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فریده بزنی بیرانوند:
خدمت به مردم حرکت در مسیر شهدا است

عضو شورای اســامی شهر کرج گفت: خدمت 
صادقانه به مــردم حرکت در مســیر وصایای 

شهدای گرانقدر است.
فریده بزنی بیرانوند اظهار کــرد: خانواده های 

شهدا در تمام دنیا مورد احترام هستند.
وی تصریح کرد: باید برای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت تاش شــود تا ارزش های واقعی در 

نسل جوان گسترش یابد. 
این عضو شــورا یادآور شــد: خدمت صادقانه به مردم حرکت در مسیر 

شهدای گرانقدر است.
وی بیان کرد: در پیروزی انقاب اســامی، دفاع مقدس، دفاع از حریم 
اهل بیت )ع(، عرصه علمی و بسیاری از حوزه های مختلف نقش شهدا و 

حضور بی بدیل آنها انکارناپذیر است.
بزنی بیرانوند با بیان اینکه شــهید عزیزترین دارایــی و همه آنچه را در 
وجودش بوده را تقدیم خدا کرده است، افزود: امروز رسالت شاهد بودن 

بسیار سنگین تر از شهید و شهادت است.

 برگزاری روز فرهنگی کرج با چاشنی
 شادی و نشاط

معــاون امور فرهنگــی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســامی البرز گفت: محوریت 
شادی و نشاط در برنامه های روز فرهنگی کرج 

فراموش نشود.
حســین جعفری در جلســه هم اندیشی روز 
فرهنگی کــرج اظهار کرد: تجربه نشــان داده 
برنامه های این چنینی تــا زمانیکه در دل خود 
فضای شادی و نشاط عمومی را فراهم نکنند، از سوی شهروندان مورد 

استقبال قرار نمی گیرند.
وی ادامــه داد: یکــی از دالیل عدم اســتقبال مردم از جشــنواره ها و 
رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی ای که از ســوی بخش دولتی 
برگزار می شــود این اســت که در دل این رویدادها اتفاقات شادی و 

نشاط آور گنجانده نشده است.
وی افزود: در تمام دنیا بخش های جنبی جشنواره های فیلم، موسیقی، 
تئاتر و ... چنان جذابیتی برای مردم ایجاد می کنند که چندین هزار نفر 
در ســنین مختلف را به خود جذب کرده و همه به فراخور عاقه خود از 

این برنامه ها لذت می برند.
این مســئول خاطر نشــان کرد: اگر می خواهیم حضورشهروندان در 
مراسم  روز فرهنگی کرج پررنگ باشد باید به دنبال برگزاری برنامه های 

شاد و جذاب در دل این رویداد خاص باشیم.

برای اولین بار در کرج

پسماند های الکترونیکی جمع آوری می شود
رییــس ســازمان مدیریــت پســماند 
شهرداری کرج از جمع آوری پسماندهای 
الکترونیکــی بــرای اولیــن بــار در این 

کانشهر خبر داد.
اصغــر نصیری اظهــار کــرد: یکــی از انواع 
پســماندها، پســماندهای ویژه الکترونیکی 
اســت که به جهــت جلوگیــری از خطرات 
ناشی از عدم مدیریت درست سامت انســان و محیط زیست را 
تهدید می کند بر همین اساس سازمان مدیریت پسماند با همکاری 
شــهروندان، ادارات و اصناف، جمع آوری این پسماندها را در دستور 

کار خود قرار داده است.
این مســئول ادامه داد: امیدواریــم با همکاری شــهروندان در حیطه 
مدیریت پســماند بتوانیم مشــکات و خطرات مربوط به پسماندهای 
الکترونیکی را کاهش داده و شــاهد مدیریت بهینه اینگونه پسماندها 

با تفکیک از مبداء باشیم.
رئیس ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری کرج در بخش دیگری از 
ســخنان خود از اتمام عملیات عمرانی پناهگاه سگ های باصاحب در 

مرکز دفن حلقه دره خبر داد.
نصیری عنوان کرد: عملیات عمرانی بهســازی  تنهــا محل نگهداری 
سگ های باصاحب شهر کرج در مرکز حلقه دره با هدف بهبود شرایط 
فیزیکی و نگهداری بهداشــتی این پناهگاه باصرف هزینه ای بالغ بر دو 

میلیارد و پانصد میلیون ریال به اتمام رسید.
وی از جمله اقدامات انجام شده در این عملیات به بتن ریزی مسیر های 
دسترسی و راهرو ها، کف ســازی کامل پناهگاه، تجهیز اتاق جراحی و 
قرنطینه، بازسازی و ساخت ســوله در فصل های سرد سال، نما سازی 

ساختمان های قرنطینه و  اتاق جراحی اشاره کرد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز:

درخت و شهید هر دو پیام آور زندگی هستند
فرمانده سپاه امام حســن مجتبی )ع( استان 
البرز از رییس ســازمان ســیما منظر و فضای 

سبز شهری تقدیر کرد.
سردار سید یوســف موالیی در مراسم کاشت 
500  اصلــه نهال که در شــهرک کوثر ســپاه 
پاسداران اســتانبرگزار شــد، افزود: وقتی 
می گوییم »شــهدا زنده هستند« یعنی اینکه 
کســی می تواند زندگی بدهد که خودش زنده باشــد و ما اعتقاد داریم 
که شهدا هم زنده هســتند.فرمانده ســپاه البرز افزود:  امنیت با ثبات و 
استقال کشــورمان به حرمت خون شهیدان اســت که با وجود 
توطئه های زیادی که برای کشــور طراحی شــده اما هاله نور شــهدا 

سرزمین ما را نورانی کرده که مانع آسیب به کشورمان شده است.
وی با بیان اینکه درختان هم زنده و شــادی آور هستند، گفت: در آیات 
الهی خداوند کلمه طیبه را همچون درخت مثال زده که ریشه در زمین 
دارد و شاخ و برگش در آسمان است و شــهادت نیز ریشه در اعتقادات 

مسلمین و به خصوص شیعیان دارد.
وی بیان داشت : فضای ســبز از نیازهای اصلی هر کشور و جامعه است 
ولی این نیاز اساســی هر روز رو به کاهش اســت بــه طوریکه با وجود 
افزایش 30 تا 40 درصدی جمعیت بعد از انقاب اســامی، وســعت 

جنگل ها تا 50 درصد کاهش یافته است.
موالیی با بیان اینکه الزم است برای توسعه فضای سبز هر کسی قدمی 
بردارد، اظهارداشــت: امروز 500 اصله نهال در این شهرک با نام شهدا 
غرس می شود تا نشان دهد که شــهادت و درختان ده ها وجه مشترک 

دارند.
وی گفت: درخت و شهید هر دو پیام زندگی و حیات می دهند یعنی هر 

دو برای حیات بشری الزم هستند.
در پایان مراسم 500 اصله نهال مثمر با نام شهدا در شهرک کوثر سپاه 
پاسداران توسط خانواده شهدا، جهادگران و خانواده های پایوران سپاه 
غرس شد و سردار یوســف موالیی با اهدا لوح تقدیر از تاشهای پیمان 
بضاعتی پور رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج به منظور گسترش و توسعه فضای ســبز، با اهدا لوح سپاس تقدیر 

و تشکر کرد.

میز خبر

شــیما عبداهلل خانی  این روزها وقتی 
در بازار قدم می زنیم علی رغم اینکه  شــاید 
مردم زیادی برای خرید به بــازار می آیند، 
قدرت خرید بسیار پایینی دارند. تورم باال و 
قیمت چندین برابری اقامی چون گوشت، 
مرغ، میوه، آجیــل و... برای عید نوروز باعث 
گله مندی مردم شده اســت. اگرچه ستاد 
تنظیم بازار و برگزاری نمایشگاه های بهاره  
نیز تاشــی در جهت کنترل بازاراســت اما 
همچنان قیمت بــاالی اجناس خودنمایی 

می کند.

گله مندی مردم از قیمت باالی اجناس
یکی از شــهروندانی که برای خرید به بازار 
آمده می گوید: امســال قیمت تمام کاالها و 
حتی اقام اساسی شــب عید افزایش چند 
برابــری دارد.مصطفی فیروزی با اشــاره به 
اینکه بسیاری از مردم توان خرید ندارند، 
می گوید: با این شــرایط و گرانــی بیش از 
حد توان خرید برای بسیاری از مردم میسر 
نیســت.وی ادامه می دهد: قیمــت میوه  و 
آجیل به قدری باالســت که مخصوصا فکر 
نمی کنم کسی قدرت خرید آجیل یا گوشت 
120 هزار تومانی را داشــته باشــد. خودم به 

شخصه برای امسال عید آجیل نمی خرم.

