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تنها بیمارستان قرچک در جدال با کرونا2 ایجاد شهرک صنایع دستی در ۵ هکتار از اراضی دماوند 

شرق استان تهران

 تالش  برای کاهش 
مخاطرات سیالب پاکدشت 

 یادمان 2 شهید گمنام
در  فرون آباد

خدمات مدیریت شهری 
و مبارزه با تخلفات 

ساخت و ساز
آیین افتتاح مقبره شهدای شهر فرون 
آباد با حضور مســئوالن شهرســتان 
پاکدشت و فرمانده سپاه سیدالشهداء )ع( استان 

تهران برگزار شد. 
به گزارش جام جم در آئین افتتاح مقبره شهدای 

گمنام شهر فرون آباد با حضور...

با آغاز فصل جدید مدیریت شــهری 
توســط مجموعه مدیریت شهری و 
با  عوامل مربوطه همزمــان عالوه بــر مبارزه 
ویروس کرونا و گندزدایی معابر خدمات مختلف 
عمرانی، خدماتــی و فرهنگی در حــال انجام 

می باشد... 

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران:

 با حضور مسئوالن 
 پاکدشت و فرمانده 

سپاه سید الشهدا؛

 سرپرست 
شهرداری پاکدشت: 

گسل مشا دماوند
  تهدیدی جدی 

برای پایتخت

ویژه ها

ضـــرورت رفـع 
مــوانع سرمایه گذاری  

برای جهش تولید

فرماندار پیشوا؛

 2 بیمارستان 
پاکدشت تجهیز شد

 به دستور فرماندار؛

آسفالت 22۱ هزار 
مترمربع از معابر قرچک 

پایان جنجال کم آبی 
 روستاها  در گرو

 قطع آب غیرمجازها

انتصاب سرپرست 
 شهرداری اوشان

 فشم و میگون
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حق پرست بیان کرد؛ بر اساس سند چشم انداز توسعه؛

بخشدار مرکزی پاکدشت:

بخشدار مرکزی پیشوا:

شهردار قرچک :

1۵ خرداد مبداء نهضت اسالمی است
امام خمینی )ره(:



 سه شنبه  ۱3 خرداد۱399   شماره 5672

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر شرق 

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان استان تهران
دماوند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون در حوزه صنایع 
پتانسیل  البته  داریم؛  زیادی  مشکالت  دماوند  شهرستان  دستی 

بسیاری نیز جهت توسعه این بخش وجود دارد که در حال مطالعه 
و برنامه ریزی می باشد.

به گزارش جام جم، شریفی در ادامه افزود: یکی از اقدامات صورت 

این راستا برگزاری دوره های آموزشی در بخش تراش  گرفته در 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است که تنها در سال گذشته بیش 

از ۰۶ نفر آموزش دیدند.
شریفی در ادامه گفت: در تالش هستیم تا کالس آموزش تراش 
چوب، منبت و معرق در این نهاد برگزار شود و همچنین بسته های 

حمایتی و سرمایه گذاری احیا گردد.
وی گفت: در سند چشم انداز و توسعه شهرستان دماوند که در اواخر 

بخش،  این  تقویت  جهت  گردید  مقرر  شد،  مصوب  گذشته  سال 
اراضی شهرستان دماوند  از  را در ۵ هکتار  شهرک صنایع دستی 
ایجاد کنیم. البته تحقق این مهم کمک دستگاه های مختلف بویژه 
این پروژه را آغاز  بتوانیم امسال احداث  تا  فرمانداری را می طلبد 
کنیم و با دعوت از فعاالن حوزه صنایع دستی شهرستان و حمایت 
را به مرحله رشد  بتوانیم شهرک صنایع دستی  بخش خصوصی، 

و توسعه برسانیم.

بر اساس سند چشم انداز توسعه؛
ایجاد شهرک صنایع دستی در ۵ هکتار از اراضی دماوند 

والیبـال  ناخـوش  روز  و  حـال 
ورامیـن  شـهرداری 

تیم  که  حالی  در 
شهرداری  والیبال 
مدافع  ورامین 
قهرمانی  عنوان 
آسیاست،  و  ایران 
با  امسال  تیم  این 
بسیار  عملکردی 
فصل  در  ضعیف 
انتقاالت  و  نقل 
بازیکنان  از  نیمی  از  پیدا کرده و بیش  حضور 

اصلی خود را از دست داده است.
یادداشتی  در  رسانه ای  فعال  عظیمی  توحید 
شهرداری  والیبال  تیم  روز  و  حال  به  کوتاه 
آسیا  و  ایران  قهرمانی  عنوان  مدافع  ورامین 

پرداخته است:
برای  امسال  ورامین  شهرداری  والیبال  تیم 
را  برتر  لیگ  در  حضور  متوالی  سال  سومین 
عنوان  مدافع  که  تیم  این  و  می کند  تجربه 
قهرمانی در ایران و آسیاست باید کمتر از ۶۰روز 
رقابت های  در  ایران  نماینده  عنوان  به  دیگر 
آسیایی شرکت کند و این امر در حالی به وقوع 
خواهد پیوست که شهرداری ورامین بیش از ۷۰ 
از دست داده و  را  بازیکنان اصلی خود  درصد 
عملکرد بسیار ضعیفی در فصل نقل و انتقاالت 

