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غرب استان تهران

درآمد ناچیز شهریار، قدس و مالرد از بوم گردی
2

دریافت هرگونه وجه از سوی مدارس 
ممنوع است

وزارت آموزش  وپرورش هرساله در اطالعیه و بخشنامه های مختلف دریافت هرگونه وجه از سوی مدارس را ممنوع 
اعالم می کنند و در ســخنان خود پیوســته از اجباری نبودن کمک به مدرسه و برخورد با مدارسی که منجر به تخلف و به 

 اجبار هزینه کمک به مدرسه اخذ می کنند، می گویند.
غالمرضا جباری - خبرنگار جام جم غرب اســتان تهران: همواره موضوع کمک به مدرسه یکی از معضل های دائمی 

والدین در روزهای تحویل گرفتن کارنامه فرزندشان است و...

شناسایی 51 نقطه 
حادثه خیز در راه های 

غرب تهران
3

4

تمام شهر قدس را بافت فرسوده اعالم کرده ایم والدت با سعادت حضرت معصومه)س( و روز دختر را تبریک می گوییم

نقدی بر فیلم »شبی که ماه کامل شد«

سید علی میرهاشــمی در نقدی 
بر فیلم شــبی که ماه کامل شــد به 
کارگردانــی نرگس آبیار، فیلمنامه 
را ضعیــف توصیــف کــرد و آن را 

سلیقه ای دانست.
وی درتوضیحاتــی دربــاره نقاط 
ضعف فیلم اظهار داشت: مهمترین 
ضعــف فیلم این اســت که حرکات 
داستان با موضوعات غیر منطقی به 
مسیر خود ادامه می دهد. از دیگر 
ایــرادات فیلــم می توان بــه این 
موضوع اشــاره کرد که شــخصیت 
عبدالمالــک ریگی را که یک فریب 
خورده سیاســی بود مخالف با نظام 
اســامی از منظــر اعتقــادی جلــوه 

داده است.
این منتقد ســینما ابراز داشت: 

نــه دانش، نــه ســوابق اجتماعی و 
نــه پیشــینه عبدالمالــک هیچ گاه 
تناســبی با اعتقــادات و آموزه های 
اســامی نداشــته که مردم و حتی 
آشــنایان وی بطــور اعتقــادی از 
او حــرف شــنوی و تبعیت داشــته 
باشــند ولــی در فیلم بــه صراحت 
شــخصیت عبدالمالک  قابل اعتماد 

و مقبول نشان داده شده است.
کارشناس حوزه هنری، چهارمین 
مشــکل بارز در این فیلم را خروج 
فیلــم و فیلمنامــه از مســیر اصلی 
عنــوان می نمایــد و در ایــن بــاره 
می گویــد، در فیلم بجــای اینکه به 
زندگــی عبدالمالــک کــه کاراکتر 
اصلــی فیلــم می باشــد، پرداخته 
شــود به زندگی برادر او پرداخته 
می شــود و تنها در چند سکانس به 
درگیــری عبدالمالک آنهم بصورت 
اشــاره  کارشناســی  غیــر  کامــا 

می گردد.
میر هاشــمی در بخــش فنی هم 
نقدی برفیلم کرده و توضیح داده، 
عوامــل فنــی فیلــم از ابزارهایی 
مانند تراولینگ، کرین و اســپایدر 
بصــورت غیر تخصصــی بهره برده 
اند و اساسا فیلمبرداری بطور غیر 
حرفه ای و با لرزشــهای زیاد انجام 

شده است.
اگــر بخواهــم بــه دیالوگهــا هم 
اشــاره کنــم بایــد بگویم،هرچند 
دیالوگهــا بــه لهجــه بســیار زیبای 
محلــی انتخاب شــده ولی بیشــتر 
کلمــات بــرای تماشــاچی نامفهوم 
بوده که باید به آن دقت بیشــتری 

می شد.
یکی دیگر از مواردی که می توان 
بــه آن به عنوان ضعف فیلم مذکور 
تاکید کرد آن است که بدنیا آمدن 
نوزاد در مدت زمان کوتاهی بعد از 
مراســم ازدواج و همچنین دوباره 
حاملــه شــدن عروس، فیلــم را از 
شکل اصلی خارج کرده وحالت طنز 

به خود گرفته است.
حتی در نمایــی از فیلم، پانهایی 
کــه مــادر بدنبال فرزند گم شــده 
خــود می گردد، فیلــم حالت طبیعی 

خود را طی نمی کند.
کارشــناس هنری و فنی ســینما 
و تلویزیــون در پایــان افــزود: در 
مجموع، فیلم نتوانســته تماشاچی 
را در بســیاری جهات اقنــاع کند و 
بیننــده را دســت خالــی از ســالن 
بیرون می کند، تنها دستاورد فیلم 
برای تماشاچی، غم و اندوه است و 
دیدن برخی تصاویر غیر حرفه ای.
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مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرستان مالرد از مقابله تبدیل اراضی و باغات این 
شهرستان خبرداد.

صارمی، مدیرجهاد کشــاورزی مــالرد به اتفاق روســای ادارات منابع طبیعی، 
دامپزشــکی، اداره امور اراضی دردیدار با دادســتان و رئیس دادگستری شهرستان 

مالرد خواستار مقابله با تغییر کاربری های غیر مجازدراین حوزه ها شدند.

مســئوالن ادارات مذکور، ضمن بیان انتظارات خود از مجموعه جهاد کشاورزی،  
قــول همکاری با این اداره با هدف جلوگیری از تبدیل اراضی کشــاورزی و باغات 
منطقه توســط عوامل ســودجو را دادند. صارمی، مدیر جهاد مالرد هم طی سخنانی 
از عملکرد شــهرداران شــهرهای مالرد و صفادشت وهمچنین دهیاران شهرستان 
و دســتگاه های خدمات رسان درخصوص تغییر کاربری های غیر مجاز انتقاد کرد و 

دراین رابطه گفت: چنانچه شهرداری ها ودستگاه های خدمات رسان به ماده ۸ قانون 
حفظ کاربری توجه کنند، به مراتب مشکالت کمتری در این حوزه خواهیم داشت.

وی در ادامه به گزارشــی از روند پرونده ها در حوزه امور اراضی اشاره کرد و افزود: 
همکاری خوب دادســتانی مالرد در پیگیری ساخت وساز های غیر مجاز در کاهش 

جرائم بسیار موثر بوده است .
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه در غرب  

استان تهران

اعتیادعبارت اســت از وابســتگی جســمی و روانی 
نســبت به مصرف موادمخدر به نحوی که شخص ناچار 
به اســتفاده از این مواد به منظور کســب لذت یا دوری از 
خمــاری ) ناراحتی هایی که در صورت قطع مصرف مواد 

بوجود می آید( می باشد . 

* مراحل شکل گیری 
در نگاهی کلی به روند شــکل گیری اعتیاد در فرد، از 
آشنایی اولیه تا سقوط به ورطه آلودگی کامل به مواد این 
روند دارای ســیری نزولی بوده و شامل مراحل ذکر شده 

می باشد. 
در مرحله ابتدایی فرد برای نخســتین بار با نوعی ماده 
مخدر آشنا شده و آن را مصرف می کند، مرحله بعد مصرف 
نامنظــم یا همان مصرف تفریحی اســت، در این مرحله 
فــرد ادعا دارد که معتاد نیســت و قدرت کنترل مصرف 
را دارد اما طولی نمی کشــد که با سقوط به مرحله بعدی، 
مصرف منظم آغاز می شــود،در این مرحله فرد اشتغال 
ذهنی نســبت بــه مواد پیدا کرده و دائمــا در فکر تهیه و 
مصرف مواداســت به عبارتی وابستگی روانی نسبت به 
ماده مخدر ایجاد شــده اما هنوز هم مصرف کننده خود را 
معتــاد نمی داند و به خود و اطرافیان گوشــزد می کند هر 
لحظه قادر به کنار گذاشــتن مــواد خواهد بود. درآخرین 
مرحله از روند نزولی اعتیاد شخص دچار وابستگی شدید 
جسمی و روانی به مواد شده و به صورت هر روزه ناچار به 

مصرف مواد است. 

