
t oseei r ani . i r
8

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شماره  1112 /  چهارشنبه  15 تیر   1401  /     6 ذی الحجه 1443  /  6 جوالی   2022

صاحب امتياز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدير بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خيابان انقالب، خيابان دانشگاه نرسيده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سايت تلفن تحريريه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ايميل    @t osee_ir ani :اينستاگرام

ویـژه

 .

شهردار دیار کریمان کم عرض بودن و نواقص فراوان جاده شهرک 
خانه  را دلیل  بروز تصادفات بیشمار و کشته شدن تعدادی از 
شهروندان عزیز در مقاطع مختلف  دانست و گفت: این جاده به 
مسیر مرگ شهره شده   و وجود این وضعیت برای مدیریت شهری 
و اعضای شوراي شهر رباط کریم بسیار تلخ است ، به همین دلیل 
تعریض و اصالح این جاده برای حفظ سالمت شهروندان و سهولت 

تردد در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت
انجام امور شهرداری شما به راحتی چند کلیک

مدیریت شهری رباط کریم با هدف ارائه خدمات غیر حضوری در 
حوزه شهرداری این شهر، اقدام به راه اندازی سایت جدید ; کرده 
است . این پایگاه اطالع رسانی یک سایت جدید است  که راه 
اندازی شد و به اجرا درآمد و شهروندان عزیز می توانند در خانه 
با تلفن همراه ، تبلت یا کامپیوتر شخصی خود با مراجعه به سایت 
، کارهای شهرسازی،  robatkarim.ir شهرداری رباط کریم 
نوبت مالقات عمومی و دیگر امور خود را پیگیری کنند.سایت 
شهرداری رباط کریم با قابلیت ها و امکاناتی نظیر آخرین اطالعات 
شهر، آشنایی با مدیران و مسئوالن مدیریت شهری، دریافت نوبت 
مالقات با شهردار، آرشیو اخبار شهرداری، مناقصات و مزایده ها، 
اطالعیه ها، ارسال پیام مستقیم به شهردار، بازرسی و حراست، 
انتقادات و پیشنهادات و...  طراحی و در اختیار مخاطبان قرار داده 

شده است.
 تداوم عملیات بهسازی و کف سازی 

پیاده رو معابر سطح شهر
شهردار رباط کریم درباره  عملیات کف سازی و پیاده رو سازی در 

،

سطح شهر گفت : با هدف اصالح چهره بصری شهر، یکسان سازی 
و تامین امنیت در محل تردد عابرین پیاده ، با تالش حوزه معاونت 
فنی و عمرانی، عملیات اجرای کفپوش بتنی پرسی و پیاده راه سازی 
 حد فاصل چهار راه مصلی تا خیابان مرحوم استاد الویری در حال 
انجام است .شهردار دیار کریمان از اهتمام ویژه شهرداری نسبت به 
اجرای عملیات گسترده احداث پیاده روهای سطح شهر به منظور 
رفاه حال عابران پیاده خبر داد و گفت: طرح کف سازی پیاده روها 
طبق اولویت بندی اجرا میشود که در مدت زمان کوتاهی شاهد 
حجم گسترده ای از اجرای پیاده روهای شهر و افزایش رضایتمندی 

شهروندان عزیز، خواهیم بود.

  .

نوسازی و تعویض المان های مزین
 به تمثال شهدای گرانقدر رباط کریم

مدیریت شهری رباط کریم  از تعویض  و نوسازی المان مزین به 
تمثال شهدای عزیز خبر داد  و گفت : به منظور زنده نگه داشتن 
یاد و خاطر ه شهدا، مدیریت شهری رباط کریم ، تصاویر شهدای 
گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس و مدافعین حرم را در نقاط مختلف 
شهر نصب کرده است. یونس غفاری در ادامه افزود : برخی از 
المان های شهدا در نقاط مختلف شهر نیاز بود تا تصاویر مبارک 
شهدا تعویض شود یا سازه المان به دالیل مختلف از جمله آسیب 
دیدگی  فرسودگی نوسازی و بهسازی شود ، از همین رو تمثال 

شد نوسازی   ، فرسوده  های  المان  و  تعویض  عزیز  شهدای 
شهردار رباط کریم تاکید کرد : رشادت ها و مجاهدت های شهدای 
سرافراز و مردان بزرگی که در راه ایران اسالمی ، حرم آل اهلل و در 
راه امنیت و وطن ، جان خود را فدا کرده اند ، برای همیشه تاریخ 

ما را مدیون خود ساخته اند و به همین دلیل وظیفه ماست که یاد و 
خاطره تمام شهدای عزیز را گرامی بداریم. 

