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شهردار شمشک در بندسر 
شهردارنمونه استان تهران

رئیس شورای اسالمی شهر پاکدشت:

شهروندان پاکدشت شایسته 
بهترین ها هستند

اصالحیه خبر مندرج در ویژه نامه 
 جام جم شرق استان تهران 

مورخ 27 دی 97
 شهردار شریف آباد گفت: عدم برگزاری جلسات شورای شهر 
بر رونــد فعالیت ها و پیشــرفت امور شــهرداری تاثیر منفی 

گذاشته است.
به گزارش جام جم علیرضا طاهری نسب در پی استعفای اعضای شورای 
اسالمی شــهر گفت: در صورت عدم برگزاری جلسات شورا، صدور مجوز، 
توافقات و مصوبات جدید نخواهیم داشــت و ادامه این روند موجب کاهش 
خدمات و فعالیت های شــهرداری خواهد شــد. وی درباره وضعیت شورای 
اسالمی شهر اظهار داشت: فرمانداری محترم شهرستان پاکدشت مراحل قانونی این موضوع را پیگیری و با مکاتبه با 
استانداری درصدد رفع این موضوع مهم می باشد. وی ضمن تشکر وقدردانی از زحمات دستگاه های نظارتی شهرستان 

و بویژه فرماندار محترم از پیگیری های شخص ایشان تشکر و قدردانی نمود.
ضمنا این خبر در تکمیل خبر منتشره در ویژه نامه جام جم مورخه 97/10/27 تنظیم و اصالح می گردد.

 اقدامات شهرداری 
فرون آباد در آستانه 
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شرق استان تهران

پاکدشت و تهران؛ میزبان مسابقات سوارکاری استقامت کشور

لواسان هنوز یک باغ شهر است
15 اســفند مراســم روز درختــکاری 
توسط شــهرداری لواســان در پارک سبو 

برگزار شد.
آییــن درختــکاری در ایــران زمیــن، 
پشــتوانه ای بــه بلندای تمــدن مردمان 
ســرزمین پارس و آداب و ســنن مذهبی 
ایرانیــان دارد کــه بــا هویــت وجــودی 
مردمان این مرز و بوم عجین شــده است.

در ایــن میــان درخــت ســرو از دیرباز 
نمــادی از ایران باســتان بوده اســت که 
حضــور نمادیــن آن در قالی ها، فرش ها و 
ســایر هنرهای این سرزمین کهن مشهود 

است.
روز  بــا  همزمــان  مبنــا  برهمیــن 
درختــکاری کاشــت 1500 اصلــه نهال با 
هدف بزرگداشــت مقام شــامخ شــهدای 
ســروقامت شهرستان شــمیرانات توسط 
واحد فضای ســبز در شــهر لواســان آغاز 

شد.
طی این مراســم که در پارک محله ســبو 
و با حضور محمــد امین امامی امین معاون 
استاندار تهران، بخشدار، شورای اسالمی 
شــهر ، شــهردار و معاونیــن شــهرداری 
لواسان، نماینده کالنتری 166 لشگرک و 
سایر مســئولین شهری برگزار شد کاشت 

چند اصله نهال صورت پذیرفت.
همچنین با هدف فرهنگ سازی و  تولید 
الگوهای عملی رفتاری برای آتیه ســازان 
شــهر از دانش آموزان مدارس لواســان 

نیز دعوت به عمل آمد.
محمــد امامــی امیــن در مراســم روز 
درختکاری در منطقه ســبو بزرگ لواسان 
اظهــار داشــت: با توجــه به اینکــه قیمت 
زمیــن در لواســان باالســت، کمتر کســی 
تمایــل به تبدیل ملک خود به فضای ســبز 
دارد امــا مدیریت شــهری بایــد تدابیری 
اتخــاذ کند تــا خصوصیت باغ شــهر بودن 
لواســان حفظ و سرانه فضای سبز لواسان 

توسعه پیدا کند 
وی ابراز کرد: اینکه شهر یا منطقه ای به 
گونه ای مدیریت شــود که پتانسیل جذب 
ســرمایه های گوناگون را داشــته باشــد، 
بســیار هم خوب اســت، چون به جای فرار 
ســرمایه های کشــور به خــارج، در داخل 
کشــور و در شهر لواســان هزینه و صرف 

شده است.
امامــی امیــن گفــت: بایــد از اینکــه 
شهروندان در بهترین شــرایط اقتصادی 
و رفاهــی زندگــی کننــد اســتقبال کرد. 
وی افــزود: بایــد شــرایطی فراهم کرد تا 
ســرمایه داران، سرمایه خود را در همین 
کشــور با رعایت قانــون و مقررات هزینه 
کننــد؛ مــا حق نداریــم به قانــون تعرض 
کنیــم، اگر جایی هم کوتاهــی وجود دارد 

باید اصالح قانون انجام شود. 
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کرد: 
حساســیت های ویــژه ای نســبت بــه این 
اقدامــات  و شــاید  دارد  وجــود  شــهر 
غیرقابل قبولی هم باشــد کــه قابل دفاع 
هم نیســت، امــا باید پذیرفــت در مقابل 
اقدامات موثری هم صورت گرفته است. 
معاون امــور اقتصادی و توســعه منابع 

اســتاندار تهران تاکید کرد: کار کردن در 
شهری همچون لواســان با حساسیت های 
گوناگون موجود بســیار دشوار و همچون 
کار بر لبه تیزی اســت که بــا کوچک ترین 

غفلت آسیب های جدی می بینید. 
امامــی امین ضمــن اعالم اینکــه روند 
رشد لواســان ستودنی اســت گفت: این 
شــهر تغییری واقعی یافته و در مقایســه 
با ادوار گذشــته تبدیل به شهری مدرن، 

پیشــرفته و بسیار لوکس شده است. 
وی در ادامــه نیــز تاکیــد کرد: ســرانه 
فضای ســبز 44 متری لواسان در مقایسه 
با ســرانه کمتر از نیم متری در شــهرهای 
دیگر اســتان تهران، باورکردنی نیســت. 
هرچه بتوانیم در این مسیر گام برداریم، 

نتیجه بهتری خواهد داد. 
این مقام مســئول تشــریح کرد: سرانه 
فضای ســبز فعلی شــهر بسیار خوب است 
و هــدف گــذاری افزایش دو متــری این 
ســرانه در شــرایط موجود لواســان واقعاً 

کار بزرگی است. 
امامــی امین افــزود: جنگل هــای ما در 
منطقــه شــمالی و جنوبی البــرز و زاگرس 
حدود 13 درصد از پهنه جغرافیای کشور 
را اشغال کرده است که مقرر شده تا دهه 

آینــده تا 20 درصد افزایش یابد؛ وظیفه 
همه مسئوالن است تا از تصرف و تخریب 
اراضــی و منابع ملــی جلوگیری کرده و در 

مســیر توسعه این منابع گام بردارند. 
لواســان یکــی از شــهرهای خــوش آب 
و هــوای شهرســتان شــمیرانات در 15 
کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد 
کــه زمین خــواری، کوه خــواری و تصرف 
زمین های ملی و تخریب محیط زیســت در 
آن طی ســال های اخیر بســیار خبرســاز و 

جنجالی بوده است.
شــهردار لواســان گفــت:1500 اصله 
درخــت به یاد 1500 شــهید شــمیرانات 

کاشته شد.
روز  مراســم  در  حیدریــان  علــی 
درختکاری کــه با حضور محمد امامی امین 
معاون اســتاندار، اعضای شــورای شهر، 
ورزشــکاران و دانش آموزان برگزار شد 
طی ســخنانی اظهار داشت: در این مراسم 
جهــت حفــظ و گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهدا بنــا را بر ایــن نهادیم کــه فریضه 
نیکوی 1500 اصلــه درخت جهت یادبود 

