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افتتــاح ۸ پروژه عمرانی در پردیــس طی دهه فجر 

شرق استان تهران

شــهردار پردیس خبر داد؛
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  یــادواره شــهدای فــرون آبــاد
 برگزار شد

ایجــاد اشــتغال پایدار با توســعه 
صنعت کشاورزی

ح کرد؛ شهردار  پاکدشت مطر

شورای  مجلس  در  پاکدشت  مردم  نماینده 
به  ماملو  سد  آب  انتقال  خصوص  در  اسالمی 
شهرک صنعتی عباس آباد، گفت: انتقال آب سد ماملو به 
درحوزه  اثربخشی  بسیار  اتفاق  پاکدشت  صنعتی  مناطق 

توسعه اقتصادی تلقی می شود .
به گزارش خبرنگار جام جم فرهاد بشیری؛ در ادامه تصریح 
کرد: پاکدشت با دارابودن هزاران واحد صنعتی و تولیدی 

نقش مهم و تاثیرگذاری در توسعه صنعتی کشور دارد.

؛ نماینده پاکدشت در مجلس :در  ایام اهلل دهه فجر

حمایت از خانواده زندانیان 
اولویت دادستانی است

دادستان ورامین: 

اوشان، فشم و میگون، روی خط 
توسعه و آبادانی

توسعه محوری در سایه حفظ 
حقوق شهروندی

جایگاه ویژه جوانان، نخبگان و 
بانوان در برنامه ریزی شهری

ح کرد؛شهردار خبر داد؛ ح کرد؛شهردار رودهن مطر شهردار جلیل آباد مطر
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 توسعه محوری  و شفافیت ؛
یت شهری  رکن اصلی مدیر

روابط عمومی شورای اسالمی  شهر و شهردار ی پاکدشت

روابط عمومی شورای اسالمی  شهر و شهردار ی شریف آباد

روابط عمومی شورای اسالمی  شهر و شهرداری فرون آباد

8
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اقتصادی2
اجتماعی

و  کشاورزی  عمرانی،  ح  طر  63
صنعتی در ورامین افتتاح می شود

فرماندار ورامین در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  
با  و  روستایی  و  شهری  حوزه های  در  طرح   63
اعتباری بالغ بر 6 هزار و 778 میلیارد ریال افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
حوزه های  در  طرح ها  این  افزود:  کاغذلو  حسین 
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش 
برق،  جاده ای،  نقل  و  حمل  و  راهداری  پرورش،  و 
شهرداری، بخشداری، دامپزشکی، شرکت پخش 
فرآورده های نفتی و دانشگاه علوم پزشکی افتتاح 
پرورش  نوین،  آبیاری  طرح  اجرای  از  وی  می شود. 
گلخانه سبزی و صیفی، واحد پرورش  بوقلمون، 
محورهای  بهسازی  تولیدی،  واحدهای  قارچ، 
تعریض  برق،  انتقال  شبکه  اصالح  روستایی، 
جاده ورامین- جوادآباد، ساختمان خانه فرهنگ 
باشگاه  آتش نشانی،  ساختمان  روستایی، 
اسب دوانی، کارخانه خوراک دام، جایگاه سی ان جی، 
بیمارستان  ویژه  کلینیک  و  روستایی  مدرسه 
طرح های  شاخص ترین  عنوان  به  مفتح  شهید 

قابل افتتاح در ورامین یاد کرد.
فرماندار ورامین تصریح کرد: با بهره برداری از این 
طرح ها، برای 865 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد 

می  شود.

امام جمعه موقت ورامین:
برای حل مشکالت کارخانه قند 
و شیر وارنا هیات ویژه منصوب 

کنید

شرکت  عامل  مدیر  پرنیان  بازدید  جریان  در 
شهرک  دو  از  تهران  استان  صنعتی  شهرک های 
صنعتی خیرآباد و ساالریه ورامین حجت االسالم 
موقت  جمعه  امام  محمودی  محسن  سید 
به  هفته   40 گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ورامین 
با  را  کنندگان  تولید  دست  و  ام  رفته  آنها  دیدار 
دارند،  اقتصادی  که همه مشکالت  این شرایطی 
و  قّدار  دشمن  با  جنگ  فکر  به  که  می بوسم 
و  اقتصاد  خ  چر نمی گذارند  و  هستند  مستکبر 

اشتغال لنگ بزند.
از  حمایت  در  مسئوالن  از  برخی  از  تقدیر  با  وی 
بسیج  فرمانده  و  سپاه  فرمانده  از  گفت:  تولید 
کارگران و کارخانجات ورامین تقدیر می کنم که با 
حمایت  شهرستان  در  تولید  رونق  از  توان  تمام 
کردند.  حجت االسالم محمودی بار دیگر مساله 
ح  جاده نامناسب شهرک صنعتی ساالریه را مطر
گوش  داشت:  اظهار  مسئوالن  از  انتقاد  با  و  کرد 
شنوایی برای ترمیم و اصالح جاده شهرک صنعتی 
تولیدکنندگان  از  واقعا  من  و  نیست  ساالریه 
از  مسئول  آقایان  می کشم.  خجالت  کارگران  و 
اتاق های خود بیرون بیایید و به داد تولید و کارگر 
برسید. این وضعیت زیبنده حمایت از تولید در 
عمومی  فرهنگ  شورای  عضو  نیست.  ورامین 
شهرک  وضعیت  خصوص  در  تهران  استان 
صنعتی خیرآباد هم بیان کرد: آب شرب در شهرک 
آن  صنعتی  واحد   700 و  نداریم  خیرآباد  صنعتی 
این  پاسخگوست؟  کسی  چه  ندارند.  گاز  گاهی 
حمایت از تولید است؟ از اصحاب رسانه که حلقه 
وصل مردم و مسئوالن هستند درخواست دارم 
افزود:  وی  بپردازند.  مسائل  این  به  ویژه  طور  به 
صنعتی  شهرک  در  را  تهران  استاندار  امیدوارم 
خوب،  اخبار  انتشار  برای  برخی ها  ببینم.  خیرآباد 
و  نیستند  ورامین  محصوالت  و  تولیدات  مانند 
اخبار  انعکاس  دنبال  فقط  می کنند،  کارشکنی 
نامناسب و نامتعارف از ورامین هستند. زحمات 
تولید کنندگان و کارگران ورامینی را نشر دهید تا 
جاهای دیگر ورامین را به عنوان شهر قتل و غارت 
معرفی نکنند.  امام جمعه موقت ورامین در پایان 
بزرگ  و  قدیمی  کارخانه  دو  وضعیت  به  اشاره  با 
ریاست محترم  رئیسی  آیت اهلل  از  گفت:  ورامین 
قوه قضائیه درخواست دارم، هیات ویژه ای برای 
حل مشکالت و راه اندازی مجدد دو کارخانه بزرگ 
قند و وارنا ورامین تعیین کنند تا انشااهلل این دو 
واحد بزرگ احیا شده و شروع به کار مجدد نمایند.

بخشدار لواسان اعالم کرد؛ افتتاح ۴ خانه هاللی روستایی بخش لواسان

در  فجر  دهه  گرامیداشت  ضمن  بخشدارلواسانات 
این خصوص اظهار داشت: در ایام اهلل دهه  مبارک 
فجر به صورت همزمان خانه های هالل روستایی در 
کالن، نیکنامده، افجه، برگ جهان باحضور مسئوالن 

استانی و شهرستان شمیرانات به صورت پایلوت در 
روستای نیکنامده افتتاح خواهدشد.

خانه های  راه اندازی  خصوص  در  رضاطاهرخانی 
هالل تصریح کرد: عالقه مندان می توانند به صورت 

داوطلبانه برای خدمت رسانی و یادگیری امداد رسانی 
در خانه های هالل فعالیت داشته باشند.

بخشدار لواسانات با اشاره به این که خانه های هالل 
در زمان بحران به صورت نظام مند در امدادرسانی ها 

گفت:  درکنار جمعیت هالل احمر فعالیت می کنند 
هالل  خانه های  در  امدادی  ومهارت های  یادگیری 
باید طوری اجراشود تا با آموزش سطح آمادگی مردم 

منطقه در زمان بحران و حادثه افرایش یابد.

 5 افتتاح  از  قرچک  شهردار 
پروژه عمرانی رفاهی، ورزشی و 
خدماتی با اعتباری بالغ بر 228 
ریال در  میلیارد و 750 میلیون 
خبر  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام 

داد.

 محسن خرمی شریف شهردار قرچک در جمع خبرنگاران 
به  رسانی  خدمت  مسیر  در  قرچک  شهرداری  کرد:  اظهار 
خدماتی  و  ورزشی  رفاهی،  عمرانی  پروژه   5 شهروندان، 
شامل کمربندی جنوبی )فاز نهایی(، سرای محله خبرنگار 
در منطقه باقرآباد، سرای محله شهدای مدافع حرم انتهای 
پارک  و  الحدید  منطقه  در  اقوام  پارک  محمدآباد،  خیابان 
 750 و  میلیارد   228 بر  بالغ  اعتباری  با  باقرآباد  در  ترافیک 

میلیون ریال را به بهره برداری می رساند.
)فاز نهایی(  کمربندی جنوبی قرچک  افزود:  ادامه  وی در 
به طول 1200 متر و عرض 45 متر شامل زیرسازی، جدول 
با  آسفالت  و  ترافیکی  عالئم  نصب  زیباسازی،  گذاری، 
اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال برای تسهیل در عبور و مرور 

وسایل نقلیه افتتاح خواهد شد.
شهردار قرچک خاطرنشان کرد: دیگر پروژه قابل افتتاح، 
سرای محله خبرنگار در منطقه باقرآباد جنب پارک خبرنگار 
بر 45  بالغ  اعتباری  با  زیربنای هزار مترمربع در 3 طبقه  با 
میلیارد ریال است که برای رفاه حال مردم این منطقه به 
بهره برداری خواهد رسید. خرمی شریف گفت: همچنین 
در ایام اهلل دهه مبارک فجر، سرای محله شهدای مدافع 
حرم انتهای خیابان محمدآباد به مساحت 900 مترمربع در 
3 طبقه با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال به بهره برداری 
می رسد. وی تصریح کرد: با توجه به این که قرچک ایرانی 
آثار  شامل  الحدید  منطقه  در  اقوام  پارک  است،  کوچک 
همچون  مختلفی  قومیت های  نمادهای  و  صنایع دستی 

آذری ها، لرها، کردها، خراسانی ها، گیالنی ها و مازندرانی ها 
دیگر  از  ریال  میلیارد   20 اعتبار  با  هکتار   2 مساحت  به 
پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر است.  شهردار قرچک 
در پایان از افتتاح پارک ترافیک به مساحت یک هکتار با 
میلیون   750 و  میلیارد   8 اعتبار  با  کفپوش  مترمربع   730
ریال خبر داد و افزود: پارک ترافیک دارای تسهیالت ویژه 
آموزش  باهدف  که  است  سرگرمی  و  آموزشی  ترافیکی، 
تابلوهای  راهنمایی،  چراغ های  شامل  ترافیك،  مقررات 
پل،  از  عبور  تقاطع،  از  عبور  نحوه  رانندگی،  و  راهنمایی 
پیست دوچرخه سواری، جاده سالمت، پارکینگ دوچرخه 
و ماشین برقی، فضای بازی کودکان و جاده برای کودکان 

طراحی شده است.

