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بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را به دلیل همت واال، درایت 
عرضه  و  تولید  باندهای  کردن  متالشی  در  شما  بی شائبه   تالش های  و 
کردن این شهرستان از وجود فروشندگان  مواد مخدر و همچنین پاک 
امنیت  و  آســایــش  بــرقــراری  باعث  کــه  مخدر  ــواد  م کنندگان  مصرف  و 

یم. عمومی شهرستان قدس شده است، اعالم می دار
و  نظم  عرصه  تالشگران  تمام  برای  افزون  روز  توفیقات  منان  خداوند  از 

یم. امنیت بویژه شما پلیس مردمی و دلسوز را خواستار
ــه  ارائ شاهد   ، بــاالتــر خدمتی  جایگاه  در  ــی  ت آ ســال هــای  در  ــت  اس امید 

خدمات موثرتر حضرتعالی باشیم.

جناب سرهنگ تمام اسد کوهساری

مردم والیتمدار ، جوانان، کسبه و اهالی شهرستان قدس

 ارائه انواع خدمات مالی، حسابداری، مالیاتی
اجرای پروژه های حسابداری و حسابرسی )جهت 

شرکت ها و فروشگاه ها(
برگزارکننده کارگاه های آموزشی در محیط واقعی

استقرار و راه اندازی نرم افزارهای مالی
ح های توجیهی بانکی انجام طر

انجام  امور بیمه ای مالیاتی )ارزش افزوده – گزارش 
فصلی – اظهارنامه مالیاتی(

ج، خیابان آبان، خیابان محقق، پالک 16 طبقه 4 کر
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در ایام مبارک دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

  برگزاری رزمایش سربازان والیت و 
یار مدافعان امنیت در شهر

6 ماه حبس، مجازات  ممانعت از 
پارک خودرو در حاشیه خیابان 

2

فرماندار شهریار :

 بهره  برداری از 81 پروژه عمرانی 
یار در دهه فجر 32شهر

برخی تولیدکنندگان در استان 
تهران اهلیت تولید را ندارند

فرماندار قدس؛مدیر کل جذب و  سرمایه گذاری استانداری تهران: 

فریدون عطایی در گفتگو با جام جم اظهار داشت:  
دولتی  صنعتی  ۱۹شهرک  تهران  استان  در  ما 
با  از ۴۰۰ هزار واحد صنفی  مصوب و۴۷لکه صنعتی و بیش 
اشتغالی بالغ بر ۳میلیون و ۴۵۰هزار نفر و۵۸۰۰ واحد تولیدی 
صنعتی  شهرک های  در  داریم.  صنعتی  شهرکهای  داخل  در 
انجام  رایگان  مجوزبصورت  واعطای  زمین  واگذاری  دولتی، 
می شود. تنها هزینه زیرساخت ها به نسبت سرانه دریافت 
کشاورزی  تبصره)۱(جهاد  از  معاف  وهمچنین  می شود 
هستند. وی افزود:  بنده کمیته پایش را راه اندازی کردم و با 

پیگیری و داشتن جلسات متعدد توانستیم ... 

 تالش می کنیم 
 کمبود های  شهرستان 
مالرد به حداقل برسد
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آن آنبه اهمیت پارکینگ  درشــهر وعواقــب عدم تامین  نگاهینگاهی  به اهمیت پارکینگ  درشــهر وعواقــب عدم تامین 

 مردم شهرستانهای غرب استان تهران  مردم شهرستانهای غرب استان تهران 
در حسرت قطار شهریدر حسرت قطار شهری
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یت جهادی، به معنای  مدیر
احساس تکلیف در سرعت 

بخشیدن به اجرای قانون است

فرماندار مالرد:



با توجه به ضرورت آشنایی دهیاران و روسای شوراها با مفاد بخشنامه بودجه 
۱۴۰۱ دهیاری ها و فرآیند تدوین متمم بودجه ۱۴۰۰ و بودجه ۱۴۰۱ و تفریغ بودجه 
با  آموزشی  برگزاری جلسه  ... ضمن  و  این موارد  تبیین مهلت تدوین  ؛    ۱۴۰۰
حضور  غالمی بخشدار مرکزی شهرستان شهریار، مقرر شد  سلسله جلسات 
آموزشی با مباحث و محورهای گوناگون در بخش مرکزی برگزارشود که اولین 

جلسه اول دی امسال تشکیل شد.
برگزار  نیز  شهریار  مرکزی  بخش  دهیاران  آموزشی  کارگاه  پنجمین  همچنین  

گردید.
شورای  روسای  و  دهیار  بخشدار،  باحضور  جلسه  این  جام جم،  گزارش  به 
مالی  آیین نامه  برسی  موضوع  با  مرکزی  بخشداری  محل  در  روستا  اسالمی 

دهیاری ها برگزار شد . 
ابهامات  غالمی بخشدار مرکزی در این نشست اظهار داشت:  ضرورت رفع 
جذب ماده ۲۶و ماده۲۸ در مورد اصالح و بازنگری مبلغ مال االجاره سالیانه و 
مبلغ مورد اختالف دهیاران با پیمانکاران ضروری و مهم است که می بایست با 

دقت به این موارد رسیدگی کرد.

: با حضور غالمی بخشدار مرکزی شهریار
دوره آموزشی آشنایی با بخشنامه و امور مالی دهیاری ها در مرکز شهریار
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فرماندار قدس؛
ــادی، بــه معنای  ــه مــدیــریــت ج
سرعت  در  تکلیف  ــاس  ــس اح
بخشیدن به اجرای قانون است

میزخدمت  برنامه  در  کانی  گلی  وحید 
مدیران  تکلیف  احساس  بر  مسئوالن، 
درست  اجرای  برابر  در  اجرائی  دستگاه های 

قانون تاکید کرد.
به گزارش جام جم، وحید گلی کانی با اشاره به 
دشمنان  توطئه های  برابر  در  مردم  مقاومت 
برای  دشمنان  تالش  علی رغم  کرد:  بیان 
دلیل  به  انقالب،  این  آمدی  ناکار  و  براندازی 
مردم  مقاومت  و  گذشتگی  خود  از   ، ایثار
شاهد چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب 

اسالمی می باشیم.
پاسدار  جهادی  نیرو های  این که  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  می باشند،  قانون  حریم 
تکلیف  احساس  معنای  به  جهادی  مدیریت 
کردن در برابر اجرای قانون است چرا که قانون 
اجرائی  دستگاه  مدیران  برای  روشنی  نقطه 

می باشد.
روی  با  افزود:  قدس  شهرستان  فرماندار 
مردم داری  روحیه  سیزدهم  دولت  کارآمدن 
و  است  شده  پررنگ   مردم  بین  حضور  و 
موضوع  این  مشاهده  با  نیز  شهروندان 
در  و  ساماندهی  را  خود  حق  به  مطالبات 
چارچوبی که به اهداف نظام آسیب نزند، بیان 

می کنند.
عالی  نماینده  حضور  زمان  از  گفت:  گلی کانی 
دستگاه های  تعامل  شهرستان  در  دولت 
اجرائی  و حضور در بین شهروندان  بیشتر و 
مسئوالن  با  ارتباط  برای  مردم   دغدغه مندی 

کمتر شده است.
مختلف  مناسبت های  در  کرد:  عنوان  وی 
در  حضور  مانند  متعددی  برنامه های 
شده  برگزار  دیگرمناطق  و  محالت  مساجد، 
به دلیل شیوع ویروس  اما متاسفانه  است 
شهروندان  سالمت   حفظ  منظور  به  کرونا  
 ۲۲ راهپیمایی  برگزاری  سمت  به  برنامه ریزی 
سوق  انقالب  پیروزی  جشن  شب  و  بهمن 

پیدا کرده است.