1500 شهید شمیرانات کاشته شود.
وی با بیان اینکه کاشت هر اصله درخت 
احیای حیات اســت، عنوان کرد: فضاهای 
ســبز و بوســتان ها از الزامــات زندگــی 
شــهری به شــمار می روند، چــرا که عالوه 
بر ارزش های جانشــین نشــدنی زیســت 
محیطی نظیــر تلطیف هوا و تعدیل دما، در 
زیباســازی شــهر و حفظ آرامش و شادابی 

شهروندان نیز تأثیر مستقیم دارد.
حیدریــان با اشــاره به اینکــه درختان 
ریه های تنفســی یک شهر هستند و نقش 
مهمــی در تأمیــن ســالمت اعضــای جامعه 
ایفــا می کنند، افزود: بایــد طبیعت را که 
مظهر جمال و ســخاوت خداوند است قدر 
بدانیــم و همه در مقابل حفظ و گســترش 

آن بدرستی انجام وظیفه کنیم.
شــهردار لواســان با بیان اینکه شهرها 
و روســتاها و زندگی ابنا بشــر در بســتر 
طبیعت شــکل گرفته اســت، یادآور شد: 
از این رو انســان همواره کوشــیده است 
مظاهر طبیعت را به زیســتگاه خود ببرد تا 

آرامش را در این بســتر تجربه کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از گذشــته تا 
کنــون بعضی اقدامــات غیر کارشناســی 
انجــام شــده و مداخالتــی در طبیعــت رخ 
داده اســت، افــزود: ایــن اقدامات اعم 
از فعالیت هــای عمرانــی، راه ســازی و 
شهرســازی هر چند با نیت خدمت رسانی 
انجام شــده است خســارت های جبران نا 
پذیری برای زیســتگاه بشر در پی داشته 
اســت که بــا یــک ارزیابــی علمــی و دید 

مقدماتی مشخص می شود.
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رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران با توجه به 
دستاوردهای دانشگاه پیام نور در عرصه های مختلف 
افزود: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه دولتی است که بار 
سنگین آموزش عالی کشور را در دورافتاده ترین نقاط 
کشور به دوش کشیده و می کشد و عدالت آموزشی را 

برقرار کرده است. 
دکتر بخشــی خانیکی در نشست روسای مراکز و 
واحدهای اســتان تهران و غرس یکهزار نهال که در 
دانشــگاه پیام نور واحد پاکدشت با بیان اینکه کمک 
به دانش آموختگان در  کسب مهارت های الزم برای 
کارآفرینی و ایجاد اشــتغال از مهمترین دغدغه های 
کاری این استان است افزود: در دانشگاه پیام نور استان 
تهــران با تالش و جدیــت در دو حوزه مهارت آموزی 
و ارتباط با صنعت ســعی داریم بســترهای محکمی 
برای توانمندسازی دانشــجویان خود که فرزندان ما 
هســتند، فراهم کنیم تا هم برای خود و دیگران ایجاد 
اشــتغال کنند و هم با دانــش و تخصص خود در قالب 
فعالیت های دانش بنیان به حل مشکالت بخش های 

مختلف کشور کمک کنند.
وی در خصوص رشــد و توسعه مهارت آموزی در 
این دانشــگاه اظهار داشت: دانشــگاه پیام نور استان 
تهران عالوه بر بحث توانمند سازی دانشجویان خود، 
با امکانات، زمینه ها و  فضاهای خیلی خوبی که فراهم 
کرده اســت،  آمادگی کامل دارد تا در زمینه بازآموزی 
کارمندان، تمامی دوره های مورد نیاز پیش از استخدام 
و حین اســتخدام را در راستای توانمندسازی کارکنان 
دستگاه ها و سازمان های مختلف با ارائه مدرک مورد 
تایید ســازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار 

نماید.
بخشی خانیکی با ولی نعمت خواندن دانشجویان، 
خطاب به ایشان گفت: ما همه تالشمان را برای مهارت 
آموزی، توانمند سازی و حمایت شما برای کارآفرینی 
و ایجاد اشتغال و تبدیل ایده ها به ثروت به کار خواهیم 
گرفــت تا از این رهگــذر عالوه بر کمــک به ایجاد 
اشتغال شما جوانان ساعی و پرتالش دانشگاه، به حل 

مشکالت جامعه نیز در قالب فعالیت های دانش بنیان 
و ارتباط با صنعت کمک کنیم که خوشبختانه طی این 
مدت اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و نمونه 
های موفقی هم از بین شــما دانشجویان عزیز داشته 
ایم.رئیس دانشگاه پیام نور استان از مسووالن خواست 
تا از این دانشــگاه مردمی که  کیفیت باالی آموزشی 
دارد، حمایت کنند و خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور 
تنها دانشگاه دولتی است که بار سنگین آموزش عالی 
کشور را به دوش کشیده و می کشد و عدالت آموزشی 

را در اقصی نقاط کشور برقرار کرده است.
دکتر سلطان احمدی، رئیس دانشگاه پیام نور واحد 
پاکدشــت نیز  منطقه پاکدشت را عالوه بر قطب گل 
و گیــاه، منطقه ای صنعتی عنوان کردو افزود: با توجه 
به شــرایط وبسترهای موجود در شهرستان، در برنامه 
های آتی این دانشــگاه اقدامات جدی در زمینه ارتباط 

با صنعت مورد توجه ویژه ای ست.
در پایــان این مراســم، 1000 اصله نهــال به یاد 
شــهدای انقالب اســالمی ایران توســط مسووالن 
دانشــگاه، امام جمعه و مقامات شهرســتان، اساتید، 
کارکنان و دانشــجویان دانشــگاه پیام نور پاکدشت 
غرس شــد. همچنین برپایی نمایشــگاه گل و گیاه و 
دســتاوردها و تولیدات هنری دانشــجویان، از دیگر 
بخش های جنبی آیین ملی و دینی کاشــت نهال، در 

روز درختکاری بود.

فرماندار پیشــوا از روند احداث کارخانه مواد لبنی واقع در روســتای چالتاسیان 
بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیشوا، در این بازدید شیرزاد یعقوبی معاون 
برنامــه ریزی و اداری مالــی فرمانداری و رضا عرب حســینی رئیس اداره جهاد 

کشاورزی، حسین عباسی فرماندار شهرستان را همراهی کردند.

 بر اساس این گزارش، کلنگ احداث این کارخانه سال گذشته با حضور معاون 
پارلمانی رئیس جمهور به زمین خورد و در حال حاضر اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
آن 20۸ میلیارد تومان اســت.این پروژه در زمینی به مســاحت ۶0 هزار متر مربع و 
زیر بنای 10 هزار و ۶00 متر مربع احداث می شود.این کارخانه در زمینه تولید شیر 
خشک پرچرب و کم چرب، کره الکتیکی پاستوریزه و انواع خامه ساده پاستوریزه 

فعالیت خواهد کرد.ظرفیت تولید شیر خشک پرچرب این مجموعه ساالنه ۴ هزار 
و 29۴ تن و ظرفیت تولید شیر خشک کم چرب آن 2۵ هزار و 970 تن است.

  ایــن کارخانــه که به همت انجمــن صنفی گاوداران و بــا حمایت مجموعه 
کشــاورزی و دامپروری صفاری و صالحی راه اندازی خواهد شد، ساالنه 10 هزار 

و ۶۶ تن کره و هزار و ۳00 تن خامه تولید می کند.

بازدید فرماندار پیشوا از روند احداث کارخانه مواد لبنی  ضمیمه رایگان 2
روزنامه در شرق 

استان تهران

اســتاندار تهران با اشــاره به ضرورت مالیات بر 
مصرف گفت:کســي کــه درآمد بیشــتري دارد و 
می تواند کت و شلوار چهار میلیون توماني تهیه کند 
طبــق آن باید مالیــات دهد و فردي کــه از دارایي 
کمتري برخوردار اســت طبق هزینــه کمتري که 

می کند مالیات دهد و این به نفع دولت است. 
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رساني استانداري 
تهران، انوشیروان محسني بندپي در جمع صنعتگران 
و مدیران شــهرک هاي صنعتي اســتان با بیان اینکه 
20 درصد صنعت کشــور در استان تهران است گفت: 
با توجه به مشــکالتي کــه صنعتگران مطرح کردند و 
همانطور که در جلسه اي با حضور استانداران و وزراي 
کشــور و صنعت پیشنهاد دادیم؛ نیاز است تا مالیات بر 
ارزش افزوده اصالح شــده و مالیات بر مصرف در نظر 

گرفته شود.

