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شهردار اندیشه در مراسم بازدید علیرضا دبیر از 
پروژه دهکده ورزشی:

فرماندار مالرد خبر داد؛

: فرماندار شهریار شهردار :با برنامه ریزی های شورای شهر و شهرداری؛

چارت سازمانی آموزش و پرورش 
شهریار ارتقا پیدا کند

 » شاهد توسعه »شاهدشهر
هستیم
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اقدامات عمرانی شهرداری 
باغستان با جدیت ادامه دارد

غرب استان تهران

4

مراتب تقدیر و تشکر خود را به جهت همراهی، مساعدت و بلندنظری شما در رفع مشکالت فعالیت گلخانه  
بنده در خصوص شبکه سازی و انتقال برق و گاز اعالم می دارم.

امید است با حضور همیشگی دلسوزانی مانند شما، شاهد بالندگی روزافزون کشور در تمام عرصه ها باشیم.

محمد علی فرخی زاده، گلخانه ساکولنت و کاکتوس فرخی زاده

،  شهردار محترم باغستان جناب آقای دکتر رنجبر
اعضای محترم شورای شهر باغستان  بویژه مهندس جالل امامی 

بخشدار  غالمی  ریاست  به  شهریار  مرکزی  بخش  هماهنگی  شورای  نشست 
مرکزی شهریار پیرامون بررسی آخرین وضعیت و مسائل روستاهای بخش برگزار 
و بخشدار مرکزی بر لزوم حفظ شأن نظارتی شورای بخش مرکزی شهریار و تعامل 

روزافزون با شوراهای روستایی در راستای توسعه و خدمت به مردم تاکید کرد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی بخشداری بخش مرکزی شهریار در این 
نشست رضا غالمی بخشدار بخش مرکزی شهریار با اشاره به قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران گفت: مطابق ماده ۷۰ از 
این قانون اختیارات و وظایف مهمی بر عهده شوراهای اسالمی بخش است و 
باید با همکاری مسئوالن اجرایی منطقه در راستای رفاه و آبادانی روستاها تالش 

کنند.
از  ابتدا به عنوان تشکیل شوراهای روستاها یکی  افزود: شورای بخش در  وی 
اصول قانون اساسی در دخالت مستقیم مردم در اداره امور منطقه مربوطه است 
که فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی باید با تعامل درونی و بیرونی صورت 

گیرد.
بخشدار مرکزی شهریار بیان کرد: یکی از مهم ترین وظایف قانونی شورای بخش 

بر  نظارت  و  بخش  محدوده  روستاهای  شوراهای  میان  الزم  هماهنگی  ایجاد 
شوراهای روستاها و حسن اجرای مصوبات است و نباید شأن قانونی و نظارتی 

شورای بخش به دالیل مختلف خدشه دار شود.
غالمی گفت: گسترش تعامل و همکاری میان شورای بخش مرکزی شهریار و 
شوراهای روستایی و اولویت قرار دادن منفعت مردم مورد نظر و تاکید همیشگی 
مجموعه مدیریتی شهرستان بوده است و ما نیز در مسیر خدمت به مردم در کنار 

اعضای شوراهای اسالمی روستا ایستاده ایم.
همچنین فرماندار شهریاردر سخنانی به نقش خطیر بخشداران در خدمت رسانی 
حل  راستای  در  برنامه ریزی  داشت:  اظهار  باره  این  در  و  کرد  اشاره  روستاها  به 
مشکالت مردم در روستاها مهم ترین وظیفه بخشداران برای خدمت رسانی در 

تمامی حوزه هاست.
وی افزود: امروز تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم از مهم ترین وظایف مسئوالن 
عمومی  روابط  گزارش  به  شود.  ایجاد  قصوری  خصوص  این  در  نباید  و  است 
فرمانداری شهریار، نوراهلل طاهری فرماندار شهریار اظهار داشت: بخشداری اولین 
سنگر خدمت و دسترسی مردم در روستاها برای انجام امور است و کار بسیار 

حجیم و ارزشمندی در مجموعه بخشداری ها در جریان است.
وی افزود: بخشداران همانند استاندار و فرماندار وظیفه اجرایی دارد و هماهنگ 
اجرای  و  زیرساختی  و  عمرانی  مسائل  اجرای  خدمات،  ارائه  برای  ادارات  کننده 

سیاست های دولت در روستاهای بخش از وظایف بخشداری است.
فرماندار شهریار بیان داشت: بخشداران نشهرستان شهریار باید با شناسایی 
با  آن ها  ظرفیت های موجود و تعامل با مردم روستا در راستای حل مشکالت 

استفاده از همان ظرفیت اقدام کنند و عمران و آبادانی را سر لوحه کار قرار دهند.
امروز مسئوالن  از مهم ترین وظایف  ارباب رجوع  گفت: احترام و تکریم  طاهری 
است و نباید در این خصوص هیچ قصوری شده و در شرایط فعلی قطعا باید دقت 

بیشتری از سوی مسئوالن صورت گیرد.

؛ در نشست شورای هماهنگی بخش مرکزی شهریار

تعامل شورای بخش و شوراهای روستایی موجب توسعه می شود

رئیس پلیس راهور غرب استان تهران از اجرای محدودیت های ترافیکی و تعطیلی  
مرکز شماره گذاری و مراکز تعویض پالک این استان و شهرستان های تابعه خبر 

داد.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حامد محمودی در این 
رابطه اظهار داشت:  ورود خودروهای شخصی با پالک غیر بومی به داخل حوزه 
استحفاظی غرب استان تهران از سمت شهرستان رباط کریم  و همچنین خروج 
خودروهای شخصی با پالک بومی ممنوع اعالم شده است و با توجه به این که 
در حال حاضر شهرستان های غرب استان تهران برابر استعالم به عمل آمده در 

وضعیت نارنجی می باشند برای رانندگان متخلف در هر ۲۴ساعت  ۵۰۰ هزار تومان 
جریمه اعمال قانون خواهند شد.

وی ادامه داد: این محدودیت ها شامل خودروهای حامل سوخت، مواد غذایی، 
درمانی و قضایی نخواهد شد.

از  ای  عده  نمود:  تصریح  تهران  استان  غرب  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
ساکنان به علل مختلف دارای پالک غیر بومی سایر شهرها می باشند و به منظور 
جلوگیری از ایجاد نارضایتی این دسته از رانندگان وسایل نقلیه، چنانچه مدارکی 
دال بر سکونت در همان شهر داشته باشند)اشتغال، کدملی سکونت، دفترچه 
آنها مجاز بوده و در غیر این صورت با کدهای تعیین  خدمات درمانی و...( تردد 

شده اعمال قانون خواهند شد.
سرهنگ محمودی در خصوص تعطیلی مراکز شماره گذاری و تعویض پالک افزود: 
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و اهمیت سالمت شهروندان مرکز 
شماره گذاری این استان و تمامی مراکز تعویض پالک شهرستان های غرب استان 
تهران به دلیل وابستگی به مراکز تعویض پالک تهران بزرگ از مورخه ۲ آذر سال 

جاری  تا اطالع ثانوی تعطیل می باشند.
وی در خصوص مراکز آموزشگاه های رانندگی نیز تصریح کرد: با مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری، فعالیت آموزشگاه های 
جدید،  نام  ثبت  کرونایی؛  نارنجی  وضعیت  دارای  شهرستان های  در  رانندگی 
 می توانند نسبت 

ً
تشکیل کالس های آیین نامه و اخذ آزمون ممنوع بوده و صرفا

به آموزش های عملی متقاضیان که از قبل ثبت نام نموده اند اقدام نمایند.

محدودیت های ترافیکی و تعطیلی مراکز تعویض پالک برابر ستاد ملی مبارزه با کرونا

کشف لوازم بهداشتی قاچاق 
2۰۰ میلیاردی در »مالرد«

 200 ارزش  به  قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی  کاالی  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد ریال در این شهرستان »مالرد« خبر داد.