داشته است.
علی اصغر مجرد بهترین مدافع روی تور آسیا، 
دریافت کنندگان  بهترین  از  کشاورزی  آرش 
سال گذشته همچنین مسعود غالمی و مجتبی 
تیم  این  از  شده  جدا  پوشان  ملی  میرزاجانپور  
هستند و پرویز پزشکی پاسور کهنه کار نیز به 
تازگی به جمع جداشدگان از شهرداری ورامین 
پیوسته است. انتظار می رود مسؤوالن ورامینی 
و در رأس این مجموعه شهردار ورامین نظارت 
ویژه ای بر عملکرد تیم والیبال شهرداری ورامین 
داشته باشد چرا که این تیم نه تنها نماینده دیار 
پانزده خرداد بلکه نماینده ایران در قاره کهن 
است. تضعیف تیم والیبال ورامین در حالی اتفاق 
می افتد که بودجه این تیم تغییر چندانی نسبت 
موضوع  همین  و  است  نداشته  قبل  سال  به 
گمانه زنی هایی را برای تضعیف این تیم مطرح 
شهرداری  سیاست  موضوع  این  آیا  می کند، 
ورامین برای مقابله با تیم داری و ناامید ساختن 

هزاران هوادار ورامینی است؟ 
درخشش  خواهان  ورامینی  نگران  هواداران 
تیم شان در رقابت ها هستند و با ارسال نظرات 
موضوع  این  مطالبه گر  اخیر  روزهای  در  خود 
و  سیاست ها  شنیدن  منتظر  و  آماده  و  بوده اند 

پاسخ شهردار ورامین در این خصوص هستیم.

بهسازی  برای  شـهرداران  تعامل 
شهر زیباسازی  و 

حسین  دیدار  جریان  در  جم  جام  گزارش  به 
امیری  حکمت  و  بومهن  شهردار  موسوی 
و  تعامل  با  شده  مقرر  رودهن،  شهردار 
همکاری فی مابین ، نقاط هم مرز و مشترک 
طور  به  و  بهسازی   ، زیباسازی  دوشهر  بین 
پایان  در  و  شود  پاکسازی  و  شستشو  مستمر 
هر کدام از شهرداران شهرهای مذکور جهت 

همکاری های متقابل اعالم آمادگی نمودند.
شرقی  در  شهربومهن  که  است  ذکر  به  الزم 
ترین نقطه شهرستان پردیس و شهر رودهن 
قرار  دماوند  شهرستان  نقطه  ترین  غربی  در 
این  همسایگی  موجب  امر  همین  که  دارند 

دوشهر شده است.

با مشارکت کارآفرینان؛
اشـتغالزا  طرح های  دهیاری هـا 

را اجرایـی کنند
جلسه ای مشترک بین جندقیان معاون سازمان 
محمد  و  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
ایجاد  خصوص  در  جوادآباد  بخشدار  حیدری 
طرح های اشتغالزا در روستای محمد آباد عربها 
و همچنین پیگیری مسائل و مشکالت بخش 

جواد آباد صورت گرفت.
ضمن  جام جم  با  گفتگو  در  آباد  جواد  بخشدار 
مهم دانستن و اساسی ترین مساله روز کشور 
که اشتغال می باشد طرح های جامع و توسعه 
زودی  به  داشت  عنوان  و  داده  ارائه  را  محور 
در روستاها طرح های اشتغالزایی به قوت اجرا 
خواهد گردید.  در ادامه این دیدار  حمید معماری 
دهیار محمد آباد عرب ها و خانم تاجیک خادمی 
روستای  )ساکن  تهران  استان  برتر  کارآفرین 
محمد آباد عربها( حضور داشتند و مقرر گردید 
ایجاد  خصوص  در  دهیاری  پیشنهادی  طرح 
اشتغال و درآمد پایدار با مشارکت بانوان روستا 
تسهیالت  از  برخورداری  جهت  و  بندی  جمع 

بانکی ارائه گردد.

خبریادداشت
فرماندار قرچک مطرح کرد؛

پیشرفت پروژه شـبکه گازرسانی 
شـهرک صنعتی قرچک 

بـا  گفتگـو  در  قرچـک  فرمانـدار شهرسـتان 
جام جـم اظهـار داشـت: از ۳۰ کیلومتـر پروژه 
شبکه گازرسـانی به شـهرک صنعتی قرچک، 
دو کیلومتـر باقی مانده و این پروژه پیشـرفت 

دارد. خوبی 
بهمـن خطیبـی درخصـوص زیرسـاخت های 
مخابراتـی افـزود: صاحبان واحدهـای تولیدی 
اداره  بـه  تلفـن  انشـعاب  دریافـت  بـرای 

مخابـرات مراجعـه کننـد.
وی در ادامـه اذعـان کـرد: فـاز اول احـداث 
و تکمیـل شـبکه بـرق رسـانی۲۰ کیلوولـت 
بـرای  اتمـام رسـید و  بـه  شـهرک صنعتـی 
احـداث پسـت ۶۳ دائـم نیـز زمینـی در نظـر 
گرفتـه شـده تـا شـرکت بـرق اسـتان تهران 

عملیـات احـداث پسـت را آغـاز کنـد.

