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ضرورت انجام اقدامات زیست محیطی در مرکز 
دفن زباله حلقه دره 

شــهردار کرج گفت: جنــگل کاری حلقــه دره اولویــت برنامه های 
شــهرداری اســت.علی اصغر کمالی زاده افزود: انجام اقدامات زیست 
محیطی در مرکز دفــن زباله حلقــه دره ضروری اســت و باید هر چه 

سریعتر پیگیری و محقق شود.
وی اضافه کرد: بــا توجه به اینکه در این محل زبالــه ارگانیک و طبیعی 
ریخته شــده و به نوعی کود طبیعی محسوب می شــود رشد درخت 
در این مکان مناســب خواهد بود. شــهردار کرج در ادامه با قدردانی از 
اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج جهت 
توسعه و حفاظت از فضای سبز، یادآور شد: اجرای طرح گردشگری در 

منطقه بیجی پیگیری شود.
کمالی زاده از ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهری و سازمان 
فرهنگی به منظور اکران بنرهای مناســبتی در دهه فاطمیه، قدردانی 
کرد.وی افزود: با توجه به نزدیکی به ایام دهه فجر و سم پاشی دشمنان 

علیه انقالب اسالمی، تبلیغات محیطی باید مطلوب و تاثیرگذار باشد.

جلوگیری جدی از قطع اشجار و ساخت و ساز های 
غیرمجاز در سطح منطقه 4

مدیر منطقه 4 شهرداری کرج ازجلوگیری جدی قطع اشجار و ساخت 
و ساز غیرمجاز توسط حوزه خدمات شهر این منطقه خبر داد.

 ســعادت با بیان اینکه ســاخت و ســازهای غیرمجاز در سطح منطقه 
موجب بر هم خوردن برنامه ریزی های مدیریت شهری می شود، افزود:  
در راســتای اجرای دســتور مقام محترم قضایی مبنی بر جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله دیوارکشــی هایی که فاقد پروانه 
ساخت هستند، با هماهنگی و حضور  نیروی انتظامی ، جهاد کشاورزی 
و نیروهای خدمات شــهری منطقه  ، تخریب 6 مورد از ســاخت و ساز 

غیرمجاز در خیابان چمن صورت گرفت.
 وی خاطر نشان کرد : منطقه با هماهنگی مراجع ذیصالح در برخورد با 
پدیده ساخت و ســازهای بدون پروانه، در صورت عدم رعایت قوانین و 
اصول فنی و شهرسازی با افراد متخلف و بر هم زنندگان قوانین برخورد 

جدی نموده  و اعمال قانون خواهد شد.
این مسئول در ادامه افزود : ساخت و ســازهای غیر مجاز به نوعی زیر پا 
گذاشتن حقوق شــهروندی و تجاوز به حریم و امکانات شهری به شمار 
می رود و شــهرداری با تمام توان در جهت حفظ حریم اســتحفاظی با 

هماهنگی های الزم به وظایف ذاتی و قانونی خود ادامه خواهد داد.
مدیرمنطقه 4 شــهرداری کرج در پایان  یادآور شــد: شــهروندان در 
صورت مشاهده قطع درختان می توانند با تماس به سامانه 137 مراتب 

را اطالع دهند تا در اسرع وقت به این موضوعات رسیدگی شود.

گام های بلند گسترش فضای سبز منطقه 12
2400چاله کنی آماده کاشــت نهال وکاشــت 995 اصله نهال انجام و 

مابقی درحال انجام است .
فیروزبخت شــهردارمنطقه 12 دربازدید اقدامات فضای سبز منطقه 
گفت: توسعه و گســترش فضای ســبز نقش و تاثیر بسزایی در افزایش 
شــادابی و نشــاط در جامعه داشــته و می تواند موجب آرامش خاطر 
شــهروندان باشد.شــهردارمنطقه ازکاشــت بیش از 2400 درخت 
درآینده نزدیک تا فرارسیدن ســال جدید خبر داد و افزود: درختکاری 
صرفا حرکتی برای کاشت یک درخت نیست، بلکه تلنگری است برای 
یادآوری ارزش و جایــگاه درخت در زندگی و بهبــود وضعیت محیط 
زیست . کاشت این تعداد درخت درســطح منطقه گام موثری درجهت 

گسترش فضای سبز منطقه 12 خواهد بود .
فیروزبخت گفت: گســترش فضای ســبز به جهت اینکه ریه شــهر و 
مبدا تولید اکسیژن تلقی می شــوند، می تواند نقش مهمی در تلطیف 
هوا داشته باشــد. همچنین در بحث کارکردهای اجتماعی ، اگر فضای 
سبز به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شود، می تواند موجب افزایش 
تعامالت اجتماعی، تعلــق خاطر مردم به محل ســکونت خود و ارتقاء 
اعتماد اجتماعی در جامعه شود دراین راستا بامشارکت سازمان سیما 
منظر وفضای ســبز شــهرداری کرج درحال آماده سازی پارک هشت 
ونیم هکتاری مهر درساماندهی هستیم که هشتاد درصد این پارک که 
پارک منطقه ای هست به اتمام رسیده وتا فرارسیدن سال جدید مورد 

بهره برداری قرارخواهد گرفت .
درادامه افزود: توسعه فضای ســبز یکی از برنامه های در دستور کار این 
شــهرداری اســت که با اقدامات صورت گرفته فاصله چندانی باسرانه 
استاندارد استانی نداریم وامیدواریم باتالشهای که درحال انجام هست 
هویت باغ شهری کرج را بصورت جدی پیگری وآن را به کرج برگردانیم. 
البته دراین مســیر شــهروندان با حضور ودلســوزی درحفظ منابع 

موجودسبز شهری کمک شایانی به شهرداری منطقه خواهند نمود .

درآمد هنگفت، مانع ساماندهی تابلوهای 
تبلیغاتی کرج شده است

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهرداری کرج گفت: 330 
تابلوی تبلیغاتی اضافه در سطح شهر باقی مانده است.

پیمان بضاعتی پور  در خصوص مســاله تابلوهای تبلیغاتی کرج که اخیراً 
انتقادات زیادی را برانگیخته اســت، اظهار کــرد: 400 تابلوی تبلیغاتی 
اضافه در کرج وجود داشت که با تالش های صورت گرفته 70 مورد از آنها 
جمع آوری شده اســت.وی ادامه داد: برنامه ریزی برای جمع آوری 330  
تابلوی باقی مانده نیز صورت گرفته ولی این امر زمانبر است و نباید انتظار 
داشــت یک هفته و یک ماهه به ثمر بنشــیند.وی توضیح داد: تمام این 
تابلوهای تبلیغاتی متعلق به شهرداری نیست و همین فرایند ساماندهی 
این سازه ها را با کندی مواجه کرده اســت.این مسئول ابراز کرد: به عنوان 
مثال از 15 پایه تبلیغاتی موجود در خیابان هفت نیز تنها سه مورد متعلق 

به شهرداری و مابقی به دستگاه ها و ارگان های دیگر اختصاص دارد.
بضاعتی پور خاطر نشان کرد: این تابلوهای تبلیغاتی ماهانه 50 میلیارد 
تومان درآمدزایی مالی دارند و همین زمان جمع آوری و ســاماندهی 
آنها را طوالنی کرده است.وی اظهار کرد: طرح موضوع برای ساماندهی 
این تابلوها به زودی به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه می شود و در 

صورت صدور دستور از سوی امام جمعه کرج الزم االجرا خواهد شد.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری کرج گفت: 
تابلوهای تبلیغاتی باید از کف شهر جمع آوری و به جداره ها مثل دیوار 
و پشت بام واحدهای تجاری و ... منتقل شوند تا برای نصب آنها ناچار به 

ایجاد سازه های جدید نشویم.

خانه های کندر سال آینده با گاز گرم می شود
مدیرعامل شــرکت گاز البرز گفت: اهالی روســتای کندر بهمن سال 
آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.حسین تقی نژاد اظهار 
کرد: کلنگ پروژه گازرسانی به روســتای کندر در آخرین روز دی ماه 
امسال به زمین زده شــده و پیش بینی می شود در صورت تخصیص به 
موقع اعتبار و عدم بروز مانعی خاص، اهالی این روســتا زمســتان سال 
آینده گازدار شــوند.وی ادامه داد: طول پروژه گازرسانی به این روستا 
حدود 15 هزار و 400 متر است و با 12 کیلومتر خط تغذیه ای تا ورودی 
روســتای کندر ادامه پیدا می کند.مدیر عامل شرکت گاز البرز در ادامه 
با اشاره به باال بودن هزینه گازرسانی به روستاهای اطراف سد امیر کبیر 
گفت: هزینه گازرسانی به روستاهای باالی ســد امیر کبیر بیش از 80 

میلیارد تومان برآورد شده است.

