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رئیس کل دادگستری استان البرز:
۶۰۰ دیده بان پیشگیری در استان البرز فعالیت 

می کنند
 رئیس کل دادگستری اســتان البرز از عضویت و فعالیت ۶۰۰ دیده بان 

پیشگیری در استان خبر داد.
 احمد فاضلیان در همایش »هر ایرانی یک دیده بان پیشگیری«، اظهار 
کرد: این همایش باهدف تبیین جایگاه مردم در تحقق امنیت اجتماعی 

و شکل گیری تشکیالت مناسب در این زمینه شکل گرفته است.
وی با اشاره به وظایف حوزه پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: 
مسئولیت سازمان دهی و هدایت راهبردی تمامی موارد در این حوزه بر 
عهده قوه قضائیه است اما مسئولیت پذیری در این رابطه به عهده آحاد 

ملت و تمامی نهادها است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشــاره به اهمیت توجه به جایگاه 
فرهنگ پیشگیری در کشــور، افزود: جامعه ایران جوان و پرانرژی بوده 
و نیازمند مراقبت اســت زیرا در حال گذر از جامعه ســنتی به مدرن و 
فراتر از آن هســتیم، این گذر به یقیــن تبعاتــی دارد و جامعه را دچار 

چالش هایی خواهد کرد.
فاضلیان با تأکید بر اینکه ماهیت انقالبمان دینی است که ناخواسته ما 
را در تقابل بافرهنگ غیردینی حاکم بر غــرب قرار می دهد، گفت: این 
تقابل ها می تواند منشــأ تحوالت اجتماعی در جامعه شــود، به همین 

دلیل توسعه فرهنگ پیشگیری اهمیت دارد.
وی بابیان اینکه باید اثــرات ناهنجاری ها را بشناســیم، گفت: تقویت 
روحیه مســئولیت پذیری در مردم از عوامل مهم در خصوص توســعه 
فرهنگ پیشــگیری است. مشــارکت های مردمی در تأمین سالمت و 

امنیت جامعه ضروری است.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز با اشــاره به اینکه امنیت متعلق به 
همه مردم است و در نظام مردم ساالری دینی نگرش ها در این خصوص 
طلبکارانه نبوده بلکه مســئولیت پذیرانه اســت، گفــت: اگر جامعه از 
پیشــرفت فرهنگی و رفاه اقتصادی بهره مند باشــد و ســطح آگاهی 
مردم از حقوق خود باال باشــد می توانند نقش مهمی در تأمین امنیت 
اجتماعی ایفا می کنند اما اگر جامعه در این زمینه ها دچار مشکل شود 
مردم به سوی قانون گریزی ســوق می یابند و این شرایط عامل ناامنی 

اجتماعی است.
فاضلیان در ادامه با اشــاره به راه اندازی سامانه سجام در البرز، گفت: در 
البرز ۶۰۰ عضو دیده بان داریم و ۱۰ هسته پیشگیری نیز تشکیل شده 
است زیرا پیشگیری امری فراگیر در جامعه اســت و باید اطالع رسانی 

دقیق برای توسعه آن صورت گیرد. 

فرمانده انتظامی استان البرز:
15 باند سرقتی که یک شبه متالشی شد

فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام ۱5 باند سرقت در عملیات شبانه 
پلیس اســتان خبرداد و گفت: در این عملیات پنج میلیارد تومان اموال 

مسروقه کشف شد.
 ســردار عباســعلی محمدیان در تشــریح جزئیات طرح عملیاتی این 
پلیس در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس آگاهی استان با اشراف 
بر محل های سرقت و پاتوق ســارقان با اجرای طرح های ضربتی در دو 
شهرستان استان البرز و شهرهای حاشــیه این استان موفق شدند طی 
24 ساعت گذشته، ۱5 باند سرقت شامل دو باند سرقت لوازم و قطعات 
داخل خودرو، سه باند کیف قاپ، سه باند سرقت خودرو، دو باند سرقت 

اماکن خصوصی و پنج باند سرقت منزل را متالشی کنند.
وی افزود: در ایــن عملیات از متهمان 83 دســتگاه ضبط و پخش باند 
خودرو، 7 دســتگاه ال ســی دی، ۶ تخته فرش ابریشــم، 25دستگاه 
گوشــی تلفن همراه، 7۰ حلقه انگشــتر طال، انواع بدلیجات و ساعت، 

لوازم و قطعات خودرو و... کشف شد.
سردار محمدیان با بیان اینکه ارزش کاالهای مسروقه براساس برآورد 
کارشناســان 5 میلیارد تومان اعالم شده اســت، گفت: در اجرای این 

طرح 9 دستگاه خودروی سرقتی از متهمان کشف شد.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه طرح های عملیاتی پلیس 
همچنان ادامه دارد خاطرنشــان کــرد: با انجام طرح های پاکســازی 
مناطق آلوده و پیگیری های انجام شــده در حوزه جرایم به ویژه جرایم 

خشن و نزاع های دسته جمعی، شاهد کاهش این جرایم بوده ایم.
وی در ادامه از کشــف 5۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونــی طی چند روز 
گذشــته خبر داد و گفت: در این رابطه ۱5 نفر قاچاقچی، ۶9 نفر توزیع 
کننده و 33۶ نفر نگهدارنده مواد مخدر دســتگیر و ۱4 دستگاه خودرو 

از آنها توقیف شد.
فرمانده انتظامی اســتان البرز در ادامه افزود: یکــی از برنامه های مهم 
پلیس، پاکســازی نقاط آلوده اســت که در 2 بخش برخــورد با توزیع 
کنندگان مــواد مخدر و معتــادان متجاهر انجام می شــود که به علت 
عدم وجود اردوگاه ماده ۱۶ در این رابطه با مشــکل مواجه هســتیم اما 
ماموریت پلیس برای جمــع آوری آنها به صورت روزانــه ادامه دارد و 
دیگری طرح پاکسازی نقطه به نقطه از وجود اراذل و اوباش است که در 

قالب طرح های هفتگی در سطح استان اجرا می شود.
فرمانده انتظامی اســتان البرز در پایان ضمن هشدار به برهم زنندگان 
نظم عمومی و برخورد بدون اغماض پلیس با هنجارشــکنان گفت: به 
مردم قول می دهیم که طرح های پاکســازی با جدیت در استان دنبال 
شود و جرایمی که بیشــتر مردم نگران وقوع آنها هستند کنترل شده و 

دیگر شاهد وقوع این گونه جرایم نباشند. 

 رقابت بیش از 720 اثر در سومین دوره جشنواره 
رسانه ای ابوذر استان البرز

دبیر برگزاری جشنواره ابوذر در استان البرز گفت: استقبال از جشنواره 
استانی ابوذر نســبت به دو دوره گذشته بســیار خوب بوده و رشد 4۰ 
الی 5۰ درصدی در ارسال آثار داشــتیم و بیش از 72۰ اثر به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شده است.

ابراهیم نوروزی فر در گفتگــو با خریدار ، به اهداف برگزاری ســومین 
جشنواره رســانه ای ابوذر در استان البرز اشــاره کرد و گفت: توسعه و 
تقویت جبهه رسانه تراز انقالب اسالمی ، آماده سازی بستر و زیرساخت 
های الزم ،تولید محتوای ارزش های انقالبی ، تقویت و پرورش روحیه و 

آرمان های اسالمی از اهداف برگزاری جشنواره ابوذر می باشد.
وی ادامه داد: جشنواره در هشــت بخش خبر، گزارش مکتوب، گزارش 
رادیویی، یادداشت، مصاحبه، فیلم کوتاه، موشن گرافی و عکس برگزار 

شد.
مسئول بسیج رســانه البرز بیان کرد: محورهای جشنواره شامل تولید 
ملی و اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالی ایرانی، توسعه اشتغال و مبارزه 
با آســیب های اجتماعی، مســایل صنفی خبرنگاران، چهل ســالگی 
انقالب اسالمی، مدیریت شهری و اخالق شــهروندی، ترویج فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی و رسانه در تراز انقالب اسالمی تعیین شده بود.
نوروزی فر گفت: به دلیل اســتقبال زیاد اصحاب رســان مهلت ارسال 
آثار از 5 آذر مــاه تا 2۰آذر ماه تمدید شــد و اختتامیــه ۱9 دی ماه در 
تاالر شهیدان نژاد فالح با حضور مسئولین لشگری، کشوری ، استانی و 

اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

میز خبر

اســتاندار البرز با اشاره به اینکه دشــمنان در ترسیم 
وضعیت کنونــی اقتصادی نقش موثری داشــته اند، 
گفت: دولت تمــام تالش خود را بــرای کاهش اثرات 
ناشــی از فشــارهای اقتصادی بر مردم به کارگرفته 

است.
دکترشــهبازی در نشست شــورای اداری البرز که با 
حضور معاون رئیس جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه 
مسئوالن و متولیان امور در بخش های مختلف استان 
شــبانه روزی درصدد تــالش برای پشــیبرد اهداف 
هســتند، افزود: امروز بنابر تاکیــد رئیس جمهوری 

