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افتتاح فاز نخست موزه »سیمان ری« با حضور شهردار تهران

فــاز نخســت مــوزه »ســیمان ری« بــا گذشــت چندیــن مــاه باالخــره بــا حضــور 
شــهردار تهــران و مســئوالن محلــی افتتــاح شــد.

آوای ری آنالیــن: مــوزه ســیمان ری در هجدهمیــن شــنبه  امیــد و افتخــار بــا حضــور علیرضــا 
زاکانــی شــهردار تهــران، حمیــد زمانــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری، رئیــس و اعضــای شــورای 
اســامی شــهر تهــران، ناظــم رضــوی شــهردار منطقــه ۲٠ و ســایر مســئولین افتتــاح و بــه بهــره 
ــران بجــز  ــن مراســم گفــت: شــهر ته ــران در ای ــی شــهردار ته ــرداری رســید. علیرضــا زاکان ب
پایتخــت بــودن هویــت ثانویــه نــدارد و تهــران نیازمنــد خلــق نیازهــای موثــر اســت و تهــران 
ــرای  ــش ب ــن دان ــری از ای ــره گی ــود دارد و به ــا و موسســات را درون خ بیشــترین دانشــگاه ه

نــوآوری و خاقیــت بــرای پیشــرفت شــهر یــک موضوعیــت جــدی اســت.
ــا توجــه بــه وجــود  ــا اشــاره بــه اینکــه نگاهمــان ایجــاد یــک زیرســاخت بــرای تهــران ب وی ب
نخبــگان و اســتادان اســت افــزود: وقتــی مدیریــت شــهری خــودش را خالــق مــردم و خدمتگــزار 
ــود و ظرفیتهــای  ــد بــه طبــع توجــه بــه جوهــره صاحبــان فکــر و اندیشــمندان خواهــد ب بدان
مناســب بــرای مــردم بوجــود خواهــد آمــد. زاکانــی در پایــان بیــان کــرد: بــرای خلــق موقعیــت 

ــوان مــن  ــا عن ــم ، در حــال حاضــر طرحــی ب ــا نظــر مــردم ایجــاد کنی ــی ب بایســتی طرحهای
ــروژه هــا بســنجیم  ــا نظــرات مــردم را در مــورد پیرامــون پ شــهردارم در حــال  اجــرا اســت ت
ــا مشــارکت فعــال  ــا شــهروندان اولویــت هــا را دســته بنــدی کــرده و ب ــا ارتبــاط ب و ســپس ب
مــردم بــه ســرعت آنچــه را کــه مطالبــه مــردم اســت را بــه فعلیــت برســانیم و امکانــات را بــرای 

شــهروندان فراهــم کنیــم.
تبدیل شهرری به قطب اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تهران

مهــدی چمــران، رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت: »در شــهرری پروژه هــای عمرانی، 
ــه ۲٠  ــد در منطق ــه می توان ــل شــدن اســت ک ــال تکمی ــادی در ح ــی زی ــازی و فرهنگ شهرس
ــه قطــب  ــا تکمیــل پروژه هــا شــهرری ب ــد و ب ــوان طرح هــای محــرک توســعه عمــل کن به عن
اقتصــادی، فرهنگــی و گردشــگری تهــران تبدیــل می شــود. امیــدوارم بــا تکمیــل پــروژه فرهنگی 
طغــرل و مجموعــه فرهنگــی شــیخ صدوق بــه زودی شــاهد رونــق اقتصــادی در ری باشــیم. بــا 
توجــه بــه هویــت تاریخــی و فرهنگــی شــهرری، امیدواریــم کــه بــا تکمیــل فــاز دوم و اســتقرار 

ــات بزرگــی در ایــن منطقــه روی دهــد.« شــرکت های دانش بنیــان اتفاق
شهرداری تهران و فرمانداری ری در کنار هم

ــودم را از  ــحالی خ ــه اوج خوش ــان اینک ــا بی ــتان ری ب ــژه شهرس ــدار وی ــی، فرمان ــد زمان حمی
افتتاحیــه امــروز بــه شــورای شــهر تهــران و مــردم عــرض می کنــم، گفــت: »فرمانــداری ری در 
کنــار شــهرداری تهــران، دوش بــه دوش هــم بــرای پیشــبرد برنامه هــای ارتقــای کیفیــت زندگی 
در ایــن محــدوده حرکــت می کننــد. مدیریــت سیاســی ری در پــروژه نفرآبــاد، توســعه حــرم و 

بســیاری از موضوعــات دیگــر در کنــار شــهرداری بــوده اســت.«
مــوزه صنعــت در کارخانــه قدیمــی و از کار افتــاده ســیمان ری ایجــاد شــده اســت. کارخانــه ای 
کــه زمانــی، کاالیــی اســتراتژیک و مهــم را تولیــد می کــرد، بعدهــا به دلیــل آلودگــی، فرســودگی 
و قدیمــی شــدن تجهیــزات و البتــه نزدیــک شــدن بافــت مســکونی بــه آن، تعطیل شــد. کارخانه 
امــا آنقــدر جذابیــت داشــت کــه لوکیشــن مناســبی بــرای ســاخت قســمت های برخــی از فیلم ها 
و ســریال ها باشــد. بــه همین خاطــر عــده ای هشــدار دادنــد کــه ممکــن اســت ایــن بنــای تاریــخ 
معاصــر، آســیب ببینــد و از بیــن بــرود. در نتیجــه مدیریــت شــهری تهــران بــا همــکاری دولــت، 
پــروژه احیــا و تبدیــل آن بــه مــوزه صنعــت و ســیمان را کلیــد زد تــا اینکــه باالخــره فاز نخســت 

آن در حضــور شــهردار و تعــدادی از مدیــران شــهری بــه بهره بــرداری رســید.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــزک ب ــه کهری ــر آسایشــگاه خیری مدی
آمــوزش مــدون و مســتمر پرســتاران در ارائــه خدمت 
بــه مددجویــان ، نظــام پرســتاری را پیشــتازان عرصه 

خدمــت بــه معلولیــن و ســالمندان عنــوان کــرد.
دکتــر نحــوی نژاد آرامشــی کــه خداونــد در دل های پرســتاران 
ــاس  ــل قی ــه و ره آوردی قاب ــچ هدی ــا هی ــد ب ــاد می کن ایج
ندانســت. وی کــه در جمــع شــرکت کنندگان در ســمپوزیوم 
تازه هــای پرســتاری ســالمندان و معلولیــن ســخن می گفــت، 
در چارچــوب  پرســتاری  نظــام  اگــر  افــزود:  همچنیــن 
ــد  ــاده و اداره شــود، می توان تعریف شــده دانشــگاهی خــود پی
شــکوفایی را در ارائــه خدمــات پرســتاری به تمامــی نیازمنــدان 

