
ــت عـــمـــران شــهــر انــدیــشــه در گــفــتــگــو بـــا جـــام جـــم ضمن  ــرک ــل ش ــام ــر ع ــدی م
ع مدیریتی خــود بــه مسائل مختلف  ــکــرد همه جانبه مجمو اشـــاره بــه روی
ــریـــت شــرکــت  ــدیـ ــه مـ ــ ــدی ک ــ ــدی ــ ــا نـــگـــاه ج ــ ــه،  تـــاکـــیـــد کــــــرد: ب ــ ــش ــ ــدی ــ شـــهـــر ان
ــاز در شــهــر جــدیــد  ــ ــه نـــحـــوه ســـاخـــت و س ــران شــهــر جـــدیـــد انـــدیـــشـــه بـ ــمـ عـ
انــدیــشــه دارد وظــیــفــه انـــجـــام اقـــدامـــات فــرهــنــگــی و اجــتــمــاعــی و خــدمــاتــی 
ــود قــــرار داده ایــــــم. ــه کــــاری خــ ــام ــرن ــد مــنــطــقــه ای و فــرامــنــطــقــه  در ب ــ را بـــا دی
ــزود: در ایــن راســتــا یــاد آور مــی شــود،  ســاخــت بیمارستان،  ــ مسلم خــانــی اف
ــه ای  ــمــون ــردیـــس ســیــنــمــایــی و… ن ــرورش فـــکـــری و پـ ــ ــ ــون پ ــانـ ــاه، کـ ــگـ ــشـ دانـ
فــعــالــیــت هــای شــرکــت عــمــران انــدیــشــه طــی ایـــن مـــدت بـــوده اســـت. مسلم 
ــزود در کــنــار ســاخــت ایـــن پـــروژه هـــا، پـــروژه هـــای دیــگــری از  ــه افــ خــانــی در ادامــ
جمله مــدرســه و مـــوزه نقشه کــشــور نیز درحـــال طــراحــی و ســاخــت می باشد.
، در آینده به مکانی مناسب بــرای بازدید  وی اضافه کــرد:  این منطقه از شهر
دانش آموزان و دانشجویان تبدیل خواهد شد که مزایای بی شمار فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بــرای شهر و شهرستان خواهد داشت.
مسلم خــانــی همچنین یـــاد آور شـــد، طــی حــضــوری مــدیــر کــل دفــتــر توسعه 
اجتماعی و فرهنگی شرکت مــادر در شهر اندیشه، از رونــد کارهای در دست 
اقــدام شرکت عمران اندیشه از نزدیک بــازدیــد کردند و دستور العمل های 
ــا خـــواهـــد بـــود. ــی مـ ــ ت مــنــاســبــی صــــادر گـــردیـــد کـــه راهـــگـــشـــای بــرنــامــه هــای آ
بــه گــــزارش روابــــط عــمــومــی شــرکــت عــمــران شــهــر جــدیــد انــدیــشــه بــا حضور 
 ، دکــتــر شهلی بــر مــدیــرکــل دفــتــر توسعه اجتماعی و فرهنگی شــرکــت مــادر
دکــتــر مسلم خــانــی مــدیــر عــامــل شــرکــت عــمــران شهر جــدیــد اندیشه و دکتر 
مشفق مــعــاون توسعه منابع کــانــون پـــرورش فــکــری کــودکــان و نــوجــوانــان 
، از پـــروژه در دســت اجـــرای کــانــون پـــرورش فکری کــودکــان و نوجوانان  کــشــور
فــاز 4 شهر جدید اندیشه بــازدیــد بــه عمل  آمــد. در ایــن بــازدیــد مسلم خانی 
ــده ســاخــت کــانــون و  ــ تــوضــیــحــات کــامــل در خــصــوص نــحــوه شــکــل گــیــری ای
تــعــامــل بــا کــانــون پــــرورش فــکــری همچنین ایـــده هـــای مختلف مــعــمــاری که 

ــمــود. ــه ن ــ ــ ــه مــیــهــمــانــان ارائ ــود را بـ ــ ــده ب ــ ــه ش ــ ــ ــت  ارائ ــاخـ ــاور سـ ــشـ تـــوســـط مـ
، ساخت پروژه هایی از قبیل کانون پــرورش فکری را در راستای  ، نیز شهلی بر
ــام برد  اقــدامــات مهم توسعه زیــر ســاخــت هــای فرهنگی و اجتماعی شهر ن
کــه مــی تــوانــد امــکــان تــعــامــات اجتماعی مناسب را در شهر فــراهــم نماید.
مشفق مــعــاون توسعه منابع کــانــون پـــرورش فــکــری کــودکــان و نــوجــوانــان 
ضمن تشکر و قــدردانــی از نگاه مثبت شهر های جدید در ایجاد بافت های 
 ، ــورد نــیــاز ــ ــام مــتــعــلــقــات اجــتــمــاعــی و فــرهــنــگــی م ــم مــنــاســب مــســکــونــی بـــا ت
ــه ایـــن نــگــاه مــثــبــت و مــنــاســب ادامــــه داشــتــه  ــاس امـــیـــدواری نــمــود ک ــس اح
ــرورش فــکــری کـــودکـــان و  ــ ــون پ ــه از تــبــدیــل کــان ــ ــاشــد. دکــتــر شفیق در ادام ب
نــوجــوانــان اندیشه بــه عــنــوان پایگاه مــرکــزی فعالیت کــانــون درغـــرب استان 
تــهــران خبر داد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن دومــیــن ساختمان کــانــون اســت که 
تــوســط شــرکــت عــمــران تــا کــنــون ساخته شــده یــا در حــال ســاخــت می باشد.

مدیرعامل شرکت عمران :

اقدامات فرهنگی، اجتماعی و خدماتی شرکت عمران اندیشه

پرتاژ ر
 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران:

تمهیدات ترافیکی پلیس راهور در پایان سال 

ح کرد:سرپرست اداره حفاظت محیط زیست: شهردار قدس مطر

پایش ۶۱ واحد تولیدی، صنعتی 
گذشته در مالرد تی طی  ماه  وخدما

رشد شاخص سرانه های عمومی 
گذشته قدس در 3 سال  224
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    |

یر راه و شهرسازی: معاون وز

عملکرد شرکت عمران اندیشه مطلوب  است

با حضور معاون هماهنگی استانداری تهران:

 تشکیل جلسه ستاد امر به معروف
 و نهی از منکر در مالرد 

با حضور  اعضای دفتر امام جمعه صفادشت صورت گرفت؛ 

فرمانـدار شـهریار بـا اشـاره بـه ریل گـذاری مطلـوب شـورای 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بـرای احـداث فضاهـای آموزشـی 
متعـدد و افتتـاح ۱۳ مدرسـه در سـال جـاری در سـطح شهرسـتان، گفـت: 
پـروژه بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( شـهریار امـروز بـه صـورت ویـژه 
پیگیـری و رصـد می شـود و بـا فعالیـت روزانـه بیـش از ۲۵۰ نفـر نیـرو در 
جبهه هـای مختلـف بـه بیـش از ۹۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی رسـیده اسـت.

به گزارش جام جم نوراهلل طاهری فرماندار شهرستان شهریار در جلسه شورای 
اداری شهرستان شهریار اظهار داشت: سالی که گذشت پر از مشغله، کار و ...
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یار افتتاح۱3مدرسه  در شهـــر
فرماندار شهریار خبر داد:

بهـرهبرداری
از۵پروژهعمرانیشهریار
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هماهنگـی  معـاون  چراغعلـی  شـهدا،  معظـم  خانـواده  حضـور  بـا 
فنـی  دفتـر  مدیـرکل  صحرایـی  تهـران،  اسـتانداری  عمرانـی  امـور 
شـهردار  کاویانـی   ، شـهریار شهرسـتان  فرمانـدار  طاهـری  اسـتانداری، 
اسـکمان  شـهدای  ورزشـی  مجموعـه  مسـئولین،  سـایر  و  شـهریار 

قـرار   ، شـهریار و  منطقـه  محتـرم  اهالـی  بـرداری  بهـره  مـورد  و   افتتـاح 
گرفت.