از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ 
اختصاص ۵ میلیـارد تومان بودجه 

عمرانی به شـهرداری آبعلی 

شهردار آبعلی در خصوص بودجه شهرداری افزود: 
بخش های خصوصی و دستگاه های مختلفی مدعی 
این موضوع  به  آبعلی هستند و رسیدگی  پیست 

نیازمند بررسی و کارشناسی طوالنی مدت است.
ادامه  در  آهی  گزارش جام جم کاظم شریف  به 
عمرانی  بودجه  تومان  میلیارد  پنج  امسال  افزود: 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به 
شهرداری آبعلی اختصاص داده شده است. مقرر 
است این بودجه صرف اجرای پروژه هایی همچون 
تعریض جاده در دو نقطه، رفع نقاط حادثه خیز و 

احداث پل در آبعلی شود.
اهداف  ترین  مهم  از  یکی  افزود:  پایان  در  وی 
مدیریت شهری، ایجاد توسعه پایدار می باشد لذا 
کار  دستور  در  جدیدی  پروژه های  قطعاً  امسال 

شهرداری خواهند بود.

فرماندار پیشوا؛
ضــــرورت رفــع مـــوانع 
سـرمایه گذاری  بـرای جهش تولید 
با  نشست  در  پیشوا  شهرستان  فرماندار 
داشت:  اظهار  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 
به  منحصر  قابلیت های  و  ویژگی ها  پیشوا 
با  فردی در حوزه کشاورزی و دامی دارد که 
همت فعاالن این عرصه و حمایت دستگاه های 
متولی، سهم بسزایی از تولیدات استان تهران 

را به خود اختصاص داده است. 
ادامه  در  عباسی  حسین  جم  جام  گزارش  به 
مهمترین  از  اشتغال  و  تولید  توسعه  افزود: 
پیشواست  در  ما  کاری  اولویت  و  سرفصل ها 
تا  می کنیم  تالش  راستا  همین  در  ما  و 
تسهیل  زمینه  شهرستان،  بضاعت  حد  در 
سرمایه گذاری به ویژه در فرآیندهای اداری را 

فراهم و موانع را رفع نماییم.
ایجاد یک فضای  با  باید  افزود:  ادامه  وی در 
بخش  ظرفیت  از  سرمایه گذاران  برای  امن 
خصوصی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده، 
اشتغالزایی و تقویت توان اقتصادی شهرستان 

استفاده کرده و جهش تولید را رقم بزنیم.

پایـان جنجال کم آبی روسـتاها 
در گرو قطـع آب غیرمجازها

سید عباس حسینی بخشدار مرکزی پیشوا،مسعود 
امینی رییس آب روستایی و دهیاران بخش مرکزی 
پیشوا با امضای مصوبه ای اعالم کردند جهت تامین 
آب روستاها، طرح ضربتی قطع آب های غیر مجاز 

را در هفته پیش رو اجرا خواهند کرد.
حسینی، در گفت وگو با جام جم تامین آب شرب 
روستاها را اولین اولویت دستگاه های خدمات رسان 
اعالم کرد و اولویت دهیاری را خدمت و رضایت 

مردم دانست.
امینی رییس آب روستایی و صاحب جمعی مسوول 
بهره برداری آب روستایی با اعالم این موضوع که 
در تولید آب شرب هیچ مشکلی نداریم گفتند چالش 

ما در کمبود آب در بخش توزیع آن می باشد.

رییس سـازمان پیشـگیری و مدیریت بحران شـهر 
تهـران بـا اشـاره بـه زمیـن لـرزه ای در محـدوده 
گسـل مشـا شهرسـتان دماونـد اعـالم کـرد: ایـن 

گسـل تهدیـدی بـرای تهران اسـت.
بـه گـزارش جـام جـم رضـا کرمـی محمـدی روز 
چهارشـنبه در ایـن بـاره در جمع خبرنـگاران گفت: 
گسـل مشـا در حـال تکان خوردن اسـت کـه البته 
در برخـی مواقـع حس می شـود و در برخـی مواقع 

نیـز اصـال حس نمی شـود.
وی افـزود:  در صـورت فعـال شـدن گسـل مشـا 
شـدت زلزله تا ۷ ریشـتر قـدرت خواهد داشـت که 

ایـن گسـل می توانـد تهدیـدی بـرای فعال شـدن 
و  شـمالی  مناطـق  در  بویـژه  تهـران  گسـل های 

باشـد. غربی 
رییـس سـازمان مدیریـت بحـران شـهر تهـران با 
بیـان ایـن کـه شـدت زلزلـه در ایـن روزهـا مـورد 
بررسـی قرار گرفته تاکید کرد: شـهروندان همیشـه 
بایـد آمادگـی خـود را در برابر زلزلـه افزایش دهند 
چـرا کـه مـا در ناحیـه لـرزه خیز قـرار داریـم و هر 

لحظـه امـکان وقـوع زمین لرزه اسـت.
بـه گفتـه وی، همـان طـور کـه بـا کرونـا مدتـی 
اسـت کـه در حـال زندگـی کـردن هسـتیم بایـد 

بـا زلزلـه نیـز زندگـی کنیـم و در ایـن زمینـه باید 
اقدامـات و آمادگـی خـود را بـاال ببریـم.

