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تهران-  جاده  روشنایی  طرح  شدن  عملیاتی  از  باغستان  شهرداری  سرپرست 
شهریار حد فاصل پمپ جهان آرا تا سعید آباد خبر داد.

تهران-  اصلی  جاده  روشنایی  تأمین  شمسایی  رضا  محمد  جم،  جام  گزارش  به 
شهریار را یکی از مطالبات عمومی شهروندان برشمرد و در این باره اظهار داشت: 
تاریکی شبانه بخشی از جاده اصلی شهر باغستان خطرات و ناامنی این جاده را 
تشدید نموده بود و همچنین در مالقات های مردمی یکی از مطالبات بود که با پی 
گیری های انجام شده در آینده ای نزدیک شاهد روشنایی این جاده خواهیم بود تا 

شهروندان و رانندگان که از این مسیر شبانه تردد می کنند دچار مشکل نشوند.
سرپرست شهرداری باغستان در ادامه به برخی از پی گیرهای مدیریت شهری 
اشاره کرد و افزود: از زمان پذیرش مسئولیت دغدغه اصلی ما فرا رسیدن سال نو 
و منابع تأمین حقوق، عیدی و پاداش پرسنل زحمت کش شهرداری بوده است 
آنها طلب داشت را  که برای این کار پرونده های راکد برخی مراکز که شهرداری از 
با  ایم که امیدواریم  پیگیری نموده و در برخی به نتایج خوبی دست پیدا کرده 
وصول این مطالبات در کنار تأمین حقوق کارکنان بخشی از مطالبات پیمانکاران و 

بودجه سال را نیز تأمین کنیم.
از  را نیز یکی دیگر  شمسایی تعیین تکلیف سرانه های شهرک صنعتی گلگون 
موارد عنوان کرد و ادامه داد: طی رایزنی هایی که با مدیران شهرک صنعتی گلگون 
مراکز  مسجد،  نشانی،  آتش  جمله  از  مراکزی  اسناد  که  گردیده  مقرر  شد  انجام 
فرهنگی و مذهبی و مراکز اداری جهت تعیین تکلیف شدن به نام شهرداری انتقال 

یابد تا مدیریت شهری با برنامه ریزی در این موارد تصمیم گیری نماید.

شهر  مکانیزه  پل های  نگهداری  جهت  پیگیری  باغستان  شهرداری  سرپرست   
نگهداری  قرارداد  گفت:  و  برشمرد  موضوعات  از  دیگری  بخش  نیز  را  باغستان 
پل های مکانیزه سر مهدیه، بلوار رسول اکرم و سر خیابان ولیعصر به اتمام رسیده 
گردید که نگهداری این سه پل مکانیزه  گرفته مقرر  رایزنی های صورت  با  بود و 
از  برخی  به  باغستان  شهرداری  سرپرست  باشد.  داشته  تداوم  نیز  شهر  سطح 
کار نیز پرداخت و گفت: خوشبختانه عملیات  پروژه های در حال اجرا و دستور 
اجرای ساختمان شورای اسالمی شهر آغاز شده و اسکلت این پروژه در حال انجام 
و تالش می کنیم قبل سال کار خشکه چینی دیوارهای این پروژه انجام شود و 
همچنین ساختمان اداری آرامستان نصیرآباد با در نظر گرفتن محلی برای اقامه 
نماز میت و سالنی برای صاحبان عزا در حال اتمام است و به زودی افتتاح می شود.
شمسایی احداث خانه تفکر را نیز از دیگر برنامه ها برشمرد و افزود: طرح احداث 
خانه تفکر یکی از نیازهای شهر بوده و از آنجایی که نماینده مجلس نیز پیگیر 
اجرایی شدن این طرح هستند تالش می کنیم با همکاری امور کتابخانه این پروژه 

نیز کلنگ زنی شود.
مرکز  احداث  برای  زمینی  شهرداری  شد:  آور  یاد  باغستان  شهرداری  سرپرست 
بهداشت سالمت در شهر نصیر آباد در نظر گرفته و با همکاری شبکه بهداشت و 

درمان این طرح نیز به زودی اجرایی خواهد شد.
آینده نیز اشاره کرد و  سرپرست شهرداری باغستان به اولویت پروژه های سال 
افزود: بودجه سال آینده با برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته اولویت اتمام 
پروژه های نیمه تمام به خصوص در حوزه عمران می باشد.  سرپرست شهرداری 
باغستان قطع شدن ارزش افزوده شهرداری باغستان را یکی از مباحثی برشمرد 
که مدیریت مالی شهرداری باغستان را با مشکل روبرو نموده و در این باره گفت: 
متأسفانه طی ماه های گذشته واریز ارزش افزوده برای شهرداری باغستان قطع 
شده و همین موضوع چالش هایی را در حوزه مالی به دنبال داشته و امیدواریم با 
پی گیرهای نماینده مجلس، فرمانداری و اعضای شورای اسالمی این رویه تداوم 

یابد تا بتوانیم خدمات ارزنده ای را برای شهروندان شهر باغستان ارائه دهیم. 
اعضای  تمامی  همکاری  از  پایان  در  باغستان  شهرداری  سرپرست  شمسایی 
شورای اسالمی که در حوزه مدیریت شهری هماهنگ هستند قدردانی نمود و از 
شهروندان خوب و نجیب شهر باغستان درخواست نمود جهت پیشبرد اهداف 

شهرداری مشارکت فعال داشته باشند.

سرپرست شهرداری باغستان:
ح روشنایی جاده تهران - شهریار عملیاتی می شود طر

خبر

بررسی شرایط مدیریت منابع آب بیانگر شرایط بسیار نامناسبی است 
که ۲۰درصد شهرهای کشور را به شرایط تنش آبی برده است.

تاثیر  آب کشور در حال حاضر تحت  آبفا، شرایط  کارشناسان  به نقل 
با  آمده  وجود  به  خشکسالی های  همچنین  و  موثر  حکمرانی  نبود 
در  آب  محدود  ارزش  به  توجه  با  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  بحران 
وضعیت  با  تطبیقی  هیچ  موضوع  این  به  توجه  مردم،  کنونی  زندگی 
بین  در  مهم  مساله  این  به  نسبت  بی توجهی  نوعی  و  ندارد  موجود 

متولیان این مساله و مشترکان دیده می شود.

