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شرق استان تهران

شهردار دماوند در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند با حضور جمعی از 
مسئوالن اظهار داشت: تابلوها و عالئم تنها برای اینکه شهروندان رفت و آمد ترافیکی ایمنی 
را داشته باشند، در شهر نصب می شود؛ اما تعداد بسیار زیادی از آنها ربوده می شوند همچنین 

تعداد بسیاری از دریچه ها نیز به سرقت رفته اند.

پاکدشت می تواند الگوی شهر خالق باشد
شهردار پاکدشت:
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پاکدشت می تواند الگوی شهر خالق باشد

 
در دهه های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت 
شهرنشینی رو به افزایش نهاده و شرایط اجتماعی، 
که  کرده  حاکم  را  خاصی  اقتصادی  و  فرهنگی 
شهروندی  مفهوم  جایگزینی  آن ها،  همه  سرفصل 

به جای شهرنشینی است.
در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه خود 
را سهیم و شریک در مدیریت شهر می دانند و به 
نوعی در مسیر توسعه شهر تالش می کنند و تعامل 
نزدیک شهروندان با مدیران شهری، شرایط مناسب 

و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد می کند.
پاکدشت، با اتکا به پیشینه فرهنگ و رشد توسعه  
خود، می تواند الگوی شهر خالق باشد. وجود پرشمار 
اخالق،  وسعت  دهنده   نشان  پیشرفت  و  توسعه 
همکاری و همزیستی مردم این خطه کهن از ایران 
اسالمی باشد. هرچند که آیین های سنتی و مذهبی 
بر غنای فرهنگ و تمدن این شهر افزوده، اما عطر 
شده  پراکنده  شهر  این  کوچه  کوچه  در  که  ایثار 
است، روح نوع دوستی تا مرز از جان گذشتن را در 

کالبد شهرمان می دمد.
شهر خالق، با مدیریت تعاملی توسعه پیدا می کند و 
مشارکت شهروندان، فرآیند برنامه ریزی را توسعه 
می دهد و هرچقدر آموزش های فردی توسعه پیدا 
نزدیک تر  و  آسان تر  نیز  اهداف  به  رسیدن  کند، 

می شود.
و  فرهنگی  برنامه ریزی  که  است  آن  حقیقت 
سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در یک 
عمرانی  سرمایه  همانند  مهمی   بسیار  نقش  شهر 
ایفا می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت 
کنارسرمایه  در  عمرانی  سرمایه  چه  هر  شهری، 
تقلیل  موجب  یابد،  افزایش  اجتماعی  و  فرهنگی 
هزینه های اجرایی نیز می شود. بر همین اساس باید 
در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به 
مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه ریزی 
مناسب توجه کرد؛ زیرا در صورت تحقق این هدف 
می توان به جذب توریست و گردشگر پرداخته و از 
منافع آن برخوردار شد. در بخش عمران 
و توسعه زیر ساخت ها با 

وجود تحریم های ظالمانه مجموعه با همدلی و همت 
بهره  به  را  مهم  پروژه های  ایم  توانسته  همگانی 
حال  در  پروژه ها همچنان  دیگر  و  رسانده  برداری 
تکامل می باشد که بزودی به سرانجام خواهد رسید

با این توصیف پاره ای از وصف خدمت را به صورت 
سایه  در  امیدواریم  و  می داریم  اعالم  وار  خالصه 
و  همراهی  و  مسؤولین  حمایت  و  الهی  توجهات 
همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده 
چه  هر  شکوفایی  و  بهتر  و  بیشتر  خدمات  شاهد 
تمام تر شهرمان مهد توسعه یعنی پاکدشت  باشیم.
* پاکدشت پایتخت گل و گیاه ایران، روی خط توسعه

تهران/پاکدشت  استان  جام جم شرق  گزارش  به 
ضمن  پاکدشت  شهردار  پازوکی  داریوش   -
مدافعان  سیدالشهداء  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
حرم گفت: در راستای ارج نهادن به مقام شامخ 
فداکاری های  و  رشادت ها  ویژه  به  و  شهداء 
شهدای مدافع حرم و در راس آنها سردار 
سرداررشید  بنام  پارچین  میدان  دلها، 
قاسم سلیمانی  حاج  اسالم سپهبد شهید 
مزین و تغییر نام یافت.  ی با بیان اینکه 
هدف از این اقدام ترویج و اشاعه فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه است، تاکید کرد: بدون 
شک خون پاک این فرمانده بی نظیر اسالم ارکان 
خواهد  فرو  را  جهانی  استکبار  و  نفاق  کفر،  جبهه 
گرامیداشت  ضمن  پاکدشت  ریخت.شهردار 
فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر اظهار داشت: 
ظالمانه  تحریم های  و  اقتصادی  مشکالت  علیرغم 
استکبار جهانی و پیرو برنامه های مدیریت شهری در 
راستای تحقق شعار سال و پیرو بیانات مقام معظم 
سایه  در  مردم،  به  امیدبخشی  جهت  در  رهبری 
اعضای شورای  حمایت  و  مدیران شهرداری  تالش 
پروژه   ۴۰ از  بیش  توانستیم  شهرستان،  اسالمی 
شهری در زمینه های گوناگون را عملیاتی کنیم که 
از این تعداد، 28 پروژه به مرحله نهایی رسیده و 
بزودی و در ایام اهلل دهه فجر افتتاح و قابل بهره 
نیاز  به  توجه  با  گفت:  خواهد شد.پازوکی  برداری 
شهرستان در بخش های مختلف اقتصادی، رفاهی، 
گردشگری، ورزشی و غیره، این پروژه ها مورد بحث 
و بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفت و پس از 
اجرا  مرحله  به  ذیربط  مسئولین  موافقت  و  تایید 
درآمد که امیدواریم با شروع بهره برداری از آنها 
شاهد رشد و اعتالی بیش از پیش شهر پاکدشت 
باشیم.شهردار  فهیم  شهروندان  رضایتمندی  و 
پاکدشت اظهار داشت: با پیگیری  مستمر کارکنان 
و مدیران شهرداری مابقی پروژه ها نیز بزودی وارد 
فاز پایانی  و در کوتاه ترین زمان ممکن به پیشگاه 

شهروندان شریف پاکدشتی تقدیم خواهد شد.
مذکور  پروژه های  انجام  در  داشت؛  بیان  پازوکی 
ضمن توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه، به جوانان 
و نوجوانان شهرستان توجه ویژه ای شده است که 
امید است  همزمان با شروع به کار این پروژه ها، به 

خواسته های آنان جامه عمل پوشانده شود.
* تحقق وعده هر ماه یک بوستان 

شهردار پاکدشت در مهم دانستن شهری سبز و 
شاداب  گفت: طبق برنامه ریزی و هدف گذاری 
مدیریت شهری در سال جاری در راستای  توزیع 
عادالنه امکانات شهری و افزایش سرانه  فضای 
به  شهر  سطح  در  اجتماعی  نشاط  ایجاد  و  سبز 
ویژه مناطق کم برخوردار، اجرای طرح هر محله 