کرمـی محمـدی به شـهروندان توصیه کـرد که به 

هنـگام وقـوع زمین لرزه خونسـردی خـود را حفظ 
کـرده و بـه نقاط ایمن منـازل پناه ببرنـد و از تردد 

بـا آسانسـور و راه پله ها خـودداری کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران:

گسل مشا دماوند؛
 تهدیدی جدی برای پایتخت

به دستور فرماندار؛
2 بیمارستان پاکدشت تجهیز شد

فرماندار پاکدشت در جمع خبرنگاران ضمن مهم دانستن وضعیت سالمت و درمان شهرستان اظهار داشت: 
شهرستان پاکدشت از دو بیمارستان شهدا و زعیم برخوردار است که با وارد عمل شدن تمامی امکانات درمانی و 
بهداشتی شهرستان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، برخی از کمبودهای حوزه درمان شهرستان نمایان شد که 
با مساعدت استاندار تهران، ۱۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به پاکدشت اختصاص یافت 

تا تجهیزات مورد نیاز دو بیمارستان شهرستان تهیه شود.
به گزارش جام جم هادی تمهیدی در ادامه گفت: پیش از این یک دستگاه اکسیژن ساز با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد 
ریال برای بیمارستان زعیم خریداری و نصب شده بود. تمهیدی از پرداخت کارانه معوق پزشکان و پرسنل، خرید 
کولرگازی و متعلقات دستگاه اکسیژن ساز، ساخت ساختمان نصب دستگاه اکسیژن ساز، خرید دستگاه پمپ سرم 
و سرنگ، خرید ۲ هزار و ۶۰ عدد لباس حفاظت ایمنی، خرید دستگاه ام آر آی، خرید دو دستگاه سونوگرافی و 
اکوکاردیوگرافی، خرید کیت و لوازم آزمایشگاهی و خرید دو دستگاه ژنراتور به عنوان بخشی از هزینه کردهای 
شهرستان با اعتبارات اختصاص یافته یاد کرد. وی در ادامه افزود: همچنین با استفاده از ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار 
اختصاص یافته، ۷۰ دستگاه رایانه، تجهیزات رختشویخانه، ساختمان پیش ساخته نصب دستگاه ام آر آی، ساختمان 
پیش ساخته آزمایشگاه، دستگاه CR ویژه رادیولوژی پرتابل، تخت های CCU و ICU، ست اورولوژی، دستگاه 
شوک قلبی و دستگاه مانیتورینگ خریداری و در بیمارستان های زعیم، شهدای پاکدشت و شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نصب شد. فرماندار پاکدشت تصریح کرد: با تجهیز بیمارستان های شهرستان به این وسایل، سطح خدمت 

رسانی به مردم شهرستان ارتقاء می یابد.

پـس از دسـتگیری شـهردار، یکـی از کارکنـان 
شـهرداری و دو عضـو شـورای اسـالمی شـهر 
و  مـاه،  اردیبهشـت  در  میگـون  فشـم،  اوشـان، 
تقدیـم اسـتعفای ایـن افـراد بـه شـورا، »صفـت 
الـه عباسـی فشـمی« و »رضـا کربالیـی محمد 
میگونـی« دو عضـو علـی البـدل نیـز وارد ایـن 
عنـوان  بـه  شـعبانی«  »کامیـار  و  شـدند  شـورا 

ایـن شـهرداری منصـوب گردیـد.  سرپرسـت 
بـه گـزارش جـام جـم سـید مهـدی سـاداتی، 
سرپرسـت  بـا   دیـدار  در  شـمیرانات  فرمانـدار 
شـهرداری و اعضای شـورای شهر اوشـان، فشم 
و میگون بیان داشـت: اهداف شـوراهای اسالمی 
در اتخـاذ تصمیمـات بـا اتحاد و انسـجام توسـعه 

شـهر باشـد و تمرکـز اقدامـات خـود را منـوط به 
ایـن مسـاله کننـد. ایـن مقـام مسـئول تصریـح 
کـرد: یکـی از مهمتریـن وظایـف شـورا، انتخاب 
شـهرداری مقتـدر، قانونمنـد، دلسـوز، متعهـد و 
متخصـص اسـت که انتظـار داریم اعضای شـورا 
بـه عنـوان نماینـدگان مـردم مسـتقل و بـا دقت 
بـه مسـئولیت های خـود بویـژه در ایـن زمینـه 
رسـیدگی کننـد. وی تاکیـد کـرد: تکریـم اربـاب 
رجـوع، پاسـخگویی بـه مطالبات مـردم و تقویت 
اعتمـاد عمومـی بایـد اولویـت مدیریـت شـهری 
باشـد. اوشـان، فشـم، میگـون از توابـع بخـش 
رودبـار قصران شهرسـتان شـمیرانات در شـمال 

شـرقی پایتخـت واقـع شـده اسـت.