6 ماه حبس، مجازات  ممانعت 
حــاشــیــه  در  خــــــودرو  پـــــارک  از 

خیابان

جلوی  بینی  نمی  »مــگــر  نــکــن«،  پـــارک  »ایــنــجــا 
مــغــازه اســـت«، »ایــنــجــا اداره دولــتــی اســت«، 

»اینجا محل تخلیه دائم بار است« و...
متخلفان  انتظار  در  زنــدان  سال   ۳ تا  ماه   ۶  *
که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان 

می شوند
سوم  شعبه  ــار  دادی آقایی-  اهلل  محب  قاضی 
دادسرای ناحیه ۲۷ تهران- که خودش بارها با 
این مشکل رو به رو بوده می گوید: »قرار دادن 
موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر 
مقابل  خیابان،  کوچه،  کنار  در  دیگر  شخص 
خودروهای  پارک  از  ممانعت  و  خانه  یا  مغازه 
و  آشکار حقوق شهروندی است  دیگر نقض 

طبق قانون، مجازات نیز دارد.«
ــه گــفــتــه قــاضــی مــحــب اهلل آقـــایـــی، بــرخــورد  ب
وظایف  از  یکی  مهم  بسیار  معضل  ایــن  بــا 
ــی اســت  ــدگ ــن اصــلــی پــلــیــس راهــنــمــایــی و ران
همان  رانــنــدگــی  و  راهنمایی  مــامــوران  یعنی 
و  موتوسیکلت ها  آوری  جــمــع  بــه  کــه  گــونــه 
باید  می پردازند  متخلف  خــودروهــای  توقیف 
موانعی  جــمــع آوری  بــه  شهر  خــیــابــان هــای  در 
خودروها  پــارک  از  ممانعت  بــرای  که  بپردازند 

قرار داده شده است.
قانون  نماینده  رانندگی  و  راهنمایی  مــأمــور 

است و باید با این جرم مقابله کند. 
ــر پــلــیــس فقط  ضــمــن ایـــن کـــه وظــیــفــه افــس
ــر یــک  ــ ــه اگـ ــور کــ ــ ــان طـ ــمـ ــیــســت هـ جـــریـــمـــه ن
ممنوع  مکانی  در  ــودرو  خـ یــا  موتورسیکلت 
با  از جــریــمــه  پـــس  بــالفــاصــلــه  پـــــارک شــــود 
جـــرثـــقـــیـــل یــــا خــــــودروهــــــای مـــخـــصـــوص بــه 
پــارکــیــنــگ مــنــتــقــل و جــریــمــه مـــی شـــود بــایــد 
خیابان  کنار  از  گونه  همان  نیز  مزاحم  موانع 
پلیس  ــه  ــف ــی وظ ایــــن  و  شـــونـــد  آوری  ــع  ــم  ج

است. 
طرفین  بــیــن  مــاجــرا  ایـــن  جــریــان  در  چنانچه 
به  بالفاصله  می تواند  راننده  دهد  خ  ر درگیری 
به  که  کند  شکایت  و  مراجعه  قضایی  مراجع 
طور حتم مجازات بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس 

در انتظار متخلفان خواهد بود.

ــام مــبــارک دهـــه مــبــارک فجر  ایـ در 
صورت گرفت؛

ــازان  ــرب  بـــرگـــزاری رزمــایــش س
در  امنیت  مدافعان  و  والیت 

شهریار 

غرب  )ع(  علی  امام  رزمی  گردان های  رزمایش 
تاکتیکی  تمرین های  ــرای  اج با  تهران  استان 
ــور طـــاهـــری فـــرمـــانـــدار  و تــخــصــصــی بـــا حـــضـ
فرمانده  ذوالقدر  ســردار   ، شهریار شهرستان 
 ســپــاه ســیــدالــشــهــدا اســـتـــان تـــهـــران بــرگــزار

شد.
به گزارش جام جم، دراین رزمایش، گردان های 
رزمــــی امــــام عــلــی )ع( غـــرب اســـتـــان تــهــران، 
تــمــریــن هــای  ــی،  ــام ــظ ــت ان نـــیـــروهـــای  کـــنـــار  در 
نــمــایــش  ــه  بـ را  ــود  ــ تــخــصــصــی خ و   تــاکــتــیــکــی 

گذاشتند.
امنیت  مدافعان  و  والیــت  سربازان  رزمایش 
فرمانده  جــوزانــی  سرهنگ  حــضــور  بــا  مـــردم، 
ــردار و  ــهـ ، شـ انــتــظــامــی شــهــرســتــان شــهــریــار
بــا حضور  اعــضــای شــــورای شــهــر انــدیــشــه و 
تهران  استان  سیدالشهدا  سپاه  فرماندهان 
جوار  در  اســتــان،  ایــن  غــرب  انتظامی  نیروی  و 
ــزار شــهــدای گــمــنــام شــهــر انــدیــشــه بــرگــزار  مــ

شد.

خبر خبر

شهردار شهر مالرد در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد خود 
شهرداری  گفت؛  شهر  این  در  خود  حضور  زمان  مدت  در 

شهرداری۱۵۰  پست  در  بنده  حضور  ۴ماه  مدت  در 
 ۳۶ مبلغ  این  از  که  داشت  درامد  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان از ارزش افزوده بدست آمده است. 

ارزش  قطع  چند  هر  افزود:  بهمنی  محمد 
در  بسزایی  تاثیر  شهرداری ها،  افزوده 
پیشبرد اهداف بویژه اجرای پروژه های 
نشدیم  متوقف  ما  اما  عمرانی،داشته 
کارها  توانستیم  مدیریت  و  بابرنامه  و 
بهره  آنها  از  شهر  تا  ببریم  پیش  را 

ببرند. 
مدت  این  در  اظهارداشت؛  بهمنی 

آنها میتوان  از جمله  که  اقدامات خوبی در شهر صورت داده شده 
و  درختی  قسمت  در  صفادشت  به  چیتگر  جاده  حریم  تعریض  به 
برای  جذبی  چاه  حلقه  حدود۷۰  حفر  نقطه،  آن  آسفالت  روکش 
پروژه  اجرای  کرد؛  تصریح  وی  کرد.  اشاره  سطحی  آبهای  مدیریت 
آتی  سال  در  مارلیک  و  اندیشه  راه  سه  در  غیرهمسطح  تقاطع 
برنامه  انجام  به  همچنین  بهمنی  شد.  خواهد  آغاز 
گفت؛  باره  دراین  و  پرداخت  جهادی  جمعه های 
و  می شویم  حاضر  محله  یک  در  جمعه  درهر 
نسبت به انجام پاکسازی محیطی، رنگ آمیزی، 
این  به  و... می پردازیم. شهردار  حرص درختان 
سطح  ارتقا  باهدف  که  کرد  اشاره  هم  مطلب 
کیفیت خدمات اداری در شهرداری، اقدام به 
تغییر تعدادی از کارکنان واحدهای مختلف 

رواج  گذشته  در  که  سنتی  حالت  از  را  شهرداری  چهره  و  کرده ایم 
داشت، تغییر دادیم.

بهمنی بابیان این که حدود۶۰۰۰ هکتار حریم داریم که متولی آن اداره 
جهاد  حال  کمک  زمینه  این  در  شهرداری  اما  است  کشاورزی  جهاد 
بوده وهست. وی گفت: باجدیت با ساخت وسازهای غیرمجاز مقابله 
نخواهیم  باکسی  مماشاتی  هیچگونه  زمینه  این  در  و  شد  خواهد 
سطح  در  فرسوده  بافت  وجود  دلیل  به  داد:  ادامه  شهردار  داشت. 
شهر که عمدتا در۳ قسمت شهر می باشد، پیشنهاد احداث مسکن 
در فاز ۲ مارلیک را به دولت داده ایم. در همین زمینه ۶/۲ هکتار زمین 
ح خود را ارائه کرده ایم.   در نظر گرفته شده و برای اخذ مجوزهای الزم طر
اگر این کار عملیاتی شود، هم ترافیک کاهش خواهد یافت و هم شهر 
فعلی  فرسود  بافت  پروژه،  این  انجام  با  یافت.  خواهد  بهتری  شکل 

ح های مناسبی در آن احداث گردد. تخریب خواهد شد  تا طر

گزارش شهردار مالرد از عملکرد 4 ماهه

جام جم  با  گفتگو  در  عطایی  فریدون 
تهران  استان  در  ما  داشت:   اظهار 
مصوب  دولتی  صنعتی  ۱۹شهرک 
و۴۷لکه صنعتی و بیش از ۴۰۰ هزار واحد 
و  ۳میلیون  بر  بالغ  اشتغالی  با  صنفی 
در  تولیدی  واحد  و۵۸۰۰  نفر  ۴۵۰هزار 

داخل شهرکهای صنعتی داریم.
واگذاری  دولتی،  صنعتی  شهرک های  در 
رایگان  مجوزبصورت  واعطای  زمین 
انجام می شود. تنها هزینه زیرساخت ها 
می شود  دریافت  سرانه  نسبت  به 
تبصره)۱(جهاد  از  معاف  وهمچنین 

کشاورزی هستند.
وی افزود:  بنده کمیته پایش را راه اندازی 
جلسات  داشتن  و  پیگیری  با  و  کردم 
متعدد توانستیم به نتایج خوبی دست 

یابیم.
به  خود  گفتگوی  دوم  بخش  در  عطایی 
دولتی  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت 
به واحد های تولیدی وصنعتی، مشاغل 
خ  بانر وعشایری  وروستایی  خانگی 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  ۴و۱۲درصد 
اینگونه تسهیالت راه گشا،  تنها با ثبت 
با  و  می گردد  انجام  )کارا(  سامانه  در  نام 