بـه گـزارش واحـد خبـر و اطـاع رسـانی مدیریـت ارتباطـات شـهرداری 
زمینـی  در  شـهریار  شـهرداری  توسـط  مذکـور  ورزشـی  سـالن  شـهریار 

بـه مسـاحت ۲۰۰۰مترمربـع احـداث شـده و دارای ۱۲۰۰مترمربـع زیربنـا، 
۸۰۰متـر مربـع پارکینـگ رو بـاز ودارای سـالن ورزش های توپی و سـالن 
ورزش هـای رزمـی می باشـد وبـا اعتبـاری  بالغ بر ۷۰میلیـارد ریال افتتاح 

به رسـید.
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با حضور معاون استاندار تهران صورت گرفت؛
افتتاح مجموعه ورزشی شهدای اسکمان 

اقتصادی
 اجتماعی

بـــا حـــضـــور مـــســـئـــوالن اســـتـــانـــی و 
شهرستانی انجام شد؛

ثار سیدعلی  افتتاح نمایشگاه آ
رفیق در نگارخانه اندیشه 

ثــــار نــقــاشــی   مـــراســـم گــشــایــش نــمــایــشــگــاه آ
هنرمند جوان )علی رفیق( باعنوان ) آب، رنگ، 
کل  )مدیر  بر  شهلی  دکتر  حضور  با   ) طبیعت 
شهرهای  اجتماعی  فرهنگی،  توسعه  دفــتــر 
)مدیرعامل  خانی  مسلم   ،) جدیدایران  عمران 
انــدیــشــه(، دیــنــوری )مسئول  شــرکــت عــمــران 
(  و دوستداران  ارشاد شهریار  اداره  امورهنری 
بــازار  اندیشه  نقش  درنــگــارخــانــه  نقاشی  هنر 

بزرگ اسامی شهراندیشه برگزار شد .
ــن نــمــایــشــگــاه 4۵  بــه گــــزارش جــام جــم در ایـ
با  و  سورالیسم  و  رئالیسم  سبک  با  اثرنقاشی 

تکنیک آب رنگ به نمایش درآمده است.
آیین  در  اداره  هــنــری  امـــور  مسئول  ــنــوری   دی
افتتاح نمایشگاه ضمن بازدید از این آثار  اظهار 
داشت: شهرستان شهریار دارای ظرفیت باال و 
استعدادهای توانمند درعرصه هنر به ویژه در 
رشته های مختلف هنرهای تجسمی  می باشد 
آثار  آثار به نمایش درآمده این نمایشگاه  از  و 

فاخر و ارزشمند  است.
 ۲۵ ــا  ت نمایشگاه  ایـــن  مــی بــاشــد  ذکـــر  شــایــان 
اسفند دایر می باشد و عاقمندان می توانند با 
ایران اسامی به نشانی  بزرگ   بازار  به  مراجعه 

فاز چهار اندیشه از این آثار دیدن نمایند.
ــات بـــازدیـــد از ایـــن نــمــایــشــگــاه  ۱۱الــــی۲۱   ــاع س
ــامـــل پـــروتـــکـــل هـــای بــهــداشــتــی  ــایـــت کـ ــارعـ بـ

می باشد.

خبر
با حضور معاون هماهنگی استانداری تهران:

یار     بهره برداری از ۵ پروژه عمرانی شهر

 ، صباشهر شــهــرداری هــای  عمرانی  ــروژه  پـ  ۵
حـــوزه هـــای  در  ــه  ــیـ ــردوسـ فـ و  شــاهــدشــهــر 
اعتباری  با  سبز  فضای  و  آموزشی  خدماتی، 
چراغعلی  حضور  با  ریــال  میلیارد   ۱۱۲ بر  بالغ 
استانداری  عمرانی  امــور  هماهنگی  معاون 
تهران و طاهری فرماندار شهریار افتتاح و به 

بهره برداری رسید. 
آئین افتتاح و بهره برداری  به گزارش جام جم 
در  شــهــریــار  شهرستان  عــمــرانــی  پـــروژه   ۵ از 

فردوسیه  و  شاهدشهر   ، صباشهر شهرهای 
ــا حـــضـــور مـــهـــنـــدس چـــراغـــعـــلـــی مـــعـــاون  ــ ب
تهران،  اســتــانــداری  عمرانی  امــور  هماهنگی 
نماینده  حقوردی   ، شهریار فرماندار  طاهری 
سایر  و  اســامــی  شـــورای  مجلس  در  ــردم  مـ

مدیران و مسئوالن برگزار شد. 
 این ۵ پروژه شامل پارک شهروند صباشهر 
ــا اعــتــبــار ۳۵ مــیــلــیــارد ریـــال و مــســاحــت ۵  ب
شاهدشهر  راهــور  پلیس  ساختمان   ، هکتار
ــنــای ۱۳۰  ــال بــا زیــرب ــ بــا اعــتــبــار ۵ مــیــلــیــارد ری
با  شاهدشهر  امیرکبیر  بوستان  مترمربع، 
هــزار   ۵ مساحت  و  ریـــال  میلیارد   ۵ اعــتــبــار 
آبــاد  یوسف  مــدرســه   ،۱۵ مــدرســه  مترمربع، 
صیرفی فردوسیه با اعتبار ۶4 میلیارد ریال و 
نخست  فاز  و  زیربنا  مترمربع   ۳۳۰۰ مساحت 
پایش تصویری شهر فردوسیه با اعتبار ۲.۵ 

میلیارد ریال بود.

مرحله اول اردوی تیم ملی؛
دعوت بانوی قدسی  به  اردو   ی کاتا

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست:
پایش ۶۱ واحد تولیدی، صنعتی وخدماتی طی  ماه گذشته در مالرد

مرحله اول اردوی تیم ملی کاتا بانوان با رعایت پروتکل های 
تحقیقات  علوم  واحــد  اسامی  آزاد  دانشگاه  در  بهداشتی 

برگزار شد. 
)کاتا(  کاراته  ملی  تیم  اردوی  اول  مرحله  جام جم  گزارش  به 
ــوان کــشــورمــان بــا رعــایــت پــروتــکــل هــای بــهــداشــتــی در  ــان ب
شد.  بــرگــزار  تحقیقات  علوم  واحــد  اســامــی  آزاد  دانشگاه 
حدیث جمال کاراته کار ارزنده شهر قدسی در این مرحله از 
اردو دعوت شد، و تمرینات خود را زیر نظر فاطمه بغانی پور 

اولین مربی تیم ملی کاتا بانوان  انــجــام مــی دهــد. 
تیم  اردوی  از  ملی کاتا بانوان برای مرحله 

رقــــابــــت هــــای حـــضـــوری قــدرتــمــنــد  در 
از کاراته وان مراکش و  کــه یکی  پــاریــس 
گزینشی  بـــــــــرای الـــمـــپـــیـــک رقابت های 

اســت،  تـــــــشـــــــکـــــــیـــــــل توکیو 
می شود.  

