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تامین آب شرب مسکن مهر 
پردیس با سدهای الر و لتیان

 رویکرد همدالنه مسئوالن 
جنوب شرق استان، نویدبخش 

آینده ای مطلوب 

پایش بیکاری،  اولویت 
اشتغال در شمیرانات 

پس از 40 سال؛

  لکه های صنعتی پردیس
 ساماندهی می شود

فرماندار شهرستان پردیس گفت:  پنج لکه صنعتی شهرســتان پردیس بعد از 40 سال به بافت صنعتی 
تبدیل می شوند.

به گزارش ایرناامیراله حقیقی اظهار داشت: افزون بر 10 هزار واحد صنفی و صنعتی ...

 شهرک اوزون تپه 
در تاریکی
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شرق استان تهران

 پاکدشت، رتبه اول کشور در کشت گلخانه ای

شهردارشریفآباد:
عدمبرگزاریجلســات
فعالیت شــورایشــهر

شهرداریرامختلکرد

شهردار شریف آباد درباره استعفای اعضای 
شــورای شــهر گفت: در صورت عدم برگزاری 
جلسات شــورا صدور مجوز، توافقات و مصوبات 
جدیــد نخواهیــم داشــت همچنین جلســات 
کمیســیون ماده 100 نیز برگزار نمی شــود، این 
موضوع فعالیت شــهرداری را بــا اخالل مواجه 

کرده است.
بــه گزارش فــارس علیرضا طاهری نســب 
شــهردار شــریف آباد درباره وضعیت شــورای 
اسالمی  شــهر شــریف آباد اظهار داشت: هفته 
گذشــته فرماندار پاکدشــت برای تعیین تکلیف 
نامــه به اســتانداری تهــران ارســال کرده که 

مشخص شدن نتیجه چندماه زمان می برد.
وی در ادامه افزود: اســتعفای اعضای شورای 
شهر باید طبق قانون صورت پذیرد و نفرات علی 
البدل جایگزین شوند مدیریت این شرایط توسط 
دســتگاه های نظارتی در پاکدشت می توانست 
بهتر باشــد که این مهم منوط به داشــتن تجربه 
اســت.علیرضا طاهری نسب درباره فعالیت های 
شهرداری گفت: در صورت عدم برگزاری جلسات 
شــورا صدور مجوز، توافقــات و مصوبات جدید 
نخواهیم داشــت همچنین جلســات کمیسیون 
مــاده 100 نیــز برگزار نمی شــود، این موضوع 

فعالیت شهرداری را با اخالل مواجه کرده است.
شهردار شــریف آباد درباره وضعیت مجموعه 
مدیریت شــهری بیان داشت: در صورت انحالل 
شورای شــهر نیابت انجام وظیفه آن ها بر عهده 

استانداری تهران قرار می گیرد.
وی دربــاره نحوه پرداخــت حقوق نیروهای 
شرکتی خاطرنشان کرد: طبق قرارداد شرکت ها 
ملزم به پرداخت ۳ ماه حقوق به نیروها هســتند و 
بعد از این مدت شــهرداری نســبت به پرداخت 
اعتبارات اقدام می کند اما تاکنون مطالبات آن ها 

به صورت ماهانه پرداخت شده است.

پساز40سال؛

لکههایصنعتیپردیس
ساماندهیمیشود

فرماندار شهرســتان پردیس گفت:  پنج 
لکه صنعتی شهرســتان پردیس بعد از 40 سال 

به بافت صنعتی تبدیل می شوند.
به گزارش ایرناامیراله حقیقی اظهار داشــت: 
افزون بــر 10 هزار واحد صنفــی و صنعتی در 
5 نقطه ؛ خرمدشــت - سیاســنگ، جاجرود- 
ســعیدآباد، تپه ســیف، کمرد و بومهن به دلیل 

عدم ساماندهی فاقد هویت بودند.
وی در ادامه افزود: تولید کنندگان این مناطق 
به دلیل عدم ساماندهی و نداشتن جایگاه رسمی 
از بســیاری از امتیــازات مربوط بــه واحدهای 
صنعتی، صنفی و تولیدی محروم بودند و امکان 
توســعه فضای کارگاه، گسترش تولید، رقابت با 

سایر تولید کنندگان و اشتغالزایی را نداشتند.
فرمانــدار پردیــس در ادامــه با اشــاره به 
مزایای این طرح اظهار داشــت: ســاماندهی 
لکه های صنعتی فرصت مناســبی برای توسعه 

کارگاه های تولیدی و ایجاد اشتغال است.
حقیقی با اشــاره به شــرایط اجرای طرح در 
مناطق صنعتی خاطر نشــان کــرد: واحدهای 
مســتقر امکان توســعه دارند و 95 درصد آنها 
ســاماندهی خواهند شــد، واحدهایی که از نظر 
زیست محیطی مشکل داشته باشند باید نسبت 
به رفع مشــکل خــود با نصب فیلتــر، اصالح 
دســتگاه های مولد آلودگی یا سایر موارد اقدام 
کننــد یــا به نزدیــک ترین واحــد صنعتی که 
محدودیت و ممنوعیت نداشــته باشــد منتقل 

شوند.
فرماندار شهرســتان پردیس ضمن تشکر از 
نمایندگان حوزه انتخابیه برای پیگیری این طرح 
در مجلس خاطر نشان کرد: طرح ساماندهی در 
کارگــروه زیر بنایی دولت مصوب و در جلســه 
هفته گذشــته با حضور ســید فرید موســوی، 
نماینــده تهران و پردیــس در مجلس در محل 
وزارت صنعت و معدن بررســی نهایی انجام شد 
 و تا پایــان دی مصوبه دولت را دریافت خواهیم 

کرد.
حقیقــی با بیان اینکه تصویــب این طرح با 
اســتفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در حوزه انتخابیه عملی شده است ادامه 
داد: نمایندگان مجلس ظرفیت مناسبی هستند 
کــه از کمک آنها برای رشــد و توســعه و رفع 
مشــکالت کالن این شهرســتان بهــره مند 

می شویم. 

خبرخبر

اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی فجر فاطمی 
شهرداری اوشان، فشم، میگون برگزار شد. 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر اوشــان، فشم و میگون؛ اولین جلسه هماهنگی و 
برنامه ریزی چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی و ایام فاطمیه با حضور شهردار، اعضای شورای 
اسالمی شــهر، معاونت ها و مسئولین واحدها در دفتر 
شهردار برگزار شد و هر یک از مسئولین نظرات، برنامه ها 
و پیشنهادات خود را در زمینه برگزاری هر چه با شکوه تر 
ویژه برنامه های چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی 

و همچنین تقارن آن با ایام فاطمیه مطرح کردند.
کرمزاده، شــهردار اوشان، فشــم و میگون پیروزی 
انقالب اسالمی را نتیجه حضور گسترده مردم والیتمدار 

و رهبری داهیانه معمار کبیر انقالب اســالمی حضرت 
امام خمینی)ره( برشــمرد و اظهار داشــت: امروز نیز به 
برکت وجود مقام عظمای والیت و رهبری هوشمندانه 
ایشــان و به پشــتوانه مردم غیور و دلیر، نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران با قدرت و اقتدار در حال حرکت 

به سوی تعالی و پیشرفت است.
وی تاکید کرد: انقالب اســالمی ایران و آرمان های 
آن باید توســط ما حفظ و به نسل های آینده منتقل شود 
لذا باید مناســبت های ملی و مذهبی بویژه دهه مبارک 
فجر و پیروزی انقالب اســالمی را با شکوه تر از گذشته 
برگزار کنیم و انتظار حضور پررنگ از همه مســئولین و 
کارکنــان در اجرای برنامه های فجر فاطمی و بویژه در 

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن داریم.

نیروگاه سیکل ترکیبی شــرکت تولید نیروی برق دماوند در شش ماه 
اول ســال 11 درصد افزایش آمادگی و تولید داشته اســت و این درحالی 
است که موفق به کاهش ۲5 درصدی مصرف آب نیز شده است. اگر برق 
را با هر کاالی دیگری مقایســه کنید می بینید که بــه ارزش واقعی خود 
نرسیده است. اگر اقتصاد برق بدرستی دیده شــود و بر اساس مولفه های 
اقتصادی سازماندهی شود یک صنعت جذاب برای سرمایه گذاری خواهد 

بود. 
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق دماوند گفت: در تابســتان گذشته 
با تمهیداتی که اندیشــیده شــده و با تعمیرات و رفــع محدودیت ها، موفق 
شدیم در ماه اول ســال 11 درصد افزایش آمادگی و تولید داشته باشیم. این 
میزان آمادگی یک رکورد تاریخی در بهره برداری نیروگاه های برق در کشور 
محسوب می شود. با تالش و مشارکت همکاران ما در نیروگاه، رکورد مجموع 

تولید در تابستان امسال ارتقاء پیدا کرد.
جمال الدین عزیزی بیان داشت: با توجه به مشکالت آبی در کشور و لزوم 
توجه به مدیریت مصرف آب در نیروگاه دماوند با طرح های مدیریت مصرفی 
حتی با افزایش تولید، موفق به کاهش ۲5 درصدی مصرف آب شدیم که در 

نوع خود حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: در شش ماه دوم سال برنامه ریزی برای تعمیرات انجام 

