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بازديدشهرداربومهنازپروژههای
قابلافتتاحشهرداریدرهفتهدولت

پروژه های هفته دولت در 
قرچک برای حدود ۵۰۰ نفر 

اشتغالزایی می کند

احداث مجموعه ورزشی 
»شهدای لواسان«، تا پایان سال 
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ن تهران
شرق استا

2

لحاظ سرانه های آموزشی و فرهنگی 
در قرچک

غالمرضا بختیاری، مدیر آموزش وپرورش شهرســتان قرچک بیان کرد: افزایش جمعیت و به وجود آمدن شــهرک های 
مســکونی در شهرستان قرچک بسیار خوب بوده ولی برای این پیشرفت سرانه های آموزشی و فرهنگی در نظر گرفته نشده 

اگر هم پیش بینی شده پاسخگوی جمعیت شهرستان و شهرک های به وجود آمده نیست.
به گزارش خبرنگار جام جم شرق استان تهران وی یاد آور شد: در سال های گذشته...

توقیف 2 تریلر 
و دستگیری ۳ حامل 

تریاک 
2

2

شهردارپیشوا:

فعالیت ۴۷۶ واحد صنعتی آالینده در تهران
فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد؛

ساختمانی از جنس بهداشت و درمان به نام »نگین شهر قرچک«
کمبــود زیرســاخت ها و خدمــات مورد 
نیــاز در ســاختمان پزشــکان شــهر های 
قرچــک، ورامیــن، پیشــوا و پاکدشــت 
موجــب نارضایتــی شــهروندان شــده و 
عالوه برسرگردانی، باعث رنجش آنها نیز 

می شود.
در دســترس نبودن برخی از  مطب های  
پزشــکان در هســته مرکزی شــهر و نبود 
پارکینــگ بــرای خودروهــا ضمــن ایجاد 
ترافیک شــهری و اتالف وقت؛ جابه جایی 
بیمــاران را بــا مشــکل روبــه رو کــرده 
اســت، بویژه آنکه برخــی از این مطب ها 
در طبقات باالیی ســاختمان قــرار گرفته 
که فاقــد آسانســور بوده و مشــکالت را 
دوچندان می کند. طی بازدیدهای مختلف 
خبرنگاران از برخی ســاختمان پزشــکان 
که گاهی هم اداری یا مســکونی می شــود 
با این حال پیرمردی که با نگاهی شرمگین 
از محبت هــای یک جوانمرد، برای مراجعه 
به متخصص ریــه بر دوش جوان از پله ها 
بســختی در حــال بــاال رفتــن هســتند، 

می گوید: »خدا خیرت دهد پسرم«. 
علــی نفــس زنــان او را بــه مقصــد 
می رســاند، جمعیــت زیــادی در فضــای 
کوچک مطب از بیماران و همراهانشان به 
چشم می خورند که در صف انتظار نشسته 

اند.
لیالی 33 ســاله نیز که بــر اثر تصادف 

پایــش شکســته بــود قصــد مراجعه به 
ارتوپــد را دارد، اما کار همراهان او برای 
بیماری که ســوار بر ویلچر اســت، سخت 
و طاقت فرســا جلوه می کنــد. او از تحمل 
درد و رفــت و آمد هــای مکــرر گله دارد و 
می گوید: برای دریافت خدمات مورد نیاز 
به ساختمان پزشکان رنج زیادی می کشم 
و امکانــات در اکثر ســاختمان پزشــکان 

مناسب نیست.
زهرا 44 ســاله دیگر شــهروند نیز که 
به یکی از این ســاختمان ها مراجعه کرده 
و بیماری اش موجب شده حوصله چندانی 
برای مصاحبه نداشته باشد، معتقد است: 
با اینکه در برخی از ساختمان ها آسانسور 
هســت، امــا ازدحــام جمعیت و نــا ایمن 
بودن آن مشکالت بیشتری برای مراجعه 

کنندگان به وجود آورده است.
این گفته ها، شــرح حال و روز تعدادی 
بــه  بیمــاران  از مراجعــه کننــدگان و 
ســاختمان های پزشکان مختلف در جنوب 
شــرق اســتان تهران اســت کــه از نبود 

امکانات شکایت دارند.
مشــکالتی نظیــر، ایجاد ترافیــک زیاد 
در شــهر و خیابان هایــی که کشــش تردد 
ماشــین را ندارند را نیــز باید اضافه کرد 
که دسترســی بــه خدمات مــورد نیاز در 
ســاختمان های پزشــکان را با دشــواری 
مواجــه می کند. یک متخصــص ارتوپدی 
با 25 ســال ســابقه کاری در این ارتباط به 
خبرنگارمــا گفت: متاســفانه تمامی مطب 
حتــی تعــدادی از کلینیک هــا در هســته 
مرکزی شــهر واقع شــده و بیشــتر مردم 

از مناطــق مختلف ترجیــح می دهند برای 
دریافــت خدمات مــورد نیاز بــه این نوع 

مراکز مراجعه کنند.
وی اظهار داشــت: برخی از پزشــکان و 
متخصصــان از اینکه مجبورند بیماران به 
سختی پله های ساختمان را برای دریافت 
خدمــات طی کنند، ناراحت هســتند چون 

خدمات مناسبی وجود ندارد.
 * ضوابط فعالیت مطب پزشکان نیازمند 

اصالح و به روز رسانی است 
ســاختمان، محل و موقعیت جغرافیایی 
و حتــی نوع طبقه مناســب بــرای فعالیت 
رشــته های مختلــف پزشــکی در ضوابط 
مناســب لحاظ شده و این در حالی است که 
در تمامی شــهرهای کوچــک محل فعالیت 
این قشــر در مراکز شلوغ شــهر متمرکز 
شــده است. ساختمانی نوســاز با قابلیت 
پارکینــگ و در بهترین نقطه رفت و آمدی 
برای بیماران که در کل ساختمانی اصولی 
و مناســب و مختــص برای ارائــه خدمات 

پزشکی و درمانی برای بیماران است.
خبرنگار ما در خصوص این ساختمان به 
آنجا مراجعه کرد و درباره ویژگی های آن با 

اسماعیلی گفتگو کرد.
اســماعیلی مدیــر مجموعه ســاختمان 
پزشــکان نگین  قرچک گفت: شهرستان 
قرچــک در 20 کیلومتــری پایتخت واقع 
در جنوب شــرقی استان تهران با جمعیت  
بســیار باال نزدیک 240 هزار نفر اسکان 

دارند.
 به تازگی کنار جاذبه های این شهرستان 
ســاختمانی جدید جلب توجه می کند که با 