رضایت مندی و آرامش مردم در اولویت است.
وی با اشــاره به اینکه البرز ظرفیت هــای ویژه ای در 
حوزه نیروی انســانی، صنعتی، تولیدی، پژوهشی و... 
دارد، ادامه داد: نظام استکباری درترسیم این شرایط 

تحمیلی بی تقضیر نبوده بنابراین اگر خوب 
مدیریت شــود، رشــد اقتصــادی مثبت و 

شاخص های اقتصادی ارتقاء می یابد.
دکتر شهبازی گفت: مشــارکت اقتصادی 
درالبرز رشد باالی دارد و در بخش اشتغال 

نیز وضعیت خوبی را شاهد هستیم.
وی با اشــاره به اینکه برای افزایش بودجه 

اســتان نامه ای با 4 امضا اســتاندار و نمایندگان البرز 
در مجلس شورای اســالمی به متولیان امر ارسال شد، 
اضافه کرد: درســت است که نتوانســتیم انتظارات را 
بــرآورده کنیم اما تالش های ویــژه ای صورت گرفته 
و ادامه می یابد. اســتاندارالبرز خاطرنشان کرد: وفاق 
و همدلی بین دســتگاه ها بطور کامل مشهود است و 
راهی جز با هم بودن و کمک بــه بخش تولید و صنعت 

نداریم.
وی افــزود: امروزبایــد نظــارت جــدی بر 
بازار داشــت وظرفیت انبارهــا در نگهداری 
کاالهای اساســی دراســتان البــرز ضریب 

اطمینان دارد.
دکتر شــهبازی گفت: براســاس سیاســت 
دولت باید به گونه ای برنامه ریزی داشت که 
اقشار مختلف و محروم فشــارهای ناشی از تحریم ها 

برآنان کمتر باشد.
وی یادآورشــد: گردشــگری، منابع انســانی، مراکز 
تحقیقاتــی ازجمله ظرفیــت های مهــم درالبرز به 

شمارمی رود که هرچه بیشتر باید ازآنها بهره برد.
استاندار البرز افزود: نظم اداری و پاسخگویی به ارباب 
رجوع و تکریم آنان از جملــه اولویت ها و توصیه هایی 

است که به دستگاه های اجرایی می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در زمینه احداث ســاختمان 
اداری اســتانداری البرز صحبت های الزم شده و قول 

های مثبتی گرفتیم.
دکتر شهبازی گفت: درفضای مجازی گفته شده بود 
که اعتبارات البرز درسال 98 کاهش یافته درصورتی 
که این مساله نبوده لیکن افزایش اعتبارات هزینه ای 

و جاری باید به جد دنبال شود.
وی یاد آورشــد: عدالــت اجتماعی ،انضبــاط مالی، 
تحرک تولید و ایجاد اشــتغال ازجملــه رویکردهای 

مهمی است که دراستان البرز مدنظر قرارگرفته است.
اســتاندار البرز تاکید کرد: با تعصب ویژه ای به دنبال 
اجرای سیاســت های عمومی دولت هســتم وازهیچ 

تالشی دراین زمینه دریغ نخواهم داشت.

استاندار

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با اشــاره به اینکه البرز در مســیر رشــد و 
بالندگی حرکت مــی کند، گفت: کارآمدی 
نظام با اقدامات ســازنده ای که بواســطه 
تــالش های خدمتگــزاران دولــت و نظام 
انجام می دهند، نمــود عینی پیدا می کند، 
از این رو اســتاندار البرز در این راستا گام بر 

می دارد.
دکترمعصومه ابتکار  در نشســت شــورای 
اداری البرز افزود: پیوندهــای عمیقی بین 
مردم و دولت با هدف رضایت مندی هرچه 
بیشتر اقشــار مختلف وجود دارد و دشمن 
درصدد ضربه زدن و مایوس ســاختن مردم 

است.
وی ادامه داد: دشمنان نظام اسالمی، ایجاد 
بی اعتمادی دربین مردم و ناکارآمد نشــان 
دادن نظام اســالمی را هدف قرار داده اند و 
دراین زمینه تالش های ویــژه ای در پیش 

گرفته اند.
ابتکار گفت: بنــا بر فرمایــش مقام معظم 
رهبری دولــت باید خدمات خــود را ارتقاء 
دهد و شفافیت و پاســخگویی بیشتر برای 

دولت در این زمینه تعریف شده است.
وی اضافه کرد: یکی از مباحث مهم درطول 
تاریخ پیــروزی انقالب اســالمی، عدالت 
اســت که زوایای مختلفی از جمله عدالت 
اقتصادی، دسترســی به فرصت های برابر 
در توســعه ، عدالت سیاســی ، حق تعیین 

سرنوشت و آزادی دارد.

معاون رئیــس جمهوری ادامــه داد: یکی 
از ابعاد عدالت که درآیــات قرآنی نیز به آن 
توجه شــده عدالت جنســیتی است، بدان 
معنی که بایــد برای زنان و مــردان فضای 

عادالنه دسترسی به خدمات باشد.
وی افــزود: امــروز خــالء بازماندگــی از 
تحصیل دربرخی از استان ها جبران شده و 
امیدواریم با تالش های بیشتری که صورت 
می گیرد بتوان گام هــای موثرتری دراین 

زمینه برداشت.
ابتــکار ادامه داد: ســند ارتقاء و توســعه یا 
بهبود وضعیــت اجتماعی زنــان و خانواده 
اکنون تنظیم شــده و با همکاری ســازمان 

برنامه و بودجه آماده است.
وی خاطرنشــان کرد: انتظارمــی رود این 
ســند در شــوراهای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان ها تصویب و در تمام بخش ها لحاظ 

شود.

معاون رئیس جمهوری گفت: با این ســند 
می توان براســاس شــاخص های عدالت 
جنسیتی که درماه گذشته ابالغ شده برنامه 
ای ویژه ای برای کاهش فاصله های موجود 

بین زنان و مردان داشت .
وی اضافــه کرد: براســاس سیاســت های 
ابالغی مقام معظــم رهبری و ســند های 
باالدستی تمام دســتگاه ها مکلف هستند 
در موضوع خانواده اقدامات موثری داشــته 

باشند.
ابتکار گفت: موضوع خانواده بخشی نیست 
وموضوع تمام دســتگاه ها اســت و نشست 
امروز گفــت و گوی ملی خانــواده با حضور 
تشکل ها،احزاب و گروه ها در البرز آغاز شد.

وی افــزود: امروز باید تالش هــای ویژه ای 
برای کاهش آسیب به خانواده صورت گیرد 
که یکی از آســیب های احصاء شده دراین 

حوزه موضوع اختالل ارتباطی است.
وی یاد آورشــد: انقالب دیجیتال ســبب 
کاهــش ارتباط گرفتــن در بیــن اعضای 
خانواده شده و نسل جوان احساس می کند 

فرصتی برای شنیده شدن و گفتن ندارد.
ابتکار اضافه کرد: این مساله وظیفه آموزش 
و پرورش نیســت وظیفه تمام دستگاه های 
اجرایی اســت که تالش ویــژه ای به خرج 
دهند تا براســاس سیاست های مقام معظم 

رهبری اقدامات موثری انجام شود.
وی ادامــه داد: توان افزایی ســازمان های 
مردم نهــاد درحوزه های مختلــف از دیگر 
مواردی اســت که باید مدنظر قــرار گیرد 
و دردولــت دوازدهــم اقدامــات موثری 

درحمایت از سمن ها و خیرین انجام شد.
معــاون رئیس جمهوری گفــت: با حمایت 
خیرین و ســمن ها در حوزه اشتغال و توان 
افزایی اقتصادی می تــوان اقدامات موثری 

را دنبال کرد.
دراین نشست پوســتر جشنواره فیلم کوتاه 

موبایلی زنان البرز رونمایی شد.

تمام تالش دولت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم است

دکتر کولیوند:

بهترین راهبرد امنیت سازی در ایران امنیت مردم محور است
دکتر کولیوند، نماینده مردم استان البرز گفت:کودتای 
در مصر و سرکوب قیام مردم بحرین با حمایت غرب و نیز 
بازگذاشتن دست عربستان برای سرکوب یمن نشان داد 

دموکراسی غرب سراب و فریبی بیش نیست.
 دکتر محمدجــواد کولیوند در نطق میان دســتور خود 
در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی در صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی ضمن گرامی داشت یاد شهدا و 
تسلیت رحلت آیت اهلل شاهرودی و جان باختن تعدادی 
از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی، اظهار داشت: وقایع 
سال 88 در زمره رویدادهای حساس و مهم تاریخ انقالب 
اسالمی قرار دارد که از یک ســو حماسه حضور ملت در 
انتخابات بی سابقه ریاســت جمهوری به تلخی کشیده 
شد و از ســوی دیگر بحران پدید آمده در پی اغتشاشات 
و نا آرامی هــای فتنه گران و به خصــوص برخی حرمت 
شــکنی ها در روز عاشــورا که از ناحیه مخالفان صورت 
گرفت و قانون گریزی آنان، خــروش میلیونی ملت در 9 

دی ماه نقطه پایانی بر این بحران گذاشت.
نماینده مردم شــریف البرز در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کــرد: تحوالت بعــد از انتخابات تــا حد زیادی 
می تواند در نوع بازخوانی حوادث این ســال یاری رسان 
باشــد، مدیریت بحران مقام معظم رهبری در سال های 
پس از فتنه جلوگیری از دو قطبی شــدن فضای سیاسی 
کشور و بازگرداندن همگان بر مســیر و مدار قانون بوده 
اســت، این موضــوع اگر چــه تجربه گران ســنگ و پر 
هزینــه ای بود اما به هر حال در مســیر تــداوم و پویایی 

انقالب اسالمی دارای اهمیت است.