شده و تامین قطعات در اولویت قرار گرفته است.
 نوســانات ارزی و عدم ثبات و پایداری در بازار موجب ایجاد مشــکالت 
و چالش هایی شــده که از لحاظ عقد قرارداد و تامین مالی تاثیرگذار اســت. 
شرایط طوری اســت که تامین کننده های تجهیزات فقط در صورت تامین 
کامل مالی، سفارش های ما را پیگیری می کنند. وزارت نیرو هم با مشکالت 
خاص خودش روبه رو بوده است، ولی قرارداد ها بسته شده و پیش بینی های 
الزم انجام شــده است و فکر نمی کنم که مشکالت حادی در این خصوص 
داشــته باشیم.مدیر بزرگترین نیروگاه خاورمیانه در ادامه بیان داشت: در سه 
واحد گازی باید تعمیرات اساســی LTE انجام دهیم که در شــرایط فعلی 
هزینه های تعمیرات تا ســه برابر قبل افزایش یافته است با این وجود از سال 
94 تــا االن هیچ تغییر نرخی روی قیمت عرضه برق نداشــته ایم و علیرغم 
پیگیری های مختلف هنوز قیمت ها افزایش نیافته اســت. برق در تخصیص 
ارز مشــکل داشت و در فهرســت کاال های اساسی کشور قرار نگرفت. االن 
نیروگاه ها در ثبت ســفارش کاال خیلی مشکل دارند. باید نگاه ویژه ای به این 
صنعت شود. غیر از نقدینگی و عدم افزایش قیمت ها، مشکالت این چنینی 
نیز وجود دارد که برای بخش نیروگاه های مشــکل زاست.وی بیان داشت: با 
تشــکیل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی پیش بینی می شد 
که مسائل نیروگاه ها یکجا جمع شده و به صورت یکپارچه مدیریت شود، ولی 
این اتفاق رخ نداد چراکه قدرت مالی در اختیار این شرکت نیست برای حمایت 
مالی از شــرکت های زیرمجموعه. البته اخیرا پیگیری های خوبی انجام شده 
و باید مدیریت نقدینگی و تامین مالی شــرکت های دولتی و خصوصی انجام 
شــود. نیاز به ساماندهی دارد و بهتر است با محوریت شرکت مادرتخصصی 
این اقدام انجام شود. من بعنوان یک فرد نیروگاهی، تغییر ساختار های فعلی 
را بیشــتر ناشی از تالش خود همکاران در نیروگاه ها می دانم نه تغییر ساختار 
سیستم مدیریتی.عزیزی در خصوص حجم مطالبات نیروگاه دماوند از بخش 
دولتی توضیح داد: مطالبات ما از دولت بالغ بر 1۳00 میلیارد تومان می باشد که 
بــا ایجاد ظرفیت های قانونی جدید در خصوص تهاتر مطالبات با بدهی های 
بانکــی، امیدواریم در آینده نزدیک بخــش قابل توجهی از مطالبات با تهاتر 

پرداخت شود گرچه ارزش مطالبات ما به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق دماوند در تشریح شرایط خصوصی 
ســازی در صنعت برق گفت: کلیــد واژه ای که در این حوزه نیاز اســت که 
بدرســتی جا بیفتد اقتصاد برق است. اگر اقتصاد برق بدرستی دیده شود و بر 
اساس مولفه های اقتصادی سازماندهی شود یک صنعت جذاب برای سرمایه 

گذاری خواهد بود. برق نیاز به ذخیره سازی و انبارداری ندارد.
 مواد اولیه آنچنانی که نیاز به خارج از کشــور داشــته باشــد ندارد. یک 
محصول پاک و اســتاندارد اســت و حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیاز به 
تامین برق وجود دارد. مطالعات اقتصادی درستی که زیرساخت های سرمایه 
گذاری واقعی را فراهم می کند باید در کشــور انجام شــود. اگر برق را با هر 
کاالی دیگری مقایســه کنید می بینید که به ارزش واقعی خود نرسیده است.

وی در ادامــه گفت: ما بــه صورت مکتوب به دکتــر اردکانیان اعالم کرده 
ایم کــه حاضریم برای بهبود وضعیت فعلی در اجمــاع ملی مورد نظر وزیر 
که در نمایشــگاه بین المللی صنعت برق مطرح شد مشارکت کنیم.عزیزی 
گفت: در نمایشــگاه های امسال شاهد کاهش حضور شرکت های مرتبط با 
بخش نیروگاهی ایران بودیم. با اینکه حوزه نیروگاهی ایران گسترده و وسیع 
است، ولی نمایشــگاه تخصصی برای این حوزه وجود ندارد.مدیر بزرگترین 
نیروگاه خاورمیانه داشت: آمادگی نیروگاه دماوند بر روی 14.500.000.000 
کیلووات ساعت بود، ولی امسال به حدود 1۸ میلیارد کیلووات ساعت خواهیم 

رسید که این عدد چیزی در حدود 5 درصد کل مصرف برق ایران است.
عزیزی در پایان گفت: از رســانه ها تشــکر می کنم که با اینکه می دانیم 
اختالف ســلیقه ها موجب فشار روی آنهاست، ولی به اطالع رسانی و شفاف 
سازی در صنعت برق کمک می کنند. توصیه می کنیم رسانه ها روی موضوع 
اقتصاد برق کار کرده با متخصصین انرژی بحث شود و کمک کنیم که شرایط 
کلی صنعت برق بهبود پیدا کند.گفتنی اســت نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند 
)شهدای پاکدشت( با ظرفیت تولید ۲۸۶۸ مگاوات بزرگترین نیروگاه سیکل 
ترکیبــی ایــران بوده و با 1۲ واحــد گازی و ۶ واحد بخار بــه عنوان یکی از 

نیروگاه های بخش خصوصی ایران در حال فعالیت است.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی فجر فاطمی شهرداری اوشان، فشم و میگون 

کاهش 25 درصدی مصرف آب، همزمان با رکورد تولید نیروگاه دماوند

اینجا مردم شهروند نیستند؛
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 پاکدشت،رتبهاولکشور
درکشتگلخانهای

شهرستان پاکدشت با بیش از 1100 هکتار 
ســطح زیر کشت گلخانه ای، رتبه نخست کشور 
را در تولیــد گل و گیــاه و محصوالت گلخانه ای 

دارد.
وزیر جهاد کشــاورزی که برای بازدید از چند 
طرح کشــاورزی به شهرســتان پاکدشت سفر 
کرده بود در مصاحبــه اختصاصی با خبرگزاری 
صدا وســیما ضمن اعالم این خبر گفت: امسال 
هم  ۲۸0 هکتار گلخانه به وســعت گلخانه های 
اســتان تهران افزوده شده و این استان با ۳ هزار 
و 400 هکتار کشــت گلخانه ای کــه عمدتا در 
شهرستان های پاکدشت، ورامین و پیشوا مستقر 
هســتند، هم  از نظر وسعت و هم از لحاظ توسعه 

گلخانه ای رتبه نخست کشور را دارد.
محمود حجتــی افزود: با توجه به اســتقبال 
کشــاورزان از این نوع کشــت و از طرف دیگر با 
توجه به اشتغالزایی باال، ارزش افزوده محصوالت 
گلخانه ای و صرفه جویی فــوق العاده ای که در 
مصرف آب دارد امیدواریم هم در پاکدشت و هم 

در کل کشور کشت گلخانه ای توسعه پیدا کند.
وی بــه تامین نهاده های دامــی مورد نیاز در 
کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری، 
تالش و پشــتیبانی هایی که در سطح ملی است 
منابع مورد نیاز برای نهاده های کشاورزی تامین 
شــده و بازرگانان و تجار هم از گوشــه و کنار با 
روش های مختلف مشــغول تامین این نهاده ها 

هستند که عمدتا ذرت، کنجاله و سویاست.
حجتی افزود:این اجازه را به شرکت پشتیبانی 
امــور دام دادیم که 450 هزار تن نهاده را از محل 
ذخائر راهبردی که داریــم تزریق کنند تا بعدا به 
مرور زمان جایگزین کنیم.وزیر جهاد کشاورزی 
از یک واحد پرورش شــتر مرغ نیز در شهرستان 
پاکدشت بازدید کرد و گفت: با توجه به عرصه های 
طبیعــی که ما داریــم و ارزش افزوده باالیی که 
شترمرغ دارد به نظر می رسد تالش در این زمینه 
جایگاه ویژه ای دارد و ما در زمینه پرورش شترمرغ 

در فضای آزاد می توانیم در کشور کار کنیم.
حجتی در پاکدشــت از مزرعه 500 هکتاری 
زیتون در بخش شریف آباد و شهرک گلخانه ای 

گلفام در روستای فیلستان نیز بازدید کرد.

ســگ حمله تکذیــب
شــکاریبهدختربچهدر

پارکلواسان
سرپرست معاون خدمات شهری شهرداری 
لواسان گفت: حادثه حمله دو سگ شکاری بدون 
قالده در خیابان منتهی به بوســتان اتفاق افتاده 
اســت و نگهبان بوســتان به دلیل کوهستانی و 
ییالقــی بودن محدوده از ورود حیوانات به پارک 

جلوگیری می کند . 
محمدرضا حیدری در گفتگــو با خبرگزاری 
میزان درباره حمله دو ســگ شــکاری به دختر 
بچه ای در پارک لواســان بیان کرد: متاسفانه این 
اتفاق افتاده اما در داخل پارک لواسان نبوده بلکه 
در خیابــان همجوار پارک بوده و اطالع رســانی 
خوبی انجام نشده است.وی در ادامه با بیان اینکه 
این پارک همجوار با منازل مســکونی است بیان 
کرد: ورود حیوانات به داخل پارک ممنوع اســت 
و نگهبانان پارک  از وقوع چنین امری جلوگیری 
می کنند.وی با تکذیب حمله ســگ شکاری به 
دختر بچه در پارک لواسان اظهار کرد: سگ اهلی 
خود فرد بوده و قالده هم داشــته، ولی متاسفانه 
از کنترل صاحبش خارج می شــود و به  دختر بچه 
حمله می کند.  این اتفاق در حالی رخ داده است که 
نگهبــان از ورود حیوانات چه با قالده و چه بدون 

قالده به داخل پارک جلوگیری می کند.
وی گفــت: در هر پارکی عــالوه بر نگهبانی 
جلــوی هر در ورودی ۲ نگهبان دیگر هم  در حال 

گشت زنی هستند.
وی درباره اقدامات شهرداری برای جلوگیری 
ازتکــرار  وقــوع چنین حوادثی گفــت: به دلیل 
کوهســتانی بودن منطقه پیمانکاری گرفتیم تا 
حیوانات را زنده گیری، عقیم ســازی، واکسینه و 
پالک و ســپس رها می کنند، ولی فعاالن محیط 
زیست به این امر منتقدند، اما با این وجود حداقل 
اطمینــان خاطر به وجود می آید که با واکســینه 
شدن این حیوانات  امکان انتقال بیماری حیوانات 

به انسان به حداقل ممکن می رسد.
وی در ادامــه بیان کرد: خانواده این کودک از 

صاحب سگ شکایت کرده اند.

