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بیشتر بخوانید

فرماندار شهرستان قدس؛

تقویت حوزه اشتغال با ظرفیت باال در شهرستان قدس

رئیس دادگستری شهریار:

بعد از تهران شهریار
وسیعترین حوزه قضایی
را دارد
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ویژه
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دادستان مالرد؛

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهری
خبر داد:

جلوی صدور مجوز کسب و
کار در حریم شهر باید گرفته
شود

کاشت گلهای تزیینی در
بوستانها و معابر شهر
شهریار

م ـهــدی جـهــانـشـیــری درایـ ــن بـ ــاره گ ـفــت :وقتی
مجوزی برای کسب و کار در حریم شهرها داده
میشود،دیگر نمیتوان آن کسب و مدیرش را برای تمکین
به قوانین و پاسخگو بودن درخصوص جرایم رخ داده راضی
کرد .بنابراین بعد از آن شاهد اتفاقات ناخوشایند و اعمال
غیر قانونی بیشمار میشویم .مدعی العموم همچنین
دربــاره شرایط زیستی سرآسیاب هم خاطرنشان ساخت؛
سرآسیاب براساس ساخت و ...
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وضعیت آسفالت راههای
غرب استان تهران خراب است

درب اتاقی

parsian novin

یو

وو

تولید در ضد
شی ب و پنجر سرق
ش
ه
کرکر ه د
ه

و آلومینیوم
U
 PVCجداره
چند برقی
ک
ج

برق

پخ ش

برگزاری جلسه آسیب شناسی
اجرای موسیقی زنده در
سفره خانهها
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گروه صنعتی پارسیان نوین
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بازدید محلهای شهردار مالرد
پیش از آغاز عملیات عمرانی
در شهر
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه درغرب استان تهران

ادامه عملیات سنگفرش و پیادهرو سازی بلوار اصلی شهرک جعفریه
سرپرست ناحیه  ۶شهرداری شهریار ضمن اشاره به انجام عملیات
اجرایی پیاده رو سازی بلوار اصلی این شهر گفت :یکی از مواردی که در
شهرک جعفریه طبق استانداردهای تعریف شده نیاز به بهسازی ،ترمیم و
بازسازی در این شهرک داشت ،پیادهروهای مناسب و در خور شهروندان
بود که همکارانم در شهرداری با تالش نسبت به اجرای پروژه سنگفرش

خبر

روند آسفالت معابر شهر
اندیشه همچنان ادامه دارد

شهردار اندیشه از ادامه عملیات اجرایی لکه
گیری و آسفالت معابر این شهر خبر داد و
افزود :با توجه به اینکه شهر ماهیتی زنده
دارد ،شهرداریها یکی از وظایفی که باید
در طول سال به صورت مستمر عملیاتی
کنند ،آسفالت ،بهسازی و لکهگیری معابر
و خیابانهاست که در این راستا شهرداری
اندیشه نیز بنا به اعالم کارشناسان این
وظیفه را در شش ماهه دوم سال پس از
تعریف و تصویب و طی مراحل قانونی در
دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش جامجم ،بهروز کاویانی افزود:
بنابراین عملیات لکه گیری و آسفالت
معابر شهر هم اکنون با توجه به شرایط
مساعد آب و هوایی با قوت در حال انجام
است و پیمانکاران در راستای رفع نقایص
و برطرف نمودن نقاطی که با این مشکل
مواجه هستند ،به انجام وظایف محوله در
این خصوص روند اجرایی این پروژه را انجام
میدهند.
کاویانی تصریح کرد :برای اجرای دقیق این
مهم همکارانم با نظارت مستمر جهت
عدم دوباره کاری و اجرای مطلوب آن اقدام
میکنند و شهروندان نیز میتوانند در صورت
مشاهده مشکلی در خصوص معابر مراتب
را به سامانه  ١٣٧اعالم تا در اسر ع وقت
نسبت به رسیدگی به آن اقدام گردد.

سرپرست فرمانداری شهرستان
مالرد تاکید کرد؛

بعد از تهران شهریار وسیعترین حوزه قضایی را دارد

جلوی صدور مجوز کسب و کار
در حریم شهر باید گرفته شود

شهردار اندیشه:

خبر

رئیس دادگستری شهریار؛

دادستان مالرد؛

مهدی جهانشیری درای ــن بــاره گفت :وقتی
مجوزی برای کسب و کار در حریم شهرها داده
میشود،دیگر نمیتوان آن کسب و مدیرش
را بــرای تمکین به قوانین و پاسخگو بودن
درخصوص جرایم رخ داده راضی کرد .بنابراین
بعد از آن شاهد اتفاقات ناخوشایند و اعمال
غیر قانونی بیشمار میشویم .مدعی العموم
همچنین درب ــاره شــرایــط زیستی سرآسیاب
هم خاطرنشان ساخت؛ سرآسیاب براساس
ســاخــت و س ــازه ــای غیرمنطبق بــا زیست
صحیح تشکیل شده که تمام شهرستان را
درگیر نموده است .مشکالت شهری زیادی
درآنــجــا وجــود دارد کــه شــامــل ،تغییرکاربری
و حتی نساختن پارکینگ در مجتمعهای
ی ضابطه
مــســکــونــی و ت ــج ــاری ،فــعــالــیــت بــ 
نمایشگاههای اتومبیل و چند مورد دیگر وی
افزود :امیدوارم به کمک مجموعه شهرستان
بتوانیم در چارچوب قانون ایام آرام و بیتنشی
داشته باشیم.
* مهمترین و اصلیترین وظیفه دادستانی،
نظارت بر حسن انجام کارها میباشد
مهدی جهانشیری همچنین گفت :اولین
اولویت ما در حوزه قضایی ،برگشت اعتماد
مــردم بــه مــراجــع قضایی اســت .اعتقاد دارم
ب ــدون اعــتــمــاد و هــمــراهــی مثبت مـ ــردم ،در
هیچ حوزه ای نمیتوانیم موفق باشیم .وی
ادامــه داد :سیاست قضایی در زمــان حضدر
بنده در ایــن شهرستان ایــن اســت که هیچ
جــرمــی بـ ــدون کــیــفــر ره ــا نــشــود و مــجــرم به
جــزای عمل خود در قالب قوانین حقوقی و
جزایی برسد.در تحقق این موضوع ،هیچگاه
کوتاه نخواهیم آمــد .جهانشیری در بخش
دیــگــری از صحبتهای خــود اظــهــار داشــت؛
در ایــن شهرستان عــاوه بر جرایم سرقت،
پروندههای مــواد مخدر زیــاد است و همین
مــوضــوع ت ــوان زی ــادی از دادس ــرا را میگیرد.
دادســتــان تصریح کــرد؛ حــوزه ویــژه نظارت بر
ظابطان با هدف جلوگیری از برخی رویههای
غیرقانونی جــا افــتــاده در م ــارد راراهان ـ ــدازی
کردهایم.

