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شهردار بومهن: 
عملیات عمرانی در تمام نقاط 

شهر ادامه دارد

فرماندار پیشوا: 
تکلیف دو پل نیمه کاره در 

پیشوا چیست؟

شهردار لواسان مطرح کرد؛
رضایت شهروندان؛ محور اصلی 

مدیریت شهری در لواسانات 

امام جمعه رودبار قصران: 

مردم به وعده های دروغین 
رای ندهند

امام جمعه بخش رودبار قصران با اشــاره به انتخابات مجلس شــورای اسالمی خطاب به مردم تأکید کرد: امروز نظام 
جمهوری اسالمی در مرحله ورود به گام دوم انقالب و موقعیت حساسی قرار دارد که وابسته به انتخاب شایسته شما است 

لذا مراقب باشید تا به وعده های دروغین افراد رأی ندهید.
به گزارش جام جم شرق استان تهران،حجت االسالم سید مجتبی حسنی...

هیچ بهانه ای برای ساخت 
و سازهای غیرمجاز 

پذیرفتنی نیست
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شرق استان تهران

پایان پروژه مترو برای ورامین، پردیس، پاکدشت، پرند 
و اسالمشهر  تا 1400

شهردار فرون آباد:



  شنبه 30  آذر 1398   شماره 5555

محسن خرمی شریف شــهردار قرچک ضمن ابراز تأسف از 
اتفاقات اخیر و اغتشــاش در ســطح کشور و به خصوص قرچک 
توســط برخی افراد سودجو و اشــرار، اظهار کرد: ابراز نارضایتی 
و اعتــراض برخی از شــهروندان، بهانه و فرصتی برای اشــرار و 

فرصت طلبان شد تا از این شرایط گرانی بنزین سوءاستفاده کنند 
و تأسیسات عمومی را تخریب و نابود کنند و خسارات سنگینی به 
اماکن عمومی شهر قرچک تحمیل کنند.به گزارش جام جم شرق 
استان تهران وی بابیان اینکه خسارت واردشده  به زیرساخت های 

شهری قرچک 3 میلیارد تومان است، افزود: شیشه ها و نگهبانی 
ساختمان شهرداری منطقه یک، گلدان های سیمانی، چراغ های 
راهنمایی و رانندگی و بســیاری از عالئم نصب شــده در شــهر، 
تابلوهای شهری، سطل های زباله، درختان و فضای سبز بشدت 

آسیب دیده است.این مدیر شهری بابیان اینکه بازسازی این موارد 
زمان بر و دشوار خواهد بود، افزود: راه اعتراض و انتقاد، آسیب زدن 
و تخریب اموال عمومی نیست و از مردم عزیز قرچک می خواهیم 

که از اموال عمومی که متعلق به خودشان است، پاسداری کنند.

شهردار قرچک: خسارت 3 میلیارد تومانی اغتشاشگران به زیرساخت های شهری تاسف برانگیز است

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

هادی تمهیدی، فرماندار پاکدشــت 
ضمن مهم دانســتن آسایش و آرامش 
خیــال خانواده ها اذعان کرد :  داوطلبین 
مربوطه  در  ۲۴مرکز تعیین شده در سطح 
شهرستان به منظور  آموزش وانتقال خود 
مراقبی خانواده ها  و در راســتای ارتقاء 
ســالمت خانواده های تحت پوشش در 

حال فعالیت هستند.
به گزارش جام جم شرق استان تهران 
فرماندار پاکدشت افزود : انتقال اطالعات 
بهداشتی  به خانوارهای تحت پوشش، 
مشارکت داوطلبانه در طرح های ملی مثل 

واکسیناسیون و کمپین ملی فشار خون از 
مهمترین اقداماتی است که در این طرح 
و بنــا بر اولویت به اجــراء در می آید.وی 
ضمن قدردانی از زحمات خداپســندانه 
این عزیزان گفت : هر ســفیر ســالمت 
۴۰ خانواده را تحت پوشش داشته و هفته 

ای یــک بار با مراجعه به پایگاه مربوطه 
آموزش های الزم را دریافت و موضوعات 
مورد نظر  را به خانواده های تحت پوشش 
خود منتقل خواهد نمود. وي پیگیري و 
انتقال پیام هاي مرکز بهداشتي درماني 
بــه مردم ، جمــع آوري آمار و اطالعات 
حیاتي در محــدوده فعالیت خود، جلب 
همــکاري مردم براي رفع مشــکالت 
و مســائل محلي و یادگیري مفاهیم و 
مهارت هاي بهداشــتي و انتقال آنها به 
مردم )خانوارهاي تحت پوشــش( را از 
جمله اهداف داوطلبان سالمت ذکر کرد.

فعالیت  42۷ داوطلب در قالب سفیران سالمت 
محله در پاکدشت 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
دماوند افزود: یکی از کارهای ســازمان اوقاف 
در جهت تمرکززدایی از کارهای اداری اجرای 
طرح »به کارگیری امین« اســت که بر اساس 

قوانین اوقاف، افرادی با دارا بودن ویژگی های 
حقوقــی و توانمندی های اداری، بازوی اداره 

اوقاف در دیگر ادارات می شوند.
بــه گــزارش جــام جم شــرق اســتان 
تهران،اشــرفی در خصوص اجرای پروژه های 
عمرانــی گفت: در ســال گذشــته، ۱۵ پروژه 
عمرانی در جهت مرمت و بازسازی امامزادگان 
انجام شــد و برخی دیگر نیز در حال اجراست؛ 
اداره اوقاف دماوند جزو شهرستان های موفق 

در این زمینه بوده است.
وی با بیــان اینکه هنوز پروژه های عمرانی 
در امامــزادگان با کمک خیــران و هیئت های 
امنا ادامه دارد، تصریح کرد: مرمت و بازسازی 

بقــاع متبرکــه در شهرســتان نیازمند کمک 
و همت خیــران نیک اندیش اســت و از همه 
خیران و هیئت های امنا در این زمینه قدردانی 

می کنیم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
دماونــد بیــان کرد: در نشســتی بــا حضور 
مسئوالن قرار شده است که بازسازی امامزاده 
عبــداهلل و عبیداهلل )ع( محلــه درویش دماوند 
به همت شــهرداری بازسازی شــود؛ در اکثر 
امامزادگان شهرستان دماوند از جمله امامزاده 
شــاه مطهر )ع( روستای مشهد به دلیل میراثی 
بودن امکان بازســازی و مرمــت وجود ندارد 
و امیدواریم اداره میــراث فرهنگی راه مرمت 

بقاع متبرکه را تسهیل کند.
اشــرفی ادامه داد: در شهرســتان دماوند، 
هیئت هــای امنــا از برکات وقــف برخوردار 
هســتند و در ســال جاری، چهــار وقف جدید 
به ثبت رســیده اســت؛ امــروز نیازمند انجام 
وقف جدید در زمینه های بهداشــت و درمان، 
آموزش، قرآنی، سالمندان، کمک به نیازمندان 
و … هســتیم.وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ 
دادخواســت جهت جلوگیری از تضییع حقوق 
موقوفات در دادگاه مطرح اســت، اضافه کرد: 
برخی بدون مدرک و اســناد بعضی موقوفات را 
تخریب می کنند و حدود زمین موقوفه ســرخه 

پلنگان ۷۰ سال قبل مشخص شده است.

