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افتتاح ۸۰ پروژه عمرانی، آموزشی و خدماتی در دهه فجر
فرماندار شهریار خبر داد؛
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معاونت فنی و عمرانی خبرداد؛

 افزایش سرانه آموزشی از 
اولویت های فرمانداری قدس

پیشرفت۷۰ درصدی پروژه جاده 
سالمت فاز یک اندیشه 

2

رویکرد ما در بهره گیری از جوانان و توجه 
جدی به توانمندی آنهاست
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رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار : فرماندار شهرستان قدس:

فرماندار مالرد:  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب تهران 
خبر داد؛

پایان عملیات عمرانی انتقال 
فاضالب مالرد در فروردین 14۰۰

43

تغییر منع تردد شبانه در  
محدودیت های کرونایی

غرب استان تهران

م  ز مبر ؛ نیا تــی کینگ طبقا ر پا
د  ر س و مال ، قد ر یا شهر

، طلیعه خدمت به مردم؛ دهه فجر

افتتاح ۱۰پروژه عمرانی ؛ خدمتی دیگر از شهرداری مالرد 

راستای  در  شاخص  عمرانی  پروژه های  از  برداری  بهره  و  افتتاح  از  مالرد  شهردار 
خدمت رسانی به مردم فهیم شهر مالرد درایام شکوهمند پیروزی انقالب خبر 

داد.
 به گزارش جام جم ، محمد صادق کولیوند ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن 
دهه مبارک فجر  گفت: همزمان با دهه مبارک فجر، 10پروژه عمرانی با اعتباری بالغ 
بر۲77 میلیارد و 700 میلیون ریال در شهر مالرد مورد افتتاح و بهره  برداری قرار 
گرفت . وی در این باره افزود: با همکاری و پشتیبانی شورای اسالمی و زحمات 
شبانه روزی کارکنان خدوم شهرداری مالرد و با وجود شیوع ویروس منحوس 
کرونا، موفق به احداث 10پروژه عمرانی شده ایم که با یاری خداوند ، تقدیم مردم 
شریف مالرد می  شود.  کولیوند تصریح کرد: از آن جایی که ایجاد بسترهای مناسب 

خدماتی در راستای ارائه خدمات بهینه و موثر به شهروندان، امری بسیار ضروری 
محسوب می شود؛ اجرای تمام پروژه های عمرانی از منابع داخلي شهرداري تامین 
شده است .   وی در ادامه همین مبحث عنوان کرد: بر اساس وظایف مطابق 
با درجه، تشکیالت و توان تخصصي خود و در  با قانون، شهرداري  ها متناسب 
راستاي وظایف محوله در چارچوب برنامه و بودجه ساالنه مصوب شوراي اسالمي 
به  و  مردمی  مطالبات  بندی  اولویت  براساس  داخلي،  منابع  پشتوانه  به  شهر، 

صورت متوازن، اقدام به اجراي پروژه های مختلف در شهر می کنیم. 
این مسئول با بیان این که افزایش سرانه  فضای سبز شهری در ارتقای روحیه 
شهروندان موثرخواهد بود، گفت: با هدف زیباسازی شهر و ایجاد بهترین فرصت 
سرآسیاب  بخش  در  شهروندان  اجتماعی  ارتباط  مهارت های  شکوفایی  برای 
شرقی، دو بوستان یاس با اعتبار15 میلیارد ریال و مساحت 6000 مترمربع وبوستان 
راه اندازی  مترمربع    9000 بوستان  بامساحت  ریال  میلیارد   17 اعتبار  با  دانش 
شده اند. در ادامه کولیوند اظهار داشت: برای حفظ شان و جایگاه شهروندان و 
تکریم ارباب رجوع، پروژه  ساختمان جدید پارلمان شهری مالرد با اعتبار 68 میلیارد 
و 700 میلیون ریال و مساحت بنا 1800 مترمربع در دو طبقه دارای  سالن جلسات و 
سالن آمفی تئاتر با ظرفیت بیش از 160 نفر، ساختمان و سایت موتوری معاونت 

خدمات شهری با اعتبار60 میلیارد ریال ومساحت بنا 1۲00 مترمربع در 3 طبقه ، 
مساحت کل سایت 13000 متر مربع و ساختمان اداری-خدماتی سازمان مدیریت 
آرامستان هابا اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال و مساحت بنا ۲۲50 مترمربع در 3 
طبقه شامل سالن نماز میت، سالن انتظار، واحد متوفیات و قسمت های اداری 
با سازه بتنی مد نظر قرار گرفته است.  مدیریت شهری مالرد به افزایش سرانه های 
ورزشی این شهر نیز اشاره کرد و افزود: به منظور باال بردن سرانه ورزشی در شهر 
بزرگ  پروژه  کلنگ  جوانان،  خصوصا  مردم  برای  نشاط  و  روحیه  ایجاد  و  مالرد 
زمین های ورزشی بلوار شهیدان شوریابی در سال 99 و با شعار "شهرداری مالرد، 
حامی ورزش جوانان" به زمین زده شد و بحمداهلل این پروژه هم اکنون آماده بهره 

برداری در دهه مبارک فجر است.  
وی در تشریح این پروژه خاطرنشان کرد: احداث این مجموعه ورزشی با اعتباری 
بالغ بر 1۲میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲900 مترمربع شامل امکاناتی از قبیل 
زمین چمن مصنوعی، والیبال ، بسکتبال و بدمینتون است و احداث آن با همت 
آن  امکانات  و  شد  انجام  مالرد  شهرداری  خدوم  پرسنل  شبانه روزی  پیگیری  و 

رایگان در اختیار شهروندان  مالرد قرار خواهد گرفت.  
به گفته کولیوند، احداث پیاده راه  بلوار شیوا در مارلیک به طول 480 متر، اولین 

این باره  در  وی  داردم.  دوچرخه  ویژه  مسیر  که  است  مالرد  شهر  در  راه  پیاده 
برای شهروندان  اعتبار 10 میلیاردریال در منطقه مارلیک  با  این طرح  می افزاید: 
آماده بهره برداری است و همچنین پیاده راه گلزار شهدای مالرد به طول 400 متر با 
اعتبار 10 میلیارد ریالی با هدف تأمین آرامش و رفاه حال شهروندان صورت گرفته 

است. 
وی به اجرای پروژه هدایت آب های سطحی که منجر به حل مشکل آبگرفتگی 
شدید تقاطع چناران، دکتر حسابی و بلوار آیت ا. .. رفسنجانی  و رفع گره ترافیکی و 
روانسازی خودروهای عبوری این منطقه شده اشاره کرد و گفت: اصالح هندسی 
و هدایت آب های سطحی این تقاطع با 15 میلیارد ریال اعتبار و همچنین الین 
کندرو بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سرآسیاب شرقی به طول هزار 
و 750متر و 15 میلیارد ریال اعتبار، وارد فاز بهره برداری شد که الحاق این الین 
کندرو به مسیر جنوب به شمال آن تاثیر بسزایی در روان سازی ترافیک خروجی 
از شهر خصوصا در ساعات اولیه صبح و مراجعه شهروندان به محل کار دارد.  
کولیوند شهردار مالرد در پایان از همکاری و همراهی اعضای شورای اسالمی و 
دستگاه های خدمات رسان شهر در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

فهیم و شریف مالرد قدردانی کرد.