  افتتاح 5 پروژه شهری قرچک در دهه فجر با 228 میلیارد ریال اعتبار

دادستان ورامین در جلسه انجمن حمایت از زندانیان که در محل فرمانداری ورامین برگزار 
شد گفت: با به زندان افتادن هر فرد، خانواده او در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی 
قرار می گیرد و اگر افراد آن خانواده مورد حمایت قرار نگیرند، مشکالت جامعه بیش از به زندان 

افتادن فرد مجرم می شود.
علی رضا شمس افزود: وظیفه انجمن حمایت از زندانیان فقط تهیه سبد کاال و تأمین مایحتاج 
و  بررسی  به صورت اساسی  این خانواده ها  باید مشکل  بلکه  زندان نیست  اولیه خانواده 
برطرف شود. وی از ایجاد درآمد پایدار برای انجمن حمایت از زندانیان به عنوان مهم ترین 
راهبرد در رفع مشکالت خانواده زندانیان یاد کرد و افزود: همکاری ادارات و نهادها به انجمن 
حمایت از زندانیان در ایجاد درآمد پایدار می تواند مشکالت خانواده زندانیان را برطرف کرده 
و آنان را در توانمند شدن یاری رساند. دادستان عمومی و انقالب ورامین افزود: از ظرفیت 
شورای اسالمی و شهرداری ورامین می توان در بستر قانون استفاده کرد و درآمد پایداری را برای 

انجمن ایجاد نمود تا بتوان حمایت های مادی و معنوی بیشتری به این خانواده ها ارائه کرد.
صورت  به  خانواده   400 و  ثابت  صورت  به  خانواده   200 حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  شمس 
موردی زیرپوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند و از خدمات دائمی و موردی برخوردار 

می شوند.

* فرصت اشتغال خانواده زندانیان در ورامین فراهم شده است
از  بخشی  بتواند  شاید  موردی  کمک های  کرد:   بیان  جلسه  این  در  نیز  ورامین  فرماندار 
خانواده  اشتغال  برای  الزم  شرایط  ایجاد  با  ولی  کند  برطرف  را  زندانیان  خانواده  مشکالت 
زندانیان که شرایط آن در ورامین فراهم شده می توان بسیاری از مسائل و مشکالت آنان را 
برطرف کرد.  حسین کاغذلو افزود: با همکاری بنیاد برکت، روستاهای شهرستان ورامین به 
عنوان پایلوت رفع محرومیت استان تهران انتخاب شدند که در صورتی که خانواده زندانیان 

ح مورد حمایت قرار داد. در مناطق روستایی سکونت دارند می توان آنان را در قالب این طر
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 300 فقره تسهیالت اشتغالزایی از سوی بنیاد برکت 
به روستائیان شهرستان ورامین اختصاص یافته و می تواند به منظور توانمندسازی خانواده 
زندانیان نیازمند، آنان نیز می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند.  فرماندار اظهار داشت: 
تا کنون بنیاد برکت 600 فرصت شغلی در مناطق روستایی ورامین ایجاد کرده که این مهم 

می تواند در مورد خانواده زندانیان نیز محقق شود.
استان  شرق  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیرخانه  پیگیری  به  اشاره  با  کاغذلو 
تهران در ایجاد فرصت شغلی پایدار برای معتادان رها یافته از اعتیاد گفت: تالش می شود 
که با همکاری این دبیرخانه و انجمن حمایت از زندانیان، شرایط اشتغال زندانیان آزاد شده از 

ندامتگاه و خانواده آنان فراهم شود.  وی به تالش ندامتگاه ورامین برای ایجاد شغل زندانیان 
نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با پیگیری رئیس ندامتگاه، تمامی زندانیان به کار تولید 
محصوالت مختلف مشغول بوده و از حقوق برخوردارند که این مهم خود می تواند به کاهش 

آسیب های اجتماعی خانواده آنان کمک شایانی کند. 

دادستان ورامین: 

حمایت از خانواده زندانیان اولویت دادستانی است

، در  اشتغالزایی برای ۴67 نفر
پروژه های دهه فجر 

فرماندار قرچک در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه های قرچک گفت: 
عمرانی،  حوزه های  در  پروژه   37  ، فجر مبارکه  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان 
اعتبار  با  قرچک  روستاهای  و  شهر  در   … و  تفریحی  صنعتی،  خدماتی، 
به  و  افتتاح  نفر   467 برای  اشتغالزایی  و  تومان  میلیارد   150 از  بیش 

بهره برداری می رسد.
رونق  برای  گرفته  صورت  پیگیری های  به  توجه  با  افزود:  خطیبی  بهمن 
 14  ، فجر دهه  مناسبت  به  و  تولید  جهش  سال  در  منطقه  اقتصادی 
110 میلیارد تومان و اشتغال برای 355  بر  با اعتباری بالغ  واحد تولیدی 

نفر افتتاح خواهد شد.
وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین پروژه هایی که در دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد، افتتاح فاز نهایی کمربندی جنوبی قرچک است 
و  می شود  افتتاح  تومان  میلیارد   11 بر  بالغ  اعتباری  با  نیز  پروژه  این  که 
افتتاح خواهد  بر این چند پروژه شهری توسط شهرداری قرچک  عالوه 

شد.
فرماندار قرچک گفت: همچنین هفت پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر 
10 میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری می رسد که شامل افتتاح پایگاه 
چندمنظوره مدیریت بحران روستای ولی آباد، افتتاح کتابخانه روستای 
داوودآباد، افتتاح سامانه پایش و نظارت تصویری روستاهای داودآباد، 

محمدآباد، صالح آباد و قشالق جیتو است.
نقاط  در  برق  و  مخابرات  شرکت های  توسط  نیز  پروژه   11 افزود:  خطیبی 
مختلف شهرستان به بهره برداری می رسد و در توسعه زیرساخت های 

منطقه اثرگذاری خوبی خواهد داشت.

پروژه متروی پردیس به تصویب هیات 
دولت رسید

 - تهران  متروی  پروژه  تصویب  خبر  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  طاهرخانی، 
پردیس در هیات وزیران گفت: بزودی عملیات اجرایی این پروژه به طول 25 کیلومتر با 

احداث دو ایستگاه در مسیر آغاز خواهد شد.
– پردیس با حضور رئیس جمهور در  از دو سال پروژه متروی تهران  سرانجام و پس 

هیات دولت تصویب شد تا ظرف چند روز آینده، عملیات اجرایی این پروژه بزرگ ملی 
آغاز شود. 

قطار  شبکه  توسعه  منظور  به  و  دولت  هیات  تصمیم  با  وزیران،  هیات  مصوبه  بنابر 
از وزارت  )به نمایندگی  ، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  کشور حومه ای 
راه و شهرسازی( با حفظ مالکیت دولت نسبت به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر 
جدید پردیس به کالنشهر تهران اقدام می نماید.   بر اساس این تصمیم، شرکت طرف 
قرارداد، عهده دار تأمین 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات 
خواهد  هزینه ها  کامل  حساب  تسویه  و  بهره برداری  مرحله  شروع  تا  آن  خاص  جانبی 
بود، بقیه هزینه ها نیز حداقل 40 درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهرهای 

جدید و تا 30 درصد از محل قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

سالگرد  دومین  و  چهل  در  شمیرانات  فرماندار 
پروژه   76 این که  بیان  با  اسالمی  انقالب  پیروزی 
زنی  کلنگ  و  افتتاح   ... و  آموزشی   ، ورزشی  عمرانی، 
می شود افزود: 72 پروژه با اعتباری بالغ بر 132 میلیارد 
پروژه  چهار  می رسدو  بهره برداری  به  و  افتتاح  تومان 
عمرانی نیز با اعتباری بالغ بر 23  میلیارد تومان کلنگ 

زنی خواهد شد.
سید مهدی ساداتی در ادامه تصریح کرد: تصفیه خانه 
ح های  فاضالب روستایی ، مدرسه 12 کالسه، اجرای طر

گلخانه،   ، معابر روشنایی  تقویت   ، محور  سالمت 
سیستم پایش تصویری، اصالح شبکه آب آشامیدنی، 
ح های  مبلمان روستایی و شهری، بهسازی معابر و طر
در  که  شده   اجرا  خصوصی  و  دولتی  اعتبار  با  ورزشی 
فرماندار  می رسد.  برداری  بهره  به  و  افتتاح  ایام  این 
چهار  گذشت  از  پس  مردم  این که  بیان  با  شمیرانات 
توطئه ها  و  دشمنی ها  همه  با  اسالمی  انقالب  از  دهه 
ایستاده اند،  نظام  و  انقالب  آرمان های  پای  همچنان 
تالشی  هیچ  از  مسیر  این  در  هستیم  موظف  افزود: 

برای رفاه و آسایش این مردم دریغ نکنیم.ساداتی در 
ح ها بیانگر تالش دولت تدبیر و امید  ادامه گفت: طر
نیمه  ح های  طر تکمیل  و  است  مردم  به  خدمت  در 

تمام با جدیت پیگیری می شود.

فرماندار شمیرانات:

ح در شمیرانات افتتاح و کلنگ زنی می شود 76 طر

داشت:دو  اظهار  دماوند  شهرستان  فرماندار 
با  دماوند  شهرستان  در  خدماتی  و  عمرانی  پروژه 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان به 

بهره برداری رسید.
در  حیدری  مهدی  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
جدولگذاری،  شامل  پروژه ها  این  گفت:  ادامه 

ولیعصر  خیابان های  آسفالت  و  زیرسازی 
از  بیش  با  اوچونک  روستای  در  گلزار  و  جنوبی 
پروژه  از  بهره برداری  و  اعتبار  تومان  میلیون   600
آب شرب  کنتورگذاری و بازسازی منبع  لوله گذاری، 
میلیون  875 بر  بالغ  اعتباری  با  سرخده   روستای 

 تومان بود.

افتتاح 2 پروژه عمرانی و خدماتی در دماوند

 

استان  مسکن  بنیاد  تصویب  کمیته  ویدئوکنفرانسی  جلسه  در 

ح هادی روستای قلعه نو امالک از توابع  تهران، پس از چند سال، طر
بخش مرکزی با پیگیری های همگانی مسئوالن تصویب شد.

خانی، بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت با تأکید بر این که باید 
شود،  حاصل  ح ها  طر در  قانون  رعایت  ضمن  مردم  رضایتمندی 
ح هادی روستای قلعه نو  گفت: خدا را شاکریم که پس از سال ها، طر
جمارانی  یوسفی  بخشداری،  مجموعه  مجدانه  پیگیری های  با 
مسکن،  بنیاد  مجلس،  نماینده  بشیری،  فرهاد  حاج  فرماندار، 
دهیاری و شورای اسالمی تصویب شد.  بخشدار مرکزی شهرستان 

پاکدشت گفت: در این جلسه، فضای 15 هکتاری مسکونی پیرامون 
گردید.  لحاظ  ح  طر محدوده  در  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  روستا 
در  نیز  روستا  شرقی  حاشیه  در  موجود  آموزشی  کاربری  همچنین 
محدوده روستایی قرار گرفت و بافت روستا افزایش یافت و تمام 
ساکنان این روستا به صورت یکسان از خدمات و امکانات بهره مند 
مهم ترین  روستا،  عمران  و  توسعه  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهند 
ح منجر  ح هادی است و تصویب و اجرای این طر هدف از اجرای طر
به باز شدن گره عمران، محرومیت زدایی روستایی و حل بسیاری 

از مشکالت می شود. بخشدار مرکزی با اشاره به رفع موانع قانونی 
تصریح  محرومیت زدایی  کاهش  و  خدمت رسانی  افزایش  برای 
تأمین  روستایی،  نقاط  عمران  و  توسعه  زمینه  فراهم سازی  کرد: 
تسهیالت  ایجاد  عمومی،  سرانه های  پیش بینی  امکانات،  عادالنه 
الزم برای بهبود مسکن، ساماندهی ساخت وسازها، صدور پروانه 
ساختمانی، اختصاص قیر یارانه ای، اصالح شبکه و توسعه و رونق 
ح هادی روستایی است و  روستایی از مهم ترین مزایای تصویب طر

 میزان رضایت روستاییان افزایش خواهد یافت.
ً
یقینا

بخشدار مرکزی پاکدشت:

ح هادی روستای قلعه نو امالک تصویب شد طر
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مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
قمی  محمدمهدی  معارفه  آیین  در  تهران 
پیشوا  شهرستان  جلیل آباد  شهردار  نخستین 
پایدار  توسعه  اصلی  عامل  را  هوشمندسازی 
پایدار  منابع  ایجاد  لزوم  بر  و  دانست  شهری 

درآمدی در شهرهای استان تهران تأکید کرد.

