
اسلامی  تبلیغلات  هماهنگلی  شلورای  رئیلس 
اسلتان تهران در جلسله سلتاد هماهنگی همایش 
منشلور روحانیلت کله مقلارن بلا اولیلن سلالگرد 
اعضلای  حضلور  بلا  انقلاب  دوم  گام  صلدور 
ایلن سلتاد برگلزار شلد، بلا اشلاره بله ایلن نکته 
کله روحانیلت هملواره در عرصه هلای دفلاع از 
ارزش های انقاب اسلامی پیشلگام بوده اسلت، 
داران  پرچلم  زملره  در  روحانیلت  کلرد:  اظهلار 
دفلاع از ارزش هلای دینلی و انقابلی در تماملی 

می شلوند. محسلوب  برهه هلا  و  عرصه هلا 
بله گلزارش جلام جلم شلرق اسلتان تهلران از 
تهران،حجت االسلام سلید محسن محمودی در 
ادامله گفلت: تملام صنف ها بلرای خلود اتحادیه 
دارنلد اما متأسلفانه در سلال های گذشلته طاب 
و روحانیلون مظللوم واقعلا شلده بودنلد و جامعله 

فعاللی نداشلتند و امیدواریلم ایلن خلأ برطلرف 
. د شو

اسلامی  تبلیغلات  هماهنگلی  شلورای  رئیلس 
اسلتان تهلران بلا اشلاره به ایلن نکته کله باید از 
ظرفیلت و توانمنلدی طلاب و حوزه هلای علمیه 
بلرای برگلزاری هلر چله باشلکوه تر برنامه هلای 
همایلش منشلور روحانیلت اسلتفاده کلرد، ادامله 
داد: حضلور حوزویلان در برنامله همایش منشلور 
روحانیلت بلر شلکوه ایلن مراسلم خواهلد افزود، 
بایلد منشلور روحانیلت و بیانیله گام دوم در پایان 
نامه های پژوهشلی حلوزه مورد بحث قلرار گیرد.

املام جمعه موقت شهرسلتان ورامین با اشلاره به 
اینکله ملردم در انتخابلات بله وظیفله شلرعی و 
فتواهلای رهبلری و مراجلع عالیقلدر تقلید لبیک 
مجللس  در  امیدواریلم  داشلت:  عنلوان  آینلده مشلکات ملردم برطرف شلود.گفتنلد، 
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زیارت ضریح بقاع متبرکه 
پیشوا تعطیل شد

خط و نشان دادستان 
پردیس برای فرصت طلبان 

بازار کرونا
4

4

4

فرماندار شهرستان پیشوا اظهار کرد:به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، زیارت 
ضریح بقاع متبرکه شهرستان تعطیل شد.

به گزارش جام جم شرق استان تهران از پیشوا،حسین عباسی در ادامه گفت: بر اساس تصمیم 
ستاد مقابله با ویروس کرونا شهرستان پیشوا، زیارت ضریح بقاع متبرکه شهرستان از جمله 

امامزاده جعفر)ع( برادر ...

ذاتی مجموعه شهری  وظیفه  حفظ حقوق شهروندی؛  شهردار کیالن: اولویت ویژه مدیران شهری مسائل  و مشکالت شهر باشد

شرق استان تهران

رئیلس هیلأت مدیلره شلهرک صنعتلی عباس 
کننلده  تولیلد  واحدهلای  داشلت:  اظهلار  آبلاد 
ملواد شلیمیایی، رنلگ و مواد شلوینده مسلتقر 
در شلهرک صنعتلی عبلاس آبلاد پاکدشلت بلا 
احسلاس مسلئولیت نسلبت بله شلرایط پیلش 
آملده در شلیوع ویلروس کرونلا، آمادگلی خلود 
را بلرای تغییلر خطلوط تولیلد و سلاختن ملواد 
ضدعفونلی کننلده و ژل هلای شستشلو اعلام 

کرده انلد.
بله گلزارش جلام جلم شلرق اسلتان تهلران از 
از  یکلی  گفلت:  سجاد هاشلمی  پاکدشت،سلید 
واحدهلای تولیلد رنلگ ایلن شلهرک، از هفتله 
گذشلته یکلی از خطلوط تولیلد خلود را به طور 
کاملل تعطیل کلرده و با اندک اللکل موجود در 
کارخانله، اقدام به تولید ژل دسلت کرده اسلت.

