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 اولویت دهیاری ایجاد رفاه و توســعه روســتایی  اســت 

شرق استان تهران

حمیــد معماری، دهیــار محمد آباد عرب ها:

هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ورامین

گهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس آ

حسن میرزایی - رئیس هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ورامین

بدینوسیله بر اساس ماده ۶ آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ۳ 
ماده ۲۲، اصالحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۹۲/۶/۱۲ 
در نظر است انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
اتومبیل، آژانس و  نمایشگاه داران  »مشاورین امالک، 
واجدین  از  لذا  گردد.  برگزار  ورامین  شهرستان  بار«  وانت 
مورخ  شنبه  روز  از  تا  می آید  عمل  به  دعوت  شرایط 
 ۱۵ مدت  به   ۹۹/۰۷/۱۲ مورخ  شنبه  لغایت   ۹۹/۰۶/۲۹
روز با در دست داشتن مدارک ذیل به هیات اجرایی نظارت 
اداره  ساختمان  در  مستقر  صنفی  اتحادیه های  انتخابات  بر 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین در خیابان معلم 

،مجتمع ادارات مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرایط داوطلبین:

 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر و ورشکستگی 

و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶- عدم اشتهار به فساد
فاقد  افراد  برای  دیپلم  تحصیلی  مدرک  حداقل  داشتن   -7

سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

تبصره :پروانه تغییر کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی 
نگردیده باشد و مراحل قانونی و کامل اخذ پروانه کسب طی 
واحد صنفی  و  نداده  تغییر شغل  پروانه  باشد، صاحب  شده 
خود را به غیر واگذار یا اجاره نداده باشد. واحد صنفی فعال 

باشد و مکان واحد صنفی تغییرنیافته باشد.
10- وثاقت و امانت

11- عدم دوشغله بودن مطابق تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام 
صنفی

1۲- نداشتن سابقه عزل از هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه 
اتاق اصناف مطابق تبصره 4 ماده ۶ )موضوع تبصره ۳ماده 

۲۲ قانون نظام صنفی(
مدارک مورد نیاز:

1-شش قطعه عکس ۳ در 4 جدید .
۲-دو برگ تصویر کارت ملی همراه با اصل آن

نظارت  عالی  هیات  الگوی  کسب  پروانه  تصویر  برگ  ۳-دو 
همراه با اصل آن

4-دو برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه همراه با اصل 
آن 

5-دو برگ تصویر مدرک تحصیلی همراه با اصل آن

اتحادیه صنف  ))مشاورین امالک ،نمایشگاه داران اتومبیل ،آژانس و وانت بار شهرستان ورامین ((
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رفع مشکالت ارتباطی سامانه 
۱۳۷ و ۱۲۵ در رودبار قصران 

 ضرورت تقویت
 پیام رسان های داخلی 

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس در 
دیدار با فرمانده سپاه شهرستان ورامین که به 
مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد با بیان این که دفاع 
ایران است اظهار داشت:  از هویت ملت  مقدس بخشی 
فضای مجازی یک جنگ سایبری است و تمامی تهدیدها 

در فضای مجازی انجام می شود.
چهار  طی  گفت:  آبادی   نوش  حسین  جم  جام  گزارش  به 
بسیجی  مخلص  نیروهای  اسالمی  انقالب  عمر  دهه 

همواره یار و یاور مردم و نظام اسالمی بوده اند .

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک شهردار اوشان، فشم و میگون: 
در مجلس:

مالباختگان در دام 
شرکت های  تعاونی  کالهبردار 

در دماوند

دادستان عمومی و انقالب دماوند: 

سرپرست شهرداری رودهن 
انتخاب شد

پایگاه بسیج شهرداری فرون آباد 
افتتاح شد

پیگیر ارتقای درجه شهــــــرداری 
هستم

؛ شهردار شریف آباد:در هفته دفاع مقدس؛با حضور اعضای شورای اسالمی شهر

۳

۳

۳

۳

۳۳۲

خانه های هالل احمر در مناطق روستایی ورامین افتتاح شد

با هدف آموزش روستائیان برای آمادگی در 
مقابل حوادث غیرمترقبه؛ 

4

روابط عمومی شورای اسالمی شهر و شهرداری فرون آباد

روابط عمومی شورای اسالمی شهر و شهرداری شمشک دربندسر

روابط عمومی بخشداری مرکزی پاکدشت 

روابط عمومی شورای اسالمی شهر و شهرداری اوشان،فشم و میگون

روابط عمومی شورای اسالمی 
شهروشهرداری ورامین

روابط عمومی بخشداری جلیل آباد

دفتر قبول آگهی روزنامه جام جم

09127625854

36268740

انتخاب بجا و شایســته جنابعالــی را به عنوان 
سرپرســت شــهرداری رودهن که بیانگر تعهد، 
کارآمدی و شایستگی هاي  برجسته شما می باشد، 

صمیمانه تبریک  و تهنیت عرض می نمایم.

جناب مهندس بهنام بابایی
سرپرست محترم شهرداری رودهن

سرپرســت روزنامه جام جم شهرســتانهای شرق 
استان تهران مدیر مسئول پایگاه خبر معتبر



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شرق  استان تهران یکشنبه   ۶ مهر ۱3۹۹   شماره 2۵۷۶۶

خبر

شهردار قرچک خبر داد؛ 
هدایــت  تابلــوی   ۱۲0 نصــب 

مسیر معابر در سطح شهر

به  گفت:  قرچک  شهردار  شریف،  خرمی  محسن 
المان های  نوسازی  و  شهری  منظر  بهبود  منظور 
شهری؛ تابلوهای هدایت مسیر و معرفی ابنیه اداری 

شهر در معابر اصلی شهر قرچک نصب شد.
نصب  با  افزود:  شریف  خرمی  جام جم  گزارش  به 
صورت  دسترسی های  ایجاد  و  نظر  مورد  تابلوهای 
مرور  و  عبور  در  تسهیل  جهت  امکان  این  گرفته، 

خودروها در سطح شهر قرچک میسر شده است.
رضایت  افزایش  راستای  در  گفت:  قرچک  شهردار 
شهروندان و زیباسازی فضای عمومی شهر حدود 
۱۲۰ تابلوی هدایت مسیر معابر در سطح شهر شامل 
تابلوی پرچمی، جهت نمای جانبی، جهت نمای باالی 
سر و تابلوهای پیش آگاهی مسیرها )دروازه ای( به 
ارزش تقریبی یک میلیارد و یکصد میلیون تومان در 
سطح شهر قرچک است. خرمی شریف افزود: تابلوی 
پیش آگاهی )دروازه ای( در ورودی شهر قرچک قبل 
از میدان شهدای ۱۵ خرداد و بعد از پلیس راه قبل از 
میدان شهید ستاری جهت هدایت مسیر رانندگان 

به مکان های تعیین شده نصب شد.

کیالن  شهــــرداری  سرپرست 
انتخاب شد

نشسلت فلوق العلاده شلورای اسلامی شلهر کیلان 
جهلت انتخلاب سرپرسلت شلهرداری بلا حضلور همه 

اعضلا، در محلل دفتلر شلورا برگلزار شلد.
به گزارش خبرنگار جام جم، در این نشست فهیمه 
اسلامی  شلورای  اعضلای  آرای  اکثریلت  بلا  امراللهلی 
شلهر، به عنوان سرپرست شلهرداری کیان انتخاب 
شلد. امراللهلی در ایلن جلسله پلس از دریافلت حکلم 
ضمن مهم دانسلتن تحقق نیازهای حشلهروندی و 
تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: شهر کیان با توجه 
به ظرفیت های موجود یکی از نقاط مهم گردشلگری 
اسلتان تهران می باشلد که با اتحاد و همدلی پرسنل 
شلهرداری، بیلش از پیلش بایلد سلرانه های عمرانلی و 
رفاهلی را افزایلش دهیلم تلا بله جامعله هلدف خلود که 

رضایت شلهروندان می باشلد برسلیم.

