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غرب استان تهران

  شرکت فنی و مهندسی کارکیاکوشک 
فعالیت  و  تجربه  قــرن  نیم  حـــدود  بــا 
سالیان  طــی  ســاخــتــمــان  صنعت  در 
متمادی همواره تالش کرده با رعایت 
اصول فنی و کیفی اثری ماندگار از خود 

به جای بگذارد.
جمله  از  مسکونی  واحــد   950 احــداث 
شهر   3 ــاز  درفـ گلستان  و  بهارستان 
بــاب مــدرســه 7 مجتمع  انــدیــشــه، 22 
تجاری از جمله بازار بزرگ فاز 3 اندیشه 
که اولین بازار این شهر است، مجتمع 

مجتمع  نــگــارســتــان  اداری  و  ــاری  ــج ت
تجاری، اداری و ورزشی ارغوان، مسجد 
فــاز 2  چــهــارده معصوم )ص( واقــع در 
فاز  در  واقــع  )ع(  ابوالفضل  حضرت  و 
و  فرهنگی  مجتمع  اندیشه،  شهر   4
کتابخانه امام علی )ع( مراکز درمانی و 
به  تماما  که  دیگری  متعدد  پروژه های 
بــرداری رسیده است،  اتمام و به بهره 

ترین  شــاخــص  جــمــلــه  از 
ایــن پــروژه هــا 

ــزرگ نــقــش انــدیــشــه اســـت که  ــازار بـ ــ ب
ــاری ســنــتــی ایـــرانـــی اســالمــی  ــم ــع بـــا م
حــدود  بــا  اندیشه  شهر  چــهــار  فــاز  در 
بنا  زیر  مربع  متر  هــزار  یکصدوبیست 
ــداث و در  ــ ظـــرف مـــدت چــهــارســال اح
به  رئیس جمهور  تــوســط   1394 ســال 

بهره برداری رسید بنابراین بار دیگر در 
قالب یک قرار داد مشارکتی با شرکت 
ای  پــروژه  اندیشه  جدید  شهر  عمران 
پــاالس  لیلیان  نــام  بــه  خــاص  و  جدید 
پــروژه هــای  از جمله  کــه  کــردیــم  آغــاز  را 
غرب  و  اندیشه  جدید  شهر  شاخص 

خاص،  مجتمعی  است،  تهران  استان 
ــدرن،  بــا دســتــرســی ســریــع و  ــ زیــبــا و م
آسان به استان تهران و البرز در زمینی 
به مساحت  17972 متر مربع  با زیربنا 
93000 متر مربع در 9 بلوِک 10 طبقه  در 
 121 و   109-98-95-85-80 متراژ های 
مربع  متر  هــزار   30 از  مربع  بیش  متر 
پارکینگ  طبقه  دو  مشاعات، 
ســـرپـــوشـــیـــده، 3 

ساختمان نگهبانی در محوطه، بیش 
آبنما،  و  سبز  فضای  مترمربع   1700 از 
محیطی  و  زیبا  بسیار  ســازی  محوطه 
ــودرو در  ــ ــه دلــیــل عـــدم تـــردد خ امـــن ب
داخل  خدماتی  دارای هایپر   ، محوطه 
که  دیگر  امکانات  بسیاری  مجموعه و 
به سرعت و با  کیفیت در حال ساخت 

می باشد.
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کارگروه  برگزاری جلسه 
 تسهیل و رفع موانع تولید

یار  در شهر

کاویانی شهردار  بهروز 
اندیشه شد

مدیر جهاد کشاورزی مالرد:

با حکم  استاندار تهران؛

صفادشت  شهرداری  پیگیری 
کاهش حجم ترافیک و  برای  

ایمن سازی جاده ای 

۴

۲

۴

۴

بیشتر بخوانید

عزم شهرداری قدس برای 
کالن شهری  ح های  اجرای طر
با مشارکت بخش خصوصی

سرپرست شهرداری قدس خبر داد:
: یار :فرماندار شهر یار فرماندار شهر

یار ساالنه ۳۱۰۳۱۰میلیمتر میلیمتر  یار ساالنه دشت شهر دشت شهر
فرونشست داردفرونشست دارد

۱۹هکتار اراضی زراعی مالرد آزادسـازی شد

با شروع به کار شورای دوره ششم که در آن مردم 
به جوانانی با برنامه، پر انرژی، پاک دست، متعهد 
و در عین حال متخصص در حوزه های متعدد رای اعتماد 
انتخابی  در  ــت،  اس بسته  امید  ــن  روش آیــنــده  بــه  و  دادنـــد 

آگاهانه و مدبرانه، اشخاص خوش فکر و دلسوزی مانند: 
 " فرهادی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد حقوق.

دانشجوی  و  عمران  کارشناس  تحصیالت  دارای  قنبری   "
ارشد شهرسازی.

" پودینه دارای تحصیالت کارشناس حسابداری.
ع دارای تحصیالت کارشناس جامعه شناسی. " زار

و  جغرافیا  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  دارای  زاده  بهمن   "
برنامه ریزی شهری

راهی نمودند  پارلمان شهری  به عنوان نماینده خودبه  را   
تا با انسجام در فکر و برنامه ریزی و عمل در امور شهری، 
شاهدشهری شهری ایده آل چه به لحاظ سالمت اداری و 

چه به لحاظ اجرای امور عمرانی را رقم بزنند.
وظیفه  راستای  در  نیز  شاهدشهر  شهر  شــورای  منتخبان 
را  شهردار  انتخاب  فراخوان  امسال  مــرداد  در  خود  قانونی 
در شهر خود به اطالع عموم رساندند که طی مدت تعیین 
شده، تعدادی از افرادنسبت به ارائه رزومه خود برای احراز 

پست شهرداری ثبت نام کردند. 

آغاز دوره طالیی شاهدشهر 

۳



ــاورزی در  ــ ــش کــ ــرب و  ــ آب ش : تــفــکــیــک  ــدار شــهــرســتــان شـــهـــریـــار ــانـ ــرمـ فـ
شهرستان های غرب استان تهران یکی از ضروریات و مطالبات شهروندان 
این منطقه است که نگاه خاصی می طلبد و البته در این خصوص اقدامات 

خوبی صورت گرفته است.
آب شرب  و تکلیف، تفکیک  گــزارش جام جم طاهری در جلسه تعیین  به 

با  و  تهران  اســتــانــداری  محل  در  که  تــهــران   استان  غــرب  شهرستان های 
حضور انوشیروان محسنی بندپی برگزار شد گفت:در حال حاضر آبرسانی 
به شهرستان های غرب و به ویژه شهریار از طریق آب های سطحی صورت 
گرفته و شهرهای شهریار اندیشه و باغستان و وحیدیه باید مورد توجه قرار 
افــزود: ساالنه شاهد  گیرند و عمده نیاز ما تخصیص اعتبارات است. وی 

فرونشست 310 میلیمتری در دشت شهریار هستیم و برداشت بی رویه از 
سفره های آب زیرزمینی یکی از عوامل این فرو نشست است. طاهری افزود؛  
این که در تامین آب کشاورزی مورد نیاز اراضی در شهرستان شهریار هم با 
مشکل مواجه هستیم و قیمتی که برای خرید آب کشاورزی برای کشاورزان 

تعیین شده اصال منصفانه نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
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: فرماندار شهریار
دشت شهریار ساالنه ۳1۰میلیمتر فرونشست دارد