فرماندار پیشوا: 

تکلیف دو پل نیمه کاره در پیشوا چیست؟
فرمانــدار  عباســی  حســین 
شهرســتان پیشــوا گفــت: دو پل 
روگذر روســتای قلعه سین و پیشوا 
به روستای محمدآباد عربها، سالها 
نیمه کاره رها شــده و مشــکالت 
عدیــده ای را برای مــردم به وجود 

آورده است. 
به گزارش جام جم شــرق استان 
تهران، فرماندار پیشــوا در جلســه 
بررسی مشــکالت قطار حومه ای 
تهران- قرچک- ورامین-پیشــوا 
که با حضور فرمانداران و مسئوالن 
این ســه شهرســتان برگزار شد، 
اظهار داشــت: درمحــل تقاطع راه 

آهن سراســری با روســتای قلعه 
سین پیشــوا، پل روگذری در حال 
احداث اســت که از سال ۹۴ احداث 
آن متوقف شده و مردم برای عبور از 
روی راه آهن مجبورند تا از مسیری 
موقت عبور کنند که اراضی شخصی 
مردم بوده و مالک بارها درخواست 
بازپس گیری این زمین را داشــته 

است.
وی گفت: با توجه به سفر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، مردم توقع 
دارند تا عملیاتی شدن این دو پروژه 

را نظاره گر باشند.
پروژه قطار حومــه ای تهران- 
قرچک- ورامین- پیشوا از مصوبات 
سفر دولت هشتم به شهرستان های 
جنوب شرق استان تهران است که 
سال ها به دلیل مشکالت، معارضین 
و کمبود اعتبار نیمه تمام رها شــده 
بود که بــا تالش دولت تدبیر و امید 
و تکمیل خط ســوم، فاز اول آن به 

بهره برداری رسید.

رئیس ستاد برگزاری 9 دی استان تهران:

مردم پای نظام و انقالب ایستاده اند
رئیس ســتاد برگزاری ۹ دی 
اســتان تهــران گفت: بــا وجود 
فشــارهای اقتصادی ، تحریم ها 
و گرانی ها مــردم پای انقالب و 
نظام جمهوری اســالمی ایستاده 
اند و مسئوالن باید دست مردم را 
ببوســند ، مردم ایران ِدین خود را 

به انقالب ادا کردند.
بــه گــزارش جام جم شــرق 
اســتان تهران حجت االســالم 
سیدمحســن محمودی در اولین 
جلسه ۹ دی شهرســتان ورامین 
که با حضــور امام جمعه خیرآباد ، 
معاون فرماندار و تمام مســئوالن 
شهرســتانی در ساختمان شورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی 
برگزار شــد، طی سخنانی تصریح 
کرد: بســیجیان و مردم با بصیرت 
ورامیــن در محکوم کــردن فتنه 
اخیر سنگ تمام گذاشتند، با تدبیر 
و رشــادت های مهم مسئوالن و 
مردم بار دیگر روحیه انقالبی دیار 
۱۵ خرداد برای همــگان نمایان 

شد.

وی در ادامــه گفــت: باید در 
خصوص فتنه اخیر خدا را شــکر 
کنیم که با هوشیاری مردم خنثی 
شد ، بســیاری از شهرهای ایران 
درگیر این فتنه های بزرگ بودند 
؛ اعتراضــات حــق مــردم بوده 
و هســت اما این اتفــاق اخیر در 
کشــور فتنه بزرگی بود و دشمنان 

از شیوه عجیبی استفاده کردند.
هماهنگی  شــورای  رئیــس 
تبلیغات اســالمی اســتان تهران 
گفــت: فتنه اخیر جمع شــده ولی 
حل نشــده است ، مردم با بصیرت 
انقالب اســالمی با هوشیاری به 
میدان آمدند ، ما امسال ۲۲ بهمن 
و انتخابــات را در پیــش داریم و 
دشــمن دنبال فرصت می باشد و 

با این شــرایطی که بنده توضیح 
دادم ، مراســم گرامیداشت ۹ دی 
امســال بســیار مهم و حســاس 

است.
امام جمعه موقت شهرســتان 
ورامین یادآور شــد: امروز شبکه 
هــای ماهواره ای مســئوالن را 
متهم به دروغگویی و ... می کنند، 
در خصــوص گرانــی بنزین اگر 
رهبــری بــه میدان نمــی آمدند 
نظــام و دولت از دســت می رفت 
؛ این مســائل باید بــرای جوانان 
و مردم روشــنگری شود که فتنه 
اخیر چقدر حســاس بود و چگونه 
بــا حضور مســئوالن و مــردم با 

بصیرت خنثی شد.
رئیس ســتاد برگزاری ۹ دی 
اســتان تهــران افزود: بــا وجود 
فشــارهای اقتصادی ، تحریم ها 
و گرانی ها مــردم پای انقالب و 
نظام جمهوری اســالمی ایستاده 
اند و مسئوالن باید دست مردم را 
ببوســند ، مردم ایران ِدین خود را 

به انقالب ادا کردند.

فرماندار شمیرانات: خواستار اصالح سیستم 
توزیع اعتبارات هستیم

فرماندار  شــهریور،  ســیاوش 
شــمیرانات در جلسه شورای برنامه 
ریزی شــمیرانات ضمن پیشنهاد 
به ســازمان برنامه و بودجه استان 
تهران بــرای ابالغ اعتبارات اظهار 
داشت: دولت دچار انقباض اعتباری 
اســت و همه ما بــر آن آگاهیم اما 
ســازمان برنامه مــی تواند رعایت 
تقــدم در حوزه هزینــه کرد و آب و 
هوا را داشــته باشــد. با توجه به آب 
و هوای کوهســتانی شهرستان که 
امــکان عملیات اجرائــی پروژه ها 
را در نیمه دوم ســال با محدودیت 
مواجه می کند تخصیص اعتبار هم 
در این زمان کاری از پیش نمی برد.

به گزارش جام جم شرق استان 
تهــران، وی در خصوص اعتبارات 
تخصیصــی شــمیرانات نیز افزود: 
تأمین اعتبار بیشــتر پــروژه های 
حیاتــی ما از »ســایر منابع« معین 
شــده که شــاید محقق نشود پس 
وضعیت کشاورزی، محیط زیست، 
آبخیــزداری، راهداری و مســائل 

دیگر شهرستان ما چه می شود؟
این مقام مســئول خاطرنشان 
کرد: مثاًل بهبــود بهره وری آب در 
عرصه کشــاورزی از مسائل مهم 
شمیرانات اســت که تأمین اعتبار 

آن در سایر منابع معین شده است.
فرماندار شمیرانات تأکید کرد: با 
توجه به ایــن بودجه بندی معاونان 
فرمانداری، بخشــداران و روسای 
اداراتــی که متولی اجــرای پروژه 
های حیاتی شهرستان هستند فوراً 
نســبت به اولویت بنــدی پروژه ها 

