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عملیات روکش آسفالت کمربندی 
پاکدشت آغاز شد

 اشتغالزایی و سرمایه گذاری 
در شهرک صنعتی دماوند۲ 

کلید خورد

جشن ازدواج 40 زوج در 
پاکدشت 
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ن تهران
شرق استا

3

رکورد شکنی بزرگ ترین نیروگاه سیکل 
ترکیبی خاورمیانه

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت )دماوند(، رکورد تولید در پرمصرف ترین ساعت برق کشور را ثبت کرد. 
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، محسن امیری، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید 

برق دماوند با اعالم این خبر گفت: نیروگاه برق دماوند توانست با تولید 2220  مگاوات...

قیمت های اعالمی 
ویالهای باستی هیلز 

واقعیت ندارد 
2

4

نشست مشترک شهرداران شهرهای استان یزد
 و شهرداران شهرهای استان تهران

شهردار فرون آباد:
پیاده روســازی معابر شهری در حال انجام 

است
کوروش میرزایی، شهردار 
فــرون آباد با بیــان اینکه در 
راستای بهســازی فضاهای 
شــهری پروژه پیاده روسازی 
معابر شــهری در حال انجام 
اســت، تاکید کــرد: هدف از 
اجرای پروژه پیاده روســازی 
معابــر تســهیل در عبــور و 
مرورعابریــن پیــاده و از بین 
بردن موانع تردد می باشــد و 
مناســب نبودن پیاده روها باعث مي شــود عابران براي تردد از خیابانها اســتفاده 
کننــد واین خود عامل ایجاد خطر براي عابران و اختالل در عبور و مرور خودروها 

مي شود.
وی در خصوص عملیات نصب تابلوهای راهنمایی که در ســال 98 ســرعت 
بیشتری به خود گرفته، اضافه کرد: نصب عالئم ترافیکی و تابلوهای اخطاردهنده 
با همــکاری پلیس راهور صورت پذیرفته و هدف آن نظم بخشــیدن به ترافیک 
شهری می باشد و از شهروندان درخواست داریم جهت حفظ رفاه خویش و تسهیل 
در رفت و آمد به این عالئم توجه داشــته باشند.شــهردار فرون آباد در ادامه افزود: 
با هدف ارتقاي فرهنگ ترافیکي و رانندگي و همچنین کاهش حوادث ناشــي از 
آن و کمک به زیبایی سیما و منظر شهر چراغ های راهنما و چشمک زن و استوانه 
توســط مجموعه مدیریت شهری در تقاطع های سطح شهر نصب گردید.میرزایی 
بــا بیان اینکه رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک باعث 
بروز مشــکالت در شهر خواهد شــد و باید با نهادینه کردن این فرهنگ به نظم و 
انضباط عمومی شهر کمک نماییم، بیان داشت: در همین راستا تجهیز این نقاط به 
چراغ های راهنمایی و اســتوانه از جمله راهکارهای ارائه شده جهت تحقق اهداف 

مدیریت صحیح ترافیک شهری محسوب می شود. 
وی در پایــان با تأکید بر ضرورت روان ســازی ترافیک اظهارداشــت: توجه 
به اهمیت روان ســازی و تســهیل در عبــور و مرور و همچنیــن افزایش ایمنی 
شهروندان از جمله اهداف این طرح بوده است.  شهردار فرون آباد در بخشی دیگر 
از صحبت های خود افزود: با هدف زیباســازی منظر و محیط شــهری و همچنین 
ایجاد نشــاط در فضای شهری عملیات کاشت نهال و گل و گیاه در محوطه مقبره 
شهدای گمنام شهر فرون آباد به میزان 4300مترمربع در حال انجام است.این مقام 
مســئول بیان داشت: به منظور حفظ نشاط بصری در سیمای عمومی شهر تالش 
همه جانبه و جهادی حوزه فضای سبز شهرداری در جهت کاشت نهال و گل و گیاه 
در محوطه مقبره شهدای گمنام به میزان حدوداً 4300مترمربع در راستای افزایش 

سرانه فضای سبز و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در حال انجام است.

* ادامه نصب تابلوهای راهنمایی و عالئم ترافیکی
کــوروش میرزایی در ادامه از نصب تابلوهــای راهنمایی و عالئم ترافیکی در 
شهر خبر داد و با بیان اینکه عملیات نصب تابلوهای راهنمایی در سال 98 سرعت 
بیشتری به خود گرفته، اضافه کرد: نصب عالئم ترافیکی و تابلوهای اخطار دهنده 
با همــکاری پلیس راهور صورت پذیرفته و هدف آن نظم بخشــیدن به ترافیک 
شهری می باشد و از شهروندان درخواست داریم جهت حفظ رفاه خویش و تسهیل 

در رفت و آمد به این عالئم توجه داشته باشند.

خبر

سعید علی بخشی، شهردار بومهن 
با اشاره به فرآیندی که سال گذشته در 
شهرداری بومهن وجود داشت گفت: 
فرآیند سال گذشته در سال جاری نیز 

ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شهرداری بومهن، وی افزود: سال 9۶ 
را با بودجه 42 میلیارد تومانی شــروع 
کردیم و برای ســال 9۷ به ۶2 میلیارد 
تومان پیشنهاد دادیم که شورا با توجه 
به شناختی که از شــهر داشتند با 42 

میلیارد تومان موافقت کردند. 
شهردار بومهن بیان کرد: با توجه به 
نظم مالی که در شهرداری بومهن در 
سال گذشته وجود داشت، ۶3 میلیارد 
تومان متمم بودجه بسته شد که ۵۵ در 

صد در بحث عمرانــی و مابقی برای 
بحث خدماتــی و هزینه های جاری 

شهرداری هزینه شد. 
علی بخشــی تصریح کرد: برای 
اولین بار بودجه شهرداری کمتر از 40 
درصد ارزش افزوده در ســال 9۷ بود 
و مابقی در آمد شــهرداری از محل در 
آمدهای خود شهرداری بدست آمد که 
24 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته 
اســت. وی الباقی درآمد شهرداری را 
از محل دریافت پول های بلوکه شده 
و چکهای برگشــتی که شهرداری از 
مالکین طلب داشت خواند و گفت: به 
دلیل طلب هایی که از مالکین داشتیم 
و اجرای ثبت هایی کــه انجام دادیم 
اموال شهرداری افزایش یافته است. 

علی بخشــی خاطر نشان کرد: 
یکی از نمونه های شاخص فعالیت 
شــهرداری نظم در کار اســت که 
همین امر در ســال 9۷ باعث شد در 
بحث مالــی و صرفه جویی30 درصد 
هزینه های جاری شــهرداری نسبت 

به سال 9۶ کاهش یابد. 
شــهردار بومهــن بیان داشــت: 
الیروبی رودخانــه در کمیته انطباق 
رای آورد و طــی چنــد روز آینده کار 
الیروبی شــروع خواهد شد چرا که در 
ســیالب های اخیر، آبــی را که از فاز 
4 پردیــس به طــرف بومهن می آید 
مجبور هســتیم تخلیه کنیــم زیرا بر 
ســیالبها می افزایــد بنابراین بدلیل 
نوع سیســتمی که در سنوات گذشته 
حاکم بود با شــهردار پردیس رایزنی 
شــده و راهکارهایی ارائه و بودجه نیز 
تخصیص داده ایم تا نهرها را عریض 

کنیم و ســیالبها را فعاًل کنترل کنیم 
اما این عملکرد در کوتاه مدت جوابگو 
است و قطعاً شهرداری پردیس برای 

رفع این مشکل تدابیر خوبی دارد.
ســعید علی بخشی با اشــاره به 
پروژه هایی که در سال جاری در دست 
احداث است گفت: این پروژه ها شامل 
سوله شهرآباد در 2 طبقه، سرای محله 
شــهرآباد در 3 طبقه که طبقه ســوم 
اســکلت آن انجام شــده است و در 
صورت تصویب بودجه توســط شورا 

تا پایان سال جاری به اتمام می رسد .
علی بخشــی افزود: بعالوه سالن 
چند منظوره ورزشــی و پل ارتباطی 
شــهرک کشــاورزی که یکــی از 
پروژه های بزرگ استان تهران است از 
مهمترین اقدامات عمرانی شهرداری 

بومهن است. 
وی اضافــه کــرد: پل شــهرک 

کشــاورزی و راه های دسترســی آن 
بــدون تملک حدود ۱2 میلیارد تومان 

هزینه برده است. 
علی بخشــی بیان داشــت: سازه 
و عرشــه پــل و بلــوار ۷00 الی 800 
متری راه دسترسی آن، در حال جدول 
گذاری، زیرسازی و آسفالت است که 
تا هفته دولت به بهره برداری رســمی 

می رسد.
شــهردار بومهن با اشــاره به مهم 
تریــن پروژه هــای عمرانی مهمی 
که در ســال 98 شــروع خواهد شد 
گفــت: اجرای دوربرگــردان خیابان 
بهار، ســرای محله ده بومهن، سالن 
۷00 متری شــهدای گمنام بومهن، 
شــوتینگ زبالــه و ســرای محله در 
منطقه ســیاه بند از جمله فعالیت های 
عمرانی اســت که با مجوز شورا انجام 

خواهد شد.

اجرای مهم ترین پروژه های 
عمرانی شهرداری بومهن

 در سال ۹۸ 

شــهردار قیامدشــت گفــت: پروژه های 
عمرانــی قیامدشــت بــه دلیــل اختالفات 
فرمانداری ویژه شهرســتان ری و استانداری 

تهران افتتاح نشد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از قیامدشت، 
حسین ترکاشوند شهردار قیامدشت در نشست 
خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه خبرنگاران نقش 
مهمی در انعکاس رویدادها و عملکردها دارند، 
نگاه ویژه ای به رسانه ها داریم و پیشاپیش روز 

خبرنــگار را تبریک می گویم. وی با بیان اینکه 
شهر قیامدشت در گذشته در اختیار شهرداری 
تهران بود، افزود: بین ری و قیامدشت جدایی 
افتاده بود که بعد از شــهر شــدن قیامدشــت 
نزدیکی و ارتباط بیشــتری بین این شــهر با 
مرکز ری برقرار شــده کــه خبرنگاران نقش 

عمده ای در این ارتباط داشتند.
شهردار قیامدشت ادامه داد: با ایجاد ارتباط 
بیشــتر با شهرری می توانیم در راستای تحقق 
اهداف شــهر قیامدشــت اعتبارات بیشتری 
بگیریــم و امکانات بهتری برای شــهروندان 

رقم بزنیم.