میز خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری البــرز از برگزاری 
مانورهای تخصصی برای مقابله بــا حوادث احتمالی در 
اســتان خبر داد.مهدی مهرور بابیــان اینکه مانورهای 
اطفای حریق وامداد و نجات در ساختمان های بلندمرتبه 
شهر جدید هشتگرد، مانور واکنش سریع وامداد و نجات 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی و مانور زلزله وامداد و 
نجات در شش شهرســتان البرز برگزار می شود، افزود: 
این اقدام به منظور آموزش و آماده ســازی برای مدیریت 
بحران در شهرستان ها پیش بینی شــده است.وی ادامه 
داد: دریکی از این مانورها که به صورت پایلوت در شــهر 
هشتگرد برگزار شــد، دستگاه های شــرکت کننده در 

مانور، تخلیه و اســکان اضطراری، تریاژ بندی 
)اولویت مجروحــان(، راپل، کمک های اولیه، 
انتقال و رهاســازی را مــرور کردند.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری البرز بابیان اینکه 
پیشگیری بهتر از درمان است، افزود: برگزاری 
این نوع مانورها نقش بســزایی در یادگیری و 
آگاهی بخشی اقشار مختلف مردم دارد و ما باید 

افزایش آگاهی و آموزش به مردم را در اولویت برنامه خود 
قرار دهیم مهرور ضمن تشکر از فرمانداران، شهرداران 
و نهادهای امــدادی و خدماتی در برپایــی این مانور، 
تصریح کرد: الزم اســت این گونه مانورهــا در تمامی 

شهرهای شهرستان و استان به صورت ویژه 
اجرا شــود تا تمامی دســتگاه ها در مقابله با 

بحران تمرین کنند.
وی با اشــاره به اینکــه رزمایــش واژگونی 
نفت کش حامل فرآورده هــای نفتی نیز در 
منطقه البرز برگزار شــد، گفت: این رزمایش 
و دوره های آموزشی، باعث توانمندی نیروها 
و عوامل مؤثر در مدیریت شرایط اضطرار خواهد شد و 
کیفیت اقدامات مرتبط بســتگی به کیفیت دوره های 
آموزشــی دارد.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
البرز طراحی و تهیه نقشه راه برای مراحل قبل، حین و 

بعد از اجرای مانورها را به منظور افزایش کیفیت و نیل 
به اهداف تعیین شده ضروری دانست.

مانــور جــاده ای حادثــه واژگونی نفت کــش حامل 
فرآورده های نفتی و مــواد خطرناک در جاده قدیم کرج 
به هشتگرد و در محدوده شهر گلســار با حضور عوامل 
دستگاه های اجرایی مرتبط در استان ازجمله مدیریت 
بحران اســتانداری، فرمانداری ســاوجبالغ، اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، نیروی انتظامی، جمعیت 
هالل احمــر، شــهرداری های منطقه وقــوع حادثه، 
فوریت های پزشکی و اورژانس، ســازمان آتش نشانی، 

شرکت ملی گاز و شرکت توزیع برق برگزار شد.

بحران

مهیا حســن آبی فرودگاه بین المللی و 
منطقه ویژه اقتصادی پیام یکی از ظرفیت های 
با ارزش اســتان البرز محســوب می شود. 
پروازهای کارگو در ایــن فرودگاه حدود 25 
سال است که انجام  می شود و فرودگاه از نظر 
امکانات و تجهیزات مختلف ناوبری شرایط 
خوب و اســتانداردی دارد. حتــی اخیرا نیز 
اضافه شدن پروازهای مسافری باعث ارتقا هر 
چه بیشتر تجهیزات و زیر ساخت های پروازی 
در فرودگاه پیام شــده اســت. اســتفاده از 
ظرفیت مسافری در این فرودگاه می تواند به 
عنوان پشتیبانی برای فرودگاه مهرآباد و امام 
در تهران محسوب شود و از طرفی در صورت 
راه اندازی باعث تسهیل ســفرهای هوایی 
البرزی ها از فرودگاه پیام می شــود. این در 
حالی اســت که چندی پیــش هواپیمای 
بوئینــگ 707 متعلق به ارتــش جمهوری 
اسالمی که حامل گوشــت گرم وارداتی به 
مقصد پیام بود در فرودگاه فتح که در فاصله 
10 کیلومتری پیام قرار دارد، دچار ســانحه 
شــد. این موضوع بازار برخی صحبت ها در 
مورد اشتباه گرفتن باند فرودگاه فتح با پیام 
توسط خلبان را داغ کرد و حتی برخی زمزمه ها 
مبنی بر جلوگیری از پروازهای مسافری در 
پیام شــکل گرفت. با این تفاسیر تحقیقات 
برای یافتن دلیل ســقوط هواپیما و بررسی 
جعبه سیاه تاکنون ادامه یافته و چندی پیش 
نیز فرودگاه پیام و فتح مورد بازدید مسئوالن 
ســازمان هواپیمایی و نمایندگان مجلس 
قرار گرفت. تفاوت فرودگاه فتح و پیام بسیار 
فاحش است به گونه ای که باند فرودگاه پیام 
4 برابر فرودگاه فتح طول دارد. باند فرودگاه 
پیام 4 کیلومتر طــول و 60 متر عرض دارد. 
در حالی که فــرودگاه فتح تنها یک کیلومتر 
طول و 25 متر عرض دارد.  موضوع اینجاست 
که اشتباه خلبان یا هر مورد دیگری که موثر 
در این حادثه بود نباید بــه تنهایی بر گردن 
فرودگاه پیام که یکی از ظرفیت های خوب 
استان است گذاشته شود؛ بلکه باید با بررسی 
همه جوانب به جای حذف صورت مســاله و 
جلوگیری از پرواز های مسافری در پیام، به 
فکر راه حلی عملی برای جلوگیری از چنین 

سوانحی بود.

باید از فرودگاه پیام حمایت شود
محمــد رضــا کوچــی رضایــی، رئیس 
کمیســیون عمران مجلس با اشاره به اینکه 

فرودگاه پیــام باید حمایت شــود، تصریح 
کرد: در کمیسیون عمران و مجلس شورای 
اســالمی نیز اعتقاد داریم که باید از فروگاه 

پیام حمایت کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی هاو بازدیدی 
کــه از این فــرودگاه داشــتیم تقریبا تمام 
هواپیماهای بزرگ کشــوری می توانند در 
این فرودگاه بنشینند . از لحاظ کیفیت باند، 
ترمینال ها و دیگر مسایل فنی این فرودگاه 

ظرفیت های باالیی دارد. 
وی با اشــاره به اینکه خیلی از پــرواز ها در 
ترافیک فرودگاه مهرآباد معطل می شــوند 
و باید از این فــرودگاه با توجه به ســرمایه 
گذاری سنگینی که انجام شــده، حمایت 
شــود، اظهار کــرد: این فــرودگاه از لحاظ 
پدافند غیر عامــل و اقتصــاد مقاومتی 
می توانــد کمک زیادی به اقتصاد کشــور 
باشــد.وی ادامــه داد: اعتقــاد داریم همه 
نیازها و امکانات پروازها دراینجا مهیاســت 
و ســازمان هواپیمایی کشور نیز درخواست 
حمایت جــدی از تقویت این فــرودگاه به 

عنوان فرودگاه را مسافربری دارند.
رضایی با اشاره به سانحه سقوط هواپیمایی 
بوئینگ 707 در فرودگاه فتح گفت: مراحل 
بررسی جعبه سیاه در حال انجام است. آنچه 
در شرایط فعلی می توان گفت اینکه خلبان 
به هر دلیلی باند پیام و فتح را اشتباه گرفته 

ولی قبل از شــنیدن اطالعات جعبه سیاه 
نمی توان نظر قطعی در این باره داد.