جعفر میرزاملکی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی شهرستان دماوند 
اظهار داشت:روند سامانه رصد اشتغال در شهرستان دماوند طی شش ماهه 
حرفه  و  فنی  نفر   ۱۷۵ شامل  که  شده  ثبت  نهاد  هفت  توسط  میزان  این   ، اخیر
امام  امداد  کمیته   ، نفر  ۸۴ فرهنگی  میراث  معدن،  و  صنعت  اداره  ۲۲۴نفر  ای، 
نفر  ۵ شهید  بنیاد  و   ۸۶ تعاون  اداره  کشاورزی۴۷۱،  جهاد   ، نفر  ۸  خمینی)ره( 

 است.
 به گزارش خبرنگار جام جم، میرزا ملکی افزود:۲۲۵۵ نفر اشتغال هنوز محقق 
را می طلبد. همچنین ۱۷۰  امر همکاری دستگاه های متولی  این  نشده و تحقق 
نفر جویای کار امسال در این نهاد ثبت نام کردند که تاکنون ۱۳۳ نفر مشغول 

به کار شدند.  
وی در ادامه گفت: در سال ۹۸ حدود ۱۵۰میلیون تومان اعتبار جهت پرداخت 
ح  طر به  توجه  با   ۹۹ سال  در  که  یافت  اختصاص  بخش  این  به  تسهیات 
که  شده  تومان   ۲۰۰ تا  تومان   ۵۰ از  تسهیات  میزان  خانگی،  مشاغل  پشتیبان 

تاکنون متقاضی نداشته ایم.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به وضعیت اشتغال و کارآفرینی در منطقه یکی از 
تهدیدات حوزه اشتغال شهرستان که این فرصت را از بومیان منطقه می گیرد 

وجود اتباع خارجی بویژه اتباع خارجی غیرمجاز است.

درجه  ارتقاء  مطالبه  گفت:  آباد  شریف  شهردار 
را  خدمات  رشد  تهران  استاندار  از  شهرداری 

افزایش خواهد داد.
آباد  شریف  از  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
آباد  پاکدشت، شیرزاد یعقوبی، شهردار شریف 
استاندار  که  آنجا  از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در 
هستند،  آباد  شریف  شهر  اسامی  شورای  جانشین  تهران 
بحث ارتقاء درجه شهرداری این شهر را به عنوان مطالبه ای 

جدی از این مقام محترم پیگیری خواهم کرد.
و  توسعه  برای  الزم  زیرساخت های  آباد  شریف  شهردار 
ترفیع  شهروندان،  به  بیشتر  خدمات  ارائه  و  شهر  آبادانی 
درجه شهر و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان، ترفیع درجه 
شهرداری را امری مهم  و ضروری قلمداد کرد و اعام داشت: 
شهر،  وسعت  و  پراکندگی  جمعیت،  افزایش  به  عنایت  با 
افزایش سرانه های فضای سبز و نگرش نو در تفریغ بودجه 
جدیت  با  شهرداری  درجه  پیشین  زمان  از  گذشت۴سال  و 
موضوع ارتقاء درجه شهرداری قطعا در افزایش میزان اعتبار 
در  تسریع  برای  اقدام  این  از  حاصل  دیگر  مزایای  و  استانی 
 خدمات رسانی به شهروندان و توسعه اساسی شهر تاثیرگذار

 خواهد بود. 
این مسئول شهری با اشاره به مکالمه تلفنی که با استاندار 
گرفته  صورت  اقدامات  تمامی  داد:  توضیح  داشته،  تهران 
حوزه  در  آن  منفی  تأثیر  و  کرونا  ویروس  با  مقابله  پیرامون 

خدماتی و ایجاد وضعیت بحرانی همچون شهرداری استان 
تهران به اطاع جناب محسنی بندپی رسانده شده است. 

تلفنی  تماس  این  در  تهران  استاندار  که  است   ذکر  شایان 
صحیح  مدیریت  خصوص  در  شهردار  مستمر  تاش های  از 
هزینه ها و  درآمدها و رفع موانع و مشکات مالی شهرداری 

تشکر و قدردانی کرد.
 پیگیری حقابه شهرداری در رایزنی با اداره آبیاری

شهردار شریف آباد در دیداری با رئیس اداره آبیاری شهرستان 
را  خدمت رسان  دستگاه  دو  همکاری  و  تعامل  پاکدشت، 
آبیاری فضای سبز گسترده  موجب توسعه و رفع مشکات 
شهر شریف آباد عنوان کرد و از همکاری های نزدیک، مستمر 
و  تقدیر  پاکدشت  شهرستان  آبیاری  اداره  رئیس  خدمات  و 
تشکر کرد. شیرزاد یعقوبی همچنین به همراه امراله هداوند 
آبفای  معاون خدمات شهری، با وحید طایف خانی مسئول 
شهری شریف آباد دیدار و در خصوص مسائل و برنامه های 
آب و  راهکار های اصولی و فرهنگ سازی مصرف   و  مشترک 
گفتگو  مردمی  مطالبات  پیگیری  و  اداره  دو  مالی  شفافیت 

کردند. 
 تجلیل از کادر درمان بیمارستان زعیم و درمانگاه مردم 

امام  خداپرست  االسام  حجت  و  شهردار  یعقوبی  شیرزاد 
جمعه بخش شریف آباد با همراهی هداوند معاون خدمات 
تخصصی  درمانگاه  و  زعیم  بیمارستان  در  حضور  با  شهری 
مرکز  دو  این  روسای  به  پزشک  روز  تبریک  ضمن  مردم 
درمانی، از زحمات و تاش های شبانه روزی پزشکان متعهد 
مردم  به  خالصانه  خدمت رسانی  جهت  سامت  مدافعان  و 
آباد در این دیدار  قدردانی و تجلیل نمودند. شهردار شریف 
با بیان این که پزشکان ضامن سامت جامعه و امنیت روحی 
سایه  در  بلندشان  روح  با  را  جسم  درد  که  هستند  بیمارانی 
پزشکان  امسال  کرد:  تصریح  می بخشند،  التیام  الهی  لطف 
را تحمل  با بیماری کرونا رنج مضاعفی  زحمتکش در مقابله 
و  جسم  حرفه،  این  سختی های  تمامی  بر  عاوه  که  کردند 

جانشان نیز به خطر افتاد، اما دست از خدمت نکشیدند.
سطح  سبز  فضای  افزایش  و  روشنایی  اصالح  تکمیل   

شهر
افزایش  دانستن  مهم  ضمن  آباد  شریف  شهردار  یعقوبی 
و  روشنایی  اصاح  داشت:  اظهار  شهروندان  رضایتمندی 
توزیع تجهیزات روشنایی عاوه بر افزایش امنیت عمومی و 

روشن کردن سیمای شهر، با اصاح روشنایی در محور امام 
رضا )ع( از مقابل بیمارستان زعیم تا میدان الغدیرانجام شده 
شهر  سطح  در  خاموشی  کامل  رفع  تا  ح   طر این  همچنان  و 