آسان ترین روش عملیاتی می گردد.
* در استانداری تهران حوزه اقتصادی بر 

مصوبات  وپیگیری  حمایتی  محور  دو 
است

گذاری  سرمایه  و  جذب  کل  مدیر 
سفر  به   اشاره  با  تهران  استانداری 
استانی استاندار به غرب استان و بازدید 
نیز سفر معاون  و  یاسا  ایران  کارخانه  از 
شهرک  به  رئیس جمهوری  اقتصادی 
دیدار  نیز  و  مالرد  صفادشت  صنعتی 
کنندگان  وتولید  اقتصادی   فعاالن  با 
شهرک صنعتی در شهر قدس وتشکیل 
جلسات ستاد رفع موانع تولید را نشان 
در  وحمایتی  اقتصادی  جهش  ایجاد  از 
سال  شعار  به  عمل  راستای  در  استان 
که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری 

شده است دانست.
راستا  همین  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
موانع  ورفع  تسهیل  امور  به  پرداختن 
واحدهای صنعتی، تجهیز بیمارستان ها 
از جمله بیمارستان مالرد، رفع مشکالت 
کشاورزی  وواحد  یاسا  ایران  کارخانه 
شهریاردر  باغستان  در  نمونه  تلیسه 
دستور کار در راستای پیگیری مصوبات 

سفر قرار دارد.
* حشمت اهلل عسگری معاون اقتصادی 

اسنانداری تهران:
خوب  خبرهای  آتی،  هفته های  در 

استان  تولیدکنندگان  برای  اقتصادی 
تهران خواهد رسید

حشمت اهلل عسگری معاون اقتصادی 
 ۱۱۹۱ وجود  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
و  تهران  استان  در  راکد  صنعتی  واحد 
حوزه  در  آن  ۸۳۱بخش  که  آنها  احیای 
آن در بخش کشاورزی  صنعت و مابقی 
داشت:  عنوان  است،  گردشگری  و 
صد  در   ۶۰ از  بیش  در   زمینه  این  در 
بهره  و  تسریع  برای  که  داریم  پیشرفت 
داریم.  خوبی  برنامه های  آنها  از  برداری 
سطح  در  تولیدی  واحد   ۵۵۳ مجموعا 
درسال  انشااهلل  که  دارد  وجود  استان 
جاری قصد بهره برداری از آنها را داریم که 
۵۲۵ واحدآن در بخش صنعت و معدن 
واحد   ۸ و  گردشگری  بخش  و۲۰واحد 

بخش کشاورزی می باشد.
اشتغال  تعهد  ح ها  طر این  کنار  در   
که  هست  اشتغال  ۹۶هزار  حدود  در 
خوشبختانه سهم ما در این باره محقق 

شده است.
بند۵  ۱۸و  تبصره  به  اشاره  با  عسگری   
۶۱قانون  ماده  اجرایی  آیین نامه   ۱ ماده 
اعطای    ، رقابت پذیر تولید  انع  مو  رفع 
تسهیالت برای ایجاد اشتغال را فرصتی 
در  چه  اقتصادی  فعاالن  برای  مغتنم 

بخش صنعت و اشتغال و چه در بخش 
واز  برشمرد  خانگی  مشاغل  و  کارآفرینی 
فعاالن این حوزه ها را به ثبت نام و جذب 

تسهیالت مذکور دعوت کرد.
وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های 
انجام شده عنوان داشت: با وجود تورم 
 ۱۶ با  تهران  استان  اقتصادی،  فشار  و 
واحد های  تعطیلی  خ  نر کمترین  درصد،  
گفتنی است،  را دارد.   کشور  تولیدی در 
در  تولیدی و صنعتی  خ تعطیلی مراکز  نر

کشور ۲۵ درصد می باشد.
تهران  استاندار  اقتصادی  معاون 
اقتصادی  گمرک  افتتاح  نوید  همچنین  
محصوالت خشک در راه آهن اسالمشهر 
و  پتانسیل  به  اشاره  با  وی  داد. 
جاذبه های باالی تولید در استان تهران، 
بدون  تهیه  برای  را  گمرکی  چنین  ایجاد 
واسطه  مواد اولیه تولید در سریع ترین 
زمان از طریق کمرگ تهران را بسیار مفید 

و اثر گذار در کاهش قیمت ها ذکر کرد.

مدیر کل جذب و  سرمایه گذاری استانداری تهران: 

برخی تولیدکنندگان در استان تهران اهلیت تولید را ندارند

 

همه  وظیفه  امروز  داشت:  ابراز  سخنانی  طی  کریمی  جابر 
و  تبیینی  جهاد  مسیر  در  حرکت  انقالب  دغدغه مندان 
تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی است، چرا که دشمن 
با تبلیغات رسانه ای به دنبال نا کار آمد نشان دادن انقالب 

است.
پیشرفت در حوزه های مختلف از جمله سالمت و بهداشت، 
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اقتصاد، صنعت  امنیت، 
از برکات انقالب اسالمی با وجود توطئه ها و  و قانون گذاری 

تحریم های ناجوانمردانه دشمنان است.
در  کرد؛  عنوان  خبری  درنشست  مالرد  شهرستان  فرماندار 
هر جامعه ای اگر انتقاد نباشه، کارها صحیح پیش نمی رود. 
هرچند نقد باید منصفانه صورت بگیرد و درجهت رفع نیازها 
ابراز گردد. جابر کریمی افزود: مالرد با کوهی از مشکالت در 
با  جمعیت  هزار    ۵۰۰ به  نزدیک  و  دارد  قرار  تهران  حاشیه 
کمبودهای زیرساختی روبرو است . وی گفت: متاسفانه در 
گذشته در بسیاری موارد کم کاری صورت گرفته و ماحصل 

آن روش ها، شهرستانی با چالش  های فراوان می باشد
کرد:  تصریح  خیرنگاران  درجمع  مالرد  فرماندار  کریمی  جابر 
پتانسیل  و  سرمایه ها  از  باید  هنرنیست.  مشکالت،  گفتن 
از  یکی  داد  ادامه  وی  ببریم.  را  بهره  بهترین  شهرستان 
حقوق  تحقق  در  و  هست  فساد  با  مبارزه  ما  اولویت های 

جلسه  در  ابرازداشت:  فرماندار  هستیم.  قاطع  عمومی، 
اداری،  رانت های  وجود  درخصوص  هم  اداری  شورای 
تمام  با  و  شد  صحبت  دیگر  موارد  و  اجتماعی  مشکالت 
مدیران درباره این اولویت های اتمام حجت شد. طول عمر 
اداری مدیران بستگی به انجام کار بصورت اصولی و درست 
مدیران  ارزیابی  به  نسبت  عقاید  تفتیش  بدون  و  است 
خواهیم پرداخت. نماینده عالی دولت در مالرد خاطرنشان 
پروژه های  رساندن  اتمام  ما،به  و  دولت  اولویت  ساخت: 
مالرد  در  نیز  ما  است.  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰ باالی 
بدنبال همین موضوعات بوده و هست. یکی از اصلی ترین 
کار  زیاد  باپیگیری های  که  هست  بیمارستان  پروژه ها،  این 

بیمارستان نهایی شده و بزودی افتتاح خواهد شد.
وی افزود: ۶۸ پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۱۵ میلیارد 
در  ن  شهرستا  این   روستاهای  و  شهرها  سطح  در  تومان 
بهداشت  آموزشی،  کشاورزی،  صنعتی،  مختلف  بخش های 

و درمان و خدماتی به بهره برداری خواهد رسید.
از   نماینده عالی دولت در شهرستان مالرد ادامه داد: یکی 
مطالبات به حق مردم شهرستان بهره برداری از بیمارستان 
به پیگیری های مسئوالن شهرستانی و  با عنایت  که  است 
استانی، تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و در حال نصب 

می باشد که انشاهلل در همین ماه افتتاح خواهد شد.
اشتغال  برای  داشت:  بیان  درتوضیحاتی  مالرد  فرماندار 
از۲۵۰۰ نفر  تا به امروز بیش  افراد بومی در بیمارستان مالرد 
هست ،اما نیاز بیمارستان حدود۶۰ تا۷۰ نفر است، بنابراین 
در این خصوص باید ذهن افراد روشن شود. کریمی اذعان 
داشت: تصفیه خانه شهرستان هم بزودی به مراحل نهایی 
روبرو  باعقب ماندگی ها  خواهد رسید. در حوزه فرهنگ هم 
هستیم هرچند شهرداری ها، ارشاد، تبلیغات اسالمی و چند 
نهاد دیگر دراین زمینه فعالیت میکنند اما نیاز شهرستان 
دراین فضا بسیار زیاد است. ایشان عنوان کرد؛ سند تحول 
ارائه  بزودی  که  هست  شدن  اماده  حال  در  شهرستان 

خواهد شد تا به بهترین روش شهرستان مدیریت گردد.