اجرای طرح شستشوی باکس های زباله سطح شهر
  سکان دار مدیریت شهری رباط کریم با اشاره به قرار گرفتن 
در فصل گرما و جلوگیری از شیوع آلودگی و بوی بد و همچنین 
ضرورت پاکسازی باکس های زباله گفت: کارگزان زحمتکش حوزه 
معاونت خدمات شهری طرح شستشوی باکس های زباله سطح 

شهر را به صورت روزانه انجام میدهند.
وی ضمن اشاره به تاثیر این طرح در حفظ چهره شهر و ایجاد 
فضایی مطلوب برای شهروندان خاطر نشان کرد : در فصل گرم 
سال روند انتشار آلودگی ها به صورت تصاعدی است و این معاونت 
برنامه های پاکسازی خود را در این ایام به طور ویژه انجام می دهد 
.غفاری تاکید کرد: هر شب زباله ها راس ساعت ۹ شب جمع آوری 
می شوند و از شهروندان تقاضا می شود به منظور جمع آوری به 
موقع و جلوگیری از شیوع آلودگی هر شب زباله های خود را راس 

این ساعت در باکس های مربوطه قرار دهند .

:

شستشو و ضدعفونی کردن
 وسایل بازی بوستان های سطح شهر

شهردار رباط کریم همچنین از عملیات شستشو و ضدعفونی کردن 
وسائل بازی بوستان های سطح شهر خبر داد و افزود : این روزها با 
فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش اوقات فراقت استقبال خانواده 
ها از بوستانها بیشتر است . وی از ادامه روند ضد عفونی وسایل 
بازی بوستانها حتی در دوران پسا کرونا تاکید کرد. وی تصریح کرد 
 در رسیدگی بهتر به پارک ها و بوستان های سطح شهر و فراهم 

. 

  .

کردِن امکانات رفاهی و تفریحی ، کارکنان سازمان سیما ، منظر 
و فضای سبز شهر رباط کریم  تمام تالش خود را در جهت تغییر 
چهره پارک ها و بوستان ها با رنگ آمیزی،  شستشو و ضدعفونی 
کردن وسایل و پیرایش سیمای فضای سبز بوستان ها به کار بستند 

تا منجربه رضایت شهروندان فهیم رباط کریمی شود 
نصب عالئم هشدار دهنده در اماکن غیر ایمن

 و ابالغ تخلیه توسط سازمان آتش نشانی رباط کریم
 سکان دار مدیریت شهری ربا ط کریم  تاکید کرد: برای جلوگیری 
اهتمام  آبادان  متروپل  تلخ  حادثه  نظیر  ناگوار  حوادث  وقوع  از 
ویژه ای در شناسایی و بازرسی اماکن خطر آفرین شد و بعد از 
شناسایی این اماکن ، تعیین مهلت برای ایمن سازی را به مالکان 
در دستور کار قرار می دهیم  و در صورت عدم توجه به بحث ایمن 
سازی به مرجع قضائی معرفی خواهند شد. مهندس غفاری در 
ادامه افزود : حفظ جان شهروندان عزیز و پیشگیری از حوادث 
مهمترین و باالترین اولویت کاری سازمان اتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری رباط کریم می باشد از همین رو در ساختمان 
دهنده  به نصب عالئم هشدار  نسبت  آفرین  اماکن خطر  و  ها 

مبنی بر غیر ایمن ، غیر استاندارد بودن و ابالغ تخلیه اقدام شد
 شهردار رباط کریم با اشاره به تعیین مهلت برای رفع نواقص 
ساختمان های نا ایمن خاطر نشان کرد: به مالکان ساختمان های 
نا ایمن تذکر و اخطار دادیم تا نواقص را برطرف و نسبت به ایمن 
سازی ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت ضمن انتشار اسامی 

و مشخصات آنها به مرجع قضائی معرفی می شوند.
 وی از برگزاری آموزش اطفای حریق توسط كارشناس آتش نشانی 

،

،

و خدمات ایمنی در شبكه بهداشت و درمان شاطریان رباط كریم خبر 
داد و افزود:با توجه به لزوم فراگیری اطفای حریق در مواقع بحران  
به مدت ۱۰ روز  آموزش هایی در همه ی  مراکز اداری شهرستان 
رباط کریم برگزار خواهد شد از همین رو این کالس آموزشی در 
سالن مرکز بهداشت شاطریان توسط کارشناسان  سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد.وی افزود : کارشناسنان سازمان 
اموزشی   جدول  اساس  بر  کریم  رباط  شهرداری  نشانی  آتش 
ابتدا تدریس مباحث تئوری در خصوص آشنایی با کپسول های 
آتش نشانی ، انواع کپسول ها و موارد لزوم و طرز استفاده از آن  
همچنین ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی را تدریس می کنند و در 
ادامه ، اقدامات عملی در زمان ایجاد حریق و روش های خاموش 
کردن آتش ، توسط تعدادی از کارکنان خانم و آقا ، تحت نظارت 
کارشناس آتش نشانی در محوطه ای که خطری متوجه افراد نشود 