عمرانی  معاونت  سابقه  که  قمی  محمدمهدی 
کارنامه  در  را  پاکدشت  شهرستان  فرمانداری 
حضور  با  مراسمی  طی   ۱۳۹۹ بهمن  چهارم  دارد، 
امور  و  شهری  دفتر  مدیرکل  طاهری نسب 
نجفی  و  جعفری  تهران،  استانداری  شوراهای 
یعقوبی  و  حبیبی  شهرستان،  فرماندار  معاونان 

شورای  اعضای  شریف آباد،  و  پیشوا  شهرداران 
مسئوالن  از  جمعی  و  جلیل آباد  شهر  اسالمی 
جلیل آباد  شهردار  نخستین  به عنوان  منطقه، 
علی رضا  شد.  معرفی  پیشوا  شهرستان 
حدود  گفت:  مراسم  این  در  طاهری نسب 
شهرنشین  تهران  استان  جمعیت  درصد   ۹۰

هستند و این در حالی است که نسبت جمعیت 
شهری در سایر استان ها حدود ۷۰ درصد است. 
وی افزود: شهرداران برای ایجاد و تقویت هویت 
زندگی  کیفیت  و  زیست  شرایط  باید  شهری 
را  آنان  را بهبود بخشیده و مشارکت  شهروندان 
در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی جلب 

کنند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
تهران بیان کرد: مدیریت درآمد و هزینه مهم ترین 
چیزی است که یک مدیر شهری باید به آن توجه 
برای  پایدار  درآمدی  منابع  ایجاد  دنبال  به  و  کند 

شهر باشد.
و  اطمینان بخشی  امیدآفرینی،  داد:  ادامه  وی 
ایجاد نشاط اجتماعی، طراحی و اجرای پروژه های 
خصوصی سازی  و  برون سپاری  توسعه،  محرک 
از  علمی  نگاه  از  شهری  منظر  و  سیما  اصالح  و 
باید  شهری  مدیران  که  است  موضوعاتی  جمله 
دهند.  قرار  خود  فعالیت های  سرلوحه  را  آنها 
و  هوشمندسازی  کرد:  تصریح  طاهری نسب 
استفاده از فناوری های نوین عامل اصلی توسعه 
این  در  باید  شهری  مدیران  و  است  شهر  پایدار 
رشد  شد:  یادآور  وی  بردارند.  گام  سمت وسو 
تعامل  و  همکاری  مستلزم  شهر  یک  ثبات  و 

اسالمی  شورای  و  شهرداری  سازنده  و  مطلوب 
مدیرکل  است.  شهری  مدیریت  ارکان  به عنوان 
تهران  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  دفتر 
است  تأسیس  تازه  شهر  یک  جلیل آباد  افزود: 
نیروهای  به کارگیری  با  باید  جدید  شهردار  و 
را  کار  شالوده  آینده نگر  برنامه ریزی  و  متخصص 
شهردار  قمی  مهدی  نهد.  بنا  به درستی  ابتدا  از 
ارتقای  گفت:  مراسم  این  ادامه   در  آباد  جلیل 
جلیل آباد به شهر اقدام ارزشمند و کار بزرگی بود 
که با تالش و پیگیری فرماندار محترم شهرستان 

پیشوا محقق شد.
وی اضافه کرد: از امروز من هم یکی از شهروندان 
جلیل آباد محسوب می شوم و تمام تالش خود را 
متعهدانه در مسیر ایجاد یک شهر آباد و پویا به 

کار خواهم گرفت.
نخستین شهردار جلیل آباد ادامه داد: دستیابی 
مستلزم  جلیل آباد  آبادانی  و  توسعه  و  رشد  به 
همدلی و مودت بین نهادهای مختلف است که 
این مهم سرلوحه فعالیت های شهرداری خواهد 

بود.
از  الگوگیری  با  باید  مسئوالن  ما  همه  گفت:  وی 
میدان  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 
منویات  تحقق  راستای  در  و  شده  حاضر  عمل 

مردم  به  صادقانه  خدمت  و  رهبری  معظم  مقام 
گام برداریم.

ح های  طر اجرای  و  برنامه ریزی  در  افزود:  قمی 
متخصصان،  نخبگان،  ظرفیت  از  توسعه ای 
جوانان و همه فعاالن بومی شهر جلیل آباد بهره 
و  فضا  توسعه  کرد:  بیان  وی  شد.  خواهد  گرفته 
ایجاد  و  شهر  قدیمی  بافت  بهسازی  و  نوسازی 
فضای مناسب برای حضور بانوان از اولویت های 
کاری شهرداری جلیل آباد است و مطالبات مردم 

شریف منطقه را با قوت پیگیری خواهم کرد.

ح کرد؛ شهردار جلیل آباد مطر

یزی شهری جایگاه ویژه جوانان، نخبگان و بانوان در برنامه ر

هوشمندسازی 
و استفاده از 
فناوری های نوین 
عامل اصلی توسعه 
پایدار شهر است و 
مدیران شهری باید 
در این سمت وسو 
گام بردارند

صحیح  اجرای  شهری  مدیریت  در  روزها  این  مهم  مسائل  از  یکی 
عملیات  اجرای  تداوم  کنار  در  محور  توسعه  برنامه های  مناسب  و 
پس  رودهن  شهری  مدیریت  جدید  مجموعه  می باشد.  کروناستیزی 
گذاشته  پا در میدان  برنامه های دقیق و جهادی  با  گذشت یک ماه  از 

است.
 مهرداد حنیفی شهردار جدید رودهن  با تکیه بر شعار توسعه محوری 
و تکریم حقوق شهروندی با بیان این که در حال حاضر در شرایطی قرار 
داریم که متاسفانه با توجه به اتفاقات گذشته ، مدیریت شهری موظف 
به بازگشت اعتماد شهروندان به مجموعه شهرداری می باشد که این 

مهم با کار جهادی و تالش مضاعف اثر بخش است.
ساز  و  ساخت  با  مقابله  منظور  به  پیشگیرانه  اقدامات  تشدید   

غیرمجاز
کمیته  شهری  جدید  مدیریت  ابتدای  از  گفت:  رودهن  شهردار  حنیفی 
ای را به منظور تشدید و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در نظر 
گرفتیم که یکی از رویکرد های این ستاد، ارائه راهکار های قانونی و انجام 
اقدامات پیشگیرانه است که بدین منظور دستگاه های ذیربط موظفند 
بررسی های الزم را به منظور مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده 

و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ضوابط قانونی را اجرا نمایند.
اذعان  شهر  مطلوب  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  رودهن  شهردار 
آب و هوا نگین  از لحاظ جغرافیایی و  با توجه به این که این شهر  کرد: 
رعایت  بدون   ، غیر مجاز ساخت وساز  می آید  شمار  به  تهران  استان 
ضوابط  شهرسازی و اخذ پروانه ساخت وساز منجر به تخریب سیمای 

شهر و ساختار شهری می شود که از تبعات این موضوع است.
هرگونه  احداث  بر  نظارت  و  کنترل  قانون  طبق  افزود:  ادامه  در  حنیفی 
ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداری ها می باشد که با استناد 
و  ساختمانی  پروانه  صدور  شهرداری ها  قانون   ۱۰۰ ماده  و   ۵۵ ماده  به 
نحوه ساخت و ساز و جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی و تخلفات 
جلوگیری  دیگر  بیان  به  یا  شهرداری هاست  مهم  وظایف  از  ساختمانی 
و  محدوده  در  غیراستاندارد  و  غیراصولی   ، غیرمجاز ساز  و  ساخت  از 
حقوق  حفظ  دلیل  به  ما  که  می باشد  شهرداری   عهده  بر  شهرها  حریم 
قضایی  و  نظارتی  دستگاه های  حمایت های  و  درایت  با  و  شهروندان 

دست متخلفان را قطع خواهیم کرد.
آشیل  پاشنه  سازها  و  ساخت   : افزود  پایان  در  رودهن  شهردار 
را تحت کنترل  آنها  شهرداری هاست اما نهایت تالش ما این است که 
تالش  با  که  کنیم  جلوگیری  غیرمجاز  موارد  ساخت  از  و  درآورده  خود 
همگانی از زمان آغاز فعالیت مدیریت شهری جدید  ، ساخت و سازها 
جدیدی  ساختمان  پلیس  بالفاصله  است،  داشته  کاهش  درصد   100
قطعا  شرایط  و  می دهند  ادامه  را  خود  کار  قدرت  با  که  شده  انتصاب 

متفاوت شده است.
میلیارد   7 اعتبار  با  رودهن  در  خدماتی  و  عمرانی  پروژه   8 اجرای   

تومانی

اظهار  خدماتی  و  عمرانی  امور  در  تسریع  بر   تاکید  با  رودهن  شهردار 
همکاران  تمامی  همت  و  شبانه روزی  تالش های  با  حاضر  حال  در  کرد: 
ساخت  نمونه  عنوان  به  که  ایم  بخشیده  تسریع  اجرا  در  را  پروژه هایی 
مسکن  آتشنشانی  تومان،  میلیارد  دو  اعتبار  با  مطهری  شهید  آبنمای 
، المان سه  مهر با اعتبار یک میلیارد تومان، دو پارک در دو نقطه شهر
قرارداد   ۵ و  کشتارگاه  خانه  تصفیه   ، شهر پیاده روسازی  رودهن،  راهی 

آسفالت به مبلغ چهار میلیارد تومان در دست اقدام هستند.
وی در ادامه افزود: این پروژه ها تامین اعتبار شده که اقدامات قانونی و 
عقد قراردادها صورت گرفته است و اغلب پروژه ها در سال جاری اجرایی 
هیچکدام  مذکور  پروژه های  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  شد.  خواهند 
نیمه کاره نیستند و به تازگی شروع شده اند که مجموع اعتبار برای این 

پروژه ها نزدیک به ۸ میلیارد می باشد.
اجرای پروژه های مختلف در شهر نشان دهنده تالش و برنامه ریزی 

منظم مجموعه شهرداری است
اجرای  شهری  مدیریت  برنامه های  از  یکی  گفت:  رودهن  شهردار 
نشان دهنده  که  می باشد  شهر  سطح  در  آینده  در  مختلف  پروژه های 
تالش و برنامه ریزی منظم مجموعه شهرداری خواهد بود و تمام تالش 
ما در مجموعه مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر خدمت رسانی هر 

چه بهتر و بیشتر به شهروندان است. 
با  شهرداری  فعالیت های  حرکتی  روند  افزود:امروز  ادامه  در  حنیفی 

سرعت باالیی در حال انجام است.
نتیجه  را  مختلف  بخش های  و  حوزه ها  در  شده  ایجاد  تحوالت  وی   
احساس مسئولیت و دغدغه مدیران شهری دانست و با تأکید بر عزم 
جدی اعضای شورا و مدیران شهرداری در تداوم خدمت رسانی و روند 
نیاز  با  همسو  عمرانی  پروژه های  داشت:  اظهار  شهر  زیربنایی  توسعه 
اجرای  برای  را  زمینه  الزم،  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  شهروندان  و  شهر 

ح های توسعه شهری فراهم می کند. موفق طر
نمودن  فراهم  شهرداری  مجموعه  تالش  تمامی  افزود:  ادامه   در  وی 
بسترهای مناسب برای تامین رفاه و آسایش شهروندان است و در این 
راستا به زودی شاهد اجرای پروژه های مختلفی در سطح شهر هستیم 
که این امر نشان دهنده تالش و برنامه ریزی منظم مجموعه شهرداری 

