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الیروبی رودخانه هابا هدف پیشــگیری از ســیل انجام شــد

شرق استان تهران

شهردار اوشــان، فشم و میگون :
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  بازار روزهای شهر تا اطالع ثانوی 
تعطیل می باشد

اجــرای ۱۰ پروتــکل  بهداشــتی در 
خودروهای  حمل و نقل همگانی

و  حمل  واحد  داشت:  اظهار  پردیس  شهردار 
آغازین  از  پردیس  شهرداری  همگانی  نقل 
روزهای شیوع کرونا ویروس، طرح های متنوعی در راستای 

حفظ سالمت شهروندان اجرایی می کند.
این  داد:  ادامه  همتی  مرتضی  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
اقدامات طی روزهای اخیر که شاهد اوج گیری این ویروس 
این  کامل  نظارت  و  دوچندان  دقتی  با  هستیم،  منحوس 

مجموعه در حال پیگیری و اجراست.

شهردار پردیس:شهردار پیشوا:

یکا نسخه  آمـر
نجات بخشی برای ما ندارد

امام جمعه ورامین:

آرامستان های پاکدشت ملزم
 به ساماندهی اند

بازدید از پروژه های در حال اجرا و 
قدردانی  از شهردار فرون آباد 

عدم اجرای پروژه با وجود اعتبارات 
الزم توجیهی ندارد

 : سرپرست بخشداری مرکزی قرچک: رضایت شهروندان از اولویت های شهرداری؛فرماندار
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شهردار پاکدشت:

خدمت رسانی، رفاه و آرامش 
مردم از اهداف شهرداری است

2

ایثارگران  امور  هماهنگی  مسئول  و  استاندار  مشاور  حضور  با  نشستی  طی 
آباد به جهت اقدامات خوب و شایسته در  استانداری تهران، از  شهردار شریف 

حوزه ایثارگران با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد.
مسئول  و  استاندار  مشاور  اسالمی  محمد  علی  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به   
هماهنگی امور ایثارگران استانداری تهران ضمن مهم برشمردن مقام  شاخص 
خانواده شهدا و ایثارگران در همه امور اجرایی  اظهار داشت: در حوزه ایثارگران  
اجرایی  مدیران  و  بخشداران  فرمانداران،  بین  از  ارزیابی،  چندین  و  فرآیند  طی 
استان تهران، عملکرد این عزیزان را  در خصوص ارائه خدمات به جامعه معظم 
مدیریت  مجموعه  خوشبختانه  که  دادیم   قرار  ارزیابی  مورد  ایثارگران  و  شهدا 
آباد، در بین مجموعه اجرایی استان رتبه برتر را در تمامی فرآیند  شهری شریف 

ارزیابی به دست آوردند.
جایگاه  بابت  که  بدانند  را  این  مسئوالن  همه  باید  امروز  افزود:  ادامه  در  وی 
امروزی که آن ها دارند هزاران هزار جوان غیور و ارزشی جان خود را در طبق اخالص 
این  حق  و  باشیم  خدمت  جایگاه  امانتدار  ما  همه  باید  که  اند  داده  قرار  ایثار  و 

عزیزان را به نحو احسن به جا بیاوریم.
عملی  الگوی  را  ایثارگران  نشست  این  در  آباد  شریف  شهردار  یعقوبی  شیرزاد   
نسل جوان دانست و گفت: مردم و بویژه جوانان باید در زمینه ایستادگی مقابل 
ظلم و زیاده خواهی و پیروی از ولی فقیه زمان، شهدا و ایثارگران را سرمشق قرار 
دهند. رزمندگان اسالم در طول ۸ سال جنگ تحمیلی و پس از آن در دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( و مبارزه با مرتجعان منطقه از جان خود گذشتند و امنیت را 

برای کشور به ارمغان آوردند.
شهردار شریف آباد بیان داشت: جایگاه خانواده های شهدا و ایثارگران در جامعه 
و  باشیم  آنان  رشادت های  و  تالش ها  قدردان  امور  همه  در  و  شود  پررنگ  باید 
کوتاهی  ایثار و شهادت در فضای جامعه، لحظه ای  کردن فرهنگ  نهادینه  برای 
و غفلت نکنیم. یاد این عزیزان و حماسه هایی که فرزندان این مرز و بوم برای 
اعتالی ایران اسالمی خلق کردند باید در اذهان مردم کشورمان بویژه نسل های 
سوم و چهارم انقالب تداعی شود و باید بدانیم خدمت به ایثارگران و خانواده های 
معظم شهدا برای مسئوالن یک تکلیف اخالقی و مایه افتخار و سربلندی است.

گفتنی است در پایان جلسه در کنار شهردار شریف آباد ، از زحمات پیروز نیکپور 
مشاور شهردار در امور ایثارگران تقدیر به عمل آمد.

مشاور استاندار خبر داد؛

یف آباد؛ رتبه برتر امور ایثارگران استان تهران شهرداری شر

شهرداری پیشوا به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 11/99 
و  سنتی  قهوه خانه  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در   99/1/14  – ص  ش 
رستوران سنتی واقع در پارک جنگلی پیشوا از طریق مزایده عمومی 
به  دعوت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  متقاضیان  از  لذا  نماید.  اقدام 
اطالع  الی 99/8/22 جهت کسب  تاریخ 99/8/12  از  عمل می آید 
بیشتر و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و ارائه قیمت به مسئول 

حقوقی و امور قراردادهای شهرداری پیشوا مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر پیشوا
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اقتصادی2
اجتماعی

در  نخبه  مدیران  شناسایی 
تراز انقالب اسالمی ایران

پس از پیروزی شکوهمند 
ایران،  اسالمی  انقالب 
بنا  مدیریت  از  سبکی 
مبنای  که  شده  نهاده 
اسالمی  ارزشی  نظام  آن 
است که باعث می شود 
روش های عملی مدیران، 
بار ارزشی به خود گرفته و 
درک ضرورت ها و نیازهای 
جامعه توام با روح معنوی، دینی و شعور انقالبی 