 حقوقم کفاف خرید شب عید را 
نمی دهد

یکــی دیگــر از شــهروندان کــه خانومی 
میانسال اســت نیز از این وضعیت گله دارد 
و می گوید: شــرایط طوری شده که بیشتر 
ازاینکه در آستانه جشن سال نو شاد باشیم، 
نگران تهیه اقام اساســی و مورد نیاز برای 

نوروز هستیم.
این بانو از قیمت باالی البسه گله مند است 
و می گوید: با وجود ســه فرزنــدو با حقوق 
کارمندی  توان خرید لبــاس نو و همچنین 
میوه و شــیرینی و آجیل شــب عید را که 
اســفند ماه مازاد بر خرج های عادی هر ماه 

اضافه می شود ندارم.

عرضه میوه برای تنظیم بازار
ایجاد نمایشــگاه های بهــاره و عرضه میوه 

وتره بار برای توزیع کاال بــا قیمت پایین تر 
تنها مرهم هایی  برای زخــم گرانی کنونی 
بودند. رئیس سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
کرج  در مورد تمهیــدات الزم برای تنظیم 
بازار میوه و تره بار در شب عید گفت: با توجه 
به اینکه شــهروندان نباید برای تامین اقام 
و کاالهای مورد نیاز شب عید دغدغه ای داشته 
باشــند، به گونه ای برنامه ریزی می شــود 
تا کاالهای مــورد نیاز به موقــع در اختیار 
مردم قرار گیرد.عبــاس وحیدی ادامه داد: 
شــهروندان با مشــاهده هر گونــه تخلف، 
گزارش خود را به ناظــر آن بازارهای میوه و 
تره بار شــهرداری درمحل اطاع دهند تا با 

افراد متخلف برخورد شود.
وحیدی با اشــاره به ســاماندهی وضعیت 
عرضه بازار میــوه و تره بار در روزهای پایانی 
ســال گفت: برای طــرح تنظیم بــازار ایام 
پایانی سال و ضرورت ارایه تسهیات بیشتر 
به شهروندان برای تهیه مایحتاج مورد نیاز، 
عاوه بر بازارهای ســازمان، محل  هایی نیز 
برای عرضه سیب و پرتقال و سایر اقام شب 

عید در نظر گرفته شده است.

این مســئول افزود: جانمایی این مکان ها با 
همکاری ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان و معاونت خدمات شــهری و دیگر 
ارگان های مرتبط با این ســازمان در چند 

نقطه از شهر کرج صورت گرفته است.
وی جایگاه های موقــت عرضه میوه تنظیم 

بازار شب عید را به شرح زیر اعام کرد:
جایگاه شماره 1: عظیمیه بلوار اقاقیا

جایگاه شــماره 2: بلوار هفــت تیر روبروی 
سالن ورزشی کیانپور

جایگاه شــماره 3: انتهای بنیاد بعد از بلوار 
باهنر بلوار جدید االحداث شهرک یاس

جایگاه شماره 4: بلوار مؤذن تقاطع موذن و 
مصطفی خمینی جنب مجتمع نیلوفر

جایــگاه شــماره 5: رجایی شــهر میدان 
طالقانی)میدان رستاخیز(

جایــگاه شــماره 6: بلوار ماصــدرا مقابل 
مجتمع تجاری پارسیان

جایگاه شــماره 7: میدان جمهــوری بلوار 
ماهان مقابل تاالر لوتوس

جایگاه شــماره 8: پایین تر از میدان والفجر 
مقابــل هیئت انصــار بین مدرســه عامه 

امینی و مجتمع باغچه بان

جایگاه شماره 9: بلوار بال جنب پارکینگ 
شهرداری

جایگاه شماره 10: بلوار خلج آباد نرسیده به 
شهرداری منطقه 11 نبش کوچه یاسر

عاوه بر این جایگاه ها، شــهرداری کرج نیز 
حدود 18 بــازار روز برای ارائــه خدمات به 
شــهروندان در نقاط مختلف کانشهر کرج 

دارد.

توزیع 800 تن سیب و 1800 تن پرتقال 
برای نوروز

محمد مجرد معاون برنامه ریزی و توســعه 
فرمانداری ویــژه کرج نیز پیــش ازاین  در 
نشســت کارگروه تخصصی تنظیــم بازار 
شهرســتان کرج گفتــه بود: بــا همراهی 
جهادکشــاورزی، تعاون روســتایی و سایر 
اعضای کارگــروه تنظیم بازارشهرســتان 

کرج، میوه شب عید تأمین شده است.
وی در خصــوص میزان ذخایــر انبار میوه 
شب عید گفت: حدود 800 تن سیب و یک 
هزارو 800 تن پرتقال،پیش بینی شده که 
به تدریج توزیع خواهد شــد.مجرد با تاکید 
بر ضرورت ایجاد تعادل در استقرار غرفه ها 

بیان داشت: غرفه های عرضه در محله های 
مختلف شــهر باید پیش بینی شود تا شاهد 

تعادل در روند توزیع میوه باشیم.
وی با تاکیدبــر لزوم حفظ کرامت و شــان 
مردم در خرید کاالهای اساســی شب عید 
نیز افزود: اگر اقام اساسی و مورد نیاز مردم 
در محات به صورت مناســبی پراکندگی 
داشته باشد دیگر الزم نیست که مردم برای 
تامین کاالهای مــورد نیاز به مراکز شــهر 

مراجعه کنند.

نظارت ویژه تعزیرات استان بر بازار 
شب عید

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان نیز با 
اشــاره به طرح نظارت ویژه بر بازار شب عید 
گفت: امسال از هفتم اسفندماه نظارت های 
ویژه بر بازار شــب عید آغاز  شده است.علی 
اکبر مختاری افزود: این طرح در دو مرجله 
انجام می گیرد. مرحله اول طرح از 7اسفند 
تــا 97/12/28 و مرحله دوم طــرح از 29 

اسفند تا 16 فروردین ادامه خواهد داشت.
وی هدف از اجــرای این طــرح را کمک به 
سالم سازی فضای کسب و کار عنوان کرده 
و افزود: نظــارت از اولویت هــای این طرح 
است. فرآیند مداخله تعزیرات حکومتی در 
این طرح با رویکرد مداخات پیشــگیرانه و 

مداخله شبه قضایی است.
وی با اشــاره به اینکه حرکت ما بیشــتر به 
سمت پرونده های دانه درشت است، گفت: 
اولویت نخست در این طرح حوزه بهداشت 
اســت، اگر صنفــی در حوزه بهداشــت و 
سامت تخلف داشته باشــد حتماً قاطعانه 
تعزیــرات  برخــورد می کنیم.مدیــرکل 
حکومتی اســتان البرز بابیــان اینکه تقلب 
موضوع دیگری اســت که در دستور کار ما 
قرارگرفته، ادامه داد: بعضــی از واحدهای 
صنفی تخفیفــات غیرقانونــی اغواکننده 

دارند که از صداقت و عدالت به دور است.
مختاری با اشــاره به اینکه گران فروشــی 
و عدم صــدور فاکتور هــم از تخلفات دیگر 
است، بیان کرد: متأسفانه روز نخست طرح 
دو واحد صنفــی متخلف شناسایی شــده 

است.

اســتاندار البرز گفت: رســانه هــا یکی از 
مهمترین ارکان در ایجاد وحدت، همدلی و 

انسجام بین مردم و مسئوالن هستند.
اسداله شــهبازی در نشســت تخصصی با 
اصحاب رســانه که با موضوع پیشنهادات و 
راهکارهای اهالی رسانه در برنامه ریزی های 
استانی دولت در سال 98 برگزار شد، افزود: 
قطعا کارگروهی برای بررسی پیشنهادات و 
راهکارهای ارائه شده توسط اصحاب رسانه 

در این جلسه، تشکیل خواهد شد.
وی ادامــه داد: ایــن نشســت فرصــت 
ارزشمندی بود که در خدمت کسانی باشیم 
که جدا از نگاه ها و گرایش های سیاســی، 
اجتماعی، اقتصــادی و... دور یک میز برای 
تبادل نظر در جهت رشــد و تعالی اســتان 
جمع شــده ایم.وی با تاکید بــر اینکه بر 
گردش آزاد اطاعات اعتقاد راســخ دارم، 
ادامه داد: مردم حق دارند کــه از تمامی 
تحوالت و موضوعات سیاســی، اجتماعی 

و فرهنگی آگاه باشند.
دکتر شهبازی خاطرنشان کرد: خبرنگاران 
می توانند آزادانه عملکرد اســتاندار را نقد، 