* آسیب های ناشی از اعتیاد  
1-آسیب های جسمی: شــامل بیماری هــای 

تنفســی، قلبی، عروقی آتروفی مغز و تشنج، اختالل در 
عملکرددستگاه گوارش، ضعف عضالنی، ضعف عمومی 
بدن، کاهش وزن، اختــالالت هورمونی، احتمال عقیم 
شــدن در مردان، اختالل قاعدگی در زنان، عفونت های 
ریوی، اختالل در نظم خواب، اختالل در سیستم جنسی 

و... می باشد. 
2- آســیب های روحی و روانــی: مهمترین 
عوارض روحی روانی اعتیاد که هر یک به نوبه خود سبب 
ایجــاد آثار مخرب زیــادی در روح و روان فرد می گردد 

عبارتند از:
بــی عالقگی بــه زندگی، یــاس و ناامیــدی، بی 
قراری،اضطراب، احساس  گناه، خود مالمتگری،  کاهش 
اعتماد به نفس، اختالل حواس، فراموشی، مردم گریزی 
ومیل به انزوا، کاهش میزان ابراز احساســات و عواطف 
نســبت به اطرافیان، بی توجهی بــه وضعیت ظاهری، 
آشفتگی فکری،کندی تصمیم گیری، به تعویق انداختن 
انجام امور و در نهایت ایجاد احساس پوچی و میل به مرگ 

و خودکشی از جمله این آسیب هاست . 
3- آسیب های اجتماعی: فرد معتاد به دلیل عدم 
توجه به برآوردن نیازهای خود و خانواده و نیز توســل به 
دروغگویی و افکار و استدالل های بی اساس جهت توجیه 
رفتارهای ناســازگارانه خود ،سبب تخریب روابط خود و 
دیگران و سلب اعتماد اعضاء خانواده، دوستان و آشنایان، 
اطرافیان و اقشارمختلف جامعه می گردد که بالطبع باعث 
از دســت رفتن جایگاه و منزلت وی نزد آنها خواهد شد، 
این امر بی ارزش و بی اعتباری خود معتاد را نیز به همراه 
دارد تــا جایی که گاه کالم و حتی وجود وی نادیده گرفته 
شده و اغلب در پی بروز این مشکل از دست رفتن موقعیت 

شغلی، همسر، فرزندان و اعضاء خانواده و در نهایت طرد 
شدن معتاد از حیطه روابط اجتماعی را باعث می گردد. 

* درمان اعتیاد 
درمان اعتیادبه صورت کلی شــامل دو مرحله است 
کــه در هر یک از این مراحــل قابلیت اعمال روش های 

متفاوت وجود دارد:
مرحله اول : بازگیری )سم زدایی ( 

مرحله دوم : بازتوانی ) روان درمانی ( 
بازگیری یا سم زدایی به دو صورت سرپایی وبستری 
انجام می گیرد، در روش درمان سر پائی ابتدا بیمار توسط 
پزشک متخصص ویزیت شده و با توجه به مدت ومیزان 
مصرف مواد بــرای وی تجویز دارویی صورت می گیرد، 
در این روش فرد وابسته با کمک پزشک، مصرف خود را 
بــه نحوی قطع می نماید که کمترین عوارض و خطرات 

ناشی از ترک را تحمل کند. 
همچنیــن به موازات درمان فیزیکــی روان درمانی 
)مشــاوره فردی، آموزش و مشاوره خانواده(  نیز صورت 

می گیرد  
 RDدرروش دیگر، بیمار به صورت بســتری و با متد
تحت سم زدایی سریع قرار می گیرد، در این روش فرد به 
مدت 2 تا 5 روز در بخش ویژه بســتری شده و تحت نظر 

تیم پزشکی سم زدایی می گردد. 
شایان ذکر است که درطول مدت بستری، بیمارمورد 
مشــاوره های روزانه توســط روانشــناس قرارگرفته، 
همچنین در صورت لزوم از مشاوره روانپزشکی برخوردار 
می شــود ونیز به موازات اقدامات  بالینی، برنامه آموزش 
و مشــاوره خانواده، با هدف ایجاد شرایط و محیط آرام و 

پذیــرا وهمچنین آموزش نحوه صحیح برخورد و رفتار با 
بیمار اجرا می شود. 

* روان درمانی )قطع وابستگی روانی( 
روان درمانی، عمدتا فرآیندی است درازمدت با هدف 
بازسازی فرد و ایجاد تحوالت و تغییرات عمده و وسیع در 
سبک زندگی و ساختار شخصیتی بیمار با عنایت به اینکه 
پس از ترک جسمانی )سم زدایی( عوامل زمینه ساز اعتیاد 
از میــان نرفته و امکان گرایش مجدد به مصرف مواد در 
بیمار زیاد اســت، لذا با گذر از مرحله ســم زدایی جلسات 
گروه درمانی آغاز شــده و به صورت هفتگی یا 2 جلســه 
در هر هفته پیگیری می شــود، طی این جلسات بیماران 
با روش های حل مســاله مهار اســترس، جرات آموزی، 
تقویــت اعتماد و اعتماد به نفس ونیــز آموزش راه های 
پیشــگیری از عود ونیز تقویت انگیزه آشنا می شوند، در 
ادامه بیمــاران به گروههای خودیاری مددکاری معرفی 
می شــوند که تداوم آن 6ماه به طول می انجامد. الزم به 
ذکر است بیماران از بدو پذیرش به مدت یک سال تحت 

پیگیری قرار گرفته و وضعیت آنها بررسی می شود.
معاونت اجتماعی نیــروی انتظامی غرب 
استان تهران

ناچیز شــهریار، اعتیاد چیست ؟  درآمد 
قدس و مالرد از بوم گردی 

اکبر رستمی
تحقق شعار رونق تولیدی و عملی شدن شعار 
امســال در بعد گردشــگری و صنعت بومگردی 
یکی از راهکارهای توانمند سازی اقتصادی برای 

روستاهاست.
بوم گردی ظرفیتی جدید در گردشگری است 
که مســافر خســته از زرق وبرق زندگی صنعتی 
و ماشــینی امکانی می یابد تا زیر آســمان صاف 
و پرســتاره روســتا، با پدیده های بکر فرهنگی و 
طبیعی مناطق مختلف کشور آشنا شود.بوم گردی 
از جمله صنایعی است که با توسعه آن در روستاها و 
تقویت زیرساخت های گردشگری می توان رونق 
اقتصادی خاصی به روســتاها بخشید.متاسفانه 
بــا رکــود در ادارات میراث فرهنگی و توســعه 
گردشگری شهرستانهای شهریار ، قدس و مالرد 
که در آن برخی مسئوالن منفعل و بدون برنامه تاثیر 
گذاری ، فعالیت دارند ، دست شهرستانهای غرب 
استان تهران را در دستیابی به درآمد های عمومی در 
حوزه گردشگری و معرفی این مناطق که از غنای 
باالی تاریخی و گردشــگری برخوردار هستند، 
خالی گذاشــته است.روزمرگی برخی بخشداران، 
دهیــاران ، فرمانداران و مســئوالن حوزه میراث 
فرهنگی و گردشــگری در معرفی پتانسیل های 
موجود در بخش گردشــگری و بومگردی ، یکی 
از آســیب های جدی مردمانی است که در مناطق 
پر جاذبه زیســتی زندگی می کنند. در همین راستا 
در حوزه بخش شهرستان قدس روستاهای زرنان 
باال و پایین * شهرهای وحیدیه، شهریار* مالرد و 
صفادشت  با وجود پتانسیل های موجود در اولویت 
اجرای طرح  های بومگردی و گردشگری هستند 
تا بتوان از این طریق عالوه بر اینکه شهرستانهای 
پر قدمت شــهریار، مالرد و قدس دراستان و حتی 
کشور در حوزه گردشگری و بومگردی معرفی کرد، 
اقتصاد این مناطق را هم با اجرای طرح های جذاب 
و گردشگر پذیر، رونق داد. یاد آور می گردد با انجام 
چنین طرح هایی می توان هم اشتغالزایی نمود هم 
اقتصاد مردمان این مناطــق را غنی کرد و هم به 

رونق تولید روستایی کمک شایانی کرد.