هاشلمی افلزود: محدودیلت ملواد اولیله بویلژه 
اللکل اسلت که تأمیلن آن در پیچ و خلم اداری 
و دسلت و پاگیلر گرفتلار شلده و تلاش تولیلد 
نمی رسلاند. مطللوب  نتیجله  بله  را  کننلدگان 

وی افلزود: در صورتلی کله اللکل ملورد نیلاز 
واحدهلای تولیدی شلهرک صنعتلی عباس آباد 
از سلوی سلازمان غذا و دارو تأمین شلود، تولید 
کننلدگان ایلن شلهرک، نیلاز نیملی از اسلتان 
تهلران بله ملواد ضدعفونلی کننلده را تأمیلن 
می کننلد. رئیس هیلأت مدیره شلهرک صنعتی 
املروز  کلرد:  تصریلح  پاکدشلت  آبلاد  عبلاس 
در شلرایط ویلژه ای بلرای مقابلله بلا ویلروس 
کرونلا بله سلر می بریلم و بایلد با تسلهیل امور 
و کاسلتن از بروکراسلی، واحدهلای صنعتلی را 

در تولیلد ملواد ملورد نیلاز کشلور یاری رسلاند.
وی اظهلار کلرد: شلهرک صنعتلی عبلاس آباد، 
صنعتلی  شلهرک های  بزرگ تریلن  از  یکلی 
اسلتان تهلران اسلت کله روزانله بیلش از ۲۷ 
هلزار و ۷۰۰ هلزار کارگلر بیمله شلده و ۶ هزار 
کارگلر غیررسلمی در آن مشلغول بله کارنلد از 
ایلن رو، توجه به بهداشلت فلردی و ضدعفونی 
دارد. قلرار  کار  در دسلتور  واحدهلای صنعتلی 

هاشلمی بلا اشلاره بله ایلن کله بیلش از یلک 
هلزار و ۳۲۰ واحلد تولیدی در شلهرک صنعتی 
عباس آبلاد فعالیلت می کننلد اظهار کلرد: روزانه  
۳ هزار و ۵۰۰ دسلتگاه اتوبوس، سلواری، وانت 
و کامیلون بله شلهرک صنعتی عباس آبلاد تردد 
می کننلد کله تماملی ایلن خودروهلا ضدعفونی 

می شلوند. 
وی گفلت: یکلی از مهمترین نیازهای شلهرک 
کارگلران  بلرای  ماسلک  عباس آبلاد،  صنعتلی 
اسلت کله چلون شلهرک ظرفیلت تولیلد آن را 
دسلتگاه های  از سلوی  تلا  اسلت  نلدارد، الزم 
منطقله  ایلن  اختیلار  در  کاال  ایلن  ذیربلط، 

اقتصلادی قلرار گیلرد.

شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت
 آماده تولید مواد ضدعفونی کننده 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تهران: 

مردم در انتخابات به وظیفه شرعی و 
فتواهای رهبری لبیک گفتند
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حفظ حقوق شهروندی؛ وظیفه ذاتی مجموعه شهری 

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

شهروندی به جای شهرنشینی است.
در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه خود را سهیم 
مسیر  در  نوعی  به  و  می دانند  شهر  مدیریت  در  شریک  و 
با  شهروندان  نزدیک  تعامل  و  می کنند  تالش  شهر  توسعه 
را  زندگی  کیفیت  افزایش  و  مناسب  مدیران شهری، شرایط 
ایجاد می کند.شهر والیی و اصیل فرون آباد، با اتکا به پیشینه 
فرهنگ و رشد توسعه  خود، می تواند الگوی شهر خالق باشد. 
وجود پرشمار توسعه و پیشرفت نشان دهنده  وسعت اخالق، 
اسالمی  ایران  از  کهن  خطه  این  مردم  همزیستی  و  همکاری 
باشد. هرچند که آیین های سنتی و مذهبی بر غنای فرهنگ 
کوچه  کوچه  در  که  ایثار  عطر  اما  افزوده،  شهر  این  تمدن  و 
این شهر پراکنده شده است، روح نوعدوستی 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 
نیز  اهداف  به  کند، رسیدن  پیدا  توسعه  فردی  آموزش های 
آسان تر و نزدیک تر می شود.حقیقت آن است که برنامه ریزی 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  بخش  در  سرمایه گذاری  و  فرهنگی 
ایفا  عمرانی  سرمایه  همانند  مهمی   بسیار  نقش  شهر  یک 
می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه 
سرمایه عمرانی در کنارسرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش 
بر همین  نیز می شود.  اجرایی  تقلیل هزینه های  یابد، موجب 
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 
برخوردار شد.  آن  منافع  از  و  پرداخته  گردشگر  و  توریست 
در بخش عمران و توسعه زیر ساخت ها با وجود تحریم های 
ظالمانه مجموعه با همدلی و همت همگانی توانسته ایم پروژه 
های مهم را به بهره برداری رسانده و دیگر پروژه ها همچنان 
در حال تکامل می باشد که بزودی به سرانجام خواهد رسید.
با این توصیف پاره ای از وصف خدمت را به صورت خالصه وار 
اعالم می داریم و امیدواریم در سایه توجهات الهی و حمایت 
مسؤولین و همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز 
در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی هر چه تمام تر 
شرق  جم  جام  گزارش  باشیم.به  زرخیز  آباد  فرون  شهرمان 