ســاختاری زیبا و به روز چشــم هر بیننده 
ای را خیــره می کند.  عوامل ســازنده این 
ساختمان ضمن پیشرفت و توسعه منطقه 
هدف را باز کردن گره بهداشتی و درمانی 
این شهرســتان و منطقه مــی دانند. این 
ســاختمان دارای ویژگی هــای منحصر به 
فــردی اســت که آن را نســبت به ســایر 
ســاختمان های شــهر متمایز تــر می کند . 
اولین نکته سیم کشی برق این ساختمان 
اســت که با کابل های فشــار قوی است تا 
پزشــکان محتــرم بدون هیچ مشــکلی از 
تجهیزات پزشــکی کــه نیاز به بــرق زیاد 

دارد استفاده کنند.
 دومیــن مورد آسانســور مجهز به برق 
فشار قوی مجزا و برق اضطراری می باشد 
که شــامل حمل تخت و برانکارد می باشد. 
مورد ســوم اینکه سیستم آب و فاضالب 
برای تمامی اتاق ها فراهم شده تا پزشکان 
و دســتیاران محترم در صورت نیاز به آب 
دیگــر نیاز به لوله کشــی مجدد نداشــته 
باشــند ســاختمان با تراس هــای بزرگ و 
زیبا طراحی شــده تا عالوه بــر لذت بردن 
از منظره جنوبی شــهر امکان دسترسی به 

هوای آزاد را مهیا سازد.
نکتــه مهمتــر سیســتم سرمایشــی و 
گرمایشی ساختمان طبق آخرین متدهای 
روز دنیا طراحی شــده که برای سیســتم 
ســرمایش از داک اسپلیت و گرمایش آن 
از طریق سیســتم مدرن گرمایش از کف 

تامین می شود.
 ساختمان پزشــکان نگین گوهر دشت 
قرچک در 9 طبقه با نمایی بســیار مدرن و 

زیبا در مرکز این شــهر خود نمایی می کند 
ســاخت این پروژه عظیم ســه سال طول 
کشــید و در مهندســی و مصالح وسواس 
ویــژه ای بــه کار رفته و حتی بــرای جزیی 
ترین نیاز بیماران و پزشکان اندیشه هایی 
وجود دارد به طور مثال برای سهولت رفت 
و آمد بیماران و پزشکان و معلولین مسیر 
ویــژه ای تدبیر شــده است.ســقف های 
این ســاختمان همــه راویز کاری شــده و 
کاذب هستند و جهت زیبایی از نور مخفی 

استفاده شده است.
این ساختمان در مرکز شهر قرچک بین 
کمربندی تازه احداث شده و خیابان اصلی 
شهر و در تداعی خیابان های پر رفت و آمد 
شــهر واقع شــده که هر شهروند قرچکی 
نهایتــا در عــرض 10 دقیقــه و عزیــزان 
ورامینــی در عــرض 20 دقیقــه قابلیت 

دسترسی به این ساختمان را دارند.
جــا دارد از مســئولین محتــرم بابــت 
احداث بیمارستان  96 تخته شهید ستاری  
قرچــک تشــکر کنیم کــه زمینــه حضور 
پزشــکان متخصص و فوق متخصص را در 
این شــهر فراهم آورده اســت  با توجه به 
اینکه بانی این ســاختمان خود از پزشکان 
کشــور هســتند از همکاران پزشک کل 
کشور جهت بازدید از این مجتمع پزشکی 

دعوت به عمل می آورم.
نگیــن  پزشــکان  ســاختمان  آدرس 
گوهردشت شهرســتان قرچک: تهران-

شهرستان قرچک-خیابان گوهردشت
تلفــن تمــاس جهــت مشــاوره بــا مــا: 

09198186828
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ســعید علی بخشی، شــهردار بومهن از پروژه های آماده بهره برداری شامل 
ســوله ورزشــی چند منظوره و مسیر دسترســی انتهای بلوار امام رضا )ع( به پل 
ارتباطی شــهرک کشاورزی به منظور آماده ســازی جهت افتتاح در هفته دولت 

بازدید و نســبت به رفع موانع و کاستی های موجود دستورات الزم را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار جام جم شــرق اســتان تهران شــهردار بومهن در جمع 
خبرنــگاران گفت: پروژه مهم و تاثیرگذار اتصال انتهای بلوار امام رضا )ع( به پل 
ارتباطی شــهرک کشــاورزی به طول ۶۰۰ متر شامل عملیات عمرانی کوه بری 
و خاکبرداری، جدول گذاری به طول ۱۲۰۰ متر،رفیوژ ۶۰۰ متر ، دیوار ســنگی 

به طول ۹۰ متر در ارتفاع ۳ متر و زیرســازی آســفالت در دوالین رفت و برگشت 
احداث گردیده که یکی از مهم ترین پروژه های ما بوده اســت. علی بخشــی در 
پایــان افزود: در هفته دولت و در اواخر روزهای پایانی تابســتان عالوه بر افتتاح 

پروژه های عمرانی برنامه های فرهنگی و ورزشــی در شهر خواهیم داشت.

بازديدشهرداربومهنازپروژههایقابلافتتاحشهرداریدرهفتهدولت

ضمیمهرايگان2
روزنامهدرشرق
استانتهران

خبر خبر

اصنــاف،درخــطمقدمجنگ
اقتصادی

همایش بسیجیان اصناف شهرستان ورامین با با حضور 
مسئوالن و بسیجیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جام جم شــرق اســتان تهران سید 
عباس میــری، رئیس اتاق اصناف شهرســتان ورامین  در 
این همایش گفت: اصناف همیشــه و در همه حال پشتیبان 
انقالب و نظام بوده اند و در پیروزی انقالب اســالمی نقش 

بسزایی داشته اند. 
وی اظهار داشــت: بســیج اصناف شهرســتان ورامین 
پیشــقدم در همه عرصه ها بــوده و در جنگ تحمیلی بیش 

از ۲۰ شهید را تقدیم انقالب کرده است. 
میری بیان داشــت: در حال حاضر اصناف با تمام وجود 
جنگ اقتصادی دشــمن را به فرمایش مقام معظم رهبری 
حضرت امام خامنه ای با پوســت و استخوان درک کرده اند. 
اصناف همیشه در خط مقدم جنگ اقتصادی بوده و هستند.

بنا بر این گزارش ایــن همایش به همت حوزه مقاومت 
بسیج اصناف و با همکاری اتاق اصناف شهرستان برگزارشد.

فعالیــت۴۷۶واحــدصنعتی
آاليندهدرتهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: ۴۷۶ 
واحد صنعتی آالینده زیست محیطی در استان تهران وجود 

دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق اســتان تهران وی 
افــزود: واحدهای آالینده موظفند یک درصد فروش خود را 
به عنوان عوارض آالیندگی به شهرداری ها و دهیاری های 

متاثر از آالیندگی پرداخت کنند.