زیــســت  مــحــیــط  حـــفـــاظـــت  اداره  ســـرپـــرســـت 
تولیدی،  واحـــد   ۶۱ پــایــش  از  مـــارد  شهرستان 
سالجاری  مــاه  بهمن  طی  در  وخدماتی  صنعتی 
زیست  اخطاریه  صــدور ۳۰  و  شهرستان  این  در 

محیطی به واحدهای آالینده تاکنون خبر داد. 
با اعــام این  گــزارش جام جم مهناز مدیریان  به 
خبر گفت: در پی گشت و پایش زیست محیطی 
اداره  ایــن  کارشناسان  توسط  پذیرفته  صــورت 
واحد   ۳۰ تاکنون  سالجاری  ماه  بهمن  ابتدای  از 

آالینده اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند. 
براساس نمونه برداری های  افــزود:  ادامــه  وی در 
 ۱۰ فاضاب  خانه  تصفیه  خروجی  از  شده  انجام 
واحد صنعتی، ۷ واحد اخطاریه زیست محیطی 
به دلیل مغایرت نتایج با استانداردهای زیست 
محیطی ماک عمل دریافت کردند.  وی گفت: ۲۳ 
اخطاریه زیست محیطی  نیز به دلیل عدم اتخاذ 
مدیریت  بــرای  محیطی  زیست  الزم  تمهیدات 

آلــودگــی هــوا و اســتــانــدارد ســازی  پسماند، رفــع 
پساب خروجی برای واحدهای آالینده صادر شده 
و در حال پیگیری است.  وی با اشاره به این که در 
صورت بی توجهی متصدیان واحدهای صنعتی به 
اخطاریه های صادره برای اتخاذ تمهیدات زیست 
محیطی و رفع آلودگی،  به طور قاطع با متخلفان 
مطابق قوانین برخورد خواهدشد، اظهار داشت: 
زیست  عملکرد  بــر  مستمر  طــور  بــه  اداره  ایــن 
حــوزه  در  مستقر  صنعتی  واحــدهــای  محیطی 

استحفاظی شهرستان نظارت دارد

قدس  شهرستان  نویسنده  پنج  از  کتاب  عنوان  پنج  همزمان  رونمایی  مراسم 
شورای  اعضای  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  آبکار  غامرضا  حضور  با 
سیاستگزاری و تعدادی از مولفین و فرهنگیان در مجتمع فرهنگی شمس تبریزی 

این شهرستان در اسفند برگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  آبکار  غامرضا  مراسم،  این  در  جم  جام  گزارش  به   
اسامی ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به مولفان این آثار گفت: جا دارد از برنامه 
ریزی دقیق، به جا و فوق العاده برای برگزاری این مراسم که در نهایت دقت و توجه 
برگزار گردید  و از زحمات و تاش ها و مدیریت  تمامی برگزار کنندگان آن و همکاران 
بنده در اداره فرهنگ و ارشاد اسامی و دکتر تیموری عزیز تشکر ویژه و عرض خدا 

قوت دارم.
از دو منظر این جلسه باعث افتخار است؛ 

۱- رونمایی از پنج عنوان کتاب  و تدوین در حوزه های مختلف علوم انسانی که خود 
نشانه ای روشن از تاش و جدیت نویسندگان این شهرستان  که الحق واالنصاف 
که  است  هنر  و  فرهنگ  حوزه  کوشش گران  بی ادعاترین  و  شریف ترین  از  جمعی 

تعدادی از این عزیزان نیز در این جمع شرف حضور دارند.
این  کتاب  معرفی  برای  که  است  همکاران  و  بنده  برای  فرصتی  جلسه،  این   -۲  

عزیزان  خدمتی به اهالی فرهنگی این شهرستان  کرده باشیم.
رشته  سر  گفت:  انسانی  علوم  حوزه  در  تحقیق  و  تدوین  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
تحوالت جامعه " علوم انسانی " است، شناخت ماهیت و کیفیت علوم انسانی در 

ترسیم چهره آینده این مرز و بوم بسیار مهم و استراتژیک است.
است  درآمده  تحریر  رشته  به  انسانی  علوم  حوزه  در  آثار  این  تمام  افزود:  وی 
این  برگزاری  شاهد  جدید   سال  در  و  باشد  داشته  ادامه  روند  این  امیدوارم  که 
مراسم ها باشیم. در این مراسم کتاب " دره شادکام " نوشته احمد قاسمی، کتاب 
سیده  اثر   " می کنم  عاشقت   " رمان  مرادی،  محمود  قلم  به   " عسل  بی  کندوی   "
" به  مهری هاشمی، کتاب " کوهنورد " نوشته مجتبی کوالنی و کتاب " کاغ سفید 
قلم بیژن پور میرزایی رونمایی و به عاقمندان کتاب و کتاب خوانی معرفی شدند.
تمامی این آثار توسط انتشارات ناریامهر در شهرستان قدس چاپ و به عاقمندان 

حوزه کتاب و کتابخوانی عرضه خواهد شد.

رونمایی از پنج عنوان کتاب در شهر قدس

ح های تفصیلی و جامع شهرقدس  شهردار قدس با بیان این که طر
از  حداکثری  بــهــره بــرداری  راســتــای  در  شهری  مدیریت  راه  نقشه 
اراضی موجود جهت تامین سرانه های عمومی شهر است، گفت: 
عمومی  سرانه های  شاخص  شهری  مدیریت  پنجم  دوره  آغــاز  از 
در حوزه هایی همچون فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و... به طور 

چشمگیری افزایش یافته است.
ــخ بـــه ســـوالـــی مــبــنــی بـــر ایــن کــه  ــاسـ مــســعــود مـــخـــتـــاری در پـ
به  توجه  با  شهرقدس  آتی  توسعه  برای  موجود  محدودیت های 
تراکم جمعیت چیست؟ اظهار داشت: قدس با جمعیتی بالغ بر 
4۵۰ هزار نفر یکی از متراکم ترین شهرستان های کشور است  و 
در حالی که متوسط تراکم جمعیتی در شهرهای کشور کمتر از ۱۰۰ 
نفر در هر هکتار است، تراکم جمعیتی در مناطق بافت فرسوده 
شهرقدس ۵۶۰ نفر در هر هکتار می باشد که به تبع آن مشکات 
شهر نیز پنج برابر می شود و رفع آن امکانات و تجهیزات مضاعفی 
می طلبد. مجموعه مدیریت شهری بخش زیادی از این کمبودها 
شهرستان  توسعه  و  رشــد  امــا  اســت،  نموده  جبران  و  برطرف  را 

نیازمند همراهی تمامی دستگاه های اجرایی می باشد.
اراضـــی جهت تامین  بــافــت فــرســوده و مــحــدودیــت  وی وجـــود 
سرانه های عمومی را از مهم ترین موانع توسعه آتی شهر برشمرد 
و  احیا  شهری  مدیریت   دغدغه های  از  یکی  کــرد:  خاطر نشان  و 
نوسازی بافت فرسوده بوده، بنابراین با ارائه خدمات مطلوب و 
تسهیات معقول در دوره پنجم حدود ۱۰ درصد از بافت فرسوده 
شهری را احیا و نوسازی نموده است. شهرداری قدس در ۳ سال 
پروانه ساختمانی و حدود  از ۱۵۰۰  با صــدور بیش  گذشته  نیم  و 

نــوســازی و  تــخــریــب و  تعریض ۶۰۰ جـــواز  و  تخریب 
اماک معارض،  از  ــای تعدادی  ــت راس در 

ــازی بــافــت  ــوسـ ــا و نـ ــی و اح فرسوده 
شهری  معضل  این  شــهــر رفع  در 
بــرداشــتــه قـــــــدس گـــــــام مــهــمــی 
تــــوجــــه بــه اســــــت. هــمــچــنــیــن بــا 

