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بازنگری در طراحی شــهری و بهبود روشــنایی معابر در دســت اقدام اســت

شرق استان تهران

پردیس: شهردار 

3

 احمد رسولی نژاد  نماینده مجلس:
بیشتر بخوانید

ورامین با بی مهری 
زیادی روبرو شده است 

کار اصولی و شفاف سازی؛ 
مهم ترین اصل مدیریت 

شهری پاکدشت 

 عملکــرد منفعالنــه جهاد 
کشاورزی از عوامل ساخت 

و ساز غیر مجاز 

امام جمعه موقت ورامین:

شهردار پاکدشت: 

فرماندار دماوند:

 منازل مسکونی بیمه 
می شوند

کورش میرزایی، شهردار فرون آباد پاکدشت گفت: 
ریزی های  برنامه  با  شهر  مسکونی  منازل  تمام 
صورت پذیرفته توسط شهرداری زیر پوشش بیمه حوادث قرار 

گرفته و هزینه ای از شهروندان برای کار دریافت نشده است. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای 
عنایت  با  افزود:  میرزایی  مهندس  آباد،  فرون  شهر  اسالمی 
و  بوده  حوادث  بیمه  فاقد  شهر  مسکونی  منازل  این که  به 
هنگام حادثه متحمل خسارت و هزینه های  زیادی می شود 
و همچنین با توجه به قرارگیری شهر در جنوب بزرگراه امام 
رضا)ع( و احتمال بروز خطراتی از قبیل سیل و آبگرفتگی، بر آن 
شدیم تمام منازل مسکونی شهر را زیر پوشش بیمه حوادث 

قرار دهیم. 

 کوروش میرزایی شهردار 
فرون آباد:
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 دماوند و فیروزکوه  ازمحرومیت رنج می برند

مدیرعامل شرکت عمران پردیس:

 متروی تهران -  پردیس 
یل نهایی مصوبه دولت  روی ر
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حسینعلی حبیبی نژاد، دانش آموخته رشته پزشکی که این روزها در دشت ورامین 
در حوزه پزشکی به مردم این دیار  خدمت می کند با داشتن روحیه جهادی خدمت  

به عنوان یکی از چهره های محبوب در میان مردم زبانزد عام و خاص  می باشد. 
وی متولد 1364 بوده و یکی از چهره های جوان جبهه سالمت و  درمان است که 
فعالیت های چشمگیری  در زمینه های فرهنگی و اجتماعی در کنار کار طبابت داشته 
است. وی دارای سابقه 9 سال طبابت در زمینه بیماری های داخلی و درمان اعتیاد 
می باشد. حبیبی نژاد دانشجوی پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت در سال 1390 ، 
نویسنده کتاب پاتولوژی پایه به زبان ساده و انتشار 9 مقاله علمی در نشریات معتبر 
علمی، دریافت جوائز از انجمن قلب اروپا و انجمن گوارش اروپا را در کارنامه خود 

دارد.
* باید کوشید تا باری از دوش مردم برداشته شود

به گزارش خبرنگار جام جم دکتر حبیبی نژاد ضمن این که خدمت به مردم از مهم 
ترین رکن انسانیت و درستی در اخالق و منش است اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السالم خدمت به مردم و نیازمندان جامعه است. 
از دیدگاه مکتب حیاتبخش اهل بیت علیهم السالم خدمتگزاری به افراد جامعه، 
حد و مرزی ندارد و یک دین باور حقیقی در تمام صحنه های زندگی با الهام از رهبران 
آسمانی خویش می کوشد تا باری را از دوش دیگران بردارد و خدمتی را به بشر ارائه 

کند.
* مردم صداقت و روحیه جهادی را نیاز اصلی می دانند

حبیبی نژاد که در انتخابات گذشته مجلس شورای اسالمی یکی از کاندیدا های جوان 
و با انگیزه بود اذعان کرد: مدیریت جهادی نیاز امروز کشور برای توسعه فرهنگی و 
اقتصادی است. مدیریت جهادی به مدیریتی اطالق می شود که از یک سو با علم و 
دانش روز بشری سروکار دارد و از سوی دیگر با مفهوم جهاد در بار معنایی انقالبی 
و ارزشی آن، ارتباطی تنگاتنگ دارد. این نوع مدیریت می تواند به عنوان منطقی ترین 
و کارآمدترین الگوی مدیریتی برای تحقق آرمان ها و اهداف انقالب و نظام اسالمی 

مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
کرد:  اضافه  و  دانست  مردم  به  صادقانه  خدمت  را  معروف  باالترین  نژاد  حبیبی 
جایگاه و پست مدیریتی گذرا خواهد بود بنابراین مدیران با رعایت شان مردم در 
کنند و  از حب و بغض شخصی و تسویه حساب خودداری  نحوه خدمات رسانی 
باید صداقت را در امور خود به عنوان رکن اصلی قرار داده و این امر را از مهم ترین 

خصوصیات خدمت گزاری به مردم دانست.
* اخذ نتیجه مناسب با وجود حضور کم در عرصه انتخابات

حبیبی نژاد در خصوص بصیرت و نگاه با علم مردم به مسئوالن و خدمتگزاران تاکید 
کرد: در طول روز حدود ۸ ساعت را مشغول درمان و سالمت شهروندان هستم، با 
آن ها در زمان مراجعه گاهی به گفتگو می پردازیم و معتقد به این هستم که هر کدام 
از ما ، باید در کنار سخنوری گوش شنوایی برای دردهای جامعه  و مطالبات مردم 

داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: مصداق صداقت در عمل را من زمانی درک کردم که با ورود به 
انتخابات مجلس شورای اسالمی با توجه به زمان کم حضور توانستیم نتیجه قابل 

قبولی را به دست بیاوریم که آن را ثمره خدمت خالصانه و صادقانه می دانم.
* راه حل مشکالت حضور جوانان در عرصه های مختلف در گام دوم انقالب است

حبیبی نژاد در خصوص حضور جوانان در عرصه های مختلف ضمن تاکیدات رهبر 
معظم انقالب اسالمی افزود: همه ما دیدیم که رهبر عزیزمان به مناسبت چهلمین 

سالروز پیروزی انقالب اسالمی و ورود جمهوری اسالمی به فصل جدیدی از زندگی، 
در بیانیه ای راهبردی به تبیین ویژگی های مسیر پر افتخار پیموده شده در 40 سال 
گذشته و برکات انقالب اسالمی در رساندن ایران به جایگاه شایسته ملت پرداختند 
گام  برداشتن  آینده و نقش بی بدیل جوانان در  به  امید واقع بینانه  بر  تأکید  با  و 
بزرگ دوم به سمت آرمان ها، خطاب به جوانان و آینده سازان ایران مقتدر، الزامات 
این جهاد بزرگ را در ۷ سرفصل اساسی بیان کردند. کلیدواژه اصلی بیانیه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای که گام دوم انقالب اسالمی پس از پایان ۴۰ سال ابتدایی را تبیین 
می کند، »جوانان« بودند: »اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، 
این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می گذارد تا بخش 

دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم«.
بر  با تالش و همت مضاعف عالوه  امیدوارم  کرد:حال  تاکید  پایان  نژاد در  حبیبی 
خدمت در سنگر درمان و سالمت گام هایی دیگر جهت شکوفایی، رشد، توسعه 
و آرامش شهروندان بردارم و در کنار جوانان فرهیخته، ارزشی و انقالبی برای میهن 

عزیزمان روز به روز افتخارآفرینی و رشد به ارمغان بیاوریم.