ترکاشوند با اشاره به رکود عمرانی در کشور 
تصریح کرد: با وجود شرایط رکود که در بیشتر 
شهرها شاهد هســتیم امسال با تالش شبانه 
روزی مدیــران و با حداقــل امکانات و منابع 
انســانی 2۶ عنوان پروژه بــا اعتبار 42میلیارد 
تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.وی با بیان 
اینکه ۷8درصد از بودجه ما عمرانی و 22درصد 
بودجه جاری اســت، عنوان کــرد: ۵۶میلیارد 
تومان بابت پروژه هــای عمرانی و ۱۶ میلیارد 
تومــان برای هزینه های جاری صرف شــده 
اســت که در همین راستا اماکن و ابنیه زیادی 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.

شــهردار قیامدشت با بیان اینکه هیچکدام 
از پروژه های ســال 9۷ در قیامدشــت افتتاح 
نشد، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل اختالف 
فرمانداری و اســتانداری پروژه های عمرانی 
که با اعتبار 29میلیارد تومان انجام شــده بود، 

افتتاح نشد.
ترکاشــوند درخصوص توسعه فضای سبز 
قیامدشــت بیان کرد: قیامدشت با 40هزار نفر 
جمعیت به ۶0هکتار فضای ســبز نیاز دارد که 
تاکنون ۱0هزار درخت در سطح شهر کاشتیم 
و بــه زودی 43هکتــار جنــگل کاری انجام 

می شود.

 تعویق افتتاح  پروژه های  قیامدشت به دلیل اختالف 
فرمانداری و استانداری

کشف 2 هزار دستگاه ماینر 
در پاکدشت 

از یک ماه گذشته تا کنون 
2 هزار دســتگاِه استخراج 
در  دیجیتالی)ماینــر(  ارز 
پاکدشــت کشــف و ضبط 

شده است.
فرمانده انتظامی شــرق 
اســتان تهران ضمن اعالم 
این خبر در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به صنعتی بودن 
شهرستان پاکدشت برخی افراد در کارگاه ها و یا دامداری 
های متروکه و به وسیله برق ارزان قیمت اقدام به استخراج 
ارز دیجیتالی می کردند که تجهیزات آنها جمع آوری شد.

ســردار کیومرث عزیــزی افزود: همــکاران ما اجازه 
نخواهند داد تا عده ای افراد ســود جو از انرژی ارزان قیمت 
در جهت منافع خود ســوء استفاده کنند. وی به کشف یک 
کارگاه تولید قرص های غیر مجاز هم در پاکدشــت اشاره 
کــرد و گفت: از ایــن کارگاه مقدار یک تن مواد اولیه تولید 
قرص های روان گردان و مخدر ، ۷0 هزار عدد قرص تولید 
شــده و تعدادی هم دســتگاه مرتبط با تولید این قرص ها 

کشف و ضبط شد.
 سردار عزیزی افزود: در این رابطه 3 نفر بازداشت شده 
اند و تحقیقات در خصوص شناسایی محل های توزیع این 
قرص ها همچنان ادامه دارد. وی گفت: اقدامات خوبی هم 
در خصوص دســتگیری سارقین منازل، اماکن خصوصی 
و احشــام صورت گرفته و در این خصوص چندین سارق 
و مالخــر دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شــده اند که 
مهمترین آنها فردی بود که اقدام به ســرقت لوازم داخل 
خودرو می کرد و بیش از 30 شاکی خصوصی دارد. فرمانده 
انتظامی شرق استان تهران در پایان به کشف کاالی قاچاق 
توسط نیروی انتظامی پاکدشــت اشاره کرد و افزود: یک 
محموله حاوی پارچه قاچاق به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال 
توســط همکاران ما در پاکدشت کشف و در این خصوص 

یک نفر بازداشت شد.
وی خطاب به شهروندان  تصریح کرد: از نگهداری وجوه 
نقد و طالجات زیاد در منزل و در یک مکان مشــخص)در 
اتاق خواب و یا در میــز آرایش بانوان... ( خودداری کنید و 
اموال خود را به صندوق های امانات بانک بســپارید.وی 
اضافه کرد: اگر در یک مجتمع چند واحدی زندگی می کنید 
به نحوی برنامه ریزی کنید که کل ساختمان خالی از سکنه 
نباشــد و در مجتمع های مســکونی در زمان به کارگیری 
از نیروهای خدماتی )مســتخدم( در انتخاب افراد دقت و 
تحقیــق کنید و حتی االمکان از شــرکت های معتبر نیرو 
در خواست شود.ســردار عزیزی با بیان اینکه ایجاد موانع 
موجب به تاخیر افتادن اقدام ســارقان در ارتکاب جرم  می 
شود، در توصیه به شهروندان تصریح کرد: نسبت به نصب 
نرده های حفاظتی خصوصا در محل در های ورودی تراس 

در طبقات اول ساختمان اقدام کنید.

خبر

فرماندار شمیرانات: 
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فرماندار قرچک گفت: وضعیت آب و هوا و خاک شهرستان، شرایط مناسبی برای توسعه 
کشت پسته را دارد و می تواند بسیاری از محدودیت های منابع آبی را نیز برطرف کند. 

به گزارش ایرنا، بهمن خطیبی در جریان بازدید از نخستین باغ پسته شهرستان قرچک 
گفت: پسته گیاهی است که به آب کمتری نیاز دارد، در برابر امالح آب مقاوم است و از نظر 
درآمد پایدار، صرفه اقتصادی زیادی به دلیل ارزش افزوده دارد.وی افزود: کشــاورزان می 

توانند به دلیل خشک بودن منطقه و نیز دسترسی سخت تر به آب، اقدام به کشت محصول 
پســته کنند و مسئوالن شهرستان نیز از کشــت این درخت حمایت می کنند.وی اظهار 
داشــت: باتوجه به وضعیت آبی شهرستان و محدودیت های که از نظر کشت محصوالت 
آب بر وجود دارد، الزم است تا کشاورزان از روش های کشت های سنتی و بدون برنامه به 
روش های نوین روی آورده و تغییر نوع و محصوالت کشاورزی را در دستور کار قرار دهند.

خطیبی گفت: فرمانداری و مدیریت جهاد کشــاورزی ضمن حمایت از پســته کاران، 
شــرایط را برای استفاده از تسهیالت بانکی تغییر شــیوه های آبیاری که دولت در اختیار 
کشاورزان قرار داده، فراهم می کند. نخسین باغ پسته شهرستان قرچک به مساحت ۱3۵ 
هکتار از ۶0 هزار اصله درخت تشــکیل شده و برای 20 نفر به صورت مستقیم و ۵0 نفر به 

صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

قرچک ظرفیت کشت پسته را دارد

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

خبر خبر

ضرورت بهره برداری از 32پروژه 
استان تهران تا پایان سال 

  

رییس ســازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: 32 پروژه در 
سطح استان تهران در حوزه اقتصاد مقاومتی باید حداکثر تا پایان 

امسال به اتمام برسد. 
نعمت اهلل ترکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشــت: 
برای اجرای پروژه ها باید مسائلی نظیر حفظ اشتغال موجود، ایجاد 
اشتغال جدید، دانش بنیان و هایتک بدون آالیندگی، پروژه هایی 
که به پیشرفت فیزیکی 80 درصد به باال رسیده یا اخیرا آغازه شده 

باید تا پایان سالجاری به اتمام برسند.
وی همچنین با بیان اینکه این پروژه ها در بخش های مهمی 
نظیر کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت است افزود: با توجه 
به اینکه هم اکنون ظرفیت تولیدی بخش کشــاورزی در استان 
باالی ۵ و نیم میلیون تن است، این رقم باید تا پایان سالجاری به 
هفت میلیون و این میزان تا سال ۱400 به ۱0 میلیون تن برسد.

ترکــی ادامه داد: در حوزه صنعت، معــدن و تجارت نیز باید 
پروژه هایی نظیر شرکت های دانش بنیان با اشتغالزایی و ارزش 

افزوده و بهره وری بسیار باال در اولویت قرار بگیرد.

اجرای آسفالت مکانیزه معابر 
در شهر کیالن

شــهردار کیــالن از اجــرای 
عملیات آســفالت مکانیزه معابر با 
اعتبار ۱0 میلیارد ریال در این شهر 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــهرداری کیالن، ایرج گودرزی 
راد، شهردار کیالن در خصوص پروژه های عمرانی شهر کیالن 
اظهار کرد: در راستای بهبود معابر سطح شهر کیالن اقداماتی در 
دست اجراست. وی افزود: در این راستا، عملیات اجرای آسفالت 
معابر ســطح شــهر کیالن به صورت مکانیزه در مسیر خیابان 
شــهدای کوهان و اتحاد با اعتباری بالغ بر ۱0 میلیارد ریال آغاز 

شده است.
شــهردار کیــالن گفــت: همچنیــن عملیات گســترده 
جدول گذاری معابر اصلی و فرعی شهر کیالن با اعتباری بالغ بر 
سه میلیارد ریال با تالش واحد عمرانی شهرداری کیالن در حال 
اجراست.گودرزی راد ادامه داد: پروژه تعریض خیابان 9 دی شهر 
کیالن مرحله زیرســازی و جدول گذاری آن به پایان رسیده و به 

زودی عملیات آسفالت ریزی آن انجام خواهد شد.