شورای  و  شهرداری  کار  دستور  در  بوستان  یک 
به  که  ای  وعده  طبق  و  گرفت  قرار  شهر  اسالمی 
بار  به  شاهد  اکنون  هم  بودیم  داده  شهروندان 
سرانه  ارتقاء  زمینه  در  مهم  پروژه های  نشستن 
فضای سبز و احداث بوستانهای محله ای در سطح 
مناطق سه گانه شهرداری هستیم که بخش زیادی 
از این دستاوردها در دهه مبارک فجر به پیشگاه 

شهروندان فهیم پاکدشتی تقدیم می گردد. 
1.پارک سه هکتاری یاس در شهرک انقالب 

2.پارک ملل در بلوار شهدای کارگر 
3.پارک شهید باهنر در خاتون آباد 

۴.بوستان بهار در محله نقشینه
5.بوستان الوند در شهرک البرز
6.بوستان گلها در محله فرهنگ

7.باغ راه زیتون در حاشیه مسیل محمد آباد)قوهه(
 پازوکی با اشاره به اینکه شهرداری پاکدشت طی 
ورزشی  پروژه   6 احداث  با  توانست  جاری  سال 
اجتماعی  مسئولیت  به  پاکدشتی  شهروندان  برای 
کند،  عمل  ورزشی  بخش  در  خود  شهری  مدیریت 
داشتن  گرو  در  سالم  ای  جامعه  داشتن  افزود: 
ترین  اصلی  از  یکی  و  است  سالم  شهروندانی 
شهرداری  که  است  ورزش  سالمت،  مولفه های 
احداث  به  اقدام  مهم  این  به  عنایت  با  پاکدشت 
نموده  شهر  مختلف  نقاط  در  ورزشی  پروژه های 
است. پازوکی اظهار داشت: جوانان و نوجوانان هر 
جامعه ای سرمایه های گرانبهای آن جامعه هستند 
و توجه به درخواست های آنها از مهمترین اهداف 
اوقات  به  توجه  لذا  می باشد،  پاکدشت  شهرداری 
فراغت نوجوانان و جوانان با رویکرد ورزش محوری 
از جمله موارد مورد تاکید مدیریت شهری است که 
در این خصوص موفق به احداث 2 زمین اسکیت 
شده ایم. گفتی است زمین اسکیت آرمان واقع در 
فاز 2 شهرداری جنب ساختمان معاونت فرهنگی و 
بوستان  در  واقع  آفتاب  اسکیت  زمین  و  اجتماعی 
مناسب  امکانات  ایجاد  هدف  با  امیر  حصار  والیت 
عرصه  در  جوانان  خصوصا  مختلف  اقشار  برای 
ورزش و تفریحگاه سالم آماده بهره برداری است.

شهردار پاکدشت در ادامه گفت: از دیگر اقدامات 
ورزشی  زمینه  در  پاکدشت  شهرداری  ارزشمند 
احداث اولین زمین چمن مصنوعی شهری در پارک 
شهدای قوهه و پارک یاس شهرک انقالب است که 
گروهی  ورزش های  تقویت  و  ساماندهی  هدف  با 
پایانی بوده و  و پایه ای در حال طی کردن مراحل 
نوجوانان  جوانان،  بویژه  شهروندان  تقدیم  بزودی 

وعالقه مندان به این ورزش خواهد شد.
وی در تشریح این پروژه ها گفت: به کوشش واحد 
چند  ورزشی  مجموعه  توانستیم  گذاری  سرمایه 
منظوره قائم با مساحت ۴7۰۰متر مربع در شهرک 
شامل  می باشد  اجرا  حال  در  فاز  دو  در  که  قائم 
بدنسازی،  سالن  توپی،  غیر  و  توپی  ورزشی  سالن 
نوردی  سنگ  مجموعه  آموزش،  سالن  خوابگاه، 
قابلیت  لید(با  و  بولدر  )دیواره های  فنی  نجات  و 

برگزاری مسابقات در سطح ملی جهت افتتاح آکادمی 
تخصصی کوهنوردی و سنگ نوردی را احداث کنیم 
که عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و بزودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
انقالب  شهدای  ورزشی  مجموعه  است  ذکر  شایان 
انقالب  شهرک  در  نیز  مترمربع   3۴۰۰ متراژ  به 
که شامل ورزشهای ساحلی، فوتبال، والیبال، چمن 
بوفه  و  بهداشتی  سرویسهای  رختکن،  مصنوعی، 
می باشد، در حال احداث است و آماده افتتاح و بهره 

برداری در دهه مبارک فجر خواهد بود. 
دسترس  در  و  ورزشی  امکانات  افزایش  وی 
نشاط  و  ایجاد شور  موجب  را  ورزشی  اماکن  بودن 
و  دانست  جوانان  و  نوجوانان  ویژه  به  شهروندان 
مطالبات  از  یکی  ورزشی  پروژه های  احداث  گفت: 
برای  مهم  بستری  و  شهروندان  و  جوانان  جدی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
نیاز  رفع  و  توجه  داشت:  اظهار  پایان  در  پازوکی 
و  همگانی  از  اعم  ورزشی  زمینه  در  شهروندان 
قرار  پاکدشت  شهرداری  کار  دستور  در  قهرمانی 
دارد و انجام پروژه های ورزشی به منظور رفاه حال 

شهروندان در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
زنان سرپرست  توانمند سازی  * گسترش جریان   

خانوار در پاکدشت
شهردار پاکدشت اظهار داشت: شهرداری پاکدشت 
و  معیشتی  بهبود شرایط  و  اشتغال  ایجاد  با هدف 
اقتصادی خانواده های ساکن در محالت کم برخوردار 
مراکز  احداث  به  اقدام  خانوار  سرپرست  زنان  و 

توانمند سازی در نقاط مختلف شهر نموده است.
سه  اکنون  هم  افزود:  ادامه  در  پازوکی  داریوش 
که  هستند  فعالیت  حال  در  سازی  توانمند  مرکز 
در  واقع  نژاد  شهید هاشمی  سازی  توانمند  مرکز 
اقدام  از سال 92  خیابان عالمه حصارامیر  انتهای 
به برگزاری دوره های آموزشی رایگان سه ماهه با 
مشارکت حدود ۴۰۰ هنرجو در رشته های خیاطی، 
قالی بافی، سفره آرایی، بافتنی، شمع سازی و منبت 
کاری نموده و تاکنون به حدود 3۰۰۰ نفر در این 
مرکز آموزش داده شده است، همچنین دوره های 
زندگی،  مهارت های  خشم،  کنترل  آموزش  ضمنی 
تربیت فرزند، کمک های اولیه، اطفای حریق و ارائه 
همکاری  با  ساکنین  به  درمانی  بهداشتی  خدمات 
اداره بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان از قبیل 
به  پزشکی  چشم  و  خون  فشار  قندخون،  تست 
است. شده  ارائه  هدف  جامعه  به  رایگان  صورت 

سازی  توانمند  مرکز  ایجاد  به  اشاره  با  پازوکی 
این مرکز که در  نمود:  پازوکی تصریح  شهید رضا 
خیابان شهید خانمحمدی واقع شده است، از ابتدای 
تاکنون حدود  به فعالیت نموده و  سال 98 شروع 
سفره  بافی،  قالی  خیاطی،  رشته های  در  نفر   7۰۰
آرایی، بافتنی، شمع سازی، منبت کاری و همچنین 
برای  زبان  آموزش  رباتیک،  چرتکه،  رشته های 
توسط  آن  از  بخشی  که  اندکی  هزینه  با  کودکان 
خود شهروندان و بخش عمده آن توسط شهرداری 
خدمات  ارائه  می شود،  پرداخت  پاکدشت 

نموده است.
هر  در  اینکه  به  افزود:  پاکدشت  شهردار 
دو مرکز آموزش ها تحت نظارت مرکز فنی 
حرفه ای برگزار شده که پس از قبولی در 
آزمون های کتبی و عملی مدرک فنی حرفه 
ای به شرکت کنندگان ارائه داده می شود.