 ، . انجام می شود

 ،

اجرای طرح پاکسازی ، همسطح سازی
 و نخاله برداری در خیابان رجایی

شهردار رباط کریم از ادامه طرح پاکسازی ، نخاله برداری و همسطح 
سازی در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: عملیات پاکسازی 
نخاله برداری و همسطح سازی توسط واحد مدیریت پسماند در 
خیابان رجایی در حال انجام است.غفاری تصریح کرد : در راستای 
اجرای طرح جهادی و ارائه خدمات شایسته به شهروندان محترم، 
طرح ضربتی پاکسازی، ساماندهی و نخاله برداری و در نهایت 
تسطیح این زمین ها در سطح حوزه این شهرداری در دستور کار 
معاونت خدمات شهری قرار گرفته و بطور مستمر در حال اجراست.

یونس غفاری شهردار رباط کریم : با اجر ای طرح های عمر انی به ویژه 
در زمینه ر اه و جاده گر  ه های تر افیکی کهن شهر رباط کریم باز می شود

همت بلند شهرداری رباط کریم برای احداث کمربندی بزرگ این شهر

 شهرداری رباط کریم

محبوبه میرزایی |  رباط کریم ، شهری با قدمت 7 هزار سال که حتی 
در جریان مدرنیته و عصر تکنولوژی هم به همت شــهرداری آن 
در حفظ  بافت تاریخی این شهر توانسته است یکی از شهرهای 
پایدار در مسیر جاده ابریشم باقی بماند . نزدیکی به فرودگاه  
بین المللی امام خمینی )ره(،  قرار گیری در مسیر ارتباطی  
شمال و جنوب کشــور )اتوبان تهران قم ( و شرق و غرب 
ربــاط کریــم را یکی  کشــور)اتوبان تهران ساوه( 

 .

از مهمترین شــهرهای تاریخی تجاری و صنعتی ایران کرده ، این امر وظیفه مسوالن به ویژه 
شهرداری که به عنوان متولی اصلی رســیدگی به این شهر را سخت تر کرده است. شهردار  
جوان رباط کریم تالش برای رفع گره های ترافیکی و ایجاد راههای مناسب برای  شهروندان 
و خودروهای عبوری از این شــهر را یکی از مهمترین برنامه های شهرداری عنوان کرد و افزود: 
با اجرای کمربندی جدید رباط کریم حد فاصل میدان امام تا میدان سردار همدانی و اتصال آن 
به جاده شهرک خانه شاهد تحولی بزرگ و شگرف در کهن شهر رباط کریم خواهیم بود . یونس 
غفاری از شــروع عملیات تســطیح احداث فاز اول  کمربندی خبر داد و  گفت : این پروژه مهم 
مواصالتی در ۵ فاز تعریف شــده اســت و در فاز اول این پروژه که در ۲ کیلومتر و در دو الین 
هر الین به عرض ۱۷ متر تعریف شــده ، تا به امروز پیشرفت ۲۰ درصدی حاصل شده است و 
سعی داریم با تامین اعتبار ، سرعت اجرای این پروژه عظیم را مناسب تر از قبل به پیش ببریم 

شهردار رباط کریم با تاکید بر تالش  مضاعف مسئولین شهری در  احداث پروژه کمربندی جدید 

االحداث رباط کریم افزود: طول کمربندی آیت ا...خامنه ای)مدظله العالی ( ۵/۸ کیلومتر و عرض آن 
۴۵ متر می باشد و یکی از ماندگارترین و عظیم ترین پروژه های اجرا شده در سال های اخیراست 
که کمک شایانی بر روان سازی ترافیک شهری خواهد کرد.  شهردار رباط کریم  از آغاز شمارش 
معکوس  برای افتتاح جاده شهدا  خبر داد و گفت: حجم تردد باال از جاده فعلی شهرک خانه که از 
لحاظ کم عرض بودن ، تصادفات و خسارات جانی و مالی فراوانی را متوجه شهروندان عزیز می 
کرد ، ازهمین رو برای اصالح مسیر موجود با دیدگاه مثبت و دور اندیشی اعضای شورای اسالمی 
شهر رباط کریم و با پیگیری فراوان صورت گرفته از سوی مدیریت شهری ،عملیات تعریض و 
اصالح هندســی این جاده به طول ۱۶۰۰ متر و عرض ۹ متر در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه 
داد: بعد از اتمام عملیات خاکبرداری مسیر مذکور، عملیات ویژه جهت باال آمدن سطح و مقاومت 
بیشتر انجام شــد و در حال حاضر مخلوط ریزی و ساب بیس ریزی کلید خورده و بعد از پایان 

عملیات زیرسازی ، عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت طی ۶۰ روز آینده صورت خواهد گرفت. 

گزارش تصویری گوشه ای از اقدامات عمرانی


