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حضور مردم در ۱۳ آبان؛ مشتی 
بر دهان آمریکا

ساخت 2 هزار واحد مسکونی 
ارزان قیمت در فرون آباد

روستای کهن جعفرآباد اخوان با 3 هزار 
نفر جمعیت و 7 شهید معظم

روستای جعفرآباد اخوان از روستاهای کهن دشت ورامین با جمعیت 3 هزارنفری است. این روستا به لحاظ 
مسافت کم به شهر ورامین و همچنین وسعت زیاد، قابلیت توسعه چشمگیرتر و رشد روز به روزی را در میان 

دیگر روستاهای هم مانند خودش را دارد.
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهران محمد ضرابی رییس شورای اســامی روســتای جعفرآباد اخوان ضمن 

گرامیداشت روز روستا که کمتر از یک ماه است از آن...

دماوندی ها اراضی 
خود را به تهرانی ها 

نفروشند
2

42 3

2

2

4

شرق استان تهران

جام جم شرق استان تهران گزارش می دهد؛ 

ُسرنگ معتادان در دست کودکان محله  ده دستگاه خیرآباد

رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان ورامین 
پیرامــون مراســم توزیع یک وعــده غذای گرم 
در مهدهای کودک روســتایی و حاشــیه شــهر 
بیان داشت: ســازمان بهزیستی در حالی که سی 
و نهمین ســال خــود را می گذراند امــروز با ارائه 
ماموریت  های بســیار عاوه بر حمایت  های مالی 
با ورود به حوزه  های تخصصی در زمینه پیشگیری، 
درگاه بســیاری از آسیب  ها و معلولیت  ها را مسدود 

و همچنان دغدغه به زیستن افراد جامعه را دارد.
به گــزارش جام جم شــرق اســتان تهران، 
اعظم هراتی گفت: بی شــک سامت اجتماعی 
جامعه تحقق نمی یابد مگر با احســاس مسئولیت 
اجتماعی و اجماع همگانی اعم از مردم،مسئوالن 
و ارگان  هــای مختلف تا بتوان به اهداف مورد نظر 
دست یافت. این سازمان درصدد است در کنار ارائه 
خدمات و انجام ماموریت  ها با عملکرد شــفاف و 
توانمندسازی جامعه هدف بیش از گذشته رسالت 

خود را انجام دهد.
* معلوالن شهرســتان تسهیالت 

اشتغالزایی می گیرند
رئیــس اداره بهزیســتی ورامین در خصوص 
اشــتغال معلولین اذعان داشت: همه عوامل اداره 
بهزیستی شهرســتان به اتفاق مددکاران مجتمع 
توانبخشی شهید باهنر، راهکارهای اشتغال پایدار 
و مولد معلوالن را مورد بررســی قــرار دادند. وی 
بر مهم دانســتن اشــتغال مولد بر کثرت آن تاکید 
داشت و گفت: بهزیستی به عنوان یکی از نهادهای 
تسهیلگر در پروسه اشــتغال، وظایفی را بر عهده 
دارد که باهمدلی و مشــارکت مددکاران عملیاتی 

می شوند.

هراتــی در ادامــه گفــت: رقم تســهیات 
اشــتغالزایی در ایــن اداره تا ســقف ۵۰۰ میلیون 
ریال می باشــد،برابر بــا هماهنگی  های صورت 
گرفته و تعامات با بانک  های عامل،جامعه هدف 
بهزیستی می توانند از این شرایط استفاده نمایند و با 
مراجعه به مجتمع شهید باهنر از سایر شرایط بهره 

مندی اطاع یابند.
* توزیــع یک وعده غــذای گرم در 

مناطق حاشیه ای
هراتــی در خصوص نحــوه و آخرین اجرای 
مراســمات و اقدامات اداره بهزیستی بیان داشت: 
به مناســبت روز جهانی کودک مراســم افتتاحیه 
ســیزدهم توزیــع یک وعــده غذای گــرم در 
مهدکودک  های حاشیه ای و روستایی در قشاق 
قویینک زهری)عبدل آباد( ورامین با حضور معاون 
وزیر و هئیت همراه، فرماندار و تمام مســئولین در 

مهدکودک کوثر این روستا برگزار شد.
هراتی در ادامه افزود: به ترتیب برنامه این اداره 
نشست  های متعدد در خصوص شناسایی،پیگیری 
،نتیجه بخشی با نماینده جامعه هدف خود هستیم، 
به نحوی که مشکات جامعه ای مثل معلوالن در 
حوزه مناســب سازی معابر و منازل را مورد بررسی 
و گفتگو قرار داده و تا حصول نتیجه آن را با جدیت 
پیگیری می کنیم. رئیس اداره بهزیســتی ورامین 
در خصوص جامعه روشندل )نابینایان( شهرستان 
ورامین گفت: حال که در روز عصای ســفید قرار 
داریم بر خود واجب می دانم،روز عصای ســفید را 
تبریک بگویم و بدانیم عصای سفید چونان پرچمی 
است که به نشان اســتقال در دست روشندالن 
به حرکت در می آیدو آیینه ای اســت که قدرت و 
نعمت خدایی را به تماشــای تامل و تفکر دیگران 

می گذارد.
 روشــندالن شهرســتان ورامین اکثرا از افراد 
مستعدی می باشند، اما بیکاری مهم ترین معضل 
نابینایان عزیز ما می باشد. در صورتی که اگر قانون 
اختصاص سه درصد از جذب ارگان  های دولتی به 
افراد معلول اجرا شود،بســیاری از مشکات این 

قشر از جامعه برطرف خواهد شد.

هراتی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تعدادی 
از معلوالن تحت پوشــش بهزیســتی ورامین در 
دانشــگاه آزاد اسامی مشــغول ادامه تحصیل 
می باشــند که تمام هزینه های تحصیل این افراد 

توسط بهزیستی تأمین می شود.
وی تصریــح کــرد: بــه منظــور حمایت از 
خانواده های روســتایی تحت پوشش بهزیستی، 
طرح توانمند سازی مبتنی بر جامعه در شهرستان 
ورامین اجرا شــد که طی آن ۷۷۰ نفر از 33 روستا، 
تحت پوشش تسهیل گران بهزیستی قرار گرفته 
و از خدمات توانمند ســازی بهزیســتی برخوردار 
شــده اند.وی افــزود: به منظور حمایــت از زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، کار بیمه 
بازنشســتگی ۱۰۲ نفر از این افراد تأمین شــده و 
این افراد بعد از ۱۰ ســال بازنشسته شده و بی نیاز 
از حمایت بهزیستی، از خدمات بیمه بازنشستگی 
برخوردار می شوند.وی همچنین از ارائه سمعک، 
ویلچــر، عصا، ارجــاع به مراکز گفتــار درمانی و 
کاردرمانی، پرداخت هزینه های حق پرســتاری 
معلوالن ضایعــه نخاعی، ارائه پاک خودرو ویژه 
معلوالن، تعمیر مســکن و مناســب سازی منزل 
به عنوان بخشــی از خدمات بهزیستی ورامین به 
معلوالن یاد کرد.رئیس بهزیستی ورامین با تأکید 
برلزوم مناســب سازی معابر شهرستان برای تردد 
معلولین گفت: به منظور رفع مشــکات مربوط 
بــه معابــر، ورودی ادارات و نهادها و خیابان های 
ورامین، کمیته مناسب ســازی معابر هر ماهه به 
ریاست فرماندار تشــکیل و تصمیمات مناسب و 
اقدامات عملی در رفع مشــکات مربوط به تردد 

معلوالن اتخاذ می شود.

حمایت و پیگیری وضعیت جامعه هدف 
بهزیستی ورامین در اولویت است

جناب آقای مهندس رضا خانی
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ســاخت. غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دســت رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

محمد خانی سرپرست شهرستانهای شرق استان تهران

قبول آگهی، گزارش و خبر 
سرپرستی شهرستان های شرق استان تهران

۳624۱2۱۳
09۱27625854

محمد خانی

معاون اول رئیس جمهور:

خدمت جهادی به شهروندان همراه با 
رشد و توسعه برای شهر آبسرد
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بخشدار مرکزی پاکدشت:
خدمات ارزنده دولت در 
حوزه روســتایی غیرقابل 

انکار است

بخشــدار مرکزی پاکدشــت در نمایشگاه 
توانمندی های روســتاییان و عشــایر منطقه از 
خدمات دولت در روســتاها ابراز رضایتمندی و 
بخشیدن حیات دوباره به روستاها را عنوان کرد.