ادامه دارد.
با توجه  اظهار داشت:  افزایش فضای سبز  وی در خصوص 
به موقعیت شهری شریف آباد که در مسیر مسافران زیادی 
از  قرار گرفته و در نزدیکی شهرک های صنعتی قرار دارد یکی 
برنامه های مدیریت شهری سامت شهر و ایجاد منطقه ای 
سبز می باشد که این عمل در چندین مرحله عملیاتی خواهد 
از محل  بازدید  آباد در  شد.  شیرزاد یعقوبی شهردار شریف 
اکثر  در  داشت:  اظهار  آباد  شریف  بار  و  تره  میدان  احداث 
شهرهای توسعه محور مدیریت شهر سعی بر این نهاده تا 
با  بنابراین  سازد  برطرف  را  مردم  خدماتی  و  اساسی  نیاز های 
استقرار میدان تره بار در شهر عاوه بر اشتغالزایی و زمینه 

فروش برای کشاورزان مهیا خواهد شد.
آباد در ادامه گفت: این اقدام برای اولین بار  شهردار شریف 
توسط بخش خصوصی تکمیل خواهد شد که تحت نظارت 
آباد که این میدان در سه راهی  پلیس راه  شهرداری شریف 

ورودی جاده پیشوا قرار گرفته است و با یاری خداوند تا پایان 
ماه جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

پایان  و  خسرو  شهرک  در  شهری  خدمات  دفتر  استقرار   
بالتکلیفی مرکز CNG شهرداری

به  ویژه  دستوری  طی  آباد  شریف  شهردار  یعقوبی،  شیرزاد 
مسائل  بابررسی  تا  خواست  وی  از  شهری  خدمات  معاون 
به  پایدار  خدمات رسانی  و  خسرو  شهرک  مشکات  و 
در  تسهیل  و  تسریع  راستای  در  و  شهرک  این  شهروندان 
دسترسی  و  شهروندان  رضایتمندی  و  اجرایی  امور  انجام 
تشکیل  مقدمات  شهری  امور  انجام  برای  مردم  بهتر 
را کخسرو  شهر  در  شهری  خدمات  دفتر  استقرار   و 

 فراهم آورد.
وی در خصوص باتکلیفی مرکز CNG  شهرداری اظهار داشت: 
با  سوختگیری  مسافت  امر  در  مردم  امروزه  نیاز  به  توجه  با 
و  مشکات  توانستیم  آمده  عمل  به  پیگیری های  و  بررسی 
موانعی را که سد راه واگذاری بوده برداشته و آن را به پیمانکار 
واجد صاحیت تحویل دادیم که هم اکنون جایگاه فعالیت 

خود را از سر گرفته است.

شهردار شریف آباد:
پیگیر ارتقای درجه شهــــــرداری هستم

ماده ۱۶  اجرای  راستای  در  ورامین  شهرداری  کرد:  اظهار  ورامین  شهردار  دهقان  حسین 
شهرداری ها در خصوص تهیه مکانی برای تولیدکنندگان که دارای سرمایه کم هستند در 

 خوبی را انجام داده است.
ً
طی دو سال گذشته اقدامات نسبتا

به گزارش خبرنگار جام جم، وی افزود: در سه  نقطه از شهر که دو نقطه از آن به صورت دائم 
است در طول سال و به صورت روزانه این غرفه ها برپاست و هم موضوعات کارآفرینی و 
اشتغالزایی بوده که ما در پارک جوان در پشت مسجد جامع پروژه گشت گاه را راه اندازی 

کردیم که حدود ۳۰ غرفه در آنجا برپاشده است. 
 شهردار ورامین ادامه داد: با توجه به درگیری همگانی با ویروس کرونا برخی از غرفه ها در 
حال حاضر فعال هستند که امید است با از بین رفتن این ویروس منحوس تمام غرفه ها 
که با هزینه حدود ۵/۲ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار احداث شده، 
فعال شود. دهقان بیان کرد: در محله ده شریفا که یکی از مناطق محروم شهرستان است 
برای اولین بار این اتفاق افتاد که به صورت مشارکت و امضاء تفاهم نامه ای بین شهردار 
و آستان قدس رضوی این مهم و نزدیک به ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری تجهیزاتی در 

این منطقه انجام شد. 

بانوان  از  نفر   ۱۰۰ حدود  اشتغالزایی  برای  سوله ای  فضای  یک  کرد:  خاطرنشان  وی 
بدسرپرست و بی سرپرست به صورت مشارکت و تفاهم نامه ای اداره می شود که در حال 

حاضر حدود ۷۰ نفر در آنجا فعالیت می کنند.
 شهردار ورامین عنوان کرد: موضوع امرار معاش و حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته شده 
خوب است همچنین تولید و اشتغال که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده در 

این مکان در حال انجام است. 
 دهقان اضافه کرد: در این برهه از زمان، وضعیتی که ویروس کرونا ایجاد کرده است این 
واحد تولیدی در بحث تولید ماسک و لباس های بیمارستانی تولیدات خوبی انجام داده 
و در بین مردم  آن ها داده شد  به  به ماسک داشتند  نیاز  که  گروه های جهادی  و  است 

شهرستان و حتی در سایر شهرستان های استان تهران نیز توزیع می شود.  
 وی ابراز کرد: حدود ۱۲ غرفه فصلی و مناسبتی در پایانه حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
ایجاد شد که در کمربندی شمال شرق واقع شده و آنجا هم غرفه ها به صورت فصلی برگزار 
می شود که صنایع دستی، تولیدات معرق و تولیدات کشاورزی که در ورامین تولید می شود 
در معرض دید عموم قرار می گیرد.  شهردار ورامین در پایان تأکید کرد: برپایی نمایشگاه 

دائمی در شهرستان به عنوان یکی از پروژه هایی است که در دستور کار شهرداری ورامین 
 این مهم اتفاق بیفتد؛ مطالعات الزم در این 

ً
قرار دارد و در حال پیگیری هستیم و باید حتما

خصوص در حال انجام و امید است بتوانیم این پروژه  بسیار حائز اهمیت در شهرستان 
ایجاد شود.

۴۲ غرفه اشتغالزایی و تولید در ورامین راه اندازی شد
شهردار ورامین:

با توجه به موقعیت شهری 
شریف آباد که در مسیر 

مسافران زیادی قرار گرفته 
و در نزدیکی شهرک های 

صنعتی قرار دارد یکی از 
برنامه های مدیریت شهری 

سالمت شهر و ایجاد 
منطقه ای سبز می باشد که 

این عمل در چندین مرحله 
عملیاتی خواهد شد

 : بخشدار

؛ تهدیدی برای اشتغال دماوند زنگ ایثار و مقاومت در مدارس جلیل آباد نواخته شد تش نشان دالور مردی از جنس ایثار استاتباع خارجی غیرمجاز آ

همزمان با آغازین روزهای هفته پرشکوه دفاع مقدس زنگ ایثار و مقاومت 
در مدارس جلیل آباد به صدا درآمد.

بزرگداشت  و  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
زنگ  نمادین  مراسم  تحمیلی،  جنگ  سال   ۸ گرانقدر  شهدای  خاطره  و  یاد 
اعضای  آباد،  جلیل  بخشدار  قاسمی،  مصطفی  حضور  با  مقاومت  و  مهر 
(( این شهر   شورای شهر و تنی چند از مسئوالن در مدرسه ))شهید کاهدوز

برگزار شد. 
دفاع  هفته  تبریک  و  شهدا  یاد  گرامیداشت  ضمن  قاسمی  مراسم،  این  در 
را مدیون ریخته شدن خون پاک شهدا،  مقدس، گفت: امنیت امروز کشور 
دشمن  مقابل  در  خالی  دست  با  که  هستیم  کسانی  تاش  و  رشادت ها 

ایستادگی کردند تا پرچم این نظام همواره برافراشته بماند. 
مسیر  در  نهادن  گام  را،  علمی  شکوفایی  و  آموزان  دانش  تحصیل  وی 
آرمان های شهدا یاد کرد و افزود: اگرچه امروز با جنگ سخت مواجه نیستیم 
آینده  ولی همواره دشمن با جنگ نرم در صدد آسیب رساندن به جوانان و 
را  این توطئه ها  کسب علم و دانش  با  باید  لذا  بوم است،  و  این مرز  سازان 

خنثی نمود.