ح کرد؛ حبیبی نژاد در گفتگو با جام جم مطر

خدمت به مردم با روحیه جهادی،  علم و مدیریت



کـورش میرزایـی، شـهردار فـرون آبـاد پاکدشـت گفـت: تمام منازل مسـکونی شـهر بـا برنامه 
ریزی های صورت پذیرفته توسط شهرداری زیر پوشش بیمه حوادث قرار گرفته و هزینه ای 

از شـهروندان برای کار دریافت نشـده اسـت. 
بـه گـزارش جام جـم بـه نقـل از روابـط عمومـی شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر فـرون آبـاد، 
مهنـدس میرزایـی افـزود: بـا عنایـت بـه این کـه منـازل مسـکونی شـهر فاقـد بیمـه حـوادث 
بـوده و هنـگام حادثـه متحمـل خسـارت و هزینه هـای  زیـادی می شـود و همچنیـن بـا توجـه 
بـه قرارگیـری شـهر در جنـوب بزرگـراه امـام رضـا)ع( و احتمـال بـروز خطراتـی از قبیـل سـیل و 
آبگرفتگی، بر آن شدیم تمام منازل مسکونی شهر را زیر پوشش بیمه حوادث قرار دهیم. 
از  آتـش سـوزی  بـا اشـاره بـه این کـه تمامـی منـازل مسـکونی شـهر در برابـر سـیل  و  وی 
سـوی شـهرداری بیمـه حـوادث شـده اسـت و هزینـه ای از شـهروندان بـرای ایـن کار دریافت 
نمی شـود، اضافـه کـرد: ایـن اقـدام می توانـد دغدغـه و اسـترس شـهروندان در مقابلـه بـا 

را کاهـش دهـد. این گونـه حادثه هـا 
* خدمت کردن به شهروندان یک وظیفه است 

میرزایـی هـدف از برپایـی ایـن جلسـه را بررسـی وضعیـت موجـود شـهر فـرون آبـاد در حـوزه 
گازرسانی، توجه به مشکالت و کاستی ها با هدف حل آنها و رسیدن به یک تعامل سازنده 
و قابـل قبـول بیـن شـهرداری بـا نهاد هـای ذیربـط دانسـت و افـزود :  انشـاءاهلل خروجـی ایـن 
جلسـه منجـر بـه تعامـل و همـکاری و در نتیجـه رفاه حال این همشـهریان عزیزمان باشـد.
 وی بـا اشـاره بـه این کـه بخشـی از مراجعـات شـهروندان بـه شـهرداری و شـورا در زمینـه 
مشکالت گاز رسانی به برخی از نقاط شهر است، اضافه کرد: بحث گازرسانی به شهروندان 
و سـاکنان مناطق تازه الحاق شـده به بافت شـهری از دغدغه های مدیریت شـهری اسـت و 

گازرسـانی کامـل بـه شـهر فـرون آبـاد هـدف نهایـی مـا در این خصـوص خواهـد بود. 
تسـهیل در رونـد جانمایـی ایسـتگاه تقلیـل فشـار گاز T.B.Cشـماره۳، شـبکه گـذاری بلـوار 
۳۵متـری امـام خمینـی )ره(، خیابان هـای مقـداد و ائمـه اطهار و احـداث سـاختمان اداره گاز از 

جملـه مباحثـی بـود کـه در ایـن جلسـه توسـط شـهردار بیان شـد.
*  عمران و آبادانی فقط با مشارکت شهروندان میسر می شود

این مقام مسـئول گفت: عمران و آبادانی شـهر با مشـارکت و همکاری شـهروندان میسـر 
می شود و همه باید دست به دست هم دهیم تا شهری در خور شأن شهروندان بسازیم. 
میرزایـی بـا بیـان این کـه تامیـن رفاه حال شـهروندان و زیباسـازی و بهسـازی فضاها و مناظر 
شـهری از جمله وظایف شـهرداری اسـت که به عنوان اولویت کاری در دسـتور کار مجموعه 
مدیریـت شـهری قـرار دارد، افـزود: اجـرای طرح های زیرسـاختی در سـطح شـهر به منظور رفع 

مشـکالت شـهروندان و در راسـتای توسـعه شهر انجام می شود. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه جلـب رضایـت شـهروندان با پیگیـری و تسـریع در پروژه های عمرانی 
صـورت خواهـد پذیرفـت، بیـان داشـت: از شـهروندان محتـرم درخواسـت می کنـم همچون 
گذشـته بـا مجموعـه مدیریـت شـهری همـکاری نمـوده و در انجـام عملیات هـای عمرانـی و 
خدماتـی مجموعـه مدیریـت شـهری را همراهـی نمـوده تـا شـاهد رونـدی روبه رشـد باشـیم. 

* افزایش ایمنی در شهر فرون آباد
شـهردارفرون آباد در بخش دیگری از صحبت های خود به پروژه سـاختمان شـماره۲ آتش 
نشـانی کـه از پروژه هـای مهـم و تأثیـر گـذار شـهرداری در حـوزه خدمـات شـهری اسـت، اشـاره 
داشـت و تصریح کرد: این پروژه به نام سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی مزین گردیده 

است. 
و  مربـع  متـر   ۷۰۰ مسـاحت  بـه  زمینـی  در  سـاختمان  ایـن  این کـه  بیـان  بـا  میرزایـی 
کار اتمـام  حـال  در  دوآشـیانه  و  اداری  سـاختمان  شـامل  مربـع  متـر  زیربنـای۳۸۶   بـا 
 مـی باشـد، تاکیـد کـرد :بـا بهـره بـرداری از ایـن سـاختمان، میـزان سـرانه خدمـات شـهری 
ارتقـای قابل توجهـی خواهـد یافـت و باعـث تسـریع در ارائـه خدمـات ایمنـی و پیشـگیری بـه 

شـهروندان خواهـد شـد. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه سـاختمان آتـش نشـانی در مراحـل پایانـی قـرار دارد، هـدف اصلـی 
مجموعه مدیریت شهری در بهره برداری از این پروژه را امدادرسانی در زمینه های مختلف 

بویـژه فعالیت هـای عمرانـی فراهـم می شـود.

* اهداف اصلی آزادسازی ایجاد حلقه های ارتباطی است
مسـیر های  و  معابـر  بیـن  ارتباطـی  حلقه هـای  ایجـاد  این کـه  بیـان  بـا  میرزایـی  کـوروش 

آزاد سـازی معابـر سـطح شـهر اسـت،  اصلـی و فرعـی شـهر از اهـداف اصلـی بازگشـایی و 
و  بهبـود  جهـت  در  ترافیکـی  گره هـای  رفـع  و  شـهروندان  رفـاه  تأمیـن  هـدف  بـا  افـزود: 
 ارتقـای سـطح کیفـی حمـل و نقـل و تـردد شـهری طـرح آزاد سـازی معابـر در دسـتور کار قـرار 

گرفته است .
شـهرداری فـرون آبـاد خاطرنشـان کـرد: بـا هـدف تعریـض معابـر و آسـان سـازی عبـور و مـرور 
بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه و در راسـتای  شـهروندان و رفـع مشـکالت ترافیکـی و 
خدمـت رسـانی بهتـر و شایسـته بـه شـهروندان و ایجـاد حلقه هـای ارتباطـی مناسـب بیـن 
معابـر  اصلـی و فرعـی شـهر، بازگشـایی و آزاد سـازی۵۱۰۰متر مربـع از عرصـه و ۱۷۰۰متـر مربـع از 
اعیـان شـرکت تهـران سـوفالین واقـع در طـرح تعریـض بلـوار ۳۵متـری امـام خمینـی )ره(بـه 
عنـوان یکـی از مهم تریـن طرح هـای آزادسـازی معابـر در سـطح شـهر کـه بـا اسـتفاده از سـاز 
و کار قانونـی بـا مالـک شـرکت توافـق گردیـده تـا از بـار ترافیکـی این قسـمت از شـهر کاسـته 

شود. 
وی اضافه کرد: در همین راستا عملیات تخریب و آزادسازی ملکی واقع در خیابان ولیعصر 
)عج(تقاطع خیابان مقداد که یکی از پر ترددترین معابر شـهری اسـت نیز صورت پذیرفت 
و در جهت رفع مشکل تردد شهروندان و روان سازی ترافیک شهری و با توافقات صورت 

گرفته با مالک اقدام به تخریب و آزاد سـازی به مقدار ۱۱۶/۸۹متر مربع شـد. 
تالش برای خدمت رسانی با تمام توان

شـهردار فرون آباد با بیان این که با تمام توان در خدمت رسـانی به شـهروندان فهیم شـهر 
تالش خواهیم کرد، افزود: خدمت رسانی و روند توسعه زیربنایی شهر تداوم می یابد. 