است.
سوی  از  پروژه ها  وقفه  بدون  و  منظم  اجرای  و  دقیق  برنامه ریزی 

مدیریت شهری در آینده نزدیک
از  پروژه ها  وقفه  بدون  و  منظم  اجرای  بیان  با  رودهن  شهردار  حنیفی   
سوی مدیریت شهری گفت: از همه فرصت ها برای رشد و تعالی شهر 
استفاده می نماییم و بحمداهلل در حال حاضر در شهر رودهن پیگیری 
و اجرای مدیریت متحد شهری بهتر از گذشته اعمال شده بنابراین با 
را به  تا در حد بضاعت مشکالت  تمام ظرفیت و توان خود می کوشیم 
حداقل رسانده و هر چه بهتر و شایسته تر به شهروندان خدمت رسانی 
مثبت  را  شهرداری  پروژه های  رشد  به  رو  روند  و  ریزی  برنامه  کنیم.وی 
جزو  را  شهروندان  رفاه  و  همشهریان  به  رسانی  خدمت  و  کرده  ارزیابی 
ضروری ترین اهداف شهرداری بر شمرد و عنوان کرد: ایجاد بستر انجام 
زیرساخت های  ایجاد  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  مختلف،  پروژه های 
مناسب شهری همه نشان از این دارد که شهر در حال پویایی و حرکت 

به سمت جلو می باشد.
وی از صبر و تحمل و همچنین همکاری همشهریان در مسیر توسعه 
محوری رودهن صمیمانه تقدیر و تشکر نمود و بیان داشت: امیدواریم 
که با انجام پروژه های مناسب، اسباب راحتی و رفاه شهروندان را فراهم 
مدیریت  مجموعه  ویژه  اهتمام  و  پیگیری ها  با  خوشبختانه  و  نماییم 
حال  در  مطلوبی  کیفیت  با  و  مناسب  زمان بندی  طی  پروژه ها  شهری 
پیشرفت می باشد. وی با بیان این که در فصل سرما پیشرفت پروژه ها 
و  برنامه ریزی  با  کرد: خوشبختانه  اضافه  برخوردار است،  کندی  روند  از 
عمرانی  پروژه های  که  هستیم  شاهد  آینده  در  مربوطه  کارشناسی های 
را  خود  اجرایی  مراحل  تر  تمام  چه  هر  قوت  با  و  وقفه  بدون  شهرداری 
رویکرد  این  شک  بدون  گفت:  ادامه  در  رودهن  شهردار  می کند.  طی 
به  عنایت  با  که  داد  خواهیم  ادامه  را  شهری  عمران  و  توسعه  روند 
موقعیت شهر رودهن و موقعیت جغرافیایی عالی این شهر و نزدیکی 
به تهران، رسالت و وظیفه ذاتی شهرداری در انجام فعالیت های عمرانی 
خواهیم  کار  به  را  خود  توان  تمام  راستا  این  در  که  می شود  حساس تر 

گرفت تا بتوانیم رضایت شهروندان را جلب کنیم. 
احداث  عملیات  شهری،  معابر  روشنایی  جهادی  ح  طر اجرای  وی 
، توسعه  بلوارهای ضروری،اصالح هندسی برخی تقاطع های سطح شهر
فضای سبز و احداث بوستان های جدید، در دستور کار قراردادن نصب 
از  را  فرسوده  بافت های  نوسازی  به  کمک  و  راهنمایی  جدید  تابلوهای 
و  توسعه  راستای  در  شهری  مدیریت  انجام  حال  در  برنامه های  جمله 

آبادانی شهر نام برد.

ح کرد؛ شهردار رودهن مطر

توسعه محوری در سایه حفظ حقوق 
شهروندی

پرتاژ ر
 

پرتاژ ر
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شهردار پاکدشت با تاکید بر انضباط و شفافیت درون سازمانی مدیریت شهری 
به  خدمت  بر  موظف  نهادهای  از  یکی  شهری  مدیریت  مجموعه  داشت:  اظهار 
از وظایف  شهروندان است و شفافیت  اقدامات و عملکرد این مجموعه یکی 

ذاتی مجموعه می باشد.
 پس از حدود ۵ ماه از تغییر مدیریت شهری و معرفی شهردار جدید پاکدشت 
این  به  عمومی  اعتماد  بازگشت  خصوص  در  موثری  اقدامات  که  است  گذشته 
مدیریت  و  تالش ها  با  مهم  این  که  می باشد  مشاهده  و  لمس  قابل  مجموعه 

خ داده است. شهردار جدید پاکدشت و با گذشت ۵ ماه ر
 همگام سازی توسعه و کمربندی از نیازهای ضروری تردد در پاکدشت 

شهردار پاکدشت در این خصوص گفت: با توجه به عبور جاده بین المللی امام 
رضا )ع( در این شهر عبور و مرور خودروها بیش از پیش شده است و متاسفانه 
به دلیل نبود کمربندی، در رفت و آمد این جاده مشکالت فراوانی به وجود آمده 
و مشکل ترافیکی در بعد ازظهرها بشدت موجب ناراحتی مردم شده است، برای 
کمربندی داخل شهر و  نیازمند  روزمره شهر  زندگی  آسایش ساکنان منطقه در 

کمربندی شهرستانی هستیم.
باید این دو  ح جامع در این شهر مغایرت دارد و  با طر ح تفصیلی  افزود: طر وی 
ح همزمان با هم اجرا شود چرا که حجم عمده ای از مراجعان به شهرداری در  طر

این خصوص بوده است.
و  طبقه  چند  ساختمان  قبل  از  خیابان ها  و  معابر  از  برخی  کرد:  بیان   تاجیک 
غیر مجاز ساخته اند و دیگران نیز تقاضای ساخت در همان اطراف را دارند. بدون 

استثنا افراد زیادی هر روز در این مورد در شهرداری تجمع می کنند.
وی ادامه داد: در واقع ساخت و ساز غیر مجاز به عنوان یکی از معضالت اصلی 

شهر شناخته شده است. 
این که مردم تصمیم بگیرند اطراف یک خیابان ۶ متری به طول ۴۰۰ متر را بسازند 
مشکالت را دو چندان می کند و باید بستر و زمینه الزم برای توسعه شهری ایجاد 

شود و کاربری های اساسی به بهترین نحو برنامه ریزی شود.
تاجیک افزود: یکی از مشکالت اصلی وجود کانال های سطح شهر است، بنا داریم 
با همکاری صنایع دفاع ۵ و نیم کیلومتر از ۳۲ کیلومتر کانال در شهر پاکدشت را 

به طور کامل سرپوشیده کنیم تا از مشکالت احتمالی جلوگیری شود.
شهردار پاکدشت از احداث پارک جنگلی در این شهر خبر داد و تصریح کرد: هر 
داریم در یک دوره ۴ ساله  امید  و  بزرگ جنگلی است  پارک  نیازمند یک  شهری 

بتوانیم این امر را محقق سازیم.
وی گفت: در مرحله اول تصمیم داریم فقط درختکاری 
انجام شود و سپس مجموعه ای کامل از 

پارک جنگلی را طراحی کنیم.
شفاف  و  صادقانه  خدمت 
مدیریت  امور  در  سازی 

شهری
تاجیک ضمن مهم دانستن 
تمامی  در  سازی  شفاف 
اظهار  شهری  مدیریت  امور 
برخی  به  توجه  با  داشت: 
از  شهری  امور  در  اتفاقات 
سنوات گذشته، ما از روز اول 
شهری  مدیریت  موارد  تمامی 
مدیریت  و  کامل  شفافیت  با  را 
در  که  کردیم  آغاز  ریزی  برنامه  و 
حاضر  حال 

تمامی امور شهری بر مدار قانون و برنامه ریزی می باشد که یک وظیفه مهم برای 
مدیران است.

وی در ادامه گفت: بحث شفاف سازی و مبارزه با فساد از اولویت های اساسی  
این دوره از مدیریت شهری است و در این راستا برای استقرار سامانه شفافیت 

اهتمام و تالش های بسیاری صورت گرفته است.
وی با تاکید بر این که سامانه شفافیت اقدام بسیار مهمی است اظهار داشت: 
امروز  و  شد  ح  مطر دوره  این  ابتدای  از  سازی  شفاف  بحث  که  خوشحالیم 

می توانیم سامانه شفافیت را برای رونمایی در آینده نزدیک آماده کنیم.
شهردار پاکدشت با بیان این که اطالعات و اقدامات شهرداری نباید تنها در ذهن 
حوزه  در  تاثیرگذار  و  ماندگار  اقدامی  کردیم  تالش  ما  افزود:  شود،  بایگانی  افراد 

شفاف سازی امور انجام دهیم.
به  موضوعات  تمام  و  شده  ج  خار سنتی  وضعیت  از  سیستم  این  اندازی  راه  با   

صورت هوشمند ثبت و شفاف سازی می شود.
سامانه  در  گفت:  شود  ثبت  باید  شهرداری  امور  تمام  این که  بیان  با  تاجیک 
مستغالت،  و  امالک  به  مربوط  اطالعات  همچون  اطالعاتی   شفافیت 
ثبت  دیگر  اطالعات  برخی  و  مالی  مباحث  حقوقی،  پرونده های  آالت،  ماشین 
از  آنها  ساماندهی  و  ثبت  و  است  شهرداری  نفع  به  نهایت  در  این  که  می شود 

تحمیل میلیاردها تومان ضرر به مجموعه جلوگیری می کند.
مدیران  متوجه   را  شفافیت  سامانه  فعالیت  مثبت  بازخورد  پاکدشت  شهردار 
دانست و گفت: قطعا با وجود رویه مشخص و سیستم شفاف، فشار کاری خود 
مدیران شهری کاهش پیدا خواهد کرد. چرا که امروزه بیشترین درگیری مدیران 

شهرداری ناشی از همین موضوعات است.
وی در پایان تاکید کرد: اراده الزم برای اجرا و تکمیل سامانه شفافیت در مجموعه 
شهرداری وجود دارد و قطعا این سامانه در سریع ترین زمان ممکن تکمیل و 

رونمایی می شود.
 اهتمام جدی، الزمه پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

تاجیک با تاکید بر ضرورت نظارت جدی تر در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز بیان 
کرد: با توجه به وسعت باالی منطقه و کثرت زمین های بایر و همچنین همجواری 
در  شهرگرایی  و  شهرنشینی  روند  افزایش  و  شهر  حریم  در  روستاها  برخی  با 
و  از ساخت  برای جلوگیری  نظارتی منطقه  گشت های  اکیپ ها و  جامعه، تجهیز 
ساز غیر مجاز در داخل و حریم شهر بسیار حائز اهمیت می باشد که در دستور 

کار مدیریت شهری از ابتدای کار قرار گرفته است.
 ، شهردار پاکدشت در ادامه گفت: اگر در ساخت و سازهای حریم و داخل شهر
از لحاظ شهرسازی،  ح های هادی توجه جدی شود  ح تفصیلی و طر به قوانین طر
جدی  اهتمام  به  نیاز  مهم  امر  این  اجرای  که  داشت  خواهیم  مند  نظام  شهری 
کشاورزی،  از جمله مدیریت شهری، جهاد  تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط 
نیروی انتظامی و... دارد که تا کنون با حمایت های دستگاه محترم قضایی این 

مهم پایدار می باشد.
 اجرای نهضت آسفالت و لکه گیری به همراه بهسازی پیاده روها

شهردار پاکدشت با تاکید بر سهولت در عبور و مرور شهروندان اظهار داشت: 
برای  مرور  و  عبور  مناسب  بستر  ایجاد  شهر  هر  اولیه  نیاز های  از  یکی  امروزه 
شهروندان  است که از ابتدای کار به صورت جهادی اکیپ های ترمیم و آسفالت 
آغاز کردیم که هم اکنون در حال اجرا  را در هر منطقه با مدیریت و برنامه ریزی 
می باشد و امیدواریم در پاکدشت متمدن از ابتدایی ترین نیاز هر شهر محروم 

نباشیم.
وی در ادامه افزود: عملیات بهسازی، لکه گیری، آسفالت ریزی و رفع کیست های 
خدمات  نیروهای  توسط  نیاز  مورد  محل های  در  فوریت  با  باید  آمده  وجود  به 
بین  از  معابر  در  کیست ها  وجود  از  ناشی  احتمالی  خطرات  تا  شود  اجرا  شهری 

برود.
وی در ادامه افزود: ضروری است اکیپ های آسفالت در مناطق مختلف شهر به 
صورت مداوم فعالیت کنند و با بهره گیری از شرایط مناسب، عملیات مرمت و 

