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رئیس پلیس راهور غرب استان تهران:

تمهیدات پلیس راهور غرب استان
تهران برای بازگشایی مدارس

اتحادیه نانوایان
به مصوبات کمیتــه مقابله
با کرونا تمکیــن نمیکند
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دهیار روستای یوسف آباد صیرفی:

دهیاری یوسف آباد صیرفی ،برنامه
محور و هدفمند

شایداز زمان ورود رسمی اتومبیل به عرصه زندگی ما حدود یك قرن
بیشتر نمیگذرد ،ولی تاثیر این موجود آهنین بر پیكره سكونتگاههای
زیستی آنچنان شگرف بوده كه حداقل فقط جهت فضای تردد و رفت و آمد ( بدون
در نظرگرفتن پایانهها ،پاركینگهای عمومی ،اماكن خدماتی ،مراكز خرید و فروش،
پمپ بنزین ،پاسگاه راهنمایی و رانندگی و ...كه فلسفه وجودی آنها به اتومبیل
بستگی دارد)  25تا  30درصد از مساحت شهرها را در قالب معابر وشوار ع شهری به
خود اختصاص داده و از آنجایی كه بیشک زمان توقف اتومبیل بیشتر از زمان
حركت آن میباشد ،پس الزم است عالوه بر تعریف سطوح قابلتوجهی از شهر
برای آمد و شد اتومبیل ،مساحت چشمگیری از كالبدشهر به محل توقف یا
پاركینگ اختصاص یابد .
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با رویکرد جهش تولید ،کرونا و پساکرونا؛

رفع نیاز روستاها با مدیریت مسئوالن؛

آیین پایانی مسابقات ایده شو
برگزار شد

یوسف آباد صیرفی و قشالق
پیشرو در طر حهای همه جانبه
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فرمانده انتظامی مالرد در دفتر شهرک صنعتی
صفادشت:

2

امنیت عمومی شهرک صنعتی
صفادشت افزایش مییابد

مختر ع شهر قدسی:
ُ
هدف ما حفظ سالمت مردم با فناوری « ازن « است

ُ
دکتر علی بهشتی ،مختر ع دستگاههای ازن ژنراتور صنعتی
ُ
ُ
دائم کار و ازنایزر مدیکال در گفتگویی درباره اهمیت ازن اظهار
ُ
داشت :ازن یک موهبت الهی است .هرجاکه بحث تولید و
ُ
ضد عفونی مطرح است کاربرد ازن نمایان میگردد.
به گزارش جامجم بهشتی با بیان اینکه ثبت اختراع دستگاه
ُ
ُ
ازن ژنراتور صنعتی دائم کار و ازنایزر خانگی را در اختیار داریم ،
افزود :بومی سازی و فرهنگ استفاده از تکنولوژی این گاز در
ُ
شرکت ما ( دانش بنیان نوآوران ،ازن سازان پاسارگاد ) صورت
میگیرد .پانزده سال است که در این زمینه فعالیت داریم و
محصوالت خود را به کشورهایی همچون عراق ،افغانستان،
ترکیه ،ترکمنستان و چند کشور دیگر صادر کرده ایم.
همچنین در کشور آلمان نیز بر روی این فناوری کار میکنیم.
ُ
مدیر شرکت ازن سازان پاسارگاد با اشاره به اینکه تاسیس
ُ
اولین مرکز تحقیقات ازن در خاورمیانه با حمایت سازمان
بسیج علمی استان تهران صورت گرفته ،تصریح کرد :با فار غ
التحصیالن مقطع ارشد و دکتری برای ارائه رسالههای پایان
نامه همکاری علمی و مشاورهای داریم  .در همین زمینه با

دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی و دانشگاه آزاد واحد شهر
قدس تفاهم نامه امضا کرده ایم.
جلوگیری از بروز سرطان در کشور از اهداف ماست
ُ
یاد آور میشوم استفاده از گاز ازن را در برخی صنایع توسط
وزارت بهداشت ،جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نهادینه
کردهایم .مانند آبهای بسته بندی – استخرها – شیالت و
دیگر موارد.
در این زمینه پروژههای ملی خیلی خوبی داریم .استانداردهای
مختلفی مانند ( استاندارد کنسروها – استاندارد استفاده از
ُ
گاز ازن به جای فرمالین در مرغداریها و  ) ...را طی سالیان
متمادی تدوین کرده ایم و از اعضای تدوین برخی از
استانداردها بودیم.
ُ
در همین رابطه یک واحد درسی ازن شناسی در مراکز فنی و
حرفهای تدریس میکنیم و با حضور در دبیرستانها و آشنا
ُ
کردن دانش آموزان با فن آوری ازن اقدام به فرهنگ سازی
مینمائیم.
دکتر علی بهشتی ادامه داد :هرچند مجموعهای کوچک
هستیم اما مولد کارهای بسیار بزرگ و تاثیر گذاری میباشیم.
هدف ما صرفا فروش محصول نیست و تبدیل به بنگاه
نشده ایم بلکه به دنبال علمی هستیم که با تولید ثروت
بتواند خدمات همه جانبه به مردم برساند.
( ما علم را به طور واقعی به عمل رسانده ایم ) .تکنولوژی و
فن آوری را که سالیان دور در کشور نبود بومی سازی کردهایم.
ُ
هدف اصلی ما حفظ سالمت مردم با جایگزین نمودن گاز ازن
به جای ضدعفونی کنندههای پر خطر و شیمیایی است که
به کارگیری آن در کشورهای توسعه یافته به دلیل سرطان زا

بودن ممنوع اعالم شده است.
جوان دانشمند ایرانی درباره افتخارات شرکت و گروه خود هم
گفت:
در سال  1391به عنوان مدیر جوان نمونه کشور
در سال  1392به عنوان کارآفرین برتر کشور
درسال  1393به عنوان محقق و پژوهشگر نمونه کشور
در سال  1394به عنوان مدیر نمونه جهادی کشور
در سال  1395برگزیده جشنواره علم تا عمل انتخاب شده
و کسب عناوین مختلف بین المللی
در سال  1396به عنوان دارنده واحد تولیدی برتر صنعت و
معدن کشور انتخاب شده ایم.
ُ
تصفیه شیرابه زبالهها را میتوان با ژنراتورهای ازن انجام داد
ُ
وی از تولیدات شرکت ازن سازان پاسارگاد هم نام برد و در این
باره گفت :تولید دستگاه ضد عفونی کننده و گند زدای خانگی
ُ
( ازنایزر ) یکی از دهها دستگاهها تولید شده در شرکت ماست
که برای سالمت خانوادهها کارآیی باالیی دارد.
با تولید دستگاههای مدیکال در حوزه پزشکی در درمان
برخی از بیماریها مانند جلوگیری از قطع عضو در بیماران
دیابتی ،دیسک کمر ،واریس ،جلوگیری از بیماریهای دندان
و لثه اقدامات پزشکی موثری داریم .بهشتی در پایان اظهار
امیدواری کرد که بتوان با فرهنگ سازی در این زمینه به
شکوفاییهای بیشمارپزشکی ،بهداشتی و علمی بیشتری
دست یابد .گفتنی است در این شرکت دانش بنیان که در
شهرستان قدس فعالیت دارد ،برای  25نفر به طور مستقیم
اشتغالزایی شده که تعدادی از آنها فار غ التحصیالن معلول
هستند.
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منبع :خبرگزاری مهر
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نگاهی به اهمیت پاركینگ در
شهر وعواقب عدم تامین آن
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اجتماعی
اقتصادی