راه انــدازی ســامانه »نما« برای 
تسریع در شناسایی اموال مسروقه 

رئیس پلیس آگاهی  شــرق اســتان  تهران  با اشاره به تالش 
فراگیر پلیس برای پیشــگیری از سرقت گفت : برای تسریع در 
شناسایی اموال مسروقه ، سامانه »نما« در این استان راه اندازی  

شده است.
»ســامانه نما بستری اســت برای ثبت مشخصات و شماره 
سریال کاالی مسروقه که به وسیله آن مالباختگان می توانند به 

صورت مجازی کاالهای کشف را رصد کنند.«
ســرهنگ مجید  محمد ی  در گفــت و گو با خبرنگار پلیس  
افزود: در سال های گذشته مالباختگان برای شناسایی اموال خود 
به پلیس آگاهی مراجعه می کردند که اکنون با راه اندازی سامانه 
»نما« به صورت آنالین می توانند اموال خود را شناســایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این سامانه کد کاالی کشف شده توسط 
پلیس ثبت می شــود که مالباختگان نیز برای ورود به سامانه نما 
ابتدا باید کد ملی وارد و پس از انتخاب اســتان مورد نظر ســریال 

کاالی سرقت شده را وارد کنند تا اصالت کاال مشخص شود.
محمدی گفت: با راه اندازی این سامانه تسهیل در شناسایی 
اموال مسروقه و کشف آنها صورت می گیرد.رئیس پلیس آگاهی 
شرق استان تهران افزود: در مواردی که مالک اموال کشف شده 
مشــخص نیست یا سارقان قادر به معرفی مالباختگان نبوده این 
اموال از طریق ســامانه نما در معرض دید عموم قرار می گیرد تا 

صاحبانشان شناسایی شود.
محمدی گفت: مالباختگان با ورود به سایت پلیس به نشانی 
www.polic.ir و با مراجعه به قســمت اموال کشف شده 

مشخصات کاالی مسروقه خود را وارد کرده و شناسایی کنند.
وی افزود: از طریق شــماره ســریال امــوال، مالکان را پیدا 
می کنیم و از طریق همین شــماره سریال ها، سارقان شناسایی 
می شوند.رئیس پلیس آگاهی شرق  استان تهران از مردم خواست 
شماره ســریال اموال به سرقت رفته خود را به این سامانه اعالم 

کنند تا به محض کشف آنها، اطالع رسانی سریع صورت گیرد.

امام جمعه رودبار قصران: 
مــردم از بــی توجهی به 

مسائل فرهنگی گله مندند

حجت االسالم حسنی، امام جمعه رودبار قصران 
اظهار داشــت: شاهد هجمه فســاد، بی عفتی، بی 
حجابی و مهمانی های شبانه مختلط و صحنه های 
ناهنجار در کنار رودخانه هســتیم که در شأن مردم 

متدین و دین دار منطقه نیست.
به گزارش خبرنگار جام جم شرق استان تهران 
وی ضمن بیان اینکه از شــورای فرهنگ عمومی 
شــمیرانات که ۱۱۵ جلســه بی اثر برگزار کرده و 
کارش را درست انجام نمی دهد گله دارم خطاب به 
مردم اعالم کرد: بنده در این شورا فریاد زدم تهاجم 
فرهنگی و فساد در لواسان و منطقه رودبارقصران 

از مرز خطر هم عبور کرده اما کسی گوش نداد.
این مقام مسئول تصریح کرد: به بنده می گویند 
تقال نکن، فایده ندارد! اما مطمئن هستیم اگر سپاه، 
نیروی انتظامی و تمام ارگان ها مقتدر و با انســجام 
وارد میدان شــوند در این عرصه هم موفق خواهیم 
شد.حسنی افزود: مردم به بنده مراجعه می کنند که 
وقتی امر به معروف و نهی از منکر می کنیم با توهین 
و ناسزا مواجه می شویم؛ سوال اینجاست که آیا تنها 
وظیفه مردم امر به معروف و نهی از منکر اســت و 

مسئوالن وظیفه ندارند؟
خطیب جمعه رودبار قصــران تأکید کرد: همه 
مســئوالن عزم و اراده ملی داشــته باشند که این 
شــرایط برای مملکت ما زشت است؛ ما حدود 300 

شهید درمنطقه داریم و دل مردم خون است.
امــام جمعــه رودبارقصران اذعان داشــت: از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دادستان های 
منطقه تقاضا داریــم کمک کرده و این وضعیت را 
جمع کنند.وی ابراز کرد: برای یک جامعه اسالمی 

همه ما وظیفه داریم به میدان بیاییم.

جشن ازدواج 40 زوج 
در پاکدشت 

همزمان با ســالروز پیوند حضــرت علی)ع( و 
حضرت زهرا)س( 40 زوج پاکدشــتی آغاز زندگی 

مشترک خود را جشن گرفتند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت 
در مصاحبه با خبرگزاری صدا وســیما گفت: هدف 
از برگزاری این جشــن ازدواج فرهنگ ســازی در 
جامعه و خصوصا در بین زوج های جوان اســت تا از 
هزینه های اضافی برای شروع زندگی پرهیز کنند.

حسین طالقانی افزود:در این جشن با شکوه که 
به همت ستاد ســاماندهی امور جوانان برگزار شد 
جهیزیه کامل برای سه زوج نیازمند هم توسط خیر 

تهیه و تقدیم این زوج های عزیز شد.  
وی گفت: در این مراســم هدیه ای از ســوی 
نماینــده شهرســتان و یک هدیه هــم از طرف 

فرمانداری به هر یک از زوج های جوان اهدا شد.
کانون فرهنگی و تربیتی شــهدای دانش آموز 
میزبان این جشن با شکوه بود که عروس و دامادها 
همراه بــا خانواده های خود و برخی از مســئولین 

شهرستان حضور داشتند.

تجلیل از شهردار شمشک 
دربندسر 

در راســتای اقدامات شــهرداری شمشــک 
دربندســر در عرصــه های مختلف آموزشــی و  
فرهنگــی از مهندس بابائی شــهردار شمشــک 
دربندسر، از سوی مهندس رحیم سلیمانی راد مدیر 
کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران 

تقدیر به عمل آمد.

آخرین وضعیت درمانگاه شهر کیالن

فرماندار شمیرانات: 

قیمت های اعالمی ویالهای باستی هیلز واقعیت ندارد 
فرماندار شــمیرانات درباره ویالهای شهرک 
باســتی هیلز و تعیین شــعبه ویژه در قوه قضاییه 
برای رســیدگی به تخلفات آن گفت: قوه قضائیه 
هر دســتوری بدهد برای ما قابــل اطاعت و قابل 

استناد است و منتظر حکم دستگاه قضا می مانیم.
به گزارش ایلنا، سیاوش شهریور درباره تخلفات 
ساخت وساز در شهرک باستی هیلز گفت: شهرک 
باســتی هیلز در سال 82 پروانه ساخت وساز گرفته 
اســت،  افرادی که در این شهرک ساکن هستند،  از 
شهرداری پروانه ساخت گرفته اند و بناهای خود را 
در کمیســیون ماده ۱00 و یا دیوان عدالت اداری 
به تصویب رســانده اند. اکنون ما با شهرکی روبرو 
هســتیم که تمامی کارهای قانونی آن انجام شده 

است.
فرماندار شــمیرانات در پاســخ به این ســوال 
کــه مالکان این ویالهای میلیاردی چه کســانی 
هســتند؟ اظهار داشــت: فرقی ندارد چه کسی در 
آنجا ساکن باشــد،  در سال 82 هر شخص حقیقی 
و حقوقی امکان دریافت پروانه در آنجا را داشــته و 
اگر خالفی کرده باشد نیز در کمیسیون جریمه آن 

را پرداخت کرده است.
* ارقــام ویالهــای باســتی هیلز 

غیرواقعی است
وی در پاســخ به ســوالی دربــاره قیمت  چند 
صدمیلیاردی شهرک  باستی هیلز گفت: ارقامی که 
برای این شهرک ذکر می شود، اصال وجود خارجی 
ندارد. یک ویال با مســاحت ۱۵00 متر،  با احتساب 
متــری 2۵ میلیــون تومان قیمت تمام شــده ای 
معــادل 2۵0 میلیارد تومان دارد، در حالی که دورتا 
دور شمال شــهر تهران ویالهای ۷00 میلیاردی 
موجود است.شهریور با اشاره به هزینه ساخت وساز 
ویالهای باســتی هیلز در سال 82 تصریح کرد: در 
آن زمان زمین ها حدودا 400 هزار تومان خریداری 
شــده و ساخت این ویالها در آن زمان حدود متری 
یک میلیون تومان تمام شده است و ویالیی در آن 
ســال با هزینه ۱0 میلیارد ســاخته شده است. این 
ویالها با گذشــت زمان ارزش افــزوده پیدا کرده 
و بر قیمت آن اضافه شــده اســت. رقم های 900 
میلیارد و ۷00 میلیارد و اعدادی که اعالم می شود، 
غیرمستند و غیرکارشناسی بوده و اطالعاتی است 
که از ســوی خبرنگارانی که به حوزه ساخت وساز 
اشــراف ندارند، ذکر شــده و باعث می شود، افکار 
عمومی تصور کنند، این قیمت ها واقعا وجود دارد.