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید در شهریار

ــداوم ســیــاســت هــای اقـــتـــصـــادی مــســئــوالن  ــ ــ ت
تولیدی  واحـــدهـــای  در  تولید  مــوانــع  رفـــع  ــرای  بـ
بــرنــامــه هــای مــحــوری و اصــلــی ســتــاد تسهیل  از 
ظرفیت  تمام  از  خصوص  ایــن  در  باید  و  اســت 
سازمان ها استفاده کرد به گزارش روابط عمومی 
معاون  ؛   هاشمی  شهریار شهرستان  فرمانداری 
شهرستان  فــرمــانــداری  ریـــزی  برنامه  و  توسعه 
جزء  را  اشتغال  افــزایــش  و  تولید  شهریار رونق 
دانست،  کــارگــروه  ایــن  دار  اولــویــت  برنامه های 
و  ســازی  زمینه  تولید،  موانع  رفــع  ستاد  اعضای 
ایجاد  برای سرمایه گذاری،  فراهم نمودن شرایط 
در  باید  همه  و  می باشد  تولید  رونــق  و  اشتغال 
راستای تحقق آن تالش نمایند.   وی با اشاره به 
نامگذاری سال 1400 بنام سال رفع موانع تولید، 
برای  مسئوالن  اقتصادی  سیاست های  ــداوم  ت
رفع موانع تولید را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد، 
و  دولتی  دستگاه های  بین  مسائل  در  همواره 
واحدهای تولیدی حامی و پشتیبان بخش تولید 

بوده و خواهم بود. 
ســاخــت هــای  ــر  زیـ رفـــع  ــه  ب تــوجــه  همچنین  وی 
واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دستگاه های 
مربوطه گفت، دستگاه های دولتی باید از بخش 
خصوصی در این عرصه  به صورت جدی حمایت 
عمده  ایــن کــه  بــر  تاکید  بــا  ــه  ادامــ در  وی  کنند. 
در  تــولــیــدی  صنعتی  واحــدهــای  اکــثــر  مشکالت 
حوزه های برق ، گاز ، امور بانکی و زمین میباشد 
از دستگاه های اجرایی خواست نهایت همکاری، 
هماهنگی و مساعدت را به واحدهای تولیدی و 

صنعتی شهرستان داشته باشند.

خبر

فرماندار قدس: 
ســرعت بیشــتر بــرای تکمیــل 

پروژه های عمرانی در قدس

فرماندار شهرستان قدس  مهمترین مولفه 
ح هـــای عــمــرانــی در  بـــرای رفـــع مــشــکــالت طـــر
شهر قدس  را همکاری و تعامل همه دست 

اندرکاران عنوان کرد.
لیال واثــقــی در ایــن خــصــوص اظــهــار داشــت: 
ضمن ارائه گزارشی از مشکالت شهر و کمبود 
محله  در  بویژه  شهری   خدمات  های  سرانه 
داشــت:  اظهار  خصوص  ایــن  در  آبــاد،  محمد 
با توجه به اسکان قشر کم درآمد در منطقه 
حــریــم  مــشــکــالت  همچنین  و  ــاد  ــ آب مــحــمــد 
کــه  بــاعــث افــزایــش ساخت  بستر رودخــانــه 
کار شده است،  پایان  ساز غیر مجاز و بدون 
امور می باشد  بررسی سریعتر و بهتر  به  نیاز 
تا بطور کارشناسی و با جدیت نسبت به رفع 

معظالت آن منطقه اقدام کرد.
ــادی  ح ه ایــنــکــه در طـــر ــزود: عــلــیــرغــم  ــ افـ وی 
بــه  ــدن  ــ ــ ش ــل  ــدیـ ــبـ تـ از  ــل  ــبـ قـ ــرقــــدس  ــهــ شــ
حریم  شامل  آبــاد  محمد  منطقه  شهرستان 
در  ولی  نبوده،  شکل  این  به  رودخانه  بستر 
ح تفضیلی شاهد افزایش متراژ این حریم  طر
هستیم که با پیگیری های متعدد از استاندار 

تهران در پی رفع این مشکل می باشیم.
تالش  در   : داشت  بیان  دولت  عالی  نماینده 
و  شهری  جامع  ح  طــر در  بازنگری  با  هستیم 
طبقه  احــداث  مجوز  صــدور  فرآیندها،  اصــالح 

پنجم به صورت قانونی اجرا شود.

خبر

 ظروف و لوازم تزئینی   مس  و برنج  
انواع ظروف مسی و لوازک دکوری برنجی 

کیفیت عالی و  بینظیر
قیمت ارزان، مستقیم از کارخانه

فروش  لری  فروش گا لری  گا

ج. میدان جمهوری . نرسیده به استانداری . پارک ملی ایران کوچک کر
۰ ۹ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰ ۲ ۴ ۳ ۳۰ ۹ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰ ۲ ۴ ۳ ۳  - ســتگو  ا ر یــت  یر مد - با ســتگو  ا ر یــت  یر مد با

ــل دفــتــر امـــور  ــرک ــدی ــور م ــض ــاح ب
اســتــانــداری  شــوراهــای  و  شهری 
ــانـــدار شــهــرســتــان  ــرمـ تـــهـــران، فـ
ــه شــهــر  ــع ــم ــار، امــــــام ج ــ ــری ــهــ شــ
وحیدیه، مشاور مدیرکل شهری 
استانداری تهران، بخشدار بخش 
جوقین، رئیس و اعضای شورای 
اســـالمـــی شــهــر حــکــم انــتــصــاب 
شــهــردار وحیدیه  به وی ابــالغ و 

تحویل شد.
 حجت االسالم شائق امام جمعه 
بخش جوقین ضمن خیر مقدم 
ــت مــهــمــانــان و تــشــکــر از  ــدم خ
از  تشکر  و  بخشدار  و  فــرمــانــدار 
اسالمی  شـــورای  انتخاب  حسن 
شــهــر بــــرای مــهــنــدس سالمت 

مدیریت  جدید  دوره  در  بخش 
آرزوی موفقیت نمودند.

ــت  ــاس ری ــی  ــده شــش ادامــــــه  در 
شـــورای شهر هــم بـــرای شــهــردار 
بیشتر  تــالش  و  موفقیت  آرزوی 
جهت پیشبرد اهــداف انقالب و 

رفاه شهروندان را نمودند.

ــردار  ــ ــهـ ــ ــــش شـ ــخ ــ ــت ب ــ ــالمـ ــ  سـ
وحیدیه در بخشی از این جلسه 
اعتماد  حسن  از  تشکر  ضمن 
شــــورای شــهــر، از رهــنــمــودهــا و 
همکاری های دکتر طاهری نسب، 
فرماندار، بخشدار  و امام جمعه 
در پیشبرد اهداف  تشکر نمود. 

ششم  دوره  شــــورای  همچنین 
شــورا  ترین  مــردمــی  و  برترین  را  
خواند.  وی برخی کارها و پروژه ها 
در شهر وحیدیه را در شهرستان 
و بعضا در غرب استان تهران کم 

نظیر و بی نظیر دانست.
ــر طـــاهـــری نــســب مــدیــرکــل  ــت دک
ــور شــهــری و شــوراهــای  دفــتــر امـ
از  بخشی  در  تــهــران  اســتــانــداری 
آرزوی توفیق  این مراسم  ضمن 
بــرای جناب مهندس سالمت و 
،پیشنهاد  شهر  شــورای  اعضای 
پــــایــــدار و  آمــــدهــــای  ــاد در  ــــجــ ای
امید  ایجاد  و  دیجیتال  مدیریت 
تاکید  را  عدالت محوری  و  آفرینی 

نمودند.