تراز سفره های آب زیرزمینی ساالنه نیم متر پایین می رود

تقدیر شهردار و اعضای 
 شورای شهر اندیشه 

آموزش  از رئیس 
یار   و پرورش شهر

محصوالت  سالمت 
کشاورزی و باغی مورد 

یار شهر کارشناسان  بررسی 
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بیشتر بخوانید

کمیسیون  جلسه  برگزاری 
پیشگیری و مقابله با 
تأمین  سرقت شورای 

تهران استان 

فرماندار قدس:
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ویــژه

به مناسبت ایام مبارک دهه فجر صورت 
گرفت:

کیک  برگزاری جشنواره 
توسط  ینی پزی  و شیر

وحیدیه شهرداری 

|    2
    |  

  

یار یار افتتاح بیمارستان بزرگ شهر  افتتاح بیمارستان بزرگ شهر
ینه  10001000 میلیارد تومانی میلیارد تومانی ینه   با  هز  با  هز

برگزاری جشنواره کیک و شیرینی پزی توسط 
شهرداری وحیدیه به مناسبت ایام مبارک دهه 
فجر به همت امور بانوان، روابط عمومی و فرهنگسرای 
کوثر شهر وحیدیه با حضور بیش از ۵۰ شرکت کننده، در 

سالن خلیج فارس برگزار گردید.
 این جشنواره با حضور حجت االسالم شائق امام جمعه شهر 
وحیدیه، سالمت، بخش شهردار وحیدیه، ششدهی رئیس 
شورای اسالمی شهر، علیرضالو، تهیدست و زرین قلم اعضای 
شورای شهر  معاون اداری مالی شهرداری  و سرپرست حوزه 
خدمات شهر شهرداری و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار گردید. جشنواره کیک و شیرینی خانگی باهدف ایجاد 
، به مناسبت دهه مبارک  اشتیاق و انگیزه بانوان خانه دار
فجر و نکوداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی،  با استقبال عالقه مندان در سالن همایش خلیج 

فارس فرهنگسرای کوثر شهروحیدیه برگزار گردید....

پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تقویت حوزه ورزش و جوانان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران



محصوالت کشاورزی از نقطه نظر آالینده ها و باقی مانده سموم و آفت کش ها 
در شهرستان شهریاربا حضور کارشناسان مربوطه در اداره شبکه بهداشت و 

درمان شهریار تشکیل شد.
به گزارش جام جم، نشست مشترکی در دفتر معاون سیاسی امنیتی اجتماعی 
فرمانداری شهریار با حضور مداحی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری 

شهرستان شهریار، معافی نماینده کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه 
، آکار رئیس اداره  ایران، ناصح مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
به منظور  کشاورزی شهریار  اداره جهاد  رئیس  محیط زیست شهریار، مرادی 
ایجاد تعامل و همکاری بین بخشی در خصوص اجرای برنامه ارتقای سالمت 
محصوالت کشاورزی از نقطه نظر آالینده ها و باقی مانده سموم و آفت کش ها 

دانشگاه  در  برنامه  اجرای  پایلوت  عنوان  به  که  شهریار  شهرستان  محدوده 
می باشد، تشکیل گردید و نقطه نظرات علمی در این باره بحث و بررسی قرار 
گرفت.  در این جلسه موارد علمی در خصوص محصوالت هدف: سیب زمینی، 
پیاز، پرتقال، سیب درختی، خیار گلخانه ای،خیار جالیزی، گوجه فرنگی گلخانه ای 

و گوجه فرنگی جالیزی  صحبت گردید.

سالمت محصوالت کشاورزی و باغی مورد بررسی کارشناسان شهریار
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با حضور استاندار تهران انجام شد؛
ــاه اورژانـــــــس  ــگـ ــایـ ــاح پـ ــتـ ــتـ افـ
روستای هفت جوی و مدرسه 

جواد االئمه شهر قدس 

پایگاه اورژانس روستای هفت جوی و مدرسه 
تهران  استاندار  حضور  با  )ع(   االئمه  جواد 

افتتاح شد.
روستای  اورژانس  پایگاه  جام جم،  گزارش  به 
هفت جوی  و مدرسه 15 کالسه  وچند پروژه 
منصوری  محسن  حضور  با  دیگر  عمرانی 
فرماندار  گلی کانی  وحید  تهران،  استاندار 
جمعه  امام  جوکار  رضا  السالم  حجت  قدس، 
بهره برداری  مورد  و  افتتاح  مسئوالن  دیگر  و 

قرار گرفت .
جوی    7 اورژانس  مرکز  پروژه  است   گفتنی 
محل  از  مربع   متر   ۴۰۰ زیربنایی  مساحت  با 
با  همچنین  و  دهیاری  داخلی  منابع  اعتبارات 
کمک بخش خیران در راستای خدمت رسانی 
و  تجهیز  جوی  هفت  روستای  شهروندان  به 
ای   کالسه   15 مدرسه  همچنین  شد.  افتتاح 
آموزشی  نیاز های  از  بخشی  تامین  راستای  در 
قرار  بهره برداری  مورد  و  احداث  قدس  شهر 
استقرار  دلیل  به  ابتدایی  مدرسه  این  گرفت. 
تخریب  قدس  شهرستان  فرسوده  بافت  در 
توسعه  و  نوسازی  اداره  توسط  آن  نوسازی  و 
اعتبارات  محل  از  استان  مدارس  تجهیز  و 
دولتی و با مشارکت خیران در قالب ۱۵ کالس  
انجام شد.همچنین درایام دهه فجر با حضور 
استاندار تهران و مسئوالن شهرستان  مسیر 

بلوار زیتون به کمربندی چیتگر متصل شد.
چیتگر  کمربندی  به  زیتون  بلوار  اتصال  پروژه 
به  شروندان  سهولت  دسترسی  منظور  به 

شهرستان قدس بازگشایی شد.
 مراسم بازگشایی پروژه اتصال بلوار زیتون به 
منصوری  محسن  حضور  با  چیتگر  کمربندی 
فرماندار  گلی کانی  وحید  تهران،  استاندار 
جمعه  امام  جوکار  رضا  السالم  حجت  قدس، 
و دیگر مسئوالن برگزار شد این پروژه  توسط 
دستگاه های  دیگر  و  شهرقدس  شهرداری 
حجم  کاهش  آسان،  تردد  منظور  به  اجرائی 
ترافیک و همچنین افزایش ایمنی شهروندان 

بازگشایی شد.