اقدام کنند.
شــهریور همچنین بــر احیای 
محیط زیســت شــمیرانات بویژه 

منطقه حفاظت شــده ورجین تأکید 
کرد و گفت: صیانت از محیط زیست 
شهرســتان نیازمند آن اســت تا به 
یک مدیریت یکپارچه در این حوزه 
برسیم وگرنه بزودی شاهد تخریب 

مناطق بکر خواهیم بود.
این مقام مســئول یادآور شــد: 
رودخانــه جاجرود و ســد لتیان از 
مهمترین منابــع تأمین کننده آب 
شرب کالن شهر تهران هستند و از 
این رو اهمیت زیادی دارند لذا برای 
منطقه ورجین در جوار این رودخانه 
و خطرساز شــدن آن با بارش های 
شــدید باید اقدام جــدی و فوری 

داشته باشیم.
وی اعالم کرد: ادارات حفاظت 
محیط زیســت و منابــع طبیعی و 
آبخیزداری سریعًا نســبت به ارائه 
طرح بــرای بته کاری ورجین اقدام 
کنند تا با شــروع سال جدید کاشت 
و بذرپاشــی توسط دســتگاه های 
دولتــی، فعاالن  محیط زیســتی و 

داوطلبان آغاز شود.

شهردار بومهن: عملیات عمرانی 
در تمام نقاط شهر ادامه دارد

ایجــاد  شــهری  مدیریــت  در 
پروژه هــای عمرانــی مهمترین رکن 

توسعه شهری  می باشد.
به گزارش جام جم شــرق اســتان 
تهران ســعید علیبخشــی شــهردار 
بومهــن ضمــن مهم دانســتن نحوه 
اجرای پــروژه هــای عمرانی اذعان 
کــرد: در حــال حاضر در تمــام نقاط 
شــهر مجموعــه مدیریت شــهری 
در  حــال انجام پروژه هــای عمرانی 
می باشــد که می توان به بهبود بستر 
معابر و پیاده رو ســازی،جدولگذاری 
کوچــه  ا جهت عدم آبگرفتگی،احداث 
شبســتان مقبره شهدای گمنام در تپه 
نورالشهدا پارک برکت انقالب،احداث 
نهــر عرضی جهــت هدایت آب های 

ســطحی ،تکمیــل و دیــوار کشــی 
ســالن ورزشــی چند منظوره شــهید 
حبیبــی شــهرآباد،ترمیم آســفالت و 
لکــه گیــری خیابــان و کوچه های 
شهر،اصالح شــکل هندسی ورودی 
و خروجــی برخی خیابــان ها جهت 
تســهیل در عبور و مرور شهروندان، 
مدیریت و جابه جایی وانت بارها  که با 
پاکسازی و تسطیح زمین جنب میدان 
یادگار امام )ره(  اســتقرار وانت بارها 
و فروشــندگان ســیار را مهیا کرده و 
رفع ترافیک  تقاطــع صنوبر و خیابان 
شــهدای بومهن،عملیات کوه بری و 
خاکبرداری ورودی به آزاد راه از انتهای 
خیابان شهید حق وردیان ابتدای جاده 
طاهر آباد احداث بوســتان های محله 
ای تا کنون اشــاره کــرد و این نوید را 
به مــردم فهیم بومهن خواهیم داد که 
حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات 
مطلــوب وظیفه اصلی ماســت و تنها 
خواســته ما از شهروندان این است که 
در حفظ و نگهداری شهر مثل همیشه 

کوشا باشند.

رئیس ســازمان برنامه  و بودجه اســتان تهران 
گفت: با توجــه به اقدامات انجام شــده، پیش بینی 
می کنیم پروژه های مترو استان تهران تا سال ۱۴۰۰ 

به اتمام برسد.
به گزارش جام جم شــرق استان تهران نعمت اله 
ترکی رئیس ســازمان برنامه وبودجه استان تهران 
در خصــوص تأمین اعتبار متــروی پردیس، پرند، 
اسالمشــهر و ورامین، اظهار کرد: امســال متروی 
پردیــس در ردیــف بودجه قرارگرفتــه، اما متروی 
پردیس با مشــارکت شرکت عمران پردیس ساخته 
می شــود و منابع مالی این پروژه نیــز بر عهده این 
شرکت اســت تا به صورت مشــارکتی به سرانجام 

برسد.
وی در ادامــه گفت: در ســال آینــده برای مترو 
پردیس ردیف بودجه اختصــاص دادیم اما به دلیل 
مشــارکتی بودن این پروژه ردیف های دولتی برای 

پشتیبانی در نظر گرفته شده است.
ترکی افزود: مطالعــات متروی پردیس به اتمام 

رســیده و شرکت عمران زمان آغاز عملیات عمرانی 
را دهــه فجر اعالم کرده و ســعی ما بر این اســت 
کــه متروی تهران به پردیس جزو شــاخص ترین و 

بی نظیرترین پروژه مترو شود.
رئیس ســازمان برنامه وبودجه استان تهران در 
خصــوص وضعیت متروی تهران به اسالمشــهر، 
بیان کــرد: منابع مالی این پروژه از ابتدای امســال 

به صورت مشارکتی با دولت، حوزه بخش خصوصی 
و شهرداری اسالمشهر آغازشده است.

وی اضافه کرد: دســتگاه ها و تجهیزات متروی 
اسالمشــهر با تفاهم نامه میان شهرداری و قرارگاه 
خاتم انبیاء تهیه و پیشــرفت فیزیکــی خوبی را در 
این پروژه مشــاهده می کنیم. ترکــی با بیان اینکه 
پروژه قطار عمومی تهران به پاکدشــت در اولویت 

قرارگرفتــه، عنوان کرد: ردیف اعتباری خوبی برای 
متروی تهران به پرند در ردیف اعتباری ســال ۹۹ در 

نظر گرفته شده است.
رئیس ســازمان برنامه وبودجه اســتان تهران 
در خصــوص وضعیت قطار بین شــهری تهران به 
ورامین، پیشوا و گرمسار، گفت: به این پروژه در سال 
۹۸ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت 
و ســال آینده هم حدود 3۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 

خواهد داشت تا این پروژه به سرعت به اتمام برسد.
وی افزود: پیش بینی ما این است که این پروژه ها 
تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد و با اتمام طرح حمل ونقل 
ریلی در استان تهران چندین کار زیربنایی در استان 
تهران انجام می شــود.ترکی در پایان خاطرنشــان 
کرد: پس از اتمام این طرح شاهد کاهش حمل ونقل 
جاده ای از شهرستان های اطراف به تهران و بالعکس 
خواهیــم بود که در ادامه خروجی آن کاهش آلودگی 
هوا، کم شدن ترافیک درون و برون شهری و مصرف 

حداقلی انرژی و سوخت خواهد بود.