خانه  در  شهریار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  حضور  با  جوانان  فکر  اتاق 
از  بهره گیری  در  ما  رویکرد  کرد:  تاکید  لو  هاشم  آن   طی  و  شد  برگزار  جوان 

جوانان، توجه جدی به توانمندی آنهاست. 
سمن ها  دوسویه  مشارکت  و  نخبه  جوانان  جذب  بر  تاکید  ضمن  جلسه  این  در   
در  جوان  مشاوران  ظرفیت  سازی  فعال  و  دولتی  دستگاه های  با  جوانان  و 
دستگاه های اجرائی؛ مقرر شد بانک اطالعاتی جوانان تکمیل و راه اندازی و ساختار 
جوانان،  و  ورزش  حوزه  در  اسپانسر  جذب  همچنین  شود.   اصالح  جوانان  آماری 
کار  برنامه ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از سازمان های مردم نهاد نیز در دستور 

قرار گرفت. 
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را  خود  تالش  تمام   : داشت  اظهار  شهریار  شهردار  کاویانی،  بهروز 
می کنیم تا پروژه های در دست اقدام در زودترین زمان ممکن با بهترین 

کیفیت  به اتمام برسد و برای آسایش مردم شهریار ، تقدیم آنها شود. 
وی افزود : با وجود وضعیت بد اقتصادی و شرایط حاکم برشهرستان 

پروژه های  می باشد،  کشور  عمومی  وضعیت  از  ناشی  که  شهریار 
خوبی در دست اجرا داریم و به طور فعال پیگیر به سرانجام رسیدن 

 آنها هستیم .  کاویانی گفت: تقاطع چند منظوره جهاد و بسیج که در 
روان سازی ترافیک منطقه بسیار حائز اهمیت هستند، با جدیت در 
حال اجرا می باشند و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال از پل موسوم 
خوب  مردم  دل  بدینوسیله  تا  کنیم  برداری  بهره  جهاد  میدان  به 
اتالف  و  ترافیکی  گره های  که  می دانیم  ما  نمائیم.  شاد  را  شهر  این 

زمان برای مردم سخت است، اما انتظار داریم با همراهی بیشتر و 
شکیبایی خدمتگزاران خود را در به ثمر رسیدن پروژه های مفید و 
تاثیر گذار، همراهی کنند.  شهردار شهریار افزود:  بزودی شاهد افتتاح 
برخی از پروژه های در دست اجرا در شهر شهریار با حضور مسئوالن 

شهرستان و استان خواهیم بود.

تراز نامهدرآمد و هزينهجمع مانده اول سال و گردش عملیاتجمع عملیات 6 ماههمانده اول دورهشرحرديف

بستانكاربدهكاربستانكاربدهكاربستانكاربدهكاربستانكاربدهكاربستانكاربدهكار
219,417,505,57605,122,735,008,8014,905,791,386,4385,342,152,514,3774,905,791,386,438436,361,127,9390بانكها جاري1
7,106,837,844056,111,540,00047,670,524,00063,218,377,84447,670,524,00015,547,853,8440بانكها سپرده2
07,106,837,84425,515,464,00033,956,540,00025,515,464,00041,063,377,844015,547,913,844سپرده اشخاص3
603,454,526023,706,600,82119,803,641,96124,310,055,34719,803,641,9614,506,413,3860تنخواه گردان4
11,149,993,00900011,149,993,009011,149,993,0090پيش پرداختها5
117,219,485,875031,163,738,99916,501,565,622148,383,224,87416,501,565,622131,881,659,2520علي الحسابها6
41,245,552,04506,969,931,2412,914,651,87948,215,483,2862,914,651,87945,300,831,4070بدهكاران7
195,830,197,4370169,084,175,24436,434,200,000364,914,372,68136,434,200,000328,480,172,6810حسابهاي انتظامي8
195,830,197,43741,984,200,000174,634,175,24441,984,200,000370,464,372,6810328,480,172,681طرف حسابهاي انتظامي9
622,362,070,401081,386,609,325138,150,355,129703,748,679,726138,150,355,129565,598,324,5970اسناد دريافتني10
0037,471,715,725037,471,715,725037,471,715,7250اسناد دريافتنی برگشتی11
622,362,070,40195,128,639,40475,836,609,32595,128,639,404698,198,679,7260603,070,040,322درآمد در جريان وصول12
255,777,845,15104,452,014,25416,125,347,297260,229,859,40516,125,347,297244,104,512,1080مازاد13
00000000مساعده14
284,004,898,964262,650,598,530254,154,077,950262,650,598,530538,158,976,9140275,508,378,384كسورات15
301,193,465,122158,344,037,03874,789,375,279158,344,037,038375,982,840,4010217,638,803,363بستانكاران16
33,370,398,02061,682,188,980028,311,790,960 1,466,716,884  33,370,398,020  60,215,472,096 اسناد پرداختني17
0000 -  -  - افتتاحيه18
915,708,862,205450,525,384915,258,336,8210 450,525,384  915,708,862,205  - مصارف اقتصادی)هزينه ای(19
51,017,544,000051,017,544,0000 -  51,017,544,000  - ماموريت كالبدی وشهرسازی20-1
70,616,788,243125,000,00070,491,788,2430 125,000,000  70,616,788,243  - ماموريت محيط زيست وخدمات شهری21-2
2,060,000,00002,060,000,0000 -  2,060,000,000  - ماموريت ايمنی ومديريت بحران22-3
142,789,259,9670142,789,259,9670 -  142,789,259,967  - ماموريت حمل ونقل وترافيک23-4
29,534,402,905029,534,402,9050 -  29,534,402,905  - ماموريت خدمات مديريت24-5
73,195,005,886073,195,005,8860 -  73,195,005,886  - ماموريت اجتماعی وفرهنگی25-6
00000 -  -  - بدهيهای قطعی26
3,871,851,7971,593,936,254,2371,590,064,402,44000 1,593,936,254,237  3,871,851,797  - درآمدهای كد  27100000
35,280,00046,162,719,77646,127,439,77600 46,162,719,776  35,280,000  - درآمدهای كد  28200000
00000 -  -  - درآمدهای كد  29300000

1,470,712,941,8641,470,712,941,8647,438,903,666,4057,438,903,666,4058,909,616,608,2698,909,616,608,2691,284,346,337,8221,636,191,842,2161,820,402,603,9481,468,557,099,554جمع كل
351,845,504,394351,845,504,394مازاد مثبت 6 ماهه اول سال 99

شهردار شهریار خبر داد؛

پل غیر هم سطح میدان جهاد تا پایان سال بهره برداری می شود

ترازنامه درآمد وهزينه جمع مانده وگردش عملیات گردش عملیات 12 ماهه سال مانده اول سال شرح
بستانكار رديف بدهكار بستانكار بدهكار بستانكار بدهكار بستانكار بدهكار بستانكار بدهكار حسابها

219,417,505,576 7,564,827,637,754 7,784,245,143,330 7,564,827,637,754 7,761,299,971,396 22,945,171,934 بانكها جاري 1
7,106,837,844 4,494,261,000 11,601,098,844 4,494,261,000 7,477,085,000 4,124,013,844 بانكها سپرده 2

603,454,526 43,993,334,265 44,596,788,791 43,993,334,265 44,368,565,291 228,223,500 تنخواه گردان 3

11,149,993,009 0 11,149,993,009 0 0 11,149,993,009 پيش پرداختها 4
117,219,485,875 41,190,750,310 158,410,236,185 41,190,750,310 79,255,390,142 79,154,846,043 علي الحسابها 5
41,245,552,045 5,597,210,335 46,842,762,380 5,597,210,335 29,719,073,548 17,123,688,832 بدهكاران 6
622,362,070,401 316,153,360,463 938,515,430,864 316,153,360,463 361,276,897,555 577,238,533,309 اسناددريافتني  7