استان تهران کورش میرزایی شهردار فرون آباد که با توجه به 
معضالت شهری بسیار این شهر در این روزها با مدیریت جهادی 
شهرداری  داشت:امروزه  اذعان  درخشیده  خوش  انقالبی  و 
شهروندان  که  باشد  می  مردمی  نهاد  یک  شهری  مدیریت  و 
در تمامی امور شهری باید حضور داشته باشند و با توجه به 

نیازهای شهروندان و با برنامه ریزی مناسب گام های بزرگی 
اقتصادی  مشکالت  بزنیم.علیرغم  رقم  والیی  شهر  این  برای 
اسالمی  ایران  دشمنان  ناجوانمردانه  های  تحریم  و  کشور 
شهرداری فرون آباد با الگوبرداری از بیانات مقام معظم رهبری 
و جوانان انقالبی همچنان راه تالش و کوشش را ادامه داده و 
به قوت در حال انجام اقدامات عمرانی و سازندگی در این دیار 
با همدلی و حمایت  می باشد و می توان گفت در این روزها 
بویژه استاندار محترم و معاونین که  تمام خدمتگزاران  های 
به صورت جهادی اقدام و عمل را ثابت کرده اند و فرماندار 
محترم که پا به پای همه مسئولین شهرستان یاری رسان بوده 
اند فرون آباد روی خط توسعه و آبادانی قرار گرفته است و 

روز به روز رشد و آبادتر خواهد گردید.
تردد  جهت  ها  رو  پیاده  سازی  مناسب  و  آسفالت  نهضت   *

شهروندان
بستر  دانستن  مهم  ضمن  آباد  فرون  شهردار  میرزایی 
مناسب تردد برای شهروندان افزود: جهت احترام به حقوق 
شهروندان، مناسب سازی و اصالح پیاده روها به نحو مطلوب 
الزم  های  مناسب سازی  و  موانع  با حذف  و  پذیرد  می  انجام 

دستیابی به کیفیتی مناسب از زندگی جهت شهروندان محترم 
ایجاد می شود. وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به برنامه 
و  شهری  مدیریت  مجموعه  توسط  گرفته  صورت  های  ریزی 
اعضای شورای اسالمی شهر و کار کارشناسی شده در راستای 
خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان فهیم، مناسب سازی و 
اصالح پیاده روها در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با 
توجه به انتظارات شهروندان و رسالت خطیر مجموعه مدیریت 
با  امیدواریم  به شهروندان  رسانی  به خدمات  نسبت  شهری 
اجرای اینگونه طرح های زیرساختی گامی بلند، مهم و اساسی 
در راستای عمران و آبادانی شهر فرون آباد برداشته و موجبات 
رضایتمندی شهروندان را فراهم آوریم. وی در ادامه گفت: 
جهت رفاه حال ساکنین و شهروندان محترم و بهبود در عبور و 
مرور شهری با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده و شناسایی 
معابر مورد نیاز عملیات روکش آسفالت و مرمت این معابر در 
قالب طرح توسعه و تکمیل شبکه معابر و به عنوان بهسازی و 
زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر در حال انجام می باشد. وی 
تاکید کرد: در اجرای نهضت آسفالت در شهر تاکنون پیشرفت 
خوبی داشته ایم و این طرح تا زمان عملیات لکه گیری وآسفالت 
تمام خیابانها و معابر شهر را که بر اثر حفاری ها صورت انجام 
گرفته است در دستور کار خود داریم.نهضت آسفالت را که 
یکی از ابتدایی ترین خواسته های هر شهروندی است تا کنون 
به خوبی اجرا کرده ایم و این باور را داریم که هیچ شهروندی 

نارضایتی نداشته  ترین خواسته شهری  ابتدایی  در خصوص 
باشد و این حقوق را مهیا کرده ایم و ادامه دار خواهد بود.

* توسعه شهری در کنار بیمه حوادث در فرون آباد
شهردار فرون آباد گفت: شهر فرون آباد با برخورداری از یک 
از شهرهای صنعتی استان  یکی  تولیدی  واحد  هزارو سیصد 
این  اینکه در گذشته  به  با توجه  و  تهران محسوب می شود 
یک  بر  بالغ  اعتباری  با  نبوده  بیمه  حوادث  مقابل  در  شهر 
میلیاردو 350 میلیون ریال منازل مسکونی شهر رابیمه کرده 
و هیچ هزینه ای را از شهروندان دریافت نکرده ایم.این در 
حالی است که مجموعه مدیریت شهری معتقد است که همه 
شهروندان با توجه به میسر ساختن توسعه شهری باید از لحاظ 
اینکه فرون  با توجه  باشند که  تمهیدات آرامش خیال مرفه 
آباد از شش هزار و 563 واحد مسکونی برخوردار است تمامی 
این واحدها در برابر سیل و آتش سوزی بیمه شدند. میرزایی 
در ادامه گفت:شهرفرون آباد با توجه به قرار گرفتن در جنوب 
بزرگراه امام رضا)ع(با خطر سیل و آب گرفتگی همراه است 
که این اقدام می تواند دغدغه شهروندان رادر مقابل حوادث 
طبیعی کاهش دهد و مدیریت شهری با توجه به رایزنی ها و 
برنامه هایی که داشتیم این گام را جهت افزایش رضایتمندی 