فرماندار شــمیرانات در ادامه افــزود: در آن زمان 
تمامی اعضای شــورای شهر لواســان و شهردار 

وقت برکنار شدند.
* درباره باستی هیلز زیاده نمایی شده 

است
وی با بیان اینکه از مبارزه ای که شــروع شــده 
استقبال می کنم، گفت: امیدوارم این مبارزه مستند 
و ذیل قانون باشد. بسیاری از ساخت وسازها برای 
مثال پاســاژ ایران مال در تهران چندین برابر این 
شهرک تخلف دارد. درباره شهرک باستی هیلز در 

لواسان زیاده نمایی شده است.
فرماندار شــمیرانات در ادامه با اشاره به ساخت 
شهرک جدید کالک در لواسان گفت: ساخت این 
شهرک با حکم رئیس قوه قضائیه سابق بوده است 
و وزارت کشــور،  استانداری تهران و فرمانداری در 

آن هیچ نقشی نداشته اند!
وی در پاســخ به این ســوال که این قیمت ها از 
ســوی مشاوران امالک لواســان اعالم می شود، 
گفــت: قیمت  واقعــی ویالهــا را نمی دانم، ولی 
می دانم، رقــم ۷00 میلیارد تومان شــوخی بردار 
نیســت، به نظرم قیمت هایی که اعالم می شــود، 
درســت نیست.شهریور افزود: خانه در شمال شهر 
تهران در ۵ ســال گذشــته متری ۵ میلیون تومان 
بــوده و اکنون به متری 2۵ تــا 30 میلیون تومان 
رســیده است، اما این قیمت اصلی آن خانه نیست. 
قیمت ها براســاس نرخ تورم باال رفته و با مناسب  
شدن فضای اقتصادی به قیمت قبلی باز می گردد؛ 

نباید گول این فضاها را خورد.
فرماندار شــمیرانات درباره میــزان تخلفات 
ساخت وســاز در باســتی هیلز اظهار داشــت: در 
کمیسیون ماده ۱00 آن زمان تخلفاتی انجام شده 
و بــرای برخی از این ویالهــا حکم تخریب صادر 
شــده بود که مالکان با مراجعه بــه دیوان عدالت 

اداری حکم توقف گرفتند و جریمه شدند.
* باید برای کشاورزان منطقه امکان 

بوم گردی فراهم شود
شــهریور با بیان اینکــه ۷0 درصد زمین های 
موجود در لواســان و فشــم خرده مالکی هستند و 
زیر ۱000 متر  مســاحت دارند، اظهار داشت: باید 
به کشــاورزان منطقه کمک کرد تا در زمین های 
خود درخت بکارند و بوم گردی داشــته باشــند. در 
واقع این زمین باید ارزش افزوده داشــته باشد. ما 
به دالیلی از جمله قرار گرفتن در حریم به کشــاور 
مجــوز نمی دهیم و مجبور می شــود، زمین را زیر 
قیمت به زمین خواهان بفروشد.فرماندار شمیرانات 
تصریح کرد: اگر می خواهیم جلوی افزایش ساخت 
و ســاز را بگیریم بایــد کاری کنیم که زمین های 

متراژ پایین برای صاحبان آن سودآور باشد.
* قوه قضائیه هر دستوری بدهد اجرا 

می کنیم
وی در پاسخ به اینکه این قبیل اقدامات تخریبی 
برای زمین های کوچک و متــراژ پایین به راحتی 
انجام می شــود، اما برای ویالهای بزرگ و گران 
اینگونه نیســت، اظهار داشت: باستی هیلز در بافت 

شهر بوده و شهرداری مجوز آن را صادر کرده است،  
اما اکنون گران شده است. من در جریان مشکالت 
ســاخت و اضافــه بنای ویالهای ایــن مجموعه 

نیستم و در آن زمان نیز فرماندار نبودم.
شهریور درباره اینکه به لحاظ قانونی با توجه به 
تخلفات صورت گرفته چــه اقدامی باید برای این 
شهرک انجام شــود، گفت: نمی دانم،  قوه قضائیه 
هر دســتوری بدهد، برای مــا قابل اطاعت و قابل 

استناد است و منتظر حکم دستگاه قضا می مانیم.
* ۹۹ درصد ســاختمان های لواسان 

تخلف اضافه بنا دارند
فرماندار شمیرانات درباره تخلفات ساخت وساز 
در لواســانات اظهار داشــت: لواسانات به دو حوزه 
بافت شــهری و روســتایی تفکیک شده و قوانین 
ساخت وســاز در آن مشخص اســت، اما ناگهان 
صاحب خانــه ای یک طبقه به بنــای خود اضافه 
می کند. 99 درصد ســاختمان هایی که در لواسان 
ســاخته شــده اســت، اضافه بنا در حد ۵0 تا ۱00 
دارند. قانون ســطح اشــغال در لواسان ۱۵ درصد 
اســت،  یعنی در ۱۵00 متر مجاز به ساخت وساز در 
۱۵ درصد زمیــن معادل 22۵ متر )دو طبقه با یک 

پیلوت( هستند.
وی در پایان افزود: مالکان خالف بنا می سازند 
و بعــد از آن یا جریمه می شــوند و یــا بنا تخریب 
می شــود، مانند ویالی دختر آقای نعمت زاده که 

تمامی اضافه بنا در آن تخریب شد.
* تخریب امالک در شمیرانات معادل 

کل تخریب استان تهران بوده است
فرماندار شمیرانات درباره ساخت وساز غیرمجاز 
در دیگر عرصه های منطقه لواسان گفت: شهرستان 
شــمیرانات به علت وضعیت جغرافیایی و نزدیکی 
به شهر چند ده میلیون نفر خواهان زیادی دارد. در 
ســال جاری و سال گذشته در این شهرستان ۷00 
مورد تخریب داشــته ایم کــه برابر تخریب در کل 

استان تهران بوده است.
شهریور در ادامه خاطرنشان کرد: منابع و نیروی 
انســانی کمی داریم. مدعی نیستیم که توانستیم 
با متخلفــان برخــورد کنیم. در یک شــبانه روز 
ساختمان ســازی صورت می گیــرد و تخریب نیز 
کارســاز نیست و مشــکالت قانونی و بروکراسی 
اداری وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: این منطقه به 
دلیل ارزش افزوده خواهان زیادی دارد. تهرانی ها 
پول دارند و در اینجا خرید و فروش انجام می شود.

رئیس شــورای اسالمی شهر کیالن با اشاره به 
آخرین وضعیت درمانگاه این شهر گفت: ساختمان 

قدیمی درمانگاه کیالن بازسازی می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
کیالن، محمدرضا حاجی طیبــی درباره وضعیت 
درمانگاه شهر کیالن اظهار کرد: در سال ۱38۶ در 
خصوص درمانگاه شــهر کیالن توافقی با وزارت 
بهداشــت و درمان صورت گرفــت و قطعه زمینی 

جهت احداث ساختمان جدید به آنها واگذار شد.
وی بــا بیان اینکــه پروژه احداث ســاختمان 
جدید درمانگاه در ســال ۱392 به پایان رســید، 
ادامه داد: وزارت بهداشــت و درمان در این زمینه 

اعالم کرد که ســاختمان مورد تأیید نیســت و بنا 
بر اســاس اصول فنی ومهندسی و استانداردهای 
موجود ساخته نشده است؛ متأسفانه ساختمان تازه 
تأســیس تاکنون بدون استفاده مانده و مشکالتی 

برای این مکان  به وجود آمده است.
رئیس شورای اسالمی شهر کیالن افزود: پیرو 
همین موضوع در نشســتی با حضور وزیر بهداشت 
و درمان مطرح شد که در خصوص ساختمان های 
قدیمی و جدید درمانگاه کیالن تهاتر صورت گیرد.

حاجی طیبی گفت: در این زمینه، قرار شــد که 
اعیانی ســاختمان جدیدی که وزارت بهداشــت 
و درمان ســاخته، کارشناســی شــود و مبلغ آن را 

شــهرداری در ســاختمان فعلی درمانگاه جهت 
بهسازی و توســعه آن هزینه کند؛ درصدد هستیم 
که بتوانیم ســاختمانی احداث کنیم که در شــأن 

مردم خوب و با فرهنگ شهر کیالن باشد.
وی تصریح کرد: طی توافقی که بین شهرداری، 
شورای اسالمی شــهر کیالن و شبکه بهداشت و 
درمان دماوند صورت گرفت، مقرر شــد که ظرف 
مدت 4۵ روز درمانگاه همراه با پرسنل و تجهیزات 
به طور موقت به ســاختمان تازه تأســیس منتقل 

شود.
رئیس شــورای اسالمی شهر کیالن بیان کرد: 
در ارتباط با ساختمان قدیمی درمانگاه کیالن قرار 

شد که بر اســاس نقشه های خود وزارت بهداشت 
و درمان به صورت کارشناســی عملیات توسعه و 

بهسازی آن اجرایی شود.
حاجی طیبی خاطرنشــان کرد: ساختمان تازه 
تأســیس پس از اتمام پروژه بهســازی و توســعه 
ســاختمان قدیمی درمانگاه در اختیار شــهرداری 

کیالن قرار می گیرد.

تفکیک نادرست زباله سالمت مردم
 را به خطر می اندازد 

رئیس اداره محیط زیســت شهرســتان پاکدشــت گفت: تفکیک 
ناصحیح زباله محیط زیســت، دام و سالمت مردم را با مخاطره مواجه 

می کند. 
به گزارش فارس محمدرضا ســعید پور رئیس اداره محیط زیســت 
شهرستان پاکدشت درباره سوءاستفاده برخی افراد از زباله های شهری 
اظهار کرد: تفکیک ناصحیح زباله ســالمت مردم را به خطر می اندازد.

وی در ادامــه افزود: مســئولیت جمــع آوری و دفع پســماندها و 
زباله های شــهری با شهرداری اســت که برخی افراد فرصت طلب و 
ســودجو به عنوان منبع درآمد به آن نگاه کــرده و زباله ها را به صورت 
دســتی تفکیک می کنند که در برخی موارد شاهد هستیم از محتویات 

غذایی برای تغذیه دام نیز استفاده می کند که این موضوع خود معضلی 
را برای مردم ایجاد می کند.

ســعیدپور درباره گزارش تفکیک زباله ها به صورت دستی در حواله 
روستای قلعه نو بیان داشــت: خودروی نیمه سنگین متعلق به یکی از 
نواحی شــهرداری پاکدشــت، محموله زباله شهری را بجای انتقال به 

ســکوی زباله در زمین بایر جهت تفکیک تخلیه کرده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاکدشت درهمین رابطه ادامه 
داد: تذکر خیلی جدی به شهرداری مربوطه داده شد و اعالم گردید که 
محوطه باید کاماًل پاک سازی شــده تا از مخاطره ای که ممکن است به 

علت زباله ها به وجود آید جلوگیری شود.
وی در ادامه به زباله سوزی ها اشاره و مطرح کرد: در سال گذشته این 
اقدام کمتر بوده اما در حال حاضر شاهد این زباله سوزی در دستگاه های 
اجرایی و در ســاعات اداری هستیم که این موضوع ازنظر قانونی هیچ 

توجیهی نداشــته و در صورت مشاهده چنین مواردی اقدامات قاطع و 
قانونی انجام می شود.

