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یت شــهری رضایت شــهروندان ؛ محور اصلی مدیر

شرق استان تهران

آباد: یف  شهردار شر

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

به همت بخشداری جلیل آباد؛

مدیر آموزش و پرورش  قرچک:

آبادانی روستا، در گرو 
همدلی روستاییان

مدرسه خیرساز روستای قشالق 
دوم به بهره برداری رسید

همراه با همدلی،   همگام با 
توسعه در رودهن

شهردار قرچک:شهردار رودهن:

بار ترافیکی روان تر می شود

 اهمیت ویژه روستا به عنوان کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری 
در تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به 
ایجاد مسئولیت سنگینی برای دهیاران روستاها شده که می توان با انتخاب و 
کلیدی،  پست  این  تصدی گری  برای  شایسته  و  متخصص  افراد  انتصاب 
انتخاب  با  که  دهیاران  کرد.  ریزی  پایه  بخوبی  را  کشوری  ساختار  ستون های 
نقشی  پردازند،  می  روستا  امور  مدیریت  به  سال   ۴ مدت  به  و  شورا  اعضای 
و  روستا  امور  فتق  و  رتق  و  کشوری  کالن  امور  در  انکار  غیرقابل  و  اساسی 

روستاییان دارند.

گفتگوی جام جم با دهیار روستای اسالم آباد ؛

260 هکتار زمین به کشاورزان
 واگذار می شود
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رفع مشکالت شهری؛ 
در دستورکار شهرداری

سرپرست شهرداری پاکدشت بیان کرد؛

4

424

ی   
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

تر 
دف

ی 
سان

ع ر
طال

ه ا
گا

پای
س: 

عک

4

4

کوروش میرزایی، شهردار فرون آباد با توجه به موج اخیر شیوع ویروس کرونا در کشور و پیشگیری از شیوع این 
ویروس، گفت: مدیریت شهری عالوه بر ضدعفونی مداوم معابر و گندزدایی در سطح شهر جهت تسریع و گسترش 

اطالع رسانی در خصوص دعوت شهروندان به رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی مربوط به پیشگیری از 
شیوع ویروس منحوس کرونا، نسبت به اطالع رسانی در سطح شهر و همچنین فضای مجازی اقدام گردید.

فعالیت های مدیریت شهری فرون آباد برای مردم است
به گزارش جام جم میرزایی با بیان این که دیدارهای چهره به چهره با شهروندان عالوه بر ایجاد فرصت هماهنگی بیشتر 

برای مجموعه شهرداری گامی موثر جهت رفع موانع و مشکالت پیش روی شهروندان در خصوص حل مسائل مختلف 
شهری است، افزود: کاهش مشکالت شهروندان و بررسی و پاسخ به درخواست های قانونی آنها از مهم ترین اهداف این 

دیدارهاست.  وی هدف اصلی از این دیدارها را برقراری ارتباط دو طرفه و تنگاتنگ میان مردم و مسئوالن دانست و اضافه کرد: 
برقراری ارتباط چهره به چهره یکی از موثرترین راه ها برای درك مشکالت و از کم هزینه ترین راه ها برای پی بردن به مشکالت 

مردم است. وی بیان کرد: با امید به خداوند متعال و با همت مسئوالن و همراهی شهروندان، افق و آینده توسعه 
شهر روشن و با برنامه ریزی هدفمند به پیش می رود.

 آغاز عملیات اجرای بوستان جدید در فرون آباد
در  و  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  به  توجه  با  افزود:  خصوص  این  در  میرزایی 

جهت گسترش فضای سبز شهری، با فراهم کردن زمینه رفاه، آسایش و نشاط 
را  گسترش فضای سبز  آغاز شد. وی  این بوستان  اجرای  شهروندان عملیات 

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش نگرانی های زیست محیطی و شاخص 
توسعه پایدار شهری دانست و بیان کرد: احداث این بوستان با هدف توسعه 

محیطی  ایجاد  همچنین  و  شهروندان  فراغت  اوقات  تامین  و  سبز  فضای 
سالم و با طراوت جنب ساختمان شماره 2 آتش نشانی )ساختمان سپهبد 

آغاز شده است. البته در خصوص بهبود  شهید حاج قاسم سلیمانی( 
فضای شهر و ایمنی های الزم شهرداری اقدام به علف زنی سطح شهر به 

منظور پیشگیری از آتش سوزی کرده است.
 تخفیف 80 درصدی صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده 

فرون آباد
 میرزایی، شهردار فرون آباد پاکدشت در این خصوص اظهار کرد: 

آئین نامه های برنامه ملی بازآفرینی  در راستای اجرایی نمودن 
پایدار شهری و تشویق جهت نوسازی بافت فرسوده مالکان 
محترمی که امالک آنها در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی 
واقع گردیده در صورت تخریب و نوسازی ملک خود از بسته های 

حمایتی و تسهیالت نوسازی تا سقف 80 درصد تخفیفات صدور 
پروانه )عوارض ساختمانی( بهره مند می گردند. وی در ادامه عنوان 

اقدامات  از  مجموعه ای  شامل  شهری  بازآفرینی  اجرایی  برنامه  کرد: 
استاندارد های  ارتقای  بر  عالوه  که  نحوی  به  است،  هدف  مناطق  در 

مسکن، سرانه فضا های عمومی و دسترسی به خدمات شهری، منجر به 
توسعه زیرساخت های شهری شود. وی در خاتمه اظهار داشت: در همین راستا 

تهیه طرح بازآفرینی پایدار شهری در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته که ان 
شاءاهلل با تعامل و مشارکت بخش خصوصی، شهروندان نسبت به بازسازی 

و نوسازی بافت های فرسوده ترغیب و تشویق می شوند.

ح کرد؛ شهردار فرون آباد مطر

مبارزه با کرونا در کنار توسعه 
و پیشرفت شهری 

»بازگشت همه به سوی  اوست«

درگذشــت عزیز تازه سفرکرده چنان ســنگین و جانسوز است که 
به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار 
چاره ای جز تســلیم و رضا نیســت. این ماتم جانگداز را به خانواده 
محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و 

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می کنم.