یادداشت

عملیــات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه حدود 
2400 واحد مســکونی با مدیریت و نظارت شرکت عمران 
شــهر جدید اندیشه وبا مشارکت بخش خصوصی، آغاز و با 

جدیت ادامه دارد.
کلنــگ زنــی این پروژه عظیــم و تاثیر گــذار که در چند 
هفته  گذشــته توســط وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور 
بسیاری از مســئوالن شهرستان، استان و کشور در مرکز 
شهر اندیشه ) زمین های پیرامون بازار نقش اندیشه ( به 
زمین زده شــد، زمینه ساز خانه دار شدن بیش از 2000 
خانوار خواهد شــد و بدینوســیله التهاب موجود در بازار 
مســکن را کاهش خواهد داد. مهندس مهدی مسلم خانی 
درباره این طرح مهم اظهار داشــت: شــرکت عمران شــهر 
جدید اندیشــه در راســتای اهداف دولــت، با هدف جلب 
رضایت مردم والیی ایــن منطقه، اقدامات خوبی با اجرای 
پروژه هــای اثر گذار انجام میدهد که یکی از مهمترین آن 

اقدامات، احداث واحد های مســکونی مورد نیاز مردم در 
مرکز شهر می باشد.

رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت عمران اندیشه 
با اشــاره به اینکه با اجرایی شــدن ایــن طرح عظیم، بیش 
از 30هزار نفر بطور مســتقیم وغیر مستقیم دارای شغل 
می شــوند، تصریح نمود: شــهر جدید اندیشــه از ظرفیت 
باالیــی در زمینه های مختلف برخوردار اســت که با برنامه 
ریــزی و مدیریت صحیح می تــوان در آن قدم های موثری 
برداشت. این شهر به دلیل نزدیکی به پایتخت و همچنین 
داشتن امکانات رفاهی و خدماتی گوناگونی مانند امکانات 
ورزشــی، تفریحــی، تجاری و آموزشــی، جــاذب مهاجرین 
می باشــد که باید برای افزایش جمعیت این شــهر برنامه 

ریزی های مدون و مناسبی داشت.
وی در حضــور وزیــر مســکن و شهرســازی، اســتاندار 
تهران، نماینده مردم در مجلس و دیگر مســئوالن استانی 

و کشــوری گفت: شــرکت عمران اندیشــه، طــرح مترقی 
مرکز شــهر اندیشــه را که دارای مولفه های بســیار خوب 
و اســتانداردی اســت، بزودی اجرایی خواهــد کرد که با 
عملیاتی شــدن این طرح زیبا و جذاب، اندیشــه به جایگاه 
شــهری و اجتماعی ویژه ای در اســتان و حتی کشور دست 

خواهد یافت.
مســلم خانــی در پایان بیان داشــت: مجموعه همکاران 
ما در شــرکت عمران اندیشــه در کنار مجموعه شهرداری 
وشورای این شهربا برنامه ریزی، تدوین و اجرای طرح های 
مورد نیاز شهر و منطقه در پی جلب رضایت مردم است که 

از اهداف واالی نظام می باشد.
اسامی ) وزیر مسکن و شهرسازی  ( اقدامات و مدیریت 
شرکت عمران شهر اندیشه را خوب و قابل تقدیر دانست 
وزیر مســکن و شهرســازی هــم در این مراســم گفت: 
دولــت در امر مســکن بــا تامین زمین مورد نیــاز با قیمت 

مناســب، با مشــارکت بخش خصوصی نســبت به احداث 
واحد های مســکونی مورد نیاز مردم، اقدام می کند. وزیر 
افزود: طرح اقدام مســکن ملی و تکمیــل واحد های باقی 
مانده از طرح مســکن مهر را به همیــن منظور با تمام توان 
در دســتور کارقرار داده ایم. امیدوارم با مشارکت بخش 
خصوصی هرچه بهتر و ســریعتر بتوانیم مشــکات مسکن 

کشور را رفع نمائیم.
گفتنی اســت در مراسم فوق، نماینده مردم در مجلس، 
فرماندار شــهریار و تعدادی از پیمانکاران پروژه به ایراد 

سخن پرداختند.

آغاز احداث و عرضه بیش از2000 واحد مسکونی
 دراندیشه توسط شرکت عمران

» اطالعیه «
با عنایت به آغاز عملیات اجرایی پروژه های مســکونی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مســکن در شهر اندیشه، به آگاهی مردم شریف می رساند در 

صورت هر گونه واگذاری واحد های مذکور، زمان و شرایط واگذاری از طریق پایگاه اطالع رسانی این شرکت و رسانه های عمومی، اعالم خواهد شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه

عضو شورای شهر قدس: 

تمام شهر قدس را بافت فرسوده اعالم کرده ایم
عضو شورای شــهر قدس گفت: با هدف 
زدودن فرســودگی ازچهره شهرمان وتبدیل 
آن بــه نمایی زیبا و نو ، در پارلمان شــهری، 
تمام شــهر را به عنوان بافت فرسوده مصوب 

کرده ایم.

منصور حیدری افزود: اگر مالک یا مالکینی 
بیایند چند ملک قدیمی را تجمیع کرده و بنایی 
جدیــد ومقاوم احداث نمایند، از تســهیالت 
بســیار خوب بهره مند خواهند شد. وی ادامه 
داد: تا 75 درصد بسته تشویقی برای مالکین 

جهت نوســازی و مقاوم سازی ملک خود از 
سوی شــهرداری قدس در نظر گرفته شده 
است . این فرصت بسیار خوبی است با  کسانی 
که تمایل دارنــد، ملک قدیمی و ناایمن خود 
را بــه بنایی مقاوم و زیبا تبدیل کنند. حیدری 

درباره حریم قانونی شــهر هم گفت: یکی از 
مغایرتهای مهمی که در طرح تفصیلی وجود 
دارد، متراژ حریم است که آن را در طرح جدید 
لحــاظ کرده ایم تا با اصالح آن بتوان خدمات 

بهتر و بیشتری ارائه کرد.

گرانی قیر و آسفالت، چالش 
شهرداری ها

امروز قیمت یک متر مربع فرش ماشــینی از یک 
متر مربع آسفالت ارزان تر است.

گرانی قیر و آسفالت، شهرداری ها را با چالش های 
زیادی روبرو کرده است . بطوری که امروز قیمت هر 
متر مربع آســفالت بیش از 50 هزار تومان است که به 
هزینه های اجرایی به بیــش از 100 هزار تومان می 
رسد.این در حالی است که قیمت یک متر مربع فرش 

ماشینی کمتر از قیمت یک متر مربع آسفالت است.
مســعود مختاری شهردار شــهر قدس درادامه 
صحبت های خود گفت: نبود اسناد ملکی در این شهر 
مردم و مســئولین اجرایی را با مشکالت عدیده ای 
روبــرو کرده به همین دلیل توافق هایی با اداره اوقاف 
صورت گرفته تا این مسئله بسیار مهم در سریعترین 
زمان و به بهترین شکل حل شود. مختاری همچنین 
در خصــوص نحوه و میزان اجــرای طرح فاضالب 
شهری  هم اظهار داشت: با نشستی که با مدیر عامل 
آب و فاضالب غرب اســتان تهران داشــتیم درباره 
اجرای هر چه ســریعتر این طرح مهم صحبت شــد. 
در حال حاضر حدود 30 درصد از شــبکه اجرا شــده 
وعلیرغم اینکه شورای شهر کمک خوبی با مصوبات 
خودبــه آب و فاضالب کرده، اما اقدامات آبفا جدی و 
مناســب نبوده و اگر به همین شکل پیش برود، مدت 
زمان نهایی شــدن این پروژه به 10 سال هم خواهد 
رســید.ما از اداره آبفا تقاضا داریم نگاه ویژه ای به این 
موضوع داشــته باشد تا دیگر شاهد مشکالت عدیده 
شهری و مردمی در این زمینه، نباشیم. وی با اشاره به 
خطرات ناشی از بافت های فرسوده شهر هم تصریح 
کرد: پرداختن به این موضوع ، بســیار مهم و ضروری 
هســت و ما هم با مصوبه شورای شهر تصمیم داریم 
در اراضی 33 هکتاری پس از تصویب در کمیســیون 

