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»آموزش«؛ مهم تريــن راهبرد در 
بهبود عملکرد شوراهای شهر و روستا

 درمانگاه  تامين اجتماعي 
شهداي فشافويه افتتاح 

مي شود

طرح »سينما سالم« با 
استقبال شهروندان روبرو شد
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 رئيس شوراي اسالمي شهر حسن آباد فشافویه ارائه کرد؛

گزارشي از 20 ماه فعاليت شوراي اسالمي
 حسن آباد

باتوجه به اينکه در در حدود 20 ماه از شروع به کار شورا سپري شده، در ارتباطاتي که با مردم حسن آباد داشتيم نيازسنجي 
انجام شده و برنامه ريزي هايي که مربوط به پيش از انتخابات بود نيز به جمع بندي رسيده است.

عليرضا زندي، رييس شوراي اسالمي شهر حسن آباد در خصوص اقدامات صورت گرفته در شوراي...

بازدید شهردار حسن آباد 
فشافویه از پيشرفت 

پروژه های شهری
2

2

شهرداری، حسن آباد فشافویه را به کارگاه عمرانی 
تبدیل کرده است

فرماندار ويژه شهرستان ري در مراسم معارفه 
سرپرست معاون سياسي امنيتي اجتماعي گفت: 
افکار و انديشــه هاي مختلف در تالقي، تضاد و 
تزاحم پخته مي شود و آنگاه يک فکر ارزشمند 

حاکم مي شود. 
احمد اسماعيلي راد معاون استاندار تهران و 
فرماندار ويژه شهرســتان ري در مراسم معارفه 
سرپرســت معاون سياســي امنيتي اجتماعي 
فرمانداري ويژه شهرســتان ري اظهار داشت: 
در حال حاضر شرايط خاصي است که باظالمانه 
ترين تحريم ها و وضعيت چالشــي عجيب و 
غريب رو به رو هستيم و در شرايطي که استکبار 
همه توان و توشه خود را به کار برده تا ما را زمين 
بزنــد، ما هم براي مقابله بايــد هر آن چه توان 

داريم بگذاريم.

وي با اشــاره به 8 ســال جنــگ تحميلي 
دشــمن ادامه داد: با همه توان 8 ســال در برابر 
استعمار و استکباربا تقديم شهدايي ايستاديم و 
حريم مرزي کشــور را با ايثار و از خودگذشتگي 
دالوراني حفظ کرديم و هنوز هم اين مرز و بوم 
فرزنداني دلير از مردان و زنان دارد که براي جان 

فشاني و حفاظت از کيان کشور آماده اند.
فرماندار ويژه شهرستان ري در ادامه تأکيد 
کــرد: توطئه گران بدانند ملــت ايران در طول 
تاريخ هجمه هاي سنگيني مثل حمله مغوالن 
و اسکنر رومي را پشت سر گذاشته و تمدن ايران 
همچنان برقرار است.اسماعيلي راد با بيان اينکه 
مردم حق انتخاب دارند و مديران و دســتگاه ها 
محور شهرستان هستند، بر کار و تالش جدي 
تأکيد کرد و يادآور شد: هر آن چه در توان و امکان 
داريم بايد براي رفع مشکالت مردم و شهرستان 
ري به کار بگيريم و براي رفع، پيگيري، انعکاس 
و مطالبه آن از ســاير دستگاه هاي مربوطه گام 

محکم و جدي برداريم.
وي با اشــاره به اينکه مردم در اين راه حتما 

کمک مي کنند، افزود: اولين و مهم ترين کمک 
مردم انعکاس مشــکالت بــوده و همراهي و 
پشتيباني آن ها در ادامه بزرگترين کمک است 
و ما بايد به گونه اي عمل کنيم که مردم متوجه 
شــوند براي رفع چالش ها و دغدغه هاي مردم 
تالش مي کنيم و اگر متوجه اين موضوع نشوند 
ايراد از ما بوده است.فرماندار ويژه شهرستان ري 
با بيان اينکه ما نوکر مردم هستيم، ابراز داشت: 
اگر ما درســت کار کنيم مردم به خوبي متوجه 
مي شــوند و عملکرد ما تبليغ است؛ ما که کسي 
نيستيم و با يک حکم مثل بقيه آمده و روزي هم 
بــا همان کاغذ خواهيم رفت و اگر اين طور نبود 
اين جايگاه به ما نمي رسيد و همه به خوبي مي 
دانيم اين ميزها ماندني نيســت و نخواهد ماند 
واين ها را فقط شــعار مــي دهيم ولي در عمل 
مشکل داريم و شش گوشه ميز و رياست را مي 
چسبيم تا از دست ندهيم.اسماعيلي راد خطاب به 
مديران دستگاه ها با تأکيد بر اينکه وظيفه اصلي 
ما تســهيل گري امور مردم است، عنوان کرد: 
حضور مردم در دفتر کارتان و شنيدن و پيگيري 

مشکالت شان را فرصت طاليي بدانيد و ثبت، 
منظور و سرلوحه کار قرار دهيد تا انجام شود چرا 

که گره گشايي از مردم زکات زندگي است.
وي در ادامه با اشــاره به ســوابق سرپرست 
معاون سياســي امنيتي اجتماعي فرمانداري 
ويــژه شهرســتان ري گفت: جنــاب برنجي 
نيرويــي جوان، پر انــرژي و توانمند در عرصه 
اجتماع هستند که با فعاليت و تالش اجتماعي 
سياســي خودشان را در عرصه اجتماع به خوبي 
نشان دادند و به عرصه اجرايي، سياسي و اداري 

رسيدند.
فرمانــدار ويژه شهرســتان ري با تأکيد بر 
استفاده از جوانان و جوانگرايي در کشور اضافه 
کرد: اميدوارم از نيروي جواني ايشــان استفاده 
کنيم و ضمن آرزوي توفيق و ســرافرازي براي 
اين مدير جوان اميدوارم آن چه در توان تجربي، 
فيزيکــي و فکري دارد صرف امنيت و وضعيت 
سياسي ري و توسعه فضاهاي فعاليت جوانان و 
بانوان و همه تالش گران عرصه فعاليت هاي 

اجتماعي فرهنگي و سياسي کند.

سرپرست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري ویژه ري:

برگزاري انتخابات سالم وظيفه اصلي ماست
سرپرســت معاون سياســي امنيتي اجتماعي 
فرمانــداري ويژه شهرســتان ري گفت: برگزاري 
انتخابات سالم و همچنين فراهم کردن زمينه براي 
افزايش مشــارکت مردم از مهمترين وظايف ما در 

سال جاري است. 
بــه گزارش روابــط عمومي فرمانــداري ويژه 
شهرســتان ري، ســجاد برنجي با حکمي از سوي 
اســتاندار تهران به عنوان سرپرست معاون سياسي 
امنيتي اجتماعي فرمانداري ويژه شهرســتان ري 
منصوب شد.مراسم معارفه سرپرست معاون سياسي 
امنيتي اجتماعي فرمانداري ويژه شهرســتان ري با 
حضور رضا عليخاني مديرکل سياســي، انتخابات 
و تقسيمات کشــوري اســتانداري تهران، احمد 
اسماعيلي راد معاون استاندار تهران و فرماندار ويژه 
شهرســتان ري و ديگر مســئوالن اين شهرستان 
برگزار شد.سجاد برنجي سرپرست معاون سياسي 
امنيتي اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان ري در 
اين مراسم طي سخناني اظهار داشت: شهرستان ري 
پيشتاز عرصه جهاد و شهادت است و در تمامي برهه 
ها مردم اين شهرســتان در به ثمر رسيدن انقالب و 

همچنين حفظ انقالب مؤثر و پيشتاز بودند لذا خدمت 
به مردم اين شهرستان باعث افتخار و توفيق است.