ــواع خدمــات ایجــاد و گســترش دهــد. دریافــت ان
دکتــر نحــوی نــژاد خطــاب بــه حاضریــن در ایــن ســمپوزیوم 
ــه  ــی اســت ک ــتاری نعمت ــد شــغل پرس ــرد: بدانی ــح ک تصری

ــرار  ــت ق ــان پاک طین ــردان و زن ــد پیــش روی شــما م خداون
ــن شــغل  ــه ای ــی ک داده اســت و باوجــود ســختی های فراوان
دارد، آرامشــی کــه از قبــال خدمــت بــه خدمــات گیرنــدگان 
نصیــب شــما می شــود، بهتریــن دســتاورد زندگیتــان خواهــد 
ــام  ــدن نظ ــی گردی ــدن و تخصص ــی ش ــیر علم ــود. وی س ب
پرســتاری در آسایشــگاه خیریــه کهریــزک را مســتمر دانســت 
و عنــوان کــرد: انشــا اهلل در آینــده ای نزدیــک شــبکه ســامت 
ــد  ــده بهره من ــتاران آموزش دی ــای پرس ــد از توانایی ه می توان
و نیــز هــزاران نفــر را در ســطح شــهر و کشــور کــه دغدغــه 

مراقبــت در منــزل دارنــد را برطــرف نمایــد.
ــان داشــت:  ــان بی ــزک در پای ــه کهری ــر آسایشــگاه خیری مدی
فرصت هــا را غنیمــت  بــه شــماریم و از پیشــتازی ارائــه 
خدمــت بــه مددجویــان بیشــترین بهــره دنیــوی و اخــروی را 

ــم. ــود کنی از آن خ

دکتر نحوی نژاد ؛ 

نظام پرستاری مهم ترین رکن مراقبت از بیماران در مراکز نگهداری است
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بازدید هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ری 
از واحدهای صنفی به مناسبت شب یلدا

هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف شهرســتان ری بــه مناســبت فــرا رســیدن شــب 
یلــدا از واحدهــای صنفــی ســطح شهرســتان بازدیــد بعمــل آورنــد. 

آوای ری آنالیــن: برنامــه بازدیــد و سرکشــی از واحدهــای صنفــی و کســبه شهرســتان ری 
بــا حضــور ســید محســن کشــاورزی؛ رئیــس اتــاق اصنــاف، کامــران بهورمنــش؛ نائــب رئیــس 
اول، محمــد رضــا الهــی؛ نائــب رئیــس دوم، علــی علیــزاده؛ خزانــه دار،  محمــد بــی بــا؛ رئیس 
ــات و حســین ســبزعلی  ــار و لبنی ــه خوارب ــژاد؛ رئیــس اتحادی ــر عطارن ــادان، امی ــه قن اتحادی
نماینــده اتحادیــه میــوه فروشــان در خصــوص رســیدگی بــه نحــوه بازرســی هــا و همچنیــن 

اطــاع از مســائل و مشــکات کســبه در ســطح شهرســتان برگــزار شــد. 
سیدمحســن کشــاورزی رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان ری در ایــن بــاره بــه خبرنــگار آوای ری 
گفــت: بــا توجــه بــه فــرا رســیدن شــب یلــدا از ۱٠ روز قبــل گشــت هــای مشــترکی بــا حضور 
نماینــدگان فرمانــداری ویــژه ری، اداره صمــت، اداره تعزیــرات در جهــت بازرســی از واحدهــای 
صنفــی انجــام شــد. رئیــس اتــاق اصنــاف ری افــزود: گشــت هــای مشــترک و بازرســی هــا 
ــام ماننــد قنــادی  ــن ای ــا ای ــه صــورت شــبانه روز و بیشــتر از واحدهــای صنفــی مرتبــط ب ب
هــا، میــوه فروشــی هــا و مــواد غذایــی و پروتئینــی انجــام شــد، تــا در خصــوص نــرخ گــذاری، 
ــر روی کاالهــا و همچنیــن گرانفروشــی نظــارت بیشــتری صــورت گیــرد.  نصــب نرخنامــه ب
ــا  کشــاورزی اظهــار داشــت: در دیــدار چهــره بــه چهــره هئیــت رئیســه اتــاق اصنــاف ری ب
واحدهــای صنفــی و کســبه مســائل و مشــکات آنــان نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت و از 
مهمتریــن مســائل پیــش روی کســبه کمبــود کارگــران ایرانــی بــرای قنــادی هــا و بکارگیــری 
نیــروی کار از اتبــاع عنــوان گردیــد. وی اضافــه کــرد: از دیگــر مشــکات مطــرح شــده وجــود 
دستفروشــان و وانــت بارهــا فــروش میــوه در ســطح شــهر کــه ایــن صنــف شــکایات زیــادی 

را در ایــن خصــوص عنــوان نمودنــد کــه امیدواریــم بــا همــکاری و مســاعدت دســتگاه هــای 
مربوطــه بتوانیــم ایــن موضــوع را نیــز هــر چــه زودتــر ســاماندهی کنیــم. رئیــس اتــاق اصنــاف 
ری در خصــوص درج قیمــت بــر روی کاالهــا گفــت: بــا توجــه بــه جریمــه هــای صــادر شــده 
از ســوی اداره تعزیــرات در مــورد عــدم درج قیمــت بــر روی اجنــاس از تمامــی کســبه محتــرم 
شهرســتان ری تقاضــا داریــم تــا بــا رعایــت قانــون و نصــب نرخنامــه بــر روی کاالها بــه حقوق 

مصــرف کننــدگان احتــرام بگذارنــد تــا شــامل ایــن جریمــه هــا نشــوند.
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آیین خشت گذاری آموزشگاه حضرت سیدالشهدا )ع( دربخش کهریزک

آییــن خشــت گــذاری آموزشــگاه حضــرت سیدالشــهدا )ع( بــه همــت بخشــداری 
ــژه  ــدار وی ــی فرمان ــد زمان ــور حمی ــا حض ــدگان ب ــاریای پناهن ــزک و کمیس کهری
ــرورش شهرســتان هــای اســتان  ــر کل آمــوزش و پ شهرســتان ری، بهرامــی مدی
تهــران، حــاج آقــا اســتیری امــام جمعــه بخــش کهریــزک، امیــن بابایــی بخشــدار 

کهریــزک، علــی کلهــر شــهردار کهریــزک و ســایر مســئولین برگــزار شــد.
حمیــد زمانــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری با بیــان اینکه از روند مدرســه ســازی در شهرســتان 
قدردانــی و حمایــت مــی کنیــم گفــت: ســاخت مدرســه زیباتریــن حرکــت در جامعــه اســت و 

معبــدی باالتر از مدرســه نیســت.
ــد و انشــااهلل همیشــه  ــن انســان ها در مــدارس رشــد جامعــه مــی کنن ــزود: شــریف تری وی اف
شــاهد حضــور ایــن مراســمات باشــیم و مــی تــوان گفــت کــه اقدامــات جهــادی در کمتریــن 

ممکــن موجــب توســعه و پیشــرفت شهرســتان ری اســت.