وی اضافـه کـرد: بـا برنامـه ریزی هـای انجـام شـده و در سـایه همـکاری مجموعـه شـورا و 
مدیریـت شـهری، اقدامـات موثـری در راسـتای تغییـر چهـره شـهر و تسـریع در رونـد آبادانـی 

شـهر صـورت پذیرفتـه و در دسـتور کار قـرار دارد. 
تـوان  بـا تمـام  کـه  آبادانـی شـهر اسـت  و  این کـه هـدف مـا توسـعه  بـه  بـا اشـاره  میرزایـی 
کـرد و شـهروندان عزیـز  بـه شـهروندان فهیـم شـهر تـالش خواهیـم  در خدمـت رسـانی 
بداننـد در راه خدمـت رسـانی لحظـه ای کوتاهـی نخواهیـم کـرد، عنـوان کـرد: فعالیت هـای 
مشـاهده قابـل  بخش هـا  سـایر  در  چـه  و  خدماتـی  و  عمرانـی  بحـث  در  چـه   شـهرداری 

 می باشد .
* افزایش سرانه فضای سبز و بوستان در سطح شهر

میرزایـی در ایـن خصـوص افـزود: بـا برنامـه ریزی هـای صـورت گرفتـه در راسـتای کاشـت 
درخـت و نهـال تالش هـای زیـادی صـورت پذیرفتـه و تعـداد زیـادی نهـال و درخـت در سـطح 
شـهر غرس شـده اسـت و انتظار داریم شـهروندان در نگهداری آنها با شـهرداری همکاری 

مناسـب و شایسـته ای داشـته باشـند.
وی اضافـه کـرد: ایجـاد فضاهـای سـبز سـطح شـهر در کنـار کاشـت انـواع درختچـه، درخـت و 
گل و گیـاه، آبیـاری تحـت فشـار بلوارهـا، تهیـه و نصـب فالورباکـس و توزیـع رایـگان نهـال در 
بین شـهروندان و همچنین افزایش سـرانه فضای سـبز بخشـی از اقدامات صورت گرفته 

در حـوزه فضـای سـبز شـهرداری بوده اسـت.
سـطح  در  جدیـد  بوسـتان های  ایجـاد  و  سـبز  فضـای  سـرانه  ارتقـای  افـزود:  ادامـه  در  وی 
شـهر از جملـه اقدامـات مجموعـه مدیریـت شـهری و شـورای اسـالمی شـهر مـی باشـد 
و  شـهری  سـبز  فضـای  سـرانه  افزایـش  هـدف  بـا  بوسـتان  ایـن  اسـاس  همیـن  بـر  کـه 
سـاختمان  جنـب  شـهروندان  بـرای  نشـاط  ایجـاد  و  سـالمت  شـاخص های  بهبـود  نیـز 
حـال  در   ) سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهبد  )سـاختمان  نشـانی  آتـش   2  شـماره 

احداث است.
 6 هزار مترمربـع با هدف ایجاد 

ً
  وی اضافـه کـرد: ایـن بوسـتان در فضایـی بـه وسـعت حدودا

فضای مناسـب برای شـهروندان در دسـت سـاخت می باشد.
*  تداوم عملیات گندزدایی و ضدعفونی مدارس فرون آباد

شـهردار فـرون آبـاد گفـت: بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا و ارتقـای بهداشـت 
محیطـی عملیـات گندزدایـی و ضدعفونـی مـدارس سـطح شـهر ادامـه دارد. 

مهنـدس میرزایـی افـزود: عملیات شستشـو، ضدعفونی و گندزدایی مدارس سـطح شـهر 
بـا هـدف مقابلـه بـا ویـروس کرونـا ادامـه دارد و بـه صـورت جهـادی توسـط حـوزه معاونـت 

خدمـات شـهری شـهرداری اجـرا مـی شـود.
وی تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر از هیچ تالشی تا زمان رفع 
ایـن معضـل دریـغ نخواهـد کرد و از تمام امکانات و توانایی های خود جهت حفظ سـالمت 

و امنیت شهروندان استفاده خواهد نمود.
 وی عنـوان کـرد: مجموعـه مدیریـت شـهری تـا ریشـه کن شـدن این ویـروس فعالیت های 
خـود را جهـت مبـارزه و پیشـگیری از شـیوع آن ادامـه خواهـد داد و همـواره در کنـار مـردم 

خواهـد بـود تـا بـا حفـظ سـالمتی از ایـن وضعیـت بحرانـی کشـور عبـور کنیم.
* آمادگی مدیریت شهری فرون آباد در برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

شـهردار فـرون آبـاد در جلسـه سـتاد گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد هفتـه دفـاع مقـدس 
کـه در محـل ناحیـه مقاومـت بسـیج حضـرت ثامـن الحجـج)ع( شهرسـتان پاکدشـت برگزار 
شـد، از آمادگی کامل مجموعه مدیریت شـهری فرون آباد در برگزاری مراسـم گرامیداشـت 
هفتـه دفـاع مقـدس خبـر داد. مهنـدس میرزایـی افـزود: بـا توجـه بـه افتتاح مقبره شـهدای 
گمنـام شـهر و فضاسـازی ایـن مـکان، آمـاده اجـرای برنامه هـای ویـژه هفته دفـاع مقدس بر 
اسـاس دسـتورالعمل های صادره سـتاد گرامیداشـت هفته دفاع مقدس شهرسـتان را در 
ایـن مـکان نورانـی داریم. وی فضاسـازی سـطح شـهر و نصب بنرهای مختلـف در خصوص 
اطـالع رسـانی چهلمیـن سـالگرد گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس را از جملـه برنامه هـای 

شـهرداری دانست.

* صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده شهر فرون آباد با تخفیف 80 درصدی
آئیـن  آبـاد در ایـن خصـوص اضافـه کـرد: جهـت اجـرای  کـوروش میرزایـی شـهردار فـرون 
نامه هـای اجرائـی برنامـه ملـی بازآفرینـی پایـدار شـهری و جهت تشـویق برای نوسـازی بافت 
مشـمول  گردیـده  واقـع  فرسـوده  بافـت  محـدوده  در  آنهـا  امـالک  کـه  مالکانـی  فرسـوده 
80درصـد تخفیـف صـدور پروانـه سـاختمانی مـی گردنـد و بـا اجرایـی شـدن ایـن طـرح عـالوه 
و  فرسـوده  بافـت  در  واقـع  مناطـق  سـاکنان  رفاهـی  امکانـات  و  زندگـی  سـطح  ارتقـای  بـر 
حواشـی شـهر آن دسـته از افـراد سـاکن در ایـن مناطـق کـه اقـدام بـه بهسـازی و نوسـازی 
منـد  بهـره  مسـکن  بهسـازی  و  نوسـازی  تسـهیالت  از  کننـد  خـود  مسـکونی   واحدهـای 
مـی شـوند.وی در ادامـه عنـوان کـرد: برنامـه اجرایـی بازآفرینی شـهری شـامل مجموعـه ای از 
اقدامـات در مناطـق هـدف اسـت، بـه نحـوی کـه عـالوه بـر ارتقـای اسـتاندارد های مسـکن، 
سـرانه فضا های عمومی و دسترسـی به خدمات شـهری، منجر به توسـعه زیرسـاخت های 

شـهری شود.
* ضرورت توسعه شبکه فیبرنوری برای رسیدن به شهر هوشمند 

میرزایی شهردار فرون آباد در این خصوص افزود: در جلسه رفع مشکالت خطوط ارتباطی 
و اجـرای فیبـر نـوری در سـطح شـهر کـه بـا مهنـدس سـیفی نیـا مدیـرکل شـرکت مخابـرات 
منطقـه 3 تهـران داشـتیم اعـالم کردیـم یکـی از زیرسـاخت های مهـم گسـترش خدمـات 
الکترونیـک و رسـیدن بـه اهـداف شـهر هوشـمند توسـعه شـبکه فیبرنـوری مـی باشـد کـه 

امـروزه یکـی از نیازهـای مهـم شـهروندان ارتقـای کیفـی ایـن موضـوع مـی باشـد.
وی در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه مشـکالت زیرسـاختی حـوزه مخابـرات در شـهر و در جهـت 
رفـع مشـکالت جلسـه اصـالح، ترمیـم و گسـترش خطـوط ارتباطـی و همچنیـن برنامـه ریزی 
اجـرای فیبرنـوری در سـطح شـهر بـا همـکاری و پیگیری هـای حـاج فرهـاد بشـیری نماینـده 
مردم شهرسـتان پاکدشـت در مجلس شـورای اسـالمی و اعضای شـورای شـهر و با حضور 
مدیـرکل شـرکت مخابـرات منطقـه 3 تهـران و معاونـان وی در اداره کل مخابـرات منطقـه 3 

برگـزار شـد و برنامه هـا و طرح هـای زیرسـاختی جهـت رفـع و افزایـش خطـوط ارائـه گردیـد.
* جلیل سیری رئیس شورای اسالمی شهر فرون آباد شد 

در جلسـه انتخابـات هیـات رئیسـه شـورای اسـالمی شـهر فـرون آبـاد کـه بـا حضـور مجتبـی 
ناصری نماینده فرمانداری شهرسـتان پاکدشـت و با حضور تمام اعضای شـورای اسـالمی 
شـهر فـرون آبـاد برگـزار گردیـد، جلیـل سـیری بـه عنـوان رئیس شـورای اسـالمی شـهر فرون 
آبـاد انتخـاب شـد.   همزمـان باچهارمیـن سـال فعالیـت دوره پنجـم شـورای اسـالمی شـهر، 

اعضـای جدیـد هیـات ریئسـه شـورا انتخاب شـدند. 
در این جلسه که در محل دفتر شورای اسالمی شهر فرون آباد برگزار شد، جلیل سیری با 
کسـب رای اکثریـت اعضـاء بـه عنـوان رئیس و کورش سـیری نایب رئیس خزانه دار شـورای 

اسـالمی شهر فرون آباد انتخاب شدند.