0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 مساعده 8
 537,855,166,829 3,802,767,307 541,657,934,136 3,802,767,307 7,814,887,743 533,843,046,393 مازاد 9
 195,830,197,437 169,311,499,750 365,141,697,187 169,311,499,750 316,738,914,750 48,402,782,437 حسابهاي انتظامي 10

284,004,898,964 703,439,361,337 419,434,462,373 445,221,386,007 419,434,462,373 258,217,975,330 كسورات 11
301,193,465,122 606,010,608,908 304,817,143,786 258,070,778,170 304,817,143,786 347,939,830,738 بستانكاران 12
622,362,070,401 938,515,430,864 316,153,360,463 361,276,897,555 316,153,360,463 577,238,533,309 درآمددرجريان وصول 13
7,106,837,844 10,334,038,844 3,227,201,000 6,510,025,000 3,227,201,000 3,824,013,844 سپرده اشحاص 14
60,215,472,096 128,985,961,834 68,770,489,738 70,393,798,191 68,770,489,738 58,592,163,643 اسناد پرداختنی 15

195,830,197,437  365,141,697,187 169,311,499,750 316,738,914,750 169,311,499,750 48,402,782,437 طرف حسابهاي انتظامي 16
528,444,924,999 14,687,673,767 543,132,598,766 14,687,673,767 543,132,598,766 هزينه هاي وظيفه خدمات اداري 17
1,062,891,250,057 1,323,078,800 1,064,214,328,857 1,323,078,800 1,064,214,328,857 هزينه هاي وظيفه خدمات شهري 18

0 0 0 سايرپرداختهای جاری 19
36,437,673,449 5,000,000 36,442,673,449 5,000,000 36,442,673,449 هزينه برنامه 1 عمراني 19
37,159,498,523 0 37,159,498,523 0 37,159,498,523 هزينه برنامه 2 عمراني 20

376,268,484,565 3,900,020,000 380,168,504,565 3,900,020,000 380,168,504,565 هزينه برنامه 3 عمراني 21
36,082,969,216 0 36,082,969,216 0 36,082,969,216 هزينه برنامه 4 عمراني 22

416,866,249,441 0 416,866,249,441 0 416,866,249,441 هزينه برنامه 5 عمراني 22
183,467,997,835 0 183,467,997,835 0 183,467,997,835 هزينه برنامه 6 عمراني 23

69,706,156,468 0 69,706,156,468 0 69,706,156,468 هزينه برنامه 7 عمراني 24
12,376,675,000 0 12,376,675,000 0 12,376,675,000 هزينه برنامه  8 عمراني 25
151,050,534,414 0 151,050,534,414 0 151,050,534,414 هزينه برنامه  9 عمراني 26

539,586,690,774 0 540,809,352,310 1,222,661,536 540,809,352,310 1,222,661,536 درآمدكد 1000 27
1,440,512,465,022 1,440,512,465,022 0 1,440,512,465,022 0 درآمدكد 2000 28
201,097,788,379 201,132,215,429 34,427,050 201,132,215,429 34,427,050 درآمدكد 3000 29
36,117,382,066 36,333,382,066 216,000,000 36,333,382,066 216,000,000 درآمدكد 4000 30

8,400,000,000 8,400,000,000 0 8,400,000,000 0 درآمدكد 5000 31
902,404,258,166 904,377,424,166 1,973,166,000 904,377,424,166 1,973,166,000 درآمدكد 6000 31

 64,711,151,238 64,711,151,238 0 64,711,151,238 0 درآمدكد 7000 32
0 0 0 1,294,215,299,301 1,294,215,299,301 افتتاحيه 33

1,470,712,941,864 1,752,790,263,542 3,192,829,735,645 2,910,752,413,967 14,117,994,682,956 14,117,994,682,956 14,117,994,682,956 14,117,994,682,956 1,294,215,299,301 1,294,215,299,301 جمع  
282,077,321,678   282,077,321,678 مازاد مثبت  سال98 

شهرداری شهريار -     کاربرگ بیالن عملكرد   -  منتهی به 99/6/31

معاونت فنی و عمرانی از تکمیل مراحل پروژه جاده سالمت در فاز یک اندیشه 
خبر داد.

با  نیا  فاتحی  مهندس  ارتباطات  مدیریت  رسانی  اطالع  و  خبر  واحد  گزارش  به 
کرد: درجامعه  اشاره به اهمیت و لزوم توسعه ورزش همگانی در شهر اظهار 

افرادی هستند که به دلیل مشکالت جسمانی نمی توانند برای ورزش در اماکن 
که در  افرادی  برای ورزش  باید  بنابراین  کنند،  اجتماعات حضور پیدا  و  ورزشی 
خانه هستند تدابیر الزم نیز اتخاذ شود. معاونت فنی وعمرانی افزود : به همین 
به جاذبه های  راستای توسعه و تسهیل دسترسی شهروندان  در  نیز  و  دلیل 
از  تفریحی تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد که پروژه جاده سالمت یکی 
 36000 متر مربع و اعتباری بالغ بر 

ً
آن تدابیر بود و این پروژه با مساحتی حدودا

50 میلیارد ریال قریب به 70 درصد از پیشرفت فیزیکی خود را طی کرده است که 
امید بر این داریم با همت هرچه بیشتر در جهت تسریع پیشرفت آن اقدامات 

الزم را انجام داده تا شهروندان عزیزمان از آن بهره مند شوند.
فاتحی نیا اضافه کرد : از امکانات این پروژه می توان به مسیر پیاده روی ، الین 
دوچرخه سواری ، لوازم و ِست ورزشی در حاشیه آن و مبلمان شهری ، فضای 

سبز و گلکاری ، سیستم آبیاری و .... اشاره کرد.

معاونت فنی و عمرانی خبر داد؛

پیشرفت۷۰ درصدی پروژه جاده سالمت فاز یک اندیشه 

مرتضی احمدی  بهروز كاويانی فرامرز يوسفی  امير حبيبی

رياست شوراي اسالمي شهرشهريار شهردار شهريار مدير امورمالی و ذيحساب مسؤل امور بودجه

شهرداری شهريار کاربرگ سال 1398



رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار :
رویکرد ما در بهره گیری از جوانان و توجه جدی به توانمندی آنهاست

اتاق فکر جوانان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار در 
در  ما  رویکرد  کرد:  تاکید  لو  هاشم  آن   طی  و  شد  برگزار  جوان  خانه 
این  در  آنهاست.   توانمندی  به  جدی  توجه  جوانان،  از  بهره گیری 
دوسویه  مشارکت  و  نخبه  جوانان  جذب  بر  تاکید  ضمن  جلسه 

ظرفیت  سازی  فعال  و  دولتی  دستگاه های  با  جوانان  و  سمن ها 
اطالعاتی  بانک  شد  مقرر  اجرائی؛  دستگاه های  در  جوان  مشاوران 
شود.   اصالح  جوانان  آماری  ساختار  و  اندازی  راه  و  تکمیل  جوانان 
ریزی  برنامه  جوانان،  و  ورزش  حوزه  در  اسپانسر  جذب  همچنین 

برای برگزاری مراسم تجلیل از سازمان های مردم نهاد نیز در دستور 
کار قرار گرفت. 