استاندار تهران:

فکر نمیکردم تهران این حجم از عقب ماندگی در توسعه را داشته باشد
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در نشست
مشترک با رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان
تهران در مجلس گفت ۲۳ :درصد از جمعیت حاشیه
نشین ساکن در بافتهای ناکارآمد شهری کشور در

استان تهران سکونت دارند و این در حالی است که
ساالنه بین  ۲۲۰تا  ۲۵۰هزار نفر به جمعیت استان تهران
افزوده میشود.
به گزارش جام جم بندپی اظهار داشت ۸۷ :هزار میلیارد

تومان معادل  ۵۳درصد درآمدهای مالیاتی کشور از
استان تهران تامین میشود ،اما متاسفانه بودجه عمرانی
متناسب با جمعیت و ظرفیتهای استان تخصیص
نمییابد .وی گفت :سابقه چند دوره حضور در مجلس

شورای اسالمی و کمیسیون بهداشت و درمان را دارم،
اما هیچگاه تصور نمیکردم استان تهران این حجم از
نارساییها و کمبودها را بویژه در بخش بهداشت و
درمان و همچنین در ابعاد مختلف توسعه داشته باشد.

ضمیمه رایگان روزنامه در غرب استان تهران

خبر

یوسف آباد صیرفی و قشالق
پیشرودر طر حهایهمهجانبه

با حضور مسئوالن کشوری ،استانی و شهرستانی
در این دو روستا که از توابع شهرستان
شهریار و شهرستان مالرد هستند و با افتتاح
طر حهای تاثیرگذاری مانند مجموعههای ورزشی
چندمنظوره ،درمانی ،آموزشی ،اجتماعی و عمرانی،
نحوه مدیریت دهیار و تفکر اعضای شورای
روستای خود در سطح استان و شهرستانهای
فوق را به رخ کشیدند.
به گزارش جامجم داوود ظفری ( دهیار روستای
یوسف آباد صیرفی ) و مجتبی یوسفی ( دهیار
قشالق ) با درایت خود و همراهی اعضای شورای
روستاهای خود توانستند با پرداختن به رفع
نیازهای روستاهای خود ،توانمندی مدیریت در
امر امور اجرایی و اداری را به نمایش بگذارند و
مورد تشویق فرمانداران شهرستانهای شهریار
و مالرد قرار گرفتند .در روستای یوسف آباد
صیرفی با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار
تهران ،فاز اول مجموعه ورزشی چند منظوره
شهید احمد معصومی و در روستای قشالق
هم مجموعه ورزشی شهدای قشالق با حضور
مدیر کل ورزش استان تهران و دیگر مسئوالن
شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
این چند پروژه که به مناسبت هفته دولت
در این روستاها افتتاح شدند ،تنها بخشی از
عملکرد دهیاران و اعضا وشوراهای یوسف آباد
صیرفی و قشالق بود .امیداست تمام مسئوالن
روستاها و شهرهای قدس ،شهریار و مالرد با
توجه به نیازهای موجود ،بتوانند در رفع آنها
اقدامات شایسته ای داشته باشند.

نگاهی به اهمیت پاركینگ در شهر و عواقب عدم تامین آن
شایداز زمان ورود رسمی اتومبیل به عرصه زندگی ما حدود یك
قرن بیشتر نمیگذرد ،ولی تاثیر این موجود آهنین بر پیكره
سكونتگاههای زیستی آنچنان شگرف بوده كه حداقل فقط جهت
فضای تردد و رفت و آمد ( بدون در نظرگرفتن پایانهها ،پاركینگهای
عمومی ،اماكن خدماتی ،مراكز خرید و فروش ،پمپ بنزین ،پاسگاه
غالمرضا جباری
راهنمایی و رانندگی و ...كه فلسفه وجودی آنها به اتومبیل بستگی
دارد)  25تا  30درصد از مساحت شهرها را در قالب معابر وشوار ع شهری به خود اختصاص داده و
از آنجایی كه بیشک زمان توقف اتومبیل بیشتر از زمان حركت آن میباشد ،پس الزم است عالوه
بر تعریف سطوح قابلتوجهی از شهر برای آمد و شد اتومبیل ،مساحت چشمگیری از كالبدشهر
به محل توقف یا پاركینگ اختصاص یابد .
برای اینكه ثابت كنیم زمان توقف اتومبیل از زمان حركت آن بیشتر است و پاسخگویی به این
نیاز مبرم یعنی تامین پاركینگ همانند سایر نیازهای شهری از درجه و اهمیت خاصی برخوردار
است به این مثال توجه فرمایید:
فرض كنید اتومبیلی در طول یك سال حدود یكصد هزار كیلومتر مسافت را باسرعت متوسط
 50كیلومتر در ساعت طی كند (این مثال فقط می تواند در خصوص تاكسیهای شهری یا بین
شهری و آن هم درشرایط نادر صدق كند كه ما سعی كردیم بیشترین حركت را مثال بزنیم وگرنه
كاركرد عمومی اتومبیل در طول سال خیلی كمتر از این عدد میباشد) این اتومبیل در طول سال
حداكثر  83شبانه روز را در حركت بوده یعنی از  365شبانه روز سال فقط حدود 23درصد .پس
77درصد از اوقات سال را متوقف بوده و به پاركینگ نیاز دارد .حال همین مثال رابه اتومبیلهایی
تعمیم دهیم كه كاركرد آنها خیلی كمتر است یا مالكان آنها كارمند یا كارگر ادارات و كارخانجات یا
از كسبه و تجار شهر باشند كه عالوه بر پاركینگ در محل سكونت به پاركینگ درمحل كارنیز نیاز