وي با اشــاره به اينکه مهمترين رويداد سياسي 
اجتماعي در ســال جاري انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي اســت، گفت: وزارت کشــور شان اصلي 
انتخابات را در برگزاري اين فعاليت مهم و رويداد ملي 
خواهد داشت باالتبع وظيفه اصلي و رسالت اساسي ما 
اين است که انتخابات را در اوج سالمت برگزار کنيم.

وی اشاره کرد: در گفتمان سياسي کشور ما همواره 
تاکيد مي شود که انتخابات حق الناس است که اين 
نکته اساسي را مقام معظم رهبري بيان فرمودند اما 
قطعا در کنار آن حق اهلل نيز اســت که اگر نبود براي 
تخلفات انتخاباتي عناوين مجرمانه در نظر گرفته 
نمي شــد. برنجي با بيان اينکه ما موظف هستيم با 
رعايت اصل بي طرفي و اجراي قانون بســتر يک 
انتخابات سالم فراهم کنيم، گفت: در کنار اين رسالت 
که وظيفه قانوني ما است بايد زمينه افزايش مشارکت 
مردم را در انتخابات فراهم کنيم که اين وظيفه صريح 
نيســت اما براي اين کار برنامه ريزي خواهيم کرد. 
وي با اشــاره به اينکه دنياي استکبار تعارف را کنار 

گذاشته و با تمام ظرفيت به عداوت و دشمني با ملت 
ايران مي پردازد، تصريح کرد: رييس جمهور آمريکا 
ملت ايران را تروريســت مي خواند که عمق کينه و 
حســادت استکبار را نشان مي دهد لذا وظيفه ما اين 
اســت که با تمام توان به ميدان بياييم و انتخابات را 
که تجلي حمايت مردم از نظام اســت با مشارکت 
خوب برگزار کنيم. سرپرست معاون سياسي امنيتي 
اجتماعي فرمانداري ويژه شهرســتان ري با بيان 
اينکه اگر نظام از اين گردنه سخت عبور کند بخش 
عمده اي از اين عداوت ها کم مي شود، گفت: امروز 
درست است در تحريم هستيم اما در انزوا نيستيم که 
ايــن امر نتيجه مجاهدت ها، پايداري ها و مقاومت 
هاي تمام گروههاي جمهوري اسالمي، نيروهاي 
مسلح، روحانيت، مردم و گروههاي اجتماعي است 

اما حاصل ديپلماسي دقيق و ظريف دولت است.

فرماندار ویژه ري:

افکار مختلف در تالقي، تضاد و تزاحم پخته مي شود
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حسن خليل آبادی در ســی و چهارمين جلسه شورای اسالمی شهرستان 
ری با اشــاره به ارزيابی مثبت مســئولين و اعضای شورا از برگزاری دومين 
ســمينار نقش شوراها در توسعه شهرســتان ری اظهار داشت: در اين جلسه 
از شــورای شهرســتان، مصوبات کارگروه ها در حوزه های مختلف بررسی 
و بــه تعيين راهبردهای هر کارگروه پرداختيــم که برنامه هايی برای تحقق 

آن از طريق دبيرخانه اين نشســت اجرايی می شود. 
وی افزود؛ اراده اعضای شــورای شهرســتان به ســمت حل مشکالت و 
اجرايی شــدن پيشنهادات است و اميد داريم که مسئولين شهرستان و استان 

نيز ما را در رســيدن به اين مهم ياری نمايند.
ايشــان بــا بيان اينکــه آموزش موضوع مــورد اتفاق اعضای شــورای 

شهرســتان ری اســت، گفت: مهم ترين راهبردی کــه مورد توافق اعضای 
حاضر در جلســه بود موضوع عملياتی شدن آموزش برای اعضای شورا ها در 
روســتا و شــهر بود و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که آموزش را به عنوان 
يکــی از راهبردهای اصلی در طول ســال آينده و به منظــور ارتقای فعاليت 

شوراها به کار بگيريم.

»آموزش«؛ مهم ترين راهبرد در بهبود عملکرد شوراهای شهر و روستا

ضميمه رايگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

خبر

شهرهای عصر حاضر با بعنوان جلوه 
گاه تمدن انســانی در برگيرنده پيچيده 
ترين مشکالت و چالش هايی هستند 
که پا به پای پيشــرفت دانش بشــری 
حرکــت می کند و بعضا از آن پيشــی 

می گيرند.
دکتر محسن تاجيک شهردار حسن 
آباد فشــافويه در گفتگو با خبرنگار ما 

ما نيــز از گفت؛ شــهرهای کشــور 
اين قاعده کلی مستثنا نيستند و سابقه 
تاريخــی و جايگاه کنونی آنان مديران 
شــهری را با مشــکالت گوناگون در 
زمينه های حمل و نقل محيط زيســت 
بافت فرســوده مســکن و غيره روبرو 
کرده اند در اين رابطه شهرها به عنوان 
مهمترين رکن مديريت شهری با توجه 
به حجم وســيع و تنوع وظايف فعاليت 
های شان افزايش انتظارات و توقعات 
شهروندان و همچنين محدوديت منابع 
با پيچيدگی و چالش های زيادی روبرو 
هســتندبه طوری که  اداره شهرها به 
شــيوه های ســنتی امکان پذير نبوده 
و ضرورت مديريت شــهرها بر اساس 
تفکــر و روش های علمــی دوچندان 
شده اســت و در اين راستا برنامه ريزی 
به عنــوان زيربنــای مديريت علمی 
محســوب می شــود مردم در شهر در 

کنار آســايش بايد آرامش هم داشــته 
باشند تجربه شــهرهای موفق جهان 
بيانگر برنامه ريــزی دقيق و اجرای آن 
با مشــارکت مردم است  بنابراين فقط 
با برنامه  ريزی می توان شهری توسعه 
يافته و ســالم ساخت برای دستيابی به 
آن با مديريت صادقانه و تعيين چشــم 
انداز و مشخص کردن اهداف با استفاده 
بهينه از منابع و امکانات و با مشــارکت 
شهروندان با رعايت زمان بندی سريع و 

مطمئن امکان پذير است.
 ساختن شهری مطابق با معيارهای 
شهرسازی بدون مشارکت های فکری، 
معنــوی و مادی، شــهروندان محترم 
امکان پذير نبوده ، و امروزه مشارکت به 
عنوان ضروری ترين اصل برای ارتقاء 
خدمات شــهرداری و اجرای طرح ها و 

توسعه شهر می باشد. 
 ما افتخــار داريم که با گامهای بلند 
و هدفمند و به پشــتوانه مردم شهرمان 
و همراهی و همدلی و حمايت مسئولين 
دلسوز به ويژه اعضای محترم شورای 
اســالمی شــهر به جلو می رويم تا به 
شهری درخور شان شهروندان برسيم.