حجــت االســام اســتیری امــام جمعــه باقرشــهر و کهریــزک بــا اشــاره بــه اینکــه در جریانــات و 
اغتشاشــات اخیــر دانــش آمــوزان از اهــداف اصلــی دشــمنان بودنــد گفــت: در اغتشاشــات اخیــر 
زمینــه بــرای دشــمن فراهــم بــود و بــا ورود بــه فضــای مجــازی اوضــاع کشــور را نابســمان کــرد.
ــوده اســت چــرا کــه  ــرورش در اغتشاشــات بســیار ســنگین ب ــه آمــوزش و پ ــزود: وظیف وی اف
ــود. او تاکیــد کــرد: غفلــت در امــر  ــه مــدارس درصــدد ناآرامــی در کشــور ب ــا ورود ب دشــمن ب

ــود. مســئولیت توســط بعضــی از مدیــران زمینــه ســاز حضــور دشــمنان در کشــور ب

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های تهران:
جلب مشارکت خیران بخشی از سند تحول آموزشی است

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شهرســتان های اســتان تهــران گفــت: جلب مشــارکت 
خیــران و مــردم در اجــرای طرح هــای مختلــف تعلیــم و تربیــت کشــور از جملــه 

ســاخت مدرســه، بخشــی از برنامه هــای ســند تحــول آموزشــی و پــرورش اســت.
مســعود بهرامــی در آئیــن خشــت گــذاری مدرســه سیدالشــهدا)ع( کــه بــه همــت بخشــداری 
ــم در سراســر گســتره  ــم و تعل ــدگان برگــزار شــد گفــت: تعلی ــزک و کمیســاریای پناهن کهری
جمهــوری اســامی ایــران در جریــان اســت و اکنــون خدمــات آمــوزش و پــرورش در محروم ترین 

ــه می شــود. و دور افتــاده تریــن نقــاط کشــور نیــز ارائ
ــودن از خدمــات آمــوزش و پــرورش  ــه علــت دور افتــاده ب ــادآور شــد: اینکــه نقطــه ای ب وی ی
محــروم باشــد و پرچــم خدمــات جمهــوری اســامی در آن بــه اهتــزاز در نیایــد در سیاســت و 

خــط مشــی کشــور نیســت.
بهرامــی اظهــار داشــت: مبنــای تعلیــم و تعلــم در کشــور، ســند تحــول آمــوزش و پــرورش اســت 

کــه مبتنــی بــر رویکردهــای تربیتــی، اقتضائــات دوران، نــگاه هــای کان جمهــوری اســامی و 
نیازهــای روز جامعــه طراحــی شــده و در دســت اجــرا قــرار گرفتــه اســت.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شهرســتان های اســتان تهــران خاطرنشــان کــرد: برای برخــورداری 
از نظــام منســجم در فرآینــد تعلیــم و تربیــت، ســاحت هــای ۶ گانــه ای تعریف شــده کــه آموزش 

صحیــح و درســت کــه کار مقدســی اســت از جمله آن محســوب می شــود.
ایــن مســئول اضافــه کــرد: از ابزارهــای و راهکارهــای توســعه خدمات آموزشــی و جلب مشــارکت 
مردمــی، ســاخت مــدارس اســت کــه در آن نقــش مــردم بــا عنــوان خیــران مدرســه ســاز پررنگ 
و برجســته محســوب می شــود. بهرامــی بــر لــزوم تکمیــل عملیــات عمرانــی ایــن مدرســه ۱۲ 
کاســه در شــهر کهریــزک کــه هــدف آن ایجــاد فضــای آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان اتبــاع 

اســت، تــا مهــر ســال ۱۴٠۲ تاکیــد کــرد.

امین بابایی:
تحقق سرانه فضای آموزشی تا افق ۱۴۰۳ در بخش کهریزک

بخشــدار کهریــزک گفــت: بــا رونــدی کــه بــرای مدرسه ســازی شــکل گرفتــه در 
ســال ۱۴٠۲ و ۱۴٠۳، بــا ســاخت مــدارس خــوب و ایمــن، می توانیــم از بابــت تامیــن 

فضــای آموزشــی مناســب بــرای دانــش آمــوزان نگرانــی نداشــته باشــیم.
امیــن بابایــی بخشــدار کهریــزک در آییــن خشــت گذاری آموزشــگاه سیدالشــهدا)ع( اعــام کــرد: 
۲ قطعــه زمیــن ۱۵٠٠ متــری از مجمــوع اراضــی کارکنــان فرمانــداری ری و بخشــداری کهریزک 
ــن مدرســه  ــرای ســاخت ای ــن بخــش اســت، ب ــت در ای ــان دول ــام کارکن ــه تم ــق ب ــه متعل ک

اختصــاص یافتــه کــه ارزش آن بــه بیــش از ۱٠۴ میلیــارد تومــان می رســد.
وی افــزود: ایــن زمیــن در قالــب طــرح جامــع توســعه شــهر کهریــزک بــه اراضــی ایــن شــهر 
اضافــه شــد، در همیــن راســتا بــر روی مدیریــت تامیــن ســرانه ها تمرکــز کردیــم کــه یکــی از 

ــد اســت. ســرانه های ضــروری نیــز ســاخت مــدارس جدی
ــر  ــزار و ۱۷٠ نف ــه ۳۳ ه ــزک ب ــوزی بخــش کهری ــش آم ــت دان ــار داشــت: جمعی ــی اظه بابای
ــرانه های  ــتند و از س ــاع هس ــد اتب ــادل ۴٠ درص ــان مع ــر آن ــزار و ۷٠ نف ــه ۱۳ ه ــد ک می رس