از سوی استاندار ابالغ شد؛

حکم مسعود سالمت بخش به عنوان شهردار وحیدیه 

مدیر جهادکشاورزی مالرد از تخریب 153مورد ساخت و ساز غیرمجاز در 
این شهرستان خبر داد و در این باره افزود، با این اقدام 19هکتار از سطح 

اراضی زراعی این شهرستان آزادسازی شد.
به گزارش جام جم مهدی صالحی اظهار داشت: در راستای عمل به تبصره 
 153 اخیر،  هفته های  در  کــشــاورزی  اراضــی  کاربری  حفظ  قانون   10 مــاده   2
مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای کوشکک - شش و خوشنام 

شهرستان مالرد تخریب شد.
وی افــزود: با اجــرای احکام صــادره از ســوی  دادستان و حضور معاون و 
از  بود، 19 هکتار  بنا  و  که بیشتر به صورت دیوارکشی  نماینده دادستان 

اراضی کشاورزی آزادسازی شد. 
صالحی از شهروندان خواست تا پیش از هرگونه اقدام به ساخت و ساز و 

یا خرید باغ و ویال ابتدا به جهاد کشاورزی مراجعه و از قانونی بودن ساخت 
و ساز مطلع شوند.

اراضی  قطعه بندی  داشــت:  بیان  مالرد  شهرستان  جهادکشاورزی   مدیر 
کشاورزی بر اساس قانون ممنوع است و کوچک کردن این اراضی باعث 
کاهش تولیدات کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه می شود. 
شهرستان مالرد در غرب استان تهران واقع شده، این شهرستان از بخش 
شده  تشکیل  سرآسیاب  و  مارلیک  منطقٔه  صفادشت،  بخش  مرکزی، 
 است. طی نیمه نخست امسال بیش از 2 هزار و 7۶0 مورد حکم و دستور 
قضایی در اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته استان تهران اجرا شده و با 
اجرای این احکام و دستورات قضایی 3۶0 هکتار از اراضی مرغوب زراعی و 

باغی استان تهران آزادسازی شد.

1۹هکتار اراضی زراعی کشاورزی مالرد آزادسازی شد

شهردار باغستان:
توسعه فضای سبز از شاخص های مهم  توسعه یافتگی 

شهری است

مختلف  گونه های  در  نهال  اصله  هــزار   4 از  بیش  غــرس  از  علیزاده  اصغر  علی   
شیراز،  مجنون،سرو  تــوت  هــرات،  تــوت  چنار،  کــاکــوزا،  تــوت  جمله؛  از  مناسب  و 
از  سبز  فضای  توسعه  گفت:  و  داد  خبر  ســال  اول  نیمه  در  و...  گنجشک  زبــان 
شاخصه های مهم توسعه یافتگی شهری بوده و در راستاي توسعه عرصه های 
فضای سبز شهری و ارتقای سطح سرانه فضاي سبز، کاشت نهال و گل و گیاه 
در معابر و بوستان ها در اولویت های اصلی مدیریت شهری قرار دارد. وي با بیان 
آرامش روحی و  اینکه کاشت درخت عالوه بر زیباسازي محیط شهری، موجبات 
رواني شهروندان و تلطیف فضای شهری را فراهم مي آورد، افزود: با توجه به پهنه 
و  خدماتی  عمرانی،  پروژه های  در  سبز  فضای  شهرباغستان،پیوست  جغرافیائی 
فرهنگی الزامیست و این امر باید در اجرای پروژه های عمرانی تبدیل به ریه شود. 
لحاظ  با  سال  پایان  به  شدن  نزدیک  تا  درختان  غرس  برنامه  کرد:  تأکید  علیزاده 
نمودن شرایط آب و هوا و رعایت استانداردهای الزم در تمام محالت شهر ادامه 

خواهد داشت.

ح جامع شهرک اعتمادیه  جلسه  مطالعات طر

اعتمادیه  شهرک  جامع  طرح  مطالعات  خصوص  در  جلسه ای 
معاون  مــدیــره،  هیات  عضو  عــامــل،  مدیر  حضور  بــا  )دانـــش( 
و  راه  کــل  اداره  نــمــایــنــده  کــارشــنــاســان شــرکــت،  شــهــرســازی، 
شهرسازی، مدیر عامل و کارشناسان مشاور طراح )مهندسان 

مشاور زیستا( در شرکت برگزار گردید. 
در این جلسه مواردی از جمله: جانمایی ورودی اصلی شهرک 
اعتمادیه )دانــش(، تطبیق سرانه کاربری ها با مصوبات شورای 
عالی شهرسازی و معماری، تهیه استعالم از سازمان های ذیربط 
محدوده  داخــل  در  ماسه  و  شن  معدن  فعالیت  خصوص  در 
اراضی، گنجاندن چارچوب کلی کالبدی شهرک در مطالعات طرح 
جامع، جانمایی و تعیین کاربری های شهرک بر اساس ضوابط 
شهرسازی و مصوبات شــورای عالی، تهیه جــداول پهنه بندی، 
کاربری های  تمام  تــراکــم  و  اشــغــال  سطح  خــدمــات،  مساحت، 
شهرک، ارائــه اسامی پیشنهادی دیگر بــرای این شهرک، تهیه 
ارائــه دفترچه ضوابط و مقررات شهرک توسط مشاور جهت  و 

اصالح و اقدامات الزم مطرح شد.

روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به  غذا  جهانی  روز  هماهنگی  کمیته 
جهانی غذا  در شبکه بهداشت ودرمان شهریاربرگزار شد .

به گزارش جام جم به مناسبت فرارسیدن 24 مهر روز جهانی غذا،  
سرپرست واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهریار 
نسبت به برگزاری کمیته هماهنگی روز جهانی غذا اقدام نمود. در 
این کمیته که با حضور قدیری معاون بهداشتی شبکه،نمایندگان 
در  ستادی  واحدهای  سرپرستان  و  شهریار  شهرستان  ادارات 
شبکه بهداشت ودرمان شهریار 20 مهر برگزار شد در خصوص 
ــای  ــ اهــمــیــت مــنــاســبــت هــا،شــعــارمــنــاســبــت هــا،عــنــاویــن روزه
یادشده،انتظارات وفعالیت های پیشنهادی جهت برگزاری هرچه 
بهتر مناسبت های یاد شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در 
ادامه جان دوست بیان کردند که با توجه به بحران کمبود غذا و 
انتشار ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن در کاهش دسترسی 
مبارزه  شعارامسال«  جامعه؛  پذیر  آسیب  اقشار  بــرای  غــذا  به 
همگانی با کرونا،محیط سالم، تغذیه سالم با تولیدات و مصرف 

غذای سالم« تعیین شده است.