غالمرضا جباری – خبرنگار جام جم در مالرد: سردار »کیوان ظهیری« گفت: در پی 
دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر دپوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و فروش 
آن در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. فرمانده 
انتظامی غرب استان تهران گفت: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی موفق 
»صفادشت«  منطقه  در  قاچاق  آرایشی  و  بهداشتی  لوازم  دپوی  محل  کشف  به 
شهرستان »مالرد« شده و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وارد 
آنجا شدند.  وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این سوله یک صد هزار عدد 
 ، ، یک هزار و 100 عدد دستگاه بخور کرم دست و صورت، 648 عدد دستکش کار
کردند.  ضبط  و  کشف  صنعتی  خیاطی  خ  چر عدد   27 و  صورت  ماساژور  عدد   850
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به این که ارزش کاالهای قاچاق کشف شده 200 
میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: این کاالها از سال 92 درون سوله نگهداری 

می شده و با توجه به تاریخ گذشته بودن اکثر این وسایل بهداشتی، متهمان با 
ج تاریخ بروز بر روی قوطی ها و با تعویض کارتن، آنها را در فضای مجازی  شگرد در

به فروش می رساندند.
گفتنی است؛ در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی و اقالم مکشوفه تحویل مراجع ذیربط شد.

عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد قدس 
در ردیف دانشمندان برتر

بر اساس گزارش دانشگاه استنفورد آمریکا؛

رئیس پلیس راهور غرب استان تهران اعالم کرد؛
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اقدامات عمرانی   شهرداری باغستان با جدیت   ادامه دارد

این  باغستان،  شهرداری  اجرای  و  مدیریت  و  شهر  شورای  ریزی های  برنامه  با 
شهر در زمره پر کارترین شهرداری های شهرستان و استان قرار دارد. در ادامه به 

تعدادی از اقدامات موثر و کارآمد این نهاد مردمی اشاره می گردد.
* حل ریشه ای مشکالت، نیازمند عزم و اراده جدی مدیران و مسئوالن 

شهردار باغستان در حاشیه بازدید از محل پروژه عمرانی کانال بتنی جنب شرکت 
ایران یاسا گفت: یکی از نقاطی که در سالیان متمادی در فصول بارندگی با سرریز 
شدن سیالب در سطح جاده، مسائل و مشکالت فراوانی را برای رانندگان عبوری 
ایجاد می کرده است، با اجرای کانال بتنی با هدف جمع آوری آب های سطحی و 
هدایت آن به نقاط دیگر، این معضل مزمن اکنون بحمداهلل مرتفع شده است 
و شهروندان محترم دیگر شاهد ترافیک سنگین در مواقع بارش نزوالت آسمانی 

در این محدوده از جاده تهران-  شهریار نیستند.
جدی  اراده  و  عزم  گرو  در  مشکالت  ای  ریشه  حل  داشت:  اظهار  رنجبر  حسن 

مسئوالن و مدیران است.
آمادگی کامل عوامل ستاد مدیریت بحران شهرداری اشاره کرد و گفت:  وی به 

تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله با حوادث در زمان بارندگی مهیا شده است.
شهردار باغستان اظهار داشت: نظر به این که یکی از عوامل اصلی سرریز شدن 
شهروندان  از  جوی هاست،  در  پسماند  شدن  دپو  معابر  آبگرفتگی  و  سیالب 

خواست مدیریت شهری را در این امر یاری نمایند.
رنجبر همچنین از تداوم توسعه و تجهیز سازمان آتش نشانی باغستان با الحاق 

یك دستگاه خودروی سنگین اطفاء دیگر خبر داد.
خودرویی  ناوگان  به  دیگر  اطفاء  سنگین  خودروی  دستگاه  یک  الحاق  از  وی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری باغستان خبر داد و در توضیح 
تعداد  افزایش  با  همزمان  سازمان  خودرویی  تجهیز  افزود:  اقدام  این  ضرورت 

ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر، زمان اعزام و حضور کارکنان عملیاتی 
سازمان در محل حادثه را به طور چشمگیری کاهش داده است.

برای  شهر  در  هیدرانت  شیرهای  تعداد  افزایش  با  کرد  امیدواری  اظهار  وی  
ورود  از  بتوانیم  حریق  بروز  مواقع  در  نیاز  مورد  آب  به  آسان  و  سریع  دسترسی 

خسارات جانی و مالی به شهروندان جلوگیری نماییم.
از سه واحد منزل مسکونی خانواده های معظم  برداری  همچنین مراسم بهره  
شهدای مدافع حرم با حضور سردار ذوالقدر، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء 
استان تهران برگزار شد. این مراسم با حضور فرماندار شهرستان شهریار، فرمانده 
سپاه ناحیه شهریار، امام جمعه باغستان، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهردار باغستان، خانواده معزز شهدا، فرماندهان حوزه های بسیج و بسیجیان 

در محله باباسلمان باغستان برگزار شد.  
گفتنی است زمین این منازل مسکونی توسط یک بانوی خیر باغستانی اهداء و  

آماده سازی و احداث بنا توسط مدیریت شهری باغستان صورت گرفته است.
* جاده های سالمت؛ مسیری برای تندرستی و سالمت شهروندان باغستان

سرپرست اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری باغستان از تداوم احداث 
و ایجاد جاده های سالمت و تندرستی در محالت مختلف شهر این بار در محله 
خادم ابتدا باغستان خبر داد و گفت : این جاده سالمت از ابتدای بوستان والیت 
در الله دوم غربی و در امتداد بلوار ولیعصر )عج( تا روبه روی سالن ورزشی شهدای 

خادم آباد احداث شده است.
شمسایی هدف از احداث این نوع جاده ها را توجه به نشاط و شادابی اجتماعی 

ایجاد سایر امکانات رفاهی در جاده  از  و  ارتقای سالمت شهروندان دانست  و 
سالمت خبر داد.

سعیدعلیمحمدی معاون فنی و عمرانی شهرداری باغستان هم از اتمام عملیات 
زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت خیابان منتهی به شهرك دانش و بزرگراه فتح در 

مجاورت شهرك صنعتی گلگون خبر داد.
وی گفت: این طرح به منظور روانسازی ترافیک در جاده تهران شهریار و کاهش 
حجم تردد در محور مذکور و به عنوان مسیر جایگزین برای خودروهایی که به 

مقصد تهران در تردد هستند، اجرایی شده است.
شهید  خیابان  کردن  یکطرفه  از  هم    ) شهر خدمات  )معاون  علیزاده  حمداهلل 
بهشتی نصیرآباد در باند شمال به جنوب از ابتدای خیابان تا ابتدای خیابان شهید 

(  خبر داد. قره گوزلی )یادگار
از مشکالت  به عنوان یکی  ترافیک  اظهار داشت:   این تصمیم  وی در توضیح 
اصلی مناطق شهری، روزانه هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند و یکی از 
اثرات افزایش ترافیک شهری، شلوغی مناطق خاصی از شهرهاست که به دالیل 
خاصی همچون تاریخی، تفریحی و تجاری بودن مورد اهمیت می باشند و امروزه 
از نرخ عرضه تسهیالت حمل و  به دلیل پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای سفر 
نقلی در شهرها، رویکرد “پیش بینی و تدارک” به عنوان راه حل مساله حمل و 
نقل، اعتبار خود را از دست داده و رویکردهای مدیریت ترافیک از اقبال باالیی 
برخوردار گشته است.   معاون خدمات شهری شهرداری باغستان در ادامه افزود: 
یکی از روش های کاهش ترافیک در مناطق خاص شهری به کمک یکطرفه کردن 
مجموعه ای از خیابان های شبکه شهری ایجاد می شود و یکطرفه کردن خیابان ها 
طرحی است که می تواند باعث ممانعت از ورود وسایل نقلیه شخصی به مناطق 

