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نائب رئیس شورای شهر پاکدشت علت استعفای داریوش پازوکی را ضعف و ناتوانی جسمی 
دانست و گفت: شهردار جدید در فعالیت های عمرانی باید مدیریت خوبی داشته باشد.

به گزارش جام جم شرق استان تهران، حجت اهلل جگروند درباره جدیدترین وضعیت شهردار 
پاکدشت اظهار کرد: استعفای شهردار به علت ناتوانی جسمی با اکثریت آرا موافقت شد. وی 

در ادامه افزود: طبق متن استعفا ...

شهردار: توسعه شهری در سایه مقابله با کرونا ضدعفونی هرروزه حمل و نقل عمومی توسط شهرداری شریف آباد

شرق استان تهران

نام  خداوند  است.  آدم  امانت  که  قلم  نام  به 
حماسه  تا  آفرید  خودش  نام  از  را  معلم  مقدس 
ای شکوهمند در سازندگی انسان شکل گیرد و 
معلم پس از پیامبر پرچمدار هدایت و رستگاری 
راستی  از  برخوردار  نهضتی   . گردد  بشر  ابناء 
ای  تا هیچ حدیث خداگونه  تعهد   و  امانتداری   ،
ناگفته نماند . حدیثی که مصداق  پیام توحیدی 
» قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا« گردد و  پایان این 
یعنی آغاز  بعثت یعنی تزکیه یعنی تعلیم و حکمت.
معلمی واژه ای است مقدس که پیامبران ما برای 
عمل به مأموریت خود و ابالغ وحی به مردم ، این 

منصب را دارا بوده اند .
و خداوند در اولین آیه از سوره العلق خویش به 

پیامبر می فرماید :
نام  به  پروردگارت   - آفریدگار  نام  به  بخوان   "
و  نمود   خلق  را  عالم  موجودات  تمام  که  خدایی 

آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست "
از مفهوم آیه چنین بر می آید که خداوند در این 
می فرماید  و  می داند  انسان ها  معلم  را  خود  آیه 
خدا آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست . 
پس معلم اول خداوند تبارک و تعالی است و این 
گونه قرآن کریم به مقام معلمی ارج نهاده است .
از جواد  تهران  به گزارش جام جم شرق استان 
آباد ورامین/ عباس کیوانلو، رئیس اداره آموزش 
شرق  جم  جام  با  گفتگو  در  جوادآباد  پرورش  و 
استان تهران اظهار داشت: ارج نهادن به زحمات و 
تالش های ارزشمند معلمین یک وظیفه همیشگی 
هفته  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  اینجانب  است. 
انسانی  ارزش های  پاسداشت  روز  که  را  معلم 
تربیت  و  به اخالق توحیدی  انسان متخلق  و روز 

انسان در تراز فرهنگ و هنر ناب ایرانی اسالمی 
می باشد مهم و ارزشی می دانم. 

کیوانلو در ادامه عنوان کرد: الزم می دانم به این 
نکته مهم  اشاره نمایم که محصول تالش ، نیت 
خیر، توان و  صبوری معلم  افقی روشن فراروی 
دانایی   « مفهوم  به  تا  داد  خواهد  قرار  انسان 
بدانیم  اینکه  به  بخشد  مصداق  است«  توانایی 
نمی  پیش  می خواهیم  که  گونه  آن  گاهی شرایط 
باید دانست برخی حوادث همانند  روند. این را 
روزی  و...  کرونا  جدید  ویروس  و  زلزله  سیل، 
ختم به خیر خواهد شد،  اما درس هایی که فرا 
می گیریم ، همدلی هایی که قلم عاجز از تحریرش 
و زبان ناتوان از تقریرش و خالقیتها و هنرهایی 
سرزمین  این  بدانند   جهانیان  تا  می شکفند  که 
این  بر  گفت:  ادامه  در  وی  دارد.  مردمانی  چه 
و  آموزش  امر  بر  حاکم  لحاظ شرایط  به  و  اساس 
پرورش کشور و ویژگی های خاص این منطقه  در 
این مجال از مدیران و همکاران بزرگوارم که با 
مشارکت در پویش آموزش تعطیل نیست سهمی 
عظیم از دغدغه مندی به امور تحصیلی فرزندان 
این منطقه را با فعالیت در شبکه های  پیام رسان  
داخلی بویژه شبکه آموزش دانش آموز » شاد « و 
با حضور در منزل دانش آموزان  با رعایت اصول 
دل  و  چالش  کمترین  با  اجتماعی   گذاری  فاصله 
سپاسگزاری  اند؛  کشیده  دوش  بر  اولیا  نگرانی 
مدیریت  هنر   ، مساعی  از  خاتمه   در  می نمایم.  
و  علم  اعتالی  در  ارجمندم  همکاران  رهبری  و 
فرهنگ  این مرز و بوم  تقدیر نموده،  سالمتی 
، سعادت و سربلندی همسنگرانم در جبهه جهاد 

فرهنگی را از درگاه ربوبی عاجزانه خواستارم.  

هفته معلم؛ 
هفته پاسداشت 
ارزش های
 انسانی

هفته
 کارگـر 
گرامی باد
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر شرق 

استان تهران
فرمانده انتظامي شهرستان پردیس از دستگیری سارق به عنف و کشف 

3 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. 
به گزارش جام جم شرق استان تهران از پردیس، سرهنگ "محمد حسن 
محمدي" در خصوص این دستگیری اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره 

سرقت به عنف در شهر بومهن ، دستگیري متهم دردستورکار ماموران 
تجسس کالنتري 12 بومهن قرارگرفت که با اقدامات اطالعاتي و فني 
مخفیگاه متهم مورد شناسایي قرار گرفت.وي در ادامه افزود: متهم پس 
از انتقال به کالنتري در تحقیقات مقدماتی، ابتدا منکر هرگونه سرقت و 

زورگیري شد اما درنهایت در برابر ادله و مستندات پلیس ناچار به اعتراف 
شد و به بزه خود اقرار کرد.فرمانده انتظامي شهرستان پردیس با اشاره به 
کشف 3 فقره سرقت از متهم خاطر نشان کرد: وي به همراه پرونده اولیه 

جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد.