ســعیدپور در همیــن رابطــه به خطــر افتادن ســالمت مردم و 
محیط زیست اشــاره و عنوان کرد: سوزاندن زباله ها باید در کوره های 
مخصوص با درجه حرارت باال انجام شــود در غیر این صورت ترکیبات 
درشت مولکول آزادشده در طبیعت تجزیه نمی شود و در زمان بارندگی 
ایــن آلودگی ها به خاک منتقل و منجر به آلودگی خاک های ســطحی 
و زیرزمینی می شــود. رئیس اداره محیط  زیســت پاکدشت آتش زدن 
زمین های کشــاورزی برای آماده سازی کشت بعد را کاری ناشایست 
دانســت و خاطرنشــان کرد: این اقــدام عالوه بر آلــوده کردن هوا 
زیســتمندان مفید خاک را از بین برده و خاک کیفیت خود را از دســت 
می دهد از جهاد کشــاورزی درخواســت می شود روش های جایگزین 

دراین باره را به کشاورزان آموزش دهد.
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نشســتی بــا حضور معاونیــن هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری تهــران و یــزد، مدیــران کل امور شــهری و 
شــوراهای استانداری تهران و یزد، فرماندار شمیرانات 
،اعضای شورای اسالمی شهر اوشان،فشم،میگون و تنی 
چند از مســئولین در منطقه تاریخی و گردشــگری رودبار 
قصران و به میزبانی شهرداری اوشان، فشم، میگون، در 
ســالن همایش مجتمع فرهنگی شهید نامجو برگزار شد.

* هر شهرداری فانوسی برای برافروختن دانایی باشد
ســیاوش شــهریور فرماندار شــمیرانات در نشست 
مشــترک شــهرداران  شــهرهای  اســتان یــزد و تهران  
ضمــن خیرمقدم معــاون عمرانی  اســتاندار تهران دکتر 
تقی زاده و ســایر روسای حاضر در نشست اظهار داشت:   
شهرســتان شــمیرانات مرکز  انقالب اسالمی و تجمعی از 
قدرت و ثروت انقالب اســالمی اســت  امیدواریم  درس 
آموخته هــای این جلســات راه بهتری پیــش پای مدیران 

وشهرداران قرار بدهد.
وی در ادامــه افــزود: اســتمرار هــر  تمــدن و حضور 
جاودانه مدیون ۴عنصر اســت  خردمندی قوم ایرانی  که 

با مروت و مدارای تاریخی همراه باشد. 
 فرماندار شهرستان شمیرانات با اشاره به عناصر دیگر 
اظهار داشــت: عاشــقی از دیگر ویژگی های مردم ایران 
زمین اســت همه اقوام ایرانی عاشق همدیگرهستند و 
جوانــان جــای جای ایران معنای عشــق را در دفاع از وطن 
نشــان دادند و بــا مقاومت پهلوانانه در مقابل دشــمنان 
ایستادند.شهریور گفت: ما ایرانیان در سرزمینی  با تبار 

تاریخی ۱۰هزار ساله هستیم. 
وی  بــا اشــاره بــه شــرایط موجــود اظهــار داشــت: 
گرفتاری های اقتصادی به ما آســیب های زیادی می زندو 
نسل جدید ما در البه الی کم کاری برخی مدیران سیاسی 

و شهر ی گرفتار است.
فرمانــدار شــمیرانات با بیــان اهمیت خانــواده خاطر 
نشــان کرد:  خانواده هسته مقاومت خردمندی  در سخت 
ترین شرایط خود است. شهرداری  ها  دانایی را به خدمت 
خانواده هــا در بیاورند تا  در کنار گرفتاری ها و مشــکالت  
بسان ققنوس از آتش بی کسی رها شویم چرا که  تفاوت 

ما  با ســایر ملت ها در دانایی ماست.
شــهریور گفــت: بایــد از این دوران ســخت بــا عنصر 
آگاهــی، با کتاب و دانایی گذر کنیم و عالوه بر زیبا ســازی 
و مبلمــان شــهری در حوزه دانایــی و خردمندی و کتاب و 

مدارا و مروت برنامه ریزی داشته باشیم.

* بودجــه مصــوب  و محقــق  شــهرداری های ۴2 شــهر 
استان ۴5۰ میلیارد تومان است

در ادامــه رحیــم ســلیمانی راد مدیر کل امور شــهری 
و شــوراهای اســتانداری تهــران درنشســت مشــترک 
شــهرداران شــهرهای اســتان یــزد و تهــران گفــت:  
شــهرداری های اســتان تهــران  دارای۱۶شهرســتان 
و ۳۳بخــش بــا جمعیتی معــادل ۱۳ میلیــون و 2۹۴ نفر 
هســتند و از ایــن تعــداد 8 میلیون نفر در شــهر تهران 

سکونت دارند.
وی در ادامــه افــزود: بودجــه مصــوب  و محقــق 
شــهرداری های ۴2شهر اســتان دارای  بودجه به ارزش 
۴5۰میلیار تومان تعیین شــده اســت  و ســرانه بودجه 
هر شــهروند در اســتان تهران یــک میلیون و 2۰۰هزار 

تومان است.
 مدیــر کل دفتر امور شــهر و شــوراهای اســتانداری 

تهــران با اشــاره بــه تعــداد نیروی انســانی شــاغل در 
شــهرداری های اســتان تهران  خاطر نشان کرد: ۱۷هزار  
نفــر نیروی شــاغل در شــهرداری های اســتان تهران به 

خدمت مشغول هستند.
ســلیمانی راد گفت: ۹۹ایســتگاه آتش نشــانی فعال 
در اســتان داریم که بیشــترین تعداد آنها در اسالمشهر 
مســتقر هســتند، ۹مرکز دفن پســماند فعال داریم  که 
روزانه  ۱۱هزار تن پســماند عادی دفن می شود و تولید 
نخاله های ســاختمانی  ۶۱هزار تن و پســماند پزشکی در 

حدود  یک و نیم تن است. 
وی افــزود: رشــد قابل توجهی در بخــش افزایش در 
آمــد و حوزه فناوری اطالعات داشــتیم  و در بخش کمیت 
و کیفیــت طرح های عمرانی  شــاهد ارتقــای مطلوب  با به 
کارگیری مشــاوران عالی در همسویی طرح ها و پروژه ها 
بــا اختصاصات شــهری هســتیم و به کار گیــری نیروهای 
متخصص و جذب ســرمایه گذار خصوصی را در دســتور 

کار داریم.
مدیــر کل دفتر امور شــهر و شــوراهای اســتانداری 
تهران  با اشاره به 22 و نیم متر سرانه فضای سبز  اظهار 
داشــت : با اســتفاده از آبیــاری نوین قطــره ای با صرفه 
جویــی پیشــرفت خوبــی در زمینه توســعه فضای ســبز 
بوده و شــاهد رشــد جهشــی در ایجاد و احداث فضاهای 
فرهنگی و ورزشــی  با وجود محرومیت شــهرهای استان 

تهران هستیم.
سلیمانی راد گفت: خصوصی سازی حمل و نقل عمومی 

و زیبای ســازی شهری را بخوبی  اجرایی کردیم.
وی بــا اشــاره به نقاط ضعــف موجود خاطر نشــان کرد:  
تراکــم نیروی مازاد در شــهرداری ها ، مشــکل در حوزه 
تفکیــک  زباله از مبــدا و بازیافت پســماند، عدم نظارت 
بر ســاخت و سازغیر مجاز، نداشــتن درآمد پایدار قابل 
قبــول، کمبود میادین میوه و تــره بار  برخی از ضعف های 

ما در امور شهرهای استان تهران است.

* افــزون بر ۹۰ درصد شهرنشــین در اســتان تهران 
داریم 

در پایان نشســت محمد تقی زاده در نشست مشترک  

شــهرداران شهرهای اســتان یزد و تهران  اظهار داشت : 
پدیده شهرنشــینی مقوله جدیدی  اســت و همه دســت 
انــدرکاران و متخصصان رابرای مقابلــه با این پدیده به 
فکــر  می برد و بر اســاس آمــار در حال حاضر در اســتان 

تهران بیش از ۹۰ درصد شهرنشین داریم.
وی افزود:  نســبتهای جغرافیایی در حال تغییر اســت 
و 2۰ درصــد از جمعیت کل کشــور را  با وجود مشــکالت 

فراوان، در تهران جای دادیم.
معاون عمرانی استاندار تهران با بیان مشکالت موجود 
در تهران،  اظهار داشت : تراکم باالی جمعیتی، مهاجرت به 
تهران، آلودگی و ترافیک مشــکالت شهر تهران هستند و 
این در حالی اســت که در سایر استان ها مشکل محسوب 

نمی شــود و ما در یزد مشکل کم آبی را شاهد هستیم.
تقی زاده با بیان اهمیت نگاه برنامه محور اظهار داشت: 
برای مواجهه و رفع مشــکالت و رسیدن به برنامه مطلوب 

در آینده با دید برنامه محور به مشــکالت نگاه کنیم.
وی افزود: ارتقای شــرایط و کیفیت زندگی  و توســعه 
متــوازن در همه ابعاد شــهری یکی از اهــداف مدیریت 
شــهری اســت و اگر نگاه برنامه محور نداشته باشیم این 
توازن به هم می خورد. معاون عمرانی اســتاندار با اشاره 
به اهمیت رضایت مندی مردم خاطر نشــان کرد: رضایت  
همه شــهروندان بســیار اهمیت دارد و اگر رضایتمندی 
مردم را نداشــته باشــیم نتیجــه مطلوب و مناســب هم 

نخواهیم داشت.
تقی زاده گفت: منابع انســانی مهمترین ســرمایه برای 
ســازمانها هستند و برای مرتفع شدن مشکالت و مسائل 

به ابزار و امکانات مناســب روز نیاز داریم.
وی افزود: شهرداری ها طیف وسیعی از نیروی انسانی 
را در اختیــار دارنــد که  ظرفیت  بســیار مهمــی به منظور 

مدیریت شــهری برای حل مسائل محسوب می شود.
معــاون عمرانی اســتاندار گفت : تصدی گری شــهری 
مشــکل اصلی شهرداری هاســت و بهتر است ، بخشی از 