خبر

 : شهردار
نصب دوربین های پایش شهری 

در پیشوا آغاز شد

اعالم  ضمن  پیشوا  شهردار  حبیبی،  غالمرضا 
اظهار  شهری،  پایش  دوربین های  نصب  خبر 
بینی های  پیش  و  بررسی  به  توجه  با  داشت: 
 ، ترافیک  شورای  مصوبات  و  شده  انجام 
و  شهری  پایش  دوربین های  نصب  عملیات 

ترافیکی در پیشوا آغاز شده است.
افزود:  ادامه  در  حبیبی  جام جم  گزارش  به 
پایش  پروژه  اول  فاز  در  دوربین   26 و  پایه   12
تصویری شهری درسطح شهر و معابر اصلی 
از  پروژه  این  کنون  تا  و  شد  خواهد  نصب 
پیشرفت پنجاه درصدی برخوردار بوده است.
ارتقای  اساس  بر  ح  طر این  افزود:  وی 
با  که  گرفته  صورت  ترافیکی  شاخصه های 
اعمال  و  کنترل  بر  عالوه  ح  طر این  اجرای 
قوانین رانندگی، روان سازی ترافیک در سطح 

را به ارمغان می آورد.
شهردار پیشوا خاطرنشان کرد: تاکنون کنترل 
می شد  انجام  سنتی  بصورت  شهر  ترافیکی 
عالئم  نصب  جز  به  پیشوا  شهر  سطح  در  و 
بر  کنترلی  راهور  ماموران  وجود  و  رانندگی 
این پروژه  اجرای  تردد خودروها نبوده و  روی 
مشکالت  رفع  در  بسزایی  نقش  می تواند 

ترافیکی با همکاری شهروندان ایفا کند.

رئیس شورای اسالمی پردیس:
ارتقای آموزش و تعهد سر آمد 
مولفه های توسعه و پیشرفت 

است

حسن الله، رئیس شورای اسالمی شهر پردیس 
سازمان  ای  مجموعه  شهرداری  داشت:  اظهار 
ج از چارچوب قوانین  یافته است و نمی تواند خار
وابستگی  باشد،  دیگر  ادارات   به  وابسته  و 
قانون  حیطه  از  ج  خار که  شهرداری  مجموعه 
شهری  مدیرت  به  باری  زیان  باشدخسارات 

واردخواهد آورد.
شهرداری ها  داد:  ادامه  الله  جام جم  گزارش  به 
شهر  عمرانی  و  خدماتی  امور  متولی  عنوان  به 
خدمات  و  درآمدزا  دستگاه  یک  صورت  به  باید 
رسان عمل کنند تا بتوانند خدماتی درخور شان 
بازه  یا  سال  پایان  در  و  نمایند  ارائه  شهروندان 
، تراز مالی و گزارش عملکرد خود را بر  زمانی مقرر
اساس آیین نامه های اجرایی و نظارتی به  شورای 
نهادهای  و  شهروندان  تا  کنند  ارسال  شهر 

نظارتی از عملکرد شهرداری مطلع شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: قوانین و مقررات 
ح وظایفی را در فصول مختلف  شهرداری ها، شر
تعیین و تبیین کرده که مدیریت شهری باید بر 

اساس آن عمل کند.
اظهار  پردیس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
دانش  روزرسانی  به  و  آموزش  کسب  داشت: 
ضروری  و  الزم  امر  یک  باید  را  شهری  مدیریت 
روند  از  بخشی  افزود:  و  دانست  شهرداری  در 
آموزش، برپایی دوره هایی آموزشی مرتبط است 
که با هماهنگی نهادهایی نظیر استانداری برای 
به  مهم تر،  بخش  اما  می شود،  برگزار  پرسنل 
وسازمانی  فردی  اطالعات  و  دانش  روزرسانی 
است که با تحقیق و مطالعه در مسائل تخصصی 

به دست می آید.
دارای  پیشرفت  و  توسعه  الله،  حسن  گفته  به 
ارتقای  شک  بی  که  است  متعددی  مولفه های 
این  و  آنهاست  وتعهدسرآمد  آموزش  سطح 
رعایت  و  سازمانی  عالقه  و  ِعرق  بدون  مهم 
با  وی  نمی شود.  میسر  شهروندان  حقوق 
برابر  شهرپردیس  اسالمی  شورای  این که   بیان 
ضوابط وقوانین مقرر از اقدامات قانونی شهردار 
شورای  افزود:  داشت،  خواهند  کامل  حمایت 
اسالمی شهر پردیس از میان 23گزینه نامزدهای 
داوطلب ، با توجه به کسب احراز تصدی پست 
شهردار وسوابق اجرائی ،آقای مرتضی همتی را به 
شهردار  پست  تصدی  برای  منتخب  فرد  عنوان 

پردیس با اکثریت قاطع انتخاب نموده است .
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مرتضی همتی، شهردار پردیس اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که 
شهرداری پردیس به دنبال اجرای آن است بهبود روشنایی معابر و 

بازنگری در طراحی شهری است.
نسبت  روشنایی  افزایش  داد:  ادامه  همتی  جام جم  گزارش  به 

دیگر  سوی  از  و  دارد  اجتماعی  امنیت  سطح  ارتقای  با  مستقیمی 
جلوه بیشتری به نمای بصری شهری می دهد.

سرعتگیر های  ساماندهی  لزوم  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
با باید  نیز  شهر  سطح  سرعتگیرهای  کرد:  خاطرنشان  شهر   سطح 

 بهره گیری از نظرات کارشناسان امر مورد بازنگری قرار گیرد و اموری 
همچون رنگ آمیزی، نصب تابلوی عالئم هشدار دهنده، جمع آوری 
سرعتگیرهای فرسوده و جایگزینی تجهیزات مناسبت و ... در این 

خصوص لحاظ شود.

شهردار پردیس:

بازنگری در طراحی شهری و بهبود روشنایی معابر در دست اقدام است اقتصادی2
اجتماعی

 منازل مسکونی 
بیمه می شوند 

 کوروش میرزایی شهردار 
فرون آباد:

تاژ
پر

ر



شهردار لواسان:
 آبادانی شهر با مشارکت شهروندان میسر می شود

احمد رسولی نژاد نماینده مجلس:
 دماوند و فیروزکوه از محرومیت رنج می برند

لواسـان  شـهردار  لواسـانی،  بیـک  محمدرضـا   
و  شـهروندان  حـال  رفـاه  تامیـن  این کـه  بیـان  بـا 
کاری در  اولویـت  بـه عنـوان  افزایـش رضایتمنـدی 
کار مجموعـه مدیریـت شـهری قـرار دارد،  دسـتور 

ح هـای زیرسـاختی در سـطح شـهر  افـزود: اجـرای طر
بـه منظـور رفع مشـکالت شـهروندان و در راسـتای 

می شـود. انجـام  شـهر  توسـعه 
وی بـا اشـاره بـه این کـه جلـب رضایـت شـهروندان 

و  عمرانـی  پروژه هـای  در  تسـریع  و  پیگیـری  بـا 
پذیرفـت،  خواهـد  صـورت  شـهری  معضـالت  رفـع 
درخواسـت  محتـرم  شـهروندان  از  داشـت:  بیـان 
می نمایـم همچـون گذشـته بـا مجموعـه مدیریـت 

شـهری همـکاری نمـوده و در انجـام عملیات هـای 
را  شـهری  مدیریـت  مجموعـه  خدماتـی  و  عمرانـی 
تـا شـاهد رونـد رو بـه رشـد شـهر  همراهـی نمـوده 

باشـیم.
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اقتصادی
اجتماعی

خبر خبر

شهردار اوشان،فشم و میگون:
با تمام توان در خدمت رسانی 

به شهروندان تالش می کنیم

رضا ریاحی شهردار اوشان، فشم و میگون با 
بیان این که با تمام توان در خدمت رسانی به 
کرد،  خواهیم  تالش  شهر  فهیم  شهروندان 
افزود: خدمت رسانی و روند توسعه زیربنایی 

شهر تداوم می یابد.
با  گفت:  ادامه  در  ریاحی  جام جم  گزارش  به 
سایه  در  و  گرفته  صورت  ریزی های  برنامه 
موثری  اقدامات  شهری،  مدیریت  همکاری 
روند  تسریع  و  شهر  چهره  تغییر  راستای  در 
در  هم  و  پذیرفته  صورت  هم  شهر  آبادانی 

دستور کار قرار دارد.
توسعه  ما  هدف  این که  به  اشاره  با  وی 
در توان  تمام  با  که  است  شهر  آبادانی   و 
شهر  فهیم  شهروندان  به  رسانی  خدمت 
تالش خواهیم کرد و شهروندان عزیز بدانند 
کوتاهی  ای  لحظه  رسانی  خدمت  راه  در 
و  ،فشم  اوشان  کرد:  عنوان  کرد،  نخواهیم 
از جاذبه های گردشگری و نقطه  میگون یکی 
عطف جذب سرمایه گذاری و توسعه می باشد 
با برنامه ریزی های دقیق  که مدیریت شهری 
و منظم توسعه محوری را در این نقطه مهم 

استان افزایش خواهد داد.