پروازهای فرودگاه پیام استمرار یابد
استاندار البرز با اشاره به اینکه مردم استان 
ســالیان زیــادی تقاضای داشــتن چنین 
فرودگاهی را در استان داشــته اند، گفت: با 
توجه به جمعیت اســتان ایــن فرودگاه 
می توانــد از لحاظ مســافری و باری برای 
استان ســودمند باشــد.عزیزاله شهبازی 
افزود: دولت هزینه زیادی در فرودگاه پیام 
انجام داده اســت. اقدامات فراوانی به عمل 
آمده است تا فرودگاه پیام به مسافری ارتقا 
یابد. وی ادامه داد: دلیــل حادثه هواپیمای 
بویینــگ 707 بــا اســتفاده از اطالعات 
جعبه ســیاه و بررســی های دیگر در حال 
پیگیریســت اما تقاضای ما این اســت که 

استمرار پروازهای پیام مختل نشود.

پیام فرودگاهی شایسته پروازهای 
مسافری

رئیس ســازمان هواپیمایی نیــز در جریان 
بازدید از ایــن فرودگاه ظرفیــت های این 
فــرودگاه را بســیار ارزشــمند و در خــور 
مسافری شدن برشــمرد و اظهار کرد: این 
فرودگاه از نظر شرایط جمعیتی می تواند مورد 
اســتفاده 3.5 میلیون جمعیت منطقه قرار 

بگیرد. امکانات آن در حد اســتانداردهای 
بین المللیســت و با ارزیابــی های صورت 
گرفته از ایــن فرودگاه به نتیجه رســیدیم 
که این فرودگاه درخور جابجایی مســافر و 

توسعه پروازهای مسافری است. 
علی عابدزاده با اشــاره به اینکه حمل و نقل 
هوایی موتور توسعه منطقه ای است، افزود: 
خوشبختانه استان البرز از این موتور توسعه 
ای بهــره مند اســت. فرودگاه پیــام بیش 
از 4هزار هکتار مســاحت دارد و از نظر زیر 

ساختی بسیار ارزشمند است.
وی تاکید کرد: طول باند این فرودگاه حدود 
4 کیلومتر است که بزرگترین هواپیماهای 

دنیا هم می توانند بر روی آن بنشینند.
وی با بیان اینکه شــرایط باند این فرودگاه 
عالی اســت، گفت: شرایط دســتگاه های 
ناوبــری نیز در حــد اســتاندارد های 
بیــن المللی اســت و هواپیماهای باری از 
اقصا نقاط دنیا در این فرودگاه نشسته اند و 
اگر مشکل خاصی در این فرودگاه بود قطعا 
هواپیماهای باری مبــادرت به جابجایی بار 

در این فرودگاه نمی کردند.
عابد زاده افزود: تالش میکنیم رسالت خود 
را در بحث توســعه و ایمنــی پروازها انجام 
دهیم. در ســال های اخیر فــرودگاه هیچ 
رکورد منفی از لحاظ ســانحه ندارد و اتفاق 
اخیر نیز با توجه به اینکه هواپیمای سقوط 

کــرده متعلق به ارتش جمهوری اســالمی 
ایران اســت جزئیات توسط ارتش در دست 
بررسی است و سازمان هواپیمایی کشوری 
نیز همکاری هــای الزم را در این زمینه به 
عمل مــی آورد.عابدزاده با تاکیــد بر اینکه 
اســتفاده مســافری از این فرودگاه لبیک 
گفتن به پیام اقتصاد مقاومتی است ، تصریح 
کرد: اگرچه پایه این فرودگاه کارگو بوده و با 
ظرفیت های ایجاد شده می تواند در زمینه 
مسافری فعالیت کند و سازمان هواپیمایی 

نیز نگاه ویژه ای در این مورد دارد.

اهمیت ظرفیت مسافری پیام در کنار 
فرودگاه مهرآباد و امام

محمد جــواد کولیوند، رئیس کمیســیون 
شــوراها و امــور داخلی مجلس شــورای 
اسالمی نیز با اشــاره به اینکه فرودگاه پیام 
از نظر فنی کمبودی نســبت بــه فرودگاه 
مهرآبــاد و امــام نــدارد، گفت: فــرودگاه 
پیــام دارای ظرفیت های خــوب در زمینه 
پروازهای کارگو، آموزشــی وفوریت ها ی 
پزشکی است و ظرفیت مسافربری فرودگاه 
پیام درکنــار فرودگاه های امــام و مهرآباد 
بسیار با اهمیت اســت. وی بررسی ها برای 
علت حادثه سقوط بوئینگ 707 را ادامه دار 
عنوان کرد و افزود: پیگیری های انجام شده 
از ظرفیــت های فــرودگاه پیام نشــان 
می دهد که ایــن فــرودگاه از لحاظ فنی 
هیچگونه مشــکلی برای پروازها ندارد ولی 

پیگیری ها در مجلس ادامه دارد.

فرودگاه پیام ارتباطی با هواپیمای 
سانحه دیده نداشته است

مدیر عامل فرودگاه بین المللی پیام در پاسخ 
به خبرنگاران در مورد ارتباط پیام با هواپیمای 
بویینگ707 گفت: در ایــن مورد هواپیمای 
بوئینگ 707 هیچگونه ارتباط رادیویی با برج 
مراقبت فرودگاه پیام نداشته است.نادر ثناگو با 
بیان اینکه سانحه های هوانوردی جزئی از این 
صنعت است، افزود: سانحه اخیر هیچ ارتباط 
موضوعی بــا فعالیت های پیام نداشــته اما 
بررسی های دقیقتر با استفاده از جعبه سیاه 
در حال انجام اســت. وی ادامه داد: پروازهای 
فرودگاه پیام اکنون به روال ســابق ادامه دارد 
و پرواز کیــش نیز در روز بعد از ســانحه برای 

احترام به شهدای سانحه کنسل شد.

فربیا حســن آبی  مدیــرکل آموزش و 
پــرورش اســتان البــرز ویژه برنامه های 

چهل سالگی انقالب اسالمی را تشریح کرد.
ساالر قاســمی در خصوص ویژه برنامه های 
گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب 
اســالمی ایران که از سوی آموزش وپرورش 
البرز پایه ریزی شــده اســت، اظهــار کرد: 
امســال این برنامه ها با شــعار پایبندی به 
اصول و آرمان ها، افتخار به گذشــته و امید 

به آینده هدف گذاری شده است.
وی با تأکید بر اینکه اهمیت مخاطب شناسی، 
اســتداللی بــودن برنامه هــا و اســتفاده 
از ظرفیــت هنــر و نمایــش در انعــکاس 
فعالیت ها و دســتاوردهای انقالب اسالمی 
در برنامه های ویژه گرامیداشــت دهه فجر 
امسال بوده است، گفت: این ویژه برنامه ها بر 
مبنای مدرسه محوری و با محوریت دانش 
آمــوزان و نقش آفرینی آن ها دنبال شــده 

است.
مدیــرکل آموزش وپرورش اســتان البرز 
توضیح داد: در کنار آشــنایی دانش آموزان 
با دستاوردهای انقالب اســالمی در حوزه 
آموزش وپرورش در بخش هــای مختلفی 
ازجمله توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی، 
ورزشی و توســعه دیگر زیرســاخت ها در 

مدارس استان برنامه ریزی شده است.
قاســمی ادامــه داد: افتخارآفرینی دانش 
آمــوزان البــرزی  در حوزه هــای علمی و  

آموزشــی ازجمله کنکورهــا، المپیادها، 
اختراعات، اکتشافات و کسب افتخاراتی که 
فرهنگیان استان داشته اند در کنار نمایش 
موفقیت هایی کــه در زمینه های فرهنگی، 
هنری و ورزشی توســط آن ها حاصل شده 

است، به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
وی با توضیح اینکه ایجاد روحیه نشــاط و 
امید در میان جوانان و نســل چهارم انقالب 
از دیگر برنامه هــای آموزش وپرورش البرز 
در دهه فجر امســال اســت، گفت: معرفی 
دســتاوردهای انقالب اســالمی در حوزه 
آموزش وپرورش یکی از برنامه های مهمی 

است که مدنظر قرار داده ایم.
مدیــرکل آموزش وپرورش اســتان البرز 
گفت: برگزاری نمایشــگاه و مشــارکت در 
نمایشگاه درون مدرسه ای، درون سازمانی 
و برون ســازمانی از دیگــر برنامــه اجرایی 
آموزش وپــرورش البــرز در ایــام اهلل فجر 