مسئولیت ها  به مردم واگذار شود.
تقــی زاده با بیان اهمیت شــهروندی نســبت به شــهر 
نشــینی اظهار داشــت: در  شهرنشــینی فرد  تعلق مکانی 
به شــهر ندارد و این مهم زمانی محقق می شــود که شــهر 

نشــینی به شــهروندی  تبدیل شود و این وظیفه مدیران 
اســت تا شــهروندان  شــهر را متعلق به خود بدانند و با 

افتخــار خود را یزدی و ورامینی و.. معرفی کنند.
وی گفــت:  یکــی  دیگــر از اقدامات اساســی مدیریت 
شــهری آمــوزش شــهروندی بــرای  اســتفاده  مطلــوب 
اقتصــادی و اجتماعی اســت و به عنوان مثــال ؛ ؛تفکیک 
زبالــه از مبدا حس مســئولیت پذیری برای  شــهروندان 

ایجاد می کند.
معاون سیاســی اســتاندار اظهار داشت : تفکیک زباله 
از مبــدا برای  شــهروندان تولید ثــروت می کند و آنها در 
حفاظــت محیط زیســت با مســئولین  مشــارکت می کنند 
و عــالوه بر مــوارد یاد شــده، صرفه جویی یکــی دیگر از 
مزایــای طــرح تفکیک زباله از مبدا اســت کــه  تعامل دو 

جانبه بین شــهروند و مدیریت شهری ایجاد می کند
تقی زاده با اشــاره به اهمیت هوشــمند سازی شهری 
خاطر نشــان کرد:  شــهرها کــم کم از اداره ســنتی خارج 
می شوند تا  از مزایای این طرح که ارتقای کیفیت خدمات 
شــهری، صرفه جویــی وافزایش در آمــد و ایجاد درآمد 

پایدار  را به همراه دارد بهره مند شــوند.
 وی افــزود: در مدیریــت شــهری هوشــمند وظایــف 
شــهرداری ها بــرای بــرآوردن توقعــات شــهروندان به 
دلیــل ارتباطــات نزدیکــی  که با فناوری روز ایجاد شــده 
ســنگین تر اســت، توقع شــهروندان از مدیریت شهری 
بیشتر می شــود.معاون عمرانی استاندار گفت: از منابع 
و ظرفیت هــا برای ســرمایه گذاری اساســی با اســتفاده 
از هوشــمند ســازی شــهری اســتفاده کنیم و با تشکیل 
کارگروه هــای تخصصــی تبــادل تجربیــات شــهرداران 
شــهرهای مختلــف را بــرای بهره وری بیشــتری داشــته 

باشیم. 
تقی زاده  عنوان کرد: باز آفرینی شــهری  یک  موضوع  
چنــد وجهی اســت  و زمانی موفق می شــویم کــه  طرح را 
از ابعــاد مختلف ببینیم طرح هــای عمرانی نیاز به بازبینی 
دارنــد. معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری یزد 
نیز در این همایش اظهار داشــت: در بازدید از شهرهای 
مختلف کشــور بهره مندی بسیاری خواهیم داشت، بویژه 
در خصــوص ســرمایه گــذاری و گردشــگری از تجربیات 

شهرداران تهران استفاده کردیم.
محســن صادقیــان به اهم مشــکالت شــهرداران یزد 
بــه تأمیــن نیــرو، بازآفرینی شــهری، منابــع اقتصادی و 

استخدامی اشاره کرد.
وی خطاب به شــهرداران تأکید کرد: مشــکالت شهر را 
بــه دقت احصا و به مــا ابالغ کنید تا بتوانیم در نشســت 
بــا مســئوالن ملــی در کمیته های تخصصی مطــرح کرده و 

پیگیری داشته باشیم.
این مقام مســئول اعــالم کرد: برای آب شــرب یزد از 
منابع داخلی اما برای صنعت از دریای عمان و خلیج فارس 
اســتفاده خواهیــم کــرد؛ تخصیــص آب از خلیج فارس 
کمتر از یکســال دیگر آغاز شــده و برای دریای عمان نیز 

اقدامات اولیه را شروع کرده ایم.
درحاشــیه این نشســت تعدادی از شهرداران استان 
یــزد و تهران موارد قابل طرح را بیــان کردند و پیرامون 

آن به بحث و گفتگو پرداختند.
همایش شــهرداران شهرهای اســتان یزد و تهران به 
مدت ســه روزبــه میزبانی اســتانداری تهران آغازشــد 
و از مناطــق گردشــگری و تفریحی و پروژه هــای عمرانی 
شــهرهای لواسان ،اوشان،فشــم،میگون وشهر شمشک 

در بندسر بازدید کردند.

نشست مشترک شهرداران شهرهای استان یزد
 و شهرداران شهرهای استان تهران 
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اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کاله

حافظاگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

خبر

با حمایت وزارت بهداشت ؛
پردیس  بیمارستان های 
تجهیز و راه اندازی می شود 

فرماندار شهرســتان پردیس گفت: مقرر شد 
تجهیــز و تکمیل بیمارســتان الغدیر به صورت 
تلفیقــی و از طریق ارز دولتی و با حمایت وزارت 
بهداشــت به عنوان اولین اولویت درمانی کشور 

به زودی آغاز شود. 
به گزارش خبرنگار فارس از پردیس، نشستی 
با حضور معاون درمان وزیر بهداشــت، نوبخت 
نماینده مجلس، عبدالعظیــم رضایی فرماندار 
شهرســتان پردیــس، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی بهشــتی، نماینده خیریــن و غیره در 

سالن جلسات وزارت بهداشت برگزار شد.
رضایی پس از این جلسه در جمع خبرنگاران 
در خصوص مصوبات و تصمیمات اتخاذ شــده 
در ایــن نشســت، اظهار کرد: طی این جلســه 
راه اندازی بیمارســتان الغدیر بومهن را در ادامه 
پیگیریهای گذشــته بررســی کردیم و اعضا در 

این نشست به راهکارهایی دست یافتند.
وی گفــت: مقــرر شــد تجهیــز و تکمیل 
بیمارســتان الغدیر به صورت تلفیقی و از طریق 
ارز دولتی و با حمایت وزارت بهداشت به عنوان 
اولین اولویت درمانی کشور به زودی آغاز شود.

رضایــی افــزود: در کنار این مــوارد بحث 
راه اندازی مجدد بیمارستان شفا با تعرفه دولتی 
مطرح شد تا تمامی شــهروندان از خدمات این 

بیمارستان بهره مند شوند.
فرماندار پردیس ادامه داد: توافقنامه ای برای 
بیمارستان شفا تنظیم شد که با هماهنگی هایی 
که با ســهامداران و نمایندگان این بیمارستان 
داشــتیم از ایــن توافقنامــه اســتقبال کرده و 
مقرر گردید تا مهر امســال این بیمارســتان با 

تعرفه های دولتی آغاز به کار کند.
وی اضافه کرد: مقرر شــد بیمارســتان شفا 
مجــددا فعال و از حمایت ها، نیروهای انســانی 
و پزشــکان متخصص وزارتخانه بهره مند شود 
همچنین از محل خریــد خدمات راهبردی نیز 
مبلغــی به عنوان مســاعدت و به صورت قیمت 

تمام شده در اختیار این بیمارستان قرار بگیرد.
رضایــی در خصوص دیــدار بــا حبیب اله 
طاهرخانی معاون راه و شهرسازی، در خصوص 
احداث فرهنگســرا در پروژه های مســکن مهر 
پردیــس بیان کــرد: طی این دیدار مقرر شــد 
یک فرهنگســرای بسیار مناســب، بزرگ و در 
خور جمعیت آینده شهرســتان پردیس در مسیر 

فازهای ۵ تا 9 پردیس طراحی و ساخته شود.
فرماندار شهرســتان پردیــس اذعان کرد: 
همچنین برای رفع مشــکل ســاختمان ادارات 
نیز راهکارهایی مطــرح و مقرر گردید از طریق 
راه هــای ممکن قانونی ایــن اتفاق به زودی در 
شهرســتان رخ دهد و این مشکل ادارات نیز حل 

شود.

ساخت پارک بانوان در 
لواسان

نخستین »پارک بانوان« در »لواسان« با 20  
درصد پیشرفت در حال ساخت است.

عــزت اهلل چراغــی، معاون فنــی و عمران 
شــهرداری لواســان بــا بیان این خبــر گفت: 
متأســفانه بانوان لواسان پارک ویژه ای نداشتند 
و بــرای فعالیت ورزشــی و فرهنگی به ســایر 

مجموعه های منطقه مراجعه می کردند. 
اکنون این پروژه برای ارائه خدمات با کیفیت 
ویژه بانوان در خیابان ســاحلی، ابتدای خیابان 

چناربن 3 در حال ساخت است.
 چراغــی افزود: فاز نخســت ایــن پروژه به 
مســاحت ۱۶ هزارمترمربع در ســال ۱39۷ و 
با اعتبــار 40 میلیارد ریال آغاز شــد20درصد 
پیشــرفت داشــته و این پارک دارای پیســت 
دوچرخه سواری، پیســت پیاده روی، آمفی تئاتر 
روباز، ســرویس بهداشتی، نمازخانه از امکانات 

پارک بانوان به شمار می رود.