اعتقاد راســخ داريم ما می توانيم با 
احساس مســئوليت و با برنامه ريزی 
هدفمند بستر مناسبی را برای سرمايه 

گذاران فراهم نمائيم و همچنين با جلب 
اعتماد مردم در قالب پرداخت عوارض 
و بــا توجه به پتانســيلهای  صنعتی و 
اقتصادی ، شــهرمان را بســازيم، و از 
شهروندان محترم شــهر انتظار داريم 
که با ارائه ی پيشــنهادات و طرحهای 
قابل وصول، برای توسعه ی شهر ما را 

ياری فرمايند.
شهردار حسن آباد فشافويه در ادامه  
با اشــاره به برخی  اقدامات انجام شده 
در دوره جديد مديريت شــهری  بيان 

داشت: 
امروز با حمايت مسئولين شهرستان 
ری و اعضای شــورای اسالمی شهر و 
تالشهای کارکنان شــهرداری، شهر 
حسن آباد فشــافويه نسبت  به گذشته 
تحوالت عمرانی چشمگيری را شاهد 
بوده است که شيب مثبت و صعودی اين 
تحوالت در اين چند ماه به اندازه ای رشد 
پيدا کرده است  که از حسن آباد فشافويه 

به   کارگاه بزرگ عمرانی ياد می کنند.
و در ادامه به بيان گوشه ای از فعاليت 
های شــهرداری و پروژه های از پيش 

تعين شده به شرح ذيل پرداخت؛
اجــرای فاز 1بوســتان فرهنک به 
متراژ 14 هکتــار که عمليات کفپوش 
بتنی پارک با اعتبار 18000000000 با 

50 درصد پيشرفت، جدولگذاری پارک 
ســاحلی با اعتبار5000000000ريال 
با 50درصد پيشــرفت، ديوارسنگی با 
اعتباری بالــغ بر3000000000ريال 
با 100درصدپيشــرفت درحــال اجرا 
است که به ياری خدا در دهه فجرسال 
جــاری افتتــاح و بــه بهره بــرداری 
خواهدرســيدخانه فرهنــگ دومين 
پروژه شــهرداری که کلنگ احداث آن 
در دهه فجرســال گذشته به زمين زده 
شــد با متراژ 1616متر در دوطبقه که 
تاکنون عمليات اجرای فندانسيون آن 
با اعتباری بالغ بر 3630000000ريال 
با 100درصد پيشرفت فيزيکی به اتمام 
رسيد و اسکلت فلزی آن با اعتباری بالغ 
بر9000000000ريــال بــا 30درصد 

پيشرفت درحال اجرا است 
يکی ديگرازپروژه های که درسال 
جاری عمليــات اجرايی آن آغاز گرديد 
، پارکينــگ عمومی شــهر در زمينی 
بــه مســاحت 9000هــزار مترمربع 
در بلواربهن واقع شــده کــه تاکنون 
عمليات ديواربتنــی آن با اعتباری بالغ 

بــر 2080000000ريال با پيشــرفت 
100درصدی به انجام رسيده است.

عمليــات پياده روســازی درنقاط 
مختلف شهر نيز از پروژه هايی است که 
با اعتباری بالغ بر 4000000000ريال 
در نقاط مختلف شهر درحال اجرا است

کليه معابر شهر در محدوده شهرک 
صنعتی شــمس آباد و محله کنارگرد و 
مناطق توسعه يافته، عمليات زيرسازی 
و جدولگــذاری به انجام رســيده و در 

بعضی نقاط همچنان ادامه دارد.
احداث فاز 1کمربندی شرقی شهر از 
ابتــدای بلوار امام خمينی )ره(  تا ميدان 
شهدای مدافع حرم که تاکنون عمليات 
تملک و آزادسازی، زيرسازی و جدول 
گذاری بخش عمدهای از اين پروژه به 

انجام رسيده وهمچنان ادامه دارد.
همچنين طــرح تملک بافت های 
فرسوده يکی از برنامه های شهرداری 
و شورای اســالمی شهر بوده که بطور 
جد دنبال شــد و با همکاری شهروندان 
محترم انشاءاله به نتيجه کامل خواهد 

رسيد.

 رئيس شوراي اسالمي شهر حسن آباد فشافویه ارائه کرد؛

گزارشي از 20 ماه فعاليت شوراي اسالمي حسن آباد

باتوجه به اينکه در در حدود 20 ماه از شروع به کار شورا 
سپري شده، در ارتباطاتي که با مردم حسن آباد داشتيم 
نيازسنجي انجام شــده و برنامه ريزي هايي که مربوط 

به پيش از انتخابات بود نيز به جمع بندي رسيده است.
عليرضا زندي، رييس شــوراي اسالمي شهر حسن 
آباد در خصوص اقدامات صورت گرفته در شوراي شهر 
حســن آباد اظهار داشت: در واقع نيازسنجي هاي الزم 
صورت گرفته و پس از تدوين برنامه ها، به واســطه به 
کارگيري مشاوران مجرب در خصوص احداث خدمات 
شــهري از جمله پارک، ترميم آسفالت، جدول گذاري و 
غيره اقدامات الزم صورت گرفته اســت. البته با توجه به 
بازخوردهــاي که دريافت کرديــم عملکرد ما در زمينه 

بهسازي معابر مورد قبول شهروندان بوده است.
عضو شــوراي اسالمي شهر حســن آباد بيان کرد: 

زمســتان 98 مشکالت سالهاي پيش که مربوط به گل 
و الي کوچه ها و آبگرفتگي بود ، تکرار نشــده و اغلب 
نيازهاي مردم در خصوص نيازهاي فرهنگي، ورزشــي 
و غيــره در محالت با توجه به تراکم جمعيتي کار درخور 

محله صورت گرفته است.
وي با اشاره به اقدامات شورا براي توسعه و پيشرفت 
شهرستان گفت : براي نمونه در در اطراف محله بهشت 
باتوجه به تراکم جمعيتي نياز به وجود مجتمع فرهنگي 
وجود داشــت، لذا فرهنگسرا در اين منطقه مستقر شد. 
همچنين در منطقه مرتضي گرد و به دليل احداث مجتمع 
مســکن مهر و افزايش جمعيت منطقه نياز به امکانات 
ورزشــي و فرهنگي احساس مي شــد، که اين پروژه با 

شدت بيشتر در حال اجراست.
زنــدي تصريح کرد: برخي از معابر فاقد دسترســي 

مناســب به محالت  بود که دسترســي ها با شناسايي 
منطقه انجام گرفته است. منطقه مرتضي گرد با توجه به 
ظرفيت منطقه از جمله وجود  کاروانســرا مي بايست در 
راستاي افزايش توليد صنايع دستي به توسعه و پيشرفت 

برسد. 
همچنين ايجاد خانه هاي بوم گردي با مشــارکت 

مردم براي توسعه منطقه بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
وي در ادامــه يادآور شــد: در محله جانبازان تعمير و 
بازســازي آســفالت کوچه ها و خيابان ها در دستور کار 
قرار گرفته اســت و اتصال جانبازان به بلوار شريفي که 
به عنوان گلوگاه اين محله محســوب ميشــد، باز شده 
و در نتيجه به کاهش بار ترافيکي شــهر کمک شــايان 

توجهي کرده است.
زندي تاکيد کرد: بوستان ساحلي فرهنگ بزرگترين 
مرکز تفرجگاهي شهر که شــامل مجموعه تفريحي، 
پياده روي، دوچرخهســواري، پارک، فضاي ســبز باغ 
موزه، کافي شــاپ و مجموعه هاي ورزشي پياز در حال 

اجراست.
وي با بيان اينکه يکي از مشــکالت بانوان در شهر 
حسن آباد عدم وجود ورزشگاهي مناسب است، گفت: در 
واقع اغلب بانوان نياز به محلي آرام براي ورزش داشتند 
که پارک شــيخ کليني که پارک خانواده نامگذاري شده 