تشــویق و... کنند و به عنوان دستور اداری 
از ســوی نماینــده عالی دولت در اســتان 
از مدیران انتظــار دارم خــود را در معرض 
انتقــادات و پیشــنهادات قــرار دهند و به 
دلیل نقد دستگاه و عملکردشان نباید علیه 
رسانه ای اقامه دعوی کنند.دکتر شهبازی 
افزود: برای تمامی صاحبان قلم و اندیشــه 
یــت حقوق  که در چارچــوب قانون و رعا
شــهروندان صحبــت می نویســند و 

صحبت می کنند، احترام قائل هستم.
وی افزود: اکنون فرمانــداران و مدیران کل 
استانداری جلسات بسیار مهمی دارند ولی 
از آنها خواستم تا در این جلســه به احترام 
اصحاب رســانه حضور داشته باشند چراکه 
همواره پاسخگویی مدیران به مردم را مورد 

تاکید و توصیه قرار داده ام.
اســتاندار البــرز اضافــه کــرد: یکی از 
اولویت هــای ده گانه دولــت تدبیر و امید 
گردش آزاد اطاعات اســت که رسانه ها در 

این راستا نقش اساسی را ایفا می کنند.
دکتر شــهبازی افــزود: البرز اســتانی با 
ظرفیت های فراوان اســت که بــا توجه به 

جایگاهش باید از توجه ویژه ملی برخوردار 
شــود از این رو به طــور متوســط از زمان 
حضورم هر 10 روز از یــک مقام ملی جهت 
بررسی موضوعات مختلف در استان دعوت 
کردم.وی عنــوان کرد: در هزاره ســوم هر 
تلفن همراه یک رسانه است از این رو دولت 
نیز با احترام به صاحبان قلــم، گردش آزاد 
اطاعات را تا جایی که به حقوق شهروندی 

دیگران تعرض نشود، حمایت می کند.
اســتاندار البرز گفت: با گســترش فعالیت 
 رســانه ها به مدد فناوری های نویــن، دولت ها 

مــی دانند که به صــورت مکرر و مســتمر 
توسط افکار عمومی رصد می شوند.

وی افزود: رسانه ها، مهمترین رکن تحکیم 
وحــدت، همدلی و انســجام بیــن مردم و 
مسئوالن هســتند تا از این بزنگاه تاریخی 
گذر کنیم.وی گفت: شــان رسانه ها بسیار 
باال اســت از این رو برای رفاه آنها در جهت 

پوشش اخبار تدابیر الزم را خواهیم داشت.
اســتاندار البرز افزود: کار اطاع رســانی و 
خبرنگاری بســیار خطیر اســت که با هیچ 
متاع و هدیه ای قابل جبران نیســت چراکه 
گاهی در سخت ترین شــرایط این رسالت 

بزرگ را انجام می دهند.
وی ادامه داد: البرز بعنوان نگینی درخشان 
در کشور اســت و در همایش اســتانداران 
بخشی از ظرفیت های این استان برشمرده 
شد و استانداران سابق نیز به طور قطع برای 

آبادانی البرز مسئولیت پذیرفتند.
دکتر شــهبازی گفت: البــرز مانند نگین 
یک انگشــتر عقیق می درخشد و در تاش 
هستیم که ظرفیت های این استان را شکوفا 
کنیم.وی افــزود: درصدد بهــره برداری از 

ظرفیت بانــوان و جوانان در اداره اســتان 
هســتیم چراکه به این ســرمایه انســانی 

ارزشمند عقیده راسخ داریم.
استاندار البرز اضافه کرد: اتاق فکر متشکل 
از فعاالن مطبوعات و رســانه هــا در البرز 
تشکیل می شود.وی گفت: تاش می کنیم 
در اســتان خطوط کاذب و مرزبندی های 
دروغین که به اســاس و ثبات نظام سیاسی 
آســیب وارد می کند را کنار می زنیم و همه 
با نگرش ها و افکار مختلف در ســایه اتحاد و 

انسجام درصدد رشد و تعالی البرز هستیم.
دکتر شهبازی افزود: از رسانه ها درخواست 
دارم که با توجه به ظرفیــت های کم نظیر 
استان در این شرایط که اســتکبار بر علیه 
نظام برنامه ریزی می کند، اخبار دستاوردها 
و توفیقات اســتان را به بیرون نشــر دهند.
اکنــون با مدیریــت اســتکبار از طریق 
رسانه های خود، هر کجا صحبت از ناکامی 
است پای کشــورهای جهان سوم در میان 
است و هر کجا دموکراســی و آزادی مطرح 
می شود از کشــورهای اروپایی و آمریکایی 

یاد می شود که در واقع این گونه نیست.

در جلســه شــورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
البرز تمهیدات الزم برای آمادگی ایام نوروز اندیشیده 

شد.
مهدی مهرور در آخرین جلســه شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران اســتان بر لزوم آمادگــی و هماهنگی 
کلیه دســتگاه های اجرایی عضو شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان، فرمانداران و شهرداران در ایام 

نورزوز جهت تسهیل در امر مسافرتهای 
نــوروزی و ســاماندهی مســافران و 
همچنین هم اســتانی ها جهت مقابله با 

مخاطرات طبیعی  تاکید کرد. 
مهرور در این جلســه با تاکید بر اینکــه کلیه مدیران 
موظــف به اجــرای مصوبات شــورا تا قبــل از ایام 
نوروز می باشــند، گفت: ســتاد مدیریــت بحران با 

شروع ســفرهای نوروزی نسبت به رصد 
وضعیت و ارزیابی عملکرد دســتگاه ها 

اقدام خواهد نمود.
وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح ویژه 
تعطیات نوروزی و چهارشنبه پایانی سال بوده و همه 
دستگاه های عضو شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان و شهرستان ها نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام 

خواهند داشت.
هماهنگــی همه جانبه با ســتاد مدیریــت بحران 
استان، افزایش تعامل و همکاری بین دستگاه های 
امــدادی و خدماتــی و ارتقــای ســطح آگاهی و 
آمادگی عمومی جامعه در زمینه حوادث و ســوانح      
غیرمترقبه از دیگر موضوعاتی است که مورد تاکید 

می باشد.

چهارشنبه سوری

ح استقبال ایمن از بهار و شب چهارشنبه آخر سال ابالغ دستورالعمل مدیریتی طر

وزیر راه و شهرســازی گفت: پروژه قطار برقی گلشهر 
هشتگرد تا کنون بیش از 78 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و پیش بینی می شود با تزریق نقدینگی به آن تا 

اواسط تابستان به بهره برداری برسد.
محمد اســامی در بازدیــد از پروژه متروی گلشــهر 
هشتگرد که با حصور استاندار و مسئوالن انجاد، خاطر 
نشــان کرد: همچنین تجهیزات و امکانــات مورد نیاز 
برای تکمیل این پروژه تقریبا فراهم شــده و در اختیار 

پیمانکار قرار گرفته است.

وی به مردم اطمینــان خاطر داد که تمــام توان برای 
تســریع در تکمیل این پروژه تاش می شــود و گفت: 
متروی هشــتگرد یکی از پروژه های متفاوتی است که 
اجرای آن در دســتور کار قرار گرفته اســت وهیچ کم 

کاری ای در این حوزه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با رفع موانع عملیات اجرایی این پروژه 
با سرعت بیشــتری انجام می شــود، اظهار کرد: بهره 
بــرداری از این پروژه به دالیلی چــون بحث تملکات و 
آزادســازی پــروژه و همچنین تامین زیرســاخت ها 

زمانبر شد که به آن سرعت بخشیده می شود.: 
وزیر راه و شهرســازی افزود: خط دوم راه آهن کرج -  
قزوین هم در حال تکمیل است.وی افزود: این امکانات 
در کنار پروژه های اتوبانی کمــک میکند بار ترافیکی 

محور کرج - قزوین کاهش یابد.
وی به وضعیت جاده هشــتگرد-طالقان اشاره کرده و 
افزود: موانع اجرایی این پروژه هم برطرف شده و سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
اســتاندار البرز نیز در ایــن بازدید نــگاه وزارت راه و 

شهرســازی را در مورد پروژه های راهســازی و ریلی 
البرز ویژه عنوان کرد و با قدردانی از این موضوع گفت: 
این نگاه ویژه باعث شــده تا توفیقــات مهمی در حوزه 

مسیرهای ریلی و بزرگراهی استان به دست آید.
وی با اشاره به تغییر نام شهرجدید هشتگرد، افزود: در 
این راستا مکاتبات زیادی صورت گرفته ولی تاکنون با 
نام پیشنهادی موافقت نشده است. اما قرار بر این است 
تا با همراهی مســئوالن مربوطه دوباره توجیهات الزم 

ارائه شود تا به نتیجه الزم دست یابیم.