گفتنی است رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار 
که خود نیز از جوانان پر تالش و خوشفکر این شهرستان می باشد، 

در  حرکت  به  منظور  به  مفید  راهکارهای  ارائه  برای  جدی  عزمی 
خ خوشفکری و ایده پردازی های مثمر ثمر در دستیابی به  آوردن چر
آرمان های نظام در عصر کنونی با بهره گیری از تجهیزات، امکانات و 

افکار متعالی جوانان این شهرستان تاریخی، دارد.

 شنبه  1۸ بهمن   1399    شماره 5۸72

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

اجتماعی
اقتصادی

فرماندار مالرد: 
انتقال  عمرانی  عملیات  پایان 
فاضالب مالرد در فروردین 14۰۰

قول  طبق  گفت:  مالرد  فرماندار  برنجی،  سجاد 
عملیات  تهران  استان  غرب  آبفای  مدیرکل 
اجرایی خط انتقال فاضالب شهرستان تا پایان 

فروردین به اتمام می رسد.
در جلسه رفع مشکالت آبفای شهرستان مالرد 
که به ریاست برنجی فرماندار و با حضور اکبریان 
آبفای استان تهران، جبله دادستان،  مدیر کل 
امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون  اینانلو 
رئیس  مالرد،  شهردار  فرمانداری،،  عمرانی 
مسئوالن  دیگر  و  مالرد  شهر  اسالمی  شورای 
ذیربط در فرمانداری مالرد برگزار گردید، فرماندار 

این شهرستان اظهار داشت:
بسیار  زحمات  و  تالش ها  مالرد  شهرستان  در 
خوبی در زمینه ایجاد دو تصفیه خانه با اعتباری 
بالغ بر ۲30 میلیارد تومان کشیده شده است که 
نسبت به بسیاری از نقاط کشور کم نظیر است.
وی افزود: زمان بر شدن اتمام عملیات اجرایی 
چیتگر  محدوده  در  فاضالب  اصلی  انتقال  خط 
که  است  عزیز  مردم  نارضایتی  و  گالیه  باعث 
آبفای  محترم  کل  مدیر  اکبریان  وعده  طبق 
غرب استان ۲00 متر عملیات باقیمانده تا پایان 

فروردین به اتمام می رسد.
همچنین وی قول مساعد داد تا پایان شهریور 
خانواده های  از  نفر  بر۲0هزار  بالغ  نیز   1400
خواهند  متصل  فاضالب  شبکه  به  شهرستان 
آتی  توسعه  در  توجهی  قابل  نقش  که  شد 

شهرستان خواهد داشت.
کیفیت  ما  دیگر  دغدغه  نمود:  تصریح  برنجی 
آب شهرستان است که با پیگیری های مجدانه 
شرب  آب  نیترات  مقدار  گذشته  سالیان  در 
کرده  پیدا  کاهش  سوم  یک  به  شهرستان 
است، ولی متاسفانه بعضی از نقاط شهرستان 
مقدار کمی از استاندارد کشوری باالتر است که 
با تالش ها و اقدامات انجام شده توسط مدیر 
دقیق  و  انگیزه  با  بسیار  که  شهرستان  آبفای 
را پیگیری می کند به حد استاندارد  موضوعات 

کشوری در مدت کوتاهی خواهیم رسید.
همچنین مساله دیگر قطعی آب در اوج مصرف 
است با مجموع برنامه ریزی های صورت گرفته 
در سال جاری نسبت به سال گذشته 60درصد 
و  داشتیم  گرما  فصل  در  آب  قطعی  کاهش 
امیدوار هستیم با وارد کردن سه چاه جدید در 
شبکه و همکاری اداره برق شهرستان امسال 

شاهد کاهش قطعی آب باشیم.
داشته  توجه  باید  داشت:  اظهار  فرماندار 
کیفی  و  کمی  افزایش  اصلی  راهکار های  باشیم 
سطحی  آب های  به  دسترسی  شهرستان  آب 
است که منطقه غرب استان فاقد آن است که 
از سوی  این زمینه  تالش های بسیار خوبی در 
وزارت نیرو، استاندار و نماینده مردم در مجلس 

شورای اسالمی در حال اقدام است.

خبر
شاید از زمان ورود رسمی اتومبیل به عرصه 
زندگی ما حدود یک قرن بیشتر نمی گذرد، 
پیکره  بر  آهنین  موجود  این  تاثیر  ولی 
سکونتگاه های  زیستی آنچنان شگرف بوده 
که حداقل فقط برای فضای ترددورفت و آمد 
)بدون در نظر گرفتن پایانه ها، پارکینگ های 
عمومی، اماکن خدماتی، مراکزخرید و فروش، پمپ بنزین ،پاسگاه 
راهنمایی و رانندگی و... که فلسفه وجودی آنها به اتومبیل بستگی 
ع  دارد( ۲5 تا 30 درصد از مساحت شهرها را در قالب معابر و شوار
آنجایی که بالشک زمان توقف  شهری به خود اختصاص داده و از 
آن می باشد، پس الزم است عالوه  اتومبیل بیشتر از زمان حرکت 
اتومبیل،  شد  و  آمد  برای  شهر  از  توجهی  قابل  سطوح  تعریف  بر 
پارکینگ  یا  توقف  محل  به  شهر  کالبد  از  چشمگیری  مساحت 
اختصاص یابدکه در این بین بخشی از این فضا به عنوان پارکینگ 
اختصاصی باید در دل بناهای مسکونی یا محل کار تعریف و تامین 
گردد و بخشی دیگر به عنوان پارکینگ عمومی، در اراضی شهری یا 
در فضاهای عمومی همچون پارک ها، بیمارستان ها، مراکز خرید و 

فروشگاه ها،  استادیوم ها و... قابل تامین و جانمایی است.
آن  حرکت  زمان  از  اتومبیل  توقف  زمان  کنیم  ثابت  این که  برای 
پارکینگ  تامین  یعنی  نیاز مبرم  این  به  و پاسخگویی  بیشتراست 
برخوردار  خاصی  اهمیت  و  درجه  از  شهری  نیازهای  سایر  همانند 

است به این مثال توجه فرمایید:
فرض کنید اتومبیلی در طول یک سال حدود یکصد هزار کیلومتر 
مسافت را با سرعت متوسط 50 کیلومتر در ساعت طی کند ) این 
مثال فقط می تواند در خصوص تاکسی های شهری یا بین شهری و 
آن هم در شرایط نادر صدق کند که ما سعی کردیم بیشترین حرکت 
را مثال بزنیم وگرنه کارکرد عمومی اتومبیل در طول سال خیلی کمتر 
از این عدد می باشد( این اتومبیل در طول سال حداکثر83 شبانه روز 
را درحرکت بوده یعنی از 365شبانه روز سال فقط حدود۲3 درصد. 
پس 77درصد از اوقات سال را متوقف بوده و به پارکینگ نیاز دارد. 
آنها  کارکرد  که  اتومبیل هایی تعمیم دهیم  به  را  حال همین مثال 
خیلی کمتر است یا مالکان آنها کارمند یا کارگر ادارات و کارخانجات یا 
از کسبه و تجار شهر باشند که عالوه بر پارکینگ درمحل سکونت به 
پارکینگ در محل کار نیز نیاز دارند و مهم تر این که فرهنگ عامه ما 
حکم می کند که اتومبیل را در نزدیک ترین فاصله از محل سکونت 
یا محل کارپارک کنیم آن وقت شدت نیاز به تامین پارکینگ را چگونه 
برآورده خواهید نمود؟! متوسط سطحی که برای پارک یک دستگاه 
اتومبیل سواری در نظر گرفته می شود 14 تا15 مترمربع می باشد. اگر 
بعد متوسط خانوار را  4 نفر و برای هر خانوار یک دستگاه اتومبیل 
در نظر بگیریم، در کنار سرانه مسکونی باید برای هر نفر 3.5تا3.75 