پایان پروژه مترو برای ورامین، پردیس، پاکدشت، پرند و اسالمشهر  تا 1400

دماوند، شهرستانی موفق در وقف و امورخیریه 

امام جمعه رودبار قصران: 
مردم به وعده های دروغین 

رای ندهند

امام جمعه بخش رودبار قصران با اشاره به انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی خطاب به مردم تأکید کرد: 
امــروز نظام جمهوری اســالمی در مرحله ورود به گام 
دوم انقالب و موقعیت حساســی قرار دارد که وابســته 
به انتخاب شایســته شما اســت لذا مراقب باشید تا به 

وعده های دروغین افراد رأی ندهید.
بــه گزارش جام جم شــرق اســتان تهران،حجت 
االسالم سید مجتبی حســنی در ایراد خطبه های این 
هفته، نماز عبادی سیاســی جمعه بخش رودبار قصران 
شــمیرانات افزود: باید با بصیرت و آگاهی به نامزدهای 
شایســته، انقالبی، ساده زیست، دلداده اسالم و والیت 
اهل غیرت ملی و ایثار رأی دهیم نه افرادی که غرب گرا، 
اهل تسامح و سازش هستند و کارهای خالف انسانی را 

قانونی جلوه می دهند!
خطیــب جمعه رودبار قصران تصریح کرد: جامعه ما 
امروز به دانشجویانی با تراز اسالمی، انقالبی و جهادی 
برای ورود به عرصه های علم و فناوری نیاز دارد تا کشور 
را در تولید علم کمک کرده و مانع وابستگی ما به دنیای 
غرب و شــرق شــوند. همچنین جوانانی عدالت خواه و 
ضد اســتکبار که برای رفاه معیشت مردم برنامه دارند 
پای کار باشند.امام جمعه رودبار قصران خاطرنشان کرد: 
دانشــجویان بیش از همه باید بیدار و هوشــیار باشند تا 
دشمن نتواند در مسیر اهدافش از آنها استفاده کند.حسنی 
با اشاره به اغتشاشات اخیر به بهانه سهمیه بندی و گران 
شدن نرخ بنزین اذعان داشت: نمی توانیم بگوئیم تمام 
عامالن این فتنه ها خارجی بودند، گاهی شــهروندان و 
جوانان تحصیلکرده ای هستند که شغلی نداشته و تحت 
فشار اقتصادی زن و زندگی سامان یافته ای هم ندارند.

طرح توســعه فضای سبز در 
مجموعه ۱۰۰ هکتاری پیست 

اسکی آبعلی 

شــهردار آبعلی ضمن مهم دانستن  زیر ساخت های 
پایدار شهری از توسعه فضای سبز در آبعلی خبر داد.

به گزارش جام جم شــرق استان تهران کاظم شریف 
آهی شــهردار آبعلی اذعان کرد: طرح توسعه فضای سبز 
در مجموعه ۱۰۰ هکتاری پیســت اسکی آبعلی از دغدغه 
اصلی شــهرداری در توسعه فضای سبز است که با اجرای 
ایــن طرح و تبدیل آن بــه دهکده تفریحی  گام مثبتی در 
تکمیل مجموعه گردشگری پیست اسکی آبعلی برداشته 
خواهد شد.شهردار آبعلی در ادامه گفت: از دغدغه ها و برنامه 
های مدیریت شهری حفظ توسعه و درآمد پایدار برای دیار 
زرخیر آبعلی می باشد که جا دارد از حمایت های مسئولین 
اســتانی،فرماندار شهرســتان دماوند، اعضای شورای 
اسالمی شهر و تمام خدمتگزاران انقالب اسالمی تقدیر و 

تشکر به عمل آوریم.

بازرسی از واحدهای صنفی در 
ورامین تشدید می شود

سید عباس میری ســکاندار اتاق اصناف شهرستان 
ورامین با بیان اینکه در شــرایط فعلی برخی از سودجویان 
از موقعیت حال سو استفاده می کنند گفت: پس از افزایش 
قیمت سوخت برخی از کاالها به صورت اتوماتیک افزایش 
قیمت خواهند داشت اما متاسفانه برخی از واحدهای صنفی 
با احتــکار و افزایش بی رویه قیمت موجب ناامنی در بازار 
شــدند.  به گزارش جام جم شرق استان تهران رئیس اتاق 
اصناف ورامین در ادامه اذعان کرد: بنا بر دستورالعمل های 
صادره اتاق اصناف شهرســتان ورامین، بازرسی از تمامی 
واحدهای صنفی را در دســتور کار خود قرار داده است و با 
همکاری دیگر نهادها و دستگاه ها مربوطه بشدت با افراد 

متخلف برخورد خواهیم کرد.

نظارت دقیق بر بهای اقالم 
صنوف در پردیس الزامی است

حســن الله، رئیس شورای اسالمی 
شهر پردیس در نشست شورای مسکن 
شهرستان پردیس که در محل جلسات 
فرمانداری برگزار شــد، اظهار داشــت: 
نظــارت در همه امور بــه ویژه در بخش 
های خدمات رسانی سبب ارتقای کمی و 
کیفی خدمات و در نتیجه کسب رضایت 

شهروندان می شود.

به گزارش جام جم شــرق اســتان 
تهران،این مقام مســئول در ادامه گفت: 
یکــی از دالیل اســتقبال بســیار زیاد 
شهروندان پردیس از بازارهای هفتگی، 
عدم ارائه صحیح این خدمات در ســطح 
شهر است که بخشــی از این معضل به 
عدم نظارت نهادهای ذیربط بازمی گردد.

اللــه با تاکید بــر لزوم ایجــاد و راه 
اندازی نمایشگاه دائمی در شهر پردیس 
خاطرنشــان کرد: ایجاد یک بازار دائمی 
می تواند ســبب استقبال شــهروندان 
و همچنیــن کارآفرینــی شــده و از بار 

مشکالت مالی مردم می کاهد

خبر خبر
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علی حیدریــان، ســکاندار مجموعه 
شــهری لواســان با توجه به دارا بودن 
ظرفیــت هــای بــاال و موقعیــت جــوی 
و  توریســت  مناســب جهــت جــذب 
گردشــگر لواســان را به عنــوان نگین 
گردشــگری اســتان تهــران نــام برد. 
شــهر لواسان با توجه به اقدامات اخیر 
مجموعه شهرداری رشد و توسعه را به 
ســرعت می توان در این دیار مشاهده 

کرد.
به گــزارش جام جم شــرق اســتان 
تهــران، شــمیرانات، لواســان علــی 
حیدریان اذعان داشــت: شهر لواسان 
با داشتن مردمی فهیم و انقالبی که در 
تمامی صحنه های مهم و حســاس بویژه 

رویــداد تلــخ تخریــب امــوال عمومی 
توســط اغتشاشــگران کــه بــا حضــور 
تمامی مردم انقالبی در سراســر کشور 
همچنــان لواســان ســرکوب و عوامل 
فتنه را به مقصد شــوم خود نرساندند 
ابراز خرســندی می کنم کــه به عنوان 

خدمتگزار و خادم می باشم.
حیدریــان در ادامه گفت: با توجه به 
کاهش دما و موقعیت جغرافیایی شــهر 
لواسان کمیته ویژه ای را تشکیل داده 
و به صورت آماده بــاش برای مقابله با 
راه بنــدان توســط بــارش بــرف یا آب 
گرفتگــی در مقابل بــاران های متعدد 
آماده ســاخته ایم و در هفته گذشــته 
بــدون هیچ مشــکلی در حــوزه عبور و 
مرور و بســتر پیاده روهــا و خیابان ها  
روزهــای برفــی را گذرانده و شــرایط 