پیام تبریک شهردار شمشک دربندسر به مناسبت روز آتش نشان و خدمات 
ایمنی؛ 

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای 
آتش  روز  پیامی  در  دربندسر  شمشک  شهردار  بابائی  حسن   ، شهر اسامی 

نشان و خدمات ایمنی را تبریک گفت.
در پیام شهردار شمشک دربندسر آمده است؛

از  پاسداشت  و  تجلیل  روز  و  حوادث  میدان  جهادگران  روز  مهرماه  هفتم 
، شهامت و شهادت است. دالورمردانی که  رشادت های مردانی از جنس ایثار
آتش عشق خدمت به خلق در وجودشان زبانه می کشد تا با جانفشانی آتش 

سوزان حوادث را خاموش کنند.
اینجانب فرارسیدن هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی را به جامعه بزرگ 
و  نشانی  آتش  جهادگر  و  خدوم  پرسنل  بویژه  کشور  قهرمان  نشانان  آتش 
خدمات ایمنی شهرداری شمشک دربندسر تبریک و تهنیت عرض نموده و 
ضمن سپاس و تشکر از خدمات ارزنده این عزیزان، توفیق خدمت روزافزون 

را از درگاه یگانه ایزد منان برایشان مسالت می نمایم. 
حسن بابایی-شهردار شمشک دربندسر

:رئیس اداره تعاون شهرستان دماوند: شهردار شمشک دربندسر

؛ با اکثر آرای اعضای شورای اسالمی شهر

تاژ
پر

ر



 انصراف نماینده پاکدشت در مجلس از دریافت دناپالس

مجلس  در  پاکدشت  مردم  نماینده  بشیری  فرهاد 
دستگاه  یک  واگذاری  خصوص  در  اسامی  شورای 
خودرو دنا پاس به هر نماینده واکنش نشان داده 
و در صفحه توییتر خود اظهار داشت: وقتی که تهیه 

سال ها  و  شده  رویا  مردم  برای  پراید  دستگاه  یک 
آن در صف خرید منتظر می مانند، به  برای دریافت 
عنوان خادم ملت، خود را سزاوار دریافت دنا پاس 

ندیدم.

جمع  در  بشیری  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
که  است  آن  وقت  امروز  کرد:  اذعان  خبرنگاران 
خدمت  راه  می باشند  مسئوالن  که  مردم  خادمان 
جهادی را در پیش بگیرند تا در این جنگ اقتصادی 

پیروز و سربلند بیرون درآییم ، نمایندگان مجلس 
به  خود  انتخابی  حوزه  مردم  اعتماد  و  حمایت  با 
خدمت  که  بدانند  باید  و  یافته اند  راه  مجلس 

صادقانه و شفافیت رکن اصلی خدمت می باشد.
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اقتصادی
اجتماعی

خبر خبر

سپاه  فرمانده  با  دیدار  در  مجلس  در  قرچک  و  پیشوا  ورامین،  نماینده 
شهرستان ورامین که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد با بیان 

داشت:  اظهار  است  ایران  ملت  هویت  از  بخشی  مقدس  دفاع  این که 
فضای  در  تهدیدها  تمامی  و  است  سایبری  جنگ  یک  مجازی  فضای 

مجازی انجام می شود.
آبادی  با بیان این که سپاه و بسیج در  به گزارش جام جم حسین نوش 
انقاب  عمر  دهه  چهار  طی  گفت:  درخشیده اند  خوش  عرصه ها  همه 
اسامی نیروهای مخلص بسیجی همواره یار و یاور مردم و نظام اسامی 
بوده اند و در روزهای سخت و مقاطع سرنوشت ساز بخوبی ایفای نقش 
بسیج  مکتب  شاگردان  از  یکی  که  می کنم  اعام  افتخار  با  لذا  کرده اند 
هستم.  نوش آبادی با تاکید بر این که امروز دشمن از ابزارهای رسانه ای 

برای القای ناامیدی و تحریف و درست جلوه دادن غلط استفاده می کند، 
افزود: امروز دشمن به دنبال تحریف در این بخش از هویت ملی ماست. 
نوش آبادی در ادامه گفت: در تمام چهل سال گذشته ملت ایران در برابر 
تقویت  داخلی  رسان های  پیام  باید  و  ایستاده اند  دشمنان  توطئه های 
ادامه  در  قرچک  و  پیشوا  ورامین،  شهرستان های  مردم  نماینده  شود.  
غلبه  واقعیت ها  بر  حقیقی  فضای  بر  مجازی  فضای  امروز  داشت:  بیان 
کرده است، آنقدر باید ما با مردم شفاف باشیم که حرف ما را نسبت به 
بیگانگان ترجیح بدهند، امروزه فعاالن فضای مجازی باید هوشیارتر عمل 

کنند و مردم نیز با دیدگاه های انقابی درباره فضای مجازی آشنا شوند.

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس:

ضرورت تقویت پیام رسان های داخلی 

رضا ریاحی، شهردار اوشان، فشم و میگون در جمع خبرنگاران ضمن 
مهم دانستن مسائل زیر ساختی و رفاهی در شهرها اظهار کرد: با توجه 
به این که یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری ، ایجاد رفاه خاطر 
و توسعه محوری می باشد ، یکی از مشکات این شهر اختال ارتباطی 
با  که  بود  آتش نشانی و ۱۳۷ فوریت های شهرداری  با دو سامانه ۱۲۵ 
تماس شهروندان به واحدهای امدادی شهر تهران متصل می شد که 
با پیگیری های به عمل آمده و جلسات متعدد توانستیم این مشکل 
از این پس ارتباط مستقیم این دو سامانه با شبکه  را برطرف کرده و 

مجموعه امدادی رودبار قصران میسر می باشد.

به گزارش جام جم ریاحی در ادامه افزود:با توجه به این که منطقه رودبار 
عدم  می باشد  تهران  استان  نگین  و  گردشگری  اماکن  از  یکی  قصران 
جدی  خطر  یک  امدادی  سامانه های  به  ارتباطی  اختال  و  دسترسی 
محسوب می گردید که با همت سایر مسئوالن اختال مزبور برطرف 
گردید.  وی در پایان تصریح کرد:در روزهای سه شنبه هر هفته بنده به 
عنوان خدمتگزار مردم در مدیریت شهری پذیرای حضور شهروندان 
مجموعه  اولویت  و  می باشم  میگون  و  فشم  اوشان،  معظم  و  فهیم 
شهری را به تکریم جامع و رفع نیازهای شهروندان در سریع ترین زمان 

ممکن می دانیم.

محمد تقی زاده، دادستان عمومی و انقاب شهرستان 
و  ملی  اراضی  زمین خواران،  داشت:  اظهار  دماوند 
متقلبانه ای  و  اغواکننده  ترفندهای  با  را  دولتی 
»در   ،» ساخت وساز جلوه دادن  »قانونی  همچون 
و  برق  آب،  انشعابات  دادن  نشان  دسترس 
غیرمرتبط«  و  جعلی  اسناد  »ارائه  نیز  و   » گاز
این توهم را به مالباختگان القا می کنند که 
بدون  و  قانونی   ، مذکور اراضی  در  تصرف 

اشکال است.«
افزود:برخی  ادامه  در  تقی زاده  جام جم  گزارش  به 
پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین خواران 
ملی  اراضی  در  مالباختگان  برای  تا  هستند  همدست 
آن که  ساخت و ساز انجام دهند و متأسفانه به محض 
دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را 
که در  تازه خبردار می شوند  صادر می کند، مالباختگان 

دام کاهبرداری افتاده اند.