وی اظهار داشت: مرکز توانمند سازی خاتون آباد نیز 
به متراژ 5۰۰ متر مربع واقع در طبقه اول مسجد 
جامع خاتون آباد در مرحله آماده سازی قرار دارد که 
همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر افتتاح خواهد 
شد.وی با اشاره به مرکز رشد و کارآفرینی شهدای 
پاکدشت واقع در بلوار امام خمینی)ره( حصارامیر 
عنوان نمود: این مرکز در امتداد فعالیت های مراکز 
تبع  به  و  اشتغال  ایجاد  و در جهت  توانمند سازی 
آن بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی خانواده های 
ساکن در محالت هدف می باشد، همچنین شرایط کار 
و فعالیت این مرکز از طریق جذب کارآفرینان، تجار 
ایجاد فضای کسب و  به  و سرمایه گذاران نسبت 
کار و شاغل بودن در منزل است.پازوکی در خاتمه 
گفت: مرکز رشد و کارآفرینی شهید بهروز پازوکی 
واقع در قوهه با هدف ایجاد اشتغال برای خانم ها و 
فعالیت های جانبی فرهنگی در مرحله ی آماده سازی 

قرار دارد.
* سرای محله فرهنگ والبرز 

شهردار پاکدشت ضمن مهم دانستن ایجاد سرای 
مهم  از  یکی  امروزه  کرد:  اذعان  شهر  در  محله ها 
شهروندان  برای  شهری  مدیریت  اقدامات  ترین 
که  می باشد  فرهنگی  و  آموزشی  بستر  ایجاد 
البرزواقع  محله  سرای  امروزه  شهری  مدیریت 
دربلوارشهدای رحیمی وسرای محله فرهنگ واقع 
درخیابان فرهنگ سرا جنب پارک شهدای آتشنشان 
با کاربری فرهنگی و آموزشی جمعا در مساحتی بالغ 
بر 925 متر مربع آماده بهره برداری در دهه مبارک 
فجر می باشد  که با توجه به اینکه شهر پاکدشت به 
نسبت توسعه و پیشرفت فیزیکی و جمعیتی از لحاظ 
ظرفیت های اماکن فرهنگی مقداری در مضیقه قرار 
این  در  محالت  برداری سرای  بهره  و  دارد ساخت 

شهر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت . 
* سرای  محله   فرهنگ 

سرای  داشت:  اظهار  ادامه  در  پاکدشت  شهردار 
محله البرزواقع دربلوارشهدای رحیمی وسرای محله 
پارک  جنب  سرا  فرهنگ  درخیابان  واقع  فرهنگ 
آموزشی  و  فرهنگی  کاربری  با  آتشنشان  شهدای 
بالغ بر 925 متر مربع و هزینه  جمعا در مساحتی 
ساخت و تجهیز این مراکز با احتساب ارزش ریالی 
زمین، یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان آماده 
بهره برداری می باشد .هدف از ساخت سرای محله 
به عنوان یک فضای فرهنگی و آموزشی، ساماندهی 
و توسعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سطح 

محالت شهر می باشد . 
* ساختمان آتش نشانی حصارامیر

نشانی  آتش  ایستگاه  گفت:  پاکدشت  شهردار 
حصارامیر آماده افتتاح جهت خدمت رسانی است.
پازوکی با اعالم این مطلب اظهار داشت: این ایستگاه 
مواقع  در  ایمنی شهروندان  ارتقای سطح  با هدف 
بروز حوادث غیر مترقبه و امداد رسانی به موقع 
به بهره برداری خواهد رسید.وی با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای آتش نشان شهر پاکدشت، عنوان 
نمود: حفظ امنیت و ایمنی آتش نشانان و جلوگیری 
آتش  ایستگاه های  سرلوحه  باید  حوادث  بروز  از 
آموزش پرسنل خدوم  برای  و تالش  باشد  نشانی 

آتش نشان و ارتقای سطح همکاری، مورد تأکید 
است.

وی در ادامه با اشاره 

شهردار پاکدشت:
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آموزش  به  ویژه  توجه  افزود:  شهروندی  آموزش  به 
از  پیشگیری  و  کاهش  در  بسزایی  تاثیر  شهروندان، 
و  رسانی  امداد  شهر،  ایمنی  همچنین  دارد،  حوادث 
خدمت رسانی به موقع، حفظ امنیت شهروندان و آماده 
سازی ایستگاه های آتش نشانی و نیروهای امدادی از 

مهمترین ضرورت های شهری است.
با اشاره به افزایش میزان خدمات  شهردار پاکدشت 
آتش  جدید  ایستگاه های  از  برداری  بهره  با  شهری 
و  حصارامیر  در  ایستگاه  این  نمود:  تصریح  نشانی، 
شهرک انقالب پاکدشت به منظور کاهش زمان رسیدگی 
به محل حادثه، افزایش ایمنی و خدمت رسانی به موقع 
به شهروندان ساکن در این نقاط به بهره برداری خواهد 

رسید.
صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  پاکدشت  شهردار 
اعتباری  با  نردبان ۴2 متری  یا  باالبر  این  وسیماگفت: 
بالغ بر 16۰ میلیارد ریال که 119 میلیارد ریال توسط 
 ۴1 و  افزوه  ارزش  اعتبارات  محل  از   ، فرمانداری 
میلیارد ریال دیگر از اعتبارات داخلی شهرداری تامین 
شد، خریداری شده است و رسما در اختیار آتش نشانی 
به  توجه  با  افزود:  گرفت.پازوکی  قرار  پاکدشت  شهر 
در  سازی  مرتبه  بلند  و  پاکدشت  شهرستان  توسعه 
ناگوار  حوادث  بروز  امکان  طرفی  از  و  شهرستان  این 
داریم  نیاز  ما  که  است  طبیعی  شهر،  مختلف  نقاط  در 
اینگونه  با  سریعتر  هرچه  مقابله  برای  الزم  امکانات 
حوادث را پیش بینی کنیم.وی گفت: در گذشته ما برای 
ساختمان های بلند فاقد امکانات الزم بودیم و به طور 
ناکرده در منطقه 2 هزار واحدی که  اگر خدایی  مثال 
می داد،  رخ  حادثه ای  داریم،  طبقه   15 ساختمان های 
وجود  کنیم  برخورد  حادثه  با  بخواهیم  اینکه  امکان 