تردد را میسر ساختیم.
وی از اجــرای پروژه پیاده روســازی 
بــا هــدف استانداردســازی معابــر، 
بهبــود عبور و مــرور و افزایــش رفاه 
شــهروندان خبــر داد و گفــت: از آنجا 
که پیاده روهای شــهر می تواند نقشی 
اساســی در ارتقای ســالمت و تسهیل 
عبــور و مرور شــهروندان ایفــا نماید 
شــهرداری لواســان تاکیــد فراوانــی 
بر اجرا و نوســازی معابر عمومی شــهر 

دارد.
حیدریــان در ادامــه گفــت: اخیــرا 
یکی دیگر از اقدامات شــهرداری بحث 
اجرای پــروژه ترافیکی جزیــره میانی 
از ابتــدای زیر گذر شــهدای نــاران تا 
تقاطــع معبــر 25 متری با جــاده قدیم 
ســبو کوچک در شهر لواســان به طول 

تقریبــی 1100 متر می باشــد که این 
پــروژه با متراژ تقریبــی 1100 متر با 
جدول بتنی 50 ســانتی و اجرای فضای 
ســبز و برج روشــنایی بــه مرحله بهره 
بــرداری خواهــد رســید که هــدف از 
اجــرای این طرح عالوه بر بسترســازی 
ترافیکــی و افزایش امنیت در شــب، 
آرامــش عابران در اســتفاده از معابر 
با رعایت اصــول ترافیکی مدنظر قرار 

خواهد گرفت.
شــهردار لواســان در ادامــه اذعان 
داشــت: بزودی فاز اول پروژه ســالن 
اجتماعــات بــرگ گیــالس شــهرداری 
لواســان به اتمام خواهد رســید که با 
توجــه به همــکاری همه جانبــه عوامل 
شهرداری و شورای اسالمی شهر پروژه 
ســالن اجتماعات برگ گیالس واقع در 

چناربن یک، جنب گلخانه شــهرداری با 
متــراژ بیــش از 6000 متر در 3 طبقه 
در حــال انجام بوده و فاز نخســت این 
پروژه شــامل اجــرای فونداســیون و 
اســکلت تــراز اول پارکینــگ و اجرای 
دیوار حائل می باشد که هدف از اجرای 
ایــن پروژه ایجاد فضا و مکان مناســب 
جهــت برگــزاری جلســات، گردهمایی 
ها، نشســت ها و همایــش های علمی و 

فرهنگی و...می باشد.
حیدریان در خصوص مهم دانســتن 
رفاه و آســایش  تردد معلوالن در شهر 
کــه بــه تازگــی روز جهانی معلــوالن را 
پشــت ســر می گذاریم اذعان داشت: 
بزودی یک دســتگاه مینــی بوس ویژه 
معلوالن در شــهر لواســان راه اندازی 
خواهد شــد کــه دلیل مهمــی در جهت 

مناســب ســازی فضــای شــهری کــه 
حــق قانونی معلــوالن اســت و یکی از 
مشــکالت این عزیزان موضــوع تردد 
بــوده کــه با درخواســت شــهرداری و 
موافقت اعضاء محترم شورای اسالمی 
شهر لواسان یک دســتگاه مینی بوس 
تمــام مکانیــزه و مجهز ویــژه معلوالن 
خریداری شده است و در مرحله تجهیز 
می باشد که بزودی در شهر لواسان راه 
اندازی خواهد شــد که قابل ذکر است 
این مینی بوس مناســب ســازی شــده 
برای معلولین، دارای امکاناتی شــامل 
باالبــر با تحمــل وزن 200 کیلو، ویلچر 
مخصوص با کمربند ایمنی و جعبه کمک 
های اولیه می باشد که به افراد دارای 
معلولیــت و جانبازان در شــهر خدمت 

رسانی می نماید.

شهردار لواسان مطرح کرد؛

رضایت شهروندان؛ محور اصلی مدیریت شهری در لواسانات 

روســتای محمدآبــاد عربهــا واقــع در 
بخش جوادآباد شهرستان ورامین با آنکه 
روســتایی کوچک اســت، اما با نقشــی که 
در 15 خــرداد ســال 42 ایفا کرد، عظمتی 
به وســعت نیمه خرداد دارد. این روســتا 
درجنوب شرق استان تهران در شهرستان 
ورامین و در 16 کیلومتری جنوب شــرقی 
شــهر ورامین و پنج کیلومتری جنوب شهر 
پیشــوا واقع شده و از جمله مناطقی است 
که در سال 42 برای حمایت از امام خمینی 
)ره( رهبر کبیر انقالب اسالمی قیام کرده 
و در این راه، شــهدا و مجروحانی را تقدیم 
اســالم و انقالب کرده اســت، لــذا با آنکه 
نزدیــک 50 ســال اســت کــه از آن قیام 
تاریخی می گذرد، این حماسه همچنان در 

اذهان مردم باقی مانده است.
اما امــروزه با مدیریت جدید دهیاری و 
شورای اسالمی روســتا عالوه بر توسعه و 
آبادانی روستا در فراهم کردن رفاه برای 
روستاییان برای چندمین بار جشنواره ای 
پاییزی به نام جشــنواره انار را ایجاد کرده 
کــه عالوه بر شــور و حال روســتایی اهالی 
این روســتا محصوالت خــود را به نمایش 
گذاشــته و مــردم از تمامــی شهرســتان 
هــای جنوب شــرق اســتان تهــران برای 
تماشــا و خرید انار ســرخ محمد آباد عرب 
ها اســتقبال کردند. این مراسم با حضور 
معاونان فرمانداری، بخشــدار جواد آباد، 
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
ورامین، خبرنــگاران وآحاد مردم برگزار 

شد.
توســعه و معرفی روســتا بــا برگزاری 

جشنواره های مختلف 
به گزارش جام جم شــرق استان تهران 
حمید معماری دهیار روســتای محمدآباد 
عربها در خصــوص این جشــنواره اذعان 
داشــت: این جشنواره در قالب 10 غرفه 
نمایشــگاه، محصوالت تولیدی باغداران 
روســتا را به مردم عرضــه می کند که  در 
این جشــنواره محصوالتی نظیر انار، ُرب و 
آب انار، خرمالو، عرقیات گیاهی، تخم مرغ، 

لبنیات، گل و گیاه و فلفل های زینتی تولید 
شده در روستا به مردم عرضه می شود.