به گزارش جام جم شــرق استان تهران رضا 
خانی در ایــن همایش گفــت: بخش مرکزی 
شهرستان پاکدشت با وجود بیش از هزار هکتار 
ســطح زیر کشــت گلخانه ای حدود یک پنجم 
اراضی گلخانه ای کشور را در خود جای داده است 
و ساالنه حدود یک میلیارد گل شاخه بریده تولید 
می کند و بدین جهــت پایتخت گل وگیاه ایران 
اسامی نام گرفته اســت.وی افزود: همچنین 
بیشترین تعداد خانوار عشــایر استان تهران در 
بخش مرکزی شهرستان پاکدشت به امر رونق 
تولید و تأمین مایحتاج مردم اشــتغال دارند و با 
تولیــد ۲۵ درصدی تولیدات دامــی و پروتئینی 

استان تهران نقش مهمی ایفا می کنند.
 این مقام مسئول تصریح کرد: دولت تدبیر و 
امید نگاه ویژه ای به روســتاها دارد و معتقد است 

توسعه روستاها زیربنای توسعه ملی است.

آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
رودهن، بر خط ســازندگی و 

توسعه

قرارداد همکاری دانشــگاه آزاد اســامی 
واحد رودهن با شــهرداری شهر جدید پردیس 
با هدف مهارت آموزی دانشجویان و در راستای 
سیاســت  های کان و همچنین رویکرد جدید 
مدیران دلســوز دانشگاه آزاد اسامی به منظور 
ارتقای توانمندی عملی و مهارتی دانشــجویان 
در کنار یادگیــری مفاهیم نظری و انتقال توان 
علمی دانشــگاه به ســایر نهادها منعقد گردیده 

است.
به گزارش جام جم شرق استان تهران، دکتر 
حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
واحــد رودهن در ایــن زمینه گفت: دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد رودهن با اســتفاده از توان 
و ظرفیت هــای علمی خــود در زمینه معماری 
و شهرســازی و با توجه به رویکرد مســئولیت 
اجتماعــی دانشــگاه در حل مســائل منطقه و 
مســئله محور بودن رسالت این دانشگاه، بر آن 
شــد که به کمک شهرداری شهر جدید پردیس، 
شهر دانش و فناوری در زمینه طراحی و مشاوره 
بر اساس اصول معماری اسامی- ایرانی اقدام 
نماید.در همین راســتا و به منظور بهبود عملکرد 
ترافیکی، طراحی و مشــاوره پــروژه بدنه جاده 
قدیــم شــهر پردیس حدفاصل پل فاز هشــت 
تا ابتدای بومهن نیز با شــهرداری شــهر جدید 

پردیس توافق به عمل آمد.

والیبال شهرداری ورامین 
از جام باشگاه های جهان 

حذف شد

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال حذف 
تیم شــهرداری ورامین قهرمان ایران و آسیا را 
به علت عدم پرداخت بدهی بازیکن خارجی این 

تیم توسط فدراسیون جهانی را تایید کرد.
منوچهر پورحســن در گفت وگــو با خبرنگار 
فارس از حذف تیم والیبال شــهرداری ورامین 

از لیگ باشگاه های جهان خبر داد.
وی گفــت: فدراســیون جهانی با ارســال 
نامــه ای به این تیم، عــدم پرداخت بدهی به دو 
بازیکن خارجی در ســنوات گذشته را دلیل این 

محرومیت عنوان کرده است.
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رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین گفت :در ادامه گشت مشترک 
بازرسان اتاق اصناف شهرستان ورامین و اداره دامپزشکی از واحدهای 
صنفی مرغ و گوشــت، مواردی همچون رعایت بهداشت، کم فروشی، 

گران فروشی مورد نظارت قرار گرفت.
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهران،ورامین، سید عباس میری 

افزود:در این بازدید ها ۲۰۰ کیلو انواع گوشت، مرغ و آالیش مرغ فاسد 
و منجمد کشــف و با حضور نمایندگان نهادها معدوم شد.

وی تصریــح کرد : بازرســان اتــاق اصناف شهرســتان ورامین در 
هفته های گذشــته نیز چند مورد از وجود گوشــت های آلوده و فاسد را 
کشــف کردند و در این خصوص با رعایت قانون بــا متخلفان برخورد 

جدی خواهد شد.
رئیــس اتاق اصناف شهرســتان ورامین در خصــوص برخی قهوه 
خانه ها گفت:تیم بازرســی و نظارت اتاق اصناف و پلیس اماکن  نیروی 
انتظامی شــرق اســتان تهران در جلسه مشــترک بر نظارت بیشتر و 

برخــورد با متخلفان احتمالی تاکید کردند.

کشف 200 کیلو گوشت فاسد در ورامین 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

بعداز ظهر یک روز با دیگر دوســتان خبرنگار به 
محله ای به نام ده دســتگاه در منطقه خیرآباد ورامین 
که در ورودی شهر قرار دارد سری زده و گزارشی تهیه 
کردیم تا شاید اتفاقات مثبتی پس از انعکاس آن برای 

اهالی رقم بخورد.
محمدخانی – خبرنگار جام جم شــرق 
اســتان تهران: یک روز با توجه به گزارش های 
مردمی نســبت به بی توجهی بــه این محل که  از پر 
رفت و آمدترین مناطق شهر با جمعیتی متمرکز) اکثرا 
کارگرنشین و کم بضاعت و کم برخوردار( از این محله 

بازدید کردیم و با ساکنان به گفت وگو پرداختیم.
آســمان آفتابی کم کم داشــت جــای خود را به 
تاریکی و آســمان مهتابی مــی داد و رفته رفته هم 
حضور مصرف کننــدگان موادمخــدر در محل به 
چشــم می آمد کــه در کنار درخت هــای آن محل 
که می توانســت مکانی مناســب برای تفریح دیگر 
شهروندان باشد، تجمع کرده بودند و دیگر می شد نام 
آن را محل تجمع معتادان و زباله گردها دانســت که 
بغض خانواده های آبرومند را برانگیخته بود و در این 
میان طی صحبت هایی که با مردم آن محل داشتیم 
متوجه شــدیم که کودکان آنهــا در معرض خطرات 

مختلفی قرار دارند.
زمان زیادی از حضورمان نمی گذشت که به یک 
باره کودکی با ُســرنگ آلوده به دست که از نزدیکی 
محــل تجمع معتادین که چنــدان فاصله ای با آنها 
نداشت و به خیال خود اسباب بازی خود را فراهم کرده 
به سمت مادر خود با ذوق و هیجان می دوید و مادر نیز 
با مشاهده این وضع با حالت ترس و اضطراب آن را از 
دست کودک کشید و از شدت ناراحتی و عصبانیت و 
با حالی بغض آلود به خانه خود بازگشت. در این باره با 
اهالی منطقه و نمازگزاران مسجد عاشورا به صحبت 
پرداختیم که متوجه شــدیم این محله از توجه برخی 
مسئوالن دور مانده و تبدیل به محله ای برای تجمع 
معتادیــن و اراذل و اوباش شــده، مردم اینجا عامل 
اصلــی حضور افراد نابهنجار را کــه از نقاط مختلف 

حتی پایتخت به اینجا کشیده می شوند وجود چندین 
خرابه و خانه متروکه یــا انبارها و چهاردیواری های 

بااستفاده می دانند.
به گفته اهالــی، هر کدام از این مکانها به صورت 
گروهی یا تکی به عنــوان خوابگاه یا محل مصرف 

موادمخدر برای معتادین تبدیل شده است.
 یکی از اهالی چنین عنوان می کند: سال هاســت 
در این محل زندگی می کنم. در اینجا کســی قدرت 
اعتــراض ندارد چون نمی دانیم چه اتفاقی بر ســر ما 
می آیــد. به خاطر همین خیلی وقت اســت که فقط 