برای شهروندان به وجود آوردیم.
* گسترش و افزایش فضای فرهنگی و تفریحی در فرون آباد

شهردار فرون آباد در خصوص افزایش برنامه های فرهنگی و 
فضای تفریحی ورزشی در فرون آباد اظهار کرد:با توجه به اینکه 
شهر فرون آباد جمعیتی رو به افزایش دارد مدیریت شهری 
همراه با شورای اسالمی شهر در برنامه های خود افزایش دو 
اصل مهم را که موجب شادابی و زنده بودن شهر را در خود 

ایفا می کند در دستور کار قرار داد و رسیدگی به بوستان های 
شهر همراه با ساماندهی و بازسازی کفپوش و وسایل بازی و 
ورزشی رفع نواقص روشنایی و بستر فضای سبز را در این 
حال  گفت:در  ادامه  در  میرزایی  ایم.  کرده  اجرا  بخوبی  طرح 
حاضر در حال شناسایی و مطالعه برای ایجاد فرهنگسرا و پارک 

فرون آباد، پیشگام در توسعه و آبادانی؛ 
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مجهز جهت رشد و افزایش نشاط و اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان این شهر هستیم که همچنان در حال اجرا می باشد.

* مقبره شهدای گمنام و ساختمان آتش نشانی به نام سپهبد 
قاسم سلیمانی  

و  شهدا  شاخص  مقام  بودن  واال  ضمن  آباد  فرون  شهردار 
امام شهدا افزود:فرون آباد که یک شهر والیی و انقالبی می 
باشد در این راستا مفتخر به این هستیم که نگین پرفروغ 
این شهر را با بهترین مدیریت اجرا کنیم این در حالی است 
که این پروژه مهم در حال حاضر به اتمام رسیده و اقدامات 
انجام شده جهت بهره برداری از این پروژه را شامل ساخت 
ساختمان نگهبانی به متراژ 25مترمربع، سرویس بهداشتی در 
2 قسمت و شامل هشت چشمه سرویس، نصب و راه اندازی 
4 برج نوری، محوطه سازی و جدول گذاری، نرده کشی و دیوار 
میزان 3400  به  اجرای سنگفرش  متر،  طول 320  به  کشی 
مترمربع، کاشت نهال و گل و گیاه به متراژ 4300 مترمربع، 
)ع(،  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  نام  به  متبرک  المان  نصب 
زباله  یادمان شهدای شهر، نصب صندلی و سطل های  نصب 
و درهای ورودی و نصب فالورباکس و... انجام شده است که 
زیبایی عرفانی مذهبی بخصوصی را به شهر بخشیده است.وی 
در ادامه افزود: با تالش جهادی مجموعه مدیریت شهری در 
راستای آماده سازی ساختمان مقبره و محوطه مقبره شهدای 
پروژه،  این  از  برداری هرچه سریعتر  بهره  جهت  گمنام شهر 
به  توجه  با  پروژه  این  و  پذیرفته  صورت  کار  پایانی  مراحل 
برنامه ریزی های صورت گرفته آماده افتتاح و بهره برداری می 
باشد. میرزایی در ادامه گفت: ما بر این باور هستیم که حادثه 
و مواقع بحرانی هیچ وقت از قبل خبر نمی کند و ما به عنوان 
افزایش  بر  این مردم موظف هستیم عالوه  کوچکترین خادم 
سرانه رفاه از ایجاد حادثه و خسارات جلوگیری به عمل بیاوریم 
حال در جهت باالبردن سطح خدمات شهرداری در مواقع بروز 
حوادث و ارتقای ایمنی و امنیت شهروندان و تسریع در روند 
که  آباد  نشانی فرون  آتش  بهتر، ساختمان 2  خدمات رسانی 
به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی مزین شد آماده و مجهز 

گردیده است.
* ایجاد مسکن ارزان قیمت همراه با آزادسازی جهادی  

میرزایی شهردار فرون آبادضمن مهم دانستن توسعه مداوم 
به  توجه  داشت:با  اذعان  عموم  رضایتمندی  ایجاد  و  شهری 
تهران  شرکت  مدیریت  با  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه 
 35 بلوار  معبر  آزادسازی  و  بازگشایی  خصوص  در  سفالین 