نداشت.
و  حریق  اسنوکر،  این  خرید  با  افزود: خوشبختانه  وی 
پوشش  براحتی  متر  ارتفاع ۴2  تا  را  حوادث  هرگونه 
به  پاکدشت  شهرستان  بگوئیم  می توانیم  و  می دهیم 
امکانات کامل برای برخورد با اینگونه حوادث مجهز شد.
عرض  که  مسیرهایی  در  دستگاه  این  گفت:  پازوکی 
دارد  که  بلندی  بوم  به  توجه  با  است،  کم  گذرگاه 
می تواند خود را به مراکزی که قابل دسترسی نیست 
نزدیک کند و همه امکانات مورد نیاز برای آتش نشان 
را در اختیار قرار دهد.شهردار پاکدشت در پایان گفت: 
امیدواریم در این شهرستان و شهرستان های اطراف 
در مواقع ضروری بتوانیم بخوبی خدمت رسانی کنیم و 

نواقص منطقه را پوشش دهیم.
پل های  ساخت  در  پاکدشت  شهرداری  خودکفایی   *

هوایی و پایه چراغ های روشنایی
رونق  راستای  در  عملی  اقدامی  از  پاکدشت  شهردار 
خبر  توسط شهرداری  داخلی  تولید  از  حمایت  و  تولید 
شهر  گرفتن  قرار  و  وسعت  به  توجه  با  گفت:  و  داد 
پاکدشت در مجاورت محور بین المللی امام رضا)ع( و 
پر تردد بودن این مسیر، روزانه شاهد عبور و مرور 
حجم زیادی از مسافران حرم رضوی و خودروهای سبک 
و سنگین از شهر پاکدشت هستیم که این امر خطرات 
جانی و خسارات مالی زیادی در عبور و مرور شهروندان 

به همراه دارد، در این راستا مدیریت شهری پاکدشت 
جهت بهسازی و ساماندهی معابر به منظور ارتقاء امنیت 
و سهولت  ایمن سازی  و  اجتماعی  انضباط  شهروندان، 
رفت و آمد شهروندان اقدام به احداث و نصب پل های 
با  هوایی در سطح شهر نموده است.پازوکی در ادامه 
اشاره به خودکفایی شهرداری پاکدشت در تولید پل های 
تصریح  روشنایی  چراغ های  پایه  از  قسمتی  و  هوایی 
نمود: تمام مراحل طراحی، ساخت و نصب پل های هوایی 
و قسمتی از پایه چراغ های روشنایی و سازه های فلزی 
توسط پرسنل واحد تاسیسات معاونت خدمات شهری 
انجام می پذیرد که باعث صرفه جویی ریالی چشمگیری 
نسبت به گذشته شده است، قطعا به سرانجام رسیدن 
باعث صرفه جویی فراوانی در جهت کاهش  امر،  این 
هزینه های شهری و افزایش سرعت و شتاب پیشرفت 
پروژه های عمرانی شهر پاکدشت خواهد شد.وی افزود: 
احداث پل هوایی عابر پیاده در بلوار امام خمینی )ره( 
شهرک یبر به حصار امیر و مقابل مجتمع شهید مظفر، دو 
پل هوایی واقع در محور امام رضا)ع( و محله حصارامیر 
به منظور تردد ایمن شهروندان در نقاط حادثه خیز با 
افتتاح  آماده  تومانی  میلیون  ریالی 5۰۰  صرفه جویی 
است.شهردار  فجر  مبارک  دهه  در  برداری  بهره  و 
پاکدشت در خاتمه رعایت اصول و استانداردها را در 
ساخت پل های عابر پیاده، امری ضروری دانست و گفت: 
این امر باید با دقت کامل انجام شود چرا که از عوامل 

موثر در توسعه شهری و حفظ جان انسان ها است.  
* افتتاح 2 پروژه مهم در راستای روان سازی ترافیک 

محور امام رضا )ع(
 پازوکی شهردار پاکدشت با اعالم  افتتاح دوپروژه مهم 
هندسی  اصالح  طرح  گفت:  شهری   تردد  خصوص  در 
میدان مادر که جهت رفع گره ترافیکی و روان سازی 
در  بود  آغاز شده  فاز2 شهرداری  ورودی  در  ترافیک 
از آن جایی که  افزود:  پایانی قرار دارد.وی  مرحله ی 
تقاطع ها به عنوان نقاط بحرانی در عملکرد شبکه معابر 
این  از  هستند،  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  شهری 
رو اصالح هندسی تقاطع های شهر در اولویت کارهای 
عمرانی شهرداری پاکدشت قرار گرفته و اجرا می شود 
که این امر خود باعث رفع مشکالتی از قبیل وضعیت 
ترافیک، کاهش مصرف سوخت و بهبود شرایط زیست 
مناسب  طراحی  کرد:  بیان  شد.پازوکی  خواهد  محیطی 
پارامترهای  بودن  بهینه  و  هندسی  لحاظ  از  تقاطع ها 
ترافیکی، عملکردی و کنترلی آن ها، گام مهمی در ایمن 
سازی و کاهش تصادفات است.شهردار پاکدشت ادامه 
روزانه  جمعیت شهر، سفرهای  به رشد  رو  حجم  داد: 
و فرایند موتوریزه شدن شهرها شرایطی را به وجود 
آورده است که مسأله حمل و نقل به یکی از چالش های 
اصلی شهر پاکدشت تبدیل شده است و تمام تالش 

این مجموعه برای کاهش بار ترافیکی در شهر است.
* احداث دوربرگردان جدید خاتون آباد  

تنها  نه  مطالبات  ترین  قدیمی  از  یکی  نشستن  بار  به 
شهروندان پاکدشت؛ بلکه میلیون ها نفر از  مسافرین 
امام رضا)ع( جهت کاهش  المللی  بین  و زائرین محور 
گذشته  سالهای  در  گرامی  شهروندان  ترافیکی  بار 

شاهد بودند که تنها احداث پل غیر همسطح در محورپر 
تردد امام رضا )ع( ، چه میزان وقت، انرژی و بودجه 
ای را بر مدیریت شهری تحمیل نموده است . لذا در 
پروژه های  معضلی،  از  پر  و  پرترافیک  بزرگراه  چنین 
بر  زیادی  تاثیر  دوربرگردان ها  احداث  و  آزادسازی 
سفر،  زمان  سرعت،  نظیر  شهر  ترافیکی  پارامترهای 
زمان تأخیر و کاهش حوادث و تلفات رانندگی دارد . 
هرچند طی دوره های مختلف مدیریت شهری، اقداماتی 
در جهت احداث دوربرگردان ها صورت گرفته، ولی به 
بر  تاثیر چندانی  علت عدم احداث دقیق و علمی آن، 
تخلیه ترافیکی و تسهیل عبور و مرور این محور نداشته 
و همچنان شاهد ترافیک سنگینی در این بزرگراه بوده 
ایم .یکی از این محورها که شاهد احداث چندین باره 
دوربرگردانهای مختلفی بوده، منطقه خاتون آباد است 
که با بررسی های کارشناسانه مجموعه مدیریت شهری، 
با اجرای پروژه جامع و گسترده  تا  تصمیم بر آن شد 
با شناسایی کاستی ها و نواقص دوربرگردان های  ای- 
گذشته-، طی مراحل مختلف تملک؛ آزادسازی و اجرای 
پروژه  یک  اجرای  با  هندسی،  اصالح  عمرانی   عملیات 
جامع، با احداث دوربرگردانی با گستره محیطی بیشتر، 
یک بار برای همیشه به معضل  این بخش از بزرگراه در 