سکوت را انتخاب کردیم.
* خرابــه و زمین های خالی؛ بالی جان 

محله
در ده دستگاه خیرآباد خصوصاً در انتهای خیابان، 
بین خانه ها یا خرابه ای خالی از ســکنه است یا زمینی 
رها شــده که زمســتان ها محل تجمع آب باران که 
تبدیــل به لجن زار می شــود و دیــوار خانه کارگر یا 
شــخصی را نم زده و خراب می کند، قرار گرفته است. 
شب ها یا حتی در دل روز نه کسی از داخل آن خبر دارد 
و نه انگار صاحب دارد اما در تاریکی شــب ها و گرگ 
و میش شدن آسمان هر کدامش قطعه بهشتی برای 
معتادان از زن و مرد گرفته تا نوجوان و... است که اینجا 

را محلی امن برای استعمال می دانند.
* نبود امنیت روانی و حقوق شهروندی

امنیت، آرامش روانی و حق زیســتن بدون ترس 
حق هر انســانی اســت و این مطالبــه اصلی اهالی 

اینجاست. 
سرقت که خود پدیده ای از حضور عامان فروش 
مواد مخدر و مصرف کنندگان اســت که حتی برخی 
سرقت ها نه تنها به مال بلکه به جان افراد و متأسفانه 
کودکان آسیب زده است.به طور مثال مادری می گفت 
چند وقت پیش فرزندم مشغول بازی کردن با هم سن 
و ســال های خودش بود و ما خانم های همسایه هم 
دور هم مشغول صحبت بودیم که یکدفعه فرزندم که 
کمی هم گوشــش زخمی شده بود به سمتم آمد و با 
ترس و وحشت گفت فردی گوشواره هایش را درآورده 
و وقتی که ممانعت کرده با زور از گوشــش کشیده و 
متواری شــده و دیگری گفت حتی به کفش کودک 
هــم رحم نمی کنند و با یــک غفلت کوچک آن را از 

بچه ها گرفته و ناپدید می شوند. 
آقایــی که تازه از محــل کار خود آمده بود متوجه 
حضور ما شــد و با اینکه بســیار خسته بود در جمع ما 
حاضر شــد و می گفت: پــس از اینکه از محل کار به 
خانه می آیــم بجای اینکه اســتراحت کنم دغدغه 

ســرقت خودروی خود را دارم که مبادا وسیله نقلیه ام 
که با آن مسافرکشی هم می کنم طعمه سارقان شود 
چون می دانم اگر غافل شوم امکان سرقت ماشین یا 
الســتیک و قطعات آن بسیار زیاد است و اینجا از این 

اتفاقات افتاده است.
* قبرخواب و خرابه خوابی 

پیاده به سمت آخر خیابان رفتیم، همانطور که دور 
می زدیم وارد خرابه ای شدیم که در کنار خانه ای بود 
کــه هر از گاهی مادر آن خانه بیرون را نگاه می کرد و 
منتظر فرزند خود بود که از مدرســه به ســامت باز 
گردد.  پس از مجتمع مسکونی به کپرهایی رسیدیم 
که کســی داخلش نبود. از هرکس پرسیدیم کسی 
نمی دانســت اینها متعلق به کیست اما شب ها ظاهرا 

صاحبان خاص خود را داشت. 
* خواسته های کوچک اما چاره ساز

در ابتدا که وارد شــدیم فکر می کردیم که شــاید 
اقدامات بســیاری باید برای این محله انجام داد ولی 
با یک نگاه کلی متوجه شــدیم روشــنایی معابر که 
جزو حقوق اولیه شــهروندی است یکی از معضات 
آن هاســت و رفع این دغدغه ساکنین کار سنگینی 
نیســت.البه الی حرف های اهالی متوجه شــدیم 
با اصرار و درخواســت و پیگیری های متعدد و دیدار 
با چهره های مختلف سیاســی شهر توانسته اند بعد 
از مدت طوالنی صاحب بوســتانی شــوند که با آن 
درصدی از این اســترس و نامتعــارف بودن محل 
کاسته شده اما مشکل اساسی و مهم، وجود خرابه ها و 
خانه های متروکه می باشد که برای معتادان و عامان 
فــروش مواد مخدر در آن محــل حکم کاخ را دارد و 

پناهگاهی امن برای آنهاست.
از این دســت محات در حاشیه شهر ورامین به 
وفور دیده می شــود اما باید چاره ای اندیشــید و این 
مناطق را از آســیب های اجتماعی پاک کرد تا مردم 
خوب اینجا و جاهــای دیگر حتی االمکان به حقوق 
اولیه خود برســند و روح و روانشــان درگیر این گونه 

مسائل نشود.

جام جم شرق استان تهران گزارش می دهد؛ 

ُسرنگ معتادان در دست کودکان محله  ده دستگاه خیرآباد
انتظــار  قرچــک، چشــم 
بهره بــرداری از 32 پــروژه 

عمرانی

شهردار قرچک گفت: 3۲ پروژه عمرانی در سطح 
شــهر در حال انجام اســت و به جــد پیگیر به نتیجه 
رسیدن این پروژه ها هستم که تعدادی از آن ها بزودی 

به بهره برداری می رسد.
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهران، جلسه 
توجیهــی و ارزیابــی عملکرد شــهری و شــورای 
اســامی شــهر قرچک با حضور بهمــن خطیبی 
فرماندار، ســلیمانی راد مدیرکل دفتر امور شهری و 
شوراهای اســتانداری تهران، محسن خرمی شریف 
شهردار، اعضای شورای اسامی، معاونان شهردار، 
شــهرداران مناطق و کارشناســان مربوطه در سالن 

اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
محسن خرمی شریف در این جلسه اظهار داشت: 
قرچک از شــهرهایی است که دارای تراکم جمعیتی 
باالســت که حجم زیادی از سرریز جمعیت تهران به 

قرچک مهاجرت کردند.
وی افزود: در آینده شهر قرچک یکی از قطب های 
مهم صنعت در استان تهران و حتی کشور خواهد بود.

خرمی شــریف خاطرنشان کرد: پویایی در شهر از 
موضوعات پراهمیت اســت و شهر قرچک به سمت 

پویایی در حرکت است.
شــهردار قرچک گفت: با تاش شورای اسامی 
شــهر و تصمیمات اجرایی در سال گذشته، ۵۷ درصد 
بودجه به فعالیت های عمرانی اختصاص داده شــد و 

الباقی برای هزینه های جاری اختصاص یافت.
وی بابیان اینکــه تاکنون پروژه های مختلفی در 
ســطح شــهر تعریف و به بهره برداری رسیده است، 
افزود: 3۲ پروژه عمرانی در سطح شهر در حال انجام 
اســت و به جد پیگیر به نتیجه رســیدن این پروژه ها 
هســتم که تعدادی از آن ها بــزودی به بهره برداری 

می رسد.

احداث ســالن ورزشــی 
چندمنظوره در بومهن 

ســعید علی بخشی شــهردار بومهن ضمن مهم 
دانســتن باال بردن سطح سامت و ورزش منطقه  از 
ساخت و مراحل بتن ریزی احداث سالن ورزشی چند 

منظوره در شهرآباد خبر داد.
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهــران، این 
مدیر شــهری افزود: مجموعه شــهرداری، یکی از 
اولویت های مهمــی که به دوش می کشــد، احیاء 
حقوق اولیه شــهروندی برای شــهروندان والیی 
بومهن می باشد، سعی بر این داریم تا با تاش بیشتر 
سطح امکانات رفاهی و فرهنگی،ورزشی را در تمامی 
محله های شــهر افزایش دهیم و سطح رضایتمندی 

توسط همشهریان را روز به روز بیشتر کنیم.