افتتاح بیمارستان بزرگ شهریار 
با 1000 هزینه میلیارد تومانی 

در  تهران  استان  محاسبات  دیوان  کل  مدیر 
امام  ساخت  دست  در  بیمارستان  از  بازدید 
خمینی ) ره ( شهریار از فساد حاصل از اتالف 
نامداری  داد.  خبر  پروژه  این  ساخت  وقت 
برای  بیمارستان  این  که   1370 سال  از  گفت: 
که 30 سال  امروز  تا  کلنگ زنی شده  بار  اولین 
از آن زمان می گذرد، بدون در نظر گرفتن ارزش 
زمین و مباحث مالی دیگر حدود 1000 میلیارد 
شده  ج  خر آن  تجهیز  و  احداث  برای  تومان 
زمان  در  که  مشابه  پروژه های  در  که  است 
رسیده اند،  اتمام  به  و  شده  احداث  مناسب 
است.   گریده  صرف  میزان  کمترین  با  مبالغ 
که  همانطور  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
این منطقه  نماینده مردم  و  فرماندار شهریار 
اگر  کردند،  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
درستی  به  مطالعات  گذشته  سال های  در 
کار  صحیح  ریزی  برنامه  طبق  و  می شد  انجام 
مالی  لطمه  همه  این  می بردند،  پیش  به  را 
شد.  نمی  وارد  شهرستان  مردم  به  زمانی  و 
نامداری ادامه داد: سهل انگاری و عدم توجه 
ترک  و  کار  اجرای  و  ریزی  برنامه  در  صحیح 
فعل مسئوالن گذشته، محرز است و دیوان 
متخلفان  و  مقصران  با  کشور  محاسبات 
برخورد جدی خواهد کرد. ایشان افزود: دیوان 
المال  بیت  از  پاسداری  هدف  با  محاسبات 
بزودی   ، مردم  حقوق  احقاق  راستای  در  و 
آغاز خواهد  رسیدگی های الزم در این زمینه را 
کرد و پرونده متخلفان به قوه قضائیه ارسال 

خواهد شد.

نــشــســت مــــجــــازی اعـــضـــای 
عهدواره   نخستین  دبیرخانه 
در  مهدویت«  »چله  سراسری 

شهر قدس

عهدواره  نخستین  دبیرخانه  اعضای  نشست 
سراسری » چله مهدویت « در بخش محیط آرائی 

در شهر قدس در فضای مجازی برگزار گردید .
دبیرخانه  اعضای  نشست  جام جم،  گزارش  به 
 » نخستین عهدواره سراسری » چله مهدویت 
در بخش محیط آرائی در شهر قدس ، به دلیل 
شرایط نامساعد کرونایی و شیوع سویه جدید 

میکرون ، در فضای مجازی برگزار شد .
ُ
ا

با حضور  که 20 بهمن امسال،  این نشست  در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  آبکار 
و  اداره  هنری  کارشناسان   ، قدس  شهرستان 
در  خبره  کارشناسان  از  حسینی  خانم  سرکار 
کلیاتی   ، گردید  برگزار  تجسمی   هنرهای  زمینه 
در خصوص موضوع عهدواره بیان و تبادل نظر 
صورت گرفت . فعال سازی ظرفیت های مردمی 
فرهنگی  رویدادهای  سلسله  برپایی  منظور  به 
و هنری با موضوعات مهدوی ، تاکید بر فرآیند 
محصوالت  به  توجه  کنار  در  هنری  آثار  خلق 
قالب های  در  مهدویت  آرمان  ترویج  فرهنگی، 
شاخص  اقدامات  الگوسازی  و  فرهنگی  هنری، 
ریاست  که  بود  اهدافی  عمده  از  حوزه  این  در 
تشریح  و  تبیین  به  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
کلیات  تشریح  با  نیز  حسینی   . پرداخت  آنها 
و  طراحی  تزیین،  عهدواره،  این  در  آرایی   محیط 
آرایه ی صحنه ، سن و فضاهای مرتبط با موضوع 
این  فعالیتی  زمینه های  عمده  از  را  مهدویت 
بخش بیان کرد و گفت: ایده پردازی و خالقیت، 
انتقال مفاهیم و محتواهای مرتبط با مهدویت 
و همچنین استفاده از المان های ایرانی اسالمی 
از جمله نکات مهم مورد توجه هیات داوران در 

انتخاب آثار برگزیده می باشد.
با  عهدواره  اصلی  هدف  نشست  این  در   
هنری  و  فرهنگی  متنوع  برنامه های  سلسله 
و  دیداری  هنرهای  تجسمی،  هنرهای   : شامل 
مهدوی،  نواهای  نوشتاری،  هنرهای  شنیداری، 
اجراهای  و  خیابانی  تئاتر  نمایشی،  هنرهای 
بازه  در  سرایی  مدیحه  و  آرایی  محیط  محیطی، 
زمانی 40 روزه دهه فجر تا 27 اسفند، مصادف با 
نیمه شعبان ، تشریح و از عالقمندان خواسته 
شد برای آگاهی از روند برگزاری و شرکت در این 
عهدواره به آدرس ir.40 ahdvare مراجعه نمایند

کمیسیون  جلسه  برگزاری 
پیشگیری و مقابله با سرقت 

شورای تأمین استان تهران

از سرقت شورای  جلسه کمیسیون پیشگیری 
منصوری  ریاست   به  تهران  استان  تامین 
فرماندار  طاهری  حضور  با  و  تهران  استاندار 
تامین در ستاد  شهریار و سایر اعضای شورای 

فرماندهی ویژه غرب استان تهران برگزار شد.
به گزارش جام جم، جلسه کمیسیون پیشگیری 
استان  تامین  شورای  سرقت  با  مقابله  و 
و  تهران  استاندار  منصوری  ریاست  به  تهران 
فرمانداران  شهریار،  فرماندار  طاهری  حضور  با 
دادستان  مالرد،  و  قدس  شهرستان های 
انتظامی  فرماندهان  شهریار،  شهرستان 
مسئوالن  سایر  و  تهران  غرب  شهرستان های 
فرماندهی  ستاد  جلسات  سالن  در  مربوطه 

انتظامی ویژه غرب استان تهران برگزار شد.
در این جلسه شاخص ها و مولفه های موجود 
در برقراری و ثبات امنیت در این منطقه مورد 
و  راهکارها  خصوص  در  و  گرفت  قرار  بررسی 
امنیت  ضریب  افزایش  با  مرتبط  موضوعات 
عمومی بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه 
مکلف  امر  دستگاه های  و  شد  اخذ  تصمیم   ۱۰
امر  پیگیری  و  متمرکز  قرارگاه های  تشکیل  به 

شدند.