شـهردار قرچـک در گفتگـو بـا جـام جـم گفت: 
یکـی از فعالیت هـای خـوب مدیریـت شـهری 
قرچـک در سـال 9۸، لکـه گیـری و آسـفالت 
معابـر شـهر بـود که موفق شـدیم بیـش از ۲۲۱ 
هـزار متـر مربع با اعتبـاری بالغ بـر ۱۲۶ میلیارد 
انجـام  شـهر  در سـطح  ریـال  میلیـون   ۴۰۰ و 
دهیـم کـه بیشـترین آن مناطـق کـم برخـوردار 

و محـروم بـود.
 محسـن خرمـی شـریف اظهـار کـرد: ارتقـای 
کیفیـت آسـفالت، روکـش معابـر و خیابان هـای 
اصلـی و فرعـی بـه عنـوان یکـی از معیارهـای 
و  شـهروندان  زندگـی  کیفیـت  بـر  اثرگـذار 
عملکـرد  رضایتمنـدی  بـر  دخیـل  مسـائل  از 

ارتقـا و  بـا  شـهرداری محسـوب می شـود کـه 
سـاماندهی در ایـن زمینـه بـه عنـوان یکـی از 
ضرورت هـای اجنـاب ناپذیـر و اساسـی اسـت.

عملیـات  اجـرای  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
بـا  اولویـت  قرچـک  شـهر  معابـر  آسـفالت 
خیابان هـا و کوچه هایـی بـوده کـه آسـفالت آنها 

بـود. تـردد  غیرقابـل 
خرمی شـریف گفـت: با وجود مشـکالت فراوان 
جملـه  از  شـهری  معابـر  آسـفالت  راه  سـر  بـر 
فعالیت هـای نیمـه کاره ادارات خدمـات رسـان 
و حفاری هـای مکـرر سـطح شـهر، زیرسـازی، 
قرچـک  گیـری سـطح شـهر  لکـه  و  آسـفالت 

انجـام شـده اسـت.

آسفالت 221 هزار مترمربع از معابر قرچک انتصاب سرپرست شهرداری اوشان، فشم و میگون

بخشدار مرکزی پاکدشت در بخش مرکزی در گفتگو با جام جم به همراه گلستانی رییس منابع طبیعی، فراهانی رییس 
محیط بانی توچال، از روند اجرای پروژه احداث سیل بند منطقه قره چشمه بازدید کردند.

رضا خانی در حاشیه این بازدید گفت: روستای هدف گردشگری توچال از توابع بخش مرکزی به دلیل مواجهه با 
بارش های سیل آسا در شرایط خاصی قرار دارد و نیازمند توجه ویژه برای رفع مخاطرات احتمالی است.

 وی با یادآوری سیل توچال در شهریور سال 9۴ بیان کرد: متأسفانه بارش شدید و بی سابقه باران در باالدست منطقه 
و جاری شدن سیل گسترده، ۵ تن از هموطنان عزیزمان را به کام مرگ کشاند.  این مقام مسئول تصریح کرد: به دنبال 
بارش باران و طغیان مسیل ها، حجم درخور  توجهی آب به سرعت به سوی پایین دست منطقه)دودانگه و چهاردانگه(، 

شهر پاکدشت و مسیل محمدآباد رهسپار می   شود و ضمن اختالل مسیر ارتباطی مردم، خساراتی را به بار می آورد.
  خانی افزود: پس از سال ها با تدابیر و پیگیری های ویژه بخشداری مرکزی و منابع طبیعی و آبخیزداری، پروژه احداث 
سیل بند با هدف کنترل و تأخیر در جریان سیالب های فصلی در منطقه قره چشمه روستای هدف گردشگری توچال 
به عنوان کانون اصلی سیالب و همچنین طرح کارشناسی احداث پل بین موقعیت دودانگه و چهاردانگه توسط شرکت 

مهندسین مشاور به منظور تسهیل در عبور و مرور اهالی در دستور کار قرار گرفت.
 نماینده عالی دولت در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت با اشاره به اینکه ساخت سیل بندها، خسارات را در هنگام 
وقوع سیل کاهش می دهد؛ خاطرنشان کرد: ساخت این سیل بند با حجم ۲۶۷۰ مترمکعب عملیات سنگی بتنی گاویانی 
و ارتفاع ۷ و طول دهنه ۱۲ متر برای کنترل ۷۰ متر مکعب دبی سیالب با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال وارد فاز 

اجرایی شده است و انتظار می رود تا نیمه نخست سال جاری به مرحله بهره برداری برسد.

رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک به عنوان تنها بیمارستان شهرستان 
قرچک از دوم اسفند 9۸ در خصوص بیماری کرونا وارد عمل شد

 به گزارش جام جم دکتر  علی اصغر حق پرست اظهار داشت: پس از ابالغ دستورالعمل های وزارت بهداشت و دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان شهید ستاری قرچک یک بخش با پنج تخت را برای درمان بیماران کرونایی 

اختصاص داد که به مرور زمان این میزان تا ۴۰ تخت افزایش پیدا کرد. 
 وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه این بیمارستان تازه تاسیس است، نیاز بود تجهیزات و اقدامات الزم برای درمان 

بیماران  کرونایی سریع تر انجام شود.
 دکتر حق پرست افزود: در همان روزهای ابتدایی شیوع  بیماری کرونا نسبت به کاستی ها و ظرفیت های بیمارستان 
برنامه ریزی انجام شد و عماًل پس از پنج روز از ابالغ وزارت بهداشت بیمارستان ستاری قرچک کاماًل برای درمان 

بیماران تجهیز شد. 
وی گفت: خوشبختانه در خصوص تجهیزات فردی و پیشگیری پرسنل بیمارستان اعم از کادر اداری و درمانی مشکلی 
نداشتیم به همین دلیل کمترین درگیری بیماری در بین پرسنل مشاهده شد و خوشبختانه هیچگونه مورد فوتی از میان 

حافظان سالمت نداشتیم. 
مدیر بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک افزود: جداسازی محیط بیماران کرونایی، تفکیک ورودی و خروجی 
بیمارستان، ایجاد اورژانس خاکستری برای بیماران کرونایی و  پیگیری تلفنی بیمارانی که در منزل قرنطینه شدند از 

جمله اقدامات بیمارستان در ایام کروناست.