، خیابان ها و کوچه ها تسریع شود. بهسازی آسفالت در معابر
اکیپ های  قالب  در  شده  ساماندهی  نیروهای  گفت:  پاکدشت  شهردار 
راستای خدمت رسانی  در  آسفالت معاونت خدمات شهری مستقر در مناطق 
لکه گیری  و  ترمیم  بهسازی،  عملیات  روزانه  و  منظم  صورت  به  شهروندان  به 

آسفالت و رفع کیست های احتمالی را در دستور کار دارند.
 نگاه ویژه مدیریت شهری به ایجاد فضای تفریحی و ورزشی

از ابتدای تحویل مدیریت شهری نگاه ویژه ای بر ایجاد فضاهای فرهنگی 
و ورزشی داشته ایم که برخی از این فضاها به طور نیمه تمام رها شده 
آن ها تجهیز نشده بود که با همت همگانی در حال  از  بود و برخی 
سالمت  رشد  و  دوستان  ورزش  بهره برداری  هدف  با  آن  تکمیل 

نوجوانان و جوانان این مهم ایفاد گردید.
وی در ادامه افزود: رویکرد شهرداری به این سمت بوده که 
به شکل نظام مند به ورزش همگانی و قهرمانی پاکدشت 
کمک کند و شیوه نامه حمایت از قهرمانان و ورزشکاران  

نیز در این راستا بوده است.
وی در ادامه گفت: تدوین این شیوه نامه که با هدف 
بودن  محور  عدالت  و  ورزشکاران  به  انگیزه  ایجاد 
این  در  و  است  بررسی  حال  در  می باشد،  کمک ها 
کارشناسان  و  پیشکسوتان  نظر  از  خصوص 

استفاده خواهیم کرد.
صنعتی  شرایط  به  توجه  با  پاکدشت  شهردار 
با  شهر  این   گرچه  کرد:  تاکید  شهر  بودن 
می شود  شناخته  اش  صنعتی  واحدهای 
و نوک تیز پیکان آالینده ها ریه های 
اما  است  رفته  نشانه  را  آن 

اکنون باید مدیران شهری  همواره برای حفظ سرانه فضای سبز و توسعه این 
فضا شبانه روزی تالش کنند. وی در ادامه افزود: امروزه مدیریت شهری وظیفه 
سنگینی برای ایجاد فضای سالمت و توسعه محور بر دوش دارد و سالمت روح 

و جان یکی از وظایف مهم مدیریت شهری می باشد.
  افزایش جرائم کمیسیون ماده صد  و صدور پروانه ساختمانی

گفت: عقب  کمیسیون ماده صد  افزایش جرایم  به  اشاره  با  پاکدشت  شهردار 
ماندگی های شهر را جبران می کنیم تا مردم به شهرداری اعتماد کنند.

گفت:  صد  ماده  کمیسیون  جرایم  درصدی   ۳۰۰ افزایش  به  اشاره  با  وی 
نداشته کردن  خالف  جرات  کسی  تا  می بریم  باال  حدی  به  را  کمیسیون   جرائم 

 باشد.
معبر  سد  خصوص  در  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  شهری  مدیر  این 
گفت: در خصوص سد معبر باید برخوردی مناسب و در خور شان باشد که ما 
این کار را با صدور کارت شناسایی  برای دستفروشان انجام داده ایم و معتقدیم 
منطقی  جواب  معبر  سد  پدیده  در  باشد  همراه  خشم   و  قهر  با  که  برخوردی 

نمی دهد.
ساماندهی دستفروشان و شناسنامه دار کردن آنها از اقدامات مهم شهرداری 
پاکدشت  مرکز  در  شهری  سیمای  احیای  و  معبر  سد  رفع  راستای  در  پاکدشت 

است.
به  باید  محالت  و  مناطق  همه  در  معبر  سد  قضیه  حل  خصوص  در  افزود:  وی 
فضاهای  از  بردن  بهره  و  سازی  فرهنگ  نگاه  ولی  کرد  عمل  مختلفی  گونه های 
شهری  مدیریت  اولویت های  از  یکدیگر  حقوق  رعایت  با  مردم  نفع  به  شهری 

پاکدشت است.
تاجیک در رابطه با شتاب عملکرد شهرداری در خصوص صدور پاسخ استعالم 
اظهار داشت : پروانه ساختمانی و پایان کار باید ظرف مدت یک هفته و استعالم 

سه روزه در شهرداری صادر شود.
 به همکاران نیز تذکر داد دادیم که هیچ عذری در تاخیر کار ارباب رجوع پذیرفتنی 

نیست.
 تعامل مدیریت شهری و راه و شهرسازی برای توسعه شهر پاکدشت

و  راه  کل  اداره  با  پاکدشت  شهرداری  بیشتر  همکاری  و  تعامل  راستای  در  
و  راه  کل  مدیر  خواه  محبت  خلیل  میزبان  پاکدشت  شهرداری  شهرسازی، 
شهرسازی استان تهران بود و پیرامون مسائل شهری و رفع مشکالت موجود 

تبادل نظر شد.
ح هادی در این شهرستان  ح تفضیلی و طر محسن تاجیک از مغایرت داشتن طر
زیادی  مشکالت  ایجاد  سبب  ناهماهنگی  این  گفت:  و  کرد  نارضایتی  ابراز 
این  به  سریع تر  هرچه  رسیدگی   مستلزم  امر  این  و  گردیده   شهروندان  برای 
بازبینی مجدد  و  کارشناسی  زمینه تصویب شد حتما  این  در  که  تفاوت هاست 

انجام شود.
شهردار پاکدشت به قوانین شهرسازی حوزه مسکونی که سبب بروز مشکل 
از  زمین  قطعات  نصاب  حد  تبدیل  قانون  اگر  داشت:  اذعان  و  اشاره  گردیده 
از ۱۲ متر به ۱۰ متر  در کمیسیون  ۲۰۰ و ۳۰۰ متر به ۱۸۰ متر و کاهش عرض گذر 
افزایش  و  شهرسازی  تخلفات   از  بسیاری  کاهش  شاهد  شود  مصوب   ۵ ماده 

رضایتمندی شهروندان خواهیم شد.
بر  کرد:  بیان  و  اشاره  شهرستان  این  موزه  باغ  پروژه  ح  طر به  پاکدشت  شهردار 
باغ  این  و  گرفته   صورت  تخصصی  و  اقتصادی  کارشناسی های  ح  طر این   روی 
موزه می تواند عالوه بر شهرستان یک محل دائمی نمایشگاه دائمی گل و گیاه 
برای  کل کشور شود و همچنین شهروندان از یک پارک تفریحی با جدیدترین 

امکانات بهره مند می شوند.
در ادامه تاجیک خاطرنشان کرد: مشکالت شهرک زینبیه نیاز به بازآفرینی دارد 
مناسب تر  شرایطی  با  مناسب  محلی  در  خانوار   ۶۳ که  شود  ارائه  طرحی  باید  و 

اسکان گزینند.
شهردار پاکدشت از تهیه نقشه پایه خبر داد و خاطرنشان کرد : برای آماده شدن 
این نقشه ها در حال بستن قرارداد با سازمان جغرافیایی صنایع دفاع هستیم 
ح با پرواز پهپاد نقشه سه بعدی و هوایی  شهر آماده خواهد شد. که در این طر

که  افزود: زمین هایی  ادامه  و در  کرد  به وجود حفره های داخل شهر اشاره  وی 
موجب  و  شده  نظر  اختالف  باعث  هستند  دشت  قیام  زمین های  با  عرض  هم 
مورد  که  گردیده   پاکدشت  محدوده  در  شهرری  شهرداری  توسط   جواز  صدور 

قبول شهرداری پاکدشت نیست و باید طبق کمیسیون ماده ۵ رسیدگی شود.
 شهرداری پاکدشت در خصوص برگزاری مناقصات انحصاری نیست

این  شفافیت  و  مناقصات  برگزاری  نحوه  دانستن  مهم  ضمن  تاجیک  محسن 
موضوع اظهار داشت: مدیریت شهری در تمامی امور باید به صورت شفاف و 

واضح  امور را بر اصل قانون برگزار و اجرایی سازد.
وی در ادامه تصریح کرد: سه اصل شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی تا کنون با 
همدلی دیگر همکاران عملی شده و این سه اصل تا پایان خدمت به مردم فهیم 

پاکدشت ادامه خواد داشت.
وی در ادامه افزود: شفافیت، در واقع مقدمه و عامل جلب اعتماد مردمی است.  
مانع  و   می کند  تبیین  را  نداشته ها  و  داشته ها  مردم  برای  که  است  شفافیت 

تبدیل شدن انتظارات مردم به اعتراضات می شود.
چه  پول شان  با  ادارات  و  دستگاه ها  نهادها،  بدانند  که  است  مهم  مردم  برای 
می کنند؛ برای مردم اهمیت دارد که عملکرد و نحوه صرف هزینه های بیت المال 

علنی شود.
خواسته ای که در بسیاری از ادارات تحقق نمی یابد و همین عدم تحقق است که 

نارضایتی عمومی را به همراه می آورد.
مالی  امور  در  شفایفت  سرانه  افزایش  منظور  به  کرد:  تصریح  ادامه  در  تاجیک 
ابزار  عنوان  به  شفافیت  اصل  همین  بر  مناقصات  برگزاری  خصوصا  شهرداری 
پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است و از آنجا 
از طریقه پروسه مناقصات  کاال و خدمات دولت  تامین  از منابع فساد  که یکی 

ح کرد؛ شهــــردار پاکدشت مطر

یت شهــری توسعه محــوری و شفافیت ؛  رکن اصلی مدیــر
کاال و خدمات  تامین  و  به تهیه  اداری است، شفاف سازی قوانین مربوط  انعقاد قراردادهای  و 
به  می تواند  حاکم  اخالقی  و  حقوقی  چارچوب های  توسعه  و  تقویت  و  فساد  با  مبارزه  قوانین  و 
عنوان عامل موثر در جلوگیری از فساد و در نتیجه ایجاد اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد 

و توسعه شهر و حتی کشور شود.
وی در ادامه گفت: در کمیسیون معامالت شهرداری همه چیز شفاف است و عقد قرارداد پشت 
کنندگان در مناقصات مربوطه  که تمامی شرکت  در های بسته صورت نمی گیرد، بدین صورت 

نظاره گر نحوه برگزاری مناقصه می باشند.
تاجیک در پایان تاکید کرد: شهرداری پاکدشت در خصوص اجرای پروژه ها و مناقصات به هیچ 
به  پیمانکاران  و  مختلف  شرکت های  و  گذاران  سرمایه  تمامی  از  و  نمی باشد  انحصاری  عنوان 

صورت قانونی و شفافیت کامل برای پیشبرد توسعه شهری استقبال به عمل می آید.
 ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر الزامی است

شهری  انضباط  و  معبر  سد  بحث  شهر  دیرین  مشکالت  از  یکی  این که  به  اشاره  با  تاجیک 
معضل  این  رفع  برای  راهبردی  مطالعه  و  میدانی  بررسی های  با  داشت:  اظهار  می باشد 
کد  و  مناسب  مکانی  ایجاد  با  را  دستفروش  افراد  الزم  ساماندهی  و  شناسایی  با  توانستیم 
ساماندهی را  شهری  انضباط  عزیزان  این  کسب  و  درآمد  منبع  حفظ  بر  عالوه  آن ها  کردن   دار 

 کنیم.
  وی در ادامه افزود:  با توجه به شرایط کنونی ویروس کرونا با تبلیغات مناسب شهری و رسانه ها 
اعالم داشتیم که شهروندان فهیم فقط در صورت نیاز به معابر عمومی قدم بگذارند ولی با این 

حال ما باید عالوه بر ایجاد افزایش حفظ سالمت شهروندان از معضل سد معبر بکاهیم.
شهردار پاکدشت در ادامه گفت: رفع سد معبر توسط برخی مغازه داران، امحاء دیوار نوشته، 
در  بصری  نازیبایی های  رفع  و  اضافی  بنرهای  و  پالکارد   ، شهر دیوارهای  بر  گهی ها  آ جسباندن 
باید همواره مورد توجه همکاران خدوم در  که  از جمله خواسته های شهروندان است  مناطق 