وی در ادامه گفت: روســتای محمدآباد 
عربهــا از دو تعاونــی روســتایی خرد زنان 
نیز برخوردار اســت که به منظور توســعه 
فعالیــت ایــن تعاونی، شــورای اســالمی 
و دهیــاری روســتا از آنــان حمایت هــای 
مــادی و معنــوی انجام داده اســت و  یکی 
از مهمتریــن برنامه هــای دولــت تدبیر و 
امید، ایجاد فرصت های شــغلی پایدار در 
مناطق روســتایی اســت که برپایی چنین 
جشــنواره هایی می تواند عالوه بر توسعه 
فعالیت هــای اقتصــادی روســتائیان، در 

جذب گردشگر نیز کمک شایانی نماید.
معماری خاطر نشان کرد: این جشنواره 
که برای نخستین بار در شهرستان ورامین 
برپا شــده، توانسته بســیاری از مردم را 
جذب روســتا کرده و آنــان را با ظرفیت ها 
و توانمندی هــای روســتائیان و همچنین 
اقداماتی که طی سال های اخیر به واسطه 
تالش دولت و مســئوالن روستایی انجام 

شده، آشنا کند.
* بهســازی خیابان شهید رجایی با متراژ 
7 هزار متر مربــع به بهره برداری نزدیک 

می شود
دهیــار محمد آباد عــرب ها در خصوص 
تکریم روســتاییان و ایجاد بســتر رفاه و 
آســایش برای آن ها افــزود: یکی از مهم 
تریــن ویژگــی های هــای رفاه در روســتا 

ایجاد بستر مناسب برای تردد روستاییان 
به روســتا و شهر می باشــد  که دهیاری و 
شورای اسالمی بزرگترین پروژه عمرانی 
در بزرگتریــن روســتای بخــش جوادآباد 
ورامیــن را آغــاز کرده ایم کــه این پروژه 
درخواســت چندین ســاله مردم بوده که 
این اصل محقق شده و بزودی با پایان این 
پروژه طعم تردد بر بهســازی معابر اصلی 

روستا را خواهند چشید.
* تالش شــورای اســالمی در کنار مردم 
برای توسعه و آبادانی محمدآباد عرب ها 

اردســتانی، رئیس شــورای اســالمی 
روســتای محمــد آباد عرب ها با اشــاره به 
اتحــاد بین شــورا و همدلی مردم روســتا 
در کنار اعضای شــورا اذعان کرد: امروزه 

شــوراها صاحب نعمتی توسط مردم شده 
انــد که نامش خدمت می باشــد. در فصل 
جدید مدیریت روســتایی توســط شورا و 
دهیاری محمد آباد عرب ها گفتنی اســت 
که این روســتا از چندین نظر حائز اهمیت 
می باشــد کــه اولین مورد جایــگاه و قدم 
بزرگ این روســتا در سال42 می باشد که 
بــه حمایت از رهبر کبیر انقالب و مبارزه با 
طاغوت برخاسته که ثمره این اقدام بزرگ 
2 شهید می باشد که تقدیم نظام جمهوری 

اسالمی کرده است.
دیگر ویژگی مهم این روســتا تولیدات 
کشــاورزی و دامــداری مــی باشــد یــا به 
اصطالح دیگر قطب کشــاورزی و دامداری 
در شهرســتان ورامیــن مــی باشــد. این 

روســتا در حدود 150 واحد دامداری می 
باشد که گوشت عمده مردم شهر ورامین 

و پایتخت نشینان را تامین می کند.
اردستانی درادامه گفت: در این روستا 
چند هکتار گلخانه صیفی جات اعم از خیار 
و گوجه و فلفل های زینتی می باشد که باید 
در اینجا اشاره کنیم که محمدآباد از قدیم 
چندیــن باغ بزرگ انار داشــته و امروز به 
این باغات اضافه شــده اســت که بهترین 
انارهــا در ایــن باغات حاصل بــه عمل می 
آید و اکنــون روســتاییان در فصل پاییز 
آنهــا را به بــازار عرضه مــی کنند. رئیس 
شــورا افزود: جمعیت این روســتا بالغ بر 
4 هــزار نفر می باشــد و یکی از بزرگترین 
روستاها در بخش جوادآباد می باشد و در 
زمینه خدمات در این دوره توســط شورا و 
دهیاری خدماتی مطلوب عمرانی فرهنگی 
بهداشتی را به روستاییان ارائه داده ایم.

* بستر مناســب تفریحی و فرهنگی در 
روستا از ابتدا در برنامه شورا بوده است

وی بــا توجــه بــه جمعیــت چشــمگیر 
روســتایی و مدیریــت همــه جانبه جهت 
رفاه مردم اردســتانی افــزود: از ابتدای 
فصل جدید مدیریت در شــورا و دهیاری 
محمــد آباد عرب ها برنامــه های فرهنگی 
و تفریحــی و مذهبی ویژه در دســت کار و 
برنامه داشــته ایم به این شــکل که برای 
کــودکان و نوجوانــان فضایــی را ایجــاد 
کــرده و بــا بــه وجــود آوردن و تاســیس 

پــارک اقدام به نصب وســایل بازی برای 
کودکان و وســایل ورزشی برای نوجوانان 
و جوانان در ابتدای روستا به بهره برداری 

رساندیم.
اردستانی در ادامه اذعان کرد: تکمیل 
پروژه آبرســانی یکی از مهم ترین برنامه 
های شــورا و دهیاری می باشــد که انجام 
شده و اکنون در حال گذراندن پروژه مهم 
و وســیع آســفالت درون روستا و ساخت 
پاســگاه جهــت حفظ امنیت و آســایش در 
روســتا از نظیــر برنامه های دیگــر ما می 

باشد.
* ایجــاد اشــتغال همگانــی و حمایت از 

مشاغل خانگی برای بانوان روستایی 
رئیس شورای اسالمی محمد آباد عرب 
ها ضمن مهم دانستن بستر اشتغال بویژه 
برای بانوان روســتا اذعان کرد: یکســری 
فعالیــت هــای خانگی هســت مانند پخت 
غذاهــای خانگی یا مشــابه آن مانند پخت 
رب و مربا و ترشیجات و ... یا تولید صنایع 
دســتی که با هماهنگی های الزم وام های 
اشــتغالزایی در اختیارشان قرار گرفته و 

به جهاد معرفی می گردند.
اردســتانی در ادامه گفت: امروزه یکی 
از دغدغــه های مهم خانواده ها اشــتغال 
فرزنــدان آن هــا مــی باشــد. شــورای 
اســالمی و دهیــاری محمــد آبــاد عربها با 
ایجاد جشنواره های مختلف بستر فروش 
محصوالت بــرای تولید کننــدگان صنایع 
دســتی و تولیدات خانگی را مهیا می سازد 
و در صورت داشــتن مهارت های گوناگون 
برای جوانان وام های اشــتغالزایی در نظر 
دارد تا با ایجاد کارگاه های کوچک به کسب 
و کار خود رونق دهند و مشکل اشتغال در 

روستا را به صفر برسانیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: محمدآباد 
عربهــا ظرفیت هــای بســیاری را دارا می 
باشد که همچنان با مشارکت های مردم در 
مسیر خط توســعه قرار دارد و روز به روز 
این روستا به جامعه هدف خود که آسایش 

و رفاه می باشد نزدیک خواهد شد.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  تحریریه شهرستانها: 021-44233511

سرپرست شرق استان تهران: محمد خانی
  دفتر سرپرستی شرق استان تهران:

09127625854 - 36241213

  شنبه 30  آذر 1398   شماره 5555
ضمیمه رایگان روزنامه درشرق استان تهران

ای که مهجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خویش جدا می داری

تشنه ی بادیه را هم به زاللی دریاب
حافظبه امیدی که در این ره به خدا می داری

شهردار فرون آباد:

هیچ بهانه ای برای ساخت و سازهای غیرمجاز 
پذیرفتنی نیست

شــهر فرون آباد در 20 کیلومتری پایتخت نگین 
صنعت و رشد جمعیت این روزها با تداوم این مسیر 
در مدیریت جدید شــهری در تحول عظیم عمرانی و 
رشد منطقه ای  قرار گرفته است. با توجه به نزدیک 
بودن این شهر به پایتخت و نیمه صنعتی بودن منطقه 
مدیریت شهری بخوبی توانسته شهر را به خط توسعه 
و آبادانی رسانده و رفاه همگانی را به تمامی محالت 

خود کشانده است.
* مبارزه با ســاخت و ســاز غیر مجــاز در مدیریت 

شهری جدید به صورت جهادی 
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهران کورش 
میرزایی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز مشکل 
اصلی شــهرداری فرون آباد از سالیان گذشته بوده 
اذعــان داشــت: فرون آبــاد با توجه بــه فاصله کم 
نسبت به پایتخت از سالیان گذشته در خارج از بافت 
شروع به ساخت سوله های صنعتی کرده و واحدهای 
تولیــدی راه اندازی کرده اند که با توجه به روی کار 
آمدن مدیریت شهری جدید و شورای اسالمی شهر با 
توجه به تشکیل جلسات متعدد با مسئوالن استانی و 
شهرستانی که جا دارد از فرماندار محترم شهرستان 
پاکدشت جناب مهندس تمهیدی و دادستان عمومی 
و انقالب شهرســتان پاکدشت جناب علیش پور که  
هماهنگــی هــا و برنامــه هــای بخصوصــی را با این 
معضل شهری در نظر و برنامه ریزی ترتیب اثر داده 
اند تشــکر کرده و با عنایــت این بزرگواران تا کنون 
بشدت از ســاخت و ساز غیر مجاز جلوگیری به عمل 

آورده ایم. 
شــهردار فــرون آبــاد در ادامه اذعان داشــت: 
شــهرداری در اجرای احکام صادر شده برای ساخت 
و ســازهای غیرمجاز با قاطعیت برخورد می کند. وی 
بیان داشت: در این چند روز اخیر تعدادی از ساخت 
و ســازهای غیرمجــاز واقــع در اراضی حریم شــهر 
فرون آباد حاجی آباد توســط واحد گشت ساختمانی 
شــهرداری تخریب و رفع تصرف گردید. شــهردار 
فــرون آبــاد با اعــالم عدم مماشــت در برخــورد با 
ســازندگان ابنیه غیرمجاز، اعالم کرد: شهرداری در 
اجرای احکام صادر شــده برای ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز با قاطعیت برخورد می کند و احکام تخریب 
بدون مماشــات بــه اجرا در می آیــد، بنابراین هیچ 
بهانــه ای برای ســاخت و ســازهای غیرمجــاز قابل 
قبول نیســت. وی در پایان اضافه کرد: شــهرداری 
ضمن احترام برای تمامی شــهروندان، در برخورد با 

قانون شــکنان قاطع خواهد بود و اجازه نخواهد داد 
تــا فرصت طلبان حقوق شــهروندان قانون مدار را 
تضییع کنند و در خصوص جلوگیری با ساخت و ساز 
غیرمجاز شــهرداری اقدام به نصب اطالعیه و نصب 
بنر جهت جلوگیری با این موضوع مهم را در دســتور 
کار داشته و این روال همچنان ادامه خواهد داشت 
تا مردم این دیار از چهره زیبای شــهری و حقوق خود  

برخوردار باشند. 
* جذب ســرمایه گذاران شهری یکی از مهم ترین 

برنامه های مدیریت شهری
شــهردار فرون آباد ضمن ایجاد بســتر مناســب 
جهت توسعه شــهری توسط سرمایه گذاران شهری 
در ادامه گفت: مجموعه مدیریت شــهری و شورای 
اسالمی شهر جهت پذیرش و جذب سرمایه گذاران 
شــهری با هدف ایجاد بستر مناســب برای تشویق 
ســرمایه گذاری آمادگی کامــل دارد و بهره گیری از 
قابلیــت های ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 
طرح هــا، ایجاد فرصــت تعامل صاحبان ســرمایه و 
کارآفرینان شهری از جمله اهداف مدیریت شهری 
اســت. وی در ادامــه بــا بیــان اینکه بایــد موانع و 
مشکالت پیش روی ســرمایه گذاران برطرف شود، 
اظهار داشت: در این خصوص جست وجوی منابع نو 
و درآمدی پایدار و گســترش فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی از ضروریات اســت. وی به نقش محوری 
شهرداری در زمینه جذب و رونق سرمایه گذاری در 
شهر اشاره کرد و ضمن رفع موانع پیش روی سرمایه 
گــذاران از آمادگــی مجموعه تحت االمــر خود برای 

پذیرش و جذب سرمایه گذاران شهری خبر داد.
* پــروژه هــای عمرانــی از نیازهــای اساســی در 

راستای توسعه شهری
شــهردار فرون آباد انجام پروژه های عمرانی در 
شــهر را یکی از نیازهای اساسی در راستای توسعه 
شهری دانست و افزود: پروژه های عمرانی نمایانگر 
و نمــود التــزام عملــی مســئولین در تحقــق ارتقاء 
استانداردهای شهر توسعه یافته می باشد و اولویت 
ما در مجموعه مدیریت شهری با پروژهای نیمه تمام 
اســت و اتمام پروژه های در حال اجرا تحول بزرگی 
را در شــهر ایجاد می کنــد. وی در ادامه از ضرورت 
اجــرای پــروژه 35 متری امام خمینــی )ره( به جهت 
بازگشــایی معبــر و امتداد این بلــوار که در کاهش 
ترافیک و همچنین در تأمین دسترســی و تســهیل 
در تردد شهروندان بسیار حائز اهمیت خواهد بود 

ســخن به میــان آورد و هدف از اجــرای این طرح را 
ارتقای ســطح کیفی معابر و افزایش خدمت رسانی 
بــه شــهروندان، تســهیل در تردد و عبــور و مرور، 
ســاماندهی و زیباســازی فضاهای شهری و مناسب 
ســازی معابر نام برد. وی اظهار داشت: تمام تالش و 
توان خود را در مجموعه مدیریت شــهری و شــورای 
اسالمی شهر به کار گرفته ایم تا با تعامل کارها را به 
جلو پیش ببریم و زمینه را برای ارائه خدمات بیشتر 
بــه مردم فراهــم نمائیم و با تعریــض این بخش از 
بلوار، رفت و آمد عابران پیاده و خودروها تسهیل و 

ترافیک بلوار امام خمینی)ره( روان تر خواهد شد.
* بهســازی و مرمــت معابــر و خیابــان های شــهر 