شهرک های  ــی و وجــود  ــتـ ــعـ ــنـ صـ

توسعه  امکان  قدس  شهر  پیرامونی  محیط  در  متعدد  معادن 
ح های  بیش از پیش این شهر وجود ندارد، بنابراین بر اساس طر
حداکثری  بهره برداری  راستای  در  شهرقدس،  جامع  و  تفصیلی 
گام  شهر  عمومی  ســرانــه هــای  تامین  جهت  مــوجــود  اراضـــی  از 
برداشته ایم.  مختاری در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت 
سرانه های عمومی شهر و اقدامات شهرداری برای جبران کمبود 
این سرانه ها گفت: از ابتدای فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم 
تاکنون اقدامات چشمگیری در این حوزه انجام گردیده است، به 
طوری که عاوه بر افزایش بیش از 4۰ درصدی سرانه فضای سبز، 
پروژه هایی  اجرای  با  نیز  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سرانه های 
نظیر احــداث 4 فرهنگسرا، ۲ استخر دوقلو، خانه کشتی، سالن 
سه  و  آتش نشانی  ایستگاه های  توسعه  یــک،  منطقه  ورزشـــی 
تکمیل  اســت.  یافته  ارتقا  سال ها  ایــن  طی  اورژانـــس  ایستگاه 
پروژه های نیمه تمام در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد و امید 
پروژه های  بتوانیم  رو  پیش  مالی  مشکات  همه  علیرغم  است 
نیمه تمام شهر را تکمیل کرده و تا پایان دوره پنجم به بهره برداری 

برسانیم تا مردم شریف شهرقدس از آنها بهره مند شوند.
و  پنجم  دوره  اســامــی  شــــورای  نــمــود:  تصریح  قــدس  شــهــردار 
شهرداری همواره با برنامه ریزی مدون به دنبال ارتقای سرانه های 
مشاهده  قابل  شهر  در  آن  نتایج  که  بوده اند  شهر  در  مختلف 
است. تغییراتی که این دوره در زیرساخت های شهر اعمال شده 
نگاه  قــدس  شهری  مدیریت  مجموعه  ــود.  ب خواهد  بی سابقه 
هدف  با  و  نداشته  سرانه ها  ارتــقــای  بــرای  محله ای  و  یک بعدی 
ارتقای تمام شاخص ها و رعایت عدالت اجتماعی، توزیع امکانات 
می گیرد.  نظر  در  یکسان  صــورت  به  و  محات  تمام  در  را  شهری 
آمــوزش و پــرورش برای افزایش سرانه  اهــدای ۵ قطعه زمین به 
آموزشی، اهدای ۲ قطعه زمین به شبکه بهداشت و درمان برای 
و  آتش نشانی  ایستگاه های  افــزایــش  و  درمــانــی  سرانه  افــزایــش 
اورژانــس برای ارتقای سطح ایمنی در نقاط مختلف شهر از دیگر 
عمومی  سرانه های  ارتقای  راستای  در  شهری  مدیریت  اقدامات 

شهرقدس بوده است.
رشد 40 درصدی سرانه فضای سبز شهرقدس

شهردار قدس با اشاره به اهمیت فضاهای سبز شهری گفت: بر 
اساس استاندارد  کشوری، باید در هر شهر ۱۵ مترمربع سرانه 
فضای سبز ایجاد شود و این اهمیت زمانی دوچندان می شود 
قرار  آن  کنار  در  را  شهری  مبلمان  و  زیباسازی  مباحث  که 
دهیم. خوشبختانه این شاخص در شهرقدس در طی 
توسعه  متعدد  پروژه های  احــداث  با  اخیر  سال های 
به  شهری  سبز  فضاهای  و  بوستان ها  احـــداث  و 
به  سال ۹۶  در  مترمربع   ۶ از  و  یافته  ارتقا  مراتب 
بیش از ۱۰ مترمربع )با رشد 4۰ درصدی( در سال 

جاری افزایش پیدا کرده است. 

احداث ۲۷ بوستان با مساحت ۲۶۲۰۰۰ مترمربع در ۳ سال گذشته 
خود گویای حجم عظیم اقدامات انجام شده در این حوزه است. 
ملی  استاندارد  با  هنوز  شهرقدس  سبز  فضای  سرانه  چند  هر 
فاصله دارد اما روند پرشتاب توسعه فضای سبز، نوید دستیابی 
به سرانه استاندارد فضای سبز در این شهر در آینده ای نه چندان 

دور را می دهد.
ــرای توسعه  مختاری اظــهــار داشـــت: رویــکــرد شــهــرداری قــدس ب
در  و  دارد  استمرار  استاندارد  سرانه  به  دستیابی  و  سبز  فضای 
سرانه  افزایش  بر  مبنی  خــود  برنامه های  و  سیاست ها  راستای 
فضای سبز و بهره مندی شهروندان از تفرجگاه های استاندارد در 
نقاط مختلف شهر اقدام به طراحی و احداث بوستان ها  و فضاهای 
تفریح کودکان و خانواده ها کرده است که این رویکرد پس از این 
نیز تا رسیدن به نقطه مطلوب که همانا تامین سرانه استاندارد 

فضای سبز است، ادامه خواهد یافت.
وی افـــزود: در حــال حاضر پــروژه هــای در دســت اجــرای احــداث و 
فیزیکی  پیشرفت  با  شهر  مختلف  نقاط  در  بوستان ها  بازسازی 
ح های  طر بیشترین  پــروژه هــای  ایــن  و  مــی شــود  دنــبــال  مطلوبی 
عمرانی شهرداری قدس را به خود اختصاص داده است. احداث 
بزرگ ترین پارک تفریحی -توریستی منطقه غرب استان تهران تحت 
عنوان بوستان »آب شن« شامل فضای سبز، دریاچه، باغ گیاهان 
دارویی، بزرگ ترین فرش گل منطقه و اماکن تفریحی و توریستی 
از جمله پروژه  های شاخصی است که عملیات اجرایی آن از سال 
گذشته آغاز شده است. با احداث و بهره  برداری از این مجموعه  4۰ 
هکتاری بخش بزرگی از نیازهای مردم به فضای سبز و محیط های 
سرانه  به  شهرقدس  آن،  احتساب  با  و  می گردد  تامین  تفریحی 

استاندارد کشوری در حوزه فضای سبز نزدیک تر خواهد شد.
خــانــواده،  حنانه،  بوستان های  احـــداث  تکمیل  قــدس  شــهــردار 
دیگر  از  را  ملی  باغ  مجموعه  دیوارکشی  و  هنر  و  فرهنگ  زیتون، 
پروژه های شاخص این حوزه در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: 
عاوه بر اینها، فازهای نهایی بازسازی بوستان های ولیعصر)عج(، 
آزادگان و گل ها، کاشت انواع گل و درخت و درختچه در مجموعه 
زیتون، کاشت نهال در جنگل های تازه احداث شده جنب پلیس 
راهور و حاشیه دانشگاه آزاد اسامی و احداث نمازخانه و سرویس 

بهداشتی پارک کاووسیه نیز اجرا شده است.
 همچنین از ابتدای سال و با آغاز فصل بهار، بهسازی فضای سبز 
رفیوژها و لچکی های معابر شهر به ویژه در بلوارهای اصلی انجام 
شده که موجب افزایش حس طــراوت و تازگی در محیط شهری 

گردیده است.
با مدیریت فضاهای سبز شهری می توان  بیان داشت:  مختاری 
در هر شهری با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود فضای سبز 
اثــرات مطلوب  که سال های سال  کرد  با محیط فراهم  متناسب 

خود را به شهر ارزانی دارد.