مناطق قرار گیرد.
وی در ادامه  تاکید کرد: با توجه به گندزدایی و ضدعفونی معابر و اماکن عمومی توسط مدیریت 
شهری از تمامی شهروندان خواهشمندیم ضمن رعایت و حفظ سالمتی خود در پاکیزگی شهر 
خود کوشا باشند و از تمامی کسبه و مغازه داران محترم خواهشمندیم در حفظ آسایش و رفاه 

همشهریان عزیز خود از ایجاد سد معبر خودداری بنمایند.
 بازدید سرزده از واحدها و شهرداری مناطق 

شهردار پاکدشت با اشاره به حفظ رضایت شهروندی اظهار داشت: از ابتدا  با حضور سرزده در 
بخش های مختلف شهرسازی، امور حقوقی، اداری و مالی، واحد ماده صد و سایر واحدها، ضمن 
بازدید از نحوه ارائه خدمات، آمار پرونده ها و عملکرد واحدها را از نزدیک ارزیابی می نماییم و این 
ج از ساختمان مرکزی شهرداری را در دستور  رویه را در شهرداری های مناطق و سازمان های خار

کار قرار داده ایم.  
وی در ادامه افزود: سعی ما بر این است که با خود شهروندان در خصوص مشکالت و مسائل 
مربوطه به بحث و تبادل نظر برسیم، خدمت شایسته در گرِو پاسخگویی شایسته و مناسب 
کارِی ما در  اولویت های  از  امر  این  و  به درخواست هاِی بحِق مردم در حوزه های مختلف است 

شهرداری پاکدشت می باشد. 
تا   ۹ ساعت  از  شنبه  سه  روزهای  شهری  مدیریت  هفته،  هر  برنامه  مطابق  گفت:  پایان  در  وی 
جلسات  سالن  یا  شهردار  دفتر  در  مالقات   این  که  می باشد  پاکدشت  شهروندان  پذیرای   ۱۲

شهرداری پاکدشت برگزار می گردد.
 افتتاح و بهره برداری پایش تصویری شهر

حادثه  نقاط  در  امنیت  افزایش  و  شهر  ترافیک  کنترل  دانستن  مهم  ضمن  پاکدشت  شهردار 
شهری،  خدمات  در  هزینه ها  کاهش  سامانه  این  راه اندازی  از  هدف  داشت:  اظهار  شهری  خیز 
چراغ های  هوشمند  کنترل  عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان  هدایت  ترافیک،  مدیریت  و  رصد 
امنیت  سطح  ارتقای  عمومی،  رسانه  و  هوشمند  شهر  به  اتصال  قابلیت  رانندگی،  و  راهنمایی 
بموقع  خدمت رسانی  و  رسانی  امداد  بحران،  مدیریت  جرائم،  و  تخلفات  کاهش  شهری، 
بهره برداری  به  و  افتتاح  فجر  مبارک  دهه  در  مهم  این  مناسب  بستر  ایجاد  با  که   می باشد 

خواهد رسید.

پرتاژ ر
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شهردار اوشان، فشم و میگون ضمن مهم دانستن مدیریت 
این  از  پیش  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  شهر  قانونی 
ساز  و  ساخت  برای  حتی  و  بوده ایم  شهر  در  تخلفاتی  شاهد 
از  دیگر  اکنون  اما  بوده  شده  توافقاتی  نیز  طبقه   ۱۲ باالی 
با  قانون  به  استناد  با  می کنیم  تالش  و  نیست  خبر ها  این 
که  کنیم چرا  برخورد جدی  تمام ساخت و ساز های غیر مجاز 
شهروندان انتظار بحقی در خصوص رعایت قانون از مسئوالن 

شهری دارند.
قبل  شهرداری  از  شهروندان  استعالم  بر  تاکید  با  ریاحی  رضا 
مازاد  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  کرد:  اظهار  ملک،  خرید  از 
نظارت  و  فنی  اصول  رعایت  بدون  پروانه،  بدون  و  پروانه  بر 
از  تخریب  رای  دارای  گاهی  و  می شود  احداث  ناظر  مهندسان 

کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند.
مزبور  هزینه های  و  ملک  گرانی  وجود  با  افزود:  ادامه  در  وی 
رسمی  غیر  و  ای  قولنامه  وکالتی،  صورت  به  بناهایی  چنین   ،
عنوان  به  موضوع  این  متاسفانه  که  می شود  فروش  و  خرید 
یک معضل بزرگ، موجب بروز مشکالت زیادی برای مدیریت 

شهری و شهروندان شده است.
کرد:  تصریح  ادامه  در  میگون  و  فشم  اوشان،  شهردار  ریاحی 
با این شرایط، به شهروندان توصیه می کنیم که قبل از خرید 
مجوز های  مربوطه،  سامانه  و  شهرداری  به  مراجعه  با  ملک 

ساخت را تصدیق کنند و سپس اقدام به خرید نمایند.
هدف  اصلی ترین  خدمات رسانی؛  کیفیت  افزایش   

مدیریت شهری
شهردار اوشان،فشم و میگون با تاکید بر اجرای صحیح برنامه 
ریزی و خدمت رسانی مدیریت شهری اذعان کرد: تمامی تالش 
مدیریت شهری در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی و 

ارائه خدمات رفاهی بهتر برای شهروندان است.
اقتصاد  بسامان  نا  شرایط  به  توجه  با  این که  بیان  با  وی 
کشور حرکت رو به جلو خواهیم داشت ادامه داد: پروژه های 
آینده پیش بینی شده که در صورت اجرا  متعددی برای سال 
گره های ترافیکی، مشکالت فرهنگی و بسیاری از نیازهای شهر 

را مرتفع می سازد.
وی در ادامه افزود: با تمام ظرفیت و توان خود می کوشیم تا 
بهتر  هرچه  و  رسانده  حداقل  به  را  مشکالت  بضاعت  حد  در 
همه  از  و  کنیم  رسانی  خدمت  شهروندان  به  شایسته تر  و 

فرصت ها برای رشد و تعالی شهر استفاده خواهیم کرد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه مدیریت شهری بویژه 
از  تعدادی  بهره برداری  از  زیرساختی  و  عمرانی  فعالیت های 
سایه  در  داشت:  بیان  و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در  پروژه ها 
 می توان بر بسیاری از مشکالت 

ً
تعامل و همت همگانی  قطعا

فائق آمد و ثمره تعامل و همکاری بین دستگاه های اجرایی و 
برنامه ریزی مناسب رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

 افزایش سرانه تفریحی و فضای سبز
تحوالت  و  تغییر  شاهد  جدید  سال  در  این که  بیان  با  ریاحی 
خوبی در فضای سبز شهری هستیم، اظهار داشت: به دلیل 
عدم رضایت از عملکرد پیمانکار پیشین با یک پیمانکار قوی 
ح و برنامه خوبی ارائه شده و  وارد قرارداد همکاری شدیم و طر
در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ تحول در فضای سبز این شهر را 

به چشم خواهیم دید.
این که در این شهر مراکز تفریحی و خرید نداریم،  با بیان  وی 
افزود: کمیته سرمایه گذاری شهرداری را فعال کردیم و رویکرد 
ما این است که بتوانیم سرمایه گذار را جذب کنیم، چرا که با 

مراکز  ساخت  و  اشغالزایی  بر  عالوه  گذاری  سرمایه  هر  اجرای 
نیاز شهروندان رفاه آنها بیش از پیش خواهد بود.

این مدیر شهری تصریح کرد: تامین موارد یاد شده به دلیل 
و  می برد  زمان  کمی  استان  کارگروه  در  تصویب  ضرورت 
برای  خوبی  خبرهای  قطعا  باشند،  شکیبا  باید  ما  خوب  مردم 

شهروندان فهیم اوشان، فشم و میگون در راه است.
اوشان،  شهر  بانوان  پارک  این که  بیان  با  مسئول  مقام  این 
شیوع  دلیل  به  اما  است  برداری  بهره  آماده  میگون  و  فشم 
افتاده  تعویق  به  آن  از  برداری  بهره  و  افتتاح  کرونا  ویروس 
است، گفت: برای افتتاح پارک فوق منتظر دستور العمل ستاد 

ملی مبارزه با کرونا هستیم.
ساخت  و  نورپردازی  سازی،  دیوار  مردم  آسایش  و  رفاه  برای 
سکو در کنار رودخانه را انجام می دهیم و الیروبی رودخانه نیز 
کاری  اولویت  در  شهروندان  ایمنی  ضریب  افزایش  منظور  به 

مدیران شهرداری قرار دارد.
 تالش برای تسهیل عبور و مرور و ایجاد آرامش نسبی برای 

شهروندان
ریاحی با اشاره به این که برای رفع مشکل ترافیک در شهر یک 
دنبال  به  و  ایم  کرده  اجاره  سواری  خودرو های  برای  پارکینگ 
افزود:  هستیم،  سنگین  خودروهای  برای  مناسب  مکانی 
برای  کمرخانی  احداث یک تونل به طول ۷۰۰ متر در محدوده 
رفع مشکل رفت و آمد به شهر اوشان، فشم و میگون ضروری 
است، زیرا این محدوده با ریزش گاه به گاه سنگ های معلق 
از کوه مشکالت زیادی برای شهروندان و ما ایجاد کرده است.

شهردار اوشان، فشم و میگون در ادامه از دسترسی آزادراهی 
به این شهر خبر داد و تصریح کرد: اجرای یک ورودی از بزرگراه 
امام علی )ع( به صورت تونل به این منطقه برای رفع مشکل 
همچنین  و  بوده  اقدام  و  طراحی  دست  در  شهروندان  تردد 

احداث راه خروجی به شمال کشور از این شهر در دست اقدام 
است.

ریزی  برنامه  بستر  در  رفاهی  و  عمرانی  پروژه های  اجرای   
مناسب

شهرداری اوشان، فشم و میگون تاکید کرد: استاندارد سازی 
و بازگشایی مدرسه یخ نوردی، احداث سالن سینما و تئاتر و 
ساخت مراکز تجاری برای این که شهر در چارچوب استاندارد ها 

قرار گیرد، اجرایی خواهد شد.
به  برای شهرداری  کرونا، مشکالت مالی  این که  بیان  با  ریاحی 
وجود آورده است، ادامه داد: پیمانکاران با وسواس بیشتری 
و  ماسک  تامین  و  می بندند  قرارداد  عمرانی  پروژه های  برای 
مواد ضد عفونی کننده بار مالی زیادی را به شهرداری تحمیل 
کرده  و تعطیلی مراکز هنری و ورزشی هم در کاهش درآمد های 

شهرداری تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتبار شهرداری اظهار داشت: 
درآمد ما برای هزینه ها کافی نیست و برای انجام کار استاندارد 
، تایید تخصیص اعتبار مناسب به شهرداری از سوی  در شهر
، دولت و مجلس ضرورت  مسئوالن عالی رتبه در وزارت کشور

دارد.
این مقام مسئول گفت: قبض نوسازی و پسماند هنوز درب 
پالک   ۱۴۰۰ سال  برای  ممیزی  فعالیت  آغاز  از  و  نرفته  منازل 
گفتنی  و  شود  اجرایی  باید  نیز   ۱۰۱ ماده  تفکیک  بحث  دادیم، 
شهرداری  پایدار  درآمد های  زمره  در  شده  یاد  موارد  که  است 

هستند که در گذشته اجرا و اعمال نمی شد.
 جانمایی و احداث 2 پد بالگرد در شهر

شهردار اوشان و فشم، میگون  در این خصوص توضیح داد: 
با توجه به این که این منطقه بسیارحادثه خیز بوده و تنها یک 
ورودی در محدوده کمرخانی دارد،۲ پد بالگرد دیگر در دست 
طراحی است که با بهره برداری از آن ها تا یک ماه آینده، تعداد 