متری امام خمینی )ره(، خوشبختانه 5100 مترمربع از عرصه 
و 1700 مترمربع از اعیان شرکت مذکور در طرح بازگشایی 
معبر آزادسازی شد و با توافقات صورت پذیرفته و با هدف 
توسعه شهر فرون آباد و اجرای پروژه های زیربنایی و با کیفیت 
در شهر، پروژه مسکونی توسط بخش خصوصی در زمینی به 
مساحت 23 هکتار و با یک هزار و ۸00 واحد مسکونی احداث 

می شود و در این طرح ۸ هکتار فضای سبز، مدرسه، فرهنگسرا 
و مجتمع های اداری و تجاری ساخته خواهد شد.شهردار فرون 
مسکونی  واحد  هزار   2 همچنین  داشت:  بیان  ادامه  در  آباد 
ارزان  قیمت توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برای 
کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه نیز در کنار این پروژه ساخته 
خواهد شد.وی تاکید کرد: این پروژه با همکاری شهرداری و 
شورای اسالمی شهر فرون آباد، وزارت راه و شهرسازی و بانک 
است  شده  اجرایی  هکتار   3۸ مساحت  به  زمینی  در  مسکن 
اقشار  از  حمایت  در  انقالب  معظم  رهبر  منویات  اساس  بر  و 
کم درآمد در اختیار این افراد قرار می گیرد و این واحدهای 
مسکونی براساس طرح ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، 
با در نظر گرفتن امکانات کامل مذهبی، آموزشی و تفریحی از 

جمله مسجد، 4 مدرسه، هایپرمارکت و پارک احداث می شود.
* رفع مسائل و مشکالت شهری در کنار افزایش درآمد برای 

خدمات بیشتر
شهردار فرون آباد رفع مشکالت شهروندان را اولویت دانست 
وافزود: تمامی مدیران شهرداری باید اولویت ویژه ای را برای 
شهر قائل باشند و از هیچ کوششی جهت حل مشکالت شهر 
با تمام  باید  با اشاره به اینکه مدیران  فروگذار نباشند. وی 
توان خود و با جدیت و حساسیت در جهت اجرای امور اقدام 
نمایند، خاطرنشان ساخت: باید کارها به صورت منظم و دقیق 
و با برنامه ریزی انجام شود و همیشه پیگیر انجام کار بود و 
ضوابط و مقررات سرلوحه کار قرار گیرد و مسئولین واحدها و 

پرسنل زیر مجموعه شان در چهار چوب مقررات شهرداری عمل 
با توجه به مشکالت  اینکه شهرداری  به  با اشاره  نمایند. وی 
مالی با تمام توان به فعالیت های عمرانی، خدماتی و ... ادامه 
خواهد داد تا رضایت شهروندان را به دست آورد، عنوان کرد: 
از شهروندان محترم درخواست می نمایم همچون گذشته با 
مجموعه مدیریت شهری همکاری نموده تا شاهد روند رو به 
رشد شهر باشیم. میرزایی در خصوص افزیش درآمد همراه 
با خدمات بیشتر گفت: با افزایش درآمد شهرداری پروژه های 

بیشتری در سطح شهر عملیاتی می شود و عملیاتی نمودن بودجه 
شهرداری و جذب بموقع اعتبارات در راستای اجرای فعالیت 
ها و عملکردهایی که منجر به رضایت شهروندان شود از مهم 
ترین مسائلی است که باید مورد توجه مجموعه مسئولین قرار 
گیرد. وی مطالعاتی کردن و تهیه چارچوبی مناسب برای پروژه 
ها را در بهبود روند کار و دارا بودن برنامه ای منظم و مفید 
دانست و تاکید کرد: در ابتدا و قبل از اجرای هر پروژه ای 
باید با تعریف آن و مشخص نمودن حجم کار، یک کار کارشناسی 
دقیق صورت پذیرد تا برای جذب اعتبار توجیه مناسبی داشته 
باشیم.وی عنوان کرد: باید وقتی که فرصت خدمت در عرصه 
ای برایمان فراهم گشت، در زمان در نظر گرفته شده عملکرد 
و توانایی های خود را نشان دهیم تا بتوانیم توفیق حاصله را 

سپاس گوییم.
* جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز؛ رکن اصلی مدیریت 

شهری

ترین معضل شهر  مهم  اینکه  بیان  آباد ضمن  فرون  شهردار 
ابنیه   : کرد  اذعان  بوده  گذشته  در  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت 
خوردن سیمای شهری  برهم  باعث  ناپایدار  و  استحکام  فاقد 
می شود. انجام ساخت و سازهای غیر مجاز بدون طی مراحل 
و ضوابط قانونی جرم بوده و قابل پیگیری است و شهرداری 
این  در  الزم  های  وکنترل  نظارت  افزایش  و  تقویت  ضمن 
بخش، با جدیت و قاطعیت کامل در مقابل ساخت و سازهای 