خاص شهری و هدایت ترافیک به دیگر مناطق گردد. 
علیزاده تصریح کرد: این طرح با همکاری پلیس راهور باغستان اجرایی خواهدشد 
و از شهروندان درخواست کرد در این طرح که منتهی به بهبود وضعیت حمل 
و نقل و روان سازی ترافیک مزمن خیابان مذکور خواهد شد، مدیریت شهری را 

یاری کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر باغستان:

نگاه فرابومی مدیریت شهری باغستان در اجرای پروژه های عمرانی
رئیس شورای اسالمی شهر باغستان با اشاره به نگاه فرابومی مدیریت شهری 
احداث  در  مشارکت  جمله  از  زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  باغستان 
تقاطع غیرهمسطح محور فتح، باغستان، گفت: امید است با بهره برداری از این 
پروژه در آینده نزدیک به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم شهرستان شهریار 

شاهد رفع گره های ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه عمومی باشیم.
اسالمی  شورای  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
در  باغستان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  امامی  جالل  باغستان،  شهرداری  و 
خصوص اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح باغستان-فتح گفت: با توجه به رشد 
شهر  جمله  از  تهران  استان  در  فعالیت ها  تمرکز  و  جمعیت  بارگزاری  روزافزون 

باغستان، رشد سفرهای درون و برون شهری امری اجتناب ناپذیر است.
ارتباطی و محورهای  با توجه به محدودیت ظرفیت تردد شبکه های  افزود:  وی 
و  مسائل  و  آمده  پدید  روز  شبانه  از  مختلفی  ساعات  در  ترافیک  مواصالتی، 

مشکالت مختلفی نیز به دنبال دارد.
رئیس شورای اسالمی باغستان بیان داشت: محور فتح- باغستان به عنوان یکی 

از اصلی ترین مسیرهای دسترسی مردم از شهرستان شهریار به شهر تهران و 
بالعکس است و روزانه با حجم باالیی از تردد وسایل نقلیه مواجه است.

جالل امامی گفت: در سال های اخیر یکی از مطالبات ویژه مردم شهرستان و  شهر 
باغستان ساماندهی تقاطع این محور و نقطه ورود به جاده فتح بود تا از مشکالت 

ترافیکی این نقطه کاسته شده و روند عبور و مرور مردم تسهیل شود.
و  استانی  محترم  مسئوالن  سوی  از  گرفته  صورت  تالش های  با  داد:  ادامه  وی 
شهرستانی و مطالعات انجام شده کلنگ احداث تقاطع غیرهمسطح محور فتح- 
باغستان در آذر سال گذشته بر زمین زده شد تا پس از سال ها انتظار مردم شاهد 
غرب  شهرستان های  مردم  دسترسی  در  تسهیل  راستای  در  مهم  پروژه  اجرای 

تهران از جمله شهریار باشیم.
شهرداری  و  اسالمی  شورای  داشت:  اظهار  باغستان  اسالمی  شورای  رئیس 
باغستان از ابتدای آغاز به کار دوره پنجم همواره نگاهی فراشهری نسبت به اجرای 
پروژه های عمرانی و زیربنایی داشته است و در اجرای این پروژه نیز به منظور پاسخ 
به مطالبه دیرین مردم شهرستان و شهر باغستان مشارکت کرده و روند احداث 
تقاطع غیرهمسطح با همکاری شهرداری باغستان و شهرداری منطقه ۲۱ تهران 

آغاز شد.
امامی گفت: امروز نیز با پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی احداث این پروژه، امیدواریم 
گره های  رفع  شاهد  و  رسیده  بهره برداری  به  بزودی  تقاطع  این  زیرگذر  اول  فاز 
ترافیکی،افزایش ایمنی در تردد و صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان باشیم.

دکتر مهدی مسلم خانی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه 
جدید  شهر  در  شرکت  این  فعالیت های  اهم  تشریح  به  گفتگویی  در 

اندیشه در شش ماهه اول سال جاری پرداخت.
به گزارش جام جم مسلم خانی عملکرد شرکت عمران را با وجود موانع و 
چالش های مختلف به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیار مطلوب ارزیابی 
ملی  اقدام  طرح  پروژه های  بخصوص  کیفیت  با  مسکن  تولید  و  نمود 
تولید و عرضه مسکن در شهر اندیشه را از برنامه های مهم این شرکت 
نیازهای اساسی  به  توجه  و  انسان محوری و شهروند مداری  رویکرد  با 

شهروندان دانست.
مختلف  حوزه های  در  عمران  شرکت  فعالیت های  وسیع  حجم  به  وی 
عمرانی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و…  در شهر اندیشه اشاره و هدف 
اجرای  قالب  در  شهروندان  به  تر  مطلوب  خدمات  ارائه  را  شرکت  این 
پروژه ها و طرح های مختلف عنوان نمود و اظهار داشت: شرکت عمران 
با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان و منابع مالی این بخش 
در سال جهش تولید و در حوزه تولید مسکن در حال احداث بیش از 
2500 واحد مسکونی در شهر اندیشه می باشد. دکتر مسلم خانی در ادامه 
به تشریح این پروژه ها و سایر فعالیت های شرکت عمران در شهر جدید 

اندیشه پرداخت .
* پروژه های مشارکتی تولید مسکن در مرکز شهر و ره باغ

بیان  اندیشه  شهر  مرکز  به  اشاره  با  اندیشه  عمران  شرکت  مدیرعامل 
داشت که در این ناحیه 1079 واحد مسکونی در 4 زون مجزا در مجاورت 
احداث  حال  در  اندیشه  نقش  فاخر  بازار  جنوبی  و  شمالی  بخش های 
آنها 20 درصد پیشرفت داشته است.  اجرایی  کنون عملیات  تا  و  است 
در این ناحیه پروژه ره باغ نیز به عنوان پروژه انسان محور در قلب شهر 
اندیشه در حال ساخت می باشد که از میدان شهدای گمنام تا میدان 
ایرانی  باغ  معماری  الگوی  از  گیری  بهره  با  و  می یابد  ادامه  فارس  خلیج 
فضایی مطلوب جهت تعامالت اجتماعی و ارائه خدمات فرا شهری ایجاد 

می نماید.
* پروژه های مشارکتی نرگس و لیلیان و پروژه مختلط مسکونی – تجاری- 

خدماتی آپادانا
فاز 4 شهر  نرگس در محله 7  پروژه  افزود:  ادامه   در  دکتر مسلم خانی 
اندیشه با 176 واحد مسکونی و به صورت مشارکتی با پیشرفت فیزیکی  
لیلیان یکی  پروژه مسکونی  اجرا می باشد. همچنین  29 درصد در حال 
دیگر از پروژه های تولید مسکن شرکت عمران است که در سال جاری 
در حال احداث می باشد. به گفته وی این پروژه مسکونی دارای 545  واحد 

مسکونی است که پیشرفت فیزیکی  آن از مرز 25 درصد گذشته است.
وی همچنین از پروژه آپادانا  به عنوان یکی دیگر از پروژه های مشارکتی 
شرکت عمران یاد کرد که در آن 50 واحد مسکونی و واحد های خدماتی و 
تجاری در خیابان توحید فاز 4 شهر اندیشه با پیشرفت فیزیکی 17 درصد 

در حال اجرا می باشد.
*  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به گفته دکتر مسلم خانی این پروژه در ادامه فعالیت های ارزنده اجتماعی 
و فرهنگی شرکت عمران و با هدف برخورداری شهروندان عزیز از فضاهای 
فرهنگی مطلوب از سوی شرکت عمران طراحی و با معماری زیبا و طراحی 
فضاهای پیرامونی چون کتابخانه، کارگاه، گالری و… هم اکنون در محله 
1 فاز 4 شهر اندیشه با پیشرفت فیزیکی27 درصد و با اعتباری بالغ بر130 