فرماندار مالرد:

 تالش می کنیم کمبود های  شهرستان  مالرد 
به حداقل برسد

قاسمی  پیربلوطی سرپرست دانشگاه آزاد واحد شهر قدس: 

دانشگاه آزاد بهترین ظرفیت برای معرفی 
دستاوردهای نظام است

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای شهرقدس، صفادشت 
آزاد اسالمی بهترین ظرفیت برای معرفی  و مالرد گفت: دانشگاه 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی در طول این سال ها 

به جوانان و نسل های جدید کشور است.
و  مالرد  قدس،  شهر  واحدهای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
فجر  مبارک  دهه  پرغرور  و  مبارک  ایام اهلل  داد:  ادامه  صفادشت 
انقالبی  راهبرهای  یادآور  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی 
بی نظیر  همبستگی  و  اسالمی،اتحاد  انقالب  رهبرکبیر  پیرجماران 
علمی  هیات  عضو  است.  ایران  ملت  عظیم  فداکاری های  و 
دانشگاه آزاد اسالمی عنوان کرد: دهه مبارک فجر امسال و طلوع 
سربلندی  و  سرفرازی  کنار  در  پیروزی،  خورشید  سومین  و  چهل 
خ و جاودانی علیه دنیای کفر  ایران فریادهای سر ملت مسلمان 
دانشگاهی  و  علمی  عرصه  موفقیت های  کنار  در  را  استبداد  و 

یادآوری می کند.
رشادت های  و  حماسه  یادآور  بهمن  گفت:  پیربلوطی  قاسمی 
نهال  خود  خون  نثار  با  که  است  مرزوبوم  این  برومند  جوانان 
انقالب  پیروزی  از  سال   ۴۳ بعداز  امروز  و  کردند  آبیاری  را  انقالب 
همواره این حکومت الهی با پشتوانه مردمی و با زعامت حضرت 

امام خامنه ای در حال حرکت است. 
وی با بیان این که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یک انقالب 
یوم اهلل  کرد:  اظهار  است،  جامعه  آحاد  تمام  به  متعلق  و  مردمی 
برنامه ها  خدمات،  کردن  بازگو  برای  مناسب  فرصت  فجر  دهه 
دستاوردهای  معرفی  و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  واهداف 

این سال ها به مردم و همه کشورهای منطقه است.
* جوانان با رسیدن به واقعیت ها عاقالنه  عمل می کنند

و  شهرقدس،مالرد  واحدهای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
در  سیاسی  رژیم  تغییر  یک  فقط  ۲۲بهمن  داد:  ادامه  صفادشت 
ایران نبود، بلکه فصلی برجسته در تاریخ سیاسی و حافظه تاریخی 

ملت ایران و نقطه عطفی در روند مبارزات ملت به شمار می رود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ملت ما در عرصه های مختلف 
توجه  قابل  رشد  انقالب  از  پس  و...  تحقیقاتی  پژوهشی،  علمی، 
پیروزی ها  و  موفقیت ها  این  درکنار  و  است  داشته  چشمگیر  و 

از عرصه های علمی در میان کشورهای  نام بلند ایران دربسیاری 
پیشرفته قرار گرفت.

مولود  اسالمی  آزاد  دانشگاه  این که  بیان  با  پیربلوطی  قاسمی   
با  انقالب  اوایل  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  افزود:  است،  انقالب 
حمایت مادی و معنوی حضرت امام )ره( تشکیل شد و امروز این 
که  است  شده  تبدیل  تانوری  درخت  به  علمی  بی نظیر  مجموعه 

تمام کشور را در برگرفته است.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسالمی بهترین ظرفیت برای معرفی 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی در طول این سال ها 
دانشگاه  این  زیرا  است،  کشور  جدید  ونسل های  جوانان  به 
جهانیان  به  را  جوانان  استعداد  و  کشور  علمی  قدرت  می تواند 
خدمت  فجر  دهه  فرخنده  ایام  مجدد  تبریک  با  وی  دهد.  نشان 
اعضای  به ویژه  دانشگاهی  جامعه  و  اسالمی  ایران  شریف  ملت 
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  و  کارکنان  استادان،  رئیسه،  هیئت 
دانشکده  و  صفادشت  مالرد،  شهرقدس،  واحدهای  اسالمی 
وخاطره  یاد  گرامیداشت  با  کرد:اینجانب  ح  مطر اندیشه  مهارتی 
شهدای نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه سردار حاج قاسم 
مقام  منویات  و  راحل  امام  بلند  آرمان های  با  دیگر  بار  سلیمانی 
معظم رهبری امام خامنه ای تجدید میثاق می کنیم و امید است 
مشکالت  حل  برای  برادری  و  وحدت  همدلی،  مضاعف،  تالش  با 

علمی کشور گام برداریم



سه شنبه    19 بهمن  1400   شماره  6151

اقتصادی اجتماعیاجتماعی3

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهرانضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

برگزاری همایش ملی مدیریت 
تــولــیــد )پــشــتــیــبــانــی هــا، مــانــع 

زدایی ها( در شهرستان شهریار

اولین همایش ملی مدیریت با حضور طاهری 
سخنرانی  و  شهریار  شهرستان  فرماندار 
در  کنفراسی  ویدیو  صورت  به  الوانی  پروفسور 
برگزار  منتظری  شهید  اردوگاه  کنفراس  سالن 

شد.
به گزارش جام جم، این همایش که با برنامه ریزی 
آزاد اسالمی شهریار-  واحد صباشهر  دانشگاه 
مانع  پشتیبانی ها،  تولید؛  مدیریت   " عنوان  با 
شد.   برگزار  کشور  در  بار  اولین  برای  زدایی ها" 
طاهری فرماندار شهرستان شهریار در حاشیه 
مقام  منویات  راستای  در  گفت:  همایش  این 
معظم رهبری و نامگذاری سال ۱۴۰۰، و با توجه 
به سیاست های کالن کشور در زمینه توسعه 
تحقیقات تقاضا محور جهت رفع موانع جدی 
کشور  در  تولید  جهش  و  رونق  به منظور  و 
عزیزمان ایران، این همایش به همت دانشگاه 

آزاد شهریار واحد صا شهر برگزار شد.
فرماندار شهریار تصریح کرد؛ این همایش برای 
اولین بار در کشور و بررسی موانع و مشکالت 
همچنین  و  آن  مدیریت  و  کشور  در  تولید 
در  که  پشتیبانی هایی  و  مشوق ها  شناسایی 
پیشبرد تولید و خودکفایی موثرند و توجه به 
ظرفیت های داخلی برگزار  شد.  وی گفت: امید 
است با استعانت از خداوندمنان و با استفاده 
از نظرات و تجربیات صاحبنظران و عالقمندان 
و  کوچکی در رشد  گام  بتوان  این موضوع،   به 
جمهوری  مقدس  نظام  بالندگی  و  شکوفایی 
کشور  رسیدن  و  سال  شعار  تحقق  و  اسالمی 
عزیزمان به جایگاه واالتر برداشته شود. طاهری 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  از  پایان  در 
صبا شهر و سایر دست اندرکاران برگزاری این 
است  ذکر  شایان  نمود.   قدردانی  همایش 
فرماندار شهرستان  به اتفاق حاظرین در این 
همایش با حضور بر مزار شهید گمنام  به مقام 

واالی شهدای گمنام ادای احترام نمود.

باغستان  شـــهـــرداری  ســرپــرســت 
خبر داد:

ح جــهــادی پاكسازی  تـــداوم طــر
محله به محله 

شهرداری  سرپرست  شمسایی،  محمدرضا 
ح جهادی پاکسازی محله  باغستان از تداوم طر
به محله با هدف رسیدگی مضاعف و پاکسازی 
توسط   شهر  مختلف  محله های  وضعیت 
خدمات  معاونت  حوزه  مختلف  واحدهای 

شهری خبر داد.
به گزارش جام جم، شمسایی گفت: اجرای این 
ح جهادی با هدف رسیدگی ویژه به محالت  طر
نیروهای خدماتی، فضای سبز،  با حضور  شهر 
عملیاتی، نظارتی و مدیریتی با استفاده از تمام 
به  ماهانه   بصورت  شهرداری  امکانات  ادوات، 
منظور پاکسازی محله ای، آراستگی و زیباسازی 
شهر و رفع موانع و اختالالت بصری و مسائل 
زیست محیطی در تمامی محالت اجرا می شود.

مشارکت  با  پاکسازی  جهادی  ح  افزود:طر وی 
معاونت   حوزه  مختلف  واحدهای  همیاری   و 
خدمات شهری با استفاده از تمام خودروهای 
خدماتی، عمرانی بمنظور پاکسازی و زیبا سازی 
عمومی شامل: الیروبی و جارو کشی، هرس و 
شکل دهی درختان، جمع آوری ضایعات و مازاد 
و خودروهای فرسوده، پاکسازی و شستشوی 
محوطه داخلی و بیرونی مدارس، نظافت معابر 
و دسترسی ها و خط کشی و نصب تابلوی محل 
لکه   ، مدارس  نزدیکی  در  آموزان  دانش  عبور 
بالصاحب  سگهای  آوری  آسفالت،جمع  گیری 
و... اجرا میشود. سرپرست شهرداری باغستان 
عوامل  با  تا  خواست  شهروندان  از  پایان  در 
ح  طر این  بهتر  اجرای  جهت  شهرداری  اجرایی 

همکاری نمایند.