شهردار آبسرد: 
موجب  دستگاه ها  بروکراسی 
کندی کار در شهرداری ها می شود

محمد رفیعی طباطبایی، شهردار آبسرد اظهار 
دستگاه ها  بین  شدید  بروکراسی  داشت: 
می شود،  شهرداری ها  در  کار  کندی  موجب 
المنفعه  عام  امور  انجام  برای  مثال  طور  به 
سال ها  باید  آرامستان  احداث  همچون 
حالی  در  این  گیرد  صورت  پیگیری  و  مکاتبه 

است که قانون اجازه این کار را داده است.
ادامه  در  طباطبایی  جام جم  گزارش  به 
حوزه  در  آرامستان  سه  آبسرد  شهر  افزود: 
رئیس  که  است  نیاز  و  دارد  سکونتگاهی 
سازمان شهرداری ها این مشکالت را پیگیری 
و  کند  رفع  شهرداری ها  راه  سر  از  را  موانع  و 
که  این است  دارد  که وجود  ای  دیگر مساله 
بر  شهرداری  را  بحران  مدیریت  سوله  احداث 
کار قرار داده است  گرفته و در دستور  عهده 
آبسرد  شهرداری  از  حمایتی  هیچگونه  اما 
نشد و تنها در ابتدای امر ۵۰ میلیون تومان از 

اعتبارات عمرانی تخصیص داده شد. 
به  شهرستان  در  گفت:  ادامه  در  طباطبایی 
جز سوله مدیریت بحران که متعلق به هالل 
احمر است هیچ سوله دیگری وجود ندارد و 
آن، وارد عمل شد  شهرداری به علت فقدان 
دو  دارد،  قرار  سرراهمان  بر  منابع  کمبود  اما 
سال می شود که ارتقای رتبه شهرداری آبسرد 
اما  است  شده  پیگیری  و  رسیده   ۶ به   ۴ از 

چارت اداری هنوز ابالغ نشده است.
ح  وی افزود: در خصوص اقدام مشترک در طر
رابطه  این  در  متعددی  جلسات  بازآفرینی 
برگزار شد و ما در کارگروه اقدام مشترک  وقت 
داشت  آبسرد  شهر  مصوبه   ۹ و  گذاشته ایم  
دیگر   ، نکرد  پیدا  تخصیص  هم  ریال  یک  که 
باری  آخرین  که   است  این  توجه  قابل  نکته 
نموده  دریافت  مبلغی  جرائم  محل  از  ما  که 
آن هیچ  از  ایم در سال ۹۵ بوده است و بعد 

پشتیبانی از ما نشده است.
عدیده  مشکالت  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
مشکالت  از  یکی  نیرو  جذب  در  شهرداری ها 
ما می باشد. همان طور که می دانید ما بدون 
نیرو  نمی توانیم  استان  اداری  شورای  مصوبه 
مرتب  ما  محیط های  ولی  کنیم.  استخدام 
اندیشیده  تدبیری  باید  و  می شود  زیادتر 
شود و به شهرداری اعالم گردد تا بتواند این 

محیط ها را اداره نماید.

توسط شهرداری قرچک؛ 
اجرای بیش از 10 برنامه فرهنگی 

در هفته دفاع مقدس 

محسن خرمی شریف، شهردار قرچک در آستانه  
سالگرد هفته دفاع مقدس از برگزاری بیش از 10 
برنامه فرهنگی در سطح این شهر خبر داد و بابیان 
این که ما هر چه داریم از رشادت های رزمندگان و 
ایثارگران در دوران دفاع مقدس بوده است، افزود: 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران بر همه 
آرامش  اقشار جامعه الزم است چرا که امنیت و 

امروز را مدیون رشادت های این عزیزان هستیم.
به گزارش جام جم شهردار قرچک در ادامه افزود: 
برنامه های هفته دفاع مقدس شهرداری قرچک 
در  شاغل  رزمندگان  و  ایثارگران  از  تجلیل  شامل 
شهرداری، برگزاری روضه خانگی در منازل شهدا، 
گلباران و عطرافشانی مزار شهدای گمنام، مسابقه 
پیامکی با عنوان چهلمین سالگرد دفاع مقدس، 
میدان ها  تزئین  بنر،  نصب  با  محیطی  تبلیغات 
دفاع  هفته  مراسم  برگزاری  شهر،  خیابان های  و 
مقدس در پارک بانوان، برگزاری مسابقه کتابخوانی 
با همکاری نهاد کتابخانه ها، همکاری با سپاه ۱۵ 
استانی  تئاتر  مراسم  برگزاری  خصوص  در  خرداد 
دفاع  گویی  خاطره  مسابقه  و  نامداران  حماسه 
با توزیع بسته  مقدس در فضای مجازی همراه 

فرهنگی می باشد.

بخشدار جلیل آباد:
بین  معیشتی  بسته   200 اهدای 
خانواده های کم بضاعت جلیل آباد

بخشداری جلیل آباد با همکاری خیرین منطقه و 
دهیاری ها، اقدام به توزیع بیش از ۲۰۰ بسته مواد 

غذایی نمودند.
درگفتگو  آباد  جلیل  بخشدار  قاسمی،  مصطفی 
با خبرنگار جام جم اظهار داشت: این بسته های 
معیشتی به همت خیران منطقه و نیز با همکاری 
دهیاری ها جلیل آباد، تهیه و در بین نیازمندان توزیع 
شده است. وی با این که این اقدام خداپسندانه 
همزمان با دهه اول محرم و با هدف تحقق رزمایش 
همدلی و مواسات که رهبر معظم انقالب نسبت 
به اجرای آن تاکید بسیار داشته اند، صورت پذیرفته 
بسته ها  این  از  یک  هر  ریالی  ارزش  گفت:  است، 
بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است که تمامی 
طی  که  رسید  خانواده هایی  دست  به  بسته ها 
آنان محرز  نیازمندی  و  مراحل مختلف شناسایی 
شده است. ضمن این که بخشی از این بسته ها در 
اختیار خانواده های آسیب دیده از کرونا قرار گرفته 
است.  قاسمی در پایان ضمن تشکر از همیاری و 
همکاری خیران و دهیاران در انجام این مهم، افزود: 
امیدواریم هرچه سریع تر با شکست زنجیره انتقال 
این ویروس منحوس و بازگشت شرایط عادی به 
کشور شاهد بهبود اوضاع معیشتی هموطنان و 

بویژه ساکنان شهر جلیل آباد باشیم.

مجلس  در  فیروزکوه  و  دماوند  مردم  نماینده  احمدرسولی نژاد،  سید 
دیگر  و  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های  کرد:  اذعان  اسالمی  شورای 
شهرستان های استان تهران محرومیت های بسیاری دارند و این در حالی 
از 10 برابر برخی از استان های سطح کشور  است که استان تهران بیش 
جمعیت دارد اما خدمات، امتیازات و اعتباراتی که در بخش های مختلف 
از جمله بخش فرهنگی به این استان ها داده می شود، بیش از 10 برابر 

تهران است.  

پیگیری  است  امید  گفت:  ادامه  در  وی  رسولی نژاد  جام جم  گزارش  به 
مسئوالن و دستوراتشان موجب رفع مشکالت شهرستان دماوند شود، 
تا به نتیجه  در این خصوص نیازمند پیگیری جلسات متعددی هستیم 

برسیم به طوری که با وزارت بهداشت تشکیل جلسه شد. 
از شهرداران و دهیاران  وی در ادامه تاکید کرد: در هر زمانی برای حمایت 
جلسه ای در وزارت کشور برگزار شود عضو ثابت آن جلسه ها خواهم بود 

و به هیچ وجه در پیگیری مشکالت شهرستان دماوند کوتاه نخواهم آمد.