حضور مردم در راهپیمایی 9 دی ماه پایان بحران هشت 
ماهه بود

رئیــس کمیســیون  امــور داخلی کشــور و شــوراها در 
مجلس  ادامــه داد: اگر برخی از گروه ها و سیاســت مداران 
رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری را خیرخواهانــه 
می پذیرفتند این هزینه ســنگین بر کشور وارد نمی شد، 9 
دی ماه نشان داد بهترین راهبرد امنیت سازی در جمهوری 
اســالمی ایران امنیت مردم محور اســت، حضور میلیونی 

مردم در 9 دی به بحران هشت ماهه در کشور پایان داد.

دولتمردان غربی کوشیدن حرکت سال 88 را اقدامی 
بر ضد نظام قلمداد کنند

وی اضافه کرد: چارچوب گذاری رســانه ها و دولتمردان 
غربی نســبت به تحوالت بعد از انتخابات ایران در ســال 

88 به نحوی بود که کوشیدن این حرکت را اقدامی بر ضد 
نظام و در چارچوب دموکراسی خود قلمداد کرده و آن را 
آغازگر سلسله رویدادهای با عنوان بهار عربی نامگذاری 
کنند حــال آنکه ماهیــت مردمی انقــالب و جمهوری 
اسالمی نادرستی این شبیه ســازی را نشان داد غربی ها 
بعد از موج اول بیداری اســالمی که به عمــد آن را بهار 
عربی نام گذاری کردند نشــان داد که یکی بعد از دیگری 
دولتمردان غرب گرا بر خالف اراده اول مردم برای اسالم 
گرایی در این کشورها به قدرت رسیدند که کمتر نشانی 

از دموکراسی دارند.
 نماینده مردم شــریف کرج،فردیس، اشــتهارد و آسارا 
در مجلس شــورای اســالمی، گفت: کودتــای در مصر 
و ســرکوب قیام مردم بحرین بــا حمایت غــرب و نیز 
بازگذاشتن دست عربستان برای ســرکوب یمن نشان 
داد دموکراسی غرب ســراب و فریبی بیش نیست و تنها 
منافع و همســوی دولتمردان بــرای آنها اصل محصوب 
می شــود، حماســه 9 دی ماه نماد عزت، اســتقالل و 
بصیرت مردمی است که تا پای جان برای اصول اسالم و 
آزمان های انقالب ایستاده اند و اعالم کرده اند اگر دشمن 
داخلی و خارجی در برابر دین آنها بایســتد در برابر تمام 

دنیا آنها ایستادگی می کنند.
وی ادامــه داد: ضرورت امروز جامعه مــا حفظ وحدت و 

همدلی بین قوای مقننه، مجریه، قضائیه و مردم است که 
مورد تاکید رهبر معظم انقــالب نیز قرار دارد، هم اکنون 
که درآستانه چهلمین سال از انقالب اسالمی قرار داریم 
و چهل سال این کشور و ملت پیشرفت های خیره کننده 
در بخش های مختلف عالی رغم تحریم های چهل ساله 
داشته مانند پیشرفت شگرف در علم و فناوری هسته ای، 
پزشکی، مخابراتی، دفاعی، پتروشیمی و نانو تکنولوژی و 
قرار گرفتن در جایگاه رفیع در جهان؛ الزم اســت تمامی 
همکاران و سایر مسئوالن قوای دیگر این پیشرفت های 

بزرگ را کرارا اعالم کنند.
دکتر کولیوند، عنوان کرد: دشــمنان ما با هدف سرپوش 
قرار دادن بر پیشرفت های شگرف با به راه انداختن جنگ 
روانی و کوفتن بر برخی مشــکالت اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی  در تالش هستند نگذرانند مردم شریف و بزرگ 
ایران اسالمی قابلیت موثر و مفید پیشرفت های کشور را 
به عنوان غرور ملی و دستاوردهای نظام اسالمی بدانند و 

کام آنها را با جنگ های روانی تلخ کرده اند.

ایجاد تفرقه بین قوا و مسئولین کشور در دستور کار 
اتاق فکر دشمن قرار گرفته است

 دکتر کولیوند، عنوان کرد: دشمنان ما با هدف سرپوش 
قرار دادن بر پیشرفت های شگرف با به راه انداختن جنگ 

روانی و کوفتن بر برخی مشــکالت اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی  در تالش هستند نگذرانند مردم شریف و بزرگ 
ایران اسالمی قابلیت موثر و مفید پیشرفت های کشور را 
به عنوان غرور ملی و دستاوردهای نظام اسالمی بدانند و 

کام آنها را با جنگ های روانی تلخ کرده اند.
ایجاد تفرقه بین قوا و مسئولین کشور در دستور کار اتاق 
فکر دشمن قرار گرفته استدر دام این سیاست خطرناک 
قرار نگیریــم، امروز باید حتما فکر جدی برای همســان 
سازی حقوق بازنشستگان با کمک دولت در بودجه سال 
98 داشته باشــیم، امید به آینده در بازنشستگان حتما 

باید مدنظر قرار بگیرد.

بیمه تکمیلی جانبازان در الیحه بودجه 98 مورد توجه 
قرار بگیرد

وی گفت: شــاهد آن هســتیم که جانبازان و ایثارگران 
در امر درمــان و بیمه تکمیلی با بخشــنامه دولت که هر 
دستگاه اجرایی باید موارد را دنبال کند با مشکل کمبود 
بودجه مواجه شــده اند لــذا حتما باید ســاماندهی این 

بخش در بودجه سال 98 مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون  امور داخلی کشــور و شورا در مجلس 
شورای اســالمی ، ادامه داد: توجه به حمل و نقل ریلی، 
اتوبوس رانی ، تاکســی رانی و در یــک کالم حمل و نقل 
عمومی اهمیت بسیار باالیی دارد، این موضوع می طلبد 
که در بودجه ســال 98 راه کارهای مناسب در این زمینه 
ارائه شــود، بودجه آموزش و پــرورش و دفاعی اهمیت 
بســیار باالیی دارد، تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز به 
دقت، قدرت فنی و حساسیت نمایندگان دارد به صورت 
مثال در اســتان البرز تکمیل اتوبان شهید همت، قطعه 
اول اتوبان تهران شــمال، کمربندی قزویــن تا ورامین، 
توجه ویژه به قطار شهری، راه هشتگرد تا طالقان، تکمیل 
پروژه های مســکن مهر، راه اندازی های متعدد صنعتی 
و کشــاورزی، راه اندازی کامل منطقــه اقتصادی پیام، 
تکمیل بیمارستان شــهر فردیس و کمال شهر و توجه به 

ارزش های شهرداری ها و دهیاری ها مهم است.

بسیاری از موارد می توانند از مسیر قانون برطرف شود
نماینده مردم شریف اســتان البرز  در پایان خاطرنشان 
کرد: بســیار مهم اســت که بدانیم کــه مجلس مظهر 
قانون، نظارت و توجه به قانون است لذا بسیاری از موارد 
می تواند از مسیر قانون برطرف شــود و باید به آن پایبند 

باشیم.



 آماده باشیم؛ زلزله خبر نمی کند

البرز در محاصره گسل ها

خبر
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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ج  در شهرداری کر
  شهردار کرج از افزایش 35 درصدی بودجه قطار شهری خبر داد.