محمد خانی، مدیر مسئول پایگاه خبری خبر معتبر  
و  سرپرست روزنامه جام جم شهرستان های شرق  استان تهران

جناب آقای مهندس داوود ارشدی و  خانواده معظم
 و معزای ارشدی

رئیس قوه قضائیه:

لواسان آغاز کار ماست
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از ابتدایی تریـن  کرونـا  بـا  بـا پویـش مبـارزه  کلـی و جزیـی مدیریـت شـهری همزمـان  خدمـات 
لحظـات مبـارزه بـا ایـن ویـروس منحـوس بـه صورت مـداوم برقـرار بوده کـه  نتیجـه آن افزایش  

سـالمتی و آسـایش شـهروندان را رقـم زده اسـت. 
اولویت هـای  دانسـتن  مهـم  ضمـن  رودهـن  شـهردار  امیـری،  حکمـت  جام جـم  گـزارش  بـه 
، نقـاط عمومـی و  گندزدایـی معابـر سـالمت یـک شـهر اظهـار داشـت: عملیـات ضدعفونـی و 
منظـور  بـه  شـهری  مدیریـت  مجموعـه  توسـط  مرتـب  و  منظـم  صـورت  بـه  اجتماعـات  محـل 

می پذیـرد. صـورت  کرونـا  ویـروس  ع  شـیو از  جلوگیـری 
گسـترده و بـا چندیـن اکیـپ  از ابتـدا  معابـر و اماکـن عمومـی شـهر بـه طـور  کـرد:  وی اضافـه 
و  ضدعفونـی  حـال  در  شـهری  مدیریـت  مجموعـه  کرونـا  ویـروس  بـا  مبـارزه  سـتاد  توسـط 
گندزدایـی می باشـند و عملیـات شستشـو، ضدعفونـی و گندزدایـی معابـر و اماکـن عمومـی با 

کرونـا ادامـه دار بـوده و بـه صـورت جهـادی اجـرا می شـود. بـا ویـروس  هـدف مقابلـه 
مدیریـت  بـا  شـهر  شـورای  اعضـای  تعامـل  و  همـکاری  نتیجـه  رودهـن،  آبادانـی  و  توسـعه 

شهری
کـرد:  اظهـار  شـهری  مدیریـت  مجموعـه  همدلـی  دانسـتن  مهـم  ضمـن  رودهـن  شـهردار 
مجموعـه  شـهرداری بـازوان شـورای شـهر به جهـت اجـرای سیاسـت های کلـی ابالغـی از سـوی 
ح هـا و پروژه هـای خوبـی در  شوراسـت کـه خوشـبختانه بـا همـکاری اعضـای محتـرم شـورا طر
اسـت. پذیرفتـه  صـورت  عزیـز  همشـهریان  بـه  بهتـر  و  بیشـتر  چـه  هـر  خدمت رسـانی  مسـیر 

وی اعضـای شـورای اسـالمی شـهر را وامـدار و امانتـدار مـردم دانسـت و اظهـار داشـت: اعضـای 
همیـن  بـر  و  دارنـد  دغدغـه  شـهرداری  و  شـهر  مشـکالت  و  مسـائل  بـه  نسـبت  شـهر  شـورای 
اسـاس نیـز در طـول مدتـی کـه وظیفـه نمایندگـی مـردم را بـر عهـده دارنـد بایـد بـا تـالش شـبانه 
، شهرسـتان و اسـتان  نسـبت بـه رفـع ایـن مشـکالت اقـدام  روزی و بـا تعامـل مسـئوالن شـهر

. کنند
امیـری در ادامـه افـزود: مجموعـه مدیریـت شـهری در کنـار شـورای اسـالمی شـهر تمـام تـالش 

و  شـهری  سـاختارهای  در  تحـول  ایجـاد  و  شـهر  توسـعه  بـرای  را  الزم  برنامه ریزی هـای  و 
همـکاری  گـرو  در  را  شـهر  توسـعه  رونـد  تسـریع  وی  می دهـد.  انجـام  شـهر  شـهروندی 
مسـئوالنه تمامـی دسـتگاه های دخیـل در مدیریـت شـهری دانسـت و بـر لـزوم توجـه و 

کـرد.   اهتمـام جـدی مدیـران دسـتگاه های اجرایـی بـر ایـن امـر تأکیـد 
وی در عیـن حـال توسـعه و آبادانـی شـهر را نتیجـه همـکاری و تعامـل اعضـای شـورای 

شـهر با شـهردار و مدیران شـهرداری دانسـت و افزود: تکیه بر اصل تعامل، ثبات 
موفقیـت  رمـز  بیهـوده  تنش هـای  و  هیاهـو  از  پرهیـز  شـهری،  مدیریـت 

شـهروندان  و  شـهر  بـه  خدمـات  ارائـه  در  شـهری  مدیریـت 
بـوده اسـت.

، رعایت  رعایـت مجوزهـای قانونی سـاخت و سـاز
ایمنی و حفظ جان و مال شهروندان را در بردارد

قانـون  این کـه  بیـان  بـا  رودهـن  شـهردار  امیـری، 
مـداری از اولویت هـای مدیریـت شـهری می باشـد 

ج از ضوابط  ع سـاخت و سـازی خـار افـزود: هـر نـو
بـه  مکلـف  و  موظـف  شـهرداری  کـه  مصـوب 

رعایـت آنهـا می باشـد موجب شـکل گرفتن 

و  می گـردد  جرائـم  یـا  تخریـب  رای  صـدور  و  تخلفـات  کمیسـیون  بـه  ارجـاع  و  تخلفـات  پرونـده 
چنانچـه اسـتحکام بنـای ملـک تاییـد نگـردد، متاسـفانه ملـک با حکـم تخریب مواجـه گردیده 
ع خدمات دهـی بعـدی بـه آن تعلـق نگرفته و تمامی مسـئولیت ناشـی از آن بر عهده  و هیـچ نـو