دستگيري سارق به عنف با 3 فقره سرقت در پردیس 

پذیرش  حق  امالک  مشـاوران 
ندارند پيمانکاری 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند گفت: 
شغل مشاوران امالک، امالکی است و حق پذیرش 
پیمانکاری را ندارند و اگر می خواهند پیمانکار شوند، 

مشاور امالک خود را تعطیل کنند.
به گزارش جام جم شرق استان تهران از دماوند، 
محمدتقی تقی زاده در خصوص وضعیت ساخت و 
سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند اظهار کرد: 
مردم باید جدیت دستگاه ها را در حفظ و حراست 
از منابع ملی احساس کنند و مهم تر اینکه خود 
مردم باید به این سمت گرایش یابند که دلسوزانه 
از این منابع حراست کنند و این امر را فقط به دولت 
محول نکنند.وی با ب یان اینکه هزینه های تغییر 
کاربری و وقوع جرم و دست اندازی به منابع طبیعی 
را باید افزایش دهیم، افزود: افراد برای دسترسی و 
به دست آوردن راحت پول به این سمت گرایش 
پیدا می کنند و به تغییر کاربری اراضی و ساخت 
و سازغیرمجاز هجوم می آورند .دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان دماوند گفت: در نشستی با یکی 
از مسئوالن شهرک های صنعتی داشتیم، گفتند که 
حدود ۴۰ کارگر نیاز داریم و طی چند ماه آینده با 
راه اندازی فاز دیگر، حدود ۶۰۰ کارگر متخصص 
احتیاج داریم.تقی زاده ادامه داد: این مسئول گالیه 
این مسیر  در  ندارند که  تمایل  افراد  می کرد که 
اینکه خیلی راه ساده برای  کار کنند؛ به واسطه 
پول درآوردن در دماوند ایجاد شده و آن کارهای 
پیمانکاری، خرید و فروش و داللی زمین است.وی 
تصریح کرد: برخی افراد نقش داللی و پیمانکاری 
را بازی می کنند و اراضی را با قیمت ناچیز می خرند؛ 
نمونه آن اینکه زمین را متری 1۰۰ هزار تومان 
از کشاورز خریداری و غیرقانونی تفکیک کردند و 
پیمانکاری آن را هم خودشان انجام دادند.وی افزود: 
به امالکی ها هشدار می دهیم که شغل مشاوران 
امالک، امالکی است و حق پذیرش پیمانکاری را 
ندارند؛ اگر می خواهند پیمانکار شوند، مشاور امالک 
خود را تعطیل کنند و به سراغ آن بروند؛  مشاوران 
تبلیغاتی  نوشته های  و  برچسب ها  باید  امالک 
پیمانکاری را از دفاتر خود حذف کنند و شغل خود را 

به صورت روشن و رسماً اعالم کنند.

خبرخبر

شهــردار پاکدشت استعفاء کرد
نائب رئیس شورای شهر پاکدشت علت استعفای 
داریوش پازوکی را ضعف و ناتوانی جسمی دانست 
و گفت: شهردار جدید در فعالیت های عمرانی باید 

مدیریت خوبی داشته باشد.
به گزارش جام جم شرق استان تهران، حجت اهلل 
جگروند درباره جدیدترین وضعیت شهردار پاکدشت 
اظهار کرد: استعفای شهردار به علت ناتوانی جسمی 
با اکثریت آرا موافقت شد.وی در ادامه افزود: طبق 
متن استعفا آقای پازوکی علت این کار را بیماری 
قلبی، کرونا و ضعف جسمی عنوان کرده که این 
و  موافقت  شورا  اعضای  اکثریت  بارأی  موضوع 
حسین شصتی به عنوان سرپرست موقت شهرداری 
پاکدشت به کمیته انطباق معرفی شد.نایب رئیس 
شورای شهر پاکدشت درباره روند انتخاب شهردار 
جدید بیان کرد: افرادی که تمایل به فعالیت در 
شهرداری پاکدشت را داشته تا روز شنبه هفته آینده 
رزومه کاری خود را به شورا ارائه کرده تا پس از 

بررسی های الزم فرد موردنظر انتخاب شود.

غير  ساز  و  ساخت  از  جلوگيری 
مجاز از اهداف مدیریت شهری

شهردار رودهن از جلوگیری و برخورد شدید  با 
متخلفین و سازندگان ساخت و سازهای غیر مجاز 

خبر داد.
 به گزارش جام جم شرق استان تهران حکمت 
امیری با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز 
و ناپایدار که باعث برهم خوردن سیمای  شهری 
می شود، اذعان کرد: انجام ساخت و سازهای غیر 
مجاز بدون طی مراحل و ضوابط قانونی جرم بوده 
و قابل پیگیری است و شهرداری ضمن تقویت و 
افزایش نظارت وکنترل های الزم در این بخش، 
و  مقابل ساخت  در  قاطعیت کامل  و  با جدیت 
سازهای غیر مجاز شهری خواهد ایستاد. امیری 
تاکید کرد:  رعایت اصول استاندارد ساخت و ساز 
و رعایت قوانین از الزامات ساخت و ساز در شهر 
است و مدیریت شهری با تمام قدرت و استفاده از 
امکانات با ساخت و سازهای غیر مجاز که در آینده 
به زیر ساختار شهری صدمه وارد می کند، برخورد 

جدی می نماید.