علی اصغر کمالی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی، با اشاره به ضرورت 
ایجاد هیئت بــدوی تخلفات اداری گفت: اگر این هیئت در شــهرداری 
تشکیل شود، بسیاری از مسایل پیش از رای گیری حل و فصل شده و اثر 

بخشی رای ها مناسب تر و کاربردی تر خواهد بود.
شــهردار کرج در ادامه از تالش مدیران برای وصول درآمد قدردانی کرد 
و ادامه داد: امید است با تالش بیشــتر، بتوانیم در این زمینه به وضعیت 

بهتری برسیم.
وی همچنین به وضعیت اســتخر گلشهر اشــاره و تاکید کرد: عالوه بر 
استخر گلشهر، اســتخر دیگری هم باید در محدوده  کم برخوردار شهر 

ایجاد شود.
کمالی زاده در بخش دیگری از صحبت های خــود به رفع آبگرفتگی ها 
اشاره کرد و افزود: این مشکل منطقه ای اســت و باید در خدمات شهر و 

عمران برنامه ریزی های مناسبی برای رفع این معضل صورت گیرد.
شهردار کرج گفت: ایجاد چاه های جذبی می تواند نقش موثری در رفع 
آبگرفتگی های سطحی داشته باشد و ضمن جلوگیری از سیالب ها، به 

افزایش آب های زیرزمینی نیز کمک شایانی می کند.
میز خدمت در شــهرداری کرج از دیگر مباحثی بــود که کمالی زاده در 
خصوص آن صحبت کرد و افزود: میز خدمت، ویترین شــهرداری است 
و برای پاســخگویی مناسب به مشکالت شــهروندان باید نماینده های 
با تجربه ای از مناطق و ســازمان ها برای خدمات رســانی در این حوزه  

انتخاب شوند.
این مسئول در زمینه بازدیدهای یکپارچه مسئوالن از پروژه ها و سطح 
شهر، گفت: برای ارایه خدمت رسانی بیشــتر، کارشناسان شهرسازی 
باید آموزش های مربوط به پســماند و فضای ســبز را ببینند تا در یک 

بازدید تمام موارد خدماتی رصد و پیگیری شود.
وی همچنین از مناطق خواست تا در صدور مجوز با نقشه های معماری 

همکاری الزم را داشته باشند.
کمالی زاده در ادامــه با تاکید بر ایــن که ممیزی بیمــه باید با جدیت 
بیشــتری پیگیری شــود، تصریح کــرد: دریافت عوارض خــودرو از 

شهروندان باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
شــهردار کرج در پایان از افزایش 35 درصدی بودجه قطارشهری کرج 
خبر داد افزود: با تالش نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسالمی، 
شهر کرج تنها کالنشهری اســت که بودجه قطار شــهری آن افزایش 

داشته است.

 

آبنمای میدان حافظ بهسازی شد
  رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، گفت: 
در جهت ارتقا زیبایی منظر شــهری و در ادامه طرح بهسازی و نوسازی 
آبنمای های سطح شهر عملیات بهسازی و ترمیم آبنمای میدان حافظ 

در ورودی شهر تکمیل و به بهره برداری رسید.
پیمان بضاعتی پور افزود: با توجه به تاثیرگــذاری آبنماها و میدان های 
سطح شــهر در آرامش روحی و بصری شــهروندان، بهسازی و نوسازی 
آبنمای میــدان حافظ در ورودی شــهر که با هدف ایجاد چشــم انداز 

مطلوب و دلپذیر آغاز شده بود به پایان رسید.

وی ادامه داد: از ابتدای ســال جــاری و با هدف افزایــش زیبایی کرج، 
بهســازی و بازســازی آبنماهای میدان های  شهر در دســتور کار این 
ســازمان قرار گرفته و تاکنون آبنمای  میدان های مترو،  توحید )بالل(، 
والفجر، توحید )رســتاخیز ( بهســازیی و مورد بهره برداری قرار گرفته 

است.
این مسئول اضافه کرد: در ادامه طرح بهســازی و نوسازی آبنمای های 
سطح شــهر، عملیات اجرایی میدان حافظ  نیز تکمیل و به بهره برداری 

رسید.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری شــهرداری کرج 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این میدان شامل تعویض الکتروموتور 
و تابلو فرمان مجهز به ساعت اتوماتیک، ترمیم نشتی سقف موتورخانه و 

تنظیم نازل های آبنما است.

 
در جلسه شورای شهر مطرح شد

ج نیازمند توسعه فرهنگی و اجتماعی است کر
 توسعه فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شــهر کرج موضوعی بود 

که در جلسه شورا مطرح و موردبحث قرار گرفت.
حسین محمدی  در صد و سیزدهمین جلسه شــورای شهر با اشاره به 
اینکه شهر موجودی زنده اســت، اظهار کرد: شهر در کنار فعالیت های 

عمرانی نیازمند توسعه فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است.
وی با اشــاره بــه اســتقرار بســیاری از صنــوف مزاحــم و آالینده 
زیست محیطی در شهر، گفت: شــهرداری کرج موظف است بر اساس 
یکی از بندهــای قانــون شــهرداری ها و همچنین طبــق آیین نامه 
ساماندهی صنوف مزاحم شهری اقدام به رفع این معضالت و جابجایی 

و استقرار این صنوف در مکان های جدید کند.
عضو شورای شهر کرج در بخش دیگری با تأکید بر اینکه از شروع دوره 
پنجم شــورا ســاماندهی و انتقال صنوف مزاحم را پیگیری کرده ایم، 
گفت: متأسفانه حدود چهار ماه است که جلسات مربوطه در کمیسیون 

بند2۰ ماده 55 تشکیل نمی شود.
محمدی با تأکید بر اینکه غربالگری، دسته بندی و ساماندهی صنوف و 
مشاغل مزاحم شهری بارها مورد تأکید شورا بوده است، افزود: حتی در 

این حوزه بانک اطالعاتی تهیه نشده است.
وی با اشاره به انتقال صنف در و پنجره ســازی به حاشیه اتوبان کرج-
قزوین، گفــت: وضعیت مبل فروشــان خیابان امیری کــرج نیز هنوز 
مشــخص نشــده درحالی که مقرر بود این مهم در قالب جانمایی یک 

نمایشگاه مبل انجام شود.
عضو شورای شــهر کرج با اشــاره به اینکه اداره های زیادی در ساختار 
ســازمانی شــهرداری کرج برای اجرای تکالیف بند 2۰ ماده 55 قانون 
شهرداری ها مسئول هســتند، گفت: این در حالی اســت که به اجرای 
وظایف مربوطه نمی پردازند. محمدحســین خلیلی اردکانی در ادامه 
به تباصر بودجه ســال 97 اشــاره کرد و گفت: تباصر بودجه بر اساس 
ردیف های ســازمانی و طبق سیاســت گذاری های مناسب بررسی و 
تقسیم بندی شده است درواقع نقشه راه در این مورد تهیه شد اما بخش 

مهمی از موارد مربوطه اجرایی نشده است.
غدیر مهدوی دیگر عضو شــورای شــهر کرج درباره فروش و به مزایده 
گذاشتن زمین های تحت مالکیت شهرداری کرج که هفته گذشته نیز 
در این خصوص الیحه ای دوفوریتی در صحن شورای شهر مطرح شده 
اســت، گفت: این زمین ها و امالک دارای پتانسیل و ارزش افزوده برای 
شهر هستند نباید با ســاده ترین راه که واگذاری است این فرصت را از 

دست بدهیم.
منصور وحیدی بــا تأکید بر اینکه امالک و اموال شــهرداری کرج جزو 
سرمایه های شهر هستند، گفت: به نتیجه رساندن پروژه های مهم شهر 

ازجمله قطار شهری و بزرگراه شمالی ضروری است.
نائب رئیس شــورای شــهر کرج در بخش دیگری بابیــان اینکه پروژه 
سرمایه گذاری پارک ایران هنوز راکد اســت، گفت: اگر مطابق قرارداد 

مربوطه کارها انجام می شد تاکنون به نتیجه می رسید.

میز خبر

شیما عبداله خانی   اســتان البرز با قرار 
داشتن بر روی گســل های مهم از مناطق 
پر خطر لرزه ای کشور محسوب می شود. 
شاید بیشتر از ۱7۰ ســال از آخرین باری 
که این استان لرزه ای شدید به خود دیده، 
می گذرد و با توجه به دوره بازگشت زمین 
لرزه ها ایــن موضوع گریزناپذیر اســت. 
زمین لرزه 5.2 ریشتری سال  گذشته که 
درگسل اشــتهارد رخ داد نیز مهر تأییدی 
برای هوشیاری بیشتر مردم و مسوالن در 
برابر زلزله شده اســت. تا جایی که امسال 
نقشه پهنه بندی گســل های کرج توسط 
شهرداری کرج رونمایی شد و شهرداری، 
مدیریت بحران، ســازمان نظام مهندسی 
و دیگــر ارگان های ناظــر و مجری به هم 
اندیشی بیشــتر برای مقابله با بحران مهم 

زلزله در استان پرداختند.
 اگرچه کــه این موضوع بیــش از هر چیز 
نیازبه دور اندیشــی دارد تا اشــتباهات 
گذشته در زمینه ســاخت و سازهای غیر 
اســتاندارد و در محل های بحرانی گسل 
ها متوقف و به سوی رعایت استانداردها و 
ایمنی و مقاوم سازی با توجه به خطرلرزه 
پذیری اســتان پیش برویم. عالوه بر این 
آموزش رفتار صحیــح در قبل، حین و بعد 
از زلزلــه در این زمینه بســیار پر اهمیت 
است تا بتوان خسارات ناشی از این بحران 

را کاهش داد.