می باشـد. مالـک 
منظـور  بـه  موجـود  قوانیـن  و  مصـوب  دسـتورالعمل های  از  بسـیاری  طبـق  کـرد:  اضافـه  وی 
بهـره منـدی از بسـیاری از تسـهیالت بانکـی، معامـالت و اخـذ سـند رسـمی، اخـذ انشـعابات و 
مجوزهـای ادارات تابعـه اقـدام بـه اسـتعالم از شـهرداری می نماینـد و در صورتـی کـه متقاضـی 
مراحـل اولیـه و اخـذ پروانـه سـاختمانی تـا پایانـکار را طبـق روال قانونـی طـی نکـرده باشـد هیـچ 
راهـی بـرای صـدور پاسـخ اسـتعالم مثبـت از طـرف شـهرداری نمی باشـد و چنانچـه ملـک بـدون 
آمـاده مواجهـه بـا  پروانـه و پایانـکار مـورد معاملـه غیـر رسـمی قـرار گیـرد خریـدار بایـد خـود را 
مشـکالت عدیده ناشـی از تخلف مالک اولیه و از دسـت دادن سرمایه خود نماید و شهرداری 
در ایـن خصـوص مسـئولیتی نداشـته و مکلـف بـه رعایـت ضوابـط و مقـررات جـاری می باشـد. 
ع سـاخت و  وی در ادامـه تاکیـد کـرد: واحـد پلیـس سـاختمانی موظـف بـه جلوگیـری از هـر نـو
سـاز غیـر قانونـی در راسـتای حفـظ انضبـاط شـهری بـوده و در صورت لـزوم با همـکاری ماموران 
انتظامـی ضمـن تنظیـم صورتجلسـه تخلـف و ارجـاع بـه دسـتگاه محتـرم قضایـی جهـت صـدور 
ع سـاخت و سـاز اقدام خواهند نمود،  دسـتور تخریب یا مقتضی نسـبت به ممانعت از هر نو
ع اقـدام بـه سـاخت و سـاز در محـدوده شـهر نسـبت بـه  لـذا خواهشـمند اسـت قبـل از هـر نـو

اخـذ مجـوز قانونـی اقدامـات الزم از طـرف شـهروندان عزیـز صـورت پذیـرد.
فراهم نمودن بسترهای مناسب برای تامین رفاه و آسایش شهروندان رودهن

پایـان اظهـار داشـت: بـی شـک تمـام تـالش مجموعـه شـهرداری فراهـم  شـهردار رودهـن در 
نمودن بسـترهای مناسـب برای تامین رفاه و آسـایش شـهروندان اسـت. مجموعه مدیریت 
شـهری بـا تمـام تـوان فعالیت هـای عمرانـی و خدماتـی را در سـطح شـهر دنبـال 
نمـودن  فراهـم  شـهرداری  مجموعـه  تـالش  تمـام  بی شـک  می کنـد،  
بسـترهای مناسـب بـرای تامیـن رفاه و آسـایش شـهروندان اسـت 
 و در ایـن راسـتا شـاهد اجـرای پروژه هـای مختلفـی در سـطح شـهر 
هسـتیم کـه ایـن امـر نشـان دهنـده تـالش و برنامه ریـزی منظـم 

مجموعـه مدیریـت شـهری اسـت. 
جـزو  را  مـردم  آرامـش  و  رفـاه  رسـانی،  خدمـت  ادامـه  در  وی 
بسـترهای  ایجـاد  و  برشـمرد  شـهرداری  اهـداف  ضروری تریـن 
ایجـاد  مولفه هـای  از  را  شـهر  سـطح  در  توسـعه ای  مناسـب 

نمـود.  عنـوان  مـدرن  و  زیبـا  شـهری 
سـرعت  چـه  اگـر  کـرد:  اعـالم  خاتمـه  در  وی 
بخشـیدن بـه اجـرای پروژه ها از خواسـته ها 
و اولویت هـای کاری ماسـت امـا ایـن بـدان 
پروژه هـا  کیفیـت  در  کـه  نیسـت  معنـا 
را  نویـد  ایـن  شـود.  انـگاری  سـهل 
خواهیـم داد که توسـعه بیش 
متمـدن  شـهر  در  پیـش  از 

دارد.  ادامـه  رودهـن 

ین اهداف شهرداری است خدمت رسانی، رفاه و آرامش از ضروری تر

همراه با همدلی، همگام با توسعه در رودهن

تقدیر استاندار تهران از شهردار رودهن بابت تمهیدات الزم مدیریت 
شهری جهت مبارزه و مهار ویروس منحوس کرونا��

بهسازی و زیباسازی دیواره های شهر و بوستان ها ��

پویش نهضت آسفالت جهت افزایش رضایتمندی شهروندان در تردد ��

ع نهضت یکپارچه آسفالت در شهر�� شرو عملیات عمرانی بهسازی ، تسطیح  و تعریض نصب المان های شهری جهت زیبایی و پویایی شهری

بازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی و دیدار با شهروندان
 در خصوص مسائل شهری

حضور شهردار و عوامل شهرداری در مقابله با ساخت و سازهای 
غیرمجاز��
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تداوم  با  روزها  این  جمعیت  رشد  و  صنعت  نگین  پایتخت،  کیلومتری   30 در  آباد  شریف  شهر 
این مسیر در مدیریت جدید شهری در تحول عظیم عمرانی و رشد منطقه ای قرار گرفته است.

 با توجه به نزدیک بودن این شهر به پایتخت و به شهرک های صنعتی منطقه  مدیریت شهری 
بخوبی توانسته شهر را به خط توسعه و آبادانی رسانده و رفاه همگانی را به تمامی محالت خود 

بکشاند.
 جذب سرمایه گذاران شهری یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت شهری

آباد،  ضمن اشاره به بستر مناسب جهت  گزارش جام جم شیرزاد یعقوبی، شهردار شریف  به 
جهت  شهری  مدیریت  مجموعه  داشت:  اظهار  شهری  سرمایه گذاران  توسط  شهری  توسعه 
پذیرش و جذب سرمایه گذاران شهری با هدف ایجاد بستر مناسب برای تشویق سرمایه گذاری 
ح ها، ایجاد  آمادگی کامل دارد و بهره گیری از قابلیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در طر

فرصت تعامل صاحبان سرمایه و کارآفرینان شهری از جمله اهداف مدیریت شهری است. 
شود،  برطرف  سرمایه گذاران  روی  پیش  مشکالت  و  موانع  باید  این که  بیان  با  ادامه  در  وی 
فعالیت های  گسترش  و  پایدار  درآمدی  و  نو  منابع  جستجوی  خصوص  این  در  داشت:  اظهار 
آباد در ادامه با توجه به نقش محوری  از ضروریات است. شهردار شریف  فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری در زمینه جذب و رونق سرمایه گذاری در شهر اشاره کرد و ضمن رفع موانع پیش روی 
آمادگی مجموعه تحت االمر خود برای پذیرش و جذب سرمایه گذاران شهری  سرمایه گذاران از 