دارند و مهمتر اینكه فرهنگ عامه ما حكم می كند كه اتومبیل را در نزدیكترین فاصله از محل
سكونت یا محل كار پارك كنیم آن وقت شدت نیاز به تامین پاركینگ را چگونه برآورد خواهید
نمود؟! متوسط سطحی كه برای پارك یك دستگاه اتومبیل سواری در نظر گرفته میشود  14تا15
مترمربع میباشد .اگر بعد متوسط خانوار را  4نفر و برای هر خانوار یك دستگاه اتومبیل در نظر
بگیریم ،در كنار سرانه مسكونی باید برای هر نفر 3.5تا 3.75مترمربع سرانه پاركینگ اختصاصی
در نظر گرفت كه همانند سایر سرانههای شهری چون سرانه آموزشی ،درمانی ففضای سبز و ...از
درجه و اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
حال كه به اهمیت تامین پاركینگ در شهر (اعم ازاختصاصی و عمومی) پی بردیم بد نیست
نگاهی اجمالی به تاثیرات سوء عدم تامین یاحذف آن نیزداشته باشیم.
اولین تاثیر عدم تامین پاركینگ تاثیر كالبدی است .وقتی پاركینگ در دل بنای مسكونی یا مركز
خرید یا هر مكان دیگری تامین نشود یعنی پارك اتومبیل در حاشیه معبر كه خودباعث كاهش
سطح سرویس و ظرفیت خیابان خواهد شد ،وقتی ظرفیت خیابان كاهش یافت یعنی ترافیك و
افزایش تردد! وقتی ترافیك معبر شهری مطرح می شود یعنی اتالف وقت و انرژی! یعنی آلودگی
هوا و آلودگی صوتی و مشكالتی نظایرآن.
دوم تاثیر زیباشناختی؛ مدیران شهری سعی می كنند كه در حاشیه خیابانها بعد از سرویس
سواره ،در مورد سهولت و آرامش شهروندان پیاده با نصب مبلمان شهری اعم از رنگ آمیزی
جداول وسطوح نمایان دیوارها و بناهای موجود و همچنین با ایجاد فضای سبز كنار جداول
و چمن كاری و چراغانی كردن آن ،مناظر چشم نوازی را برای سیما و منظر شهری تعریف كنند
تا عابر از تردد پیاده لذت ببرد ،به طوری که باپارك اتومبیل در حاشیه معابر به جای بهرهمندی
شهروندان از مناظر زیبای شهری به ناچار باید فقط هیبت آهن پارههای مختلف را نظاره گر باشند.
سوم تاثیر اجتماعی؛ وقتی كه پاركینگ تامین نباشد ،شهروندان سعی میكنند در مورد پارك

اتحادیه نانوایان به مصوبات کمیته مقابله با کرونا تمکین نمیکند

علیرغم مصوبه کمیته مقابله با کرونا شهرستان شهریار مبنی بر اجبار
استفاده از ماسک و کاله توسط فعاالن نانواییهای سطح شهرستان

و همچنین نظافت مورد قبول عموم در نانواییها ،اما همچنان
شاهد بی توجهی این قشر به شیوهنامههای بهداشتی هستیم.
متاسفانه تعداد کثیری از نانوایان شهریار و حتی دوشهرستان مالرد
و قدس ،بدون استفاده از ماسک و کاله اقدام به فعالیت میکنند
که درشرایط فعلی کشور به دلیل وجود ویروس کووید ،۱۹خطرات
بیشماری جان مصرف کنند گان نان را تهدید میکند.
در جلسه ستاد مقابله با کرونا در دفتر معاونت سیاسی و امنیتی
فرمانداری شهریار به رئیس اتحادیه نانوایان در این باره دستوراتی
ابالغ شد که تاکنون یا از طرف وی هیچ توجهی به این امر مهم صورت
نگرفته است یا فعاالن صنفی در حوزه طبخ نان توجهی به دستورات
بهداشتی اتحادیه نانوایان ندارند که در هر دو صورت آسیبهای
زیادی متوجه سالمت مردم میباشد.

كردن اتومبیل در كنار خیابان گوی سبقت را از یكدیگر بربایند و
این امر ایجاد نوعی رقابت و عدم رعایت حقوق و احترام متقابل
را به همراه خواهد داشت كه گاهی»شاهد مشاجرات لفظی و
حتی درگیری فیزیكی بین شهروندان خواهیم بود كه چه بسا
حل و فصل تعدادی از این منازعات به مراجع ومقامات قضایی
ارجاع میگردد .چهارم تاثیر اقتصادی ؛ دریك برآورد ساده نشان میدهد كه واحدهای مسكونی
كه دارای پاركینگ اختصاصی باشند هم در زمینه رهن و اجاره وهم در زمینه فروش نسبت به
واحدهایی كه فاقد پاركینگ هستند از ارزش اقتصادی و جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
عالوه برتاثیرات سوءفوق كه مطرح شد میتوان تاثیرات روانی را نیز به آنها اضافه نمود .بدین
معنی شخصی كه بخشی از سرمایه خود را به اتومبیل تبدیل كرده ودرحاشیه خیابان پارك
میكند ،مطمئن باشید آرامش خاطر نخواهد داشت  .مرتب اضطراب داشته و بیم سرقت یا
تخریب اتومبیل او را آزار میدهد .و چه بسا در طول شب چندین بار رختخواب خود را ترك كرده
و از دور یا نزدیك این مركب آهنین خودر ا تحت نظر خواهد گرفت .پس با این نگاه گذرا پی
میبریم كه اهمیت تامین پاركینگ در كنار فضای مسكونی یا فضای فعالیت از چه درجه باالیی
برخوردار است و در جاهایی كه تامین پاركینگ اختصاصی امكان پذیر نیست ،تامین پاركینگ
عمومی الزامی میباشد .احداث پاركینگ عمومی در مراكز شهر به علت محدودیت و گرانی زمین
مقدور نیست .اگر هم امكان پذیر باشد چون تقاضا برای محل پارك زیاد میباشد بهتر است به
جای پاركینگ همسطح به صورت چند طبقه احداث گردد و در مجموع بهترین محل برای احداث
پاركینگ عمومی در شهر نزدیك ایستگاههای اصلی و مركزی وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس،
راه آهن ،مترو ،پایانههای شهری و فرودگاهها میباشد یا در جاهایی كه كاربریهای سفرساز مثل
بیمارستان ،پارك ،دانشگاه ،مراكز خرید و ...مستقر گردیدهاند.