خبر خبر

فرماندار شهرستان قدس در نشست هم اندیشی 
با هئیت کشتی گفت: تقویت حوزه ورزش و جوانان 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  پیشگیری  به  منجر 

می شود
نشست  در  گلی کانی   وحید  جام جم،  گزارش  به 
آسیب  خصوص  در  کشتی  هیات  با  هم اندیشی 
کرد:  بیان  شهرستان  این  مدیریتی  حوزه  شناسی  
آسیب شناسی در حوزه مدیریتی شهرستان صورت 
گرفته است که عمده ترین مشکل مربوط  به اداره 
ورزش و جوانان بوده، بدین منظور مدیریت جدیدی 

برای رفع مشکالت این حوزه روی کار آمده است
حوزه  در  پیشگیری  عوامل  از  یکی  به  اشاره  با  وی 
ورزش  حوزه  تقویت  افزود:  اجتماعی  آسیب های 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  پیشگیری  به  منجر 
جامعه  در  متعددی  حوادث  بروز  از  که  می گردد 

خودداری می شود.
فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: در خانوده های 
مشاهده  کمتر  اجتماعی  آسیب های  آمار  ورزشی، 

از  مانند  مباحثی  ورزشکارن  که  چرا  می شود 
در  بسزایی  نقش  که  موارد  دیگر  و  خودگذشتگی 

زندگی اجتماعی  دارد، را تمرین  می کنند.
مشکالت  حل  و  مدیریت  با  رابطه  در  گلی کانی 
از مشکالت حوزه ورزشی  گفت: خیلی  حوزه ورزش 
می شود،  حل  مناسب  برنامه ریزی  و  مدیریت  با 

همچنین ظرفیت حوزه خیران نیز یکی از عوامل حل 
مشکالت این حوزه می باشد.

باید  این که  بیان  با  مقام عالی دولت در شهرستان 
عنوان  شود،  دور  ورزش  حوزه  از  اقتصادی  دیدگاه 
کرد: شهرستان قدس در حوزه ورزش وجوانان دارای 
ظرفیت های مناسبی است و باید دیدگاه اقتصادی را 

از این حوزه به منظور پیشرفت آن دور کنیم.
از  ورزشی  هیات های  استفاده  به  اشاره  با  وی 
به  باید  داشت:  اظهار  موجود  ورزشی  سالن های 
در  ورزشی  سالن های  ورزشکاران،  استفاده  منظور 
قرار  ورزشی  هیات های  اختیار  در  متفاوت  تایم های 

گیرد.
فرماندار شهرستان قدس در رابطه با افزایش سرانه 
ورزشی در شهرستان بیان کرد: نگاه مدیریت شهری 
شهرستان  ورزشی  سرانه  افزایش  سمت  به  باید 
استاندار  حد  از  سرانه  این  چراکه  باشد  قدس 

پایین تر است.
و  جوانان  حوزه  اشتغال  درخصوص  گلی کانی 
حوزه  در  قدس  شهرستان  گفت:  ورزشکاران  
همچون  متعددی  ظرفیت های  دارای  اشتغال 
تولیدی  و  صنفی  واحد های  شهرک های  صنعتی، 
این  کمک  با  می توانیم  که  است  حوزه ها  دیگر  و 
ظرفیت ها اشتغال حوزه ورزش و جوانان را افزایش 

دهیم.

فرماندار قدس:

پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تقویت حوزه ورزش و جوانان

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سرپرست  معارفه  و  تکریم  مراسم 
شهرستان قدس و شهریار در سالن جلسات فرمانداری شهرستان 

قدس برگزار شد.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سرپرست  معارفه  و  تکریم  مراسم   
شهرستان قدس و شهریار با حضور وحید گلی کانی فرماندار قدس، 
عادل مصدقی معاون مدیرکل راهداری استان تهران و دیگر مسئوالن 

در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.
وحید گلی کانی در این مراسم، ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی با اشاره به مشکالت ترافیک محور چیتگر بیان کرد: 
یکی از عوامل تشدید بار ترافیکی شهرستان به ویژه درمحور چیتگر، 

تردد ماشین ها از شهرستان های همجوار است.
وی در خصوص نحوه تخصیص اعتبار به محور ها مواصالتی شهرستان 
قدس گفت : متاسفانه در رابطه با حل مشکالت محور های مورد تردد 

این  در  همجوار  شهرستان های  شهروندان  استفاده  مورد  بعضا  که 
از  باید  که  از بودجه شهرستانی هزینه می شود در حالی  شهر است  

بودجه استانی و ملی مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار شهرستان قدس در رابطه با شناسایی نقاط ضعف محور های 
طریق  از  آن  اصالح  و  پذیر  آسیب  نقاط  شناسایی  گفت:  شهر  این 
را  از تهجیزات و دیگر موارد ضریب ایمنی این محورها  نصب بعضی 
کرد:  عنوان  راهداری  استقرار  بر  تاکید  با  گلی کانی  می دهد.  افزایش 
استقرار راهداری یکی از مباحث حائز اهمیت است که باید نسبت به 
استقرار آن اقدامات الزم صورت گیرد. در این مراسم از زحمات فرشاد 
و  راهداری  جدید  سرپرست  عنوان  به  گندم کار  و  قدردانی  اسکندری 

حمل و نقل جاده ای شهرقدس و شهریار معرفی شد.

سرپرست راهداری جاده ای شهرستان های قدس و شهریار معرفی شد

شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مالرد  فرمانداری  سرپرست  کریمی  مهندس  مالرد، 
اسالمی  شورای  اعضای  با  اندیشی  هم  نشست  در 
شهرستان که به منظور بررسی مسائل و مشکالت 
گفت:  سخنانی  در  شد،  برگزار  شهرستان  سطح 
بین  وحدت  شهرستان  توسعه  عامل  ترین  مهم 
عنوان  به  اسالمی  شوراهای   با  اجرایی  مسئوالن 
اهمیت  به  اشاره  با  وی  است.  مردم  نمایندگان 
جایگاه و نقش شوراها در پیگیری مطالبات مردم و 
افزود: شوراها  برنامه های توسعه ای دولت،  تحقق 
در  و  کنند  پیگیری  قانون  اساس  بر  را  خود  وظایف 
کنار آن استفاده حداکثری از نگاه تعاملی را فراموش 
مالرد  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  نکنند  
ح های بسیار خوبی  در راستای رفاه  تصریح کرد: طر
حال شهروندان در ایام اهلل دهه فجر در شهرستان 
به بهره برداری رسید و افتتاح این پروژه ها مصداق 
است.  شهرستان  مسئوالن  تعامل  و  همدلی 

نماینده عالی دولت در شهرستان ادامه داد:  برخی 
دارد  وجود  شهرستان  سطح   در  که  مشکالتی  از 
ناشی از آسیب های اجتماعی است و اعضای شوراها 
تاکنون  که  خوبی  اقدامات  و  تالشها  تمام  علیرغم 
مساله  به  داده اند  انجام  مختلفی  زمینه های  در 
آسیب های اجتماعی نیز بصورت جدی ورود کنند. در 
پایان اعضای شورای اسالمی شهرستان نیز گزارشی 
و  بیان  را  روستایی  و  از مسائل و مشکالت شهری 
پیرامون آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته و بر لزوم 

پیگیری جدی مشکالت شهر ستان تاکید کردند.