و متر

تابستان موعد بهره برداری از  قطار برقی گلشهر-هشتگرد



 در آیین بهره برداری از پروژه های عمرانی مطرح شد

قدردانی از اقدامات مدیریت شهری فردیس 

فردیس
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه       27 اسفند 1397    شماره 282

مدیر روابط عمومی شهرداری فردیس:
 مرکز نگهداری سگ های بالصاحب فردیس 

در آستانه بهره برداری است
مدیر روابط عمومی شــهرداری فردیس گفت: 
مرکز نگهداری ســگ های باصاحب فردیس 

آماده بهره برداری است.
علیرضــا پیغمبردوســت  از احــداث مرکــز 
نگهداری سگ های باصاحب در فردیس خبر 
داد و اظهار کرد: با توجه به تاکیدات دادســتان 
شهرســتان فردیس مبنی بر ممنوعیت سگ 
گردانی در سطح شهر و خطر شــیوع بیماری های مشترک میان انسان 
و حیوانات، مدیریت شهری فردیس در راستای احداث مرکز نگهداری 

سگ های باصاحب در فردیس اقدام کرده است. 
به گفتــه مدیر روابط عمومی شــهرداری فردیس، با توجه به دســتور 
دادستان شهرســتان فردیس سگ های تربیت شــده و خانگی نیز در 

صورت لزوم، در این مرکز خدمات دهی خواهند شد. 
وی در ادامه با بیــان اینکه مرکز نگهداری ســگ هــای باصاحب با 
همکاری تشکل های حامی حیوانات اداره می شود، تاکید کرد: سگ های 
باصاحب جمع آوری و در ایــن مکان کنترل بیماری، عقیم ســازی، 
پاک کوبی و سپس رهاسازی می شوند. مدیر روابط عمومی شهرداری 
فردیس از استقرار تیم پزشکی در مرکز نگهداری سگ های باصاحب 
فردیس خبر داد و عنوان کرد: این اقدام به منظور جلوگیری از شــیوع 

بیماری و عقیم سازی در سگ ها انجام می شود. 
وی با اشــاره به اینکه مرکز نگهداری از سگ های باصاحب آماده بهره 
برداری است، خاطرنشان کرد: این مرکز با اعتباری بالغ بر 200 میلیون 

تومان و در مساحتی 5 هزار متری ساخته شده است. 
پیغمبردوســت با بیان اینکه جمع آوری و عقیم ســازی ســگ های 
باصاحب گامی در راســتای ارتقای شــاخص های بهداشــتی شهر 
فردیس است، توضیح داد: برای هر قاده ســگ عاوه بر عقیم سازی، 

پاک سامت نیز در نظر گرفته شده است. 
 

اکبری مطرح کرد:
 لزوم تحقق سهم مدیریتی بانوان 

در شهرداری فردیس
عضو شــورای اســامی شــهر فردیس بر لزوم 
تحقق ســهم مدیریتــی بانوان در شــهرداری 
فردیــس تاکیــد کرد.ملیحه اکبــری در آیین 
تجلیل از بانوان شــاغل در شــهرداری فردیس 
که بــه مناســبت والدت حضــرت فاطمه زهرا 
)س( برگزار شــد، این روز را مناسبتی برای دور 
هم جمع شدن مســئوالن برای رفع مشکات و 
چالش های بانوان شاغل در شهرداری فردیس اعام کرد و افزود: مدیریت 
شهری فردیس در راستای رفع مشــکات بانوان شاغل در این اداره 
تاش می کند. وی در ادامه با اشــاره به نقش مهم زنان در جامعه، تاکید 
کرد: زنان در پیروزی انقاب و پس از آن در هشت سال دفاع مقدس ایفای 
نقش داشــته اند که در همه حال اقدامات و فداکاری هــای آنها منجربه 
پیروزی شد. عضو شورای اسامی شهر فردیس با بیان اینکه بانوان کشور 
جمهوری اسامی در راه انقاب و پیروزی کشور همسران و فرزندان خود 

را فدا کردند، گفت: این موضوع بر اهمیت نقش بانوان می افزاید. 
وی در بخش دیگری با تاکیــد بر لزوم توجه به ســهم مدیریتی بانوان 
در حوزه های مختلف اداری، خاطرنشــان کرد: امید داریم در انتصابات 

آینده شهرداری شاهد انتصاب بانوان در جایگاه های مدیریتی باشیم. 
اکبری ضمن ابراز خوشحالی از افزایش تعداد بانوان شاغل در شهرداری 
فردیس، گفت: حضــور بانوان در صحنه های اجتماعی فرصت اســت، 
امروز زنان کشــور در تمام صحنه ها با وقار، با کرامت، بــا عفاف مانند 
مــردان فعالیت می کننــد و بایــد دارای فرصت، مصونیــت و حقوق 

اجتماعی برابر باشند.

میز خبر

امام جمعه فردیس گفت: اقدامات مدیریت 
شهری فردیس در توســعه فضای این شهر 
سبز شایسته تقدیر اســت.حجت االسام 
و المســلمین علی اکبر ایمانی در آیین بهره 
برداری از پروژه های عمرانی فردیس، ضمن 
تقدیر از اقدامات مدیریت شــهری فردیس 
در افزایش فضای ســبز شهر فردیس، اظهار 
کرد: امید داریم بیش از این شاهد شکوفایی 
پروژه های مدیریت شهری فردیس باشیم. 
وی در ادامــه با بیان اینکه یکی از اساســی 
ترین مشکات کشور عدم شفافیت سازی 
در دســتگاه های مختلف کشــور اســت، 
تاکید کــرد: فضایی که رانــت های قدرت 
ایجاد کردند مایه شرمساری است. در سایر 
کشورها اقدامات مسئوالن از طریق سامانه 
ها و ظرفیــت هایی که در اختیــار دارند به 
مردم اطاع رسانی و شفاف سازی می شود 
اما متاسفانه در ایران مردم نامحرم هستند. 
امام جمعه فردیس با اشاره به رانت هایی که 
در وزارتخانه ها شــکل گرفت، عنوان کرد: 
این مســائل گرانی ها را در پی داشته و مردم 
را متضرر کرده است لذا این حکومت زمانی 
می تواند سالم حرکت کند که به فکر منافع 
مردم باشــند  و صرفا به فکر جیــب و منافع 
فردی ، جناحی و حزبی نباشــند . وی اضافه 
کرد: کسانی که همگام با انقاب هستند باید 
با روحیه انقابی گری با شــناخت دوست و 
دشــمن بدون درنظر گرفتن زمــان برای 
اعتای وطن با روحیه انقابی و جهادی قدم 

بردارند .

 ایجاد وحدت میان مردم و مسئوالن، 
موجب توسعه جامعه می شود

فرماندار فردیس هم در این مراســم گفت: 
ایجــاد وحدت میــان مردم و مســئوالن، 

موجب توسعه جامعه می شود
ابوالفضل اینانلو در آیین بهره برداری از پروژه 

های عمرانی مدیریت شــهری فردیس، بر 
ضرورت حفــظ تعامل ســازنده بین مردم و 
مسئوالن تاکید کرد و گفت: ایجاد وحدت و 
همدلی بین مردم و مســئوالن، الزمه رشد و 
توسعه هر جامعه ای است. وی در ادامه ضمن 
ابراز خرســندی از اقدامات مدیریت شهری 
فردیس در اجرای پروژه های عمرانی، تاکید 
کرد: امید داریم با افزایش این خدمات رسانی 

ها شاهد افزایش رفاع حال شهروندان باشیم. 
اینانلو با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی مهمی 
پیش رو داریم، بیان کرد: مــردم باید آماده 
باشند و همراه و همدل مســئوالن حرکت 
کنند, همچنین مسئوالن نیز باید اقدامانی 
کنیم تا رفاه برای مردم محقق شود. فرماندار 
فردیس اظهار کــرد: مســئوالن باید تمام 
تاش خود را برای رســیدگی به مطالبات و 

رفع نیازهای مردم داشته باشند. وی با اشاره 
به اینکه در این برهــه از زمان باید بیش از هر 
وقتی اتحاد و همدلی داشــته باشیم افزود: از 
مردم و وفاداران به نظام خواهشــمند است که 
همراه و همدل حکومت و دولت فعالیت کنند. 
اینانلو در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار 
خوبی در مدیریت شهری انجام شده و بسیاری 

دیگر در دست انجام است.