آیین بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید با حضور حسین 
کاغذلو فرماندار و دیگر مسئوالن  در مدرسه دخترانه حضرت بقیه اهلل 

)ع( برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جام جم، فرماندار در این مراسم با تبریک آغاز سال 
تحصیلی جدید گفت: با وجود ویروس کرونا با رویکرد آموزشی جدید 
همراه هستیم و همه عوامل ملزم به رعایت تمامی پروتکل های ابالغی 

از سوی ستاد مقابله با کرونا هستند. 
وی گفت: اگر چه حوزه تحصیل از  اهمیت باالیی برخوردار است ولی 
حفظ سالمت دانش آموزان و معلمان مهم ترین موضوع ما در بحث 

آموزش می باشد که دستورالعمل ها مشخص شده و مدیران و کسانی 
این  تمامی  رعایت  به  موظف  هستند  دخیل  آموزش  بحث  در  که 

پروتکل ها می باشند. 
کاغذلو بیان کرد: عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی از سوی افراد، 
حضور در تجمعات و اقدام به سفر باعث شده است که این بیماری اوج 
که ما خواستار  کند  با چالش هایی مواجه  را  گرفته و مجموعه درمان 

رعایت تمامی پروتکل ها از سوی شهروندان هستیم.  
با  توام  و  ویژه  باید  آموزش  مجموعه  به  نگاه  این که  به  اشاره  با  وی 
والدینی  و  ،معلمین  آموزان  دانش  گفت:  گیرد  صورت  سالمتی  حفظ 

که بیماری های زمینه ای و کرونا داشته اند با اعالم به مدیران مدرسه از 
حضور در مدارس خودداری کنند و آموزش ها را از راه دور و به صورت 

آنالین  دریافت نمایند .

 حفظ سالمت معلمان و دانش آموزان؛  مهم ترین
 رویکرد سال تحصیلی جدید 

در  ورامین  موقت  جمعه  امام  محمودی،  سیدمحسن  االسالم  حجت 
علمی،  فرهنگی،  شخصیت های  حضور  با  که   قیام  دیار  ورامین  همایش 
هنری و... کشوری در مسجد جامع تاریخی شهرستان ورامین برگزار شد، طی 
سخنانی بیان کرد: ورامین مورد بی مهری زیادی واقع شده است، آن زمانی 

که ورامین دارای تمدن بود تهران یک روستا بیش نبود، حق مردم ورامین 
ادا نشده است.

به گزارش خبرنگار جام جم وی ادامه داد: ۷ سال از زمان ریاست جمهوری 
آقای روحانی می گذرد اما ریاست جمهوری به این خطه شهیدپرور نیامده 

است، ما به ورامینی بودن خودمان افتخار می کنیم.
و  انقالبی  پیشینه  ورامین  افزود:  ورامین  شهرستان  موقت  جمعه  امام 
مذهبی خیلی عمیقی دارد، هر چقدر برای قیام تاریخی و خونین ۱۵ خرداد کار 
کنیم باز هم حق مطلب را ادا نکرده ایم؛ کاری که دشت ورامین در ۱۵ خرداد 
انجام داد برای همیشه در تاریخ ثبت شد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی استان تهران یادآور شد: بارها گفته شده است که ۱۵ خرداد ورامین 
ظرفیت های فیلم های سینمایی زیادی دارد، اما برخی مسئوالن امر کوتاهی 
کرده اند، این شهر در زمان شاه مورد خشم شاهنشاه پهلوی بود و بعد از 

۴۲ سال هم از انقالب مورد قهر برخی سیاسیون است.
فاو  در  تحمیلی  جنگ  در  ورامینی ها  کرد:  اظهار  محمودی  االسالم  حجت 
عراق ایستگاه صلواتی زدند و تنها شهری بودند که در زیر بمبباران در کنار 
گوش  به  ورامین  نام  انقالب  عرصه های  تمام  در  بودند،  اسالم  رزمندگان 
را  شهرستان  این  قدر  مسئوالن  است،  شهادت  شهر  ورامین  ؛  می رسد 

بدانند.

امام جمعه موقت ورامین:

ورامین با بی مهری زیادی روبرو شده است 

بخشدار جواد آبادخبرداد؛
جواد آباد از لحاظ وسعت با 22 کشور جهان برابری می کند

محمد حیدری بخشدار جوادآباد در این خصوص اظهار کرد: جوادآباد 
به عنوان بزرگ ترین بخش استان تهران، منطقه ای استراتژیک است 

که از اهمیت خاصی برخوردار است.
جنوب  در  بخش  این  افزود:  حیدری  جام جم،  خبرنگار  گزارش  به 
و  گرمسار  شهرستان  به  ناحیه  دو  از  و  دارد  قرار  ورامین  شهرستان 
استان قم متصل شده است. وی ادامه داد: قسمت مهم و اعظم 
بخش  این  توسط  تهران  استان  دامپروری  و  کشاورزی  محصوالت 

تامین می شود و همین امر جوادآباد را دارای اهمیت کرده است.
کارشناسان،  نظریه  و  اهالی  دغدغه  مهم ترین  کرد:  اظهار  بخشدار 
تامین با  مهم  این  که  شده  عنوان  زمین  فرونشست  و  آب   کمبود 

 حق آبه از سد ماملو مرتفع خواهد شد. وی عنوان کرد: جوادآباد شامل 

۱۲۳ روستاست که تنها ۵۵ روستا دارای سکنه است و این بخش ۳۸ 
شورا و ۲۹ دهیاری فعال دارد. بخشدار افزود: ۲۵ هزار جمعیت ایرانی 
همراه با اتباع ۵۰ هزار جمعیت را شامل می شوند که در این بخش 
ساکن هستند. این مسئول گفت: جوادآباد با وسعت ۱۴۱۰ کیلومتر 
مربع با ۲۲ کشور جهان برابری می کند. وی اشاره داشت: چهار پادگان 

نظامی و یک سایت ماهواره ای در این منطقه فعال است.
بخشدار اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ دامداری و ۳ شهرک صنعتی از جمله 
کارآفرینی مشغول اند.حیدری  به  که  فعالیت های اشتغالزایی است 
از لحاظ ناوگان حمل و نقل و ریلی منطقه دارای شرایط عالی  افزود: 
است که از بن بست خارج شده چرا که از دو ناحیه به استان قم و 

شهرستان گرمسار متصل است.

وی اظهار داشت: تنها در یکی از روستاها بنام حصارگلی ۶ هزار هکتار 
کاری وجود دارد و شهرک گلخانه ای در همین روستا در حال  پسته 

فعالیت است.
حیدری در پایان گفت: با بخش شدن روستای محمدآباد موافق ولی با 

جدا شدن از شهرستان ورامین مخالف هستیم.

آشامیدنی در ۲۱ روستا تحت پوشش  آب  گندزدایی  سامانه محلولی 
آب رسانی شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران جایگزین 

کلرزنی گازی شد.
کیفی  کنترل  دفتر  مدیر  قربانی  نسیم  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
خصوص  این  در  تهران  استان  شرقی  جنوب  فاضالب  و  آب  شرکت 
در  گندزدایی  برای  آب ژاول  از  استفاده  مزایای  به  عنایت  با  گفت: 
مقایسه با پرکلرین و مخاطراتی که کلرزنی گازی دارد،جایگزین نمودن 
سامانه محلولی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون این مهم در سه 

شهرستان ورامین،پاکدشت و پیشوا در حال اجراست.

 قربانی بابیان این مطلب که یکی از مهم ترین مزایای استفاده از آب ژاول 
برای گندزدایی،تولید بسیار کمتر رسوب کلسیم کربنات می باشد که 
از خرابی پمپ و در کل استهالک تأسیسات به میزان  این خود مانع 
آینده  در  راستا  همین  در  افزود:  کند،  پیدا   کاهش  ای  قابل مالحظه 
نزدیک تبدیل پرکلرین به آب ژاول جهت گندزدایی آب شرب از اهداف 

مهم و اساسی این دفتر است. 
وی تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی و اقدامات انجام شده در 21 روستا 
مدار  از  گازی  کلرزنی  سامانه  شرکت،  آبرسانی  خدمات  پوشش  تحت 

بهره برداری خارج و سامانه محلولی جایگزین شدند.