ایمنی و آموزش؛ حلقه مفقوده دربحران 
زلزله

دکتر محمد معصومی، اســتاد دانشگاه و 
پژوهشگر زلزله با اشــاره به اینکه البرز از 
نظر داشتن گســل های زلزله در منطقه 
حساســی واقع شــده اســت، می گوید: 
احتمال وقــوع زلزله در البرز بــا توجه به 
دوره بازگشــت زلزله امــری گریز ناپذیر 

است.
وی می افزاید:  با وجــود این موضوع، باید 
امنیت ســاختمان ها را  باال ببریم تا شاهد 
کمترین آسیب باشیم. یکی از موضوعات 
امنیت انشعابات گاز ساختمان است زیرا 
بعد از زلزله آســیب به انشعابات می تواند 

باعث آتش سوزی شود.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری مثل ایران 
در منطقه پــر خطر زلزله نیســت و ایران 

مانند ژاپن لرزه خیز اســت، مــی گوید:  
بیش از 72 درصد از خاک کشــورمان در 
منطقه بســیار پر خطر اســت. از طرفی با 
وقوع زلزله خاک حاصلخیز و حتی گاهی 
چشمه های جدید ایجاد می شود بنابراین 
مناطق لرزه خیز جزو مناطق پر جمعیت 
است. اما ساخت و ســاز در حاشیه گسل و 
بدون توجه به اصول مقاوم ســازی اشتباه 

است.
دکتر معصومــی تصریح می کنــد: ایران 
کشوری است که در سال بیش از ۱۰ هزار 
بار می لرزد و لرزش ۱۰ هزار بار در سال در 

شرایط خوب اتفاق می افتد.
وی آموزش را حلقــه ای مفقوده در مورد 
کشــور ما عنوان کرده و تاکیــد می کند:  
آموزش و رفتار مناسب نیز در هنگام زلزله 
بسیار مهم اســت که متاسفانه ما هنوز یاد 
نگرفته ایم در هنگام زلزلــه چگونه رفتار 

کنیم.
وی اضافه مــی کند: در زلزله کرمانشــاه 
حتی در ساختمان هایی  که سر پا بودند و 
ریزش نداشتند تلفات جانی وجود داشت 
که به دلیل رفتار اشــتباه و هجوم مردم به 
سمت راه پله و رفتار اشتباه بوده بود. حتی 
اقدام ی برای تثبیــت و محکم کردن لوازم 

منزل در جای خود نکرده ایم.

این پژوهشــگر بــا تاکید بــه لزوم تعامل 
دستگاه ها برای کاهش خطرلت زلزله، می 
افزاید: بخشــی از وظایف مدیریت بحران 
مربوط به قبل از زلزلــه و آموزش اقدامات 
الزم قبــل، حین و بعــد از زلزله اســت. 
شهرداری وســازمان نظام مهندسی نیز 
باید به نظارت در مورد چگونگی ساخت و 
ساز و مقاوم سازی سازه ها بپردازد که زیر 

بنای این موضوع نیز آموزش است.

 لزوم اقدامات کاربردی برای کاهش 
خسارات

شهردار کرج ای نیز با اشاره به اینکه  سال 
ها از دوره برگشت زلزله در کالنشهرهای 
تهران و کرج گذشــته می گویــد: با این 
اوصــاف زلزله در این اســتان دور از ذهن 
نیســت و باید بــا اقداماتی کاربــردی  از 

خسارات بیش از حد جلوگیری کنیم.
علی اصغر کمالی زاده می افزاید: الزم است 
در این زمینه به مقام سازی ساختمان ها 
توجه ویژه ای شــود و همچنین با توجه به 
نقشه گسل های این شــهر نقاط بحرانی 
شناسایی و از ساخت و ساز ساخت ساز در 
ین مناطق جلوگیری شود.اقداماتی مانند 
تدوین نقشه گســل های کرج که امسال 
رونمایی شد و تکمیل مطالعات این حوزه 

کمک می کند تا کرج به شــهری تاب آور 
تبدیل شــودکه باعث کاهش خسارات در 

هنگام وقوع بحران می شود.
 

آموزش و پیشگیری اولویت مدیریت 
بحران در مورد زلزله

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
البرزنیز با اشــاره به اینکه تقریبا هر ۱5۰ 
سال یکبار دوره بازگشــت زمین لرزه در 
کرج اســت بنابراین آموزش و پیشگیری 
در این حوزه برای ما از اهمیت بســیاری 

برخوردار است.
»مهدی مهرور« مــی افزاید: مخصوصا در 
برهه کنونی که با توجه بــه پدیده مهاجر 
پذیری و افزایش جمعیت، البرز به سمت 
ساخت و ســازهای مرتفع پیش می رود 
توجه بیشــتری به ساخت وســاز داشته 
باشد و نظام مهندسی نظارت بیشتری به 

ساخت و سازها داشته باشد.
وی ادامه می دهد: پیش بینی و پیشگیری 
از اولویت هــای مــا در اداره کل مدیریت 
بحران اســت که می تواند  از خســارات 

میلیاردی  جلوگیری کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز 
با اشــاره به اینکه آموزش بخش مهمی از 
پیشگیری است، افزود: زلزله سال گذشته 

که در البرز و تهران اتفاق افتاد باعث شد تا 
بدانیم باید به صورن جــدی تر به مبحث 
آموزش بپردازیم زیــرا برخی تلفات در اثر 
رفتارهای نادرســت در هنگام زلزله ایجاد 

می شود.
وی با اشــاره به برخــی اتفاقــات بعد از 
زلزله، اظهار کــرد: اتفاقاتی چون تخریب 
پل ها و مســدود شــدن ترافیــک بعد از 
لزلــه  امدادرســانی را ســخت می کند و 
نیازمند نگاه ویژه اســت. از دیگر مســائل 
هنگام زلزله آســیب دیدگی انشــعابات 
است. آسیب دیدگی انشعابات از حوادثی 
اســت که دقایقی بعد از زلزله باعث حادثه 
می شود و باید نسبت به این موضوع توجه 
شــود. تاکنون نیز جلســاتی برای چاره 
امدیشــی برای این موضوع برگزار شــده 

است.

مسئولیت سنگین ایمنی ساختمان ها بر 
دوش مهندسان ساختمان

رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان البرز نیز با اشــاره به اینکه باید از 
زلزله هایی مانند کرمانشاه عبرت بگیریم، 
گفت: رعایت اســتانداردهای ایمنی برای 
ســاختمان ها می توند تــاب آوری آن ها 
را دربرابــر زلزله افزایش دهد و رســالتی 
ســنگین بر دوش مهندســان ساختمان 

است.
»فرهــاد غالمــی« با بیــان اینکــه اگر 
ســاختمان ها در برابر زلزله ایمن ساخته 
شــوند خســارات و آسیب ها بســیار کم 
می شــوند، ادامه می دهد: تقویت مصالح 
و افزایش کنترل کیفــی مصالح، افزایش 
تاب آوری ســاختمان ها و تــالش برای 
افزایش ایمنی در ساختمان ها از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه تــاب آوری در برابر زلزله 
نه تنهــا برای ســاختمان هــا بلکه دیگر 
ســازه ها از جمله دیوارهای خارج از سازه 
نیز باید بر طبق اصول مســتحکم باشند تا 

خسارات جبران ناپذیر نداشته باشند.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان البرز افــزود: اجرای کار توســط 
مجری ذی صالح، داشتن شناسنامه فنی 
و ملکی ســاختمان نیز از عوامل مؤثر در 

کاهش آسیب زلزله است.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری فردیس:

ودی آغاز می شود عملیات احداث باند فضای سبز حاشیه بلوار مپنا به ز

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
فردیس گفت: عملیات احداث باند فضای ســبز حاشیه 

بلوار مپنا به زودی آغاز می شود.
 سید محسن ترابی در نشســت احداث باند فضای سبز 
ضلع شمالی بلوار مپنا که در دفتر معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل و ترافیک شــهرداری فردیس برگزار شد، 

با بیان اینکه احــداث 2.5 کیلومتر باند فضای ســبز در 
حاشــیه بلوار مپنا در دستور کار اســت، اظهار کرد: یک 

کیلومتر از این باند برای فاز اول احداث می شود. 
وی در ادامه با بیان اینکه عملیات جدول گذاری فاز اول 
باند فضای سبز بلوار مپنا انجام شــده است، تاکید کرد: 
عملیات پیاده راه ســازی این باند نیز در حال انجام است 

و پــس از آن در صدد هســتیم که باند رفت و برگشــت 
دوچرخه را احداث کنیم. 

معاون شــهردار فردیس در حوزه عمران با بیان اینکه 
برای احداث فاز اول باند فضای سبز بلوار مپنا حدود 3 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، عنوان 
کرد: اقدامات مختلفی از جمله پیاده راه ســازی، باند 

دوچرخه ســواری، نصب اِلِمان های شهری، احداث 
فضای ســبز و غیره در این فاز در دستور کار قرار دارد. 
ترابی با بیــان اینکه اشــاره به وجــود معارضاتی در 
حاشیه بلوار مپنا، خاطرنشان کرد: رفع این معارضات 
نیازمند همکاری همه جانبه دســتگاه های مختلف 

است.

شهرداریشهرداری

شهرام وارســته در حاشــیه بازدید از معابر 
ســطح منطقه یک، با بیان اینکه از خیابان 
های خیام غربــی، تقاطع بلــوار 44 متری 
امام خمینی )ره(، باشــگاه پوریــای ولی و 
تقاطع معبر مســلم بن عقیل بازدید شــده 
اســت، اظهار کرد: حدود 5۱۰ تن آسفالت 
در عملیــات آســفالت ریــزی و لکه گیری 

این معابر بکار رفته اســت. وی در ادامه بــا بیان اینکه 
لکه گیری آسفالت و رفع مشــکالت آسفالت معابر در 

دســتور کار مدیریت شــهری فردیس قرار 
گرفته اســت، تاکید کرد: درصدد هســتیم 
نســبت به لکه گیــری و آســفالت معابر به 
صورت اولویت بنــدی اقدام کنیــم. مدیر 
منطقه یک شهرداری فردیس با بیان اینکه 
مدیریت شهری فردیس در راستای پیگیری 
مطالبات شهروندان از هیچ تالشی فروگذار 
نیست، خاطرنشان کرد: جدولگذاری، آسفالت ریزی 

و لکه گیری آسفالت معابر در دستور کار قرار دارد.