مورد عمل مدیران قرار گیرد.
در  مدیریت  می تواند  آنچه  می رسد   نظر  به 
از  را  سازمان های نظام جمهوری اسالمی ایران 
بر  مبتنی  رویکرد  کند  جدا  غربی  سازمان های 
ارزش بخصوص ارزش های انقالبی است که به 
عنوان عوامل تاثیرگذار در سه بعد ارزش های 
ارزش های  و  اجتماعی  ارزش های  فردی، 
سازمانی متبلور گردیده که با رجوع به سخنان 
اهلل  آیت  حضرت  رهبری  معظم  مقام  گهربار 
استخراج  را  شاخصه ها  این  می توان  خامنه ای 

 : کرد که عبارتند از
 - قانون گرایی

 - پرهیز از افراط و تفریط
خدای  رضای  کسب  دادن  قرار  محوریت   -  

متعال
 - اجتناب از تبلیغ ضعف مدیریت در کشور

 - پرتالش بودن
 - ساده زیستی
 - بانشاط بودن

 - داشتن روحیه فسادستیزی و شفافیت در 
سازمان

در  تعاون  و  همزبانی  و  همدلی  به  اهتمام   -  
تمام سطوح سازمانی 

 - رعایت عدالت بین کارکنان و ارباب رجوع
 - داشتن سعه صدر

 - خودکنترلی
 - صداقت و درستکاری

 - پرهیز از تکبر و خودشیفتگی
 - خودباوری و اعتماد به نفس

 - اخالص در انجام وظایف
 - تعهد عاطفی در قبال مسئولیت های محوله

 - صالبت و جدیت در نیل به اهداف
 - پرهیز از نگاه آمرانه به مردم 

 - پاسخگویی در برابر مردم 
 - وفای به عهد در قبال مردم 

 - ترویج امید در فضای جامعه
 - ایجاد و تحکیم ارتباط بین مسئوالن و مردم 

 - اجتناب از ایجاد تشنج سیاسی در جامعه
 - به کارگیری افراد شایسته، مجرب و توانا

 - پرهیز از رفتارهای سیاسی مخرب
 - ترجیح منافع عامه مردم نسبت به گروه های 

خاص
مدیریت  از  نوینی  سبک  انقالبی  مدیریت 
نوین  ویژگی های  داشتن  بر  عالوه  که  است 
اولویت  جمله  از  ویژگی هایی  برخی  دارای 
به  توجه  ارزشی،  و  معنوی  مسائل  به  دادن 
ارتباطاتی  رویکرد  و  انقالبی  و  اسالمی  مبانی 
با  می توانیم  ما  که  است  اسالم  مبنای  بر  باز 
این سبک مدیریت در سازمان ها  کارگیری  به 
استفاده  اثر  بر  که  مشکالتی  از  بسیاری 
با  سنخیتی  که  را  مدیریتی  سبک های  از 
رسالت  سازیم.  مرتفع  ندارند  ما  ارزش های 
غربی  مدیریت  مبانی  تغییر  انقالبی،  مدیریت 
و جایگزینی مبانی اسالمی است. تفاوت اصلی 
مدیریتی  نظام های  سایر  با  انقالبی  مدیریت 
عقیدتی  و  فکری  مبانی  و  فرض ها  پیش  در 
احکام دین  نظام مدیریتی،  این  در   . آن است 
زندگی  برای  راهبردی  عنوان  به  اسالم  مبین 
در  مطلوب  حیات  سنجش  برای  شاخصی  و 
مدیریتی،  نظام  این  هدف  و  شده  گرفته  نظر 
منظور  به  جامعه  در  ارزش ها  پیاده سازی 

تبدیل آنها به کیفیت زندگی است.
اساس  که  کرد  اشاره  می توان  نتیجه  در 
مدیریت انقالبی تاکید بر معنویت و ارزش های 
که  حالی  در  است  انسانی  و  اسالمی  اخالقی، 
عنوان  به  اخالق   ، دیگر مدیریتی  نظام های  در 
ح بوده و تا زمانی کاربرد دارد که در  وسیله مطر
راستای اهداف آن نظام مدیریتی بوده باشد . 
مدیریت انقالبی، مدیریت هدفمند و با برنامه 
و  نوین  ویژگی های  داشتن  بر  عالوه  که  است 
به روز سایر مکاتب مدیریت، دارای ویژگی های 
حلقه  عنوان  به  که  است  اعتقادی  و  ارزشی 
قلمداد  مدیریت  نوین  مکاتب  در  گمشده 
معظم  مقام  فرمایشات  به  تمسک  می شود. 
رهبری ) مدظله العالی( و الهام گرفتن از بیانات 
تعارضات،  حل  راهگشای  می تواند  له  معظم 
ارتقاء جامعه، سازمان ها و نهادها در  بهبود و 

پیمودن مسیر پرسنگالخ کنونی باشد.

شهردار اوشان، فشم و میگون، در حاشیه بازدید از سه پروژه عمرانی 
الیروبی رودخانه های اوشان، فشم و میگون و همچنین الیروبی کانال 
جهت  میگون  و  فشم  اوشان  رودخانه های  الیروبی  از  میگون  شهری 
نه تنها  رودخانه  الیروبی  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  سیل  از  پیشگیری 
بلکه  می شود،  موجود  زباله های  از  رودخانه  پاکسازی  و  زیبایی  باعث 
و  دارد  بسزایی  نقش  نیز  باران  سنگین  بارش  و  سیل  وقوع  هنگام 

می تواند از وقوع بحران تا حد زیادی جلوگیری کند.
که  است  روزی  چند  افزود:  ریاحی  رضا  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
کار  دستور  در  را  میگون  و  فشم  اوشان،  منطقه  رودخانه های  الیروبی 

خود داریم و این پروژه های عمرانی پیشرفت مناسبی داشته اند.
وی گفت: الیروبی رودخانه های منطقه عالوه بر کنترل سیل، با هدف 
کاهش  آنها،  بستر  و  حریم  به  تعرض  مقابل  در  رودخانه  از  حفاظت 
حاشیه  ساکنان  زندگی  وضع  بهبود  و  سیالب  احتمالی  خسارات 

رودخانه صورت می گیرد.
ریاحی در ادامه بیان کرد: سنگ و زباله های موجود در کف رودخانه ها 

باعث باال آمدن کف رودخانه شده بود.
آمدن  با بیان این که گاهی اوقات باال  شهردار اوشان، فشم و میگون 
قسمت  آن  برای  گفت:  می شود  آب  مسیر  تغییر  باعث  رودخانه  کف 

از رودخانه که الیروبی در حال انجام است، برنامه هایی نیز در زمینه 
گردشگری و زیباسازی داریم.