 کاشت گل، نهال و توسعه فضای سبز در زیباسازی منظر شهری 
و ارتقای سامت روحی شهروندان تاثیر بسزایی دارد و به منظور 
ارتقای سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای شهری این اقدام 
به صورت مستمر صورت می گیرد. همه ساله مقادیر زیادی گل در 
بوستان ها، رفیوژ معابر و میادین شهر قدس کاشته می شود که 
شهرداری قدس در سال ۹۹ تدبیر جدیدی را برای کاهش هزینه ها 
کــرده اســت. در سال جــاری سازمان سیما، منظر و فضای  اتخاذ 
سبز شهرداری قدس ۸۰ درصد از حجم گلکاری در شهرقدس را به 
کاشت گل های دائمی و ۲۰ درصد را برای کاشت گل های فصلی در 
مقاطعی  خاص مانند استقبال از عید نوروز اختصاص داده است. 
گل های دائمی بر خاف گل های فصلی با عمر طوالنی تر و مقاومت 
بیشتر در چرخه رشد و نمو خود حرکت می کنند و در نتیجه بخش 
زیادی از نیاز کاشت گل های فصلی را در طول سال در بوستان ها 

و معابر کاهش می دهد.  
وی با بیان این که رویکرد شهرداری قدس در نگهداری از فضاهای 
و  آبیاری  نوین  سیستم های  از  استفاده  بر  مبتنی  شهری  سبز 
آبرسانی به منظور مدیریت منابع آبی، کاهش هدر رفت و توسعه 
کمی و کیفی سرانه فضای سبز است، خاطرنشان کرد: در همین 
آبیاری فضاهای سبز شهری از  راستا بیش از 4۰۰ هزار متر شبکه 
سال ۹۸ توسط شهرداری قدس در شهر قدس اجرایی و راه اندازی 
به  توجه  با  دارد.  استمرار  همچنان  رویکرد  ایــن  که  اســت  شــده 
نقش و جایگاه فضای سبز در ارتقاء کیفیت محیط زیست و نشاط 
اجتماعی، مجموعه مدیریت شهری قدس در سال های اخیر طی 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت، همت خود را بر توسعه 
سرانه فضای سبز شهری و رسیدن به استانداردهای ملی و جهانی 

قرار داده است.
به  آنها  رساندن  و  شهری  سبز  فضاهای  توسعه  افــزود:  مختاری 
حد متعارف، رفع مشکات و ابزار بسیاری را طلب می کند و یکی 
از فاکتورهای اصلی در توسعه فضای سبز تأمین زیرساخت های 

با  متناسب  آبــی،  منابع  از  بهینه  استفاده  و  آبــیــاری  و  آبرسانی 
از  استفاده  اســت.  مختلف  مناطق  در  سبز  فضای  ویــژگــی هــای 
از بین  باعث  آبیاری فضای سبز می تواند  و  آبرسانی  سامانه های 
جمله  از  سنتی  سیستم های  از  اســتــفــاده  منفی  تبعات  رفــتــن 
در  متعادل تری  صــورت  بــه  آب  تــوزیــع  و  شــود  تانکر  از  استفاده 
فضاهای سبز صورت گیرد و همچنین باعث افزایش راندمان و 
راستا  همین  در  می گردد.  نیز  آن  انتقال  در  آب  هدررفت  کاهش 
شهرداری قدس به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و ارتقا کمی 
و کیفی فضاهای سبز شهری اقدام به اجرا و راه اندازی شبکه آبیاری 
از طریق لوله گذاری و راه اندازی سیستم های نوین در بوستان ها، 

فضای سبز بلوارها و میادین و حاشیه جاده ها می نماید.
سال ۹۹، سال شکوفایی پروژه های عمرانی و جهش سرانه های 

شهری
مختاری با اشاره به این که شورای اسامی دوره پنجم و شهرداری 
بــا بــرنــامــه ریــزی مـــدون بــه دنــبــال ارتــقــای ســرانــه هــای مختلف در 
است،  مشاهده  قابل  آن  نتایج  جاری  سال  در  که  هستند  شهر 
گفت: تغییراتی که این دوره در زیرساخت های شهر اعمال شده 
بی سابقه است و در همه بخش ها همانند حوزه های فرهنگی و 
فضای سبز با افتتاح و بهره برداری از پروژه های متعدد با افزایش 

سرانه مواجه بودیم.
و  یک بعدی  نگاه  قــدس  شهری  مدیریت  مجموعه  افـــزود:  وی 
تمام  ارتــقــای  هــدف  با  و  نداشته  سرانه ها  ارتــقــای  بــرای  محله ای 
شاخص ها و رعایت عدالت اجتماعی، توزیع امکانات شهری را در 
تمام محات و به صورت یکسان در نظر می گیرد. اهدای ۵ قطعه 
اهدای  آموزشی،  سرانه  افزایش  برای  پرورش  و  آموزش  به  زمین 
دو قطعه زمین به شبکه بهداشت و درمان برای افزایش سرانه 
درمانی و افزایش ایستگاه های آتش نشانی و اورژانس برای ارتقای 
مدیریت  اقدامات  جمله  از  شهر  مختلف  نقاط  در  ایمنی  سطح 

شهری بوده است.

ح کرد: شهردار قدس مطر

رشد شاخص سرانه های عمومی قدس در 3 سال گذشته
پرتاژ ر

 



برخورد قانونی با صنوف متخلف شهرستان قدس

اموال۲۵ واحد غیر مجاز پزشکی و دندانپزشکی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
قدس در سال ۱۳۹۹ پلمب و توقیف شد.

به گزارش جام جم رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قدس در این باره اظهار داشت: 
از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، ۲۵ واحد غیر مجاز پزشکی و دندان پزشکی توسط کارشناسان نظارت 

بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس شناسایی و پلمب گردید. این افراد بدون 
داشتن هیچ گونه مدرک و تخصص، به انجام اقدامات درمانی در زمینه لیزر درمانی، تزریق  ژل 
و بوتاکس ، کشیدن دندان، ترمیم ، عصب کشی و ... می پرداختند که پس از شناسایی آنها و 
اخذ دستور از مقامات محترم قضایی، محل فعالیت افراد متخلف پلمب و نسبت به توقیف 

و جمع آوری اموال غیر مجاز آنان اقدام و پرونده آنها جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع 
گردید.آقای دکتر میرشریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس اظهار امیدواری 
نمودند برخورد قانونی با افراد خاطی و پلمب این اماکن موجب کاهش خطرات انتقال انواع 

بیماری های مسری و  همچنین کاهش بزه در حوزه سامت شهرستان گردد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

اجتماعی
اقتصادی

: رئیس ستاد انتخابات شهریار
اصل در انتخابات ، قانون مداری 

و بی طرفی است

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد 
انتخابات شهرستان شهریار در سومین روز ثبت 
نام از کاندیداهای ششمین دوره شورای اسامی 
شهر در ستاد انتخابات شهرستان شهریار گفت: 
اصل در انتخابات قانون مداری و بی طرفی است و 
تمام تاش مجموعه سیاسی براین اصل استوار 

است .
به گزارش جام جم  هادی منجیری معاون سیاسی 
گفت:  شــهــریــار  شهرستان  فــرمــانــداری  انتظامی 
به  شهریار  شهرستان  فرمانداری  مجموعه  امــروز 
انتخابات ششمین دوره شوراهای  عنوان مجری 
بــرگــزاری  اولــیــه زمینه  ــات  ــدام اق بــا  اســامــی شهر 
اســت.  کــرده  فــراهــم  را  انتخابات  پــرشــور  و  سالم 
ذکر  با  شهریار  شهرستان  انتخابات  ستاد  رئیس 
مطلب فوق گفت: داوطلبین محترم با استفاده از 
روش های اعام شده که از سوی ستاد انتخابات 
کشور می تواند نسبت به نام نویسی در انتخابات 
اقـــدام نــمــوده و پــس از طــی مــراحــل قانونی بــرای 
رقابت سالم و حضور حداکثری مردم در چارچوب 
قانون فعالیت نمایند.  وی در ادامه اظهار داشت: 
قانون  مقررات  و  ضوابط  طبق  شهریار  فرمانداری 
کرده  فراهم  را  انتخابات  برگزاری  زمینه  انتخابات 
کارآمدی  ضریب  خــود  حضور  با  نامزدها  تا  اســت 
رئیس  دهند.  افــزایــش  را  عمومی  اعتماد  و  نظام 
داوطلبان  از  شهریار  شهرستان  انتخابات  ستاد 
دقت  بــا  قبا  را  شــده  خواسته  ــدارک  مـ خــواســت 
مطالعه کنند تا در فرآیند ثبت نام با مشکل مواجه 

نشوند.