میلیارد ریال در زیربنایی به مساحت2575متر مربع در حال اجرا می باشد.
کیان،  مریم،   ، مهرگان  )پاسارگاد،  مشارکتی  تجاری  پروژه های   **

هزاردستان(
مدیر عامل شرکت عمران به پروژه های تجاری- خدماتی شرکت عمران 
بخش  توان  با  پروژه ها  این  افزود:  و  نمود  اشاره  نیز  اندیشه  شهر  در 
خصوصی و استفاده از ظرفیت های مالی این حوزه به صورت مشارکتی در 
فاز های مختلف اندیشه در حال اجرا می باشد. از جمله آنها پروژه تجاری 
پاسارگاد که در فاز 3 اندیشه و با 96 درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل 
پایانی است و همچنین پروژه مهرگان در فاز 4 که در حال حاضر دارای 70 
درصد پیشرفت فیزیکی است. پروژه خدماتی مریم در فاز 5 شهر اندیشه 
و در جوار مجتمع های مسکن مهر این فاز و جهت رفاه حال شهروندان 
در دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری از سوی شرکت عمران طراحی و 
اجرا شده است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید. پروژه های کیان و 
هزاردستان  نیز در حال احداث می باشند که با بهره برداری از آنها اهالی 

فاز های 3 و 4 از امکانات آنها بهره مند خواهند شد.
، مسابقه عکس و فیلم  * توزیع بسته های بهداشتی، مسابقه بالکن سبز

کوتاه
بسته های  توزیع  از  عمران  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیأت  رئیس 
بهداشتی از سوی شرکت عمران جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
در مجتمع های مسکونی و همچنین توزیع این اقالم در طرح نذر سالمتی 
در ایام محرم در بین عزاداران حسینی و هیئت های مذهبی برای سالمتی 
شهروندان خبر داد و از دیگر اقدامات فرهنگی و اجتماعی شرکت عمران 

در سال جاری به برگزاری مسابقه بالکن سبز با هدف تشویق شهروندان 
در ایام نوروز به ماندن در خانه و همچنین مسابقه عکس و فیلم کوتاه با 
موضوعات مرتبط شهری در شهریور پرداخت. وی همچنین از استقبال 
اندیشه  شهر  مجازی  سنجی  نظر  طرح  در  گرامی  شهروندان  شرکت   و 

قدردانی و تشکر نمود.

 انسان محوری و شهروند مداری ، اهداف
 فعالیت های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران 

مورد  محله  این  در  موجود  مشکالت  وحدت،  شهرك  از  شهرستانی  و  شهری  مسئوالن  بازدید  طی 
بررسی قرار گرفت.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای شهر وحیدیه، با حضور خانم مروستی، 
یوسفی،  خانم   ، شهریار فرماندار  طاهری،  تهران،  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  
، مهندس مسعود سالمت بخش،  رئیس امور اجتماعی فرمانداری(، ششدهی، رئیس شورای شهر
وحیدیه  وحدت  محله  در  شهریار  ناحیه  سپاه  فرماندهی  اللهیاری،  سرهنگ  و  وحیدیه  شهردار 
کمبودها، مشکالت و نیازهای شهری، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و امنیتی آن مورد بررسی قرار گرفت 

و مسئوالن مربوطه با عرض توضیحاتی دستوراتی را صادر کردند.
رفع مشکالت در محله های مختلف  به دنبال  اظهار داشت: همواره  رابطه  این  شهردار وحیدیه در 
کمبودها  با همفکری اعضای شورای شهر و اعضای شوراهای محلی و روستایی  و  وحیدیه هستیم 

و مشکالت را رصد و در کمترین زمان ممکن و به بهترین روش نسبت به رفع آنها اقدام می کنیم.
پروژه ها  بهترین  پیرامونی  محالت  و  شهر  برای  که  است  این  ما  تالش  افزود:  بخش   سالمت 
برنامه ریزی و طراحی شود و در کوتاه ترین زمان با کیفیت مقبول اجرا گردد. وی تصریح نمود: همراهی 
با شوراها و دهیاران محالت پیرامونی شهرمان را در دستور کارداریم و به درخواست های آنان توجه 
شریف  اهالی  نیاز  رفع  دغدغه  همواره  و  ماست  عملکرد  مولفه  مهم ترین  مردم  رضایت  نمائیم.  می 

شهرمان را داریم. امیدواریم بتوانیم با همراهی مردم شهرمان در ارائه خدمات ارزنده پیشرو باشیم.

مشکالت شهرک وحدت در وحیدیه
گرفت  مورد بررسی قرار 
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به شکرانه سالمتی خویش و خانواده؛
ح ملی »ایران مهربان« شرکت کنیم در طر

رئیس کمیته امداد امام) ره ( شهرستان شهریار در پیامی ابراز 
داشت: بخشی از طرح ملی ایران مهربان ، حمایت از کودکان 
یتیم و بی سرپرست می باشد، در این طرح با معرفی فرزندان 
نیازمند، می توانید به شکرانه سالمتی  ایتام و بی سرپرست 

خویش و خانواده یا احیای نذرتان یا صدقه جاری زندگیتان، 
به هر مقداری که تمایل دارید به حساب این فرزندان معنوی، 

وجه مورد نظرتان را واریز نمایید .
وجه  این  که  باشید  مطمئن  خیرخواه   عزیزان  افزود:  وی 

فرزند  به حساب همان  و  واریز  و در همان لحظه  مستقیما 
انتخابی شما، می نشیند و مختار هستید که حتی روند واریزی 
خویش را از اداره کمیته امداد، استعالم نمایید. همچنین پس 
از سه ماه واریزی امکان مالقات با فرزند معنویتان به شرط 

پذیرش خانواده با هماهنگی این نهاد فراهم خواهد گردید.
این مقام مسئول در ادامه گفت: اطمینان داشته باشید که 
خودتان  زندگی  در  شما  خیرخواهانه  نیات  این  برکات  حتما 

گسیل خواهد شد .

 شنبه  15   آذر  1۳99    شماره 582۰

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

اجتماعی
اقتصادی

یار در حوزه اصناف هدف گذاری اداره صمت شهر
 رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان شـهریار از هـدف گـذاری در 
حـوزه اصنـاف و صنعـت خبـر داد و در ایـن بـاره توضیـح داد: 20 واحد صنفی پروانه 
دار تحـت مدیریـت و نظـارت 32 اتحادیـه در سـطح شهرسـتان فعالیـت دارنـد کـه 
بـرای تمـام  مراحـل اشـتغال آنهـا بـه طـور مرتب با برگزاری جلسـات متعـدد برنامه 

ریـزی می کنیـم.
هـدف از ایـن اقـدام ریـل گـذاری مسـیر تامین اقالم مـورد نیاز بازار برای دسترسـی 
آسان  مردم به مایحتاج روزمره و حتی امور خدماتی و هموار کردن راه برای ادامه 

فعالیت بهتر فعاالن صنفی، صنعتی، تولیدی و خدماتی است .
به گزارش جام جم رضا مصلحی با اشـاره به آغاز به کار شـهرک صنعتی شـهریار با 
نـام شـهرک صنعتـی شـهید سـلیمانی تصریح کـرد: با پیگیـری فرماندار شـهریار از 
سـال 97 مجوزهای الزم برای احداث این شـهرک اخذ شـد و خوشـبختانه فاز اول 
آن با 20 واحد تولیدی ، صنعتی تا پایان سـال فعالیت خود را شـروع خواهند کرد. 
بـا تکمیـل ایـن شـهرک 220 واحـد صنعتی، تولیدی در آن مسـتقر خواهند شـد که 

اشـتغالزایی خوبی صـورت خواهد گرفت. 
شـهرک صنعتـی شـهریار کـه در حوالـی قبچـاق در حـال تکمیـل اسـت 480 هکتـار 
وسـعت دارد و دارای زون هـای غذایـی، نسـاجی، سـلولزی – فلـزی و چـوب خواهد 
بود.  شـهرک صنعتی شـهید سـلیمانی با دسترسـی مناسـب به اسـتانهای البرز، 

قـم و تهـران از موقعیـت خـوب جغرافیایـی برخوردار می باشـد.
ایـن مسـئول در ادامـه فعالیت هـای اداره صمـت شـهریار خاطـر نشـان سـاخت: 
در سـال جهـش تولیـد و رونـق اقتصـادی طـی 8 ماهـه سـال جـاری 30 جلسـه برای 

90 واحـد صنعتـی، تولیـدی برگـزار کـرده ایـم کـه 125 مصوبـه در ایـن جلسـات بـه 
تصویـب رسـیده کـه 70 مجـوز بـرای آنهـا اخـذ شـده اسـت. 