منطقه خاتون آباد خاتمه داده شود .
سراسری  نهضت  با  شهر  معابر  چهره  دگرگونی  آغاز   *

آسفالت 
شهردار پاکدشت با اشاره به نهضت آسفالت ریزی در 
سطح شهر عنوان کرد: یکی از نیازهای مهم و ضروری 
ترافیکی  بار  کاهش  و  ایمن  آسان،  تردد  شهروندان 
طرح  اجرای  با  راستا  این  در  که  است  شهر  سطح  در 
ساماندهی معابر از اسفند سال گذشته  تاکنون بیش 
از  36 هزار تن آسفالت در معابر سطح شهر به صورت 
دستی و مکانیزه ،پخش و اجرا شده و این اقدام کم 
است  عزیز  شهروندان  به  شایسته  خدمتی  که  نظیر 
مناسب  آسفالت  وی  داشت.  خواهد  ادامه  جدیت  با 
بحق  خواسته های  از  یکی  را  شهر  خیابان های  و  معابر 
شهروندان از شهرداری دانست و گفت: یکی از مهم 
آسفالت  وضعیت  زیبا،  شهر  یک  ویژگی های  ترین 
خیابان ها و معابر آن است و تأثیر زیادی بر منظر شهر 
از نگاه شهروندان دارد.شهردار پاکدشت ادامه داد: 
حجم رو به رشد جمعیت شهرو سفرهای درون شهری 
روزانه شرایطی را به وجود آورده است که مسأله حمل 
و نقل به یکی از چالش های اصلی شهر پاکدشت تبدیل 
شده است و تمام تالش این مجموعه برای کاهش بار 
رادر  مسئوالن  جدی  عزم  که  است  شهر  در  ترافیکی 
راستای بهسازی معابر و امنیت و آرامش در امر عبور 

و مرور را در پی داشته است.
عمرانی  فعالیت های  نمود:  عنوان  پاکدشت  شهردار 
مربوط به آسفالت ریزی و روکش آسفالت معابر، ترمیم، 
لکه گیری سطوح فرسوده و مناسب سازی و ساماندهی 
اولویت هایی است  از جمله  خیابان های اصلی و فرعی 
که مدیریت شهری در راستای پاسخگویی به نیازهای 
شهروندان، تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ایجاد چشم 

انداز زیبای شهر با جدیت دنبال می کند.

وی در ادامه گفت: طی هماهنگی با ادارات آبفا ، گاز ، 
مخابرات به منظورعدم حفاری های غیر ضروری به ویژه 
در فصل زمستان و آخرسال ،توانستیم در قالب اجرای 
بندی، معابر  اولویت  طرح جهادی و کارشناسی شده و 
وضعیت  که  را  شهر  اصلی  معابر  و  جاده ها   ، تردد  پر 
نامناسبی داشتند مورد بازسازی و روکش آسفالت قرار 
بارز آن روکش آسفالت میدان سوم  دهیم که نمونه 
خرداد در ابتدای ورودی شهر، بلوار امام رضا )ع( از 
میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)پارچین سابق 
بلوارهای   ، بهاران  ،محله  قیامدشت  دوربرگردان  تا   )
شهدای رحیمی ،دانش آموز ،سپاه ،شهدای حصار امیر ، 
مدرس حصار امیر ،حمزه رضا )ع( خاتون آباد ،کشاورز 
و  رفت  صورت  به  )همگی  پرورش  و  ،آموزش  قوهه 
برگشت(  ،خیابان های عالمه مامازند ،شهید خان محمدی 
نصراله  ،شهید  مقداد  متری   2۰ آباد،  خاتون  ،صنایع 
پازوکی ، شهید بوربور ،عالمه حصار امیر ،شهرک البرز 
، شهید نوراله پازوکی تا میدان جهاد ،جنب پارک یاس 
شهرک انقالب ، شهید میرآخوری، شهید چمران،  شهید 
عبادی، نمک صالح، دستچین و ده ها مورد دیگر  که بطور 

کامل مورد عملیات روکش آسفالت قرار گرفتند.
مهندس پازوکی در ادامه گفت: البته فعالیت مدیریت 
شهری در رابطه با مبحث آسفالت به همین جا ختم نشد 
بلکه از طریق مناطق سه گانه اقدام به روکش آسفالت 
رضایت  که  ایم  نموده  کوچه ها  و  معابر  گیری  لکه  و 
شهروندان عزیز را به دنبال داشته است.وی همچنین 
و  معابر  مناسب  آسفالت  از  برخورداری  نمود:  عنوان 
خیابان های شهر یکی از خواسته های بحق شهروندان از 
خدمتگزاران خود در شهرداری پاکدشت بوده است که 
با تالش خادمین خود در مجموعه مدیریت شهری، بخش 
زیادی از این مطالبات محقق شده و با یاری خدای متعال 
سعی داریم با ادامه اجرای این طرح تا پایان سال جاری 
و در قالب طرح استقبال از بهار، در راستای رفع دغدغه 
شهروندان بیش از پیش اقدام نموده  و شاهد شهری 

زیباتر و شایسته مردم بزرگوار پاکدشت باشیم.
* ابراز رضایت شهروندان پاکدشت از اجرای عملیات 

ساماندهی آرامستان های شهر
پازوکی شهردار پاکدشت ضمن فراهم آوردن سهولت 
در رفت و آمد شهروندان، به ویژه معلوالن و جانبازان 
در  فعالیت  داشت:  اظهار  فضایی  ایجاد  همچنین  و 
آرامستان ده امام از ماه های پایانی سال گذشته و در 
اصالح  آرامستان،  توسعه  سازی،  همسطح  بخش  چهار 
هندسی و بهسازی معابر آغاز شد که هرکدام از این 

بخش ها دارای ویژگی های خاص خود است.
پازوکی تصریح نمود: در بخش اصالحات هندسی مراحل 
تعویض مسیرهای رفت و برگشت ضلع شرقی و غربی و 
احداث میدان جدید االحداث، توسعه پارکینگ موجود 
در  نیاز  مورد  بهسازی  و  آرامستان  شرقی  ضلع  در 
عملیات زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر اصلی 

صورت گرفته و به بهره برداری رسیده است.
جدید  معابر  سبز  فضای  احداث  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و احداث مخزن ذخیره آب جهت سیستم آبیاری تحت 
فشار از دیگر موارد مورد نیاز در ده امام بود که انجام 

