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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه درغرب استان تهران

دغدغه مسئوالن شهریار در زمینه تحقق عدالت اجتماعی در امر مالیات
نشست مشترک فرماندار شهرستان شهریار با مدیر کل امور مالیاتی
غرب استان تهران در خصوص بررسی راهکارهای پیش روی اخذ و نحوه
اختصاص سهم اهالی شهرستان از مالیاتهای اخذ شده.
به گزارش جامجم ،نشست مشترک شفیع زاده فرماندار شهرستان
شهریار با متین مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران در خصوص

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان خبر
داد:

ک ـشــف س ـی ـگــار و تـنـبــاکــوی
قاچاق در شهریار

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از کشف،
 23هــزار و  780نخ سیگار خارجی و 30بسته
تنباکوی قاچاق خبر داد.
بــه گ ــزارش جــامجــم ،سرهنگ پیمان فتاحی
اظـ ـه ــارداش ــت :بــه دن ـبــال اشـ ــراف اطــاعــاتــی
مــامــوران کالنتری  15اندیشه مبنی بر دپوی
س ـی ـگــار ق ــاچ ــاق تــوســط فـ ــردی در درف ـ ــاز 5
اندیشه ،بالفاصله موضوع به صورت ویژه در
دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :در ادامه با حضور مأموران در محل
و هماهنگی بــا مقام قضائی ،طــی بــازرســی از
منزل  23هــزار و  780نــخ سیگار فاقد مجوز
و قاچاق به همراه  30بسته تنباکوی قاچاق
کشف و یــک نفر در ایــن خــصــوص دستگیر
شــد .فــرمــانــده انتظامی شهرستان شهریار
گ ـفــت :در ادام ـ ــه مـتـهــم ب ــه هــم ــراه پــرونــده
تشکیل ش ــده جـهــت سـیــر مــراحــل قانونی
تحویل مرجع قضایی شد.
ایــن مـقــام انتظامی بـیــان داش ــت :طبق نظر
کارشناسان ارزش این محموله قاچاق به 700
میلیون ریال میرسد.
سرهنگ فتاحی در پــایــان خاطر نشان كــرد:
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مهم ترین راه حمایت
از تولید داخ ـلــی ،کــوتــاه نــمــودن دســت افــراد
سودجو و فرصت طلب که در فکر ضربه زدن
به اقتصاد داخلی و به تبع آن ایجاد نارضایی در
صنف تولید کنندگان داخلی ،است.

بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط با حوزه درآمد حاصل از دریافت
مالیات و برخی مشکالت موجود در انجام امور ،در محل دفتر فرماندار
برگزار شد.
بنابر این گزارش؛ در این جلسه موضوعاتی از قبیل :فرایند وصول مالیات
جهت استفاده در توسعه و آبادانی شهرستانهای غرب استان تهران،

شرایط اقتصادی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و مساعدتهای الزم در
این خصوص ،چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده،
معافیتهای مالیاتی ،مساعدت به برخی صنعت گران و تولیدکنندگان در
راستای سیاستهای دولت مردمی و همچنین برنامه ریزی جهت تحقق
عدالت اجتماعی در امر مالیات ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهریار عنوان کرد:

ضرورت رعایت قوانین مرتبط با عفاف و حجاب برای همه

جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهریار در جمع خبرنگاران به ضرورت توجه و اجرای قوانین
مرتبط به عفاف و حجاب توسط هم آقایان و هم بانوان اشاره کرد و در این باره اظهارداشت:
محجبه بودن و رعایت شئون اسالمی توسط خانمها و حتی آقایان در کشور اسالمی ایران،
یک قانون محسوب میشود که باید مورد توجه همه اقشار جامعه قرار گیرد.
به گزارش جام جم ،سرهنگ اکبر ترکمانی که به مناسبت هفته عفاف و حجاب در سالن
جلسات سپاه شهریار سخن میگفت ،تصریح نمود :رعایت هر چه بهتر قوانین مربوط به
حجاب و عفاف عمومی توسط افراد ،نقش اساسی در استحکام پایههای خانواده و جامعه
دارد و مزیتهای بیشماری چه به لحاظ شخصی و چه به لحاظ اجتماعی برای جمعیت
ایران در بر دارد که انتظار داریم مردم متدین کشورمان به این موضوع مهم توجه جدی
نمایند.
وی ادامه داد :برای دستیابی به این هدف کارآمد که توسط قوه مقننه در این باره قوانین
متقنی تعیین شده ،نیاز به همت همه افراد جامعه هست .در کنار عزم مردم برای اجرای
هر چه بهتر قوانین حجاب و عفاف ،پیگیری و انجام راهکارهای قانونی توسط مسئوالن امر
نیز باید عملیاتی شود تا جامعهای سالم و ایمن داشته باشیم .ما نیز در این راستا نسبت
به آگاه سازی عمومی با حضور در مراکز آموزشی ،پارکها ،ادارات ،مراکز تجاری ،مراکز ارائه
خدمات شغلی (مانند آرایشگاههای بانوان ) و دیگر اماکن شهرستان نسبت به ارشاد و
راهنمایی و مشاوره اقدام میکنیم.
خانم روانبخش (مسئول جامعه زنان سپاه شهرستان شهریار هم در این باره اذعان
داشت :با پیگیریهای امام جمعه شهریار – رئیس دادگستری و دادستان شهریار ،سپاه
ناحیه شهریار و دیگر مسئوالن مربوطه ،ستاد احیا جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و با