 برگزاری کمیته هماهنگی روز جهانی غذا
 در شبکه بهداشت ودرمان شهریار
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ــار شـــورای دوره ششم کــه در  بــا شـــروع بــه ک
انــرژی، پاک  با برنامه، پر  آن مــردم به جوانانی 
دســت، متعهد و در عین حال متخصص در 
حوزه های متعدد رای اعتماد دادند و به آینده 
روشن امید بسته است، در انتخابی آگاهانه 
دلسوزی  و  فکر  خــوش  اشخاص  مدبرانه،  و 

مانند: 
ارشد  کارشناسی  تحصیالت  دارای  فرهادی   "  

حقوق.
" قنبری دارای تحصیالت کارشناس عمران و 

دانشجوی ارشد شهرسازی.
کــارشــنــاس  ــالت  ــی ــص ــح ت دارای  پـــودیـــنـــه   "

حسابداری.
جامعه  کــارشــنــاس  تحصیالت  دارای  ع  زار  "

شناسی.
" بهمن زاده دارای تحصیالت کارشناسی ارشد 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شهری  پارلمان  خودبه  نماینده  عنوان  به  را   
راهی نمودند تا با انسجام در فکر و برنامه ریزی 
و عمل در امور شهری، شاهدشهری شهری 
آل چه به لحاظ سالمت اداری و چه به  ایــده 

لحاظ اجرای امور عمرانی را رقم بزنند.
در  نیز  شاهدشهر  شهر  شـــورای  منتخبان 
راستای وظیفه قانونی خود در مرداد امسال 
به  خود  شهر  در  را  شهردار  انتخاب  فراخوان 
تعیین  مــدت  طــی  کــه  رساندند  عموم  اطــالع 
رزومه  ارائــه  به  افرادنسبت  از  تعدادی  شــده، 
ــرداری ثبت نام  ــه بـــرای احـــراز پست ش ــود  خ
پس  هم  شاهدشهر  شــورای  اعضای  کردند. 
در  کمیسیون های فنی  بررسی های الزم در  از 
نهایت بهمن خانی  را به عنوان شهردار اصلح 

انتخاب کردند.
در مصاحبه ای که  با شهردار جدید شاهدشهر 
کردیم، سخنان قابل توجهی مطرح شد که به 

پاره ای از آنها می پردازیم .
در  فعالیت  سابقه  ــال  س  20 بــا  خــانــی  بهمن 
شـــهـــرداری دانـــش آمــوخــتــه رشــتــه  معماری 
در  را  گوناگون شغلی خود  که مراحل   . است 
شهرداری سپری کرده و با کوله باری از تجربه و 
تخصص از طرف نمایندگان پارلمان شهری به 

سمت شهردار شاهد شهر برگزیده شد.
شهردار مردمی، در ابتدای صحبت های خود 
دلیل  بــه   شهر  ــورای  شــ اعــضــای  از  تقدیر  بــا 
زمان  اظهارداشت:   خود  به  اعتمادشان  رأی 

شدن،  شــهــردار  حکم  اخــذ  تا  من  سرپرستی 
حدود یک ماه به طول انجامید که در همین 
انجام  به  با جدیت نسبت  گــذار،  مــدت دوره 

امور همت داشتیم.
 خانی در تشریح برنامه های کاری خود تصریح 
کوتاه  برنامه های  سرپرستی،   زمــان  در   : کــرد 
 مدت و بلندمدت خود را به شورای شهر ارائه 
برای  خــود  همکاران  با  کــار،  ابتدای  در   . دادم 
انجام کارها به بهترین حالت،  دست یاری و 

همکاری دادیم .
و با امید به موفقیت در برنامه های مد نظر، 
و  هدایت  حمایت،  تقاضای  شــورا  اعضای  از 
نظارت برای دستیابی به بهترین نتیجه را در 

شهرداری شاهدشهر دارم.
در  ــردم  مـ نمایندگان  توصیه  بــا  ــزود:  ــ اف وی   
پــارلــمــان شــهــری بــه دنــبــال اتــمــام پــروژه هــای 
نیمه تمام هستیم تا هم از هدر رفت منابع 
اعتماد  از خــدشــه دارشــدن  و هــم  شــهــرمــان 
در  کــه  نکته ای  امــا  کنیم.  جلوگیری  عمومی 
که   آنست  شود  داده  توضیح  باید  رابطه  این 
بوجود  سال ها  ایــن  در  که  تورمی  به  توجه  با 
امده است و باعث افزایش هزینه های احداث 
با  را  پــروژه هــا  این که  امکان  گشته،  پــروژه هــا 
برسانیم  اتمام  به  قبلی  مصوب  بودجه های 
وجود ندارد و مجبوریم با هزینه کرد بیشتر و 
با صرف زمان طوالنی تر آنها را تکمیل نماییم. 
انتظامی  به طور مثال برای ساختمان نیروی 
700 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که 
آمــده با این رقم فقط میتوان  با تــورم بوجود 
فونداسیون آنرا اجرا کرد. یا درخصوص احداث 
استادیوم که در گذشته 2میلیارد برای تکمیل 
آن در نظر گرفته شده بود، باشرایط اقتصادی 
برابرشده   10 استادیوم  احــداث  هزینه  فعلی، 

است.
نام  تسمیه  جــه  و   : ساخت  خاطرنشان  وی 
تمام  که  زیـــاد،  شهدای  اهـــدای  شهر،  شاهد 
آنــهــا از فــدائــیــان والیـــت و انــقــالب بــودنــد و 
خــانــواده هــایــشــان  شــهــیــدان،  آن  راه  دنــبــال 
ــور  ــه امــ ــ ــنــد، مـــی بـــاشـــد، پـــرداخـــتـــن ب هــســت
این  مــردم  اجتماعی در خور شأن  و  فرهنگی 
ما  اولــویــت هــای  از  سربلند  شــهــدای  و   شهر 

می باشد. 
ــیــن قـــدم، ســامــانــدهــی مــزار  بــنــابــرایــن در اول
شهدا را در دستور کار قرار دادیم. خانی درباره 

کوتاه  برنامه  در  گفت:  عمرانی  فعالیت های 
مدت، انجام امور روزمره، مانند: 

- لکه گیری آسفالت - جدولگذاری - الیروبی 
پــارک هــا و  بــه فــضــای سبز  انــهــار -  رسیدگی 
کار  دستور  در  را  ــازده  ب زود  کارهای  و  محالت 
 ( تمام مانند  نیمه  پــروژه هــای  اتمام  و  ــم  داری
تکمیل پروژه استادیوم 5000 نفری که در سال 
در  آن  بــرای  بودجه  تومان  میلیارد  یک  جــاری 
نظر گرفته شده  -  احداث سالن بحران در 1500 
متر مربع با یک میلیارد تومان اعتبار مالی - 
تکمیل پروژه استخر چند منظوره وچند طرح 
( از اهم فعالیت های ما تا پایان  کوچک دیگر