تجهیز 21 روستا به سامانه محلولی گندزدایی آب شرب 

عمران  شرکت  مدیرعامل  هدایت،  مهدی 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  پردیس 
اقدامات نهایی متروی تهران - پردیس توسط 
انجام است  دولت برای صدور مجوز در حال 
که پیش بینی می کنیم بالفاصله پس از صدور 
مقدمات  این که  به  توجه  با  دولت  مصوبه 
ساخت این پروژه فراهم شده و با قرارگاه خاتم 
االنبیاء)ص( تفاهم نامه به امضاء رسیده تا یک 
هفته بعد دریافت مجوز عملیات اجرایی مترو 

آغاز شود.
ادامه  در  وی  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 

هزار   ۱۰ حدود  آذر  تا  می کنیم  تالش  افزود: 
به  توجه  با  را  پردیس  در  مهر  مسکن  واحد 
منابع اختصاص یافته، تهاترهای انجام گرفته 
عوامل  و  پیمانکاران  روزی  شبانه  تالش  و 
گفت:  وی  شود.  افتتاح  آماده  عمران  شرکت 
که  پردیس  در  مهر  مسکن  واحدهای  باقی 
این که  دلیل  به  می شود  واحد  هزار   ۵ حدود 
پردیس  در  مهر  مسکن  واحد  هزار   ۱۰ حدود 
نیز  متقاضی  تعداد  این  و  داشتیم  کسری 

انتخاب واحد نکرده بودند.
هدایت در پایان افزود: در بحث مسکن مهر 
پردیس تا به امروز بزرگ ترین پروژه مسکونی 
تأمین  مسکن،  ساخت  مقیاس  در  کشور 
پردیس  در  ریالی  مباحث  و  روبنایی  خدمات 

اتفاق افتاده است.

بهمن خطیبی، فرماندار شهرستان قرچک با تأکید 
و  آموزش  با  ارگان ها  و  ادارات  همه  همکاری  بر 
پرورش به منظور برگزاری کالس های درس و امر 
تعلیم و تربیت، خواستار نظارت دقیق بر اجرای 
دغدغه  به  کافی  توجه  و  بهداشتی  پروتکل های 

والدین دانش آموزان در این خصوص شد.
به گزارش خبرنگار جام جم، وی در این خصوص 
آموزش و پرورش عهده دار  گفت:در این شرایط، 
و  تعلیم  امر  چراکه  است  سنگینی  مسئولیت 
تربیت تعطیل بردار نیست، در سیستم آموزش 
توجه  آموزش  کیفیت  به  باید  هم  پرورش  و 

طریق  از  آموزان  دانش  سالمت  هم  و  شود 
رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا مدنظر باشد. وی افزود: با توجه به 
اهمیت قشر فرهنگیان در توسعه شهرستان، 
دغدغه این قشر باید پیگیری شود بخصوص در 
این برهه حساس که سیستم آموزشی ما با روش 

جدید تدریس مجازی روبه رو شده است. 
خطیبی تاکید کرد: همه باید  رصد و آسیب شناسی 
دقیقی از عدم حضور دانش آموزان در مدارس و 

عدم ثبت نام برخی از آنها داشته باشیم.

متروی تهران -  پردیس، روی 
ریل نهایی مصوبه دولت 

فرماندار قرچک: 

ضرورت نظارت دقیق بر 
 پروتکل های بهداشتی

 در مدارس

مهدی حیدری، فرماندار شهرستان 
دماوند در حاشیه بازدید از اراضی و 
خبرنگاران  جمع  در  دماوند  باغات 
حمایت  عدم  متاسفانه  کرد:  اظهار 
از کشاورزان و بی توجهی به نیازهای 
اصلی آن ها سبب شده تا این قشر 
باغات،  اراضی،  فروش  به  نسبت 
تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز 

غیر مجاز اقدام کنند.
در  وی  جام جم،  خبرنگار  گزارش  به 
اداره  بودن  منفعل  گفت:  ادامه 
دولت  از  نارضایتی  کشاورزی  جهاد 

را در منطقه باال برده است و حضور 
سطح  در  مجموعه  این  مثبت 
در  نمی شود،  احساس  شهرستان 
این  سیاست های  تداوم  صورت 
در  کشاورزی  صنعت  وزارتخانه، 
مناطقی همچون دماوند در آینده از 

بین خواهد رفت. 
مسئولیت   گفت:  پایان  در  وی 
پاسخگویی این نوع عملکرد متوجه 
در  باید  و  بود  خواهد  سازمان  آن 
ع وقت نسبت به تغییر در نگاه  اسر
فوری  اقدامی  سیاستی  و  مدیریتی 

صورت گیرد.

 عملکرد منفعالنه 
جهاد کشاورزی از 

عوامل ساخت و ساز 
غیر مجاز 



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

  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  

سه شنبه   25 شهریور 1399   شماره 5756
ضمیمه رایگان روزنامه د  رشرق استان تهران

هشیاری من بگیر و مستم بنما          
   سرمست ز بـــــــاده الستم بنما

بر نیستیم فزون كن، از راه َكرم              
امام خمینی)ره)در دیده خود هر آنچه هستم، بنما

در  جسمانی،  وضعیت  و  سالمت  و  صحت  عدم  دلیل  به  پاکدشت  پیشین  شهردار  استعفای  از  پس 
تاریخ ۲۳ اردیبهشت  امسال، اعضای شورای اسالمی پاکدشت محمدحسن مقدسی را با شش رأی به 
عنوان شهردار انتخاب کرده بودند که به دلیل عدم تأیید این انتخاب از سوی مراجع ذیصالح، انتخاب 

مجدد شهردار در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.
آراء، محسن تاجیک را که  به گزارش جام جم ۱۳ مرداد، اعضای شورای اسالمی شهر پاکدشت به اتفاق 
سابقه شهرداری طالقان، اوشان، فشم،  میگون، شمشک  و حسن آباد فشافویه را در کارنامه خود دارد، 

به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی کردند.
عنوان  به  تاجیک  محسن  کشور  وزیر  سوی  از  حکمی  طی  صالحیت،  تایید  مراحل  کردن  طی  از  پس 
، فرهاد بشیری  تقی زاده معاون استاندار با حضور محمد  آیینی  در  و  گردید  پاکدشت منصوب  شهردار 
، شیرزاد یعقوبی و کورش  نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی، هادی تمهیدی فرماندار
میرزایی شهرداران شریف آباد و فرون آباد، دیگر مسئوالن و آحاد مردم در سالن همایش های شهدا  با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و به وی تقدیم گردید.
*  شهرداران خدمت رسانی به مردم را ارتقاء دهند

به  را  آنان  به مردم،  که خدمت رسانی  این  به  با اشاره  امور عمرانی استانداری تهران  معاون هماهنگی 
 ، شهر امور  اداره  در  مردم  مشارکت  جلب  برای  شهرداران  کرد:  اظهار  می کند  متعهد  خود  زندگی  محل 

سطح خدمت رسانی به آنان را ارتقا دهند.
محمد تقی زاده در ادامه اظهار داشت: مهم ترین هدف مدیریت شهری در خدمت رسانی به مردم، ارتقاء 
کیفیت زندگی و جلب رضایت آنان است، در این صورت است که مردم به شهری که در آن زندگی می کنند 

تعلق خاطر پیدا کرده و در مدیریت آن، مسئوالن را یاری می رسانند .
وی در ادامه تصریح کرد: مشارکت مردم در اداره شهر تنها به مفهوم پرداخت عوارض نیست بلکه این 
مشارکت می تواند خود را در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نشان داده و بسیاری از مسائل 

را با کمک خود مردم برطرف کند.
تقی زاده در ادامه  افزود: برای خدمت رسانی به مردم، باید برنامه محور بود و با تسلط بر قوانین، امور را بر 
مدار خواست و اراده مردم پیگیری کرد، مدیریت علمی، شفاف، صریح و دارای عملکردی روشن می تواند 

خواسته های مردم را در مناطق شهری برآورده کند.
بنابراین  خورده،  گره  روز  تکنولوژی های  از  استفاده  با  مردم  زندگی  امروز  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
شهرداران نیز باید در ایجاد فضای مناسب برای زندگی مردم، از تکنولوژی های موجود استفاده کرده و 

همپای پیشرفت های علمی، شهر را به سمت مدیریت هوشمند سوق دهند.
تقی زاده بر لزوم مدیریت درآمدها و هزینه کرد اعتبارات تأکید کرد و افزود: درآمد زیاد شهرداری فرصت 
طالیی در اختیار شهردار جدید پاکدشت قرار می دهد تا بتواند تحوالت اثرگذاری در شهر ایجاد کرده و 

وضعیت موجود را به سمت برآورده شدن انتظارات مردم پیش ببرد.
این  تهران،  استان  خروجی  و  ورودی  و  رضا)ع(  امام  محور  در  پاکدشت  شدن  واقع  گفت:  ادامه  در  وی 
شهرستان را به عنوان پیشانی استان معرفی کرده، بنابراین مسائل و مشکالت این شهر باید اولویت 