 عملیات ساخت سرای محله بوستان 
 فردیس از ابتدای سال آینده

 کلید می خورد
رئیس شــورای اســامی شــهر فردیس 
هم گفت: عملیات ســاخت ســرای محله 
بوســتان فردیس از ابتدای سال آینده کلید 
می خورد.ســید حمید یعقوبــی در آیین 
بهره برداری از پروژه های عمرانی مدیریت 
شهری فردیس، با بیان اینکه شهر فردیس 
به صورت ویژه نیازمند زیرســاخت سازی 
اســت، اظهار کرد: مدیریت شهری فردیس 
در راستای توسعه زیرساخت های شهری از 

هیچ تاشی فروگذار نیست. 
وی در ادامه با بیان اینکه فضا های فرهنگی 
فردیس نیازمند توســعه اســت و فضاهای 
کنونی درخور شهروندان فردیسی نیست، 
تاکید کرد: احداث ســراهای محله با توجه 
به این مهم در دســتور کار مدیریت شهری 
فردیس قرار گرفته است و یکی از این سراها 

در پارک بوستان فردیس احداث می شود. 
رئیس شورای اسامی شــهر فردیس ادامه 
داد: طبق مطالعات انجام شده برای احداث 
این ســرای محله حدود یک میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شــده است و عملیات 
اجرایــی آن از ابتدای ســال آینده آغاز 

می شود. 
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در توسعه 
فضای ســبز شــهر فردیس، خاطرنشــان 
کرد: احداث پارک هــای دیگری به صورت 
اولویت بنــدی مناطق محروم در دســتور 
کار مدیریت شهری فردیس است. یعقوبی 
با بیان اینکه امید داریم ســال آینده شاهد 
توسعه فضاهای مختلفی همچون شهری، 
فرهنگی، ورزشــی و غیره باشــیم، توضیح 
داد: مدیریت شــهری فردیس برنامه های 
بسیاری برای افزایش آســایش و رفاه حال 

شهروندی در دست اجرا دارد.

مشــاور شــهردار در امور حقوق شــهروندی و مدیر 
بازرســی شــهرداری فردیــس از تشــدید برخورد و 
جلوگیری از ساخت و ســاز غیر مجاز در بازه زمانی ایام 
پایانی سال جاری تا بیستم فروردین ماه سال آینده در 
فردیس خبر داد و از شــهروندان خواست تا در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی، مراتب را به سامانه 

137 اطاع دهند.
مســعود نجفی در گفتگو بــا پایگاه خبــری مدیریت 
شهری فردیس، با اشــاره به اینکه برخورد با ساخت و 

ســاز غیر مجاز بــه صورت ویژه در دســتور 
کار بازرســان و کارشناســان حوزه بازرسی 
شــهرداری فردیس اســت، اظهار کرد: در 
برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز با هیچکس 
عقد اخوت نبســته ایم و برای شهر منضبط و 
قانونمند تاش مضاعف خواهیم داشت. وی 
در ادامه از شــهروندان خواست تا در صورت 

مشاهده هرگونه تخلف ســاختمانی مراتب را با سامانه 
137 شــهرداری فردیس درمیان گذارند و اضافه کرد: 

شــهروندان بازوان کمکی و چشــمان بیدار 
مدیریت شــهری فردیــس در جلوگیری از 
سودجویی برخی افراد معلوم الحال هستند. 
نجفی با بیان اینکه برخی افراد ســودجو در 
تعطیات نوروز به دنبال ســاخت و ساز غیر 
مجاز هستند، تاکید کرد: با توجه به این مهم 
حوزه بازرسی شــهرداری فردیس نسبت به 
تقویت حوزه گشــت ویژه مقابله با ســاخت و ساز غیر 
مجاز در بازه زمانی تعطیات نوروزی اقدام کرده است. 

به گفته نجفی، با حمایت فرماندار شهرستان و شهردار 
فردیس با متخلفان ســاخت و ســاز هــای غیر مجاز 

برخورد جدی می شود. 
مدیر بازرسی شهرداری فردیس از شهروندان خواست 
تا با توجه به حساسیت موضوع ساخت و ساز غیر مجاز، 
تخلفات ســاختمانی همچــون تبدیل غیــر مجاز به 
تجاری، احداث طبقات مازاد و غیر قانونی، دیوار کشی 
غیر مجاز و غیره را به مرکز ســامانه 137 شــهرداری 

فردیس اعام کنند.

ساخت و ساز

برخورد بدون تعارف با ساخت و ساز غیر مجاز در فردیس

مدیر آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس 
گفت: نیروهای آتش نشــانی شــهرداری فردیس در 

هفته پایانی سال به حالت آماده باش در می آیند
محمود آذرســا در گفتگــو با پایگاه خبــری مدیریت 
شــهری فردیس، با اشــاره به اینکه حوزه آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری فردیــس تمهیدات الزم 
را برای مقابله با حوادث احتمالی در چهارشــنبه آخر 
سال اندیشیده اســت، اظهار کرد: آموزش در راستای 

جلوگیــری از حــوادث از مهمترین رویکرد 
های حوزه آتش نشانی شــهرداری فردیس 
به شمار می رود که در راســتای تحقق این 
هدف، اقداماتی در راستای آموزش عمومی 
در مدارس، فرهنگســراها و غیره انجام شده 

است. 
وی در ادامه بــا بیان اینکــه نیروهای آتش 

نشانی در چهارشنبه آخر ســال به حالت آماده باش در 

می آیند، تاکید کرد: اکیپ هــای عملیاتی 
آتش نشــانی در ایســتگاه های آتش نشانی 
مســتقر خواهند بود و هیچ یک از نیروها در 

این روز حق مرخصی ندارند. 
به گفته مدیر آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری فردیس، تمام خودروهای آتش 
نشــانی در بازارچه بهاره فردیس آماده باش 
هســتند. وی همچنین با اشــاره به اینکه افســر های 

کشیک آتش نشــانی در هفته پایانی سال از یک نفر به 
دو نفر افزایش می یابند، خاطرنشان کرد: این افسر ها 
فرماندهانی هستند که در صورت رخداد حادثه ای تیم 

های عملیاتی را رهبری می کنند. 
آذرســا در بخش پایانی ســخنان خــود از راه اندازی 
کمپین »نه به چهارشــنبه ســوری« خبر داد و گفت: 
این کمپین به همت تشکل های مردم نهاد ایجاد شده 

است.

آتش نشانی

وهای آتش نشانی فردیس در آماده باش  نیر

افتخاریان:

ویکرد مدیریت شهری فردیس است حمایت همه جانبه از ورزشکاران ر

نائب ریئس هیات اسکیت عنوان کرد:

کسب رتبه نخست کشور هیات اسکیت در سایه وفاق و همدلی مسئولین رقم خورد

دبیر اول شــورای اسامی شــهر فردیس 
گفت: حمایــت همه جانبه از ورزشــکاران 

رویکرد مدیریت شهری فردیس است.
ســید حســن افتخاریان در آیین تجلیل از 
قهرمانان ملی باشگاه کاراته و دفاع شخصی 
پیشــگامان فردیس که در سالن ایثارگران 
شهرداری فردیس برگزار شد، ضمن تقدیر 
از زحمات دلسوزانه مربیان ورزشی، اظهار 
کرد: یکی از مهمترین رویکرد های مدیریت 
شهری فردیس، حمایت از قهرمانان ورزشی 
اســت. وی در ادامه با بیان اینکه حمایت از 

قهرمانان ورزشــی موجب قهرمان پروری و 
افزایش مراجعه شــهروندان خصوصا قشر 
جوان به سمت ورزش، تاکید کرد: با مطرح 
کردن قهرمانان ورزشی در جامعه می تواند 
در راستای کاهش آســیب های اجتماعی 
اقدام کرد. دبیر اول شــورای اسامی شهر 
فردیس با بیان اینکه برنامــه ریزی دقیق , 
هدفمند و در عین حــال حمایتی از ورزش 
نه تنها هزینه نیســت بلکه سرمایه گذاری 
اســت، خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه 
توجهی برخوردار اســت و این مهم بر لزوم فردیس از ســرمایه هــای ورزشــی قابل 

توجه بیشــتر به حوزه ورزش تاکید دارد. به 
گفته وی برای تقدیر و کمک همه جانبه به 
ورزشکاران در سال 98 استراتژی مطلوبی 
توسط اعضای شورای اسامی شهر فردیس 
در تصمیم سازی شورای شــهر انجام شده 
اســت. ابراهیم کرمی رئیــس اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان فردیس در ادامه این 
آیین با اشــاره به اینکه شهرستان فردیس 
دارای قهرمانان ورزشــی کشــوری، بین 
المللی و جهانی اســت، اظهار کرد: حمایت 
های همه جانبه مدیریت شــهری فردیس 

در برگزاری برنامه هــای مختلف تجلیل از 
قهرمانان شایسته تقدیر است. وی در ادامه 
با بیان اینکه جامعه ورزشــی شهرســتان 
فردیس از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
اســتقبال می کند، اضافه کرد: در این راستا 
از مدیریت شــهری فردیس مــی خواهیم 

اداره ورزش و جوانان را همراهی کند. 
بیــش از 250 هنرجــوی کاراتــه و دفاع 
شخصی به همراه خانواده هایشان و مجتبی 
معظمی داور ارزنــده کشــور در این ایین 

حضور داشتند.  