امسال است.
برگزاری مسابقات دانش آموزی »زیباترین 
جمله ای کــه از امــام راحل شــنیده ام«، 
»زیباترین جمله ای که می خواستم به امام 
بگویم« و یــا »نامه به امــام خمینی)ره(« 
قاسمی با اشــاره به اینکه گلبانگ انقالب و 
نواخته شــدن زنگ انقالب در روز سیزدهم 
بهمن را خواهیم داشت، گفت: امسال اولین 
روز دهه فجر مصادف با روز جمعه اســت به 
همین دلیل صبح روز ســیزدهم بهمن ماه 

که مصادف بــا ورود امام خمینــی )ره( به 
کشور است، زنگ انقالب در مدارس استان 

نواخته می شود.
وی با اشاره به اینکه توجه به فضای مجازی 
و اســتفاده از ظرفیت هــای آن از دیگــر 
برنامه های آموزش وپرورش اســتان البرز 
اســت، گفت: با این رویکرد برنامه ای تحت 
عنــوان »آینه زمان، زندگی به ســبک روح 
اهلل« است که در راســتای آن دانش آموزان 
و معلمان در زمینه هــای مختلفی از جمله 
خطاطی و خوشنویســی، نقاشــی، پوستر 
دیجیتال، فیلم کوتاه، شعر، داستان و دیگر 

زمینه ها شرکت می کنند.
مدیرکل آموزش وپرورش استان البرز ادامه 
داد: برگزاری مســابقاتی مانند »زیباترین 
جمله ای کــه از امــام راحل شــنیده ام«، 
»زیباترین جمله ای که می خواستم به امام 

بگویم« و یا »نامه به امــام خمینی)ره(« از 
دیگر برنامه هایی اســت که در حوزه فضای 
مجازی پایه ریزی شــده و دانــش آموزان 
می توانند آثار خود را برای شــرکت در این 

مسابقات ارسال کنند.
قاسمی در خصوص مسابقات برگزارشده در 
حوزه فضای مجازی بابیان اینکه این فرایند 
از اواسط دی ماه سال جاری آغاز شده است، 
بیان کرد: تا بیست و هشتم اسفندماه سال 
جاری دانش آموزان فرصــت دارند که آثار 

خود در این زمینه ها را ارسال کنند.
وی اضافه کرد: تجدید میثاق با آرمان های 
امام راحل و بیعت با مقــام معظم رهبری از 
دیگر برنامه های آموزش وپرورش اســتان 
اســت و در کنار آن ادای احترام به ساحت 
شهدا به ویژه شهدای دانش آموز و فرهنگی 
و دیدار بــا خانــواده معزز شــهدا ازجمله 
خانواده های شهدای مدافع حرم و همچنین 
دیدار با خانواده هایی که عزیزانشــان را در 
ســفر راهیان نور از دســت  داده اند از دیگر 
برنامه هــای مهمی اســت کــه پایه ریزی 

کرده ایم.
برگــزاری کرســی های آزاداندیشــی و 
گفتمان هــای دانش آمــوزی بــا عنــوان 
نقــد مؤدبانــه در مــدارس البرزمدیرکل 
آموزش وپرورش استان البرز توضیح داد: با 
توجه به هم زمانی دهه فجر امســال با ایام 
فاطمیه در برگزاری مراســم ایــن روزها به 

بزرگداشــت و تکریم مقام حضرت فاطمه 
زهرا)س( توجــه خواهیم داشــت و حفظ 
قداســت و حرمت این ایــام و تکریم مقام 

بانوان مدنظر است.
قاســمی گفت: ســرفصل برنامه های ما در 
این دوره برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
و گفتمان هــای دانش آمــوزی بــا عنوان 
نقد مؤدبانه اســت که در این راســتا دانش 
آموزان مطالبات و ســؤاالت خود درزمینه 
انقالب اسالمی را مطرح می کنند و مدیران 
دعوت شده پاســخگوی پرسش های دانش 
آموزان هســتند، این برنامه هــا در مدارس 
برحســب ظرفیت اجرا می شود و از ظرفیت 
شــوراهای دانش آموزی نیز بهره خواهیم 
برد.وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت 
توجه به حمایت از کاالی ایرانی در راستای 
تقویت تولید و غرور ملــی و هویت ایرانی - 
اســالمی گفت: در این زمینه دانش آموزان 
بازدیدهایی از کارخانه هــا، مراکز صنعتی، 
علمی و پژوهشــی خواهند داشت تا ضمن 
آشــنایی با دســتاوردهای موجود در این 
حوزه در راســتای فرهنگ ســازی حمایت 
از کاالی ایرانــی و اقتصــاد مقاومتــی گام 
آموزش وپرورش  برداشته شــود.مدیرکل 
اســتان البرز افزود: از صبح  روز ســیزدهم 
بهمن ماه در تمامی مــدارس البرز برگزاری 
جشنواره ســرود و تئاتر با موضوع گفتمان 

انقالب اسالمی را خواهیم داشت.

برگزاری مانورهای تخصصی مقابله با حوادث در استان البرز



به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی انجام می شود

وانه های ساختمانی  ارائه تخفیف ۳۰ درصدی صدور پر

فردیس
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 رکورد شکنی منطقه 2 شهرداری فردیس 
در جذب درآمد

مدیر منطقه 2 شــهرداری فردیس گفت: درآمد این منطقه در دی ماه 
سال جاری 3 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

کیهان نریمانی  از رکورد شــکنی این منطقه در جذب درآمد خبر داد و 
اظهار کرد: درآمد دی ماه جاری منطقه 2 شهرداری فردیس 3 میلیارد 
و 600 میلیون تومان بوده است.وی در ادامه افزود: طی یک ماه گذشته 
شــاهد همکاری خوب شــهروندان در پرداخت فیش هــای عوارض 
صنفی، ماده صد و غیره بوده ایم.مدیر منطقه 2 شــهرداری فردیس با 
بیان اینکه پرداخت عوارض شهری توسط شــهروندان با ارائه خدمات 
بهتر و مطلوب تر به آنها رابطه مستقیمی دارد، تاکید کرد: از شهروندان 
می خواهیم که در خصوص پرداخت عوارض شــهری همکاری داشته 
باشــند.وی با اشــاره به اهمیت توجه به وضعیت درآمدی شهرداری، 
خاطرنشان کرد: شــهر با همکاری شــهروندان اداره می شود. ارتقای 
سطح زندگی شــهروندی و جلب رضایتمندی شهروندان از مهمترین 
اهداف مدیریت شهری است که برای تحقق این مهم، همکاری دوجانبه 

شهروندان و شهرداری الزم است.

 روزانه شدن فعالیت یک کشتارگاه طیور 
در استان البرز

 ســید محســن ابوترابی گفت: برای نخســتین بار در کشــور یکی از 
کشــتارگاه های طیور در البــرز کار خود را به ســاعات روز انتقال داد؛ 
این درحالی است که تمام کشــتارگاه ها در کشور در شیفت شب فعالیت 
می کنند. سید محسن ابوترابی رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی 
و مواد غذایی دامپزشکی البرز با اشاره به اینکه که تمام کشتارگاه های 
طیور در کشور، کار کشتار را در شیفت شب انجام می دهند، اظهار کرد: 
برای نخســتین بار در کشور یکی از کشــتارگاه های طیور در البرز کار 

خود را به ساعات روز انتقال داد.
وی افزود: این کشــتارگاه در ساوجبالغ مستقر اســت وتغییر ساعت 
کشتارگاه به درخواست مدیریت آن انجام شده که این اقدام کشتارگاه 
بسیار مناسب اســت.رییس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد 
غذایی دامپزشکی البرز با بیان اینکه با تغییر ساعت کاری در کشتارگاه 
نظارت های بهداشــتی به نحو موثرتری انجام می شــود، گفت: با این 

تغییر ساعت خیلی از مشکالت متعاقب کشتار شب مرتفع شده است.
ابوترابی از جمله مشکالت کار شــبانه را تاثیر نامطلوب بر سالمت روح 
و جســم کارگران دانســت و گفت:امیدواریم با رفع مشکالت موجود 

فعالیت تمام کشتارها در شیفت روز انجام شود.
وی اضافه کرد: در اســتان البرز پنج واحد کشــتارگاه طیور فعالیت 

می کنند که سه واحد در ساوجبالغ و 2 واحد در کرج مستقر هستند.
ابوترابی در پایان گفت: هر کدام از این کشــتارگاه ها در سطح استان با 

ظرفیت کشتار 2 هزار قطعه در ساعت فعالیت می کنند.