مواصالتی محورهــای
قرچــکبــهپاکدشــت

ایمنسازیمیشوند
بخشــدار مرکــزی قرچــک گفــت: 
محورهــای مواصالتی شهرســتان قرچک به 
پاکدشــت با انجــام اقداماتــی از جمله تأمین 
روشــنایی ، نصب عالئم هشــدار دهنده ، خط 
کشــی محور و ایجاد شــانه خاکی ایمن سازی 

می شود.
به گزارش ایرنا علیرضا رشــیدیان در جلسه 
بررسی وضعیت راه های مواصالتی شهرستان 
قرچــک به مناطق مجاور از جمله شهرســتان 
پاکدشــت کــه در محل بخشــداری مرکزی 
قرچک برگزار شــد اظهار داشــت : شهرستان 
قرچک از طریق راه های قشالق جیتو به جیتو، 
پوئینک به فیلســتان و قرچک به روستای قلعه 
نو امالک ، به شهرســتان پاکدشت متصل می 

شود.
وی افــزود : عرض کم ، نداشــتن نور کافی 
و عــدم وجود عالئــم راهنمایــی و رانندگی 
مشــکالتی را بــرای خودروهــای عبوری و 
روستائیان مستقر در طول مسیر به وجود آورده 
و ایمن ســازی این معابــر ، مطالبه بحق مردم 

شهرستان های قرچک و پاکدشت است.
وی افزود : عالوه برتردد روزانه خودروها از 
محورهای مواصالتی دو شهرســتان ، در زمان 
بــروز حوادث جاده ای محور امام رضا)ع( که به 
مســدود شدن آن منجر می شــود ، بسیاری از 
خودروها به منظور رســیدن بــه مقصد ، از این 
مســیرها اســتفاده می کنند که در این مواقع ، 
نقش این سه مسیر در حوزه پدافند غیر عامل در 
شرق استان تهران ، نمود بیشتری پیدا می کند.

رشــیدیان تصریح کرد: ایمن سازی این سه 
مســیر به عنوان یکــی از مهمترین برنامه ها و 
پیگیری های حوزه روســتایی ،در برنامه های 
بخشداری قرچک قرار دارد و تالش می شود با 
همکاری مســئوالن دو شهرستان ، زمینه ایمن 

سازی آن فراهم شود.
وی گفــت : تأمین روشــنایی ، نصب عالئم 
هشدار دهنده ، خط کشــی محور ، ایجاد شانه 
خاکی ، رفع اختالف سطح جاده با شانه خاکی ، 
تعریض جاده و کاهش اختالف ســطح آسفالت 
با اراضی کشــاورزی مجــاور از جمله اقداماتی 
اســت که می تواند موجب ایمن شــدن آن ها 

شود.
رشیدیان افزود : محور قشالق جیتو به جیتو 
به طول 4 کیلومتر ، محور پوئینک به فیلســتان 
به طول 5 کیلومتر و محور قرچک به روســتای 
قلعه نو امالک به طول ۳/7 کیلومتر اســت که با 
همکاری مســئوالن دو شهرستان ایمن سازی 
می شود.بخشــدار مرکزی قرچــک گفت : در 
نخستین اقدام برای ایمن سازی مسیر، بزودی 
عملیات خط کشــی مسیر، نصب عالئم هشدار 
دهنده و همســطح سازی مســیر اصلی با شانه 
خاکی طبق قوانین ایمنی راه ها انجام می شود.

وی تصریــح کرد: با همکاری اداره کل راه و 
شهرســازی استان تهران ، آسفالت یارانه ای به 
منظــور تعریــض روکش آســفالت هر ســه 

محورتأمین می شود.

واکنشفرماندارشمیرانات
بهســاختویالهایلوکس

درلواسان
فرمانــدار شــمیرانات گفت: امســال 
مجوزی برای ســاخت و ساز ویال های باالی 
150 متر در منطقه شمیرانات داده نشده است. 
ســیاوش شــهریور در گفتگو بــا خبرنگار 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در واکنش به 
تصاویر منتشر شده در رابطه با ساختمان های 
بــاالی ۶ هزار متر درلواســانات ، اظهار کرد: 
ویال های لوکس در لواســانات در 15 ســال 
گذشــته ســاخته و پایان کار گرفته شده است 
و از زمانی که بنده فرماندار این منطقه هستم، 
مجوزی خارج از چهارچوب صادر نشده است.

وی با بیان اینکه در یک ســال اخیر مجوز 
یک متــر اضافه بر ســاختار ، طــرح جامع و 
مصوبات ســاخت و ســاز را نداده ایم، افزود: 
در این مدت بیشــترین آمار تخریب ساخت و 
سازهای غیرمجاز مربوط به منطقه شمیرانات 

بود.
شــهریور با اشاره به اینکه در یک سال اخیر 
حدود 470 تخریب را در شهرســتان داشتیم، 
اظهار کرد: در شــهر تهــران ۸0 هزار پرونده 

کمیسیون ماده 100 وجود دارد.
فرماندار شــمیرانات با بیــان اینکه اگر هر 
فردی فراتر از مصوب ســاخت و ســاز شهری 
مجوزی بخواهد باید شورای شهر تهران آن را 
مصوب کند و پس از آن به کمیته تطبیق ارجاع 
دهد، گفت: بعد از موافقت کمیســیون ماده 5 

مجوز ساخت و ساز داده می شود.

شهردار فرون آباد از  اتمام عملیات آسفالت خیابان ابوذر شرقی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر فرون آباد کوروش 
میرزایی افزود: با حمایت همه جانبه و همســویی اعضای شــورای اسالمی شهر و در 
راستای تســهیل در عبور و مرور، ایجاد امنیت جهت تردد شهروندان عملیات آسفالت 

خیابان ابوذر شرقی با نظارت واحد فنی و عمرانی شهرداری به پایان رسید.

وی بیان داشت: عملیات جدول گذاری دو طرف خیابان به متراژ 1۸00متر طول و از 
نوع نهر ۶0 با دهنه 50 و  خاک برداری، زیرسازی، آماده سازی و آسفالت به متراژ 11۸00 
مترمربع و اجرای روشــنایی به متراژ 900 متر طول از جمله اقدامات انجام شــده جهت 
بهبود این خیابان بوده است. وی بیان داشت: لکه گیری و آسفالت مناسب و مسطح کوچه 
ها و خیابان های شــهر یکی از مطالبات اصلی و بحق شهروندان است. وی بر ضرورت 

بهسازی آسفالت در کوچه ها و خیابان های شهر تاکید کرد و اظهار داشت: در طرح نهضت 
آســفالت تاکنون بخش های زیادی از معابر شهر آسفالت شده است و ادامه طرح جدول 
گذاری و آسفالت معابر بر حسب اولویت بندی در حال انجام می باشد.وی خدمتگزاری 
هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، سهولت در رفت و آمد، ارائه خدمات و تسهیالت شهری 
به شهروندان، رفاه و آسایش آنان را از جمله اهداف بهره برداری از این خیابان بیان نمود.

آسفالت خیابان ابوذر شرقی به پایان رسید

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

خبر

نشست تخصصی ویژه دهیاران با رویکرد توسعه اقتصادی روستایی 
در پرتو توجه به گردشــگری و بوم گردی ونیز اســتفاده از مزیت های 
اقتصادی و شــرکت های دانش بنیان در محل پــارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، انوشیروان محسنی 
بندپی، اســتاندار تهران در این نشســت ضمن تاکید بر لزوم به روز رسانی 
دانش در عموم حوزه ها اظهار داشــت: امروزه رودخانه خروشــان علم و 
تخصص در تمام کشــورهای دنیا در جریان اســت و هر کشوری در این 

مسیر قرار نگیرد، دچار یک عقب ماندگی بزرگ خواهد شد.
این مقام عالی دولت در اســتان تهران خاطرنشان کرد: این عدم توجه 
به جامع نگری در حوزه روســتاها، آســیب زا بوده است. با این وجود، دولت 
تدبیر و امید با کمک مجلس، برای نخســتین بار در کشور، رقمی بالغ بر 1 
و نیم میلیارد دالر )حدود 17 هزار میلیارد تومان( را از محل صندوق ذخیره 
ارزی برای توسعه اشتغال روســتایی اختصاص داده که این مهم در ادوار 

گذشته بی سابقه بوده است. 
وی افزود: باید به مزیت های نسبی هر منطقه از روستاهای کشور توجه 
کرده و شغل متناســب با مناسبات روز و علم و تخصص جوانان روستایی 
ایجاد کنیم. باید تمام تالش خود را به کار گیریم تا با ایجاد پیوند بین علم و 

تخصص و فناوری، ایده های نو در حوزه روستاها را به ورطه عمل کشانده 
و زمینه استفاده روســتاییان تحصیلکرده را از پیاده سازی اندیشه های نو 

و مدرن فراهم کنیم.
اســتاندار تهران تصریح کرد: در این شرایط باید تالش کنیم تا توسعه 
متوازن در روســتاها ایجاد شــده و با آبادانی این مناطق از جمعیت حاشیه 

نشین شهرها کاسته شود که این مهم یک راهبرد اساسی است.
وی همچنین خطاب به دهیاران استان تهران نیز تاکید داشت: دهیاران 
باید ارزش افزوده را به عنوان یک اصل ســرمایه گذاری جدی نگاه کرده 
و درآمدهای پایدار را برای روســتاها از این منبــع تامین کنند. همچنین 
دهیاران می توانند از محل تعاونی های ایجاد شــده در روستاها ایده های 
نو را در قالب اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان در روســتا پیاده 
کنند تا بتوانیم با این دســت اقدامات شــاهد مهاجرت معکوس از شهرها 

به روستاها باشیم.
اســتاندار تهران تأکید داشــت: دهیاران در عمران و آبادانی روستاها 
بــا حداقل امکانات تالش می کنند و این روحیــه خدمت می تواند نقش 
موثری در توســعه متوازن روســتاها در کنار شــهر ها ایفا کند. ما نیز تمام 
تــوان و ظرفیت خود را برای کمک به توســعه و آبادانی روســتاها به کار 