در برخي قسمت ها در اختيار بانوان قرار گرفته است و در 
برنامه ما هســت که اين محل به شهر بانو تبديل شود تا 
بانوان بتوانند در ســاعات روز و پيش از عصر از اين فضا 

بهره برند.
عضو شــوراي اسالمي شهر حسن آباد در خصوص 
بافت فرســوده اظهار داشــت: در زمينه بافت فرسوده 
در محالت اقداماتي در دســت انجام اســت و در برخي 
محــالت هنوز هم خانه هاي بســيار قديمي ديده مي 
شــود .  وي اضافه کرد: برخي محله ها از سرانه فضاي 
ســبز مناسب و کوچه معابر به خوبي استفاده نشده است 
که در صورت حادثه از قيبل ســيل و بارندگي شــديد يا 
ديگر حوادث غير مترقبه باعث ايجاد اختالل در خدمات 
رساني مي شود. لذا براي رفع اين موارد مي بايست مردم 

نيز همکاري هاي الزم را داشته باشند.
زنــدي در ادامه تاکيد کــرد: در بلوار امــام رضا به 
دليل آســفالت کوچه ها و خيابــان ها و امکانات در نظر 
گرفته شــده است. در اين محله با توجه به منابعي که در 
دسترس است و مدارک موجود، انگيزه ساخت و ساز در 

اين محالت افزايش داشته است.
عضو شوراي اسالمي شهر حسن آباد در ادامه تاکيد  
کرد: لذا يا توجه به محدويت هاي اين محالت و اســناد 
موجود انگيزه براي ســاخت اين محالت افزايش يافته 

است. پيگيري ها و توافقاتي با شهرک صنعتي پوشاک 
صورت گرفته است و اين واحد ها تعامل خوبي داشتند.

وي تصريح کــرد  در اين خصوص توافقات و تفاهمات 
انجام شــده و ســپس روي کاغذ آمده اما تنها مراحل 
اجرايي کار باقي مانده است که اميدواريم مراحل اجرايي 

آن نيز به زودي انجام شود.
زنــدي در ادامه و در خصوص اتصــال خط مترو به 
شهر حسن آباد اظهار داشت: اتصال خط مترو به ورودي 
شهرک که جزو مطالبات هميشگي ما مي باشد از طريق 
مکاتبه در حال پيگيري اســت و درخواست در يک باجه 
با احداث خط مترو رونق اقتصادي و اجتماعي ســه  برابر 

افزايش يافته است.
وي اضافه کرد : در خصوص ورودي شهرک صنعتي 
چمران و به منظور رونق اقتصادي شــهر و شهروندان 
در گرو رونق فعاليت هاي شــهرک صنعتي شمس آباد 
است و اغلب اقتصاد خانواده هاي اين مناطق وابسته به 

شهرک صنعتي شمس آباد است.
عضو شــوراي اسالمي حسن آباد يا بيان اينکه مردم 
حسن آباد مي توانند استفاده هاي الزم را شهرک صنعتي 
شــمس آباد ببرند، گفت:در شهرک صنعتي شمس آباد 
تعدادي کارخانه سنگ بري فعاليت دارد که در محدوده 
شهرداري است و با برند سازي در اين زمينه ميتوان رشد 

اقتصادي خوبي دست پيدا کرد.
وي تاکيد کرد: در واقع مديران شهري مي بايست در 
راستاي درآمدزايي و سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه 

گذار در شهر سياست گذاري داشته باشند.
در شــهرک صنعتي شــمس آباد به واسطه حمايت 
ســرمايه گذاران و تجار مي توان به درآمد هاي مستمر و 

مشارکت در امور دسترسي پيدا کرد.
زنــدي در ادامه بــا بيان اينکه مشــارکت با بخش 
خصوصي براي دستيابي به درآمد هاي پايدار در دستور 
کار قرار گرفته اســت، بيان کرد: بپيگير قول ها و وعده 
هاس انتخاباتي به مردم هســتيم و گواه آن راه اندازي 
و اســتفاده بهينه از اماکن تفريحي، فرهنگي و ورزشي 
اســت. در اين راستا سالن ورزشي کوثر، جانبازان و ساير 
مجموعــه هاي ورزشــي در اختيار تيم هاي ورزشــي 
قرارگرفته و درآمد چنداني از اين واحدها کسب نميشود.

نايب رييس شــوراي اسالمي شهرستان ري اظهار 
داشــت:  در زمينه هاي امنيتي نيز به دليل گســترش و 
وسعت شــهر درخواست احداث کالنتري دوم و تقويت 
بنيه کالنتري فعلي صادر شده است. اعتباراتي با همت 
فرماندار پيشــين شهرســتان ري تخصيص يافته که 
اعتبارات آن در بودجه شهرداري لحاظ شده و در صورت 

رفت موانع شهرداري اقدام به اجراي آن خواهد کرد.

خبر

بازديــد اعضاي شــوراي 
شــهر از مجتمع آموزشــي 
آباد  حســن  غيرانتفاعــي 

فشافويه 

عليرضا زندي رياست شوراي اسالمي شهر به همراه 
ديگــر اعضاي شــورا، از مجتمع آموزشــي غيرانتفاعي 
درحال احداث شهر حســن آباد فشافويه واقع در خيابان 
شــريعت که توسط خير بزرگ شــهر حاج محمود زندي 
درحــال احداث مي باشــد بازديد بعمــل آورده و ضمن 
عرض خدا قوت از زحمات ايشــان تقدير و تشــکر بعمل 

آوردند.
حاج محمودزندي خير مدرســه ســاز منطقه در اين 
بازديد گفت : انجام کار نيک، به خصوص مدرسه سازي، 
با سرشت آدمي عجين است و هيچ چيز به اندازه کار نيک 

باعث آرامش واقعي انسان نمي شود.
در ادامه اين خير مدرســه ســاز به ارائه گزارشــي از 
مراحل ساخت و پيشرفت فيزيکي پروژه پرداخت و گفت 
اين مجتمع آموزشــي غيردولتــي  با زير بناي 2500 متر 
مربع و در زميني به مســاحت 5500 متر مربع در دو طبقه 
احداث گرديده و داراي سالن جلسات امتحانات ، کالس 
هــاي درســي ، دفتر مدير و دبيران ، حيــاط ، نمازخانه ، 
کتابخانه، ســرويس بهداشــتي ، آبخوري ، بوفه ، انبار و 

خانه سرايداري ميباشد.
ايشــان ابراز اميدواري کردند که به لطف و ياري خدا 
اين مجتمع تا پايان شهريور تکميل و در مهرماه 98 مورد 

بهره برداري قرار خواهد گرفت.