خبر داد.
پیگیری  مطالبات شهروندان ،  محور اصلی مدیریت شهری

ح های  شهردار شریف آباد ، در ادامه بیان کرد: با حضور مستمر در شهر مشکالت و روند اجرای طر
مربوطه  موضوعات  با  رامتناسب  الزم  راهکارهای  و  پیگیری  را  مختلف 

ارائه می دهیم و با همدلی مردم  در کنار شهرداری می توان بستر 
رضایتمندی و افزایش امیدواری مردم را به توسعه شهر و رفع 

مشکالت را فراهم کرد و امیدواریم با ارائه مشارکت هر چه 
روز  پیشرفت  شاهد  شهری  مدیران  و  شهروندان  بیشتر 

افزون شهر باشیم .
 وی با بیان این که یکی از دغدغه های مجموعه شهرداری 
کرد:  تاکید  است،  شهروندان  شهری  نیازهای  و  مطالبات 

سطح  در  جلسات   برگزاری  اصلی  محور 
پیگیری  شهرستان  و  استان 

مطالبات و رفع مشکالت شهروندان است.
 با جدیت به آبادانی و توسعه شهر می پردازیم

خصوص   این  در  شهر  در  توسعه  افزایش  دانستن  مهم  ضمن  آباد  شریف  شهردار  یعقوبی، 
آراستگی ظاهری  که در این راستا باید  کارهای زیادی باید انجام شود  افزود: برای توسعه شهر 
شهر به منظور ایجاد محیطی مطلوب برای شهروندان به عنوان یکی از اقدامات اساسی مدنظر 
شهروندان  باید  و  است  شهروندان  به  خدمت  است  مهم  بسیار  برایمان  که  آنچه  و  گیرد  قرار 

احساس کنند که مسئوالن تمام سعی و تالش خود را در جهت خدمت رسانی صرف می کنند.
به  نسبت  که  هستند  موظف  جایگاه  و  پست  هر  در  شهری   مدیریت  تیم   این که  بیان  با  وی 
توسعه  و  آبادانی  به  جدیت  با  و  داشته  اهتمام  شهری  معضالت  و  دغدغه ها  رفع  و  رسیدگی 
خدمت رسانی  و  شهروندی  حقوق  تحقق  راستای  در  ساخت:  خاطرنشان  بپردازند،  شهرها 

شایسته مدیریت شهری همواره ضمن رعایت حقوق شهروندان به توسعه شهر می پردازد.
آغاز دگرگونی چهره معابر شهر با بهسازی و مرمت معابر

از  یکی  کرد:  عنوان  شهر  سطح  مسیرهای  مرمت  و  بهسازی  به  اشاره  با  آباد  شریف  شهردار   
که در این راستا با  آسان و ایمن  در سطح شهر است  نیازهای مهم و ضروری شهروندان تردد 
ح به صورت یکپارچه در کل سطح شهر اجرایی خواهد شد.  ح ساماندهی معابر این طر اجرای طر
یعقوبی آسفالت و بهسازی معابر و خیابان های شهر را یکی از خواسته های بحق شهروندان از 
گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های شهر زیبا، وضعیت خیابان ها و معابر  شهرداری دانست و 
آباد ادامه داد و  آن است و تأثیر زیادی بر منظره شهر از نگاه شهروندان دارد. شهردار  شریف 
آورده  گفت: حجم رو به رشد جمعیت شهر و سفرهای درون شهری روزانه شرایطی را به وجود 
است که مسأله حمل و نقل به یکی از چالش های اصلی در تمامی  شهرها  تبدیل شده است 
راستای  در  را  مسئوالن  جدی  عزم  که  رضایتمندی   افزایش  برای  مجموعه  این  تالش  تمام  و 

بهسازی معابر و امنیت و آرامش در امر عبور و مرور را در پی داشته است.
برنامه های اجتماعی و فرهنگی در کنار توسعه شهری نقش مهمی را خواهد داشت

آن است که برنامه ریزی فرهنگی و  آباد در این خصوص اظهار داشت: حقیقت  شهردار شریف 
سرمایه گذاری در بخش اجتماعی و فرهنگی در یک شهر نقش بسیار مهمی  همانند سرمایه 
در  عمرانی  سرمایه  چه  هر  شهری،  مدیریت  نظام  در  که  است  شده  ثابت  و  می کند  ایفا  عمرانی 

کنار سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی نیز می شود. 
فرهنگ  مسأله  به  شهری  فضای  زیباسازی  و  عمرانی  کارهای  کنار  در  باید  اساس  همین  بر 
شهروندی و ارتقای آن با برنامه ریزی مناسب توجه کرد؛ زیرا در صورت تحقق این 
توسعه  از  و  پرداخته  گردشگر  و  چشمگیر  جمعیت  جذب  به  می توان  هدف 

محوری آن برخوردار شد. 
توسعه  و  عمران  بخش  در  افزود:  ادامه  در  آباد  شریف  شهردار  یعقوبی، 
زیرساخت ها با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان و وضعیت اقتصادی این 
روزها و مقابله همگانی با ویروس منحوس کرونا مدیریت شهری با همدلی 
و همت همگانی برنامه های توسعه محور که ایجاد کننده شهری با نشاط 
در  امیدواریم  شد.  خواهد  انجام  و  عملیاتی  بزودی  که  دارد   نظر  در  را 
شما  همدلی  و  همراهی  و  مسئوالن  حمایت  و  الهی  توجهات  سایه 
و  بیشتر  خدمات  شاهد  آینده  در  دلسوز  و  مهربان  همشهریان 

بهتر و شکوفایی هر چه تمام تر شهرمان شریف آباد  باشیم.