 

تفاهم نامه  از  پردیس  عمران  شرکت  مدیرعامل 
اجرای مترو تهران به پردیس به صورت مشارکتی 

با مجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( خبر داد.
مهدی  تهران،  استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 

هدایت مدیر عامل شرکت عمران پردیس در این 
خصوص افزود: طول این پروژه 2۴ کیلومتر است 
متروی  دو  خط  انتهای  در  آن  شروع  ایستگاه  و 
تهران پس از ایستگاه فرهنگسرا در محدوده پایانه 
پروژه  این  افزود:  ادامه  در  است.وی  تهران  شرق 
در  که  است  دوقلو  تونل  کیلومتر   1۹ دارای  ریلی 
مجموع 3۸ کیلومتر تونل، پلی به طول ۸۵۰ متر با 
ارتفاع ۶۵ متری است.وی گفت: بودجه کل ساخت 
صورت  به  پردیس  به  تهران  متروی  تجهیزات  و 
ریالی و ارزی، ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که 

با دو ایستگاه از تهران به پردیس می رسد.
هدایت در ادامه افزود: یک ایستگاه در ضلع جنوبی 
فاز ۵ و ۹ پردیس و ایستگاه پایانی در ضلع جنوبی 
فاز 3 این شهر روبروی پارک فناوری است. پس 
از اخذ مصوبه هیأت دولت این تفاهم نامه تبدیل به 
عملیات  خرداد  در  و  شد  خواهد  مشارکت  قرارداد 
قطار  پروژه  اتمام  زمان  و  می شود  آغاز  عمرانی 

حومه ای تهران به پردیس پنج ساله خواهد بود.

آغاز پروژه عمرانی
 متروی پردیس از خرداد

شهردار اوشان، فشم و میگون،به مناسبت گرامیداشت 
روز ملی شوراها شهردار  به همراه جمعی از معاونین 
با حضور در ساختمان شورای  و مدیران شهرداری 
تبریک  اعضای شورا  به  را  روز  این  اسالمی شهر، 

گفت.
به گزارش جام جم شرق استان تهران مسعود کرمزاده 
ضمن گرامیداشت روز شورا اظهار داشت: شوراها نماد 
بارز مردم ساالری دینی در کشور می باشد و اهمیت 
روز افزون شوراها در عرصه  مدیریت شهری را پس از 
گذشت ۴ دهه مبرهن است. وی در ادامه افزود: مردم 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در بسیاری از محله ها 
به صورت شورایی اداره  امور را بر عهده داشته اند، تا با 
دستور امام راحل )ره( مبحث شکل گیری شوراها و 
گنجاندن آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
صورت پذیرفت.در ادامه این نشست صالحی فشمی 
رئیس شورای اسالمی شهر وفاق، همدلی و پرهیز از 
حاشیه را رمز موفقیت دانسته و از مجموعه  شهرداری 
بابت خدمات خالصانه و بی منت در طول شورای پنجم 

تشکر و قدردانی نمود. رئیس شورای اسالمی شهر در 
بخش دیگری از سخنان خود مجموعه  شهرداری را 
بازوان شورای شهر به جهت اجرای سیاست های کلی 

ترسیمی توسط شورا بیان نمود.

شهردار اوشان، فشم و ميگون: 

شوراها نماد بارز مردم ساالری 
دینی در کشورند

شهردار شریف آباد اظهار کرد: باتوجه به حجم مسافر و 
ضرورت سرویس دهی تاکسی ها در خطوط بین شهری 
های  شهرک  به  کارگران  ذهاب  و  ایاب  خصوصا  و 
صنعتی همجوار، یک دستگاه خودروی نیسان مجهز به 
)واتر جت( جهت شستشو ، ضدعفونی و محلول پاشی 
روزانه به ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص دادیم.

به گزارش جام جم شرق استان تهران،شیرزاد یعقوبی 
با  شهری  مدیریت  مجموعه  همچنان  افزود:  ادامه  در 
توجه به تمهیدات خاص جهت ضد عفونی معابر، همانند 
سابق در حال اجرا می باشد و در این روزهای کرونایی 

سالمت شهروندان از اولویت های شهرداری می باشد.

شهردار دماوند ضمن تبریک روز شورا اظهار داشت: شورا 
به دلیل داشتن ماهیت مشورتی می تواند مطالبات مردمی را 
با برنامه ریزی نظارت کند که مشورت قوی قطعا برنامه ها و 

اولویت ها را کمتر دچار چالش می کند.
به گزارش جام جم شرق استان تهران از دماوند عباس صفری 
گفت: امیدواریم شاهد تحقق اهداف عالیه در پایان دوره پنجم 
شورا باشیم و خدمت در راه کسب رضای خداوند همواره باید 
سرلوحه کار خدمتگزاران باشد و نباید در این عرصه شریک 
قرار دهیم، چراکه کسب رضایت خدا کسب رضایت مردم 
است.وی در پایان افزود: امید است  شورای اسالمی شهر 
با تفکرات قوی به عنوان حوزه ای اجتماعی ثمربخش باشد.

ضدعفونی هرروزه حمل و نقل عمومی 
توسط شهرداری شریف آباد

  شورا می تواند بر مطالبات مردمی 
با برنامه ریزی نظارت کند

عالم، مبهوت عظمت پروردگاری است که دانش، 
قرار  آدمیان  سروری  زینت  را  معرفت  و  خرد 
داد و در کالم نورانی به قلم سوگند یاد نبود و 
پیامبران را برای هدایت و آگاهی بخشی مبعوث 
است  معلمی  از  واالتر  مقامی  چه  براستی  کرد. 
بخشی،  کمال  سازی،  انسان  اندیشه،  باروری  که 
سختکوشی و خردورزی؛ رسالت راستین و الهام 
بخش وجود اوست. تالش و کوشش اساتید  در امر 
گرانمایه تربیت و پرورش نسلی جوان و آرمانگرا 
برای اعتالی ایران اسالمی حقیقتا شایسته سپاس 
و شایان ستایش است. دانشگاه رازی در آستانه 
نیم قرن حیات پربار علمی، با افتخار به گذشته ای 
درخشان و با امید به آینده ای سبز، با برخورداری 
از اساتید   فرزانه و فرهیخته، طالیه دار اخالق 
و پیشرو در تحقق جامعه ای است که نمود حقیقی 
بر  می یابد.  تجلی  آن  در  علمی  ارزشمند  نتایج 
افق  در  جوامع  توسعه  که  نیست  پوشیده  کسی 
بلندمدت، بسته به کیفیت نظام آموزشی است  و 
اساتید و معلّمان اصلی ترین و مهم ترین رکن نظام 