امسال خواهد بود.
ـــه بــیــان داشــت:  مــدیــر اجــرایــی شهر در ادام
زمان اجرایی طرح جامع شهر که در سال 8۶ 
به تصویب استانداری و مسکن و شهرسازی 
رسیده بود به اتمام رسیده و باید طبق قانون،  
ابالغ  شهر،  بهتر  اداره  بــرای  جدی  جامع  طرح 
شود. ما در طرح جدید به دنبال رفع کاستی ها 
و ایرادات قبلی مانند.  اتصال زمین های بین 
مشکالت  رفــع   - شاهدشهر   و  اللــه  شهرک 
لکه های  تایید  و  تــولــیــدی  و  صنعتی  مــراکــز 
در  اســت  گفتنی  بــه شهر،  الــحــاق  بــا  صنعتی 
ــه خدمات  ــ ارائ ــازه  اجــ طـــرح فعلی شـــهـــرداری 
مناسب و مورد نیاز به مراکز تولیدی و صنعتی 
موجود در شهر را ندارد اما با ابالغ طرح جدید، 
دســت شــهــرداری،  حتی بــرای ارائـــه خدماتی 
خدمات  به  مربوط  امــور  و  بنا  افزایش  مانند 
شهری و غیره،  باز خواهد بود و همچنین با 
دغدغه های  از  بسیاری  حریم،  مشکالت  رفع 
دیگر که مانع انجام وظایف به روش مقبول 
و مــورد پسند مــردم فهیم شهر و مجموعه 
تغییر   - می گردد  مرتفع  می باشد،  شهرستان 
شرایط اجرای مبلمان شهری-  افزایش مقدار 
 } بافت های فرسوده شهری و چند مورد دیگر
با هــدف احقاق بهتر حقوق مــردم ایــن شهر 
انقالبی هستیم.  امیدواریم تا پایان سال طرح 
جامع جدید به شهرداری ابالغ شود تا در سال 
1401شاهد اجرای  پروژه ها فاخر  و تاثیرگذار در 
شهر و همچنین اجرای برنامه های کاری بهتر 
در شهرداری باشیم. شهردار اضافه کرد: یکی 
از وظایف محول شده به شهرداری ها، تأمین 

سرانه های آموزشی در شهر است.
با  دارد  نظر  در  نیز  شهر  شــاهــد  شــهــرداری   

ــرورش در ایـــن حــوزه  ــ ــوزش و پ ــ هــمــکــاری آم
تمام تــوان خــود را بــرای رفــع مشکالت پیش 
رو صرف کندتا مــردم خوب این شهر هر چه 
ببرند.  بهره  علم  و  آمــوزش  مقوله  از  بیشتر 
مهمترین نیاز شهر ما در زمینه آموزشی، نبود 
آموزشگاه فنی و حرفه ای است که شهرداری 
آماده تحویل زمین برای احداث آن می باشد. 
از دیگر موارد قابل توجه در زمینه آموزش در 
این شهر، وجود مدارسی است که متاسفانه 
بدلیل عمر بلند مدت بنای اموزشی،  فرسوده  
نیاز به  از مــدارس موجود هم  هستند برخی 
ضمن  شهرداری   . دارنــد  بهسازی  و  بازسازی 
آمادگی برای همکاری در این زمینه  به  اعالم 
مسئوالن شهرستان توصیه می کند تا هر چه 

سریعتر برای حل این مشکل اقدام نماید.
و فاضالب  آب  از مسئوالن  ابرازگالیه  با  خانی 
مجموعه  همچنین  و  اســتــان  و  شهرستان 
فرمانداری در خصوص عدم تخصیص پساب 
احداث  تصفیه خانه  از  توافق  مورد  نیاز  مورد 
ــرد:  در ســال 1392  شــده در ایــن شهر بیان ک
در زمینی به مساحت 24 هکتار، تصفیه خانه 
احــداث  شهر  شاهد  در  شهرستان  فاضالب 
شد و مقرر شد تا از فعالیت این تصفیه خانه 
ــاری بــاغــهــا  ــ ــی ــ پـــســـاب شــاهــدشــهــر بـــــرای آب
وزمین های کشاورزی به این شهر اختصاص 
تاکنون این توافق اجرایی  اما متاسفانه  یابد 
نشده وحقوق مردم شاهد شهر در این زمینه 
از لحاظ فنی  تضییع شده اســت. نکته ای که 
قابل طرح و بیان است، وجود شیب 1 درصد 
زمین در این منطقه می باشد که مانع اصلی 
آوری و ذخیره فاضالب  در تصفیه  برای جمع 
خــانــه مــوجــود میباشد کــه ایـــن شــیــب کــم، 

پاسخگوی چنین امری  نمی باشد.
 خــانــی گــفــت: مــا انتظار داریـــم شــرکــت آب و 
دستگاه های  دیــگــر  و  فــرمــانــداری  فــاضــالب، 
توافق  حقوق  اختصاص  بــه  نسبت  مرتبط، 
تصفیه خانه  ایــن  از  شاهدشهر  ــردم  م شــده 

اقدام جدی نمایند.
گفته  کــه  اینجا ضـــروری اســت  کــه در  مطلبی 
ــرای اجــرای  شــود ایــن اســت کــه شــهــرداری بـ
ــت آب هــــای سطحی و  ــدای ــرای ه ــ ــو ب ــرح اگـ طـ
فاضالب منازل، زمینی به مساحت 4۶00 متر 
مربع در اختیار آب و فاضالب شهرستان قرار 
داده تا در آن مخزنی ساخته شود و فاضالب 

شهری به آن مخزن هدایت گردد، چون شیب 
به  فاضالب  نمی دهد  ــازه  اج شهر  شاهد  کم 
مــخــزن فعلی هــدایــت شـــود، بــایــد بــا احــداث 
مخزن جدید این کار صورت گیرد، اما اداره آب 
و فاضالب شهرستان از احداث این مخزن تا 
کنون سر باز زده  و می گوید که با مردم هزینه 
که  بــپــردازنــد.درحــالــی  را  احـــداث مخزن جدید 
تصفیه خانه شهرستان در شاهد شهر است 
ایــن مزیت بهره مند  از  ایــن شهر  ولــی مــردم 

نیستند. 
 وی همچنین به موضوع صنوف مزاحم فعال 
در شهراشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین گالیه های مردم شاهدشهر،  
فــعــالــیــت صــنــوف مـــزاحـــم اســـت کـــه بـــا نــوع 
فعالیتی که دارند ظاهرشهر ما را نازیبا کرده و 
آسیب اجتماعی زیادی به ما وارد می کنند،  لذا 
انتظار داریم اتاق اصناف و مجموعه فرمانداری 
در این خصوص هم اقدامات جدی و سریع را 
صورت دهند. یادآور می شوم که در سال 1394 
اتاق اصناف شهرستان زمینی به وسعت 24 
هکتاررا در حاشیه شاهدشهر با هدف انتقال 
صنوف  مزاحم تملک  کــرد،  اما تاکنون هیچ 
اقــدام مثبتی صورت نــداده و همین موضوع 
باعث شده تا وجهه اجتماعی شهر ما آسیب 

جدی ببیند.
را در کمیته  بــرای رفــع ایــن معظل،  موضوع   
ــور زیــربــنــایــی اســتــان مــطــرح نــمــودیــم تــا با  امـ
تایید طرح ما در استان و کمیسیون مسکن 
کاربری زمین  به تغییر  و شهرسازی،  نسبت 
مذکور اقــدام شود تا هر چه سریع تر نسبت 
جدید،  شهرک  بــه  مــزاحــم  صنوف  انتقال  بــه 
هم چهره بیرونی شاهد شهر زیبا شود و هم 
بین  از  عمومی  تخلفات  و  مزاحمت ها  برخی 
برود. گفتنی است با اجرایی شدن  این طرح 
زمینه اشتغالزایی در منطقه رونق پیدا می کند 
و آسیب های ناشی از فعالیت این مشاغل در 