هیات اسکیت استان البرز با وجود محدودیت 
های موجود با برنامه ریزی مــدون در کلیه 
ســطوح اعم از  برگزاری مســابقات ، لیگ ، 
کاس هــای داوری، مربیگــری و احداث 
پیست اســتاندارد قصد دارد از عنوان هیات 
برتری خود در ســال 98 نیز دفاع کند. اعظم 
داودی نائب رئیس هیات اســکیت اســتان 
البرز با گریزی به عملکرد یکساله این هیات 
در ســال 97 از موفقیت های سال های اخیر 

اسکیت استان سخن راند و گفت این هیات 
در ســایه وفاق و همدلی مسئولین و حمایت 
هــای مدیــران ورزش در کمتر از دو ســال 
توانست  برای نخســتین بار رتبه اول در بین 
دیگر اســتان های کشــور را بدســت آورد.

وی ادامه داد این مهــم در حالی برای هیات 
اســکیت البرز بدســت آمد که ما به لحاظ 
ساختاری ، ســخت افزاری و امکانات دارای 
محدودیت بودیم و بر خاف ســایر استانها 

یک پیست اسکیت اســتاندارد برای تمرین 
قهرمانان در سطح استان موجود نیست.

نائب رئس هیات اســکیت گفت: در ســال 
97 با مدیریت و برنامه ریزی مدون و اجرای 
کلیه برنامه های پیش بینی شده و با تاش 
مربیان، داوران و ورزشــکاران گرامی سالی 
متفــاوت برای ایــن هیات رقم خــورد که 
حمایت های ویژه دکتــر غفرانی مدیر کل 
محترم ورزش و جوانان و ریاست فدراسیون 

از ورزش اسکیت این اســتان در تثبیت این 
مهم قابل تقدیر و تشــکر است.این مسئول 
در ادامــه گفــت: برگــزارب همایش های 
اسکیت خانواده و توجه به بعد همگانی این 
رشته مهیج باعث اســتقبال بیش از پیش 
عموم شــد داودی افزود: امسال دوره های 
مربیگری و ارتقاء با هدف به روز رســانی و 
دانش افزایــی در دو بخش آقایــان و بانوان 
را در دســتور کار هیات قــرار دادیم و قطعا 

ماحصــل این مهم در ســال آتــی نمایش 
قدرتمندی از حضــور قهرمانــان البرزی 
در تمام ســطوح خواهد بودســازماندهی و 
برگزاری لیگ های اســتانی ،شکل گیری 
و هدفمند ســازی جان کشــوری اسکیت، 
اعزام ورزشــکاران و قهرنانان به رقابت های 
کشــوری، برگزارز همایش های فرهنگی 
و ورزشــی در طی ســال از اهم برنامه های 

اجرایی شده در استان بوده است.



سرپرســت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری فردیس از لکه گیری آسفالت 
و جدول گذاری معابر فردیــس در اجرای طرح 

استقبال از بهار خبر داد.
مهرداد حقیقی از آغاز طر ح استقبال از بهار در 
فردیس خبر داد و اظهار کرد: طرح استقبال از 
بهار از ابتدای اســفند ماه آغاز شده و اقدامات 
الزم برای لکه گیــری و جدول گذاری معابر 
فردیس بــه صورت اولویت بنــدی انجام 

می شود. 
وی در ادامــه با بیــان اینکه مدیریت شــهری 
فردیس در نظر دارد نسبت به لکه گیری و روکش 
آسفالت معابری که آســفالت آنها تخریب شده 
است اقدام کند، عنوان کرد: بهسازی معابر یکی 
از مهمتریــن اقدامات در دســتور کار مدیریت 
شهری فردیس اســت که از ابتدا در دستور کار 

قرار گرفته است. 
سرپرست معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل 

و ترافیک شهرداری فردیس در بخش دیگری 
از انجام عملیات آســفالت ریزی فاز دوم پروژه 
بلوار مپنا خبر داد و اضافه کــرد: در انجام این 
عملیات حدود 600 تن آســفالت به کار رفته 

است. 
وی با بیان اینکه در انجام فاز اول آســفالت ریزی 
بلوار مپنــا حدود هزار و 200 تن آســفالت ریزی 
انجام شــده اســت، تاکید کرد: مدیریت شهری 
فردیــس در راســتای تکمیل هرچه ســریعتر 

عملیات اجرایی بلوار مپنا می کوشد. 
حقیقی با اشــاره به اینکه فاز ســوم و یــا پایانی 
آســفالت ریزی بلوار مپنا به محض مساعد شدن 
شــرایط جوی انجام می شــود،  گفت: این فاز به 
حدود 400 تن آســفالت نیــاز دارد که مدیریت 
شهری فردیس در راســتای انجام هرچه سریعتر 

آن می کوشد.

رییس شورای شهر کرج:

 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اولویت
 شورا است

رییس شورای اسامی شهر کرج گفت: تســریع در تکمیل پروژه قطار 
مشروط به وضعیت اقتصادی است.عباس زارع در مراسم بهره برداری 
از فاز اول توســعه حمل و نقل عمومی اظهار کرد: خیلی خرسندیم که 
یکی از تصمیمات شــورا در دوره پنجم عملی شــد و امکان استفاده از 

ناوگان جدید اتوبوسرانی برای شهروندان مهیا شد.
وی عنوان کرد: در شورای پنجم بودجه  سال 97 و 98 را در حوزه حمل 
و نقل، پررنگ دیدیم و دو موضوع را در راس این امر قرار دادیم که یکی از 
آنها بازسازی اتوبوس های فرسوده است که در حال انجام است و دیگری 
خرید اتوبوس های جدید است که امروز شاهد بهره برداری از فاز اول آن 
هستیم.رییس شورای اسامی شــهر کرج در خصوص اقدامات شورای 
پنجم در بخش حمل و نقل عمومی گفت: یکــی از پروژه های مهم و در 
دست اقدام در این حوزه مترو اســت که غیر فعال بود و توانستیم آن را 
فعال کنیم.زارع افزود: شــهرداری کرج و رییس ســازمان حمل و نقل 
ریلی این قول را داده اند که ظرف دو ســال آینده فاز اول خط 2 مترو را 
به بهره برداری نزدیک کنند که این امر مشروط به شرایط اقتصادی نیز 

هست.
وی از جمله مزایای بهره بهرداری از قطارشــهری کرج، به بهبود شرایط 
زیست محیطی، کاهش آلودگی هوا و توسعه عدالت در سطح شهر اشاره 
کرد و افزود: امید است با همت شــورا و همکاری دیگر نهادهای دولتی 

سال 98، سالی پر برکت تر برای شهر و شهروندان باشد.
در بخش دیگر شهردار کرج  با اشــاره به بهره برداری   از فاز اول نوسازی 
ناوگان اتوبوســرانی کرج گفت: نوســازی ناوگان حمــل و نقل یکی از 
اهداف اصلی مدیریت شــهری کرج است که خوشــبختانه شاهد 
بهره برداری از فاز اول آن هســتیم.وی با اشــاره به اینکه سالهاست 
کمک دولت برای نوســازی ناوگان اتوبوســرانی قطع شــده، افزود: تا 
هشــت ســال پیش ، دولت 82,5 درصد از اعتبار مورد نیاز برای خرید 
اتوبوس ها را دولت تقبل می کرد ولی این کمک دولتی در سال 89 قطع 

شد و از آن سال به بعد ناوگان اتوبوسرانی کرج  توسعه ای نداشت.
وی افزود: در طول این ســالها تعداد زیادی اتوبوس به دلیل فرســوده 
شدن از محور خدمت رسانی خارج شــده و اتوبوس ها از هزار دستگاه به 

400 دستگاه رسید.
شهردار کرج، افزود: پیگیری های زیادی طی ســال جاری برای خرید 
اوتوبوس صورت گرفت و بجز یک شرکت باقی شرکت ها ساخت اتوبوس 
را انجام نمی دادند.کمالی زاده با اشــاره به ســفر خود و اعضای شورای 
اسامی شــهر کرج به ســمنان به منظور انعقاد تفاهم نامه ای مبنی بر 
خرید 200 دســتگاه اتوبوس، گفت: طبق این تفاهم نامه امروز موفق به 

تحویل 30 دستگاه اتوبوس در فاز اول این طرح شدیم.
وی افــزود: این تعداد اتوبوس بــا اعتباری بالغ بر 45 میلیــارد تومان با 
تامین از اعتبارات شــهرداری کرج خریداری و وارد مدار خدمت رسانی 

به شهر و شهروندان شد.
این مسئول با اشاره به اینکه طبق ســرانه و استاندارد ها باید هزار و 500 
دستگاه اتوبوس در کرج داشته باشــیم، اظهار کرد: این 30 دستگاه در 
خطوط پر تردد شهر فعالیت خواهند کرد تا طبق برنامه ریزی ها بتوانیم 

به تعداد این ناوگان اضافه کنیم.