یف آباد:  شهــردار شــر

یت شهری رضایت شهروندان؛ محور اصلی مدیر

بازدید شهردار شریف آباد از دو پروژه عمرانی سالن آمفی تئاتر 
و مجموعه ورزشی ��

پویش لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ��

بررسی و رفع مشکالت و مسائل شهری شهرک های مسکونی

بازدید مسئوالن استانی و شهردار از رویه اجرای پروژه های عمرانی ��

تداوم ضدعفونی معابر و اماکن عمومی در شریف آباد ��

نشست استاندار و شهردار شریف آباد در خصوص مسائل شهری��

تکمیل آب نمای بزرگ شهر با رویکرد افزایش زیباسازی شهر ��

رنگ آمیزی جداول سطح شهر و محور امام رضا)ع( ��
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مــــا را رهـــــا كنید در این رنج بی حساب 
بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه ای كباب
عمری گذشت در غم هجران روی دوست

امام خمینی)ره)مــــــــــرغم درون آتش و ماهی برون آب 

رئیس قوه قضاییه: 
لواسان آغاز کار ماست

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه 
دغدغه  لواسان  منطقه  مردم  این که  بیان  با 
است  این  دغدغه  افزود:  دارند،  بحقی  و  درست 
آب و هوا متعلق به همه  که این منطقه خوش 
مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد 
عده  یک  وسیله  به  منطقه  کردن  اختصاصی  و 
خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر 
مجاز  شهرسازی  و  معماری  نظامات  گذاشتن  پا 

نیست.
به گزارش جام جم رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: 
مناطق  از  منطقه ای  هر  در  بخواهند  کسانی  اگر 
خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای 
مقررات،  و  قوانین  به  باید  کنند،  استفاده  خوب 
ساخت  چارچوب های  به  و  روستا  و  شهر  حریم 
و ساز احترام بگذارند. رئیسی ادامه داد: ساخت 
و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای 
دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب 
نوع  در  معماری  و  مهندسی  نظامات  و  دارد 
با بیان این که  ساخت و سازها حاکم است. وی 
مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست 
حفظ کنند و مسئوالن مربوطه در همه حوزه ها، 
مسئولیت  گفت:  هستند،  طبیعت  مرزبانان 
بلکه  نیست؛  جغرافیایی  مرز  در  فقط  مسئوالن 
و  شهر  منافع  حوزه  از  مرزبانی  شهردار  تکلیف 
فرماندار  و  بخشدار  و  دهدار  است.  شهروندان 
خود  حوزه  در  کدام  هر  اجرایی  و  قضائی  مقام  و 
مرزها  این  به  بگذارند  نباید  و  می کنند  مرزبانی 
تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و 
ضایع شدن این حقوق به نسل ها لطمه می زند 
رئیسی  می بینند.  خسارت  قضیه  این  در  همه  و 
گفت: ما که دور این میز نشسته ایم، اگر هر کدام 
بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، آمار 
روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید 
از همت تان تقدیر کرد؛ ولی ما هستیم  گفت و 
آمارها  همه  با  و  شده  انجام  که  خدماتی  همه  با 
جلوی  امروز  که  لواسانی  یعنی  موجود؛  وضع  و 
، لواسانی نیست  چشم است. این لواسان امروز
که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سوال 
این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم 
با  مطلوب  وضع  که  دید  باید  و  هستند  گله مند 
با  رئیسی  باید باشد چه فاصله ای دارد.  که  آنچه 
تاکید بر این که همه مشکالت راهکار دارد و هیچ 
ح نشد که راه حلی نداشته  مشکلی در اینجا مطر
باشد، بیان کرد: به نظرم می رسد که در مورد این 
جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش 
و معاونان وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به 
همواره  را  جلسه  این  بتوانیم  قرارگاهی  صورت 
یکبار  روز  یا ۱۵  بار  یک  هفته ای  و  باشیم  داشته 
در  شد،  ح  مطر که  مشکالتی  این  و  شود  برگزار 
شود.رئیس  روشن  آن  راهکارهای  و  بررسی  آنجا 
تعارض  که  شد  ح  مطر کرد:  اذعان  قضائیه  قوه 
از قوانین  در تصمیم گیری ها و تعارض در برخی 
داریم که الزم است این تعارضات در این قرارگاه 
قرار  بررسی  مورد  دبیرخانه ،  جلسات  این  در  و 
گیرد و برای همه آن ها راهکارهایی پیدا شود.وی 
ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون 
را اصالح کرد؛ کجا باید دستورالعمل های صریح، 
اندرکاران  دست  و  مجری  برای  شفاف  و  روشن 
این  تکلیف  تعیین  طورکلی  به  و  شود  تدوین 

قضیه الزم است.

تاکید شهردار آبعلی بر تداوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی 
به  توجه  با  آبعلی  شهردار  آهی،  شریف  کاظم 
به  گردشگر  و  مسافر  ورود  زیاد  بسیار  حجم 
سطح  صنوف  بویژه  شهروندان  از  آبعلی  شهر 
بهداشتی  پروتکل های  نمود،  تقاضا  شهر 
دستکش  و  ماسک  از  استفاده  خصوص  در 
محل  ضدعفونی  به  نسبت  و  کرده  رعایت  را 

کسب خود توجه جدی نمایند.
به گزارش جام جم شریف آهی با توجه به شروع 
شهروندان  از  کرونا  ویروس  شیوع  دوم  پیک 
به  نسبت  بمانیم”  خانه  “در  شعار  با  خواست 
اصول  رعایت  و  همنوعان  و  خود  جان  حفظ 
شریف  باشند.  داشته  را  الزم  دقت  بهداشتی 
ادامه  از  اعم  پروژه  چند  اجرای  از  پایان  در  آهی 
، کوه جنب میدان  تعریض فاز دوم کوه حمام کر
میدان  ورودی  پل  بازسازی  و  مرمت  سراهی، 
والیت و آسفالت معابر در سال جاری خبر داد.