شهر، کاهش می یابد.
خانی در ادامه بیان داشت: یکی از مشکالتی 
که امــروزه گریبانگیر شهرداری شده، توافقی 
است که شهردار قبلی با تعدادی از مالکینی 
کــه قـــرار اســـت خــانــه هــا و زمــیــن هــای آنــهــا را 
شهرداری تبدیل به پارک کند، می باشد. طبق 
میلیارد   45 بایستی  شــهــرداری  قبلی،  توافق 
این  که  نماید  پرداخت  مالکان  ایــن  به  پــول 

کل بودجه مصوب  از 80 در صد  مبلغ بیش 
شــهــرداری می باشد امــا تــمــام تــالش خــود را 
می کنیم تا با انجام این کار پارک 22 بهمن را در 
محله رسول اکرم)ص( احدث نماییم تا مردم 
خوب این منطقه از آن بهره  مند شوند. از دیگر 
پروژه هایی که توسط شهرداری در حال احداث 
و تکمیل است، پارک محمود اباد می باشد که 
از دیگر   – اثر سقوط هواپیما تخریب شد  بر 
پــروژه هــایــی کــه در دســت اجــرا داریـــم، پــروژه 
آباد که به طول  تعریض بلوار ورودی محمود 
تومان  میلیارد   2/5 با  و  اســت  کیلومتر  یک 

نسبت به تکمیل آن اقدام خواهیم کرد.
مــدیــر اجـــرایـــی شــاهــد شــهــر افـــــزود: یــکــی از 
آمــد پــایــدار بــرای شــهــرداری ما  مولفه های در 
تکمیل تجاری های خیابان دکتر حسابی است 
می باشد.  آنها  اجـــاره  ــذاری  واگــ مرحله  در  کــه 
اجرای پارک مهر هم از دیگر پروژه ها می باشد 
که در حال نسب تاسیسات است و بزودی 
را  مــورد قابل توجهی  اتمام خواهد رسید.  به 
که باید بگویم این است که در تمام پارک ها 
نظر  در  آب  مخزن  سبز،  فضای  آبــیــاری  بــرای 
گرفته شده و از آب کانال محمدیه پر می شود 
و دیگر از آب شرب برای آبیاری فضاهای سبز 

استفاده نمی گردد.
همچنین  شهر  شاهد  فکر  خــوش  شــهــردار 
مجتمع  ــود  وج شهر  نیازهای  از  یکی  ــزود:  افـ
ــرای تهیه مایحتاج  بـ ــردم  مـ تــا  تــجــاری اســـت 
لـــوازم خانگی،  زنــدگــی خــود ) مانند پــوشــاک، 
فش و موکت، موبایل و...( مجبور نشوند از 
شاهدشهر به شهریار بروند.به همین منظور 
مربع  متر   5000 مساحت  به  زمینی  شهرداری 
در میدان شهدا در نظر گرفته تا با مشارکت 
بخش خصوصی نسبت به احــداث آن اقدام 
مورد  پارکینگ های  می توان  طرح  کند.دراین 
در  تجاری  واحــد هــای  و  منفی  2طبقه  در  نیاز 
طبقه  در  اداری  واحــد هــای  و  همکف   طبقه 
دوم خواهد بود . طبقه سوم هم به مجموعه 
رفاهی و رستوران اختصاص خواهد یافت. با 
ساخت این مجتمع از تردد های بیشمار مردم 

به شهریار جلوگیری خواهدشد.
محمود  شهرک  با  مرتبط  موضوعات  به  وی 
آباد هم اشــاره کرد و در این باره خاطر نشان 
ساخت: در طرح جامع جدید برای محمودآباد 
تمهیدات مناسبی دیده شده .پس از تصویب 

طرح جدید، محمود آباد به شاهد شهر متصل 
آمـــد. از دیگر  شـــده و داخـــل بــافــت خــواهــد 
مواردی که مورد اشاره می باشد این است که 
چون بناهای موجود در محمود آیاد فرسوده 
بافت  بـــازســـازی  و  ــازی  ــوس ن ــرای  بـ می باشند 
گرفته  نظر  در  تشویقی  تراکم  آنجا،  فرسوده 
شده است.همچنین ورودی های خوبی برای 
از  تا شهرک اللــه  ایــن منطقه مد نظر هست 
دیگر  یکی  گــردد.  دیدنی  و  زیبا  شهری،  منظر 
از کارهای خوبی که در این محله اجرا خواهد 
در  راه و مسیر دوچــرخــه  پیاده  احـــداث  شــد، 
 بلوار24 متری این شهرک تا شاهد شهر است. 
حال  در  هــم  منطقه   ایــن  کتابخانه  ــداث  احـ
احــداث می باشد و در مرحله اجــرای اسکلت 

بتونی می باشد.
خانی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
موضوع پلیس ساختمان ) کنترل مضاعف( 
ــت: یکی  ــاره کــرد و در ایــن بــاره اظهار داش اش
تخلفات  بحث  شــهــرداری هــا  دغــدغــه هــای  از 
از  که  می باشد  کاربری ها  تغییر  و  ساختمانی 
برای  ساختمانی  پلیس  شــهــرداری هــا،  طــرف 
مراقبت از بروز چنین تخلفاتی در شهر  اقدام 
با  و  مختلف  بــدالیــل  می کند.  زنــی  گشت  بــه 
زیــادی  جلسات  عموم،  رضایت  جلب  هــدف 
ایــم و مقرر  کــرده  با حراست شــهــرداری برگزار 
شده که گشت هایی بغیر از پلیس ساختمان 
بــرای کنترل امــور فوق توسط واحــد حراست 
ایم  گرفته  تصمیم  همچنین  گــیــرد.  صـــورت 
اعضای  تغییر  بــه  نسبت  یکبار  3مـــاه  هــر  تــا 
کنیم.  اقــــدام  ســاخــتــمــان  پلیس  در  فــعــال 
بدنبال حفظ حریم هستیم و از بروز تخلفات 
جلوگیری  شـــدت  ــه  ب حــریــم  در   ســاخــتــمــانــی 

خواهیم کرد.
همچنین به دلیل تکمیل ظرفیت آرامستان 
در  جدید  آرامستانی  احــداث  دنبال  به  فعلی 
حاشیه شهر در زمینی به مساحت 3 هکتار 
جدید  آرامستان  در  داریــم  قصد   . می باشیم 
آتی ساخته خواهد شد امکانات  که در سال 
آرامستان  از  که  خوب  محیطی  در  را  مناسبی 
ایجاد  گرفته خواهد شد،  شهرهای دیگرالگو 
بدنبال  افــــزود:  هــم  آخـــر  در  ــردار  ــه ش کنیم. 
افزایش سرانه فضای سبز هستیم و در این 
خصوص در سال آتی اقدام به احداث پارک در 

هر محله خواهیم نمود.