ما چهارشـنبه های هر هفته جلسـه ستاد تسـهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
را برگـزار می کنیم.

مشـکل  داشـت:  ابـراز  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  صمـت  اداره  رئیـس 
اصلـی شهرسـتان، وجـود تعـداد بـاالی واحد هـای صنفـی بـدون پروانـه اسـت کـه 

اتحادیه هـا بـرای بررسـی رفـع چنیـن معضلـی بایـد راهـکار مناسـب پیـدا کننـد.
 از 4تا 5 هزار واحد بدون پروانه 1975 واحد شناسـایی شـده و با رفع موانع قانونی 

نسـبت به صدور پروانه آنها اقدام گردیده اسـت.
وی همچنیـن بـه نظـارت بـر خـرده فروشـی ها توسـط بازرسـان اتـاق اصنـاف اشـاره 

کـرد و از بازرسـی 31615 مـورد در 8 ماهـه سـال 99 خبـر داد.
مصلحـی افـزود: در بازرسـی های فـوق 757 مـورد تخلـف شناسـایی شـد کـه بعـد از 
بررسـی های الزم و تشـکیل پرونـده بـرای صـدور حکـم نهایـی بـه دسـتگاه قضایی 

سـپرده شد. 
نظـارت بـر خـرده فروشـی ها بـر عهـده اتحادیه هـا و بازرسـی اتـاق اصنـاف مربوطـه 

اسـت و قانونگـذار اختیـارات وسـیعی بـه اتحادیه هـا در ایـن رابطـه داده اسـت.
 همچنیـن سـامانه 124 اداره صمـت بـرای شـنیدن گزارش هـای مردمـی راه انـدازی 
شـده اسـت.  مصلحـی بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت اقـالم مصرفی هـم توضیحاتی 
داد و در ایـن بـاره گفـت: بـا هـدف تنظیـم بـازار مصـرف، اقـدام بـه عرضـه 2868 تـن 

غ، گوشـت و شـکر در سـطح شهرسـتان کـرده ایـم. اقالمـی  ماننـد برنـج، مـر
غ منجمد به قیمت دولتی با نرخ 15000 تومان هم طی روزهای گذشـته  250 تن مر

توزیع شد.  
همچنیـن بـا دسـتور دادسـتان شهرسـتان نسـبت بـه عرضـه 32 تـن کـره توقیـف 
شـده اقـدام گردیـد.  یـادآور می شـوم در راسـتای حمایـت از واحد هـای صنعتـی و 
تولیـدی 71 فقـره از ایـن واحدهـا بـر اسـاس تائیدیـه اتحادیـه مربوطـه 102000 لیتـر 
سـوخت گازوئیـل و نفـت سـفید مـورد نیـاز خـود را بـا قیمـت دولتـی و مصـوب 

دریافـت کـرده انـد. 
رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت شـهریار از رسـیدگی به تخلفـات اتحادیه ها 
دلیـل  بـه  اتحادیـه  یـک  مدیـره  هیـات  شـد:  یـادآور  بـاره  ایـن  در  و  داد  خبـر  هـم 
اقدامـات نـا صحیـح ، توبیـخ شـده انـد و پرونـده آنهـا تا نتیجـه نهایی باز می باشـد.

یک اتحادیه هم تعلیق شده که در حال بررسی موارد تخلف آن هستیم.
وی در پایـان گفـت: تمـام سـعی خـود را می کنیـم تـا هـم بـازار در ثبـات باشـد 
شـود  گرفتـه  صنعتـی  تولیـدی  واحدهـای  تعطیلـی  جلـوی  هـم  و 
صنفـی،  فعـاالن  پیشـنهادات  دریافـت  آمـاده  همچنیـن    .
صنعتـی بـرای بـرون رفـت از بـن بسـت های ناخواسـته 
هـم  شهرسـتان  خـوب  مـردم  هسـتیم. 
اتحادیه هـا  بـا  ارتبـاط  بـا  می تواننـد 
اتـاق اصنـاف و اداره صمت، 
را  خـود  خواسـته های 

نماینـد. مطـرح 

، رئیـس فدراسـیون کشـتی جمهـوری اسـالمی ایـران، ورزشـکار نـام آور ایرانی، کشـتی گیر نامـدار و قهرمان جهان ضمن حضور در شـهر اندیشـه  علیرضـا دبیـر
از پـروژه دهکـده ورزشـی بازدید نمود. 

پیش از بازدید دبیر از پروژه دهکده ورزشی جلسه ای با حضور علی ملکی، شهرداراندیشه و اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه برگزار شد. 
بـه گـزارش جـام جـم بـه نقـل از واحـد خبـر اداره روابـط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسـالمی و شـهرداری اندیشـه،  در ایـن جلسـه شـهردار اندیشـه 
ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور علیرضـا دبیـر در شـهر اندیشـه گفـت: بـی شـک حضـور قهرمانـان، پهلوانان و ورزشـکاران بزرگ کشـورمان باعـث قوت قلب 

مسـئوالن و شـهروندان اسـت و بـا اسـتفاده از تجربیـات ایـن عزیـزان در راسـتای اعتـالی فرهنـگ ورزش کوشـش بیشـتری شـود.
ح هـای بـزرگ شـهر اندیشـه محسـوب می شـود، بنابرایـن در اجـرای ایـن پـروژه از  علـی ملکـی در ادامـه خاطرنشـان سـاخت: پـروژه دهکـده ورزشـی جـزو طـر

ابتـدای برنامـه ریـزی آن سـعی نمـوده ایـم بـا بهـره گیـری از کارشناسـان و ورزشـکاران بـا تجربـه کشـورمان مراحـل عملیاتـی خـود را سـپری کنـد.
شـهردار اندیشـه در ادامه سـخنان خود خاطرنشـان سـاخت: ورزشـکاران  و پهلوانان کشـور جزو امیدهای این نظام هسـتند و قطعا می توانند با کوشـش 

و تالش خود و انتقال تجارب ارزنده شـان به نسـل آینده باعث برافراشـته شـدن پرچم سـه رنگ جمهوری اسـالمی شـوند.
 وی ادامه داد: این موضوع به این معناست که ورزش می تواند معرف پیام صلح، دوستی و عدالت گری کشورمان در جهان باشد، پس یکی از اهداف ما  
 همکاران من از نظرات ایشان بهره مند

ً
 دعوت از ورزشکاران بویژه آقای دبیر و استفاده از ظرفیت های آموزشی و عملی ایشان برای نسل آینده است که قطعا

 خواهند شد. 
، رئیـس و اعضـای شـورای شـهر از پـروژه دهکـده ورزشـی بازدیـد و از  ، کشـتی گیر قهرمـان کشـورمان به همـراه علـی ملکـی شـهردار در ادامـه علیرضـا دبیـر

نزدیـک نسـبت بـه رفـع مسـائل و مـوارد آن اعـالم نظـر نمـود.