شهیدان مظهر ایثار و رشادت
ســه تن از اعضای شورای اســامی شــهر کرج به بهانه قرار گرفتن در 
روز شهید و تجلیل از خانواده معزز شــهیدان واالمقام شفعی زاده، طی 
سخنانی از شــهید به عنوان مظهر و نماد ایثار و رشادت و فداکاری یاد 

کردند. 
صد و سی و سومین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسامی شهر کرج 
برگزار شــد و به جهت آنکه با روز شهید مصادف شــده بود، نمایندگان 
مردم به صورت نمادین از خانواده معزز شــهیدان واالمقام شفعی زاده 
تقدیر و تجلیل به عمل آوردند. عباس زارع رئیس شورای اسامی شهر 
در این جلســه گفت: بر همه واجب است تا مقام شامخ شــهداء را ارج 

نهند، چرا که آن عزیزان بر گردن همه حق دارند. 
 وی با بیان اینکه ایثاِر شهداء موجب شــده تا امروز گرد هم جمع شویم 
و به مردم خدمت کنیم، تصریح کرد: در این روِز ارزشمند شاهد حضور 
مادر، برادر و خواهر گرامی شــهیدان واالمقام شــفیعی زاده در جلسه 
رسمی شورای اسامی شــهر هســتیم و ما باید در صحنه عمل رهرو 
حقیقی وصایای شــهدای گرانقدر باشــیم و فداکاری و رشادت های 

ایشان را ارج نهیم. 
مادِر عزیز شــهیدان معظم شــفیعی زاده به نمایندگی از تماِم مادران 
شهداء در جلســه ما حضور یافته اند و مقدم شــان را گرامی می داریم.
اکبر سلیم نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای اسامی شهر کرج 
و برادر دو شهید گرانقدر نیز طی ســخنانی گفت: روز شهید را به همه 
ملت شریف ایران اســامی تبریک عرض می کنم، پایداری و استقال 
کشور مرهون خون شهداست و آنها بر گردن همه ما حق دارند. شهداء 
ولی نعمت ما هستند و اگر کســی به ارزش وجودی شهداء وافق نباشد، 
موجب سرافکندگی همه ماســت. خانواده های شهداء الگوی صبوری، 

عزت نفس و اخاقمداری هستند.   
فریده بزنــی بیرانوند خزانه دار و رئیس کمیســیون خدمات شــهری 
شورای اسامی شــهر کرج و فرزند شــهید معظم فتحی بزنی بیرانوند 
نیز گفت: خانواده های شــهداء و کشته شــدگان در مسیر دفاع از ملت 
در تمام دنیا مورد احترام هســتند و همه آنها را اســطوره و قهرمان 

واقعی می دانند. 
مسئوالن باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاش کنند تا ارزش های 
واقعی به ویژه در نســل های جدید تســری یابد. ما باید همیشه به یاد 
شهداء باشیم و بی شک خدمت صادقانه به مردم نوعی حرکت در مسیر 

وصایای شهدای گرانقدر می باشد.
 برادر شهیدان معظم شــفیعی زاده نیز در این جلســه ضمن تقدیر از 
توجه اعضای شورای اسامی شــهر کرج به خانواده های معظم شهداء، 
خواستار توجه بیشتر مدیریت شهری این کانشهر به نامگذاری معابر 

و اماکن عمومی به نام شهداء شد. 
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شهردار فردیس مطرح کرد

وژه بلوار مپنا پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی پر
خریدار  شــهردار فردیس از پیشــرفت 80 
درصدی عملیات اجرایی پروژه بلوار مپنا خبر داد. 
منوچهر غفاری در آیین بهره برداری از پروژه های 
عمرانی مدیریت شــهری فردیس ، با بیان اینکه 
فردیس شهری با شــرایط خاص اســت، اظهار 
کرد: این شــهر متراکم و بیش از نیم میلیون نفر 

جمعیت را در خود جای داده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه بیــش از 18 ماه از 
زمان استقال مدیریت شهری فردیس می گذرد، 
تاکید کرد: از زمان تاســیس، مدیریت شــهری 
نسبت به زیرساخت سازی در شــهر اقدام کرده 

است.
شهردار فردیس با بیان اینکه ارائه خدمات روزانه 
و روزمره از جمله اقداماتی است که تاکنون بدون 
وقفه در شــهر انجام شده اســت، گفت: مدیریت 
شهری فردیس در راستای ارتقای سطح خدمات 

رسانی به شهروندان اقدام کرده است.
وی با اشاره به تدوین و تبیین ساختار سازمانی و 
استقرار کامل مناطق و واحد های تابعه به صورت 
100 درصدی، خاطرنشــان کرد: 3 ســازمان در 
شــهرداری فردیس تصویب و اباغ شده است که 

به زودی کار خود را آغاز می کند.
غفاری با بیان اینکه بودجه ســال 97 شهرداری 
فردیس با سه ماه تاخیر به شــهرداری اباغ شد، 
گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز بر نحوه 

اجرای پروژه های عمرانی تاثیرگذار بود.
وی با بیان اینکه فردیس یکی از فقیر ترین شــهرها 
در ســرانه های فضای سبز اســت، توضیح داد: 
افزایش فضای سبز یکی از مهمترین رویکرد های 
مدیریت شهری به شمار می رود که در این راستا 
اقدامــات مهمی انجام شــده اســت اما هنوز 
سرانه های فضای سبز به ازای هر نفر در فردیس 

به استاندارد نرسیده است.
شــهردار فردیس با بیان اینکه پارک بوســتان 

فردیــس در فاصله زمانی بســیار کوتاه احداث 
شده است، عنوان کرد: بهســازی زیر پل شهید 
کانتری نیز یکــی دیگر از اقدامــات مدیریت 
شــهری فردیس در افزایش فضای ســبز بوده 

است.
وی به پروژه پیاده راه سازی پارک بهشت فردیس 
اشاره کرد و افزود: این پیاده راه ارتباطی پیاده به 
دیگر معابر است که دارای پیست بزرگ دوچرخه 

سواری نیز هست.
غفاری با اشــاره به اقدامات انجام شــده در پروژه 
مپنا، بیان کرد: باند شمالی این پروژه با پیشرفت 
80 درصدی در حال انجام اســت و تا 3 ماه آینده 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با اشــاره با بهســازی و بازســازی پارک و 
بوســتان های محلــه ای فردیــس، اضافه کرد: 
فرسوده بودن معابر ســطح شهر یکی از معضات 
فردیس به شــمار مــی رود که باید در راســتای 

بهسازی و مناسب سازی آنها اقدام کرد.
غفاری با بیــان اینکه پیاده محــوری و دوچرخه 
محوری نــگاه ویژه مدیریت شــهری فردیس در 

اجرای پروژ های عمرانی است، گفت: پروژه های 
عمرانی و فضای سبزی بســیاری در سال آینده 
به بهره برداری می رســد.وی در بخش دیگری با 
تاکید بر لزوم بهســازی و مناســبت سازی معابر 
شــهر، بیان کرد: بیش از 61 کیلومتــر طول در 
فردیس جدول گذاری انجام شــده است و بیش 
از 84 هزار متر مربع نیز زیرســازی آسفالت انجام 

شده است.
شــهردار فردیس با اشــاره به اینکــه اکثر معابر 
فردیس نیاز به مناســب ســازی برای اســتفاده 
شــهروندان معلول دارد، تصریح کــرد: تاکنون 
بیش از 8500 متر مربع مناســب سازی در معابر 
شهر انجام شده است و این اقدام برای سال آینده 
به صورت ویژه در دســتور کار مدیریت شــهری 

فردیس قرار دارد.
وی از انجــام عملیات اجرایــی 120 هزار متر 
مربع لکه گیری آسفالت در معابر شهر فردیس 
خبــر داد و افزود: بــرای لکه گیری آســفالت 
ســطح شــهر بیش از 16 هــزار تن آســفالت 

استفاده شده است.