بسیار  رودخانه ها  وضعیت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
مناسب شده و این اتفاق باعث کسب رضایت شهروندان 

و اهالی منطقه شده است.
میگون  و  فشم  اوشان،  شهرداری  کرد:  بیان  ریاحی 

منطقه  زیباسازی  راستای  در  را  زیادی  برنامه های 
در  شهروندان  رضایت  کسب  همچنین  و 

دستور کار خود دارد.

شهردار اوشان، فشم و میگون :

الیروبی رودخانه هابا هدف پیشگیری از سیل انجام شد

سرپرست بخشداری مرکزی قرچک: 

عدم اجرای پروژه با وجود اعتبارات الزم توجیهی ندارد

 : فرماندار

آرامستان های پاکدشت ملزم به ساماندهی اند

شهردار پیشوا:  بازار روزهای شهر تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد
افزایش  دانستن  مهم  ضمن  پیشوا  شهردار 
شهروندان  سالمت  حفظ  و   کروناستیزی  سطح 
اظهار داشت: بنا به  تصمیم ستاد مبارزه با کرونای 
شهرستان پیشوا در فرمانداری، بازار روز های سطح 

شهر تا اطالع ثانوی تعطیل می باشند.

در  حبیبی  غالمرضا  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به   
بازار  در  تجمع  و  تردد  حجم  دلیل  به  افزود:  ادامه 
روز های شهرک نقش جهان و فاز دو بلوار مهتدی 
، تعطیل  این دو بازار به دلیل شرایط حاد فعلی شهر
این که  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  می باشند.وی 

استفاده  و  شده  اعالم  مردم  به  الزم  هشدارهای 
پروتکل های  کنترل  ولی  است  الزامی  ماسک  از 
بازارهایی  چنین  در  اجتماعی  فاصله  و  بهداشتی 
این  در  ویروس  انتقال  امکان  و  نیست  مقدور 
شرایط بحرانی بشدت باال می باشد. شهردار پیشوا 

کرد: به شهروندان توصیه می شود در مدت  تاکید 
اعالم شده وضعیت قرمز شهرستان با ستاد مبارزه 
بازار  به  مراجعه  عدم  با  و  نموده  همکاری  کرونا  با 
روزها، از هرگونه تردد غیرضروری در شهر خودداری 

کنند.

محمد بیدگلی

مدرس دانشگاه

سرپرست بخشداری مرکزی قرچک اظهار کرد: پس 
دهیاری ها  در  مسائل  پیگیری  کمیته   تشکیل  از 
ذی ربط  مدیران  حضور  با  مشکالت  و  موضوعات 
شهرستان در روستاها نسبت به تأمین خدمات 

روستائیان اقدام خواهد شد.
راد  عبدی  محمد  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
وظیفه  را  روستائیان  نیاز  مورد  سرانه  تأمین 
مهم  این  گفت:  و  دانست  محلی  مسئوالن 
و  شهرستان  مدیران  همت  و  مشارکت  با 
استان با حضور در روستاها تأمین خواهد شد.

ساختمان  احداث  کرد:  بیان  قرچک  مرکزی  بخشداری  سرپرست 
دهیاری، پایش تصویری، توسعه زیرساخت، توسعه اشتغال روستایی 
کاری  اولویت های  از  فرهنگی  و  بهداشتی  آموزشی  توسعه  همچنین 
جلسه  اولین  تشکیل  به  اشاره  با  راد  عبدی  است.  مرکزی  بخش  در 
کمیته پیگیری مسائل در روستای محمد آباد تصریح کرد: کار احداث 
ساختمان دهیاری، پایش تصویری و بهسازی معابر منتهی به شیرین 
دره در ُشرف بارگذاری در سامانه برای انتخاب پیمانکار است که امید 

می رود بزودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت امنیت در روستاها عنوان کرد: 
پیمانکار  انتخاب  با  بزودی  روستا   ۵ تصویری  پایش  اجرایی  عملیات 

بر  تأکید  با  قرچک  مرکزی  بخشداری  سرپرست  شد.  خواهد  آغاز 
 ضرورت وفاق و همدلی در بین مدیران محلی خاطرنشان کرد: توسعه

 همه جانبه روستا در سایه تعامل و اتحاد تسهیل خواهد شد.
عبدی راد با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی از پروژه ها گفت: عدم اجرای 

پروژه با وجود اعتبارات الزم توجیه ندارد. 
روستاهای  بافت  به  الحاق  اراضی  مشکالت  کرد:  ح  مطر پایان  در  وی 
مشکالت  رفع  با  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  جیتو  قشالق  و  آباد  صالح 
فضاهای  توسعه  شاهد  استان  یک  تبصره  کمیسیون  در  مربوطه 
این روستاها خواهیم  اداری در سطح  آموزشی و ساختمان  فرهنگی، 

بود. 

ضمن  شهرستان،  آرامستان های  ساماندهی  جلسه   در  پاکدشت  فرماندار 
تاکید بر ساماندهی  و ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر در تدفین اموات کرونایی 
گفت: با شروع موج سوم شیوع ویروس کرونا و اعالم وضعیت قرمز در استان 
تهران و شهرستان پاکدشت، تمامی دستگاه های اجرایی عضو ستاد کرونا و 
گروه های جهادی و بسیجیان شهرستان پاکدشت در حالت آماده باش کامل 

قرار گرفته و آمادگی خود را برای مقابله با این بیماری حفظ کردند.
به گزارش خبرنگار جام جم، هادی تمهیدی تصریح کرد: دو بیمارستان شهدای 
پاکدشت و زعیم شهرستان پاکدشت با تمام ظرفیت آماده پذیرش بیماران 
کرونایی است و کادر درمان تالش دارند تا ضمن پیشگیری از ابتالی افراد به 

این ویروس، نسبت به مداوای بیماران کرونایی اقدام کنند.
تمهیدی تأکید کرد: وضعیت قرمز حاکم بر شرایط شهرستان به این معنی 
در  عادی  روزهای  همچون  و  نگرفته  جدی  را  بیماری  این  مردم  اگر  که  است 
خیابان ها و محالت حضور پیدا کنند، عالوه بر افزایش میزان مبتالیان و تلفات 
انسانی ناشی از کرونا، کادر درمان نیز فرسوده و مقابله با این بیماری سخت تر 

از قبل می شود. 
زنجیره  قطع  کرونا،  ویروس  شیوع  با  مقابله  برای  راه  بهترین  کرد:  اظهار  وی 
 انسانی با ممانعت از خروج افراد از منازل، استفاده همگانی از ماسک  و حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی است، در غیر این صورت، تمامی اقدامات صورت گرفته 

باقی  بی نتیجه  بیماری،  این  با  مقابله  برای 
این که  بیان  با  پاکدشت  می ماند.فرماندار 

ایام  در  آرامستان ها   کارکنان  تالش های 
است،  بوده  تقدیر  قابل  و  جهادی  کرونا، 

از جمله  اموات  رعایت شان  ادامه داد: 
رعایت  کنار  در  که  است  ضروریاتی 

بهداشت در ایام کرونایی باید مورد 
اهتمام کارکنان این مجموعه ها 

در زمان دفن و کفن قرار گیرد.

بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت در حاشیه بازدید از عملیات ایمن سازی محورهای 
روستایی این بخش اظهار کرد: پس از اجرای پروژه ایمن سازی محور روستایی قوهه به 
قلعه نو، این بار ایمن سازی محور روستای هدف گردشگری توچال از توابع بخش مرکزی با 

نصب تابلوهای راهنما و عالئم ایمنی و هشدار دهنده در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار جام جم، رضا خانی در ادامه افزود: خوشبختانه تابلوهای راهنما و عالئم 
ایمنی و هشدار دهنده که نقش هدایتگر و بازدارنده از تخلفات را دارند؛ با همکاری اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاکدشت در مسیر روستای هدف گردشگری 

توچال از توابع بخش مرکزی نصب شد. 
بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت در پایان با تأکید بر ساماندهی و ارتقای سطح ایمنی 
نقاط  رفع  شانه سازی،  تعریض،  قالب  در  پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  روستایی  محورهای 
آمیزی تیرهای برق، نصب چراغ های چشمک زن و دیگر  حادثه خیز، اصالح قوسی، رنگ 
عالئم ایمنی ادامه خواهد یافت و بزودی محورهای حاجی آباد، فیلستان و جیتو در بخش 

مرکزی شهرستان پاکدشت ایمن سازی می شود.

بخشدار مرکزی پاکدشت:
 ایمن سازی محورهای روستایی با شتاب 

پیش می رود
شهردار پردیس اظهار داشت: واحد حمل و نقل همگانی شهرداری پردیس از آغازین 
راستای حفظ سالمت شهروندان  در  کرونا ویروس، طرح های متنوعی  روزهای شیوع 

اجرایی می کند.
به گزارش خبرنگار جام جم، مرتضی همتی ادامه داد: این اقدامات طی روزهای اخیر که 
شاهد اوج گیری این ویروس منحوس هستیم، با دقتی دوچندان و نظارت کامل این 
مجموعه در حال پیگیری و اجراست. به گفته این مقام مسئول، از جمله طرح هایی که در 
قالب رعایت پروتکل های بهداشتی در خودروهای حمل و نقل همگانی در حال اجراست 
می توان به ضدعفونی اتوبوس ها و تاکسی ها توسط دستگاه مه پاش فوگر، ضدعفونی 
ایستگاه های انتظار، تنظیم ساعت حرکت خودروها برای جلوگیری از ازدحام مسافران 
و نصب و توزیع تراکت های آموزشی اشاره کرد. همتی ادامه داد: همچنین تحویل اقالم 
بهداشتی شامل کاور جداکننده فضای راننده و مسافر، مواد ضدعفونی کننده، دستکش، 
ماسک و … به صورت دوره ای به رانندگان، کاهش تعداد مسافر در خودروها، نظارت دقیق 
و تذکر به رانندگان و مسافران برای استفاده از ماسک و… نیز در ردیف دیگر اقدامات 

شهرداری پردیس قرار می گیرد.

شهردار پردیس:
اجرای ۱۰ پروتکل  بهداشتی در خودروهای

 حمل و نقل همگانی

سرپرست خدمات شهری شهرداری لواسان خبر داد؛
استقرار 2 خودروی سوخت رسانی سیار 

سرپرست خدمات شهری شهرداری لواسان از استقرار دو دستگاه خودرو سوخت 
رسانی سیار به صورت شبانه روزی در لواسان با تاکید شهردار لواسان خبرداد.

به گزارش خبرنگار جام جم، پرویز شاداب با اشاره به این که در حال حاضر شهرداری 
منطقه 2  و رودبار قصران تنها مناطق دارای خودروی سوخت رسان سیار در استان 
ارائه سوخت سیار  تهران هستند اظهار کرد: به طور کلی 30 دستگاه خودرو مجوز 
را از شرکت ملی نفت  اخذ نموده اند که در راستای کاهش حجم ترافیک و ازدحام 
از  کرونا  بیماری  به  ابتالی شهروندان  از  و  جلوگیری  از سویی  بنزین  صفوف پمپ 
این  برای  بنزین  لیتر   800 حمل  قابلیت  با  ایسوزو  خودرو  دستگاه   2  ، دیگر سوی 

موضوع در میدان های زردبند و مادر مشغول خدمت رسانی هستند.
شده  گرفته  نظر  در  خدمات  ارائه  خصوص  در  تمهیداتی  کرد:  خاطرنشان  شاداب 
که شهروندان با نصب اپلیکیشن pido یا با شماره گیری 0218855392 دستگاه در 
خ  با نر محل مورد نیاز مستقر و امکان مبادرت به سوخت گیری تا سقف 60 لیتر 
دولتی امکان پذیر می باشد  و تنها 200 هزار ریال بابت هزینه ایاب و  ذهاب پرداخت 

می نمایند.