ــد. ــره می برن ــش به ــن بخ ــی ای آموزش
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود بهره گیــری اتبــاع ســاکن ایــن شهرســتان از خدمــات 
دولتــی از جملــه آمــوزش و پــرورش و دیگــر خدمــات در شــرایطی کــه از آنــان هیــچ مالیــات و 
عوارضــی دریافــت نمی شــود، جمعیــت اتبــاع در تخصیــص اعتبــارات از ســوی ســازمان مدیریــت 

ــود. ــاظ نمی ش ــزی لح و برنامه ری
ــردار از  ــت بهره ب ــن جمعی ــه ای ــی ب ــزی نگاه ــت و برنامه ری ــاختار مدیری ــد: س ــادآور ش وی ی
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خدمــات دولتــی نــدارد در حالــی کــه مســئوالن بخــش و شهرســتان بایــد بــه آنــان خدماتــی 
ــه کننــد. همــوزن شــهروندان ایرانــی ارائ

بابایــی یــادآور شــد: بــا رونــدی کــه بــرای مدرسه ســازی شــکل گرفتــه در ســال ۱۴٠۲ و ۱۴٠۳، 
بــا ســاخت مــدارس خــوب و ایمــن، می توانیــم از بابــت تامیــن فضــای آموزشــی مناســب بــرای 

دانــش آمــوزان نگرانی نداشــته باشــیم.
بابایــی ادامــه داد: بــا تامیــن بودجــه ای بالــغ بــر ۱۵ میلیــارد تومــان از دســتگاههای زیربــط و 
همچنیــن ارزش زمیــن بــه قیمــت ۱٠۴ میلیــارد تومــان رونــد ســاخت یک مدرســه ۱۲ کاســه 

را بــا هــدف رفــع نیازهــای آموزشــی بخــش کهریــزک در ســطح متوســطه آغــاز کردیــم.

علی کلهر:
تخصیص ۳۰۰۰ متر مربع زمین برای ساخت مدرسه در بخش کهریزک

ــا تخصیــص ۳٠٠٠ متــر مربــع زمیــن از ســرانه هــای  شــهردار کهریــزک گفــت: ب
شــهرداری کهریــزک عملیــات عمرانــی مدرســه ســید الشــهدا )ع( آغــاز شــد.

شــهردار کهریــزک در حاشــیه ایــن مراســم در گفتگویــی بــا خبرنــگاران ضمــن تشــریح برنامــه 
هــای مدیریــت شــهری کهریــزک در ارتقــای ســرانه آموزشــی ایــن شــهر گفــت: آمــوزش جــزو 
جدایــی ناپذیــر اقدامــات شــهری اســت و مــا عــاوه بــر تحقــق آمــوزش هــای عمومی،ارتقــای 

ســرانه آموزشــی و علمــی شــهر را نیــز دنبــال مــی کنیــم.
مدرســه اتبــاع کهریــزک بــا مشــارکت کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد و با 

اعتبــاری بالــغ بــر ۱۱۵ میلیــارد تومــان احــداث و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

مدیر آموزش و پرورش منطقه کهریزک:
۴۰ درصِد دانش آموزان بخش کهریزک از اتباع هستند

ــرورش منطقــه کهریــزک گفــت: یــک ســوم دانــش آمــوزان  ــر آمــوزش و پ مدی
بخــش کهریــزک از میــان اتبــاع بــوده و کمیســاریای پناهنــدگان اکنــون در حــال 
ســاخت مدارســی در ســطح اســتان تهــران بــرای اتبــاع اســت کــه یــک نمونــه از 

ــود. ــداث می ش ــزک اح آن در کهری
علــی اصفهانــی مدیــر آمــوزش و پــرورش منطقــه کهریــزک در آییــن خشــت گذاری آموزشــگاه 
ــا  سیدالشــهدا)ع( ۴٠ درصــِد دانــش آمــوزان ایــن بخــش را از میــان اتبــاع دانســته و گفــت: ب
توجــه بــه لــزوم افزایــش فضــای آموزشــی، کمیســاریای پناهنــدگان بــا مشــارکت در ســاخت 
مــدارس ســطح اســتان تهــران بــه دنبــال افزایــش ســرانه آموزشــی اســت کــه یــک نمونــه از آن 

ــود. ــداث می ش ــزک اح در کهری
ــای  ــن زمین ه ــی از مرغوب تری ــه، یک ــه ۱۲ کاس ــن مدرس ــاخت ای ــرای س ــه داد: ب وی ادام

ــه اســت. ــزک اختصــاص یافت ــان بخشــداری کهری کارکن

اصفهانــی اضافــه کــرد: امســال یــک مدرســه نوســاز در بخــش کهریــزک تحویــل گرفیــم و پنــج 
مدرســه دیگــر نیــز در دســت احــداث قــرار دارد. مدیــر آمــوزش و پــرورش منطقــه کهریــزک از 
جلــب مشــارکت خیــران پاالیشــگاه نفــت تهــران برای ســاخت مدرســه در روســتای دوتویــه این 

بخــش خبــرداد کــه آئیــن خشــت گذاری آن اجــرا می شــود.
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برگزاری دومین دوره آموزشی حکمرانی روستایی و مبانی 
تسهیلگری در کشور به میزبانی بخشداری کهریزک

ــورت  ــه ص ــهیلگری ب ــی تس ــتایی و مبان ــی روس ــی حکمران ــن دوره آموزش دومی
هماهنــگ در سراســر کشــور باحضــور دهیــاران و ائمــه جماعــات یــک شهرســتان 
از هــر اســتان کشــور بــه صــورت آنالیــن، شهرســتان ری و بهارســتان بــه صــورت 

حضــوری و بــا محوریــت و میزبانــی بخشــداری کهریــزک برگــزار شــد.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور:
۹۸ درصد روستاهای کشور به شبکه گاز طبیعی متصل هستند

ــت:  ــور گف ــای کش ــهرداری و دهیاری ه ــازمان ش ــای س ــور دهیاری ه ــاون ام مع
امــروز شــاهدیم کــه ۹8 درصــد روســتاها به شــبکه گاز شــهری )طبیعــی( متصلند 

و ســعی شــده تــا زندگــی ســالمی در روســتا فراهــم شــود.
حمیــد مانــوری شمســی در مراســم آغــاز بــه کار دومیــن دوره آمــوزش حکمرانــی روســتایی 
و مبانــی تســهیلگری کــه در بخشــداری کهریــزک برگــزار شــد، بیــان داشــت: در ادامــه ایــن 
خدمــات نظــام جمهــوری اســامی بــه روســتاها، اکنــون ۳۷ هــزار و ۸٠٠ دهیــاری در ســطح 
کشــور وجــود دارد کــه مســئولیت مدیریــت روســتاها را بــر عهــده دارنــد و زیــر نظــر مســتقیم 