فضای سبز

معاون خدمات شهری شهرداری 
فردیــس از توزیع 2 هــزار اصله 
نهــال در فردیس به مناســبت 

هفته درختکاری خبر داد.
علی خوشــگرد در حاشیه مراسم 
درختکاری که در فردیس برگزار 
شد، از توزیع بیش از 2 هزار اصله 
نهال مثمر و غیر مثمر به مناسبت 
روز درختــکاری در فردیس خبر 
داد و اظهار کــرد: با توجه به اینکه 
در هفتــه درختکاری پــروژه های 
عمرانــی و خدماتــی مختلفــی 

افتتــاح  فردیــس  در 
مــی شــود، درطــول  
ایــن هفته نیــز توزیع 
نهال به شــهروندان را 
خواهیم داشت. وی در 
ادامه با اشاره به کمبود 
سرانه های فضای سبز 

در فردیس، عنوان کــرد: یکی از 
مهمترین اقدامات در دستور کار 
مدیریت شهری فردیس در سال 
آینده، توســعه فضای سبز شهر 
اســت. معاون خدمات شــهری 

فردیــس  شــهرداری 
زیبا سازی شهر را یکی 
دیگــر از برنامــه های 
حوزه خدمات شــهری 
فردیــس  شــهرداری 
اعام کرد و افــزود: در 
ایــن حــوزه اقدامات 
مهمی انجام شده است اما در صدد 
هســتیم در این راستا بیش از این 
اقدام  و فردیس را به شــهری سبز 
تبدیــل کنیم. خوشــگرد با بیان 
اینکه افزایش فضای سبز موجب 

کاهــش آلودگی هوا می شــود، 
تصریح کرد: فضای سبز ریه های 
تنفسی شهر به شــمار می رود که 
در این راســتا اقدامات مهمی در 
دســتور کار داریم. وی با اشاره به 
اینکه افزایش پارک و بوستان های 
محله ای در دســتور کار مدیریت 
شهری فردیس است، خاطرنشان 
کــرد: این اقدام موجــب افزایش 
دسترسی شهروندان به فضاهای 
سبز می شــود که کاهش ترافیک 

را در پی دارد.

توزیع ۲ هزار اصله نهال در فردیس

مدیر منطقه یک شهرداری فردیس خبر داد 

پلمپ ۲ واحد غیر مجاز بازیافت زباله در محدوده 
منطقه یک شهرداری فردیس

مدیر منطقه یک شهرداری فردیس از پلمپ دو واحد غیر مجاز بازیافت 
زباله در این منطقه خبر داد.

شهرام وارسته ، با اشاره به اینکه ســاماندهی کارگاه های بازیافت زباله 
در دستور کار مدیریت شهری فردیس اســت، اظهار کرد: فعالیت غیر 
مجاز و غیر قانونی این مراکز بازیافت موجب ترســیم چهره زشــتی از 
شهر می شــود. وی در ادامه از پلمپ دو واحد بازیافت زباله در محدوده 
منطقه یک شهرداری فردیس خبر داد و تاکید کرد: این اقدام به دستور 
دادستان شهرســتان فردیس انجام شــد. مدیر منطقه یک شهرداری 
فردیس با اعام اینکه فعالیت کارگاه هــای بازیافت زباله موجب ایجاد 
آلودگی های زیست محیطی در شهر شــده بود، خاطرنشان کرد: این 

مهم نارضایتی و شکایت شهروندان را به همراه داشت.

کودک  1۰ ساله فردیسی، نفر سوم دنیا شد
موسســه گابارون برنــدگان برتر مســابقات 
نقاشی بین المللی »کودکان برای حقوق بشر« 

در سازمان ملل متحد را اعام کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد 
اســامی شهرســتان فردیس، بــاراد معمار 
کرمانی کودک 10 ســاله و از هنرمندان نقاش 
فردیس توانست رتبه سوم مســابقات نقاشی 
بین المللی کودکان را کســب کند. بــاراد معمار کرمانی با کشــیدن 
تصویری از گاندی، رهبر جنبش اســتقال هند، توانست برنده جایزه 
سوم مســابقات نقاشــی بین المللی کودکان شود.موسسه گابارون با 
برگزاری مســابقات نقاشــی بین المللی “کودکان برای حقوق بشر” ، 
اســامی نه نفر برنده این مســابقات را اعام کرد که نوجوانان هنرمند و 
خاق از کشورهای اســترالیا، بنگادش، بولیوی، کانادا، ایران، پرتغال، 
تایلند و ایــاالت متحده، توانســتند جایزه های برتر این مســابقه را به 

دست آورند .
سازمان ملل متحد در ژنو، موسســه گابارون و دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر، مسابقه جشن هفتادمین ســالگرد اعامیه جهانی حقوق 
بشــر، بیش از 17،000 مدرک از کودکان از همه قاره ها که مداد و رنگ 
به مقاله برای بیان دیدگاه خود را از حقوق بشــر و تعهد شــخصی برای 
دفاع از آنها. نقاشــی های بســیار هنرمندانه مایا آنجلو، شاعر و مدافع 
حقوق مدنی آمریکایی، ویوال دزموند، مدافــع حقوق مدنی کانادایی و 
مهاتما گاندی، رهبر استقال هند، جایزه های اول، دوم و سوم را در این 
بخش دریافت کردن د که از کودکان مــی خواهد عکس های مدافعان 

حقوق بشر را نقاشی کنند آنها تحسین می کنند.

مدیرکل کمیته امداد البرز:
توسعه اجتماعی هدف مهم کمیته امداد است

توســعه اجتماعی به عنوان هدف اصلی کمیته امداد امام )ره( اســت و 
این نهاد در استان البرز با ایجاد 18 مرکز نیکوکاری فراگیر، تخصصی و 
محله محور جامعه مخاطب بیش از یک میلیون نفری را به زنجیره خیر 
و احسان متصل کرده است. محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد 
البرز در آئین تجلیل از یاوران رســانه ای محرومان با اشــاره به خانه دار 
شــدن 474 خانوار تحت حمایت و تعمیر بیش از هزار واحد مسکونی 
مددجویان در ســال 97 گفت: امســال با کمک خیران در هفت شهر 
اســتان البرز همه خانوارهای ایتام خانه دار شــدند و در سال 98 یتیم 
فاقد مسکن نخواهیم داشــت.وی بابیان اینکه امسال حدود هفت هزار 
خانوار جدید با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر کشــور تحت حمایت 
این نهاد در البرز قرار گرفتند افزود: با اجرای طرح مبین و ســطح بندی 
خانوارهای تحت حمایت و خدمات این نهاد بــه خانوارهای مددجو با 

اولویت مددجویان دارای وضع اضطرار ارائه می شود.
محمدی فرد با اشــاره به فعال سازی سرخوشــه های خیر و احسان در 
زمینه های درمان، اشتغال، جهیزیه، ســبد حمایت غذایی، اکرام ایتام 
و محســنین و فرهنگی و تحصیلی به منظور گســترش نیکوکاری در 
الیه های جامعه گفت: توســعه اجتماعی به عنوان هدف اصلی کمیته 
امداد امام )ره( اســت و ایــن نهاد در اســتان البرز با ایجــاد 18 مرکز 
نیکوکاری فراگیر، تخصصــی و محله محور جامعــه مخاطب بیش از 

یک میلیون نفری را به زنجیره خیر و احسان متصل کرده است.
 

سعیدی باشسیز:

 شهدا و جانبازان توسط مادران زهرایی 
تربیت شده اند

عضو شورای اســامی شــهر فردیس گفت: شــهدا و جانبازان توسط 
مادران زهرایی تربیت شده اند.

حسن ســعیدی باشســیز در حاشــیه ماقات با خانواده های شهدا که 
به مناســبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر انجام شــد، با 
اشاره به نقش شــهدا در دفاع از آرمان های انقاب اسامی، اظهار کرد: 
عشق شــهدای واال مقام به میهن و جمهوری اســامی، حاصل تربیت 
صحیح خانوادگی اســت. وی در ادامه نقش مادران و همسران شهدا در 
هشــت ســال دفاع مقدس را بی بدیل اعام کرد و افزود: مادران شهدا 
با تربیت فرزندانــی صالح، خالص و بــا ایمان نقش مهمــی در پیروزی 
انقاب و پیشرفت کشور داشــته اند که این مهم شایســته تقدیر است. 
عضو شورای اسامی شهر فردیس با اشاره به اینکه عظمت، عزت، اقتدار 
و بزرگی امروز کشور به برکت خون شهداســت، تصریح کرد: اگر کشور 
ما در عرصه های مختلف پیروزی هایی را به دســت مــی آورد، مرهون از 
خودگذشــتگی خانواده های شــهدا و جانبازان اســت. وی عنوان کرد: 
خانواده های شهدا، این قشر معظم جامعه همانند فرزندان و همسرانشان 
از اجر و ثواب جهاد در راه خدا برخوردار هستند. سعیدی باشسیز گفت: 
رمز پویایی این مکتب اخاص حضرت زهرا)س( می باشــد که در طول 

عمر پر برکت کوتاه خود فقط کسب رضای خداوند را مد نظر قرار داد. 
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