وي افــزود: مالیات بر مصرف در راســتاي عدالت، 
شفافیت و حمایت از تولید است و به عنوان مثال کسي 
که درآمد بیشــتري دارد و می تواند کت و شلوار چهار 
میلیــون توماني تهیه کند طبــق آن باید مالیات دهد 
و فردي کــه از دارایي کمتري برخوردار اســت طبق 
هزینــه کمتري که می کند مالیــات دهد و این به نفع 

دولت است.
اســتاندار تهران با تاکیــد براینکه راه برون رفت از 
جنگ رواني و اقتصادي دشــمن علیه کشور؛ حمایت 
از تولید و فعال ســازي تولیدي ها در قالب تعاوني هاي 
شهرک هاي صنعتي است تصریح کرد: نه اینکه به جاي 
آن سرمایه گذاري هاي بزرگ نظیر پتروشیمي آن هم 
با وابســتگي راه بیندازیم و نتوانیم اشتغال ایجاد کنیم.

محسني بندپي گفت: در همه دنیا تعاوني ها، بنگاه ها و 
کارگاه هاي کوچک اشتغال را رونق می دهند.

وي، سیاست استانداري تهران را حفظ و حمایت از 
اشــتغال موجود دانســت و تأکید کرد: علت حمایت از 
اشتغال موجود آن است که افرادي که اکنون شاغل اند 
تجربه دارند و بر اســاس اشــتغالي که دارند خانواده 
تشــکیل داده اند.اســتاندار تهران با اشاره به اینکه هر 
هفته ســتاد تســهیل و رفع موانع تولیــد و حمایت از 
ســرمایه گذاري در استانداري تهران تشکیل می شود 
گفت: طبق تبصره 1۸ ، قرار شد 2۶ هزار میلیارد تومان 
بــه واحدهاي راکــد، نیمه فعال و نوســازي واحدها 

اختصاص یابد و در ســرمایه در گردش ســهم استان 
10/۸ در نظر گرفته شــده اما وزارتخانه این ســهم را 
براي اســتان تهران ۶/۴ در نظر گرفته که درخواست 
تجدیدنظر دادیم.محســني بندپي، در ادامه سخنانش 
به ضرورت بهره مندي صنایــع از راهکارهاي علمي 
براي کاهش آالیندگي نیز اشــاره کرد و افزود:امسال 
در تهــران 2۶ روز هواي پاک و ۴7 روز هواي ســالم 
داشتیم و باید تدابیري اتخاذ شود تا آالیندگي صنایع به 

حداقل برسد.

امام جمعه شــریف آباد در خطبه های نماز جمعه  این هفته که با حضور 
اقشار مختلف نمازگزاران برگزار می شود گفت: حضرت امام باقر علیه السالم 
عالوه بر ســجایا و فضائل اخالقی، مرجعیــت علمی و سیاســی، مبارزه 
باطاغوت، خروج فرهنگ و خط فکری تشیع از انزوا با انقالب وسیع فرهنگي 
و تربیت شاگردان برجسته ؛ تبیین فقه ناب اســالم و اهل بیت )ع( را نیز بر 

عهده داشت.
وی گفت:مسئوالن با پیروی از سبک زندگی ائمه علیهم السالم و اقتداء به 
مقام معظم رهبری، با ساده زیستی و ترک زندگی اشرافی گری، فاصله معیشتی 

و اقتصادی خود و مردم را کم کنند.
وی مهم ترین اهداف تشکیل نهاد مقدس بنیاد شهید را احیا، حفظ و ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت طلبی و تکریم خانواده های معظم شــهیدان  دانست.

خطیب جمعه شریف آباد گفت:هدف دشمن امروز راه انداختن جنگ نرم برای از 

بین بردن و به فراموشی سپردن مفهوم و فرهنگ  شهادت و ایثار است، وظیفه 
مســئولین و آحاد مردم، توجه به جایگاه رفیع خانواده  های شهدا )دفاع مقدس 
ومدافع حرم( است که امروز زینت جامعه اسالمی و مایه امنیت و عزت اسالم در 

داخل و خارج هستند.خدا پرست در ادامه افزود: رئیس محترم جدید قوه قضائیه 
با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری، مبنی بر مردمی بودن، انقالبی بودن، 
ضد فســاد بودن و استفاده از جوانان صالح و انقالبی و پاکدامن در امور قضائی، 

استقرار عدالت را هدف اصلی خویش قرار دهد.
وی افزود: توقع مردم از ریاســت جدید قوه قضائیه افزایش امید در کشور با 
مبارزه جّدی با انواع فساد اقتصادی، اخالقی و سیاسی، مبارزه با فساد در دستگاه  

های اجرایی و مبارزه با رانت خواری و اختالس است.
مســئوالنی که با واردات بی رویه وغیر الزم، باعث تعطیلی تولید داخلی و 
بیکاری کارگران و مانع تحقق شــعار ســال 97 )تولید ملی و حمایت از  کاالی 

ایرانی( شدند باید در برابر رهبری و ملت پاسخگو باشند.
دولت با تجربه ناکارآمدی برجام، حل مشکالت اقتصادی را مشروط به  وعده 

های پوچ اروپا نکند.

 طرح مسائل صنعتگران 
در نشستي با استاندار تهران 

امام جمعه شریف آباد:

مسئوالن فاصله معیشتی شان را با مردم کم کنند

شــهردار شــریف آباد ضمــن تقدیر و 
تشــکر از زحمــات و تالش هــای کارکنان 
و پرســنل تمــام ســازمان ها و واحدهای 
مجموعــه شــهرداری در ســال جــاری، از 
اجــرای طرح جهــادی اســتقبال از بهار در 
اســفند جاری خبر داد و بــر ارائه مطلوب 
خدمات شــهرداری در ایام تعطیالت سال 

نو تاکید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
شــریف آباد دکتر طاهری نســب شهردار 
شریف آباد، نو شدن سال را بهانه ای خوب 
برای تازه شــدن سیمای شهر دانست و با 
اشــاره به ســنت ایرانی ها برای پیرایش 
چهره خانه و شــهر خود در آســتانه ســال 
نــو اظهــار داشــت : در این راســتا، با فرا 
رســیدن آخرین ماه سال و نزدیک شدن 
به فصل بهار، شهرداری شریف آباد  بنا به 
سنتی هرســاله اقدامات ویژه ای را تحت 
عنــوان »طرح جهــادی اســتقبال از بهار« 
برای تشــویق شــهروندان به خانه تکانی 
و پیراســتن شــهر در اولویت برنامه های 
همــه واحدهــای اجرایی خود قــرار داده 
است تا بدین وسیله سنت زیبای نو شدن 
در آستانه سال نو را به شهروندان تسری 

دهد.
وی گفت: شــهرداری بــه عنوان متولی 
نگهــداری شــهر همــواره با شــهروندان 
طرحی را که اســتقبال از بهــار نام گرفته 

اســت به مورد اجرا می گذارد تا همزمان 
با نظافت داخلی اماکن مســکونی و تجاری، 
شــهر نیز به نوعــی تمیز و آراســته گردد 
تــا ضمــن ایجــاد بســتری مناســب برای 
شــهروندان، با ورود هر یک از مسافران 
نوروزی به شهر و مشاهده نما و منظر شهر 

حلول سال نو احساس شود. 
در ایــن طــرح کــه در همــه حوزه هــای 
مدیریت شهری به اجرا درمی آید، در یک 
اقــدام جهادی و فراگیــر، فضای دیداری 
شــهر، زیباســازی و مشــکالت خدماتــی، 