شده است.پازوکی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از 
قنات ها در مسیر توسعه معابر و میدان جدید االحداث 
قرار می گرفت به منظور حفظ کارایی این قنات ها و ایمن 
سازی آن ها عملیات الیروبی و بهسازی آن ها به صورت 
کول گذاری و نصب دریچه بتن مسلح و سایر عملیات 
بخش  در  افزود:  ادامه  در  شد.وی  انجام  نیاز  مورد 
همسطح سازی در قطعات مجزا به منظور همسطح شدن 
تمهیدات  و  ظاهری  نمای  کردن  منظم  و  قدیمی  قبور 
قبور  بین  شهروندان  آمد  و  رفت  سهولت  برای  الزم 
در حال انجام است و علیرغم مشکالت اجرایی و مالی 
با حفظ موازین شرعی و اصول فنی در  ادامه عملیات 
در  داشت:  اظهار  پاکدشت  است.شهردار  انجام  حال 
و  ایثار  ترویج فرهنگ  و  تکریم مقام شهادت  راستای 
به همت روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
پاکدشت، تصاویری از شهدا تعمیر، بازسازی و در سطح 
شهرستان نصب شده است. پازوکی ادامه داد: نصب 
تصاویر شهدا و نمادهای مقاومتی در شهر باعث می شود 
که جوانان قهرمان واقعی خود را بشناسند و شناساندن 
قهرمان واقعی کشور برای قشر جوان از وظایف همه 
مسئوالن است. شهردار پاکدشت در خصوص تکریم 
ارباب رجوع و کاهش هدر رفت وقت همشهریان اذعان 
کرد:در ادامه توسعه خدمات نوین شهری و راه اندازی 
سیستم های جدید و تحت وب مجموعه اتوماسیون های 
یکپارچه  اداری مالی و شهرسازی در شهرداری پاکدشت 
پروانه  یکپارچه  صدور  منظور  دو؛به  و  یک  مناطق  و 
اصناف،بایگانی  و  نوسازی  عوارض  ساختمانی،دریافت 
الکترونیک و ارائه دیگر خدمات در مناطق سه گانه را 

راه اندازی و مورد دسترس قرار داده ایم.
* پاکدشت، پیشتاز در حوزه سرمایه گذاری 

شهردار پاکدشت  در خصوص  مهم دانستن سرمایه 
گذاری شهری افزود: پایتخت گل و گیاه ایران در حوزه 
سرمایه گذاری استان تهران پیشتاز است و از ابتدای 
سال 1392 تاکنون بیش از 3۰۰۰۰ سی هزار مترمربع 
ابیه از طریق واحد سرمایه گذاری احداث شده که از 
این میزان 75۰۰ مترمربع به فضای درمانی، 1۴۰۰۰ 
مترمربع   85۰۰ و  فرهنگی  و  اداری  فضای  مترمربع 
به فضای تجاری تخصیص داده شده است که باید به 
متراژ فوق 1۴۰۰۰ مترمربع فضای درمانی هم افزود 
که در حال احداث می باشد.وی در ادامه گفت: یکی از 
مهمترین اقدامات و برنامه های بلندمدت شهرداری و 
و  پایدار  درآمد  ایجاد  پاکدشت  شهر  اسالمی  شورای 
استفاده بهینه  از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت 
شهروندان و جلوگیری از خام فروشی امالک و مستغالت 
شهرداری در طول 6 سال گذشته بوده است که با راه 
اندازی و تقویت واحد سرمایه گذاری این امر به عنوان 
استان  شهرهای  شهرداری های  برای  مناسب  الگوی 
مرکز  بر 3۰  بالغ  تاکنون  و  است  شده  معرفی  تهران 
اداری – تجاری، فرهنگی، ورزشی و درمانی ساخته و یا 
در حال اجراء می باشد که بخشی از این پروژه ها در دهه 

فجر افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
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مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

حافظمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

فرماندار قرچک: 
هم اندیشی با گرو ه های اجتماعی 

راهگشای حل مشکالت است

بهمن خطیبی فرماندار قرچک در جمع خبرنگاران 
و فعاالن فضای مجازی گفت: نشست هم اندیشی با 
گرو ه های مختلف اجتماعی راه گشای حل بسیاری 
با اصحاب رسانه و  تعامل  از مشکالت است که 
از سوی مسئوالن،  انتقادپذیری  باال بردن روحیه 
نقد سازنده از سوی رسانه ها قطعا فضای خوبی در 

جامعه ایجاد می کند.
به گزارش جام جم شرق استان تهران - قرچک 
تصریح  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  خطیبی 
و  امنیت  تامین  انتخابات،  سالمت  تضمین  کرد: 
بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم وظیفه 
صحنه های  در  پرشور  حضور  و  است  فرمانداری 
پاسخ  کشور،  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف 

دندان شکن به دشمنان ماست.

قرچـک  مرکـزی  بخشـدار  رشـیدیان  علیرضـا 
سـالهای  طـی  قرچـک  روسـتاهای  کـرد:  بیـان 
اخیـر در تمـام حوزه هـا رشـد چشـمگیر داشـته و 
ایـن پیشـرفت مرهـون همـت مسـئوالن از جملـه 
فرمانـدار، شـوراهای روسـتایی و اهتمـام دهیـاران 

اسـت.
بـه گزارش جام جم شـرق اسـتان تهـران- قرچک 
وی در ادامـه افـزود: بـا اسـتفاده از ظرفیت نخبگان 
روسـتایی و وجود سـرمایه گذاران، گردشگری را نیز 

در روسـتاهای قرچک تقویـت خواهیم کرد.
پایـدار  توسـعه  گفـت:  قرچـک  مرکـزی  بخشـدار 
روسـتایی از جملـه وظایـف ماسـت که تمـام برنامه 

هـا بـر پایـه همیـن موضـوع پیگیـری خواهد شـد.
بخشـدار  بـه همـت  مراسـم  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
مرکـزی و اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 

گردشـگری برگـزار شـد.

 افزایش گردشگری قرچک با بهره گیری
 از ظرفیت نخبگان روستایی

شهردار دماوند:
 طرح گزارش سرقت برای 

یادآوری به نیروی انتظامی است

جمـع  در  پاکدشـت  فرمانـدار  تمهیـدی  هـادی 
خبرنـگاران  گفـت: تـا پایـان یـو م اهلل دهـه فجـر 
انقـالب اسـالمی در مجموع تعـداد ۵۵ طرح مختلف 
افتتـاح  پاکدشـت  در  و صنعتـی  ،خدماتـی  عمرانـی 

خواهـد شـد.این پـروژه هـا در مجمـوع بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر 663 میلیـارد تومـان تکمیـل شـده انـد.

بـه گزارش جام جم شـرق اسـتان تهران- پاکدشـت 
تمهیـدی در ادامـه افزود: فـاز دوم تصفیه خانه هفتم 
تهـران بـا اعتباری بالـغ بر ۵۵0 میلیـارد تومان که با 
حضـور رئیس جمهور هفته گذشـته به بهـره برداری 
رسـید یکـی از مهمتریـن پـروژه هـا در شهرسـتان 
پاکدشـت بـود.وی در ادامه گفت: ۵4 طـرح دیگر در 
بخش هـای مختلف عمرانـی، خدماتی، کشـاورزی، 
صنعتـی در حـوزه هـای شـهری و روسـتایی هـم با 
سـرمایه گـذاری دولتـی و هـم در بخـش خصوصی 

در ایـن شهرسـتان به بهـره برداری خواهد رسـید.