خواهیم بست. 
وی در پایان نیز گفت: به هر میزان که چســبندگی و پایداری زندگی در 
روستاها را فراهم کنیم به ســمت توسعه پایدار روستایی نزدیک خواهیم 

شد.
در ادامه مدیرکل روســتایی و شوراهای اســتان تهران گفت:ظرفیت 
منابع آب و خاک ما در روســتاها محدود اســت و باید به ســایر ظرفیت ها 
از جمله شــرکت های دانش بنیان در کشــور و به شکل مشخص، استان 

تهران توجه کنیم.  
معصومه پرندوار، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران 
در این نشست با تاکید بر لزوم توسعه پایدار در روستاها اظهار داشت: یکی 
از راهکارهای تحقق این توســعه، توجه و اســتفاده از کسب و کار نوین در 

روستاهاست.
وی افــزود: اکنون اســتفاده از منابع طبیعی برای توســعه روســتاها 
امکان پذیر نیست و برای تحقق توسعه پایدار روستایی، باید از سایر متغیرها 

بهره گرفته و از اندیشه های جدید در این راستا استفاده کنیم.
پرندوار تصریح کرد: توسعه روستایی با رویکرد کنونی امکان پذیر نبوده 

و باید رویکردهای جدید را در نظر بگیریم.
مدیرکل امور روستایی استانداری تهران افزود: این مهم، مستلزم نگاه 
توامان سیاستگذاران و دانشــگاهیان است که بتوانیم در پرتو آن تجارب 
ارزنــده این حــوزه را به مدیران بومی مناطق که همان دهیاران هســتند 

انتقال بدهیم.
وی تصریح کرد: این انتقال تجربیات به طبع می تواند، منهای ظرفیت 
طبیعی در روســتاها، زمینه ظهور و بروز اســتفاده از ظرفیت های نوین را 

فراهم کند.
مدیرکل امور روســتایی و شوراهای استانداری تهران خاطرنشان کرد: 
ظرفیت های جدید در روستاها برای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال با استفاده 
از مزیت های ویژه اقتصادی باید به کار گرفته شود تا بتوانیم شاهد توسعه 

روزافزون جامعه روستایی در استان تهران باشیم.
پرندوار عنوان داشــت: حدود 450 دهیار در استان تهران هستند و ۳۲ 
بخشدار نیز در کنار دهیاران در راستای تسهیل شرایط رفاه و زندگی ۸50 
هزار نفر جمعیت روســتایی در اســتان تالش می کنند. نگاه دولت تدبیر و 
امید همواره در حوزه روســتایی با رویکرد جدی همراه بوده و در دو ســال 

اخیر نیز با اهتمام ویژه بر توسعه روستاها عزم کرده است.
وی ادامه داد: در ســند ششــم توسعه کشــور نگاه ویژه ای به توسعه 
روســتایی شده که امیدواریم از این ظرفیت در راستای بهبود سطح زندگی 
روستاییان استفاده کنیم. چراکه توســعه روستایی تنها محدود به توسعه 
عمرانی نبوده و برای توسعه پایدار در این بخش باید به اشتغال و حوزه های 

این چنینی در روستاها توجه جدی تر داشته باشیم.
پرندوار در پایان تأکید داشــت: ظرفیت منابع آب و خاک ما در روستاها 
محدود است و باید به سایر ظرفیت ها از جمله شرکت های دانش بنیان در 

کشور و به شکل مشخص، استان تهران توجه کنیم.

شــهرداری بومهن، شــهرک اوزون تپه را فاقد کاربری مســکونی 
می داند و خدمــات اولیه را به این منطقه نمی دهــد و اکنون این منطقه 
علی رغم جمعیت بســیاری که دارد برای روزهای متوالی در خاموشی 

مطلق به سر می برد.
به گــزارش خبرگزاری فارس، منطقه ای جدا مانــده در بومهن به نام 
شــهرک امام رضا )ع( یا اوزون تپه سابق که در قلب شهر بومهن واقع شده 
طی ماه های اخیر با مشکالت زیادی روبه رو شده که باعث نارضایتی برای 

ساکنین شده است.
از روز ۸ تا 14 آذر ســال جاری به مدت 7 شــبانه روز، ۶00 خانوار ساکن 
شهرک امام رضا )ع( بدون برق شبانه روز را طی کردند که با حضور مسؤولین 

و رایزنی های به عمل آمده با نصب ترانس ۳50 )کاوا( برق متصل شد.
در آن برهه زمانی شــهروندان و نمایندگان این شهرک تعهدنامه ای را 
امضا کردند که در صورت ادامه استفاده بیش ازحد از برق و سوختن ترانس، 

ساکنین خود تجهیزات را خریداری و نصب کنند.
متأســفانه از چهارشنبه هفته گذشته ترانس نصب شده بازهم سوخت و 
۶00 خانواده با فرزندان خود که اکثراً محصل و در فصل امتحانات هستند، 

در تاریکی و سرما زندگی می کنند و بسیاری نیز از تحصیل بازماندند.
ساکنین این منطقه که طی ۲7 تا ۳0 سال گذشته در این منطقه ساکن 
شــدند و به دلیل اینکه این منطقه جزو اراضی بنیاد مســتضعفین بود، فاقد 
هرگونه خدماتی بودند که پس از رایزنی ها و جلساتی که شهرداری با بنیاد 
مستضعفین برگزار کرد این منطقه تحویل شهرداری و در طرح تفصیلی به 
فضای سبز تبدیل شد.به همین دلیل شهرداری این منطقه را جزیی از شهر 
نمی داند و منطقه فوق را فاقد کاربری مســکونی می داند و خدمات اولیه به 

این منطقه داده نمی شود.
طی 4 شــبانه روز گذشته ساکنین بازهم با نفت یا چوب گرمایش منازل 
خود را تأمین می کردند که امیدوار هســتند با حضور مسؤولین و نمایندگان 

این مشــکل رفع شود.رئیس اداره برق شهرســتان پردیس اظهار داشت: 
متأسفانه بازهم ترانس این شــهرک براثر استفاده بیش از اندازه و ظرفیت 
ســوخت که این اتفاق طی دو ماه گذشــته برای دومین بار رخ داده است.

علیرضا احمدوند افزود: مقرر گردید ســاکنین انشعابات غیرمجاز را قطع و 
اســتفاده از هیترهای برقی را محدود کنند که متأسفانه این اقدامات انجام 
نشــد و ترانس این منطقه بازهم از کار افتاد. رئیس اداره برق شهرســتان 
پردیس گفت: در زمانی که ترانس در این منطقه نصب می شد طی نشستی 
که با نمایندگان شــهرک داشتیم متعهد شدند، در صورت تکرار این مسئله 
هزینه ترانس توســط ساکنین پرداخت شــود.احمدوند ادامه داد: نیمی از 
ساکنین این شــهرک برق غیرمجاز مصرف می کنند که در این تعهدنامه 
مقرر شد ساکنین فاقد کنتور نسبت به تهیه و خریداری انشعابات اقدام کنند 
اما این اتفاق نیز رخ نداد.رئیس اداره برق شهرســتان پردیس تصریح کرد: 
ســاکنین 1 تا ۲ هفته رعایت مصرف بهینه را داشــتند اما باز با عدم رعایت 
الگوی مصرف، چهارمین ترانس این منطقه طی سال های اخیر از دور خارج 

و خسارت بسیاری به اداره برق وارد شد.
وی در خصوص تعامل با ساکنین منطقه که اکثر آن ها از قشر ضعیف و 
مســتضعف جامعه هستند برای یک تقسیط هزینه خریداری کنتور، اظهار 
کرد: بیش از نیمی از ساکنین این شهرک فاقد کنتور برق هستند، ما در سال 
۸۸ به حدود ۲00 واحد در این منطقه کنتورهای اقساطی ۲00 هزارتومانی 
را بــا پیش پرداخت 40 هزار تومان پرداخت واگذار کردیم اما از آن ســال 

تاکنون بقیه اقساط را پرداخت نکردند.
احمدوند تصریح کرد: زمانی که ساکنین هزینه کنتور ۲00 هزارتومانی 
را با 40 هزار تومان پیش قســط پرداخت نکردند، طبیعی اســت کنتور دو 

میلیون تومانی را تقسیط کردن اشتباه و غیرمنطقی است.
رئیس اداره برق شهرســتان پردیس بیان داشت: مطمئنًا ساکنین برای 
بازپرداخت اقساط اقدام نخواهند کرد زیرا تا به امروز به صورت غیرمجاز برق 

مصرف کرده و هزینه ای پرداخت نمی کردند و برخی از ساکنینی که دارای 
کنتور بودند مبالغ قبوض را پرداخت نمی کردند که با قطع کردن انشعابات 
به صورت غیرمجاز برق منازل خــود را متصل می کردند.وی افزود: برای 
نصب ترانس 400 )کاوا( نیاز به یکصد میلیون تومان هزینه اســت تا دیگر 
شاهد سوختن ترانس نباشــیم اما این هزینه را نمی توانیم برای انشعابات 

غیرمجاز پرداخت کنیم.
احمدوند ادامه داد: قدم اول خریداری انشــعاب توســط ساکنین است 
و در صــورت تحقــق این کار هرچه ترانس نیاز باشــد برای منطقه نصب 

خواهیم کرد.
رئیس اداره برق شهرســتان پردیس اظهار کــرد: امروز توجیهی برای 
نصب ترانس جدید وجود ندارد و همچنین به دلیل متعهد شدن نمایندگان 
ساکنین این شهرک ما نمی توانیم ترانس جدیدی را با هزینه دولتی نصب 

کنیم.