پد های منطقه به ۳ جایگاه می رسد.
رضا ریاحی در این خصوص اعالم کرد: در حال حاضر یک پد در 
قسمت ورودی شهر قرار دارد و آن ۲ پد دیگر هم در منطقه تپه 

سر و پارک جنگلی سفید کمرچال افتتاح می شود.
وی هدف از احداث پد های بالگرد را در راستای تقویت مدیریت 
بحران در زمان وقوع حوادث، بسیار ضروری دانست و افزود: 
روز های  در  و  دارد  این محدوده وجود  در  کوه  ریزش  احتمال 
می شود.  ایجاد  شدیدی  ترافیک  مسیر  این  در  هفته،  پایانی 
اتفاقی  اگر  منطقه،  این  در  سنگین  ترافیک  ایجاد  به  باتوجه 

بیفتد دچار مشکالتی خواهیم شد.
 اوشان، فشم و میگون، روی خط توسعه

ارائه  برای  گفت:  ادامه  در  میگون   و  فشم  اوشان،  شهردار 
خدمات مناسب به شهروندان برنامه ریزی کردیم تا با دریافت 
به  قبل  از  بهتر  خدماتی  بتوانیم  مسافران  از  ورودی  عوارض 
برا ی ساختن مراکز تجاری و  راستا  این  و در  مسافران دهیم 

تفریحی نیز برنامه هایی داریم.
تکمیل  میگون،  پل  سام،  پل  ساخت  کرد:  اضافه  ریاحی 
پد  شهری،  معابر  المپ  پایه های  تعویض   ، معابر روشنایی 
بالگرد و زیبا سازی اطراف رودخانه از جمله پروژه هایی هستند 

که تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهند شد.
نیست،  ساز  و  ساخت  تنها  شهرداری  رویکرد  داد:  ادامه  وی 
مدیریت شهری باید طرحی جامع در تمام حوزه ها داشته باشد 
، راهکارهایی  و ضمن شناسایی فرصت ها و تهدید های شهر

نیز داشته باشد که به نحو احسن آن ها را اجرا کند.
خود  صحبت های  پایان  در  میگون  و  فشم  اوشان،  شهردار 
افزود: بنده در این شهر سکونت دارم و برای خدمات رسانی 
بهتر به شهروندان از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ شب در محل کارم 
میزان  که  تالشم  در  هستم.  شهروندان  خدمت  در  و  حاضر 
را به  خدمت رسانی در این شهر که در سطح پایین قرار دارد 

استاندارد برسانم.
این مدیر شهری با بیان این که مردم ولی نعمتان ما هستند، 
اظهار داشت: تمامی شهروندان را همچون خانواده ام دوست 
قانونمداری  و  قانونمندی  با  مردم  حقوق  احقاق  برای  و  دارم 
کاستی ها  الهی  مدد  به  تا  کرد  نخواهم  دریغ  کوششی  هیچ  از 
از مردم فاصله بگیریم  و مشکالت موجود برطرف شوند. اگر 
را  متضرر خواهیم شد، مردم شریف ما ۸ سال دفاع مقدس 
مدیریت کردند و با والیت مداری ۴۲ سال پای آرمان های نظام 

ایستاده اند.

شهردار خبر داد؛

اوشان، فشم و میگون، روی خط 
توسعه و آبادانی

عزم جدی مدیریت شهری در شناسایی و مقابله با تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز

پرتاژ ر
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؛ به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

 یادواره شهدای فرون آباد برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر و بزرگداشت مقام شامخ شهدای ایران اسالمی مراسم یادواره شهدای توسط شهرداری فرون آباد با حضور آحاد مردم و مسئوالن 

برگزار شد.
 مراسم یادواره شهدای شهر فرون آباد با حضور و سخنرانی خطیب توانا حجت االسالم  شیرمردی معاون قوه قضائیه در دادگاه ویژه و حضور حجت االسالم حسن  لزومی امام 
جمعه شهرستان پاکدشت،فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی، سرهنگ رضا امجدی فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 
ثامن الحجج)ع( شهرستان پاکدشت، کورش میرزایی شهردار، جلیل سیری رئیس شورای اسالمی شهر، سیداصغر میرقاسمی عضو هیات رئیسه و سرپرست اداره آموزش و 
پرورش شهرستان پاکدشت و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر،  معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و بخشدار مرکزی، رئیس بنیاد شهید شهرستان، فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج 6 امام جعفر صادق )ع(، سرپرست کالنتری 12 فرون آباد وسایر روسای ادارات شهرستان به همراه خانواده های معظم و معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان، ائمه جماعت 

مساجد ، فرماندهان پایگاه های بسیج و آحاد مردم در سالن ورزشی ورودی شهر فرون آباد برگزار شد.
حجت االسالم شیر مردی ضمن مهم دانستن یاد شهدای انقالب اسالمی و رشادت های این بزرگان اظهار داشت: الگوهای ایثار، شهادت، آزادگان و جانبازان باید به درستی به 

مردم معرفی شود و مسئوالن نیز از آنها الگو بگیرند و خدماتی که ارائه می کنند، با روحیه جهادی و مقاومت همراه باشد.
وی در ادامه گفت: اصلی ترین عامل نائل شدن شهدا به مقام شهادت، خادمی درگاه اهل بیت )ع( و خدمت صادقانه به مردم شهید پرور ایران اسالمی می باشد.

حجت االسالم لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت با بیان این که اگر امروز در جهان امنیت، اقتدار و عزت داریم از عظمت خون شهدای گرانقدر ایران اسالمی است که باید راه 
و مسیر خودمان را با شهدا هماهنگ کنیم، تأکید کرد: باید تالش کنیم وظیفه خود را در قبال شهدا به درستی انجام دهیم، ایران اسالمی در اوج اقتدار است و با داشتن فرزندان 

شجاع و  دالور و با بهره گیری از هدایت های رهبر معظم انقالب اسالمی تمامی نقشه های آمریکا و ایادی آنان را نقش بر آب کرده است.
وی در پایان اظهار کرد: ایران اسالمی تنها کشوری است که با اقتدار باال در مقابل قلدری و زورگویی های آمریکا و ایادی او ایستاده که این اقتدار به برکت خون پاک شهدای ماست.

امجدی فرمانده سپاه حضرت ثامن الحجج)ع( شهرستان پاکدشت ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدا و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: باید بدانیم شهدا اسناد 
معتبری هستند از یک حادثه بسیار بزرگ علیه ملت ایران و همچنین آنها اسناد پیروزی و مقاومت ملت ایران در پیروزی در برابر جبهه جهانی استکبار هستند.

فرمانده سپاه پاکدشت در ادامه تصریح کرد: شهدا با کمترین امکانات مقابل دشمن ایستادند و به همین دلیل آن ها اسناد متقن و بی بدیل و خدشه ناپذیری هستند که ثابت 
می کنند ملت ما در سخت ترین شرایط از ارزش های انقالب دفاع می کنند.

امجدی در ادامه گفت: ما در طول سال های پس از انقالب فتنه های زیادی را پشت سر گذاشتیم و این به معنای تمام شدن مشکالت نیست و اگر ما به این موفقیت ها مغرور 
شویم دچار غفلت خواهیم شد.

وی در پایان گفت: برپایی یادواره شهدا زمینه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و رشادت رزمندگان در دفاع مقدس را فراهم می کند.
میرزایی شهردار فرون آباد در ادامه آیین یادواره شهدای فرون آباد تصریح کرد: شهدا و جانبازان و آزادگان با رشادت و صبر و ایثار و استقامت خود بیرق افتخار پیروزی بر استکبار 

را به اهتزاز درآوردند و ما امروز وظیفه داریم تا از این پیروزی ارزشمند به نحو احسن دفاع کرده و ادامه دهند راه آنان باشیم.
وی در ادامه افزود: به طورکلی مدیریت جنگ باعث کارآمدی نظام جمهوری اسالمی و مظهر شکوفایی استعدادها گردید و باعث شد تا قدرت نظام مقدس جمهوری اسالمی در 
تمامی عرصه ها به منصه ظهور برسد. شهردار فرون آباد ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور آحاد مردم در این مراسم اظهار کرد: سعی ما این است که با خدمت رسانی و وظیفه 

شناسی راه شهدای معظم را ادامه دهیم و بر این باور هستیم که با روحیه جهادی می توانیم در تمامی عرصه ها  سربلند باشیم.
میرزایی در پایان افزود: در ایام دهه فجر پروژه های خدماتی و عمرانی قابل افتتاح با حضور مسئوالن و شهروندان به بهره برداری خواهد رسید و با برنامه ریزی به سوی بستر آغاز 

اجرای دیگر پروژه ها خواهیم رفت.
در پایان این مراسم از ورزشکاران برتر مسابقات ورزشی حوزه مقاومت بسیج 6 امام جعفر صادق )ع( توسط مسئوالن شهرستان پاکدشت و شهردار فرون آباد تقدیر و تجلیل 

به عمل آمد.

شهروندان  به  صحیح  و  مطلوب  خدمت رسانی  گرو  در  را  شهرداری  عملکرد  قبال  در  عمومی  رضایتمندی  کسب  و  جلب  آباد  فرون  شهردار 
توفیق و  امکان  به اصل رضایتمندی مردم  این مجموعه بدون توجه  پروژه های عمرانی  و  ح ها  کرد: خدمات شهرداری و طر و اضافه  دانست 

ماندگاری ندارد.
به  بهتر  و  مطلوب  خدمات  ارائه  روند  در  تسریع  و  تمام  نیمه  پروژه های  از  سریع تر  چه  هر  برداری  بهره  افزود:  خصوص  این  در  میرزایی   
 شهروندان سرلوحه کاری مجموعه مدیریت شهری قرار دارد و با تالش های انجام شده و در حال انجام بزودی شاهد افتتاح پروژه ها در شهر 

خواهیم بود.
وی با بیان این که در حال حاضر عملیات احداث بلوار امامت در فاز نهایی قرار دارد و بوستان های جدید شهر نیز در حال خاکریزی فضای سبز 
آتش نشانی )ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی( نیز تکمیل شده است و سایر پروژه ها نیز طبق  می باشد و ساختمان شماره 2 
برنامه پیش می رود، گفت: تنوع و پیچیدگی مسائل شهری در کنار معضل های اجرایی و مدیریتی، مشارکت شهروندان را در مسائل شهری 
زندگی جوامع مختلف  از شاخص های  و  امروزی  برای تقویت مدیریت شهری در جوامع  ابزاری  ضروری نشان می دهد و مشارکت شهروندان 

محسوب می شود.

  كسب رضایتمندی عمومی در قبال عملكرد صحیح شهرداری 

ح ویژه بهسازی و    اجرای طر
نوسازی مسكن در شهر

شهردار فرون آباد خبر داد؛

نوسازی  و  بهسازی  ویژه  ح  طر اجرای  از  آباد  فرون  شهردار 
خبر  شهر  در  بادوام  و  مقاوم  مسکن  احداث  هدف  با  مسکن 

داد.
از  پیشگیری  منظور  به  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  میرزایی   
و  بهسازی  ویژه  ح  طر طبیعی،  حوادث  در  خسارات  کاهش 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  همکاری  با  مسکن  نوسازی 
آباد اجرا می شود، بنابراین  شهرستان پاکدشت در شهر فرون 
شهروندان برای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده 
و احداث واحدهای مسکونی جدید و بهره مندی از تسهیالت 
مدنظر و دریافت وام به اداره بنیاد مسکن شهرستان مراجعه 

نمایند.
و  مقاوم  مسکن  احداث  را  ح  طر این  اهداف  مهم ترین  از  وی 
انرژی  مصرف  سازی  بهینه  در  تالش  و  مسکن  تأمین  بادوام، 
حال  در  ویژه  ح  طر تسهیالت  سقف  کرد:  بیان  و  نمود  عنوان 

حاضر 50 میلیون تومان با کارمزد 5 درصد می باشد.
و  تهدیدات  برابر  در  ساختمان ها  سازی  مقاوم  کرد:  اضافه  وی 
ضرورت  لذا  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  طبیعی  عوامل 
الزم  راهکارهای  ارائه  و  ساختمان ها  مقاومت  به  اندیشیدن 

برای کاهش خطرات طبیعی را دو چندان می کند.