حواشــی درباره توضیحــی
انتخاباتشورایشهرورامین

حســن  محمد
فرجی، رئیس شورای 
شهر ورامین در گفتگو 
بــا خبرگــزاری مهر 
در مــورد برگــزاری 
انتخابــات شــورای 
شــهر  اســالمی 
ورامین اظهار داشت: 
جلسه  خوشــبختانه 
بسیار خوبی بود و انتخابات با آرامش کامل و دوستی برگزار 
شــد، امیدوارم شــرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم با 

همدلی قدم هایی در جهت منافع شهرستان برداریم.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان تهران در ادامه 
وی افزود: درخصوص این که گفته می شود پیش از برگزاری 
انتخابات حاشیه هایی از ســوی فرمانداری ایجاد شده بود، 
گفت: فرمانداری هم باید یک نماینده در جلســه انتخابات 
داشته باشــد، ما قبل از برگزاری جلسه، در نامه نگاری های 
خود زمان انتخابات را اعالم و درخواســت کردیم تا نماینده 
فرمانداری هم معرفی شــود که فرماندار محترم در پاسخ به 
ما، نامه ای ارســال کردند مبنی بر اینکه انتخابات باید هر ۲ 

سال یک بار برگزار شود.
رئیس شورای شهر ورامین در پایان اذعان داشت: حدود 
۱۰ ســال است که قانون تغییر کرده و انتخابات باید هر ساله 
برگزار شــود، اما واقعًا نمی دانم چــرا چنین نامه ای برای ما 

ارسال شد!

پروژههایاوشــان،فشــمو
میگونبهبهرهبرداریمیرسد

مســعود کرمزاده، 
شــهردار اوشان، فشم 
و میگــون از افتتاح و 
بهره بــرداری چندین 
پــروژه نظیــر، افتتاح 
خت  ســا ، ا فرهنگسر
فرهنگسرا کلنگ زنی 
ساخت پل حاجی، بهره 

برداری از پل های هوایی و غیره خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق اســتان تهران وی 
اذعان داشت: در ایام هفته دولت با حضور آحاد مردم و دیگر 
مســئولین خدمات شــهرداری را افتتاح و دیگر پروژه ها را 

جهت خدمت به مردم شریف شروع خواهیم کرد.

ســاختوافتتاحپارک
باهدفنشــاطوتفريح

شهروندانرودهن

مهــدی کچویی، شــهردار رودهن پس از 
افتتاح پارک شــهید ســجادیان که با حضور 
معاون اســتاندار تهــران، نماینــده مردم در 
مجلس، فرماندار شهرستان دماوند، بخشدار، 
اعضاي شــوراي اســالمي و دیگر مسئولین 
و مردم شــریف رودهن برگــزار گردید گفت: 
پارکی با مســاحت ۲۴۰۰متر مربع و با اعتباري 
بالــغ بر ۷۰۰میلیون تومــان در مدت ۳ ماه به 

بهره برداري رسید. 
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان 
تهران کچویی اذعان داشت: یکی از مهمترین 
اهداف شهرداری و شــورای اسالمی نشاط و 
تفریح عموم شــهروندان می باشــد و در آینده 
نزدیک دیگــر پروژه های عمرانــی را افتتاح 

خواهیم کرد.

خیابــان ســاماندهی
شــهرکالهیهدماوند،در

دستورکار

صفری شــهردار دماوند گفت: برحســب 
بودجه ســاالنه در شــهرداری حوزه شــبکه 
معابــر مــورد توجه قرار می گیــرد و اقداماتی 
در خیابــان ۹ دی از ابتــدای تقاطــع با بلوار 
آیــت اهلل خامنه ای گیالوند ظرف ســال های 
گذشته شامل پیاده سازی،  روشنایی، زهکشی 
آب های سطحی و ارتقای سطح سرویس معبر 

انجام شده است.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان 
تهران وی افزود: اعتباری که در ســال گذشته 
برای تکمیــل خیابان ۹ دی دیــده بودیم در 
ضلع شــرقی مجموعه خیابان سپاه هزینه شد 
و حوزه رفت و آمدی قوی در این منطقه ایجاد 

شده است.
وی با بیان اینکه سایر  اعتبارات نیز با توجه 
به درخواست اهالی بویژه در منطقه الهیه برای 
آســفالت خیابان هزینه خواهد شد، گفت: این 
خیابان اصلی اســت و نقش قوی تری نســبت 
به ســایر معابر دارد از ایــن رو حائز اهمیت بود 
و جدول گذاری و آســفالت آن شروع شده که 
امیدواریم ظــرف مدت کوتاهی بــا توجه به 

اعتبار موجود این منطقه ساماندهی شود.

توقیف2تريلرودستگیری
۳حاملترياک

ســردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی 
شــرق استان تهران از توقیف دو دستگاه تریلر 
در ورامین خبــر داد و افزود: این تریلرها قصد 
انتقال ۲۷۰ کیلوگرم مواد مخدر از شرق کشور 

به تهران را داشتند.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان 
تهران وی با بیان این که تریلر اول با پوشــش 
حمــل لوازم خانگــی در اتوبان حــرم تا حرم 
محدوده ســه راه چرمشــهر توقیف شد، ادامه 
داد: در ایــن تریلر ۱۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از 

نوع تریاک حمل می شد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: 
تریلــر دوم نیز با پوشــش حمــل تجهیزات 
صنعتی به فاصله چند ســاعت از تریلر اول در 
حرکت بود که توقیف شد و از آن ۱۴۰ کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع تریاک کشــف شد و در این 
خصوص ۳ قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

افتتاح 2 پروژه شهری قرچک با حضور معاون 
استاندار تهران

اقلیم و پوشش گیاهي تاغ در ورامین
ســیدمحمدرضامیري،دانشــجوي

دکتريبیماريشناسيگیاهي
 شــهر ورامین در ۴۰ کیلومتري جنوب شــرقي 
اســتان تهران و در حاشیه شمال غربي کویر مرکزي 
و در ارتفاع تقریبي ۱۰۰۰ متر از ســطح دریا واقع شده 

است.
ایــن منطقــه داراي اقلیم آب و هوایي خشــک 
مي باشــد با بارندگي کم و گرماي زیاد که بیشترین 
بارندگي در زمستان و سردترین دما در دي و کمترین 
بارندگي در تابستان و گرمترین دما در تیر وجود دارد.

با توجه به اقلیم گرم و خشــک این منطقه و البته 
حالت کویري این منطقه که روزهاي بســیار گرم و 
شب هاي سرد را در این منطقه به ارمغان آورده است.