مشکالت کارخانه چاپ، روی ریل بررسی
با حضور فرماندار پیشوا؛ 

فرماندار شهرستان پیشوا به همراه معاونان، بخشدار 
مرکزی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از کارخانه 

چاپ واقع در روستای گلعباس بازدید کردید. 
به گزارش خبرنگار جام جم، حسین عباسی طی  بازدید از 

این کارخانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  این کارخانه 
با چاپ انواع کاغذ، جعبه  و اقالم تزئینی بخشی از نیازهای 
بازار داخلی را تامین نموده و توسعه آن می تواند تا حدودی 
کشور را بی نیاز از واردات این گونه کاالها نماید. وی افزود: 

با توجه به حجم کار و اشتغال ایجاد شده تالش می کنیم 
با ارائه راهکارهای الزم مشکالت موجود برطرف و سرمایه 
در گردش مورد نیاز این کارخانه تامین شود.عباسی اظهار 
داشت: دولت در راستای رونق تولید و اشتغال همواره 

در کنار صنایع قرار داشته و نسبت به  توسعه و توانمند 
شدن آنها اهتمام ویژه ای دارد. بر اساس این گزارش، در 
این کارخانه حدود ۶۰  نفر مشغول به کار بوده و برای ۷۰ نفر 

فرصت اشتغال در منزل فراهم شده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شرق تهران

اقتصادی
اجتماعی

خبر

امام جمعه ورامین:
بخشی  نجات  نسخه  آمریکا 

برای ما ندارد

عنوان  تحت  که  پیامی  در  ورامین  جمعه  امام 
ضمن  سخنانی  طی  کرد،  منتشر  جمعه  پیام 
به  عزیزان  همه  و  خود  سفارش  و  دعوت 
تقوای الهی اظهار داشت: تقوا بهترین سرمایه 
که  جایی  تا  است  آخرت  و  دنیا  در  انسان  یک 
»هر  فرمودند؛  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 
کجا از تقوا دور شدیم دچار سختی و گرفتاری 

خواهیم شد«.
سید  اهلل  آیت  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
اگر  افزود:  گلپایگانی  محمودی  مرتضی 
بررسی  کنیم  را  گذشته  امت های  سرگذشت 
معصیت  و  گناه  گرفتار  مردم  وقتی  می بینیم 
شد  آنها  دامنگیر  بدی ها  و  سختی ها  شدند 
گناهان می تواند در دور  از  لذا استغفار و توبه 
و  باشد  گذار  تأثیر  گرفتاری ها  و  بالها  کردن 
خداوند انشااهلل گناهان ما را مورد بخشش و 

مغفرت خود قرار دهد.
موجود  اقتصادی  مشکالت  خصوص  در  وی 
مقام  که  همانطور  کرد:  عنوان  کشور  در 
این  از  بسیاری  که  کردند  اشاره  رهبری  معظم 
مشکالت با همت و تالش و مدیریت صحیح 
با  امر  مسئوالن  باید  و  بود  خواهد  حل  قابل 
درون  در  مشکالت  این  حل  فکر  دلسوزی 
دلسوز  هیچگاه  اروپا  و  آمریکا  باشند،  کشور 
آنان نجات بخش  به  اعتماد  و  نبوده  ملت ما 

نبوده و نیست.
با  اروپا  و  آمریکا  گفت:  ورامین  جمعه  امام 
خودشان  آنها  دارند،  دشمنی  اسالمی  انقالب 
و  هستند  داخلی  مشکالت  دچار  بشدت 
است،  شده  سرافکندگی  مایه  آنها  رفتارهای 
انقالب  با  آنها  داشت.  امید  آنها  به  نباید  لذا 
اسالمی  انقالب  و  دارند  دشمنی  اسالمی 
است  کرده  مبارزه  جهانی  استکبار  با  هم 
دست  به  دست  مسئوالن  و  مردم  باید  پس 
یکدیگر داده و با توجه به تولید و صنعت این 
با  داریم  امید  ما  و  کنند  برطرف  را  مشکالت 
لطف و عنایت خداوند متعال مردم عزیز ما در 

این امتحان الهی نیز پیروز شوند.
نماینده ولی فقیه در ورامین با تاکید بر این که 
کریم و دعا انس بیشتری داشته  با قرآن  باید 
سیره  و  روش  از  پیروی  به  باید  افزود:  باشیم 
بدانیم  و  بدهیم  اهمیت  بیت  اهل  و  پیامبر 
عاقبت به خیری ما در همین بوده چرا که این 
دنیا  محل گذر است و دیر یا زود همه خواهند 
رفت و باید به فکر توشه آخرت باشیم و توشه 
بیت  اهل  و  قرآن  به  تمسک  جز  نیز  آخرت 
سفارش  هم  عزیز  مردم  به  لذا  نیست  میسر 
می کنم با مسئوالن در جهت مبارزه با بیماری 
همکاری کنند رعایت دستورات بهداشتی برای 
ضروری  بسیار  دیگران  و  خود  سالمت  حفظ 
همت  مردم  همکاری  با  است  امید  و  است 
سرزمین  این  از  بیماری  این  مسئوالن  بیشتر 

دور شود.

شهرداری  کارکنان  از  نفر   5
آبسرد بازداشت شدند 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند 
آبسرد  شهرداری  پرسنل  از  نفر   ۵ بازداشت  از 
گزارش های  براساس  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
توسط  شده  انجام  اطالعاتی  رصد  و  واصله 
شهرداری  پرسنل  از  نفر   ۵ گمنام  سربازان 
ساختمانی  و  مالی  تخلفات  جهت  به  آبسرد 

بازداشت شدند.
محمدتقی  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
منظور  به  متهمان  کرد:  خاطرنشان  تقی زاده، 
در  قضایی  مراجع  تکمیلی  تحقیقات  انجام 

بازداشت هستند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر رسیدگی های 

قضایی زیر نظر دادسرا در حال انجام است.

مشکالت،  رفع  و  پروژه ها  اجرای  روند  در  تسریع  و  رو  پیش  موانع  رفع  راستای  در   
در  همراه  هیات  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  پاکدشت  شهرستان  مردم  نماینده 
عضو  میرقاسمی  سیداصغر  و  رئیس  سیری  جلیل   ، شهردار میرزایی  کوروش  کنار 
هیات رئیسه شورای اسالمی شهر از سطح شهر و پروژه های در حال اجرای شهرداری 
شامل احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی و بلوار 35 متری امام خمینی )ره( و 

کانال آب سطحی شهر بازدید کردند.
مردم  نماینده  بشیری  فرهاد  دیدار  این  حاشیه  در  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
از  کارها  پیگیری  قدرت  و  سرعت  اسالمی  شورای  مجلس  در  پاکدشت  شهرستان 
سوی شهردار فرون آباد را قابل تقدیر دانست و بیان کرد: فعالیت های شهردار فرون 
آباد و اعضای شورای اسالمی شهر در راه آبادانی و خدمت به مردم باعث خوشحالی 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  راه  در  زیادی  مثبت  اقدامات  شاهد  اکنون  و  است 
فرون آبادی در راستای توسعه و پیشرفت شهر می باشیم و بابت اجرای این حجم از 