تنها بیمارستان قرچک در جدال با کرونا تالش  برای کاهش مخاطرات سیالب پاکدشت

توحید عظیمی

نویسنده
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با حضور مسئوالن و فرمانده سپاه سید الشهدا؛

یادمان 2 شهید گمنام در  فرون آباد
سپاه  فرمانده  و  پاکدشت  شهرستان  مسئوالن  حضور  با  آباد  فرون  شهر  شهدای  مقبره  افتتاح  آیین 

سیدالشهداء )ع( استان تهران برگزار شد. 
زاده  با حضور سردار حسن  آباد  فرون  گمنام شهر  مقبره شهدای  افتتاح  آئین  در  جام جم  گزارش  به 
فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهداء )ع( استان تهران، شیرازی معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری 
شهردار  میرزایی  شهرستان،  )ع(  الحجج  ثامن  سپاه  فرماندهی  امجدی  سرهنگ  پاکدشت،  شهرستان 
فرون آباد، رئیس  و اعضای شورای اسالمی شهر فرون آباد، سرهنگ خنجری فرماندهی انتظامی، خانی 
بخشدار مرکزی، مسئوالن شهرستان، خانواده های معظم و معزز شهدا و ایثارگران و جانبازان و جمعی از 

شهروندان شهر فرون آباد برگزار شد.
بر پایه این گزارش این پروژه شامل ساختمان نگهبانی به متراژ 25 مترمربع، سرویس بهداشتی در 2 
قسمت و شامل هشت چشمه سرویس، 4 برج نوری، محوطه سازی و جدول گذاری، نرده کشی و دیوار 
کشی به طول 320 متر، اجرای سنگفرش به میزان 3400 مترمربع، کاشت نهال و گل و گیاه به متراژ 
4300 مترمربع، نصب المان متبرک به نام حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، نصب یادمان شهدای شهر، 

نصب صندلی و سطل های زباله و در های ورودی و نصب فالورباکس می باشد.
سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه سیدالشهدا)ع( استان تهران نیز در مراسم افتتاح این یادمان 
گفت: شهدا چراغ هدایت بشریت به سمت رستگاری هستند و کسانی که از وجود این شهدا بی بهره اند، 

خود دچار زیان می شوند.
سردار حسن حسن زاده افزود: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب، شهدا ستارگان هدایت هستند 
که با استفاده از نور معنویت آنان می توان راه را پیدا کرد، اگر سیره شهدا را پی بگیریم قطعا به سعادت 

می رسیم.
وی تصریح کرد: امروز عزت و اقتداری که نظام مقدس جمهوری اسالمی به واسطه خون شهدا به دست 
آورده باعث شده تا دشمنان قسم خورده نظام نیز مجبور شوند که سر تعظیم در برابر ایران اسالمی 

فرود آورند.
حسن زاده گفت: شهدای ایران اسالمی بویژه شهدای گمنام از جایگاه ویژه ای برخوردارند و هر جا پیکر 
بیشتری  رفاهی  حتی  و  فرهنگی  معنوی،  رشد  از  منطقه  آن  خاک سپرده شده،  به  ایشان  مطهر  و  پاک 
برخوردار شده  است به شرط آن که این شهدا غریب واقع نشوند و برنامه های متعدد فرهنگی در محل 

دفن ایشان برگزار شود.
 راه شهدا به نسل امروز معرفی شود

جمع  در  آباد  فرون  شهردار  میرزایی  کورش  آباد  فرون  شهر  شهدای  مقبره  افتتاح  آیین  حاشیه  در 
خبرنگاران اظهار داشت: نسل امروز در زمان جنگ و انقالب نبودند و وظیفه واجب بر دوش همه افراد 
انقالبی است که ارزش ها و فرهنگ ایثار و شهادت را به منظور سربلندی کشور به نسل امروز معرفی 

کنند.
وی در ادامه گفت: نفوذ ایران در کشورهای منطقه از برکات خون شهداست و دشمن اصرار بر خروج 

کشور از منطقه و کاهش نفوذ دارد.
شهردار فرون آباد در ادامه اذعان کرد: به واسطه فرصت هایی که شهدا ایجاد کردند باید گام بلند و 
استوار برای عزتمندی کشور برداشته شود و در برابر جهان خواران ایستاد. یکی از وظایف ملت در برابر 

شهدا، مطالعه وصیت نامه شهدا و ادامه راه شهدا و عمل به خواسته های آنهاست.
یاد  داشتن  نگه  زنده  داشت:   اظهار  این شهر  مهم  مذهبی  فرهنگی  مرکز  ایجاد  در خصوص  میرزایی 
شهدا و ترویج فرهنگ شهادت اولویت اصلی و اساسی حوزه مدیریت شهری در انجام فعالیت های محوله 
می باشد و  تقارن بهره برداری از این بنای یادمان در ایام ماه مبارک رمضان و میالد با سعادت امام حسن 
این مزار دیگر  با دعای شهیدان گمنام مدفون در  امیدواریم  و  به فال نیک مي گیریم  را  مجتبی )ع( 
و  نتیجه برسد  به  بینی شده مدیریت شهری در موعد مقرر  و توسعه محور پیش  فعالیت های عمرانی 