خیابان اصلی به صورت مطلوب اهتمام ورزیدند و خوشبختانه توانستیم
در مدت کوتاهی ،شاهد پیشرفت مناسب پروژه و به طبع آن ایجاد چهره
مطلوب و سیمای مناسبی در خصوص پیادهروها در این منطقه باشیم .
میر فتحالهی افزود  :انشااهلل در آینده سعی داریم با توجه به برنامههای
زمانبندی شده نسبت به ادامه اجرای این پروژه در نقاط دیگر شهرک نیز

اقدام نمائیم تا بتوانیم شاهد رضایتمندی شهروندان عزیز شهر باشیم.
سرپرست ناحیه  ۶شهرداری شهریار در پایان افزود:هدف از اجرای پروژه
سنگفرش پیادهروسازی رفاه شهروندان و زیباسازی شهرک میباشد
که امیدواریم این امر توانسته باشد رضایت شهروندان را به ارمغان
بیاورد.

رئیس دادگستری شهرستان شهریار ،در
جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد
دادگستری شهریار ،با خاطر نشان ساختن
این موضوع مهم که هم در حوزه قضایی
و هم اداری باکمبود نیرو مواجه هستیم،
اما در کار خود کوتاهی و کم کاری نکرده و
نمیکنیم و با همت و تالش همکاران خود
در بخش قضا همواره در پی جلب رضایت
عموممیباشیم.
به گزارش جامجم ،رضا کمیلی مقدم در
همین رابطه اظهار داشت متوسط تعداد
رسیدگی به پروندهها در استان برای هر
بازی حدود  ۱۵۰تا  ۱۶۰پرونده در هر ماه است
اما در شهرستان شهریار این تعداد به
بیش از  ۲۰۰پرونده میرسد.
*باید تشکیالت قضایی شهریار ارتقا یابد
وی با بیان اینکه در بخشهای پیگیری با
هدف کاهش جرایم و تخلفات باید برنامه
داشته باشیم و به طور اصولی اقدامکنیم،
ارتقاء جایگاه تشکیالت اداری دادگستری

شهرستان در کاهش اطاله دادرسیها را
مفید و ضروری دانست .رئیس دستگاه
قضای شهریار به راهاندازی چهار شعبه
قضایی در آینده نزدیک اشاره کرد و
همچنین از آغاز به کار مجتمع شماره ۲
دادسرای عمومی و انقالب در صباشهر
برای رسیدگی به پروندههای ارجاعی از ۶
کالنتری پیرامون صباشهر خبر داد .کمیلی
مقدم اضافه کرد؛ تمام شعبات اجرای
احکام کیفری ،به ساختمان دادسرا منتقل
خواهد شد تا با حذف ترددهای زائد و حفظ
شان مردم قدمهای موثری برداشته شود
و رسیدگی به پروندهها با سرعت و دقت
بیشتری انجام گردد.
وی نوید فعال کردن واحد ارشاد و مضاعدت
قضایی را هم به مردم شهرستان داد و در
این باره اظهار داشت :با انجام این کار ،سطح
آگاهی حقوقی و قضایی مراجعان افزایش
پیدا خواهد کرد و عالوه بر این ابهامات و
تنشهای ناشی از کم اطالعی افراد درباره

احکام صادره و روند پیگیری پروندهها از
بین خواهد رفت .رئیس دستگاه قضا در
شهرستان شهریار در خصوص عملکرد
شوراهای حل اختالف هم تصریح نمود:
حدود  ۴۰درصد پروندههای که در این شورا

مطرح میشود به مصالحه ختم میگردد که
جای تقدیر و قدردانی دارد.
هر چند معتقدهستم به دلیل تغییر و
اصالح قوانین ،فعاالن در شوراها باید به
طور مرتب آموزشهای حین خدمت داشته

باشند ،اما با هدف حفظ حقوق مردم از
حضور افرادناآگاه در شوراهای حل اختالف
جلوگیری خواهد شد .قاضی کمیلی مقدم
در بخش دیگری از سخنان خود ،ثبت
نام مردم در سامانه (سجام ) برای اطالع
رسانی تخلفات را مهم و ضروری دانست
و از رسانهها خواست تا در این زمینه و
دیگر موارد اجتماعی و حقوقی نسبت
به آگاهسازی و ترغیب مردم و فرهنگ
سازی عمومی به صورت مرتب ،کمک حال
قوه قضاییه باشند .وی یادآورشد؛ برای
ارتقای سطح تکریم ارباب رجوع و تسریع
در کارها باید تعداد دفاتر خدمات قضایی
افزایش یابد ،در حال حاضر فعالیت چند
دفتر خدمات قضایی برای جمعیت زیاد
شهرستان ناکافی میباشد .گفتنی است
صحبتهای رئیس دادگستری شهرستان
شهریار در حوزههای مختلف انجام شد که
در چند بخش نسبت به انتشار آنها اقدام
خواهدشد.

رئیس شورای اسالمی شهر باغستان:

احقاق حقوق مردم باغستان،در دستور کار نمایندگان شورای شهر
رئ ـیــس شـ ــورای اســامــی بــاغـسـتــان در حاشیه
جلسه هفتگی مالقات مردمی با اشاره به رویکرد
نمایندگان پارلمان دوره ششم مبنی بر احقاق
حقوق مردم باغستان از نهادها و دستگاههای
مختلف گـفــت :رسـیــدگــی بــه وضعیت معابر
شــه ــر ب ــاغــســت ــان بـ ــا تـ ــدویـ ــن ط ـ ــرح جــامــع
ساماندهی معابر شهری و اق ــدام جهادی
شهردار در دستور کار قرار دارد .به گزارش
جامجم ،رحیم رحیمی رئیس شورای اسالمی
شهر باغستان ضمن دیــدار با شهروندان و
بررسی مسائل و مشکالت آنــان،
اظــه ــار کـ ــرد :خــدمــت و
تـکــریــم ش ـهــرونــدان به
عنوان نخستین وظیفه
ش ـ ـ ــوراه ـ ـ ــای اسـ ــامـ ــی