دماوند  در  متعددی  و  زیاد  موارد  گفت:  ادامه  در  وی 
وجود دارد که با پوشش شرکت های تعاونی، اقدام به 
این  گاهی  و  است  شده  ملی  اراضی  غیرقانونی  فروش 
تعاونی ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، 
می دهند،  نشان  دولتی  نهاد های  دیگر   و  فرهنگیان 
بدون  باید  شهروندان  داشتیم  اعام  بارها  ما  بنابراین 
از  ساخت وساز  یا  خرید  برای  عناوین،  این  به  توجه 

مراجع ذی صاح استعام الزم را به عمل بیاورند.

شهردار اوشان، فشم و میگون: رفع مشکالت ارتباطی سامانه ۱۳۷ و ۱۲۵ در رودبار قصران 

دادستان:
 مالباختگان در دام شرکت های  تعاونی  کالهبردار در دماوند

احمر  هالل  های  خانه  افتتاح 
در مناطق روستایی ورامین

با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان تهران 
و مدیرعامل جمعیت هال احمر استان تهران، 

14 خانه هال در شهرستان ورامین افتتاح شد.
گزارش خبرنگار جام جم، فرماندار ورامین در  به 
خانه های  تشکیل  گفت:  مراسم  این  حاشیه 
هدف  با  دهیاری،  دارای  روستاهای  در  هال 
در  آمادگی  ایجاد  برای  روستانشینان  آموزش 
کار  دستور  در  غیرمترقبه  حوادث  با  مقابله 
شهرستان قرار گرفته و امروز به صورت نمادین 
مناطق  این  در  هال  خانه  خانه   7 فعالیت 

راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است.
خانه های  فعالیت  کرد:  اظهار  کاغذلو  حسین 
آبباریک،  هال در روستاهای محمدآباد عرب ها  
بخش  توابع  از  بختیاری  آباد  موسی  و  دمزآباد 
جوادآباد و جعفرآباد اخوان، کاته ،آباد و عبدل آباد 
مراکز  این  و  شده  آغاز  مرکزی  بخش  توابع  از 
می کنند.  اقدام  روستائیان  آموزش  به  نسبت 
وی اظهار کرد: عاوه بر این خانه های هال،  ۳۱ 
در  هال  خانه   ۷۱ مرکزی،  بخش  در  هال  خانه 
روستاهای بخش جوادآباد و یک خانه هال در 

شهر جوادآباد راه انداری گردید.
وی تصریح کرد: تمامی خانه های هال شهرستان 
نیاز  مورد  اولیه  امکانات  و  وسایل  به  ورامین 
بروز  زمان  در  نیاز  مورد  کاالهای  و  شده  تجهیز 

بحران در این مناطق دپو شده است.
وظیفه  مهم ترین  کرد:  تأکید  ورامین  فرماندار 
در  مردم  همگانی  آموزش  ارائه  هال،  خانه های 

حوزه امدادرسانی و نجات است .

رئیس شورای اسالمی دماوند 
انتخاب شد

در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی شورای اسامی 
شهرستان و براساس ماده ۵۱ مکرر الحاقی ۶۸۳۱ 
هیات  انتخاب  جلسه  شوراها،  انتخابات  قانون 
رئیسه جدید شورای اسامی شهرستان دماوند در 
سال چهارم دوره پنجم با حضور نماینده فرماندار 
و اعضای شورا در دفتر شواری اسامی شهرستان 

دماوند برگزار گردید.
رأی گیری  اساس  بر  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
برای دومین سال  گرفته، “محمود نقیبی”  صورت 
شورای  رئیس  عنوان  به  آراء  اکثریت  با  متوالی 
اسامی شهرستان دماوند انتخاب شد. همچنین 
با اکثریت آراء، “مرتضی گل محمدی” به عنوان نائب 
رئیس و “مهرداد حنیفی” به عنوان منشی شورای 
اسامی شهرستان دماوند انتخاب شدند. رئیس 
شورا شهرستان دماوند نیز مسئولیت سخنگویی 

شورا رو به آقای میر علی نقی انتقال دادند.

با  حضور اعضای شورای اسالمی شهر؛
رودهن  شهرداری  سرپرست 

انتخاب شد
طی مراسمی بهنام بابایی با حضور اعضای شورای 
اسامی شهر و دیگر مسئوالن واحدهای مختلف 
شهرداری رودهن در محل دفتر شهردار که باحکم 
به  بود  همراه  شهر  شورای  اعضای  آرای  اکثریت 
منصوب  رودهن  شهرداری  سرپرست  عنوان 

گردید.
به گزارش خبرنگار جام جم قابل ذکر است بابایی 
رودهن  شهرداری  پرسنل  ترین  باسابقه  از  یکی 
می باشد که پیش از این نیز در سمت های قائم 
مقام شهردار، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
سازمان حمل و نقل عمومی، مسئول امور اداری 
کمیسیون  عضو  و  درآمد  مسئول  کارگزینی،  و 
سرمایه گذاری شهرداری رودهن را در رزومه کاری 

خود به همراه دارد.

ح شــد فتتا د ا با ن آ و ی فر ر ا د ه بســیج شهـــــــر یــگا پا
؛ س ع مقد فــا ر هفته د د

ئیلن  همزملان بلا سلومین روز از هفتله گرامیداشلت دفلاع مقلدس  آ
آبلاد  بلا حضلور  افتتلاح پایلگاه بسلیج شلهید باکلری شلهرداری فلرون 
حضلرت  بسلیج  مقاوملت  ناحیله  فرماندهلی  امجلدی   سلرهنگ 
 ، ثاملن الحجلج )ع( شهرسلتان پاکدشلت، کلوروش میرزایلی شلهردار
جلیلل سلیری رئیلس شلورای اسلامی شلهر و دیگلر اعضلای شلورای 
بسلیج  مقاوملت  حلوزه  فرماندهلی  کردبچله  سلروان   ، شلهر اسلامی 
فرماندهلی  علیمحملدی  سلروان  هملراه،  هیلات  و  پاکدشلت  شهرسلتان  ادارات 
حوزه مقاومت بسلیج 1 حضرت امیرالمومنین)ع( و جمعی از مسلئوالن واحدهای 

مختللف شلهرداری برگلزار گردیلد.
ئیلن افتتلاح  بله گلزارش خبرنلگار جلام جلم، کلورش میرزایلی شلهردار فلرون آبلاد در آ
پایلگاه بسلیج شلهید باکلری شلهرداری گفلت: پایگاه هلای مقاوملت بسلیج نقلش 
موثلری در جلذب، سلازماندهی و آملوزش نیرو هلای بسلیج در دوران دفلاع مقلدس 
هشلت سلاله ایفلا کردنلد و املروز ملا در جنلگ اقتصلادی و فرهنگلی قلرار داریلم و 
اسلتکبار بلا تملام قلوا سلعی در ضربله زدن بله نظلام اسلامی و ملردم ملا دارد و بایلد از 
ظرفیلت پایگاه هلای مقاوملت بسلیج بلرای کار هلای فرهنگلی و اقتصلادی اسلتفاده 

شود.
جلذب،  در  موثلری  نقلش  بسلیج  مقاوملت  پایگاه هلای  این کله  بله  اشلاره  بلا  وی 
سلازماندهی و آملوزش نیرو هلای بسلیج در دوران دفلاع مقلدس هشلت سلاله ایفلا 
کردند، بیان داشلت: هشلت سلال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی 