مترمربع سرانه پارکینگ اختصاصی در نظر گرفت که همانند سایر 
از  و...  سبز  فضای  درمانی  آموزشی،  سرانه  چون  شهری  سرانه های 

درجه و اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
و  اختصاصی  از  )اعم  شهر  در  پارکینگ  تامین  اهمیت  به  که  حال 
عمومی( پی بردیم بد نیست نگاهی اجمالی به تاثیرات سوء عدم 

تامین یاحذف آن نیز داشته باشیم. 
اولین تاثیر عدم تامین پارکینگ تاثیر کالبدی است. وقتی پارکینگ 
دردل بنای مسکونی یا مرکز خرید یا هر مکان دیگر تامین نشود 
سطح  کاهش  باعث  خود  معبرکه  حاشیه  در  اتومبیل  پارک  یعنی 
سرویس و ظرفیت خیابان خواهد شد، وقتی ظرفیت خیابان کاهش 
یافت یعنی ترافیک و افزایش تردد! وقتی ترافیک معبر شهری مطرح 
می شود یعنی اتالف وقت و انر  ژی ! یعنی آلودگی هوا و آلودگی صوتی 

و مشکالتی نظایرآن ....
حاشیه  در  می کنند  سعی  شهری  مدیران  زیباشناختی؛  تاثیر  دوم 
آرامش  و  موردسهولت  در  سواره،  سرویس  از  بعد  خیابان ها 
شهروندان پیاده با نصب مبلمان شهری اعم از رنگ آمیزی جداول 
وسطوح نمایان دیوارها و بناهای موجود و همچنین با ایجاد فضای 
چشم  مناظر  آن،  کردن  چراغانی  و  کاری  چمن  و  جداول  کنار  سبز 

نوازی را برای سیما و منظر شهری تعریف کنند تا عابر از تردد پیاده 
لذت ببرد، به طوری که باپارک اتومبیل در حاشیه معابر به جای بهره 
مندی شهروندان از مناظر زیبای شهری به ناچار باید فقط هیبت 

آهن پاره های مختلف را نظاره گر باشند.
شهروندان  نباشد،  تامین  پارکینگ  که  وقتی  اجتماعی؛  تاثیر  سوم 
گوی  خیابان  درکنار  اتومبیل  کردن  پارک  مورد  در  می کنند  سعی 
سبقت را از یکدیگر بربایند و این امر ایجاد نوعی رقابت وعدم رعایت 
حقوق و احترام متقابل را به همراه خواهدداشت که گاهی"شاهد 
مشاجرات لفظی و حتی درگیری فیزیکی بین شهروندان خواهیم بود 
که چه بسا حل و فصل تعدادی از این منازعات به مراجع و مقامات 

قضایی ارجاع می گردد.
چهارم تاثیر اقتصادی ؛ یک برآورد ساده نشان می دهد که واحد های 
مسکونی که دارای پارکینگ اختصاصی باشند هم در زمینه رهن و 
اجاره و هم در زمینه فروش نسبت به واحدهایی که فاقد پارکینگ 

هستند از ارزش اقتصادی و جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
شاه بهرامی اذعان داشت: عالوه برتاثیرات سوءفوق که مطرح شد 
که  معنی  بدین  نمود.  اضافه  آنها  به  نیز  را  روانی  تاثیرات  می توان 
شخصی که بخشی از سرمایه خود را به اتومبیل تبدیل کرده و در 

حاشیه خیابان پارک می کند، مطمئن باشید آرامش خاطر نخواهد 
داشت. مرتب اضطراب داشته و بیم سرقت یا تخریب اتومبیل او را 
آزار می دهد. و چه بسا در طول شب چندین بار رختخواب خود را ترک 
کرده و از دور یا نزدیک این مرکب آهنین خود را تحت نظر خواهد 

گرفت.
پارکینگ  تامین  اهمیت  که  می بریم  گذراپی  نگاه  این  با  پس 
درکنارفضای مسکونی یا فضای فعالیت از چه درجه باالیی برخوردار 
است و در جاهایی که تامین پارکینگ اختصاصی امکان پذیرنیست، 
در  عمومی  پارکینگ  احداث  است.  الزامی  عمومی  پارکینگ  تامین 
مراکز شهر به علت محدودیت و گرانی زمین مقدور نیست. اگر هم 
بهتر  زیاد می باشد  پارک  برای محل  تقاضا  باشد چون  پذیر  امکان 
است به جای پارکینگ همسطح به صورت چندطبقه احداث گردد. در 
مجموع بهترین محل برای احداث پارکینگ عمومی درشهر نزدیک 
ایستگاه های اصلی ومرکزی وسایل  نقلیه عمومی نظیراتوبوس، راه 
آهن، مترو، پایانه های شهری و فرودگاه هامی باشد یا در جاهایی که 
کاربری های سفرساز مثل بیمارستان، پارک، دانشگاه، مراکز خرید و... 

مستقرگردیده اند.
و  قدس  شهریار،  شهرستان های  در  جمعیت  افزایش  با  امروزه 
مالرد که به افزایش تعداد خودرو ها هم منجر شده است،  احداث 
پارکینگ های طبقاتی و محله ای در خیابان های ولیعصر و فاز یک 
اندیشه در شهریار – بلوار آزادی، بلوار امام حسین و خیابان شهید 
عالمی در شهر قدس  و خیابان های  امام خمینی و ۲0 متری مارلیک 

درمالرد بسیار ضروری است.
تردد  پر  مراکز  در  پارکینگ  احداث  مزیت های  مهم ترین  از  یکی   
شهری، کاهش  بزه های اجتماعی متعدد می باشد. بروز تنش های 
فیزیکی، لفظی و ... تعداد زیادی از افراد که برسر تصاحب محلی برای 
پارک خودرو خود با دیگران، از عمده علل کمبود پارکینگ در محل ها 

شهری  شلوغ  ی 
می رود  انتظار  است. 
مدیریت  مجموعه 
شهرستانی  و  شهری 
شوراهای  اعضای  بویژه 
مانند   ( شهرها  از  برخی 
مالرد  قدس،  شهریار، 
برای  باغستان  حتی  و 
برای   ) آباد  نصیر  محله 
ضروری  نیاز  این  تامین 
خود  شهرهای  مهم  و 
و  عاجل  تصمیمات 

جدی اتخاذ نمایند.

پارکینگ طبقاتی؛ نیاز مبرم شهریار  
قدس و مالرد

و  مطبوعات  رسانه،  اصحاب  با  خبری  نشست  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
و  آموزشی  عمرانی،  80پروژه  گفت:  شد  برگزار  فجر  دهه  مناسبت  به  که  خبرگزاری ها 
کشوری  و  استانی  مسئوالن  حضور  با  تومان  میلیارد   800 بر  بالغ  اعتباری  با  خدماتی 

افتتاح می شود. 