توسط  پزی  شیرینی  و  کیک  جشنواره  برگزاری 
شهرداری وحیدیه به مناسبت ایام مبارک دهه فجر 
فرهنگسرای  و  عمومی  روابط  بانوان،  امور  همت  به 
کوثر شهر وحیدیه با حضور بیش از ۵۰ شرکت کننده، 

در سالن خلیج فارس برگزار گردید.
امام  شائق  حجت االسالم  حضور  با  جشنواره  این   
شهردار  بخش  سالمت،  وحیدیه،  شهر  جمعه 
شهر،  اسالمی  شورای  رئیس  ششدهی  وحیدیه، 
شورای  اعضای  قلم  زرین  و  تهیدست  علیرضالو، 
شهر  معاون اداری مالی شهرداری  و سرپرست حوزه 
پروتکل های  رعایت  با  و  شهرداری  شهر  خدمات 
شیرینی  و  کیک  جشنواره  گردید.  برگزار  بهداشتی 
بانوان  انگیزه  و  اشتیاق  ایجاد  باهدف  خانگی 
، به مناسبت دهه مبارک فجر و نکوداشت  خانه دار
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،  با 
استقبال عالقه مندان در سالن همایش خلیج فارس 

فرهنگسرای کوثر شهروحیدیه برگزار گردید.

همکاری  با  و  بانوان،  امور  همت  به  جشنواره  این   
روابط عمومی و فرهنگسرای کوثر شهرداری وحیدیه، 
آمد. فراهم  شهری  مدیریت  و  مسئوالن  حضور  با  و 
مسئوالن ضمن بازدید از میزها و کیک و شیرینی های 
شرکت  اشتیاق  و  داوری  نحوه  از  کنندگان،  شرکت 

کنندگان تقدیر نمودند.
 در پایان به ۵ نفر از شرکت کنندکان به عنوان نفرات 

برتر جشنواره هدایایی اهدا گردید.
هدایای  نیز  کنندگان  شرکت  تمامی  به  آن  بر  عالوه   

ویژه فرنگی اهدا شد.

وحدت و تعامل مسئوالن اجرایی با شوراها عامل پیشرفت شهرستان است
به مناسبت ایام مبارک دهه فجر صورت گرفت:

ینی پزی توسط شهرداری وحیدیه برگزاری جشنواره کیک و شیر

ریاست  به  که  اندیشه  و علنی شورای اسالمی شهر  در جلسه رسمی 
از  اندیشه  پارلمان شهری و شهردار  با حضور اعضای  و  افراشته  الهام 
تقدیر  شهریار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  پارسا  مجید 

گردید.
به گزارش جام جم، در این جلسه رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه 
با تأکید به نقش اساسی آموزش و پرورش در شکل گیری فرهنگ هر 
آن پیشرفت علمی کشور گفت: امروز به واسطه  جامعه و به موازات 
بر مبنای شایسته  انتخاب مدیران  نگاه مثبت مسئوالن فرادستی و 
و  هستیم  کشور  آموزشی  روند  در  چشمگیری  تغییر  شاهد   ساالری 
این خود نویدی امید بخش برای آینده ای درخشان در ابعاد آموزشی و 
علمی کشور است. وی افزود: مدیریت شهری اندیشه نیز در این راستا 
 
ً
تعامل بسیار خوب و  همگرایانه ای با اداره آموزش پرورش دارد که قطعا
باعث افزایش نخبه پروری و رشد ظرفیت های دانش آموزی است که 

ضمن  نیز  اندیشه  شهردار  کاویانی  بهروز  ادامه  در  دارد.  تقدیر  جای 
تقدیر از اقدامات  از مدیریت آموزش و پرورش شهریار تصریح نمود: 
یکی از ارکان مهم گام دوم انقالب که توسط رهبر معظم انقالب تبیین 
آینده در حفظ و تداوم  آموزش و پرورش و تربیت نسل  گردیده، تاثیر 
راهبردهای انقالب اسالمی  بسیار اثربخش ارزیابی شده بنابراین همه 

ما باید برای رسیدن به نقطه های مطلوب در این  زمینه کوشش نماییم 
ساخت  افزایش  و  جمعیت  رشد   : افزود  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
و ساز به صورت انبوه سازی  باعث شده است  که همیشه جمعیت 
چند گام  پیشتر از ما حرکت کنند و بنابراین هنوز در سرانه های آموزشی 
خلع های بسیاری است که امیدواریم با همکاری شرکت عمران و اداره 
آموزش و پرورش شهرستان و اداره نوسازی مدارس بتوانیم برای رفع 
مشکل گام های اساسی برداریم. در ادامه رئیس اداره  آموزش و پرورش 
شهریار از اهمیت و تالش همه مسئوالن شهری اندیشه  در راستای 
تداوم  و  افزایش  بر  و  نمود  قدردانی  آموزشی  سرانه  وضعیت  بهبود 

همکاری های تاکید نمود. 
شورای  اعضای  و  رئیس   ، شهردار مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 
در  پرورش  و  آموزش  رئیس  پارسا  مجید  به  اندیشه  شهر  شهرداری 

شهرستان شهریار اهدای لوح و تقدیر نمودند.

تقدیر شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه از رئیس آموزش و پرورش شهریار 

به  توجه  با  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
فاضالب  انشعاب  نصب  عملیات  گسترده  اجرای 
در مناطق مختلف و به منظور پیشگیری از هرگونه 
سوء استفاده و مشکالت احتمالی برای شهروندان 
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  اتصال  که  کرد  اعالم 
عهده  بر  شهروندان  منازل  داخلی  تاسیسات  به 

مالکان است.

در اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان تهران آمده 
محل  تا  منازل  داخل  فاضالب  لوله کشی  است: 
سیفون بر عهده مالکان است و هیچ اجباری برای 
و  پیمانکار  به  منازل  داخل  شبکه  انجام  واگذاری 

کارگران نصب انشعاب در محل وجود ندارد.
مالکان می توانند با انتخاب پیمانکار مجرب و آشنا 
انجام  را  خود  منزل  داخلی  لوله کشی  فنی،  امور  به 

داخل  انشعاب  نصب  و  اجرا  هزینه های  و  دهند 
قابل  مالک  و  پیمانکار  رضایت  و  توافق  با  منازل 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  بود.  خواهد  انجام 
درخواست  شهروندان  از  اطالعیه  این  در  تهران 
کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم 
از معرفی پیمانکار به عنوان نماینده این شرکت با 

شماره 122 تماس بگیرند.