مدیر کل فنــی و حرفه ای اســتان تهران، پایش 
بیکاری و شناسایی اولویت شــغلی را مهمترین نیاز 

ایجاد اشتغال در شمیرانات عنوان کرد.
به گزارش ایرنا رضا گرزین درنشست شورای مهارت 
شهرستان شمیرانات که در مرکز فنی و حرفه ای شماره 
۲ اقدســیه برگزار شــد، ابراز امیدواری کرد: جلســات 
شــورای مهارت برگزار، تا ظرفیت ها، منابع مالی، منابع 
انسانی، نقاط ضعف و قدرت شهرستان شناسایی شود تا 
بتوان برای شهرستان برنامه ریزی درست و منسجمی 

انجام داد.
وی برنامه ریزی را اســاس ایجاد اشتغال برشمرد و 
افزود: بیکاری آســیب جدی کشور است و اگر بخواهیم 
تغییراتی در حوزه اشــتغال ایجاد کنیم، نیازمند برنامه 

ریزی هستیم. 
گرزین با بیان اینکــه بیکاری جامعه را رنج می دهد 
و مهمترین راه رفع آن توانمندســازی و مهارت آموزی 

در جامعه اســت، گفت: مهارت آموزی تنها راه رهایی از 
مدرک گرایی اســت که امروز جامعه به آن گرفتار شده 

است. 
وی تأکید کرد: کســب مهــارت از طریق آموزش، 
اشــتغال افرادی را که بیکار هســتند تضمین می کند و 
هنر یک مدیر این اســت که ظرفیت های شهرستان را 

شناسایی و به اهداف باالتر دست یابد. 
مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران، با بیان اینکه 
جزیره ای عمل کــردن موقعیت های جدیدی را ایجاد 
نمی کند اظهار داشت: بهترین کار برای اینکه شهرستان 
به رشد و شکوفایی برســد این است که توانمند سازی 
را در دســتور کار شهرستان قرار دهیم.وی خاطر نشان 
کرد: فارغ التحصیالن بسیاری به رغم داشتن استعداد، 
هیچ مهارتی ندارند و باید برای آنها برنامه ریزی شــود.

مدیر کل فنی و حرفه ای اســتان تهــران با بیان اینکه 
آموزش هــای بدون زمان و مــکان را تدوین کرده ایم 

خاطرنشــان کرد: برای کالس های آموزشی که در هر 
نقطه از هر شهرســتانی برپا شود، مربی سیار اعزام می 

کنیم تا وضعیت مهارت آموزی ارتقا یابد.
وی از دهیاری ها، شوراهای شهر و روستا خواست تا 

با طرح های فنی و حرفه ای همکاری کنند.
*نداشتنمهارتبزرگترینآسیببرای

کشوراست
رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان تهران هم در 
شــورای مهارت شهرستان شمیرانات اظهار داشت: در 
جامعه تعداد زیادی نیروی انسانی داریم که تمایل دارند 

مسئوالن برای اشتغال آنها کاری انجام دهند. 
نعمت اهلل ترکی با بیان اینکه افراد جویای کار را باید 
به فرصت تبدیل کنیم گفت: اگر برنامه ریزی مناســبی 
نداشته باشیم جویندگان کار تهدید محسوب می شوند، 

اگر برنامه ریزی مناسب داشته باشیم فرصت هستند.
ترکی منابع انسانی را مهمترین سرمایه هر کشوری 

دانست و گفت: اگر به این منابع توجه کنیم می توانیم آنها 
را جزو راهبردهای اصولی در نظر گرفته و برای توســعه 

کشور برنامه ریزی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، نداشتن 
مهارت را بزرگترین آسیب در این کشور دانست و گفت: 
در چین میزان مشارکت و نرخ اشتغال بیش از 77 درصد 
است اما در کشور ما این رقم به کمتر از 4 درصد می رسد.

وی افزود: مردم چین 17 ســاعت در شــبانه روز کار 
مــی کنند در حالی که در ایران 45 دقیقه کار مفید انجام 

می شود.
ترکــی تاکید کــرد: باید مراکز فنــی و حرفه ای را 
هدایت کنیم و آموزشــهایی مبتنی بر نیاز با اولویت نیاز 

شهرستان، استان و کشور در این مراکز ارائه دهیم.
بر اســاس این گزارش حاضران در شورای مهارت از 
بخش های مختلف آموزشــی مرکــز فنی و حرفه ای 

اقدسیه بازدید کردند.

اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان به اشتغال 
روستایی از سوی دولت تدبیر و امید 

اینجا مردم شهروند نیستند؛ 

شهرک اوزون تپه در تاریکی

پایش بیکاری، اولویت اشتغال در شمیرانات 
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لواسانآمد

نشســتی  توســط پرســنل و مدیر روابط 
عمومی با عوامل و دســت اندرکاران گروه قاب 
کودک در ســاختمان اطلس شهرداری با هدف  
مهیا کردن مقدمات برگــزاری برنامه ای جهت 
گرفتن تســت گویندگی  و اجرا در لواسان برگزار 

شد.
به گــزارش واحد روابط عمومی، این برنامه با 
حضور مجریان برنامه هــای کودک و نوجوان، 
خانم ها هاشــمی و رضایی انجام خواهد شد که 
هدف  آن تقویت و شناســایی استعدادهای اجرا 
در لواسان با همکاری شــهرداری در سالن چند 
منظوره جهان پهلوان تختی ســبو بزرگ مورخ 

97/10/۲۸ باشد.
شــایان ذکر است که این گروه طی سال های 
اخیر در حوزه های مختلف فرهنگی تالش های 
مستمری را داشــتند که به بالقوه کردن پتانسیل 
موجــود بــرای گویندگی و اجــرا در حوزه های 
مختلف رسانه و در راس آن ها صدا و سیما منجر 

گردیده است.

سرانهفضایسبزقرچک
بهازایهرنفــر؛۱۵/۳۱

مترمربع
شــهردار قرچک گفت: اقدامات رفاهی 
خوبی در جهت رفاه شــهروندان قرچک در شهر 

و بوستان ها صورت گرفته است.
به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری و 
شورای اسالمی شــهر قرچک، محسن خرمی 
شــریف به تشــریح اقدامات واحد فضای سبز 
شــهرداری  پرداخت و اظهار داشــت: هرس و 
بازپیرایــی درختان، گل کاری گل های فصلی و 
درختکاری  در مناطق مختلف شهر توسط واحد 

فضای سبز شهرداری انجام شده است.
وی افــزود:  47عــدد آبخــوری جدید در 
پارک های خانواده، ولیعصر، شــورا و 15 خرداد 

خریداری و نصب شده است.
این مدیر شــهری از نصب وســایل بازی و 
ســت های ورزشی در پارک های شهر خبر داد و 
افزود: نصب میز پینگ پنگ و فوتبال دســتی در 
پارک های خانواده، ولیعصر، شــورا و 15 خرداد 
و ست های ورزشــی در پارک های ولیعصر، 15 
خرداد، همیشه بهار، مهســتان و پارک جنگلی 
به تعداد 15 عدد، وســایل بــازی پلی اتیلن در 
پارک های گلســتان ۶ و 7 و سرسبز ۸،  باقرآباد، 
پارک باران، پارک گل ها و گلســتان باقرآباد و 
نصب وســایل بازی کودکان به تعداد 5 دستگاه 
از دیگــر اقدامــات مهم مدیریت شــهری به 

شهروندان فهیم و خوب قرچک است.
شــهردار قرچک خاطرنشــان کرد: نصب 
نیمکت به تعداد 400 عدد و سطل زباله به تعداد 
۳00 عــدد در پارک های اقبال، پارک شــورا، 
همیشه بهار، گلبرگ و پائیزان، نصب باربی کیو 
بــه تعداد 47 عدد در پارک هــای بزرگ، نصب 
ســطل زباله در پارک های شهر از دیگر اقدامات 

واحد فضای سبز شهرداری است.
خرمــی شــریف از لکه گیری چمــن تمام 
پارک هــای شــهر خبــر داد و افــزود: برخی 
چمن های پارک ها از بین رفته یا خشک شــده 
بود که با اقدام خوب واحد فضای سبز لکه گیری 

و نوسازی شد.
وی از احــداث پارک هــای جدیداالحداث 
همیشــه بهار و گلبــرگ  در شــهرک گل ها و 
پارک فرزانگان بی بی زبیده و پائیزان در مســیر 
فردیس خبر داد و افزود: بزودی احداث ۲ چمن 
مصنوعی فوتبال را در دستور کار خواهیم داشت  
و یک چمن مصنوعی فوتبال در شــهرک گل ها 
آماده اســت و بزودی به بهره بــرداری خواهد 

رسید.
این مدیر شهری از آبیاری قطره ای بلوار ۲4 
متری زیباشــهر ، بلوار فردیس  و بلوار باقرآباد و 

راه اندازی برکه آب نما شهدای گمنام خبر داد.
شهردار قرچک به سرانه فضای سبز شهری 
اشــاره کرد و افزود: ســرانه فضای ســبز شهر 
قرچک طبق جمعیــت ۲۳1 هزار و 500 نفری 

15/۳1 مترمربع به ازای هر نفر است.
وی در پایــان بابیان اینکه اقدامات خوبی در 
جهت رفاه شــهروندان صورت گرفته اســت، 
افــزود: هدف ما خدمت به مردم در جهت رفاه و 
آسایش آنان است و طبق قول هایی که داده ایم 
هر چه در توان داشــته باشیم در جهت خدمت به 

مردم به کارخواهیم گرفت.

لواســان،داراییکیاز
مجهزتریــنآکادمیهای

آموزشوالیبالکشور

ســالن والیبال جهان پهلوان تختی ســبو 
بزرگ تجهیز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر لواسان مصطفی خدابنده، مسئول 
ســالن جهان پهلوان تختی ســبو بزرگ اذعان 
داشــت با حمایت های بی شــائبه  شهرداری و 
همکاری هــای هیئت والیبال لواســان، پروژه 
نوسازی و تجهیز امکانات آموزشی سالن والیبال 
تحت نظارت کیفی مصطفی کارخانه با پیشرفت 

چشمگیری انجام گردید.
آکادمی والیبال لواســان  از خرداد سال جاری 
با دعوت از مربی مصطفی کارخانه تشــکیل و با 
اســتقبال بی نظیری ازسوی شهروندان محترم 

مواجه شد. 
درهمین راســتا مصطفــی کارخانه از تبدیل 
آکادمی والیبال  لواســان بــه یکی از مجهزترین 

آکادمی های این ورزش ابراز امیدواری کرد.
گفتنی اســت به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی مسابقات 
والیبالــی در مجموعه تختی ســبو با همکاری 

نهادهای مربوطه برگزار خواهد شد .