خبر

اداره فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری  مدیر 
ــاره بــه روز ۲۲ اســفــنــد روز ملی  بــاغــســتــان بــا اشــ
گرامیداشت مقام شهدا، از به نمایش درآمــدن 
تصاویر و تمثال شهدای شهر باغستان در شهر 
باغستان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 

واالمقام خبر داد.
ــور بین الملل  ــ ــط عــمــومــی و ام ــ ــزارش روابـ ــ بـــه گـ
شورای اسامی و شهرداری باغستان، محمدرضا 
اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی  شمسایی مدیر 
شهرداری باغستان ضمن تبریک عید باسعادت 
مبعث رسول مکرم اسام)ص( گفت: بعثت پیامبر 
اکرم حضرت محمد مصطفی )ص( جلوه ای عظیم 

از لطف و عنایت خداوند متعال بر عالمیان بود 
روز قیامت  تــا  الــــگــــوی بـــی بـــدیـــل کــه 

جاودان بماند.وی بــــرای بــشــر به 
روز ۲۲ اسفند روز بـــا اشــــــاره به 
شهدا افزود: خون گرامیداشت 

ــرکــــت  ــ ــرب ــ پ

شهیدان در طول گذشت 4۲ سال از عمر بابرکت 
انــقــاب اســامــی نهال ایــن انــقــاب را بــه درختی 
تنومند بدل کرده است و به حق مطابق فرمایشات 
ایثارگرى،  و  شهید  مساله  انقاب  معظم  رهبری 

موتور حرکت جامعه است.
اداره فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری  مدیر 
بــاغــســتــان بــیــان داشـــــت: در هــمــیــن راســـتـــا با 
فرارسیدن این روز در راستای گرامیداشت مقام 
و یاد و خاطره شهدای واالمقام انقاب اسامی و 
دفاع مقدس، تصویر و تمثال شهدای عزیز شهر 
باغستان که به حق دارای مردمی والیی و شهید 

پرور هستند، به نمایش درآمده و اکران شد.

مدیر فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باغستان:

تصاویر شهدای باغستان در شهر به نمایش درآمد

آخرین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
امام  با حضور حجت االسام حسینی نوری  مارد 
و نهی  مــعــروف  بــه  امـــر  ــورای  رئــیــس شــ و  جمعه 

صفا  جمعه  امــام  خــوبــرو  حــجــت االســام   ، منکر از 
ارشــاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  پــورروشــن  دشــت، 
معروف  به  امــر  ستاد  فرهنگی  معاون  و  اسامی 

انتظامی  سیاسی  معاون  یزدانیار   ، منکر از  نهی  و 
فرمانداری، جبله دادستان مارد، انصاری بخشدار 
رئیس  انتظامی،  فرماندهی  جانشین  دشت  صفا 
صنعت  اداره  رئــیــس  و  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ اداره 
جمعه  ــام  ام دفتر  در  ــارد  م شهرستان  معدن  و 

صفادشت برگزار شد.
نوری  حسینی  االســام  حجت  جام جم  گــزارش  به 
امام جمعه و رئیس شورای امر به معروف و نهی 
راستای  در  مــردم  آمــوزش  جلسه  این  در  منکر  از 
ترویج امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ستاد 
و  دانست  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امــر  احیای 
مردم  که  اســت  ایــن  ستاد  وظیفه  داشــت:  اظهار 

بتوانند امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند. 
وی احیای امر به معروف و نهی از منکر را نیازمند 
مـــردم  بـــه  آن  مــخــتــلــف  حـــوزه هـــای  دادن  نــشــان 
دانست و تصریح کرد: اگر امر به معروف و نهی از 
منکر به درستی تعریف و تبیین شود جدیدترین، 
موضوع  کارسازترین  و  کارآمدترین  شیرین ترین، 

اجتماعی است. 
منکر  از  نهی  و  مــعــروف  بــه  امــر  اگــر  وی،  گفته  بــه 
مسئوالن،  و  مــردم  تمام  شــود  تبیین  درستی  به 
جرات  مسئولی  هیچ  و  می شوند  مسئولیت پذیر 
کمکاری ندارد زیرا خود را زیر مطالبه مردم می داند.  
اداره  رئیس  پــورروشــن  اسماعیل  امیر  ــه  ادام در 

ارشاد اسامی و معاون فرهنگی ستاد  و  فرهنگ 
از منکر در خصوص فضای  امر به معروف و نهی 
گزارشی  شهرستان  خبری  پایگاه های  و  مــجــازی 
بیان  و  نموده  ارائــه  فضا  ایــن  بر  نظارت  و  رصــد  از 
و  سطوح  در  پایگاه هایی  ایجاد  با  می توان  کردند 
رشته های مختلف در فضای مجازی و ایجاد ارتباط 
شدن  آلوده  از  پایگاه،  آن  در  مذهبی  کاربران  بین 
ناسالم  محیط های  بــه  دیــنــی  و  مذهبی  ــران  ــارب ک

جلوگیری کرد.
در ادامـــــه هـــر یـــک از اعــضــا بـــه بــیــان نـــظـــرات و 
پیشنهادات و راهکارها در خصوص امر به معروف 

و نهی از منکر پرداختند.

با حضور  اعضای دفتر امام جمعه صفادشت صورت گرفت؛ 

تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مالرد 

مطلوب  ریل گذاری  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
برای  شهرستان  پرورش  و  آموزش  شورای 
 ۱۳ افتتاح  و  متعدد  آموزشی  فضاهای  احداث 
شهرستان،  سطح  در  جاری  سال  در  مدرسه 
گفت: پروژه بیمارستان امام خمینی)ره( شهریار 
امروز به صورت ویژه پیگیری و رصد می شود و با 
فعالیت روزانه بیش از ۲۵۰ نفر نیرو در جبهه های 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی  از  به بیش  مختلف 

رسیده است.
فرماندار  طاهری  نوراهلل  جام جم  گزارش  به 
اداری  شورای  جلسه  در  شهریار  شهرستان 
که  سالی  داشت:  اظهار  شهریار  شهرستان 
کنار  در  کوشش  و  کار  مشغله،  از  پر  گذشت 
حال  هر  به  و  بود  کرونا  منحوس  ویروس 
با  تولید  جهش  سال  در  مطلوبی  اقدامات 
همکاری تمامی ادارات شهرستان به بهره برداری 

رسیده یا در حال انجام است.

وی با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه 
حوزه  در  افزود:  فرهنگی  و  آموزشی  خدماتی، 
تا  شد  تاش  شهریار  شهرستان  در  صنعت 
کسی به عنوان تولیدکننده و صنعتگر از چرخه 
مهم  این  راستای  در  و  نشود  ج  خار اقتصادی 
افتتاح  و  اعتبارات  تزریق  پیگیری ها،  و  تاشها 

کارگاه ها و خطوط تولید جدید انجام شد.
فرماندار شهریار با اشاره به پیشرفت روزافزون 
به  شهریار  سلیمانی  شهید  صنعتی  شهرک 
از  داشت:  بیان  تولید  جهش  بارز  نمونه  عنوان 
واحد  چندین  افتتاح  شاهد  ماهانه  آینده  سال 
این  در  که  بود  خواهیم  شهرک  این  در  صنعتی 
راستا تمامی ادارات به میدان آمدند و به عنوان 
غرب  صنعتی  شهرک های  مهم ترین  از  یکی 

استان است.
شهرستان  کشاورزی  حوزه  به  اشاره  با  طاهری 
تحت  و  قطرهای  آبیاری  موضوعات  در  گفت: 

خدمات  ارائه  و  گلخانه ای  کشت  توسعه   ، فشار
پذیرفت  صورت  خوبی  اقدامات  کشاورزان  به 
که البته نقصان هایی وجود دارد و در این راستا 
صورت  متعددی  پیگیری های  و  نشست ها 

گرفته است.
برای احداث  ریل گذاری مناسب  به  اشاره  با  وی 
با  داد:  ادامه  شهریار  در  آموزشی  فضاهای 
همکاری  پرورش،  و  آموزش  شورای  اقدامات 
شهرداران شهرستان و حضور خیرین عزیز این 
مهم محقق شده است و در سال جاری نیز ۱۳ 

مدرسه افتتاح شد.
فرماندار شهریار با اشاره به موضوع مهم تامین 
کرد:  خاطرنشان  شهرستان  سطحی  شرب  آب 
پس  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  خصوص  در 
از ۲۹ سال امروز به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت 
رسیده است و جلساتی با وزیر و معاون وزارت 
ریاست  معاون  دستور  و  شد  برگزار  بهداشت 

تامین  و  کار  روند  کننده  تسهیل  نیز  جمهوری 
اعتبارات بود.