اطالعیه آبفای استان تهران
 اتصال شبکه فاضالب به تاسیسات منزل بر عهده مالک است
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گفت:  جام جم  با  گفتگو  در  رامین  روستای  دهیار 
در  کار  تجربه  و  هستم  روستا  این  دهیار  که  است  6سال 
بخشداری های جوقین و مرکزی را در کارنامه کاری خود دارم 

و از افراد بومی رامین هستم.
محمد جواد زرگر با تشریح عملکرد دهیاری به پروژه های 
 ، حضور مدت  طی  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  شده  اجرا 
اقدامات زیاد، مفید و موثری در روستا داشتیم که از جمله 

آنها : 
 احداث زمین چمن مصنوعی  و احداث پارک کودک  که در 

سال 96 افتتاح شدند.
 تعویض دال بتن و آسفالت خیابان امام ) ره ( در سال 97 

 تجهیز روستا به سیستم دوربین های پایش تصویری و 
امنیتی با ۲6 دوربین و اعتباری بالغ بر ۲6۵ میلیون تومان 

در سال 98 
 افتتاح پایگاه بسیج 

 با موافقت بانک مرکزی و قبول پست بانک با اختصاص 
اقدام  بانک  پست  شعبه  ایجاد  به  نسبت  ساختمان 
کرده ایم . یاد آور می شوم تاکنون67  وام۱۰ و۵۰ میلیونی با 

کارمزد کم پرداخت شده است 
 اختصاص ۱6۱8۵ مترمربع از اراضی اوقافی به جوانان  فاقد 
مسکن که با الحاق این زمین ها به بافت روستا درموقعیت 
عمومی  سرانه های  محوطه،  این  در  قراردارند.  خوبی 
زمین های فوق تامین شده، زیرسازی و جدولگذاری انجام 
شده، برق، گاز و سرانه های دیگر هم تامین شده است. 

زمین های داده شده به جوانان از ۱۵۰ تا۲۰۰ متر است
عقد قرارداد برای تحت پوشش بیمه حوادث غیر مترقبه 
دریافت  بدون  روستا  ساختمان های  تمام  گرفتن  قرار 

مبلغی از اهالی 
 در نیمه اول سال جاری با مشارکت اداره پست، اقدام 
به ساماندهی منازل برای تعیین کدپستی وشناسنامه هر 
ملک کردیم که منجر به تهیه پالک های جدید شد.با این 
کار ارائه آدرس پستی منظم و دقیق برای ساکنان روستا به 

روش مناسب انجام می شود.
  شبکه گذاری آب شرب به طول ۱۴۰۰متر از فردوسیه به 
مخزن آب شرب روستا از دیگر اقدمات عمرانی ما می باشد.
باتوجه فرو نشست زمین و کمبود آب روستا، توانستیم 
جلوی  و  شویم  متصل  فردوسیه  شهر  فاضالب  و  آب  به 
قطعی  مکرر آب را بگیریم ،عملیات حفاری این طرح توسط 
توسط  نیاز  مورد  لوله های  تهیه  و  فردوسیه  شهرداری 

دهیاری از 8۰ درصد حریم خریداری شده است.
در  اوقاف  از  که  متر  تملک 78۰۰  با  سبز  کمربند  ایجاد    
قالب طرح هادی انجام شده و درآن ۴۰۰ اصله نهال در سال 
9۲ کاشته شده.به جرات میتوان گفت در میان روستاهای 
بخش جوقین، باالترین سرانه فضای سبز را داریم.یاد آور 
آبیاری  بصورت  روستا  سبز  فضای  سطح  تمام  می شوم، 

قطره ای انجام می شود.
  با مشارکت آموزش و پرورش ونیکوکار محترم ) موجانی( 

یک باب مدرسه نوساز در روستا احداث شده است.

برنامه های  از  دیگر  یکی  روستا  آرامستان  ساماندهی   
بودن  بافت  خارج  در  است.بدلیل  نزدیک  آینده  در  ما 
آرامستان و با توجه به این که ردیف بودجه ای برای هزینه 
با  لذا  نیافته،  اختصاص  دهیاری  توسط  آرامستان ها  در 
ارزش  از محل  کرد  انجام شده، مجوز هزینه  پیگیری های 

افزوده در این مکان اخذ شده است .
به مساحت 7۰۰ متر  لو    تعریض خیابان شهید جوجه 

مربع انجام گرفته است.
ادارات   از  برخی  متاسفانه  گفت:  همچنین  رامین  دهیار 
خدمات رسان مانند اداره برق  در همکاری با ما کم کاری 
می کنند.به همین علت روشنایی معابر بطور کامل انجام 
قابل  بسیار  که  مطلبی  خصوص  همین  است.در  نشده 
توجه است اینست که اداره برق با نصب کنتور در پارک های 
محله، برای مصرف برق در پارک و معابر عمومی از دهیاری 
مبلغ دریافت می کند که این موضوع ما را با مشکالتی روبرو 
گذشته  که در مدت 8 سال  کنم  اذعان  باید  کرده است. 
تمام هزینه های تامین برق روستا توسط دهیاری پرداخت 

شده است.
 محمد جواد زرگر افزود: از دیگر مشکالت روستا، پوشش 
که  است  ایرانسل  و  اول  همراه  اینترنت  ضعیف  بسیار 
از برنامه شاد با مشکالت  را برای استفاده  آموزان  دانش 
از  مهم  کمبود  این  رفع  برای  است.  کرده  روبروه  زیادی 
مسئوالن این ۲شرکت در خواست کرده ایم تا آنتن بر روی 

دکل موجود در روستا نصب کنند. 
دهیار پر تالش روستای رامین تصریح کرد : ۱۰۰ درصد معابر 
داخل بافت  روستا آسفالت شده و اسفند ماه هر سال 

اقدام به لکه گیری معابر می کنیم.
بخشدار  مناسب  همکاری  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  وی 
ادارات  مجموعه  از  رامین  شورای  و  دهیاری  با  جوقین 
از  و  نمود  جانبه  همه  همکاری  تقاضای  رسان  خدمات 
فرماندار تقاضا نمود تا نسبت به تخصیص ارزش افزوده 

مناسب برای روستا اقدام عاجل نمایند.
با  همیشه  ما  داشت:  اظهار  سخنانی  در  هم  زرگر  محمد 
برگزاری مراسم های مختلف در سطح روستا به استقبال 
به  را  خود  سهم  امور،  این  انجام  با  و  می رویم  فجر  دهه 
انقالب ادا می کنیم. از کودک تا شخص مسن در مراسم ها 
حضور پیدا می کنند، چرا که انقالب را برای خود می دانند.
ما نیز در شورای روستا با برگزاری برنامه هایی مانند دو و 
میدانی،فوتسال، طناب کشی، آشپزی، مسابقات علمی و 
اذان، روحیه انقالبی و همینطور سر زنده میان اهالی روستا 