ماده 5 نسبت به احداث مسکن جدید اقدام کنیم.
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رئیس شورای اسالمی شهر قدس با اشاره به تاثیرات تصمیم های مسووالن 
بــر زندگی مردم گفت: تصمیم گیری مســئوالن منتج به تغییرات در زندگی 
شــهروندان می گردد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای 
اسالمی و شــهرداری قدس؛ نقی علی وند در جلسه شورای هماهنگی حمل 

ونقل و ترافیک شهرستان قدس ضمن تقدیر و تشکر از  تصمیمات کارشناسانه 
این شــورا، گفت: اصالح دور برگردان بلوار ۴5 متری انقالب که یکی از معابر 
اصلی شهر است با هدف کاهش حجم ترافیک در روزهای آغازین سال 9۸ یکی 
از تصمیم های بسیار بجا و مناسب این شورا بود که تاثیر بسیار خوبی روی روان 

شدن ترافیک این خیابان داشت. جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک 
شهرستان قدس به ریاست دکتر لیال واثقی سرپرست فرماندار شهرستان قدس؛ 
برگزار و در خصوص اصالح هندسی برخی معابر و رفع مشکالت ترافیکی شهر 

بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

3تصمیم های مسووالن تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد ضمیمه رایگان 
روزنامه درغرب 

استان تهران

طی مراســمی از زحمات چندین ساله سرهنگ فیاض الهیاری تقدیر و سرگرد 
حبیبی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران شهرستان قدس معرفی شد.

انتصاب سرگرد »حسین حبیبی« به سمت 
فرمانده بسیج ناحیه سپاه شهرستان قدس

آغاز فاز اول پروژه پایانه 
مسافربری مدرن اندیشه

شــهردار شهر اندیشه اظهار داشت: اندیشه در  
موارد بسیاری سرآمد بوده و همچنان هست، این 
شــهر بر پایه یک برنامه ریزی دقیق اجرا شده و 
جمعیت را به خود جذب کرده اســت که امروز نیز 
الزم اســت ما به عنوان مسئوالن شهر باالترین 
میــزان خدمات را با بهتریــن کیفیت برای همه 

شهروندان این منطقه فراهم کنیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شــهر اندیشــه، بهروز کاویانی عنوان 
کرد: سال ها شــهروندان برای بهره گیری از زیر 
ساخت ها مشکالتی را متحمل شده انددر همین 
راســتا بعد از 15سال شــاهد این هستیم که این 
پایانــه مکانیزه و  مدرن در غــرب تهران و حتی 
فراتر از پایتخت  مــورد تصویب قرار گرفته و بعد 
از طی کردن مراحل قانونی اقدامات الزم صورت 

خواهد گرفت.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب 
که مرداد ماه ســال جاری زمــان آغاز فاز اول این 
پروژه است افزود: اعتبار تخصیص داده شده به این 
پــروژه  عظیم که طبق ِمُتد روز جانمایی و احداث 
می شــود خود بیانگر این است که مدت بسیاری 

برای اجرای این پروژه هزینه شده است
کاویانی ضمن تقدیر از اعضای شورای اسالمی  
شهر اندیشه که با حمایت خود شهرداری  را دلگرم 
کردند و همچنین فرمانداری جهت پاسخ سریع و 
صریح در خصــوص این مصوبه،بیان کرد:  اتمام 
مراحل اداری و  اولیه ســاخت پایانه مســافربری 
مدرن و مکانیزه اتوبوس و تاکســی های شهری  
اندیشــه اندکی زمان برده اســت اما امروز شاهد 
احیای این پروژه هستیم و بزودی طی دو ماه آینده 

کلنگ آغاز فاز نخست آن به زمین خواهد خورد.

شناسایی51 نقطه حادثه خیز 
در راه های غرب تهران 

رئیس پلیس راه شهرســتانهای غرب اســتان تهران 
در جمــع خبرنگاران گفت: با هدف حفظ هر چه بیشــتر 
جان افرادی کــه در راههای غرب اســتان تهران تردد 
می کنند، اقدام به شناســایی 51 نقطه ازمسیرهای حادثه 

خیز کردیم.
سرهنگ قباد قیطاســی در این باره اظهار داشت: در 
محدوده پلیس راهور حســن آباد با 12 نقطه – محدوده 
پلیس راه شهریار به تهران با ۸ نقطه و محدوده پلیس راه 
صفادشــت با 10 نقطه حادثه خیز روبرو هستیم که برای 
اصالح هندســی این نقاط با ادارات راهداری، بخشداری 
و دیگر مســئولین مرتبط مکاتبه کرده ایم. وی ادامه داد: 
دربرخی از حوادث، پس از بررسی کارشناسان پلیس راه، 
اداراتی مانند راهداری و حتی شهرداری ها مقصر شناخته 
می شــوند که در نظریه کارشناســی پلیس به آن اشاره 
می شود. ما با دادســتان های شهرستانهای غرب استان 
تهران در این خصوص صحبت هایی داشــتیم.  سرهنگ 
قیطاســی با بیان اینکه بیشترین تصادفات در ساعت 16 
الی 20 انجام می شــود، تصریح کرد: ۸0 درصد تصادفات 
درمحدوده 30 کیلومتری شهرها صورت می گیرد که 77 
درصد از آنها در حوزه راههای اصلی و 12 درصد در حوزه 

راههای روستایی رخ می دهد. 
یاد آور می شــوم بیشــترین آمار تصادفات متعلق به 
خودروهای ســواری با 7۴ درصد و موتور ســیکلت با 13 
درصــد و ســایر خودروها هم 7 درصد اســت که در این 
رابطــه عدم توجه به جلو با ۴0 % و عدم توانایی در کنترل 
خودرو با 11 درصد از مهمترین علل وقوع تصادفات بوده 
اســت. رئیس پلیس راه غرب استان تهران بیان داشت: 
طرح هایی برای کاهش تصادفات ، ســالم سازی تردد و 
آرامش اســتفاده کنندگان از خودرو و راه در تابستان 9۸ با 
آغاز مســافرت های تابستانی از ابتدای خرداد سال جاری 

در دست اقدام داریم.

خبر خبر

شــهردار صباشــهر در گفتگو با جام جم غرب استان تهران، توسعه راههای 
مواصالتی وتکمیل رینگ شــهری را یکی از بارزترین اقدامات در این شهر ذکر 

کرد.
امیر کریمی با بیان اینکه با گســترش هر چه بیشتر راهها، صباشهر جان تازه 
ای خواهد گرفت بر تســریع در اجرای پروژه های معابر ســطح شهر، بهسازی و 

توسعه راهها و تکمیل رینگ های شهری تاکید کرد.
وی گفت: مهمترین پروژه های سال جاری شهرداری صباشهر که با تکمیل 
آنها تحول چشمگیری در شهر ایجاد خواهد شد، عبارتند از * احداث تقاطع غیر 
همسطح ورودی صباشهر * احداث راه ورودی دسترسی مستقیم از اتوبان ساوه 
* تعریض محور نســیم شهر تا قندیشــاد * تعریض خیابان چمران * تکمیل 
رینگ شــهری در محله مصطفی خمینی  * زیر سازی، جدول گذاری و آسفالت 
خیابان دانشگاه * بازگشایی خیابان یادگار امام محله مصطفی خمینی *  تکمیل 
ورودی جدید محله صالحیه از فرخنده خاتون * زیر ســازی، جدول و آســفالت 
ریزی خیابان زمزم * آسفالت ریزی خیابان امیر المومنین)ع(  * احداث کنار گذر 
ساحلی محله کبودین به اسالم آباد * آسفالت ریزی، زیرسازی خیابان مزرعه ) 
رینگ جنوبی قاسم آباد( که در پی اجرا و تکمیل هر یک از طرح های راه سازی، 
آســفالت ریزی هم خواهد بود. یادآور می شوم در کنار احداث و تکمیل راهها، در 
ســطح شهر اقدام به ایجاد پیاده راه هم خواهیم کرد.شهردار صباشهر در بخش 

دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در سال جاری پروژه های خوبی مانند احداث 
پارک شــهروند) بحران (  با 5هکتار مساحت * پارک 13 هزار متری شهید سبز 
آبادی در چهار راه کبودین * تکمیل استخر در بلوار شهید تاجیک * سالن ورزشی 
یونس امامی ) کشــتی و رزمی ( * پیست دوچرخه که مسیر آن از بلوار تاجیک تا 
انتهای پارک بحران و همچنین احداث بزرگترین ســالن ورزشی چند منظوره با 
2500 نفر گنجایش تماشاگر، افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی 
ادامه داد: اقدامات دیگر مجموعه شهرداری که به تصویب اعضای شورای شهر 
صباشــهر رسیده است. انجام خواهد گرفت عبارتند از: احداث درمانگاه اورژانس 
* احداث مدرســه خیرساز در محله اسالم آباد * احداث کالنتری در محله ویره 
که زمین آن را شهرداری تامین کرده است * احداث پارکهای محلی در مناطق 

مورد نیاز و چندین پروژه دیگر.
باالترین سرانه بودجه عمرانی بین شهرهای زیر200 هزار نفر استان تهران 
و دومین ســرانه عمرانی بین ۴2 شــهر اســتان تهران را شهر صباشهر دارد که 
این نشــانه تالش مضاعف و تحرک بیش از پیش مجموعه مدیریت شــهری 
برای جلب رضایت مردم اســت.  کریمــی در زمینه تکریم ارباب رجوع و احقاق 
حقوق مردمی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شــهر به منظور کمک تسریع در 
تامین مطالبات شــهروندان با تمامی دستگاهها تشریک مساعی و گاها وظایف 
آنها را به عهده می گیرد و فشــار مضاعف کاری را تحمل می کند تا بلکه وظیفه 
اجتماعی خود را انجام دهد. وی با اشاره به اینکه اولین هدف مجموعه شهرداری 
وشورای شــهر پاسخگویی به مشکالت مردم اســت، اظهار داشت: در همین 
راســتا ضمن اینکه هفته ای یک روز را مختص دیدار مردمی قرار داده ایم، بطور 
مرتب هم گوش شــنوای مراجعین هستیم و در راستای رفع مشکالت مرتبط، 
پیگیری های الزم را انجام می دهیم. شــهردار گفت: رفع خاموشی های سطح 

شــهر – ساماندهی رودخانه شــاد چای  - پرداختن به اوقات فراغت جوانان – 
جانمایی زمین برای احداث تصفیه خانه و چند اقدام دیگر از برنامه های مجموعه 
شــهرداری و شورای شهر در سال گذشــته بوده که در سال جاری پرداختن به 
این امور نیز ادامه خواهد داشــت تا مردم خوب شــهر طعم شــیرین خدمت را 
بچشــند.کریمی همچنین عنوان کرد: شــهردار عالوه بر عمران شهر، وظایف 
دیگری هم برعهده دارد تا بتواند ) توســعه پایدار ( را محقق ســازد چرا که توسعه 
فقط عمران شــهر نیست و به ســان مجموعه ای می باشد که چونان حلقه های 
زنجیر به هم پیوســته اند . لذا شهرداری اقداماتی مانند، ممیزی محدوده قانونی 
و حریم شــهر، ایجاد نشاط اجتماعی، اوقات فراغت جوانان، کاهش آسیب های 
اجتماعی، گسترش فضای سبز، زیبا سازی سیمای شهر، فعالیت های فرهنگی 
در مناسبت های ملی و مذهبی و چندین اقدام دیگر را در طول سال اجرا می کند. 
شــهردار تاکید کرد: شــهرداری بدون همراهی دیگر دســتگاهها و خاصه 

شهروندان نمی تواند چنین رسالت سنگینی را بر دوش بگیرد.
مهندس کریمی در شــورای اداری شهرستان شهریار ویژه صباشهر ضمن 
اعالم گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات اذعان داشت : شهرداری 
صباشهر سال 9۸ باالترین سرانه بودجه عمرانی بین شهرهای زیر دویست هزار 
نفر استان تهران و دومین سرانه عمرانی بین ۴2 شهر استان تهران را دارد و این 
نشانه تالش مضاعف و تحرک بیش از پیش مجموعه مدیریت شهری صباشهر 

برای جلب رضایت مردم است.
 شــهردار صباشهر به تنوع مطالبات مردم از شهرداری اشاره می کند و در این 
باره توضیح می دهد که عرفا مردم وظایف سایر دستگاه ها را از شهرداری و شورای 
شــهر مطالبه می کنند.  در همین رابطه مجموعه مدیریت شهر به منظور کمک 
به تســریع در تامین مطالبات شهروندان با تمامی دستگاه ها تشریک مساعی و 

گاهی وظایف آنها را به عهده می گیرد و فشار مضاعف کاری را تحمل می کند. 
مدیریت شهری صباشهر با کمک شورا و دیگر دستگاه های مربوطه پاسخ به 

مشکالت مردم را اولین هدف خود در سال جاری قرار داده است.
 کریمی در ادامه به برخی از مصوبات شــورای اداری ویژه شهرصباشهر اشاره 

کرد وتصریح نمود :
- تکمیل رینگ شهری در محله مصطفی خمینی و خیابان زم زم)شهرداری 

صباشهر ،فردوسیه و شاهدشهر( 
- اســتقرار کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در صباشــهر)تامین اجتماعی و 

شهرداری(
- تکمیل مطالعات منطقه صنعتی صباشهر و تعیین تکلیف نهایی)شهرداری 

-فرمانداری(
- مطالعات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شهرک مصطفی خمینی)آبفا(

- ســاخت یک  مدرسه در اسالم آباد و اختصاص زمین برای احداث مدارس 
مورد نیاز)شهرداری-آموزش و پرورش(

- تسریع در احداث ورودی صباشهر)شهرداری(
- احداث درمانگاه و اورژانس ویره)شهرداری-بهداشت و درمان(

- روشــنایی اتوبان ســاوه تا ورودی صباشهر)فرمانداری-شهرداری-اداره 
برق(

ساماندهی رودخانه شادچای)شهرداری-آب منطقه ای(
- رفع خاموشی سطح شهر)شهرداری-اداره برق(

- اوقات فراغت جوانان)فرهنگ و ارشاد-شهرداری(
- جانمایی زمین مورد نیاز احداث تصفیه خانه صباشهر - )ابفا(

- تامین زمین و احداث ساختمان کالنتری ویره)شهرداری-نیروی انتظامی(

با توسعه شبکه راه ها و تکمیل رینگ شهری؛

 صباشهر جان تازه ای خواهد یافت

رئیس دادگستری شهرســتان شهریار، کمبود نیرو 
را از مهمتریــن علل اطاله دادرســی در دادگســتری و 

دادسرای شهرستان شهریار ذکر کرد.
قاضی القضات شهریار در گفتگویی با جام جم غرب 
اســتان تهران با بیان اینکه به دلیل حجم زیاد کار، نمی 
توان خدمات مطلوبی ارائه کرد، اظهار داشت : شهرستان 
شــهریار به دلیل مهاجر پذیری بــاال و تعدد قومیت ها، 
دارای جرایم باالیی است که همین موضوع باعث شده 
تعداد پرونده ها در دادگســتری و دادســرای شهرستان 

افزایش یابد.
بــا توجه به تعــداد کادر اداری و قضایی شــاغل در 
دادگســتری و دادســرای شهریار ، رســیدگی به تمام 
پرونده ها در مدت زمان مطلوب ســخت است.کار قضا 
کار پیچیده، حساس و دقیقه است و هر رای قاضی تاثیر 
مستقیمی در تمام الیه های زندگی مردم دارد لذا قضات 
ما با هدف رعایت تمام جوانب و عدم تضییع حقوق مردم، 
با صرف زمان زیاد اقدام به بررســی پرونده ها می کنند 
که همین دلیل طوالنی شــدن زمان صدور رای نهایی 