یادداشت

آمادگی مدیریت شهری برای همکاری با دستگاه های اجرایی
حسین چناقچی در دیدار مسئوالن مدیریت شهری و نماینده مردم
شهرقدس در مجلس شورای اسالمی از کمبودهای زیرساختی قدس
گفت .علیرغم اقدامات گستردهای که طی سالیان گذشته بویژه در
دور ه پنجم مدیریت شهری در این شهر انجام گردیده است ،اما
زیرساختهای موجود جوابگوی تامین سرانههای عمومی متناسب با
جمعیت شهرقدس نیست که الزمه تحقق این امر همکاری و همدلی
تمام بخشهای حاکمیتی و مسئوالن ،از جمله نماینده حوزه مشق در
مجلس میباشد.
به گزارش جام جم چناقچی افزود :یکی دیگر از مشکالت مهمی که مردم
شهرقدس سالیان درازی است با آن مواجهند مربوط به حوزه آب و
فاضالب میباشد .با وجود اعالم آمادگی مدیریت شهری برای همکاری
با دستگاههای اجرایی ذیربط در ساماندهی این مشکالت ،متاسفانه

پیگیریهای ما به نتیجه مشخصی نرسیده است .خواستار اختصاص
اعتبار ملی برای تکمیل شبکه فاضالب و تصفیهخانه فاضالب هستیم.

دهیار روستای قشالق مالرد خبر داد؛

بهره برداری از  2پروژه ورزشی و تفریحی در روستای قشالق مالرد
با حضور مسئوالن استانی ،قشالق به جهت قرار گرفتن در مسیر بالندگی ،قابل تجلیل دانسته شد

باحضور مسئوالن استانی و شهرستانی ،دو پروژه ورزشی ،تفریحی و خدماتی در روستای قشالق مالرد افتتاح
شد.
به گزارش جامجم مراسم افتتاح و بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره شهدای قشالق مالرد و زمین چمن

مصنوعی و تکمیل پروژه بوستان نشاط روستای قشالق مالرد با حضور حجت االسالم حسینی امام جمعه
مالرد ،دکتر حق وردی نماینده حوزه مشق در مجلس شورا ی اسالمی ،گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان
استان تهران ،مهندس برنجی فرماندار مالرد ،سرکار خانم مشعشعی بخشدار مرکزی مالرد ،مهندس یوسفی
دهیار روستای قشالق ،رئیس و اعضای شورای اسالمی روستای قشالق و جمعی از مسئوالن شهرستان مالرد
برگزار شد  .در حاشیه این مراسم مهندس یوسفی دهیار روستای قشالق مالرد طی سخنانی اظهار داشت :با
حضور مسئوالن استانی و شهرستانی ،شاهد بهره برداری از دو پروژه در روستای قشالق بودیم که پروژه سالن
ورزشی چند منظوره شهدای قشالق مالرد با زیربنای  1000مترمربع و با اعتباری بالغ بر  33میلیارد و  500میلیون
ریال و از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده روستا و پروژه تکمیل بوستان نشاط در مساحت  550مترمربع
و احداث زمین چمن مصنوعی با متراژ  600مترمربع و با اعتباری بالغ بر  4میلیارد ریال که از محل اعتبارات ارزش
افزوده تامین شده بود محوطه سازی شد .
وی افزود :در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به اهالی روستا اقدام به احداث این دو پروژه کردیم و با بهره
برداری از این دو پروژه ضمن اینکه سرانه فضای سبز روستا و سرانه ورزشی افزایش پیدا میکند ،همچنین

برای پر کردن اوقات فراغت و ایجاد روحیه نشاط و سالمت در بین روستائیان و گرایش جوانان به سمت ورزش
ضروری دیدیم .وی درباره اقدامات دهیاری قشالق با همراهی اعضای شورای روستا خاطرنشان کرد :کارهای
بسیار خوب و مفیدی طی این مدت در روستا انجام داده ایم و برنامههاوطر حهای خوبی هم در دست اقدام
داریم که به تعدادی از آنها اشاره میشود :ترویج ورزش در روستا  -برگزاری برنامههای فرهنگی ،هنری و ورزشی
جهت ایجاد شادابی و نشاط در بین اهالی روستا  -ایجاد شرایط اجتماعی و قانونی با هدف پیشگیری از بزههای
اجتماعی  -توسعه تندرستی در بین ساکنان با نصب لوازم ورزش همگانی ،حضور پزشک در محل و دیگر موارد
 جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر با ایجاد شرایط اشتغال روستایی  -شناساندن ورزشکاران نخبه واستعداد یابی در این زمینهها  -کسب در آمدهای پایدار جهت تقویت همه جانبه روستا.
مهندس یوسفی در پایان صحبتهای خود گفت :بر خود الزم میدانم از همین رسانه از همه مسئوالن
شهرستان مالرد بویژه مهندس برنجی فرماندار پرتالش شهرستان و سرکارخانم مشعشعی بخشدار مرکزی
مالرد که همواره مجموعه دهیاری و شورای اسالمی روستای قشالق مالرد را در رسیدن به اهداف مدیریت خود
یاری کردند تقدیر و تشکر نمایم.

ضمیمه رایگان روزنامه در غرب استان تهران
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دهیار روستای یوسف آباد صیرفی:

دهیاری یوسف آباد صیرفی ،برنامه محور و هدفمند
داوود ظفری ،دهیار روستای یوسف آباد صیرفی شهرستان شهریار

ابراهیم معصومی  ،رئیس شورای اسالمی یوسف آباد صیرفی

برنامههای میان مدت و بلند مدت ،روستای یوسف آباد
صیرفی را با عزم جدی و شتاب قابل قبول به سوی بالندگی
سوق میدهد.
داوود ظفری در گفتگو با جام جم ،توضیحاتی در خصوص
حضور یکساله خود به عنوان دهیار یوسف آباد صیرفی
ارائه داد.
وی گفت :با منفک شدن یوسف آباد از شهرفردوسیه و نیاز
به تعیین دهیار برای آن ،فعالیتهای دهیار در این روستا
آغاز شد و بعد از گذشت دوسال از آن زمان ،بنده به عنوان
دهیارفعلی طی یک سال اخیر کار خود را شروع کردم .ظفری
با بیان اینکه اولویت کار ما اتمام پروژههای نیمه کاره بود،
تصریح کرد :برای روند بهتر کارهایمان برنامههای میان
مدت و بلند مدتی در دستور کار داریم که با همراهی اعضای
شورای روستا در پی تحقق آنها هستیم.
طی این مدت کوتاه حضور بنده در سمت دهیاری،
پروژههایی همچون آسفالت ریزی ،جدولگذاری ،احداث
3پارک محلهای ،ایجاد فضاهای سبز ،خط کشی معابر ،
نصب عالئم ترافیکی ،احداث سالنهای ورزشی ،تقویت
سیستم اداری و اجرایی دهیاری ،تعویض شبکه فرسوده
آب ،ترمیم روشنایی معابر  ،مبلمان شهری ،نصب  4ست
لوازم ورزشی همگانی و  6000متر سنگ فرش معابر اصلی
اجرا شده است.