 بازدید شهردار حسن آباد
پیشــرفت از   فشــافویه 

پروژه  های شهری

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر حسن 
آباد فشــافويه با هدف بررســی پيشرفت پروژه ها 
درشــهر و اولويت برنامه های ازپيش تعيين شده 

بازديد ميدانی انجام دادند.
دکترتاجيک همراه عليرضازندی، رئيس شورای 
اسالمی شهر و ديگر اعضای شورای اسالمی شهر ، 
معاونين و تعدادی از مسئوالن و مديران واحدهای 
شــهرداری و تنی چند از خبرنــگاران محلی ،به  
منظور بررســی پيشــرفت پروژه ها و چگونگی 
اجرای پروژه های از پيش تعيين شــده درشهر، از 
جمله خانه فرهنگ ، فاز 1 بوستان ساحلی  فرهنگ  
واقع در مسير رودخانه سياه آب ، پارکينگ عمومی 
شــهرواقع در بلوار بهمن ، ادامه احداث کمربندی 
دوم شــهر، اجرای عمليات رفيوژ بلوار امام خمينی 
)ره( حدفاصل خيابان صبا تا شــهرک شمس آباد ، 
عمليات زيرسازی وجدول گذاری تمام خيابان های 
محدوده شهرک صنعتی شمس آباد وآماده سازی 
جهت  اجرای عمليات روکش آسفالت ، زيرسازی 
وجدول گــذاری خيابان  ها وکوچه های  محدوده 
مسکن مهرارغوان درمحله کنارگرد ، محل احداث 
سالن فرهنگی ورزشی درمحله کنارگرد ، زيرسازی 
وجدولگذاری مسيرارتباطی بلوارامام خمينی )ره( 
به محله احمديه ، ديوارکشــی وساماندهی  جنگل 
کاری محدوده پارک بانوان و...بازديد کرد وی نقطه 
نظرات و پيشنهادات خود را در زمينه چگونگی ادامه 
پروژه ها در شــهر با هــدف افزايش رضايتمندی 

شهروندان مطرح نمود.

شهرداری، حسن آباد 
فشافویه را به کارگاه عمرانی 

تبدیل کرده است

بازدید دکترتاجیک همراه علیرضازندی، رئیس شورای اسالمی شهر و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر ، معاونین و تعدادی 

از مسئوالن و مدیران واحدهای شهرداری از پروژه های شهری



از شعارزدگي در ري تا عمل گرایي

دکتر احمد اسماعيلي راد فرماندار جديد شهرستان ري در مراسم معارفه، خود 
را مديــري عملياتي که تالش در حــوزه کار و عمليات دارد معرفي کرد که طي 
ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي دکتر محسني بندپي  استاندار محترم تهران، 
ايشــان را منشاء اثري براي مردم شهرستان ري دانسته و به سمت فرماندار ويژه 

ري منصوب کرده است.
دکتر اســماعيلي راد در بخش ديگر ســخنان خود به مظلوميت دولت تدبير و 
اميد پرداخت که عالرقم تخصيص بودجه در شهرستان و صرف نشدن صيح اين 
بودجه ها دولت نتوانســته است که بهترين عملکرد را در بين مردم داشته باشد. 

حال روي سخن من با شماست...
جناب آقاي دکتر احمد اسماعيلي راد

فرماندار محترم شهرستان ري
عالي ترين مقام سياســي و نماينده دولت در شهرستان ري

تردد 17 اســتان کشور به تهران از مرکز شــهر حسن آباد صورت مي گيرد و 
روزانه چندين هزار ســفر از مرکز اين شهر انجام مي شود و لذا احداث کمربندي 

شــهر حسن آباد يکي از مطالبات به حق مردم اين شهر است.
البته يکي از وعده هاي ســفر رياســت جمهوري به شهرســتان ري احداث 
کمربندي شهر حسن آباد بوده است و تا جايي که اطالع داريم 440 ميليارد ريال 

اعتبار جهت احداث کمربندي نيز مصوب شده است.
که البته دکتر جمالي پور فرماندار ســابق شهرســتان ري در يکي از نشست 
هاي خبري اعالم داشــتند که اعتبار 440 ميليارد ريالي تخصيص يافته در سفر 
رياســت محترم جمهور به شهرســتان ري به جهت بهسازي مسير مواصالتي 
کهريزک تا شــهر حسن آباد ميباشد که ايجاد پروژه  کمربندي شهر حسن آباد را 

هم در همين عنوان در دستور کار قرارداده ايم.
از آنجايي که مصوبات ســفرهاي رياست محترم جمهور در همه جاي کشور 
الزم االجراست و شخص جناب آقاي دکتر روحاني رياست محترم جمهور براي 
اين منظور به ســازمان برنامه و بودجه تاکيد کرده است و منابع مالي آن را نيز در 
اختيار قرار داده اســت از جنابعالي خواســتاريم از آنجايي عمل گرايي را سرلوحه 
کار خود قرار داده ايد، در جهت توســعه در بخش فشــافويه که بزرگترين بخش 
شهرســتان ري مي باشد و دو سوم مســاحت شهرستان ري را به خود اختصاص 
داده اســت، اقدامات و بررســي هاي الزم در جهت عملياتي شــدن اين شعار و 
وعده را در دولت تدبير و اميد و در راســتاي اعتماد ســازي مردم نسبت به دولت 

به انجام رسانيد.
علي قدرتي، فعال رسانه اي بخش فشافويه و شهرستان ري

یادداشت

ســيد فريد موســوي در گفتگو با 
خبرنگار جام جم گفت؛ اعضاي شوراي 
شهر، بخش و روستا چشم انداز توسعه 
اي ندارند و مسائل روزمره را دغدغه خود 
کرده اند. اگر اين رويه را اصالح نکنيم، 
توســعه اي در پيش روي هم نخواهيم 
داشت و ديگر نمي توانند برنامه ريزي و 

جامع و کالن را داشته باشند
  موسوي  افزود، معضل ساماندهي 
نشدن پســماندها در شــهر ري سال 
هاســت که مردم اين ناحيه را آزار مي 
دهد. لذا رســيدگي ايــن قضيه يکي از 

مطالبات اصلي و عمده بشمار مي رود.
ايشان تصريح کرد: در راستاي اقدام 

غير اصولي و غفلت هاي گذشــته که 
همچنان تبعات منفي محيط زيســتي 
آن ادامه دارد، تالش هايي در کميته اي 
از نهاد رياست جمهوري صورت گرفته 
که پيرو آن اقداماتي را شهرداري تهران 
نيز انجام داده اســت، ولي قطعا کافي 
نيســت چون نمي توانــد اين اقدامات 

منجر به نتيجه شود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: بايد شهرداري اقدامات 
زير بنايي صورت دهد تا مســائل حل و 
فصل شــود. البته که اين معضل صرفا 
مربوط به اين نهاد مذکور نيســت و مي 

طلبــد تا همه نهادهاي ملــي در مورد 
رسيدگي ورود پيدا کنند.وي اذعان کرد 
: مــا قدردان تمامي تالش هاي محيط 
زيست هستيم، اما متاسفانه غفلت هايي 
هم رخ داده و اصولي وارد هشــدار ها را 
اعمال نکرده اســت و اگر هم اقدامي و 
هشــداري بوده مثمر ثمر واقع نشده، 
بطوريکه تمامي مسائل بيشتر انباشته 
شــده تا رسيدگي شود. در ضمن آن هم 
مبالــغ و هزينه ها شــهرداري در مورد 
اقدامات و تبعات دربرداشــته شهرري 
بايد اعالم شــود تا االم اين معضل در 

اذهان عمومي آرام گيرد.
موســوي با اشــاره بر اينکه بايد از 

نواحي و بخش هاي مختلف توســعه 
يافته در راستاي پيشرفت الگوبرداري 
کرد، گفت: تهران به خودي خود توسعه 
يافته است و هنگاميکه نام استان به ميان 
مي آيد مطالبات شهرري هم بايد ديده 
شود. متاسفانه اين موضوع هنوز براي 
استان جانيافته اســت و همين مسئله 
موجــب محروميت ري شــده، چون 
اقدامــات ملي در آن صورت نمي گيرد.