می باشــد. امیدوارم با افزایش تعــداد قضات بتوانیم با 
ســرعت بیشتری پرونده ها را رســیدگی کنیم و حقوق 

مردم به طور کامل رعایت گردد.
حسینی با اشاره به اینکه نیاز به حداقل ۴0 قاضی دیگر 
داریم، تصریح کرد: طبق استاندارد دادستانی کل کشور 
در تعیین تعداد قضات برای هر شهرستان ، آمار جمعیت 
مالک اســت که بنده بر این موضوع نقدی دارم و نظرم 
این است که در تعیین تعداد قضات باید جمعیت کیفری 
و تنــوع قومی هر منطقه لحــاظ گردد چرا که هر میزان 
تنوع در قومیت های یک شهرستان افزایش داشته باشد 
مقدار وقوع جرایم مختلف هم بیشتر می شود و به تناسب 

تعداد پرونده های قضایی نیز افزایش می یابد.
 مــن در همین جا از تمــام همکاران خود که بیش از 

ظرفیت و توان خود تالش می کنند قدردانی می کنم.
وی درادامــه افــزود: عمده جرایم مهمــی که در 
شهریاررخ می دهد عبارتند از : مواد مخدر که شهریار به 
لحــاظ وضعیت جغرافیایی ، محل ترانزیت و دپوی مواد 
مخدر اســت. دومین جرم در شهرستان، سرقت است و 
جرایمی مانند نزاع و درگیری، تخلفات سایبری و فضای 

مجازی در رده های بعدی قرار دارند. پرونده های مربوط 
به ســاخت و ســازهای غیر مجاز هم از آمار نا متعارفی 

برخوردار است.
در خصوص ســاخت  وســازهای غیر مجــاز که از 
پرونده هــای مهم مجموعه قضاســت باید بگویم که 
تبدیل غیر قانونی باغها و اراضی کشــاورزی به مراکز 
تجاری، مسکونی و حتی صنعتی که توسط سود جویان 
در اکثر شــهرهای شهرستان رخ می دهد.در این رابطه 
دادســتانی ورود می کند که اخیرا هم با رای دادســتان 
محترم تعــداد زیادی از این فضاها توســط اداره جهاد 
کشــاورزی تخریب شد.یادآور می شــوم دادگستری 
شــهریار با حفظ حقوق عمومی نزدیک به 1سال است 
که اقدام به تشــکیل شــورای حفظ حقوق بیت المال 
کرده است یکی از مصوبات این شورا، آزاد سازی حریم 
رودخانه بوده. آزاد سازی حریم رودخانه شادچای که در 
ماههای اخیر انجام شــد جلوی بروز خطرات بسیاری را 
گرفت. باتوجه به ســیل اخیری که رخ داد، احتمال وقوع 
خســارتهای مالی و جانی زیادی در شهرستان بود که با 

درایت و اقدام بموقع جلوی آن گرفته شد.

رئیس دادگســتری شــهریار درباره شوراهای حل 
اختالف هم گفت: ما در شــهریار 15 شعبه شورای حل 
اختالف داریم که ۴شــعبه مربوط به صلح و ســازش و 
11 شــعبه هم کار رســیدگی به پرونده های ورودی را 
انجام می دهند .بطــور میانگین ماهی 1000 پرونده در 
شــوراهای حل اختالف ثبت می شود. فلسفه وجودی 
شوراهای حل اختالف ، حل اختالفات مردمی از طریق 
صلح و ســازش است که متاسفانه این روند در گذر زمان 
تغییر پیدا کرده و شــوراها از وظیفــه ذاتی خود فاصله 

گرفته اند.
در حــال حاضر شــوراها به نهاد درجــه 2 قضایی 
مبدل شــده اند که عدم کارآیی و نداشتن مهارت افراد 
حاضر در این شــعبات جهت صدور رای یا رسیدگی فنی 
وتخصصی، ســطح رضایت مندی مردم را کاهش داده 

است.
حســینی در پایان از دســتگاههای متولی و مرتبط 
خواست با فرهنگ سازی، زمینه وقوع جرایم را کاهش 
دهند و بســتر زندگی ســالم و با نشــاط را میان افراد به 

وجود آورند.

کمبود نیرو، مهم ترین علت
 اطاله دادرسی
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بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
حافظکه به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

خبر

درصــدی   24 کاهــش 
تصادفات در غرب تهران

رئیس پلیس راهور شهرســتانهای غرب اســتان 
تهــران در جمع خبرنگاران گفت: طــی بازه زمانی دو 
ماهه ابتدای 9۸ با کاهش 2۴درصدی تصادفات  نسبت 

به دوماهه سال قبل روبرو هستیم.
سرهنگ حامد محمودی توضیح داد: در تصادفات 
فوتی در مدت زمــان 2 ماهه 9۸ با 3۸ درصد کاهش ، 
در تصادفــات  منجربه جرح با 15 درصد و درتصادفات 
خســارتی با25 درصد کاهش  و در مجموع با 2۴ درصد 
کاهش در تمــام تصادفات در شهرســتانهای غرب 
استان تهران روبرو هســتیم که این آمار خوب ، نشان 
از عملکرد مناســب پلیس راهور دارد.وی بابیان اینکه 
آمــار تصادفات جرحی در تمام شهرســتانهای غرب ا 
ســتان تهران با 15 درصد کاهــش روبرو بوده ، اظهار 
داشت: پلیس طی این مدت با رانندگان پر خطر برخورد 
قاطع داشته وهمچنان نیزدر ایام دیگربا چنین رانندگانی 
برخورد قانونی خواهد داشــت،  آمار این نوع اقدام راهور 
در مدت زمان مشــخص اعالمی،  از 30 درصد افزایش 
برخوردار بوده اســت .ســرهنگ محمودی دربخش 
دیگری ازســخنان خود گفت: شناســایی نقاط حادثه 
خیز شهرها توسط کارشناسان پلیس بطور مرتب رصد 
می شود و در شورای ترافیک شهرستانها به عوامل آن 
اطالع داده می شود. رئیس پلیس راهور تصریح کرد: در 
همین رابطه طی سال گذشته در 15 درصد ازتصادفات 
رخ داده، اداراتی مانند شهرداری ها و راهداری ها از سوی 
کارشناسان راهنمایی رانندگی مقصر شناخته شدند . ما 
همواره بر استانداردســازی لوازم به کارگیری ترافیکی 
، اصالح هندسی و مناسب سازی مسیر ها و گذرگاهها 

تاکید داریم تا با کمترین حوادث روبرو باشیم.
وی خاطر نشــان ســاخت: عدم توجه به جلو، عدم 
رعایــت حق تقدم و ســرعت باال از بیشــترین علل 
تصادفات اســت که بیشتر در ســاعات 16 الی 2۴ رخ 

می هد.