مدیر منطقه دو شهرداری فردیس از جمع 
آوری تابلــو هــای تبلیغاتی غیــر مجاز به 

منظور بهسازی فضای شهری خبر داد.
کیهان نریمانی در گفتگو بــا خبرنگار ما از 
جمع آوری تابلو های غیــر مجاز تبلیغاتی 
از ســطح منطقــه 2 شــهرداری فردیس 
خبر داد و اظهــار کرد: این اقــدام با هدف 

بهسازی سیمای شهری و آزادســازی فضای بصری 
شهر انجام می شــود. وی در ادامه با بیان اینکه حذف 

ناهنجاریهای بصری از چهره شهر در ایجاد 
آرامش روانی شــهروندان تاثیر به سزایی 
دارد، عنــوان کرد: جمــع آوری تابلوهای 
غیر مجاز و ســازه های اضافه سطح شهر از 
جمله اهداف مدیریت شهری در آزادسازی 
فضاهای شهر اســت. نریمانی خاطرنشان 
کــرد: امیدواریــم بتوانیم با حــذف زوائد 
بصری در راستای زیبا سازی ســیما و منظر شهری 

گام های موثری برداریم.

مدیر منطقه یک شهرداری فردیس خبر داد

وکش آسفالت و لکه گیری  استفاده 510 تن آسفالت برای ر
معابر منطقه یک فردیس

 مدیر منطقه 2 شهرداری فردیس خبر داد

 جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز
 از سطح شهر
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در نشست شهردار فردیس با اعضای هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسالمی مطرح شد

ایجاد مجتمع ایستگاهی در فردیس

شهردار فردیس با اشــاره به طرح شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی مبنی بر ایجاد ایستگاه راه آهن 
در فردیس، گفت: پیشنهاد شــهرداری فردیس 
احیای ریل متروکه این شهر به منظور جابه جایی 

مسافر است.
منوچهر غفــاری به برگزاری نشســتی با اعضای 
هیئــت مدیــره و مشــاورین شــرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی در راســتای ایجــاد مجتمع 
ایستگاهی در فردیس اشــاره کرد و افزود: یکی از 
برنامه های شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی، 
اتصال شــهرهای اقماری به کالنشــهرها توسط 
شــبکه ریل راه آهن اســت. همچنین بــا عنایت 
به نقش موثر جابجایی مســافر با مترو به ویژه در 
کالنشــهرها و شــهرهای پیرامونی در نظر است 
شــبکه خطوط راه آهن به خطــوط مترو مرتبط 

شود. 
شــهردار فردیس بــا بیــان اینکــه وزارت راه و 
شهرســازی، شــهرها را ریل پایه تلقی می کند، 
عنوان کرد: با توجه به این مهم شهرســازی کشور 
باید برمبنای ریل و حمل و نقل همگانی گسترش 
پیدا کند و این موضــوع عــالوه برکاهش اثرات 
زیســت محیطی حاصل از اســتفاده خودرو در 
شــهرها، صرفه جویی در مصرف انــرژی را در پی 

دارد.
 وی با اشــاره به مجاور بودن کالنشــهرهای کرج 
و فردیس با اســتان تهران و اینکه مسیر راه آهن 
تهران-تبریز از کرج عبور مــی کند، تصریح کرد: 
طرح جامعی را شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
برای ایجــاد یک مجتمع ایســتگاهی در فردیس 
تهیه کرده اســت به همین منظور این شــرکت 

در راســتای برگزاری نشســتی مبنی بر افزایش 
تعامل با مدیریت شــهری فردیس به منظور بهره 
وری مطلوبتــراز این پروژه در دســتور کار، اقدام 
کرده است. خط ریل متروکه فردیس قابل احیا با 

کمترین معارض و هزینه است 
غفاری با اشــاره به اینکه ایســتگاه پیشــنهادی 
شــرکت راه آهن در شــمالی ترین نقطه شــهر 
فردیس واقع اســت، توضیح داد: بــا توجه به این 
مهم، درصدد هســتیم کانون جمعیتی فردیس و 
شهرهای پیرامونی را به مرکز اســتان و پایتخت 

کشور مرتبط کنیم. 
وی با اشاره به ریل متروکه واقع در فردیس که در 
سنوات گذشــته برای انتقال و تامین تجهیزات و 
انرژی مورد نیاز نیروگاه منتظرقائم مورد استفاده 
قرار می گرفته است، بیان کرد: این ریل انشعابی از 
خط راه آهن تهران- تبریز است که در حال حاضر 
متروکه و بالاستفاده اســت و قابلیت بررسی برای 

احیای مجدد را دارد.
 شهردار فردیس با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری 
فردیس به شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی، 
احیای ریل متروکه به منظور حمل و نقل مســافر 
اســت، اضافه کرد: این خط ریل، متروکه اما قابل 
احیا با کمترین معارض و هزینه اســت و با احیای 
آن می توان بیشــترین خدمات را به شــهروندان 

ارائه داد. 
وی با بیــان اینکه نباید ایســتگاه متــرو موجب 
انفصال بین محله ها و بافت اجتماعی شــهر شود، 
گفت: طرح های ارائه شــده در این نشست طرح 
های اولیه ای بود، به همین منظور در نشست های 
آتی به موضوعات مختلفــی از جمله عدم انفصال 

میان محله ها رسیدگی می شود. 
شهردار فردیس در بخش دیگری با اشاره به اینکه 
توسعه ســرویس های حمل نقل عمومی موجب 
کاهش ترافیک شهری می شود، اظهار کرد: یکی 
از رویکرد های مهم مدیریت شــهری فردیس در 
اجرای پــروژه های عمرانی شــهر، پیاده محوری 
و دوچرخه محوری اســت که در حاشــیه ایجاد 
ایستگاه راه آهن در فردیس رویکرد پیاده محوری 

و دوچرخه محوری نیز رعایت می شود.
وی با بیان اینکه حمل و نقل همگانی از مهمترین 
موارد مورد توجه وزارت راه و شهرســازی است، 
عنوان کــرد: ریل پایه بــودن حمل و نقــل نیز از 
سیاست های مدیریت شــهری در راستای صرفه 
جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از آلودگی هوا 

و غیره است. 
غفاری ایجاد مراکز شــهری، تفریحی، تجاری در 
حاشیه شهر و استفاده مطلوب از اراضی با کیفیت 
پایین را از جملــه نتایج مطلــوب ایجاد مجتمع 
ایســتگاهی در فردیس اعالم کــرد و گفت: ایجاد 
این ایستگاه برای آینده شهر فردیس و شهر های 

همجوار مفید خواهد بود. 
وی در بخــش پایانی ســخنان خود با اشــاره به 
پیگیری موضوع تعریض زیرگذرهای سرحدآباد 
و شیخ آباد از اعضای هیئت مدیره شرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی در این نشســت، خاطرنشان 
کرد: این دو زیرگذر برای شــهروندان مشــکالت 
بسیاری ایجاد کرده اســت و مقرر شد این موضوع 
را در جلســه آتی که با حضور معاون امور عمرانی 
اســتانداری البــرز برگزار می شــود، بررســی و 

پیگیری کنیم.    

امام جمعه فردیس:
فضای مجازی نیازمند مدیریت است

 امام جمعه فردیس با اشــاره به اینکه فضای مجــازی نیازمند مدیریت 
است، گفت: جنگ رسانه ای را جدی بگیریم.

حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ایمانی ، بابیان اینکه در نهم دی ماه 
ســال 88 یک حرکت خودجوش مردمی کار فتنه گــران را تمام کرد، 
اظهار کرد: این حرکت نشــان داد که ممکن است امنیت کشور توسط 
افرادی مخدوش شود اما در همه حال مردم آگاه، انقالبی و بصیر کشور 

از آرمان ها و اهداف انقالب دفاع می کنند.
وی در ادامه بابیان اینکه حماســه نهم دی نشــان داد کــه باید فضای 
مجازی را مدیریت کنیم و به جنگ رسانه ای اهمیت دهیم، عنوان کرد: 

دشمنان از هیچ تالشی برای از بین بردن کشور فروگذار نیستند.
امام جمعه فردیس بابیان اینکه نباید کســانی که در داخل هســتند به 
دشمنان کمک کنند، گفت: سال 88 شاهد افرادی در داخل بودیم که با 
دشمنان همکاری می کردند و این مهم بر لزوم بصیرت افزایی و آگاهی 
بخشــی تأکید دارد. ایمانی بابیان اینکه ملــت آگاه و دانای جمهوری 
اســالمی تا خون در رگ های خوددارند، از انقــالب حمایت می کنند، 
خاطرنشــان کرد: دشــمنان باید بدانند که اگر بخواهند اقدامی علیه 

جمهوری اسالمی کنند، با این ملت روبه رو خواهند شد.