شهردار اندیشه در مراسم بازدید علیرضا دبیر از پروژه دهکده ورزشی:

ورزش می تواند پیام آور صلح، دوستی و عدالت گری باشد

۳۰ مورد بازرسی و نظارت بر اجرای 
ح محدودیت های کرونایی طر

فرماندار مالرد اظهار داشت: با پشت سر گذاشتن 
گذشته،  هفته  در  کرونایی  محدودیت های  دوره 
اکنون آغاز دوره جدید یا هفته دوم این محدودیت ها 

را در پیش داریم. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
افزود:  برنجی  سجاد  مالرد،  شهرستان  فرمانداری 
که یکی  این محدودیت ها شامل چند محور شد 
 ، اداری  نیروهای  کاهش  آن  مهم  محورهای  از 

دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی بود .
فرماندار مالرد یادآور شد: مجموعه فرمانداری طی 
10 روز گذشته نزدیک به ۳۰مورد بازرسی و سرکشی از 
ادارات را به عمل آورد . وی با اشاره به عملکرد ادارات 
را  آنها  کرونایی در مالرد  در شرایط محدودیت های 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد اکثر 
ادارات با وجود محدودیت ها و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی همراه بود و در این میان برخی از ادارات 
هم که نواقصی داشتند تذکرات شفاهی و کتبی برای 

اصالح دریافت کردند.
 فرماندار مالرد ادامه داد: پیرو این موضوع اصناف و 
ادارات مالرد به دلیل مراجعات برخی از این افراد در 
راستای اخذ انشعابات یا مجوزهای قانونی پرتردد و 

منجر به ازدیاد جمعیت شده است.
مانند  نهادها  برخی  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
شهرستان هایی  در  اجتماعی  تامین  شعبات 
امر  همین  و  می باشد  تعطیل  کرج  مانند  همجوار 
موجب هدایت برخی افراد به سمت مالرد شده که 
در همین راستا مجددا درخواستی مبنی بر یکسان 
از  ارائه کردیم تا  در نظر گرفتن شهر مالرد با تهران 

مشکالت بعدی جلوگیری به عمل آید.

خبر

بیمارگونه  روابط  نوعی  این که  بیان  با  گفتگویی  در  مجلس  نماینده  وردی  حق  حسین 
نظام  در  بالیایی  چنین  وجود  از   ، دارد  وجود  کشور  اجرایی  و  اداری  مختلف  الیه های  در 

جمهوری اسالمی ابراز تاسف کرد.
به گزارش جام جم حق وردی خاطرنشان ساخت: مجلس ضمن حفظ جایگاه نظارتی خود 
باید تالش کند تا اتحاد عمومی کشور را گسترش دهد. نباید فضا را تقابلی کرد بلکه همه 
و  اقتصادی  سخت  شرایط  در  بتوانیم  کنندتا  کمک  یکدیگر  به  و  بیایند  میدان  به  باید 

سیاسی فعلی کشور ، بهترین دستاورد را داشته باشیم.
نماینده مردم حوزه مشق در پارلمان افزود: نظام بروکراسی حاکم بر ادارات ونهادها، مردم 
را با گرفتاری های زیادی روبه رو و درگیر کرده و موجبات به وجود آمدن مسیرهای تخلف 
شده است. بنابراین باید دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه دست به دست هم دهند تا 
، دست متخلفان را کوتاه کرده و  با همفکری و اجرای دقیق قوانین با نظارت های جدی تر
شرایط سالم نظام دموکراسی را به وجود آورند. هر چه بروکراسی در ادارات کاهش یابد و 
دولت الکترونیک جایگزین دولت سنتی گردد، هم کارها با سرعت بیشتر و بهتر انجام 

می شود و هم سالمت اداری حاکم می شود.
مجلس  که  قوانینی   ، مواقع  بعضی  بپذیریم  باید  داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
مصوب می کند ، بر اساس کیفی سازی و نیاز نیست بلکه گاهی از روی مصلحت اندیشی 
صورت می گیرد.پس انتظار است مجلس یازدهم رویکرد بهتروجدی تری در راستای حل 

مشکالت موجود داشته باشد.
* مهم ترین انتظار مردم از مجلس یازدهم، رفع مشکالت اقتصادی است  

حق وردی مسائل پیچیده اقتصادی را از دیگر حقایق فعلی کشور که مردم را با چالش های 
بیشماری روبه رو کرده است، نام برد.

امور  به  توجه   ، فعلی  مجلس  اولویت  مهم ترین  این که  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
اقتصادی می باشد در این باره تصریح نمود: در طول تاریخ ایرن ، کشور هیچگاه چنین 
وضعیت اقتصادی  نداشته است. بنده معتقدم، تحریمهای بین المللی وضعف مدیریت 
اقتصادی داخلی، اوضاع  مملکت را به اینجا رسانده است. هرچند مردم بخاطر حفظ خون 
اقتصادی هم  زمان جنگ تحمیلی در جنگ  ، مقاومت می کنند و همانند  و نظام  شهدا 
کشورهای  تحریم  شده  باعث  موضوع  همین  و  می کنند  دفاع  نظام  ارزش های  از  جانانه 
را  اتفاقاتی  چنین  سختی های  نباید  اما  باشد  نداشته  ما  کشور  در  چندانی  تاثیر  بیگانه 

نادیده گرفت.
وی افزود: ورود مجلس به امور مرتبط با ارز و بورس، نشان از توجه نمایندگان به حوزه 

اقتصاد می باشد.
کلیت  کرده اند و دیگر نمی شود  گذشته مصوب  را سال  گفت: چون بودجه امسال  وی 
آن را تغییر داد، اما تالش ما تعامل سازنده با دولت برای کاهش هرچه بیشتر مشکالت 

اقتصادی و به حداقل رسیدن فشارهای مضاعف است.

و  پژوهش ها  مرکز  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون های  در  داشت:  ابراز  وردی  حق 
بررسی  به  و نسبت  دارند  و نخبه حضور  افراد متخصص  تولید،  کمیسیون ویژه جهش 
امور و واکاوی الیه های مختلف چالش های فعلی می پردازند. با این احوال ، مجلس خود 
و  شنیدن  آماده  و  نمی بیند  اشتغال  و  مالی  اقتصادی،  کارشناسان  نظرات  از  نیاز  بی  را 

همفکری با صاحب نظران حوزه های مختلف می باشد.

نماینده مردم منطقه در مجلس :

مناسبات بیمار گونه نظام اداری کشور را از درون می خورد

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس در زمره 2 درصد 
برتر دانشمندان جهان قرار گرفت.

دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  سرپرست  پیربلوطی،  قاسمی  عبداهلل 
دانشگاه  توسط  که  گزارشی  اساس  بر  صفادشت  و  مالرد  شهرقدس، 
استنفورد آمریکا در 16 اکتبر 2020 در مجله PLOS منتشر شد، در زمره 2 درصد 

برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
این پژوهشگر توانمند دارای بیش از 117 مقاله در موضوعات پزشکی و 

مولکولی زیستی Med cinal and Biomolecular Chemistry در سال های 
2006 تا 2020 می باشد که توانسته رتبه 1571 از 80629 را کسب کند. وی بیش 
از 19ثبت و اختراع در کارنامه علمی خود دارد. عالیق تحقیقاتی وی در زمینه 
گیاهان دارویی معطر، اهلی کردن، کشت ارگانیک، فرآوری و فیتوشیمی 

گیاهان دارویی، اتنوبوتانی و اتنوفار ماکولوژی است.
استاد تمام دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس در سال جاری با شیوع 
بیماری کرونا اقدامات موثری در تولید محصوالت ضدعفونی کننده از جمله 
هفت عنوان اختراع و2 عنوان ثبت علمی و 2 محصول دانش بنیان در 