مرکز پنجمین احــداث
آتشنشانیشهرپردیس
کورش گلریز در حاشیه مانور آتش نشانی امداد 
و نجات و اطفای حریق در سازه های مرتفع که با 
حضور جناب سرهنگ حسنوند فرمانده انتظامی 
شهرستان پردیس، اساتید دانشگاه ایمنی و آتش 
نشــانی »صالح آباد تهران« و گروه ارزیابی آتش 
نشــانی استان تهران در فاز 11 شهر پردیس اجرا 
شــد، ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: یکی از 
ویژگی های بارز شــهر پردیس بویژه فاز 11 این 
شهر وجود سازه های مسکونی مرتفع به صورت 

انبوه سازی است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی 
شهر و شــهرداری پردیس، وی ادامه داد: از این 
رو، مدیریت شــهری پردیس در راستای کاهش 
خطرات و تلفات ناشی از حوادث احتمالی، پروژه 
احداث یک مرکز آتش نشــانی در فاز 11 را آغاز 
کرد که طرح یاد شده طی هفته دولت سال جاری 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
این مقام مســئول تصریح کــرد: همچنین 
شــهرداری پردیس با توجه بــه ویژگی مذکور 
یک دســتگاه خودروی مدرن آتش نشانی مجهز 
به نردبــان هیدرولیک 5۶ متری و دارای قابلیت 
اجرای اطفای حریق در ســازه هــای 1۸ طبقه 
از شــرکت معتبر »روزن باور« کشــور اتریش 
خریداری و همراه ۲1 پرســنل آتش نشــان به 
مرکز آتش نشانی تازه احداث فاز 11 منتقل کرد.

شهردار پردیس با تاکید بر لزوم به روز رسانی 
دانش آتش نشــانان و اجرای تمرینات مکرر در 
قالب برپایی مانورهای امداد و نجات خاطرنشان 
کرد: وجود آموزش های مناســب و تمرینات پر 
تکرار یکی از مهمتریــن نیازمندی های نیروی 
انسانی در هر مجموعه ای است و این مهم برای 
پرسنل آتش نشان که به طور مستقیم با سالمت 
شــهروندان مرتبط هســتند، اهمیتی دوچندان 

دارد.
گلریز تصریح کرد: از این رو، دوره های متعدد 
آمــوزش امــداد و نجات و اطفــای حریق برای 
کارکنان مراکز چهارگانه آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری پردیس بویــژه مرکز فاز 11 
برگزار شــده تا پرســنل با برخورداری از آموزش 
هــای کافی، بهترین کارکــرد را در حین اجرای 

عملیات ارائه دهند.
وی افزود: این آموزش ها صرفا به آتش نشانان 
محدود نیست و شهرداری پردیس در قالب برنامه 
ریزی هــای مدون در حال ارائــه آموزش های 
شهروندی به ساکنان واحدهای مسکونی، کسبه 
مراکز تجاری، دانــش آموزان و اولیای مدارس، 
نواحی کارگاهی، سازمان های دولتی و ... است.

شهردار پردیس در ادامه از احداث پنجمین مرکز 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر پردیس خبر 
داد و گفت: یکی از طرح های شــاخص در دست 
اجرای شهرداری پردیس احداث یک مرکز آتش 
نشــانی دیگر در فاز هشت این شهر است که این 
پروژه سال آینده افتتاح و به بهره برداری می رسد.

به گفته این مقام مســئول، تالش همیشگی 
مجموعه شــورای اسالمی شــهر و شهرداری 
پردیس ارائه بهترین خدمات به شــهروندان در 
حوزه هــای مختلف بویژه در ســرفصل امداد و 
نجات اســت و درخواست امروز مدیریت شهری 
پردیس برای تحقق این هدف بزرگ، تخصیص 
اعتبارات الزم و وجود ســایر همکاری ها از سوی 

نهادهای ذیربط است.

خبر

طی حکمی از طرف علی حیدریان، شــهردار لواسان،  مهدی فتاحی 
به عنوان سرپرست فضای سبز منصوب شد.

مهدی فتاحی  سرپرست فضای سبز شهرداری لواسان هدف خود را از 
قبول مســئولیت سکان داری این واحد احساس تعهد نسبت به ساماندهی 
آن با توجه به وضعیت بحرانی حاکم بر فضای ســبز شــهرداری لواسان 

برشمرد.
فتاحی تصریح کرد طی مذاکرات صورت گرفته با مســئولین ذی ربط، 
نیاز به مدیریتی جهت ساماندهی واحد تحت سرپرستی با هدف برون رفت 
از وضعیت قرمز کنونی احســاس می شد که این مهم انگیزه الزم را برای 

قبول مسئولیت به دست داد. 
وی از ایجاد تحول در فضا ســازی های شهری به منظور حصول چشم 
نوازی محیطی برای شــهروندان محترم و با دورنمای جذب گردشــگر 

خبر داد.
سرپرســت فضای ســبز شــهرداری لواســان در ادامه به ترســیم 

افق ســال آتی بــا محوریت فضای ســبز پرداخته و نویــد داد که اولین 
فــاز بلنــد مدت ایــن واحد تبدیــل آن از واحــدی صرفا مصــرف گرا 
 بــه بخشــی تولیدگــرا، خودکفــا و دارای درآمــد زایی پایــدار خواهد 

بود.
سرپرســت فضای سبز از شــروع هرس درختان شهر از هفته سوم دی 

خبر داد.
فتاحی از شروع هرس درختان شهر که امکان برخورد شاخه و برگ آنها با 
 جریان گرم الکتریکی وجود دارد در راستای پیشگیری از بروز آتش سوزی خبر 

داد. 
وی تصریح کرد: هرس اصولی درختان در فصل ســرد از سقوط آن ها 
)بــه دلیل بــارش برف و تحمیل بار اضافی به شــاخه و بــرگ درختان( 

جلوگیری می نماید. 

شهرداری لواســان در راســتای بهبود کیفیت زندگی شهروندان 
همواره اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دهد که در ادامه به چند نمونه 

از آن اشاره می شود:
*ایمنسازیمعابرشهری

خیابان های حادثه آفرین شهر با نصب تابلو و گاردریل ایمن شدند.
به گــزارش روابط عمومی، با عنایت به رابطــه متقابل ایمنی راه ها با  
سالمت رانندگان و عابران و حفظ ایمنی ایشان پس از بازدیدهای میدانی 
صورت گرفته توســط رضا کردی مسئول واحد حمل و نقل و ترافیک که 
در معیت نمایندگان پلیس راهور و اداره راهداری انجام شــد خیابان های 
شــهید خندان سبو بزرگ )حاشیه کوچه ترنج(، دریاچه انتهای سبو، شهید 
یقین علی و ســمت راست معبر آبشار)از ضلع شمالی میدان بسیج تا آبشار( 

که دارای بیشینه تعداد بروز حوادث در دهه اخیر بودند مشخص گردید.
در همین راســتا خیابان های مذکور جهــت افزایش ضریب ایمنی به 

گاردریل و تابلو های هشدار دهنده ترافیکی مجهز گردیدند.

*سنگفرشکوچهمسجدشورکاب
عملیات عمرانی سنگ فرش نمودن کوچه مسجد شورکاب طی هفته 

گذشته انجام شد. 
حضور اماکن عام المنفعه همچون مســجد، نانوایی و مدرسه در کوچه 
مسجدشــورکاب  باعث ضرورت تخصیص امکانات، جهت تســهیل در 

دسترسی به آن شده است.
در همین راســتا عملیات عمرانی ســنگ فرش نمودن کوچه مسجد 
شــورکاب طی هفته گذشته توسط واحد فنی و عمرانی شهرداری صورت 

پذیرفت.

*عملیاتزیرسازیآسفالتمحلهتیمورآباد

زیر سازی آسفالت خیابان فیاض تیمورآباد انجام شد.
واحد عمران شهرداری لواسان از انجام موفقیت آمیز عملیات زیر سازی 

آسفالت و لکه گیری خیابان فیاض تیمور آباد خبر داد.
عباس تیموریان مســئول واحد عمران شــهرداری لواسان در این باره 
عنوان نمود که این اقدامات به منظور سهولت در عبور و مرور شهروندان و 
با هدف بهسازی و ساماندهی زیرساخت های ورودی این محله بوده است.

*سنگفرشخیابانشهیداسدیان
عملیات عمرانی زیر سازی و سنگ فرش نمودن خیابان شهید اسدیان 

طی دهه اول دی آغاز و با موفقیت اجرا شد.

مبنی بر درخواست های مکرر شهروندان ساکن خیابان شهید اسدیان 
و همچنین با عنایت به حضور ســاختمان های آبفا، آتش نشــانی، عمران 
شهرداری و ثبت احوال لواسان در این خیابان، عملیات عمرانی زیرسازی 

و نصب سنگ فرش خیابان مذکور توسط واحد عمران صورت پذیرفت.

*پروژهپارکهایشمالیوجنوبیشهرکآزادگان

عملیات عمرانی نوســازی و تعمیرات پارک های شهرک آزادگان آغاز 
شــد. طی مذاکرات صورت گرفته با کارشــناس واحد عمران شهرداری 
لواســان در مورخ 97/10/۲۳، وی از عملیات نوســازی و تعمیرات پارک 

های شمالی و جنوبی شهرک آزادگان خبر داد. 
شایان ذکر است انگیزه شروع این پروژه ایجاد تنوع در روحیه شهروندان 

و همچنین زیبا شدن چهره شهر بوده است.

محمــد رضا حیدری معاون خدمات شــهری و 
مجید حاجی مومجی مسئول امور شهری به مناسبت 
روز پرستار از بیمارســتان مهرآیین و درمانگاه پیامبر 

اکرم )ص( لواسان بازدید به عمل آوردند.
به گزارش واحــد روابط عمومی، با عنایت به نقش 

انکارناپذیر جامعه پرســتاری در بهبود ارائه خدمات به 
بیماران، تقدیر از پرستاران می تواند نقش بسزایی را در 
افزایش روحیه و متعاقبا خدمت رســانی بهتر از سوی 
آنها ایفــا نماید که این مهم بر کاهــش دوره نقاهت 

بیماران تاثیر خواهد گذاشت. 