ــد. ــت می کنن ــت فعالی دول
ــدگار و  ــرای مان ــراد ب ــن اف ــاران موثرتری ــاد و دهی ــن نه ــا مهمتری ــار داشــت: دهیاری ه وی اظه
جلوگیــری کــردن از مهاجــرت روســتاییان بــا شناســایی ظرفیت های منطقــه ای و بــه کارگیری 

آنهــا در مســیر بهبــود معیشــت و اقتصــاد روســتاها هســتند.
ایــن مســئول یــادآور شــد: از شــعارهای اصلــی انقــاب اســامی رفــع اســتضعاف، فقــر و برقراری 
عدالــت اجتماعــی بــه خصــوص در مناطــق محــروم و نقاطی کمتــر برخــوردار از خدمــات اتقاب 

بــود، از همیــن رو نیــز ســه مــاه بعــد پیــروزی انقــاب جهــاد ســازندگی شــکل گرفت.
مانــوری شمســی اظهــار داشــت: شــکل گیــری جهــاد ســازندگی بــرای بهــره گیــری از تــوان 
مردمــی در راســتای رفــع مشــکات مــردم در نخســتین گام انقــاب حرکــت بســیار بــزرگ بــود 
کــه بــا حرکــت هــای خــود جــوش مردمــی و اســتفاده ار ظرفیــت هــای هــر منطقــه بــه ســمت 

روســتاها ســوق داده شــد تــا مشــکات ایــن مناطــق حــل شــود.
وی ادامــه داد: فعالیــت دهیــاری هــا، واگــذاری مســئولیت مدیریــت روســتاها بــه خود مــردم و از 

ســوی خــود مــردم در قالــب شــوراهای روســتاها بــه شــمار مــی آیــد.
معــاون امــور دهیاری هــای ســازمان شــهرداری و دهیاری هــای کشــور بــا اشــاره بــه ابــاغ بیانیــه 
گام دوم انقــاب، خاطرنشــان کــرد : بــا وجــود همــه اقدامــات قابــل توجهــی کــه در روســتاها 
شــکل گرفتــه اســت، جمعیــت روســتایی در ســال ۱۳۶۱، ۵٠ درصــد و شــهری ۵٠ درصــد کل 

جمعیــت کشــور بــود در حالــی کــه ایــن رقــم هــم اکنــون بــه نســبت ۲۳ بــه ۷۷ رســیده اســت.
وی اضافــه کــرد: خالــی شــدن روســتاها، کاهــش جمعیــت ایــن ســکونتگاه هــا، مهاجــرت بــه 
ســمت شــهرها در کنــار تبدیــل روســتا به شــهرها چنین ارقــام و آمــاری را در جمعیت روســتایی 
کشــور رقــم زده اســت. مانــوری شمســی اعــام کــرد: کاهش جمعیــت روســتایی، به معنــای به 
خطــر افتــادن کانــون هــای روســتایی بــه معنــای تهدیــد امنیــت اجتماعــی و غذایــی اســت کــه 
بــر همیــن اســاس همــه بایــد بــا نــگاه جــدی بــه مدیریــت روســتاها بنگرنــد و بــرای حکمرانــی 
آن برنامــه ریــزی داشــته باشــند.معاون امــور دهیاری هــای ســازمان شــهرداری و دهیاری هــای 
کشــور افــزود: اکنــون بســیاری از روســتاییان عاقــه منــد بــه بازگشــت هســتند بــه شــرطی کــه 

از اقدامــات و خدمــات مــورد نظرشــان بهــره منــد باشــند.
وی اظهــار داشــت: بایــد بــر اســاس ظرفیــت هــای کــه در هر منطقــه وجــود دارد گامهــای جدی 
بــرای خدمــت رســانی بــرای مــردم برداشــت و از آن بــه منظــور توســعه و ســرمایه گــذاری بهــره 
گرفــت. مانــوری شمســی بحــث آمــوزش دهیــاران را دارای اهمیــت بســیار باالیــی دانســت و 
یــادآور شــد: بایــد بــرای آمــوزش بهــای الزم را پرداخــت، تــا زندگــی بــا نشــاط را بــرای کشــور 
فراهــم کنیــم. معــاون امــور دهیاری هــای ســازمان شــهرداری و دهیاری هــای کشــور بــا اشــاره 
بــه ظرفیــت هــر روســتا متناســب بــا منطقــه اجتماعــی و جغرافیایــی، تاکیــد کــرد: مهــم یافتن 
و شناســایی ایــن ظرفیــت هــا، بهــره گیــری از آنهــا و در نهایــت ایجــاد ایــن خودبــاوری در میــان 

روســتاییان اســت کــه بماننــد و از آنهــا بــرای بهبــود زندگــی و اقتصــاد خــود بهــره بگیرنــد.
ایــن مســئول اظهــار داشــت: نهــاد موثــر بــرای شناســایی ایــن ظرفیــت دهیاری هــا هســتند و از 

همیــن رو بایــد دوره هــای آموزشــی الزم را بــرای افزایــش آگاهــی و اطاعــات آنــان ارائــه کــرد.
مانــوری شمســی خاطرنشــان کــرد: دهیــاران ۴۷ وظیفــه دارنــد کــه بایــد بــا تمــام آنهــا آشــنا 
باشــند و آنهــا را بــه درســتی انجــام دهنــد تــا حکمرانــی قابــل قبولــی در روســتاها شــکل گیــرد.
معــاون امــور دهیاری هــای ســازمان شــهرداری و دهیاری هــای کشــورهای بــا تاکیــد بــر اینکــه ما 
در کشــور ضعــف قانــون نداریــم، گفــت: ضعــف در دانســتن و آگاهــی از ایــن قوانیــن، اختیــارات 
و توانمنــدی هــا اســت کــه نواقــص را شــکل مــی دهــد. وی محــل برگــزاری نخســتین دوره 
آمــوزش دهیــاران را اســتان قــم و بــا حضــور ۱٠٠ دهیــار دانســت و ادامــه داد: ایــن دوره دوم در 
قالــب ســه روز آمــوزش تئــوری و یــک روز کارگاه تســهیلگیری در بخــش کهریــزک شهرســتان 
ری و بــه صــورت حضــوری بــرای دهیــاران ایــن شهرســتان و آنایــن بــرای دهیــاران دیگــر نقاط 
کشــور برگــزار مــی شــود. مانــوری شمســی اضافــه کــرد: در ایــن دوره ۲ هــزار و ۱۷۹ دهیــار و 
۳۴۴ روحانــی و مبلغــان روســتایی حضــور دارنــد و بناســت در کنــار یکدیگــر مباحــث مربــوط به 

نحــوه بهــره گیــری از ظرفیــت هــای محلــی را آمــوزش ببیننــد.