در فازهای 7 و 8 ؛
2 ناحیــه خدماتــی جدید 
شــهرداری پردیس احداث 

می شود
کــورش گلریز اذعان داشــت: شــهر پردیس به 
لحاظ توســعه شهری و همچنین نرخ رشد جمعیت در 

باالترین رده های شهرهای کشور قرار دارد.
به گزارش جام جم شرق استان تهران وی ادامه داد: 
این مهم به واسطه ساخت و تحویل تدریجی واحدهای 
مسکونی سایت های در دست احداث مسکن مهر ایجاد 
شــده و باید توازن در رشد دو شاخص مذکور و توسعه 
امکانــات زیربنایی و روبنایی رعایت شــود.این مقام 
مسئول اضافه کرد: از این رو، مدیریت شهری پردیس 
در راســتای خدمات رسانی هرچه بهتر به شهروندان 
جدیــد و جلوگیری از بروز خلل در امور خدماتی، طرح 
احداث دو ناحیه خدماتی جدید شــهرداری پردیس در 

فازهای هفت و هشت را در دستور کار قرار دارد.
شهردار پردیس در ادامه گفت:فاز هفت به واسطه 
وجود بیش از سه هزار واحد کارگاهی کوچک و متوسط 
و همچنین فاز هشت به عنوان یکی از سایت های جدید 
مسکن مهر از اهمیت بسیاری برخوردار است و این دو 
مرکز می تواند امــور خدماتی را با کیفیت بهتری ارائه 
دهد.گلریز تصریح کرد: در حال حاضر ناحیه خدماتی 
فاز هفت در مرحله آرماتوربندی و فاز هشت در مرحله 
بتن ریزی قرار داشــته و امور عمرانی خود را ســپری 

می کند.

خبر خبر

فرمانده سپاه شهرستان ورامین گفت: آمریکا آخرین 
تاش های خود را در قالب فشار حداکثری به ایران وارد 
می کند و از آن طرف دنبال مذاکره است که به خیال خود 

به دنیا بفهماند فشارها سبب تسلیم ایران شده است.
 سرگرد سعید تاجیک در حاشــیه جلسه ۱3 آبان در 
شهرســتان ورامین در گفت وگو با ایســنا  اظهار کرد: 

همانطــور که امام خمینی)ره( فرمودند ۱3 آبان انقاب 
دوم برای ما بوده است و امروز هم چون آمریکا در آبان ماه 
از ایــران بیرون رفت؛ در آبان ماه هم می خواهد برگردد. 
وی گفــت: آمریکا آخرین تــاش های خود را در قالب 
فشار حداکثری به ایران وارد می کند و از آن طرف دنبال 
مذاکره است که به دنیا بفهماند فشارهای ما باعث تسلیم 

ایران شد که این آرزو را به گور خواهد برد.
فرمانده سپاه ناحیه ورامین در ادامه بیان کرد: حضور 
همه اقشار در مراسم امسال بسیار مهم است و این حضور 
برای دشمنان پیام نه سازش و نه تسلیم ایرانیان را با تکیه 
بر ســیره عاشورا  نشــان خواهد داد. تاجیک یادآور شد: 

بســیج و سپاه امسال برای ۱3 آبان در کنار آحاد مردم با 
تمام قوا آماده خلق حماسه ای دیگر می باشد. وی خاطر 
نشان کرد: روز سیزدهم آبان ۱3۵۷ روز اوج تظاهرات و 
مخالفت دانش آموزان و دانشجویان علیه رژیم پهلوی 
بود. دانشگاه تهران که از مدتی پیش به محل گردهمایی 
دانشــجویان مخالف رژیم تبدیل شــده بود، در آن روز 

شاهد یکی از گسترده ترین تجمعات دانشجویان بود.
تاجیک با بیان اینکــه ۱3 آبان از خاطره انگیزترین 
روزهای انقاب شکوهمند اسامی است، گفت: شاید 
تاریخ معاصر مــا روزی بدین اهمیت و بزرگی کمتر به 
یاد داشته باشیم، سیزدهم آبان زادروز انقابی بزرگتر و 

سالگشت تبعید بینانگذار جمهوری اسامی و روز دانش 
آموز اســت. هر یک از این مناسبت ها خود کافی است 
کــه نظرها را به خود برگرداند و دیده ها را خیره کند.این 
مسئول به پیام روز سیزدهم آبان اشاره کرد و گفت: روز 
ســیزدهم آبان به همه مستضعفان جهان آموخت که بر 
ضد مستکبران قیام کنند و حقوق از دست رفته خویش 
را از چنگال اســتکبار و اســتعمار بیرون کشند. پیام روز 
ســیزدهم آبان به مســلمانان این است که  تنها در برابر 
پروردگار جهانیان و مکتب توحید به نماز بایستند و فقط 
در پیشگاه خدا کرنش کنند و تا همیشه زمان در برابر ظلم 

و زورگویی ابرقدرت ها سرتسلیم فرود نیاورند.

حضور مردم در 13 آبان؛ مشتی بر دهان آمریکا

دادســتان عمومی و انقاب شهرستان دماوند 
در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۲۰ مورد تخریب 
در راستای حفظ اراضی کشاورزی و زراعی صورت 
گرفت و دستورات قضایی الزم در جهت آزادسازی 
حریم و بســتر رودخانه صادرشده که در دست اقدام 

است.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان تهران 

حسن ابراهیمی بسابی همچنین از صدور ۲۰۰ مورد 
دستور تخریب ساخت وســاز غیرمجاز در راستای 
حفظ اراضی کشــاورزی و زراعــی خبر داد و گفت: 
حدود ۸۰ مورد دستور تخریب در راستای آزادسازی 
حریم آزادراه فیروزکوه نیز صادرشــده که در حال 

مهیا شدن تدارکات الزم جهت اجراست. 
دادســتان دماوند با تأکید بــر حمایت از فعالیت 
واحد های تولیدی و حل مشــکات قضایی آن ها 
بیان کرد: در این راســتا ساخت وسازهای غیرمجاز 
اطــراف شــهرک صنعتــی دو که بــرای فعالیت 
واحد های تولیدی شهرک صنعتی مزاحمت داشتند 
تخریب شدند. ابراهیمی بسابی در پایان خاطرنشان 
کرد: در خصوص شهرک صنعتی یک نیز اقداماتی 
در جهت تقویت و مســتقل کردن شــبکه برق آن 
صورت گرفته تا واحد های تولیدی بتوانند در فضای 

مناسبی به فعالیت های تولیدی خود بپردازند.

80 دستور تخریب برای آزادسازی 
حریم آزادراه فیروزکوه

معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
برای حفظ اراضی کشــاورزی، دماوندی ها 
اراضــی خود را بــه تهرانی ها نفروشــند، 
گفت: کمربنــدی دماوند را مورد توجه قرار 

می دهیم.
به گزارش جام جم شــرق استان تهران 

اســحاق جهانگیری در مراســم هنرستان 
فنی و حرفه ای شهرســتان دماوند تصریح 
کرد: دماوند منطقه ای در قلب استان تهران 
با شرایط اســتثنایی، آب و هوا و کشاورزی 
مناسب است و این مســتلزم این است که 
دماوندی ها حساسیت ویژه ای داشته باشند 

که تهرانی ها، اراضی کشاورزی آنها را تبدیل 
به ویا نکنند، ما با ویاســازی در جای خود 

مخالف نیستیم.
 اما گاهی تصرفات ناحقی اتفاق می افتد.