بندی و بر اساس نیاز منطقه پیگیری و اجرا شود.
معاون استاندار تهران تأکید کرد: شهرداران و مدیران شهری باید همواره خود را پاسخگوی مردم بدانند، 
مردم حق دارند بدانند و پاسخ سواالت خود را از مسئوالن دریافت کنند لذا از مدیریت جدید شهرداری 

پاکدشت نیز انتظار می رود به  این مهم، توجه ویژه ای داشته باشند.
وی در پایان افزود: حل مشکالت مردم به روحیه جهادی و حضور دربین آنان نیاز دارد چرا که بسیاری از 

مشکالت، با حضور خود مردم قابل رفع شدن است.
* پیگیری ایجاد سامانه شفافیت و تالش مضاعف، سرلوحه مدیریت شهری باشد

کرد: شهرستان پاکدشت به دلیل  هادی تمهیدی در مراسم تکریم و معارفه شهردار پاکدشت اظهار 
واقع شدن در محور خروجی استان تهران به سمت محور امام رضا)ع( از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و باید رسیدگی به آن  به عنوان پایتخت گل و گیاه کشور در اولویت مسئوالن مدیریت شهری قرار گیرد.
فرماندار پاکدشت افزود: این شهرستان به دلیل استقرار هزاران واحد تولیدی و صنعتی، از فرصت های 
، باعث مهاجرت تعداد زیادی از مردم به این شهرستان می شود  شغلی پایداری برخوردار است و این امر

که خدمات شهرداری، باید متناسب با افزایش جمعیت، ارتقاء پیدا کند.
روزانه هزاران دستگاه خودروی سبک و سنگین و حرکت به سمت استان های  تردد  کرد:  وی تصریح 
این  رفع  که  می سازد  همراه  شدید  ترافیک  با  را  پاکدشت  مرکز  همواره  صنعتی  شهرک های  و  شرقی 
مشکل به تکمیل کمربندی جنوبی نیاز دارد، پروژه ای که جز با همکاری مسئوالن استانی و کشوری و 

نیز اختصاص اعتبارات مورد نیاز به پایان نمی رسد.
،شهید اسداهلل پازوکی و شهدای کارگر به منظور اتصال ایمن  تمهیدی افزود: امتداد بلوار شهدای مظفر
شمال به جنوب مرکز شهرستان و رفع مشکل مربوط به پروژه شرکت تعاونی مسکن امیرالمومنین )ع(
به حمایت استانداری تهران نیاز دارد و بدون این پشتیبانی، خدمت رسانی به مردم در این حوزه ها با 

مشکل جدی مواجه می شود.
با تولید ساالنه میلیون ها شاخه گل، پایتخت گل و گیاه کشور است ولی نمادی  وی گفت: پاکدشت 
از این گل های زیبای تولید شده، در شهرستان به چشم نمی خورد که امید است مدیریت جدید، این 

موضوع مهم را نیز در دستور کار شهرداری قرار دهد.
ارباب  شایسته  ،تکریم  الکترونیک  دولت  تحقق  برای  مضاعف  تالش  شفافیت،  سامانه  ایجاد  پیگیری 
، ساماندهی محور امام رضا  رجوع، رفع مشکل میدان آزادگان، ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر
اقدام  و  ریزی  برنامه  جهت  فرماندار  تاکید  مورد  نکات  دیگر  از  شهر  سطح  آب  کانال های  پوشش  )ع(، 

توسط مدیریت شهری بود.
* سیستم شفاف سازی باید فعال تر از گذشته عمل کند

با بیان اهمیت  ، در مراسم تکریم و معارفه شهردار پاکدشت  علی رضایی رئیس شورای اسالمی شهر

اجرای پروژه های عمرانی با اهداف فرهنگی و اجتماعی در راستای افزایش نشاط اجتماعی، اظهار داشت: 
از سال ۹۲ که با تصمیم نهایی شورای شهر ۱۳ نفره، دکتر داریوش پازوکی به عنوان شهردار انتخاب شد، 

شاهد شکل گیری سیستم مدیریت عجین شده با علم و دانش بودیم.
کارگیری  به  با  شهری  مدیریت  مختلف  حوزه های  در  مشاوران  سیستم  نمودن  فعال  کرد:  عنوان  وی 
آباد  شهری  ساختن  برای  هدفمند  و  کارآزموده  محیطی  ایجاد  باعث  شهرستان،  تحصیلکرده  جوانان 

گردید.
از مهم ترین این پروژه ها  از ۳ پل شکل گرفته  وی افزود: ساخت پل سردار شهید اسداهلل پازوکی که 
بوده که دیگر پروژه های شهری نیز در راستای افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی و اجتماعی بوده که جای 

بسی تقدیر دارد.
رضایی گفت: با وجود تحریم های ظالمانه که باعث افت مشکالت و خاموشی اجرای پروژه های مختلف 
شهری در جای جای ایران گردید اما این همت بسیجی وار داریوش پازوکی بود که ضمن اجرای پروژه های 

مختلف هیچ خللی را در پرداختی پیمانکاران و حقوق کارکنان نداشت.
رئیس شورای اسالمی شهر خاطرنشان کرد: سیستم های پاسخگویی و شفاف سازی از دیگر برنامه های 
شهرداری بوده که راه اندازی شده و برای رشد هرچه بهتر مدیریت شهری نیازمند ارتقای سطحی این دو 

سیستم  هستیم.
از علنی شدن جلسات شورای اسالمی شهر خبرداد و گفت: جلسات شورای اسالمی  رضایی در ادامه 
شهر پاکدشت با پایان تجهیز طبقه سوم شورا بزودی آغاز خواهد شد و مردم و خبرنگاران می توانند در 

این جلسات حضور یابند.
* جلب اعتماد و رضایتمندی شهروندان؛ هدف مدیریت شهری پاکدشت 

ضمن  پاکدشت،  جدید  شهردار  عنوان  به  خود  معارفه  آئین  در  پاکدشت،  شهردار  تاجیک  محسن 
قدردانی از حسن اعتماد شورای اسالمی شهر و زحمات و تالش های داریوش پازوکی شهردار پیشین 
سیستم  گیری  شکل  می خواهند  شهری  مدیریت  سیستم  از  مردم  آنچه  داشت:  اظهار  پاکدشت، 

خدمت رسانی منسجم است که تاکنون انجام شده و با قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت. 
 تاجیک با اشاره به نقش ادارات در شکل گیری مدیریت شهری قوی گفت: ادارات مختلف در راستای 
اهداف اداری خود می توانند در رسیدن به مدیریت پایدار شهری کمک رسان شهرداری باشند که در این 

راستا ضمن تشکر از ادارات پیشقدم، قدر این همدلی را خواهیم دانست.
 وی با اشاره به تالش های مجموعه مدیریت شهری در راستای افزایش اعتماد شهروندان، افزود:   به 
و  عمرانی  شهری،  خدمات  فعالیت های  در  انقالبی  و  روز  شبانه  که  شهرداری  در  خود  همکاران  همت 
عجین  با  شهری  مدیریت  ایجاد  عرصه  در  را  دیگری  گام های  می توانیم  می کنند  خدمت  انسانی  نیروی 
شدن پیشرفت های روز دنیا، برداریم و از سیستم های هوشمند در مسیر ارتقای سطح کیفی مدیریت 

شهری بهره بگیریم.
بیشتر  هماهنگی  در  مهم  مساله ای  را  آن  شفافیت،  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره  با  پاکدشت  شهردار   
مردم با اهداف مدیریت شهری دانست و گفت: انضباط مالی با راه اندازی سامانه شفافیت و برگزاری 
باعث  مردم  رضایتمندی  میزان  افزایش  ضمن  می تواند  شفاف  کامال  صورت  به  مزایده ها  و  مناقصه ها 
با  هوشمند  شهری  ساختن  برای  شهرداری  اهداف  با  مردم  همراهی های  از  جدیدی  موج  گیری  شکل 

افزایش سرانه های مختلف در حوزه های متفاوت گردد.
 وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه و شیوع مجدد ویروس منحوس کرونا، افزود: در راستای حفاظت 
با کرونا اقدامات خوبی تاکنون انجام شده و انجام خواهد شد و این امر  از سالمت اجتماعی و مبارزه 

مستلزم همدلی مردم در راستای رعایت پروتکل های کامل بهداشتی توسط شهروندان است.

شهردار پاکدشت: 

یت شهری پاکدشت  ین اصل مدیر کار اصولی و شفاف سازی؛ مهم تر
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