تجلیل از احمد دهقان نویسنده ادبیات داستانی 
دفاع مقدس در کرج

 اســماعیل آجرلو گفت: از احمد دهقان نویســنده وپژوهشگر ادبیات 
داســتانی دفاع مقدس در کرج طی مراســمی با عنوان آیین چهل قلم 

تجلیل می شود.
اســماعیل آجرلو رییس حوزه هنری البرز اظهار کرد: با همکاری اداره 
کل کتابخانه های عمومی اســتان البرز و ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری کرج آئین چهل قلــم و تجلیــل از احمد دهقان 
نویســنده وپژوهشــگر ادبیات داســتانی دفاع مقدس در کرج برگزار 
می شود.رئیس حوزه هنری اســتان البرز تصریح کرد: در این نشست 
چهره های مطرح ادبیات کشــور حضور خواهند داشت و در پاسداشت 
جایگاه و نقش احمد دهقان در ادبیات داستانی معاصر ایران سخنرانی 
خواهند کردآجرلو بیان کرد:  پخش کلیپ از زندگی و آثار این نویسنده 
مطرح کشور و رونمایی از تمبر و داســتان خوانی بر اساس آثار منتشر 
شــده این نویســنده و تقدیر از مقام و جایگاه احمد دهقــان از جمله 
برنامه های این نشســت خواهد بود که با حضور عالقه مندان به ادبیات 
داستانی برگزار خواهد شــد.وی در توضیح بیشتر گفت: احمد دهقان 
متولد 1345 در شهر کرج پژوهشگر ادبیات داســتانی دفاع مقدس و 
یکی از نویسندگان برجسته ادبیات داســتانی پس از انقالب است که 

داستان های متعددی در زمینه جنگ ایران و عراق نوشته  است.
آجرلو افــزود: مأموریت تمــام، لحظه های اضطــراب، روزهای آخر، 
 ســتاره های شــلمچه،  ســفر به گرای 270 درجه، گردان چهار نفره و 

بچه های کارون از جمله آثار برجسته احمد دهقان است.

 ساماندهی خاک و نخاله های موجود 
در زمین های خالی فردیس تا پایان سال جاری

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس گفت: خاک و نخاله های موجود 
در زمین های خالی سطح این شــهر تا پایان سال جاری ساماندهی 

می شوند.
علی خوشگرد  با اشاره به اینکه خاک و نخاله های موجود در زمین های 
خالی سطح شهر موجب زشتی چهره شــهر می شود، اظهار کرد: حوزه 
خدمات شهری شــهرداری فردیس در راســتای شناسایی زمین های 
خالی موجود در شهر و ساماندهی خاک و نخاله های آنها اقدام می کند.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه خاک و نخاله های موجود در زمین های 
خالی بلوار بیات و منطقه اسکویی ســاماندهی شده است، تصریح کرد: 
در صدد هســتیم که تا پایان سال جاری نســبت به ساماندهی خاک و 

نخاله های موجود در زمین های خالی سطح شهر اقدام کنیم.
معاون شــهردار فردیس در حوزه خدمات شــهری از راه اندازی گشت 
ویژه پســماند در فردیس خبر داد و گفت: این اقدام به منظور مراقبت 
از زمین های خالی ســاماندهی شده انجام شده اســت.وی در بخش 
دیگری از شهروندان خواست تا در صورت مشــاهده تخلیه نخاله های 
ساختمانی در زمین های خالی، شــماره خودرو را یادداشت با سامانه 

137 شهرداری فردیس تماس بگیرند و موضوع را درمیان گذارند.

میز خبر

مدیر آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس 
گفت: ماموران آتش نشانی فردیس 4 دقیقه و 30 ثانیه 
پس از حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 707 در محل 

حاضر شدند.
محمود آذرســا، با اشــاره به مصاحبه فــردی که به 
مهندس پرواز مصــدوم در حادثه ســقوط هواپیمای 
باری بوئینگ 707 ارتش جمهوری اســالمی در یکی 
از برنامه های تلویزیونی، اظهار کــرد: در این مصاحبه 
عنوان شده اســت که نیروهای آتش نشانی حدودا 20 
دقیقه پس از حادثه به محل رسیده اند و این فرد شاهد 
انفجار هواپیما بوده و گاز منزل مســکونی که هواپیما 

به آن برخورد کرده را خود قطع کرده است.
 وی در ادامه بــا اعالم اینکه اظهــارات این 
فرد نادرســت اســت، تاکید کرد: محلی که 
هواپیمای باری بوئینــگ 707 ارتش در آن 
ســقوط کرده اســت مجهز به دوربین مدار 
بسته و نگهبانی است و ساعت ورود نیروهای 

آتش نشانی به آنجا ثبت شده است. 
به گفته آذرســا، نیروهای آتش نشــانی شــهرداری 
فردیس 4 دقیقــه و 30 ثانیــه پس از اعالم ســقوط 

هواپیما به محل حادثه رسیده اند. 
وی همچنین گفت: ســامانه هوشمند 125 کرج زمان 

رســیدن نیروهای آتش نشــانی شهرداری 
فردیس را ثبت کرده است. 

مدیــر آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری فردیس با بیــان اینکه مهندس 
پرواز سرنشــین هواپیمای بــاری بوئینگ 
707 ارتش جمهوری اسالمی در این حادثه 
به واســطه باز بودن درب هواپیما پایین می 
افتند، تصریح کرد: این فرد در ایــن محدوده بوده و به 

مهندس پرواز مصدوم کمک رسانی می کند. 
وی با اشاره به اظهارات این فرد مبنی بر اینکه سیستم 
گاز مسکونی را خود قطع کرده است، خاطرنشان کرد: 

این اقدام غیر ممکن اســت و نیروهای متخصص اداره 
گاز شهرســتان فردیس با لوازم و تجهیزات مخصوص 
این اقدام را انجام داده اند. آذرســا در بخش دیگری به 
اظهارات فرد مصاحبه کننــده مبنی بر اینکه در لحظه 
انفجار هواپیما، آنجا حضور داشــته اســت، بیان کرد: 
این اتفاق نیز غیر ممکن اســت. نیروهای آتش نشانی 
فردیس هزاران لیتر آب برای خنک کــردن هواپیما، 
خاموش کردن آتش و جلوگیری از انفجاز مخزن بنزین 
روی هواپیمای سقوط کرده ریختند و اگر مخزن بنزین 
هواپیما ســقوط کرده منفجر می شــد، تا شعاع یک 

کیلومتری هواپیما در آتش می سوخت. 

ایمنی

پاركشهر

شهردار فردیس از ارائه تخفیف 30 درصدی 
صدور پروانه های ســاختمانی تا پایان سال 
جاری به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی خبر داد. منوچهر غفاری در جلسه 
ستاد هماهنگی دهه فجر که در فرمانداری 
شهرستان فردیس برگزار شــد، با اشاره به 
اهمیت چهل ســالگی انقالب و پرداختن به 
آن اظهار کرد: مجموعه مدیریت شــهری 
فردیس برنامه های مختلفی در این دهه در 

سطح شهر برگزار می کند.
وی در ادامــه افزود: برنامه هــای مدیریت 
شهری فردیس از اســتقرار میز خدمت در 
روز 12 بهمــن در مصلی نمــاز جمعه آغاز 
شــده و با برنامــه های مختلفــی همچون 
برگزاری مراسم ســوگواری حضرت فاطمه 
زهــرا )س(، برگزاری محافل و مســابقات 
قرانی، تجلیل از همسران شهدا و جانبازان 
و مشارکت در برنامه های سطح شهر ادامه 
می یابد.غفاری از ارائه الیحه ای به شــورای 
اسالمی شهر فردیس در خصوص افزایش 5 
درصدی میزان تخفیف 25 درصدی صدور 
پروانه های ساختمانی خبر داد و افزود: این 
اقدام به مناســبت پیروزی انقالب اسالمی 
انجام می شــود و افرادی که تا پایان ســال 
برای دریافت پروانه های ســاختمانی اقدام 
کننــد، از تخفیف 30 درصــدی برخوردار 
می شــوند.به گفته شــهردار فردیس، این 
تخفیــف 30 درصــدی شــامل افرادی 
می شــود که به صورت نقدی هزینه صدور 

پروانه ساختمانی را پرداخت می کنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به لزوم نهادینه 
کردن فرهنــگ انقالب و انقالبــی گری در 
جامعه، تصریــح کرد: همه مســئوالن باید 
معرفــان خوبی بــرای چهلمین ســالگرد 
انقالب اسالمی باشــند و مجموعه مدیریت 
شهری فردیس در این راستا از هیچ تالشی 
فروگذار نیست.شهردار فردیس از تهیه اقالم 

فرهنگی مرتبط با پیــروزی انقالب و توزیع 
آن در سطح شهر خبر داد و گفت: همکاری 
با نهاد هــا و ارگان های مختلــف همچون 
ســازمان تبلیغات اســالمی، اداره ارشاد، 
آموزش و پرورش و غیره در برگزاری هرچه 
بهتر راهپیمایــی روز 22 بهمن از مهمترین 
برنامه های مدیریت شــهری فردیس است.
وی اضافه کرد: بازدید از 40 خانواده شــهدا 
و ایثارگــران همکار در شــهرداری از دیگر 
برنامه های مدیریت شــهری فردیس است.
به گفته غفاری، فضاسازی محیطی مناسب 
با چهلیمن سالگرد انقالب اسالمی در سطح 

شهر انجام می شود.