نظافتی و عمرانی شهر برطرف می شود.
طاهری نســب هدف از اجرای این طرح 
را خدمات رســانی مطلوب به شــهروندان 
در آســتانه ســال نو و رضایت عمومی که 
اســاس مدیریت شهری اســت، دانست 
و افــزود: شــهر شــریف آبــاد بــه دلیــل 
مجــاورت با پایتخت، بلــوار امام رضا یکی 
از مســیرهای پرتردد مســافران نوروزی 
است و مســافران بسیاری از این شهر به 
زیارت امام رضا)ع( از این مسیر تردد می 
کنند. به همین منظور عالوه بر زیباسازی و 
بهسازی فضاهای سبز بوستان های محلی، 
گل آرایــی میادین، زیباســازی بلوارهای 
اصلــی و پرتردد، نصــب پرچم های رنگی، 
جمع آوری زباله ها و نخاله های ســاختمانی 
از حاشــیه جاده هــا، شستشــو و نظافــت 
المان های شــهری، رفع مشکالت عمرانی 
محالت، بهســازی آســفالت معابــر و... در 
قالب طــرح اســتقبال از بهار در دســتور 
کار هر یک از واحدهای زیباســازی، فنی و 
عمرانی، ترافیک، خدمات شــهری و فضای 

سبز قرار گرفته است.
 شهردار شریف آباد ادامه داد: پاکسازی 
و شستشــوی انهار و کانال ها، شستشوی 
جداول، آســفالت ریزی چاله های شهری، 
رفت و روب معابر، امحای دیوارنوشــته ها 
و پوســترهای غیرمجــاز و رفع ســد معبر 
از جملــه دیگر فعالیت هایی اســت که در 
این طــرح انجام می شــود.طاهری نســب 
بــا تاکید بــر اهمیت همکاري و مشــارکت 
مردم در حفظ زیبایي و طراوت شهر گفت: 
شهروندان مي توانند با مشارکت خود در 
حفاظت از شــهر نقش بسیار مهمي داشته 

باشند و شهر را پاکیزه نگه دارند.
وی با بیان اینکه تمام تالش شــهرداری 

ما بر این اســت که در آســتانه بهار فضای 
نشــاط و تازگی را بر شهر غالب کنیم، بیان 
کــرد: اقدامــات نیروهای شــهرداری در 
تمام سازمان ها و معاونت ها شدت گرفته 

است تا به این مهم دست یابیم.
شــهردار شــریف آبــاد  از آمادگی تمام 
واحدهــای شــهرداری بویــژه در حــوزه 
خدمــات شــهری در ایــام تعطیــالت عید 
نــوروز تاکید کــرد و افــزود: در این ایام 
کارکنــان زحمتکش شــهرداری در حالت 
آماده باش کامل هســتند تا شــهروندان 
ســال نو خوشی را تجربه کنند. امید است 
شــهرداری با اجرای طرح استقبال از بهار 
خدمتی مطلوب و در شــأن شــهروندان و 

مسافران نوروزی ارائه نماید.
* آغــاز عملیــات لکــه گیــری و ترمیــم 

آسفالت معابر شهر
دکتر طاهری نسب در خصوص آسفالت 
معابر شهری اظهار داشت: بحث لکه گیری 
و اصــالح معابر یکی از کارهایی اســت که 

شــهرداری همــواره در طول ســال آن را 
انجــام می دهــد اما به دلیل شــرایط جوی 
در فصــل ســرما این کار با شــدت کمتری 
انجــام مــی  گــردد.وی افزود: بــا توجه به 
نزدیک شــده به ایــام نوروز شــهرداری 
هماننــد ســالیان گذشــته در نظــر دارد 
در اســفند بــه صــورت جدی نســبت به 
لکه گیــری و آســفالت معابــر و خیابان ها 
ورود پیدا کرده و به دغدغه شــهروندان 
در ایــن زمینــه پاســخ دهد.دکتر طاهری 
نســب گفت: در راســتای ارائــه خدمات 
مطلــوب به شــهروندان در زمینــه بهبود 
عبور و مرور شــهری و رفع مشــکالت جمع 
آوری آبهای ســطحی واحد فنی وعمرانی با 
انعقاد قرارداد با پیمانکار ذیصالح اقدام 
بــه اصالح جداول و انهــار اصلی و فرعی و 

ترمیم و بهسازی آنها کرده است.
شــهردار شــریف آباد افزود: با عنایت 
به حفاریهای صورت گرفته توسط ادارات 
خدماتی شــهرو همچنین فرســوده شدن 

آســفالت معابر شــهر، لکه گیری و ترمیم 
آســفالت معابر در دســتور کار این واحد 
قــرار گرفت.شــهردار شــریف آبــاد می 
افزایــد: همــه تــالش مــا این اســت که 
شــهرمان هنگام ورود مهمانــان نوروزی 
چهــره ای آبرومنــد به خــود بگیــرد و در 
همین راســتا دســتور داده شــده پروژه 
کوتاه مدت لکه گیری معابر شــهر با شتاب 
باال اجرایی شود.وی در ادامه گفت: بحث 
لکه گیــری و اصالح معابــر یکی از کارهایی 
اســت که شهرداری همواره در طول سال 
آن را انجــام می دهد اما به دلیل شــرایط 
جــوی در فصــل ســرما این کار با ســرعت 

کمتری انجام می شود.
* تامین روشــنایی به عهده شرکت برق 

است
شهردار شــریف آباد از اصالح وتقویت 
روشــنایی معابرو پارکهای سطح شهر خبر 
داد و اظهــار داشــت : با توجــه به اهمیت 
روشــنایی وتاثیــر آن بــر امنیــت تــردد 
شــهروندان وهمچنیــن بــه منظــور زیبا 
ســازی پیاده روها وپارکها ی ســطح منطقه 
کار اصالح وتقویت روشنایی معابر وپارکها 
در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

مشــکل روشــنایی تنها بــه خیابان ها، 
فرعی یــا کوچه ها مربوط نمی شــود، بلکه 
خیابان های پرتردد نیز وضعیت نامناسبی 
دارند. تاریکی معابر، عدم وجود پل پیاده، 
کمبود چراغ راهنمایی و رانندگی و کمبود 
عالئم هشــداردهنده از معضالت عابران 
پیاده اســت کــه منجر به بیشــترین آمار 

تصادفات و تلفات شده است.
* شــهرداری و شــرکت توزیع برق باید 
در برابــر رخداد ســوانح در تاریکی معابر 

پاسخگو باشند
روشــنایی معابر در فضاهای آموزشــی 
و فرهنگــی، فضــای ســبز و ورزشــی در 
شــهربه وضوح احساس می شــود، اگرچه 
کارهایــی نیــز تاکنــون در راســتا تأمین 
روشــنایی معابــر و خیابان ها انجام شــده 
اســت، اما هنوز خیابان هــای فراوانی در 
تاریکــی به ســر می برند، ضروری اســت 
کــه اداره برق در ایــن زمینه یعنی چالش 
تاریکی معابر و خیابان ها این شــهر دست 
به کار شــده تا مشکالت شهروندان ساکن 

در مناطق مختلف از میان برداشته شود.

سروســامان دادن به روشــنایی معابر 
شــهری به عنــوان یک خواســته همگانی 
شــهروندان در شــهر شــریف آباد است 
و توســعه روشنایی شــهر برای افزایش 
امنیــت باید در دســتور کار شــهرداری، 

قرار گیرد.
* رنــگ آمیــزی جــداول و دیوارها در 

راستای زیباسازی شهر 
طاهری نســب در خصوص رنگ آمیزی 
دیوارهــا و جداول شــهر اظهار داشــت: 
در آســتانه فــرا رســیدن ســال نــو و در 
راســتای ایجاد فضای مناسب شهری، این 
شــهرداری برنامه های مختلفی در دستور 

کار خود قرار داده است.
شــهردار شــریف آبــاد همچنیــن بــه 
فضاســازی محیطی شــهر در ایــام نوروز 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا طراحــی بنــر و 
لمپوســت، خیابان هــای ســطح شــهر نیز 

فضاسازی مناسب می شود.
وی همچنیــن بــه عملیات رنــگ آمیزی 
جداول شــهر اشــاره کــرد و افــزود: در 
ایــن راســتا همانند ســال گذشــته از 2 
رنگ ســفید و آبــی در طرح رنــگ آمیزی 
جداول استفاده شده است.وی گفت: در 
راســتای طرح استقبال از بهار، زیباسازی 
مبلمان شهری و ایجاد سیما و منظر شهری 
مناســب در دســتور کار شــهرداری قرار 

گرفته است. 