آغاز دوره طالیی شاهـدشهــر 
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 سرپرست استان البرز و  غرب استان تهران: 
محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

سرپرست شهرستان های شهریار، مالرد و شهرقدس:
 غالمرضا جباری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    غرب استان تهران: 021-65264251

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
 قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟

 یکشنبه   ۲۵  مهر 1۴۰۰   شماره ۶۰۵۶
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تشنشانی8۰/۰۰۰/۰۰۰۴8/۰۰۰/۰۰۰تجاری۱ - بلوار شهدا – جنب آ شاهدشهر

- بلوار شهدا – خیابان شهید باهنر – خیابان مخابرات۱۲/۰۰۰/۰۰۰7/۲۰۰/۰۰۰تجاری۲ شاهدشهر

- بلوار شهدا – خیابان شهید باهنر – خیابان مخابرات۱۲/۰۰۰/۰۰۰7/۲۰۰/۰۰۰تجاری۳ شاهدشهر

 شاهدشهر – بلوار شهدا – خیابان دکتر حسابی – خیابان مهر۱۵/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰تجاری۴
نبش پارک مهر

شاهدشهر – بلوار شهدا – خیابان شهید مجید تاجیک – مجتمع ورزشی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰تجاری۵
شهدا – ضلع جنوبی سالن چند منظوره

شاهد شاهد – بلوار شهدا – خیابان آزادی – جنب مصالح فروشی راشدی۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱8/۰۰۰/۰۰۰انبار۶

گهی مزایده عمومی« »آ
خ  خ ۱۴۰۰/۶/۲۲ و مجوز شماره ۱۴۰۰/8۰۴ مور شهرداری شاهدشهر در نظر دارد پیرو صورتجلسه شماره ۹ مور

۱۴۰۰/7/8 شورای اسالمی شاهدشهر نسبت به اجاره امالک ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل می باشد. 1  
2 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

گهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. ج آ 3 هزینه در
4 هرگاه برنده اول، دوم و سوم حاضر به ا نعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

محل بازگشایی پیشنهادات در دفتر شهردار می باشد. 5

6  شرکت در مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول کلیه شرایط توسط متقاضیان بوده و حق هیچ گونه 
اعتراضی ندارند.

گهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز با در دست داشتن مدارک  7 کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آ
الزم جهت دریافت اسناد مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر به واحد امالک و مستغالت شهرداری مراجعه نمایند.

کــه  انتخــاب شــما توســط اعضــای شــورای شــهر مــالرد بــه ســمت شــهردار مــالرد 
کار وهمــت در عمــل شــما می باشــد را صمیمانــه تهنیــت عــرض  نشــانه تدبــر در 

یــم. مــی نمایــم. از بــاری تعالــی توفیقــات روز افــزون بــرای شــما مســالت دار
پرست روزنامه جام جم در غرب استان تهران غالمرضا جباری - سر

ــه  ــتان ک ــهردار باغس ــمت ش ــه س ــتان ب ــهر باغس ــورای ش ــای ش ــط اعض ــما توس ــاب ش انتخ
نشــانه درایــت  در کار وهمــت عالــی در امــور اجرایــی شــما مــی باشــد را صمیمانــه تهنیــت 

ــم. ی ــالت دار ــما مس ــرای ش ــزون ب ــات روز اف ــی توفیق ــاری تعال ــم. از ب ــی نمای ــرض م ع

برادر گرامی،  جناب آقای علی اصغر علیزاده

پرست روزنامه جام جم در غرب استان تهران غالمرضا جباری  - سر

برادر گرامی، جناب آقای محمد بهمنی

، جناب آقای مهندس علیزاده برادر گرانقدر
و اعضای محترم شورای اسالمی باغستان 

  حمداله علیزاده -   رحیم رحیمی
  علی امامی_   محمد اکبری

   محمدکشاورز بخشایش_   محرم  علیزاده
انتخاب شما عزیزان برای خدمت در سنگر جدید که نشان از درایت و تدبر 

در امور و مردمی بودن شمارا دارد، صمیمانه تهنیت عرض می نماییم.
از خداوند یکتا توفیقات روزافزون  برای شما عزیزان مسالت می نماییم.

 گلخانه فرخی زاده - محمد علی فرخی زاده

مراسم تکریم و معارفه شهردار اندیشه با حضور خانواده معظم 
شهدا، طاهری نسب مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری 
فرماندهان   ، شهریار شهرستان  فرماندار  طاهری  نــورااهلل  تهران، 
شهر  اسالمی  شــورای  اعضای  و  رئیس  بسیج،  و  نظامی  انتظامی، 
اندیشه، دیگر مسئوالن شهرستانی و شهری و  معتمدین محلی 

شهر اندیشه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
گویی  خیرمقدم  ضمن  اســالمــی  شـــورای  رئیس  افراشته  الــهــام   
نیازمند  اندیشه  شهرداری  امــروز  گفت:  حاضران  و   میهمانان  به 
ــایــدار هستیم و از  پ بـــرای افــزایــش درآمـــدهـــای  مــشــارکــت مـــردم 
شهردار و پرسنل شهرداری انتظار داریم راه را برای ورود سرمایه 

گذاران با رعایت قوانین باز کنند. 
کرامت شهروندان،  افزود: شورای اسالمی دوره ششم حفظ  وی 
و  فساد  با  مبارزه  انگیزه،  با  و  پایند  پاکدست،  افــراد  از  استفاده 
است  داده  قرار  خود  کار  سرلوحه  در  را   سازی  اعتماد  و  تبعیض 
و امیدوارم کاویانی با تجربیاتی که از ایشان از شهر اندیشه اطالع 
داریم بتواند با تالش شبانه روزی و خدمت صادقانه برای خدمت 

رسانی بهتر برای مردم گام بردارد.
طاهری نسب مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران 
با  شهری  مدیریت  تنگاتنگ  ارتباط  براینکه  تاکید  با  ادامه  در  نیز 
شهروندان بسیار اثرگذار است گفت: تالش مدیریت شهری باید 
عنوان  به  شهروندان  که  چــرا  باشد  محوری  شهروند  سمت  به 
ذخیره های ارزشمند یک شهر در راستای ایفای نقش مهم مردم 

ساالری و دموکراسی در شهرها بسیار تاثیر گذارند.
، اصالح سیما و منظر  پروژه های محرک، توسعه محور اجرای  وی 
مدیریت  ســازی  هوشمند  بحث  ایــجــاد  ــداری،  مـ ،قــانــون  شهری 

ایــجــاد پـــروژه هـــای عمرانی  گــاهــانــه و  آ شــهــری و خــدمــت رســانــی 
مناسب را در ادامه راه خواستار شد. طاهری فرماندار شهرستان 
شهریار نیز در این جلسه با اشاره به رعایت اصول شهرسازی و 

مبارزه با تراکم فروشی را در این شهر از مسئوالن شهری گفت : 
شهر اندیشه یکی از منحصر به فرد ترین شهرهای کشور از لحاظ 
شهرسازی است که باید در راستای حفظ این الگو اهتمام ویژه ای 

مسئوالن  و  شهرداران  خدمات  از  می دانم  الزم  که  باشند  داشته 
انتخاب  برای  اهتمام شورای اسالمی  از  و  گذشته قدردانی نمایم 

شهرداری باتجربه برای این شهر تقدیر نمایم. 
همراه  و  همدل  هم  با  که  هستند  موفق  شــوراهــای  افــزود:  وی   
برنامه های  اجرای  در  و  را عافیت ببخشند  اهداف شهر  و  باشند 

شهری کمک یار هم باشند.
 : نمود  خاطرنشان  جلسه  ایــن  اندیشه  شــهــردار  کاویانی  بهروز 
تــالش و همت مــا در ادامـــه کــار بــر ایــن اســت کــه بــه چهارچوب 
شهری اندیشه هیچ خدشه ای وارد نشود و برنامه چهار ساله ای 
شورای  تقدیم  آینده  ماه  یک  تا  همکارانم  تجربیات  و  همیاری  با 
اقدام  آن  اجــرای  به  نسبت  بررسی  از  پس  تا  نمود  خواهیم  شهر 
بسیاری  تمام  نیمه  پروژه های  شد:  یــادآور  ادامــه  در  وی  نماییم. 
در   ... و  همایش ها  مرکز  مسافربری،  پایانه  ورزشگاه ها،  همچون 
شهر هم اکنون وجود دارد که با کار جهادی انشاهلل همه آنها را به  