جدیت نسبت به انجام روشهای بهتر و عقالییتر به صورت عملیاتی به وظایف خود
خواهد پرداخت .
وی افزود :باتوجه به قوانین موجود ،بی حجابی در کشور جرم تلقی میشود و افرادی که
نسبت به عدم رعایت اصولی حجاب خود بی توجه باشند شامل جریمه خواهند بود.
خانم روانبخش گفت :دورهها و آموزشهای مورد نیاز ضابطان ،برای اجرای وظایف خود
در رابطه با عفاف و حجاب عمومی بروز رسانی شده و بزودی برنامههای مورد نظر در شهر
توسط این عزیزان اجرا خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت :در خصوص عرضه مانتو و لباسهایی که با ساختار نامناسب
در فروشگاهها به فروش میرسد ،به صاحبان مغازهها و اتحادیه خیاطان و فروشندگان
پوشاک و مانتو ،تذکراتی داده شده تا ضمن جمعآوری مانتوهای نامناسب ،نسبت به
عرضه لباس مناسب و شایسته یک بانوی اسالمی اقدام کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهریار هم طی بیاناتی به قدرت و تاثیر
رسانهها در سطح جوامع برای اشاعه فرهنگ اسالمی اشاره نمود و در این باره توضیح داد:
در زمانهای هستیم که متاسفانه ارزشها جابجا شده و بجای امر به معروف ،امر به منکر
مورد پسند عموم قرار گرفته است .بنابراین باید برای دور شدن از این خطر از ظرفیت
رسانهها برای هدایت افراد و تشویق آنان برای توجه به حقایق اسالم و قرآن بهره جست.
حجت االسالم رضا زاده ابراز داشت :امروزه توجه به تقویت حیا در بین افراد جامعه،
ضرورت بسیاری پیدا کرده و نیاز است مسئوالن امر ،خانوادهها و بویژه فعالین حوزههای
خبر و اطالعرسانی در این باره همت بیشتری بخرج بدهند تا جلوی از بین رفتن حیا در
جامعه گرفته شود.
وی بیان داشت :باید بگویم که عدم توجه به قوانین مرتبط با حجاب طی سالیان اخیر
موجبات بروز بد حجابی و تغییر تفکرات دینی در بین برخی افراد جامعه شده که زنگ خطر
بزرگی محسوب میشود بنابراین باید کمر همت ببندیم و برای حفظ حرمت خانوادهها،
بانوان کشورمان و حتی برخی از آقایان که تفکرات مخرب غربی پیدا کرده اندبرنامههای
آموزشی و ارزشی را به اجرا بگذاریم و کانون خانوادهها را از سستی نجات بدهیم.
رضا زاده همچنین حدیثی از رسول خدا بیان کردند که در آن پیامبر رحمت فرموده ،بهترین
زنان امت من با حیاترین آنان است.

با حضور مسئوالن شهری صورت گرفت:

ت اموال عمومی
تشكیل ستاد بحران شهر اندیشه با موضوع پیشگیری از سرق 
طی جلسهای با حضور بهروز کاویانی شهردار،
الهام افراشته رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه،
مدیران و نمایندگان ادارات خدماترسان ستاد
مدیریت بحران شهر اندیشه با موضوع پیشگیری
از سرقتهای اموال عمومی که در چند روز گذشته
افزایش یافته برگزار گردید
به گزارش جامجم ،شهردار اندیشه در این نشست
گفت :سرقتها یا آسیبرسانی به اموال عمومی
که این روزها شاهد آن هستیم ،به دو روش صورت

میگیرد که یکی به انگیزه سرقت و دیگری با قصد
ایجاد بحران و بیثباتی اجتماعی است که توجه به
آن بسیار حایز اهمیت است.
وی در ادامه با اشاره به صدمات جبران ناپذیری که
برخی از سرقتهای خرد از اموال عمومی به روحیه
شهروندان وارد میکند گفت :سرقتهای این
چنینی باعث کاهش احساس امنیت در جامعه
میگردد و باید با متخلفان آن طبق قانون به شدت
برخورد کرد ،چرا که ادامه این روند نوعی بینظمی

و قانون گریزی را برای افراد سودجو تداعی میکند،
بنابراین مجموعه ستاد مدیریت بحران هیچ تعارفی
با ناقضان حقوق مردم شریف شهر اندیشه ندارد.
وی تصریح کرد :بیشک تعامل و همگرایی بین
دستگاهای شهری و شهرستانی مهمترین راهکار
جهت رفع این ناهنجاری اجتماعی است.
در ادامه پایان این جلسه اجرای مصوبات این ستاد
برای دستگاهها و حوزههای موظف تعریف و قرائت
شد.

توسط شهرداری مالرد انجام شد:

راهاندازی اولین وب سایت و تلویزیون اینترنتی ویژه ترافیک شهری
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد
در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری ،محمد
بهمنی شهردار مالرد از راهاندازی اولین وب سایت
و تلویزیون اینترنتی ویــژه ترافیک شهری در این
شهر خبر داد.
بــه گ ــزارش جــامجــم ،محمد بهمنی شــهــردار مــارد
ساماندهی فضای تــردد شهر و توجه به مسائل
ترافیک شهری را از اهداف اجرای این طرح در سطح
شهر دانست و گفت :با مصوبه شــورای ترافیک
شهرستان مالرد در راستای ایجاد نظم و گسترش
فرهنگ ترافیک در سطح شهر ،کنترل و نظارت بر
ترافیک شهری ،مدیریت هرچه بهتر بحرانهای
ترافیکی احتمالی این طرح اجــرا شد كه قطعا این

اقدام میتواند در کاهش بار ترافیک و اتالف وقت
شهروندان تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی در ادامـ ــه افــزود:یــکــی از اهـ ــداف مــا از اج ــرای
ایــن طــرح رسیدن به یک شهر الکترونیک است

و ع ــاوه بــر اســتــفــاده از اب ــزاره ــای نــویــن مـیتــوان
آشنایی و پیامهای ترافیکی بدون واسطه در شهر
بــه صــورت آنــایــن در اختیار شــهــرونــدان گذاشت
کــه تاثیر مــؤثــری در هوشمندسازی شهر خواهد
داشـ ــت .محمد بهمنی در پــایــان ایــجــاد آرام ــش
در تــردد شــهــرونــدان را یکی دیگر از مــزایــایــی این
طــرح برشمرد و گفت :از شــهــرونــدان فهیم شهر
مــارد میخواهیم که با رعایت مــوازیــن و قوانین
در سطح شهر در راســتــای ایــجــاد شــهــری ایــمــن و
بــدون معضل ترافیک همکاریهای الزم را داشته
باشند آدرس وب ســایــت ترافیکی شهر م ــارد:
 http://traffic.malard.irدر اخیتارشهروندان
میباشد .