را تقویت می کنیم.
رئیس شورای روستای رامین ابراز داشت: مردم روستا با 
حضور در اینگونه برنامه ها با صدای رسا اعالم می کنند که 
ما همراه انقالبیم و با شادی از این شرایط، پشتوانه نظام 

خود هستیم.
ترین  محکم  و  اند  کرده  حفظ  روستائیان  را  انقالب   "  :"

پشتوانه نظام، روستائیان هستند ":"
رئیس شورای بخش جوقین در تشریح برنامه های شورا 

و دهیاری در رامین خاطر نشان ساخت: تا کنون 3 مرتبه 
گرفته.  آشامیدنی روستا و صورت  آب  تامین  برای  حفاری 
همچنین نوسازی مدرسه موجود در روستا انجام شده و 
برای ارتقای سطح دانش نوجوانان و جوانان روستا، اقدام 

به برگزاری کالس های آموزش زبان خارجی کرده ایم.
محمد زرگر که به گفته خودش ۴۲ سال است که به عنوان 
نماینده مردم در شورای محلی مشغول خدمت به مردم 
است، توضیح داد: به دلیل اقداماتی که در سطح روستا در 
این مدت انجام داده ایم، تاکنون 6بار بعنوان شورای نمونه 
کشوری انتخاب و معرفی شده ایم و همین موضوع آوازه 
روستای رامین را در ایران بلند کرده است. ایشان گفت: ۲ 
مرتبه و هر بار ۵۰ نفر از ساکنان روستا را بدون دریافت هیچ 
مبلغی به مشهد مقدس اعزام کرده ایم و بهترین سرویس 

و اسکان را برایشان تامین نموده ایم.
این مرد با تجربه ادامه داد: از ۱8 سال پیش بفکر دیابت 
مردم روستا بودیم و با تهیه دستگاه تست قند خون و 
تحویل آن به خانه بهداشت روستا، بصورت رایگان نسبت 
و  هستند  باال  خون  قند  دارای  که  افرادی  شناسایی  به 

اقدامات الزم برای کنترل قند خون شان کرده ایم.
زرگر بزرگ افزود: ما برای تقویت اقتصاد اهالی و اشتغالزایی 
آنان در روستا اقدام به واگذاری هفت قواره زمین به صورت 

رایگان برای ایجاد دامداری سنتی کرده ایم.
با افتخار می گویم که اولین روستا بودیم که گاز و مخابرات را 
به رامین آوردیم. هر چند بودجه های متعلق به ما از ارزش 
افزوده ناچیز است، اما با برنامه ریزی و تالش و همچنین 
دلسوزی اهالی، نسبت به رفع نیازها اقدامات خوبی انجام 
داده ایم. ما در کنار هم و با همدیگر زندگی می کنیم و در 
روستا همه اهالی بفکر یکدیگر هستند و در رفع نیاز دیگر 

افراد با تمام جان و دل همت می کنند.
باره  این  در  و  کرد  اشاره  رامین  روستای  افتخارات  به  وی 
بیان نمود: در سال 9۲ از کشور مالزی برای الگو گرفتن از 
اقدامات روستای ما به رامین آمدند و وقتی از روستای ما 
آن  در  امکانات محیا شده  و  آن  در  انجام شده  کارهای  و 
مطلع شدند.این جمله را بیان نمودند که شما تنها یک 
انجام  که  کارهایی  با  نیستید،  روستایی  کوچک  شورای 
داده اید و با برنامه هایی که دارید، مانند یک دولت کوچک 
محسوب می شوید. شما برنامه محور حرکت کرده اید و 

موفقیت های خوبی کسب کرده اید. 
اظهار  هم  رامین  شورای  اعضای  دیگر  از  اردانی  مهدی 
پیاده  کفپوش   ( پروژه خوب  : در سال جاری سه  داشت 
راه ها – جدول گذاری کوچه ها و لکه گیری آسفالت معابر ( 

را اجرا کرده ایم .
وی افزود: بدلیل تامین کمبود آب مورد نیاز، اتصال آب از 
شهر فردوسیه به روستا را انجام داده ایم و با کمک اداره 

آب، حفاری و لوله گذاری صورت گرفته است .
ارادنی ابراز داشت :  تصمیم بر این است که بناهای احداثی 
در زمین های واگذار شده به جوانان را با سیمای بصری زیبا 
و مدرن انجام دهیم تا بعنوان محله جدید الگوی مناسبی 

برای دیگر مناطق باشد.
نشان  خاطر  رامین  شورای  معامالت  کمسیون  عضو 
ساخت: به دلیل قرار گرفتن رامین در مسیر فردوسیه به 
شاهد شهر و بالعکس که مسیر عبوری از روستای ما به 
بزرگراه و جاده ساوه نیز منتهی می شود، تصمیم به احداث 
میدان و بلوار مناسب در این ناحیه داریم. تصمیم داریم 
با اجرای طرح توسعه با احداث مراکز تجاری در حاشیه این 
مسیر نسبت به تبدیل به احسن کردن زمین های اطراف، 

اقدام نماییم تا به اقتصاد اهالی و منطقه کمک شود.
وی گفت: هفته ای یک روز پزشک در خانه بهداشت حضور 
می یابد و به صورت  رایگان اقدام به ویزیت مراجعان می کند 
چمن  زمین  و  بدنسازی  باشگاه  دارای  روستا  .همچنین 
مصنوعی است که جوانان بصورت رایگان از آن بهره مند 

می گردند.
تامین  و  معابر  تعریض  خصوص  در  کرد:  بیان  اردانی 
پارکینگ های مسکونی هم مقرر شده هر یک از متقاضیان 

متراژ  به  باسیتی  احداث،  به  اقدام  صورت  در  بنا،  نوسازی 
در  نیز  دهیاری  و  کنند  نشینی  عقب  شده  مشخص 

مسیر های آزاد شده پیاده راه ایجاده نماید.
وی افزود: یکی از مشکالت مهم روستا در حوزه تامین آب 
وسط  از  که  است  رودخانه ای  شدن  خشک  باغات،  برای 
روستا می گذرد و در گذشته از حقابه رودخانه کرج سیراب 
می شد ولی در حال حاضر بدالیل مختلف در اکثر مواقع 
خشک و بی آب است که همین موضوع باعث شده شاهد 
زمینی  زیر  سفره های  شدن  خالی  و  زمین  نشست  فرو 