از پوشــش گیاهي این منطقه مي توان به گیاهان 
مقاوم به خشکي و شــوري اشاره کرد که اصطالحا 
به گیاهان مقاوم به شــوري ؛ گیاهان شــور پسند یا 

Halophyt گفته مي شود.
برای آشــنایی عالقه مندان به این حوزه در گام 

نخست به معرفی گیاه تاغ پرداخته می شود.
گیاه تاغ با نام علمي : Haloxylon از خانواده 
Chenopodiace یــا اســفناجیان کــه به 

صورت درختچه می باشد.
گونه هاي این گیاه به علت فرم شــاخه ها ظاهرا 

شبیه درختان سوزني برگ است و داراي شاخه هاي 
بند بند و برگهاي آن غالبا پیوســته و بســیار ریز مي 

باشد.
گیــاه تاغ در این منطقه به دو گونه مشــاهده مي 

شود:
۱- سیاه تاغ 
۲- زرد تاغ

این گیاه، بومي کشورهاي فلسطین، اردن، مصر، 
عراق ، ایران ، افغانستان، پاکستان و چین است.

ارتفاع این درختچه تا ۴/5 متر رشــد مي کند و تنه 
تاغ محکم و چروکیده مي باشــد و پوســتي به رنگ 

خاکستري روشن دارد.
چوب این درخت با دوام و ســنگین مي باشــد و 
شــاخه ها در گیاهان جوان راست و در گیاهان مسن 

سر به زیر و افتاده است.
برگ ها کوچک و فلسي مانند است و گل هاي این 

گیاه در اردیبهشت و خرداد شکوفا مي شوند.
رنگ گلها زرد سفید و صورتي هستند. نگهداري 
از گیاه تاغ بســیار ساده مي باشد و باید در آفتاب کامل 

قرار داشته باشد و چرا که در سایه رشد نمي کند.
خاک شني و لومي که خوب زهکشي شده ، خاک 

مناسب براي رشد تاغ است.
روش نخست تکثیر این گیاه از طریق کاشت بذر 

اســت و بذر این گیاه را در بهــار در گلخانه مي کارند 
و وقتي به  اندازه  کافي رشــد کرد در گلدانهاي مجزا 
کاشــته می شود.  دومین روش تکثیر، از طریق قلمه 

است که تکثیر این گیاه را ممکن می سازد.
گیــاه تاغ مقاوم اســت و بیمــاري خاصي آن را 
تهدیــد نمي کند اما یکــي از مهمترین بیماري تاغ 
مرگ گیاهچه  در اثر پوسیدگي ریشه است که باعث 
مي شــود گیاه آلوده رنگش متمایل به زرد شــود که 

اغلب پژمرده شده و ازبین مي رود.
ریشه تاغ در سال اول ۱/5 متر و در سال دوم تا ۲/5 

متر هم گسترش مي یابد.
این گیاه تنها با رطوبت زیر زمین به رشد خود ادامه 
مي دهد چنانچه در ســال اول به مانعي برخورد نکند 
بیش از ۱/5 متر هم ریشه دواني مي کند و با استفاده از 
ریشه هاي فرعي آب و مواد غذایي را تامین مي کند.

اگر ســطح آبهاي زیرزمیني کمتر از ۱ متر باشد به 
دلیل عدم تهویه خاک یا تهویه ناقص احتمال خشک 

شدن زیاد است.
*کاربردهايگیاهتاغ:

تاغ به دلیل قابلیت ذغال خوب و پایدار بودن آتش 
آن مورد بهره برداري نامناسب و غیرمجاز و بي رویه 
قرار مي گیرد. در مــواردي جهت تامین انرژي ذوب 

سنگ معدني نظیر سرب به کار مي رود.

به عنوان باد شکن جهت جلوگیري از طوفان هاي 
شــن اســتفاده مي شــود. جهت علوفه دامي براي 
گوسفند وشتر حائز اهمیت است و گیاه زرد تاغ براي 
دام خوش خوراک تر اســت. چوب گیاه تاغ به علت 
کج و معوج بودن براي کارهاي ساختماني و نجاري 
مصرفــي ندارد ولي براي ســایبان و چتر و تزئینات 
اســتفاده مي شود.چوب تاغ براي تولید نئوپان قالبي 
) ورزالیــت ( و همچنین وقتــي به صورت مخلوط با 
صنوبر باشد براي تولید نئوپان معمولي به کار مي رود. 
هیزم آن خوش ســوز و مورد عالقه مردمان اطراف 

کویر است.

شــهردار قرچک در جمع خبرنــگاران گفت: به 
مناســبت هفته دولت، ۲ پروژه ســاختمان معاونت 
خدمات شــهری شــهرداری و مرکــز معاینه فنی 
خودروی ســبک و موتورســیکلت با حضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران افتتاح و 

به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان تهران 
وی افــزود: هفتــه دولت فرصت خوبی اســت که 
دستگاه های دولتی اقدامات خود را به مردم گزارش 

دهند تا آن ها بدانند که دستگاه ها چه اقداماتی انجام 
داده اند.

وی اذعان داشــت: مدیریت شهری قرچک در 
راستای خدمت رسانی به مردم اقدامات شایسته ای 
ارائه داده است که امروز با حضور محمد امامی امین، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران، ۲ 
پروژه ساختمان معاونت خدمات شهری شهرداری 
و مرکز معاینه فنی خــودرو افتتاح و به بهره برداری 

خواهد رسید.

ایــن مدیر شــهری خاطرنشــان کــرد: پروژه 
ساختمان معاونت خدمات شهری شهرداری قرچک 
به مساحت ۱5۰۰ مترمربع با زیربنای ۴۷۰ مترمربع 
با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از منابع شــهرداری در ضلع 

شمال شرقی میدان نون و قلم افتتاح خواهد شد.
خرمی شــریف گفــت: دومین پروژه شــهری 
قرچک، افتتاح مرکز معاینه فنی خودروی ســبک و 
موتورسیکلت با مشارکت بخش خصوصی به متراژ 
۱۴۰۰ مترمربع با اعتبــاری بالغ بر ۱5 میلیارد ریال 

اســت که با افتتاح این پروژه خدمات شایسته ای در 
بحث معاینه فنی خودرو به شــهروندان داده خواهد 
شد.شهردار قرچک در پایان گفت: خدمت رسانی به 
شــهروندان وظیفه ذاتی مدیریت شــهری قرچک 
اســت و بزودی خبرهای خوبی در جهت خدمت به 

مردم عزیز قرچک خواهیم داد.