ق ـل ـمــداد م ـیشــود و در دوره شـشــم مــدیــریــت
شهری باغستان ،این رویکرد
ب ــه ع ــن ــوان ســرمـشــق
خــدم ـت ـگــزاران مــردم
در ن ـ ـظـ ــر گ ــرفـ ـت ــه
ش ــده اس ــت .وی با
اشـ ــاره بــه پیگیری
مـ ــشـ ــکـ ــات کـ ــان
ش ـهــر بــاغ ـس ـتــان به
عــنــوان یکی از وظایف
اســاســی ش ــورای

شهر ،افــزود :مسائل و مشکالت کــان مبتال به
در شهر باغستان در دوره ششم شورای اسالمی
از جمله مرتبط با ادارات خدماترسان در دستور
کار ویژه قرار دارد که انشااهلل با تعامل و نگاه ویژه
مدیران دولتی به این سمت حرکت خواهیم کرد.
رئیس شورای اسالمی باغستان بیان کرد :تسریع
در پیشبرد امــور و درخواستهای شهروندان و
حذف بروکراسیهای اداری در شهرداری با توجه
به ظرفیتهای قانونی یکی از خواستههای مهم
اعضای شــورا از شـهــردار بــود که باید در راستای
افزایش رضایتمندی شهروندان روز به روز به
این هدف نزدیکتر شویم.
رحیمی گفت :عدالت در توزیع منابع و سرانههای
شهری در تمامی محالت باغستان بــا توجه به
برنامهریزی دقیق و بررسیهای کارشناسی یکی

از مهمترین اولویتهای شورای اسالمی در دوره
فعلی خواهد بود .وی با اشاره به مشکالت معابر
شـهــری باغستان ،ادام ــه داد :بــا عنایت بــه قــرار
گرفتن در فصل سرما ،رسیدگی به وضعیت معابر
شهری از جمله موضوعات مرتبط بــا آسفالت،
لکهگیری و هدایت آبهای سطحی و رفع نواقص
از اهـمـیــت دو چـنــدانــی ب ــرخ ــوردار اس ــت کــه طی
جلسات مربوطه بــا ش ـهــردار ضمن تــدویــن یک
طرح جامع ساماندهی معابر نسبت به آن اقدام
خواهد شد .رئیس شورای اسالمی شهر باغستان
خاطرنشان کرد :شورای اسالمی باغستان همواره
بــه عــنــوان مـحـلــی بـ ــرای حــضــور شــهــرونــدان که
صاحبان اصلی ایــن جایگاه مردمنهاد هستند،
خواهد بود و قطعا هیچگونه اتفاق مثبتی بدون
مشارکت عمومی محقق نخواهد شد.

فرماندار شهرستان قدس؛

تقویت حوزه اشتغال با ظرفیت باال در شهرستان قدس
فرماندار شهرستان قدس طی صحبتهایی در خصوص ظرفیتهای
این شهرستان عنوان کرد :شهرستان قدس از ظرفیتهای مختلفی در
بدنه نیروی انسانی ،نخبگان و جوانان انقالبی برخورد است اما به دلیل
ب با چالشهایی روبهرو هستیم که اقدامات الزم
زیرساختهای نامناس 
به منظور رفع آن در دست انجام است.
گلی کانی با اشاره به فعالیتهای انجام شده افزود :در طول این مدت
شاهد افتتاح نظام پزشکی در شهرستان بودیم و مقدمات فعالیت این
مرکز به عنوان یکی از مراکز خدماتی جامعه پزشکی مهیا شد.
وی با بیان اینکه پس از گذشت  ۱۲سال چشم انتظاری شهروندان
عزیز جمعیت هالل احمر شهرستان قدس افتتاح شد ،گفت :در رابطه
با موضوع تامین آب شرب شهرستان جلسات متعددی برگزار شده
و امیدواریم در تابستان شاهد انتقال و بهرهمندی آب شرب برای
شهروندان باشیم .وی اظهار داشت :معتمدین شهرستان نقش موثری
در کمک به پیشبرد اهداف شهرستان دارند و به دنبال تحوالت گسترده
ای در ایجاد زیر ساختها مختلف در بخشهای گوناگون هستیم.
فرماندار شهرستان قدس با بیان اینکه اقداماتی به منظور مطالبات
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)در دیدار با سید مرتضی بختیاری
ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور صورت گرفته است ،گفت :

در رابطه با ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ،اعتبارات الزم به منظور
ساخت این ستاد تخصیص پیدا کرد و در حال حاضر در مراحل مقدمات
اجرای میباشیم.
وحید گلیکانی فرماندار شهرستان قدس در رابطه با آسیب شناسی حوزه
اشتغال شهرستان بیان کرد :باتوجه به وجود مراکز تولیدی و صنعتی در
شهرستان قدس و ظرفیتهای مناسب در حوزه اشتغال باید آسیب
شناسیهای الزم به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری صورت گیرد و از
آمارسازی به دور باشیم.
وی با اشاره به اقدامات الزم در حوزه پیشگری از معضل بیکاری افزود:
موضوع پیشگیری و جلوگیری از معضل بیکاری یکی از موارد حائز اهمیت
است و از موضوعات قابل پیگیری اشتغال جوانان ،افراد تحصیلکرده،
معتادین بهبوده یافته و دیگر افراد است و باید در حوزه اشتغال پایدار
فعالیتهای الزم صورت گیرد.
فرماندار شهرستان قدس در خصوص تکمیل بانک اشتغال شهرستان
عنوان کرد :باید به منظور تکمیل بانک اطالعاتی اشتغال شهرستان با
چند شاخصه مشخص و اطالع رسانیهای فعالیتهای الزم انجام شود و
در حوزه جذب افراد نیز اولویت با افراد بومی است.
گلیکانی با بیان اینکه مشاوره در حوزه اشتغال فعال شود ،گفت:

کاریابیها شهرستان قدس صرفا از حوزه معرفی افراد باید خارج
شوند ،این مراکز باید مشاوره در حوزه اشتغال را فعال کنند و نسبت
به جمعآوری کاریابیهای غیرمجاز احتمالی اقدام شود .وی در خصوص
تسریع در روند رسیدگی با مطالبات شهروندان اظهار داشت :شعار
امسال مانعزادیی است و باید تسریع در روند رسیدگی به مطالبات ارباب
رجوع در دستگاههای اجرائی انجام شود.