شهرداری شریف آباد به استقبال بهار می رود

کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانشجویان؛ 
اولویت کاری استان
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مدیــر کل امور روســتایی اســتانداری تهــران گفــت: باید با اســتفاده از 
ظرفیت هــای روســتایی تولیــد ثــروت را به بدنــه و پایین  تریــن دهک های 
جامعه ســوق دهیم؛ راه اندازی بازارچه های محلی در روســتاها و گردشــگری 
 کشــاورزی یــا باغ گــردی می توانــد گام مؤثــری جهــت تحقــق این هدف 

باشــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری تهران، معصومه پرندوار در 
نشســت با کارشناسان امور روستایی، امور بانوان و روابط عمومی فرمانداری های 
اســتان با تاکید بر لزوم توجه به روســتاها اظهار داشــت: در نوروز 9۸ باید استان 
تهران را به مقصد گردشــگری تبدیل کنیم تا روستاهای استان تهران شناسانده 

شــود.وی بیان کرد: اســتان تهران صرفًا یک پایتخت نیست بلکه روستاهایی با 
ظرفیت های بســیاری دارد که باید مورد اســتفاده قرار گیرد و به بهترین نحو به 
مســافران شناسانده شــود.وی افزود:این حرکت جمعی در حوزه روستایی استان 

تهران انجام می شــود تا گردشگری روستایی سفر ارزان  قیمتی فراهم کند.

3 استقبال بازارچه های محلی روستاهای تهران از بهار  ضمیمه رایگان 
روزنامه درشرق 

استان تهران

اســتاندار تهــران گفــت: مهمترین سیاســت 
اســتانداری در ایجاد فرصت های شغلی، حفظ وضعیت 

اشتغال موجود است.
به گزارش ایرنا، انوشــیروان محسنی بندپی در جمع 
صاحبان صنایع شــهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت 
گفت: امروز ایران اســالمی در جنگ تمام عیار روانی و 
اقتصــادی قرار دارد و راه برون رفت از این جنگ و برون 
رفت از مشــکالت، افزایش تولید و حمایت از واحدهای 

صنعتی در قالب تعاونی هاست.
وی افــزود: در تمــام دنیا کارگاه هــای کوچک و 
شرکت های تعاونی هستند که در کنار هم فرصت های 

شغلی پایدار ایجاد می کنند.
وی با تأکید بر این که حفظ اشتغال موجود با اهمیت تر 
از اشتغال جدید است افزود: مهمترین سیاست استانداری 
تهران در ایجاد فرصت های شغلی، حفظ اشتغال موجود 
است و تالش داریم که این وضعیت را به هر شیوه و روش 
حفظ کنیم.محسنی بندپی افزود: اشتغال موجود به معنی 
حفظ نیروی کار با تجربه اســت از این رو ســتاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان تهران تالش دارد تا شبانه روز 

مشــکالت واحدهای تولیدی را رصد کرده و وضعیت 
تولید و اشتغال آنان را پایدار نگاه دارد.

وی با اشاره به این که 20 درصد از واحدهای صنعتی 
کشــور در استان تهران مستقر اســت اظهار داشت: بر 

اساس تبصره 1۸حمایت از تولید ، 2۶ هزار میلیارد تومان 
برای حمایت از واحدهای راکد و نیمه فعال، نوســازی و 
بازســازی واحدهای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که بر اساس برآورد 

وضعیت واحدهای صنعتی، سهم استان تهران باید 10/۸ 
دهم درصد اعتبارت باشد.اســتاندار تهران گفت: وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت تنها ۴/۶ درصد از این اعتبار را 
برای تهران در نظر گرفته که باید این میزان تجدید نظر 
شــده و اســتانداری تهران نیز به نمایندگی از صنایع، از 
حق آنان دفاع می کند.استاندار تهران در سفر یکروزه به 
شهرستان پاکدشت، با حضور در شهرک صنعتی عباس 
آبــاد از برخی واحدها بازدید کرد و در جریان روند تولید و 
مشکالت آنان قرار گرفت.شهرک صنعتی پاکدشت در 
زمینی به مساحت یک هزار و 20 هکتار احداث و دو هزار 
و 100 قرارداد احداث کارخانه در آن منعقد شده که از این 
تعداد برای یک هــزار و ۶۸۵ پروانه بهره برداری صادر 
شده است.از مجموع پروانه های بهره برداری ۴۶۴ واحد 
به طور کامل تعطیل اســت، 1۸0 واحد با ظرفیت کامل 
و ۸00 واحــد با ظرفیت 10 تا ۴0 درصدی کار می کنند و 

200 واحد نیز به شکل انبار فعالیت دارند.
در شهرک صنعتی عباس آباد ، 2۳ هزار و 700 کارگر 
بیمه شده و چهار هزار و ۵00 کارگر غیربیمه ای مشغول 

به کار هستند.                               

حفظ اشتغال موجود؛ مهم ترین سیاست استانداری 

دانشــجویان رشــته های مختلف کشاورزی 
دانشگاه پردیس ابوریحان پاکدشت در یک تجمع به 
شــیوه هرس درختان ۳0 ساله دانشگاه توسط عوامل 

دانشگاه اعتراض کردند.
به گزارش فــارس، چندی پیش توســط عوامل 
دانشــگاه پردیس ابوریحان پاکدشت درختان چنار در 
محوطه درونی هرس شده که این امر اعتراض جمعی 
از دانشــجویان در رشته های مختلف کشاورزی را در 

برداشته است.
دانشــجویان طی بیانیه ای از مسؤوالن دانشگاه 
خواســتند درباره خشک شــدن درختان در یک دهه 
گذشــته گزارشی ارائه کرده و با خاطیان برخورد کنند. 
همچنین خواستار اصالح روند کاشت در دانشگاه نیز 

شــدند.طی 10 سال گذشته نیز درختان چنار با قدمت 
۳0 ســاله به همین شیوه هرس شــده که نتیجه این 
عمل رضایت بخش نبــوده و تنها کمتر از 10 درخت 
احیاشده و الباقی از بین رفتند.مصطفی عرب، مسئول 
فضای سبز دانشگاه پردیس ابوریحان پاکدشت ضمن 
تأیید این اتفاقات در دانشگاه اظهار داشت: مدت زمان 
زیــادی بوده کــه درختان احتیاج به هرس شــدن و 
رسیدگی داشتند که این عمل در مدیریت قبلی فضای 
سبز دانشــگاه صورت گرفته و به علت نبود کارکنان 
کافی و متخصص منجر به از بین رفتن درختان شــده 
اســت.وی کمبود آب را یکی دیگر از دالیل خشــک 
شــدن درختان دانست و بیان داشــت: کمبود آب و 
شــرایط اقلیمی منطقه همچنین دمای بسیار باالی 

هوا در تابســتان دلیل جواب نگرفتن هرس درختان 
چنار در ادوار گذشــته بوده و اکنون با تدابیر اندیشیده 

شده اتفاقات گذشته تکرار نخواهد شد.
غالم عبــاس اکبری رئیس دانشــگاه ابوریحان 
پاکدشت این کار را علمی دانست و گفت: در دانشگاه 
تمام فعالیت ها با مشــورت و نظر متخصصین بوده و 
اقدام جدید دانشگاه با نظر گروه باغبانی و فضای سبز 
صورت گرفته است.نعمت اهلل کریمی کارشناس امور 
باغبانی این اقدام دانشگاه را بی تدبیری دانست و بیان 
داشــت: چنار یک درخت مرتفعی اســت و احتیاج به 
هرس ندارد، اگر درخت چناری مورد هرس قرار گرفت 
باید به آن رسیدگی فراوان و آب بسیار زیادی داده شود.