مرحله تجاری سازی دارد.
تولید ژل آزاد و بخور اوکالیپتوس )اوکال آزاد( را در پیشگیری از این ویروس 

منحوس کرونا در دانشگاه موثر بوده است.
قاسمی پیربلوطی، دارای مرتبه استاد پایه 22 و مدرک پسا دکتری گیاهان 
دارویی و معطر، دانشگاه ایالتی ماسوچوست آمریکا،2012تا 2013 می باشد، 
آزاد  دانشگاه  از   1386 سال  در  اگرواکولوژی  تخصصی  دکتری  مدرک  وی 

اسالمی علوم وتحقیقات اخذ کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قدس در ردیف دانشمندان برتر
  طاهری فرماندار شهریار با اشاره به پیگیری زیربنایی مسائل آموزشی 
مطالبه  گفت:  شهریار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  شورای  توسط 
بحق شهرستان در خصوص ارتقای چارت سازمانی آموزش و پرورش 
شهریار برای پاسخگویی مناسب به جمعیت ۱۷۰ هزار نفری دانش 

آموزی باید از سوی وزارت آموزش و پرورش عملیاتی شود. 
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
هفتمین  در  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری  نوراهلل  شهریار، 
نشست ویدیؤ کنفرانس شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار 
شهید  فرهیخته  دانشمند  شهادت  داشت:  اظهار  جاری  سال  در 
دفاع  وزارت  نوآوری  و  پژوهش  سازمان  رئیس  زاده  فخری  محسن 
را خدمت مقام معظم رهبری، خانواده شهید و امت اسالمی ایران 
تسلیت عرض می کنم. این اقدام نشان از ضعف و استیصال دشمن 

است و قطعا انتقام سختی در انتظار عامالن این جنایت خواهد بود.
وی افزود: در این مقطع تنها زمانی است که تمامی زمین های متعلق 
به آموزش و پرورش احصا شده است و در شورای آموزش و پرورش 

برای ساخت فضای آموزش برنامه ریزی شده است.  فرماندار شهریار 
بیان کرد: کسب مدال های برتر المپیادی علمی توسط دانش آموزان 
کادر  از زحمات تمامی مدیران و  را تبریک عرض می کنم و  شهریاری 
آموزشی شهرستان تقدیر و تشکر می کنم.  فرماندار شهریار اضافه 
کرد: باید چارت سازمانی آموزش و پرورش در شهرستان شهریار به 
نحوی ارتقا پیدا کند که پاسخگویی مناسبی به وضعیت فعلی داشته 
باشد و باید این مطالبه شهرستان از سوی وزارت آموزش و پرورش و 

اداره کل شهرستان های استان تهران عملیاتی شود.

چارت سازمانی آموزش و پرورش شهریار ارتقا پیدا کند

پرتاژ ر
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امام خمینی )ره(

مهندس حامد سلمانی، توسعه همه جانبه شاهد شهر را مملوس دانست و از 
رشد روز افزون زیرساخت های شهری خبر داد.

به گزارش جام جم شهردار جوان شاهد شهر از تحقق کامل بودجه مصوب سال 
98 شهرداری تا پایان سال خبر داد و از افزایش این عدد به 40 میلیارد سخن گفت.
پروژه های عمرانی و  احداث  رقم صرف  این  از 60 درصد  اظهار داشت: بیش  وی 
فعالیت های فرهنگی اجتماعی شده است و امروز شاهد تغییر و تحول مناسب 

در ابعاد مختلف در این شهر هستیم.
داشت:  ابراز  مدت  این  طی  شهرداری  مجموعه  فعالیت های  تشریح  در  وی 
زیادی در این مدت توسط نمایندگان مردم در شورای شهر تصویب  پروژه های 

شده که با همت شهرداری اجرا و افتتاح گردیده است.
 – مساحت  متر   11000 در  بانوان  پارک  احداث  به  می توان  پروژه ها  این  جمله  از 
استخر شهدای غواص – ساختمان  راهنمایی رانندگی – بازسازی محل سقوط 
مجتمع  در  اکراینی  هواپیمایی 
شهدای  ورزشی  فرهنگی 
 – الله  شهرک  هواپیمایی 
پارک   – بهمن  پارک 22  توسعه 
سازی  مناسب   – کبیر  امیر 
شهر  سطح  راه های  پیاده 
بحران  سوله  احداث   –
 – فرهنگسرا  احداث   –
و  تعریض  تسطیح، 
مسیر  آسفالت 

شهریار به آدران در ورودی جنوبی شاهد شهر – استقرار دفتر کمیته امداد در این 
شهر و موارد دیگر اشاره نمود.

شهردار گفت:  هفته گذشته با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیر کل دفتر فنی 
از  جمعی  و  شهر  شورای  اعضای  شهرستان،  فرماندار  استانداری،  شهری  امور  و 
خانواده شهدا و ایثارگران 2 پروژه پارک بانوان در 11000 متر  و مسیر دسترسی زیرگذر 

آزاد راه تهران، ساوه به سمت شاهدشهر، عملیاتی و افتتاح شد.
دو پروژه  استخر شهدای غواص و ساختمان راهنمایی و رانندگی در دستور کار 

است که در دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
سلمانی توضیح داد: بازسازی محل سقوط هواپیمایی اکراینی در مجتمع فرهنگی 
شرایط  تا  کرد  خواهیم  آغاز  بزودی  را  الله  شهرک  هواپیمایی  شهدای  ورزشی  و 

مناسبی برای استفاده از آن فضا مهیا گردد.
افزایش  به  شایانی  کمک  دارد،  مساحت  هکتار   2 که  بهمن   22 پارک  توسعه 

سرانه های فضای سبز شاهد شهر خواهد کرد.
با احداث و توسعه پارک های امیر کبیر – 22 بهمن و دیگر فضاهای سبز شهری، 
حدود 2 مترمربع به سرانه  فضای سبز شاهد شهر اضافه خواهد شد. گفتنی است 

سرانه فضای سبز شهر ما تا قبل از افتتاح این فضاها، کمتر از یک متر بود.
انتقال  با  گفت:  باره  آن  در  و  کالنتری خبر داد  از جابه جایی ساختمان فعلی  وی 
فرهنگسرا  به  فعلی  کالنتری  ساختمان  جدید،  مکان  به  فعلی  محل  از  کالنتری 
تبدیل می شود. این اقدام با نگاه و رویکرد فرهنگی، اجتماعی صورت می گیرد که 
اقدامات، شرایط اجتماعی شهررا بهینه و  کنار توسعه فضاهای سبز و دیگر  در 

مطلوب می نماید .
 مدیر اجرایی شاهد شهر ، جهاد پیاده راه سازی و همسان سازی پیاده راه ها را 
از مهم ترین اقدامات شهرداری در ایام پیش رو با هدف تردد سهل و امن مردم 

بیان کرد.
و  فرهنگی  عملکرد  به  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  سلمانی  مهندس 
اجتماعی شهرداری اشاره نمود و در تشریح آن تصریح کرد: از نظر نرم افزاری هم 
آنها  جمله  از  که  ایم  داده  انجام  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  خوبی  برنامه های 
برگزاری کالس های نویسندگی و انیمیشن سازی است . شعار 50 انیمیشن 50 ایده 
ح کرده ایم . انیمیشن های  را برای دعوت از عالقمندان به ساخت انیمیشن طر
مختلفی در زمینه های کودک و نوجوان – سالمندان  - شهر پاک – بانوان و دیگر 
ح ساخته شود و در آن ایده های مفیدی برای توسعه و  موارد می تواند در این طر

گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به نمایش گذاشته شود . انتظار است 
ح توفیقات خوبی نصیب مجموعه مدیریت شهری گردد تا بتوان در ارائه  در این طر