غیر مجاز شهری خواهد ایستاد.  وی با بیان اینکه شهرداري 
با ایجاد تسهیالت و شرایط بهتر براي ایجاد ابنیه قانونی تالش 
کرده است، تا همگان را براي طي کردن مسیر قانوني به منظور 
مورد  در  کرد:  عنوان  کند،  تشویق  الزم  مجوزهاي  دریافت 
غیر  عوامل  مقابل  در  حرکت  بهترین  پیشگیری  وساز  ساخت 
مجاز ساخت وساز است و در صورت بروز تخلف با قدرت قانون 
جلوی کار متخلفان را خواهیم گرفت و شدیدترین برخورد را با 
متخلفین انجام خواهیم داد. وی اضافه کرد: توسعه ساخت و 
ساز مجاز در شهر زیبایی های معماری در شهر را توسعه داده 
و رعایت اصول استاندارد ساخت و ساز و رعایت قوانین از 
الزامات ساخت و ساز در شهر است و گشت ساختمانی با تمام 
قدرت و استفاده از امکانات با ساخت و سازهای غیر مجاز که در 
آینده به زیر ساختار شهری صدمه وارد می کند، برخورد جدی 
می نماید.  میرزایی شهردار فرون آباد در ادامه گفت :با توجه 
به جلوگیری های به عمل آمده با عنایت و حمایت های دادستان 

تا  محترم  فرماندار  و  پاکدشت  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
کنون بخوبی این رویه غلط و صدمه آور برای شهرستان بخوبی 
کنترل شده و ضمن اطالع رسانی کلی توسط بنر و فضای مجازی 
اعالم کرده ایم که بشدت با نقص حقوق شهروندی و ساخت و 
سازهای غیر مجاز برخورد وطبق دستورات مقام قضایی فورا 
اقدام به تخریب خواهیم کرد و این اقدام با حمایت های مقام 
قضایی و نماینده عالی دولت در شهرستان به قوت ادامه دار 

خواهد بود.
* داشتن شهری سالم و بهداشتی با مدیریت پسماند 

کورش میرزایی  با بیان اینکه شهرداری فرون آباد تمرکز ویژه 
در  متعددی  تمهیدات  و  داشته  پسماند  مدیریت  روی  بر  ای 
این زمینه اندیشیده است گفت: بهترین روش برای رعایت 
پایه  از  سازی  فرهنگ  و  آموزش  شهر،  در  عمومی  بهداشت 
است که باید از مدارس شروع شده و به خانواده ها سرایت 
کند. تفکیک زباله از مبدا از مهمترین آیتم های داشتن شهر 
سالم است که شهرداری فرون آباد جهت تفکیک زباله بازیافت 
باعث ایجاد اشتغال شده و نیاز به محل های دفن و زباله سوز 
را کاهش داده و باعث صرفه جویی در مواد اولیه و همچنین 
مصرف انرژی و منابع طبیعی مانند آب، مواد معدنی و درختان 
و حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید و انتشار آلودگی می 
شود و با حفظ منابع موجود سهم آیندگان را نسبت به این منابع 

تضمین می کند.
* مدیریت شهری و استقبال از بهار در فرون آباد

 

میرزایی درخصوص بهار و ایجاد نشاط بهاری در شهر بیان کرد: 
اجرای طرح جهادی و استقبال از بهار 99 در نقاط مختلف شهر 
در جهت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در آستانه سال 
نو در حال انجام است تا ان شاء اهلل رضایت عمومی شهروندان 
از مدیریت شهری به دست آید.وی در ادامه گفت: اجرای این 
و  با ورود هماهنگ شده مسئولین خدمات شهری، فنی  طرح 
عمران، فضای سبز و تأسیسات در سطح شهر و با توجه به زمان 
بندی و اولویت بندی نقاط مختلف شهر در حال انجام می باشد. 
انهار و کانال ها،  وی در ادامه افزود: پاکسازی و شستشوی 
تسطیح زمین های بایر، شستشوی جداول، لکه گیری آسفالت 
معابر، رفت و روب معابر، امحاء دیوار نوشته ها و پوسترهای 
عابر  خطوط  کشی  خط  ها،  نخاله  و  خاک  آوری  جمع  مجاز،  غیر 
پیاده و سرعت گیرها، رنگ آمیزی جداول و روشنایی برخی از 
خیابان ها، شستشوی مخازن زباله، کاشت نهال و انواع گل های 
بهاری و فصلی و بازسازی پل های شکسته و رسیدگی کلی به 
نظافت سطح شهر از جمله فعالیت هایی است که در این طرح 
انجام می شود.  وی در پایان بر اهمیت همکاري و مشارکت 
مردم در حفظ زیبایي و طراوت شهر تاکید کرد و اظهار داشت: 
شهروندان مي توانند با مشارکت خود در حفاظت از شهر نقش 
بسیار مهمي داشته باشند و شهر را پاکیزه نگه دارند.گفتنی 
آباد واقع در 20 کیلومتری  است شهر اصیل و زیبای فرون 
پایتخت مهد مردمی اصیل و با وقار که در سال های اخیر با 
با حفظ  توجه به افزایش جمعیت در این شهر توسعه شهری 

حقوق شهری رو به افزایش است.



