقف ششــم بلــوک 3 و ســقف هفتــم بلــوک 5 و 
ــا پیشــرفت فیزیکــی ۱5 درصــد  ــوک 2 ب فونداســیون بل
درحــال اجراســت و همچنیــن پــروژه مســکونی 50 
ــی  ــه در زمین ــاز ۴ اندیش ــه 2 ف ــا در محل ــدی آپادان واح
ــم  ــع شــده اســت و ه ــع واق ــه مســاحت 3۴65 مترمرب ب

ــه شــروع فونداســیون  ــون بخــش مســکونی در مرحل اکن
و بخــش اداری-تجــاری در مرحلــه اجــرای ســقف اول بــا 

ــت. ــال اجراس ــد درح ــی 8 درص ــرفت فیزیک پیش
ــس  ــدی نرگ ــکونی ۱۷6 واح ــروژه مس ــه داد: پ وی ادام
واقــع در محلــه ۷ فــاز ۴ اندیشــه در زمینــی بــه مســاحت 
ــه اجــرای  ــع واقــع شــده اســت و در مرحل 5۷0۷ مترمرب
ــایت  ــوک 2 س ــقف دوم بل ــوک ۱ و س ــتم بل ــقف هش س
96 واحــدی و در بخــش 80 واحــدی، ســتونهای ســقف 
ــا 20  ــوک 2 ب ــقف دوم بل ــتونهای س ــوک ۱ و س دوم بل
ــت. وی  ــرا اس ــال اج ــی در ح ــرفت فیزیک ــد پیش درص
ــه  ــدی بنفش ــکونی ۱۷0 واح ــروژه مس ــرد: پ ــح ک تصری
واقــع در محلــه 2 فــاز ۴ کــه در زمینــی بــه مســاحت ۱5 
هــزار مترمربــع کــه در مرحلــه تکمیــل اســکلت و اجــرای 
ــقف  ــتونهای س ــا و س ــی از بلوکه ــارم و بخش ــقف چه س
ــد و  ــی باش ــی 2۴ درصــد م ــا پیشــرفت فیزیک پنجــم  ب

ــروژه مســکونی ۱0۷6 واحــد مســکونی مرکــز شــهر  و  پ
ره بــاغ: واقــع در محلــه ایرانشــهر مرکــز شــهر اندیشــه در 
 A ، B ، زمینــی بــه مســاحت 60۱66 مترمربــع در ۴ زون
ــازار نقــش اندیشــه طراحــی  C، D در شــمال و جنــوب ب
و در حــال اجــرا بــا پیشــرفت فیزیکــی ۱5 درصــد اســت.

ــی  ــای عمران ــروژه ه ــوزه پ ــه ح ــه ب ــی توج ــلم خان مس
ــا  ــه ه ــر از برنام ــی دیگ ــز یک ــاری را نی ــه تج در زمین
ــع در  ــرگان واق ــاری مه ــع تج ــزود: مجتم ــمرد و اف برش
محلــه 3 فــاز ۴ در زمینــی بــه مســاحت ۱089 مترمربــع 
ــل  ــه تکمی ــد در مرحل ــی ۴0 درص ــرفت فیزیک ــا پیش ب
ســفتکاری و شــروع نــازک کاری  مــی باشــد و همچنیــن 
ــی  ــاز 3 در زمین ــع در ف ــارگاد واق ــاری پاس ــع تج مجتم
بــه مســاحت ۱0۱6 مترمربــع بــا پیشــرفت فیزیکــی 
85 درصــد درمرحلــه تکمیــل نــازک کاری و اجــرای 

ــت. ــی  اس ــی و برق ــات مکانیک تاسیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر اندیشه:

سال جاری پروژه های عمرانی  ارزنده ای در شهر اندیشه اجرا می شود

دیدار مدیران شرکت عمران با مهندس 
زارعی ریاست اداره برق اندیشه
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