نماينده مردم تهران، ري، شــميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اســالمي اضافه کرد: اعضاي شوراي 
شهر، بخش و روستا چشم انداز توسعه 
اي ندارند و مسائل روزمره دغدغه خود 
کرده اند. اگر اين رويه را اصالح نکنيم، 
توســعه اي در پيش روي هم نخواهيم 
داشت و ديگر نمي توانند برنامه ريزي و 

جامع و کالن را داشته باشند.

برنامه ریزي جامع و کالن 
نيازمند تعيين چشم اندازهاي 

توسعه

وزيــر صمت با بيان اينکه راه حل مشــکالت 
اساســي کشور و راه حل اشــتغال جوانان توجه به 
بحث توليد اســت، گفت: باتوجه به اينکه امروز در 
جنگ اقتصادي هســتيم، براي حل مشکالت و 
مقابله با تحريم ها بايد به بحث توليد توجه بيشتري 
کنيم، رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در 
جلسه هم انديشي با فعاالن اقتصادي، صنعتگران، 
تجار و سرمايه گذاران شهرستان ري اظهار داشت: 

مشکالت و موانعي که صنعتگران و توليدکنندگان 
با آن مواجه هستند هيچ کدام غيرقابل حل نيست 
لذا براي حل اين مشکالت بايد نگاهمان را عوض 

کنيم. 
وزير صمت با اشاره به تحريمهاي اخير عنوان 
کرد: دشمنان جنگ رواني و جنگ اقتصادي را آغاز 
کردهانــد و در آخرين تحريم هاي ظالمانه بر عليه 
کشــورمان در ارديبهشت ماه، صادرات ماده خام و 
واردات محصول به ايــران را آزاد و برعکس آن را 
ممنوع کردند زيرا هدفشــان اين است که ما خام 
فروشي بکنيم و محصوالت آماده را از آنها بخريم.

رحمانــي در ادامه با اشــاره به آمــار و ارقامي، 
بيان کرد: سال گذشته به طور ميانگين، 22درصد 
واردات به کشور کم شده است که در مواد مصرفي 
اين رقم باالي 31درصد اســت که اين امر ناشي از 

برخي ممنوعيتهاي ما بوده است.
وي اضافه کرد: از ابتداي ســال جاري 142قلم 
کاال را به ممنوعيتهــاي کاالهاي وارداتي اضافه 

کرديم که اين رقم ســال گذشــته 1339 قلم بود 
که امســال در مرحلــه اول 142 قلم به آن اضافه 
شــد و در مرحله دوم سال نيز تعدادي ديگر اضافه 

خواهيم کرد.
وزير صمت با بيان اينکه سياســت ما در دولت 
مقابله با واردات بيرويه است، تصريح کرد: امسال 
باالي 500 کد تعرفــه اصالح کرديم براي اينکه 
جلوي سوءاســتفاده را بگيريم و در همين راســتا 

کتاب تعرفه نيز چاپ کرديم.
رحماني با اشاره به شعار سال ابراز داشت: مقام 
معظم رهبري که بزرگ ترين حامي توليد هستند 
روز گذشته در ديدار با دانشجويان در بيانات خود به 
عملکرد مناســب وزارت صنعت اشاره داشتند که 

دانشگاهها همگام با صنعتگران باشند.
وي با تأکيد بر اينکه امسال بايد نهضت ساخت 
داخل را راه بياندازيم، افزود: کااليي که مي توانيم در 
داخل توليد کنيم را اگر وارد کنيم جنايت محسوب 
ميشــود زيرا هــم منابع ارزي هدر ميــرود و هم 

وابســتگي ايجاد ميکند لذا هر کااليي که در داخل 
قابل ساخت است بايد ورودش را ممنوع کنيم.

وزير صمت با بيان اينکه اين فرهنگ را ترويج 
دهيم، يادآور شد: بايد وقتي کسي از توليد حمايت 
مي کند ارزش تلقي شود و هرکس حمايت نميکند 
از بحث امربه معروف و نهي از منکر استفاده کنيم 

و تذکر بدهيم.
رحماني اظهار کرد: امروز راه حل مشــکالت 
اساســي کشور و راه حل اشــتغال جوانان توجه به 
بحث توليد اســت؛ در همين راســتا در وزارتخانه 
ادارهــاي تحت عنوان مرکــز حمايت از پيگيري 

ساخت داخل ايجاد کرده ايم.
وي با بيان اينکه واحدهاي توليدي بزرگ بايد 
به صــورت ويژه مورد توجه قرار بگيرند، گفت: هر 
کسي توليد داخل را همراهي نکند و مانع ايجاد کند 
در جنگ امروز در طرف دشــمن قرار گرفته است 
لذا هر دســتگاهي از توليد حمايت نکند پيگيري 

خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

راه حل مشکالت کشور توجه به توليد است
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هم انديشي با فعاالن 
صنعتي شهرستان ري

احمد اســماعيلي راد فرماندار ويژه 
شهرســتان ری در نشست هم انديشي 
بــا فعاالن صنعتي شهرســتان ري که 
با حضــور وزير صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد به بيان مشکالت و معضالت 

شهرک صنعتي شمس آباد پرداخت.
شــهرک صنعتــي شــمس آبــاد 
مهمتريــن، بزرگتريــن و وســيعترين 
شــهرک صنعتي کشور با وسعت 2791 
هکتار و 3300 واحد داراي پروانه و 500 
واحد بــدون پروانه فعال بوده که حدود 

33 هزار نفر اشتغال به کار دارند.
در صورت توجه به شــهرک صنعتي 
شمس آباد و عملي شدن ظرفيت اسمي 
آن مي تــوان تا 100 هــزار نفر در اين 

شهرک مشغول شوند.
باتوجه بــه کمبود آب در شــهرک 
صنعتــي شــمس آ باد،محدوديت مالي 
براي تأميــن آب بزرگترين شــهرک 
صنعتي خاورميانه در شهرري رفع شود.

در حال حاضر مشکل تأمين برق در 
اين شــهرک وجود ندارد اما در صورت 
عدم رســيدگي به مشــکالت برق اين 
شــهرک، با توسعه شــهرک و افزايش 
واحدهاي صنعتــي در آينده نزديک با 
مشــکل تأمين برق نيز روبه رو خواهيم 

شد.
ترافيــک ســنگين صبحگاهي در 
ورودي شهرک شــمس آباد مشکالتي 
را براي شــاغالن در اين شهرک ايجاد 
کرده و ســبب اتالف وقت صنعتگران و 
کارگران شــده که بايد در اين زمينه نيز 

چارهجويي شود.
 مهمتريــن اولويت هاي شــهرک 
صنعتــي شمســآباد ايجــاد و حفــظ 
اشــتغال اســت که در صورت تکميل 
ظرفيت هاي شــهرک، براي 100 هزار 

نفر ايجاد اشتغال مي کند.