فرماندار:

پروژه های هفته دولت در قرچک برای حدود 
۵۰۰ نفر اشتغالزایی می کند

فرمانــدار شهرســتان قرچک گفــت: پروژه 
هــای هفته دولت قرچک بــرای حدود 5۰۰ نفر 

اشتغالزایی می کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان قرچک، بهمن خطیبی در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه به مناســبت هفته 
دولت افزود: درود می فرســتم بــه روح پرفتوح 
شــهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر، شهدای پانزده خرداد این منطقه زمینه را 
برای ظهور و بروز انقالب اسالمی فراهم کردند، 
شــهیدان رجایی و با هنر اسوه ســاده زیستی و 
تقوا بودند و در اوایل انقالب این افراد دلســوز با 
مدیریــت جهادی و پرهیزکارانه را که در مســند 

امور قرار گرفتند به شــهادت رســاندند و هدف 
دشــمن این بود کــه ادامه انقالب را با مشــکل 

مواجه کند، اما همچنان مأیوس است.
خطیبی افزود: همه ســاله با فرارسیدن هفته 
دولت، در کل کشــور برنامه هــای مختلفی اجرا 
می شود و پروژه های مختلف به بهره برداری می 
رســد که این اتفاق هم در قرچک رخ داد و امسال 
شاهد افتتاح چندین پروژه بودیم و نزدیک به ۳۷ 
پــروژه آماده کلنگ زنی و بهــره برداری بود و با 
اشتغالزایی 5۰۰ نفر در این شهرستان همراه بود.

وی گفت: با توجه به شــرایط ویژه شهرستان 
قرچک در جنوب شــرق، زمینه توسعه آن ایجاد 
شــده و ما پیگیر هســتیم پروژه های بیشــتری 
بــه بهره برداری برســد و در حــوزه اقتصادی و 
اشتغالزایی بر اساس سند توسعه شهرستان عمل 

کرده و تا کنون دستاوردهای خوبی بخصوص در 
حوزه رونق تولید صنایع داشته ایم.

فرماندار قرچک بیان داشــت: در دولت تدبیر 
و امید اقدامات خوبی در شهرســتان تازه تأسیس 
قرچک صورت گرفت بخصوص در روســتاها که 
با اختصاص اعتبارات الزم شاهد توسعه روستاها 
بوده ایم و قرچک از شهرستان های تازه تآسیس 
و به لحاظ زیرســاختی ضعیف است، اما در دولت 
تدبیــر و امیــد اقدامات خوبــی در جهت تقویت 
زیرســاخت های صنعتی و اشتغال و دستگاه های 
خدمات رسان صورت گرفت و قرچک استحقاق 
این را دارد چرا که با توجه به پتانســیل های خوب 
در ســند توسعه اســتان نیز باید جایگاه ویژه ای 
در حوزه گردشــگری و صنایع دســتی و اشتغال 

پایدار دارد.

وی در خصــوص اقدامات صــورت گرفته در 
یک ســال اخیر نیز عنوان داشــت: در یک سال 
اخیر بیش از ۷۰ پروژه عمرانی، رفاهی و خدماتی 
بــزرگ با اعتبــاری بالغ بــر ۲۳۶۸۸۹۹ میلیون 
ریال کلنگ زنی شــده و به بهره برداری رســیده 
اســت و انعقاد بیش از ۲۰۰ قرارداد در شــهرک 
صنعتی، تحقق ۶۶ درصدی ســهمیه پیشنهادی 
اســتان تهران، کاهش آمار طالق و آسیب های 
اجتماعــی و قاچاق کاال و ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز، جلوگیــری از قلع و قمع بخشــی از 
مدارس شهرستان، سرانه فضای سبز و آموزشی، 
افزایش ســرانه های ورزشی در شــهر و روستا، 
افزایش سرانه های درمانی، افزایش بخش های 
تخصصی بیمارســتان برکت شــهید ستاری از 

دیگر اقدامات بوده است.

احداث مجموعه ورزشی »شهدای لواسان« 
تا پایان سال 

علی حیدریان در جمع خبرنگاران 
اظهــار داشــت: مجموعه ورزشــی 
شــهدای لواسان به مســاحت ۴۷5  
مترمربــع و شــامل ۲ رختکــن، اتاق 
مدیریت، انباری، نگهبانی، نمازخانه و 

سرویس بهداشتی است.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم 
شرق اســتان تهران وی افزود: اجرای 
فونداســیون پروژه شهدای لواسان به 
پایان رسیده و در مرحله ستون گذاری 
سازه با بودجه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال 
توسط پیمانکار بخش خصوصی در حال 
اجراست و تا پایان سال جاری تکمیل 
و به بهره برداری می رســد. شــهردار 

لواســان با بیان اینکــه دو مجموعه 
شهدای لواسان و جهان پهلوان تختی 
از جمله امکانات ورزشی شهر لواسان 
می باشــند، افزود: مجموعه ورزشــی 
شهدای لواسان واقع در کمربندی شهر 
دارای امکانات زمیــن چمن فوتبال، 
والیبال، بســکتبال، تنیس روی میز، 
اســکیت و ورزش های همگانی است 
که غالبا برای استفاده آقایان می باشد. 

حیدریان خاطرنشــان کرد: همچنین 
مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی 
واقع در سبو بزرگ دارای امکانات زمین 
والیبــال، فوتبال، بدنســازی در تمام 
رده های ســنی برای آقایان و بانوان و 
رشته ژیمناستیک مخصوص دختران 
و پســران می باشــد. وی افزود: عزم 
مجموعه مدیریت شــهری لواســان 
برداشتن گام های ســازنده و موثر در 
جهت رشد و تعالی ورزش منطقه است 
و اقدامات خوبی طی یک سال اخیر در 
ایــن زمینه صورت گرفته و پروژه های 
ورزشی با سرعت قابل توجهی در حال 

پیشرفت است.

لحاظ سرانه های آموزشی و فرهنگی 
در قرچک 

غالمرضا بختیاری، مدیر آموزش وپرورش 
شهرستان قرچک بیان کرد: افزایش جمعیت 
و به وجود آمدن شــهرک های مسکونی در 
شهرستان قرچک بسیار خوب بوده ولی برای 
این پیشرفت سرانه های آموزشی و فرهنگی 
در نظر گرفته نشــده اگر هم پیش بینی شده 
پاسخگوی جمعیت شهرستان و شهرک های 

به وجود آمده نیست.
به گزارش خبرنگار جام جم شــرق استان 
تهران وی یاد آور شــد: در سال های گذشته 
افزایش جمعیت قرچک نســبت به افزایش 
سرانه های آموزشــی و فرهنگی نسبت ۱ به 
5 بوده که امروزه به معضل تبدیل شــده و در 
همه مناطق شهرســتان تراکم دانش آموزی 