 فرمانده سپاه فردیس:
سپاه فردیس سالن ورزشی نیمه کاره 

مشکین دشت را تکمیل می کند
 فرمانده سپاه شهرســتان فردیس اظهار کرد: سپاه ناحیه امام رضا )ع( 

فردیس سالن ورزشی نیمه کاره مشکین دشت را تکمیل می کند.
 مهر، سرهنگ احسان علیزاده عصر یکشــنبه در حاشیه افتتاح سالن 
چندمنظوره 9 دی شهرستان فردیس، بابیان اینکه این سالن بااعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و نیم میلیون تومان به بهره برداری رســیده اســت، 
اظهار کرد: این ســالن حدوداً یک هزار متر اســت و امکانــات کافی را 
برای ورزش هــای مختلفی ازجمله فوتبال، بســکتبال، والیبال و غیره 
رادار اســت. وی در ادامه بابیان اینکه یک ســالن ورزشی نیمه کاره در 
مشکین دشــت وجــود دارد، تأکید کرد: ســپاه ناحیه امــام رضا )ع( 
شهرستان فردیس در راستای ساخت این ســالن اقداماتی انجام داده 

است، در نظر داریم هرچه سریع تر آن را به بهره برداری برسانیم.
فرمانده ســپاه فردیس در بخش دیگری با اشــاره به اهمیت ورزش در 
جامعه، بیان کرد: افزایش ســرانه های ورزشی و مطرح کردن قهرمانان 
ورزشی ازجمله اقداماتی است که با انجام آن ها شاهد رشد و شکوفایی 

جامعه جوان خواهیم بود.

کاهش 14 درصدی طالق در استان البرز
مدیرکل بهزیستی اســتان البرز گفت: طبق اقدامات متعدد انجام شده 
در حوزه مقابله با طالق در اســتان البرز این آســیب ۱4 درصد در البرز 

کاهش پیدا کرده است
 اسداهلل حیدری در شــورای اداری استان که در ســالن شهدای دولت 
برگزار شــد، اظهار داشــت: به دنبال تغییرات اجتماعی از ساختارهای 

سنتی به مدرن شاهد بیشترین آثار در خانواده ها هستیم.
وی با بیان اینکه کنترل و کاهش آســیب ها در دســتور کار قرار گرفته 
است، افزود: بهزیســتی با کمک ســایر ادارات تحکیم بنیاد خانواده و 

کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز با بیــان اینکه دو هــزار خانواده زن 
سرپرســت در اســتان البرز حضور دارند، بیان کرد: 9۰۰ دانش آموز و 
۱5۰ دانشجوی این خانواده ها تحت پوشش بهزیستی هستند؛ علت زن 

سرپرستی این خانوارها را می توان اعتیاد، طالق و فوت همسر برشمرد.
حیدری ادامه داد: به گفته ســازمان فنی و حرفه ای 7۰۰ نفر از این زنان 
آماده انجام فعالیت اقتصادی شده اند تا زندگی ســالم را به دور از تحت 
پوشــش بودن داشــته باشــند. وی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی 
در راســتای کاهش طالق در این سازمان داشــته ایم، اضافه کرد: البرز 
دهمین استان کشور در رابطه با طالق است. مدیرکل بهزیستی استان 
البرز از برگزاری دوره های آموزشــی مبارزه با طالق خبر داد و گفت: ۱4 

درصد کاهش طالق در استان البرز را شاهد بوده ایم.

جانمایی سوله های بحران در مناطق شهری
  مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری کرج از جانمایی سوله های 

بحران و مکان های اسکان اضطراری در مناطق دهگانه کرج؛ خبر داد.
 علی فتحی با اعالم این خبر افزود: جانمایی ســوله های بحران و مکان 
های اسکان اضطراری مناطق شــهری به صورت نقشه GIS است که با 

کمک سازمان فناوری اطالعات صورت پذیرفت.
وی با اشاره به منطقه ای بودن نقشــه جانمایی، یادآور شد: در آینده ای 

نزدیک نقشه محله های کرج به صورت GIS تهیه خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس خبر داد:
برگزاری مانور بحران ساعت صفر در فردیس

معاون خدمات شــهری شــهرداری فردیس گفت: مانور بحران ساعت 
صفر در فردیس برگزار می شود.

علی خوشــگرد در جلسه ستاد بحران شهرســتان فردیس که در دفتر 
معاونت خدمات شــهری شــهرداری فردیس برگزار شــد، با اشاره به 
برگزاری جلســات متوالی بحران در اســتانداری البرز، اظهار کرد: بر 
اساس این جلسات مقرر شــده اســت که مانور بحران ساعت صفر در 
شهرک صنعتی سیمین دشت شهرســتان فردیس برگزار شود. وی در 
ادامه با بیان اینکه هدف از برگزاری مانور بحران ساعت صفر، باال بردن 
سطح ایمنی، مقابله با شــرایط واقعی بحرانی و توانمند سازی دستگاه 
های مختلف اســت، تاکید کرد: این مانور در روز هــای آتی برگزار می 
شــود و این مهم بر لزوم هماهنگی و همکاری همه دســتگاه ها تاکید 

دارد. 
معاون شهردار فردیس در حوزه خدمات شهری با اشاره به اینکه برخی 
از تجهیزات ملــی همچون نیروگاه منتظرقائم در شهرســتان فردیس 
واقع اســت، عنوان کرد: با توجه به این مهم، مدیریت شــهری فردیس 
درصدد اســت که در راستای توانمندســازی بیش از پیش حوزه آتش 
نشــانی اقدام کند. وی با بیان اینکه همه دســتگاه های خدمات رسان 
در مانور بحرانی ساعت صفر شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: هریک 
از دستگاه های شرکت کننده، برابر شــرح وظایفی که مدیریت بحران 

استانداری برایشان تعریف کرده است، در این مانور اقدام می کنند.  

میز خبر
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری فردیس 

مطرح کرد
 آغاز عملیات اجرایی مناسب سازی

 شهرک وحدت
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک شــهرداری فردیس از آغاز 

عملیات اجرایی مناسب سازی شهرک وحدت فردیس خبر داد.
ســید محســن ترابی با بیان اینکه عملیات اجرایی بهسازی و مناسب 
ســازی معابر فردیس در دســتور کار اســت و برای اجرای فاز اول آن 
اعتباری 3۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یکی 
از مهمترین برنامه های مدیریت شــهری فردیس بهســازی و مناسب 
سازی معابر جهت استفاده معلوالن است. معاون امور زیربنایی و حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری فردیــس در ادامه افزود: جــدول گذاری 
خیابان هفت دستگاه فردیس با اعتبار یکصد میلیون تومانی در دستور 
کار حوزه عمران شــهرداری فردیس است. وی با اشــاره به اینکه پیاده 
راه سازی خیابان شــهید رجایی غربی فردیس یکی از مطالبات اهالی 
این محله است، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه اقدامات زیرسازی 
برای احداث پیاده راه این خیابان در حال انجام اســت، تکمیل عملیات 
اجرایی آن کمی زمان بر خواهد بود اما حوزه عمرانی شهرداری فردیس 
در راستای هرچه با دقت تر و ســریع تر عملیات اجرایی پیاده را سازی 
این خیابان از هیچ تالشی فروگذار نیست. ترابی با بیان اینکه مناسبت 
سازی معابر شــهرک وحدت فردیس به صورت پایلوت در دستور کار 
مدیریت شهری فردیس قرار دارد، توضیح داد: عملیات اجرایی مناسب 
سازی معابر این شــهرک با هماهنگی کارشناسان بهزیستی انجام می 

شود.

 

 معاون خدمات شهری شهرداری فردیس خبر داد
 بهره برداری از فاز دوم پارک بوستان فردیس 

در دهه فجر
معاون خدمات شــهری شــهرداری فردیس از بهره برداری از فاز دوم 
پارک بوستان فردیس خبر داد و فاز اول این پارک نیز بازسازی و مرمت 

شده است.
 علی خوشگرد در حاشــیه بازدید شهردار و معاونین شهرداری فردیس 
از پروژه های عمرانی سطح شــهر، با بیان اینکه فاز دوم پارک بوستان 
فردیس در دهه فجر به بهره برداری می رســد، اظهار کرد: مســاحت 
این پارک ۱4 هزار متر مربع اســت و حوزه خدمات شــهری نسبت به 
بازسازی و بهســازی فاز اول این پارک نیز اقدام می کند. وی در ادامه با 
بیان اینکه پارک بوســتان فردیس یکی از قدیمی ترین پارک های این 
شهر اســت، تاکید کرد: تجهیزات و لوازم این پارک فرسوده شده بود و 
بازسازی و مرمت آنها در دســتور کار حوزه خدمات شهری شهرداری 
فردیس قرار گرفت. معاون شــهردار فردیس در حوزه خدمات شهری 
با بیان اینکه پارک بوســتان فردیس به لوازم بازی کودکان، ست های 
تندرستی، آالچیق، سرویس های بهداشــتی و غیره تجهیز می شود، 
تصریح کرد: حدود 4۰ درصد از این پارک به معابر مناسب پیاده روی و 
دوچرخه سواری تبدیل می شود. تخصیص اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی 
برای نصب تجهیزات و گلکاری بوســتان فردیس وی در بخش دیگری 
با اشــاره به اینکه محل احداث ســرای محله در پارک بوستان فردیس 
جانمایی شده اســت، عنوان کرد: آیین کلنگ زنی سرای محله در این 

پارک در دهه فجر برگزار می شود. 