 پیشرفت 80 درصدی پروژه
 پارک بهشت

شهردار فردیس از پیشــرفت 80 درصدی 

عمرانی پارک بهشت این شهر خبر داد.
 منوچهر غفاری در حاشــیه بازدید از پروژه 
های سطح شهر، با اشاره به آخرین وضعیت 
عملیــات اجرایی پــارک حاشــیه جاده 
شهریار، اظهار کرد: این پروژه پیشرفت 65 

درصدی داشته است. 
وی در ادامه با بیان اینکه پارک حاشیه جاده 
شــهریار در دهه فجر به بهره بــرداری می 
رسد، تاکید کرد: سرویس های بهداشتی و 
پیاده راه ســازی این پارک در حال تکمیل 
اســت و بــه زودی حوزه خدمات شــهری 
شهرداری فردیس نســبت به کاشت فضای 

سبز در این پارک اقدام می کند. 
شــهردار فردیــس در بخش دیگــری به 
وضعیــت پروژه بهســازی زیرپل ســرحد 
آباد اشــاره کرد و توضیح داد: ایــن پروژه با 
پیشــرفت 75 درصدی در حال انجام است 

و برای دهه فجر به بهره برداری می رســد. 
وی با اعالم اینکه مدیریت شــهری فردیس 
با بهسازی زیر پل ســرحدآباد، این فضای 
مرده شهری را به فضای سبز تبدیل می کند، 
اضافه کرد: فضای زیر پل سرحد آباد، فضایی 
مناسب برای پیاده روی و دوچرخه سواری 
اســت. وی به وضعیت پروژه پارک بوستان 
فردیس اشــاره کرد و گفت: این پــروژه با 
پیشرفت فیزیکی 60 درصدی همراه است 
و نیروهای شــهرداری فردیــس با تالش 
مضاعف در راستای تکمیل این پروژه اقدام 
می کنند. شــهردار فردیس از احداث برج 
نوری در پارک بوســتان فردیس خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: عملیات عمرانی و کاشت 
فضای سبز این پروژه تا 15 روز آینده پایان 
می یابد. وی در بخش پایانی سخنان خود با 
اشاره به پیشرفت 80 درصدی پروژه پارک 

بهشــت فردیس، تصریح کرد: این پارک به 
زودی تجهیــز و بــرای دهــه فجر به 

بهره برداری می رسد.  

جانمایی ستاد امربه معروف فردیس 
در یکی از فرهنگسراهای شهر

شــهردار فردیس گفت: مدیریت شــهری 
می تواند اتاقی در یکی از فرهنگســراهای 
شهر را برای استقرار ســتاد امربه معروف و 

نهی از منکر اختصاص دهد.
منوچهــر غفــاری در نشســت ســتاد 
امربه معــروف و نهــی از منکر شهرســتان 
فردیــس کــه در دفتــر امام جمعــه این 
شهرســتان برگزار شد، با اشــاره به اینکه 
مدیریت شهری فردیس در راستای استقرار 
و تجهیز دبیرخانه ستاد امربه معروف و نهی 
از منکر همــکاری الزم را خواهد داشــت، 
اظهار کرد: در جلســه گذشــته مقرر شد 
شهرداری مشکین دشت نسبت به استقرار 
مکان این ســتاد اقــدام کند و شــهرداری 
فردیس نیز اقدامات الزم را برای پشتیبانی 

و تجهیز آن انجام دهد.
وی با اشــاره به اهمیت امربه معروف و نهی 
از منکــر در جامعه، تصریح کــرد: مدیریت 
شــهری فردیس برای اجرای این فریضه در 

شهر، از هیچ تالشی فروگذار نیست.
شــهردار فردیس بابیان اینکــه مدیریت 
شــهری فردیس می تواند اتاقــی از یکی از 
فرهنگسراهای شــهر را برای استقرار ستاد 
امربه معروف و نهی از منکــر در اختیار این 
ســتاد قرار دهد، اضافه کرد: در این صورت، 
شهرداری مشکین دشــت نسبت به تجهیز 
آن اقــدام کند.غفاری در بخــش دیگری 
بابیــان اینکه مدیریت شــهری فردیس به 
امربه معروف و نهی از منکــر توجه ویژه ای 
دارد، عنوان کــرد: این مهــم در مجموعه 

شهرداری رعایت می شود.

حضور ماموران آتش نشانی فردیس، چهار دقیقه پس از سقوط هواپیمای باری در زیبادشت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری فردیس خبر داد

وژه جاده کشتارگاه فردیس تا پایان امسال ح خط پر تکمیل طر
تکمیل طــرح خط پروژه جاده کشــتارگاه 
فردیــس تا پایــان ســال جــاری معاون 
شهرسازی و معماری شــهرداری فردیس 
از تکمیــل طــرح نهایی خط پــروژه جاده 
کشتارگاه فردیس تا پایان سال جاری خبر 

داد.
حمیــد شهســواری در خصــوص آخرین 
وضعیت جــاده کشــتارگاه، اظهــار کرد: 
این جــاده قدیمی بــا توجه بــه اینکه به 
یک کشــتارگاه منتهی می شــده، به جاده 
کشــتارگاه معــروف شــده اســت. جاده 
کشتارگاه در وضع موجود یک جاده خاکی 
و بال استفاده است.وی در ادامه افزود: جاده 
کشــتارگاه، جاده ای اصولی و یا محل تردد 
خودروها نیســت و امتداد آن در شــمال و 

جنوب، اراضی خاکی است.
شهسواری با بیان اینکه برابر طرح تفضیلی 
شهرسازی و معماری شــهرداری فردیس 
جاده کشــتارگاه یک معبــر 50 متری در 

یک مقطع و در ادامه یــک معبر 35 متری 
در شــبکه معابر طرح تفضیلــی طراحی و 
تصویب شده اســت، گفت: با توجه به اینکه 
جاده مالرد یکــی از پر تــردد ترین محور 
های مواصالتی میان کرج- فردیس، اتوبان 
تهــران – قزوین و غیره اســت و همیشــه 
ترافیک باالیــی را به خــود اختصاص می 
دهد، این مهم مسبب ایجاد مشکالتی برای 

شهروندان شده است.
وی ادامه داد: مدیریت شهری فردیس پس 
از انتزاع این شــهر از کرج، بــه منظور روان 
سازی ترافیک جاده مالرد در راستای انجام 
مطالعاتی برای احداث مســیری موازی با 
جاده مالرد اقدام کرده است تا به این وسیله 
بخشــی از ترافیک خودروهــای عبوری از 

جاده مالرد به این مسیر هدایت شود.
معاون شــهردار فردیس در حوزه معماری 
و شهرســازی با اعالم اینکــه احداث جاده 
کشــتارگاه و بلوار شــهدای اقتدار موجب 

کاهش ترافیک موجود در شــهر می شود، 
بیان کرد: بخشــی از عملیات اجرایی بلوار 
شهدای اقتدار انجام شده و باقیمانده آن به 

زودی تکمیل می شود.
وی با بیان اینکه اقدامــات مطالعاتی جاده 
کشتارگاه از ابتدای ابالغ بودجه سال جاری 
آغاز شده اســت، تاکید کرد: درنظر داشتیم 
که خط پــروژه جــاده کشــتارگاه را برابر 

طرح تفضیلی تطبیق کنیم و ســپس حوزه 
عمرانی شــهرداری عملیات عمرانی آن را 

آغاز کند.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری 
فردیــس اضافــه کــرد: در انطبــاق طرح 
تفضیلی به یک اشــکال اساســی در حوزه 
تقسیمات سیاسی استان های تهران و البرز 