آموزشی شناخته می شوند.
رحیم  تهران   استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  رئیس  جعفری،  جهانی 
شهرستان پیشوا ضمن واال دانستن مقام و هفته 
گرامیداشت  ضمن  اینجانب   کرد:  اذعان  معلم 
)ره(،  مطهری  مرتضی  شهید  استاد  خاطره  و  یاد 
معلم   مقام  بزرگداشت  هفته  و  روز  فرارسیدن 
و  جامعه معزز علم  به همه اساتید فرهیخته  را 
از  و  نموده   عرض   تبریک  صمیمانه  تربیت،  و 
درگاه ایزد منان توفیق روزافزون در عرصه علم 

و دانش را خواستارم.
سال  پایان  روز های  در  افزود:  ادامه  در  جهانی 
98 و شرایط ویژه ای که به دلیل وجود و شیوع 
ویروس کرونا  در شرایط ویژه ای سرتاسر دنیا 
معلمین  و  آموزش  سیستم  ولی  گرفت.  قرار 
فعالیت های  و  مدیران  خوب  همراهی  با  فداکار 
با  همراه  شهرستان  دلسوز  معلم های  ارزنده 
با توجه به شرایط جدید از  همکاری اولیا گرامی 
اسفند 98 و به منظور تحقق شعار "مدرسه تعطیل 
فعالیت های  نیست"  تعطیل  آموزش  اما  است 
آموزشی و پرورشی ادامه پیدا کرد و همچنان در 

مسیر آموزش صحیح می باشیم.
وی در پایان عنوان کرد: معلمین چشم پر فروغ 
در  آن ها  می باشند.  کشوری  هر  دانش  و  علم 
مختلف  زمان های  در  یا  دشوار  و  سخت  لحظات 
فرزندان ایران اسالمی را با جان و دل به سمت 
دانش محوری سوق می دهند که بزرگترین کارها 
در هر لحظه ای می باشند بنده هر لحظه و هرجا 
مجدد  و  می باشم  بزرگواران  این  دستبوس 
را  معلم  مقام  گرامیداشت  هفته  فرارسیدن 
خدمت همکاران ارجمند و معلمان فداکار تبریک 
و  تعلیم  نظام  اهداف  پیشبرد  جهت  در  و  گفته 
تربیت با توجه به منویات مقام معظم رهبری برای 

همه عزیزان آرزوی توفیق روز افزون دارم.

رئیس آموزش و پرورش پیشوا:

 معلمان چشم پرفروغ علم و دانش کشور هستند
»معلم متحول کننده  جان الیعلم انسان ها به روان عالم است«
مقام معظم رهبری )مّدظله العالی(
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اقدامات کلی و جزیی از  خدمات مدیریت شهری همزمان 
با پویش مبارزه با کرونا از ابتدایی ترین لحظات مبارزه 
بوده  برقرار  مداوم  صورت  به  منحوس  ویروس  این  با 
است که  نتیجه آن افزایش سالمتی شهروندان را رقم 

زده است. 
آباد  فرون  از  تهران  استان  شرق  جم  جام  گزارش  به 
ضمن  آباد  فرون  شهردار  میرزایی،  کورش  پاکدشت 
مهم دانستن اولویت های سالمت یک شهر اظهار داشت: 
و  عمومی  نقاط  معابر،  گندزدایی  و  عفونی  ضد  عملیات 
مجموعه  توسط  مرتب  و  منظم  به صورت  اجتماعات  محل 
ویروس  شیوع  از  جلوگیری  منظور  به  شهری  مدیریت 

کرونا صورت می پذیرد.
طور  به  شهر  عمومی  اماکن  و  معابر  کرد:  اضافه  وی 
گسترده و با چندین گروه توسط ستاد مبارزه با ویروس 
و  عفونی  ضد  حال  در  شهری  مدیریت  مجموعه  کرونا 
و  ضدعفونی  شستشو،  عملیات  و  می باشد  گندزدایی 
گندزدایی معابر و اماکن عمومی با هدف مقابله با ویروس 

کرونا ادامه دار بوده و به صورت جهادی اجرا می شود.
تعامل  و  همکاری  نتیجه  آباد،  فرون  آبادانی  و  *توسعه 

اعضای شورای شهر با مدیریت شهری
اظهار  شورا  روز  گرامیداشت  ضمن  آباد  فرون  شهردار 
به جهت  شهر  شورای  بازوان  شهرداری  مجموعه   کرد: 
شوراست  سوی  از  ابالغی  کلی  سیاست های  اجرای 
و  طرح ها  بزرگواران  شما  همکاری  با  خوشبختانه  که 
پروژه های خوبی در مسیر خدمت رسانی هر چه بیشتر و 

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

این مشکالت اقدام کنند.
در  شهری  مدیریت  مجموعه  افزود:  ادامه  در  میرزایی 
برنامه ریزي هاي  و  تالش  تمام  اسالمي شهر  کنار شوراي 
ایجاد تحول در ساختارهاي  و  براي توسعه شهر  را  الزم 

شهري و شهروندي شهر انجام مي دهند.
وی تسریع روند توسعه شهر را در گرو همکاري مسئوالنه 
تمامي دستگاه هاي دخیل در مدیریت شهري دانست و بر 
لزوم توجه و اهتمام جدي مدیران دستگاه هاي اجرایي بر 

این امر تأکید کرد.
وی در عین حال توسعه و آباداني شهر را نتیجه همکاري 
مدیران  و  شهردار  با  شهر  شوراي  اعضای  تعامل  و 
ثبات  تعامل،  اصل  بر  تکیه  افزود:  و  دانست  شهرداري 
بیهوده  تنش هاي  و  هیاهو  از  پرهیز  شهري،  مدیریت 
رمز موفقیت مدیریت شهري در ارائه خدمات به شهر و 