جانشین فرمانده قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا:
روستاها نیازمند پیوند برنامه ریزی ملی و محلی هستند

ــرارگاه جهــادی پیشــرفت همــه جانبــه روســتاهای کشــور  ــده ق جانشــین فرمان
ــی  ــی و محل ــزی مل ــد برنامه ری ــد پیون ــتاها نیازمن ــت روس ــود وضعی ــت: بهب گف
ــود. ــی ش ــه ای اجرای ــای منطق ــا ظرفیت ه ــب ب ــا متناس ــن برنامه ه ــا ای ــت ت اس
ســردار مجیــد بکایــی گفــت: ایــن دوره آموزشــی را با حضــور دهیــاران ۱٠٠ روســتا آغــاز کردیم؛ 
بحــث حکمرانــی روســتایی اســت کــه بــا وجــود همــه ســرمایه گــذاری هایــی کــه شــده دچــار 

مشــکاتی هســتند کــه بایــد حــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه حکمرانــی روســتایی نیازمنــد تحــول در اداره روســتاها اســت، یادآورشــد: باید 
از همــه ظرفیــت هــا بــرای حــل مشــکات مــردم اســتفاده کــرد تــا حکمرانــی روســتایی مطلوب 

منجــر بــه نشــاط اجتماعــی و ارتقــای ســرمایه اجتماعی شــود.
بکایــی اظهــار داشــت: نشــاط و ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه ای عظیــم بــرای نظــام اســت و نباید 
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اجــازه داد تــا بــه ایــن ســرمایه خدشــه وارد شــود. جانشــین فرمانــده قــرارگاه جهــادی پیشــرفت 
همــه جانبــه روســتا، برخــورداری از ســرمایه اجتماعــی را منجــر بــه تقویــت شــاخص های قدرت 
ملــی، تقویــت وفــاق اجتماعــی و همبســتگی ملــی، تصویــب الگــوی مشــارکت مردمــی و ارتقای 
اعتمــاد ملــی و نشــاط اجتماعــی کمــک بــه حفــظ اصالت هــا و هویت هــای بومــی و مهاجــرت 

معکــوس به روســتاها برشــمرد.
وی خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه بتوان ســرمایه اجتماعــی را در روســتاها ارتقــا داد، می توان 
شــاهد مهاجــرت معکــوس بــه ایــن مناطــق و در نهایــت تبدیــل روســتاها بــه قطــب تولیــد برای 

تامیــن مــواد غذایــی و حفاظــت از امنیــت غذایــی کشــور بود.
بکایــی بــا تاکیــد بــر لــزوم بهبــود حکمرانــی روســتایی ادامــه داد: بایــد نقــص ایــن فضــا را یافت 
و دیــد کــه چــرا نــگاه هم افــزا و یکپارچــه ســاز مــردم ســاالر در محیــط روســتاها و زنجیــره های 

مربــوط بــه آن شــکل نگرفته اســت؟
ایــن مســئول علــت وضعیــت کنونی روســتاها را نبــود تعــادل و تعامل میــان حکمرانــی وزارتخانه 
ای، محلــی و منطقــه ای دانســت و گفــت: آنچــه کــه در حکمرانــی وزارتخانــه ای یــا موضوعــی 
ــا وجــود آنکــه در حــوزه هــای تخصصــی وجــود آن ضــروری اســت امــا در  مــی تــوان دیــد ب

تاقــی بــا بحــث هــای منطقــه ای بایــد پیونــد بخــورد و یکپارچــه شــود.
وی اضافــه کــرد: بــه دلیــل توجــه ناکافــی دولــت هــای گذشــته و نبود مطالبــات صحیــح جوامع 
محلــی، حکمرانــی وزارتخانــه ای شــکل گرفتــه و غالــب گردیــده در حالــی کــه امــکان حرکت به 

ســمت حکمرانــی مکمل و همگــرا وجــود دارد.
بکایــی اعــام کــرد: در یــک حکمرانــی مطلــوب بایــد تعارضــات در قالــب یــک الگــوی واحد حل 
شــود و ایــن کار ســاده ای نیســت و نیــاز دارد کــه تمام دســت انــدرکاران آموزش درســت ببینند.

جانشــین فرمانــده قــرارگاه جهــادی پیشــرفت همــه جانبــه روســتا بــا بیــان اینکــه به یــک نظام 
نــوآوری نیــاز داریــم، یــادآور شــد: حکمرانــی روســتایی بایــد بــه جلــب اعتمــاد ســرمایه گــذاران 
و ورود آنــان بــه روســتا شــود، ارتقــای کفایــت و کیفیــت حکمرانــی و ایجــاد مدیریــت قانونمنــد 

روســتا محــور توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و عمرانی اســت.
فرماندار ویژه شهرستان ری:

آموزش به دهیاران از هدر رفت سرمایه روستاها جلوگیری می کند

فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت: وجــود قابلیت هــای مــادی بــه خصــوص در 
ایــن شهرســتان و ســرمایه در گردشــی کــه در دهیاری هــا اســت، در نبــود آمــوزش 

دهیــاران و عوامــل موثــر در روســتاها موجــب هدررفــت ســرمایه می شــود.
حمید زمانی در مراســم افتتاحیه دومین دوره آموزشــی حکمرانی روســتایی و مبانی تســهیلگری 
گفــت: بــدون شــک ایــن دوره آموزشــی بــرای دهیــاران و مبلغــان روســتایی بــه رشــد و بالندگی 
مدیریــت روســتاها کمــک می کنــد. وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن دوره هــا بــرای بهره بــرداری 
میــان دهیــاران یــادآور شــد: وضعیــت روســتاهای ایــن شهرســتان و کیفیــت تولیدات روســتایی 