برخوردیم.
وی با اشاره به بررســی طرح تفضیلی شهر 
های فردیس و اندیشــه، عنوان کرد: این دو 
طرح نیز باهم منطبق نبودند و ایراد از طرح 
تفضیلی شهرداری اندیشــه بود زیرا طرح 
تفضیلی فردیس به روش هــای نوین پایه 

ریزی شده است .
شهســواری ادامه داد: پس از حاصل شدن 
این نتیجه نســبت به انجــام هماهنگی به 
منظــور برگزاری جلســاتی با شــهرداری 
اندیشــه اقدام کردیم اما شــهردار اندیشه 
در ایــن جلســات حاضر نشــد و مدیریت 

شــهری فردیس با توجه به عدم هماهنگی 
در راستای اســتفاده از تخصص کارشناس 
رســمی دادگســتری اقــدام کرد تــا این 
کارشــناس اقدامات الزم را برای محاسبه 
عوارض زمینی و حدود پــالک های ثبتی 

موجود اقدام کند.
وی با اشــاره به اینکه مطالعــات و اقدامات 
کارشناس رسمی دادگســتری در مراحل 
پایانی اســت، افزود: پس از تکمیل اقدامات 
کارشناس رســمی دادگســتری و بدست 
آوردن خــط پروژه عملیات احــداث پروژه 

جاده کشتارگاه آغاز می شود.
معاون شهردار فردیس در حوزه شهرسازی 
و معماری با اشــاره بــه وجــود لوله های 
سراســری نفــت و گاز از شــبکه ملی در 
محدوده جاده کشتارگاه، بیان کرد: این مهم 
محدودیتهایی را ایجاد مــی کند به همین 
منظور مشاور نقشــه برداری شهرداری در 

حال بررسی این محدوده است.

مرکز نگهداری ســگ هــای بالصاحب در 
فردیس راه اندازی می شود معاون خدمات 
شهری شهرداری فردیس گفت: مدیریت 
شــهری فردیــس در نظر دارد نســبت به 
راه انــدازی مرکــز نگهداری ســگ های 

بالصاحب در این شهر اقدام کند.
علی خوشگرد  با اشــاره به جوالن سگ های 

بالصاحــب در محله های ســطح شــهر و نارضایتی 
شهروندان از این موضوع، اظهار کرد: این مهم موجب 

ایجاد مشکالتی برای شهروندان شده است.
وی در ادامــه با بیان اینکه مدیریت شــهری فردیس 
با همکاری تشــکل های مردم نهاد در راستای ایجاد 
مرکز نگهداری ســگ های بالصاحب اقدام می کند، 

تاکید کرد: بــا همکاری این تشــکل ها در 
صدد هســتیم مرکز نگهداری ســگ های 
بالصاحب را تا یــک ماه آینــده راه اندازی 

کنیم.
معاون شــهردار فردیس در حوزه خدمات 
شهری با اعالم اینکه ممکن است سگ های 
بالصاحب به علت گرســنگی به شهروندان 
حمله کنند، تاکید کرد: پیــش از این حوزه خدمات 
شهری نسبت به جمع آوری، عقیم سازی و رهاسازی 
سگ های بالصاحب اقدام می کرد اما با توجه به رعب 
و وحشت شهروندان از این سگ ها و تعداد باالی آنها، 
در راســتای راه انــدازی مرکز نگهداری ســگ های 

بالصاحب اقدام شد.

مدیر منطقه یــک شــهرداری فردیس از 
اجــرای عملیات بهســازی و ســاماندهی  
پارک ها و بوستان های سطح منطقه  خبر 

داد.
شهرام وارســته در خصوص این خبر اظهار 
داشــت: عملیات بهســازی فضای پارک 
ها و بوســتان های منطقه با هدف حفظ و 

زیباســازی فضای ســبز از طریق هــرس و پیرایش 
درختان، تقویت و آماده ســازی خاک برای کاشــت 
گونه های مختلف گیاهــی در فصل بهار، طبق برنامه 
ریزی انجام شــده در ســطح پارک ها بوستان های 

منطقه یک شهرداری فردیس اجرا می شود.
وی آماده ســازی درختان بــرای مقابله با ســرما را 

ضروری دانســت و افزود: با تالش نیروهای 
حوزه فضای ســبز منطقه یک شــهرداری 
فردیس، بهسازی و ساماندهی  فضای سبز 
پارک رهگذر در محدوده کانال غربی اجرا 
شــده اســت.مدیر منطقه یک شهرداری 
فردیس با بیان اینکه بهســازی پارک های 
شــهدا و شــادي در حال اجراست گفت: 
با توجه به مرکزیت این پــارک در منطقه و جمعیت 
مخاطبان آن، زیباســازی فضای این پارک از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که در این راستا  عملیات ویژه 
بهســازی فضای ســبز آن از جمله هرس درختان، 
تقویت و آماده ســازی خاک و جمع آوری شاخه های 

هرس شده در این پارک انجام شده است.

بهسازی پارك و بوستان های منطقه یک شهرداری فردیسمرکز نگهداری سگ های بالصاحب در فردیس راه اندازی می شود
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در مراسم معارفه حسین عطایی شهردار جدید چهارباغ مطرح شد

قول شهردار جدید برای خدمت صادقانه 
مهیا حسن آبی  مهندس حســین عطایی به 
عنوان شهردار چهارباغ معارفه شد. مراسم معارفه 
این شهردار جوان و باتجربه در مصالی ملک آباد 
برگزار شد که خود صحه ای بر مدیریت هزینه ها در 
شهرداری باشــد. در این مراسم از زحمات رسول 
عظیمی شهردار پیشــین چهارباغ قدردانی شد. 
امید که خدمت صادقانــه و خالصانه چراغ راه این 

شهردار جوان باشد.
 

مسئوالن مرد عمل باشند نه وعده و وعید
امام جمعه شهر چهارباغ در مراسم تودیع و معارفه 
شهردار جدید چهارباغ گفت: امام علی)ع( وقتی 
استانداران و والیانی را به شــهرهای مختلف 
می فرســتادند دســتوراتی را نیز به فراخور آن 
شــهرها برای والیان می نوشــتند؛ فرمایشــات 

ایشان چراغ راه برای کارگزار نظام اسالمیست.
حجت االسالم و المسلمین قادر محمدی با تاکید 
بر اینکه مسئوالن مرد عمل باشند نه وعده و وعید 
افزود: مردم عمل می خواهند نه وعده. مسئول در 
روز قیامت دست بســته بر گردن آورده می شود 
و باید در برابر حق مردم و در برابر خدا پاســخگو 
باشد.حجت االسالم محمدی همچنین به برخی 
توصیه های امام علی در مورد مسئول اشاره کرده 
و تصریح کرد: تواضع در برابر مــردم و اجتناب از 
تکبر و فخر فروشــی از توصیه هــای امام علی در 
مورد مســئوالن اســت. برخی افراد وقتی پشت 
میز قرار می گیرند روحیه آن هــا تغییر می کند. 
کارگزار نظام باید به حقیقت خادم مردم و قشــر 
محروم باشــد و محبت و مدارا با مــردم و انتقاد 
پذیری را سرلوحه قراردهد.وی همچنین با انتقاد 
از توزیع ناعادالنه امکانات گفت: طول چهل سال 
نظام با وجــود خدمات فراوانی که بــه مردم ارائه 

داده شده، اما توزیع امکانات عادالنه نبوده است.

ساخت و ساز غیر مجاز، پاشنه آشیل شهر 
چهارباغ

فرماندار ســاوجبالع در مراســم تودیع و معارفه 
حســین عطایی شــهردار جدید چهارباغ گفت: 
ساخت و ســازهای غیر مجاز پاشــنه آشیل شهر 

چهارباغ است که شهرداری باید به صورت جدی 
با آن برخورد کند.