جهانگیــری در ادامه  بیان کرد: فســاد 
اقتصادی در دو زمینــه پول و اراضی بیش 

از بقیه زمینه ها رخ می دهد، منابع ملی کشور 
و اراضــی از جمله جاهایی اســت که باید 
حساســیت ویژه ای در این خصوص وجود 

داشته باشد.
وی تصریــح کرد: در خصوص مســأله 
کشــاورزی نیــز اصرار داریم که مســائل 

کشاورزان را حل وفصل کنیم .
امیدواریم که دغدغه آنها برطرف شود؛ 
عاوه بر این، امروز بحث کمربندی دماوند 
نیز مطرح شــد که این موضوع حتماً مورد 

توجه قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور:

دماوندی ها اراضی خود را به تهرانی ها نفروشند

مدیر آبفای پیشــوا گفت: در راستای تأمین 
و تولید پایدار آب شــرب موردنیاز شهروندان 
پیشــوا دو حلقــه چاه جدیــد در حال حفاری 

است.
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهران 
محمدرضــا رمضان زاده با اشــاره به جمعیت 
روبه رشد شــهر پیشــوا و در پی آن افزایش 

تقاضا برای مصرف آب، افزود: با توجه به روند 
رو به رشــد جمعیت و مهاجرت شــهر پیشوا، 
تأمیــن، تولید آب متناســب با ایــن جمعیت 
امری ضروری اســت به همیــن منظور مهر 
امســال عملیات حفــاری دو حلقه چاه جدید 

کلید خورد.
 وی اضافــه نمــود: هم اکنــون عملیات 
حفــاری یک حلقــه چاه که زودتر آغاز شــد 
9۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و چاه 
دیگری نیــز مطابق برنامــه در حال حفاری 
اســت و بافاصله با پایــان عملیات حفاری 
آزمایــش پمپاژ انجام می شــود. رمضان زاده 
تصریح کرد: بر اساس پیش بینی ها و اقدامات 
انجام شــده بزودی با اجرای خطوط انتقال و 
جمع آوری، برق رسانی و تجهیز، این دو حلقه 

چاه وارد مدار بهره برداری می شوند.

حفاری 2 چاه در مدار آبرسانی 
به پیشوا عملیاتی شد 



3چهارشنبه اول آبان ۱۳98   شماره 55۱0ضمیمه رایگان روزنامه در شرق استان تهران
روستای کهن جعفرآباد اخوان با 3 هزار نفر جمعیت و 7 شهید معظم

شهردار فرون آباد در خصوص ساخت واحد مسکونی ارزان قیمت گفت: احداث ۲ 
هزار واحد مسکونی ارزان قیمت توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای 

کمک به اقشار آسیب پذیرجامعه در این شهر اجرایی شده است.
به گزارش جام جم شــرق استان تهران شــهردار فرون آباد در این رابطه افزود: 
این پروژه با همکاری شــهرداری و شورای اسامی شــهر فرون آباد، وزارت راه و 
شهرســازی و بانک مسکن در زمینی به مساحت 3۸ هکتار اجرایی شده است و بر 
اساس منویات رهبر معظم انقاب در حمایت از اقشار کم درآمد در اختیار این افراد 
قرار می گیرد. وی اظهار داشت: این واحدهای مسکونی پس از نهایی شدن توافق 
در شهرداری و شورای اسامی شهر فرون آباد و اخذ مجوزالزم از استانداری تهران 
بر اساس طرح ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(با در نظر گرفتن امکانات کامل 

مذهبی و آموزشی  از جمله مسجد  اماکن تفریحی مدرسه و. .. احداث می شود.
 میرزایی افزود: با هدف توســعه شــهر فرون آباد و اجرای پروژه  های زیربنایی 
و با کیفیت پروژه مســکونی دیگر توســط بخش خصوصی در مجاورت این حرف 
در زمینی به مســاحت ۲3۴ با یک هزار و ۸۰۰ واحد مســکونی احداث می شود وی 
گفت: در این طرح مشکات و فضای سبز مدرسه فرهنگسرا و مجتمع  های اداری 

و تجاری ساخته خواهد شد.
* کسب رضایت شــهروندان در اولویت مجموعه شهرداری و 

شورای اسالمی شهر فرون آباد
شــهردار فرون آباد با توجه به مهم دانســتن رضایت شهروندان افزود: اولویت 
مجموعه شــهرداری و شورای اسامی شهروندان می باشد و مجموعه تا حد توان 
از هیچ تاش و کوششــی دریغ نخواهد کرد تمام تاش خود را به کار گرفتیم تا در 
جهت خدمت رســانی هرچه بیشــتر به مردم گام برداشته و امیدواریم که روزبه روز 

رضایت شهروندان بیشتر شود.
میرزایی با اشــاره به نقش شورای اسامی شهر در اجرای طرح ها و برنامه های 
مختلف با هم اندیشــی به همراه اعضای شورای اســامی شهر گفت: این امر در 
جهت پیشــبرد اهداف ستودنی اســت زیرا  مجموعه شهرداری و شورای اسامی 
شهر می تواند خدمات را به مردم ارائه دهند که همیشه در اذهان مردم ماندگار شود. 
وی همراهی اعضای شــورای اسامی شهر را نقطه عطفی برای مدیریت شهری 
برشــمرد و گفت: وحدت همدلی و همکاری شورای اسامی فرح آباد تاثیر بسزایی 
در پیشبرد اهداف عمرانی شهرداری داشته است چون غذایی که از مهندس کوروش 
میرزایی شهرداری فرون آباد در پایان از فرماندار شورای اسامی شهر فرون آباد و 
تمام  مسئولین ای که نهایت همکاری را با مدیریت شهری فرون آباد داشتند تقدیر 

و تشکر نمود.
* تجلیل از آتش نشانان شهر فرون آباد

آتش نشــانان شهر فرون آباد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی 
با حضور  هادی تمهیدی فرماندار شهرســتان پاکدشت و کوروش میرزایی شهردار 
و اعضای شــورای اسامی شهر فرون آباد تجلیل شدند و شهردار فرون آباد در این 
مراســم ضمن تبریک روز آتش نشــانی عنوان کرد: آتش نشانی از جمله مشاغل 
خطرناک می باشــد که جز با توکل به خدا قابل انجام نیست لذا هیچ تغییر و پاداشی 

نمی تواند جوابگوی زحمات آتش نشانان شود.
وی در ادامه اذعان داشــت: کارکنان آتش نشــانی باید با آموزش  های مستمر 
و آمادگی جســمانی همواره خود را جهــت رویارویی با حوادث آماده نمایند و آتش 
نشــانان باید آموزش را ســرلوحه کار خود قرار دهند گفتنی است در پایان مراسم از 
زحمات و تاش های پرسنل آتش نشانی شهرداری نورآباد با اهدای لوح و هدایایی 

تقدیر به عمل آمد.
* گسترش همکاری  شهرداری با جمعیت هالل احمر 

 شــهردار فرون آباد در دیدار با رئیس جمعیت هال احمر شهرستان پاکدشت و 
هیئت همراه با حضور عضو شــورای اســامی شهر فرون آباد و معاون اداری مالی 
شهرداری  خواستار انعقاد تفاهم نامه بین جمعیت هال احمر شهرستان پاکدشت 
و مجموعه مدیریت شهری شورای اسامی شهر شد و از همکاری و تعامل هرچه 
بیشتر و گسترش و افزایش همکاری ها بین این دو مجموعه سخن به میان آورد و 
افزود: در راستای تسهیل در فرآیند خدمات رسانی توانمندسازی فعالیت های مرتبط 
با مدیریت بحران ارتقای ســطح آمادگی و ایمنی در این خصوص هســتیم. وی با 
بیان اینکه اکنون در حوزه آتش نشــانی شهرداری تعدادی از پرسنل و آتش نشانی 
امدادگران نیز بوده و به خدمات رســانی مشغول هستند خواهان تعامل دو جانبه با 
جمعیت هال احمر شــد و گفت با ایجاد ساختاری منسجم بتوانیم از این پتانسیل 
اســتفاده بیشــتری ببریم در ادامه این جلسه علی کاظم زاده رئیس جمعیت هال 
احمر شهرســتان پاکدشــت با تقدیر و تشکر از نگاه ویژه و دغدغه مدیریت شهری 
در خصوص خدمت رســانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان بیان داشت: تعامل و 
همکاری جمعیت هال احمر و شهرداری در شرایط عادی و بحران وضعیت مدت را 
ایجاد می نماید. وی عنوان کرد: آمادگی آموزشهای امدادی به نیروهای آتش نشانی 

شهرداری نیز داریم.
* صدور پروانه ســاختمانی در بافت فرســوده با احتساب 50 

درصد تخفیف 
 کوروش میرزایی شــهردار فرون آباد اظهار داشت: جهت اجرای آیین نامه  های 
اجرایی برنامه ملی بازآفرینی پایداری شــهری و جهت تشــویق به نوسازی بافت 

فرسوده مالکینی که اماک آنها در محدوده بافت فرسوده واقع گردیده مشمول ۵۰ 
درصد تخفیف صدور پروانه ســاختمانی می گردند. وی در ادامه عنوان کرد: برنامه 
اجرایی بازآفرینی شهری شامل مجموعه اقدامات در مناطق هدف است به نحوی 
که عاوه بر ارتقاء اســتانداردهای مســکن ســرانه فضای عمومی و دسترسی به 

خدمات شهری منجر به توسعه زیرساخت های شهری  شود.