بسیار باالست.
وی تصریــح کــرد: افزایــش تراکــم 
دانش آموزی و ثبت نام های جدید در ســال 
جاری نســبت به سال گذشته افزایش یافته و 
این افزایش به خاطر این است که شهرستان 
قرچــک نزدیک تریــن شهرســتان تهران 
است که ســرریز جمعیتی تهران رابه خاطر 

مشکالت اقتصادی و معیشتی پذیراست.
وی در ادامــه گفــت: به خاطــر تراکم 
جمعیتــی، ثبت نام همه مدارس بر اســاس 
محــدوده جغرافیایی اســت چراکه اگراین 
محدوده بندی انجام نشود آمار مدارس خاص 
دولتی در هر کالس به باالی 5۰ دانش آموز 

می رسد.
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شهردار   پیشوا: 

مردم پیشوا شایسته احترام و توجه بیشتری هستند

حکمت امیري، شــهردار پیشوا با بیان این که مردم 
پیشــوا شایســته احترام و توجه بیشــتری هســتند 
تصریــح کرد: اکنون که بیش از 20 ماه اســت که در 
خدمت مردم خونگرم پیشــوا هســتم و توفیق دارم 
در حریم ملکوتي حضرت جعفر بن موســي الکاظم )ع( 
خدمت نمایم باید به اســتحضار مردم برســانم براي 
فــردي مثل بنده که در شــهرهاي بزرگتر با اعتبارات 
بســیار کالن تري فعالیت کــرده ام، حالوت خدمت به 
مردم پیشــوا بســیار شــیرین تر از مســئولیت هاي 

قبلي است.
پیشــوا - خبرنگار جام جم شرق استان تهران: وي 
در توضیــح حالوت خدمت به مردم پیشــوا در ادامه 
گفت: مردمي که با دست خالي در سال 42 زمینه ساز 
تغییر رژیم شاهنشــاهي را فراهم  کردند و مورد بي 
مهري قرار گرفتند و پس از پیروزي انقالب اســالمي 
نیــز زیر نــام ورامین از بســیاري حقوق مســلم خود 
بــي بهره ماندند، شایســته احترام و توجه بیشــتری 
هســتند و حال که خداوند مقــدر و مقرر فرموده در 
خدمت آنان باشــم، این حالوت طعمي، شیرین تر و به 

یاد ماندني تر دارد. 
شــهردار پیشــوا از بســیج همه امکانات مدیریت 
شــهري بــراي اتمام پروژه هاي نیمــه تمام و بر زمین 
مانــده نیز خبرداد و خاطر نشــان کــرد: علیرغم رکود 
اقتصــادي حاکــم بر بــازار و افزایش قیمــت مصالح 
ساختماني و تغییرات به وجود آمده در مباحث ساخت 
و ساز که همگي تاثیري مستقیمی بر توقف پروژه هاي 
عمراني در نقطه نقطه کشور داشته اند، اما اهتمام و 
تالش شــبانه روزي همکارانم در مجموعه شهرداري 
پیشــوا باعــث رونــق پروژه هــا گردیده اســت. این 
مسئول افزود: ســاختمان اداري شهرداري واقع در 
خیابان مرحوم دســتجردي و مجموعه ورزشــي واقع 
در بلوار خلیج فارس از پروژه هاي نیمه تمامي اســت 
که بخش عمده اي از آن ها تا پایان ســال در قالب فاز 
بنــدي هاي صورت گرفته، وارد مدار خدمت رســاني 
مي شــوند، از نتایــج بهره برداري آن ها ســهولت در 
کار مردم، تکریم ارباب رجوع و افزایش ســرانه هاي 

ورزشي شهر است. 
حکمــت امیــري در توضیــح دیگــر پروژه هــا بیان 
داشــت: طرح بزرگ احیاي تپه ســالم با مساحتي بالغ 
بر دو و نیم هکتار، بوســتان بزرگ بانوان با مســاحت 
17 هــزار متــر مربع، ســاختمان پلیــس راهنمایي و 
رانندگــي در مســاحت بیــش از 2500 متــر مربــع، 
مجموعه ورزشــي کهنک در زمینی به مساحت 1300 
متر مربع و ســاختمان ایستگاه شماره 2 آتش نشاني 
با زیر بناي بیش از 500 متر مربع  از مهمترین پروژه 
هاي مدیریتي شــهر پیشــوا هستند که در حال حاضر 

فعال بوده و بزودي تقدیم شــهروندان مي شوند. 
وي در ادامه خاطرنشــان کرد: طرح ایجاد بوســتان 
هــاي محله اي و بهســازي بوســتان هاي فعلــي را نیز 
در دســتور کار داشــته و داریم که بر مبناي آن سعي 
نموده ایم در اکثر محله هاي شهر، مکاني براي تفریح 
و اســتراحت خانواده ها فراهم آوریم که از آن جمله 
مــي تــوان به بوســتان محله اي و پیــاده راه ایثار در 

محله اسکندرآباد اشاره کرد. 
شــهردار پیشــوا در ادامــه بــا گرامیداشــت روز 
خبرنــگار اظهــار داشــت: خبرنگاران صداي رســاي 
جامعــه هســتند که از طریــق مردم، مشــکالت را به 
گوش مســئوالن رسانده و آن را طنین انداز مي کنند 
و آنان نمایندگان افکار عمومي اند که باز شــدن گره 

از مشــکالت مردم را پاداش خود مي دانند. 
وي در ادامــه افزود: همه ســاله رســم بر این بود 
کــه  در محفلــي، خبرنــگاران را گرد هــم آوریم و از 
تالش هایشــان تقدیــر نماییم که در ســال پیش در 
بــاغ ملي پذیراي بیش از 90 خبرنگار منطقه بودیم و 
در بخشــي هم از خدمات ارزنده مرحوم ســید رحیم 
طباطبائــي، خبرنــگار پیشکســوت پیشــوایي در ماه 
هــاي پایانــي حیاتش تقدیــر نمودیم، اما امســال در 
17 مــرداد بنده به اتفاق آقــاي دکتر علي اکبر مهدي 
زاده، رئیس محترم شــوراي اسالمي شــهر به دفاتر 
خبري واقع در شــهر پیشــوا رفتیم و ایــن روز را به 
آنان تبریک گفته و از تالش هاي آنان تقدیر و تشــکر 
نمودیم و بزودي در ســایر دفاتر جنوب شرق استان 

نیز براي همیــن منظور حضور خواهیم یافت.  

* تپه سالم 
پــروژه بــزرگ و ارزشــمند احیاي تپه ســالم که با 
مساحتي بالغ بر 25000 متر مربع در دست اجراست 
از مجموعــه هاي شــاخص و بي همتاي جنوب شــرقي 
اســتان تهران محســوب مي شــود که بر اســاس آن 
رینگ گردشــگري پیشوا شــامل امامزاده جعفر)ع(، 
تپه ســالم، شهیدگاه و بازار سنتي عملیاتي مي گردد.