بهره برداری از 55 طرح در پاکدشت

۲۶۲ پروژه عمرانی در بخش
 دماوند افتتاح شد 

فرهنگ  شورای  نشست  در  دماوند  شهردار 
از  جمعی  حضور  با  دماوند  شهرستان  عمومی 
تنها  عالئم  و  تابلوها  داشت:  اظهار  مسئوالن 
ترافیکی  آمد  و  رفت  شهروندان  اینکه  برای 
در شهر نصب می شود؛  باشند،  داشته  را  ایمنی 
می شوند  ربوده  آنها  از  زیادی  بسیار  تعداد  اما 
به  نیز  دریچه ها  از  بسیاری  تعداد  همچنین 

سرقت رفته اند.
تهران،دماوند  استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 
عباس صفری افزود: باالی پل ولیران بار دوم 
است که عدد قابل مالحظه ای از روشنایی ها به 

این موضوع سرقت ها  به  توجه  رفته اند؛  سرقت 
به نیروی انتظامی یادآوری شد، اما بازخورد بدی 
در  جویانه ای  تالفی   اتفاقات  و  شدیم  شاهد  را 
چندین نقاط صورت گرفت.شهردار دماوند ادامه 
اتفاقات  است که ذکر  از طرفی هم جالب  داد: 
می شود  عنوان  عمومی  اذهان  تشویش  سرقت 
در حالی که این موضوعات تنها با هدف تذکر 
کرد:  عنوان  صفری  می شوند.  بیان  یادآوری  و 
شهر  در  که  افرادی  شده  عنوان  بار  چندین 
نیستند  ایرانی  می کنند  روب  و  رفت  خدمات 
موضوع  این  برای  ایرانی  نیروی  به کارگیری  و 
در سال 9۵  عنوان کرد:  نیست.وی  امکان پذیر 
ما  از مقابل منزل  نیز  ماشین شهرداری دماوند 
شخصی  خسارت  باید  حاال  و  رفته  سرقت  به 
دماوند  کنم.شهردار  پرداخت  موضوع  این  بابت 
تصریح کرد: اگر کسی در این شهر در چاله ای 
با ماشین بیفتد شهرداری از سوی پلیس راهور 
۵0 درصد محکوم می شود، اما برای به سرقت 

رفتن ماشین یقه چه کسی باید گرفته شود؟

آغاز اصالح معابر و بلوارها برای 
افزایش رضایتمندی شهروندان 

عملیات  آغاز  از  پیشوا  شهردار  حبیبی  غالمرضا 
احداث دوربرگردان بلوار شهید اردستانی از اصلی 

ترین بلوارهای شهر خبر داد.
پیشوا  تهران-  استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 
میدان  ترافیکی  گره  به  توجه  با  افزود:  حبیبی 
شهید اردستانی ناشی از افزایش حجم ترافیک در 
سالهای اخیر که یکی از دالیل آن گردش به چپ 
خودروهای خروجی از پمپ بنزین، شهرک شهید 
اردستانی، شهرک فرهنگیان، شهرک مارگارین، 
باغ ناصر عطایی، شهرک معلم و ده دستگاه به 
سمت ورامین می باشد، شهرداری پیشوا احداث 
بلوار شهید اردستانی را آغاز کرد و  دوربرگردان 
عملیات تغییر و اصالح معابر ادامه دار خواهد بود.

بر اساس اعالم مدیرکل امور روستایی استانداری 
تهران در 34 بخش این استان به مناسبت ایام اهلل 
دهه فجر  ۲6۲ پروژه عمرانی بااعتباری بالغ بر 
۱۲9 میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده 

موردافتتاح وبهره برداری قرار گرفت.
به گزارش جام جم شرق استان تهران - دماوند، 
مهدی حیدری بخشدار مرکزی دماوند اظهار کرد: 
فجر  دهه  ایام  در  مرکزی  بخش  روستاهای  در 
بر  بالغ  اعتباری  با  وخدماتی  عمرانی  پروژه   4۷
یازده میلیاردو 600 میلیون تومان به بهره برداری 
رسید که به لحاظ تعدادپروژه یک  پنجم و از حیث 
های  پروژه  اعتبار  درصدازمیزان  ریالی 9  ارزش 
مرکزی  بخش  به  استان  بخش  در 34  عمرانی 
این  افزود:  ادامه  در  دارد.وی  دماونداختصاص 
بخش  اغلب  که  است  حالی  در  دستاوردعظیم 
های استان تهران به دلیل برخورداری ازجمعیت 
ارزش  اعتبارات  ازمحل  توجهی  قابل  اعتبار  باال 

افزوده را به خوداختصاص داده اند.
رغم  علی  دماوند  مرکزی  بخش  افزود:  حیدری 
وجود 4۵ روستا ازجمعیت کمتر و به تبع آن از 
اعتبارات  محل  نیزاز  کمتری  اعتبار  تخصیص 
خدمات  میزان  و  است  برخوردار  افزوده  ارزش 
از  دریافتی  اعتبار  از  بیش  بخش  دراین  رسانی 
ایجاددرآمدهای  منظور  به  افزوده  ارزش  محل 

پایدار عمومی درسطح روستاها بوده  است.

خبر
اطراف  بهسازی  پروژه  افتتاح 

مسجد جامع ورامین 

شهردار ورامین در جمع خبرنگاران گفت: بزودی 
شاهد افتتاح پروژه بهسازی اطراف مسجد جامع 
ورامین خواهیم بود،این یک طرح جامع به منظور 
زیباسازی، شناسایی و معرفی  اثر تاریخی مسجد 
جامع و همچنین با اهداف گردشگری و ترافیکی 

است.
تهران-  استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 
ورامین،حسین دهقان در ادامه گفت: کل محوطه  
مسجد جامع به عنوان یک میدان بزرگ در نظر 
گرفته شده و دور و اطراف آن بار دیگر بهسازی 
پایان  و زیباسازی شده است. شهردار ورامین در 
به  را  خدمات  بیشترین  ورامین  شهرداری  افزود: 

حوزه گردشگری و آثار تاریخی ارائه کرده است.

خبر

افق توسعه بومهن با برنامه ریزی 
پیش خواهد رفت

با  کرد:  تصریح  بومهن  علیبخشی شهردار  سعید 
امور  بندی  اولویت  با  و  متعال  خدای  به  توکل 
شهری تا به امروز تناقض های گذشته شهر بر 
طرف می گردد تا میزان بهره وری افزایش یافته 
با  بومهن  شهر  در  سازندگی  و  پیشرفت  قطار  و 

سرعت بیشتری حرکت کند.
به گزارش جام جم شرق استان تهران- قرچک 
وی خاطرنشان ساخت: برای توسعه شهر کارهای 
باید  راستا  این  در  که  شود  انجام  باید  زیادی 
آراستگی ظاهری شهر به منظور ایجاد محیطی 
مطلوب برای شهروندان به عنوان یکی از اقدامات 
اساسی مد نظر قرار گیرد. وی افزود: باید به دنبال 
ارائه بهترین خدمات به مردم باشیم و با امید به 
همراهی  و  مسئوالن  همت  با  و  متعال  خداوند 
با  آینده توسعه شهر روشن و  افق و  شهروندان، 

برنامه ریزی هدفمند به پیش خواهد رفت.