ساخت 2 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در فرون آباد

اشــتغال، حمایــت از ظرفیت های روســتا 
و رفــاه؛ اولویــت دهیــاری جعفرآبــاد اخــوان

هومن منصوری از  دهیــاران جوان و جهادی 
این روزها در بخش مرکزی شهرستان ورامین که 
مدیریت دهیاری جعفرآباد اخوان را برعهده دارد. با 
توجه به نامگذری سال 9۸ توسط رهبر انقاب که 
ســال رونق تولید نام دارد اذعان داشت: با توجه به 
منویات مهم مقام معظم رهبری در خصوص تولید 
و حمایت از تولید داخلی دهیاری  تمامی ظریت ها 
و امور تولید روســتا را شناســایی و در ایجاد فضای 
کســب و کار و حمایت از تولید کنندگان و معرفی 
برای دریافت تســهیات کارآفرینــی تدابیری را 
در نظــر گرفتــه همچنین با امضــای تفاهم نامه 
با بانک توســعه تعــاون با معرفــی متقاضیان و 
کارآفرینان به منظور دریافت تســهیات اقدامات 
الزم صورت گرفته و همچنــان از تولیدکنندگان 
و کارآفرینــان اســتقبال بــه عمل خواهــد آمد.

منصوری دهیار جعفرآباد اخوان اذعان داشت: 

این روســتا از دیربــاز تا کنون شــغل دامپروری، 
کشــاورزی همراه با تولید صنایــع کارگاهی را در 
پرونده خود ثبت کرده است، همچنین روستا دارای 
ظرفیت های بسیار در زمینه کشاورزی و دامداری، 
صنایع کارگاهی به عنوان نمونه در ســطح استان و 
شهرستان می باشد که این خود جای افتخار می باشد.

در خصوص موارد تولیدی می شــود به صنایع 
کارگاهــی، کارگاه مصنوعــات فلــزی، تولیدی 
البســه همچنین پرورش ماهیان تزئینی و.... اشاره 
کــرد که هر کدام در صنف خود نمونه می باشــند.

* رفــاه روســتایی؛ دیگــر هدف 
مهــم دهیــاری جعفرآبــاد اخــوان 
هومن منصوری در خصوص رفاه روســتایی 
گفــت: مدیریت صحیح یکی از راه های توســعه 
و پیشــرفت خواهد بــود به نحوی کــه دهیاری 
بــا داشــتن برنامــه ای منظــم و دقیــق میزان 
رضایتمنــدی را افزایــش و معضــات و کمبود 
ها را تا ســطح چشــمگیری کاهش داده اســت.

منصــوری اذعان داشــت: برنامــه هایی که 
بــرای آینده در نظــر گرفته ایم و آماده ســازی و 
عملیاتی شــدن آن از چند روز دیگــر آغاز خواهد 
شــد اجــرای بلــوار ورودی روســتا می باشــد.

وی در ایــن خصوص ادامه داد: با توجه به مهم 
دانستن تردد وســایل نقلیه در روستا اخیرا با توجه 
به عقب نشینی صورت گرفته که قبا این مسیر با 
باریک بودن جاده که احتمال عواقب جبران ناپذیری 
را به همراه داشت اکنون با اجرایی شدن عقب نشینی 
در مراحل اولیه با کاهش مخاطرات روبه رو شده ایم، 

با توجه  به وســیع بودن پروژه آزادسازی و ساخت 
بلــوار که از جهات مختلــف نظیر تردد منظم و کم 
خطر وسایل نقلیه، تسهیل در رفت و آمد روستاییان، 
تغییر مثبت ورودی روســتا تا مرکز روستا بزودی با 
تدابیر در نظر گرفته شده و همکاری دیگر مسئولین 
ایــن اتفاق مهــم به زودی عملیاتی خواهد شــد.

* تملک زمین جهت ســاخت سالن 
چندمنظــوره یا زمیــن چمن مصنوعی

منصوری با توجه به مهم بودن سرانه فرهنگی 
و ورزشی در تمامی جوامع افزود: دهیاری جعفرآباد 
اخوان با در نظر گرفتن تدابیر و اقدامات الزم جهت 
تملک زمین به مســاحت ۲ هزار متر برای ساخت 
سالن چندمنظوره ورزشی یا زمین چمن مصنوعی  
را دردســتور کار قرار داده است. وی عنوان کرد: در 
سیستم مدیریت نوین استفاده از ظریت ها و پتانسیل 
موجود می باشــد به نحوی که با ساخت و اتمام این 
پروژه در حالت عادی زمین چمن یا سالن برای ورزش 
دوســتان و محل تفریح و تندرســتی اهالی روستا 
همراه با اجرای برنامه های متنوع می باشد و در موارد 
حادثه خیز یا حوادث به عنوان سالن بحران یا پناهگاه 
و نقطه ایمن روســتا مورد اســتفاده قرار می گیرد.
* تکمیل بســتر مناســب در تردد روستاییان

منصــوری اذعان داشــت:با توجه بــه واریز 
مبالــغ ارزش افزوده به حســاب دهیــاری ها در 
دولــت یازدهم می توان این اقــدام را از بزرگترین 
خدمــت دولت به مردم نــام برد که بــا این اقدام 
دولــت میــزان امیــد و افزایش جمعیــت را در 
روســتاها رقم زد که در نتیجه زنده شــدن و جاری 

شــدن خط توسعه در روســتاها را به دنبال داشت.
یکــی از بزرگترین دســتاوردهای دهیاری و 
شــورا اسامی روســتای جعفرآباد اخوان تا پایان 
ســال جاری پوشــش ۱۰۰ درصــدی کف پوش 
پیــاده رو ها و آســفالت در معابر اصلی و فرعی می 
توان نام برد ، به نحوی که  مســیرتردد روستاییان 
را از مهم ترین عوامل رفاه روســتایی می دانستیم.

 دهیــاری بــا در نظــر گرفتن تدابیــر الزم 
تمام ســطح روســتا را بــه صورت کامــل و صد 
در صــد پوشــش آســفالت، کفپوش قــرار داد.

منصــوری در پایــان اضافه کــرد: دهیاری 
و شــورا خود را خادمین مردم روســتا دانســته و 
اقدامــات صــورت گرفته با مشــارکت و همدلی 
اهالی روســتا امکان پذیر شده اســت، تنها انتظار 
مجموعه دهیاری از روســتاییان غیــور و والیی 
حفظ و نگهداری خدمات انجام شــده می باشــد.

خدمــت به مــردم تنها کار انفرادی نیســت و 
قاعدتا دیگر مســئوالن در ارائــه خدمات تا کنون 
نقش بسیار مهمی داشــته اند که دراینجا، جا دارد 
ابتدا از فرماندارمحترم شهرســتان ورامین  جناب 
مهندس کاغذلو، بخشــدار اسبق جناب مهندس 
حیدری، بخشــدار کنونی جنــاب مهندس نقوی 
ونکــی و دیگر مســئولین کــه در راه خدمت ما را 
یاری داده تقدیر و تشــکر فراوان داشته و از خدای 
متعال برای این زحمتکشــان خط انقاب و نظام 
توفیقــات روز افزون داشــته، امید اســت همواره 
بــا همدلی و اتحــاد بین مســئولین راه خدمت به 
نحو احســن مانند گذشــته در جریان قرار گیرد.