در همین راســتا محمدرضا حیدری معاون خدمات 
شهری و مجید حاجی مومجی مسئول امور شهری به 
مناسبت روز پرستار از بیمارستان مهرآیین و درمانگاه 
پیامبر اکرم )ص( لواســان بازدید و با اهدای شاخه گل 

از پرستاران تقدیر به عمل آوردند.

طی حکمی از طرف شهردار؛

سرپرست فضای سبز شهرداری لواسان منصوب شد

عملکرد مطلوب شهرداری لواسان

تامین آب شرب مسکن مهر پردیس با سدهای الر و لتیان

به مناسبت روز پرستار؛

بازدید مسئوالن از بیمارستان مهرآئین و 
درمانگاه پیامبر اکرم )ص(

خبر

سرپرســت معاونــت امــور فنــی و عمرانی 
فرمانــداری پردیس گفت: پــس از بارگذاری کامل 
جمعیتی مســکن مهر، سدهای الر و لتیان آب شرب 

شهرستان را تامین خواهند کرد.
نوید عباســی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: بر اســاس توافق صورت گرفته بین وزرای 
مســکن و نیرو در خصوص تامین آب شــرب سالم 
فازهای 5،۸، 11 و 9مقررشــد زیرســاخت های آب 
و فاضالب توســط شــرکت عمران شامل؛ خطوط 
انتقال، مخزن ذخیره، شبکه توزیع آب، ایجاد شبکه 
جمــع آوری فاضــالب و نصب انشــعابات در تعهد 
شرکت عمران شهر جدید پردیس و نصب انشعابات 

بر عهده شرکت آب و فاضالب باشد.
وی در ادامه با اشــاره به ضــرورت تامین ۲400 
لیتر بر ثانیه آب شرب سالم برای شهرهای پردیس ، 
بومهن و بخشی از رودهن، خاطر نشان کرد: با توجه 
به بارگذاری جمعیــت و پیش بینی افزایش جمعیت 
شهرســتان، عملیات انتقال آب از کالن به سد الر و 
از ســد الر به شهرستان توسط شرکت آب منطقه ای 

استان در حال اجراست.
سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری 
پردیس با بیان لزوم احداث تصفیه خانه جدید اظهار 

داشــت: مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهرستان 
پردیس با ظرفیت ۲4هــزار متر مکعب توان تصفیه 

آب برای 1۲5 هزار نفر را دارد.
عباسی گفت: قبل از احداث مسکن مهر پردیس، 
پیش بینی شــرکت آب و فاضالب برای شــهرهای 
پردیــس، بومهن و رودهن ظرفیــت 1000 لیتر بر 
ثانیه بود، بر اساس تفاهم نامه سال 9۳، تصفیه خانه 

با ظرفیت 500 لیتر بر ثانیه از ســوی شرکت عمران 
به شرکت آب و فاضالب تحویل داده شد.

وی در ادامه افزود: ظرفیت تصفیه خانه با رشــد 
جمعیــت به 700 لیتــر بر ثانیه افزایش داده شــد و 
ســاخت تصفیه خانه اضطراری بــا ظرفیت به ۳00 
لیتر بــر ثانیه، یکــی دیگر از اقدامات انجام شــده 
برای رســیدن به ظرفیت استاندارد تعیین شده بود و 

امــروز این تصفیه خانه با ظرفیت 1100 لیتر بر ثانیه 
پاسخگوی نیاز فعلی شهرستان است.

سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری 
پردیس با بیــان اینکه زمین تصفیــه خانه جدید از 
سوی شهرداری پردیس تامین شده اظهار داشت: در 
مجاورت تصفیه خانه فعلی عملیات ساخت دو مدول 
۸00 و 1۲00 لیتــر بر ثانیه پــس از انتخاب پیمانکار 

اجرایی خواهد شد.
عباســی با اشاره به شرایط آبرسانی به فازهای 5، 
۸ و 11 اظهار داشــت: مخازن و خطوط انتقال فاز 5 
هنوز تکمیل نشــده و بر اساس توافق صورت گرفته 
بین شــرکت آب و فاضالب و شــرکت عمران شهر 
جدید پردیس آب شرب ســاکنان فاز 5 مسکن مهر 
تا زمان تکمیل شــبکه آبرسانی از فاز ۲ شهر پردیس 

تامین می شود. 
وی گفت: شــبکه آبرســانی فاز ۸ تکمیل شده و 
ســاکنان مشــکلی برای تهیه آب شــرب ندارند، 
آبرســانی فاز 11 به دلیل عدم تکمیل زیر ساخت ها 
توســط یک باب مخزن آب در محله ایرانشهر، زون 
5 در محله یاس انجام می شــود، پس از تکمیل زیر 
ســاخت ها مشــکل آبرسانی ســاکنان این فاز رفع 

خواهد شد.
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فرماندار پیشوا مطرح کرد؛

رویکرد همدالنه مسئوالن جنوب شرق استان، نویدبخش آینده ای مطلوب 
فرمانــدار پیشــوا گفت: رویکرد مســئوالن 
ارشد شهرستان های جنوب شرق استان تهران 
در فضای جدیــد همدلی و همــکاری صمیمانه، 
نویدبخــش فضــای مثبــت و آینــده ای مطلوب 

است. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیشــوا 
، حسین عباســی در نشست فرمانداران جنوب 
شــرق استان تهران که با حضور شکراهلل حسن 
بیگــی معــاون سیاســی اجتماعــی اســتاندار و 
مدیران کل اســتانداری در فرمانداری پیشــوا 
برگزار شد، گفت: پیشــوا باوجود بقعه متبرکه 
امامزاده واجب التکریم حضرت جعفربن موسی 
الکاظم)ع( برادر بالفصل مأمن دل های بی قرار 
ما ایرانیان حضرت امام رضا)ع(، پنجمین شــهر 
مذهبی مهم کشور و مرکز فعالیت های مذهبی و 
فرهنگی و مهد قیام خونین ۱۵ خرداد و انقالب 
اســالمی اســت که با پیشــتازی در شکل گیری 
انقالب و اســتمرار فعالیت های دینی، مذهبی، 
انقالبی و ملی حق بزرگی بر عهده مردم بخصوص 

مسئوالن دارند.
وی افــزود: امیدوارم با نگاه و رویکرد مثبت 
و ســازنده مدیران عالی رتبه و مسئوالن استان 
توســعه همه جانبــه  بــرای ایــن منطقــه مهم و 

حساس جنوب شرق استان تهران فراهم آید.
عباســی خاطرنشــان کــرد: شهرســتان های 
پیشــوا، ورامیــن، قرچــک و پاکدشــت به لحاظ 
ریشه های ســنتی و فرهنگی، سابقه و پیشینه 
مشترک و همجواری با همدیگر اشتراکات زیادی 
داشــته و دارند و همگنی جمعیت بومی منطقه و 
همچنیــن مهاجرت مهاجرین طــی دهه های اخیر 
بویژه اسکان اتباع شرایط مشترکی را برای این 

شهرستان ها به وجود آورده است.
فرمانــدار شهرســتان پیشــوا ادامــه داد: 
علیرغــم تعریف حد و دو ثغور مرزی با صرف نظر 
از برخــی تداخــالت کــه نیازمند اصالح اســت، 
تأثیرات مشــترک بــر منطقــه و تأثیرگذاری بر 
همدیگر هم ازلحــاظ فرهنگی و اجتماعی بویژه 
امنیتی، افزایش تعامالت و همکاری های منطقه 

را الزم و ضروری می نماید.
عباســی گفــت: برخــی مســائل و مشــکالت 
مشــترک، اتخاذ تدابیر و پیگیری های مشــترک 
را می طلبــد کــه رویکــرد مســئوالن ارشــد 
شهرســتان های جنوب شرق اســتان در فضای 
جدیــد همدلی و همــکاری صمیمانه نویدبخش 

فضای مثبت و آینده ای مطلوب خواهد بود.
وی خاطرنشــان کــرد: پس از گذشــت حدود 
پنج ســال از استقرار دولت تدبیر و امید، تحقق 
ســفر ریاســت جمهوری و کاروان تدبیر و امید 
برای جبران محرومیت هــای منطقه و حل و رفع 
مســائل و مشــکالت این شهرســتان ها، جهش 
بســیار مناســبی در توسعه و پیشــرفت آن ها 

ایجاد خواهد کرد.
فرمانــدار شهرســتان پیشــوا تکمیل پروژه 
مترو را از مطالبات جدی مردم دانســت و گفت: 
یکــی از نیازهــای اصلــی منطقــه کــه تأثیرات 
فراوانــی در توســعه و پیشــرفت و حمل ونقل 
این شهرســتان ها خواهد داشت، اجرای خطوط 
متروســت که جــزو مصوبات دولت بــود ولی به 
دالیلی ابطال و به قطار شهری تغییر وضعیت داد 
لذا عزم و همت جمعی بــرای برگرداندن نعمت 
ازدســت رفته مترو به مســیر قبلی و تحقق آن 

برای مردم ما تحفه خواهد بود.
وی ادامه داد: شهرســتان پیشــوا در آخرین 
نقطه اتصال دو استان تهران و سمنان بوده و راه 
مواصالتی آن از هر دو ســمت قرچک و ورامین 
یا پاکدشــت، با گره هــای ترافیکی صبحگاهی و 
شــامگاهی روزانه و بالتبع بــا نارضایتی مردمی 

مواجه است.
عباسی خاطرنشان کرد: حل مشکل ترافیکی 
قلعــه نو-فیروزآباد و پل ســه راه ســیمان در 
تســهیل تردد مردم این شهرســتان هــا تاثیر 