دلیل زیاد بودن پهنه طر حهادی روستا ،بنابراین برنامه
دهیار پر انرژی یوسف آباد افزود :جزو اولین روستاهایی
خوبی برای احداث پارکهای محلهای داریم .یکی از طر حهای
هستیم که اقدام به نصب دوربینهای پایش تصویری و
خوبی که در آینده اجرا خواهیم کرد ،احداث سرای محله در
ترافیکی کردیم.
زمینی به متراژ  400متر است که توسط نیکوکار عزیز جناب
وی همچنین یاد آور شد :سالن چند منظوره ورزشی شهید
آقای بختیاری اهدا شده است.
معصومی در کمتر از یک سال با حدود 6میلیارد تومان
با هدف رفاه هر چه بیشتر ساکنان مسکن مهر احداث
احداث و به دست وزیر ورزش ،استاندارتهران ،فرماندار
شده در روستای یوسف آباد ،پروژه فاضالب و تصفیه خانه
شهریارو دیگر مدیران افتتاح گردید .گفتنی است زمین
را پیگیر هستیم تا هرچه سریعتراجرایی گردد.
این ورزشگاه را جناب آقای معصومی که خود ریاست
با نوع مدیریت جدید و تغییر رویکرد در
شورای روستا را برعهده دارد ،اهدا کرده
روستاها و رونق گرفتن آنهادر زمینههای
است .ما از معدود دهیاریهایی هستیم
مختلف ،شاهد مهاجرت معکوس
که واحد گشت ساختمانی  -واحد
هستیم که نیازمندبرنامه ریزی دقیق در
عمران باحضور ناظر و توسعه ناوگان
تمام مقولهها است.
موتوری را راهاندازی ،احیاء و تقویت
دهیار یوسف آباد با اشاره به اینکه
کرده ایم.
پروژه چند منظوره ورزشی
پیگیر اسنادمالکیت هستیم ،افزود:
بازنگری طر حهادی از مهمترین اهداف
شهید احمد معصومی با
یکی از کارهای خوبی که در روستا در
ماست
حضور وزیر ورزش ،استاندار،
حال اجراست ،تهیه شناسنامه کاملی از
پذیرش
صورت
در
دارد:
ادامه
دهیار
فرماندار ،رئیس اداره ورزش
امالک روستاست تا بافتهای فرسوده
موعد
از
قبل
بازنگری
برای
مسکن
بنیاد
شهرستان و دیگر مسئوالن
مشخص شده و به بنیاد مسکن معرفی
طر حهادی ،نسبت به تعداد جمعیت
افتتاح شد
نمائیم.
موجود ،مساحت خوبی به وسعت روستا
وی در پایان ضمن تقدیر از تعامل بسیار
اضافه خواهدشد.
خوب اعضای شورای روستا با دهیاری اظهار امیدواری کرد
ظفری خاطرنشان ساخت :با اداره حمل و نقل و راهداری
بتوان به اهداف خود که همانا ارائه خدمات شایسته به
روستایی مکاتباتی کرده ایم تا نسبت به تعریض راههای
مردم خوب یوسف آباد صیرفی است ،دست یابیم.
اصلی وجادههای منتهی به روستا ما را کمک نمایند .چرا
روستای ما از نظر ساختار فیزیکی در استان نمونه است
که راه موجود در گذشته برای  2000ساکن روستا پیشبینی
ابراهیم معصومی ،رئیس شورای روستای یوسفآباد
شده بود که در حال حاضر این راه جوابگوی جمعیت 7000
صیرفی ضمن بیان مزیتهای روستای یوسف آباد در
نفری فعلی نیست.
سخنانی ابراز داشت :روستای ما تمام امکانات و تاسیسات
وی اشارهای به برنامههای آتی دهیاری کرد و در این باره
مورد نیاز را دارد و حتی از بسیاری از شهرها و شهرکها،
اظهار داشت :درصدد احداث سوله کار هستیم تا با راه
پیشرو تر است.
اندازی آن به اشتغال و اقتصاد روستا کمک کنیم .این
به گزارش جامجم معصومی با اشاره به اینکه به هیچ
کار مهم را با فنی و حرفهای شهرستان اجرایی خواهیم
موردی بی توجه نیستیم و تالش داریم تمام نیازها را رصد
نمود .همچنین  8000متر زمین برای ساخت زمین زمین
کنیم و در حد توان آنها را رفع نمائیم ،اضافه نمود :با همت
فوتبال استاندارد با چمن مصنوعی هدف گذاری شده که
دهیار و دقت اعضای شورای روستا ،کارهای خوبی در روستا
امیدواریم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسانیم .
انجام شده است .به طوری که هیچ کوچه وخیابانی در روستا
ساختمان دهیاری و آتش نشانی را هم سال آتی کلنگ زنی
بدون آسفالت نیست و بهسازی روستا به طور کامل انجام
خواهیم کرد.
شده است .چاههای موجود در روستا را الیروبی کردهایم و
یکی از مهمترین اهداف ما رونق بومگردی است  .باتوجه
با این کار کمبود آب کشاورزی را تامین نموده ایم.
به تجربیاتی که داریم ،دو خانه را برای این موضوع در نظر
هیچ کوچه بن بستی نداریم و تمام راههای مواصالتی
گرفتهایم و با رایزنیهایی که انجام داده ایم بزودی آن را
ورودی و خروجی روستا باز است و تردد را برای اهالی راحت
عملیاتی خواهیم نمود.
به