خبر

کلیونـد  صـادق  ریاسـت  بـه  شـهریار  شـهرداری  معاونـان  شـورای  جلسـه 
گردیـد. برگـزار  بـا حضـور مدیـران و معاونـان شـهرداری  شـهردار و 

به گزارش جام جم، شـهردار شـهریار در این جلسـه ضمن استماع گزارش 
مدیران در روزهای مختلف شهرداری و بررسی میزان پیشرفته مصوبات 
جلسه پیش وی گفت: همواره استفاده از راهبردهای استاندارد ، نیروی 

انسـانی کارآمـد و پیگیـری مداومـت در راسـتای انجـام وظایـف مهم تریـن 
و اتمـام پروژه هـای عمرانـی بـزرگ دغدغـه امـروز مدیریـت شـهری شـهریار 
 است و از همه مدیران انتظار داریم در این راستا تمام تالش خود را به کار

 گیرند .
بـرای اجـرای  بـر رفـع موانـع موجـود  بـا تاکیـد  کولیوندهمچنیـن در ادامـه 

محدودیت هـای  رغـم  علـی   : شـد  یـادآور  اجـرا  دسـت  در  پروژه هـای 
گیریـم  کار  بـه  را  فرصـت  بـه  تهدیـد  تبدیـل  اسـتراتژی  بایـد  امـروز  مالـی 
مناسـب  راهـکاری  آمـده  وجـود  بـه  اقتصـادی  بحران هـای  از  بتوانیـم  تـا 
 جهـت پیشـرفت پروژه هـای عمرانـی و خدمـت بـه مـردم تبییـن و تدویـن 

کنیم.

شهردار شهریار :  دغدغه امروز به سرانجام رساندن پروژه های عمرانی بزرگ است

فرماندار شهرستان شهریار در خطبه های پیش از نماز جمعه در 
، استاندار تهران و معاون سیاسی  جمع مردم والیت مدار شهریار
از  ایام اهلل دهه فجر  اجتماعی استاندار ضمن تبریک فرارسیدن 
افتتاح پروژه های عمرانی و برنامه گرامیداشت دهه مبارک فجر در 

شهرستان شهریار سخن گفت.
به گزارش جام جم، نوراهلل طاهری در سخنان پیش از خطبه های 
انقالب  رهبر  به  مردم  این که  بیان  با  بهمن  هشتم  جمعه  نماز 
اسالمی لبیک گفته و رژیم تا دندان مسلح پهلوی را کنار گذاشتند 
به  دنیا  انقالب های  شاخص ترین  از  یکی  اسالمی  انقالب  گفت: 
رهبری حضرت امام خمینی )ره( است و اکنون وظیفه ما در عصر 
این  زمینه  تا  است  آن  ارزش های  و  انقالب  از  پاسداری  حاضر 

پاسداری را به نسل آینده منتقل کنیم.
و  چهل  در  برنامه   ۲۵۰ اجرای  به  شهریار  شهرستان  فرماندار 
سومین بهار انقالب اشاره کرد و افزود: زنگ انقالب در مدارس، 
تجدید  شهدا،  معظم  خانواده  از  تجلیل  شهدا،  مزار  غبارروبی 
شهادت  سالگرد  برگزاری  نیز  و  راحل  امام  آرمان های  با  میثاق 

سردار رشید جنگ تحمیلی شهید حاج یداهلل کلهر را از مهم ترین 
برنامه های دهه فجر انقالب در شهرستان است.

تولیدی،  و  صنعتی  بهداشتی،  پروژه   ۸۱ کرد:  تصریح  طاهری 
خدماتی، عمرانی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و کشاورزی در دهه 
فجر به بهره برداری می رسد که ۸۳۵ شغل در این رابطه ایجاد شده 
است. فرماندار شهریار از افتتاح ۶ پروژه آموزشی خبر داد و افزود: 
و  است  شده  آغاز  شهریار  شهرستان  در  مدرسه سازی  نهضت 
کسب رتبه برتر آموزش و پرورش برای چهارمین سال متوالی  در 

استان تهران گواه این امر است.
از  افتتاح ۷ پروژه  به   نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار 
گفت:  کرد  اشاره  هم  فجر  دهه  در  افزوده  ارزش  اعتبارات  محل 
بنیاد  با  که  نیز تعامالت دوسویه  اقدامات درون دستگاهی و  با 
علوی صورت گرفته، ۱۱ میلیارد تومان وام کم بهره به ۱۸۰ خانوار در 

شهرستان برای ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.
گفت:  خمینی  امام  بیمارستان  پروژه  خصوص  در  طاهری  نوراله 
با  که  داشت  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۰ پروژه  این   ۱۳۹۶ سال 

برگزاری جلسات مکرر و پیگیری های صورت گرفته این پروژه ۹۰ 
با تالش استاندار مشکالت  که  درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
تخصیص اعتبار برای خرید تجهیزات مرتفع شده و قرارداد تجهیز 
بیمارستان در حال انجام است و در آینده نزدیک بیمارستان به 

بهره برداری خواهد رسید.

طاهری در ادامه سخنان خود به پروژه پل ورودی فتح -شهریار  
اشاره و بیان کرد: شهرداری تهران ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به آن 

تخصیص داده است تا این پروژه نیز به اتمام برسد.
شهرک  در  تولیدی  و  صنعتی  کارگاه   ۲۰۰ ساخت  به  اشاره  با  وی 
شهرک  در  تومان  میلیارد   ۲۵۰۰ گفت:  سلیمانی  شهید  صنعتی 
صنعتی هزینه شده است و زیر ساخت های اولیه نیز فراهم شده 
و این شهرک جایگاه بسیار مهمی را در عرصه تولید و اشتغال در 

غرب استان تهران رقم خواهد زد.
کشت  مرکز   ۳۰ این که  بیان  با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
گلخانه ای در شهریار برپاشده است تصریح کرد: بخش کشاورزی 
امیدواریم  و  است  برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از  شهرستان  در 
آبه پروژه های شهرستان وضعیت بهتری را در این  با تحقق حق 

بخش رقم بزنیم.
ویژه  توجه  شهریار  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
شاهد  تا  می طلبد  را  نهادها  و  دستگاه ها  و  مسئوالن  استاندار، 

توسعه روز افزون دیار سرسبز شهریار باشیم.

فرماندار شهریار :

بهره  برداری از ۸1 پروژه عمرانی شهریار در دهه فجر

به  اتومبیل  رسمی  ورود  زمان  از  شاید 
بیشتر  قرن  یک  حدود  ما  زندگی  عرصه 
بر  آهنین  موجود  این  تاثیر  ولی  نمی گذرد، 
آنچنان  زیستی  گاههای   سکونت  پیکره 
شگرف بوده که حداقل فقط جهت فضای 
گرفتن  نظر  در  )بدون  آمد  و  رفت  و  تردد 
اماکن  عمومی،  پارکینگ های  پایانه ها، 
خدماتی، مراکزخرید وفروش، پمپ بنزین، 
تماما  که  و...  رانندگی  و  راهنمایی  پاسگاه 
فی النفسه فلسفه وجودی آنها به اتومبیل 
مساحت  از  درصد  تا ۳۰  دارد( ۲۵   بستگی 
ع شهری  را در قالب معابر و شوار شهرها 
که  آنجایی  از  و  داده  خوداختصاص  به 
بدون شک زمان توقف اتومبیل بیشتر از 
است  الزم  پس  میباشد،  آن  حرکت  زمان 
از  قابل توجهی  سطوح  تعریف  بر  عالوه 
مساحت  اتومبیل،  آمدوشد  برای  شهر 
محل  به  کالبدشهر  از  گیری  چشم  قابل 
توقف یا پارکینگ اختصاص یابد که در این 
بین بخشی از این فضا به عنوان پارکینگ 
اختصاصی باید در دل بناهای مسکونی یا 
بخشی  و  گردد  تامین  و  تعریف  کار  محل 
دیگر به عنوان پارکینگ عمومی، در اراضی 
همچون  عمومی  فضاهای  در  یا  شهری 
و  خرید  مراکز  بیمارستان ها،  پارک ها، 
تامین  قابل  و...  فروشگاه ها،  استادیوم ها 