شهروندان از خدمات این پروژه ها بهره برداری و استفاده کنند.
 مقبره شهدای گمنام؛ نگین مذهبی و فرهنگی فرون آباد

میرزایی شهردار فرون آباد ضمن مهم دانستن قطب فرهنگی و مذهبی در هر شهر اذعان کرد: پروژه 
در 2  بهداشتی  مترمربع، سرویس  متراژ 25  به  نگهبانی  گمنام شامل ساختمان  مقبره شهدای  مبارکه 
قسمت و شامل هشت چشمه سرویس،  4 برج نوری، محوطه سازی و جدول گذاری، نرده کشی و دیوار 
کشی به طول 320 متر، اجرای سنگفرش به میزان 3400 مترمربع، کاشت نهال و گل و گیاه به متراژ 
4300 مترمربع، نصب المان متبرک به نام حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، نصب یادمان شهدای شهر، 
نصب صندلی و سطل های زباله و در های ورودی و نصب فالورباکس می باشد تا مردم براحتی از این مرکز 

مهم ایثار و فرهنگ بهره برداری کنند.
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  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  سرپرست  شرق استان تهران: محمد خانی

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

36268740-09127625854  

ضمیمه رایگان روزنامه د  رشرق استان تهران  سه شنبه  ۱3 خرداد۱399   شماره 5672

ما ز دلبستگی حیله گران بی خبریم  
    در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم  
    ما زادۀ عشقیم و پسرخواندۀ جامیم  

    اکنون که در میکده بسته است به رویم
امام خمینی)ره)

سرپرست شهرداری پاکدشت: 

 خدمات مدیریت شهری 
و مبارزه با تخلفات ساخت و ساز

با آغاز فصل جدید مدیریت شهری توسط مجموعه مدیریت شهری و عوامل مربوطه همزمان عالوه بر مبارزه با ویروس کرونا و گندزدایی معابر خدمات مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی در حال انجام می باشد.
به گزارش جام جم حسین شصتی سرپرست تازه نفس تیم مدیریت شهری به صورت جهادی در حال عملیاتی کردن برنامه های توسعه محور شهر می باشد.

 ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در پاکدشت
و  با ساخت  جدی  مقابله  لزوم  به  اشاره  با  پاکدشت  سرپرست شهرداری 
ساز های غیرمجاز در پاکدشت اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز یکی 
از معضالت شهری، تخطی از قوانین و ضوابط شهرسازی و اصول فنی است 

که با عامالن آن با جدیت برخورد می شود.
بنا،  احداث  ازهرگونه  قبل  پاکدشتی  شهروندان  افزود:  ادامه  در  وی 
دیوارکشی و اضافه کردن طبقات غیر مجاز در امالک خود نسبت به اخذ 

مجوزهای الزم از شهرداری اقدام کنند.
حریم  اراضی  از  صیانت  و  حفظ  اهمیت  به  توجه  با  نمود:  تصریح  شصتی 
ساز  و  ساخت  به  اقدام  که  کسانی  با  قانونی  برخورد  منظور  به  و  شهری 
غیرمجاز می کنند امالکی در پاکدشت از قبیل  تخریب یک مورد در بلوار 
شهدای رحیمی، دو مورد در منطقه ارکیده، تخریب چهاردیواری غیرمجاز در 
جاده پارچین و حد فاصل میدان جهاد و روستای جیتو، همچنین جلوگیری 
از احداث بنا و طبقات غیرمجاز در کوچه فرهنگیان و بلوار دانش آموز و 
معاونت  واحد  به همت  آباد  خاتون  در  مجاز  غیر  برچیدن سوله  و  تخریب 
شهرسازی، معاونت خدمات شهری و واحد جلوگیری از تخلفات ساختمانی 

شهرسازی اجرا شده است.
 اجرای طرح انضباط شهری با حضور مسئوالن مدیریت شهری پاکدشت

و  اجرای طرح ساماندهی  افزود:  ادامه  در  پاکدشت  سرپرست شهرداری 
امام  بلوار  پاکدشت،  ورودی  تا  آزادگان  میدان  در  معبر  سد  موانع  رفع 
رضا)ع( حدفاصل پل غیر همسطح شهید اسدا... پازوکی و میدان شهید 

حاج قاسم سلیمانی  تا کنون  صورت پذیرفته است.
پرتردد  معابر  در  معبر  رفع سد  طرح ضربتی  اجرای  به  اشاره  با   شصتی 
پاکدشت، افزود: با هدف رفاه حال شهروندان در معابر، طرح ضربتی جمع 
روهای  پیاده  و  است  شده  اجرایی  دستفروشان،  و  گستران  بساط  آوری 
سطح شهر متعلق به همه شهروندان است و مسئوالن نیز در این راستا 

تالش دارند تا از آلودگی فضای بصری شهر جلوگیری کنند.
شصتی در خصوص مهم دانستن وضعیت تردد و آسایش شهروندان اظهار 

با مساحت  بوده که  بهاران  داشت: در حال حاضر آخرین آزادسازی محله 
150 متر مربع و اعتباری بالغ بر 350000000 ریال انجام شده است.