بله ثبلت رسلید و بلرای همیشله در تاریلخ مانلدگار اسلت.
وی بلا بیلان این کله بسلیج متعللق به حزب و گروه خاصی نیسلت و تمام کسلانی که 
والیلی هسلتند بسلیجی بلوده و عملکلرد ایلن نهلاد در همله عرصه هلا بلرای هملگان 
ظرفیلت  از  می تواننلد  اداری  دسلتگاه های  همله  داشلت:  اظهلار  اسلت،  مشلخص 
پایگاه هلای بسلیج ادارات در راسلتای تکریلم اربلاب رجلوع و نیلز سلایر املور محولله 

در چارچلوب وظایلف پایگاه هلا اسلتفاده کننلد.
* برپایی مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس در جوار مزار شهدای گمنام شهر

غنلی  سلید هادی  سلردار  سلخنرانی  بلا  آبلاد  فلرون  شلهر  شلهدای  یلادواره  مراسلم 
بلا حضلور خانواده هلای معظلم و معلزز  و  یلادگاران هشلت سلال دفلاع مقلدس  از 
شلهدا، جانبلازان و ایثارگلران، فرهلاد بشلیری نماینلده ملردم شهرسلتان پاکدشلت 
در مجللس شلورای اسلامی، سلرهنگ امجلدی فرماندهلی ناحیله مقاوملت بسلیج 
 ، شلهردار  میرزایلی  کلوروش  پاکدشلت،  شهرسلتان  )ع(  الحجلج  ثاملن  حضلرت 
رئیلس و اعضلای شلورای اسلامی شلهر فلرون آبلاد، سلروان علیمحملدی فرمانلده 
حلوزه مقاوملت بسلیج ۱ امیرالمومنیلن )ع(، ائمله جماعلت مسلاجد و فرماندهلان 
بله  آبلاد  فلرون  شلهر  شلهروندان  و  سلحشلور  بسلیجیان  بسلیج،  پایگاه هلای 
هملت شلهرداری و شلورای اسلامی شلهر فلرون آبلاد و حلوزه مقاوملت بسلیج یلک 

گردیلد. برگلزار  گمنلام شلهر  امیرالمومنیلن )ع( در جلوار ملزار شلهدای 
جملله  از  روایتگلری  و  سلخنرانی   ، سلرایی  نوحله  سلرود،  اجلرای  اسلت  گفتنلی 
پروتکل هلای  رعایلت  بلا  کله  بلود  شلکوه  بلا  مراسلم  ایلن  شلده  اجلرا  برنامه هلای 

گردیلد. برگلزار  بهداشلتی 
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  سرپرست  شرق استان تهران: محمد خانی

  تحریریه شهرستانها: 021-44233511
  د  فتر سرپرستی   شرق استان تهران:  

36268740-09127625854  

یکشنبه   ۶ مهر ۱3۹۹   شماره ۵۷۶۶
ضمیمه رایگان روزنامه د  رشرق استان تهران

افسوس كه عمر در بطالت بگذشت 
با باِر گنه، بدوِن طاعت بگذشت

فــــــــــردا كه به صحنه مجازات روم       
امام خمینی)ره)گویند كه هنگام ندامت بگذشت

 اولویت دهیاری ایجاد رفاه و توسعه روستایی  است 
حمید معماری، دهیار محمد آباد عرب ها:

نقش  کشوری  هر  زندگی  ایفای  در  روستاها 
بسزایی دارند که با ظرفیت های روستایی  عاوه 
تولیدات  با  روستایی،  آداب  و  رسوم  حفظ  بر 
کشاورزی ،دامپروری،صنایع دستی و مواد اولیه 
طبیعی نیازهای اصلی کشور و شهر نشینان را 

فراهم می سازند.
با توجه به  این که  کشورها به ترتیب از استان، شهرستان، شهر 
و روستاها  تشکیل شده است امروزه در توسعه محوری برخی 
روستاها رشد بسزایی داشته و تمامی نیازها و امکانات شهری 
شهرستان  در  عرب ها  آباد  محمد  روستای  می باشند.  دارا  را 
ورامین که نقطه عطف  قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ می باشد یکی 
از روستاهای مهم استان تهران در جنوب شرق استان می باشد 

که مسیر توسعه را در سال های اخیر بخوبی طی کرده است.
 خدمات و اقدامات زیرساختی و رفاهی درسایه مبارزه با 

ویروس منحوس کرونا
حمید معماری دهیار روستای محمد آباد عرب ها در گفتگو با 
خبرنگار جام جم اظهار داشت: با توجه به سیستم مدیریت 
روستایی و پاسخگویی نیازهای روستاییان با توجه به شرایط 
عمومی  بهداشت  سطح  افزایش  و  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
،مجموعه  تحصیلی  جدید  سال  آغاز  در  خصوصا  روستا  در 
را روستا  معابر   و  عمومی  اماکن  منظم  طور  به   دهیاری 

 گند زدایی و ضدعفونی کرده است.
دهیار محمد آباد عرب ها در ادامه گفت: یکی از وظایف مجموعه 
عمومی  بهداشت  و  نظافت  پایداری  به  ویژه  نگاه  دهیاری ها 
سطح روستا در ایام کرونایی می باشد که ما در خصوص مبارزه 
به منزل ۱۲۰۰ بسته  توزیع منزل  کرونا در چند مرحله  طرح  با 
بهداشتی شامل مایع ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش 
را داشته ایم که به صورت مداوم تا شکست این ویروس ادامه 
خواهد داشت، الزم به ذکر است در اجرای این طرح ها در هر 
نوبت  حدود ۳۰۰۰ عدد ماسک خریداری شده توسط دهیاری 
با همکاری جمعی از بانوان روستا و نظارت مرکز جامع سامت 

پس از استریل توزیع گردیده است.
معماری در پایان تصریح  کرد: دیر یا زود مردم این ویروس را 
شکست خواهند داد اما نکته ای که در حال حاضر به آن باید 
بپردازیم رعایت اصول بهداشتی و همدلی جامع می باشد که 
در  بهداشتی  بسته های  توزیع  بر  عاوه  خود  نوبه  به  دهیاری 
 15 روستا  معابر  نظافت  و  عمومی  بهداشت  رعایت  راستای 
با  و  کرده  فرسوده  زباله  سطل های  جایگزین  نو  زباله  سطل 
همکاری اداره دامپزشکی شهرستان ورامین واحدهای دامداری 
روستا ضد عفونی می گردد تا روستاییان عزیز دغدغه تکثیر این 

ویروس را تا حدودی نداشته باشند.
 حمایت از تولیدکنندگان و کار آفرینان روستایی

معماری دهیار محمدآباد عرب ها در خصوص مهم دانستن 
شعار سال ۹۹ توسط رهبر معظم انقاب به عنوان سال جهش 
تولید اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم دهیاری حمایت از 
تولید کنندگان و کارآفرینان روستا بوده است که در ماه های 
گذشته با حمایت های  امام جمعه موقت شهرستان ورامین 
جناب حجت االسام دکتر سید محسن محمودی و همکاری 
حوزه بانک ملی جنوب شرق استان تهران  توانستیم به ۳۴ بانو 

کارآفرین وام هایی با بهره بسیار پایین ارائه بدهیم.
خصوص  در  را  جدیدی  توافقات  جدیدا   : افزود  ادامه  در  وی 
تسهیات به  تولید کنندگان مختلف روستا را داشته ایم که 
تولیدکنندگان روستای محمدآباد عربها  با تشکیل پرونده و 
تحویل مدارک مربوطه جهت اخذ وام با مبالغ باال، می توانند از 

مزایای این وام بهره مند بشوند.
 تاسیس خانه هالل در بستر آموزش روستاییان در مواقع  

بحرانی
این  راه اندازی  ادامه اذعان داشت:  دهیار محمدآباد عربها در 
خانه ها با هدف انجام ماموریت آماده سازی و ترویج آموزش های 