کرده است.
معصومی با بیان اینکه با پیروزی انقالب ،مردم ایران
عزتمند شده خاطرنشان ساخت :والیت فقیه استمرار
حرکت انبیاست .به برکت خون شهدا و الطاف الهی ،ایران
همیشه موفق و پیروز بوده و در کانون توجهات جهانی قرار
دارد.
برادر شهید احمد معصومی گفت :با ورود حضرت امام
خمینی به ایران ،مردم کشور از وابستگی به وارستگی
رسیدند و چون هدفدار انقالب کردند ،هیچگاه زیر سلطه
بیگانگان نرفتند.
انقالب ما یک انقالب مردمی و ارزشی بود .حق مردم است
که از زیر ساختهای اجتماعی و حقوق شهروندی بهره مند
گردند .بنابراین بر همین اصل ،حکومت از روزهای ابتدایی
انقالب به مردم واگذار شد تا هر کسی توانمند است خود را
برای ارائه خدمات بهتر ،عرضه کند .دغدغه مسئوالن نظام
همواره رفاه مردم میباشد .
رئیس شورای روستا افزود :حکومت مردم بر مردم ،یعنی
تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان .ما در ایران از
وجود رهبری بهرهمندیم که بسیاری از کشورها از وجود
روستا از ساخت و سازهای غیر قانونی بشدت جلوگیری
یک رهبر دلسوز ،کارآمد ،مردمی ،آگاه ،عادل و بصیر بی
خواهیم کرد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بهرهاند .کشور ایران اسالمی  41سال است که رهبرانی بی
این نیکوکار یوسف آبادی درباره نیت خیر خویش در زمینه
بدیل ،عالم و جامعالشرایط دارد و همواره الگوی مناسبی
اهدای  12000مترزمین برای ساخت ورزشگاه شهید معصومی
برای دیگر جوامع میباشد .بنابراین با وجود چنین رهبری
که بیش از  35میلیارد تومان ارزش مالی دارد توضیح داد:
کشور ما بیمه است و در کنف حمایت ولی اهلل اعظم ( عج)
اهدای یک قطعه زمین که مال دنیوی محسوب میشود در
قرار دارد.
قبال اهدای جان شهدا و فدائیان والیت که اعتباری معنوی
سال
از
داشت:
ابراز
خود
های
ت
فعالی
خصوص
وی در
و الهی دارد ،ناقابل میباشد .وی همچنین توضیحاتی در
 1378عضو شورای یوسف آباد صیرفی هستم و در همه
خصوص کارهای انجام شده در ایام کرونایی ارائه داد و در
ادوار ،توفیق حضور در نهاد مردمی شورا را داشتم.طی این
این باره تصریح کرد :در زمینه کرونا هم با ضد عفونی کردن
سالها کارهای زیادی در روستا انجام
و گندزدایی محیطی ،اقدامات شایستهای
شده است و روستای ما در حال حاضر
داشتیم 1200 .بسته کمک معیشتی هم
از بهترین روستاهای استان محسوب
تهیه کرده و تحویل سپاه شهرستان
میشود.
نمودیم تا بین آسیب دیدگان توزیع گردد.
در
مهر
مسکن
احداث
خصوص
وی در
در روستاهم بستههای معیشتی زیادی (
چون درگذشته یوسف
ایجاد
عدم
مانند
مسائلی
به
روستا
جوار
شامل گوشت ،مر غ ،برنج ،ماکارونی ،مواد
آباد در حریم شهر بوده،
زیرساختهای خدماتی برای جمعیت
شوینده و  ) ...را بین  100خانواده نیازمند
امکانات آنچنانی نداشته
ساکن در این واحدها اشاره کرد و افزود:
عرضه کرده ایم.
بنابراین تالش داریم تا ضمن
متاسفانه در این باره غفلت شده و
وی ضمن تقدیر از همراهی و توجه
شناساندن جایگاه اداری،
همین موضوع باعث گردیده که در
بخشدار جوقین از زحمات بی شائبه
سیاسی و اجرایی دهیاری
بخشهایی مجبوربه تحمل بار اضافی
طاهری فرماندار شهرستان به دلیل توجه
نسبت به اقدام بهتر و موثر تر
این عزیزان باشیم.
به نیازها و خواستههای مردمی شورای
پیش ببریم
یکباره
به
نفر
حدود5000
جمعیتی
یوسف آباد صیرفی قدردانی نمود.برادر
که
کردند
پیدا
حضور
روستا
در
شهید احمد معصومی در بخش دیگری
برای مجموعه دهیاری و شورای
از صحبتهای خود گفت :مردم والیتمدار روستای یوسف
روستا مشکالتی در رابطه با تامین مراکز آموزشی،
آباد صیرفی در طول دفاع مقدس  14شهید و بیش از 17
درمانی ،حمل و نقل و غیره به وجود آمده است.
جانباز تقدیم کشور و انقالب نموده اند که برادر بنده (
دهیاری
معصومی در تشریح برنامههای آتی شورا و
شهید احمد معصومی ) اولین شهید شهرستان شهریار
یوسف آبادهم توضیحاتی داد و در این باره گفت :تصمیم
میباشد.
داریم تا جهت رفع نیازهای آبی بخش کشاورزی روستا در
وی در پایان ضمن تجلیل از خدمات دلسوزانه اعضای
آینده ،چاه جدیدی حفر کنیم  .از دیگر برنامههای ما ،تکمیل
محترم شورای یوسف آباد صیرفی آقایان :محمد رضا
فازهای  2و  3مجموعه ورزشی شهید معصومی – احداث
اسفندیاری (نایب رئیس) ،حمید حاجی خانی ( خزانه دارو
تصفیه خانه – تبدیل نهرههای آب کشاورزی به لوله کشی
دبیر شورا ) ،محمد رحمت بر ( عضو شورا ) و خانم معصومه
با هدف جلوگیری از هدر رفت آب و ایجاد مدرسه مورد
مددی ( عضو شورا ) از خداوند توفیق به مردم خوب ،فهیم
نیاز روستاست .یا دآور میشوم برای حفظ ساختار قانونی
و والیتمدار یوسف آباد را مسالت کرد.

مسعود سلطانی فر  ،وزیر ورزش و جوانان
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آیین پایانی مسابقات ایده شو برگزار شد

خبر
فرماندار مالرد:

 95پروژه با  193میلیارد تومان
در هفته دولت افتتاح شد

فرماندار شهرستان مالرد از افتتاح  95پروژه عمرانی
با اعتباری بالغ بر  193میلیارد تومان در هفته دولت
خبرداد.
به گزارش جامجم سجاد برنجی در حاشیه مراسم
افتتاح پروژههای ورزشی که با حضورمدیر کل ورزش
استان تهران ،امام جمعه و تعدادی از مسئوالن
برگزارشد ،اظهار داشت :پروژههایی که در هفته
دولت در شهرستان مالرد مورد بهرهبرداری قرار
گرفت شامل پروژههای فرهنگی ،اجتماعی ،درمانی
و ورزشی بود .وی گفت :یکی از شاخصترین
پروژههای مورد بهرهبرداری مالرد ،دبیرستان
آیت اهلل رفسنجانی بود که بزرگترین پروژه نوسازی
استان تهران محسوب میشود .فرماندار به برخی
از طر حهای دیگر اشاره کرد و در این باره افزود:
مرکز درمان یوسف آباد قوام ،درمانگاه تخصصی
و آزمایشگاه تخصصی شهید فهمیده که به نوعی
مرکزیت در غرب استان تهران دارد ،بوستان چند
منظورهمارلیک،سالنچندمنظورهشهدایقشالق،
سالن ورزشی حضرت علی اکبر در شهرک جعفریه و
غیره بخشی از پروژههایی بود که با حضور مسئوالن
استانی و شهرستانی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .وی تصریح کرد :پروژههای نیمه تمامی نیز
در حوزه ورزش و بهداشت و درمان داریم که در ایام
دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید .برنجی
یادآور شد :شهرستان مالدر پتانسیلهای خوبی در
زمینههای مختلف دارد و امیدواریم با حمایتهای
مسئوالن استانی بتوانیم از این ویژگیها برای رفع
نیاز و مشکالت استفاده کنیم.