پیشرفت  مستمر  رصد  به  اشاره  با  طاهری 
بیمارستان و برگزاری جلسات پیگیری دو هفته 
یک بار گفت: امروز پروژه بیمارستان با بیش از 
۲۵۰ نیرو در جبهه های مختلف در حال پیشرفت 
بهداشتی  فضاهای  موضوع  کلی  طور  به  و  بوده 

مدیریتی  مجموعه  اولویت های  از  درمانی  و 
شهرستان است.

وی با اشاره به پروژه ورودی شهرستان از محور 
خاص  مطالبات  از  پروژه  این  داد:  ادامه  فتح 
سوی  از  موضوع  این  و  است  شهرستان  مردم 
شهرداری  و  می شود  پیگیری  تهران  استاندار 

تهران مکلف به تامین اعتبارات الزم شد.

فرماندار شهریار خبر داد:

افتتاح 13 مدرسه در شهریار

در راستای انجام خدمات فرهنگی و اجتماعی و تعامات بین  هنرمندان شهر با 
شرکت عمران با حضور شهلی بر مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت 
مادر، مسلم خانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه و مسئوالن اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان شهریار نمایشگاه نقاشی آبرنگ آثار هنرمند 
جوان علی رفیق در نگارخانه شرکت عمران شهر جدید اندیشه در بازار ایرانی 

اسامی نقش اندیشه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه در این مراسم دکتر 
شهلی بر،  یکی از وظائف شرکت عمران شهرهای جدید را توسعه اجتماعی فرهنگی 
برشمرد و پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی را از دغدغه های مهم این شرکت 

برشمرد.
وی با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه فیلم و عکس شهرهای جدید در سال 
جاری که حدود 4۵۰۰ اثر از هنرمندان اثر از هنرمندان شهرهای جدید کشور در آن به 
رقابت پرداختند همچنین طراحی گذرهای فرهنگ و هنر در اکثر شهرهای جدید که 
محلی است برای تولید و عرصه آثار هنری برگزاری  این نمایشگاه در شهر اندیشه 

که چهارمین نمایشگاه آثار هنری در دو سال گذشته در اندیشه نیز می باشد کد 
با همکاری و مساعدت شرکت عمران شهر جدید اندیشه برگزار گردید، از شهر 
اندیشه به عنوان شهری پیشتاز در این خصوص قلمداد نمود. ایشان از برگزاری 
نمایشگاه، ساخت گالری و موزه و انجام امور فرهنگی در شهر را جزو برنامه های 

مهم در دستور کار شرکت های عمران نام برد.
مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه نیز در این مراسم این 
نوید را به هنرمندان داد که نگارخانه شرکت عمران در صورت اعام نیاز هنرمندان 

و تائید اداره فرهنگ و ارشاد اسامی آماده همکاری با این عزیزان است.
مسلم خانی انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را جزو اولویت های شرکت 
عمران دانست و فلسفه برپایی این نگار خانه را نیز کمک به اقدامات فرهنگی و 
حمایت از هنرمندان شهر و شهرستان برشمرد و اظهار امیدواری کرد که با رعایت 
مسائل بهداشتی در سال جدید نیز بتوانیم شرایطی را فراهم اوریم تا مردم شهر 
جدید اندیشه و استان تهران از نمایشگاه های مختلف هنری برگزار شده در این 

نگارخانه بازدید به عمل آورند.

 طاهرخانی  اقدامات انجام شده توسط این شرکت را مطلوب دانست.
اندیشه در  از غرفه شرکت عمران شهر  بــازدیــد  گــزارش جام جم وی در  به 
نمایشگاه دستاوردهای شرکت های عمران شهرهای جدید با اشاره به سرعت 
انجام عملیات اجرایی پروژه های اقدام ملی مسکن در شهر اندیشه،  توجه به 
کیفیت ساخت و انسان محوری را در انجام پروژه های مختلف را از مهم ترین 

موارد مورد نیاز در پروژه های شهرهای جدید قلمداد نمود.
انجام  و  اندیشه  در  به حجم جمعیت ساکن  با توجه  ادامــه  در  طاهرخانی 
ج اندیشه، کانون پرورشی  پروژه  های شاخص همچون بازار ایرانی اسامی، بر
فکری کودکان و نوجوانان و… خاطر نشان ساخت این شرکت باید همچون 
گذشته مسیر ترقی پیشرفت را با توجه به تجربه سالیان گذشته با قدرت 

طی نماید.
در این بازدید رمضانپور عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه 
نیز ضمن ارائه گزارش در خصوص پروژه  های در دست اجرای این شرکت از 
برنامه ریزی شرکت بابت انجام پروژه  های جدید و خاص با مشارکت بخش 

خصوصی در آینده نزدیک در مرکز شهر جدید اندیشه خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

عملکرد شرکت عمران اندیشه مطلوب   است
پرتاژافتتاح نمایشگاه نقاشی آبرنگ در شرکت عمران اندیشه ر

 

پرتاژ ر
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امام خمینی )ره(

 

سیاست های افزایش جمعیتی در دهه 
شصت آن هم به خاطر شرایط اجتماعی 
سیاسی  شرایط  اقتضای  و  زمان  آن 
کشور نتایج خوبی در برداشت.اما با 
مشکاتی که در دهه ۷۰ و ۸۰ به وجود 

خ  آمد سیاست ها به سمت کاهش نر
رشد جمعیت کشور برگردانده شد.

گریبانگیر  جامعه  اکنون  که  چیزی 
طبق  که  است  این  است  شده  آن 
غالب  جمعیت  منتشره  آمارهای 
جزو  ۳۰سال  گذشت  از  پس  کشور 
پیرترین کشورهای دنیا خواهیم شد. 
در نتیجه عواقب وخیمی برای کشور 
خواهد داشت از جمله کاهش نیروی 
کار مفید، افزایش تعداد حقوق بگیران 
بازنشستگی. مشکات روحی و روانی 
به  نیاز  افزایش  جامعه،  افراد  برای  
چالش  پزشکی....اما  مراقبت های 
اصلی این است با پیشرفت تکنولوژی 
خواهیم  آن  در  سهمی  چه  ما  دنیا 
داشت،آیا جوانان نخبه خواهند بود 

که با تفکری جدید و مدرن خاقیت به 
ج دهند. خر

حال این موضوع کاهش جمعیت را 
از منظری سیاسی اگر بنگریم می توان 
آن را توطئه ای از سوی دشمن دانست 
وقتی دشمن همیشگی داشته باشی 
برای ۳۰ سال آینده هم نقشه تدوین 
فشار  با  دشمن  اکنون  کرد.  خواهد 
اقتصادی بر مردم و جامعه به نوعی 
قرار  تنگنا  و  مضیغه  در  را  جوانان 
اگر  را نکنند و  ازدواج  می دهد تا فکر 
هم این اتفاق افتاد فرزند آوری نداشته 
مثل  غربی  فرهنگ  ترویج  با  باشند. 
همجنس گرایی  سفید،  ازدواج های 
بنیان  کردن  آشفته  در  و...سعی 
یعنی  آن  رکن  مهم ترین  و  جامعه 

اغلب  ریشه  شاید  و  دارد  را  خانواده 
جدایی ها منشا اقتصادی داشته باشد.
خوب چه اتفاقی می افتد جامعه ای که 
نیروی جوان نداشته باشد توان مقابله 
با دشمن را نخواهد داشت در نتیجه 
شکست اودر جنگ حتمی خواهد بود.
این روند رشد جمعیتی زنگ خطری 
و  مجلس  و  دولت  برای  است 
جامعه.  سیاستگذاری های مناسب 
تدوین و تصویب قوانین مناسب  و 
اجرای دقیق آنها می تواند از آینده ای 
ناخوشایند جلوگیری کند.  یادمان نرود 

ما در قبال آیندگان مسئول هستیم.