روســتای جعفرآباد اخوان از روستاهای کهن دشت ورامین 
با جمعیت 3 هزارنفری است. این روستا به لحاظ مسافت کم به 
شهر ورامین و همچنین وسعت زیاد، قابلیت توسعه چشمگیرتر 
و رشــد روز بــه روزی را در میان دیگر روســتاهای هم مانند 

خودش را دارد.
به گزارش جام جم شرق استان تهران محمد ضرابی رییس 
شورای اسامی روستای جعفرآباد اخوان ضمن گرامیداشت روز 
روستا که کمتر از یک ماه است از آن فاصله گرفتم بیان داشت: 
روستاییان همواره در طول تاریخ بدون چشمداشت نقش تولید 
کننده داشــتند، همواره در کنار آرمان های خود که حفظ حریم 
روســتایی و آبادانی روستا بوده ایســتاده و این سنت را همیشه 
ادامه خواهند داد، لذا روستاییان و عشایر کشور همواره پای نظام 
ایســتادگی کردند و این نقش را تــا به امروز حفظ کرده اند.وی 
با بیان اینکه قدمت روســتای جعفرآباد اخوان به دوران زرتشت 
باز می گردد و از آن زمان تا کنون طبق گفته های گذشــتگان 
که ســینه به سینه به ما گواهی تاریخ داده اند همیشه استوار و با 
اتحاد به دور از هر مســاله ای به فکر آبادی و آبادانی روستا بوده 
اند، رییس شورای روســتا گفت: روستای جعفر آباد اخوان هم 

اکنون  3 هزار نفر جمعیت دارد  و از پرجمعیت ترین روستاهای 
شهرســتان یا دشت ورامین محســوب می شود. مردم غیور و 
انقابی جعفرآباد اخوان ۷ شــهید تقدیم انقاب اسامی کرده 
که اولین شــهید دفاع مقدس ورامین و شــهید قیام ۱۵خرداد 
از شــهدای شاخص روستا می باشــند. ضرابی در ادامه اذعان 
داشت: یکی از راه های مدیریت صحیح در هر اموری حضور در 
دل مردم می باشــد، بنده به عنوان خدمتگزار روستاییان والیی 
جعفرآباد همیشــه با آن ها در حــال همفکری و تدبیر بوده ایم 
و مردم را در ارایه خدمات دهیاری مشــارکت داده و از ظرفیت 
های فکری آن ها اســتفاده کرده ایم و همواره به رضایتمندی 

آن ها می اندیشیم.
وی در ادامه گفت: برخی از اقدامات عمرانی شورا و دهیاری 
اخیرا، ۶ هزار متر مربع پیاده روسازی، نورپردازی ورودی روستا، 
نصب ست بازی برای کودکان در روستا و تجهیز روستا به نصب 
دوربین مدار بســته که باعث افزایش سطح امنیت منطقه شده  
از جمله اقدامات اخیرشــورا و دهیاری جعفرآباد اخوان اســت. 
ضرابی در ادامه عنوان کرد:هدف از تشکیل شورا ها ایجاد یک 
خرد جمعی است و شــورا روستا جعفرآباد اخوان مردم روستا را 
ولی نعمت دانســته و خادمین آن ها با عنایت و توکل برخدای 
متعال سطح رضایتمندی در روستا را در سطح قابل قبول ایجاد 
کرده اند و همواره زمینه رشد و توسعه بیشتر را ادامه خواهند داد. 
ضرابی در پایان اذعان داشــت: یکی از مهم ترین خواســته 
های مردم انقابی و والیی جعرآباد اخوان، تردد مناسب جهت 
ورود به روســتا می باشد که با به وجود آوردن بریدگی یا زیرگذر 
مناسب در کمربندی جنوبی ورامین به سمت روستای جعفرآباد 
اخوان را که بزرگترین نیاز این روســتا پرجمعیت است برطرف 

می سازد. 
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حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

حتما با نگین استان تهران دماوند آشنا هستید اما این نگین در 
دل خود شــهری به نام آبسرد دارد که چشم و چراغ گردشگری و 
تفریح می باشد. شهری با موقعیت عالی آب و هوایی که ساالانه به 
صورت موقت یا دائم جمعیت قابل توجهی را جذب خود می کند.

به گزارش جام جم شرق استان تهراناقدامات مجموعه شورای 
اسامی شهر و شهرداری آبسرد در زمینه  های عمرانی، فرهنگی 
و ورزشی باعث رضایتمندی دو چندان شهروندان آبسردی شود 

و این شهر هر روز در مسیر توسعه و رشد قرار گیرد.
*اجرای طرح ممیزی امالك در شهر آبسرد 

سید محمد رفیعی طباطبایی شــهردار آبسرد از آغاز اجرای 
طرح بزرگ ممیزی اماک شهری با هدف جمع آوری اطاعات 
اماک شــهر به منظور ایجاد بانــک اطاعاتی اماک و بهبود 
خدمات شهری خبر داد.شــهردار آبسرد گفت:  ممیزی اماک 
یکــی از اقدامات زیربنایی و اساســی و ضرورتی برای تصمیم 

گیری مدیریت شهری محسوب می شود. 
وی با اشــاره به اینکه الزمه کار مدیریت، برنامه ریزی است 
افــزود: برای برنامه ریزی نیز به اطاعات مطمئن نیاز داریم که 

باید به دقت انجام شود. 
رفیعی طباطبایی گفت: شهرداری  ها به استناد قانون نوسازی 
و عمران شــهری نقش کلیدی در ایجاد بانک اطاعات شــهر 
دارند و طبق قانون نوســازی، ممیزی اماک هر ۵ سال یک بار 
باید توسط شهرداری  ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی 
امور شــهری از اماک و مستغات در شهر مطلع گردد و نسبت 

به صدور فیش  های نوسازی برای دریافت وصولی اقدام نماید.
وی خاطر نشــان کرد: امروز شهر آبســرد در مسیر توسعه و 
پیشــرفت به همدلی و همزبانی نیاز دارد و مدیریت شــهری و 
شــهروندان باید در کنار هم به این اقــدام کمک کنند و اجرای 

ممیزی اماک شهری یکی از این اقدامات است. 
شــهردار آبسرد بابیان اینکه ستاد ممیزی شهرداری آبسرد از 
امروز فعالیت خود را شــروع کرده اســت، افزود: امیدواریم مردم 
شــریف، والیتمدار و با فرهنگ آبسرد از این فرصت ایجاد شده 
نهایت اســتفاده را بکنند و آگاه باشند که یکی از مزیت  ها و نکات 

مهم اجرای این طرح، توزیع عادالنه امکانات شهری است. 
رفیعی طباطبایی  از شهروندان خواست هنگام مراجعه ماموران 
اجرای طرح ممیزی شــهری، مدارکی نظیر سند مالکیت، فیش 
آب، برق و گاز، پروانه ســاختمانی، پایان کار و مدارک شناسایی 

مالک را در اختیار اجراکنندگان دارای کارت شنایی قرار دهند. 
*120 ســند مالکیت شهرآبســرد توســط 
شهرداری آبسرد و بنیاد مسکن دماوند و اداره ثبت 

اسناد شهرستان اهدا شد
سید محمد رفیعی طباطبایی شهردار آبسرد در مراسم تحویل 
اسناد گفت: یکی از برکات انقاب اسامی، تاسیس بنیاد مسکن 
بوده که خدمات مطلوبی به مردم ارائه داده اســت. امروز مفتخر 
هســتیم که ۱۲۰ سند مالکیتی در شهر آبسرد آماده تحویل است 

که به صورت نمادین طی مراسمی، ۱۰ سند تقدیم مالکان شد.
یکی از مشــکات احیای بافت فرسوده در توافق با مالکان، 
نداشتن اسناد مالکیتی بوده است. این مشکل با همت بنیاد مسکن 
در حال برطرف شدن است، اما الزم بوده تا روند فرآینده بازآفرینی 
و احیای بافت های فرســوده کوتاه تر شود. امروز در شهر آبسرد، 
۱۴۵۰ نفر برای دریافت ســند ثبت نام کردند که برای ۱۰3۴ نفر 

پرونده تشکیل شده است.
از ۱۱۱۶ عدد ســند تک برگی صادر شده، ۷۷۰ سند تحویل 
داده شده است. همچنین ۲۲۶ سند تک برگی توسط صدور سند 
شهر آبسرد در دســت اقدام است.شهردار آبسرد در ادامه اذعان 
داشــت:الزمه مدیریت شــهری برنامه می باشد که مجموعه 
شهرداری آبسرد به طور منظم خدمات عمرانی و بهسازی حتی 