وزارت آمــوزش  وپرورش هرســاله در اطالعیه و 
بخشــنامه های مختلف دریافت هرگونه وجه از سوی 
مــدارس را ممنوع اعالم می کنند و در ســخنان خود 
پیوســته از اجباری نبودن کمک به مدرسه و برخورد با 
مدارســی که منجر به تخلف و به  اجبار هزینه کمک به 

مدرسه اخذ می کنند، می گویند.
غالمرضا جباری - خبرنگار جام جم غرب 
استان تهران: همواره موضوع کمک به مدرسه یکی 
از معضل های دائمی والدین در روزهای تحویل گرفتن 
کارنامه فرزندشان است و همیشه از خود سؤال می کنند 
که مگر طبق قانون اساسی، آموزش وپرورش در ایران 
رایگان نیســت؟ پس چرا ما باید ساالنه هزینه ای تحت 

عنوان »کمک به مدرسه« پرداخت کنیم؟
چنــد روز پیش، حســینعلی حاجی دلیگانی یکی از 
نماینــدگان مجلس در تذکری به رئیس جمهور عنوان 
کرد که « تدبیری جهت جلوگیری از دریافت اجبارگونه 
وجــه از والدین دانش آمــوزان علی رغم انکار تکراری 

مقامات آموزش وپرورش در مدارس بیندیشید«
وی در ایــن تذکــر یادآور شــده بود: »بر اســاس 
اصل 30 قانون اساســی دولت موظف اســت وسایل 
آموزش وپــرورش رایگان را برای همــه ملت فراهم 

نماید«.
* دریافت هرگونه وجهی هنگام ثبت نام 

از دانش آموزان، ممنوع است
زهــرا مظفر، سرپرســت اداره کل ارزیابی عملکرد 
و پاســخگویی به شــکایت آموزش  وپرورش، درباره 
»دریافت وجه از والدین هنگام ثبت نام از دانش آموزان«، 
عنــوان می کند:                                                                                                                                                                                                                                                     دریافت هرگونه وجهی هنگام ثبت نام 
از دانش آموزان، ممنوع است و اگر مردم این موضوع را 
مشاهده کردند باید به اداره بازرسی منطقه خود مراجعه 

کنند.
از  مــدارس  دریافتــی  بودجــه   *

آموزش وپرورش کافی نیست
اما از ســوی دیگر مدیرانی که دلسوزتر هستند باب 
دلشــان را بازکرده و از کمبود بودجه در مدارس دولتی 
می گوینــد، آن هــا معتقدند که اولیــا باید کمک  حال 
مدارس دولتی باشــند چراکه بودجه دریافتی مدارس از 
آموزش وپرورش منطقه بــرای هزینه آب و برق و گاز 
کافی نبوده و اگر والدین به کمک مدارس نیایند، دغدغه 
فکری معلمان به جای تــالش برای تدریس صحیح، 
تالش برای عــدم قطع آب و برق و گاز مدارس خواهد 

بود.
* هزینــه کمک به مدرســه برای برخی 

خانواده ها زیاد است و نباید اجباری باشد
یکی از مادران دانش آموزان در گفت وگو با خبرنگار 
فارس اظهار می کند: » من سه فرزند دارم که همه شان 
محصل اند، برای هرکدام باید مبلغی در حدود 100 الی 

150 هزار تومان بابت هزینه کمک به مدرسه پرداخت 
کنم، شغل من خانه داری و شغل همسرم کارگری است، 
این مبلغ برای خانواده ما خیلی زیاد است و نباید اجباری 

و زوری باشد«.
یکــی از والدین دانش آموزان در ســامانه »فارس 
من«، اقدام به ثبت سوژه جدید با عنوان »بابت تحویل 
کارنامه پول اجباری می گیرند« می کند و در این سوژه 
به مبلغ باالی کمک به مدرسه اشاره می کند و می گوید: 
خدا شــاهده از اول ســال تحصیلی تا امروز حدود 150 

تومن از ما پول گرفتن.
* بــه طور میانگین ســاالنه مدارس 60 
میلیــون تومان کمک به مدرســه دریافت 

می کنند
در ادامه به تعداد دانش آموزان مدرســه اشــاره می 
کند و می افزاید: »شــما حســاب کن اگــه از ۴00 نفر 
دانش آموز یک مدرســه 150 هزار تومان پول بگیرن 

چقدر میشه؟؟؟ «
بــا توجه به اینکه در مدارس دولتی، قشــر مختلفی 
از دانش آموزان با ســطح اقتصــادی متفاوت در کنار 
یکدیگر تحصیــل می کنند می توان دریافت که هزینه 
100 هزارتومانی کمک به مدرســه شــاید برای یک 
خانواده ســنگین باشــد ولی برای خانواده دیگر نه  تنها 
سنگین نیســت بلکه توانایی پرداخت مبلغ بیشتری را 
نیز دارند، اما اینکه چرا هردوی این خانواده ها در هنگام 
پرداخت کمک به مدرســه گله  مند هستند، جای سؤال 

دارد.

* شفافیت در مدارس، راه چاره است
سیده رقیه قاسمی کارشناس علوم تربیتی می گوید: 
»شــاید یکی از اصلی ترین دالیل گله مندی خانواده ها 
عدم شفافیت در محل هزینه کرد این مبالغ باشد، چراکه 
با یک حســاب سرانگشــتی متوجه می شوند اگر همه 
خانواده ها هزینه کمک به مدرسه را پرداخت کنند، این 
وجه هنگفت در طــول 9 ماه تحصیلی به چه صورت و 

چگونه هزینه می شود؟«
* شــفافیت در رأس کار مدیران مدارس 

قرار گیرد تا مردم اعتماد کنند
قاســم رنجبر، کارشــناس آمــوزش ابتدایی نیز 
دراین باره تأکید می کند: »مدیران مدارس باید شفافیت 
را در رأس کار خــود قرار دهند تا والدین برای کمک به 
مدرسه آسودگی خاطر داشته باشند، اگر در هزینه های 
کمک به مدارس شفافیت وجود داشته باشد، خانواده ها 
با اطمینان خاطر بیشــتری به مدارس کمک می کنند، 
چراکه می دانند مبلغی که پرداخت کرده اند چطور هزینه 

شده است«.
بااین حال با توجه به نظراتی که کارشناســان ارائه 
می دهنــد لزوم توجه به شــفافیت مالــی در مدارس 
بیش ازپیش حس می شود، اینکه هزینه های دریافتی و 
خرج کرد شفاف شود و خانواده ها در جریان جزئی ترین 
خریدها قرار بگیرند، با سخاوت و مناعت طبعی که دارند 
اگر کمبودی در مدرسه مشاهده کنند حتمًا در هزینه های 
آن شــریک می شوند و به ســرعت دست به دست هم 

می دهند تا مشکالت مدارس را کم کنند.

پروژه احداث فرهنگســرای دریافت هرگونه وجه از سوی مدارس ممنوع است 
مالرد با سرعت در حال اجراست

پروژه احداث فرهنگســرای شــهر مالرد با سرعت 
در حال اجرا اســت و شــهرداری مالرد توانســته است 
درســالهای اخیر اقدامات مناســبی در راستای افزایش 

فضای فرهنگی و ورزشی انجام دهد .
سرپرســت شهرداری مالرد با اشــاره به این مهم از 
ادامه روند ســاخت پروژه فرهنگســرای شهر مالرد در 
راستای ایجاد اماکن فرهنگی برای شهر مالرد خبر داد 
وگفت : پروژه فرهنگسرای شهر مالرد با تمهیداتی که 
در راستای ادامه روند اجرای آن اندیشیده شده است هم 
اکنون مراحل اجرایی خود را می گذراند و می توان آن را از 
مهمترین پروژه های فرهنگی شهر مالرد یاد کرد که در 
زمینی به وسعت 15 هزار مترمربع و زیر بنای 6 هزار متر 
مربع در حال احداث اســت . محمد رضا کاووسی با اشاره 
به پیشــرفت فیزیکی 20 تا 30 درصدی این پروژه روند 
اجرایی آن را مثبت ارزیابی نمود وتصریح کرد: این پروژه 
بسیار مناسب که در نقطه خوبی در سطح شهر جانمایی 
شــده است که شــامل ۴ بلوک ABCD می باشد که 
مســاحت بلوک A با 1۴ هزار متر مربــع و بلوک B با 
2هزار متر مربع و بلوک C با 1600 متر مربع ودر نهایت 
بلوک D حدودا 1000 مترمربع تشکیل شده که خواهد 
توانست بسیاری از نیازهای خاص فرهنگی واجتماعی 

مناطق مرکزی شهر مالرد را تحت پوشش قرار دهد .
کاووسی در ادامه خاطر نشان ساخت :  این پروژه هم 
اکنون در کنار پارک بزرگ مشاهیر شهر مالرد جانمایی 
شده است و مراحل احداث خود را با برنامه از پیش تعیین 
شده می گذراند که با توجه به پیش بینی های انجام گرفته 
خواهد توانســت در آینده فضای مناسبی را برای ارتقاء 
ســطح فرهنگی و سرانه ای شهرمالرد دراین خصوص 
ایفا می کند تا شــاهد استقبال عمومی توسط جوانان در 
حوزه های کتابخوانی ، شرکت در برنامه های فرهنگی 
، اجرای جشــنواره ها وبرنامه های مناسبتی و فرهنگ 

محور دراین مکان باشیم .
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تاثیرات منفی کاهش مصرف لبنیات بر مردم
با گران شــدن  مواد لبنی بویژه شــیر، ماست و 
خامه ، مقدار مصرف آنها با کاهش روبرو شده است.