ح ها و پروژه ها و فعالیت های عمرانی تقدیر و تشکر می نمایم. طر
تش نشانی به منظور افزایش و تسریع ارائه خدمات   احداث ساختمان شماره 2 آ

ایمنی 
آتش   ۲ شماره  ساختمان  از  بازدید  حاشیه  در  آباد  فرون  شهردار  میرزایی  کوروش 
با  و  700مترمربع  حدود  مساحت  به  زمینی  در  ساختمان  این  این که  بیان  با  نشانی، 
آشیانه در حال احداث می باشد،  اداری و دو  زیربنای386 مترمربع شامل ساختمان 
ارتقای  شهری  خدمات  سرانه  میزان  ساختمان،  این  از  بهره برداری  با  کرد:  اظهار 
به  پیشگیری  و  ایمنی  خدمات  ارائه  در  تسریع  باعث  و  یافت  خواهد  توجهی  قابل 

شهروندان خواهد شد.
حوزه  توسط  و  بوده   اتمام  حال  در  نشانی  آتش  ساختمان  این که  به  اشاره  با  وی 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  اصلی  هدف  می گردد،  نظارت  شهرداری  عمرانی  و  فنی 

امدادرسانی مطلوب تر  و  کاهش زمان رسیدن به حادثه  را  این پروژه  از  برداری  بهره 
مهم  این  در  نیز  عزیز  همشهریان  امیدواریم  افزود:  و  دانست  شهروندان  به 

آتش نشانان را یاری کنند. 
وی در ادامه با بیان این که با افزایش مشارکت شهروندان در اجرای پروژه ها باعث 
و  همدلی  با  کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهیم  شهری  امور  در  تسریع  و  امید  نشاط، 
زمینه های  در  خدمت رسانی  امر  در  تسریع  زمینه  شهروندان  و  شهرداری  همیاری 

مختلف بویژه فعالیت های عمرانی فراهم می شود.
  تعریض بلوار 35 متری امام خمینی)ره(، یکی از مهم ترین مطالبات شهروندان

از پروژه های شهری همراه با نماینده شهرستان  آباد در ادامه بازدید  شهردار فرون 
تالش های  و  پیگیری ها  با  خوشبختانه  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  پاکدشت 
بسیار زیاد مجموعه مدیریت شهری و اعضای شورای اسالمی شهر و با جلسات و 
نشست های متعدد با مالک و رایزنی های صورت گرفته با مجموعه استانداری تهران 
 5100 آزادسازی  به  موفق  گرفته  صورت  توافقات  و  پاکدشت  شهرستان  فرمانداری  و 

مترمربع از عرصه و 1700مترمربع از اعیان شرکت مذکور گردیدیم.
اولویت  و  نیازسنجی  براساس  شهر  خیابان های  تعریض  ح  طر افزود:  ادامه   در  وی 
 ، معابر بهسازی  راستای  در  و  شهرداری  مختلف  حوزه های  کارشناسان   بندی 
اجرا  و  پیگیری  حال  در  ترافیکی  بار  کاهش  و  شهروندان  عمومی  تردد  سازی  روان 

می باشد.
وی در ادامه بیان کرد: برخی از امالک مشکالت بسیار زیادی را برای تردد در این محور 
 ، بلوار از  با تعریض این بخش  که  از مطالبات بحق مردم بود  کرده بود و یکی  ایجاد 
آمد عابران پیاده و خودروها تسهیل و ترافیک بلوار امام خمینی)ره( روان تر  رفت و 

خواهد شد.
بر آنها  تأثیر  و  عبوری  شبکه های  اهمیت  به  توجه  داشت:  اظهار  ادامه  در   وی 

ح تعریض معابر شهر  شکل گیری و ساخت فرم شهری و آزادسازی امالک واقع در طر
با توجه به تاکیدات اعضای محترم شورای اسالمی شهر جزو برنامه های شهرداری قرار 
دارد و از شهروندان محترم و مالکان عزیز نیز درخواست داریم خادمان خودشان را 

در مجموعه مدیریت شهری کمک و همیاری نمایند.
وی تاکید کرد : در حال حاضر جابه جایی تیر برق های روشنایی و پست برق فشار قوی 
ح می باشد که در صورت  و ایستگاه گاز از مهم ترین مسائل و مشکالت اجرای این طر

هماهنگی با سایر ادارات مربوطه این مشکل رفع خواهد شد.
   احداث بوستان زنان با هدف ارتقای سالمت و شادابی بانوان شهر

شهردار فرون آباد با بیان این که طراوت و شادابی هر شهر به سرسبزی و وجود فضای 
سبز آن بستگی دارد به طوری که می توان از فضای سبز به عنوان عنصر تنفسی هر 
شهر یاد نمود، تاکید کرد: این بوستان با هدف ارتقای سالمت زنان، توسعه نشاط و 

شادابی بانوان و ایجاد محیطی راحت و امن به بهره برداری رسیده است.
وی در ادامه افزود: ارتقای کیفیت فضاهای شهری و ایجاد طراوت و شادابی در شهر 
آنجایی که بوستان ها و پارک ها در سطح شهر  نیازمند حرکت همگانی می باشد و از 
می توانند نقش بسزایی در پر کردن اوقات فراغت شهروندان ایفا نمایند و فضاهای 
رفع  به  نسبت  آتی  روزهای  طی  تا  شدیم  آن  بر  سازند،  دلپذیرتر  آنان  برای  را  شهری 

موارد اصالحی این بوستان اقدام کنیم.
 ارائه خدمات حداکثری و افزایش مشارکت پذیری شهروندان در اداره شهر

خدمات  ارائه  گفت:  شهر  سطح  عمرانی  اقدامات  به  توجه  با  آباد  فرون  شهردار 
آنان  را برای نزدیکی هر چه بیشتر  حداکثری و نیز تسهیل زندگی شهروندان، زمینه 
فراهم  شهر  اداره  در  شهروندان  مشارکت پذیری  میزان  افزایش  و  شهرداری  به 
شهروندان  رضایت  کسب  بدانیم  باید  روند  این  با  که  است  حالی  در  این  می آورد 
و  تحول  در  مهمی  نقش  عمرانی  اقدامات  و  است  شهرداری  اصلی  اولویت های   از 