عواقب کاهش جمعیت در کشور

رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی غـرب اسـتان تهـران در ایـن رابطـه اظهـار 
داشـت: بـا نزدیـک شـدن نـوروز ۱4۰۰, در معابـر و خیابان هـای شهرسـتان های 
مایحتـاج  جهـت  شـهروندان  تکاپـوی  و  تـردد  شـاهد  تهـران  اسـتان  غـرب 

نـوروز می باشـیم.  عیدباسـتانی 
در این ایام معموال حجم تردد خودروها و عابران به خیابان  اصلی و مرکز شهر 

افزایش می یابد و نیاز به تمهیدات ترافیکی ویژه ای می باشد.
بـه گـزارش جـام جم سـرهنگ محمودی خاطر نشـان کرد: در این راسـتا پلیس 
راهـور اسـتان بـا بکارگیـری تمامـی ظرفیت هـای پرسـنلی، تجهیـزات ترافیکـی و 
نـاوگان خودرویـی خـود در شهرسـتان های غرب اسـتان اقدامـات الزم را جهت 

سـهولت تـردد شـهروندان انجـام می دهد .
وی در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه ضـرورت فرهنگ سـازی در افزایـش مشـارکت 
شـهروندان، برنامه هـای فرهنگـی و آموزشـی بـا محتـوای قوانیـن ترافیکـی در 

بسـتر فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی اجـرا می شـود.
سـرهنگ محمودی در پایان از شـهروندان درخواسـت کرد:  با توجه به شـیوع 
ویـروس کرونـا خصوصـا در اماکـن پرتـردد، از شـهروندان محتـرم درخواسـت 
داریـم حتـی االمـکان از حضور در اماکن مرکز شـهر خـودداری نمایند و چنانچه 
بـه حسـب ضـرورت از وسـیله نقلیـه شـخصی اسـتفاده می کننـد بـه قوانیـن 
و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی احتـرام بگذارنـد و بـا صبـوری و رعایـت حقـوق 

دیگـران در روانسـازی ترافیـک مشـارکت نماینـد.
ح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی توقیفی تمدید طر

جـز  رسـوبی)به  موتورسـیکلت های  ترخیـص  ویـژه  ح  طـر مزایـای  از 
موتورسـیکلت های مزاحـم و دارای دسـتور قضایـی(   تـا پایـان  سـال جاری خبر 
داد و گفـت : مالکیـن و متصرفین قانونی موتورسـیکلت های  رسـوبی توقیفی  
سال ۹۸ و قبل از آن می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰و با همراه داشتن 
(، کارت موتورسـیکلت،  مـدارک مـورد نیـاز  از جملـه ؛ سـند مالکیت)بـرگ سـبز
سـند کارخانـه سـازنده، و بیمـه نامـه شـخص ثالـث، موتورسـیکلت خـود را 

ترخیـص نماینـد .
ح ویـژه چنانچـه موتورسـیکلت های   سـرهنگ محمـودی افـزود: در ایـن طـر
توقیفـی فاقـد پـاک و یا بیمـه نامه و یا راننـده فاقد گواهینامه باشـد می توانند 
با سـپردن تعهدنامه مبنی بر عدم اسـتفاده تا زمان شـماره گذاری و اخذ بیمه 

نامـه شـخص ثالـث، موتورسـیکلت خـود را ترخیـص نمایند.
سـرهنگ محمـودی ادامـه داد: بـازه زمانـی در نظـر گرفته شـده برای اجـرای این 
ح تـا پایـان بهمـن در نظـر گرفتـه شـده بـود، امـا بـا توجـه بـه اقـدام مالـکان و  طـر
راکبان برای آزادسازی موتورسیکلت ها از توقفگاه ها و بهره مندی از شرایط در 

ح تـا پایان سـال جاری تمدید شـد. نظـر گرفتـه شـده، اجـرای ایـن طر
رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی غـرب اسـتان تهـران در خصـوص هزینـه 
هزینـه  معیـار  شـد:  یـادآور  پارکینگ هـا  در  نقلیـه  وسـیله  ایـن  نگهداشـت 
نگهداشـت در پارکینگ هـا مصوبـه هیـات وزیـران در سـال ۹4 و متناسـب بـا 

می باشـد. توقفـگاه  شـرایط 
وی پیرامـون جرایـم تخلفـات ایـن موتورسـیکلت ها خاطـر نشـان کـرد: هزینـه 
جریمـه موتورسـیکلت ها بـه حالـت اولیـه بـاز می گـردد در واقع طی مدتـی که در 
پارکینـگ متوقـف بوده اند شـامل جریمه دوبرابری نمی شـوند از طرفی مالکان 
ح تقسـیط جرایـم بـدون پرداخت » پیـش پرداخت« بـه صورت  می تواننـد بـا طـر

یـک سـاله و تقسـیطی جریمه هـا را پرداخـت نمایند./برنا

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران:

تمهیدات ترافیکی پلیس راهور در پایان سال 

شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان

مبارک بادت

 این سال و همه سال

حمید حسنی

جامعه شناس 

یادداشت

همزمان با مبعث نبی مکرم اسام حضرت محمد مصطفی)ص( و سومین 
سالگرد تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام فاز یک اندیشه ،آئین کلنگ 
، اعضای شورای  زنی احداث یادمان شهدا با حضور کاویانی شهردار شهریار
از  جمعی  و  اندیشه  ناحیه  سپاه  فرمانده  زرگر  سرهنگ   ، شهر اسامی 

شهروندان برگزار شد.

عملیات تملک و بازگشایی خیابان  شهید پاک نژاد امیریه
ح جهت بازگشایی خیابان شهید پاک نژاد  تملک اماک باقی مانده در طر

در دستور کار شهرداری قرار دارد.
ح های  کاویانی با اعام مطلب فوق افزود:در ادامه تملک اماک واقع در طر
شهری جهت تسهیل در عبور ومرور شهروندان ، ملک مسکونی به متراژ 
۱۹۶مترمربع به ارزش ۲۵میلیارد ریال در خیابان شهید پاک نژاد امیریه تملک 
و بازگشایی شد.  شهردار شهریار گفت:در خیابان شهید پاک نژاد ۱4 ملک 
جهت بازگشایی کامل معبر باقی مانده که با توجه به عدم همکاری مالکان 
ح اخذ و مکاتبات الزم با دادگستری انجام شده است  مجوز ضرورت اجرای طر
و طبق کارشناسی صورت گرفته مبلغ ۱۸۵میلیارد ریال اعتبار نیاز است که 
پس از اخذ مجوز شورای اسامی شهر این مبلغ به حساب ثبت دادگستری 

واریز و خیابان شهید پاک نژاد بازگشایی می شود.
وی با اشاره به مسدود بودن انتهای کمربندی امیر کبیرامیریه از پیگیری های 
ح جهت  الزم مجموعه مدیریت شهری جهت تملک اماک واقع در طر

بازگشایی این مسیر با اعتباری بالغ بر ۲۵۰میلیارد ریال خبر داد.

ح کرد: شهردار شهریار مطر

مراسم کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام فاز یک اندیشه 