شهروندان بوده است.
در  کرونا  کنی  ریشه  برای  شهرداری  و  سپاه  *همدلی 

فرون آباد پاکدشت
داشت:  اذعان  کرونا  با  مبارزه  خصوص  در  میرزایی 
جمعیت  نفر  هزار   ۲۳ از  برخورداری  با  فرون آباد  شهر 
از  صنعتی،  واحد   ۳۵۰ و  هزار  یک  از  بیش  استقرار  و 
صورت  به  است  الزم  و  بوده  برخوردار  ویژه ای  شرایط 
تردد  دلیل  به  معابر  گندزدایی  و  کار ضدعفونی  مستمر 

مداوم افراد انجام شود.
و ۷8۰  استقرار مسکن یک هزار  افزود:  ادامه  در  وی 
واحدی مهر در ورودی اصلی شهر فرون آباد، به ویژگی 
شهرداری،  تا  شده  باعث  و  افزوده  شهر  این  خاص 
پارک ها،  ضدعفونی  به  نسبت  مستمر  صورت  به 
سرویس های بهداشتی، مبلمان شهری، مدارس، وسایل 
و  ادارات  ورودی  و  مساجد  عمومی،  خودروهای  و  نقلیه 

نهادهای شهر فرون آباد اقدام کند.
با تقدیر از تالش سپاه پاسداران در همراهی  میرزایی 
اظهار کرد: سپاه  معابر  برای ضدعفونی کردن  شهرداری 
مقدس  نظام  استقرار  مراحل  دیگر  همچون  بسیج  و 
جمهوری اسالمی، با استفاده از امکانات، به یاری نیروهای 
خدمات شهر شهرداری آمده و نسبت به ضدعفونی کردن 

معابر اقدام می کند.
به  کمک  بر  عالوه  پاسداران  سپاه  گفت:  ادامه  در  وی 
در  را  ضدعفونی  و  حمایتی  بسته های  معابر،  ضدعفونی 
نقاط حاشیه ای شهر فرون آباد که اقشار ضعیف جامعه در 

آن سکونت دارند، توزیع کرده است.
مردم  به  کرد: خدمت رسانی  تصریح  فرون آباد  شهردار 
شهرداری  و  ندارد  تعطیلی  کرونا  ویروس  با  مقابله  و 
امر  این  به  نوروز  ایام  در  حتی  توان  تمام  با  فرون آباد 

مبادرت کرده است.
ایمنی و  *رعایت مجوزهای قانونی ساخت و ساز، رعایت 

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

مسئولیت ناشی از آن بر عهده مالک می باشد.
دستورالعمل های  از  بسیاری  طبق  کرد:  اضافه  وی 
مصوب و قوانین موجود به منظور بهره مندی از بسیاری 
اخذ  رسمی،  سند  اخذ  و  معامالت  بانکی،  تسهیالت  از 
انشعابات و مجوزهای ادارات تابعه اقدام به استعالم از 
مراحل  متقاضی  که  صورتی  در  که  می نمایند  شهرداری 
روال  طبق  را  پایانکار  تا  ساختمانی  پروانه  اخذ  و  اولیه 
پاسخ  صدور  برای  راهی  هیچ  باشد  نکرده  طی  قانونی 
چنانچه  و  باشد  نمی  شهرداری  طرف  از  مثبت  استعالم 
ملک بدون پروانه و پایانکار مورد معامله غیر رسمی قرار 

گیرد خریدار باید خود را آماده مواجهه با مشکالت عدیده 
ناشی از تخلف مالک اولیه و از دست دادن سرمایه خود 
نماید و شهرداری در این خصوص مسئولیتی نداشته و 

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

پذیرد.
*ارائه خدمات مناسب به مناطق تازه الحاق شده به بافت 

شهری فرون آباد
و  خوب  اقدامات  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  میرزایی 
آغاز  شهری  بافت  به  شده  الحاق  تازه  مناطق  در  موثری 
شده است، افزود: در همین راستا بیش از ۴۰۰۰ متر 
صورت  گذشته  سال  در  مناطق  این  در  گذاری  جدول 

پذیرفته است.
نقاط  در  گذاری  جدول  عملیات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مختلف شهر بویژه در مناطق کم برخوردار با هدف دفع و 
هدایت آب های سطحی در زمان بارندگی و ارتقای سطح 
راستای  در  و  می باشد  اجرا  حال  در  معابر  ایمنی  کیفی 
دفع و هدایت آب های سطحی در شهر و به منظور تقویت 
رفاه  تامین  و  الحاقی  مناطق  در  شهری  زیرساخت های 
عملیات  برخوردار،  کم  مناطق  در  حال شهروندان ساکن 
جدول گذاری به طول ۴۰۰۰ متر در این مناطق صورت 
بهبود  جهت  در  عملیات  این  کرد:  تاکید  است،  پذیرفته 
آب های  آوری  جمع  وضعیت  محیطی،  زیست  شرایط 
شهروندان  زندگی  محیط  بهداشت  سطح  ارتقای  سطحی، 
انجام  ریزی های  برنامه  ایجاد رضایت شهروندان طبق  و 

شده در دستور کار قرار گرفته است.
*اصالح روشنایی معابر سطح شهر فرون آباد

برای  مسیر  سهولت  دانستن  مهم  ضمن  میرزایی 
شهروندان در ادامه افزود: با هدف ارتقای کیفیت محیط 
شهری و روشنایی خیابان های شهر، عملیات رفع خاموشی 
در  روشنایی  تیرهای  المپ   تعویض  و  تعمیر  با  همزمان 

دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به از مدار خارج شدن المپ های 
منظر شهری  زیباسازی  جهت  در  و  معابر  برخی  روشنایی 
کار  دستور  در  فوق  روشنایی های  تعویض  و  تعمیر  کار 