وضعیت آسفالت راههای غرب استان تهران خراب است
خسارت وارده به خودروها بدلیل نا
مناسب بودن آسفالت خیابانها و کوچه
شهرهای غرب استان تهران به عهده
کیست؟
راههای ارتباطی شهرهای غرب استان
تهران در وضعیت بسیار نامطلوبی به
سر میبرند؛ روکش آسفالت نامناسب
این محورها به دغدغه مهم رانندگان
تبدیل شده و این مسئله عالوه بر اینکه
درخورمردم خوب این شهرستانها
نیست ،احتمال وقوع حوادث رانندگی
را هم افزایش داده است .روزانه صدها
خودروی عبوری از این محورها در
مواجهه با چالهها و تکههای آسفالت
کنده شده که همچون پاره سنگی در
وسط جاده وجود دارد ،مجبور به ترمزهای
خطرآفرین و تغییر جهتهای ناگهانی
میشوند .در حال حاضر چالههای این

جادهها و حتی مسیرهای داخل شهری
و خیابانهای دورن شهری ،روز به روز
عمیقتر میشوند و با سهل انگاریها
و کم کاریها مسئوالن ذیربط باعث
به خطرافتادن جان هموطنان و بروز
خسارات مالی بسیاری برای اهالی شده
است.
چالههای موجود در بسیاری از راهها ،در
فصل زمستان و بارندگی بیشتر به یک
آبگیر شباهت دارند که تقریبا در طول
جادهها گسترده شدهاند.

تصور اینکه رانندهای پس از برخورد
ناگهانی با یکی از این چالهها و کاهش
دید ناشی از پاشیدن آب؛ چه اتفاق تلخی
را تجربه خواهد کرد ،انسان را به فکر وا
میدارد.جلوبندی خودروها هنگام عبور
از برخی مسیرها در شهرستانهای
شهریار ،قدس ،مالرد ،رباط کریم،
بهارستان و اسالمشهر با مشکل
مواجه میشود و مالکان این خودروها
را با هزینههای باالیی روبرو میکند.
تصادفهای ناخواسته ،تاب برداشتن

رینگ چر خها ،پاره شدن الستیکها،
آسیب دیدن لوازم جلوبندی ،از بین رفتن
میزان فرمان و باالنس چر خها ،به صدا
افتادن اتاق خودرو و پیدا کردن ضعف
عصبی در کنار تحمیل هزینه چند صد
هزار تومانی به مالک خودرو ،قسمتی
از بیتوجهی شهرداران ،بخشداران،
دهیاران ،مسئوالن ادارات راه و ترابری،
فرمانداران ،استانداران و مدیران وزارت
راه و شهرسازی ،همچنین ضعف نظارت
نمایندگان مجلس در این رابطه است

که به طور جدی نیاز به توجه و اقدام
میباشد.
آقای شهرداری میگفت :به دلیل تحمیل
پرسنل زیاد به مجموعه شهرداری،
شرایط مالی ما دچار مشکل شده و بیش
از  70درصد درآمد مالی شهرداری صرف
پرداخت حقوق و پاداش ،بیمه و دیگر
امور مالی پرسنل میشود .به همین
دلیل در پرداختن به امور عمرانی به ویژه
آسفالت معابر کوتاهی میگردد .افزایش
چندین برابری قیمت تهیه آسفالت هم
مزید بر علت شده است .راننده تاکسی
میگفت :ایجاد سرعت گیرهای غیر
کارشناسانه در کنار تمام چالهها و خرابی
راهها ،هزینههای ما را افزایش داده است.
امید است مسئوالن تا حدودی از امور
سیاسی فاصله بگیرند و بیشتر به امور
اجتماعی و شهری بپردازند.

برخورد قاطع با ساخت و ساز
غیر مجاز

سرپرست فرمانداری شهرستان مالرد به همراه
دکتر جهانشیری دادستان ،یزدان یار معاون
سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ،اینانلو
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی
فرمانداری ،سرهنگ خدایی فرمانده انتظامی
شهرستان و دیگر مسئوالن از حریم شهر مالرد
بازدید به عمل آوردند.
به گزارش جامجم ،جابرکریمی سرپرست
فرمانداری شهرستان مالرد در حاشیه این بازدید
گفت :برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات ،با
متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز به شدت
برخورد قاطع صورت خواهد گرفت ،شهرداری،
اداره جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی وظیفه
حفاظت از اراضی زراعی واقع در حریم را دارند و
باید برای حفظ این اراضی با تمام توان تالش
کنند ،شهرداریها نیز باید از هر گونه تغییر
کاربریهای اراضی زراعی و باغی و تفکیک اراضی
جلوگیری و از هر گونه اقدام حقوقی خالف
مقررات خودداری کنند.

بازدید محلهای شهردار مالرد
پیش از آغاز عملیات عمرانی
در شهر

بهمنی شهردار مالرد و اعضای شورای اسالمی
شهر و معاونان از شهر بازدید نمودند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری مالرد ،محمد بهمنی شهردار مالرد به
همراه جمعی از معاونان و اعضای شورای شهر
از محالت شهر پیش از آغاز عملیات عمرانی
شهر بازدید کرد.
بهمنی در خصوص این بازدید گفت :در راستای
اجرای پروژههاى عمرانی در محالت مختلف
بازدیدهای میدانی از محالت و خیابانهای شهر
با رویکرد بررسى نیازها و كمبودهاى عمرانی
محالت مختلف در شهر انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه بازدیدهای میدانی
منظم از محالت ،به منظور احصای مسائل
و مشکالت مرتبط با حوزه عمرانی و خدمات
شهری صورت میپذیرد ،گفت :بهبود شرایط
موجود به ویژه در حوزه عمرانی مانند
جدولگذاری ،آسفالت و كفپوش پیاده روها
به منظور آماده سازی بستری مناسب جهت
ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان همواره
برای مدیران شهری در اولویت قرار دارد .محمد
بهمنی همچنین بازدیدهای میدانی را موجب
سرعت بخشیدن به اجرای عملیاتهای
عمرانی و خدمات شهری در محالت عنوان
کرد و گفت :استمرار این بازدیدها موجب
شناخت هر چه بیشتر مسئوالن اجرایی با
مشکالت روزمره محالت و تسریع برای رفع
آنها خواهد شد.شهردار مالرد ضمن بررسی
مشكالت عمرانی ،خواستار تسریع در اجرای
پروژههاى عمرانى طی یک برنامه زمانبندی
مطلوب و افزایش سرعت اجرایی و دقت در
کیفیت طر حهای عمرانی شد و عنوان کرد:
خدمترسانی بهنگام باید به صورت عادالنه
در محالت انجام گردد و مدیریت شهری با تمام
توان ،فعالیتهای عمرانی و خدماتی را در شهر
دنبال نماید.
در این بازدید شهردار مالرد با حضور در خیابان
شهدا ،خیابان شهیدان دست برسر ،خیابان
ایثارگران ،بلوار شهید مرشدی ،خیابان آیت اهلل
کاشانی ،خیابان دکتر حسابی ،خیابان مریم و
محور سه بانده مارلیک ،با اهالی این محلهها
که دغدغههایی در حوزه عمران وخدمات
شهری داشتند هم صحبت شد و دستور
برطرف کردن مشکالت مطرح شده را به مدیران
شهری صادر کرد.
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کشف پرونده ارتشاء به ارزش یک میلیارد ریال در شهریار
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ،از دستگیری یکی از روسای ادارات دولتی
شهرستان شهریار و کشف پرونده ارتشاء به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش جامجم ،سرهنگ «حسینی خواه» با اعالم این خبر بیان داشت :برابر
اخبار و اطالعات به دست آمده از منابع مبنی بر اینکه یکی از روسای ادارات دولتی
شهرستان شهریار ،بابت انجام کار از مراجعان و شهروندان وجه نقد و رشوه

دریافت می کند ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی
غرب استان تهران قرار گرفت .وی افزود :ماموران پلیس امنیت اقتصادی با
انجام تحقیقات میدانی و پلیسی و بررسی گزارشهای شکات و پس از مشخص
شدن صحت خبر به محل مورد نظر اعزام شدند .رئیس پلیس امنیت اقتصادی
غرب استان تهران اظهار داشت :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی

خبر

خبر

یادداشت

هویت بخشی و تعریف ماموریتهای جهانی برای شهرها امری الزم و ضروری است

له ــای تــزی ـی ـنــی در
ک ــاش ــت گـ ـ 
بوستانهاومعابر شهر شهریار

غالمرضا جباری
محقق اجتماعی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهر
شهریار از کاشت بوته گلهای تزیینی و بنفشه
در بوستانها ،معابر و فضاهای سبز شهر
شهریار خبر داد
به گزارش جامجم ،نفر در ادامه تصریح کرد:
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری
شهریار در راستای انجام وظایف محوله اقدام
به کاشت گیاهان تزیینی از قبیل بنفشه و...
برای زیبایی بوستانها و پارکها و نقاط از پیش
تعیین شده نمود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این امر در
طول سال چندین بار به فراخور فصول انجام
میگردد افزود :برای انجام عملیات اجرایی این
طرح که بسته به فصل سال اجرایی میگردد
همکارانم با دقت و توجه باال سعی در کاشت
گیاهان مورد نظر دارند تا شاهد ماندگاری
مطلوب در نقطه مورد اجرا باشیم.نفر در ادامه
یادآور شد :بی شک کاشت این گیاهان نه تنها
باعث زیبایی بصری مناسب در بوستانها
و پارکها و معابر شهر میشود بلکه باعث
افزایش آرامش شهروندان نیز خواهد گردید.
وی در پایان با تاکید بر اجرای عملیات کاشت
گیاهان مختلف در شهر افزود :در آینده نزدیک
نیز انشااهلل چندین پروژه اینچنینی در نقاط
مختلف سطح شهر خواهیم نمود تا بتوانیم به
بهترین وجه انجام وظیفه نموده باشیم.

شهرداران جدید و پارلمانهای شهری،
باید برای حل بحرانهای شهری ،ساختار
ش ــه ــرداریه ــا را ب ـ ــرای مــامــوری ـتهــای
جدید اصــاح و تقویت نمایند و بدانند
کــه ش ــه ــرداری یــک نــهــاد صــرفــا عمرانی
نیست بلکه یک نهاد فرهنگی اجتماعی
میباشد .
امروز توسعه کشور منهای توسعه همه
جانبه و متوازن شهرها و روستاها غیر
ممکن هست و وظیفه ذات ــی مــدیــران
شهری و پارلمانهای شهری ،پرهیز از

نگاه بخشی و روزمــرگــی و برنامه ریــزی
صحیح برای توسعه پایدار شهری است .
همه به خوبی میدانیم که اکثر شهرهای
کــشــور از بــحــرانهــای مختلف از جمله
بحرانهای محیط زیستی و نبود درآمد
پایدار و نبود هویت شهری و معضالت
فــرهــنــگــی و آس ــیـ ـبه ــای اجــتــمــاعــی و
حاشیه نشینی و فــقــر ...رنــج میبرند و
بــا تهدیدهای زی ــادی روب ــرو هستند و
اگــر سریعا شهردوستی مــردم را تقویت
نکنیم و از این طریق مشارکت مردم را در
ادار ه توسعه محور شهرها جلب نکنیم،
فرصت حل بحرانها از بین رفته و حتی
امنیت کشور با تهدیدهای فراوانی روبرو
خواهد شد.
ش ـ ــوراه ـ ــای ش ــش ــم ،آخـ ــریـ ــن فــرصــت
ب ــرای ری ــل گـ ــذاری تــوســعـهای شهرها و
همینطور تمدن ســازی هستند و باید
هــر چــه زودت ــر جــایــگــاه شــهــرونــدان را از
تماشاچی بــودن به جایگاه شهروندی

ارتقا دهند و این امر مهم و حیاتی فقط
با تعریف ماموریتهای ملی ،منطقهای و
جهانی میسور هست.
درف ــص ــل ج ــدی ــد فــعــالــیــت شـ ــوراهـ ــا و
شــهــرداریهــا  ،باید کاهش بحرانهای
ش ــه ــری و هــوی ـتب ـخــشــی و تــعــریــف
ماموریتهای جهانی شهرها در دستور
کــار قــرار گیرد .مسلم اســت که با ایجاد
شــهــرت جهانی؛ شهر دوســتــی و تعلق
خــاطــر شــهــرونــدان تــقــویــت مـیــشــود و
تقویت شهر دوستی در شرایط حساس
کنونی که انسجام ملی و فرهنگی نیاز به
همبستگی بیش از پیش دارد امری الزم
و ضروری است.
** ارتــقــای جــایــگــاه ســاکــنــان شهرها از
شهروند مشارکت
تماشاچی بــودن به
ِ
جــو ،مهمترین گــام در تقویت فرهنگی
اجــتــمــاعــی و رش ــد اقــتــصــادی شــهــرهــا و
همینطور تقویت امنیت ملی است **
در شرایطی که کشورهای تاجیکستان،

آذربــایــجــان ترکیه و حتی افغانستان و
پاکستان به دنبال مصادره سرمایههای
فرهنگی ما هستند ما باید رویکردمان
تقویت خــرده فرهنگهای ایرانی باشد
و با تقویت فرهنگ اقوام و توسعه همه
جــانــبــه شــهــرهــای مـ ــرزی کــه متعلق به
اقوام آذری ،کرد ،عرب ،بلوچ و ...هستند،
جغرافیای فرهنگی ایران را احیا کنیم و با
نفوذ فرهنگی و اقتصادی در کشورهای
ایران قدرتمند را شاهد باشیم.
همسایهِ ،
در اس ــت ــف ــاده ازظ ــرف ــیـ ـته ــای عظیم
کشورمان  ،برای گفتگو با مردم جهان و
مخصوصا همسایگان که روزگ ــاری جزو
سرزمین ما بودند از زبان مشترک ورزش
و هنر و اشــتــراکــات فرهنگی استفاده
کــنــیــم .مــا بــایــد بــدانــیــم کــه کــشــورهــای
همسایه مــا ،فــرزنــدان ای ــران هستند و
باید بنحوی عمل کنیم که بدخواهان
نــتــوانــنــد فــاصــل ـهای بین مــا و فــرزنــدان
م ــان ایــجــاد کــنــنــد .امـ ــروز تــجــربــه نشان

داده کــه بــرنــام ـههــای صــرفــا ســیــاســی و
نظامی  ،جوابگو نبوده است و افزایش
قــدرت فرهنگی در کنار ایــن دو مولفه
مهم میتواند راه را برای احیای فرهنگی
ایــران بزرگ هموارتر کند .باید متناسب
با مزیت نسبی هر شهر ضمن تعریف
ماموریت جهانی برای شهرها و مدیران
شهری ،اقــدام به ساخت مراکز هویت
بخش و مراکز تجارت جهانی با هدف ارائه
محصوالت خاص و منحصر به فرد ایرانی
درآنها نمائیم و از این طریق سهم تجاری
شهرها را از تجارت جهانی افزایش دهیم.
ب ــدون صنعت و اقتصاد ورزش ،مــا در
ورزش هرگز کشور قدرتمندی نخواهیم
شد و مدیریت روزمــره و نگاه بخشی ما
در ورزش یک خطای بــزرگ بــوده و باید
بسرعت صنعت و اقتصاد ورزش و هنر
را با تاسیس اسپورت مال و آرت مال و
همینطور ساخت شهرکهای صنعتی
ورزش ،تقویت کنیم.

برگزاری جلسه آسیب شناسی اجرای موسیقی زنده در سفره خانهها
مرجع صدور مجوز اجرای موسیقی زنده در سفره خانهها و تاالرهای
پذیرایی اداره فرهنگ وارشاداسالمی است .
به گزارش جامجم ،با حضور نادر نیک خواه رئیس اداره ،رحیم زاده
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ،حیدری رئیس اتاق اصناف،
سرهنگ نیل قاز رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی بیات کارشناس
اداره صمت خانم واقع کارشناس اداره صمت  ،نوری آشتیانی رئیس
اداره اجتماعی فرمانداری  ،توبنی مسئول حراست جلسه آسیب
شناسی اجرای موسیقی زنده در تاالرها و سفره خانههای سنتی بررسی
شد.
بنا بر همین گزارش  ،سرهنگ نیل قاز گزارشی از تخلفات صورت گرفته

استخدام

همکار جهت دفتر
مطبوعاتی نیازمندیم
نیمه وقت و تمام وقت
بدون محدودیت سنی

در مکانهای فوق الذکر بیان داشته و قانونمند کردن آنها را از اولویت
مهم شهرستان برشمرد.
رحیم زاده رئیس اداره میراث فرهنگی نیز اعالم داشت فقط تعداد 51
مرکز گردشگری موفق به اخذ پروانه بهره برداری از اداره کل میراث
فرهنگی و گردشگری استان تهران شده اند و صرفا درخواستهای
ایشان جهت صدور مجوز اجرای موسیقی زنده به اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی ارسال خواهد شدو همچنین مراکزی که از میراث فرهنگی
دارای مجوز میباشند طبق قانون نیاز به اخذ مجوز صنفی نداشته و
اصناف نیز حق پلمپ آنها را ندارد .نوری آشتیانی رئیس اداره اجتماعی
فرمانداری نیز گفت :این موضوع باید در شورای فرهنگ عمومی

تدریس عربی
تدریس توسط طلبه به صورت
محاوره ،درسی و قرآنی
ارائه توضیحات مفهومی و علمی
کرج  .شهریار  .فردیس  .محمدشهر .
مشکین دشت و اطراف

09037390961
09034946705

65264251
65252135

فروش ماسک کودک
 ۴ال

یه
 ،و  3الیه
بهترین کیفیت را با ماسک های ما تجربه کنید

قیمت بسیار مناسب

شماره تماس09123649767 - 65264251 :

اقتصادی
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ضرورت تغییر رویکرد شهرداریها و مدیران شهری

مدیرعامل سازمان فضای سبز
شهری خبر داد:

در چند رنگ متنوع
در چند طرح جذاب
پارچه با کیفیت
کش نرم با جنس عالی
فیکسر بینی
سایز استاندارد

بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شده و متهم را دستگیر کرده و به پلیس امنیت
اقتصادی منتقل کردند .سرهنگ حسینی خواه در پایان خاطر نشان کرد :متهم در
بازجوییهای پلیسی پس از مواجه با مدارک و فیلمهای دوربینهای مدار بسته به
جرم خود مبنی بر دریافت رشوه از مراجعان اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده
به مرجع قضائی تحویل داده شد.

اجتماعی

مطرح شود و راهکاری مناسب برای آن اتحاذ گردد چون غیر از مراکز
دارای مجوز از اداره میراث فرهنگی ،رستورانهای زیادی از اتحادیه مجوز
گرفته و مشغول فعالیت هستند که تعطیلی آنهامشکالت فراوانی را
ایجاد مینماید .نیک خواه در ادامه افزود :با توجه به آئین نامه ابالغی
در خصوص صدور مجوز اجرای موسیقی زنده در سفره خانهها فقط
به  51مرکز اعالمی از سوی اداره میراث فرهنگی در صورت درخواست
متقاضی و فراهم آوردن شرایط مجوز موسیقی صادرخواهد شد و بقیه
که از صنف مربوطه مجوز دارند عمال حق برگزاری موسیقی زنده نداشته
و تخلف آشکار از قانون میباشد و اداره نظارت بر اماکن برابر مقررات
میتواند اقدامات الزم را به انجام برساند.

فرماندار شهریار :
وفاق و هماهنگی مجموعه
اداری با قرارگاه نماز جمعه
ضروری است

فرماندار شهریار طی سخنانی اظهار داشت:
بیشک نهاد نماز جمعه و قرارگاه میتواند
محور بسیار ارزشمندی برای تمامی کارها در
شهرستان باشد ،بنابراین وفاق و هماهنگی
مجموعه اداری و تمام دستگاههای فعال در
شهرستان با قرارگاه نماز جمعه با محوریت
امام جمعه ضروری ،الزم و مهم است و اگر
این هماهنگی و همدلی وجود نداشته باشد،
انحرافاتی رخ خواهد داد.
به گزارش جامجم ،نوراهلل طاهری بیانکرد:
بیانات و مطالبات امام جمعه از این تریبون
قطعا از ناحیه مردم میباشد و مطالبات
آنهاست و باید مدنظر همگان قرار گیرد .در
همین رابطه مدیران ادارات مکلف به توجه
به فرمایشات ایشان و انجام توصیههای وی
هستند تا هم رضایت مردم جلب شود و هم
منویات رهبری و خواسته مجموعه نظام به
طور واقعی محقق گردد .طاهری گفت :امید
است با هماهنگی و همدلی تداوم یافته از
زمان امامجمعه سابق شهریار و اثرات مثبت
آن ،با حضور حجت االسالم حسینی این
همدلی افزون خواهد شد .وی تصریحکرد :این
شهرستان با جمعیت حدود یک میلیون نفری
باید بیش از گذشته با هدفگذاریهای صحیح،
تکمیل اقدامات ،تجربه گذشته و عمل به
وظایف به پیش رود و نیاز است زیرساختهای
شهرستان در تمامی ابعاد افزایش پیدا کند

مشترکان ،مدیریت مصرف انرژی
در زمستان را جدی بگیرند

مدیریت مصرف برق و گاز در روزهای سرد زمستان ضروری است.
زارعی مدیر منطقه برق اندیشه گفت :در فصل زمستان با توجه به افزایش مصرف انرژی و از جهتی
کمبود سوخت نیروگاههای تولید برق ،راهکارهای مدیریت مصرف در بخشهای مختلف از جمله
صنایع خانگی ،اداری و اصناف باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تمام تالشمان را میکنیم تا در زمستان جاری خاموشی نداشته باشیم ،اضافه کرد :با توجه
به کاهش دما و افزایش مصرف گاز و احتمال محدودیت تامین سوخت نیروگاهها و کاهش تولید و به دنبال آن
تراز منفی تولید نسبت به مصرف وجود داردو راه برون رفت از خاموشیهای احتمالی مدیریت مصرف است.
اقدامات انجام شده منطقه برق اندیشه در راستای مدیریت مصرف شامل :بهینهسازی و تعدیل  50درصدی روشنایی معابر ،
اصالح و تعدیل تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی ،روشنایی پارکها و میادین ،نورپردازی ساختمانها و جمعآوری المپهای
پرمصرف ،بازرسی ،شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و رمز ارزها ،همچنین مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار
گرفته و توسط اکیپهای منطقه در حال اجرا می باشد .شایان ذکر است اطالعرسانیهای جامع باهدف اشاعه فرهنگ مدیریت
مصرف ،جلب مشارکت مشترکین پرمصرف در بخشهای مختلف ،کنترل مصرف انرژی ادارات ،خاموشی روشنایی تابلوهای
تبلیغاتی و تزیینی ،استفاده از ظرفیت مولدهای خودتأمین مشترکین در بخشهای مختلف را از جمله اقدامات دیگر این
شرکت به منظور تأمین برق پایدار در سطح منطقه می باشد

سرپرستی غرب استان تهران:

021-65264251

“ فروش دستگاه کارت
خوان سیار “
سبک
زیبا
پشتیبانی اینترنت پرسرعت
خدمات پشتیبانی توسط شرکت
هوشمند و معمولی

واگذاری ،به راحتترین
روش و در کمترین زمان
09123649767
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صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان البرز و غرب استان تهران:
محم د تقی حسنی گرده کوهی

www.daneshpayam.ir

سرپرست شهرستانهای شهریار ،مالرد و شهرقدس:
غالمرضا جباری
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی غرب استان تهران021-65264251 :

www.jamejamdaily.ir

غير از در دوست ،در جهان كى يابى؟
جز او به زمين و آسمان كى يابى؟
او ن ـ ـ ـ ـ ــور زمين و آسمـانها باشد
قرآن گويد ،چنان نشان كى يابى؟

امام خمینی
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رپرتاژ

صنایع شریف تهران ،افتخار صنعت ایران

بــه دنبــال معرفــی تولیدکننــدگان و صنعــت گــران برتــر و موفــق کشــور بــه
شــرکت صنایــع شــریف تهــران رســیدیم.
شــرکتی بــا مدیریــت احمــد شــریفی ،مدیــری پــر تــوان ،خــوش فکــر ،دلســوز و
خــاق.
در گفتوگویی که با وی داشتیم به موارد قابلتوجهی برخوردیم.
احمــد شــریفی متولــد  1333شمســی و از خطــه گرمســار اســت .دانــش آموختــه
طراحــی ماشــین.
شــریفی دربــاره پیشــینه کارخــود گفــت31 :ســال پیــش ،شــرکت خــود را بــا یــک
دســتگاه تــراش و یــک دریــل در  120متــر بنــا در چیتگــر بنیــان گذاشــتم .قبــل از
جهــای
آن در شــرکت اتمســفر شــاغل بــودم .درآنجــا هــم در ســاخت پــروژه بر 
خنککننــده ،مدیــر پــروژه بــودم .ایــن کارآفریــن تاثیرگــذار ادامــه داد :بیــش از 80
نــوع قطعــه بــرای خودر وهــای ایــران خــودرو ،ســایپا ،گــروه بهمــن ،کرمــان موتــور
و چنــد شــرکت دیگــر در زمینــه قطعــات لوله ای ،پرســکاری ،ماشــین کاری شــده،
یســازیم.
موتــور ،گیربکــس و دیفرانســیل م 
مهــا ،اکثــر ماشــینآالت را هــم خودمــان طراحــی کــرده و تولیــد
بــه دلیــل تحری 
میکنیــم .در ســال 72کــه قطع هســازی در کشــور رونــق گرفــت ،اقــدام بــه
راهانــدازی خطــوط تولیــد قطعــات مختلــف کردیــم و ســاالنه  20درصــد ظرفیــت،
نیــروی کار و دیگــر مــوارد وســعت داده و افزایــش دادیــم .تــا کنــون  150خــط
تولیــد قطعــات مختلــف را طراحــی کردهایــم .مــا  3ماهــه خــط تولیــد خــم لولــه
ترمــز را طراحــی کــرده و ســاختیم.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر  380کارمنــد و کارگــر در  5واحــد تولیــد قطعــات
خــودرو کــه همــه متعلــق بــه صنایــع شــریف تهــران هســتند ،مشــغول بــه کارند و
 120پیمانــکار بــا مــا همــکاری میکننــد 90 .درصــد قطعــات را بــه صــورت انحصــاری
و تــک ثلــث تولیــد میکنیــم  .تــاش میکنیــم در 2ســال آ تــی ،پنــج واحــد فعلــی را
در یــک جــا تجمیــع کنیــم و از ماشــین آالت مــدرن ،اقــدام بــه ســاخت محصــوالت
مختلــف بویــژه دوچرخــه موتــوردار هوشــمند بنماییــم .مهنــدس احمــد شــریفی
افــزود :ســطح کیفــی قطعــات تولیــد شــده شــرکت مــا بســیار باالســت .بــه طــوری
کــه شــرکت رنــو ،تاییدیــه کیفیــت مطلــوب بــه قطعــات تولیــد شــده مــا داده
اســت و بــرای تمــام محصــوالت خــود نشــان اســتاندارد و ایــزو اخــذ کردهایــم.
5پروانــه بهر هبــرداری هــم از وزارت صمــت گرفتهایــم.
اخــذ تائیدیــه کیفیــت بــرای قطعــات تولیــد شــده صنایــع شــریف تهــران ،امتیــازی
اســت بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و رقابــت بــا تولیــدات دیگــر کشــورها.

تحریم برای ما یک فرصت مثبت شد
تولیــد کننــده برتــر کشــور اظهــار داشــت :بــا مهندســی معکــوس توانســتیم
دلکــو مگنتــی را بــرای پرایــد بســازیم و همچنیــن بــرای  20نــوع خــودرو دلکــو
ســاختهایم .وی بــا ابــراز گالیههایــی از مســئوالن مرتبــط بــا صنعــت و تولیــد،
خاطــر نشــان ســاخت :بوروکراســی ســخت ،پیچیــده و فلــج کننــده موجــود در
کشــور ،حرکــت روان را بــرای صنعتگــران و تولیــد کننــدگان ســخت کــرده اســت.
یکــی از مهمتریــن خواســتههای مــا بــا مســئوالن امــر ،برداشــتن چوبهایــی
خهــای تولیــد و صنعــت قــرار دارد.
اســت کــه بــه دلیــل بوروکراســی اداری ،الی چر 
بــا ناراحتــی بایــد اذعــان کنــم کــه بــه دلیــل نظــام بوروکراســی مضــر ،اقتصــاد کشــور
بیمــار شــده اســت.
چــون کار دســت کاردان و متخصــص واقعــی آن نیســت ،گر ههــای زیــاد و
پیچیــدهای در رونــد کارهــا بــه وجودآمــده اســت.
کهــا
یکــی از مراکــزی کــه بــرای تولیــد کننــدگان ،مشــکل ایحــاد میکننــد ،بان 
هســتند کــه بــا دریافــت بهر ههــای بــاالی  30درصــدی بــرای تســهیالت ارائــه شــده،
نفــس تولیــد را گرفتهانــد.
نکــه در ایــران بــرای
مدیــر عامــل موفــق صنایــع شــریف تهــران بــا بیــان ای 
تهــای طالیــی زیــادی وجــود دارد ،اظهــار داشــت 3 :عامل
اشــتغال و تولیــد فرص 
( نیــروی کار -انــرژی و زمیــن ) ارزان نســبت بــه دیگــر کشــورها بهتریــن شــرایط
جهــت فعالیــت و بهــرهوری را بوجــود آورده اســت .امــا متاســفانه گر ههــای
اداری ،دســت و پــای فعــاالن عرصــه تولیــد و صنعــت را بســته اســت.
معتقــدم در ایــران کار بطــور وفــور روی زمیــن مانــده اســت کــه بــا درایــت،
برنامهریــزی و دلســوزی میتــوان بــه پیشــرفتهای چشــمگیر دســت یافــت.
اینکــه ســاالنه  150هــزار نفــر از ایــران بــه امیــد داشــتن یــک زندگــی راحــت و
بیدغدغــه ،مهاجــرت میکننــد ،جــای تامــل دارد کــه بایــد مســئوالن در ایــن
خصــوص تصمیمــات و اقدامــات موثــر و جــدی انجــام دهنــد.
" بایــد بــا دنیــا ارتبــاط داشــته باشــیم ،قطــع ارتبــاط بــا دنیــا باعــث منــزوی شــدن
یشــود "
مــا م 
دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه بایــد واردات هــر نــوع قطع ـهای آزاد شــود تــا زمینــه
رقابــت ،ارتقــاء کیفیــت محصــوالت تولیــدی ایــران بوجــود آیــد.
بــا انجــام ایــن کار ،تــوان مــا هــم بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی افزایــش
مییابــد و تجــارت آزاد شــکل میگیــرد .یــادآور میشــوم ،کنتــرل دولتــی باعــث
یگــردد.
مســدود شــدن را ههــا شــده و موجبــات بــروز بــن بس ـتها م 

تهــای دســتوری از ســوی دولــت بــرای تولیــد و صنعــت ،آســیب رســان
« قیم 
میباشــد» مدیــر پرتــوان و خــوش فکــر ایرانــی از دریافــت مجوزهــای الزم بــرای
تولیــد دوچرخــه موتــوردار هوشــمند خبــر داد .وی مطــرح کــرد :بــرای گرفتــن
مجــوز ایــن تولیــد مهــم و تاثیرگــذار ،پنــج ســال درگیــر موانــع اداری بودیــم ،امــا
باالخــره موفــق بــه اخــذ مجوزهــا شــدیم و بــه زودی اقــدام بــه تولید ایــن دوچرخه
تهــای زیــادی بــرای محیــط زیســت ،ترافیــک ،صرفهجویــی در مصــرف
کــه مزی 
انــرژی و ســامت جســمی مصــرف کننــدگان خواهــد داشــت ،توســط طراحــان
صنایــع شــریف تهــران بــه نتیجــه رســیده اســت.
مهنــدس احمــد شــریفی در پایــان ضمــن تقدیــر از همــکاران خــود در مجموعــه
واح دهــای صنایــع شــریف تهــران در دســتیابی بــه توفیقــات فعلــی ،آرزو کردبــا
تغییــر رویکــرد تفکــرات مســئوالن کشــوری و قانونگــذاران ،ایرانــی پیشــرفته و
موفــق داشــته باشــیم و شــرایط کار و زندگــی عزتمنــد بــرای تــک تــک ایرانیــان
بوجــود آیــد.

(ره)