به گزارش خبرنگار جام جم،  نوراله طاهری در این باره اظهار داشت: شهرستان شهریار 
 ، نفر میلیون  یک  به  نزدیک  جمعیتی  بودن  دارا  با  که  است  شهرستان هایی  جمله  از 
آنها، در مجموعه  در بسیاری از زیر ساخت ها دارای عقب ماندگی است  که  برای رفع 

فرمانداری تالش می کنیم تا این مشکالت  و نیازها را مرتفع نمائیم.
وی بیان داشت: فراز و نشیب های اقتصادی و اجتماعی متعددی را پشت سرگذاشته 
عمرانی،  پروژه های  حوزه  در  تا  داشته  تالش  شهریار  شهرستان  مجموعه  اما  ایم  
را انجام دهد که بر همین مبنا در دهه فجر  آموزشی و... اقدامات متعددی  خدماتی، 
امسال که با نام حضرت زهرا )س( متبرک شده 80پروژه که  آماده بهره برداری  است  با 

حضور مسئوالن استانی و کشوری افتتاح می گردد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با اشاره به این مهم که تمام ارزش افزوده 
اختصاصی به شهرستان را صرف پروژه های تعریف شده کرده ایم عنوان کرد: دهه فجر 
بر  10 پروژه کشاورزی  آماده افتتاح است که در کنار این موارد بالغ  امسال 8 مدرسه 
راه  و  تولید  خط  افزایش  بر  مشتمل  صنعتی  10پروژه  گلخانه،  و  آبیاری  حوزه های  در 
اندازی کارگاه جدید، پروژه های ورزشی و استخر و افتتاح یک مجموعه فرهنگی در شهر 
عموم  برداری  بهره  مورد  و  می شود  افتتاح  که  است  شاخصی  پروژه های  جزو  اندیشه 

قرار خواهد گرفت. 
برخی  افزایش  مورد  در  خصوصی  بخش  مشارکت  کردن  شد:فراهم  یادآور  فرماندار 

سرانه ها در شهرستان نیز از جمله موارد پیگیری شده توسط فرمانداری بوده است، 
در همین راستا بیش از 7هزار میلیارد تومان برای فاز دوم شرکت کاله به انضمام 7هزار 
میلیاردی که در هفته دولت برای فاز اول از طرف این شرکت هزینه شد، شرایط الزم را 
برای حضور رئیس جمهور برای افتتاح مهیا کرده است . و ی در خصوص بحث مسکن 
نیزتصریح کرد:  بخش خصوصی در حدود 1500واحد آماده افتتاح نموده و 1700واحد نیز 
در دست اقدام است  که در زمان تحقق سرانه ها توسط سازنده این مجتمع مسکونی 

نیز در زمره پروژه های قابل افتتاح قرار خواهد گرفت.
آمدی  کار  از صحبت های خود به عدم  این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری 
از ادارات  از مدیران هم اشاره کرد و در این باره خاطر نشان ساخت: در بعضی  برخی 
مناسب  خدمت رسانی  به  عالقه  عدم  و  مدیریت  در  ضعف  دلیل  به  رسان  خدمات 
است.   شده  مردم  نارضایتی  موجب  که  دارد  وجود  کاستی هایی  مردم،  به  شایسته  و 
چندین مدیر در همین رابطه اخطار دریافت کرده اند که در صورت تکرار ضعف در کار 

و ارائه خدمت، از کار برکنار خواهند شد.
ج شوند  ، از روزمرگی خار طاهری ادامه داد: همه مدیران باید با جدیت و خالقیت در امور
و نسبت به ارائه خدمات مناسب به مردم تالش کنند. هر کارمند اداره ای نسبت به 
ارباب رجوع بی احترامی کند، مدیر آن مجموعه باید پاسخگو باشد .این در حالی است 

که مراجعان باید با احترام و حوصله با کارکنان برخورد کنند.

فرماندار شهریار خبر داد؛

افتتاح ۸۰ پروژه عمرانی، آموزشی و خدماتی در دهه فجر

غالمرضا جباری

خبرنگار جام جم

    اهالی شهرستان قدس

تقدیر و تشکر

جنـــاب ســـرهنگ اســـد 
رئیـــس  کوهســـاری، 
پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد 
شهرســـتان  مخـــدر 
بدینوســـیله  قـــدس 
و  شـــما  شـــائبه  بـــی  پیگیری هـــای  و  تالش هـــا  از 
مجموعـــه نیـــروی انتظامـــی شهرســـتان قـــدس بـــه 
دلیـــل دســـتگیری خـــرده فروشـــان در آذر مـــاه و جمـــع 
آبـــان نهایـــت تشـــکر و  آوری معتـــادان متجاهـــر در 
قدردانـــی را داریـــم. از خداونـــد توفیقـــات روزافـــزون 

خواســـتاریم.    را  پربارتـــان  زندگـــی  در  شـــما 

رئیس  جوانان،  و  ورزش  اداره  رئیس 
شورای  عضو  و  شورا  ورزش  کمیسیون 
و  قهرمانان  شهرستان،  اسالمی 
پیشکسوتان ورزشی در نشستی که  در دفتر 
اداره برگزار شد توسعه ورزش  مدیریت این 

همگانی را مورد تاکید قرار داد.
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
حسینی  محسن  قدس؛  شهرستان  جوانان 
ضمن ابراز امیدواری برای ریشه کن شدن هر 
چه زودتر ویروس کرونا تصریح کرد: توسعه 
و پیشرفت ورزش قهرمانی و ورزش همگانی 
این  اولویت های  و  مهم  موضوعات  از  یکی 
نهاد است چرا که برای توسعه و رشد ورزش 
برنامه ریزی های  باید  قدس   شهرستان 

هدف دار داشته باشیم. 
با  قدس  شهرستان  ورزش  اداره  رئیس 
همگانی  ورزش  توسعه  این که  به  اشاره 
شور  ایجاد  باعث  شهرستان  قهرمانی  و 

شد،  خواهد  جامعه  در  اجتماعی  نشاط  و 
افزود: یکی از راه های کاهش بیماری توسعه 
ورزش همگانی است چرا که ورزش بهترین 
محسوب  جسمی  قوای  تقویت  برای  حالل 

می شود.
توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  حسینی   
قدس  شهرستان  در  ورزشی  زیرساخت های 
بیان کرد: انتظار می رود با توجه به تالش های 
طبق   ، شهردار و  شهر  شورا  اعضای  گذشته 
ظرفیت های  از  استفاده  با  خود  مساعدت 
دوچرخه  پیست  اندازی  راه  برای  نیز  موجود 
شهر  این  در  میدانی  و  دو  پیست  و  سواری 
گفته  به  کنند.  حمایت  را  ورزش  جامعه 
زیر  ارتقاء  باعث  پروژه ها  این  اندازی  راه  وی، 
در  استعدادها  کشف  و  ورزشی  ساخت های 

این شهر می شود. 
حفظ  در  مردم  نقش  بر  تاکید  با  حسینی 
جوانان  و  ورزش  اداره  گفت:  خود  سالمت 

الزم  اقدامات  نهادها  و  ادارات  سایر  کنار  در 
را انجام می دهد تا مردم نیز با تبعیت از این 
رئیس  کنند.  حفظ  را  خود  سالمت  اقدامات 
کمیسیون ورزش شورای اسالمی شهرستان 
از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در  نیز  قدس 
با  شهرستان،  ورزش  حوزه  فعاالن  تالش 
به رشد قابل  توجه ورزش شهرستان  اشاره 
طی سال های اخیر تصریح کرد: حمایت های 
ورزشکاران  از  مسئوالن  و  مردم  جانبه  همه 
موفقیت های  و  آفرینی  افتخار  می تواند 