ح کرد؛ فرماندار پاکدشت مطر
مطالبات روستاییان پاکدشت

روی ریل پیگیری

هادی تمهیدی، فرماندار شهرستان پاکدشت 
مردم  به  دهی  خدمات  موانع   رفع  جلسه   در 
اعضای  زحمات  از  قدردانی  ضمن  روستاها، 
راستای پیگیری  شورای اسالمی و دهیاران در 
غیور  عشایر  و  شریف  روستاییان  مطالبات 
توسعه  روند  به  گذرا  نگاهی  گفت:  شهرستان 
تا   ۹2 سال  از  پاکدشت  شهرستان  آبادانی  و 
کنون بخوبی گویای توجه ویژه دولت تدبیر و 
آبادانی شهرها و روستاهای  امید به توسعه و 

کشور می باشد.
بر  داشت:  اظهار  تمهیدی  جم  جام  گزارش  به 
همین مقیاس مقایسه میزان رشد و توسعه 
و  پاکدشت  شهرستان  روستاهای  و  شهرها 
و  یافته  تخصیص  امکانات  و  بودجه  میزان 
ح های اجرا شده، خود موید  تجهیز منابع و طر
طی  امید  و  تدبیر  دولت  محور  توسعه  نگاه 

سال های گذشته بوده است.
شهرستان  روستاهای  بر  گذری  با   : افزود  وی 
روستاها  این  که  ببینیم  توانیم  می  امروزه 
توسعه  و  رشد  از  قبولی  قابل  سطح   به 
درمانی،  عمرانی،  زیرساخت های  رسیده اند؛ 
شده  ایجاد  ورزشی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
بسیاری  حدود  تا  شهرستان  روستاهای  در 
از  را  ما  شریف  روستاییان  است  توانسته 

مراجعه به شهر بی نیاز کند.

فرماندار دماوند خبر داد؛
احداث کمربندی جنوبی دماوند

از مطالبات استانی و کشوری 

 مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند در 
در  کمربندی  احداث  آخرین وضعیت  خصوص 
این شهرستان اظهار داشت: پیگیری هایی در 
جنوبی  قسمت  در  کمربندی  احداث  خصوص 
شهر دماوند صورت گرفت تا در روزهای پایان 

هفته با ترافیک سنگین مواجه نشویم.
مسیر  افزود:  جم  جام  با  گفتگو  در  حیدری 
)مدظله   خامنه ای  آیت اهلل  بلوار  و  گیالوند 
العالی( از جمله مسیرهایی است که بیشترین 
و  شمال  به  مسافرت ها  خودرویی  تردد 
با  همچنین  دارد؛  را  کشور  شرق   شمال 
ساخت و سازهای ویالیی در شهرستان دماوند 
روزهای  در  ترافیکی  بار  تهران،  استان  شرق  و 
پایانی هفته و ایام تعطیل بسیار سنگین بوده 
و مشکالت عدیده ای برای مردم شهرستان به 

وجود آورده است.
فرماندار شهرستان دماوند با بیان این مطلب 
صرفا  دماوند  شهر  برای  کمربندی  ایجاد  که 
استانی  مطالبه ای  و  نبوده  شهرستانی  مطالبه 
نمایندگان  همه  کرد:  بیان  است،  کشوری  و 
استان تهران باید برای این پروژه تالش کنند، 
دماوند  مسافران  از  عمده ای  بخش  چراکه 
شهرستان های  دیگر  و  تهران  شهر  ساکن 

استان هستند.
حیدری بیان کرد: پروژه کمربندی دماوند قطعا 
پیش بینی های  و  سیاست گذاری ها  در  باید 
وزارتخانه مربوطه به عنوان پروژه ملی و استانی 
را  آسایش  و  رفاه  شرایط  بتوانیم  تا  شود  دیده 
برای مسافران و مردم شهرستان فراهم کنیم. 

وی از تصرفات امالک واقع در مسیر کمربندی 
مربوط  موضوعات  عنوان  به  بودجه  تأمین  و 
گفت:  و  برد  نام  دماوند  کمربندی  ایجاد  به 
مجموعه  به  جایگزین  عنوان  به  پیشنهاداتی 
راه و شهرسازی استان ارائه کردیم که در صورت 
نبود بودجه بتوانیم از راه های دیگری همچون 
به  را  پروژه   ، تهاتر قالب  در  و  پیمانکار  انتخاب 

سرانجام برسانیم.
این  ما  کرد:  تاکید  دماوند  شهرستان  فرماندار 
نیازمند  تنها  و  داریم  شهرستان  در  را  آمادگی 
حمایت مدیران باالدست هستیم تا بخشی از 

بودجه مورد نیاز تأمین شود.

خبر

واحد  کوچک ترین  عنوان  به  روستا  ویژه  اهمیت 
سیاسی،  های  جنبه  تمام  در  کشوری  تقسیمات 
ایجاد  به  منجر  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
شده  روستاها  دهیاران  برای  سنگینی  مسئولیت 
متخصص  افراد  انتصاب  و  انتخاب  با  توان  می  که 
کلیدی،  پست  این  تصدی گری  برای  شایسته  و 
ریزی  پایه  بخوبی  را  کشوری  ساختار  ستون های 
کرد. دهیاران که با انتخاب اعضای شورا و به مدت 
امور روستا می پردازند، نقشی  ۴ سال به مدیریت 
اساسی و غیرقابل انکار در امور کالن کشوری و رتق 

و فتق امور روستا و روستاییان دارند.
آباد  اسالم  روستای  دهیار  سعادتمند،  علی اصغر 

که در تیر سال جاری به  از توابع شهرستان پیشوا 
از  شد  برگزیده  تهران  استان  نمونه  دهیار  عنوان 
فعالیت  سال   2 طی  که  است  دهیاران  این  جمله 
خود در اسالم آباد، با نگاهی نافذ و جامع به بررسی 
و  است  پرداخته  آن  مشکالت  رفع  و  روستا  امور 
چشمگیری  موفقیت های  کسب  با  راستا  این  در 
کند.  دهیار  آفرینی  افتخار  استان  در  توانسته 
خبرنگار  با  گفتگو  در  پیشوا  شهرستان  آباد  اسالم 
اقدامات  تشریح  به  تهران  استان  شرق  جم  جام 

خود پرداخته است:
زدنی  مثال  دهیار  با  ها  آبادی  اسالم  همکاری 

است

آباد،  اسالم  روستای  این که  بیان  با  سعادتمند 
روستایی کوچک با جمعیتی بالغ بر ۱۵00 نفر است 
که بیشترین تعداد از این جمعیت را اتباع تشکیل 
کشاورزی،  زمین های  احتساب  با  افزود:  دهند،  می 
وسعت روستا ۱۱0 هکتار است که 2 سال پیش و در 
آغاز فعالیت بنده مبلغی حدود ۷00 میلیون تومان 
جمعیت  و  وسعت  این  با  روستایی  حساب  در 