داشت:  اظهار  ورامین  بارومسافر  نقل  و  حمل  سازمان  عامل  مدیر 
نظافت و ضدعفونی مستمر اتوبوس های درون شهری و برون شهری 
ناوگان حمل و نقل عمومی ورامین در دو نوبت صبح و عصر انجام 

می شود.
به گزارش جام جم شرق استان تهران از ورامین،حسن خوانساریان 
افزود: در حال حاضر ۸۰ دستگاه اتوبوس زیر نظر سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرستان ورامین مشغول فعالیت می باشند که رانندگان 
تمامی این خودروها با آموزش هایی که دریافت کرده اند، آگاهی کافی 
از راه های پیشگیری از بیماری کرونا دارند.وی در ادامه گفت: سازمان 
شیوع  از  پیشگیری  هدف  با  ورامین  شهرداری  مسافر  و  بار  حمل 
مواد  تهیه  به  اقدام  عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان  در  کرونا  بیماری 

ضدعفونی کرده و در اختیار رانندگان اتوبوس ها قرار داده تا این افراد 
در دو نوبت صبح و عصر، پیش از سوار شدن مسافر اقدام به شستشو 
و ضدعفونی اتوبوس بویژه دستگیره ها کنند.خوانساریان تصریح کرد: 
عاوه بر این، طی مکاتبه با شرکت تعاونی مینی بوس داران ورامین، 
بر لزوم ضدعفونی کردن این بخش از ناوگان حمل و نقل عمومی 
تأکید شده است.وی اظهار کرد: با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی 
آموزشی  بروشورهای  بیماری کرونا،  با  مقابله  راه های  از  شهروندان 
تهیه و در تمامی اتوبوس های درون شهری و برون شهری توزیع شده 
تا اطاعات مردم با مطالعه آن، افزایش پیدا کند.وی از شهروندان نیز 
خواست تا هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی، اصول بهداشتی را 

رعایت کنند.

شهردار کیان ضمن مهم دانستن سطح رضایتمندی شهروندان از 
ویژه  اولویت  باید  مدیران شهرداری  تمامی  افزود:  مدیریت شهری 
ای را برای شهر قائل باشند و از هیچ کوششی جهت حل مشکات 

شهر فروگذار نباشند.
با  گودرزی  دماوند،ایرج  از  تهران  استان  جام جم شرق  گزارش  به 
اشاره به اینکه مدیران باید با تمام توان خود و با جدیت و حساسیت 
به  کارها  باید  کرد:  خاطرنشان  نمایند،  اقدام  امور  اجرای  در جهت 
صورت منظم و دقیق و با برنامه ریزی انجام شود و همیشه پیگیر 

انجام کار بود و ضوابط و مقررات سرلوحه کار قرار گیرد و مسئولین 
واحدها و پرسنل زیر مجموعه شان در چار چوب مقررات شهرداری 

عمل نمایند.
به  توان  تمام  با  شهری  گفت:مدیریت  ادامه  در  کیان  شهردار 
تا  ادامه خواهد داد  فعالیت های عمرانی، فرهنگی، خدماتی و غیره 
رضایت شهروندان را به دست آورد و از شهروندان محترم درخواست 
همکاری  شهری  مدیریت  مجموعه  با  گذشته  همچون  نمایم  می 

نموده تا شاهد روند رو به رشد شهر باشیم.

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
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ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل

حافظببریده  اند قد سروت قبای ناز

۱۲ تـاالر و ۵۸ قلیان سـرا در 
ورامیـن تعطیل شـد

از  پیشگیری  ستاد  جلسه  در  ورامین  فرماندار 
ویروس کرونا اظهار کرد: شهرستان ورامین بر 
اساس دستورالعمل های ستاد ملی پیشگیری از 
اطاع رسانی  پایه  بر  را  فعالیت های خود  کرونا، 
با  و  استوار کرده  پیشگیرانه  اقدامات  و  عمومی 
بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی تاش دارد 

تا از همه گیر شدن این بیماری جلوگیری کند.
به گزارش جام جم شرق استان تهران از ورامین، 
تمامی  کرد:  اظهار  ادامه  در  کاغذلو  حسین 
اقدامات صورت گرفته طی 1۰ روز گذشته تمامًا 
در  ویروس  این  از شیوع  پیشگیری  راستای  در 
که  باشند  داشته  اطمینان  مردم  و  است  جامعه 
در  آن ها  با  بیماری  این  واقعیت های  صادقانه 
میان گذاشته می شود و مسؤوالن شبانه روزی در 