ایــن کاهش مصرف کــه از اصلی ترین عوامل 
تامین پروتئین بدن هستند، تاثیرات خطرناکی روی 

جسم مردم گذاشته است.
کارشناســان علم تغذیه و پزشــکان مربوطه در 

اظهــار نظرات مختلفی ، کاهش ســرانه مواد لبنی 
توسط مردم که گرانی این مواد از علل مهم آن است 

را بسیار خطرناک عنوان می کنند.
براســاس آمار معاونت تغذیه وزارت بهداشت و 
درمان و ســازمان حمایت از مصــرف کننده ، طی 
ماههای گذشــته به دلیل تورم در بخش مواد لبنی ، 

میــزان مصرف لبنیات را در میان مردم کاهش داده 
و باعث بروز خطراتی در جسم مردم شده است.

کارشناســان با به صدا درآوردن زنگ هشدار در 
این بخش از مســئوالن مربوطه خواســتار کنترل 
قیمتها در انواع مواد لبنی مانند شــیر، ماست ، خامه 

و دوغ شدند.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست شهرستانهای غرب استان تهران: 

غالمرضا جباری

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر  شهرستانهای غرب استان تهران: 021-65264251

 تلفکس:   021-65252135

مدیر عامل شــرکت تعاونی انقالب شــهریار در گفتگو با خبرنگار جام 
جم غرب اســتان تهران اظهار داشت: این شرکت که در سال 1352 مجوز 
فعالیت خود را اخذ کرده، امروز در الیه های مختلف اقتصادی، آموزشــی، 
کشــاورزی، بازرگانی، خدماتی و حتی مالی، توان ارائه فعالیت و حرکت را 
دارد و لذا با توجه به برخورداری از پتانســیل موجود، شرکت تعاونی انقالب 

شــهریار توانایی تبدیل شدن به الگوی کشوری در حوزه تعاونی ها را دارد.
مهندس علی کریم پور تصریح کرد: با تصمیماتی که در هیئت رئیســه 
اتخاذ کرده ایم، مقرر شــده که فعالیت های شرکت در شاخه های مختلف 
جریان داشته باشد. یکی از این شاخه ها که در راستای ارائه خدمات اجتماعی 
و باال بردن سطح علمی و آموزشی است، تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش 
امضاء کرده ایم تا در مرکز آموزشــی دربخــش  رباتیک فعالیت کنیم. وی 

افزود: یکی از مهمترین حوزه  های فعالیتی  شرکت، بخش کشاورزی است 
که با تامین تجهیزات و ادوات کشــاورزی و ارائه آموزشــهای تخصصی به 
باغــداران، اقدامات خوبی داشــته و گامهای بلنــدی در ادامه راه با جدیت 

برخواهیم داشت.
همچنین کلینیک گیاه پزشــکی ما با برخورداری از متخصصان مربوطه 

خدمات و مشاوره های ارزنده ای به متقاضیان عرضه می کند.
مدیر عامل تعاونی انقالب ادامه داد: یکی از تصمیمات جدی شــرکت، 
حضور در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی است. با حضور در این حیطه، اقدام 
به تولید میوه های خشک خواهیم کرد.با این کار مفید عالوه بر اینکه اشتغال 
زایی صورت خواهد گرفت، از به هدر رفتن میوه ها و خسارت دیدن باغداران 
جلوگیــری می شــود و همچنین به اقتصاد منطقه هــم کمک می گردد. از 
دیگر برنامه های شــرکت در بخش کشاورزی، تهیه و عرضه  کود و سم در 

فروشــگاه  واقع در میدان حافظ، خیابان شهید درخشان می باشد. 
 در این باره با شرکت های بزرگی تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم که هم 
کود و هم ســم با کیفیت مورد تائید به باغداران عرضه گردد. آموزشــهایی 

هم درزمینه نحوه، مقدار و زمان مصرف آنها به خریداران داده می شــود. 

* رویکرد اقتصــادی، هدف آتی شــرکت تعاونی انقالب 
شهریار است

کریم پور توضیحی هم درباره فروشــگاه لوازم خانگی تازه افتتاح شــده 
تعاونی انقالب داد و درباره آن ابراز داشــت: در راستای طرح توسعه شرکت 
تعاونی که با رویکرد اقتصادی انجام گرفت، اقدام به راه اندازی فروشــگاه 

لوازم خانگی کردیم. 

در این فروشــگاه که به مساحت 600 متر می باشد 520 قلم انواع لوازم 
خانگــی عرضــه می گردد. قیمت اجناس در فروشــگاه مــا قابل رقابت با 
فروشــگاه های شهرستان و استان است و با شرایط ویژه ای به افراد عرضه 
می شــود. الزم است یادآوری کنم با توجه به شعار سال و نگاه هیئت رئیسه 
به مســائل داخلی کشور عزیزمان، بیش از 90 درصد از اجناس قابل فروش 
در این فروشــگاه از محصوالت ایران اســت که با هــدف حمایت از تولید 
داخلی تهیه و عرضه می گردد.رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی انقالب 
هــم با بیان اینکه نــگاه مثبت به تعاونی ها در بســیاری از امور اقتصادی، 
اثر گذار اســت، ابراز داشــت: بهترین ظرفیت و پتانسیل مردمی، در بخش 

تعاونی هاست.
ولی اهلل ترابی گفت: برای دستیابی به این موفقیت باید مجموعه نظام از 
تعاونی ها حمایت کند. وی بیان  نمود: معتقدم نظام می تواند با حمایت جدی 
از تعاونی ها و تســهیل در مســیر حرکت این حوزه اثر گذار، در عرصه های 
مختلف کشور معجزه ای ایجاد کرده و کشور را در خیلی از بخشها پویا نماید.

در گذشــته تعاونی ها یک نهاد کوچــک و ضعیف بودند که توان زیادی 
برای تاثیر گذاری در اقتصاد و اشــتغال کشور نداشتند .اغلب نگاه ها به این 
حوزه، نگاه های ســنتی بود، اما امروزه دیگر نمی شــود با آن افکار و ایده، 
تعاونی ها را هدایت کرد، پس باید مسیر فعالیت تعاونی ها تغییر کند وبه روز 

باشد تا از رشد مناسب، بهره مند گردند.
قطعا باید آئین نامه ها و دســتور العمل های مرتبط با تعاونی ها از ســوی 
مجلــس و دولت اصالح گردد وبا شــرایط زمانی وهمزمان با رشــد دیگر 

بخشها، به روز رسانی شود.
ترابــی تصریح کرد: حمایت، نظارت و هدایــت 3 رکن اصلی و مهم در 

شــفاف ســازی و توفیق در حوزه تعاونی هاست. اگر بســتر فراهم شود و 
حمایت ها از سوی نظام واقعی باشد، حالت ایستایی و رکود نخواهیم داشت 

وبا رشد فزاینده ای شاهد توسعه خواهیم بود.
مردم اگردر تعاونی ها دســت به دســت هم بدهند، می توانند مشکالت 

اقتصادی و غیره امروز کشور را حل کنند. 
رئیس هیئت مدیره تعاونی انقالب همچنین گفت: امروزه بخشنامه هایی 
که به ما می دهند، انقباضی اســت که همین موضوع دســت ما را در ارائه 

خدمات مفید، بسته است.
وی اظهار امیدواری کرد با همراهی خوب سهامداران و طرح و ایده های 
هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت تعاونی انقالب ، آینده ای روشن و روبه 

جلو پیش روی این شرکت  باشد.

 شرکت تعاونی انقالب، توان تبدیل شدن 
به الگوی کشوری را دارد