زیبا سازی چهره شهر دارد.
وی با اشاره به این که تمام دغدغه مجموعه مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر 
کسب رضایت شهروندان است، بیان کرد: در این زمینه تا حد توان از هیچ تالش و 
کوششی دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم با مشارکت شهروندان فهیم که بزرگ ترین 

پشتوانه مجموعه مدیریت شهری هستند روز به روز این رضایت بیشتر شود.
 بررسی مشکالت مدیریت شهری فرون آباد در دیدار معاون عمرانی وزیر کشور 
و توسعه  نژاد معاون عمران  با حضور جمالی  آباد  مشکالت مدیریت شهری فرون 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  روستایی  و  شهری  امور 
، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسالمی،   کشور
کوروش میرزایی شهردار و جلیل سیری رئیس شورای اسالمی شهر فرون آباد بررسی 

شد.
 در ابتدای این دیدار کوروش میرزایی شهردار فرون آباد به بیان مشکالت پیش روی 
از  آباد  فرون  شهر  افزود:  و  پرداخت  مختلف  حوزه های  در  شهری  مدیریت  مجموعه 
با توجه به نزدیکی به شهر  تازه تاسیس و نوپای استان تهران می باشد که  شهرهای 
تهران و اراضی مناسب دارای ظرفیت های مناسب در حوزه های مختلف سرمایه گذاری 
گذاران  با سرمایه  کامل جهت همکاری  آمادگی  می باشد و مجموعه مدیریت شهری 

بخش خصوصی را دارد.
وی بیان داشت: با وجود تمامی مشکالت پیش رو در طول این مدت سعی بر این 
میزان  جویی  صرفه  با  و  شده  بندی  اولویت  تعریف  و  فنی  موارد  رعایت  با  که  بوده 
پروژه های عمرانی  بیشتری را به اجرا برسانیم و اجرای پروژه های عمرانی در بخش های 
مختلف، در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان فهیم فرون آباد است 

و پیش بینی پروژه های عمرانی براساس نیاز شهر شکل می گیرد.
در توان  تمام  با  و  است  شهر  آبادانی  و  توسعه  ما  هدف  این که  به  اشاره  با   وی 
عزیز  شهروندان  و  کرد  خواهیم  تالش  شهر  فهیم  شهروندان  به  رسانی  خدمت 
بدانند در راه خدمت رسانی لحظه ای کوتاهی نخواهیم کرد، اضافه کرد: فعالیت های 
مشاهده  قابل  بخش ها  سایر  در  چه  و  خدماتی  و  عمرانی  بحث  در  چه  شهرداری 

می باشد. 
این  شیوع  از  پیشگیری  و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  اخیر  موج  به  توجه  با  وی 
گندزدایی  و  معابر  مداوم  ضدعفونی  بر  عالوه  شهری  مدیریت  کرد:  عنوان  ویروس 
شهر جهت تسریع و گسترش اطالع رسانی در خصوص دعوت شهروندان به رعایت 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  به  مربوط  بهداشتی  پروتکل های  و  دستورالعمل ها 
منحوس کرونا، نسبت به اطالع رسانی در سطح شهر و همچنین فضای مجازی اقدام 

نموده است.

رضایت شهروندان از اولویت های شهرداری ؛

قدردانی و  اجرا  حال  در  وژه های  پر از  بازدید 
آباد  ون  فر شهردار  از   

تاژ
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دوشنبه   19 آبان 1399   شماره 5798
ضمیمه رایگان روزنامه د  رشرق استان تهران

تا دوست بَُود، تو را گزندی نَبُود      
تا اوست، غبارِ چون و چندی نَبُود

بگذار هر آنچه هست و او را بگزین     
امام خمینی)ره(نیکوتر از این دو حرف، پندی نَبُود

به گزارش خبرنگار جام جم، با روی کار آمدن مدیریت شهری جدید رضایت 
شهروندان از خدمات شورا و شهرداری، نشان دهنده توسعه همه جانبه 
برای  گمان  بی  است.  شهری  مدیران  اثربخشی  و  کارآمدی  و  شهری  امور 
استخراج  میزان رضایت شهروندان بهتر است جنبه های مختلف عملکرد 
همت  و  تالش  با  و  گیرد  قرار  سنجش  و  مطالعه  مورد  شهرداری  و  شورا 

جهادی معنای خدمت صادقانه همراه با اقدام و عمل نمایان شود.
افزایش عدالت اجتماعی در توسعه امکانات بویژه در نقاط حاشیه ای   

شهر
میزان  افزایش  دانستن  مهم  ضمن  پاکدشت  تاجیک،شهردار  محسن 
توسعه محوری و رضایتمندی شهروندان اظهار داشت: مجموعه مدیریت 
اجرا  که دارد سرعت بخشیدن به  برنامه های پیش رویی  از  شهرداری یکی 
ح های نیمه تمام می باشد که  امیداریم تا پایان سال ، بخش  و تکمیل طر

ح های مهم عمرانی شهر تکمیل و به بهره برداری برسد. عظیمی از  طر
ح های  طر تکمیل  عملیات  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  پاکدشت  شهردار   
عمرانی شهر در شرایطی است که کشور با تنگناهای اقتصادی مواجه بوده 
ولی با مدیریت و برنامه ریزی صحیح، همواره با همدلی همگانی این مسیر 
پاکدشت  در  روز  به  روز  محوری  توسعه  و  بود  خواهد  گذرا  موقت  سخت 

متمدن رشد خواهد کرد.
تاجیک در ادامه افزود:  توسعه پایدار و متوازن شهری را نیازمند همکاری 
از اصول رفع  و مشارکت مردم با متولیان مدیریت شهری می دانیم و یکی 
از مناطق شهری به صورت  مستمر  بازدیدهای میدانی  مشکالت شهری،  
است و در این بازدیدها حضور در بین مردم و گوش سپردن به دغدغه های 
آنان را جزو برنامه های اصلی خود می دانیم که به صورت پایدار برقرار است.