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان:

شهرستان های تهران در ردیف استانهای کم برخوردار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،
در کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان مالرد گفت:
با وجودیکه استان تهران حدود  ۵۰درصد از درآمد کل
کشور را تامین میکند ،امــا شهرستانهای استان
تهران در زمره استانهای کم برخوردار کشور قرار دارد.
به گزارش جامجم ،عالءالدین ازوجی افــزود :در سال
گــذشـتــه ،بخش زیـ ــادی از اع ـت ـبــارات بــه بافتهای
فرسوده و کم برخوردار اختصاص یافت و امسال هم
برای افزایش این اعتبارات پیگیری الزم انجام میشود.
ازوجــی یــادآور شد :امسال سهم اعتبارات پروژههای
شهرستانهای محروم در استان نسبت به سال
گذشته حدود دو برابر شده که شهرستان مالرد نیز از
این اعتبارات بهره مند شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
نکــه از محل اعـتـبــارات سفر ریاست
بــا اش ــاره بــه ایـ 
جمهوری ،حــدود  ۲۰پــروژه قابل پیگیری و یا در حال
اجراست ،افزود :در صورت نیاز و پیگیری دستگاههای
اجرایی ،تعداد این پروژهها قابل افزایش خواهد بود.
«ازوجـ ــی» خاطر نشان ک ــرد :در اسـتــان تـهــران برخی
پروژههای به صورت نیمه تمام ،رها شده که سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ،وظیفه دارد امور این پروژهها را
برای ارایه خدمت به مردم دنبال کند.
وی اف ــزود :شهرستانهایی که در پیشبرد اهــداف
دولت و تکمیل پروژهها برای خدمت رسانی به مردم
موفق عمل کنند ،از حمایت ویژه برخوردار خواهند
شــد .وی تاکید کــرد :در سند آمایش استان تهران،

ن م ــارد بــایــد سهم خ ــود در تقسیم کار
شهرستا 
ملی ،ظرفیتهای زیر ساختی و حوزه کسب و کار را
شناسایی و از آن بهره برداری کند.
در ابــت ــدای ای ــن نـشـســت ،جــابــر کــریـمــی فــرمــانــدار
شهرستان مالرد گفت :انتظار داریم که نگاه تصمیم
گیران استانی نسبت به شهرستانها تغییر کند؛
چرا که فرمانداران و مسوالن محلی به اولویتها و
مسائل منطقه تسلط کافی دارن ــد.وی خاطر نشان
کرد :شهرستان مالرد از زیرساختهای اولیه محروم
اســت و در حــوزه ســرانـ ههــای اجتماعی و فرهنگی،
دچار محرومیت بوده و امیدوارم با استقرار دولت
سیزدهم ،نگاه محرمیت زدایی و عدالت محوری،
حاکم شود .جابر کریمی گفت :شهرستان مالرد،
از نظر فقدان و کمبود امکانات در استان تهران،
رتبه اول و یا دوم را دارد و انتظار جدی داریــم تا
با نگاه ویــژه دول ــت ،مطالبات مــردم با سرعت
بیشتری پیگیری و محقق شود.
کوروشلهراسبیرئیسحوزهریاست
و روابـ ــط عمومی ســازمــان
مدیریت و برنامهریزی
اس ـ ـتـ ــان ت ـ ـهـ ــران نـیــز
اظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار داش ـ ـ ـ ــت:
کمیته برنامهریزی
و تـ ـ ــوس ـ ـ ـعـ ـ ــه
شـ ـ ـه ـ ــرسـ ـ ـت ـ ــان،
جــایـگــاه مهمی

در توسعه و حل مشکالت دارد و در واقع این شورا،
نقش هیات دولــت در مقیاس شهرستانی را دارد.
وی تاکید کرد :کمیته برنامه ریزی ،کمیته توزیع اعتبار
و منابع نیست ،بلکه نقش محوری در برنامهریزی
شهرستان را داشته و مصوبات این کمیته ،قابلیت
پیگیری در سطوح شهرستان ،استان و کشور را دارد.
وی یادآور شد :ریاست و کارشناسان سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان تهران ،همواره نقش حمایت،
هدایت و تسهیلگری داشته و آماده خدمتگذاری به
مردم شریف استان است.
انسجام و پیگیریهای هماهنگ
مسوالن شهرستان ،موجب
شـ ـ ــده تـ ــا رئ ـ ـیـ ــس سـ ــازمـ ــان
مدیریت و برنامهریزی استان
تـهــران ب ــرای چهارمین مرتبه
در س ــال ج ــاری بــه شهرستان
مالرد سفر کنند و شخصا پیگیر
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات
شوند.