خبر

پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرداری حسن آباد فشافویه



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  تحریریه شهرستانها: 021-44233511

سرپرست شرق استان تهران: حسین عسگری
  دفتر سرپرستی شرق استان تهران:

36025835
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بين که چون همی سپرم

چنين که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو در گذرم

خبر

بخشدار فشافويه:
 درمانــگاه  تامين اجتماعي 
شــهداي فشــافويه افتتاح 

مي  شود
 

فيض اله امامي بخشــدار فشافويه در بازديد مهندس 
خراساني مدير عامل شــرکت خانه سازان ايران زير 
مجموعه سازمان شستا، از درمانگاه تامين اجتماعي، 
که دکتر تاجيک شــهردار حسن آباد نيز حضور داشت 
گفــت: درمانگاه تامين اجتماعي بصــورت کامل با 
تجهيزات و نيروي انســاني در هفته تامين اجتماعي 

در تيرماه افتتاح و به بهره برداري مي رسد.
بخشدار فشافويه افزود، درمانگاه تامين اجتماعي 
بزرگترين درمانگاه سازمان تامين اجتماعي در سطح 
اســتان تهران است و اســم آنرا بياد شهداي گرانقدر 
بخش به نام درمانگاه  شــهداي فشافويه  نامگذاري 

کرده ايم.
رئيس مجمع سالمت و بهداشت فشافويه گفت: 
درمانگاه شهداي فشــافويه با مساحت 5600 متر و 
زيربناي 2700 متر در دو طبقه و پارکينگ، داراي شش 
اتاق پزشک، يک اتاق پزشک زنان و يک اتاق پزشک 
کشــيک، اتاق عمل جراحي، اتاق احيا قلب، دو اتاق 
بســتري زنان و مردان، داروخانه و تزريقات، دو اتاق 
دندانپزشکي، دو آزمايشگاه خونگيري مردان و زنان 

و دو اتاق ميکرو بيولوژي و انگل شناسي مي باشد.
امامي افزود: براي افتتاح اين پروژه فشــار زيادي 
را تحمل کردم و اصرار داشــته و دارم که افتتاح زماني 
بايد انجام شود که هم تجهيزات و هم نيروي انساني 
آن بطور کامل باشــند. و انشاهلل با قول جدي که آقاي 
خراساني به بنده داده اند، در تيرماه وبه مناسبت هفته 
تاميــن اجتماعي با امکانات کامل بــه بهره برداري 
مي رسد. بخشدار فشــافويه گفت: با مذاکراتي که با 
دوســتان تامين اجتماعي داشته ايم، مقرر گرديد که 
بيشترين نيروي انســاني را از بخش فشافويه جذب 

نمايند.

راهپيمايي روز جهاني قدس
 در حسن آبادفشافويه 

حجت االســالم شيخ عبدالعلي استيري امام جمعه حسن آباد 
فشــافويه  به خبرنگار ما گفت؛مردم متدين و روزه دار شهرحسن 
آبادفشــافويه همزمان با سراسر کشور با حضور در راهپيمايي روز 
قدس جنايات رژيم غاصب صهيونيســتي در فلسطين اشغالي را 
محکوم کردند و در پايان اين راهپيمايي قطعنامه سراســري روز 
جهاني قدس قرائت شد و مردم با تکبير اللهاکبر آن را تائيد کردند.  
ايشــان از حضور گرم و آگاهانه همه ي اهالي واليتمدار و روزه دار 
حسن آباد فشــافويه در راهپيمايي روزجهاني قدس و آخرين نماز 
جمعه ماه رمضان ســال 98 و هم چنين شرکت در مراسمات ليالي 

قدر  تشکر و سپاسگزاري نمود.

خبر

گلریزان آزادی زندانيان جرائم غيرعمد در شهرک 
صنعتی شمس آباد 

يکــم خــرداد 1398 مصــادف با 
شانزدهمين روز از ماه مبارک  رمضان 
بــرای  چهارمين ســال متوالی آيين  
گلريزان آزادی زندانيــان غيرعمد به 
همت هيئت مديره شــرکت خدماتی 
شهرک صنعتی شمس آباد و با مشارکت 
دفتر امام جمعه و حوزه قضايی فشافويه 
و بــا حضــور ارزشــمند صنعتگران و 

صاحبان صنايع شــمس آباد ، کســبه 
و اصنــاف ، خيرين و مديران شــهری 
حسن آباد فشافويه در سالن اجتماعات 
ســاختمان فناوری شــهرک صنعتی 

شمس آباد برگزار گرديد.
 داوود ولی در گفتگو با خبرنگار جام 
جم شرق اســتان تهران از جمع آوری 
مبلــغ 350 ميليون تومان کمک نقدی 

جهت آزادسازی هموطنان دربند جرائم 
غير عمد توســط خيرين و نيکوکاران 
فشــافويه در اين مراســم خبر داد و از 
مشــارکت و همدلی تمامی دلسوزانی 
که در اين آيين نوعدوستی نقش آفرين 
بودند و مجريان و بانيان اين مراســم را 
ياری رساندند ، صميمانه سپاسگزاری 

کرد .

مالک شرکت رویای مبل ماندگار مطرح کرد؛

 توليد مبل از پليمر، برای اولين بار در دنيا

آیين نيکوکاري روستاي ابراهيم آباد برگزار شد
آيين نيکوکاري روســتاي ابراهيــم آباد در بخش 
فشــافويه با هدف تهيه ارزاق براي ايتــام و نيازمندان 
روستا به همت بزرگان روستاي ابراهيم آباد برگزار شد.

مهندس محمد شريفي، دهيار روستاي ابراهيم آباد 
در مراسم جمع آوري کمک به منظور ارايه به نيازمندان 
روستا مطرح کرد: يکي از اقدامات مهم شوراي اسالمي 
روستاي ابراهيم آباد تاســيس خيريه به منظور شفاف 

سازي امور خيريه در روستا است.
وي تصريح کرد: با تاسيس مرکز خيريه در روستاي 
ابراهيم آباد کليه امور مربوط به کمک هاي ارايه شده به 
خيريه، شناسايي نيازمندان و مستمندان و مراودات مالي 

شفاف سازي شد.
شريفي در ادامه گفت: کليه فعاليت هاي مرکز خيريه 
روستا از سوي کميته امداد به صورت آنالين رصد ميشود 
و تاکنــون در حدود 89 ميليون تومان کمک هاي نقدي 

از سوي اهالي روستاي ابراهيم آباد در اختيار مرکز خيريه 
قرار گرفته اســت. در ادامه اين مراسم علي پستا، رييس 
شوراي اسالمي روســتاي ابراهيم آباد اظهار داشت: با 
افتتاح مرکز نيکوکاري روســتاي ابراهيم آباد در حدود 
89 ميليون تومان کمک نقدي از ســوي اعضاي هيات 

مديره جمع آوري شــده است. وي افزود: در اين ميان به 
واســطه رصد آنالين کميته امداد از سامانه و بر اساس 
آمار ارايه شــده، روســتاي ابراهيم آباد تا کنون در ميان 
روستاهاي شهرستان ري در رتبه اول از نظر جمع آوري 

کمک قرار دارد.

همچنين حجت االسالم سعيد مقدم، امام جماعت 
روســتاي ابراهيــم آباد در آيين جمــع آوري کمک در 
روستاي ابراهيم آباد مطرح کرذ: در تمامي روزهاي سال 
توجه به نيازمندان محسوس است اما در ماه رمضان بايد 

اين توجه به صورت ويژه اتفاق بيفتد.
وي افزود: شــرايط فعلي اقتصادي کشــور مناسب 
نيســت و مردم به ســختي امرار معاش ميکنند لذا در 
راستاي حفظ سنت حســنه حضرت اميرالمومنين )ع( 
يتيم پروري به دور هم جمع شديم تا از اين امتحان الهي 
ســربلند بيرون رويم. مقدم تصريح کرد: هدف ما از اين 
گرهم آيي ياري رســاني به مستمندان محله و روستاي 

ابراهيم آباد است.
گفتني اســت در اين مراسم به منظور کمک به ايتام 
و نيازمندان روستاي ابراهيم آباد مبلغ 13 ميليون و 500 

هزار تومان جمع آوري شد.