نشــان می دهــد کــه بــرای دهیــاران نیــاز بــه آمــوزش داریــم.
امیــن بابایــی بخشــدار کهریــزک و دبیــر ایــن دوره آموزشــی نیــز در ایــن مراســم گفــت: اســتان 
تهــران ۵۳۸ روســتا دارد کــه ۸۱۵ هــزار و ۴٠۷ نفــر در آنهــا ســکونت دارنــد و ۴۷٠ مــورد از آنهــا 
از دهیــاری برخــوردار هســتند. وی خاطرنشــان کــرد: اســتان تهــران ۴۴۱ دهیــاری درجــه بندی 

شــده، ۴۸۷ روســتای دارای شــورا بــا یکهــزار و ۶۶۳ عضــو دارد
بابایــی ادامــه داد: اســتان تهــران ۲۴ روســتای بــاالی پنــج هــزار نفر جمعیــت و ۱٠۱ روســتای با 
بیــش از یــک هــزار و ۵٠٠ نفــر دارد ولــی مجمــوع روســتاهای دارای طــرح هــادی بــه ۴۶۸ مورد 
ــار وزارت جهــاد کشــاورزی، اســتان  ــر اســاس آم ــه کــرد: ب ــزک اضاف می رســد. بخشــدار کهری
تهــران بــا داشــتن ظرفیــت قابــل توجــه در زمینــه کشــاورزی و دامــی، در تولیــد پنــج محصــول 
ســبزی و صیفی جــات گلخانــه ای گل شــاخه بریــده، قــارچ خوراکــی، گیــاس و فــرآورده هــای 

لبنــی رتبــه نخســت کشــور را دارد.
وی اظهــار داشــت: اســتان تهــران در ســه محصــول شــیر خــام، ماهــی زینتــی و ذرت علوفــه ای 
نیــز رتبــه دوم و در تولیــد ســیب درختــی رتبــه ســوم کشــوری را بــه خــود اختصاص داده اســت.
در ایــن برنامــه کــه بــه صــورت آنایــن و حضــوری برگــزار می شــود، یــک شهرســتان از همــه 

اســتان هــا، ۷۲ بخشــدار و یکهــزار و ۹۷۲ دهیــاری حضــور دارنــد.
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علــی کلهــر؛ شــهردار کهریــزک طــی گفتگویــی بــا خبرگــزاری برنــا در اولین ســال 
حضــورش بــر حــوزه مدیریــت شــهری کهریــزک حــل مشــکالت زیســت کهریزک 

را نیازمنــد عــزم ملــی و بســیج همگانــی بیــان کرد.
علــی کلهــر شــهردار کهریــزک  گفــت: از دیربــاز یکــی از مهمتریــن گایــه هــای بحق شــهرواندان 
بحــث زیســت محیطــی مرکــز دفــن زبالــه آرادکــوه اســت.و حــل این معضــات نیــاز بــه عزم ملــی 
و اســتانی اســت و از تــوان حــوزه مدیریــت شــهری کهریــزک بدلیــل محدودیــت اعتبــارات خــارج 
اســت. شــهردار کهریــزک یکــی دیگر از مشــکات اصلــی شــهروندان کهریــزک در روزهــای پایانی 
هفتــه را ترافیــک ســنگین محورهای ورودی و خروجــی ایــن شــهر بواســطه مراجعــه مــردم بــه 
ــوان فرصــت  ــه عن ــه مشــکات ب ــوان از اینگون ــوان کــرد و ادامــه داد: میت بهشــت زهــرا)س( عن
اســتفاده نمــود. کلهــر در ادامــه  با تشــریح ســوابق مدیریتــی و اجرایــی خود در خصــوص چگونگی 
اســتقرار شــهرداری کهریــزک در دهــه هشــتاد گفــت: شــهر کهریــزک از تجمیــع ۱۲ روســتا در 
بخــش کهریــزک در راســتای خدمــات دهــی بهتر به ســاکنین و اهالی کهریزک تاســیس شــد.وی 
شــهروندان کهریــزک را مردمــی اصیل،نجیــب و والیتمــدار دانســت و افــزود: شــهروندان کهریــزک 
همــواره علیرغم مشــکات بســیار، متعهــد به پیشــرفت و توســعه و عمران و آبادانی شــهر و  کشــور 
خــود هســتند. کلهــر آمــار جمعیتــی شــهر کهریــزک را در حــدود ۴٠ هــزار نفــر طبق سرشــماری 
ســال ۹۵  مرکــز آمــار ایــران اعــام کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه توســعه و پیشــرفت شــهر و تامیــن 

امکانــات و زیرســاختها، در حــال حاضــر حــدود ۶٠ هــزار نفــر در ایــن شــهر ســکونت دارنــد.
شــهردار کهریــزک فاصلــه ایــن شــهر را تــا مرکــز شهرســتان ری حــدود ۱۷ کیلومتــر عنــوان کرد 
و گفــت: شــهر کهریــزک دروازه ورودی حداقــل ۱۷ اســتان جنوبــی کشــور بــه پایتخــت اســت و به 

همیــن دلیــل، بــا حجــم انبوهــی از تــردد وســایط نقلیه ســبک و ســنگین اســت.
رییــس ســتاد مدیریــت بحــران شــهر کهریــزک در خصــوص امکانــات حمــل و نقــل موجــود در 
ایــن شــهر اظهــار داشــت: بــا تــاش هــای صــورت گرفته،  خــط یک متــرو و  خطــوط اتوبوســرانی 
بواســطه تعامــات بــا شــهرداری تهــران بدلیــل ســرریز شــدن معضــات کان شــهر تهــران بــه 
کهریــزک؛ راه انــدازی و در حــال بهــره بــرداری اســت کــه علیرغــم ایــن امکانات،بــاز شــهروندان 
در ایــن حــوزه دچــار مشــکاتی هســتند کــه در تــاش هســتیم انهــا را بــه حداقــل برســانیم.کلهر 

شــهر کهریــزک را  دارای فرصــت هــای بســیاری دانســت  و گفــت: ایــن شــهر دارای قابلیــت هــای 
گوناگون ســرمایه گــذاری در حوزه های مختلــف اجتماعی،فرهنگی،گردشــگری، اقتصادی،تولیدی 
و خدماتــی اســت. بــه گفتــه شــهردار کهریــزک ایــن شــهر دارای ۲٠۷۳ هکتــار محــدوده خدماتی 
شــهر و ۳۸۱۵ هکتــار محــدوده در حریــم خــود اســت کــه شــامل امــاک مســکونی، تجــاری، 
کارگاهــی، تولیدی،صنعتــی و انبارهاســت.کلهر وجــود آثارباســتانی همچــون اولیــن کارخانــه قنــد 
خاورمیانــه ، عمــارت فخرالدولــه و اماکــن زیارتــی در شــهر کهریــزک را از ظرفیت های گردشــگری 
ایــن شــهر برشــمرد و گفــت: مســافرین ورودی بــه میهــن اســامی از طریق  فــرودگاه بیــن المللی 
حضــرت امام خمینــی) ره( میتواننــد بــا حضــور در شــهر کهریــزک از ایــن اماکــن تاریخــی دیــدن 
کننــد و ایــن امــر میتوانــد در حــوزه گردشــگری مورد توجه ســرمایه گــذاران این حــوزه قــرار گیرد. 
رییــس کمیســیون عالــی ســرمایه گــذاری شــهر کهریــزک بــا اعام آمادگــی کامــل این شــهر در 
جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی تاکید کرد دســت تمامی ســرمایه گــذاران را میفشــاریم 