ضمیمه رایگان روزنامه در غرب استان تهران
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شهردارصفادشت:

شهــرداری
صفـادشت

3
رپرتاژ

صفادشت شهریست برای زندگی ،اشتغال ،تحصیل
به دنبال تحقق چشم انداز صفادشت هستیم

شهردار صفادشت با بیان اینکه بدنبال تحقق چشم انداز
این شهر که همانا زندگی مناسب در کنار اشتغال و تحصیل
متناسب و در نـهــایــت دستیابی بــه ای ــده آل هــا میباشد،
هستیم ،اظهار داشــت :مجموعه مدیریت شهری و اعضای
شه ــای گوناگون
ش ــورای شهر بدنبال ایــن هستند که با رو 
شرایط زیست بهتر را برای اهالی محیا نمایند تا صفادشت روز
به روز به آرمانهای متعالی خود نزدیک گردد.
محمد علی کریمی در گفتگو با جام جم تصریح کرد :شهر 65
هــزار نفری صفادشت یــک شهرجدید تاسیس اســت کــه در
غرب شهرستان مالرد و در غربی ترین نقطه استان قرار دارد.
م ـحــدوده قانونی آن 600هکتار میباشد و  10هــزار هکتارهم
حریم دارد .صفادشت با توجه به سرانههایی که دارد  ،جزء
شهرهای بــرخــوردار اســت واز نظراماکن ورزش ــی ،خدماتی و
آموزشی ،سرانههای قابل قبولی دارد .که این توفیقات ماحصل
شهــا و درایـ ــت مــدیــریــت ش ـهــری طــی ســالـهــای متمادی
تــا 
میباشد.وی ادامه داد :بودجه سال جاری شهرداری  310میلیارد
تومان پیش بینی شده که از این رقم 100میلیارد تومان توسط
اعضای شورای شهربرای احداث تصفیه خانه اختصاص یافته
است و الباقی در قالب هزینههای جــاری وپــروژ ههــای عمرانی
مصرف خواهد شد .پروژههای عمرانی خوبی در سال گذشته
در شهر انجام شده و به نیازهای شهر ،توجه گردیده است.
مهندس کریمی گفت :با اجرای برنامه  10ساله ای که برای بازه

زمانی  1392تا 1402تدوین گردیده  ،سرانههای صفادشت تکمیل
خواهد شد واین شهربه چشم اندازخود دست خواهد یافت.
شهردار با تجربه صفادشت در ادامه صحبتهای خود اذعان
داشت :در زمینه تحقق چشم انداز زندگی سالم در این شهر،
تهــای ما
توجه بــه اصــول شهرسازی و کالبد شهری از اولـیـ 
میباشد  ،براین اســاس ساخت وســازهــا بــراســاس یک شهر
ای ــده آل اح ــداث م ـ یگــردد و حـقــوق شـهــرونــدی درآن رعایت
میشود.
وی ابراز داشت :یکی از فرصتهای موجود در این شهر  ،شهرک
بزرگ صنعتی است که با فعالیت  600واحد تولیدی ،زمینه رشد
اقتصادی ،اشتغال و رشد صنعتی را محیا نمودهاند .مدیریت
شهری هم با ارائــه هرگونه خدمات مناسب به این مجموعه،
بدنبال ایجاد شرایطی برای رسیدن به تعالی بیشتر میباشد.
همچنین به بخشهای کـشــاورزی ،خدماتی و فرهنگی شهر
هم توجه خوبی داریم و همواره در پی رفع نیازهای فعاالن این
حوزهها میباشیم .ما در اجرای طر حهای آبیاری تحت فشار-
احیای چاههای آب کشاورزی – احــداث پروژههای خدماتی و
عمومی – ایجاد درمانگاه – مراکز علمی آموزشی – ورزشــی و
تفریحی و دیگر امور ،پیشرو و فعال هستیم.
در زمینه چشم انداز تحصیل در شهرمان ،توجه به پیشرفت
علمی شهر با احــداث مراکز علمی ،آموزشی مد نظرمیباشد و
تصمیم داریم با احداث واحدهای آموزشی بیشتر و همینطور
اح ــداث پ ــارک آمــوزشــی زب ــان کــه یــک طــرح کمنظیر میباشد،
شرایط رشد علمی مردمان این شهر را ارتقاء دهیم .وی بیان
کرد :مطالعات اجرای طرح شهر سالم در دستور کار مدیریت
شهری است که دارای 14شاخص میباشد و مشاور طرح در
حال بررسی و مطالعه تکمیلی در این خصوص است  .تالش
داریم بخش خصوصی در فضایی مناسب و بدون دغدغه در
صفادشت فعالیت کند و سرمایه گذاران در طر حهای گوناگون
شهری نسبت به اجــرای برنامههای متنوع ،صفادشت را به
جایگاه رفیع در حوزههای مختلف برسانند .
یکی از مهمترین شاخصهای شهر سالم ،احساس تعلق،
امنیت و آرامش میان مردم است.مردم در شهر سالم ،شهر را

متعلق به خود میدانند و مجموعه خدمات رسان شهر را در
کنار خود میبینند و نه مقابل خود .با این کارزمینه همکاری
مــردم با مدیریت شهری ایجاد میشود و حس تعاون میان
مردم برانگیخته شده و خود اهالی برای توسعه همه جانبه شهر
با مدیریت شهری همراهی میکنند .شهردار به مقوله مهم
ایمنی شهر اشاره کرد و در این باره توضیح داد :با توجه به اینکه
صفادشت در مسیر گسل زلزله و طوفان قرار دارد ،بنابراین هم
به مقاوم سازی بناها توجه داریم و هم به کاهش آسیبهای
ناشی از این دو بالی طبیعی ،یکی دیگر از تصمیمات ما برای
افزایش هر چه بیشتر رفاه عمومی ،احداث تفرجگاه است که
جنگلی به مساحت  100هکتار در منطقه دهک در دستور کار
است .همچنین احداث سافاری پارک در  300هکتار برای حضور
عالقمندان به آفــرود – موتور ســواری و دیگر تفریحات مرتبط
طراحی و اجرا خواهد شد .مطالعات احداث شهرک سینمایی
و باشگاه اسب سورای( کورس اسب)  -مجموعه ورزشی چند
منظوره که دارای استادیوم 5000نفری  -سالنهای والیبال -
کاراته – کشتی و چند رشته ورزشی دیگر در زمینی به وسعت
10هکتار در حال انجام است که بزودی مردم صفادشت از آنها
بهره مند خواهند شد.
کــریـمــی اف ـ ــزود :بــدن ـبــال ای ــن هستیم کــه ط ــرح جــامــع حریم
صفادشت را اصالح کنیم و با ساماندهی اراضی حریم نسبت
به اجــرای برنامههای مد نظر ،اقدامات ارزنــدهای انجام دهیم.
مسئول قدیمی مدیریت شهری افزود :در راستای تصمیمات
دولــت و حکومت  ،طر حهایی بــرای ازدیــاد جمعیت و حمایت
از فرزند آوری داری ــم که از جمله ی آنها مـ یتــوان به واگ ــذاری
مجوزهای رایگان به زوجها برای ساخت مسکن و کمکهای
گوناگون به زوجهایی که اقــدام به آوردن فرزند سوم و چهارم
خواهیم کرد.
نکــه ای ـجــاد در آم ــد پــایــدار یکی از مهمترین
وی بــا بـیــان ای ـ 
دغدغههای شهرداری برای دور شدن از شهر فروشی و تراکم
فروشی میباشد ،تصریح کــرد :بــرای تحقق این مــورد مهم به
دنبال مشارکت با بخش خصوصی برای احــداث مراکز تجاری
 ،سافاری پــارک ،تفرجگاه ،شهرک زبان  ،گلخانه مکانیزه ،تاالر،