خدمات غير حضوري سازمان 
تامين اجتماعي

محمد محمــودي رياســت اداره تامين 
اجتماعي حسن آباد فشــافويه در گفتگوي 
خبرنگار روزنامه جام جم از راه اندازي سامانه 
متمرکز خدمات غير حضوري سازمان تامين 
اجتماعي طرح ملي دکتر-نوربخش خبر داد.

محمودي اظهار داشت؛ تمامي اقشارتحت 
پوشش سازمان ) بيمه شدگان، کارفرمايان، 
مستمري بگيران( در راستاي مديريت کيفيت 
خدمات و مشــتري گرايي مي توانند از همه 

امکانــات و خدمات  متنوع ســازمان تامين 
اجتماعي از طريق لينک 

https://eservices. 
tamin.ir

بهــره مند گردند. همچنيــن جهت رفع 
مشکالت و يا طرح ســواالت و نظرات خود 
مي توانند از طريق شــماره -تلفن-1420 با 
مرکز ارتباط مردمي سازمان تامين اجتماعي 

ارتباط برقرار نمايند.

شرکت رويای مبل ماندگار به عنوان بنيانگذار صنعت مبل 
پليمری با شــعار حفظ طبيعت پا به عرصه توليد گذاشــته و با 
استفاده از دانش و تخصص طراحی و با نگرشی جهانی با بهره 
گيری از مواد نو و قابل بازيافت ، علمی نوين در صنعت مبلمان 

بنا نهاده است.
ســعيد محمد رضايی بيدگلی، مالک شــرکت رويای مبل 

ماندگار در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: شرکت رويای 
مبل ماندگار در شهرک شمس آباد و در زمينه توليد ميز و صندلی 
پليمری فعاليت دارد. اين شــرکت فعاليت خود را از سال 1387 

و به واسطه آشنايی و عالقه به صنعت پليمر آغاز کرده است.
 وی بــا بيان اينکه اســتفاده از پليمر به جــای چوب برای 
نخســتين بار در دنيا اجرا شده، افزود: هدف ما تهيه کااليی به 

وسيله پليمر و به منظور رقابت با چوب و فلز است و در پی انجام 
کاری نو و بدون رقيب، مخصوصا در صنعت پليمر هستيم.

مالک شــرکت رويای مبل ماندگار در ادامه مطرح کرد: در 
آغاز فعاليت در زمينه فروش چندان موفق نشدم، اما در توليدات 
بعدی توانايــی فروش اجناس پليمــری و جايگزين چوب را 
پيدا کــردم.وی تاکيد کرد: در واقع برای نخســتين بار در دنيا 
در شــرکت مبل ماندگار پليمر جايگزين چوب شد. اين کاالها 
ظاهری کامال شبيه به چوب دارند، اما مزايايی نيز در مقابل لوازم 
چوبی دارند که عبارت اســت از زيبايی بيشتر از اجناس چوبی، 
قيمت تمام شــده يک چهارم لوازم چوبی، ضد آب ، استحکام 

باال، ضد موريانه و … است.
محمدرضايی اضافه کــرد: اين اجناس از عمر نامحدودی 
برخوردار اســت و به هميــن دليل بازار مصــرف آن در ميان 
تاالرداران و رستوران داران مورد استقبال قرار گرفته است. وی 
تصريــح کرد: در واقع مبلمان پليمری که به رنگ و طرح چوب 
ساخته می شود برای اولين بار در دنيا در شهرک صنعتی شمس 

آباد ساخته می شود.
مالک شــرکت مبل ماندگار با اشاره به اهميت حفظ محيط 

زيست در کشور و شهرستان ری افزود: در صنعت پليمر از مواد 
بازيافتی abs و مواد بازيافتی کارخانجات استفاده می شود و 

تاکنون از قطع حدود 20هکتار درخت جلوگيری کرده است.
وی گفت: اميدواريم که در آينده نزديک شاهد تاسيس مرکز 

پليمر کشور باشيم.
محمدرضايــی در ادامه در خصوص تعامــل با کارگران   و 
جلب رضايت آنها گفت: با توجه به شرايط سال 98 نياز به کمک 
بيشتری از سوی پرسنل داريم و با توجه به شرايط درصدديم که 
اين مجموعه يکرنگ و هم هدف شود. با توجه به اينکه شرايط 
اقتصادی و فشار کار بر کارگران زياد بود، بر آن شديم که در روز 

کارگر از زحمات کارگران تقدير کنيم.
 در واقع يکرنگ شــدن کارکنان الزمه موفقيت در ســال 
جاری است.وی در پايان با بيان اينکه اين شرکت در ابتدا با 15 
پرســنل شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای 150 پرسنل 
اســت، اظهار داشت: جشن روز کارگر که با حضور رئيس اداره 
کار، رئيس اداره عقيدتی سياسی و مسئوالن ادارات شهرستان 

برگزار شد بازخورد خوبی در ارتباط با کارگران داشت. 
خبرنگار: علی قدرتی

استقبال  با  طرح »سينما سالم« 
شهروندان روبرو شد

»سيد حســن صفوي« رييس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي شهرستان ري 
در گفتگو با خبرنگار ما گفت؛طرح »سينما 
ســالم« بــراي اولين بار در حســن آباد 
فشافويه از توابع شهرستان ري کار خود را 
آغاز کرد که با اســتقبال خوب شهروندان 

حسن آباد فشافويه  روبرو شد.
 در اين طرح همزمان با سراسر کشور، 
در نقاط فاقد ســينما فيلم هاي روي پرده 
و روز کشــور با کيفيت ديجيتال با قيمت 

مناسب و يا رايگان اکران مي شود.
صفــوي از تعامــل ســه جانبه ميان 
شورا، شــهرداري و اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمي با موضوع  تحول فرهنگي در 
فشــافويه خبر داد و تصريح کرد: حفظ و 
توسعه زير ساختهاي فرهنگي و هنري و 
حمايت از فعاالن فرهنگي هنري و حوزه 
هاي موثر در ايــن عرصه که دامنه هاي 

بسيار گسترده و قابل توجه دارد، از اهميت 
بااليي برخوردار است. 

رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
شهرســتان ري يادآور شد: طرح »سينما 
سالم« پنج شــنبه هر هفته با همکاري 
انجمن ســينماي جوانان ايــران، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ري، 
شــهرداري و شوراي اسالمي حسن آباد،  
برگزار و فيلم هاي روز کشــور در ســالن 
ميالد نور شهرداري حسن آباد براي مردم 

اکران مي شود.

جهت دريافت اخبار حسن آباد فشافويه عضو پايگاه خبری 
ندای فشافويه شــويد ندای فشافويه پل ارتباطی بين مردم و 
مسئولين شهر است با هدف بررسی اتفاقات، رويدادها، مسائل 
و مشــکالت مردم؛ که آنها را جهت پيگيری با مسئولين شهر 

مطرح می کند.
@NedayeFashafoyeh 

@Ali_Ghodrati- 66 پل ارتباطی با مديريت
علی قدرتی مديريت پايگاه خبری ندای فشافويه و نماينده 
رســمی روزنامه سراسری ايران، جام جم و سايه در شهرستان 

ری - بخش فشافويه شماره تماس: 09191049115