در جلســه ای که به همین منظور ترتیب داده شده بود 

از ورود دانشجویان و نمایندگان دانشجویان معترض 
 به جلســه توسط ریاست دانشــگاه ممانعت به عمل

 آمد.

هرس غیرکارشناسی درختان 30 ساله دانشگاه پاکدشت 

 طرح دوربرگردان میدان 
امام رضــا )ع( بهره برداری 

می شود

طــرح دوربرگردان میدان امــام رضا)ع( 
شریف آباد به زودي به بهره برداري می رسد. 

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي 
اسالمي شهر شریف آباد شهردار شریف آباد گفت 
به منظور تســهیل عبور و مرور شهري و کاهش 
تصادفات و ترافیک در محدوده پلیس راه شریف 
آباداجراي طرح دوربرگردان میدان امام رضا )ع( 
در دستور کار این شهرداري قرار گرفته و تا پایان 

سال جاري به اتمام می رسد. 
داریــوش اصفهاني، معاون فنــي و عمران 
شهرداري شریف آباد با اشاره به اهمیت و ضرورت 
طرح دوربرگردان گفت: با دســتور شــهردار و با 
هــدف افزایش ایمني و رفــع ترافیک در محل 
پلیس راه شــریف آباد با هماهنگي و همکاري و 
پیگیري مجدانه بخشدار محترم شریف آباد طرح 
دوربرگردان میدان امام رضا )ع( در دســتور کار 
قرار گرفته است. وي افزود: با احداث دوربرگردان 
در فاصله یک کیلومتري پلیس راه شــریف آبادـ  
گرمســار بریدگي فعلي که خطرات و مشکالت 
زیادي را به وجود آورده بود ، مسدود خواهد شد.                                                                            
اصفهاني در پایان ضمن تشــکر از همکاري 
همه جانبه مجموعه شرکت شن زار که اجراي آن 
را بر عهده گرفته است افزود: این پروژه با موافقت 
بخشداري و براســاس مصوبه شوراي ترافیک 
شهرســتان پاکدشــت و همکاري شــهرداري 
شــریف آباد و پلیس راه شریف آبادـ  گرمسار در 
حال اجرا می باشــد که سعي بر آن است تا قبل از 
شروع مســافرت هاي تعطیالت نوروزي به بهره 

برداري برسد.   

اقدامات شهرداری فرون آباد 
در آستانه نوروز

با هدف بهبود مناظر بصری شــهر عملیات 
رنگ آمیزی جداول شهر فرون آباد آغاز شد.

کوروش میرزایی شــهردار فــرون آباد در این 
ارتباط افزود: با توجه به فرا رســیدن ســال نو و نیاز 
شــهروندان به شادابی و ایجاد تنوع، یکی از برنامه 
های شــهرداری در راستای زیباسازی شهر، رنگ 
آمیزی جداول اســت که هم اکنون  و در قالب طرح 
اســتقبال از بهار و به منظور ایجاد فضای مناســب 
شــهری، شستشو، پاکسازی و رنگ آمیزی جداول 
شــهر با نظارت حوزه معاونت خدمات شهری آغاز 

شده است.
وی با بیان اینکه در راستای بهبود مناظر بصری 
شــهر در این ایام کار رنگ آمیزی بلوارها وجداول 
خیابان های اصلی شهر آغاز شده است، اضافه کرد: 
ایجاد تنوع در شــهر و روحیه نشــاط و شادابی در 
شــهروندان از جمله اهداف این گونه اقدامات می 
باشد.شــهردار فرون آباد اظهار داشت:در راستاي 
توسعه فضاي ســبز و ترویج فرهنگ نگهداري از 
فضاي سبز، کمک به زیبایی محیط شهری، فراهم 
آوردن حس شادابی و سرزندگی، استفاده از گلدان 
های گل ) فالور باکس ( در بلوار باغ بهشت در جهت 
ایجاد زیبایی محیط و روحیه شاداب بین شهروندان 
در طرح استقبال از بهار 9۸ در حال انجام می باشد.

وی در ادامــه افزود:به منظــور افزایش زیبایی 
بصری، بهبود منظر شهری و با هدف ایجاد محیط 
شــهری مناســب و زیبا و همچنین ایجاد نشاط و 
سرزندگی در بین شهروندان و با تاکیدات کوروش 
میرزایی، شهردار فرون آباد مطابق با سال  گذشته و 
با نزدیک شدن به ایام بهاری، آغاز کاشت گل های 

بهاری در مسکن مهر امین آغاز شد.

خبر خبر

موضوع زیبا سازی و سامان دهی اقالم و فضاهای اطالع رسانی 
و تبلیغاتی خصوصاً تابلوهای ســر در مغازه ها، سالهاست که ذهن 
شهردار پاکدشــت را درگیر کرده است، ایشان می گوید انجام این 
پروژه آرزوی هر شــهروند پاکدشــتی اســت و از سه سال پیش تا 
امروز بارها و بارها تصمیم بر اجرای آن را داشتیم، اما مدیر و شرکت 
توانمند را پیدا نمی کردیم، شــاید خیلی از شــرکت های معتبر و با 
ســابقه وجود داشته و دارند اما یافتن فردی که هم آشنایی کامل به 
قوانین شــهرداری داشته باشد و هم تخصص تبلیغات و زیباسازی 
شهری و از همه مهمتر دارای روابط عمومی قوی و حسن ارتباطات 
اجتماعی، مشکل بود. من به عنوان شهردار پاکدشت در خصوص 
طرح ســامان دهی تابلوهای ســر در مغازه ها و نهادهای دولتی و 
خصوصی، و توانایی مهندس مشــاور که انتخاب شده است، االن 
صحبت نمی کنم چرا که به تخصص، اندیشــه و قدرت تعامالت 
اجتماعی ایشان با مالکین و صاحبان واحدهای تجاری و خدماتی 
و ... ایمان دارم . و امیدوارم در یک شرایط عالی و همکاری همه ی 
شهروندان و ســرمایه گذاران و مالکین و مدیران نهادهای دولتی 
و خصوصی با کارشناســان و مجری طرح سامان دهی همکاری 
نمایند .                                                                                                                              
پاکدشــت می تواند به یک نگین درخشــان بی بدیل در شرق 

پایتخت تبدیل شود. 
شــهروندان پاکدشتی در مناطق حصار امیر، یبر، قوهه، بخش 
مسکن مهر، منطقه های یک و دو و سه و ... دارای اصالت و فرهنگ 
و شایســته استفاده از امکانات و رفاهیات مناسب شهری هستند و 

مجموعه ی شــهرداری در همه قسمت ها، تمام توان خود را برای 
تحقق این اهداف و رضایتمندی شــهروندان به کار خواهد گرفت. 
نگاه فرهنگی به شــهر، توجه به فضای ســبز مناسب، تغییر رویه 
کشت گیاهان و فضای ســبز به سمت گیاهان دارویی و بهسازی 
و نوســازی پارکها و سامان دهی جمع آوری زباله ها و پسماند ها از 
طریق تفکیک زباله ها و فرهنگ سازی با مشارکت همه شهروندان 
و تبدیل بلوار امام رضــا )ع( به یکی از زیباترین خیابانهای ایران و 
توجه ویژه به فضاهای محیطی شهری )یکسان سازی و نوسازی( 
تنها برخی از رئوس برنامه های سال 9۸ این شهرداری خواهد بود .                                                                                
شــاید کمتر از 10 روز به نوروز 9۸ باقی مانده است، شهرداری 
پاکدشــت با تدوین یک برنامه ضربتی و مؤثر و تشکیل یک ستاد 
اجرایی و فرهنگی می خواهد سرعت توسعه و پیشرفت و ایجاد رفاه 