ممیزی شهر بــرای اخــذ دقیق و کامل عــوارض نــوســازی ،رصد
خانه ،شهرک سینمایی ،فرودگاه آموزشی سبک و چند مورد
دیگر هستیم که امیدواریم هر چه بیشتر و بهتر به اهداف
خود که همانا رسیدن به شهری ایده آل و مناسب برای مردم
خوب این شهر است ،دست یابیم .محمد علی کریمی ،شهردار
با سابقه صفادشت درباره پروژه احداث فرودگاه سبک آموزشی
و گردشگری گفت :این پــروژه  ،زمینه ساز جذب گردشگر به
صفادشت خواهد بــود ،در مرحله اخــذ مجوزهای قانونی آن
میباشیم .در این فرودگاه افراد میتوانند آموزشهای الزم برای
پرواز با هواپیماهای سبک و پاراگالیدر را یاد بگیرند و با اجاره
آنها اقدام به تفریح شادومفرح نمایند .همچنین احداث یک
رصد خانه در دست اقدام است که مراجعین میتوانند بصورت
مجازی اقــدام به رصد کهکشانی و مطالعات اجــرام آسمانی در
فضایی که ساخته خواهدشد ،نمایند.
یکی از مشکالت صفادشت که هم مردم و هم مدیریت شهری
را با چالش روبرو کرده ،قولنامه ای بودن اراضی و اوقافی بودن
کهــای مختلف آن اس ــت .ب ــرای رفــع ایــن مشکل مهم از
پــا 
مسئوالن شهرستان  ،استان و کشور تقاضای همراهی و کمک
داریــم تا هم مردم از این مشکل کهنه رهایی پیدا کنند و هم
مدیریت شهری بتواند به ارائه خدمات هر چه بهتر ،اقدام نماید.
وی گریزی هم به موضوع احداث تصفیه خانه زد و در این باره
اب��راز داش��ت :تصمیم احــداث تصفیه خانه در سال  1392کلید
خورد که درآن سال با انعقاد قرارداد بیع متقابل با آب و فاضالب
 ،کار شروع شدو طی قــراردادی که با پیمانکار منعقد شد ،مقرر
گردید 42کیلومتر لوله گذاری و احداث  2تصفیه خانه با اعتبار
 47میلیارد تومان صــورت پذیرد.اما باتوجه به طوالنی شدن
اجرای کار وباتوجه به تورم ناشی از گذر زمان ،طبق نظر مشاوران
طرح مربوطه  ،در حال حاضر بــرای اجــرای این پــروژه حــدود800
میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز است .با سفر رئیس جمهور به
شهرستان  ،قول تامین هزینه احداث این پروژه داده شد که در
حال حاضر 300میلیارد تومان در قالب اعتبارات سفر برای احداث
تصفیه خانه اختصاص یافته و  100میلیارد تومان هم اعضای
شورای شهر در بودجه سال جاری اختصاص دادهاند.

امیدواریم با این مبالغ بتوان تا3سال آینده پروژه مهم وضروری
تصفیه خانه به نتیجه مطلوب برسد .شهردار صفادشت در پایان
صحبتهای خود خاطر نشان ساخت :توجه به امور اقتصادی
در قالب توسعه و گسترش فضاهای سرمایه گذاری ،اشتغال،
توسعه صنعت ،تولید و خدمات  ،از مهمترین مولفههای ما برای
هویت بخشی صفادشت در استان و کشور است .

رئیس شورای شهر:

صفادشت ،مهدعلم و صنعت

اعضای شورای شهر شهریار
رئیس شورای شهرصفادشت با اشاره به وجود چندین واحد
علمی آموزشی و دو شهرک صنعتی در صفادشت  ،این شهر
را مهد علم و صنعت نامید.
غالمحسین خدایار در گفتگو با جامجم در خصوص شرایط
فعلی شوراهای شهر و روستا اذعان داشت :شوراها در
مرز میان سالگی و پختگی قرار گرفته اند.اعضای شوراها با
آشنایی با قوانین مرتبط ،نسبت به اتخاذ تصمیمات معقول
 ،کارشناسی و صحیح  ،اقدامات ارزنده ای در راستای عمران و
آبادی شهرها و روستاها دارند.
وی دباره شورای شهر صفادشت تصریح نمود :اعضای
شورای صفادشت  ،جوان ،پرانرژی و دارای برنامههای مفید و
مردمی هستند و بعنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری،
بدنبال آرامش و ایجاد نشاط میباشند و با تصمیمات خود،
نه تنها برای یکدوره بلکه برای سالیان متمادی در شهر اثر
گذاری دارند.
*** نگاه به آینده با افق بلند و تالش برای عمران و آبادانی
شهر با تامین زیر ساختهای شهر در همه ابعاد از
مهمترین اهداف اعضای شورای صفادشت میباشد ***
دکتر خدایار ادامه داد :در دوره ششم  ،اولویت ما اتمام
پروژههای نیمه تمام است ( تکمیل و افتتاح مدارس،