امــروزه بــا توجــه بــه مهــم دانســتن ســطح بهداشــت 
ــز  ــی در مراک ــات ده ــوع خدم ــه ن ــر منطق ــان ه و درم
درمانــی بهداشــتی از موضوعــات مهــم و اساســی 
تلقــی می شــود کــه در نیمــه دوم ســال 98 بــا افتتــاح 
مجموعــه درمانــگاه فرهنگیــان شهرســتان قرچــک 
ایــن  از  کــه شــهروندان قرچکــی  ایــن  بــر  عــالوه 
ــتان  ــود شهرس ــد می ش ــره من ــات به ــت و خدم موقعی
هــای مجــاور همچــون ورامیــن پاکدشــت و پیشــوا بــه 
ایــن واحــد مراجعــه کــرده و از خدمــات آن بهــره منــد 

می شــوند.
ــه گــزارش جــام جــم شــرق اســتان تهــران قرچــک  ب
ــک در  ــان قرچ ــگاه فرهنگی ــاری درمان ــال ج ــان س آب
زمینــی بــه متــراژ 12۰۰ متــر و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 

ــر  ــار، معــاون وزی ــا حضــور الهی ــال ب ــارد ری 1۰۰ میلی
آمــوزش و پــرورش و صیدلــو مدیــرکل آمــوزش و 
ــه  ــد ک ــاح ش ــران افتت ــای ته ــتان ه ــرورش شهرس پ
ــوی  ــگاه گفتگ ــن درمان ــات ای ــن خدم ــور تبیی ــه منظ ب
ــودزاده،  ــا( محم ــه )رض ــدس روح ال ــا مهن ــژه ای ب وی

ــت: ــام پذیرف ــگاه انج ــل درمان مدیرعام
ــات  ــل خدم ــه ای از قبی ــای بیم ــت قرارداده * وضعی
درمانــی، بیمــه تکمیلــی، پایــه و ســایر بیمــه هــا بــرای 
دریافــت خدمــات درمانــگاه بــه چــه صــورت اســت؟ 

ــات  ــد، خدم ــی آی ــگاه برم ــام درمان ــه از ن ــور ک همانط
ــه  ــخاص دارای بیم ــان و اش ــرای فرهنگی ــگاه ب درمان

ــت.  ــگان اس ــال رای ــی کام تکمیل
از اولیــن روزهــای افتتــاح درمانــگاه قــرار داد بیمــه 
هــای تامیــن اجتماعــی و نیروهــای مســلح انجــام شــده 
اســت و در هفتــه هــای آتــی نیــز بیمــه آتیــه ســازان 
و تکمیلــی هــم بــه ایــن چرخــه اضافــه خواهنــد شــد. 
در ایــن بیــن بیمــه خدمــات درمانــی بــا موانــع اداری 
روبــه رو شــده اســت کــه بــا وجــود ایــن مشــکل بــه 

صاحبــان ایــن بیمــه نیــز خدمــات ارائــه می شــود.
 * پزشــک هــای درمانــگاه در چــه زمینــه ای دارای 

می باشــند؟  تخصــص 
تــالش مــا بــر ایــن بــوده کــه تــا حــد امــکان از تمامــی 
تخصــص هــا در درمانــگاه بهــره منــد باشــیم و می توان 
گفــت تــا حــدودی نیــز توانســته ایــم بــه هــدف خــود 
نزدیــک شــویم و تــا ایــن زمــان متخصصیــن ارتوپدی، 
ــان،  ــب، زن ــکوپی، قل ــکوپی، کلوروس ــی، آندوس داخل
اطفــال، پوســت و مــو، رادیولــوژی و ســونوگرافی، 

دنــدان، ام آر آی، پاتولــوژی، رماتولــوژی، اکو و تســت 
ورزش، جراحــی بــدون شــکاف کلیــه و همچنیــن فــوق 

تخصــص ریــه در درمانــگاه حضــور یافتــه انــد. 
* متخصصیــن چنــد روز در هفتــه در درمانــگاه حضــور 

دارند؟ 
بانظــر بــه اینکــه، مــدت زمــان زیــادی از افتتــاح 
درمانــگاه نمــی گــذرد و بــا توجــه بــه تعــداد مراجعیــن، 
بــه طــور معمــول متخصصــان یــک تــا 2 روز در هفتــه 
ــتر  ــورت بیش ــه در ص ــد  ک ــور دارن ــگاه حض در درمان
روزه  هــر  حضــور  امــکان  بیمــاران  تعــداد  شــدن 

ــرد. ــم ک ــم خواهی ــکان را فراه پزش
* تجهیــزات پزشــکی درمانــگاه را در چــه ســطحی 

می کنیــد؟  ارزیابــی 
مــا بــا در نظــر گرفتن نــوع خدماتــی که ارائــه می دهیم 
ســعی کــرده ایــم کــه تجهیــزات آن نــوع خدمــت را نیز 
در درمانــگاه فراهــم نماییــم تــا بیمــار از مراجعــه بــه 
مراکــز دیگــر بــرای بهــره بــردن از تجهیــزات بــی نیــاز 
ــن  ــه روزتری ــن و ب ــاس مجهزتری ــن اس ــر ای ــد، ب باش
دســتگاه هــای موجــود در دنیــا را تهیــه کــرده ایــم کــه 
ــم  ــنجش تراک ــوژی، س ــای رادیول ــتگاه ه ــامل دس ش
اســتخوان، ســونوگرافی، مامــو گرافــی، opg دنــدان، 
آندوســکوپی، کلوروســکوپی، آزمایشــگاه و پاتولــوژی 
و نیــز تجهیــزات دنــدان پزشــکی و تخصصــی لثــه 

می باشــد.
درمانــگاه  خدمــات  از  می تواننــد  کســانی  چــه   *

کننــد؟   اســتفاده 
علــی رغــم اینکــه ایــن درمانــگاه ویــژه فرهنگیــان بنــا 

ــرای عمــوم آزاد  شــده اســت، اســتفاده از خدمــات ب
اســت و هرشــخصی می توانــد متناســب بــا نــوع بیمــه 
ــتر  ــی بیش ــرد و حت ــره بب ــگاه به ــی اش از درمان درمان
از آن افــرادی کــه هیــچ گونــه بیمــه درمانــی ندارنــد 
ــات  ــتفاده از خدم ــه اس ــاز ب ــه آزاد مج ــا تعرف ــز ب نی

درمانــگاه می باشــند.
* سخن پایانی؟

ــی  ــگاه عموم ــن درمان ــه ای ــه تعرف ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــز خصوص ــر از مراک ــن ت ــیار پایی ــی و بس غیردولت
را  دنیــا  روز  هــای  دســتگاه  مجهزتریــن  و  اســت 
ــار  ــه اقش ــم ب ــه بتوانی ــی رود ک ــار م ــت، انتظ داراس
ــتا  ــن راس ــم و درای ــه دهی ــات ارائ ــز خدم ــف نی ضعی
اریکــه پرســپولیس و   بــا دانشــگاه  قراردادهایــی 
موسســات خیریــه بســته ایــم کــه در ایــن صــورت بــا 
تخفیفــات ویــژه ای در خدمــت ایــن دســته از عزیــزان 

ــود. ــم ب ــز خواهی نی

ــانی به  اقشار جامعه  درمانگاه فرهنگیان قرچک، آماده خدمت رس

فرماندار:


