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غرب استان تهران

  شرکت فنی و مهندسی کارکیاکوشک 
فعالیت  و  تجربه  قــرن  نیم  حــدود  بــا 
سالیان  طــی  ســاخــتــمــان  صنعت  در 
متمادی همواره تالش کرده با رعایت 
از  مــانــدگــار  اثـــری  کیفی  و  فنی  اصـــول 

خود به جای بگذارد.
از  مــســکــونــی  واحــــــد   950 احـــــــداث 
درفـــاز  گلستان  و  بــهــارســتــان  جمله 
 7 بــاب مــدرســه   22 انــدیــشــه،  3 شهر 
بــزرگ  بـــازار  جمله  از  تــجــاری  مجتمع 
ــازار ایــن  ــ ــیــن ب فـــاز 3 انــدیــشــه کــه اول

اداری  و  تجاری  مجتمع  اســت،  شهر 
اداری  تـــجـــاری،  مــجــتــمــع  نــگــارســتــان 
چــهــارده  مسجد  ــوان،  ــ ارغـ ــی  ورزشــ و 
و   2 ــاز  ــ فـ در  واقــــــع  )ص(  مـــعـــصـــوم 
فاز  در  واقـــع  )ع(  ابــوالــفــضــل  حــضــرت 
و  فرهنگی  مجتمع  اندیشه،  شهر   4
کتابخانه امام علی )ع( مراکز درمانی و 
پروژه های متعدد دیگری که تماما به 
اتمام و به بهره برداری رسیده است، 

ترین  شــاخــص  جــمــلــه  از 
پروژه ها  ایــن 

انــدیــشــه اســت که  بـــزرگ نقش  ــازار  بـ
ــرانـــی اســالمــی  بـــا مــعــمــاری ســنــتــی ایـ
حــدود  بــا  اندیشه  شهر  چهار  فــاز  در 
بنا  زیر  مربع  متر  هزار  یکصدوبیست 
ــداث و در  ــدت چــهــارســال احـ ــرف م ظ
به  رئیس جمهور  توسط   1394 ســال 
دیگر  بار  بنابراین  رسید  بهره برداری 

در قالب 

بـــا شــرکــت  ــرار داد مــشــارکــتــی  ــ ق یـــک 
ای  پروژه  اندیشه  جدید  شهر  عمران 
پاالس  لیلیان  نــام  به  خــاص  و  جدید 
پروژه های  جمله  از  که  کردیم  آغــاز  را 
غرب  و  اندیشه  جدید  شهر  شاخص 
استان تهران است، مجتمعی خاص، 
بــا دسترسی ســریــع و  ــدرن،   زیــبــا و مـ

ــرز در  ــب ــران و ال ــه ــان ت ــت ــه اس آســـان ب
مربع  متر   17972 مساحت   به  زمینی 
 10  با زیربنا 93000 متر مربع در 9 بلوِک 
-98-95-85-80 متراژ های  طبقه  در 
109 و 121 متر مربع  بیش از 30 هزار متر 
پارکینگ  طبقه  دو  مــشــاعــات،  مــربــع 
نگهبانی  ساختمان   3 سرپوشیده، 
مترمربع   1700 از  بــیــش  مــحــوطــه،  در 
محوطه  آبنما،  و  سبز  فضای 
سازی بسیار زیبا و 

مــحــیــطــی امـــن بـــه دلــیــل عـــدم تـــردد 
دارای هـــایـــپـــر  مـــحـــوطـــه،  در  خــــــودرو 
بسیاری  مجموعه و  داخــل  خدماتی 
امــکــانــات دیــگــر کــه بــه ســرعــت و با 

 کیفیت در حال ساخت می باشد.
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ح هر خانوار یک نهال  طر

یت  بازدید میدانی مدیر
 ، کهنز شهری از مناطق 

آباد دینارآباد و اسد 

فرماندار شهریار عنوان کرد :

برخورد جدی شورای اسالمی 
تغییرکاربری  مالرد با هرگونه 

یم شهری غیر قانونی در حر
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بیشتر بخوانید

یاری  اعزام شناگر جوان شهر
به مسابقات جام جهانی قطر

یار عنوان شد؛ یار عنوان شد؛ واحدهای صنعتی شهر دردر حاشیه بازدید  استاندار تهران از حاشیه بازدید  استاندار تهران از واحدهای صنعتی شهر

اشتغال، مساله مهم در استان تهراناشتغال، مساله مهم در استان تهران

شفافیت و قانون مداری در دستور کار شوراهای اسالمی

شــرکــت عــمــران شهر انــدیــشــه کــه زیــر مجموعه 
تخصصی  مــادر  شرکت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
اقــدامــات مختلف عمرانی،  بــا  شــهــرهــای جــدیــد مــی بــاشــد  
اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، مذهبی و ... همواره پیش 
رو در امور محوله می باشد که برای اهالی و مدیریت شهری 
اندیشه بسیار مغتنم است. شرکت عمران شهر اندیشه با 
مدیریت  و هیات مدیره ای خوش فکر و مردمی در راستای 
جلب رضایت عمومی و اهداف دولت، اقدامات بسیار ارزنده 
ای داشته و دارد. شرکت عمران به غیر از پروژه های عمرانی 
متعدد و تاثیر گذاری 
ــان  ــیـ ــالـ کـــــه طـــــی سـ
ایـــن  در  مـــتـــمـــادی 
ــرده  ــ شـــهـــر اجــــــــرا کـ
اســت، در حــوزه امور 
و هــنــری،  فــرهــنــگــی 
پـــویـــا عمل  ــار  ــی ــس ب
ــاالن  ــع بـــا ف کـــــرده و 
این بخش ها همراه 

است. 

و  فرهنگی  فعالیت های 
اجتماعی شرکت عمران 

اندیشه ستودنی است

۴
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جام  مسابقات  به  اعزامی  ایــران  ملی  تیم  ترکیب  در  بالسینی  متین 
جهانی مسافت کوتاه قطر قرار دارد.

به گزارش جام جم متین بالسینی ورزشکار افتخارآفرین شهریاری به 
همراه 8 شناگر دیگر به جام جهانی شنای مسافت کوتاه ) 29مهر تا 

2 آبان( در دوحه اعزام شد.

هدف از این اعزام آمادگی برای مسابقات داخل سالن آسیا و کسب 
امسال  آذر  در  که  است  ابوظبی  جهانی  مسابقات  ورودی  رکوردهای 

برگزار خواهد شد.
مسابقات  ورودی  بالسینی  متین  و  افــقــری  مهرشاد  ایــن  از  پیش 
اعــزام   قطر  به  بیشتر  آمــادگــی  بــرای  و  بودند  آورده  بدست  را  جهانی 

شدند.
: 1- متین  نفرات اعزامی به مسابقات جام جهانی مسافت کوتاه قطر
غالمپور  سینا   -4 انــصــاری  مهدی   -3 افــقــری  مهرشاد   -2 بالسینی 
 -9 8- علی جبلی  7- هومر عباسی  ۶-متین سهران  5- علی سراوند 
ابوالفضل سام سرپرست: مجید مشتاق مربی: محمد رضا کیانی پور
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اعزام شناگر جوان شهریاری به مسابقات جام جهانی قطر

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

فرهنگ  اداره  رئــیــس  بــازدیــد 
از  مـــــالرد  اســـالمـــی  ارشــــــاد  و 
خوشنویسی  های  آموزشگاه 

در مالرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
و  نیاز  خوشنویسی  آموزشگاه های  از  مالرد 

حسین زاده مالرد بازدید کردند
پورروشن  اسماعیل  امیر  جام جم  گزارش  به 
آموزشگاه  از  اداره  هنری  مسئول  همراه  به 
خوشنویسی  آموزشگاه  و  نیاز  خوشنویسی 
حسین زاده بازدید کردند . در این بازدید رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالرد، هدف از این 
بازدید ها و سرکشی ها را تجدید دیدار و تعامل 
و ارتباط به روز با هنرمندان عنوان کرد و گفت: 
تکریم دائمی اهالی فرهنگ و هنر از سیاست ها  
و  فرهنگ  اداره  محترم  کل  مدیر  راهبردهای  و 
ماهه  هر  برنامه های  از  و  تهران  استان  ارشاد 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان است .
و  گفت  و  دیدار  فواید  به  اشاره  با   پورروشن 
این  در  گفت:  هنرمندان  با  صمیمانه  گوی 
و  فعالیت ها  جریان  در  دیدارها  و  نشست ها 
و  فرهنگی  مولفه های  و  هنرمندان  برنامه های 
هنری شهرستان قرار گرفته و به نقطه نظرات و 

پیشنهادات هنرمندان گوش می  دهیم.
خوشنویسی  آموزشگاه های  است  گفتنی 
فعال  آموزشگاه های  از  زاده   حسین  و  نیاز 

خوشنویسی در  شهرستان مالرد می باشند .

در  مــایــنــر  ــاه  ــگ ــت دس کــشــف ۲1 
مالرد 

 21 کشف  از  مــالرد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش سه 

میلیارد و پانصد میلیون ریال خبر داد. 
در  »منصورخدایی«  سرهنگ  جام جم  ــزارش  گ به 
خصوص این خبر، اظهار داشت: در راستای اجرای 
طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاال شهرستان مالرد از طریق کار اطالعاتی 
غیرمجاز  استفاده  و  نگهداری  از  خبری  منابع  و 
ارز  استخراج  ماینر)دستگاه  دستگاه  تعدادی  از 
دیجیتال( در اختر آباد مالرد، مطلع شده و رسیدگی 

به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
و  از تکمیل تحقیقات  مــامــوران پس  افـــزود:  وی 
هماهنگی قضائی در بازرسی از این مکان تعداد21 
انتظامی  فرمانده  کــردنــد.   کشف  ماینر  دستگاه 
شهرستان مالرد تصریح کرد: ارزش ریالی این اقالم 
غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه سه میلیارد و 

پانصد میلیون ریال برآورد شده است.

خبر

ــت  ــری ــدی ــد مـــیـــدانـــی م ــ ــازدی ــ ب
 ، ــز ــن ــه ک ــاطـــق  ــنـ مـ از  ــری  ــ ــه ــ ش

دینارآباد و اسد آباد

شهردار شهریار و تعدادی از اعضای شورای شهر 
از کهنز، دینار آباد و اسد آباد بازدید کردند.

آباد و دینار  کهنز، اسد  از محالت  بازدید میدانی 
پروژه های  اجرایی  روند  بررسی  راستای   در  آباد، 
درخواست های  به  رسیدگی  شهرداری،   عمرانی 
توسط  شهروندان،  مشکالت  رفع   و  مردمی 
شهریار  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس 
به همراه محمد صادق کولیوند شهردار شهریار 
صورت گرفت.در حاشیه این بازدید شهروندان 
ح  مطر شهردار  با  را  خود  مسائل  و  مشکالت 
خصوص  در  الزم  دستورات  کولیوند  و  نموده 
در  شهرداری  امکانات  و  نیروها  تمام  بسیج 
و  پروژه ها  پیشرفت  روند  در  تسریع  راستای 

خدمات رسانی به شهروندان را صادر کرد.

محورسازی  پیاده  بزرگ  پروژه 
در بلوار ارغوان مالرد

محور  پیاده  بزرگ  پروژه  در  کفپوش  عملیات 
سازی بلوار ارغوان در حال اجرا می باشد.

شورای  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
زیباسازی  راستای  در  مالرد  شهرداری  و  اسالمی 
سطح شهر و ایجاد بهترین فرصت برای شکوفایی 
ابراری  شهروندان،  اجتماعی  ارتباط  مهارت های 
معاون زیر بنایی و ترافیک شهرداری در خصوص 
ارغوان  بلوار  در  محورسازی  پیاده  بزرگ  پروژه 
ح با اعتبار 40 میلیارد ریال  اظهار داشت: این طر
در فاز اول و طول 800 متر در بخش میانی و اصلی 
بلوار ارغوان کلید خورد که این محدوده از شمال 
بلوار ارغوان و خیابان کیان آغاز و تا شمال مسجد 
جامع خاتم االنبیاء امتداد خواهد داشت و پس از 
جدول گذاری و مشخص شدن محدوده پیست 
عملیات  بلوار  شرقی  ضلع  در  دوچرخه سواری 
متراژ  در  آسفالت  تن   ۶0 مصرف  با  آن  آسفالت 
پیاده  مسیر  و  شد  انجام  مربع  متر   450 تقریبی 
( هم در حال انجام کفپوش  راه )الین شرقی بلوار
مترمربع   2000 حدود  در  کنون  تا  که  می باشد 
انجام  حال  در  نیز  آن  مابقی  و  شده  انجام  آن 
امکانات  خصوص  در  همچنین  وی   . می باشد 
این پروژه اعالم نمود: این پروژه شامل پیست 
روی(،  )پیاده  تندرستی  مسیر  دوچرخه سواری، 
ج که خود شامل وسایل بازی و ورزشی،  نوار تفّر
و  مکث  فضای  پنگ،  پینگ  میز  شطرنج،  میز 
استراحت و همچنین اختصاص یک حوزه اصلی 
فعالیت های  جهت  ارغوان  میدان  جنوب  در 

سرگرمی و ورزشی می باشد.

فستیوال استعدادیابی فوتبال 
در مالرد برگزار شد

رقابت های استعداد یابی فوتبال زیر نظر هیات 
فوتبال شهرستان مالرد طی دور روز برگزار شد.

فرایند  طی  کنندگان  شرکت  رقابت ها  این  در   
سپس  استانی  شهرستانی،  استعدادیابی 

کشوری شرکت خواهند کرد.
کشور  بازیکنان مستعد در 4 منطقه  پابان  در 
استعدادیاب های  نظر  زیر  آزمون هایی  در 
و  کرد  خواهند  شرکت  فوتبال  فدراسیون 
شانس  کشوری  نهایی  آزمون  در  بهترین ها 
خود را برای حضور در تیم های ملی پایه محک 

خواهند زد .

خبر

واحــد  اســالمــی  آزاد  دانــشــگــاه  مــعــاون 
این  فرهنگی  حـــوزه  کـــرد:  عــنــوان  مـــالرد 
ح ها و برنامه های  دانشگاه از ایده ها، طر
و  سیاست ها  چارچوب  در  دانشجویی 

مقررات حمایت می کند.
دانشجویی  کانون های  دبیران  نشست 
ابوالفضل  حضور  با  فرهنگی  فعاالن  و 
ذکائی معاون دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مالرد برگزار شد.
به گزارش جام جم ذکائی در این نشست 
ــالش دانــشــجــویــان که  بــا بــیــان ایــن کــه ت
صنفی  و  فرهنگی  فعالیت های  دغدغه 
ــی اســــت، گــفــت: نقش  ــودن دارنـــــد ســت
ــاالن فــرهــنــگــی در  ــع ــگ دبـــیـــران و ف ــررن پ
ــل ســتــایــش اســـت. ــاب ــار تــحــصــیــل ق ــن ک
رویش  محل  دانشگاه  کــرد:  اضافه  وی 
گل های  دانشجویان  و  اســت  نخبگان 
به  که  چــرا  هستند؛  دانشگاه  سبد  سر 
ارزش کار جمعی پی برده اند و کار گروهی 
دانش  و  علم  کسب  کنار  در  را  صنفی  و 
آزاد  دانشگاه  کــرده انــد.مــعــاون  انتخاب 
نگاه  این که  بیان  با  مالرد  واحد  اسالمی 
دانــشــگــاه در قــبــال کــانــون هــا یــک نگاه 
حمایتی است، تبیین کرد: این دانشگاه 

کانون های  برای  زمینه فعالیت گسترده 
فراهم  را  فرهنگی  فعاالن  و  دانشجویی 

کرده است.
آشنایی نودانشجویان با فعالیت های   *

فرهنگی
دانشگاه  فرهنگی  ــوزه  ح ــزود:  افـ ذکــائــی 
ایده ها،  تمام  از  مالرد  واحد  اسالمی  آزاد 
ــا و بــرنــامــه هــای دانــشــجــویــی در  ح ه ــر ط
چارچوب سیاست ها و مقررات دانشگاه 
تبیین  می کند.وی  حمایت  اسالمی  آزاد 
کرد: یکی از برنامه های کانون ها آشنایی 

نودانشجویان با فعالیت های فرهنگی و 
هنری در دانشگاه و شناخت ظرفیت های 
اســت.  فرهنگی  کــانــون  و  دانــشــجــویــان 
معاون دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد 
با اعالم حمایت از فعالیت هایی که شور 
تزریق  دانشجویی  فضای  به  را  نشاط  و 
می کند، افــزود: تالش می کنیم به همت 
ــران کــانــون هــای دانــشــجــویــی بستر  ــی دب
فعالیت های  برای  مؤثر  و  شاد  مناسب، 
فرهنگی ایجاد کنیم. ذکائی با بیان این که 
دبیران کانون ها باید مبانی اخالقی و نظم 

دانشجویان  سایر  از  بیش  را  انضباط  و 
داد:  ادامـــه  کنند،  رعــایــت  دانــشــگــاه  در 
کانون های دانشجویی سرمایه اجتماعی 
این  به  هم  جامعه  و  هستند  دانشگاه 
با  وی  دارد.  نــیــاز  تــوانــمــنــدی  و  ســرمــایــه 
باور  اسالمی  جمهوری  نظام  این که  بیان 
دارد که دانشجویان در پویایی و هدایت 
کــرد:  ح  مــطــر گــذارنــد،  اثــر  بسیار  جامعه 
و  جنب  از  پر  خــالق،  دانشجویی  محیط 
جوش و نوآور است و باید به عنوان یکی 
از ارکان تولید علم و فرهنگ پیشقراول 

باشد.
دانــشــجــویــی  ــانـــون هـــای  کـ فــعــالــیــت   *
موجب رشد و بالندگی فضای دانشگاه 

می شود
واحــد  اســالمــی  آزاد  دانــشــگــاه  مــعــاون 
مالرد با بیان این که فعالیت کانون های 
بالندگی  و  ــد  رشـ مــوجــب  دانــشــجــویــی 
فضای دانشگاه می شود، بیان کرد: این 
دریافت  بـــرای  را  الزم  آمــادگــی  دانــشــگــاه 
مسائل  ارتقای  راستای  در  پیشنهادها 
دانشجویی  فــعــالــیــت هــای  و  فرهنگی 
مشکالت  بــیــان  گــفــت:  ذکــائــی  دارد.  را 
بــرای  مناسب  راهــکــار  ارائـــه  و  فرهنگی 

ــون  ــان ک ــران  ــ ــی ــ از ســــوی دب بــــرون رفــــت 
مسیر  در  را  دانـــشـــگـــاه  دانـــشـــجـــویـــی، 

درست هدایت قرار می دهد.
تقویت  بــرای  شد  مقرر  نشست  این  در 
با  دانشجویی  کــانــون  دبــیــران  فعالیت 
کانون ها  جدید  دبیران  برای  ابالغ  صدور 
استقرار  بــرای  مناسب  مکان  تعیین  و 
ایده های  و  ح ها  طر از  کانون ها  فعالیت 
کانون های  پژوهشی  آموزشی،  فرهنگی، 
دانـــشـــجـــویـــی، تـــــــداوم نــشــســت هــای 
ــا، از  ــــون هــ ــان ــ ــا دبــــیــــران ک ــ صــمــیــمــانــه ب
ــه ای،  ــانـ فــعــالــیــت هــای انـــتـــشـــاراتـــی، رسـ
فــرهــنــگــی، پــژوهــشــی، دانــشــجــویــان در 

حوزه های مختلف حمایت شود.
دارای  مالرد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کانون های هالل احمر، گردشگری، هنر و 
رسانه، علم یار و نشریه دی بوده که یک 
سال از فعالیت های پربار و مستمر آنها 
می گذرد. در این دیدار دبیران کانون های 
فــرهــنــگــی به  فـــعـــاالن  دانـــشـــجـــویـــی و 
خود  صنفی  نظر  نکته  و  دیــدگــاه  بــیــان 
پرداختند و معاون دانشگاه آزاد اسالمی 
واحــد مــالرد با سعه  صــدر به ســؤاالت و 

درخواست دانشجویان پاسخ دادند.

حمایت دانشگاه آزاد اسالمی از ایده های فرهنگی دانشجویان

را  شورا  وجودی  فلسفه  گفت:  شهریار  فرماندار   
پیشبرد امور شهری و روستایی است و باید همه 

در  چه  و  روستا  در  چه  آن  ابعاد  و  بخش ها 
شهر مد نظر قرار گیرد.

جمع  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  اعضای 

مختلف  کمیته های  تشکیل  گفت: 
اهداف  پیشبرد  راستای  در  تخصصی 

کار  اسالمی  شوراهای 
ارزشمندی  و  دقیق 

است که نه تنها در 
روستاها بلکه باید 

در شوراهای شهر و شهرستان هم صورت گیرد .
ادامه  در  طاهری  جام جم   گزارش  به 
فلسفه وجودی شورا را پیشبرد امور 
شهری و روستایی دانست و افزود: 
آن چه  ابعاد  باید همه بخش ها و 
در روستا  و چه در شهر را مد نظر 

قرار دهند
شوراهای  کرد:  بیان  وی 
دلیل  به  اسالمی 
جایگاه  داشتن 
باید  حقوقی 
جهت  در 

صالح و منافع مردم حرکت کنند و در تصمیم ها و 
مصوبه های خود این مساله را در نظر بگیرند.

طاهری در ادامه گفت: موفقیت شوراهای اسالمی 
و  قانون  مسیر  در  حرکت  همبستگی  اتحاد  به 
عملکرد آن بستگی دارد مادامی که عملکرد پررنگ 
همه  در  مدنی  نهاد  این  نقش  باشد  موفق  و 

فعالیت ها پررنگ تر دیده می شود.
بنابراین باید قانون مداری سر لوحه برنامه هایشان 
باشد فرماندار شهرستان شهریار در ادامه تصریح 
مردمی  جایگاه  به  که  گونه  همان  شوراها  کرد: 
نسبت  اگر  بدانند  باید  هستند  واقف  نهاد  این 
قبال  در  باشند  داشته  اهمالی  محوله  وظایف  به 

دولت  عالی  نماینده  هستند.  مدیون  مردم  این 
انتخاب  شوراها  وظیفه  نخستین  شهرستان  در 
شهردار و دهیار دانست و اظهار کرد: در این راستا 
آرا  آرامش و همدلی و احترام به نظر  باید در کمال 

دیگر همکاران قدم برداریم.
از  یکی  پایان  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
تاکید  ن  آ  بر  باید  شورا  که  اصل هایی  مهم ترین 
و  دانست  عملکرد  شفافیت  را  باشد  داشته 
با  مشارکت  همچنین  و  عملکرد  کیفیت  گفت: 
گذاری ها  هدف  و  گیری ها  تصمیم  در  شهروندان 
افزایش اعتماد جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی 

با روانی آسوده را در پی خواهد داشت.

فرماندار شهریار عنوان کرد :
شفافیت و قانون مداری در دستور کار شوراهای اسالمی

شورای اسالمی مالرد با هرگونه تغییر کاربری غیر قانونی 
در حوزه حریم شهر مالرد برابر ضوابط و مقررات برخورد 

خواهد نمود.
به  مالرد  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  هجدهمین 
ریاست حسن مالیی و با حضور اعضای پارلمان شهری 
شورای  اعضای  جلسه  این  ابتدای  در  گردید.  برگزار 
اسالمی شهر مالرد نسبت به ارائه مواردی در خصوص 
مشکالت شهروندان در ابعاد مختلف و بحث و تبادل 
نظر برای بررسی راهکارهای موجود در حوزه های خدماتی 
رئیس  مالیی  حسن  پرداختند.  و اجتماعی  فرهنگی   و 
به  اشاره  با  جلسه  این  در  مالرد  شهر  اسالمی  شورای 

مباحثی در خصوص تغییرکاربری در حوزه حریم در شهر 
مالرد گفت:خط قرمز شورای اسالمی تغییر کاربری غیر 
عمل  به  قانونی  برخورد  است  حریم  حوزه  در  قانونی 
اسالمی  شورای  اعضای  جلسه  ادامه  در  آمد.  خواهد 
شهر مالرد ۶ مورد از دستور کار این جلسه را مورد بررسی 
قرار دادند که می توان به مواردی همچون الیحه حمایت 
از سرپرستان خانوار بمنظور آموزش، اشتغال و کسب 
درآمد، تصمیم گیری در خصوص پرونده های ارسالی به 
شورا، بررسی و ارسال صورتجلسه کمیسیون شهرسازی 
و  معماری، اخذ مجوز خیریه یا گروه جهادی جهت طرح 
مستضعف  اقشار  به  رسانی  یاری  منسجم  دبیرخانه 
فرهنگی  و   اجتماعی  معاونت  در  دبیرخانه  مرکزیت  با 
شهرداری، دستورالعمل بودجه شوراهای اسالمی شهر، 
خدمات  موسسه  مدیر  و  بخش   درخواست  روستا 
بخشی  در  کرد.  اشاره  تهران  استان  بسیجیان  درمانی 
مالرد  شهردار  بهمنی  محمد  نیز  این جلسه  از  دیگر 
حضور داشتند که در خصوص مسایل و  موضوعات و  

لوایح ارسالی توضیحاتی را بیان  نمودند.

برخورد جدی شورای اسالمی مالرد با هرگونه تغییرکاربری 
غیر قانونی در حریم شهری

با هدف حمایت از ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
میلیارد   45 اعتبار  با  الستیک  4880حلقه  تعداد 
توزیع  رانندگان  میان  در  رایگان  طور  به  ریال 

می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهریار با 
اعالم این خبر گفت: در شرایط سخت کرونایی و 

از قشر شریف رانندگان برای  در راستای حمایت 
2550 تاکسی درون شهری و برون شهری دو حلقه 
الستیک و برای 95 دستگاه اتوبوس چهار حلقه 
الستیک در نظر گرفته شده که با حضور مدیران 
شهرداری، ریاست و اعضاء شورای اسالمی شهر 
جام جم  گزارش  به  شد.  توزیع  رانندگان  بین 
و  عمومی  نقل  و  حمل  از  افزود:حمایت  نوروزی 
تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان عمومی 
ایمن و ارزان قطعا در حفظ محیط زیست، کاهش 

ترافیک و رفاه و آسایش شهروندان موثر است .
معاون حمل و نقل وترافیک با اشاره به ضرورت 
هدف  با  افزود:  نیز  اتوبوسرانی  ناوگان  تقویت 
ارتقاء خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی و کاهش 
بازسازی  مسافران  ایمن  جابجایی  و  آالیندگی ها 
این  برای  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  اتوبوس ها 
یافته  تخصیص  اعتبار  ریال  میلیارد   80 منظور 
است که تعمییرات داخلی، امکانات فنی و شکل 
ظاهری اتوبوس ها در این بازسازی مورد توجه قرار 

دارد.

معاون حمل ونقل و ترافیک خبر داد:

توزیع الستیک رایگان در ناوگان حمل و نقل عمومی

 ، یار ، مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان شهر یار مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان شهر
توجه داشته باشید برای جلوگیری از حذف مستمری حداکثر تا توجه داشته باشید برای جلوگیری از حذف مستمری حداکثر تا 
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اطالعات مراجعه کنید.اطالعات مراجعه کنید.
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مرحله می باشد:مرحله می باشد:
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  فروش زمین در بهترین نقطه شهریار    فروش زمین در بهترین نقطه شهریار  

*   متراژ   6000 متر

*    سند دار

*    نبش میدان صیاد شیرازی

*    دارای جوازساخت اداری و تجاری

*    قیمت مناسب

 شماره تماس:  شماره تماس: 0۹1۲۳64۹۷6۷0۹1۲۳64۹۷6۷

معاون دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد عنوان کرد:



تسریع در پیشبرد پروژه عمرانی احداث کتابخانه عمومی و پارک محله ای  در شهرک الله 

معاون عمرانی شهرداری در این خصوص گفت: مدیریت شهری به همراه منتخبان مردم 
را در سطح  با تمام توان فعالیت های عمرانی و خدماتی  در ششمین دوره شورای شهر 
احداث  مثل  پروژه ها  اجرای  در  تسریع  برای  الزم  اقدامات  کنار  در  و  می کنند  رصد  شهر 
پیشرفت  این که  بر  عالوه  مترمربع،   150 مساحت  به  الله  شهرک  در  عمومی   کتابخانه 

قابل قبولی داشته از کیفیت آن نیز غافل نیستیم، رعایت شاخصه های کیفی، بسیار حایز 
که فضای بهتری  قرار می گیرند و مصمم هستیم  ارزیابی  اهمیت است و همزمان مورد 
رضوی  جام جم   گزارش  به   . کنیم  ایجاد  شاهدشهر  شریف  و  فهیم  شهروندان  برای  را 
همچنین یاد آور شد پارکی که در این محله احداث شده بود و بخش های زیادی از آن به 

دلیل سقوط هواپیما تخریب شد، با جدیت در دست تکمیل و مرمت است که به زودی 
ح های عمرانی با هدف بهره  آماده می گردد. وی همچنین افزود: طر برای استفاده عموم 
، یک به یک در حال تکمیل هستند و مجموعه شهرداری و  مندی مردم خوب شاهد شهر

شورای شهر به دنبال آسایش عمومی، کارهای را دنبال می کنند.

 سه شنبه    ۴  آبان 1۴۰۰   شماره ۶۰۶۲
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اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ح هر خانوار یک نهال  طر

از  شاهدشهر  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
توزیع رایگان درخت و گل آلوئه ورا به هر خانوار در 

پنج نقطه از شاهد شهر خبر داد.
مشارکت  راستای  در  نظیفی  جام جم  گزارش  به 
داشت:  اظهار  شهروندان  سبز  حضور  و  عمومی 
مجموعه مدیریت شهری شاهدشهر در نظر دارد 
اکرم  پیامبر  میالد  و  وحدت  هفته  مناسبت  به 
یک  خانوار  هر  به  )ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص( 
مردم  بین  رایگان  بصورت  ورا  آلوئه  گل  و  درخت 
ترویج  منظور  به  گفت:  ادامه  در  وی  نماید.  توزیع 
سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  درختکاری،  فرهنگ 
شهری مؤثر در کیفیت محیط زیست شهروندان 
اثرات  با  مقابله  و  جامعه  نشاط  و  روحیه  ایجاد  و 
سوء آلودگی هوا و اجرای طرح " هر خانوار یک نهال 
د نظر  در  شاهدشهر  شهرداری  و  شهر  شورای   " 
نهال  اصله  یک  شهر  در  خانوار  هر  تعداد  به  ارد 
بوستان ها،  در  رایگان  بصورت  ورا  آلوئه  گل   و 
معابر اصلی و محله های قدیمی شهر اهدا نمایند. 
روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری شاهدشهر

افـــــتـــــتـــــاح نـــخـــســـتـــیـــن مـــرکـــز 
شــیــمــی درمــانــی در غــرب استان 

تهران

نخستین مرکز پزشکی شیمی درمانی بیماران 
شهریار  در  تــهــران  اســتــان  ــرب  غ در  ســرطــانــی 

افتتاح و آغاز به کار کرد.
نخستین مرکز شیمی درمانی بیماران سرطانی 
حضور  با  بخش  همت  به  تخت   1۶ ظرفیت  با 
شبکه  مدیر  ناصح   ، شهریار فرماندار  طاهری 
بهداشت و درمان شهریار و سایر مدیران در 

امیریه شهریار افتتاح شد.
بــه گـــزارش جــام جــم نــورالــه طــاهــری فــرمــانــدار 
شهریار در این مراسم ضمن تقدیر از تمامی 
کــرد:  اظــهــار  مجموعه  ایــن  دســـت انـــدرکـــاران 
مجموعه  نخستین  تــهــران  اســتــان  ــرب  غ در 
شیمی درمانی به همت عزیزان آماده و افتتاح 
شده است که برداشتن این گام ها در راستای 

سالمت جامعه تشکر فراوان دارد.
در  نیز  مــا  بتوانیم  امــیــدواریــم  کــرد:  بیان  وی 
مجموعه اداری شهرستان در کنار شما بوده 
کسی در  اگر  امــروز  و  کنیم  را جبران  و زحمات 
مقوله سالمت ورود کند، قطعا در حد یا باالتر 

از جهاد فی سبیل اهلل خواهد بود.
ــدار شــهــریــار تــصــریــح کـــرد: بــایــســتــی با  فــرمــان
پیگیری شبکه بهداشت و درمان جلسه ای با 
حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ایران 
برگزار شود تا این کار ارزشمند دیده شده و در 

صورت لزوم حمایت و رفع موانع گردد.

خبر خبر

نایب رئیس محترم شورای اسالمی شاهد شــهر انتخاب بجا و شایسته 
یک  یار تبر حضرتعالی را بعنوان رئیس شورای اســالمی شهرستان شهر

عرض نموده و توفیقات روز افزون در راه خدمت به مردم از درگاه ایزد 
منان برایتان مسئلت می نمایی.

جناب آقای مهندس  عباس قنبریجناب آقای مهندس  عباس قنبری

  غالمرضا جباری  غالمرضا جباری
یات شهرستانهای غرب استان تهران پرست نشر یات شهرستانهای غرب استان تهران  خبرنگار وسر پرست نشر   خبرنگار وسر

اداری  ــورای  ــ شـ جــلــســه  در  طـــاهـــری 
ــژه شــهــر  ــ ــ شـــهـــرســـتـــان شـــهـــریـــار وی
ــرداری  ــه ــه در مــحــل ش فــردوســیــه ک
ــت پــروتــکــل هــای  ــای ــا رع ایـــن شــهــر ب
ــزار گـــردیـــد بـــه لـــزوم  ــرگـ بــهــداشــتــی بـ
تسریع در تکمیل ادارات این بخش 

تاکید کرد.
 بــه گـــزارش جــام جــم نـــوراهلل طاهری 
اداری  شـــورای  جلسه  پنجمین  در 
شهر  اختصاصی  شهریار  شهرستان 
 ، ــور بــخــشــدار ــض ــی کـــه بـــا ح ــردوسـ فـ
شهر  ــورای  ــ ــ ش ــای  ــضـ اعـ و  شـــهـــردار 
فردوسیه به صورت ویدئو کنفرانسی 
 90 بحمداهلل  که  گفت  گردید  بــرگــزار 
و  گـــردو تکمیل  پــیــچ  ــروژه  ــ پ درصـــد 
با    در حــال انجام اســت و شــهــرداری 
تملک امــالک مــعــارض مــی تــوان طی 

این  آیــنــده شــاهــد تکمیل  مــاه  یــک 
پروژه باشیم.

سخنان  از  ــگــری  دی بــخــش  در  وی   
فاضالب  مشکل  ــر   ب تاکید  بــا  خــود 

یکی   کــه  ــاد   آبـ یــوســف  مهر  مسکن 
از خواسته های مهم و به حق مردم 
ــا پــیــگــیــری هــای  مــی بــاشــد گـــفـــت؛ بـ
مرتبط  ادارات  همکاری  و  ممستمر 

به زودی شاهد رفع این مشکل  نیز 
خواهیم بود .

 نماینده  عالی دولت در شهرستان 
این  قبلی  مصوبه   10 این که  بیان  با  
با  و  رســیــده  نتیجه  بــه   

ً
اکــثــرا جلسه 

تـــالش و پــیــگــیــری هــای  شـــهـــردار و 
و  دقــیــق  شناسایی  و  شهر  شـــورای 
مابقی  مــردم  معضالت  و  مشکالت 

مسائل نیز رفع خواهد شد.
نوراهلل طاهری در خاتمه تصریح کرد 
در  بــایــد   شهرستانی  و  کــل  ادارات 
امــور  بــه  بخشیدن  جدیت  راســتــای  
 
ً
بخش جوقین تالش نموده و سریعا

تمامی ادارات مرتبط در این بخش با 
کــار  بــه  شـــروع  بــخــشــدار  هماهنگی 
کنند و جلسات شورای اداری بخش 

با محوریت بخشداری انجام شود.

اینترنتی  آدرس  جــعــل  بــا  ســایــبــری  مــجــرمــان 
با  و  قضائیه  قوه  الکترونیک  نام  ثبت  سامانه 
ارسال پیامک جعلی با محتواهایی نظیر ثبت 
کاربران  غیره،  و  قضائی  حکم  ابــالغ  شکوائیه، 
درخــواســت  بــا  و  هــدایــت  جعلی  آدرس  بــه  را 
بــرداشــت از حــســاب شــهــرونــدان   کسر وجـــه، 

 می کنند. 
غرب  انتظامی  فرماندهی  فتای  پلیس  رئیس 
پلیس،  خبری  پایگاه  بــا  گــو  و  گفت  در  تــهــران 
گفت: مجرمان سایبری با جعل آدرس اینترنتی 
و  قضاییه  قــوه   الکترونیک  ثبت نام  سامانه 
ثبت  نظیر  محتواهایی  بــا  پیامکی  ــال  ارسـ بــا 
شکوائیه، ابالغ حکم و غیره کاربران را به آدرس 
از  بــا درخــواســت کسر وجــه،  جعلی هــدایــت و 

حساب کاربران برداشت غیرمجاز می نمایند.
ســرهــنــگ مــوســوی افــــزود: شــهــرونــدان عزیز 

دقت کنند:

فاقد  قضائیه  قــوه  ســوی  از  ارســالــی  1-پیامک 
لینک می باشد.

قضایی،  ابالغ  مشاهده  جهت  وجه  هیچ  2-به 

نیاز به واریز وجه نمی باشد.
کارت  سیم  شماره  با  هرگز   ، مذکور 3-پیامک 

شخصی ارسال نمی گردد.
4-جهت اطمینان، کاربران می توانند به سایت 
ــالغ الــکــتــرونــیــک قــضــایــی بــه آدرس  ــ اصــلــی اب

https://eblagh.adliran.ir مراجعه نمایند.
غرب  انتظامی  فرماندهی  فتای  پلیس  رئیس 
گــاهــی  بخشی و  آ ــه ایــن کــه  ــاره ب ــ ــا اش ــهــران ب ت
از  مجازی  فضای  در  جرائم  وقوع  از  پیشگیری 
هموطنان  به  اســت،  فتا  پلیس  اولــویــت هــای 
کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد  توصیه 
اخــاذان  و  مجرمان  توسط  تهدید  یا  مشکوک 
اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس 
اطالع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه 
اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای 
 www.cyberpolice.ir مجرمانه  به وب سایت

مراجعه کنند.

برخی  در  کاری  کم  بر  مبنی  مردمی  اعتراضات  پی  در 
و  کردیم  تهیه  را  گزارشی  گوناگون،  دالیل  به  ادارات 
در  مربوطه  ادارات  مسئوالن  و  کنندگان  مراجعه  با 
شهرستان های شهریار، قدس و مالرد در این زمینه 
صورت دادیم که ماحصل آن را می خوانید. بسیاری از 
مراجعه کنندگان به اداراتی مانند ثبت امالک و اسناد، 
و  دادگستری  پرورش،  و  اموزش  رانندگی،  راهنمایی 

دیگراز اداره  چند  و  بانک  مخابرات،  پست،   دادسرا، 
گالیه  ابراز  آنها  در  رجوع  ارباب  ازدحام  و  کاری  کم 
داشتند.در بازدید میدانی از این مراکز شاهد صف های 
طوالنی مراجعان بودیم که باعث نارضایتی این افراد و 
بیماری  تهدید  و  وقت  اتالف  بود.  شده  تنش  ایجاد 
توسط ویروس کرونا و ... از نگرانی هایی بود که افراد 
در وضعیت مورد اشاره داشتند. در مصاحبه با برخی 

از مدیران ادارت مربوطه، موضوع کمبود نیروی کافی 
برای پاسخگویی به موقع و سریع به ارباب رجوع مطرح 
شد. در حادترین موضوعی که دراین رابطه مشاهده 
کردیم، کمبود نیرو در اداره ثبت امالک و اسناد شهریار 
بود که با ازدحام زیاد ارباب رجوع مواجه بودند. مدیر، 
مراجعه  و  ندارد   هم  دار  دفتر  حتی  شلوغ  اداره  این 
داخل  به  تشریفات  رعایت  بدون  خود  کنندگان 

نیرو،  کمبود  ادارات هم  وارد می شوند. در دیگر  اتاق 
ارباب رجوع ها  کار  شدن  انجام  دیر  علت  عمده ترین 
بیش  ازدحام  با  ادارات  در  که  حالیست  در  این  بود. 
ادارات  برخی  و  هستیم  مواجه  کاری  نیروهای  حد  از 
را بدون  افرادی  راننده دارند و حتی  تا 4 دفتر دار و 2 
هیچ گونه عملکرد قابل توجیهی در ورودی ساختمان 
بکار گرفته اند. حال چرا مسئوالن کشوری اجازه جذب 

نیرو در ادارات کشور را آن هم با این همه بیکار و این 
مشخص  نمی دهند،   ، آمده  وجود  به  مشکل  همه 
نیست و جای سوال دارد. نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی به جد باید به این موضوع ورود کنند 
تا مشکالت مردم هم در حوزه پاسخگویی مناسب 
به ارباب رجوع را داشته باشند و هم مشکل بیکاری 

جوانان حل گردد.

نمایندگی ادارات در بخش جوقین تکمیل و مشغول به خدمت رسانی شودارسال پیامک جعلی سامانه ثبت ثنا روشی برای کالهبرداری سایبری 

کمبود نیروی اداری در اغلب دستگاه های دولتی و تعداد بیشمار بیکاران در کشور 

را  بیعانه  دریافت  استان،  انتظامی  فرماندهی  فتای  پلیس  رئیس 
شهروندان، توجه  ضرورت  بر  و  دانسته  کالهبرداران  برای   شیوه ای 

 تاکید کرد. 
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی غرب تهران  گفت: بیعانه یا پیش 
 پرداخت، پولی است که خریدار پیش از دریافت کاال یا خدمات، به فروشنده
از  پس  آن  مابقی  و  کاالست  هزینه  از  بخشی  مبلغ،  این  می دهد.    

این که معامله حتمی شد، از سمت خریدار پرداخت می شود. 
ولی چرا بعضی فروشندگان اصرار به دریافت بیعانه دارند؟ اگر خریدار 
بیعانه داد ولی چیزی که دریافت کرد با سفارش او متفاوت بود چه؟ 
می تواند  امن  پرداخت  آیا  داد؟  خواهد  پس  را  بیعانه  فروشنده  آیا 

جایگزینی برای بیعانه باشد؟
یز  وار ثبت نام  بابت  را  مبلغی  هرگز  خدمات  یافت  در یا  یابی  کار *برای 

نکنید .

یز  وار را  مبلغ  کاال  تحویل  از  بعد  و  کرده  خودداری  دادن  بیعانه  *از 
کنید.

یافت وجه، پاسخگوی تماس ها نمی باشند. *کالهبرداران بعد از در
*وقتی قیمت کاال پایین تر از عرف بازار بود بیشتر احتیاط کنید.

از  پیشگیری  و  بخشی  گاهی  آ این که  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
به  فتاست،  پلیس  اولویت های  از  مجازی  فضای  در  جرائم  وقوع 
مشکوک  مورد  هرگونه  مشاهده  درصورت  کرد:  توصیه  هموطنان 
اولین  در  را  موضوع  اینترنتی،  اخاذان  و  مجرمان  توسط  تهدید  یا 
مطالعه  برای  مستمر  صورت  به  و  دهند  اطالع  پلیس  به  فرصت 
 اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه به وبسایت 

www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

 دریافت بیعانه  روشی برای کالهبرداران 

به  اشتغال  موضوع  به  اشــاره  با  تهران  استاندار 
این  حــل  و  تــهــران  اســتــان  مهم  مساله  عــنــوان 
گفت:  ظرفیت ها،  تمامی  فعال سازی  با  مشکل 
انــدازه  به  نفر  هر چهار سال حــدود یک میلیون 
جمعیت یک استان در دل استان تهران شکل 

می گیرد که فشار آن به صنایع نیز وارد می شود.
کـــاری خــود  ــیــن ســفــر  اول  محسن مــنــصــوری در 
از  ــازدیـــد  بـ در شــهــرســتــان شــهــریــار در حــاشــیــه 
توجه  با  کــرد:  اظهار  یاسا  ایـــران  تولیدی  شرکت 
تولید  از  حمایت  بر  مبنی  رهبری  فرمایشات   به 
همه  تولیدکنندگان،  از  پشتیبانی  و  موانع  رفع  و 
رفع  ــرای  ب را  خــود  ظرفیت  تمام  باید  دستگاه ها 
تکلیفی  عنوانی  این  و  گیرند  کار  به  تولید  موانع 
برای دستگاه ها ایجاد کرده است. وی افزود: طی 
شهریار  تولیدی  واحدهای  از  که  بازدیدی  اولین 
در شرکت ایران یاسا انجام شد، وضعیت نسبتا 
ح توسعه در  ــد چند طــر ایــن واح و  بــود  مناسب 
بحث تملک اراضی داشته که قرار شد مجموعه 
استاندار  کنند.  کمک  فــرمــانــداری  و  اســتــانــداری 

تهران گفت؛ در راستای تامین تسهیالت مربوطه، 
قرار  بحث  مــورد  تسهیل  ستاد  در  توسعه  ح  طــر
یکی  این که  بر  تاکید  با  منصوری  گرفت.  خواهد 
موانع  رفع  بر  تمرکز  استان،  اصلی  برنامه های  از 
استان  در  مهم  مساله  کــرد:  بیان  اســت،  تولید 
ــاتــوجــه به  تـــهـــران مـــوضـــوع اشــتــغــال اســـت و ب
کردن  کمک  با  صنعتی  مناسب  زیرساخت های 
به واحدها و فعال شدن تمام ظرفیت ها، شاهد 
و  بــود  خواهیم  قسمتی  تا  اشتغال  مشکل  رفــع 

همه دستگاه ها از جمله حوزه صنعت و معدن و 
حوزه کشاورزی در این زمینه بسیج شده تا قدمی 
کــرد:  تصریح  شـــود. وی  بــرداشــتــه  زمینه  ایــن  در 
به  نفر جمعیت  تهران سالی 250 هزار  در استان 
اندازه یک شهرستان، اضافه می شود و هر چهار 
انــدازه جمعیت  سال حــدود یک میلیون نفر به 
یک استان در دل استان تهران شکل می گیرد و 
به صورت طبیعی خیلی از صنایع تحت فشار قرار 

می گیرند که باید تدبیری شود.

ملیکا عزتی مقام اول کاتا انفرادی رده جوانان
رده  انفرادی  کاتا  دوم  مقام  حسینی  السادات  زینب 

امید 
زهرا علیزاده مقام اول کومیته وزن منفی 59 کیلوگرم 

جوانان 
الهه صفری مقام سوم کومیته وزن منفی 59 کیلوگرم 

جوانان
 54 مثبت  وزن  کومیته  سوم  مقام  پور  رحیم  زهرا 

کیلوگرم 
مربی ها : فاطمه بغالنی _ مونا غالمی

مقام آوری بانوان کاراته کار مالردی 

در مسابقات انتخابی تیم ملی 

در حاشیه بازدید  استاندار تهران از واحدهای صنعتی شهریار عنوان شد؛

اشتغال، مساله مهم در استان تهران
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز و  غرب استان تهران: 
محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

سرپرست شهرستان های شهریار، مالرد و شهرقدس:
 غالمرضا جباری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    غرب استان تهران: 021-65264251

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

اى پیـــر، مــــــرا به خانقه منزل ده
خ دوست، مراد دل ده از یـــاد ر

حاصل نشد از مدرسه، جز دورى یار 
جانا مددى به عمر بی حاصل ده

 سه شنبه    ۴  آبان  1۴۰۰   شماره ۶۰۶۲

امام خمینی )ره(

ع    رنگ بندی متنو
  4 الیه  ، 5 الیه ، ۳ الیه واقعی

    پارچه اسپان و ملت بافتینه با گرماژ اصلی
    دارای هولوگرام و شماره ثبت اداره بهداشت

    قیمت مناسب
    هربسته ۲5 عددی 4الیه سه بعدی      

ید بیش از 15بسته   48   هزارتومان   - خر
    هر بسته 50 عددی ۳الیه پرستاری    

ید بیش از 15 بسته     ۳8  هزار تومان  - خر
    شماره تماس:   65۲5۲1۳5   - 0۹1۲۳64۹۷6۷

  »ماسک ۳ بعدی و ۳الیه پرستاری«

ف
دی

ر

کاربری
قیمت پایه کارشناسی 

یال( اجاره ماهیانه )ر
سپرده در مزایده 

یال( آدرس)ر

تشنشانی80/000/00048/000/000تجاری1 - بلوار شهدا – جنب آ شاهدشهر

- بلوار شهدا – خیابان شهید باهنر – خیابان مخابرات1۲/000/000۷/۲00/000تجاری۲ شاهدشهر

- بلوار شهدا – خیابان شهید باهنر – خیابان مخابرات1۲/000/000۷/۲00/000تجاری۳ شاهدشهر

 شاهدشهر – بلوار شهدا – خیابان دکتر حسابی – خیابان مهر15/000/000۹/000/000تجاری4
نبش پارک مهر

شاهدشهر – بلوار شهدا – خیابان شهید مجید تاجیک – مجتمع ورزشی 10/000/0006/000/000تجاری5
شهدا – ضلع جنوبی سالن چند منظوره

شاهد شاهد – بلوار شهدا – خیابان آزادی – جنب مصالح فروشی راشدی۳0/000/00018/000/000انبار6

گهی مزایده عمومی« »آ
خ  خ 1400/6/۲۲ و مجوز شماره 1400/804 مور شهرداری شاهدشهر در نظر دارد پیرو صورتجلسه شماره ۹ مور

1400/۷/8 شورای اسالمی شاهدشهر نسبت به اجاره امالک ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل می باشد. 1  
2 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

گهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. ج آ 3 هزینه در

4 هرگاه برنده اول، دوم و سوم حاضر به ا نعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

محل بازگشایی پیشنهادات در دفتر شهردار می باشد. 5

6  شرکت در مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول کلیه شرایط توسط متقاضیان بوده و حق هیچ گونه 

اعتراضی ندارند.
گهی نوبت دوم به مدت 10 روز با در دست داشتن مدارک  7 کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آ

الزم جهت دریافت اسناد مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر به واحد امالک و مستغالت شهرداری مراجعه نمایند.

بهمن خانی  -   شهردار شاهد شهر

دفتر     دعوت به همکاری    دعوت به همکاری   در  همکاری  برای  آقا  و  خانم  نفر  دفتر      در  همکاری  برای  آقا  و  خانم  نفر    ۲۲
یم مند ز مه نیا نا ز و یمر مند ز مه نیا نا ز و ر

تماس های  تماسشماره  های  شماره 
65۲64۲5165۲64۲51   -    -  65۲5۲1۳565۲5۲1۳5   

ساعت تماس: 

 8   الی  16

کنید  کیفیت را با ماسک های ما تجربه  ین  کنید   بهتر کیفیت را با ماسک های ما تجربه  ین    بهتر

آیا می دانستید آیا می دانستید قراردادن لوله دودکش بخاری قراردادن لوله دودکش بخاری 

داخل سطل آب خطرناک و کشنده می باشدداخل سطل آب خطرناک و کشنده می باشد

ــران شـــهـــر انـــدیـــشـــه کــــه زیـــر  ــرکـــت عــــمــ شـ
شرکت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  مجموعه 
می باشد   جــدیــد  شهرهای  تخصصی  مـــادر 
اجتماعی،  عــمــرانــی،  مختلف  اقـــدامـــات  ــا  ب
 ... فــرهــنــگــی، ورزشـــــی، هـــنـــری، مــذهــبــی و 
همواره پیش رو در امور محوله می باشد که 
برای اهالی و مدیریت شهری اندیشه بسیار 

مغتنم است.
و  با مدیریت   اندیشه  شرکت عمران شهر 
ــوش فکر و مــردمــی در  ــره ای خ ــدی هــیــات م
اهــداف  و  عمومی  رضــایــت  جلب  راســتــای 
داشته  ای  ارزنـــده  بسیار  اقــدامــات  دولــت، 
پروژه های  از  غیر  به  عمران  شرکت  دارد.  و 
عمرانی متعدد و تاثیر گذاری که طی سالیان 
کــرده اســت، در  متمادی در ایــن شهر اجــرا 
پویا  بسیار  هــنــری،  و  فرهنگی  امـــور  حـــوزه 
عمل کرده و با فعاالن این بخش ها همراه 

است. 
هنری  و  فرهنگی  اقــدامــات  جدیدترین  در 

گرفته  صـــورت  شــرکــت  ایــن  حمایت  بــا  کــه 
جانبازان  و  ایثارگران  از  تجلیل  به  می توان 
ــرد. در ایــن مــراســم کــه  با  اندیشه اشـــاره ک
مدیره،  هیات  اعضای  عامل،  مدیر  حضور 
پایگاه  معاونان  شــورای  اعضای  و  معاونان 
برگزار  امینی  حــاج  شهید  بسیج  مقاومت 
شد،  ضمن پاسداشت یاد شهدا و قدردانی 
سنگر های  در  کــه  افـــــرادی  ــای  ــ ــ ارزش ه از 
فرهنگی،  درمانی،  نظامی،  امنیتی،  مختلف  
جانفشانی  کشور  ــرای  ب اجتماعی  و  علمی 
این  در  که  جانبازانی  و  ایثارگران  از  کرده اند، 

شهر زندگی می کنند تجلیل گردید.
اشــاره  با  خانی  مسلم  دکتر  جلسه  ایــن  در 
ایثارگران و جانبازان  به جایگاه رفیع شهدا، 
خانواده های  و  مقدس  دفــاع  ســال  هشت 
گمنام جنگ تحمیلی  آنها، حضور 5 شهید 
ارزشــمــنــد  پــربــرکــت و  را   انــدیــشــه  در شــهــر 
شهدای  یــادواره  مراسم  برگزاری  از  و  خواند 
تــوســط شــرکــت عــمــران در  انــدیــشــه  گمنام 

امسال خبر داد.
در  همچنین  اندیشه  شهر  عمران  شرکت 
اقـــدام ارزنـــده دیــگــری بــه بــرگــزاری مسابقه 
کتاب خوانی ) آقای شهردار ( با هدف ارتقای 
چه  هــر  اداره  در  عمومی  مــشــارکــت  سطح 
آل  ایــده  مولفه های  افــزایــش  و  شهر  بهتر 
برای دستیابی به زیست شهر پرداخت که 

درچند روز گذشته  
برندگان این مسابقه مشخص شدند.

عمران  شــرکــت  عمومی  روابـــط  گـــزارش  بــه 
با حضور مدیر عامل،  اندیشه،  شهر جدید 
اعضای  و  معاونان  مــدیــره،  هیات  اعــضــای 

شورای معاونان ،
کتابخوانی  مسابقه  کــشــی  قــرعــه  مــراســم 
شهردار برگزار و تعداد 51 نفر از شهروندان 
ح ذیـــل بـــه عـــنـــوان بـــرنـــده معرفی  بـــه شـــر

بگداشی،  ــروزان  ف نیا،  راد  غالمرضا  شدند: 
، معصومه  احمد زیاری، منصور محمدی فر
الهی،  فضل  ایــمــان  نــهــاد،  پــاک  مــحــمــودی 
ــرا مــهــدی ،  ــد، ریــحــانــه قـ ــ ســمــانــه جــلــیــل ون
فاطمه   ، احسانی  علی  امیر  برنگی،  سمیه 
پرورش ، اسرا تقوایی پور ، مرتضی بخشیان 

، معصومه حسینی
مــدیــر عــامــل شــرکــت عــمــران انــدیــشــه در 
اجتماعی،  رویکرد  داشــت:  اظهار  سخنانی 
زیر  از  کــه  عــمــران  شرکت  علمی  و  فرهنگی 
مجموعه های دولت در این شهر می باشد 
ــواره پـــرداخـــتـــن بـــه هــویــت فــرهــنــگــی،  ــمـ هـ
هنری و علمی اهالی اندیشه در کنار اجرای 
هست.  و  بوده  مختلف  عمرانی  پروژه های 
وی ادامه داد ما در کنار مجموعه مدیریت 
شهر اندیشه و مسئوالن شهرستان در پی 
هستیم  اجتماعی  و  فرهنگی  سطح  ارتقای 
و برای تحقق اهداف خود در این خصوص 
 ، هنر اهالی  به  را  کمکی  و  همراهی  گونه  هر 

فرهنگ، علم و ورزش می کنیم .
مسلم خانی افزود: شرکت عمران در همین 
نمایشگاه های  بـــرگـــزاری  ــه  ب ــدام  ــ اق ــا  راســت
ــط، نــقــاشــی،  ــ مــخــتــلــف هـــنـــری از جــمــلــه خ
هر  آمــاده  و  میکند   ... و  تجسمی  هنرهای 

گونه تعامل با هنرمندان می باشد.
یاد آوری می کنم شرکت عمران در خصوص 
ــزاری مـــراســـمـــات مــذهــبــی و دیــنــی در  ــرگــ ــ ب
اندیشه پیشرو است و با مجموعه فعاالن 

این حوزه تعامل تنگاتنگی دارد.
داشــت:  اظهار  عمران  شرکت  عامل  مدیر 
زیر  نیاز های  تامین  بــرای  خــود  تــالش  تمام 
شهرداری  کنار  در  شهر  بنایی  رو  و  ساختی 
را بکار گرفته ایم و امیدواریم مردم  اندیشه 
خـــوب انــدیــشــه از ایـــن تــالشــه هــا رضــایــت 

داشته باشند.

پرتاژفعالیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت عمران اندیشه ستودنی است ر
 