خبر

سرمایه گذاری  و  اشتغالزایی 
در شهرک صنعتی دماوند2 کلید 

خورد

 مدیرعامل شــهرک های صنعتی استان تهران 
از آغاز اشــتغالزایی و ســرمایه گذاری در شهرک 
صنعتی دماونــد2 و احداث ۵واحد  تولیدی در این 
شــهرک خبر داد و گفت: احداث این شــهرک با 
زمین خوردن کلنگ پنــج واحد تولیدی و صنعتی 

برای ۱80نفر اشتغال ایجاد می کند.
بــه گــزارش ایرنــا، صابــر پرنیــان در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به آغاز فعالیت این شــهرک 
صنعتــی و کلنگ زنی پنج واحــد تولیدی، اظهار 
داشــت: امروز احداث ۵ طرح صنعتی آغاز شد که 
تمامــی این طرح هــا کمتر از یک ســال به بهره 

برداری می رسد.
وی با بیان اینکه امســال گام بلند اشــتغال در 
شهرســتان دماوند برداشته شده است، افزود: امید 
داریم تا پایان سال جاری، ۷0 طرح صنعتی در این 
شهرک کلنگ زنی شــود تا شاهد رشد قابل توجه 

در حوزه اشتغال شهرستان باشیم.
این مقام مســئول با تاکیــد براینکه پیش بینی 
می شود تا دو ســال آینده حدود ۷ هزار اشتغال در 
شــهرک صنعتی دماوند 2 ایجاد شود، خاطرنشان 
کرد: ســال گذشــته در حوزه زیرســاخت ها یک 
میلیارد تومان در شــهرک ها هزینه شــد و امسال 
این عدد را ۱8 برابر افزایش دادیم و نزدیک به 20 
میلیارد تومان از منابع داخلی شهرک های صنعتی 
استان اختصاص یافت تا در سال رونق تولید شاهد 

توسعه این بخش باشیم.
مجید صفری، فرماندار شهرســتان دماوند نیز 
در این خصوص اظهار داشــت: امروز اشتغالزایی 
و ســرمایه گذاری در شــهرک صنعتی دماوند 2 با 
کلنــگ زنی ۵ واحد تولیدی آغاز شــد که می توان 
به واحد تولیدی محصوالت شــوینده و پاک کننده 
بهداشــتی با فراهم سازی زمینه اشتغال برای 2۵ 
نفر به مســاحت بیــش از ۵302 مترمربع با برآورد 

اعتبار بالغ بر 4.۵ میلیارد تومان اشــاره کرد.
وی ادامــه داد: کلنگ واحــد تولید کیت های 
آزمایشــگاهی نیز با ایجاد اشتغال برای 24 نفر به 
مســاحت بیش از 329۱ مترمربع با برآورد اعتبار ۷ 
میلیــارد تومانی نیز از دیگر پروژه های کلنگ زنی 

شده در این شهرک صنعتی بود.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: سه واحد 
تولیدی دیگر شــامل تولید ماشین آالت منبت کار 
چوب به مســاحت 4294 مترمربع و ایجاد اشتغال 
بــرای ۱00 نفر با برآورد اعتباری ۶ میلیارد تومان، 
واحد تولید لوازم برقی خانگی با ایجاد اشتغال برای 
۱2 نفر در مساحت بیش از 2۵8۱ مترمربع و برآورد 
اعتباری بالــغ بر ۶.۵ میلیارد تومــان و همچنین 
واحد تولیدی بســته بندی زعفران، خشکبار و تخم 
مرغ به مســاحت 2۶۱9 مترمربع و ایجاد اشــتغال 
برای 20 نفر از دیگر پروژه های کلنگ زنی شــده 
است.صفری تقویت زیرساخت های شهرک های 
صنعتــی را یکــی از اولویت های این شهرســتان 
در بخــش اقتصاد مقاومتی دانســت و بیان کرد: 
شهرســتان دماوند دارای سه شهرک صنعتی آینه 
ورزان به مســاحت 28.8 هکتار، شهرک صنعتی 
دماوند ۱ به مساحت ۱30 هکتار و شهرک صنعتی 

دماوند2 به مساحت 2۱3 هکتار است.
ایــن مقام مســئول ادامه داد: هــم اکنون در 
شــهرک صنعتی آینــه ورزان ۷0 واحــد تولیدی 
وجــود دارد کــه بیش از نیمــی از آن فعال بوده و  

۱200 نفر مشغول به کار هستند.
وی به شــهرک صنعتی دماوند۱ اشــاره کرد و 
افــزود: این شــهرک صنعتی به دلیل مشــکالت 
حقوقــی متوقف مانده و در قــوه قضائیه نیز پیگیر 

مسائل حقوقی و رفع مشکالت آن هستیم.
صفــری به شــهرک صنعتی دماوند 2 اشــاره 
کــرد و افزود: این شــهرک صنعتی ۱2ســال با 
مشکالتی همچون معارضین، نداشتن مجوزهای 
الزم، خدمات زیربنایــی همچون آب، گاز، برق و 
همچنین تعریض راه روبه رو بود که توانســتیم در 
مدت کمتر از یک سال مشکل را حل کنیم و امسال 
فعالیت این شــهرک آغاز شــد.وی با بیان اینکه 
شــهرک صنعتی دماوند 2 قابلیت اشــتغال زایی 
هفــت هزار نفر را دارد، ادامه داد: در این شــهرک 
پیــش بینی بیش از ۵00 واحــد صنعتی، صنفی و 
کارگاهــی صــورت گرفته کــه واحدهای صنفی 
و کارگاهــی آن از ۱00 تا 300 متــر و واحدهای 
صنعتــی از 2 تا ۵ هزار متر هســتند و اولویت ما در 
این شهرک حمایت از صنایع تبدیلی، پاک و دانش 

بنیان است.

بهره برداری از 5 پروژه بوم گردی و گردشگری در دماوند 
رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان دماوند از بهره برداری از پنج 
پــروژه بوم گردی و گردشــگری در هفته دولت در این 

شهرستان خبر داد. 
شهرام شــهریفی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
دماوند با اشــاره به فعالیت واحدهای بوم گردی در این 
شهرســتان اظهار کرد: در حال حاضــر تعداد ۱4 واحد 
بوم گــردی در دماوند در حال فعالیت بوده و چهار واحد 
دیگر نیز با پیشــرفت اجرایی ۵0 تا 80 درصدی در حال 

احداث است.
وی افــزود: عالوه بر این، تعداد ۱0 پروژه بوم گردی 
دیگر نیز در دست اقدام است که امیدواریم تا پایان سال 
جاری به بهره برداری برسد؛ در این راستا عالوه بر حمایت 
دولت، حوزه شهرســتانی نیز با توجه به پتانسیل موجود 
در روستاهای دماوند، توسعه گردشگری به ویژه توسعه 
اقامتگاه های بوم گردی را مورد توجه قرار داده اســت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســتان دماوند ادامه داد: از دیگر موارد قابل توجه، 
آماده شــدن دو طرح گردشگری در روستاهای جورد و 
هویر است که امیدواریم در شورای برنامه ریزی استان 
تهران به تصویب برسد. شریفی با اشاره به بهره برداری 
از دو واحــد بوم گردی در دماوند در هفته دولت گفت: دو 
ملک قدیمی در دماوند، به منظور بوم گردی مورد توجه 
قــرار گرفته و تاکنون هر یک از آنها فارغ از ارزش ریالی 
ملک، بالغ بر ۵00 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه در 

بر داشته است؛ در این راستا ما نیز به دنبال ارائه تسهیالت 
به این افراد هســتیم.با وجود ایجاد زیرساخت ها، هنوز 

پاسخگوی سیل عظیم گردشگران در دماوند نیستیم.
وی عنوان کرد: عالوه بــر این از دیگر پروژه هایی 
که در هفته دولت در دماوند به بهره برداری می رســد، 
می توان به هتل نمکی، رستوران بام هراز و دروازه ملل 
کیالن اشــاره کرد.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرســتان دماوند اظهار داشت: 
با توجه به آمار متقاضیان و گردشــگرانی که به دماوند 
سفر می کنند، در سال های اخیر زیرساخت هایی در این 
خصوص ایجاد شده اســت، اما هنوز پاسخگوی سیل 

عظیم گردشگران نیستیم.
شریفی تصریح کرد: با این وجود، در سال جاری شاهد 
افزایش صددرصدی ضریب اشــغال مراکز اقامتی در 

شهرســتان دماوند هستیم که این امر حتی در دورترین 
روستاها نیز به چشم می خورد. وی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر تعداد چهــار هتل در دماوند در حال احداث 
و تکمیل اســت کــه دو مورد از آنها، پیشــرفتی ۶0 و 
۷0 درصدی دارد، اما مســائل اقتصادی، روند تکمیل 
پروژه ها را طوالنی تر می کند؛ با این وجود امیدواریم که 
با سرعت بخشی بیشتر، در اواخر سال آینده این دو هتل 

را بر مدار سرویس دهی قرار دهیم.

* ایجاد دهکده صنایع دستی در روستای 
آیینه ورزان دماوند

رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان دماوند اظهار داشت: با توجه 
به تدوین سند توســعه این شهرستان، ما از سه طریق 

ایجــاد مرکز فروش برای عرضه محصوالت، در اختیار 
قرار دادن مواد اولیه ارزان قیمت و ایجاد کارگاه و فضای 
تولید، می توانســتیم در حوزه صنایع دستی یاری رسان 
باشیم.شــریفی ادامه داد: این موارد در نهایت منجر به 
ایده ایجاد دهکده صنایع دستی در دماوند شد که با توجه 
به پتانسیل روســتای آیینه ورزان، شاهد افتتاح دهکده 

صنایع دستی در این روستا خواهیم بود.

* اشتغال به کار 500 نفر در دهکده صنایع 
دستی دماوند

وی اضافه کرد: بــه این ترتیب قطعه زمینی بالغ بر 
پنج هکتار تخصیص داده می شود که با مشارکت بخش 
خصوصی و هنرمندان منطقه، فضای کارگاهی و عرضه 
محصوالت ایجاد شده و در کنار آن، مباحث گردشگری 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان دماوند بیان کرد: بر اساس سند 
توسعه، تا سال ۱400 باید حداقل فاز اول دهکده صنایع 
دســتی به بهره برداری برسد که در این صورت، شرایط 

اشتغال ۵00 نفر به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد.
شریفی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نیازمند 20 
میلیارد تومان اعتبار است، اما اجرای فاز نخست آن، پنج 
میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت که بخشی از آن 
از طریق ســرمایه گذار خصوصی و بخشی نیز از طریق 

جذب اعتبارات ملی انجام می شود.