* استخر 
پــروژه بــزرگ و نمونــه ورزشــي اســتان تهــران 
با3000مترمربع اســتخر و اقامتگاه تیم هاي مهمان، 

رختکن، جایگاه ویژه و...
مســابقات  ســالن  1500مترمربــع 
ورزشــي،500مترمربع رختکــن و اتــاق جلســات، 

فروشــگاه،  و  مارکــت  هایپــر  1000مترمربــع 
1500مترمربــع مجموعــه تــاالر کــه مجموعا 7500 
متر متراژ کلي پروژه که درآن همه اســتاندارد هاي 
ورزشــي رعایت گشــته و از جمله پــروژه هاي بزرگ 
شــهرداري پیشوا مي باشــد که به دست پیمانکاران 

در حال اجراست.

* ایستـــگاه شـماره 2 آتـش نشاني
در520مترمربــع زیربنــا در یــک طبقه براســاس 
نقشــه هاي ســازمان شــهرداري ها و دهیــاري هاي 
کشــور، جایــگاه حداقل 2 کالســه، بــراي اقلیم گرم 
وخشــک، داراي زمین آموزش پرســنل و اورژانس 
درزمینــي بــه مســاحت 1007مترمربع اســت که با 
افتتــاح و تکمیــل این پروژه ظرفیــت و قدرت مانور 
آتش نشاني شــهرداري پیشوا در حد 2 برابر بیشتر 
ارتقــاء یافته و ضریب امنیت و پیشــگیري از حوادث 

شهرســتان پیشوا به طور چشمگیري باال مي رود.

* بوستان بانوان 
پروژه بوســتان بانوان با مساحت کلي 17000 متر 
مربع که 90 درصد از دیوارکشــي آن انجام شــده و 
حدود 40 درصد پیشــرفت داشــته و در  پیشــوا از 
جمله پروژه ها و دســتاوردهاي بسیار مهمي مي باشد 
که ســرانه ورزشــي و تفریحي صفر بانوان پیشوایي 

را به شــکل قابل توجهي ارتقاء مي دهد. 

* ساختمان پلیس راهور
ســاختمان پلیس راهنمایي و رانندگي شهرســتان 
کــه مجموعــه ســاختماني آن 500مترمربــع زیربنــا 
در 2طبقه می باشــد براســاس نقشــه هاي مهندسي 

نیروي انتظامي کشــور در دست ساخت است.
 مساحت زمین 2550مترمربع است که در صورت 
تکمیــل باعــث افزایــش بهره وري پلیــس راهور در 

منطقه مي شود.

* مجموعه ورزشي کهنک
این پــروژه شــامل 640 مترمربع چمــن مصنوعي 
فوتبــال، 216مترمربــع زمین بســکتبال و والیبال، 
300مترمربــع پیاده راه،150متــر نهراتصالي جهت 
هدایــت آبهــاي ســطحي محلــه کهنک،200مترمربع 
ســرویس  رفاهي)رختکــن،  مجموعــه 
بهداشــتي،نمازخانه،بوفه، مدیریــت و...( اســت. 
مجموعا 1300مترمربع مســاحت که زیر ســازي، بتن 
ریــزي و مراحل ســخت افزاري زمیــن چمن آن انجام 

شــده و در انتظار نصب چمن مصنوعي مي باشد.

* ساختمان شهرداري
پروژه ســاختمان شــهرداري پیشــوا با مساحتي به 
زیربنــاي 4500مترمربع در پنــج طبقه، در زمیني به 
مســاحت 3000مترمربــع که گفته مي شــود  در ماه 
هــاي آینده بخــش اعظمي از آن به بهــره برداري مي 

رسد.
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  دفتر سرپرستی شرق استان تهران:

36241213
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کوروش میرزایی، شهردار فرون آباد با بیان اینکه یاد 
و خاطره شــهدای هفته دولت بزرگداشت شعائر اسالمی 
و گامــی در رســوایی چهره پلیــد نظام ســلطه و منافقان 
خواهــد بود، تاکید کرد: علــت نامگذاری چنین هفته ای 
این اســت که دولت شهید رجایی نخستین دولت مکتبی 
بود که در آن دوره بحرانی حداکثر تالش و کوشــش خود 
را برای خدمت به اهداف مقدس انقالب صادقانه اعمال 

کرد تا آنجا که جان خویش را بر ســر آن نهاد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم شــرق اســتان تهران وی 
همراهی ملت با دولت و پشتیبانی آحاد مردم از آن را از 
عوامل ثبات دولت و اقتدار دانست و گفت: این رابطه تا 
هنگامی که دولت یک دولت ارزشــی و خدمتگزار باشد، 

پایدار خواهد بود.
وی عنــوان کــرد: آگاهــی از خدمــات دولــت زمینــه 
مشــارکت بیشــتر مردم با نظام را فراهم می کند و باید 
مردم را از این خدمت مطلع نمود تا سطح امیدواری شان 
ارتقــاء یافتــه و زمینه همیاری و مشــارکت آنــان با نظام 

بیش از پیش فراهم گردد.

* تخفیــف 50 درصــدی صدور پروانه ســاختمانی در 
بافت فرسوده فرون آباد

میرزایی در خصوص توســعه و رشــد شــهری اضافه 
کــرد: جهت اجــرای آئین نامه هــای اجرائــی برنامه ملی 
بازآفرینــی پایدار شــهری و جهت تشــویق به نوســازی 
بافت فرســوده مالکینی که امالک آنها در محدوده بافت 
فرســوده واقــع گردیــده مشــمول 50درصــد تخفیف 

صدور پروانه ساختمانی می گردند.
وی در ادامــه عنوان کرد: برنامــه اجرایی بازآفرینی 
شــهری شــامل مجموعه ای از اقدامــات در مناطق هدف 
اســت، بــه نحوی که عــالوه بــر ارتقای اســتاندارد های 
مسکن، ســرانه فضا های عمومی و دسترسی به خدمات 

شــهری، منجر به توسعه زیرساخت های شهری شود.
شــهردار فرون آباد اذعان داشــت: بهره برداری هر 
چه ســریعتر از پروژه های نیمه تمام و تســریع در روند 
ارائه خدمات مطلوب و بهتر به شهروندان سرلوحه کاری 

مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.
میرزایــی با اشــاره به اینکه در اجــرای پروژه ها باید 
ســرعت، دقت و برنامه ریزی اصولی مد نظر گرفته شود 
تا پروژه ها در کمترین زمان و با بیشــترین حجم به بهره 
برداری رســد و از مشکالت و معضالت سطح شهر کاسته 
شود، اظهار امیدواری کرد: با تالش های انجام شده و در 
حال انجام بزودی شاهد تحوالت اساسی در شهر باشیم.       
وی تاکیــد کــرد: اجرایــی کــردن پروژه هــای عمرانی و 
شــهری مهم اســت ولی تکمیل و افتتاح پروژه های فوق 
در کمترین زمان و با باالترین کیفیت بسیار مهمتر است 

و باعث رفع مشــکالت و معضالت شهر خواهد شد
بــا اســتماع مشــکالت و مســائل شــهروندان ارائــه 
راهکار مناســب از سوی مدیریت شهری صورت خواهد 

پذیرفت.
میرزایی مهمترین و اساســی ترین روش اشــراف بر 
مشــکالت را دیدار مستقیم و نشست های چهره به چهره 
دانســت و اظهــار داشــت: از آنجایی که رفع مشــکالت 
شــهری، خدماتی و عمرانی یک شــهر، به مدیریت شهری 
و در راس آن شــهرداریها بستگی دارد، شایسته است 
مدیران مجموعه شهرداری، نسبت به این مسئله نهایت 
تــالش خود را داشــته باشــند و با اســتماع مشــکالت و 

مسائل مردم راهکار مناسب را ارائه دهند.

* توجه به زیرســاخت ها و توســعه مسیرهای ارتباطی 
در فرون آباد

شــهردار فرون آباد توجه به زیرســاخت ها و توســعه 
مسیرهای ارتباطی را از برجسته ترین اقدامات مدیریت 
شــهری نام برد و اذعان داشت: مجموعه مدیریت شهری 
در کنار اعضای شــورای اســالمی شــهر با تمام ظرفیت و 
تــوان خود مي کوشــند تا در حد بضاعت مشــکالت را به 
حداقل رســانده و در خدمت رســاني به مردم درســت 

عمل کنند.
میرزایی بیان داشت: از ابتدای حضورم در شهرداری 
نســبت بــه طرح های زیرســاختی و توســعه مســیرهای 
ارتباطــی اقدام گردیــد و در همین مدت کوتاه تعریض، 
جــدول گذاری، اجرای رفیوژ وســط، اجــرای باکس های 
فضای ســبز و روشنایی بلوار شــهدای شهر، آزادسازی 
و بازگشــایی 1700 مترمربع از اعیان و 5100 مترمربع 
از عرصه شــرکت شــرکت تهران ســفالین واقع در طرح 
تعریــض بلوار 35 متری امام خمینــی)ره( و خاکبرداری 
و آماده ســازی این بلوار، اجرای رفیوژ وســط، روشنایی 
بلوار شــهدای مدافع حرم، جدول گذاری، زیرســازی و 
آماده ســازی و آســفالت و اجرای روشنایی خیابان ابوذر 
شــرقی، اجرای رفیوژ وسط و روشنایی بلوار باغ بهشت، 
جدول گذاری و زیرســازی و آســفالت خیابــان مقداد و 
مقــداد هفتــم و خیابان هــای مقــداد، جدول گــذاری و 
زیرســازی و آســفالت و اجــرای روشــنایی خیابان های 
والیــت و شــهدای گمنــام، جــدول گذاری و آســفالت و 
اجرای روشنایی بخشــی از خیابان ولیعصر)عج(، جدول 
گذاری خیابان های والفجر شــمالی، ائمه اطهار، حاجی ها، 
صاحــب الزمــان )عــج( و ...، احــداث بوســتان بانوان، 
بازســازی بوستان های سطح شــهر، کلنگ زنی بوستان 2 
هکتاری چند منظوره بحران، اجرای ســاختمان شماره 2 
آتش نشــانی و تکمیل و بازسازی ساختمان مرکزی آتش 
نشــانی، کلنگ زنی احداث مهدیه بزرگ شــهر، ســاخت 
مقبــره شــهدای گمنــام و محوطــه اطــراف و ... صورت 

پذیرفته است. 
تالش مي شــود این پروژه ها در اسرع وقت به مرحله 

بهره برداري رســیده و نقــش اصلي و محوري خود را در 
تسهیل عبور و مرور  و خدمات رسانی به شهروندان ایفا 
نمایــد و امیدواریم با انجــام این اقدامات گامی موثر در 

جهت عمران و آبادانی شهر برداشته شود.
وی در پایان اذعان داشت: ان شاءاهلل با افتتاح و بهره 
برداری از پروژه های در دســت اقدام شهرداری شاهد 
رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان باشیم. شهرداری 
و شــورای اســالمی شــهر فرون آبــاد برنامه هایی جهت 
توســعه و رشد شــهری را در نظر دارد که در آینده آن ها 

را آغاز و به فهرســت خدمات خود اضافه خواهد نمود.

سطح بهداشت شهری در فرون آباد
کورش میرزایی همچنین در خصوص بهداشــت معابر 
و جوی های شــهر که نقش بســیار مهمی در بهداشــت و 
وضعیت شــهری دارد گفت : تداوم طرح مبارزه با موش 
ها در شــهر فرون آباد یکی از راه های کنترل بهداشــت 
شــهری، جمع آوری بموقــع زباله ها، پاکســازی جوی ها، 
دور ســاختن نخاله های ساختمانی و تداوم طرح مبارزه با 

موش ها جهت کنترل موش می باشد.
وی افــزود: یکی از راه های کنترل بهداشــت شــهری 
مبــارزه بــا موش ها می باشــد که در راســتای داشــتن 
شــهری سالمت و فراهم نمودن رضایت و آرامش روانی 
شــهروندان و بهداشــت محیط و با طعمه گذاری مسموم 

می گردد.
میرزایــی در ایــن خصوص از شــهروندان تقاضا کرد 
مراقــب کودکان خود بوده و از دســت زدن به طعمه ها و 

الشه موش اکیداً خودداری نمایند. 
وی اضافــه کرد: محل های طعمه گذاری و طرح ضربتی 
مبارزه با موشــها با نصب بنر به شهروندان اطالع رسانی 
شــده اســت و در اجرای ایــن طرح نیازمند مشــارکت و 
همــکاری شــهروندان در جهت حفظ و رعایت بهداشــت 

محیط هستیم.
 از شهروندان درخواست می شود تا در دفع زباله های 
خانگــی دقت کنند و از ریختن ضایعات به داخل مســیل 
ها و انهار خودداری نموده و در صورت مشــاهده الشــه 
موش بــا شــماره 36098807 حوزه معاونــت خدمات 

شهری شهرداری تماس حاصل نمایند.

شهردار فرون آباد:

آگاهی از خدمات دولت زمینه مشارکت مردم 
با نظام را فراهم می کند