کالنتری ،پارک ،اماکن ورزشی ،ساختمانهای اداری و چند مورد
دیگر ) از عمده ترین برنامههای ما در شورای شهر میباشد.
بدنبال این هستیم که ادارات مختلف خدمات رسان در
شهرمان مستقر شوند تا خدمات رسانی به مردم بصورت
کامل و شایسته انجام گردد.
وی همچنین گفت :از نظر کمیت ،تعداد جلسات شورای
ششم با رشد 100درصدی روبرواست و از نظر کیفیت هم با
اضافه شدن مشاور عمرانی و حقوقی  ،تصمیمات و مصوبات
شورا ،تخصصی تر شده است .ایشان اظهار داشت :یکی از
مهمترین تصمیمات ما در شورا ،احداث تصفیه خانه و حل
مشکالت فاضالب شهری است .طرح مذکور طبق ارزیابی
مشاور  800میلیارد تومان است که شورای شهر در بودجه
سال جاری  100میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده و 300
میلیارد تومان هم از سفر ریاست جمهوری به این پروژه
اختصاص داده شده است.
در کنار اهتمام برای احداث تصفیه خانه فوق ،بهسازی
پارکها ،احداث پارک بزرگ خانواده – احداث ورزشگاه چند
منظوره – ایجاد پارک حیات وحش بزرگ که دارای سافاری و
دیگر موارد خواهد بود ،در دستور کار مدیریت شهری است.
رئیس شورای شهر خاطر نشان ساخت :الیحه جامع

اعضای شورای شهر شهریار
رفاهی کارکنان شهرداری را با هدف توانمند سازی نیروهای
زحمتکش مجموعه شهرداری مصوب کرده ایم و با جدیت
بدنبال عملیاتی شدن آن هستیم .در راستای جدیت در
انجام هر چه بهتر و بیشتر امور فرهنگی  ،دینی و اجتماعی،
کمک به مساجد و مدارس داخل و حریم شهر ،تعامل با
روسای دانشگاهی سطح شهر – نشست با مدیران ادارات
خدمات رسان – مسئولین فرهنگی – امام جمعه – امامان
جماعت مساجد – نماینده مردم در مجلس – بخشدار-
دهیاران – هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک صنعتی و
مجموعه فرمانداری را با هدف بررسی نیازها و رفع مشکالت
 ،جهت اتخاذ تصمیمات کار آمد را بطور مرتب برگزار
میکنیم .وی بیان نمود :وجود شهرک صنعتی صفادشت و
دهک ،از چند جهت حائز اهمیت است و یک فرصت برای
شهر محسوب میشود.امروزه در صفادشت باوجود این
شهرکهای صنعتی  ،کسی نمی تواند بگوید که بیکار است
و بدنبال کار میگردد ،چرا که ظرفیت بسیار خوب واحدهای
تولیدی در این شهرکها برای اشتغالزایی تمام اقشار محیا
میباشد.
یکی از اقدامات خوب نمایندگان مردم در پارلمان شهری،
رایزنی با بانکهایی مانند بانک سپه و بانک شهر برای استقرار

شعبه در شهرک امید است  ،همچنین با بانکهای ملت ،
پست بانک و رفاه جهت حضور در صفادشت مذاکراتی
انجام داده ایم.در خصوص رفع مشکالت روشنایی ،درسال
گذشته  600میلیون تومان المپ خریداری کرده و تحویل
اداره برق برای تامین روشنایی معابرومسیر ها ی خاموش
نمودیم.
به اهالی نصیر آباد – مجتمع فرهنگیان و مجتمع قارچ ،
نوید احداث پارک محله ای در سال جاری و سالهای آتی را
میدهیم .
یکی از کارهای مهم و ضروری دیگری که انجام داده ایم ،
پیگیری نصب دکلهای مخابراتی برای تقویت آنتن دهی
شبکههای تلفن همراه و ایرانسل است که در این زمینه
قول مساعد گرفته ایم و امیدواریم بزودی عملیاتی گردد.
بدنبال ارتقاء جایگاه سیاسی صفادشت هستیم
اعتقاد داریم صفادشت با داشتن جمعیتی نزدیک به 70
هزار نفر و وسعت زیاد ،قرارگرفتن در مسیرهای مواصالتی
و داشتن پتانسیلهای زیاد ،استحقاق تبدیل شدن به
شهرستان را دارد و برای دستیابی به این تصمیم با جدیت
پیگیر هستیم.
خدایار در پایان ضمن تقدیر از همراهی مردم با منتخبین

خود در شورای شهر ،بیان داشت :برای شنیدن خواسته ها
وبیانات اهالی خوب شهرمان در روزهای یکشنبه از صبح تا
غروب در دفتر شورای شهر و روزهای پنجشنبه درشهرک
امید حضور داریم .