و جانمایی است.
کاهش  و  کنترل  ضروریات  از  دیگر  یکی 

ترافیک در شهرهای امروز و حتی بزرگراه ها 
 ( شهری  قطار های  راه اندازی  جاده ها،  و 
مترو ( می باشد. با دستیابی به این مقوله 
حداقل  به  شهرها  در  ترافیکی  بار  مهم، 
می یابد.  کاهش  نیز  هوا  آلودگی  و  رسیده 
مردم  ساله  چندین  دغدغه های  از  یکی 
شهرستانهای غرب استان تهران، راه اندازی 
دراین  متاسفانه  که  است  شهری  قطار 
و  شهرستان ها  این  مسئوالن  خصوص 
سال   ۱۰ از  بیش  مدت  طی  پایتخت  حتی 
در  و  کرده اند  بسنده  وعده  دادن  به  تنها 
نشست های مختلف هر یک از این عزیزان 
گردن  به  را  آن  شدن  عملیاتی  در  قصور 
جمعیت  زیاد  هجوم  اند.  انداخته  دیگری 
به شهریار، قدس، مالرد و دیگر شهرهای 
و  شهری  مرور  و  عبور  پایتخت،  حاشیه ای 
بین راهی را با سختی های زیادی روبرو کرده 
و عالوه بر این که بار مالی زیادی به جهت 
 ... و  خودرو  استهالک  سوخت،  مصرف 
برای مردم این مناطق در بر دارد، لطماتی از 
قبیل ضعف اعصاب و دردهای استخوانی 
استفاده  برای  پزشکی  لحاظ  به  نیز   ... و 
برایشان  این مسیر ها  در  کنندگان خوردو 

بوجود می آید.
بنابراین پرداختن به این نیاز مهم امروزی 
تهران  استان  غرب  شهرستان های  در 
مستلزم همفکری، همدلی، همت و اقدام 
شهرستان،   ۳ این  فرمانداران  واقعی 
نماینده مردم در مجلس، استاندار تهران 
و مسئوالن حوزه راه و شهرسازی می باشد. 
مناطق،  این  ترافیکی  مشکالت  دیگر  از 
خیابان های  در  خودرو  پارک  فضای  کمبود 
است  شهرستان   ۳ هر  شهرهای  مختلف 
انجام  برای  مردم  از  زیادی  تعداد  روزانه  که 
امور روزمره خود، زمان زیادی را صرف پیدا 
هدر  خود   خودرو  برای  پارک  جای  کردن 
می دهند. نبود پارکینگ عمومی استاندارد 

زیادی  تنش های  بروز  باعث  قانونی  و 
به  برای مردم  گوناگونی  و لطمات  می شود 

وجود می آورد.
برای این که ثابت کنیم زمان توقف اتومبیل 
از زمان حرکت آن بیشتراست وپاسخگویی 
پارکینگ  تامین  یعنی  مبرم  نیاز  این  به 
و  درجه  از  شهری  نیازهای  سایر  همانند 
اهمیت خاصی برخوردار است به این مثال 

توجه فرمایید:
سال  یک  درطول  اتومبیلی  کنید  فرض 
با  را  مسافت  کیلومتر  صدهزار  حدود 
سرعت متوسط ۵۰کیلومتر در ساعت طی 
)این مثال فقط می تواند در خصوص  کند 
تاکسی های شهری یا بین شهری و آن هم 
در شرایط نادر صدق کند که ما سعی کردیم 
بیشترین حرکت را مثال بزنیم وگرنه کارکرد 
عمومی اتومبیل در طول سال خیلی کمتر 
از این عدد می باشد( این اتومبیل درطول 
حرکت  در  را  روز  شبانه  حداکثر۸۳  سال 
فقط  سال  روز  ۳۶۵شبانه  از  یعنی  بوده 
ازاوقات  ۷۷درصد  پس  حدود۲۳درصد. 
سال را متوقف بوده و به پارکینگ نیازدارد 
اتومبیل هایی  به  را  مثال  همین  .حال 
کمتر  خیلی  آنها  کارکرد  که  دهیم  تعمیم 
است یا مالکان آنها کارمند یا کارگر ادارات و 
کارخانجات یا از کسبه و تجار شهر باشندکه 
به  سکونت  محل  در  پارکینگ  بر  عالوه 
پارکینگ در محل کار نیز نیاز دارند و مهم تر 
که  می کند  حکم  ما  عامه  فرهنگ  این که 
ازمحل  فاصله  ترین  نزدیک  در  را  اتومبیل 
وقت  آن  کنیم  پارک  کار  محل  یا  سکونت 
راچگونه  پارکینگ  تامین  نیازبه  شدت 
که  سطحی  متوسط  نمود؟!  برآوردخواهید 
سواری  اتومبیل  دستگاه  یک  پارک  برای 
مترمربع  تا۱۵   ۱۴ می شود  گرفته  نظر  در 
می باشد. اگر بعد متوسط خانوار را  ۴ نفر و 
برای هر خانوار یک دستگاه اتومبیل در نظر 

بگیریم، در کنار سرانه مسکونی باید برای 
پارکینگ  سرانه  ۳.۵تا۳.۷۵مترمربع  هرنفر 
اختصاصی در نظر گرفت که همانند سایر 
آموزشی،  سرانه  چون  شهری  سرانه های 
درمانی ففضای سبز و... از درجه و اهمیت 

خاصی برخوردار خواهد بود.
حال که به اهمیت تامین پارکینگ در شهر 
)اعم از اختصاصی و عمومی( پی بردیم بد 
نیست نگاهی اجمالی به تاثیرات سوء عدم 

تامین یا حذف آن نیز داشته باشیم.
تاثیر  پارکینگ  تامین  عدم  تاثیر  اولین 
بنای  دردل  پارکینگ  وقتی  است.  کالبدی 
دیگر  مکان  هر  یا  خرید  مرکز  یا  مسکونی 
در  اتومبیل  پارک  یعنی  نشود  تامین 
سطح  کاهش  خودباعث  معبرکه  حاشیه 
شد،  خواهد  خیابان  ظرفیت  و  سرویس 
یعنی  یافت  کاهش  خیابان  ظرفیت  وقتی 
ترافیک و افزایش تردد! وقتی ترافیک معبر 
وقت  اتالف  یعنی  می شود  ح  مطر شهری 
آلودگی صوتی  آلودگی هوا و  وانر ژی ! یعنی 

و مشکالتی نظایرآن ....
شهری  مدیران  زیباشناختی؛  تاثیر  دوم 
سعی می کنندکه در حاشیه خیابان ها بعد 

و  موردسهولت  در   ، سواره  سرویس  از 
آرامش شهروندان پیاده با نصب مبلمان 
از رنگ آمیزی جداول و سطوح  شهری اعم 
نمایان دیوارها و بناهای موجود و همچنین 
وچمن  جداول  کنار  سبز  فضای  ایجاد  با 
مناظرچشم  آن،  کردن  چراغانی  و  کاری 
را برای سیما و منظر شهری تعریف  نوازی 
کما  ببرد،  لذت  پیاده  تردد  از  ابر  تاع  کنند 
معابر  حاشیه  در  اتومبیل  باپارک  این که 
مناظر  از  شهروندان  بهره مندی  جای  به 
زیبای شهری به ناچار باید فقط هیبت آهن 

پاره های مختلف را نظاره گرباشند.
پارکینگ  که  وقتی  اجتماعی؛  تاثیر  سوم 
می کنند  سعی  شهروندان  نباشد،  تامین 
در مورد پارک کردن اتومبیل در کنار خیابان 
واین  بربایند  یکدیگر  از  را  سبقت  گوی 
امرایجادنوعی رقابت و عدم رعایت حقوق 
و احترام متقابل را به همراه خواهدداشت 
وحتی  لفظی  مشاجرات  بعضا"شاهد  که 
خواهیم  شهروندان  بین  فیزیکی  درگیری 
بود که چه بسا حل و فصل تعددای از این 
منازعات به مراجع و مقامات قضایی ارجاع 

می گردد.