پرتاژ ر
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سه شنبه     28 بهمن  1399   شماره 5879
ضمیمه رایگان روزنامه د  رشرق استان تهران

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 
امام خمینی)ره)ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

2 عضو شورای شهر و یک کارمند 
دستگیر  لـــواسان   شهـــــــرداری 

شدند

داشت:  اظهار  لواسانات  قضائی  حوزه  رئیس 
از  یکی  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  نفر   ۲
کارمندان شهرداری )فعال در حوزه کمیسیون 
امام  گمنام  سربازان  توسط  لواسان،   )۱۰۰ ماده 

زمان )عج( دستگیر شدند.
 وطن دوست رئیس حوزه قضایی لواسانات در 
این خصوص اظهار کرد : علت این دستگیری 
هم  که  است  بوده  مالی  و  اداری  تخلفات 
افزود:  وی  می باشد.  بررسی  حال  در  اکنون 
دستگاه های نظارتی و قضایی بشدت مواردی 
المال  بیت  و  عمومی  حقوق  تضییع  باعث  که 
گردد محکوم کرده و با متخلفان برخورد سخت 
الزم  گزارش،  این  اساس  بر  داشت.  خواهد 
شورای  عضو   ۲ و  رئیس  که  است  یادآوری  به 
اسفند  و  بهمن  در  لواسان  شهر  اسالمی 
دستگیری ها  آن  از  پس  شدند.  دستگیر   ۹۸
شیخی  »یوسف  شورکابی«،  حصار  »عباس 
البدل این  نارانی« و »رضا خندان« اعضای علی 
سابق  عضو   ۲ کنار  در  و  شده  تحلیف  شورا 
"حبیب اهلل شیرخانی" و "منیر گل" فعالیت خود 
را آغاز کردند. شهردار سابق لواسان، معاون وی 
نیز  لواسان  شهرداری  کارمندان  از  نفر  چند  و 

زمستان سال ۹۸ بازداشت شدند.
لواسانی  بیک  محمدرضا  جعفر  آن  از  پس 
شهردار  عنوان  به  جاری  سال  اردیبهشت  در 

لواسان منصوب شد.
لواسان یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات 
با جمعیتی افزون بر ۱۸ هزار نفر در ۱۱ کیلومتری 

شمال شرقی پایتخت واقع شده است.

مدیرعامل آبفای جنوب شرقی تهران خبر داد؛خبر

آغاز عملیات اجرایی مخزن 15 هزار مترمکعبی حصارامیر 

شاخص  شهدای  بزرگداشت  و  فجر  دهه  تبریک  ضمن  بومهن  شهردار 
انقالب  از  سال  چهل  از  بیش  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  اسالمی  انقالب 
گذشته و هر روز شاهد پیشرفت در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و 

سازندگی در کشور هستیم.
گزارش خبرنگار جام جم؛ حسین موسوی در ادامه تصریح کرد: حال که  به 
افزایش  گام  دوم  انقالب قرار داریم امیدواریم  کشور به سمت عدالت و  در 

معنویت و اخالق حرکت کند.
وی در ادامه گفت: همه ما به عنوان خدمتگزار باید خالصانه و جهادی در امر 

خدمت رسانی تالش کنیم و در امور محوله بسیار دقیق باشیم.
وی در پایان اظهار داشت: در ایام اهلل دهه فجر مدیریت شهری پروژه های 
بیشتر  هرچه  هستیم  تالش  در  و  رساند  خواهد  برداری  بهره  به  را  گوناگونی 

بومهن متمدن را روی خط توسعه قرار دهیم.

شهردار بومهن: 

انقالب اسالمی، دوران پیشرفت در عرصه های مختلف است
نماینده پاکدشت در مجلس بیان کرد؛

ایجاد اشتغال پایدار با توسعه صنعت کشاورزی
شهردار پردیس خبر داد؛

افتتاح 8 پروژه عمرانی در پردیس طی دهه فجر 

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی در خصوص انتقال آب 
به  ماملو  سد  آب  انتقال  گفت:  آباد،  عباس  صنعتی  شهرک  به  ماملو  سد 
مناطق صنعتی پاکدشت اتفاق بسیار اثربخشی درحوزه توسعه اقتصادی 

تلقی می شود .
به گزارش خبرنگار جام جم فرهاد بشیری؛ در ادامه تصریح کرد: پاکدشت با 
دارابودن هزاران واحد صنعتی و تولیدی نقش مهم و تاثیرگذاری در توسعه 

صنعتی کشور دارد.
وی در ادامه گفت: با توسعه فعالیت های صنعتی به طور حتم شاهد رونق 

فرصت های اشتغال در پاکدشت به طریق ویژه خواهیم بود.
قطب  عنوان  به  پاکدشت  کرد:  تصریح  ادامه  در  پاکدشت  مردم  نماینده 
مهم کشاورزی استان تهران و کشور محسوب می شود بنابراین با توسعه 
پایدار  اشتغال  کار  جویای  افراد  برای  سادگی  به  می توان  کشاورزی  صنعت 

ایجاد کرد.

با حضور عبدالرضا چراغعلی معاون فنی و عمرانی استاندار تهران، مسئوالن شهری 
و شهرستانی آیین افتتاح هشت پروژه شهرداری پردیس به صورت ویدئو کنفرانسی 

برگزار شد.
 پروژه ها شامل احداث و تکمیل کمربندی شمالی پردیس)بلوار چمران( با ۴۴ هزار متر 
مربع زیرسازی، احداث پارکینگ انتظار تاکسی ها در مساحت ۱۶۰۰ متر مربع، مرکز پایش 
تصویری شهر پردیس، احداث بوستان جوزک در مساحت ۲۸ هزار متر مربع، احداث 
خیابان شهید نوشین با طول ۱۱۰۰ متر، اجرای روشنایی و احداث رفیوژ میانی جاده 
قدیم تهران_پردیس، احداث ساختمان خدمات شهری در فاز هفت به مساحت ۴۷۰ 
مترمربع در دو طبقه و احداث ساختمان خدماتی ناحیه فاز هشت شهرداری پردیس 
در مساحت ۵۰۰ متر مربع در دو طبقه بودند که توسط معاون استاندار تهران به 
بهره برداری رسیدند.  در ادامه مسئوالن مخزن آب شرب فاز پنج مسکن مهر پردیس 

و کارخانه تولید کش بافت در بومهن را مورد بهره برداری قرار دادند.

ح شد؛ در گفتگو با جام جم مطر

خدمت رسانی گروه جهادی »شهید بیلچی« 
ع کرونا   از ابتدای شیو

از برکاتی که در انقالب اسالمی به واسطه فرهنگ دینی  یکی 
را طی این سال ها  آن  و انقالبی در کشور جاری شده و نمود 
و  است  جهادی  روحیه  و  رسانی  خدمت  می بینیم  وضوح  به 
پیدا  کشور  در  ای  ویژه  جایگاه  جهادی  حرکت  و  جهاد  امروز 

کرده است.
به همین دلیل به سراغ یکی از فعال ترین گروه های جهادی 
گفتگو  به  آن ها  با  و  رفتیم  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از 

پرداختیم:
اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  سابقه  که  بیلچی  امیر  حاج 
خبرنگار با  گفتگو  در  است  داشته  ورامین  در  ای   گسترده 
این  طی  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  از  یکی  گفت:  جم  جام 
ملت  خوشبختانه  که  است  جهادی  روحیه  تقویت  سال ها 
ایران با تاسی از فرهنگ دینی استقبال خوبی از آن داشتند و 
امروز به وضوح شاهد طنین انداز شدن این روحیه در سراسر 
در  پیشتاز  و  پیشگام  ورامین  شهر  هستیم.  اسالمی  ایران 
تشکیل گروه های جهادی است که خوشبختانه این مدار روز 

به روز وسیع تر می شود.
بیلچی در ادامه گفت: گروه جهادی شهید بیلچی ورامین  که 
هدف  با  شده  سازماندهی  مختلف  عرصه های  و  حوزه ها  در 
کاهش محرومیت زدایی و خدمات رسانی به مناطق حاشیه 

شهرخدمت رسانی می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر همدلی ملی این گروه از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
آغاز کرده  با حضور سیل کثیری از جوانان ورامینی کار خود را 
و با برنامه ریزی و کار جهادی اقداماتی چون توزیع بسته های 
محلول ضد عفونی و ماسک، بسته های معیشتی، بسته های 
ایستگاه های  ایجاد  محالت،  در  صلواتی  نان  توزیع  ارزاق، 
در  را   ... و  عمومی  اماکن  و  معابر  کردن  عفونی  ضد  صلواتی، 

دستور کار قرار داده و تا کنون اجرایی کرده است.
منحوس  ویروس  زودتر  هرچه  امیدواریم  این که  بیان  با  وی 
انقالب  ابتدای  از  داشت:  اظهار  بدهیم  شکست  را  کرونا 
اسالمی این مردم ثابت کرده اند که در تمامی امور سخت و 
دانست  باید  و  اند  ساخته  را  عزیزمان  کشور  هم  کنار  آسان 
که کار جهادی راهی است ادامه دار تا هدف واال که توسعه و 

آبادانی ایران اسالمی می باشد.

پرتاژ ر
 

مترمکعبی  هزار  مخزن ۱۵  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهل ودومین  با  همزمان 
حصارامیر پاکدشت کلنگ زنی شد. 

در  تهران  استان  جنوب شرقی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  نامداری  حمیدرضا 
حاشیه این آیین گفت: به منظور تأمین آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی در مناطق 
ح  ح و پروژه برنامه ریزی شده که از این تعداد، ۲۱ طر شهری و روستایی پاکدشت، ۳۴ طر

در چند ماه گذشته افتتاح و به بهره برداری رسیده است.   
آب و فاضالب شهرستان پاکدشت ۳۰۰ میلیارد  نامداری افزود: برای اجرای پروژه های 

تومان اعتبار الزم است که تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.  
نامداری با اشاره به بهره برداری و اجرای ۹ پروژه بزرگ در پاکدشت افزود: در حال حاضر 
۹ پروژه مهم و بزرگ از جمله پروژه کلکتور اصلی فاضالب شهرستان، خط انتقال آب 
آب شرب روستای  از تصفیه خانه هفتم به شریف آباد، بازسازی شبکه توزیع و تامین 

آن شروع شده  اجرایی  اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان عملیات  با  و...  کلین و سیاه چشمه 
و پروژه مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی حصارامیر نیز دهمین پروژه است که کلنگ زنی آن 

صورت گرفت.  
پروژه  این  مزایای  از  گفت:  ادامه  در  تهران  استان  شرقی  جنوب  آبفای  مدیرعامل 
هفتم  تصفیه خانه  از  آب  تامین  و  نگهداشت  تاب آوری،  ضریب  افزایش  به  می توان 
محدوده های  در  آب  کیفیت  ارتقای  و  پاکدشت  شهرستان  به  ماملو(  )سد  تهران 
چاه های  شدن  ج  خار با  خاتون آباد  از  بخشی  و  ترک آباد  انقالب،  شهرک   ، حصارامیر

مستقیم به شبکه اشاره کرد.  
مستقیم  چاه های  کردن  ج  خار مدار  از  و  توزیع  شبکه  هیدرولیک  سازی  متعادل  وی 
ح برشمرد و افزود: طی چند ماه گذشته  را از دیگر ویژگی های این طر به شبکه توزیع 
نسبت  به  پاکدشت  شهرستان  در  آب  کیفیت   ، مدار از  چاه  چندین  کردن  ج  خار با 

سال های گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده است. 
ظرفیت  افزایش  چارچوب  در  تهران  استان  شرقی  جنوب  آبفای  مدیرعامل  گفته  به 
پدافندی تولید آب در روستاها و تامین آب شرب مورد نیاز این مناطق ۳۵ حلقه چاه 

، احیا و بهسازی شده است.   ، تجهیز آب از ابتدای امسال تاکنون حفر
پاکدشت با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.