قرار دارد. 
رغم  علی  شهر  خیابان های  روشنایی  اینکه  بیان  با  وی 
زیبایی موجب احساس امنیت بیشتر شهروندان در شب 
ارتقای  و  زیباسازی شهری  نشان ساخت:  خاطر  می شود، 
از جمله مواردی  و فضاهای عمومی  کیفیت محیط شهری 
دست  در  برنامه های  سایر  کنار  در  شهرداری  که  است 

اقدام به آن نگاه ویژه ای دارد.
)ره(  خمینی  امام  متری   ۳۵ بلوار  پروژه   **تکمیل 

فرون آباد در سال جاری
میرزایی با بیان اینکه اجراي موفق طرح هاي عمراني در 
اسالمي  شوراي  اعضاي  جانبه  همه  حمایت  ماحصل  شهر 
و  شهرداري  مجموعه  تالش  شهری،  مدیریت  از  شهر 
کارکنان  تمامی  صمیمیت  و  همراهي  همدلي،  فضاي 
بیان  است،  بوده  شهروندان  مشارکت  و  شهرداري 
بسیار  تالش های  و  پیگیری ها  با  خوشبختانه  داشت: 
اسالمی  شورای  اعضای  و  شهری  مدیریت  مجموعه  زیاد 
رایزنی های  و  متعدد  نشست های  و  جلسات  با  و  شهر 
صورت گرفته با مجموعه استانداری تهران و فرمانداری 
شهرستان پاکدشت و توافقات صورت گرفته، موفق به 
آزادسازی ۵1۰۰ مترمربع از عرصه و 1۷۰۰مترمربع از 
اعیان شرکت تهران سفالین که در طرح تعریض این بلوار 
قرار داشت، شدیم و خوشبختانه گام مهم و اساسی در 
رسانی  خدمت  و  شهری  مهم  پروژه  این  اجرای  راستای 
با  شایسته تر به شهروندان برداشته شد و امیدواریم 
بهره برداري از این پروژه مهم وضعیت ترافیک و رفت 
و مطلوب  آل  ایده  به شرایط  آمد شهروندان در شهر  و 

برسد.
زیرسازی  و  سازی  آماده  خاکبرداری،  کرد:  اضافه  وی 
بهره  با  امیدواریم  و  می باشد  انجام  حال  در  فوق  بلوار 
برداري از این پروژه مهم وضعیت ترافیک و رفت و آمد 
برسد  مطلوب  و  آل  ایده  به شرایط  در شهر  شهروندان 

شهرداري  با  مردم  جانبه  همه  همکاري  و  همراهي  از  و 
در پرداخت بموقع عوارض شهري که باعث فراهم شدن 
تشکر  و  تقدیر  شود،  مي  شهري  مجموعه  در  امکانات 

می نمایم.
و  رفاه  تامین  برای  مناسب  بسترهای  نمودن  *فراهم 

آسایش شهروندان فرون آباد
شک  بی  داشت:  اظهار  پایان  در  آباد  فرون  شهردار 
بسترهای  نمودن  فراهم  شهرداری  مجموعه  تالش  تمام 
است.  شهروندان  آسایش  و  رفاه  تامین  برای  مناسب 
مجموعه مدیریت شهری با تمام توان فعالیت های عمرانی 
و خدماتی را در شهر دنبال می کند،  بی شک تمام تالش 
مجموعه شهرداری فراهم نمودن بسترهای مناسب برای 
تامین رفاه و آسایش شهروندان است و در این راستا 
شاهد اجرای پروژه های مختلفی در شهر هستیم که این 
مجموعه  منظم  برنامه ریزی  و  تالش  دهنده  نشان  امر 
مدیریت شهری است. وی در ادامه خدمت رسانی، رفاه 
و آرامش مردم را جزو ضروری ترین اهداف شهرداری 
برشمرد و ایجاد بسترهای مناسب توسعه ای در شهر را 

از مولفه های ایجاد شهری زیبا و مدرن عنوان نمود.
به  وی در خاتمه اعالم داشت: اگر چه سرعت بخشیدن 
اجرای پروژه ها از خواسته ها و اولویت های کاری ماست 
سهل  پروژه ها  کیفیت  در  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
انگاری شود و این نوید را خواهیم داد که بیش از پیش 

در فرون آباد توسعه ادامه دارد.

ارائه خدمت در کنار پویش مبارزه با کرونا در فرون آباد؛

شهردار: توسعه شهری در سایه مقابله با کرونا
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ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
حافظدریاب ضعیفان را در وقت توانایی

شهرستان پاکدشت در جنوب شرق استان تهران که مهد گل ایران نام 
مرکزی  بخشدار  است.  گرفته  قرار  توسعه  روی خط  به سرعت  گرفته 
از  یکی  خود  دهیاران  با  همراه  همیشگی  میدانی  حضور  با  پاکدشت 
چهره های جهادی این دیار زرخیز می باشد که عنوان می دارد خداوند 
با فرهنگ ،  بزرگ را شاکریم که توفیق خدمت به مردمانی متدین و 
بزرگ اندیش و نیک سـرشت را به ما ارزانی نمود . در سـایه سار این 
لطف الهی تالش شد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و 
همسو با سیاست های دولت تدبیر و امید و با تأسی از شعار عقالنیت و 
اعتدال و با تعامل و ارتباط سازنده بین مسئولین و اقشار مختلف مردم 
در چهار چوب شرح وظایف و در قالب برگـزاری جلسات و نشست های 
مختلف، درجهت رفع مشکالت و استفاده از ظرفیت های منطقه گامهای 

مؤثری برداشته شود.
به گزارش جام جم شرق استان تهران از پاکدشت، رضا خانی، بخشدار 
مرکزی شهرستان پاکدشت ضمن مهم دانستن میزان توسعه و آبادانی 
روستاها از تمامی امکانات جهت جذب و افزایش جمعیت امروزی اظهار 
داشت: با توکل به خدا و همت همگانی مردم و مسئولین نخستین جایگاه 
سوخت مجهز به پیشرفته  ترین سیستم طرح کهاب)کاهش آالیندگی و 
تبدیل بخارات به بنزین( شهرستان پاکدشت درروستای هدف گردشگری 

گلزار از توابع بخش مرکزی افتتاح شد.

از سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: در راستای  با قدردانی  خانی 
در  امین  رفاهی   - خدماتی  مجتمع  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  تحقق 
این  کار  نیروی  برای  و ۱۰ فرصت شغلی  افتتاح  پایین  گلزار  روستای 
شهرستان ایجاد شده و امیدواریم با بهره برداری از این جایگاه شرایط 
بهتری برای ارائه خدمات در جهت سوخت رسانی به مصرف کنندگان 

بویژه مردم عزیز بخش مرکزی فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت ها و توان منطقه به عنوان قطب گل و گیاه ایران 
به  می توان  علمی  و  اصولی  گام های  برداشتن  با  کرد:  تصریح  اسالمی 
یکی از عوامل محرک اقتصادی در منطقه تبدیل شد که این حرکت 
شاهراه توسعه محسوب می شود و بخشداری مرکزی شهرستان پاکدشت 

از سرمایه گذاران در پروژه های رفاهی و خدماتی حمایت می کند.
این مقام مسئول با اشاره به طراحی و راه اندازی این جایگاه سوخت با 
آخرین استاندارد های فنی روز دنیا اظهار کرد: جایگاه ذکر شده دارای 

۳ سکوی عرضه بنزین با ۲۰ نازل شامل بنزین معمولی و سوپر و یک 
سکوی عرضه نفت گاز با ۴ نازل، در فضایی به مساحت ۶ هزار متر مربع 
پیگیری های مجدانه  و  با حمایت  ریال  میلیارد  بر ۶۰  بالغ  اعتباری  با 
بخشداری مرکزی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی توسط بخش 

خصوصی تأمین و احداث شده است.
ظرفیت  پاکدشت،  شهرستان  مرکزی  بخش  در  دولت  عالی  نماینده 
مخازن، چند نازله بودن تمامی سکوها و نیز سیستم جمع آوری گازها و 
بخارات مربوط به بنزین موسوم به طرح کهاب را از ویژگی های منحصر 
به فرد این جایگاه برشمرد و تصریح کرد: پیش از این مردم روستاهای 
فیلستان، گلزار باال، گلزار پایین، جیتو، ارمبویه و محمودآباد در بخش 
مرکزی و دیگر ترددهای این محور مواصالتی برای سوخت گیری وسایل 
نقلیه و ادوات کشاورزی به نزدیکترین جایگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری 
مراجعه می کردند. وی در ادامه با اشاره به نصب پل هوایی عابر پیاده 
ورودی روستای هدف گردشگری گلزار گفت: پل های هوایی در کاهش 
آمار تصادفات و افزایش ایمنی تردد عابران پیاده نقش بسزایی دارد و 

نصب آن درنقاط حادثه خیز یکی ازضروریات ترافیکی به شمار می رود.
وی در ادامه افزود: برای احداث  پل  هوایی کار شناسان مطالعات الزم 
را انجام داده وپس از نیازسنجی و مکان یابی دقیق، اقدام به طراحی و 

احداث این پل در محدوده ورودی روستای گلزار کرده  اند.
خانی در ادامه تصریح کرد: این پروژه به طول  ۴۸ متر و ارتفاع ۶ متر 
با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت بخشداری 
مرکزی، دهیاری گلزار باال، ادارات برق و راهداری شهرستان پاکدشت 

به بهره برداری رسید.

از مخاطرات  ادامه به ضرورت پیشگیری  بخشدار مرکزی پاکدشت در 
علت  به  گنبد   کبود  روستای  کرد:  بیان  و  پرداخت  طبیعی  حوادث 
انتخاب شده  به عنوان محور شهرستان  زلزله  و خط  به گسل  نزدیکی 
و  اطالعات  آخرین  نگار  شتاب  همان  یا  نگار  لرزه  دستگاه  نصب  با  و 
وضعیت منطقه به صورت آنالین به سازمان لرزه نگاری و ستاد مدیریت 
ورزشی  سالن  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  می شود.خانی  مخابره  بحران 
چند منظوره شهید سیاه منصوری روستای محمودآباد با اعتباری بالغ 
بر ۲۰ میلیارد ریال در فضایی به مساحت یک هزار و پانصد مترمربع، 
طی  یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و آماده بهره برداری 
بر  عالوه  چندمنظوره  سالن  این  سازه  کرد:  تصریح  است.وی  افتتاح  و 

کاربری ورزشی با توجه به مقاومت باال، در شرایط بحرانی نظیر سیل و 
زلزله امکان استفاده خواهد داشت. همچنین در این سالن چند منظوره 
امکان برگزاری مسابقات در رشته های ورزشی فوتسال، والیبال، هندبال، 

بدمینتون، ورزش های رزمی و بسکتبال برای عالقمندان وجود دارد.
خانی با تأکید بر ضرورت حل مشکالت روستاها گفت: بازدید دوره ای 
و مستمر از روستاهای بخش مرکزی در دستور کار این بخشداری قرار 
دارد و طی آن نیازها، مسائل، امکانات و ظرفیت های روستاها بررسی و در 
جهت رفع مشکالت و عمران  وآبادانی آنها تالش و برنامه ریزی می شود.