وجود داشت. 
برخوردار  کم  روستای  این  این که،  به  اشاره  با  وی 
مسجد  مانند  زیرساختی  نیازهای  ترین  ابتدایی  از 
ساخت  ایده  داشت:  اظهار  نبود،  برخوردار  هم 
میان  در  روستا  اهالی  با  را  فرهنگی  مجموعه  یک 
گذاشتیم و پس از آن شاهد سیل کمک های نقدی 
و غیرنقدی اهالی برای ساخت این مجموعه بودیم. 
آغاز  برای  روستائیان  فراخوان  طی  کرد:  عنوان  وی 
میلیون   ۶00 بر  بالغ  مبلغی  مجموعه،  این  ساخت 
تومان وجه نقد و زمینی به ارزش ۴00 میلیون تومان 

توسط اهالی فراهم شد. 
وی گفت: با استمداد و همیاری روستائیان تاکنون 
80 درصد این پروژه پیشرفت نموده و روند اجرایی 

آن همچنان جریان دارد.
بانوان  شادابی  مرهون  روستا؛  شادابی 

روستایی
سعادتمند اظهار داشت: بها دادن به توانمندی های 
استعدادهای  شکوفایی  و  رشد  به  کمک  و  بانوان 
و  شادی  روحیه  ایجاد  به  کمک  و  سو  یک  از  آنها 
از  خانواده  اساسی  رکن  عنوان  به  بانوان  در  نشاط 
، منجر به برگزاری کالس های مختلف و  سوی دیگر

نیز اردوهای تفریحی برای آنان گردید. 
یادگیری  ضمن  بانوان  ها  کالس  این  در  گفت:  وی 

حرفه و هنر می توانند در آینده با راه اندازی کسب و 
کاری مجزا، درآمد کسب کنند. 

 انقالب سبز با هدف زیباسازی روستا
دهیار اسالم آباد عنوان کرد: در آغاز طبق تحقیقات 
توجه  عدم  متوجه  محیطی،  برآوردهای  و  میدانی 
کافی روستائیان به رعایت بهداشت و برقراری نظم 

در معابر شدیم. 
با  تا  شدیم  برآن  اساس  این  بر  داشت:  اذعان  وی 
گیاه،  و  گل  درخت،  کاشت   ، سبز فضاهای  ایجاد 
ساماندهی  زباله،  سطل های  تعبیه  چراغ،  نصب 
معضل  این  رفع  به  مناسب  فضاسازی  و  معابر 

کمک کنیم. 
وی گفت: با صرف حدود ۶0 درصد از بودجه دهیاری 
موفق به انجام این امور و زیباسازی روستا شدیم. 
وجود  که  آنجایی  از  داشت:  اظهار  سعادتمند 
کارگران ثابت را برای روستا الزامی می دیدیم و صرف 
نظر از جمعیت زیر 2 هزار نفری روستا، کارگران ثابتی 
گرفته  کار  به  سبز  فضاهای  نگهداری  و  حفظ  برای 

شد. 
توسعه بافت روستا؛ مهم ترین هدف پیش رو

اقدامات  به  اشاره  ضمن  سعادتمند  پایان  در 
برپایی  مانند  روستاییان  اشتغال  زمینه  در  خود 
گل های  تولید  گری،  شیشه  خیاطی،  کارگاه  چند 
مشاغل،  این  صاحبان  به  وام  تخصیص  و  زینتی 
افزایش  و  روستا  بافت  توسعه  داشت:   اظهار 
روستا  اقتصادی  رونق  آن  تبع  به  و  ساز  و  ساخت 
سال  سومین  در  بنده  برنامه  و  هدف  مهم ترین 
همکاری  با  است  امید  که  باشد  می  مسئولیتم 
مسئوالن، تخصیص بودجه الزم و همیاری بیش از 

پیش ساکنان روستا محقق گردد.

گفتگوی جام جم با دهیار روستای اسالم آباد ؛

آبادانی روستا، در گرو همدلی روستاییان

به  اشاره  با  قرچک  شهردار  شریف،  خرمی  محسن 
هدف  با  شهر  سطح  معابر  هندسی  اصالح  این که 
داشت:  اظهار  می شود،  انجام  ترافیکی  بار  کنترل 
اصالح  حمل  ونقل،  حوزه  در  مساله  اساسی ترین 
شهر  سطح  تقاطع های  و  میدان ها  معابر،  هندسی 
و  شهری  ترددهای  روان سازی  راستای  در  که  است 

کاهش ترافیک و تصادفات صورت می گیرد.
خرمی شریف در گفتگو با جام جم افزود: مناسب سازی 
و  معابر  کشی  خط   پیاده روها،  و  معابر  ایمن سازی  و 
اصالحات هندسی، از مهم ترین اقداماتی هستند که 
حال  در  شهری  مدیریت  توسط  ترافیکی  اولویت  با 
منظور  به  کرد:  خاطرنشان  قرچک  شهردار  اجراست. 
به  خدمت رسانی  بهبود  و  تردد  ایمنی  سطح  ارتقاء 

اصالح  فرعی  و  اصلی  معابر  سطح  در  شهروندان 
گاز،  اداره  ابتدای خیابان فاطمیون روبه روی  هندسی 
امام خمینی)ره(، چهارراه  بلوار  با  تقاطع خیابان عزتی 
اصالح  و  زیباشهر  زیرگذر  پل  آباد،  ولی  و  گوهردشت 

هندسی ابتدای ۱2 متری ولیعصر)عج( انجام شد.

پاکدشت  شهرداری  سرپرست  شصتی،  حسین 
مدیریت  مجموعه  ویژه  توجه  به  اشاره  ضمن 
شهروندان  مشکالت  و  مسائل  رفع  به  شهری 
از  پس  داشت:  اظهار  آنان،  رضایتمندی  جلب  و 
ویژه  همکاری  و  مجموعه  این  مکرر  پیگیری های 

و  ساماندهی  عملیات   ، شهر اسالمی  شورای 
آزادگان(  )میدان  ولیعصر  خیابان  وضعیت  بهبود 
و عملیات تعویض جداول خیابان ولیعصر )میدان 
شهرداری  عمران  فنی  معاونت  همت  به  آزادگان( 

پاکدشت آغاز شده است.
شصتی در گفتگو با جام جم در پایان اظهار داشت: 
جلب  شهرداری  مجموعه  مسئوالن  تالش  تمام 
آنان  نیاز  به  پاسخگویی  و  شهروندان  رضایت 

وظیفه ذاتی این نهاد است.
 امیدواریم با تالش بیش از پیش در خدمت رسانی 
مطلوب، توجه عادالنه به بخش های مختلف شهر 
اجتماعی  محیط  ایجاد  راستای  در  عمومی  رفاه  و 

بالنده و شاد موثر باشیم.