بیشتری برای شهرمان به ارمغان آورد.
به  اهتمام  این که  بر  تاکید  با  علیوند  نقی   
اگر  افزود:  است،  معروف  به  امر  نیز  ورزش 
داشته  پویا  و  سالم  جامعه ای  بخواهیم 
را بین جوانان  زمینه های ورزش  باید  باشیم 
و آحاد جامعه فراهم کنیم تا موجبات تعالی 

و توسعه شهرستان فراهم شود. 
ابوطالب آذربرا عضو شورای اسالمی شهر نیز 

ضمن یادآوری فعالیت های شورا و شهرداری 
سطح  ورزش  به  دادن  اهمیت  زمینه  در 
شهری  مدیریت  بیشتر  اهتمام  به  نیز  شهر 
جلب  برای  ورزشی  فعالیت های  زمینه  در 
بهبود  برای  جامعه  مختلف  اقشار  جذب  و 
به  اشاره  با  وی  کرد.  اشاره  جامعه  سالمت 

ورزش  ساخت های  زیر  بتوان  اگر  این که 
کاهش  به  نیز  بدهیم  توسعه  را  همگانی 
هزینه های بهداشت و درمان کمک کرده ایم، 
دستور  در  باید  مهم  این  کرد:  نشان  خاطر 
کار نهادها و سازمان ها قرار بگیرد تا از طریق 

ورزش، هزینه های درمان را کاهش دهیم.

ورزش همگانی و قهرمانی در شهر قدس توسعه می یابد
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امام خمینی )ره(

رزمایش ستاد برف  روبی برگزار 
شد

آمادگی  راستای  در  اندیشه  شهرداری  همت  به 
این نهاد مردمی در هنگام بارش برف در اندیشه ، 
رزمایش ستاد برف روبی در سطح شهر برگزار گردید.
امور و  عمومی  روابط  اداره  خبر  واحد  گزارش   به 
اندیشه،  شهرداری  و  اسالمی  شورای  الملل  بین 
وحید شهبازی معاون خدمات شهری شهرداری 
اندیشه در این خصوص گفت : یکی از مسائلی که 
در زمستان برای شهروندان مشکالتی ایجاد می کند 
و همچنین تردد را در شهر سخت و کند می نماید 
و  امکانات  به  آسیب   باعث  موارد  از  برخی  در  و 
زیرساخت های شهری می شود سختی های ناشی از  
بارش برف و این نعمت الهی است که در راستای 
مقابله با آن ستادی با همین مضمون در شهرداری 
الزم  تمهیدات  تمام  افزود:  وی  گردید.  تشکیل 
برای مقابله با این موضوع در سطح شهر با ایجاد 
باکس های شن و ماسه در نقاط مختلف شهر و 
همچنین دپوی کافی آن در انبارهای شهرداری  به 
عالوه آماده نگهداشتن ماشین آالت و خودروهای 
برف روبی بود که در راس تمهیدات شهرداری قرار 
گرفت.وی در ادامه افزود : خوشبختانه شهروندان 
زمستان امسال را بدون دغدغه آسیب های برف 
سپری خواهند کرد و می توانند از بارش برف و باران 

با خیالی آسوده لذت ببرند.
شهبازی افزود: تمهیدات شکل گرفته برای هدایت 
آب های سطحی و همچنین رفع مشکالت آبگرفتگی 
در نقاط پیش بینی شده از موارد دیگری  بوده است 
که در سطح شهر انجام شد و انشاا... این زمستان را 
بخوبی سپری خواهند نمود که با هدف نشان دادن 
ستاد  رزمایش  شده  تمهید  تجهیزات  و   آمادگی 

برف روبی در سطح شهر به اجرا درآمد.

خبر

آموزش  لیال واثقی فرماندار شهرستان قدس در جلسه شوراهای 
نور کم  قدس  شهرستان  در  آموزش  چراغ  کرد:  بیان  پرورش   و 

 نمی شود.  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس؛ 
واثقی ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر، یاد و خاطره شهدای 
انقالب و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سالمت 
و امنیت را گرامی داشت و از تالش  بی وقفه فعاالن عرصه آموزش  
مانند مدیران مدارس، دبیران و انجمن ها، اولیا و دانش آموزان و 
مربیان در هفته شورای آموزش و پرورش تقدیر نمودو ابراز داشت: 
نو آوری مسئوالن قابل تقدیر بوده و امید است با برنامه ریزی های 
برای  آینده روشنی  آموزش شهرستان قدس  دقیق تری در عرصه 

دانش آموزان رقم بزنیم .
آموزش و پروش شهرستان قدس ضمن اشاره به  رئیس شورای 
مبحث مشارکت مردم در امور آموزش و پروش که از سالیان دور 
در کشور ایران دخیل بوده بیان داشت: شورای آموزش و پرورش 
با اختصاص  دو قطعه زمین برای توسعه زیر ساخت های آموزشی 
به مساحت 6800 متر مربع به بدنه آموزشی اضافه گردیده است، به 
طوری که 4 مدرسه در هفته دولت و دیگر مناسبت ها افتتاح شده و 
۲ مدرسه و یک نماز خانه در ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری خواهد 

رسید. 

و فرهنگیان شهرستان قدس عنوان  از خیران  با تشکر ویژه  وی 
کرد : تاکنون 113 تبلت، 73 تلفن همراه ۲0 عدد تلویزیون و 7 گیرنده 
دیجیتال به ارزش حدودی 500 میلیون تومان به عنوان ابزار آموزش 
مجازی توسط خیران و فرهنگیان عزیز خریداری و به نیازمندان اهدا 

گردید. 
فرماندار قدس گفت : با پیگیری های مجدانه مجموعه فرمانداری 
شهرستان قدس از اداره کل نوسازی مدارس با بودجه ای بالغ بر 
8 میلیارد ریال در دو مرحله آموزشگاه ها، مدارس و مراکز آموزشی 
تجهیز شده است .  واثقی در ادامه سخنانش با اشاره به برگزاری 
 : کرد  تشریح  آموزان  دانش  صحیح  برداری  بهره  برای  هجرت  طرح 
مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور با رتبه زیر 1000، پرداخت 
برخی از هزینه های گرامیداشت روز معلم برای تقدیر از مقام واالی 
آموزان به مناطق جنگی )اردوهای راهیان نور  معلم و اعزام دانش 
( به همت شورای آموزش و پرورش شهرستان با همکاری سپاه، 
که  شده  برگزار  قدس  شهرستان  فرمانداری  و  پرورش  و  آموزش 
از   ٪  80 کرونا  منحوس  ویروس  شیوع  زمان  تا  طرح  این  ابتدای  از 

سهمیه شهرستان با باالترین کیفیت اعزام صورت گرفته است.

وی افزود : این فعالیت ها  گوشه ای از تالش های فرهنگی و آموزشی 
آموزشی  زیرساخت های  ارتقای  و  تقویت  برای  قدس  شهرستان 
 
ٔ
انبیا شغل  که  معلمی  کنیم  ثابت  بتوانیم  تا  است  شهرستان 

باید  و  زیادی برخوردار است  از اهمیت و حساسیت بسیار  است 
با برنامه ریزی دقیق و مدون برای فرزندان شهرستان قدس هزینه 
بهینه انجام شود، نیاز است در طرح های این چنینی تمام اقشار را 

در برنامه ریزی هایمان ببینیم .
و  آموزش  شورای   : کرد  تاکید  ادامه  در  قدس  شهرستان  فرماندار 
دقیق  مشارکت های  با  و  است  متصل  دولت  و  مردم  به  پرورش 
حضور  با  است  امید  و  شود  سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم  باید 
تمام دستگاه ها و ارگان ها و نهاد ها باالترین کیفیت آموزشی را در 
شهرستان قدس پیاده سازی کنیم و با امیدبخشی و احیای انگیزه 
باز  و درمقابل  ببریم  باال  را  کالس های درس  به  گرایش  باید درصد 

ماندن از تحصیل را باید به پایین ترین رتبه نزدیک نماییم. 
وی در پایان از تمامی تالشگران در عرصه علم و آموزش قدردانی کرد 
و گفت: امیدواریم در سال های آتی رتبه های برتر و شاخص علمی به 

مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدس اختصاص یابد.