ضمیمه رایگان روزنامه در غرب استان تهران

امام جمعه شهریار:

مدیران جوامع اسالمی باید دارای
شاخصهای اسالمی باشند

حجت االسالم حسینی در جمع مدیران شهرستان شهریار خصوصیات و
معیار مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) را در سه مورد ارزشمند و مهم ذکر
کرد و در این باره ابراز داشت :در نهج البالغه داشتن سه معیار مهم برای
مدیران از زبان امام علی ( ع ) این چنین آورده شده که یک مدیر اسالمی
باید دارای معیار تخصصی – معیار ارزشی و معیار مکتبی باشد تا آن جامعه
هم با توان باال به حرکت خود ادامه بدهد و هم به طور سالم و اسالمی
نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید .در این جامعه مردم هم از خادمان
خود رضایت کافی خواهند داشت و جامعه هم به معنای واقعی سالم و
اسالمی خواهد بود.
وی ادامه داد :داشتن معیار تخصصی به جهت انجام موفقیت آمیزکارها
برای هر مدیری الزم است.اینگونه معیارها چه در مدیریت اسالمی وچه
در مدیریت غربی ،مشترک است .بطور مثال داشتن حسن تدبیر-
تجربه کاری -داشتن علم و دانش مربوط به مسئولیت خود -داشتن
نظم و انضباط -پاک دستی و اخالق خوب – آینده نگری – داشتن قدرت
تشخیص و چند مورد دیگر .حاج آقا حسینی در باب معیار ارزشی هم بیان
داشت :معیارهای ارزشی مجموعهای از رفتارهای قابل قبول در جوامع
انسانی است که همه مردم این معیارها را قبول دارند .سخاوت ،ارتباط
صحیح با کارکنان ،عیب پوشی ،تسلط بر خشم ،داشتن عدالت ،داشتن
انصاف ،مشورت کردن ،مدارا کردن ،ترد سخن چین و ...از جمله مولفههای
معیار ارزشی میباشد .همچنین داشتن معیار مکتبی که بطور ویژه مربوط
به یک مدیر اسالمی است دارای نکته با اهمیتی بعنوان داشتن تقوا
میباشد .مدیر بغیر از اینکه باید تقوای شخصی داشته باشد باید تقوای
کاری هم داشته باشد .داشتن امید به پاداش الهی از معیارهای مهم
مکتبی بودن مدیران است .امام جمعه شهریار در پایان همه مسئوالن
ادارات شهرستان شهریار را به رعایت اصول اعتقادی ،اسالمی و رعایت
قوانین حاکم در جامعه فرا خواند و آنان را به توجه رعایت هر چه بهتر
حجاب و عفاف کارکنان تحت مدیریت خود فرا خواند.

سرپرست شهرستانهای شهریار ،مالرد و شهرقدس :غالمرضا جباری
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
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مدیرعامل شرکت آبفا غرب استان تهران اعالم کرد:

رفع کمبود آب در شهرستانهای غرب تهران با تخصیص هزار لیتر برثانیه
مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران در جمع
خبرنگاران با تاکید بر اینکه با تخصیص هزار لیتر بر ثانیه
آب سطحی کمبود آب در شهرستانهای غرب تهران تامین
خواهد شد ،گفت :غرب تهران تنها منطقهای است که از
طریق آبهای زیر زمینی تامین آب میشود بنابراین از محل
تصفیهخانه ششم که در یکسال و نیم گذشته به بهرهبرداری
رسیده و از محل آب تصفیه شده پشت سد ،بخشی از آب
مورد نیاز غرب تهران را تامین میکنیم.
به گزارش جامجم ،سلیم نیا اظهار داشت :متاسفانه به دلیل
قطع سرریز آب سدکرج و کاهش بارندگیها ،سطح سفرهها
زیر زمینی کاهش یافته و باعث شده تا ما با چالشهای
اساسی در خصوص تامین آب مورد نیاز در شهرستانهای
غرب استان تهران مواجه شویم .از طرفی هم رشد جمعیت
در غرب تهران به شدت رو به افزایش است بر این اساس
نیاز به حفر چاههای جدید و اجرای تمهیدات الزم برای آینده
داریم .وی با بیان اینکه :آبفای غرب استان تهران با گستره

فعالیتی در 15هزار و  500هکتار که جمعیتی بالغ بر  2میلیون
نفر در ده شهر و  82روستا زندگی میکنند ،در حال فعالیت
است ،مالرد ،شهریار و شهر قدس از زیر مجموعههای این
شرکت است که وظیفه آبرسانی به آنها را بر عهده ما قرار دارد.
مدیرعامل آبفای غرب استان تهران افزود :در این شرکت از
محل بهر ه برداری  352حلقه چاه و  147باب مخزن با ججم
 235هزار مترمکعب 615 ،کیلومتر خطوط انتقال و  2050کیلو
متر شبکه توزیع آبرسانی صورت میگیرد.
سلیم نیا در ادامه با بیان اینکه سال گذشته از طریق آبفای
استان تهران مجوز اتصال آب سطحی هزار لیتر برثانیه را
برای شهرهای غرب تهران اخذ کردهایم گفت :پروژه آبرسانی
شهر قدس با بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی در حال
انجام است که امیدواریم تا پایان مرداد کار نهایی شده و به
بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل آبفای غرب پایتخت افزود :بیش از  300میلیارد
تومان اعتبار برای اجرای برنامهها و طر حهای  ،1402شهرستان

مالرد و شهریار نیاز است که در حال تامین اعتبار برای اجرایی
شدن طر حهای مد نظر هستیم .همچنین در شهرهای
باغستان 5و نیم کیلومتر خط لوله با قطر  400اجرا کردهایم
و آماده بهرهبرداری است ،در مابقی شهرها هم کار در حال
اجراست تا بتوانیم آبهای سطحی را به منایع تامین آب

موجود متصل کرده تا چالشهای آبی در غرب تهران را به
حداقل برسانیم.
این مدیر دولتی با اشاره به اینکه با تالشهای فرمانداری و
مجموعه عوامل اداری و اجرایی مالرد و صفادشت ،کارهای
بسیار ارزندهای در زمینه تامین آب انجام گرفته گفت:
تصفیه خانه مسکن مهر صفادشت نهایی شده و آماده
سرویسدهی میباشد و  ۱۱۰۰انشعاب در آن انجام و شرایط
برای بهرهبرداری محیاست.
مدیرعامل آبفای غرب استان تهران با تاکید بر اینکه کمبود
منابع آب کشور ،دراز مدت است تصریح کرد :مردم باید در
طول سال به ویژه ایام گرم سال ،مراعات مصرف کنند تا دچار
کمبود بیش از حد نشویم و مجبور به نوبت دهی آب نگردیم.
وی همچنین اظهار داشت۴ :تصفیه خانه در شهرستانهای
غرب استان تهران وجود دارد که پساب بسیار باکیفیتی در
آنها تولید میشود و بهترین گزینه برای آبیاری فضاهای سبز
شهرداریها و صنایع است.