امداد و نجات در روستاها، محات و شهرها انجام می شود.
وی افزود: مبنای اصلی فعالیت این مراکز آموزش همگانی مردم 
در حوزه امدادرسانی و نجات در نخستین دقایق و ساعات پس 

از بروز حادثه و کمک به نیروهای امدادی است.
وی گفت: با این اقدام در صدد هستیم با توسعه آموزش های 
و  توانمند  افراد  شناسایی  به  اقدام  طریق  این  از  امدادی 
عاقه مند کرده  و با کمک و ارائه آموزش های تخصصی به آنان 

به نیروهای متخصص هال احمر بیفزاییم.
توسعه  و  رفاه  بستر  ایجاد  دهیاری  مجموعه  اولویت   

روستایی می باشد 
رضایتمندی  دانستن  مهم  ضمن  عربها  محمدآباد  دهیار 
روستاییان و ایجاد بستر رفاه روستا اذعان داشت: اقدامات 
مهمی از ابتدای کار شورای اسامی روستا و دهیاری محمدآباد 
مبارزه  وجود  با  متعال  خدای  لطف  به  و  شده  انجام  عربها 
شبکه  بهسازی  و  اصاح  قبیل  از  اقداماتی  کرونا  ویروس  با 
روشنایی معابر که با این اقدام عاوه بر روشن شدن روستا 
،کاهش مخاطرات تصادفات افزایش امنیت را در روستا برقرار 

کرده است.
افزایش  و  الکترونیک  دولت  تحقق  پیرو  افزود:  ادامه  در  وی 
سرانه اطاعاتی و بهبود دسترسی مردم به خدمات دولتی  در 
ادامه خدمات دهیاری محمدآباد عربها در یک سال اخیر اولین 
بهره  به  و  افتتاح  روستا  در  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  دفتر 
برداری رسید که حتی  روستاهای اطراف نیز می توانند از ۶۰ نوع 

خدمات این دفتر استفاده کنند.
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  کرد:  تصریح  ادامه  در  معماری 
مردم میزان کاهش افت فشار آب شرب بود که یکی از دالیل 
آن انشعابات غیر مجاز بود که با هماهنگی مسئوالن مربوطه 
و پیگیری های متعدد توانستیم انشعابات غیر مجاز را جهت 
آب  شبکه  گفت:  ادامه  در  وی  کنیم.  قطع  آب  فشار  افزایش 
آشامیدنی فرسوده از مهم ترین علل به تاخیر افتادن پروژه های 
عمرانی به شمار می رفت که با اجرای فاز اول تعویض شبکه، امور 
عمرانی به جریان افتاد و این اتفاق مهم در سه فاز به صورت 
جهادی در حال انجام است و امیدواریم تا سال آینده این پروژه 

مهم به پایان برسد.
دهیار محمدآبادعرب ها در ادامه اذعان داشت: رونق روستایی 
مطلب  این  و  است  بوده  سابقه  بی  امید  و  تدبیر  دولت  در 
را  در جلسه هم اندیشی دهیاران استان تهران که با موضوع 
سالن  در  اجتماعی  سرمایه  افزایش  و  عمومی  اعتماد  حفظ 
بندپی  محسنی  حضور  با  تهران  استانداری  همایش های 
استاندار تهران، شوشتری مشاور وزیر و رئیس حراست وزارت 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های  کشور، جمالی نژاد 
تقی زاده  کشور،  وزارت  حقوقی  و  بازرسی  رئیس  طالبی  کشور، 
امور  مدیرکل  پرندوار  و  تهران  استانداری  عمرانی  معاون 
روستایی برگزار شد، خطاب به رئیس جمهور اعام داشتیم که 
دولت تدبیر و امید چنان رونقی در روستاها ایجاد کرد که نسبت 
به خدمات سایر دولت ها در حوزه  روستاها بسیاربی سابقه 
بوده  است. دهیار محمدآباد عربها ضمن مهم دانستن تسهیل 
در عبور و مرور شهروندان در طول شبانه روز اظهار داشت: 
طرح نهضت آسفالت یکپارچه در سطح روستا که از نیازهای 
اولیه مردم بود و با پویش کلی آسفالت  در خیابان های اصلی و 

کوچه ها عاوه بر بهسازی و ایجاد  پیاده روهای مناسب همراه 
آب های  سطحی در زمان  گذاری به منظور  هدایت  با جدول 

بارندگی و آبگرفتگی را در دستور کار قرار دادیم .
 توسعه عمرانی همگام با فرهنگ روستایی

معماری ضمن مهم دانستن ایجاد توسعه عمرانی در امر زیر 
ایجاد زمینه های فرهنگی جهت معرفی  ساخت های روستا،  
روستا را مهم برشمرد و اذعان کرد: درواقع هر روستایی با توجه 
به موقعیت جغرافیایی و جمعیت ساکن در آن روستا از منش 
و آداب منحصر به فردی برخوردار است که مجموعه دهیاری 
ایجاد بستر مناسب در خصوص  با  و شورای اسامی روستا 
برنامه های متنوع فرهنگی عاوه بر معرفی روستا می تواند با 
برپایی جشنواره ها یا همایشات روحیه با نشاط و القای فرهنگ 
روستایی را با پویایی فروش مستقیم محصوالت روستاییان 

مهیا بسازد. 
وی در ادامه گفت: مجموعه دهیاری محمد آباد عربها با رویکرد 
بستر درآمدزایی برای روستاییان و معرفی روستا و ظرفیت های 
آن چندین همایش و جشنواره از قبیل، جشنواره انار که سال 
گذشته به مدت یک هفته برگزار گردید و روستاییان عاوه بر انار 
باغات خود، محصوالتی از قبیل عرقیجات،صیفی جات،مرکبات، 
آش و لبنیات را عرضه می کردند که این جشنواره با استقبال 

بی شماری روبرو شد.
معماری در خصوص سایر برنامه های فرهنگی گفت: تا کنون 
دهیاری محمدآباد عربها با برپایی رزمایش کمک مومنانه در 
دومرحله  که با حضور سایر مسئوالن و آحاد مردم برگزار شد 
توفیقی داشت تا در این کار خیر و مهم مشارکت داشته باشد 
به  دیگر  یکبار  همنوع،  به  کمک  فرهنگ  ترویج  بر  عاوه  که 
دشمنان ملت ایران بفهمانیم در تمام شرایط جنگ نظامی تا 

جنگ اقتصادی در کنار هم ماندیم و خواهیم ماند.
وی در ادامه گفت: مجموعه دهیاری به دفعات مراسمات و 
فعالیت های متعددی داشته و به این موضوع اهمیت بسیار  
داده از قبیل آذین بندی در جشن های ملی و مذهبی، سیاه 
پوش کردن روستا در ایام ماه محرم و تعویض پرچم ها، برگزاری 
مهم ترین  از  یکی  که  و...  روستا  مسجد  در  متنوع  مراسمات 
گرامیداشت  کرد، مراسم  برگزار خواهیم  که هرساله  اقدامات 
۱۵خرداد در  گلزار شهدای امام زاده ابراهیم محمدآبادعرب ها به 

عنوان روستای مبداء قیام ۱۵ خرداد می باشد.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به  این که  روند توسعه و آبادانی 
با همت و اتحاد همگانی مردم و مسئوالن امکان پذیر می باشد 
بر خود وظیفه می دانم از جناب آقای کاغذلو فرماندار محترم 
شهرستان ورامین سرکار خانم پرند وار مدیر کل امور روستایی 
استان تهران و آقای کارخانه معاون عمرانی فرمانداری و فرمانده 
حیدری  دکتر  جناب  تاجیک،  سعید  سرهنگ  ورامین  سپاه 
حجت  جناب  ورامین  دلسوز  جمعه  امام  جوادآباد،  بخشدار 
محمدآباد  اسامی  شورای  محترم  محمودی،اعضای  االسام 
عربها و مردم اصیل و نجیب روستا که در این مدت به ما یاری 
رساندند تا هرچه بهتر و بیشتر در عرصه خدمت راه تعالی و 

پیشرفت امور روستا را به نحو احسن طی کنیم تشکر می کنم.