مثبت فراوانی خواهد داشت.
وی گفــت: در حالی که ســد ماملو اختصاصی 
شــرب و کشــاورزی این منطقه بود ولی در حال 
حاضر بهره کمی از حقابه شــرب به مردم منطقه 
می رسد و این در حالیست که شهرستان پیشوا 
هیچ سهمی برای شرب مردم از آب سد ماملو در 
حال حاضر ندارد و الزم و ضروریست که اقدام 

عاجلی برای جبران این مسئله شود.
فرماندار شهرســتان پیشــوا افزود: دشــت 
زراعــی و حاصلخیز ورامین در تولید محصوالت 
کشــاورزی که در استان نمونه بوده و حرف های 
زیادی برای گفتن داشــته و دارد، در حال حاضر 
با کمبود آب کشاورزی مواجه است و کشاورزان 
منطقه چشــم بــه راه اقدامات مســئوالن برای 
جبران کمبودهای آب و تخصیص حقابه از پساب 

تصفیه خانه جنوب تهران هستند.
عباســی ادامــه داد: برخی تداخــالت مرزی و 
عدم دقت کافی و کارشناســی در تعیین حدود و 
ثغور مرزی در تغییرات تقسیمات کشوری اخیر 
موجب ایجاد برخی مســائل بین شهرستان های 
همجوار و گاهی نارضایتی مردم شــده است که 
اصالح آن ها نیازمند بررســی دقیق و میدانی و 
کارشناســی با در نظر گرفتن عالیق و احساسات 

محلی مردم و توازن در تغییرات است. 
وی در ادامه به مشــکل فرونشســت دشت 
ورامیــن اشــاره کــرد و گفــت: برداشــت های 
بی رویــه آب طی ســالیان گذشــته و روش های 
ناصحیــح آبیــاری کشــاورزان موضــوع حــاد 
فرونشســت زمین در این دشت را موجب شده 

اســت که اصــالح و ترمیم آن نیازمند بررســی 
دقیــق و اقدام عملی در ســطوح فرا منطقه ای و 

ملی است.
عباســی افزود: در موضوعات مختلف ازجمله 
روشــنایی  ارتباطــی،  و  دسترســی  راه هــای 
کمربندی ورامین به پیشــوا و شــریف آباد، حل 
مشــکل پســماندها و مدیریت بحران نیازمند 

همکاری های مشترک هستیم.
فرماندار شهرستان پیشــوا در پایان متذکر 
شد: امیدوارم جلسه امروز طلیعه همکاری های 
سازنده در آینده را فراهم نماید و پیش درآمد 
نشســت های فصلی در این ســطح با پیشــنهاد 
تشــکیل دبیرخانه دائمی برگزاری نشست های 
منطقه ای فرمانــداران برای پیگیری تصمیمات 
و مصوبات این جلســه و جلسات آتی و برگزاری 
نشست های مشترک اعضای شــوراهای تأمین 
هــر چهــار شهرســتان و حتی شــوراهای اداری 
آن ها برای بســط و گســترش سطح همکاری ها و 
فعالیت ها باشیم که ثمرات و آثار مفید آن ها در 
رشد و توسعه، عمران و آبادانی و امنیت منطقه 
و نهایتــاً زندگــی عمومی مردم تأثیــرات مثبت 
داشــته و رضایتمنــدی آن هــا را در بــر خواهد 

داشت.

* آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی و امیرکبیر هر 
دو به دنبال توسعه متوان و همه جانبه بودند 

معــاون سیاســی اجتماعی اســتاندار تهران 
گفت: اهــداف مرحوم آیت اهلل هاشــمی همان 
اهــداف امیرکبیر بود و هردو اهدافی در جهت 
توســعه همه جانبــه و متــوازن و از همه مهم تر 
فراهم آوردن زیرســاخت های پیشرفت جامعه 

داشتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری 
تهــران، شــکراهلل حســن بیگــی در نشســت 
فرمانداران جنوب شــرق اســتان تهران که در 
فرمانداری شهرســتان پیشــوا برگزار شــد، با 
اشــاره به ســالروز شــهادت امیرکبیر و ارتحال 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، به مظلومیت ها 
و جوســازی هایی که علیه امیرکبیر اتفاق افتاد 

پرداخــت و گفت: وقتی به این نتیجه رســیدند 
که امیرکبیر باید عزل شود، جوسازی کردند که 
کارهای امیرکبیر برخالف دین اســت و زمینه را 

برای عزل امیر فراهم آوردند.
حسن بیگی ادامه داد: بعدازاینکه امیرکبیر 
به شــهادت رســید مردم یکدیگر را در آغوش 
گرفتنــد و تبریک گفتند؛ ایــن اوج مظلومیت و 
اوج عــدم بصیرت مردمی اســت که در آن زمان 

زندگی می کردند.
معــاون سیاســی اجتماعی اســتاندار تهران 
خاطرنشــان کــرد: مرحوم آیت اهلل هاشــمی از 
زمانــی که وارد مبــارزه و حلقه اولیه یاران امام 
شد تمام زندگی و دار و ندار خود را برای انقالب 
گذاشــت و انقــالب به پیــروزی رســید؛ بعد از 
مدتی ابتدا حمالت علیه شــهید مظلوم بهشتی و 
بعدازآن هم علیه مرحوم هاشمی و جوسازی ها 
و تهمت ها شــروع شد و حتی بعد از فوت ایشان 
هــم هنوز متأســفانه ادامه دارد و تمام نشــده 

است.
انتظامــی  امنیتــی  معاونــت  سرپرســت 
اســتانداری تهــران بــا اشــاره به بیانــات امام 
راحل)ره(، آیت اهلل هاشــمی را زنده دانســت 
و گفــت:  اهــداف مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی همان اهــداف امیرکبیر بــود و به 
دنبال این بود که زیرساخت های اصلی کشور را 
فراهــم کند و برای جا افتادن مترو در تهران در 

چند خطبه نماز جمعه به آن پرداخت.  
وی بــا اشــاره بــه ســخنان رئیس جمهــور در 
مــورد خصوصیات و اخالقیات مرحوم هاشــمی، 
به ســابقه دیرینه و همراهی این دو شــخصیت 
در قبــل و بعــد از انقالب اشــاره کــرد و گفت: 
آیت اهلل هاشــمی علیرغــم تهمت هایی که علیه 
ایشــان انجام شــد، اثر خود را گذاشت و وقتی 
برای آخرین بار در انتخابات شــرکت کرد با رأی 
باالی مردم روبرو شــد و نشــان داد همواره در 

میان مردم محبوب است.
حسن بیگی در پایان با تاکید بر لزوم قضاوت 
منصفانه متذکر شد: ما اصوالً در قضاوت هایمان 
فقــط دو نمــره صفر یا بیســت را لحــاظ می کنیم 

درصورتی کــه بین این دو عــدد، اعداد دیگری 
هــم وجــود دارد ولــی در قضاوتهایمــان  چنین 
چیزی نداریم؛ یا فردی را به اوج می رســانیم یا 
بسیار فضاسازی، جوسازی و ترور اجتماعی علیه 
او انجــام می دهیم در صورتی کــه باید همواره 
انصــاف را مدنظــر قــرار داده و بر اســاس آن 

قضاوت و داوری کنیم.
فرمانــدار ورامین با اشــاره به اهمیت مراتع 
جنوبــی و تاالب بندعلیخان در مســائل زیســت 
محیطی اســتان تهران اظهار داشــت: اختصاص 
حــق آبــه مراتــع از نابــودی تــاالب بندعلیخان 

جلوگیری می کند.
وی افزود: بخشــی از آب مورد نیاز کشاورزی 
دشــت ورامیــن از محل پســاب تصفیه شــده 
جنــوب تهران و بخشــی دیگر از محل جمع آوری 
آب های ســطحی تهران تأمین می شــود ، آبی که 
بخشی از آن به مراتع جنوبی و تاالب بندعلیخان 
اختصــاص یافته کــه به دلیــل افزایش میزان 
برداشــت از سوی کشاورزان، به اراضی جنوبی 

دشت نمی رسد.
کاغذلو بــا بیان اینکه افزایش برداشــت بی 
رویه آب از منابع زیرزمینی موجب کمبود منابع 
آبی می شود گفت: این اقدام در سال های اخیر 
به پدیده فرونشست زمین در ورامین و پیشوا 

منجر شده است.
فرمانــدار ورامیــن تصریــح کــرد: میــزان 
فرونشست دشــت ورامین ساالنه بیش از 36 

سانتی متر است.
وی گفــت: با اجــرای فاز دوم انتقال پســاب 
تصفیه شــده جنوب تهــران، وضعیــت موجود 
کشــاورزی دشــت ورامین حفظ شده و می توان 
با اجــرای طــرح های نوین، نســبت به توســعه 

کشاورزی اقدام کرد.

*قرچــک از حداقل امکانات و فضای فرهنگی 
برخوردار است

سرپرســت فرمانــداری قرچک نیــز در این 
جلسه گفت: این شهرستان به دلیل نوپا بودن، 
از حداقــل مراکــز فرهنگی برخوردار اســت و 
بســیاری از انجمــن های فرهنگی بــرای اجرای 
برنامه های خود با مشکل کمبود فضا مواجهند.

بهمن خطیبی افزود: تنها فرهنگسرای قرچک 
برای استقرار دادگاه انقالب در اختیار دستگاه 

قضایی قرار گرفته است.
وی گفت: سرانه آموزشی این شهرستان نیز 
از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به گونه ای 
که در برخی از کالس های درس، 47 نفر دانش 

آموز حضور دارند.

*پاکدشت قطب صنعتی استان تهران است
سرپرســت فرمانداری پاکدشــت نیز گفت: 
ایــن شهرســتان از 4 شــهرک صنعتی مصوب و 
3 شــهرک صنعتی غیر مصوب برخوردار اســت 
کــه در این مناطق بیش از 3 هزار واحد صنعتی 

مشغول فعالیت هستند.
هادی تمهیدی با اشاره به این که در پاکدشت 
80 هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی هستند 
اظهارداشــت: مهمتریــن برنامه دولــت، ایجاد 
اشــتغال و رونــق تولید اســت و ایــن مهم جز با 
حمایــت از تولیدکننــدگان و واحدهای صنعتی 

میسر نمی شود.