موفقیتی ملی برای دانشگاه آزاد واحد شهرقدس؛

یادداشت

مجله «نانوساختار در شیمی» حائز رتبه نخست علمی کشور
عبداهلل قاسمی پیربلوطی در
گفتوگو بــا جــام جــم اعــام
ک ـ ــرد :مــجــلــه «نــانــوســاخــتــار
در ش ــی ــم ــی» م ــت ــع ــل ــق بــه
دانـ ــشـ ــگـ ــاه آزاد اس ــام ــی
واح ـ ــد شــهــر قـ ــدس ب ــا نــام
غالمرضا جباری
انگلیسی Nanostracture
 ،in Chemistryبــه صــورت
محقق اجتماعی
مـ ــاهـ ــیـ ــانـ ــه ت ـ ــوس ـ ــط ن ــاش ــر
بینالمللی  Springerبه زبان
انگلیسی چاپ میشود که در مهمترین رتبهبندی سالیانه
مجالت  Journal Citation Reportsیا  JCRکه در جوالی ۲۰۲۲
توسط مؤسسه ™Clarivateبر مبنای ضریب تأثیر یا IF
انجام شده ،موفق به کسب باالترین میزان  IFبین مجالت
کشور معادل  ۸شد .وی اضافه کرد :مجله «نانوساختار در
شیمی» از این حیث بهعنوان باکیفیتترین مجله در بین

مجالت علمی ایران در مجامع بینالمللی قرار گرفته است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای شهرقدس و
مالرد و صفادشت افــزود :مجله «نانو ساختار در شیمی»
به همت امید مرادی ،مدیر مسئول مجله و سایر اعضای
هیات تحریریه مجله به ایــن عنوان دســت یافته و امید
م ــرادی ،دانــشــیــار گــروه شیمی و یکی از ســرآمــدان علمی
دانشگاه آزاد اسالمی محسوب میشود .قاسمی پیربلوطی
بیان کرد :فراوانی استنادهایی که در طول یک دوره به مجله
نانوساختار در شیمی شــده ،نشاندهنده قــدرت علمی
بــاال و درایــت مدیر مسئول مجله و همچنین اثربخشی
تالشهای خستگیناپذیر مجموعه هیات تحریریه مجله،
استادان ،پژوهشگران ،متخصصان و نویسندگان مقاالت
مربوطه بوده است.
وی افــــزود :کــســب ای ــن افــتــخــار دوب ـ ــاره ،نهتنها موجب
سربلندی خــانــواده دانشگاهیان ،بلکه غرورآفرین ملت
ایران در مجامع علمی بوده و نشان از نخبهپروری و ورود

کشور به مجامع علمی آموزشی بینالمللی در عرصههای
مختلف پژوهشی زیــر سایه منویات مقام معظم رهبری
است و زمینه را برای عالقهمندی دانشجویان رشتههای
مختلف بــه پــژوهــش بهخصوص در مبحث نانوفناوری
فراهم کرده است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای شهر قدس و

مالرد و صفادشت ابراز امیدواری
کرد که روند ارتقای تولید علمی کشور منطبق با فرمایش
مقام معظم رهبری تــداوم داشته باشد .عبداهلل قاسمی
پیربلوطی درب ــاره ضریب اثربخشی مجله نانوساختار در
شیمی به ارائــه نکاتی پرداخت و عنوان کرد :با استناد به
ضریب اثربخشی باالی این مجله ،میتوان گفت که ایران
توان رقابت با سایر کشورهای توسعهیافته در زمینههای
مختلف علمی و پژوهشی را دارد و ملزم بــه استفاده از
ظرفیت نیروی جوان و دانشجویان نخبه براساس منویات
مقام معظم رهبری است.
قاسمی پیربلوطی متذکر شد :دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرقدس در تالش است با کمک استادان و متخصصان
مانند دکتر مرادی به رشد و ارتقای سطح کیفی آموزش و
پژوهش کمک کــرده و ظرفیت علمی دانشجویان را باال
ببرد ،چراکه ایــران شایسته توسعه و پیشرفت در سطح
جهانی است.

طرح جامع و تفصیلی شاهد شهر اصالح میگردد
جلسه کارشناسی در رابطه با تدوین طرح جامع و
بازنگری طرح تفصیلی شهر شاهدشهر برگزار شد.
در این جلسه نسبت به بررسی وضع موجود،
محدوده اصالحی طرح ،سرانهها و مسائل پیش روی
توسعه شهری ،اعضای جلسه بحث و گفتگو نمودند.
به جام جم ،در این جلسه موارد مرتبط با بازنگری
و آخرین تحوالت در خصوص طرح جامع در حضور
مهندس خانی شهردار شاهدشهر ،فرهادی رئیس
شورای اسالمی ،وحیدراد معاون فنی و شهرسازی و

قدیری مسئول طرح تفصیلی با شرکت مهندسان
مشاور باوند بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردید .

شهردار شاهدشهر در این خصوص اظهار داشت:
طرح جامع در راستای افزایش سرانههای خدماتی،
فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی و مسکونی در دست
پیگیری است و بنا بر پیگیریهای انجام شده و
جلسات مستمری که با حضور معاونان و مشاوران
طرح برگزار شده ،این طرح مراحل پایانی خود را طی
میکند و امید است پس از تصویب این طرح شاهد
رشد و توسعه شهر باشیم.