ساده  برآورد  دریک  اقتصادی؛  تاثیر  چهارم 
مسکونی  واحد های  که  میدهد  نشان 
هم  باشند  اختصاصی  پارکینگ  دارای  که 
درزمینه رهن واجاره وهم درزمینه فروش 
پارکینگ  فاقد  که  واحدهایی  به  نسبت 
جذابیت  و  اقتصادی  ارزش  از  هستند 

بیشتری برخوردار هستند.
ح شد  که مطر تاثیرات سوء فوق  بر  عالوه 
آنها اضافه  به  نیز  را  روانی  تاثیرات  می توان 
از  بخشی  که  شخصی  معنی  بدین  نمود. 
و  کرده  تبدیل  اتومبیل  به  خودرا  سرمایه 
مطمئن  می کند،  پارک  خیابان  حاشیه  در 
باشید آرامش خاطر نخواهد داشت. مرتب 
تخریب  یا  سرقت  بیم  و  داشته  اضطراب 
آزار می دهد. چه بسا در طول  اتومبیل اورا 
شب چندین بار رختخواب خود را ترک کرده 
خود  آهنین  مرکب  این  نزدیک  یا  دور  از  و 
را تحت نظر خواهدگرفت.پس با این نگاه 
گذرا پی می بریم که اهمیت تامین پارکینگ 
در کنار فضای مسکونی یا فضای فعالیت 
برخوردار  باالیی  درجه  چه  از  اجتماعی،  
پارکینگ  تامین  که  جاهایی  در  و  است 
تامین  نیست،  امکان پذیر  اختصاصی 
احداث  می باشد.  الزامی  عمومی  پارکینگ 
علت  به  شهر  مراکز  در  عمومی  پارکینگ 
نیست.  مقدور  زمین  گرانی  و  محدودیت 
برای  تقاضا  چون  پذیرباشد  امکان  اگرهم 
محل پارک زیاد می باشد بهتر است به جای 
چندطبقه  صورت  به  همسطح  پارکینگ 
محل  بهترین  مجموع  در  و  گردد.  احداث 
شهر  در  عمومی  پارکینگ  احداث  برای 
نزدیک ایستگاه های اصلی و مرکزی وسایل  
نقلیه عمومی نظیر اتوبوس، راه آهن، مترو، 
یا  می باشد  فروگاه ها  و  شهری  پایانه های 
مثل  سفرساز  کاربری های  که  جاهایی  در 
بیمارستان، پارک، دانشگاه، مراکز خرید و... 

مستقر گردیده اند.

نگاهی به اهمیت پارکینگ  درشهر وعواقب عدم تامین آن:

مردم شهرستان های غرب استان تهران  در حسرت قطار شهری

غالمرضا جباری

محقق اجتماعی

مــحــمــدرضــاشــمــســایــی، ســرپــرســت شـــهـــرداری 
باغستان ضمن اعالم خبر فوق گفت: ساختمان 
به  زمینی  در  بلوک   ۲ در  شهر  اســالمــی  شـــورای 
مساحت تقریبی ۲ هزار متر مربع و زیربنای ۲۴۰۰ 
احداث  حال  در  اصلی  محور  در  طبقه   ۳ در  متر 
در  شهری  پارلمان  ساختمان  گفتنی  می باشد. 
طلبان  آشــوب  توسط   ۱۳۹۸ آبــان  اعتراضات  پی 

تخریب شده است.

سرپرست شهرداری باغستان خبرداد:

 آغاز عملیات احداث ساختمان 
پارلمان شهری 

 رسیدگی به مشکالت مردم
 در میز خدمت وحیدیه

ــط  ــد خــبــر روابـ بــه گــــزارش واحــ
بــیــن الــمــلــل  ــور  ــ عــمــومــی و امـ
شــــورای اســالمــی و شــهــرداری 
ــات  ــدامـ اقـ از  ــکــی  ی انـــدیـــشـــه، 
سال  چند  در  کــه  شایسته ای 
ــب  ــری اخـــیـــر بـــاعـــث  ارتــــقــــا ض
از موارد  امنیت و رفع بسیاری 
شهرها  ســطــح  در  اینچنینی 
است  شــده  روســتــاهــا  حتی  و 
ــنــام  ب ــتـــی  ــاخـ زیـــرسـ تــمــهــیــد   ،
لحظه  رصــد  و  تصویری  پایش 
نــقــاط  و  مــعــابــر  وضــعــیــت  ای 
حـــســـاس تـــوســـط مــدیــریــت 
شهری و روستایی بوده است 
در این راستا شهر اندیشه نیز 
اکنون  هــم  و  نــبــوده  مستثنی 
در  خصوص  ایــن  در  ای  پـــروژه 

حال اجراست .

ــردار  ــ ــه ــ ــروز کــــاویــــانــــی ش ــ ــهـ ــ بـ
 : گفت  ــورد  م ایــن  در  اندیشه 
از  شهر  تصویری  پایش  پــروژه 
ح های بسیار مهم در حوزه  طر

امنیتی  زیــرســاخــت هــای 
مدیریت  -رفــاهــی 

اندیشه  شهری 
اســـــــــــــــت کــــه 
آن  از  مــی تــوان 
ابعاد  همه  در 

در  بویژه  شهری 

در  و  تـــرافـــیـــک  ــرل  ــت ــن ــث ک ــح ب
ــای خــــدمــــت رســـانـــی  ــ ــ ــت ــ ــ راس

مطلوب نیز بهره مند شد 
ــا ایـــن هـــدف فــاز  وی افــــزود: ب
اول این پروژه با اعتبار دوازده 
ــارد تـــــومـــــان هــم  ــ ــی ــ ــل ــ ــی مــ
ــد  ــون هــشــتــاد درص ــن اک
اجـــرایـــی  عــمــلــیــات  از 
تا  ــد  ــذرانـ ــی گـ مـ را  ــود  ــ خ
در  آن  از  بــتــوانــیــم پــس 
اعتبار  بــا  دوم  فــاز 
ــیــــش  ــ پ
بینی 

تومانی  میلیارد  ۷هفت  شــده 
ح را به اتمام برسانیم  این طر

ــه داد:  ــردار انــدیــشــه ادامــ ــه ش
این  کــه  ابــعــاد مهم دیــگــری  از 
شایانی  کمک   مــی تــوانــد  ح  ــر ط
کند،  نقلیه  ــط  ــای وس تـــردد  ــه  ب
شهری  ترافیک  و ارزیــابــی  رصــد 
جامع  برنامه ریزی  همچنین  و 
فاز  در  که  اســت  رابطه  ایــن  در 
دوربــیــن   ۵۵ پــــروژه  ایـــن  اول 
استاندارهای  طبق  پیشرفته 
تصاویر  ارســال  وظیفه  ابالغی 
ــش  ــای پ ــرای  ــ ــ بـ را  ــر  نـــظـ ــورد  ــ ــ مـ
ــر عـــهـــده  ــ ــه ای شـــهـــر بـ ــظــ ــحــ ــ ل
امیدواریم  و  داشــت  خواهند 
افتتاح  شاهد  نزدیک  آینده  در 

آن باشیم.

بهروز کاویانی خبر داد  :

 پیشرفت هشتاد درصدی فاز اول پروژه پایش تصویری در شهر اندیشه

صبـح،   ۱۰:۳۰ سـاعت  از   ۱۴۰۰ بهمـن   ۱۵ در  قبلـی  اعـالم  طبـق 
بخشـدار  اصلـی   ، شـهر مسـئوالن  باحضـور  خدمـت  میـز 
بخـش  سـالمت  جوقیـن،  محوریـت  بـا   وحیدیـه  بخـش 
وحیدیـه،  شـهر  شـورای  عضـو  علیرضالـو  وحیدیـه،  شـهردار 
مسـئول  مرادیانـی  وحیدیـه،  آبفـای  سـازمان  مدیـر  کولیونـد 
امـور مشـترکان آبفـای وحیدیـه، قاضیانـی مسـئول فنـی بهـره 
وحیدیـه  بـرق  اداره  نماینـده  خلـج  و   وحیدیـه،  آبفـای  بـرداری 
انجـام پذیرفـت، کـه اهالـی شـهر بـا مراجعه بـه آنان در پـای میز 

نمودنـد. ح  مطـر را  خـود  مشـکالت  خدمـت 



هرچند باور اینکه یک جوان، با همت و ممارست و استعداد 
ذاتی خود بتواند کارگاه دو نفره را بعد از مدت زمان کوتاهی از 
نظر تعداد شاغلین، وسعت و تولید به ۲۰ برابربرساند سخت 

است اما افتخار آمیز و غرور آفرین می باشد.
در این مقال، با خرسندی در ادامه مطلب با یک ایرانی بلند 

همت، با استعداد و خوش فکر آشنا می شوید.
ج است که با پشتکار و تالش  اکبر ملکی متولد ۱۳۵۰ در کر
توانسته از تنگناها عبور کند و در مسیر موفقیت، پرشتاب 

و امیدوار گامهای بلندی بردارد.
باره  در  البرز  ماشین  بهار  شرکت  فکر  خــوش  مدیرعامل 

ح  طر  ( که  دبیرستان  دوران  در  داشــت:  اظهار  خود  گذشته 
ــرا مــی شــد، وقــتــی شاهد  ــدارس اجـ کـــاد ( در مــ

ســاخــت قــطــعــات در کــارگــاهــی کــه بــرای 
ح کـــاد مــدرســه بــه آنجا  گـــذرانـــدن طـــر

در  شــدیــدی  عالقه  بـــودم،  می رفتم، 
مقوله  ایــن  به  پرداختن  ــرای  ب من 

بیدار شد.این عالقمندی تا حدی 
بود که بعد از اخذ دیپلم، جذب 

این کار شدم و فعالیت شغلی 
آغــاز کــردم. خــود را در ایــن راه 
این عالقه بقدری پر رنگ بود 