در خدمات شهری را هر روز به رشد و تکامل می رساند.
طباطبایــی در ادامه اذعان داشــت: پس از افتتاح پروژه  های 
هفته دولت و برگزاری مراسمات پرشور و بی نظیر ایام ماه محرم 
وصفر شــهادت ساالر شهیدان امام حسین)ع( و اربعین حسینی 
و در آســتانه رحلت نبی اکرم )ص(و امام حسن مجتبی )ع( و امام 
هشتم امام رضا)ع( برنامه  هایی را با حضور آحاد مردم و مسئوالن 

به ثبت رساندیم.
* طرح استقبال از مهر

شهردار آبسرد پیرامون فرا رسیدن فصل جدید و آغاز ماه مهر 
گفت: طرح »اســتقبال از مهر« به مناسبت بازگشایی مدارس و 
ســال تحصیلی جدید  در راســتای تقویت مشارکت و همکاری 
شــهرداری با مراکز آموزشــی و مدارس مطابق هرسال، طرح  
پاکسازی و آماده ســازی مدارس آغاز و تا شروع سال تحصیلی 

ادامه داشــت.  سید محمد رفیعی طباطبایی شهردار آبسرد افزود: 
این طرح با هدف ایجاد محیطی سرشار از پاکیزگی برای ارتقای 
روحیه، نشاط و شــادابی دانش آموزان در طرح استقبال از » ماه 
مهــر« با انجام عملیات رفت و روب و نظافت مســیر منتهی به 
مدارس ،شستشــو و نظافت محوطــه داخلی و خارجی مدارس، 
حیاط و سرویس  های بهداشتی، پاکسازی دیوارها، نصب و ترمیم 
سطل  های زباله ،کاشت گل و هرس  درختان از سوی تاشگران 
واحدخدمات شهری و فضای سبز شهرداری آبسرد اجرا می گردد. 
رفیعی طباطبایی اظهار داشت: هرس درختان،ترمیم جداول، 
شستشــوی جوی  های مقابل مدارس، شستشوی باکس  های 
زباله، الیروبی و پاکســازی آبروها و لکــه گیری نقاط مورد نیاز 
محوطه مراکز تحصیلی از دیگر فعالیت  های شــهرداری آبسرد 
در عملیات اجرائی برنامه طرح اســتقبال از شروع سال تحصیلی 

جدید، به شمار می رود.
 * تجلیل از مقام آتش نشان و هفته ناجا

رفیعی طباطبایی پیرامون مراســم تجلیل از آتش نشانان با 
قدردانی از تاش های پرسنل آتش نشانی آبسرد در انجام وظایف 
و ماموریت  ها در راســتای خدمت به مردم، افزود: خدمت در آتش 
نشانی صرفا” یک شغل و حرفه نیست بلکه سعادتی بزرگ برای 
عاشــقان کمک رسانی به مردم اســت. وی با اشاره به ضرورت 
برگــزاری دوره  های آموزش عمومی افزود: امیدواریم با آموزش 
شــهروندان جهت رعایت نکات ایمنی و فرهنگ سازی بتوانیم 

زمینه کاهش حوادث را فراهم نمائیم.
 شــهردار آبسرد با گرامیداشــت یاد وخاطره شهداء گرانقدر 
نیروی انتظامــی، از هفته نیروی انتظامی به عنوان هفته تعامل 

بیشتر با مردم ومشارکت عمومی درجهت حفظ امنیت نام برد.
طباطبایی  ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی فرماندهی 
وپرسنل جان برکف  منطقه انتظامي شهرستان دماوند  درتامین 
امنیت شــهروندان، به اهمیت موضــوع امنیت به عنوان یکی از 
اساسی ترین نیازهای شهروندان اشاره کرد وآن را الزمه آرامش 
مردم دانســت و اذعان داشــت: امنیت و آسایش جامعه و مردم 

حاصل تاش و زحمت نیروهای خدوم نیروی انتظامی است.
* رشد و توسعه شهری برابر با حقوق شهروندی

طباطبایی در خصوص حقوق شــهروندی همراه با توســعه 
شــهری اذعان داشــت: یکی از مهم ترین اولویت  های شورا و 

شهرداری رضایت شهروندان می باشد. این در صورتی است که 
مجموعه شــهرداری در خصوص معضات ابتدایی شهر مانند 
ســد معابر، عدم آسفالت و مشــکات پیاده رو خدمات شهری و 
زیباســازی حتی فضای سبز به صورت جهادی عمل کرده و هم 
اکنون شاهد رضایتمندی شهروندان شریف شهر آبسرد هستیم.

در پایان مجموعه شهرداری ملزم به خدمت به شهروندان است 
و شهرداری در اجرای پروژه  های مختلف جهت پیشبرد منطقه و 
شهر هیچ کم و کاستی نخواهد داشت و فقط از شهروندان انتظار 

می رود که در حفظ و نگهداری آنان مانند گذشته کوشا باشند.

خدمت جهادی به شهروندان همراه با رشد و توسعه برای شهر آبسرد

هر ســاله خادمین و ارادتمندان به حضرت اباعبداهلل 
)ع( در سراســر ایــران به اســتقبال خدمت بــه زائران 
حســینی عازم کربال می شــوند تــا لبیک یا حســین )ع( و 
مظلومیــت و رســالت به حق عاشــورا را به گــوش جهان 

برسانند.
به گزارش جام جم شــرق استان تهران،موکب حضرت 
علی اکبر )ع( شــهرداری لواسانات هشتم صفر با بدرقه 
علی حیدریان شــهردار لواســان و خانواده  های خادمین 

موکب راهی حرم ساالر شهیدان شدند.
علی حیدریان شــهردار لواســان بیان داشت: خدمات 
رســانی بــه زائریــن اباعبــداهلل حســین ) ع (توفیــق و 
افتخاری اســت که امســال نیز همچون ســالهای گذشته 

نصیب همکاران شــهرداری لواسان  شده است.
حیدریــان اضافــه کــرد: در ایــن راســتا 105 خادم 
زوارالحســین ) ع (  بــا هــدف خدمت رســاني به زائران 
اباعبدالــه الحســین )ع( در اربعیــن حســینی به کربالی 

معلی اعزام می شوند.
وی در ادامــه بیان کرد: امیدوارم همه قدر لحظه  های 
نفــس کشــیدن در نجــف و کربــال را بدانند کــه قطعا از 

بهترین لحظات زندگی است.
حیدریــان در ادامه گفت: موکب حضرت علی اکبر )ع(  
شهرداری لواسان همچون ســال های گذشته به صورت 
شــبانه روزی آماده پذیرایی از زائرین اربعین حســینی 

است. 
پــس از مراحــل آماده ســازی محل اســتقرار موکب، 
تخلیــه بارکمک  هــای مردمــی انجــام پذیرفته اســت و 
خدام الحسین )ع( شــهرداری لواسان جهت پذیرایی از 
زوارالحســین ) ع ( به صورت شــبانه روزی شروع به کار 

کرده اند.
موکب حضرت علی اکبر )ع ( شــهرداری لواســان برای 
سومین سال پیاپی در کربالی معلی اقدام به پذیرایی از 
زائرین اباعبداهلل الحسین ) ع ( با پخت روزانه 15000 

پرس غذا می نماید.
شــایان ذکر اســت علی حیدریان پس از برپایی موکب 
حضــرت علــی اکبــر ) ع ( شــهرداری لواســان در کربال با 
حضــور خود در محــل موکب انرژی مضاعفــی به خادمین 
موکب داده و از نزدیک شــاهد تــالش همکاران خود در 
جهــت پذیرایــی از زوارالحســین ) ع ( در کربــالی معلی 
بودند.وی خود در گروه خدام الحســین قرار گرفته و از 

مهمانان پذیرایی نمود.

خدمت به زائران اربعین از سوی موکب حضرت علی اکبر )ع( شهرداری لواسانات