منتخبین مسابقه ایده شو دانشگاه آزاد واحد شهر قدس  ،مالرد و صفا
دشت معرفی شدند.
به گزارش جامجم مسابقه ملی ایده شو در صنایع غذایی ،آرایشی –
بهداشتیوداروییبارویکردجهشتولید،کروناوپساکروناتوسطباشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت به
کار خود پایان داد .دبیرمسابقه و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان واحد صفادشت گفت :پس از رخداد شرایط کرونا مهلت ارسال
آثار تمدید شد و رویکرد شرایط موجود به عنوان مسابقه اضافه شد.
حدود  ۴۰ایده تا  ۵خرداد  ۱۳۹۹دریافت و در چهار مرحله داوری شدند.
برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه ملی ایده شو در صنایع غذایی،
آرایشی – بهداشتی و دارویی با رویکرد جهش تولید ،کرونا و پساکرونا
توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
صفادشت در محل دفتر ریاست سالن کنفرانس ساختمان والیت
واحد شهر قدس انجام شد .مراسم اختتامیه و اعالم برندگان در شهریور
با حضور عبداهلل قاسمی پیربلوطی سرپرست واحد ،دکترعلی رضا
عموعابدینی و رئیس کل مسابقات و رویدادهای ستاد مرکزی باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان ،دکتر فربود رزازی معاونت دانشجویی
باشگاه پژوهشگران جوان ایران دکتر سجاد صداقت معاون پژوهشی
واحدشهر قدس و دکتر زهرا خلج ریس باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگانواحدشهرقدس،دکتر سپیدهبهرامیریسباشگاهپژوهشگران
جوان ونخبگان واحد صفادشت ،دکتر فاطمه جالوند رئیس باشگاه

پژوهشگران مالرد دکتر محسن محسنی رئیس مرکز رشد واحدهای
سه گانه شهرقدس /مالرد /صفادشت و داوران مسابقه دکتر فرشته
نادری ،دکتر مریم مصلحی شاد ،دکتر عبداهلل قاسمی پیربلوطی وسجاد
صداقت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .به گفته سپیده بهرامی
دبیر اجرایی وعلمی این مسابقات در دوره اول این مسابقات با تمدید
وبا رویکرد کرونا حدود  40اثر جمع آوری شد .وی افزود« :داوری بعد از
بازبینی در دو مرحله انجام شد تا اینکه بعد از طی سه مرحله یک مرحله
بازبینی توسط داوران ودومرحله داوری مرحله چهارم داوری به عنوان
مرحله نهایی با حضور هیات داوران واعضای مسابقه به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار شده و آثار برگزیده مشخص گردید ».مراسم اختتامیه
و اعالم برندگان در شهریور جاری با حضور ریاست واحد ،معاونت

دانشجویی و رئیس کل مسابقات و رویدادهای ستاد مرکزی باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان ،معاونت پژوهشی و روسای باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان واحدهای غرب استان تهران ،رئیس مرکز
رشد واحدهای غرب استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده
و مقرر گردید از آثار برگزیده ضمن تقدیر حمایتهای الزم به منظور تحقق
شعار سال با عنوان جهش تولید در بخش تولید محصوالت انجام شود.
در این مسابقه ملی با اهداف مذکور منتخبان در دو زمینه صنایع غذایی
همچنین آرایشی – بهداشتی و دارویی تعیین شدند و مقرر شد عالوه
بر حمایت مرکز رشد از ایدههای برتر ،سایر ایدهها نیز مورد حمایت مرکز
رشد قرار گرفته و اجرا شوند .از جمله حمایت مرکز رشد در پیادهسازی
ایده طراحی اپلیکیشن همیار شکوفایی و همچنین تولید نان حجیم

حاوی آرد شبهغله آمارانت در دستور کار قرار گرفت .در مسابقه ملی ایده
شو در جلسه اختتامیه به هر یک از صاحبان ایدههای منتخب فرصتی
برای ارائه پاور پوینت و گزارشات الزم طرح ایده و پاسخ به پرسشهای
مطرح شده داده شد .سپیده بهرامی یادآوردشد :جوائز برندگان به همراه
لوح تقدیر به آدرس برگزیدگان ارسال خواهدشد .بر اساس نظر داوران
برندگان به ترتیب زیر اعالم شدند:
 -1فاطمه سبحانی ( باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد
شهرقدس ) در بخش شمع سازی
 -2مریم انتشارینجفآبادی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور )
در بخش تولید نانو حاملهای دارویی پروبیوتیکی به صورت واکسن
خوراکی در تقویت سیستم ایمنی در برابر ویروس و باکتریها
 -3نازنین قاسمیورکی (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد
شهرقدس) در بخش تهیه پماد التیام و بهبود زخم و اسکارهای پوستی
 -4امیر اربابی (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد صفادشت)
دربخش تولید سبزینه گندم و استفاده از آن در محصوالت خوراکی،
دارویی ،بهداشتی و آرایشی
 -5نرجس جنتیها (دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی) در بخش
تولید فیلم دو الیه پلی اتیلن – کیتوزان حاوی اسانس برگ زیتون با
استفاده از تکنولوژی پالسما
 -6زهرا لطیفی (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ساری) در
بخش سس و چاشنی ماهی.

رئیس پلیس راهور غرب استان تهران:

فرمانده انتظامی مالرد در دفتر شهرک صنعتی صفادشت:

تمهیدات پلیس راهور غرب استان تهران برای بازگشایی مدارس

امنیت عمومی شهرک صنعتی صفادشت افزایش مییابد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران در گفتگو
با روزنامه جام جم ضمن تبریک بازگشایی مدارس به دانش
آموزان گفت :با آغاز سال تحصیلی در پانزدهم شهریور ،ماموران
پلیس راهور غرب استان تهران در آماده باش خواهند بود و
با حداکثر توان و تجهیزات خود و با استفاده از تجربیات ادوار
گذشته و بهرهگیری از نیروهای ستادی و صفی در معابر شهری