همچنان ادامه دارد
کــوروش میرزایی، شــهردار فرون آبــاد با بیان 
اینکه تا کنون فعالیت های خوبی در زمینه بهســازی 
و مرمت معابر و خیابان های شــهر انجام شده است، 
عنوان کرد: امید داریم با تکمیل طرح های در دست 
اجرا شاهد رشد و توسعه بیش از پیش شهر باشیم. 
وی بــا تاکید بر لزوم اجرای سیاســت های مدیریت 
شــهری در زمینه توســعه زیرســاخت های شهری، 
بیان کرد: در این راستا و با برنامه ریزی های صورت 
گرفته و حمایت های رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شــهر مجموعه مدیریت شــهری نســبت به توسعه 
مسیرهای ارتباطی در شــهر اقدام و عملیات آماده 
ســازی و آسفالت معابر شــهری را بر اساس اولویت 
ها در دســتور کار خود قرار داده اســت. وی افزود: 
خیابان ها تاثیر بسزایی در تسریع و تسهیل در تردد 
و جابه جایی شــهروندان خواهند داشت و با عنایت 
به برنامه های پیش بینی شــده شــهرداری مبنی بر 
ایجاد، احداث و بازگشایی مسیرهای ارتباطی، لذا در 
این خصوص به دنبال روان ســازی تردد خودروها و 

آسایش شهروندان هستیم.
* بیمه تمامی منازل مســکونی فرون آباد در برابر 

سیل و آتش سوزی از سوی شهرداری 
شــهردار فرون آباد در خصــوص غیر قابل پیش 
بینــی بودن حوادث طبیعی اذعان کرد: شــهر فرون 
آباد از 6هزار و 563 واحد مسکونی برخوردار است 
که تمامی این واحدها در برابر ســیل و آتش سوزی 
بیمه شــدند، لذا شــهرداری با اعتبــاری بالغ بر یک 
میلیارد و 350 میلیون ریال، منازل مســکونی شهر 
را بیمه کرده  و هزینه ای از شهروندان برای این کار 

دریافت نکرده است.

وی در ادامــه  تصریــح کرد: شــهر فــرون آباد با 
برخــورداری از یــک هــزار و 300 واحــد تولیدی، 
یکی از شــهرهای صنعتی اســتان تهران است که با 
هماهنگی هــای به عمل آمده، ایــن واحدها نیز می 
تواننــد به صورت متمرکز و گروهــی و برخورداری 
از مشــوق های الزم، خود را نســبت به آتش سوزی 
و ســیل بیمــه کنند.میرزایی اظهار داشــت: فرون 
آبــاد با توجه به قــرار گرفتن در جنوب بزرگراه امام 
رضا)ع(، با خطر ســیل و آبگرفتگی همراه اســت که 
این اقدام می تواند دغدغه شهروندان در مقابله با 
این حادثه طبیعی را کاهش دهد. شهردار فرون آباد 
گفت: این شهر از یک هزار و 500 هکتار محدوده و 
حریم و 161 هکتار محدوده قانونی برخوردار است 
که از این نظر، یکی از شهرهای وسیع استان تهران 

محسوب می شود.
* احــداث 2 هزار واحد مســکونی توســط ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در این شهر اولویت 

مهم مدیریت شهری
میرزایی شهردار فرون آباد نیز با تأکید بر همکاری 
مستقیم با ستاد اجرایی حضرت امام گفت: احداث 
منزل برای اقشــار کم درآمد در اولویت شهرداری 
قرار دارد، این در حالی اســت که فرون آباد از سال 
13۸۹ به شــهر ارتقا یافته و طرح هادی آن در پنجم 
بهمــن 13۹6 از ســوی اســتاندار وقت تهــران به 
اســتناد مصوبه 2۸ بهمــن 13۹0 هیأت وزیران به 
شــهرداری این شهر ابالغ شــد و بر اساس این طرح 
محدوده شــهر فرون آباد 161 هکتار و حریم شــهر 
یــک هزار و 33۹ تعیین شــده اســت.وی در ادامه 
افزود: بر اســاس آمار سرشــماری عمومی نفوس و 
مســکن سال ۹5، جمعیت این شهر 21 هزار و300 
نفــر بوده و امــروز این جمعیت بر اســاس اطالعات 
ســازمان های خدماتــی، این تعداد بــه بیش از 2۹ 

هزار نفر رسیده است.
وی در ادامه گفت: در این شهر بیش از یک هزار و 
300 واحد صنعتی مشغول فعالیت تولیدی است که 
کارگران این واحدها، به منزل مسکونی نیاز دارند و 
حال امروز شــرایط برای خدمت رسانی به مردم این 
شــهر که از محرومیت های بســیاری رنج می بردند 
فراهم شــده و یقینا با احداث واحدهای مســکونی 
توسط ســازمان اجرایی حضرت امام، زمینه توسعه 
خدمت رسانی به مردم این شهر بیش از پیش میسر 

می شود.

* پیگیری مطالبات شــهروندان فــرون آباد، محور 
اصلی برگزاری جلسات شورا

رئیس شــورای اسالمی شهر فرون آباد در حاشیه 
جلســه شــورا پیگیــری مطالبــات و رفع مشــکالت 
شــهروندان را از مهمتریــن مســائل و محــور اصلی 

برگزاری جلسات شورا نام برد.
به گزارش جام جم شــرق اســتان تهــران کورش 
ســیری، رئیس شــورای اسالمی شــهر فرون آباد در 
ادامه با اشــاره به حضور مســتمر اعضای شورای در 
شــهر بیان کرد: در این راســتا تمامی اعضای شورای 
شهر با حضور مستمر در شهر مشکالت و روند اجرای 
طــرح های مختلــف را پیگیری و راهکارهــای الزم را 
متناســب بــا موضوعات مربوطــه ارائه مــی دهند و 
انعــکاس اخبار شــورای شــهر در کنــار فعالیت های 
شــهرداری می تواند بســتر رضایتمندی و افزایش 
امیدواری مردم به توســعه شــهر و رفع مشکالت را 
فراهــم کند و امیدواریم با  ارائه طریق و مشــارکت 
هر چه بیشــتر شــهروندان و مدیران شهری شاهد 
پیشــرفت روز افزون شــهر باشیم. وی با بیان اینکه 
یکی از دغدغه های مجموعه شــورای اســالمی شــهر 
پیگیری مطالبات شهروندان است، تاکید کرد: محور 
اصلی برگزاری جلسات شورای شهر پیگیری مطالبات 

و رفع مشکالت شهروندان است.

* با جدیت به آبادانی و توسعه شهر می پردازیم
ســیری، رئیــس شــورای اســالمی شــهر در این 
خصوص افزود: برای توسعه شهر کارهای زیادی باید 
انجام شــود که در این راســتا باید آراستگی ظاهری 
شهر به منظور ایجاد محیطی مطلوب برای شهروندان 
بــه عنــوان یکــی از اقدامات اساســی مدنظــر قرار 
گیرد و آنچه که برایمان بســیار مهم اســت خدمت به 
شهروندان است و باید شهروندان احساس کنند که 
مســئولین تمام سعی و تالش خود را در جهت خدمت 

رسانی صرف می کنند.
وی با بیان اینکه مســئوالن شــهری در هر پست و 
جایگاه موظف هســتند که نسبت به رسیدگی و رفع 
دغدغه ها و معضالت شهری اهتمام داشته و با جدیت 
به آبادانی و توســعه شــهرها بپردازند، خاطرنشــان 
ســاخت: در راستای تحقق حقوق شهروندی و خدمت 
رســانی شایســته ارتباط بین مردم و نمایندگان آن 
ها در شــورای اســالمی مفتخر به خدمت می باشند و 
همواره ضمن رعایت حقوق شــهروندان به توســعه 

شهر می پردازند.