اعضای  تعامل  و  همکاری  نتیجه  پاکدشت،  شهر  آبادانی  توسعه  روند 
شورای شهر با مدیریت شهری

مدیریت  مجموعه  همدلی  دانستن  مهم  ضمن  پاکدشت  شهردار 
اجرای  به جهت  شهر  شورای  بازوان  شهرداری  مجموعه   کرد:  اظهار  شهری 
همکاری  با  خوشبختانه  که  شوراست  سوی  از  ابالغی  کلی  سیاست های 
ح ها و پروژه های خوبی در مسیر خدمت رسانی هر  اعضای محترم شورا طر

چه بیشتر و بهتر به همشهریان عزیز صورت پذیرفته است.
وی اعضای شورای اسالمی شهر را وامدار و امانتدار مردم دانست و اظهار 
داشت: اعضای شورای شهر نسبت به مسائل و مشکالت شهر و شهرداری 
نمایندگی  وظیفه  که  مدتی  طول  در  نیز  اساس  همین  بر  و  دارند  دغدغه 
 ، مردم را بر عهده دارند باید با تالشی شبانه روزی و با تعامل مسئوالن شهر

شهرستان و استان  نسبت به رفع این مشکالت اقدام کنند.
اسالمی  شورای  کنار  در  شهری  مدیریت  مجموعه  افزود:  ادامه  در  تاجیک 
شهر تمام تالش و برنامه ریزی های الزم را برای توسعه شهر و ایجاد تحول 

در ساختارهای شهری و شهروندی شهر انجام می دهند.
تمامی  مسئوالنه  همکاری  گرو  در  را  شهر  توسعه  روند  تسریع  وی 
اهتمام  و  لزوم توجه  بر  و  دستگاه های دخیل در مدیریت شهری دانست 

جدی مدیران دستگاه های اجرایی به این امر تأکید کرد.
آبادانی شهر را نتیجه همکاری و تعامل اعضای  وی در عین حال توسعه و 
شورای شهر با شهردار و مدیران شهرداری دانست و افزود: تکیه بر اصل 
رمز  بیهوده  تنش های  و  هیاهو  از  پرهیز  شهری،  مدیریت  ثبات  تعامل، 

موفقیت مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهر و شهروندان بوده است.
و  جان  حفظ  و  ایمنی  رعایت   ، ساز و  ساخت  قانونی  مجوزهای  رعایت   

مال شهروندان را در بردارد
تاجیک  با بیان این که قانون مداری از اولویت های مدیریت شهری می باشد 
که شهرداری موظف  از ضوابط مصوب  ج  افزود: هر نوع ساخت و ساز خار
تخلفات  پرونده  گرفتن  شکل  موجب  می باشد  آنها  رعایت  به  مکلف  و 
و  می گردد  جرائم  یا  تخریب  رای  صدور  و  تخلفات  کمیسیون  به  ارجاع  و 
چنانچه استحکام بنای ملک تایید نگردد، متاسفانه ملک با حکم تخریب 
مواجه گردیده و هیچ نوع خدمات دهی بعدی به آن تعلق نگرفته و تمامی 

مسئولیت ناشی از آن بر عهده مالک می باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: طبق بسیاری از دستورالعمل های مصوب و قوانین 
موجود به منظور بهره مندی از بسیاری از تسهیالت بانکی، معامالت و اخذ 
از  به استعالم  اقدام  تابعه  ادارات  انشعابات و مجوزهای  اخذ  سند رسمی، 
پروانه  اخذ  و  اولیه  مراحل  متقاضی  که  صورتی  در  که  می نمایند  شهرداری 
برای  راهی  هیچ  باشد  نکرده  طی  قانونی  روال  طبق  را  پایانکار  تا  ساختمانی 
ملک  چنانچه  و  نمی باشد  شهرداری  طرف  از  مثبت  استعالم  پاسخ  صدور 
بدون پروانه و پایانکار مورد معامله غیر رسمی قرار گیرد خریدار باید خود 
آماده مواجهه با مشکالت عدیده ناشی از تخلف مالک اولیه و از دست  را 
دادن سرمایه خود نماید و شهرداری در این خصوص مسئولیتی نداشته و 

مکلف به رعایت ضوابط و مقررات جاری می باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: واحد پلیس ساختمانی موظف به جلوگیری از هر نوع 
ساخت و ساز غیر قانونی در راستای حفظ انضباط شهری بوده و در صورت 
ارجاع  انتظامی ضمن تنظیم صورتجلسه تخلف و  با همکاری ماموران  لزوم 
به دستگاه محترم قضایی جهت صدور دستور تخریب یا مقتضی نسبت به 
ممانعت از هر نوع ساخت و ساز اقدام خواهند نمود، لذا خواهشمند است 
قبل از هر نوع اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهر نسبت به اخذ مجوز 

قانونی اقدامات الزم از طرف شهروندان عزیز صورت پذیرد.
فراهم نمودن بسترهای مناسب برای تامین رفاه و آسایش شهروندان 

پاکدشت
مجموعه  تالش  تمام  شک  بی  داشت:  اظهار  پایان  در  پاکدشت  شهردار 
آسایش  و  رفاه  تامین  برای  مناسب  بسترهای  نمودن  فراهم  شهرداری 
فعالیت های  توان  تمام  با  شهری  مدیریت  مجموعه  است.  شهروندان 
تالش  تمام  شک  بی  می کند،   دنبال  شهر  سطح  در  را  خدماتی  و  عمرانی 
و  رفاه  تامین  برای  مناسب  بسترهای  نمودن  فراهم  شهرداری  مجموعه 
آسایش شهروندان است و در این راستا شاهد اجرای پروژه های مختلفی در 
شهر هستیم که این امر نشان دهنده تالش و برنامه ریزی منظم مجموعه 
مدیریت شهری است وی در ادامه خدمت رسانی، رفاه و آرامش مردم را جزو 
ضروری ترین اهداف شهرداری برشمرد و ایجاد بسترهای مناسب توسعه ای 
در سطح شهر را از مولفه های ایجاد شهری زیبا و مدرن عنوان نمود.وی در 
خاتمه اعالم کرد: اگر چه سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها از خواسته ها و 
پروژه ها  کیفیت  در  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  ماست  کاری  اولویت های 
شهر  در  پیش  از  بیش  که  داد  خواهیم  را  نوید  این  و  شود  انگاری  سهل 

متمدن پاکدشت توسعه ادامه دارد.

شهردار پاکدشت:

تاژخدمت رسانی، رفاه و آرامش مردم از اهداف شهرداری است
پر

ر