ادامــه دادم  را شبانه  زمــان، درس  آن  که در مقطع دبیرستان 
آن سالها  کامل فعالیت می کردم.  کارگاه بطور  آن  روزهــا در  و 
زنی،  – قالب  کارگاه قطعاتی برای دستگاه های نساجی  آن  در 
و  قبلی  فرمای  کار  حمایت  با  می شد.  ساخته  غیره  و  خمپاره 
کار خودم  به من،  تــراش  با دادن یک دستگاه 
آغــاز کــردم.درابــتــدای کار  ج  کــر را در گلشهر 
قطعات  خــودم،  قبلی  کارفرمای  برای  هم 
سفارشی می ساختم. این کار تا سال۱۳۸۱ 
ــده ساخت  ــ ــت تــا ایــنــکــه  ای ــ ادامــــه داش
پرکن   ( تولید  خطوط  ماشین  و  قطعات 
کــه به  بــه ذهنم رسید  بــنــدی(  و در 
با  را  ام  ــده  ایـ ــدن  ــان رس فعلیت 
و  کــرده  پیگیری  جدیت 
اجــرایــی نــمــودم و روز 
بــه روززمــیــنــه کــارم را 

توسعه دادم. 
داد:  ادامــــــه  وی 
گذشت  از  بعد 
ســـــــــــال،   ۱۰
قــــــطــــــعــــــات 
آالت  ماشین 

که تولید محصول داشتند،  برای شرکت هایی  را  بسته بندی 
آن با ایده های خودم اقدام به ساخت  می ساختم. اما پس از 

خط تولید خطوط )پرکن و لیبل زن  و در بندی( کردم.
ملکی درباره چگونگی روند پیشرفت خود تصریح کرد: به مرور 
زمان یکسری از دستگاه ها را با مهندسی معکوس ساختیم و 

بدین طرق راه رشد را طی کردیم . 
اقدامات  و  ایــده هــا  ح هــا،  طــر  ، الــبــرز ماشین  بهار  شرکت  در   *
یان  خ صنعت و تولید کشور را به جر بزرگی، عملیاتی شده و چر

انداخته است.
ایده های ما، هم پشتوانه مهم و تاثیر گذار برای صنعت، تولید 
واقتصاد بوده و هست و هم الگوی یک حرکت هدفمند برای 

جوانان می باشد. *
به  تا   : ساخت  نشان  خاطر  ماشین  بهار  خــالق  عامل  مدیر   
امروز نزدیک به ۵۰۰ دستگاه خط تولید برای بیش از ۱۰۰ شرکت 
متقاضی ساخته ایم . یاد آور می شوم تولیدات ما به کشورهای 
عراق – ترکمنستان – ارمنستان – انگلستان – امارات و چند 
کشور دیگر صادر شده و جایگاه فنی و صنعتی و علمی ایران را 

در دید کشورهای خارجی، قوام بخشیده است.
ج به شهرقدس آمدیم ودر شهرک  ملکی افزود: سال ۱۳۹۰ از کر
صنعتی قدس که در آن اکثر شرکت های ماشین سازی و تولید 
کننده خط تولید، بخصوص ماشین آالت بسته بندی فعالیت 

دارند، مستقر شدیم. در ابتدای کار با ۲ نفر نیرو آغاز بکار کردیم 
ولی به مرور زمان تعداد نیروها افزایش یافت و در حال حاضر 
بطور مستقیم ۳۶ نفر نیروی اداری و فنی در مجموعه صنعتی 
بهار ماشین البرز، فعال هستند. در این مجموعه، جوانانی با 
سطح تحصیلی باال که دارای ایده ها و تفکرات خالقانه هستند، 

مشغول می باشند.
با  ما  تولیدی  آالت  ماشین  قیمت  و  کیفیت   : گفت  ایشان 
محصوالت کشورهایی مانند ترکیه و حتی چند کشور اروپایی، 
تا  رقابت است. قیمت نهایی خطوط تولید ساخت ما،  قابل 
یک دهم قیمت محصوالت کشورهای اروپایی می باشد ولی با 

کیفیتی به مراتب باالتر و بهتر از آنها.
از  فنی،  و  سریع  دقیق،  پشتیبانی   ، فــروش  از  پس  خدمات    "
رشد  و  اعتبار  دالیل  بهترین  از  و  ما  کار  مولفه های  مهمترین 

ما می باشد "
از مهمترین  بــیــان نــمــود: یــکــی  بــهــارمــاشــیــن  مــدیــر پــرتــوان 
ــر مــشــتــری و خــریــداردســتــگــاه، اطــمــیــنــان از  اولــویــت هــای ه
دســتــرســی ســریــع بــه مــرکــزخــدمــات دهــنــده بــا هـــدف کسب 
خدمات پس از فروش محصول خریداری شده، است.دراین 
بهترین  فرستان  با  و  زمان  سریعترین  در  ماشین  بهار  رابطه 
کارشناسان خود به محل فعالیت مشتری ها، شرایط همکاری 

دو طرفه و مطمئنی را بوجود آورده است.

بهره  پروانه  گفت:  همچنین  او 
از  را  بـــــرداری  ) هــایــتــک و نــویــن ( 

وزارت صنعت معدن تجارت  و استاندارد ایزو ۹۰۰۰ 
ایم و جزء شرکت های دانش بنیان  را دریافت کرده  و ۱۰۰۰۴ 

می باشیم.
وی ابراز داشت: یکی از مهمترین کارهایی که در رابطه با مصرف 
دستگاههای  که  است  این  ایم  داده  انجام  دستگاهها  برق 
لیبل زن که بصورت چسب داغ کار میکنند، تا ۵۰ درصد کمتر 
مصرف برق دارند که این موضوع هم  برای صاحب دستگاه 
انرژی برای کشور دارای  صرفه اقتصادی دارد و هم در ذخیره 

اهمیت است.
دستگیری  جهت  به  مسئوالن  به   توصیه  ضمن  ملکی  اکبر 
رفتار  نــوع  ایــن  از  حاصل  نفع  از  صنفی،  فعاالن  و  صنعتگران 
و  کــار  مسیر  کــردن  هموار  با  که  داشــت  بیان  و  گفت  سخن 
و  رسید  جانبه  همه  توفیقات  بــه  کشور  در  مــی تــوان  تولید، 
خاطر  ایــشــان  ــرد.  ک تبدیل  فرصت  ــه  راب ونگرانی ها  تهدید ها 
در  اخالقی ها  بد  و  بروکراسی ها  برخی  وجــود  ساخت:  نشان 
دستگاه های مختلف دولتی، تا حدودی دست و پای صنعت 
گران را بسته که امیدواریم در دولت جدید شرایط کار برای همه 
فراهم گردد تا روز به روز شاهد رشد و بهره وری در زمینه های 

مختلف باشیم.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

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

فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
آزار دلم، دچــار شرمش نکند
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امام خمینی )ره(

بهار ماشین، حاصل استعداد و همت
تبدیل چالش به فرصت، هنر مجموعه بهار ماشین البرز

شرکت  بهار ماشین البرز پیشرو در زمینه طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی در زمینه آرایشی و بهداشتی، غذایی، کشاورزی، دارویی و پتروشیمی می باشد. 
موفقیت روز افزون این شرکت طی یک دهه اخیر بر اساس تعهد، ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت و کسب اعتماد بازار داخلی و خارجی معتبر بوده است. این شرکت آماده ارائه 

محصوالت و خدمات به تولید کنندگان محترم می باشد.
شرکت بهار ماشین البرز دارای گواهینامه های ذیل در زمینه طراحی و ساخت ماشین آالت پرکن، درب بند و لیبل زن OPP می باشد.

   دارنده گواهینامه ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت
   دارنده گواهینامه ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت

   دارنده نشان استاندارد اتحادیه اروپا CE در زمینه تولید ماشین آالت بسته بندی
   دارنده پروانه بهره برداری صنایع نوین از وزارت صنایع، معادن و تجارت ایران

IFMMA عضو انجمن صنفی ماشین سازان صنایع غذایی ایرانی   

بهار ماشین البرز
صنایع ماشین های بسته بندی

محصوالت ما
تولیدات شرکت بهار ماشین البرز در قالب دستگاه های زیر می باشد:

) 200000CC 60  الیCC انواع دستگاه های پرکن اتوماتیک با تکنولوژی سرو و موتور       )4، 6، ۸ و 10 نازل با قابلیت پر کردن مواد مایع از حجم *
* انواع درب  بندهای روتاری )4 هد و 6 هد(                                   * دستگاه لیبل زن OPP  )یا سیستم چسب گرم(                        * انواع میز ترافیک                           * سورتر و باالبر                      * انواع کانوایر

پرتاژ ر
 