رکورد شکنی بزرگ ترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه

نیروگاه ســیکل ترکیبی شــهدای پاکدشت 
)دماوند(، رکورد تولید در پرمصرف ترین ساعت 

برق کشور را ثبت کرد. 
به گــزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات 
بانک دی، محســن امیری، سرپرســت و عضو 
هیئت مدیره شــرکت مدیریت تولید برق دماوند 

بــا اعالم این خبــر گفت: نیروگاه بــرق دماوند 
توانســت با تولید 2220  مگاوات ساعت انرژی 
الکتریکی در ســاعت 22 روز ســه شنبه، هشتم 
مرداد سال جاری رکورد بیشترین تولید کشور در 

ساعت پیک بار مصرف را ثبت کند.
امیری با بیان این که این موفقیت در راستای 
اقدامات انجام شــده در جهــت تولید مطمئن و 
پایداری شــبکه برق کشــور محقق شده است، 
افــزود: درحالی که در پیک تابســتانی مصرف 
برق کشــور با افزایش مصرف ناشی از باالرفتن 
درجه حرارت هوا رو برو می شــود، نیروگاه برق 
دماوند 2۵0 مگاوات به ظرفیت تولید خود افزود 
تا در ســالی که رونق تولید سرلوحه فعالیت های 
واحدهای تولیدی کشــور است، سهم خود را ایفا 

نماید.  عضو هیئت مدیره شــرکت مدیریت تولید 
برق دماوندضمن اشاره به اجرای طرح مدیا برای 
رفع مشــکالت ناشــی از کمبود برق در کشور 
تصریح کرد: با اجرای این طرح که ســریع ترین 
شــیوه افزایش تولید برای چنیــن نیروگاه هایی 
محسوب می شــود و افزایش ظرفیت تولید این 
نیروگاه تا 2۵0 مگاوات، تالش کردیم با افزایش 
میزان تولیــد همزمان با باالرفتن میزان مصرف 
برق ناشــی ازگرمای هوا، کشــور با چالش های 
کمتری در حوزه تولید نیــروی الکتریکی روبرو 

شود.
وی افزود:انجــام اقدامــات اصالحی و رفع 
محدودیت هــای تولید و همچنین اســتفاده از 
سیســتم خنک کاری هــوای ورودی واحدهای 

نیروگاه از جمله عواملی است که  زمینه دستیابی 
به این رکورد افتخار آمیــز را فراهم کرد.امیری 
بــا یادآوری این که نیروگاه برق دماوند به عنوان 
یک ســرمایه ملی و ارزشمند ترین دارایی بانک 
دی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در 
تولید برق کشور است، افزود: عزم نیروگاه دماوند 
بر این اســت که این ظرفیت ها در سال جاری با 
پیاده ســازی پروژه های بهبــود، افزایش یابد تا 
بتواند همچنان ســهم ۵ درصــدی از تولید برق 

کشور را  عملیاتی کند.
 گفتنی اســت نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای 
پاکدشــت )دماوند( به عنوان بزرگترین نیروگاه 
ســیکل ترکیبی خاورمیانــه یکی از دارایی های 

ارزشمند بانک دی است.

با حضور مسئوالن؛

عملیات روکش آسفالت کمربندی پاکدشت آغاز شد

عملیات روکش آسفالت کمربندی پاکدشت، پروژه 
ای که اجرای آن ده ســال به درازا کشیده بود  با حضور 

مسئوالن شهرستان آغاز شد.
به گزارش ایرنا شهرستان پاکدشت، نقطه خروجی 
اســتان تهران به سمت استان سمنان است که به دلیل 
قرار گرفتن در مســیر جاده ترانزیت امام رضا)ع( و شرق 
کشور، همواره با مشکل ترافیک و عبور هزاران دستگاه 
خودروی ســنگین و سبک همراه است که به دلیل نبود 

کمربندی مجبورند از میان شهر عبور کنند.
گاه وقوع یک تصادف یا اجرای عملیاتی عمرانی در 
این محور، ترافیک های چند کیلومتری را ایجاد می کند 
که نمونه ای از این موارد را می توان در ســیالب اوایل 
امســال و ورود آب به جاده که به ایجــاد ترافیک چند 
کیلومتری در محور امام رضا)ع( منجر شــد، مشــاهده 
کرد.بــا وجود آن که در اکثر شــهرها عبور خودروهای 
سنگین از میان شهر ممنوع می باشد ، ولی در شهرستان 
پاکدشت تمامی خودروهای عبوری از جمله خودروهای 
سنگین مجبورند برای رســیدن به استان های شرقی 
از میان شــهر عبور کنند و ســه شهرک صنعتی، صدها 
واحد تولیــدی و صنعتی در این شهرســتان ، بر تعداد 
این خودروهای سنگین می افزاید.در دولت نهم بود که 
احداث کمربندی جنوبی پاکدشت به طول 32 کیلومتر 

در دســتور کار قرار گرفت ولی با مشــکالت به وجود 
آمده در زمینه تأمین اعتبار، اجرای آن بیش از ده ســال 
به طول انجامید ولی با پیگیری مســئوالن شهرستانی، 
اســتانی و کشوری و با آغاز عملیات روکش آسفالت، به 
نظر می رســد که تکمیل این پروژه مهم ملی که یکی از 
مطالبات مردم پاکدشت است به زودی محقق می شود.

* اجــرای کمربندی پاکدشــت به 400 
میلیارد تومان نیاز دارد

معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه دوم تیرماه سال گذشــته در بازدید از این پروژه 
گفت: برای اجرای کمربندی 32 کیلومتری شهرستان 
پاکدشــت به 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که 
در جلســه مشــترک با مسئوالن اســتان تهران و این 
شهرســتان، چگونگی اختصاص آن مورد بررسی قرار 

می گیرد.
محمد باقر نوبخت گفت: کمربندی پاکدشت، یکی 
از پروژه هــای مهم برای رفع مشــکالت ترافیکی در 
محور تهران – سمنان است که اجرای آن می تواند گره 

کور ترافیکی این منطقه را برطرف کند.
وی اظهار داشــت: عبور جاده ترانزیتی امام رضا)ع( 
از داخل شــهرها باعث افزایش میزان ترافیک شــده و 
مشــکالتی را برای مردم و مســافران به همراه دارد و 

تنها راه رفع آن، احداث کمربندی در منطقه پاکدشــت 
است. ســخنگوی دولت تصریح کرد: اعتبار محدودی 
در بودجه ســال 9۷ به اجرای این پروژه اختصاص یافته 
که طــی دو ماه ابتدای ســال 90 درصد آن تخصیص 

داده شده است .
وی تأکید کرد: بــرای اختصاص چنین بودجه قابل 
توجهی، به برنامه زمان بندی نیاز است تا این طرح مهم 

به صورت عقالئی اجرا و تکمیل شود.
* پروژه ای که ۱0 ســال اجرایی نشــده 

است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
احداث کمربندی شهرستان پاکدشت در این استان را به 
عنوان یکی از قدیمی ترین پروژه های راه و شهرسازی 

معرفی کرد که حدود ۱0 سال اجرایی نشده است.
نعمت اهلل ترکی دوم دیماه سال 9۷ در جمع اعضای 
هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با 
اشــاره به تکمیل نشدن کمربندی شهرستان پاکدشت 
گفت : این پروژه از ســال 88 تاکنون تکمیل نشــده و 
بالتکلیف ماندن آن به مشــکالت مردم منطقه افزوده 

است.
* مشــکل ترافیک شرق تهران با احداث 

کمربندی پاکدشت حل می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران 
24 اســفند سال 9۷ در جریان بازدید از روند اجرای این 
پروژه گفت: کمربندی جنوبی پاکدشت به دلیل اتصال 
استان های شرقی کشور به پایتخت، از اهمیت ویژه ای 
درکاهش مشکل ترافیک شرق استان برخوردار است و 

باید این طرح هر چه زودتر تکمیل شود.
محمــد تقــی زاده افزود:  بیش از یــک دهه از آغاز 
عملیــات احداث کمربنــدی 32 کیلومتــری جنوبی 
پاکدشــت می گذرد که اجرای آن بــه دالیل متعددی 
متوقف شده اســت. وی تصریح کرد: این کمربندی به 
دلیل متصل کردن اســتان های شرقی کشور به تهران 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و نبود آن باعث شده 

تا بار ترافیکی به داخل شهرســتان پاکدشــت منتقل 
شــود که این امر باعث بروز حــوادث رانندگی متعدد و 

ترافیک های کور در این منطقه شده است.
وی گفت: به منظور اجرای این طرح منابع مالی مورد 
نیاز بررســی شده و سعی می شود تا در قالب برنامه زمان 

بندی مشخصی منابع تأمین شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران 
گفت: در حال حاضر یک ســوم از این پروژه آزاد سازی 
شــده و تالش می شود تا همزمان با تملک اراضی باقی 
مانده، عملیات زیرسازی و اجرایی انجام شود. وی تأکید 
کرد: تا زمانی که پروژه به روند مناســب اجرایی نرسد، 
کمیتــه کاری با حضور معاون عمرانی اســتانداری به 
صورت هفتگی برگزار می شود تا نتیجه مطلوب حاصل 

شود.
* عملیــات روکش آســفالت کمربندی 

پاکدشت آغاز شد
فرماندار شهرستان پاکدشت از آغاز عملیات روکش 
آسفالت کمربندی پاکدشت از منطقه فرون آباد خبر داد.

هــادی تمهیدی در جریــان بازدیــد از این پروژه 
گفت: در ســایه همدلی و تالش بی شــائبه مسئوالن 
شهرستانی، اســتانی و کشوری و مشارکت و همراهی 
مالکان اراضی طول مســیر، عملیات آســفالت ریزی 
فاز اول پروژه کمربندی جنوبی شهرســتان پاکدشت 
از محدوده فرون آباد آغاز شــد.وی افزود: فاز نخســت 
ایــن پروژه 32 کیلومتری با عرض ۷۶ متر، ۱0 کیلومتر 
اســت که در ســال 9۷،  در ردیف پروژه های ملی قرار 
گرفت و قــرارگاه خاتم االنبیاء بــه عنوان مجری این 
پروژه عملیات اجرایی آن را آغاز کرد .وی از مدیران کل 
جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استان تهران خواست 
اقدامات الزم برای تســریع در رفع موانع باقی مانده در 
مســیر اجرای این پروژه مهم را انجام دهند . تمهیدی 
تصریح کرد: همزمان بــا اجرای این عملیات، پیگیری 
امور تملک و آزادسازی ادامه مسیر در بخش شریف آباد 

به عنوان انتهای مسیر کمربندی انجام می شود.