بیشتر برای مردم را افزایش دهد .
طرح مطالعاتی پروژه ســامان دهی تابلوهای اطالع رســانی 

و تبلیغاتی ســر در مغازه ها و دیگر اقالم تبلیغاتی، به پایان رســید 
و انشــااهلل با حمایت خداوند و مشــارکت مــردم و همت و تالش 
مجموعه پرسنل شــهرداری و مجری طرح سامان دهی، فاز اول 
اجرایــی این طــرح در بلوار امام رضا )ع( حــد فاصل ابتدای حوزه 
اســتحفاظی پاکدشت از سمت تهران تا دو راهی یبر در هفته آینده 
آغاز خواهد شــد .وقتی طرح نهایی و قابل اجرای تابلوهای سر در 
مغازه ها را می دیدم، واقعاً شگفت زده شدم و از خدا خواستم به همه 
ما کمک کند تا این پروژه را به سامان برسانیم، هیچ تفاوتی از لحاظ 
بهره مندی از امکانات بین مردم شهر پاکدشت با شهرهای توسعه 
یافته نیست و این مردم شایسته بهترین زندگی شهری و امکانات 
هستند .   مطمئناً همه شهروندان می دانند و باور دارند که وضعیت 
نابسامان و مخرب تابلوهای ســر در مغازه ها و نصب بدون مجوز 
و ایجاد مزاحمت برای دیگر کســبه  و نگــرش منفی و بی انگیزه 
هموطنانمان به این منطقه، از عوامل مؤثر در عدم توسعه شهری و 
رفاهی در این منطقه است.                                                                                                       
شهرداری پاکدشت با تمام توان و ظرفیت خود در راستای انجام 
درســت و اصولی این پروژه، اقــدام خواهد کرد و کارکنان خدمات 
شهری و واحد سد معبر با جمع آوری تابلوهای اضافی، بستر مناسب 
را برای نصب تابلوهای جدید و زیبا و شایسته در این منطقه فراهم 
خواهند کرد .البته من به عنوان یک شهروند پاکدشتی و شهردار باور 
دارم که همه مالکین و صاحبان واحدهای صنفی، تجاری، خدماتی 
و صنعتی، با حمایت و مشارکت خود پاکدشت را به نگین درخشان 
شرق پایتخت تبدیل می کنند .                                                                                                                       

داریوش پازوکی، شهردار پاکدشت:

اجرای پروژه ساماندهی تابلوها، آرزوی همه شهروندان

رئیس شورای اسالمی پاکدشت در خصوص سامان دهی تابلوهای 
تبلیغاتی و ســردر مغازه ها، اعتقاد به مشارکت عمومی و باور شهروندان 
و مالکین واحدهای تجاری نسبت به نوسازی و بهسازی نمای شهری 

دارد.
مهندس اســدی در پاسخ سوال خبرنگار جام جم که افق پیش روی 
پاکدشــت را چگونه می بینید گفت: سال 9۸ بهترین و پربارترین سال 
برای مردم پاکدشــت خواهد بود . اعضای شورا تمام توان خود را حول 

چند محور مهم و اساسی قرار داده و باور دارند که مردم پاکدشت شایسته بهترین زندگی هستند. 
سامان دهی تابلوهای سردر مغازه ها خصوصا در بلوار امام رضا)ع( و همسان سازی پارامترهای 
اطالع رســانی  مشــاغل و توجه ویژه به فضای سبز و فرمدهی درختان و ایجاد امکانات رفاهی 
و تفریحی مناســب برای مردم  و  ترویج و اشــاعه فرهنگ مصرف بهینه کاال و خدمات بین 
شــهروندان ،تنها برخی از فاکتورهای قابل اجرایی است  که در سال 9۸ انجام خواهد شد . شاید 
برخی از مالکین واحدها در خصوص تغییر تابلوها گله کنند . ولی بدانند و باور داشــته باشــند که 
اجرای این پروژه صد در صد به نفع مردم و کســبه و اعتبار و هویت بخشی به شهر می شود .من 
به عنوان عضو کوچکی از چرخه خدمت رسانی به مردم ،از شهروندان و تمامی کسبه تقاضا دارم 
هیچ مانعی بر سر راه مجریان و کارشناسان این پروژه قرار ندهند و همکاری کامل داشته باشند .

مهندس ناصر خطیبی، کارشــناس ارشد ارتباطات و فارغ التحصیل در رشته 
مهندســی کشاورزی با 2۳ سال سابقه در مدیریت شهری و تبلیغات و سردبیری 
دهها مجله و نشریه و ایده پرداز و طراحی پروژه های بزرگ شهری ،و سابقه مفید 
و موثر در سمت های معاونت خدمات شهری پرند و معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری رودهن که به عنوان طراح و  مجری طرح سامان دهی تابلوهای سردر 
مغازه ها از ســوی شهرداری  و شورا انتخاب شده اند ،در گفتگویی اختصاصی در 
زمینه تبلیغات و به کار بردن روش های سنتی و بی نتیجه کسبه در پاکدشت و ارایه 

راهکارهای نوین بازار سازی شهری و خدماتی که انشااهلل در شماره بعد مفصل چاپ خواهیم کرد، می گویند:
اجرای پروژه ســامان دهی باعث افزایش مشــتریان و راندمان مغازه ها خواهد شد و خاتون آباد  و بلوار امام 
رضا را به جاده طالیی امام رضا)ع( تبدیل می کند. جاده طالیی امام رضا )ع( نامی برازنده و شایسته برای این 
منطقه خواهد بود .حفظ  شخصیت و جایگاه اجتماعی و شغلی مالکین و مستاجرین واحدهای تجاری و خدماتی 
،برای ما بســیار مهم اســت  ما جدیدترین طراحی ها و راهکارها را برای تغییر وضعیت نابسامان نمای شهری 
ارایه می کنیم و با مشاوره رایگان و طراحی رایگان تابلوها برای مغازه دارها ،شرایط مطلوب و بهینه ای را پیش 
روی آنها قرار می دهیم. جاده طالیی امام رضا )ع( فقط یک نام نخواهد بود و با کمک خدا و مشارکت مالکین 
و مستاجرین، پس از زیباسازی و سامان دهی ،خدمات طالیی و عالی را به متقاضیان و مالکین می دهیم . در 
یک جمله مهمترین نتیجه بازاریابی تبلیغاتی  که از این طرح می گیریم این است که هموطنان شرق پایتخت تا 
مرز افغانستان در تایباد و تمامی شهرهای خراسان و... می توانند کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای 

تجاری جاده طالیی امام رضا)ع( تامین کنند. راهکار این مورد را  به زودی ارائه خواهم کرد .

رئیس شورای اسالمی شهر پاکدشت:

شهروندان پاکدشت شایسته بهترین ها هستند
افزایش مشتریان با ساماندهی سردر مغازه ها
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سه شنبه 21 اسفند 1397   شماره 5345
ضمیمه رایگان روزنامه درشرق استان تهران

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش حال پریشان دل کرد

طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود
حافظناگهش سیل فنا نقش اََمل باطل کرد

حسن بابائی به عنوان شهردار نمونه و برتر استان تهران برگزیده و معرفی شد.
با توجه به ارزیابی کارشناســان اســتانداری، بر اســاس الگوی ارائه شده  در گروه Cاز سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 

مهندس حسن بابائی به عنوان شهردار نمونه و برتر استان تهران برگزیده و معرفی شد.
طی مراســمی با حضور رحیم ســلیمانی راد مدیر کل دفتر امور شــهری و شــوراها، هدایی معاون مدیر کل و جمعی از شهرداران استان، 

مهندس حسن بابائی شهردار شمشک دربندسر به عنوان شهردار نمونه و برتر گروه C استان تهران معرفی شد.