و بــا تمام تــوان در خدمــت توســعه و پیشــرفت شــهر هســتیم

حل مشکالت زیست محیطی کهریزک نیازمند عزم ملی

ــوار عالمــه عســگری و  عملیــات اجرایــی  احــداث میــدان در محــل اتصــال بل
ــا  ــا همــکاری معاونــت عمرانــی شــهرداری منطقــه ۱۹ و ب ــان چلــه دوان ب خیاب

هزینــه معــادل ۷ میلیــارد تومــان آغــاز شــد.
عملیـات اجرایـی  احـداث میـدان در محـل اتصال بلـوار عامه عسـگری و خیابان چلـه دوان با 
همـکاری معاونـت عمرانی شـهرداری منطقه ۱۹ و با هزینـه معادل ۷ میلیارد تومان آغاز شـد.

محسـن قضاتلو شـهردار باقرشـهر با اعـام این خبـر، گفت: ایـن میـدان در ۱۵٠٠٠ متر مربع 
از اراضـی تحـت تملک شـهرداری باقرشـهر به شـکل بیضی در ابعـاد ۱۱٠ در ۴۵ متـر طول  با 
رمـپ هـای بـه عرض ۱۵ متـر احداث و بلوار ۴۵ متری عامه عسـگری، بلوار ۳۵ متری شـهید 

چلـه دوان و خیابـان ۳۵ متـری انـرژی را به هم متصـل خواهد نمود.
قضاتلـو گفـت: احداث ایـن میدان می تواند نقش بسـیار مهمی در حل مشـکات ترافیکی 
و سـهولت حمـل و نقـل در منطقـه، توسـعه زیـر سـاخت های شـهری  و همچنیـن ایجاد 
سـیما ، منظر و فضای سـبز مناسـب در شـهر داشـته باشـد و با ایجاد دسترسـی مناسـب 
و ایمـن بـرای تـردد مـردم باقرشـهر و حومـه ، شـاغان و صاحبـان صنایـع و کارگاه  های 
تولیـدی و کشـاورزی منطقـه فراهـم آورد. شـهردار باقرشـهر در ادامـه گفـت: پـروژه های 

عمرانـی از مهمتریـن اقدامات شـهرداری در جهت توسـعه شـهری می باشـد کـه کمیت و 
کیفیـت در اجـرای پـروژه هـای شـهری از اهمیـت ویژه ای برخـوردار اسـت و توجه به آن 

از ملزومـات مدیریـت شـهری به شـمار می رود.
وی در پایان ضمن تشـکر و تقدیر از همکاری و صبر و شـکیبایی شـهروندان، صاحبان صنوف 
و مشـاغل و همچنیـن اهالـی روسـتاهای اطـراف کـه از محورهـای فـوق تـردد مـی نماینـد،  
خاطرنشـان کـرد: جلب رضایت شـهروندان با پیگیری و تسـریع در اجرای پـروژه های عمرانی 
صـورت خواهـد گرفـت. امروزه شـهروندان  از شـهرداری انتظار احـداث پروژه هایـی دارند که 
رفـاه و آسـایش و امنیت را برایشـان به ارمغان آورد که خوشـبختانه با پی گیـری های صورت 
گرفته در آینده شـاهد اجرای پروژه هایی خواهیم بود که تأثیر بسـزایی در رشـد و شـکوفایی 

شـهر خواهند داشت.
احداث اولین پاتوق محله در باقرشهر

شـهردار باقرشـهر از مطالعـه، طراحـی و آغـاز مرحلـه اجرایـی احـداث اولیـن پاتـوق محله در 
راسـتای توسـعه فضاهای محلی و تعاملی شـهروندان و همچنین افزایش سرانه فضاهای رفاهی 
در محله کوی دانش باقرشـهر )بوسـتان ۹ دی( خبر داد. محسـن قضاتلو گفت: در همین راستا 
مرحلـه اجرایـی احـداث پاتـوق محله کوی دانـش به متـراژ ۳٠٠ متر مربع مجهز به سـایه بان 
و نشـیمنگاه، نیمکت،سـطل زبالـه، آبنمـا و بوفـه آغاز شـده اسـت و بـه زودی شـهروندان می 
تواننـد از آن اسـتفاده نماینـد. قضاتلـو پاتوق های محلـه را اقدامی مهم در راسـتای ایجاد حس 
سـرزندگی و تقویـت حـس تعلـق محله ای در باقرشـهر عنوان کـرد و افزود: پاتـوق های محله 
همچنیـن اهمیـت زیـادی در تقویت تعامـات اجتماعی و ارتقـاء کیفیت محیط شـهری دارد 
و در همیـن راسـتا نیـز توسـعه و سـاماندهی آن هـا از اولویت هـای اجرایی طرح های توسـعه 
محله محور محسـوب می شـود. وی ادامه داد: اقدامات خوبی برای زیباسـازی منظر شـهری و 
توسـعه پاتوق هـای محلـه در حال انجام اسـت که عـاوه بر تقویت هویت محلی و همبسـتگی 
همسـایه ها، نقش مؤثری در افزایش سـامت عمومی شهروندان دارد.شـهردار باقرشهر در پایان 
گفـت: ایـن اقدامـات با هدف رضایتمندی شـهروندان ، ایجـاد کانون هـای اجتماعی و فرهنگی 
در محلـه، ایجـاد نظـم و امنیت، هویت بخشـی به فضای شـهری، خلـق فضاهایی جهت مکث 

و تفکـر مـردم محلـه و کاهش مشـکات اجتماعی و فرهنگـی در محات اجرا خواهد شـد.

آغاز عملیات اجرایی  احداث میدان حد فاصل بلوار عالمه عسگری و خیابان چله دوان

شهردار کهریزک: 