دانستن  مهم  ضمن  عربها  محمدآباد  روستای  اسامی  شورای  رئیس  اردستانی  ابراهیم 
عرب ها  محمدآباد  روستای  داشت:  اظهار  آنها  در  رفاهی  بستر  افزایش  و  روستاها  حفظ 
بخش  این  شرق  شمال  در  که  می باشد  ورامین  آباد  جواد  بخش  روستای  بزرگ ترین 
شهرستان  روستاهای  پرجمعیت ترین  از  یکی  نفر  هزار   ۴ داشتن  با  روستا  این  دارد،  قرار 

محسوب می شود .
به گزارش جام جم اردستانی در ادامه گفت: جمعیت ساکن در روستا با توجه به ظرفیت های 
موجود روستایی عمدتا به شغل دامداری، کشاورزی، باغداری، پرورش ماهی، صنایع دستی 
سرپرستان  از  محدودی  تعداد  و  هستند  مشغول   عرقیجات  و 
شهرستان های  مختلف  نهادهای  و  ادارات  کارمند  خانوار 

مجاور  می باشند.
کرد: محمدآباد عربها دارای سوابق  ادامه بیان  اردستانی در 
بارزترین و پرافتخارترین  از  سیاسی مهمی می باشد که یکی 
آن ها قیام ۱۵ خرداد  سال ۱۳۴۲ می باشد که پس از شنیدن 
روانه  تهران  سمت  به  راحل)ره(  امام  حضرت  دستگیری 
از اهالی روستا به نام های  شدند که در این قیام، دو تن 
سید مرتضی طباطبایی و جعفر عرب مقصودی 
هم  و  رسیدند  شهادت  رفیع  درجه  به 
پرور  شهید  ملت  سرافرازی  مایه  اکنون 

خصوصا مردم این دیار می باشند.
محمدآباد  اسامی  شورای  رئیس 
شورای  گفت:  ادامه  در  عربها 
طی  آباد  محمد  روستای 
با  نفره   ۵ ائتاف  یک 

بیشترین مشارکت مردمی و با رای باال به کرسی خدمت تکیه زده و با تحقق شعار درکنار 
مردم برای آبادانی روستا آغار به کار کرد.

آب  شبکه  بهسازی  و  اصاح  مردم  خواسته  ترین  مهم  شورا،  این  خدمت  مدت  طول  در 
روستایی بود که ۵۰ سال از عمر آن می گذشت و با فرسودگی زیاد و شکستگی های متعدد 
با دهیار  با همت و پیگیری های بسیار و همدلی  که  را داشت  آب  عامل اصلی افت فشار 
محترم آقای معماری و اداره آب و فاضاب در سه فاز و  ۳ هزار متر لوله گذاری جدید  و نصب 

انشعابات جدید در چند مرحله تعویض گردید.
آغاز گردیده و هم اکنون فاز سوم را که  وی در ادامه گفت: این پروژه در چند فاز عملیاتی 
فاز نهایی می باشد آغاز کردیم که این مطالبه بحق و مهم مردم روستا پس از چندین سال 

متواری محقق گردیده و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.
اردستانی در ادامه گفت: یکی از برنامه های در دست اقدام عاوه بر  ادامه فاز سوم تعویض 
شبکه آب روستایی ، تاسیس مخزن آب روستایی به همراه حفر یک حلقه چاه را در دست 

اقدام داریم که انشااهلل بزودی تقدیم روستاییان خواهیم کرد.
اردستانی در خصوص دیگر خدمات شورای شهر افزود: مجموعه شورا به همراه دهیاری 
محمدآباد به جهت افزایش رضایتمندی روستاییان، از ابتدای نهضت آسفالت در تمامی 
حوزه روستایی محمدآباد همراه با سنگفرش پیاده رو ها، ایجاد پارک کودک جهت تفریح 
کودکان روستا، پویش دوربین مدار بسته جهت افزایش سطح امنیت روستا، و ... امروزه 
باعث شده تا برخی از اهالی که سال هاست یا مدت دوسالی به روستا نیامده اند ، تغییرات 
مهم و توسعه محور را در محمدآباد عربها حس کنند و مهاجرت معکوس را شاهد بوده 

ایم.
اردستاتی در خصوص پیگیری و تحویل سندهای منازل  روستاییان اظهار داشت: با توجه 
به پیگیری ها و جلسات متعددی که با اداره بنیاد مسکن شهرستان ورامین داشته ایم در 
خصوص واگذاری و تحویل سندهای منازل مسکونی روستاییان  اطاع رسانی کردیم که با 
تشکیل پرونده و اخذ مدارک مربوطه برای روستاییان فاقد سند ، اقداماتی صورت گرفته که 

در آینده ای نزدیک انشااهلل تحویل این عزیزان خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت: با توجه به این که شوراها یک خرد جمعی محسوب می شوند و با 
اتحاد و همدلی در کنار دهیار جهادی و پر تاش خوشحالیم که امروز خدمات ارزنده ای را به 

مردم ارائه داده ایم و این نوید را می دهیم که همچنان خدمت ادامه دارد.

ابراهیم اردستانی، رئیس شورای اسالمی روستای محمدآباد عرب ها:
زادگاه 2 شهید قیام ۱۵ خرداد، از آغاز کار شورای جدید روی خط توسعه قرار گرفت

بخشدار جواد آباد ورامین:
محمدآباد عرب ها الگوی توسعه و پیشرفت است
محمد حیدری بخشدار جواد آباد ورامین در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه ۶ کاسه ضمن مهم 
دانستن محور توسعه در امور روستاها و رفاه روستانشینان اظهار داشت: آنچه که نیاز اولیه 
جامعه ماست افزایش سرانه های آموزشی و فرهنگی است. اگر در بخش آموزشی و فرهنگی 

کار کنیم زندان ها و دادگستری ها خلوت خواهد شد.
به گزارش جام جم حیدری در ادامه افزود: در طول سال های اخیر ۱۱ مدرسه در روستاهای بخش 
جوادآباد به کمک خیران تخریب و بازسازی شده است و در حال حاضر در روستاهای موسی آباد، 
محمدآباد، کویرآباد، جعفرآباد، علی آبادمحیط و .... با همت خیران نهضت مدرسه سازی در حال 

انجام است.
خیران  برای  اعمال  ثواب  ابد  تا  و  است  جاریه  صدقه  مدرسه  ساخت  افزود:  ادامه  در  حیدری 
مدرسه ساز در پیشگاه الهی ثبت و ضبط می شود و  کسانی که توان مالی دارند در این ثواب 

بزرگ شریک شوند و در امر مدرسه سازی و کتابخانه سازی و کارهای خیر شرکت کنند.
اتحاد  با  و  علمی  و  منسجم  صورت  به  عربها  محمدآباد  در  کارها  گفت:  ادامه  در  حیدری  دکتر 
که  بودیم  این  شاهد  کنون  تا  دیرباز  از  ما  و  است  انجام  حال  در  شایسته  و  صحیح  نحو  به  و 
مشکات روستایی سالیان طوالنی برقرار بود که با روی کار آمدن شورا و مدیریت جدید دهیاری 

محمدآباد عربها، میزان رضایتمندی افزایش و مشکات و نیازها رفع گردید.
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