و پرتردد جهت روانسازی ترافیک از روز شنبه استقرار خواهند
داشت و به آنان تاکید شده است که به دانش آموزان و والدین
آنها بویژه در اطراف مدارس و همراهی نمودن دانش آموزان از
محل پیاده شدن سرویس در ورودی مدرسه و کنترل ترافیک
کمک کنند.
سرهنگ محمودی افزود :از والدین درخواست میکنیم که برای
ً
جابهجایی فرزندانشان به مدارس حتما از سرویسهای مجاز
مدارس استفاده کنند و به هیچ عنوان از افراد ناشناس و خودروهای
غیرمجاز استفاده نکنند چرا که رانندگان سرویسهای مجاز
کالسهای بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی را در جهت تردد
هر چه ایمنتر دانشآموزان در پلیس راهور طی نمودهاند بنابراین
میتوانند امن ترین وسیله برای حمل و نقل دانش آموزان و کم
تصادف ترین وسیله برای جابهجایی باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان مالرد با مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی
صفادشت در خصوص مسائل امنیتی شهرک صنعتی صفادشت
گفتگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک صنعتی
صفادشت؛ سرهنگ علی سلیمانی به همراه سروان امیر تژه فرمانده
انتظامی صفادشت با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی
صفادشت با رهگذر مدیر عامل دیدار و گفت و گو کردند .در این
دیدار رهگذر ضمن عرض تشکر از زحمات فرماندهی نیروی انتظامی
شهرستان و همچنین قدردانی از جناب سروان تژه فرماندهی انتظامی
صفادشت گزارشی از وضعیت موجود صنایع مستقر در شهرک صنعتی
صفادشت ارائه داد .وی سپس با ابراز اینکه مهمترین اولویت اعضای
هیات مدیره و صاحبان صنایع تامین و افزایش ضریب امنیتی میباشد
گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته و درحال اقدام همچون

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه مطرح کرد؛

کنترل ورود و خروج بار از شهرک ،افزایش ترددهای گشت انتظامات،
محصورسازی محدوده مصوب شهرک صنعتی و همچنین نصب
دوربینهای پایشی ارائه نمود .در ادامه سرهنگ سلیمانی اعالم کرد:
نیروی انتظامی به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت عمومی نسبت
به بستر امن برای تولیدکنندگان حساسیت ویژه ای دارد و آمادگی
همکاری و حمایت جهت تحقق شعار «جهش تولید» داراست.

استقبال از ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به شهر اندیشه

دکتر مسلم خانی ،مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه

دکتر مسلم خانی ،مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه
ضمن اشاره به سرمایه گذاری 000ر 10میلیارد ریالی بخش خصوصی در
شهر اندیشه ،عملکرد اجرایی این شرکت را در سال جاری مطلوب
عنوان نمود و ادامه داد که با تالش هر چه بیشتر و همت مضاعف
علیرغم شیوع ویروس کرونا باید در راستای فرمایشات مقام معظم
رهبری در سال جهش تولید در مسیر تولید بخصوص تولید مسکن
گام برداشت و از همین رو شرکت عمران پروژههای مختلفی همچون
پروژههای مسکونی محله ایرانشهر مرکز شهر اندیشه ،نرگس و … را
با بیش از  2500واحد و با میانگین بیش از  25درصد پیشرفت فیزیکی
در دست اجرا دارد و در حال حاضر بیش از  500نفر به صورت مستقیم
و  2500نفر به صورت غیرمستقیم در این پروژهها در حال اشتغال
میباشند.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید
اندیشه دکتر مسلم خانی در ادامه گفت :از ورود سرمایه گذاران بخش
خصوصی به شهر اندیشه استقبال میکنیم چون معتقدیم شهر
اندیشه فرصتهای سرمایه گذاری مطلوبی دارد که از انجام آنها هم
سرمایه گذاران هم دولت و هم شهروندان منتفع میشوند .وی افزود:
از جمله این پروژهها میتوان به طراحی بیمارستان  200تختخوابی
فرامنطقهای در فاز  ،4مجتمع گردشگری و پردیس سینمایی که همگی
از پروژههای عمومی و خدماتی هستند اشاره کرد.
وی همچنین در ادامه به دیگر پروژههای عمرانی این شرکت همچون
پروژه ره باغ که با ایده گرفتن از معماری ایرانی اسالمی طراحی گردیده و
با بیش از  20درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست اشاره کرد و از
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فاز  4رابه عنوان یک
پروژه فاخر و شاخص که توسط شرکت عمران در حال احداث است یاد
کرد .وی ادامه داد :کارکرد این پروژه با هدف فرا منطقهای مد نظر است
و با افتتاح آن شهرستانهای شهریار ،فردیس و قدس نیز از خدمات
آن بهره مند خواهند شد .
مسلم خانی همچنین از پروژههای آتی شرکت عمران در شهر اندیشه
که در حال مطالعه و برنامه ریزی است چون طرح جامع نورپردازی شهر

اندیشه جهت فراهم نمودن شرایط زندگی شبانه در شهر اندیشه و
همچنین احداث مجتمع فرهنگی – اجتماعی فاز  4باهدف آموزش
مهارت به شهروندان بخصوص بانوان ،امکان سنجش استفاده از
انرژیهای پاک و متناسب سازی فضاهای شهری برای نابینایان خبر
داد.
مدیرعامل شرکت عمران در پایان از مرتفع شدن مشکل انتقال
اسناد مالکیت  1500واحد مسکونی از چند مجتمع مسکونی در شهر
اندیشه گفت و در خصوص فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت
عمران در شهر اندیشه بیان نمود که این فعالیتها در راستای ایجاد
حس همبستگی و حس تعلق بیشتر شهروندان به شهر اندیشه
مثل مسابقه بالکن سبز ،مسابقه عکس و فیلم کوتاه و آموزشهای
مختلف به ساکنان جهت توانمندسازی ایشان صورت میپذیرد.
نذر سالمت
همزمان با ایام سوگواری ابا عبدا…الحسین سرو و ساالر شهیدان
کربال ،شرکت عمران اندیشه جهت حفظ سالمتی وتندرستی عزیزان
عزادار وپیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا اقدام به تهیه و بسته
بندی اقالم بهداشتی توسط همکاران این شرکت با نیت نذر سالمت
سوگواران و رهپویان حسینی نمود .
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید
اندیشه بهمن ابوحمزه (مدیر واحد روابط عمومی شرکت عمران شهر
اندیشه ) در توضیحاتی اظهار داشت  :شرکت عمران اندیشه هم بنا
به وظیفه انسانی و اداری خود و با هدف حفظ سالمتی اهالی محترم
و والیی این شهر با تائید هیات مدیره شرکت اقدام به تهیه اقالمی
مانند مایع ضد عفونی کننده و مایع دستشویی کرده و این بستهها
ی بهداشتی را بین هیات مذهبی و دسته جات عزاداری در دهه اول
محرم توزیع نمود.
وی افزود :الزم به ذکر است شرکت عمران در ایام گذشته هم در
چندین نوبت جهت سالمتی شهروندان محترم شهر اندیشه در سال
جاری وگذشته  ،اقدام به توزیع بستههای بهداشتی در مجتمعهای
مسکونی نموده است.