 افزایش سرانه آموزشی از اولویت های فرمانداری قدس

شهردار شاهد شهراز افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شاخص در 
پیروزی  شکوهمند  شهردرایام  این  فهیم  مردم  به  رسانی  خدمت  راستای 

انقالب خبر داد.
حامد سلمانی طی سخنانی با بیان این که همواره در پی ارائه خدمت به مردم 
شهرداری  داشت:  اظهار  هستیم،  پرور  وشهید  والیتمدار  شهر  این  خوب 
کنار  در  خود  کارآمد  و  علمی  نگاه  و  ریزی  برنامه  و  همت  با  شهر  شاهد 
مصوبات نمایندگان مردم در پارلمان شهری که با تیزبینی وبا افکار مدبرانه 
نسبت به رفع نیاز ها و کاهش کمبود ها ، اقدام به اتخاذ تصمیمات  متعدد 
ح های مد نظر به مجموعه شهرداری، در پی انجام  می نمایند و با سپردن طر

خدمات موثر در تمام محله های این شهر است.
مجموعه   ، کشور شهرداری های  کنونی  اقتصادی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 

شهرداری شاهد شهر با تعامل و جذب سرمایه 
گذاری  تاثیر  و  متعدد  پروژه های  احداث  به  اقدام   ، خصوصی  بخش  گذاران 
مسئوالن  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  که  آنها  مهم ترین  از  که  کرده 

شهرستانی، استانی و کشوری افتتاح خواهد شد و تحویل مردم خواهد شد، 
، استخر چند منظوره شهدای غواص،  می توان به احداث بوستان امیر کبیر

ح دیگر اشاره نمود. ساختمان پلیس راهور  و چند طر
کشاورزی،  آموزشی،  مراکز  تامین  خصوص  در  افزود:  همچنین  سلمانی 
صنعتی، خدماتی، ورزشی و شهری برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و در 

حال آماده سازی برای اجرا می باشد .
شهر  شاهد  برای  درخشان  ای  آینده  شاهد   ، ح ها  طر این  شدن  نهایی  با   

خواهیم بود.
با  که  است  زیادی  فرسوده  بافت  دارای  شهر  شاهد  کرد:  اضافه  شهردار 
تعامل و همراهی اداره کمیته امداد و ثبت اسناد و امالک که با پیگیری های 
به  و  اجرایی شده  زیاد اعضای شورای شهر و همراهی مجموعه فرمانداری 
ثمر نشسته، بزودی در این زمینه به نتایج خوبی دست می یابیم. شهرداری 

این  در  خوبی  تشویقی  بسته های  ارائه  آماده  شهر  شورای  تصویب  با  نیز 
خصوص است.

با کم شدن بافت های فرسوده هم می توان به ساختمان های مقاوم ، زیبا و 
استاندارد دست پیدا کرد که هم از نظر جانی و هم از نظر اجتماعی و شهری 

برای مجموعه شهر و اهالی محترم آن مفید و مهم است.
کاران  با صنعت  این مجموعه  از همکاری  این مسئول پر تالش همچنین 
و  شهر  مجموعه  نفع  به  را  آن  و  داد  خبر  هم  شهر  سطح  تولیدی  فعاالن  و 

شهرستان دانست. 
سلمانی اعتبارهزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح را بیش از ۲00 میلیارد 
در  گذاری  سرمایه  برای  خصوصی  بخش  از  کرد:  بیان  و  نمود  عنوان  ریال  
بخش های مختلف عمرانی این شهر استقبال می شود و تسهیالت مناسبی 

در اختیار فعاالن در این زمینه قرار خواهد گرفت.

، مایه شادی دل مردم شهید پرور است؛ خدمات شهرداری و شورای اسالمی شاهدشهر

یتی شهر است افتتاح پروژه های عمرانی  ، نشانه پویایی مجموعه مدیر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار روزنامه جام جم 
از تغییر منع تردد شبانه تمامی خودرو های شخصی خبر داد و در این رابطه اظهار داشت: 
برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت تردد شبانه خودروهای شخصی از ساعات 

۲1شب تا 4 بامداد به ساعات ۲1تا 3 بامداد تغییر کرد.
وی با بیان این که تمام محدودیت های شهرهای گروه نارنجی در شهرهای زرد هم اعمال می شوند افزود: برابر اعالم ستاد ملی مقابله با 
کرونا، شهرهایی که از گروه نارنجی به زرد تغییر یافته اند تمام محدودیت های در نظر گرفته شده برای شهرهای نارنجی در شهرهای زرد 
، نارنجی و زرد ممنوع می باشد  هم اعمال می شوند، به طوری که ورود پالک های غیربومی و خروج پالک های بومی از شهرهای گروه قرمز

، نارنجی، زرد و آبی همچنان ادامه دارد. و محدودیت های تردد شبانه خودروهای شخصی در شهرهای قرمز
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران در عین حال بر ضرورت همراهی مردم با پلیس تاکید کرد و گفت: همچنان الزم 

است که شهروندان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند تا چرخه شیوع کرونا سریع تر متوقف شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب تهران خبر داد؛

تغییر منع تردد شبانه در 
محدودیت های کرونایی

شهرداری قدس یکی از ارکان اصلی عملیات پیشگیری و مبارزه با 
کروناست و مشارکت فعاالنه این سازمان در "طرح شهید سلیمانی" 

به منظور مقابله با شیوع کووید19 در شهرقدس ادامه دارد.
و  اسالمی  شورای  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرداری قدس، در ۲ ماه گذشته اجرای طرحی با عنوان "شهید 
سلیمانی" در دستور کار ستاد مقابله با کرونا قرار گرفته است که 
شهرداری  و  دارند  مشارکت  آن  در  مختلف  اجرایی  دستگاه های 
قدس نیز از ارکان مهم این طرح به شمار می رود. بر همین اساس، 
آتش  سازمان  عهده  بر  نیز  طرح  این  اجرایی  اقدامات  از  بخشی 

نشانی شهرداری قدس می باشد. 
اکیپ های  استقرار  محل  مساجد  ضدعفونی  راستا،  همین  در 
اقدام به شناسایی  که به شکل محله محور  بهداشت و بسیج 
مبتالیان به کووید19 می نمایند توسط نیروهای آتش نشانی انجام 
می شود.  از آغاز این طرح تاکنون مسجد حضرت ابوالفضل)ع( در 
کاووسیه و  الزمان)عج( در  سرخه حصار، مسجد حضرت صاحب 

مسجد امام رضا)ع( در خیابان نسترن ضدعفونی شده است و این 
عملیات تا پایان این طرح استمرار خواهد یافت.

یت شهری قدس، در خط مقدم مبارزه با کرونا مدیر

پرتاژ ر
 