شهردار شمشک در بندسر، شهردار نمونه استان تهران

نهمین نمایشــگاه شــهر ایده آل امسال به 
مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به 

میزبانی شهر بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر شمشک 
دربندســر: ایــن نمایشــگاه از یکــم تا ســوم 
اســفند با محوریــت دســتاوردهای مدیریت 
شهری و روســتایی و با هدف انتقال تجربیات 
موفــق شــهرداری ها و دهیاری هــا و اطــالع 
رســانی دستاوردهای موفق و ملی آنها و ارائه 
فرصت ها، طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری 
شــهری بــا حضــور شــهرداری های برگزیــده 
تمامی نقاط کشــور بویژه شــهرداری شمشک 

دربندسر برگزار شد.
در ایــن نمایشــگاه در پاویون اســتانداری 
تهــران نیــز  از میــان 42 شــهر این اســتان، 
شــهرداری های شمشــک دربندســر، کیالن، 
پردیس، اسالمشــهر، اندیشــه، حســن آباد، 
باغستان و صالحیه  حضور داشتند. این 8 شهر 
طی پروســه ای بر اساس دســتورالعمل های 
تخصصــی و ارزیابی ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری هــای کشــور و معاونت هــای عمرانی 

استانداری برگزیده شدند.
 از این نمایشــگاه مهــدی جمالی نژاد معاون 
عمران و توســعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشــور، احمــد تواهن معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری تهــران، مرتضی حیدری 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری تهران، 
جالل ملکی ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران، سعید قیصر 
مدیرعامــل اتحادیه ســازمان های حمل و نقل 
کل کشور، سیدعلی نوروززاده شهردار بافق 
اســتان یــزد، همچنین شــهرداران یاســوج، 
زنجــان، کــرج، تنکابن، اهــواز و تعــدادی از 
مســوولین کشوری ضمن بازدید از غرفه های 
پاویــون اســتانداری از غرفــه شــهرداری 
شمشک دربندسر نیز بازدید به عمل آوردند.

از مهمتریــن اهــداف حضــور شــهرداری 
شمشک دربندسر در نمایشگاه شهر ایده آل، 
را می توان معرفی شــهر بــه بازدیدکنندگان، 
تعامــل بیشــتر بــا نخبــگان، بهــره گیــری از 
ظرفیت هــای مدیریــت شــهری در دیگر نقاط 
کشــور، ارائه فرصت های ســرمایه گذاری و 

...نام برد.
بر اســاس ایــن گزارش، نمایشــگاه شــهر 

ایده آل درحالی به پایان رســید که شهرداری 
شمشــک دربندســر در حــوزه فرصت هــای 
ســرمایه گذاری و چشــم اندازهــای پیش رو 
کانون توجهات مدیران و شهروندان شهرهای 

مختلف قرار گرفت.
در پایــان ایــن رویــداد، مهــدی جمالــی 
نــژاد معاون عمران و توســعه امور شــهری و 
روســتایی وزیر کشــور با اهدای لوح ســپاس 
از شــهرداری شمشــک دربندســر بــه دلیل 
حضــور موفــق در ایــن رویداد تقدیــر بعمل 
آورد، همچنیــن عبــاس امینی زاده شــهردار 
بندرعبــاس به عنــوان میزبان از شــهرداری 
شمشــک دربندســر و دیگر شــهرداری های 
فعال اســتان تهــران تقدیر کرد.در حاشــیه 
این نمایشــگاه، همایش علمی مدیریت شهری 
و روســتایی و نشســت شــهرداران، معاونین 
عمرانــی اســتانداری ها و شــهرداران مراکز 
اســتان با حضور معاون عمران و توســعه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور، رئیس سازمان 
مدیریت بحران، اســتاندار هرمزگان، معاون 
وزیــر راه و شهرســازی، معــاون امور شــهری 
ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور و رئیس 

سازمان بسیج سازندگی برگزار شد.

حضور موفق مدیریت شهری شمشک دربندسر در نمایشگاه »شهر ایده آل« 

برای اولین بار مسابقات سوارکاری 
قهرمانــی کشــور، یــادواره شــهدای 
تمهیدی در رشته استقامت به میزبانی 

شهرستان پاکدشت برگزار شد.
این مســابقات با حضور مســئولین 
تمهیــدی   ( پاکدشــت  شهرســتان 
فرماندار،شــیرازی معــاون سیاســی 
فرماندار،مهدی قمــی معاون عمرانی 
فرماندار،رضاخانی بخشــدار مرکزی 
پاکدشــت ،علیدادی بخشدار شریف 
آباد،حســین طالقانــی رئیــس اداره 
رئیــس  جوانان،کریمــی  و  ورزش 
هیــات ســوارکاری اســتان تهــران و 

دیگر مســئولین استانی  و شهرستانی 
،نیروهــای نظامــی و انتظامی، در هوای 
ســرد زمستانی در بخش شــریف آباد 

برگزار شد.
ســرهنگ دومیرایی مسئول هیئت 
ســوارکاری و اسبدوانی در شهرستان 
پاکدشــت بــه خبرنــگار ما گفــت: در 
این رویداد ورزشــی 23 چابک ســوار 
خوزستان،لرســتان،  اســتانهای  از 

کردستان و تهران حضور داشتند.
وی گفت:این مســابقات به میزبانی 
شهرســتان پاکدشت و در سه رده 80 

و 90 و 120 کیلومتر برگزار شد.

وی افزود:نخستین دوره مسابقات 
ســوارکاری اســتقامتی مســیر بخش 
شــریف آباد)پــارک جنگلــی پانصــد 
هکتــاری تا روســتای چنــداب( را طی 

کردند.
بــه گفتــه رئیــس رئیــس هیئــت 
اســبدوانی شهرســتان ایــن دوره از 
مسابقات حمید رخشان با اسب ماراتن 
از لرســتان، علــی مــراد نژاد با اســب 
بیداداز لرســتان و گلنازمرادی فرد با 
اســب کوهیار کاســیت از تهران رتبه 
هــای اول تا ســوم را به خود اختصاص 

دادند.

وی اظهــار داشــت: همچنین در رده 
80 کیلومتر محمدبهراد حسین پناهی 
از کردستان، ماهان حسنی گودرزی با 
اســب ربما از لرســتان و آرش میهمی 
با اســب قلندر از کردستان به ترتیب 

اول تا سوم شدند.
وی در ادامــه افــزود : در این دوره 
از مســابقات اســتقامتی گلناز مرادی 
فــرد پرامتیازترین ســوارکار شــد و 
علــی مرادنژاد با اســب بیــدار عنوان 
بیشــترین مسافت طی شــده در طول 

سال 97 را به خود اختصاص داد.
ســرهنگ دومیرایی درپایان: سطح 

برگــزاری مســابقات را بســیار عالــی 
دانســت و گفــت: مســیری کــه برای 
مســابقات در نظر گرفته شــد بســیار 
مناسب است و امیدواریم پاکدشت به 
عنوان پایگاه و پایلوت قهرمان کشــور 
قــرار گیرد.در این دوره از مســابقات 
30 رأس اســب از استان های تهران، 
لرســتان، کردســتان، اصفهــان، یزد، 

فارس و کرمان حضور داشتند.
در حاشــیه ایــن همایــش ســیاه 
چادرهــای عشــایر غیــور شهرســتان 
نیــز برپا بود.  پرامتیازترین ســوارکار 
اســتقامت ســال 96 گلناز مرادی فرد 

و بیشــترین مسافت طی شده درسال 
97 بااســب بیداد به ســوارکاری علی 

مراد نژاد اختصاص یافت.
در ادامه این مســابقات قرار شــد 
بــا مســاعدت و همــکاری فرمانــدار 
شهرستان و رئیس منابع طبیعی زمینی 
در همیــن مکان به هیئت اســبدوانی 
شهرســتان جهت مســابقات کشوری 

اختصاص یابد.
گفتنی اســت  کریمــی رئیس هیات 
ســوارکاری اســتان تهران بــا اهدای 
تابلو فرشــی نفیس به هادی تمهیدی 
فرماندار پاکدشت از وی تقدیر نمود.
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