 
مدیر منطقه 2 شهرداری فردیس

عملیات عمرانی پارک حاشیه جاده شهریار 
درحال انجام است

مدیر منطقه 2 شهرداری فردیس گفت: عملیات عمرانی پارک حاشیه 
جاده شــهریار درحال انجام اســت و در نظر داریم این پارک را در دهه 

فجر به بهره برداری برسانیم.
کیهان نریمانی در حاشیه بازدید شهردار و معاونین شهرداری فردیس 
از پروژه های عمرانی شــهر، در خصوص پارک حاشــیه جاده شهریار، 
اظهار کرد: در این منطقه فضای سبز و بوســتانی وجود ندارد به همین 
منظور مدیریت شهری فردیس در راســتای احداث یک پارک در این 
منطقه اقدام کرده اســت. وی در ادامه با بیان اینکه پارک حاشیه جاده 
شهریار 3 هزار و 8۰۰ متر مربع است، تاکید کرد: این پارک به امکاناتی 
همچون ســت تندرســتی، لوازم بازی کودکان، پیاده راه های مناسب 
برای ورزش، ســرویس های بهداشــتی و غیره تجهیز می شود. مدیر 
منطقه 2 شهرداری فردیس با بیان اینکه عملیات جدول گذاری پارک 
حاشیه جاده شهریار انجام شده است، خاطرنشــان کرد: برای احداث 
این پارک بیش از 3۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است و 
درصدد هستیم آن را تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسانیم. به 
گفته نریمانی عملیات عمرانی و کف پوش گذاری پارک حاشــیه جاده 

شهریار در حال انجام است.

 مدیر منطقه یک شهرداری فردیس خبر داد
درآمد 7.5 میلیاردی منطقه یک شهرداری 

فردیس برای دومین ماه متوالی
مدیر منطقه یک شــهرداری فردیس گفت: درآمد آذر ماه منطقه یک 

شهرداری فردیس همانند آبان ماه 7.5 میلیارد تومان بوده است.
شهرام وارسته گفت : درآمد آذر ماه منطقه یک شهرداری فردیس را 7 
میلیارد و نیم میلیون تومان اعالم کرد و افزود: طی دو ماه گذشته شاهد 
همکاری خوب شهروندان در پرداخت فیش های عوارض صنفی، ماده 

صد و غیره بوده ایم. 
مدیر منطقه یک شــهرداری فردیــس عنوان کرد: کســب این درآمد 
نتیجه تالش پرسنل منطقه و همکاری شــهروندان در پرداخت بدهی 
ها و عوارض شهرداری اســت. وی در ادامه با بیان اینکه درآمد منطقه 
یک شــهرداری فردیس طی دو ماه گذشــته حدود ۱5 میلیارد تومان 
بوده اســت، تاکید کرد: پرداخت عوارض شهری توســط شهروندان با 
ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به آنها رابطه مســتقیمی دارد. وارســته 
با اشــاره به اهمیت توجه به وضعیت درآمدی شــهرداری، خاطرنشان 
کرد: شهر با همکاری شهروندان اداره می شــود. ارتقای سطح زندگی 
شهروندی و جلب رضایتمندی شهروندان از مهمترین اهداف مدیریت 
شهری اســت که برای تحقق این مهم، همکاری دوجانبه شهروندان و 

شهرداری الزم است. 
وی بهره گیری از راهکارهای افزایش ســطح درآمد را از جمله رویکرد 
های شــهرداری فردیس برای توسعه و عمران شــهری و ارتقای سطح 
کیفی خدمات دانست و گفت: همکاری شهروندان در پرداخت معوقات 
شهرداری و مشــارکت آنها در توســعه و عمران شــهر تاثیر به سزایی 
دارد. مدیر منطقه یک شــهرداری فردیس با اشــاره به اینکه مدیریت 
شهری فردیس در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار تالش می کند، 
خاطرنشان کرد: اجرای سیاست های تشویقی برای افزایش مشارکت 
شــهروندان در پرداخت بدهی های شــهرداری از جمله رویکرد های 

مدیریت شهری برای افزایش درآمد است.  

میز خبر

شهرداری

شــهردار فردیــس بــا اشــاره 
بــه نگرانی هــای شــهروندان 
در خصــوص فرســودگی پــل 
مدیریت  گفــت:  ســرحدآباد، 
شــهری فردیس برای مرمت و 
بازسازی پل سرحدآباد، اقداماتی 

در دستور کار دارد.
منوچهــر غفــاری در حاشــیه 
بازدید از روند پیشرفت عملیات 
بهسازی پل سرحدآباد، در جمع 
خبرنگاران حاضر شــد و با اشاره 
به اینکه عملیات تراش و روکش 
آسفالت پل ســرحدآباد به علت 
برودت هوا و بارندگــی در هفته 
گذشته متوقف شــده بود، اظهار 
کرد: با توجه به مســاعد شــدن 
شــرایط جوی، عملیــات تراش 
آسفالت از شــب گذشته مجددا 

آغاز شده است. 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه 
عملیــات تــراش آســفالت پل 
سرحدآباد از بامداد تا 5 صبح هر 
روز انجام می شود، تاکید کرد: با 
توجه به اینکه سرمای هوا موجب 
کاهــش کیفیت آســفالت می 
شود، مدیریت شــهری فردیس 
ناگزیر به انجام عملیات آسفالت 
ریــزی روی پل در ســاعات کم 

ترافیک روز شده است. 
شــهردار فردیس ضمن تشکر از 
صبوری شــهروندان در هنگام 
انجام عملیات آسفالت ریزی پل 

سرحدآباد، گفت: با توجه به پیک 
ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی، 
تنها سه ســاعت از روز عملیات 
آســفالت ریزی این پل انجام می 
شود و این موضوع موجب کندی 
عملیات اجرایی آســفالت ریزی 
شده اســت. وی با اشاره به اینکه 
پل ســرحدآباد معبری پر تردد 
اســت، گفت: در هنــگام اجرای 
عملیات تراش و روکش آسفالت 
این پل از شهروندان می خواهیم 
بــه منظــور کمک بــه کاهش 
ترافیک، در صــورت امکان از راه 

های جایگزین استفاده کنند. 
غفاری بــا بیان اینکــه مدیریت 
شــهری فردیــس در راســتای 
تکمیل عملیــات اجرایی تراش 

و روکش آسفالت پل سرحدآباد 
تا پایان هفته آینــده تالش می 
کند، خاطرنشان کرد: در صورت 
مساعد بودن شــرایط جوی این 
امر تحقق می یابــد. وی با بیان 
اینکه مدیریت شــهری فردیس 
نســبت بــه تخصیــص اعتبار 
یــک میلیــارد و 2۰۰ میلیون 
تومانی برای بهســازی روی پل 
ســرحدآباد اقدام کرده اســت، 
عنوان کرد: حدود 2 هزار و 7۰۰ 
تن آسفالت برای انجام عملیات 
آسفالت ریزی پل سرحدآباد در 

نظر گرفته شده است. 
به گفته شهردار فردیس، حدود 
8۰ درصــد از عملیــات تراش و 
روکش آسفالت یکی از باند های 

پل ســرحدآباد انجام شده است 
و تالش می کنیــم که در صورت 
مساعد بودن شرایط جوی، باند 
غربی این پل را نیز تا هفته آینده 

انجام دهیم. 
وی در بخش پایانی سخنان خود 
با اشاره به اینکه اصالح درز های 
پل ســرحدآباد در دســتور کار 
مدیریت شــهری فردیس است، 
تاکید کرد: اعتباری 8۰۰ میلیون 
تومانی برای اصالح این درزها در 

نظر گرفته شده است. 
غفــاری بــا اشــاره بــه نگرانی 
خصــوص  در  شــهروندان 
فرسودگی پل سرحدآباد، گفت: 
از زمان احداث ایــن پل بیش از 
2۰ سال می گذرد. پل سرحدآباد 
توسط وزارت راه ســاخته شده 
اســت و پس از آن هیچ اقدامی 
برای بهسازی و مرمت پل انجام 

نشده است. 
وی با بیان اینکه مدیریت شهری 
فردیس اقداماتی را در راســتای 
انعقــاد قــراردادی بــه منظور 
مرمت و بهسازی پل سرحدآباد 
انجام داده اســت تا فرســودگی 
های جدی این پل مرمت شــود، 
تصریح کرد: بــه محض تکمیل 
مطالعات پل ســرحدآباد، نحوه 
مرمت و بهســازی مشــخص و 
سپس در راستای بهسازی اقدام 

می شود.  

شهردار فردیس خبر داد

وکش آسفالت پل سرحدآباد پایان عملیات تراش و ر