خدمت شان هستند. 
فرماندار ورامین در ادامه تصریح کرد: شهرستان 
محصوالت  تولید  در  ظرفیت هایی  از  ورامین 
مورد  لوازم  همچنین  ضدعفونی  و  بهداشتی 
بازدید  طی  که  است  برخوردار  بیمارستان  نیاز 
ضمن  صنعتی  شهرک های  از  آمده  عمل  به 
فراهم کردن شرایط برای افزایش ظرفیت تولید، 
لوازم مورد نیاز دو بیمارستان شهرستان و مواد 

ضدعفونی کننده از این واحدها خریداری شد.
دستورالعمل  اساس  بر  افزود:  ادامه  در  کاغذلو 
پذیرایی  تاالر   1۲ فعالیت  بهداشت،  وزارت 
مردم،  همکاری  با  و  شده  تعطیل  شهرستان 
بازگشت شرایط  تا  و عروسی  ترحیم  مراسمات 

عادی، به زمان دیگری موکول شده است.
وی گفت: هم اکنون فعالیت ۵۸ قلیان سرا و ۴۰ 
اجتماع  از  با هدف جلوگیری  کافی نت ورامین 
مردم و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل 

شده است.

خبر
زیارت ضریح بقاع متبرکه پیشوا 

تعطیل شد

منظور  کرد:به  اظهار  پیشوا  شهرستان  فرماندار 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، زیارت ضریح 

بقاع متبرکه شهرستان تعطیل شد.
از  تهران  استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 
اساس  بر  گفت:  ادامه  در  عباسی  پیشوا،حسین 
شهرستان  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  تصمیم 
از  شهرستان  متبرکه  بقاع  ضریح  زیارت  پیشوا، 
جمله امامزاده جعفر)ع( برادر بافصل امام رضا)ع( 
تعطیل شده و زائران و مجاوران می توانند با حضور 
التعظیم،  واجب  امامزاده  این  مطهر  صحن  در 
نسبت به ایشان عرض ارادت کنند . وی اظهار 
کرد: عاوه بر امامزاده جعفر)ع(، حضور در ضریح 
مطهر امامزاده اسحق موسی)ع( روستای کهنگ 
و امامزاده عبداهلل بخش جلیل آباد نیز تا اطاع 

ثانوی ممنوع است.

تهران  استان  پیست  های  تعطیلی 
به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا

در پی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیست های 
اسکی استان تهران شامل پیست های دربندسر، 
آبعلی، توچال، شمشک و کلوپ نور تعطیل شدند.

به گزارش جام جم شرق استان تهران، براساس 
اطاعیه شماره ۴ ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
در  باشگاه ها  هفته ای  یک  تعطیلی  مبنی بر 
این  با  مقابله  برای  تمهیدات  آخرین  خصوص 
برای حفظ سامت جامعه ورزش، تمام  بیماری 
پیست های اسکی استان تهران از جمله دربندسر، 
از روز شنبه  آبعلی و کلوپ نور  توچال، شمشک، 
1۰ اسفند به مدت یک هفته تا 1۶ اسفند تعطیل 

خواهند بود. 

خبر

دادستان عمومی و انقاب شهرستان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار 
گران  یا  نکردن  برای عرضه  اجناس  انبار  در  نگهداری  داشت: هرگونه 
قبیل  این  و  کننده  عفونی  ضد  مواد  و  تنفسی  ماسک های  فروشی 
محصوالت تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد 

شد.
به گزارش جام جم شرق استان تهران از پردیس، علیرضا آقاجری با اشاره 
به توصیه های بهداشتی که از طریق رسانه های خبری به مردم شده است 
گفت: رعایت بهداشت فردی و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سامت 
افزود:  ادامه  در  است.وی  قرار گرفته  توجه مردم  مورد  بیشتر  تازگی  به 
ماسک های تنفسی و مواد ضدعفونی کننده دست و پوست در این روزها 

پرمصرف شده و تقاضای مضاعف تری داشته به همین علت برخی افراد به 
طمع به جیب زدن سودهای چند برابری مرتکب تخلفاتی شده اند.دادستان 
شهرستان پردیس بیان داشت: گزارش هایی از تخلف برخی مراکز فروش 
و داروخانه های منطقه مبنی بر افزایش قیمت ماسک های تنفسی، اسپری 
و محلول های ضد عفونی کننده دریافت شده که به محض اثبات تخلف 
با تشکیل پرونده برای خاطیان که باعث دغدغه خاطر مردم می شوند 
برخورد جدی صورت خواهد گرفت.آقاجری هشدار داد؛ افراد سودجو و 
فرصت طلب دنبال گران فروشی و اخال در نظم بازار فروش نباشند، 
چون مراجع ذیربط آنها را رصد می کنند. وی تصریح کرد: تخلفاتی که از 

سوی شهروندان گزارش شود بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

خط و نشان دادستان پردیس برای فرصت طلبان بازار کرونا

ناوگان حمل و نقل عمومی ورامین روزانه ضدعفونی می شود

شهردار کیالن:

 اولویت ویژه مدیران شهری مسائل  و مشکالت شهر باشد