خدمات به شهر و شهرستان بهره های عام برد.
شهردار شاهد شهر به بافت های فرسوده هم اشاره کرد و درباره آن ابراز داشت: 
شهر  شاهد  در   ) ره   ( امام  امداد  کمیته  مالکیت  تحت  فرسوده  بافت  17هکتار 
شهر  شورای  اعضای  کمک  با  فضاها  این  اسنادی  مشکالت  رفع  برای  که  است 
و مجموعه شهرداری جلسات خوبی با مسئوالن کمیته امداد برگزار کرده ایم و 
به نتایج مفیدی هم رسیده ایم . در صورت توافق نهایی مدیران کمیته امداد ، 
مالکان بناهایی که در بافت فرسوده قرار دارند می توانند اسناد تک برگی ملک 

خود را دریافت کنند.
بناهای جدید در  احداث  با بخشودگی عوارض صدور مجوز  ما هم در شهرداری 
بافت های فرسوده، تالش داریم تا شاهد شهر از منظر سیما و استحکام بنا ، به 

مولفه های جدیدی دست پیدا کند.
کار دیگری که در دست اقدام داریم، راه اندازی دفتر تسهیل گری برای ارتباط بین 
متقاضیان و اداره راه و شهرسازی برای تعریض معابر کم عرض و تجمیع بناهای 

کوچک در بافت های فرسوده است.
یاد آور می شوم احداث 2 پروژه محرک ) ساختمان آتش نشانی و پارک بانوان ( را با 
هدف تشویق و تحریک ساکنان بافت های فرسوده در شهرداری طراحی کرده ایم 

که بزودی اجرایی می گردد.
از جمله مهم ترین اقدامات شورای شهر و شهرداری در این  زمینه استقرار دفتر 
کمیته امداد در شاهدشهر است که اولویت خوبی برای اهالی این شهر در زمینه 

ح مسائل مرتبط محسوب می گردد. رفع نیاز هاو طر
شاهد  شرق  صنعتی  لکه  معابر  سازی  مناسب  و  زیرسازی  از  همچنین  ایشان 
ارائه خدمات  برای  باره اظهار داشت: محدودیت قانونی  شهر خبر داد و در این 
جامع به مراکز صنعتی و تولیدی داریم چرا که این کارخانجات در حریم شهر واقع 
شده اند و دست ما را برای عرضه خدمات بیشتر محدود نموده اند. از فرماندار 
شهرستان خواستاریم تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، موانع موجود را برای 

حل مشکالت فعلی، مرتفع نمایند.
شهردار شاهد شهر در پایان از درایت و مردم داری اعضای شورای شهر به دلیل 
بررسی و تصویب مصوبات مفید برای توسعه و آبادانی شهر و همراهی مردم خوب 

این شهر با مجموعه خدمتگزار شهرداری قدردانی نمود.

شهــــردار :

« هستیم شاهد توسعه »شاهدشهر

همت، خوشفکری و ممارست، یعنی »محمد علی فرخی زاده«

ســربازی و تالش در جبهه اقتصادی
ین مولفه ها و اهداف اقدامات می باشد اشتغالــزایی از مهم تر

محمد علی فرخی زاده می گوید، سربازی هستم که در جبهه اقتصادی در مقابل فشارها، یار مسئوالن کشور 
و هموطنان خود می باشم.

تحصیالت آکادمیک در رشته علوم سیاسی دارد، 57 ساله و یزدی می باشد.دارای 3 فرزند است که هر 3 
فرزندش دارای تحصیالت عالی هستند. زمانی با حضور در جبهه های اقتصادی به وظیفه دینی و انسانی خود 
عمل کرده و انجام وظیفه می نمود بعد از پایان جنگ تحمیلی هم با توجه به عالقه ای که به امور باغداری و 

دامداری داشت به این حرفه روی آورد و موجبات تامین نیازهای مصرفی کشورش در این زمینه شد.
فرخی زاده در گفتگو با جام جم در توضیحاتی گفت: 30 سال است باغدار هستم و تولیدات گوناگون سردرختی 
عرضه می کنم. در سفری که به شمال داشتم به گلخانه ای که اقدام به پرورش گل های کاکتوس می کرد، سری 
زدم و از همان موقع جرقه فعالیت در این حوزه به ذهم خطور کرد. لذا در سال 97 تصمیم گرفتم در کنار تمام 
کارهایی که انجام می دهم، گلخانه ای را برای پرورش کاکتوس و ساکولنت احداث نمایم. تحقیقات الزم را 
انجام دادم و با کمک فرزندان و همسرم ، گلخانه ای به مساحت 3200 متر را راه اندازی کردیم. در این گلخانه 
120 نوع گل مرغوب از خانواده کاکتوس و ساکولنت پرورش می دهیم. بیشتر گل هایی را که مورد پسند مردم 
است در گلخانه خود پرورش می دهیم و محصوالت خود را به تمام استان ها ارسال می کنیم. گفتنی است که 

بذر محصوالت مورد نیاز را هم خودمان تولید می کنیم.
وی ادامه داد: استارت کار گلخانه را با وامی که از جهاد کشاورزی دریافت کردم ) وام کارا ( آغاز کردیم و تا کنون 

یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای آن هزینه کرده ایم.
نبود شبکه برق و گاز در محل گلخانه، مشکل اصلی کار ما بود که برای انتقال آنها حدود300 میلیون تومان تا 

کنون هزینه شده است. 
این کار آفرین پر انرژی با بیان این که در حال حاضرحدود 7نفر در این گلخانه فعالیت می کننددرباره برنامه های 

آتی خود خاطرنشان ساخت: تصمیم دارم نمایشگاه دائمی گل و گیاه را در همین مکان راه اندازی کنم 
که ویژگی های منحصر به فردی خواهد داشت. همچنین اقدام به احداث فاز2 گلخانه تولید کاکتوس و 

ساکولنت خواهم کرد. تمام این اقدامات بنده با دغدغه ایجاد اشتغال در کشورم صورت می گیرد.
از فعالیت های گسترده خود به همراه خانواده اش در سطح کشور پرده برداشت و در  زاده  فرخی 

توضیحاتی بیان داشت: بنده به دلیل شدت عالقه ام به این گونه از کارها وهمچنین به اشتغالزایی در 
استان های مختلف ایران در زمینه های گوناگون فعالیت دارم . بطور مثال در شمال کشور در زمینه 
شیالت و کشت برنج – در استان اصفهان ) خور و بیابانک ( در زمینه تولید پسته – در شهرستان 
شهریار عالوه بر گلخانه کاکتوس و ساکولنت در زمینه باغداری و در یکی از استان های دیگر در 

ع شاغل هستند. زمینه دامداری فعالیت دارم که بیش از 50 نفر در این باغ ها و مزار
وی از راه اندازی مزرعه زعفران طی ماه های آتی هم سخن گفت و آن را برای ثبات اقتصادی کشور 

مهم دانست.
 صاحب گلخانه و باغ فرخی زاده در پایان  از همراهی مسئوالن شهرستان بویژه فرماندار شهرستان 

) مهندس طاهری ( – مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان ) دکتر سلگی ( – شهردار باغستان ) 
دکتر رنجبر ( – اعضای شورای شهر باغستان بخصوص رئیس شورا ) مهندس جالل امامی (  و دیگر 

مدیرانی که وی را در دستیابی به این توفیقات کمک کرده اند، تقدیر نمود.
 فرخی زاده همچنین از یاری و همراهی فرزندانش : دکتر محسن فرخی زاده ) دکترای عمران ( ،    مهندس مهدی 
فرخی زاده ) فوق لیسانس عمران (  ، فاطمه فرخی زاده ) لیسانس مامایی (  و خانم رحمانی ) همسر ش(  

تشکر و قدردانی کرد.
نشانی گلخانه فرخی زاده : شهر باغستان – بعد از پمپ بنزین شهید جهان آرا – خیابان شهید باکری – 

خیابان نسترن 4  شماره تماس :  09121652502
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