نتیجه خواهیم رساند.   
شهردار اندیشه گفت :  یکی از مهم ترین برنامه های ما در راستای 
ایجاد درآمدهای پایدار خواهد بودکه مورد توجه شورای اسالمی 
نیز هست بنابراین امیدواریم با تالش همه  عزیزان و  همکارانم 
به  مطلوب  رســانــی  خــدمــت  بـــرای  را  ــات  ــدام اق بهترین  بتوانیم 

شهروندان انجام دهیم.
شهردار  ملکی  علی  خدمات  از  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 
اســبــق و احــمــد نــیــکــخــواه ســرپــرســت شـــهـــرداری شــهــر اندیشه 
کل  مدیر  نسب  طاهری  سوی  از  کاویانی  بهروز  حکم  و  قدردانی 
امور شهری و شوراهای استانداری تهران و با حضور مسئوالن  به 

ایشان ابالغ گردید.

صفادشت  شهرداری  پیگیری 
و  ترافیک  حجم  کاهش  برای  

ایمن سازی جاده ای 

ح مــطــالــعــاتــی جامع  شـــهـــردار صــفــادشــت: طـــر
ترافیک یکی از نیازهای اساسی شهر صفادشت 

است.
این  با  کریمی،  محمدعلی  جم  جــام  گــزارش  به 
ــزون  ــه  تــوســعــه و پــیــشــرفــت روز افـ کـ عــنــوان 
صــفــادشــت قــابــل تــوجــه اســــت افــــــزود: رشــد 
جمعیت  افـــزایـــش  و  شهرنشینی  تــوســعــه  و 
منجر  صنعتی  شهرک های  وجود  و  صفادشت 
به افزایش ترافیک شهری گردیده است که در 
این راستا به منظور ساماندهی ترافیک شهری 
ترافیک شهر صفادشت در دست  ح جامع  طر

تهیه می باشد .  
ــه مــســائــل مهمی  ب ح  ــر طـ ایـــن  در  ــزود:  ــ افـ وی 
ســواری  دوچــرخــه  مسیرهای  احــداث  همچون 
جــاده  عــمــومــی،احــداث  پارکینگ های  ،احـــداث 
،تــامــیــن وضــعــیــت روشــنــایــی  کــمــربــنــدی شــهــر
ــلــوهــای عــالنــم  ــاب ــمــایــی ت مــعــابــر،نــصــب وجــان
راهنمایی و رانندگی،ساماندهی سیستم حمل 
)توسعه    TODــرای اجـ همچنین  عمومی  ونقل 
شهر نشینی مبتنی بر حمل و نقل عمومی( در 

نظر گرفته شده است. 
ــراســاس مصوبه  اظــهــار داشــت:ب ــایــان  وی درپ
تهیه  جهت  مشاورواجدشرایط  شهر  شــورای 
ح انتخاب گردیده است و جلسات متعددی  طر
گاه  آ و  ذیربط  کارشناسان  با  خصوص  ایــن  در 
تشکیل گردیده و پیش بینی میگردد تا سه ماه 

ح آماده و قابل ارائه باشد. آینده این طر

خبر

با حکم  استاندار تهران؛

بهروز کاویانی شهردار اندیشه شد

به  قدس  شهری  مدیریت  مسئوالن  که  بازدیدی  در 
همراه یک هیات سرمایه گذاری از نقاط مختلف شهر 
این  در  گذاری  سرمایه  مختلف  شرایط  کردند  بازدید 

شهر مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش جام جم چیبایی، سرپرست شهرداری قدس، 
این بازدیدبا هدف بررسی و امکان سنجی احیا و ارتقای 
ایجاد  و  شهرقدس  شهدای  استادیوم  کیفی  سطح 
مصنوعی  دریاچه  احداث  قبیل  از  زیرساخت هایی 
تره بار،  و  میوه  بزرگ  بازارچه  شهربازی،  شهر،  پارک  در 
و  پیاده  عابر  مکانیزه  پل های  اسب سواری،  باشگاه 
شد.  انجام  شهرقدس  در  دیگر  کالن  پروژه  چندین 

شورای  بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اسالمی و شهرداری قدس، محسن چیبایی سرپرست 
شهرداری قدس، محمدباقر قیومی رئیس کمیسیون 
امور زیربنایی شورا و سعید ندیری عضو شورای اسالمی 
شهرقدس به همراه مدیران باشگاه سرمایه گذاران  از 
شهرقدس  تجاری  و  تفریحی  ورزشی،  زیرساخت های 
بازدید به عمل آوردند.  وی گفت: با توجه به جمعیت 
توسعه  شهرقدس،  فراوان  ظرفیت های  و  زیاد 
زیرساخت های شهری در حوزه های مختلف احساس 
برای  الزم  امکانات  احداث  و  ایجاد  نیازمند  و  می شود 
تامین نیازهای شهروندان شریف شهرقدس هستیم. 

از این رو از یک هیات سرمایه گذاری دعوت به عمل آمد 
تا با حضور در شهرقدس در خصوص اجرای طرح های 
عمرانی مذاکراتی صورت گیرد.  وی با بیان این که توسعه 
شهری با گزاره هایی همچون آینده نگری قابل تعریف 
است، افزود: هدف ما اجرای زیرساخت ها و طرح های 
ورزشی،  فرهنگی،  مختلف  حوزه های  در  شهری  کالن 
تجاری و... است. وی تصریح کرد: با توجه به همسایگی 
شهرقدس با پایتخت، این طرح ها باید در تراز و سطح 
باالیی اجرایی شده و درخور شهروندان گرامی ما باشد 
تا بدون نیاز به مراجعه به شهرهای مجاور، نیازهای خود 
کالن شهری  کنند. طرح های  تامین  را در داخل شهر 

از حیث جذب سرمایه از طریق ارائه خدمات به مردم 
شهرهای دیگر و رونق اقتصادی شهر نیز حائز اهمیت 
عمرانی  طرح های  مهم ترین  تشریح  به  وی  است. 
مطرح شده در بازدیدهای امروز پرداخت و گفت: احیا 
و ارتقای سطح کیفی استادیوم شهدای شهرقدس و 
ایجاد زیرساخت هایی از قبیل احداث دریاچه مصنوعی 
در پارک شهر، شهربازی، بازارچه بزرگ میوه و تره بار به 
عنوان قطب غرب استان تهران، باشگاه اسب سواری 
و پانسیون نگهداری اسب، پل های مکانیزه عابر پیاده 
و چندین پروژه کالن دیگر از جمله طرح هایی است که 
در حضور مدیران باشگاه سرمایه گذاران مطرح گردید 

و بازدیدهای امروز نیز با هدف بررسی و امکان سنجی 
اجرای طرح های مذکور انجام شد.

سرپرست شهرداری قدس خبر داد:

ح های کالن شهری با مشارکت بخش خصوصی عزم شهرداری قدس برای اجرای طر

بهمن خانی  -   شهردار شاهد شهر