با اصالح هندسی معابر قرچک؛

بار ترافیکی روان تر می شود
سرپرست شهرداری پاکدشت بیان کرد؛

رفع مشکالت شهری؛ در دستور کار شهرداری

کشاورزان روستای غیاث آباد بخش جلیل آباد ضمن 
دعوت از مصطفی قاسمی، بخشدار جلیل آباد، از وی 
و  تقدیر  دلسوزانه  و  توجه  شایان  خدمت  پاس  به 

تشکر به عمل آوردند.
آباد در گفتگو با جام جم در  قاسمی، بخشدار جلیل 
این باره عنوان داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد 
با بنیاد مستضعفان و رایزنی با مسئوالن و تالش های 
بی دریغ فرماندار شهرستان پیشوا، مهندس عباسی، 
مقرر گردید برحسب توافق نامه ای که سال ها پیش 
اقداماتی در زمینه  اما باطل شده بود،  نوشته شده، 

کشاورزان  به  مستضعفان  بنیاد  های  زمین  واگذاری 
صورت گیرد.

بخشداری  به  اساس  این  بر  گفت:  ادامه  در  وی 
فرصت داده شد تا تاریخ اول شهریور سال جاری به 
کشاورزان روستای غیاث آباد اطالع رسانی و 2۶0 هکتار 
واگذار  آنها  به  شده  تعیین  زمان  در  کشاورزی  زمین 

شود.
فراخوان  از  پس  داشت:  اظهار  ادامه  در  قاسمی 
ها  زمین  دریافت  خواستار  آنها  از  نفر  کشاورزان، ۴۷ 
شدند و برای نیل به این هدف نماینده ای از بین خود 

برای پیگیری امور در بنیاد برگزیدند. وی عنوان کرد: در 
نتیجه مقررشد کشاورزان با پرداخت ۳0 درصد هزینه 
سال،   ۵ طی  آن  درصد   ۷0 و  نقد  صورت  به  ها  زمین 
با  پایان  آباد در  صاحب زمین شوند. بخشدار جلیل 
و  بخشداری  توسط  امالک  کارشناسی  این که  بیان 

در  داشت:  اذعان  است،  گرفته  صورت  فرمانداری 
روزهای آینده نتیجه نهایی به بنیاد مستضعفان 

فرمانداری،  کوشش  با  و  شد  خواهد  اعالم 
بخشداری و همکاری بنیاد مستضعفان این 

معضل حدودا ۳0 ساله رفع خواهد شد  .

بهداشتی  و  آموزشی  امکانات  نظر  از  که  معرفت  روستایی  مدرسه 
یاری خیر نیک اندیش، خانم  وضعیت مناسبی نداشت به همت و 
در  مرکزی و  بخش  در  آموزشی  چرخه  به  و  تجهیز  و  تعمیر  رفائیان 

روستای قشالق دوم اضافه شد.
ریال  میلیارد   2 بر  بالغ  اعتباری  با  مدرسه  این  جم  جام  گزارش  به 
شورای  اعضای  پرورش،  و  آموزش  مدیر  حضور  با  و  شد  تجهیز 
مدارس  مدیران  و  افقی  خانم  نیک اندیش  خیر  معاونان، نماینده 
آموزش  مدیر  بختیاری،  غالمرضا  رسید.  برداری  بهره  به  روستایی 
مهم   کار  سه  انسان  کرد:  اظهار  مراسم  این  پرورش قرچک در  و 
و  جاری  هم  حیات  از  بعد  که  دهد  انجام  زندگی  طول  در  می تواند  را 
درخت  کاشتن  صالح،  فرزند  داشتن  مهم  کار  سه  این  باشد.  باقی 
عملی  ایجاد  و  مند  شوند  بهره  آن  سایه  و  میوه  از  مردم  که  نهال  و 
ماندگار مانند تعامل در مدرسه سازی انسان هاست. مدیر آموزش و 
پرورش قرچک افزود: شهرستان قرچک شهرستانی نو پاست و نیاز 
باعث  منطقه  در  آن ها  وجود  که  دارد  ساز  مدرسه  خیران  حضور  به 

شکوفایی در عرصه مدرسه سازی می شود.
شهرستان  در  نیک اندیش  خیران  حضور  کرد:  تصریح  بختیاری 

سرریز  و  شوند  احداث  بیشتری  مدارس  تا  می شود  باعث  قرچک 
تراکم  افزیش  باعث  که  را  قرچک  شهرستان  به  تهران  جمعیتی 
این  که  دهد  کاهش  می شود  شهرستان  در  دانش آموزی  جمعیت 

مهم نیاز به حضور خیران و کادر مدرسه ساز دارد.
آن  در  شکوفایی  ایجاد  و  عرصه  در  مردم  حضور  اهمیت  به  وی 
موضوع اشاره کرد و گفت: خیران نیک اندیش و بلندهمت کشور به 
آینده و تمدن یک کشور در سایه  این نتیجه رسیده اند که ساختن 
کشور  در  خیران  دلیل  همین  به  است،  دانش آموز  تربیت  و  تعلیم 

به موضوع  ورود کردند و کارنامه درخشانی در این خصوص دارند.
در  که  خیرانی  حضور  با  کرد:  ابراز  پرورش قرچک  و  آموزش  مدیر 
اتفاقات خوبی رقم خورده است و نهضت  شهرستان وارد شده اند 
مدرسه  اولین  در  و  آغاز  رو  پیش  تحصیلی  سال  در  مدرسه سازی 
آن  شاهد  رفائیان  اندیش  نیک  خیر  توسط  شده  تجهیز  و  تعمیر 
مدارس  توسعه  و  تجهیز  درباره  خوشی  خبرهای  بزودی  هستیم. 

خواهیم داشت.

مدیر آموزش و پرورش  قرچک:

مدرسه خیرساز روستای قشالق دوم به بهره برداری رسید

به همت بخشداری جلیل آباد؛

260 هکتار زمین به کشاورزان واگذار می شود

خبر