 سرپرست شهرداری پاکدشت اظهار داشت: این طرح با هدف سهولت در 
نمای بصری شهر  زیباسازی  و  ترافیکی  تردد، کاهش معضالت و مشکالت 

اجرا شد.
معابر  آزادسازی  در  موفقی  الگوی  پاکدشت  اینکه شهرداری  بیان  با  وی   
با اجرای این طرح معضالت عبور و مرور شهروندان  شهری است، افزود: 
رفع و تسهیل خواهد شد و همچنین رضایت بیش از پیش مردمی را در 

پی خواهد داشت.
 شصتی تصریح نمود: خوشبختانه مدیریت شهری پاکدشت تاکنون توانسته 
است با اهتمام جدی در این زمینه، چهره و سیمای شهر را متحول نماید. با 
توجه به رضایت و خرسندی شهروندان از جریان آزادسازی ها، مسئولین 
شهرداری ادامه روند آزادسازی معابر را در دستور کار خود قرار داده اند.

 افتتاح فاز اول طرح پایش تصویری کنترل ترافیک شهری در شهرداری 
پاکدشت

که   تصویری  پایش  پروژه  از  بهره برداری  و  افتتاح  خصوص  در  شصتی 
اداره  رئیس  فرماندار،  حضور  با  فطر  سعید  عید  رسیدن  فرا  با  همزمان 
اعضای  و  ریاست  شهرستان،  راهور  پلیس  رئیس  شهرستان،  اطالعات 
شورای اسالمی شهر، شهردار سابق، سرپرست فعلی، مسئول حراست و 
افزود: در حال حاضر 6 دستگاه  افتتاح شد  پاکدشت  معاونین شهرداری 
باالی  کیفیت  با  و  شهری  هوشمند  سیستم  به  اتصال  قابلیت  با  دوربین 
ذخیره تصویر به مدت طوالنی و همچنین قابلیت تشخیص چهره و پالک در 

بلوار امام رضا)ع( و سطح شهر نصب شده است.
ترافیک،  مدیریت  و  رصد  را  سامانه  این  اندازی  راه  از  هدف  شصتی 
ساماندهی فضای تردد شهری، هدایت ناوگان حمل و نقل عمومی، کاهش 
دانست  خدمت رسانی  و  امدادرسانی  بحران،  مدیریت  جرائم،  و  تخلفات 
اندازی  راه  تخلفات،  کاهش  برای  راهکارها  بهترین  از  یکی  افزود:  و 

سیستم های پایش تصویری است.

 وی تصریح نمود: امیدواریم با پشتکار مدیران و پرسنل پرتالش مجموعه 
مدیریت شهری و حمایت های شورای اسالمی شهر بتوانیم با افتتاح فاز دوم 
این پروژه تا هفته دولت، شاهد پیشرفت و توسعه روزافزون شهرمان و 

بهره گیری بیشتر از خدمات دولت الکترونیک  باشیم.
 برپایی آیین تجلیل از اعضای شورای روابط عمومی شهرداری پاکدشت 

نوعی  خود  که  عمومی  روابط  و  رسانه ها  مهم  نقش  خصوص  در  شصتی 
مدیریتی مهم تلقی می شود افزود: در روز ارتباطات و روابط عمومی، آئین 
حضور  با  را  پاکدشت  شهرداری  عمومی  روابط  شورای  اعضای  از  تجلیل 
مسئولین  شهرداری،  سرپرست  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  و  ریاست 
اجتماعی شهرداری و مسئول روابط  بازرسی، معاونت فرهنگی  و  حراست 

عمومی فرمانداری در سالن جلسات شهرداری پاکدشت برگزار کردیم.
شصتی با اشاره به نقش اساسی واحد روابط عمومی و با بیان اینکه وظیفه 
روابط عمومی برقراری ارتباط با گروه های اجتماعی مختلفی از مردم است، 
طیف  بتواند  که  است  هنری  نیازمند  مهم  امر  این  انجام  داشت:  اظهار 
وسیعی از مردم را در ارتباطات خود پوشش دهد و مخاطبین را با رسالت 

سازمان همسو سازد. 
مسئولین  و  مردم  میان  موثر  ارتباطی  پل  را  واحد  این  کارگزاران  وی   
باعث  بین جامعه  انجام شده در  کارهای  انعکاس  نمود:  دانست و تصریح 
دلگرمی مردم شده و آنان را بیش از پیش متمایل به مشارکت در امور 

شهر می کند.
علی رضایی رئیس شورای اسالمی شهر ضمن قدردانی از زحمات مسئول 
و نیروهای روابط عمومی به منظور پوشش دهی اخبار شهرداری بر لزوم 
تقویت و توسعه این واحد و انعکاس گسترده اخبار فعالیت های مجموعه 

شهرداری و شورای اسالمی شهر پاکدشت تاکید نمود.
وی با اشاره به نقش کلیدی روابط عمومی عنوان نمود: روابط عمومی چشم 
و گوش، زبان و آینه یک مجموعه است که همواره باید واقعیت ها را در 
خصوص روند عملکرد مجموعه منعکس کند و وجود روابط عمومی قوی در 

یک مجموعه می تواند به رشد و تعالی آن کمک کند.