ابوالقاسم پالیزگیر افزود: شــهرداری باید با این 
موضوع از سوی هر شــخصی هم به صورت جدی 
برخورد کند.وی تصریح کرد: مهندس عطایی در 
شهری مســئولیت گرفته اند که مردم همراهی 
دارند و در کنار مردم، مســئوالن خدومی هستند 
که برای ایجاد وحدت بیشــتر و خدمت رســانی 
به مردم تالش می کنند.پالیزگیــر بر همراهی و 
جدیت شورای شــهر برای حل مشکالت درکنار 
شــهردار تاوید کرد و گفت: شــورا دررکنار یک 
شهردار فهیم و با تجربه می تواند به حل مشکالت 
کمک کند و انتظار داریم دکتــر عطایی با تالش 
شبانه روزی بیش از پیش برای پیشرفت چهارباغ 
تالش کند.پالیزگیر افزود: همه مســئوالن باید با 
همه توان برای خدمت رسانی به مردم و پیشرفت 
شــهرتالش کنیم.وی با بیان اینکه دلســوزی با 
وعــده و وعید و حــرف ممکن نیســت بلکه باید 
با پیگیری و همت و تالش می تــوان چهره فقر و 
مشکالت را در شهر و بخش چهار باغ زدود گفت: 
اعضای شــورا و شــهردار محترم چهارباغ تقاضا 
دارم بیش از پیش برای مردم این شــهر دلسوزی 

داشته باشند.
وی افزود: مقام معظم رهبری هم در چند ســال 
گذشته مرتبا بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری 

و اشــتغال تاکید کرده اند. این وظیفه نه فقط بر 
عهده اســت بلکه شــهرداری ها هم بــه عنوان 
نهادهای اجتماعی دراین زمینه وظیفه اساســی 
دارند.شــهر چهارباغ فرصت های سرمایه گذاری 
زیادی دارد که شــهرداری باید از آن ها حمایت 
کند.فرمانــدار ســاوجبالع بــا تاکید بــر اینکه 
موضوعاتی چون مناســب ســازی معابر نیز باید 
به صورت جدی مورد توجه شــهرداری چهارباغ 
قراربگیــرد، تصریح کرد: گاهی به نظر می رســد 
این موضوع جدی گرفته نشده و شهرداری باید به 

صورت اساسی به این موضوع ورود کند.
وی همچنین به ایجاد منابــع درآمدی جدید در 
چهارباغ تاکید کــرد و افزود: بایــد در این زمینه 
تالش مضاعف داشته باشــیم. ساوجبالغ منطقه 
باارزشی اســت و فرصت های ســرمایه گذاری 
فرآوانی دارد که باید مورد توجه شــهرداری قرار 
بگیرد.فرماندار ســاوجبالغ با بیان اینکه چهارباغ 
در حوزه مدیریت بحران همچنان محروم اســت، 

اظهار کرد: باید این ضعف برطرف شود.
پالیزگیر با انتقاد از فربه شدن شهرداری ها گفت: 
شــهرداری به قدری فربه شــده که بایــد منابع 
درآمدی زیادی را صرف هزینــه های خود کند. 
از شــهرداری این انتظار را به طــور اکید دارم که 
به مدیریت هزینه هــا پرداخته و درآمد ها را برای 

آبادانی شهر صرف کند. 

پالیزگیز افــزود: امــروز در چهلمین ســالگرد 
انقالب اســالمی باید از هر فرصتــی برای تبیین 
دســتاوردهای انقالب در چهل ســال گذشــته 
اســتفاده کنیم. مردم ما در همه عرصــه ها و در 
سخت ترین شــرایط پای نظام اسالمی ایستاده 
اند و باید بهترین خدمات به آن ها ارائه داده شود. 

وی همچنین با اشــاره بــه اینکه از ســال آینده 
موضوع انتخابات مطرح می شــود، اظهار کرد: از 
شــهردار واعضای شــورا میخواهم تا شهرداری 
محل تاخت و تاز مسائل سیاســی نباشد و به این 
جایگاه خیانت نشود. از بخشدار، شهردار و شورای 
شــهر می خواهم به طور جــد از ورود به مباحث 
سیاسی خودداری کنند و دعوت مردم انتخابات 

را مد نظر قرار دهند.

کارنامه شهردار پیشین چهارباغ
شهردار سابق چهارباغ نیز در این مراسم با آرزوی 
توفیق هر چه بیشتر برای حسین عطایی در مقام 
شهردار، گفت: در مقام شهردار در درجه اول باید 
خود را مدیر شــهر بدانیم نه شــهرداری. باید با 
توجه به قابلیت ها و توانمندی های شــهرها آن 
را به مراکز رشــد وپویایی تبدیل کنیم.رســول 
عظیمی با اشاره به گوشــه ای از عملکرد خود در 
مقام شهردار تصریح کرد: ســال گذشته و شروع 
فعالیتم با بحران هایی از جمله زلزله، برف، بحران 

تحریم های اقتصادی و تجمعات مردم و همچنین 
آنفوالنزای پرندگان مواجه شــد.این موضوعات 
اگرچه شــهرداری را چند ماه درگیر خود کرد اما 

از وظایف اصلی هم غافل نشدیم.
وی به برخی اقدامات خود در طول دوره شــهردار 
بودن اشــاره کرده و افزود: از جملــه این اقدامات 
احیای حق آبه رودخانه کــردان بود. این موضوع 
آثار مخربــی از جمله پایین آمــدن آب های زیر 
زمینــی را به همراه داشــت که توانســتیم آن را 
احیا کنیم. توسعه فضای سبز به طول 2کیلومتر، 
برنامه ریزی ایجاد مخازن در شــهر، تالش برای 
بسترسازی شهر نمونه محیط زیستی، بسترسازی 
برای حضور بخش خصوصی از مــوارد مهم بوده 
اســت.عظیمی ادامه داد: اهتمام ویژه برای ایجاد 
انسجام داخلی در مجموعه شــهرداری، در حوزه 
مالی در مدت یــک ســاله 19 میلیــارد درآمد 
مستقیم و 7 میلیارد هم به صورت تقسیط داشته 
ایم. در حوزه معاونت فنی و شهرســازی اقدامات 
خوبی در زمینه پروانه ســاختمانی و جلوگیری از 
تخلفات انجام شد. حل مشکل جواز آهن فروشان، 
ساماندهی ورودی شهر و جلسات متعددی با اداره 
کل شهرسازی برای بازسازی بافت فرسوده انجام 
شد. پیگیری تحویل کتابخانه ملک آباد، بهسازی 
پارک ملــک آباد و بســیاری اقدامــات در حوزه 

خدمات شهر و بهشازی خیابان ها انجام شد.

همیاری برای آبادانی
مختاری رئیس شــورای شــهر چهاربــاغ نیز در 
مراسم تودیع و معارفه عطایی شهردار جدید این 
شهر از زحمات مسئوالن و شهرداران پیشین این 
شــهر تشــکر کرده و گفت: مهندس عظیمی در 
مدت کوتاه سکانداری زحمات زیادی برای شهر 
کشیدند.وی با آرزوی توفیق برای شهردار جدید 
افزود: برای دکتر حسین عطایی به عنوان شهردار 
جدید چهارباغ آرزوی موفقیت داریم. وی تصریح 
کرد: از تمام مســئوالن میخواهم تا همه دســت 
به دست هم داده و شــهردار جدید را یاری کنیم 
تا بتوانیم برای پیشرفت این شــهر فعالیت های 

خوبی داشته باشیم.
 

آرزوی توفیق برای شهردار جدید
سرپرست شــهرداری چهارباغ نیز از حضور تمام 
مردم و مســئوالن تشــکر کرد و گفت: از اعتماد 
اعضای شورای شــهر به خود و سپردن مسئولیت 

سرپرستی در این مدت به خود قدردانی می کنم.
حســین مدیر زارع با ارائه عملکــرد فعالیت دو 
ماهه خود در جایگاه سرپرســت شهرداری گفت: 
تحویل گرفتن شهرک ابریشــم، استقرار پلیس 
راهور، به روز رسانی حقوق، مزایا و بیمه کارکنان و 
کارگران شهرداری ، پرداخت معوقه ها، برگزاری 
مراسم پیاده روی خانوادگی، افزایش درآمد زایی 
به مبلغ6 میلیارد تومان به مدت دو ماه، پیگیری 
و تکمیل ساخت کتابخانه ملک آباد، زمین چمن 
مصنوعی، پیگیری زمین برای کالنتری ، شــروع 
ساخت پارک چهارباغ جنب شهرداری، بخشی از 

اقدامات بنده در این دو ماه است.

تالش در جهت خدمت صادقانه
در پایان حسین عطایی شهردار چهارباغ با تشکر 
از حضــور مردم و مســئوالن گفــت: از زحمات 
شهردار پیشــین قدردانی می کنم و امیدوارم من 
هم به همــراه همکارانم بتوانیم ثابــت کنیم که 

لیاقت این اعتماد را داریم.
وی همچنین تاکیدکرد برای خدمت صادقانه در 

چهارباغ تالش می کنم.