وی افزود: طرح توسعه روستایی تالشی فراگیر است که در یک حوزه 
خالصه نمی شود بلکه تمام بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، 

عمرانی و فرهنگی را در بر می گیرد. 
بخش  و  پاکدشت  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  مسئول  این 
مرکزی قطب اصلی گل و گیاه کشور و قلب تپنده این صنعت خوشرنگ و 
بو است؛ بیان کرد: بخش مرکزی پاکدشت با وجود بیش از ۱۰۰۰ هکتار 
سطح زیر کشت گلخانه ای حدود یک پنجم اراضی گلخانه ای کشور را  
در خود جای داده و ساالنه حدود یک میلیارد گل شاخه بریده تولید 
می کند و بدین جهت پایتخت گل وگیاه ایران اسالمی نام گرفته است 
و بدون تردید می تواند به عنوان یک ظرفیت منحصربه فرد برای جذب 
قرار  موردتوجه  رضا)ع(  امام  المللی  بین  محور  مسافران  و  گردشگران 

گیرد و دستاوردهای بزرگی برای صنعت توریسم پاکدشت کسب شود.
اسالمی  شوراهای  و  دهیاری ها  عملکرد  کردن  ارزیابی  مثبت  با  خانی 
روستاها خاطرنشان کرد: علیرغم مشکالت و موانع موجود در کشور، امر 
خدمت رسانی نظیر نهضت گسترده آزادسازی  معابر، آسفالت و بهسازی 
فعالیت های عمرانی و فرهنگی بخوبی  راه ها و دیگر  پیاده   خیابان ها و 
قوت  و  سرعت  با  نیز  آینده  در  و  است  شده  انجام  روستاها  در سطح 
بیشتری ادامه خواهد یافت.وی ادامه داد: پروژه تعریض و بهسازی کانال 

گلزار-ارمبویه از هر طرف حدود ۱۰ متر به منظور افزایش عرض به ۲۸ 
متر، زیرنظر دفتر فنی بخشداری مرکزی و دهیاری گلزار پایین با رعایت 
استانداردهای مربوط به راهسازی و مهندسی کانال و با هدف کاهش 
مخاطرات جاده ای، ارتقای ایمنی مسیر، تسهیل در عبور و مرور  و روان 
سازی ترافیک در حال اجراست و بزودی به مرحله بهره برداری خواهد 
رسید.بخشدار  پاکدشت از ایمن سازی محورهای روستایی بخش مرکزی 
خبر داد و گفت: کم عرض بودن مسیرها، دوطرفه بودن و نقص عالئم 

)تابلو و خط کشی( از جمله مهم ترین دالیل بروز حوادث در این محورها 
در کنار خطای کاربر وسایل نقلیه است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه ارتقای سطح ایمنی محورهای 
اهالی و ساکنان  از مهم ترین و اصلی ترین خواسته های بحق  روستایی 
تلفات  و  تصادفات  کاهش  راهکارهای  اجرای  تسریع  بر  روستاهاست؛ 
جاده ای، رفع نقاط حادثه خیز و افزایش ضریب ایمنی راه های مواصالتی 

برای رفاه روستاییان عزیز تأکید کرد.
نماینده عالی دولت در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت، آرام سازی در 
قالب تعریض شانه، رفع اختالف سطح شانه و جاده، اصالح قوسی، نصب 
برج نوری و عالئم راهنمایی  و رانندگی، رنگ آمیزی تیرهای برق و ایجاد 
ایمن سازی  برای  اقدامات  مهم ترین  از  را  خروجی  و  ورودی  رمپ های 
محورهای  توجیهی  طرح  کرد:  تصریح  و  برشمرد  روستایی  راه های 
کارشناسی  متعدد  جلسات  برگزاری  از  پس  روستایی،  مواصالتی 
عالی  است.نماینده  اجرایی شده  فاز  وارد  و  گردیده  تهیه  زیاد  دقت  با 
دولت در بخش مرکزی از انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد 
بهداشتی  لزوم حفظ سالمت مردم، عملیات  و  با کرونا ویروس  مقابله 
گندزدایی و ضدعفونی ساختمان بخشداری، دهیاری ها، مدارس، مساجد، 
پایان دوران  تا  و  انجام شده  اماکن عمومی روستاها  بوستان ها و همه 
شیوع این بیماری ادامه خواهد داشت.خانی در ادامه افزود: با همکاری 
بخشداری و دهیاری های تابعه بخش مرکزی، اطالع رسانی درخصوص 
"کرونا ویروس" از طریق نصب بنرهای آموزشی، چاپ و توزیع تراکت 
رنگی، پخش فیلم آموزش پیشگیری در تلویزیون های روستایی، تهیه 
اینفوگرافی و پمفلت های آموزشی برای دستورالعمل های عمومی مراقبت 
و پیشگیری در سطح روستاها صورت گرفته است.بخشدار پاکدشت در 
با هدف  و  با کرونا  مقابله  تأکیدات ستاد  به  توجه  با  اظهار کرد:  ادامه 

پیشگیری از شیوع این ویروس، بازارهای روز روستایی تا اطالع ثانوی 
لغو گردید و ضروری است فعاالن دامپروری در روستاهای منطقه اصول 
بهداشتی را در ارتباط با دام و طیور مورد توجه قرار دهند.خانی با بیان 
اینکه ضدعفونی در مراکز عمومی روستایی به صورت مکرر در حال انجام 
است افزود: بخشداری مرکزی شهرستان پاکدشت و دهیاری های تابعه 
برای حفظ سالمت کارکنان و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا نسبت 
به ضدعفونی کردن ساختمان های اداری، توزیع ماسک، دستکش و مایع 
نموده  اقدام  ارباب رجوع  و  استفاده کارمندان  ضدعفونی کننده جهت 
ادامه داد: تجهیزات الزم و مناسب نیز در اختیار کارگران و  است.وی 
پاکبانان زحمتکش روستاها قرار گرفته تا سالمت این عزیزان به مخاطره 
نیفتد. این مقام مسئول در خاتمه با تأکید بر آمادگی خانه های بهداشت 
با کرونا خاطرنشان کرد:  ارائه خدمات در زمینه مقابله  روستایی برای 
الزم است روستاییان عزیز در شرایط فعلی ضمن رعایت بهداشت فردی 
و عمومی، تا حد امکان در منازل بمانند و از انجام اقدامات غیرضروری 

خودداری کنند.

توسعه محوری در بخش شهرستان پاکدشت