باشیم . خطرات زیست محیطی برای آینده ایجاد گردد.
که  در شاهد شهر تصفیه خانه شهرستان احداث شده 
توسط ما، در رابطه با تامین آب مورد نیاز باغداران روستا 
پیشنهاد داده ایم که پساب این تصفیه خانه برای آبیاری 
باغات و اراضی روستا از آن استفاده کنیم که متاسفانه برای 
این طرح مهم و ضروری تا امروز برنامه مدونی از سوی آبفا 

و مجموعه مدیریت شهرستان ارائه و اجرا نشده است.
جواد محمد حسینی هم در تکمیل صحبت همکاران خود 
در شورای روستای رامین به بافت فرسوده روستا اشاره 
کرد و در این رابطه اذعان کرد: برای نوسازی، مقاوم سازی و 
بهسازی بافت های فرسوده، تسهیالت خوبی در نظر گرفته 

ایم که امیدواریم اهالی از آن استفاده نمایند.
وی گفت: به دلیل تعداد کم جمعیت روستای ما، میزان 
این  که  است  ناچیز  ما  به  یافته  اختصاص  افزوده  ارزش 
. تمام  کرده است  با چالش های مالی روبرو  را  موضوع ما 
در  بافت  خارج  و  است  بافت  داخل  در  دهیاری  اختیارات 
حوزه کار شهرداری می باشد، لذا درآمد زایی روستا هم اندک 

می باشد. 
این عضو خوش فکر شورا ادامه داد : همکاری بخشداری 
خصوص  در  فردوسیه  شهرداری  است.اما  مطلوب  ما  با 
تخصیص 8۰ درصد حریم به ما کوتاهی می کند که نیاز به 

توجه مسئوالن مربوطه می باشد.
وی تصری کرد: طبق قانون، شورا و دهیار نمی تواند خارج از 
بافت و طرح مصوب هزینه نماید. لذا این موضوع دست  
از صدور مجوز ساخت در  را برای کسب درآمد حاصل  ما 
که  را  انجا  در  نظر  مد  پروژه های  اجرای  هم  و  بسته  حریم 
به اقتصاد، زیابیی و آبادانی روستا و حومه کمک می کند با 

مشکل روبرو کرده است. 
فردوسیه  شهرداری  برای  درآمد  کسب  راه های  از  یکی 
دریافت  به  اقدام  رامین  روستای  حریم  در  که  است  این 
مبالغی از افرادی که اقدام به ساخت ویال در باغ های اطراف 
می کنند، می نماید و دست دهیاری از اینگونه درامدها خالی 
است. یکی از عمده مشکالت ما وجود همین باغ ویالها 
است که منفعت های مالی انها نصیب شهرداری می شود 
ادامه  شورا  عضو  این  روستاست.  قسمت  زحماتش  اما 
از  بسیاری  که  هستند  استخر  دارای  ویالها  این  اکثر  داد: 
مجموعه  برای  و  می دهند  هدر  را  روستا  نیاز  مورد  آبهای 
ویالهای  در  افراد  این  وجود  می نمایند.  مشکل  ایجاد 
احداث شده که اکثرا از تهران به روستا می آیند، باعث تغییر 

فرهنگ زیستی  در بین اهالی روستا می شود.
ایشان در زمینه گردشگری و جاذبه های روستای رامین هم 
گفت: در روستای ما چند آسیاب قدیمی وجود دارد که یکی 
از مولفه های گردشگری روستا محسوب می شود. در آینده 
گردشگری  حوزه  در  درامد  برای  مولفه ها  این  از  می توان 

بهره مند شد.

رامین، روستایی با برنامه و رو به رشد
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امام خمینی )ره(

پرتاژ ر
 

خود  تولیدی  و  صنعتی  گزارشات  سلسه  انتشار  در 
به مجموعه صنعتی برخوردیم که در آن سه یار هم 
دانشگاهی با روی هم گذاشتن دانش، همت و اراده 
خود توانسته اند ضمن هموار کردن مسیر اشتغال 
همچنین  و  نفت  پاالیش  و  استخراج  راه  صنعت،  و 
صنعت مس را برای رونق هر چه بیشتر همه جانبه 
کشور باز کنند و در کنار دولت و نظام، تعالی بخش 

صنعت، اشتغال و اقتصاد ایران باشند.
شرکتی   ) ترموچنج   ( تبدیل  حرارت  فناوری  شرکت 
و  قریحه  خوش  نفرمهندس  سه  توسط  که  است 
کارشناس بنام های مهندس سعید روتیوند غیاثوند 
– مهندس رضا مهریاری  و مهندس علی عصاره در 
سال ۱396 آغاز بکار کرده وتا امروز با گامهایی بلند و 
استوار به مدد توان فکری و اراده پوالدین این 3 عضو 

خالق مسیر رشد و پیشرفت را طی کرده است.
سعید روتیوند غیاثوند  ) رِئیس هیات مدیره ( شرکت 
فناوری حرارت تبدیل در توضیحاتی گفت: از سال 96 
دانشگاهی  هم  و  دوست   ۲ اتفاق  به  را  کار  استارت 
دیگرم ) آقایان مهندس مهریاری و مهندس عصاره 
را باتوان  ( زدیم تا بتوانیم شرکت مستقل خودمان 

علمی و عملی خود دایر نماییم.
غیاثوند، مهندس مکانیک از دانشگاه قزوین است.

در  که  متوسطه  دوره  در  تحصیل  زمان  در  گوید  می 
هنرستان درس می خواندم، همزمان کار هم می کردم 

کارهای  داشتم.انجام  عالقه  فنی  فعالیت های  به  و 
فنی در کنار درس، تجربه ام را زیاد کرد.آنزمان در کارگاه 
قالب سازی )واروژ ( در شهر قدس به عنوان تراشکار 
شاغل بودم. بعدها در شرکت های مختلف بعنوان 
اشتغال  غیره  و  کالیبراسیون  سرپرست  کر-  تعمیر 
داشتم. همیشه به این فکر بودم که یک کارگاه برای 
خودم  داشته باشم با همین هدف وبا مطرح کردن 
موضوع با دوستان دیگرم، سه نفری تصمیم گرفتیم 
خودمان بطور مستقل کار را آغاز کنیم. در یک کارگاه 
سختی های  با  کردیم.  شروع  را  کار  متری   ۱۲۰ اجاره ای 
و  پوست  شکست،  دستمان  شدیم،  روبرو  زیادی 
اعضای بدنمان سوخت، خستگی برما تحمیل شد، 
پیش  را  کارها  توانستیم  خدا  به  توکل  و  اراده  با  اما 
ببریم. کار آفرین فعال شهرقدسی افزود: هر چند در 
همه کارها، شکست و سختی وجود دارد اما با صبرو 
پیدا  دست  توفیقات  به  توانستیم  3نفره  همراهی 
کنیم.به همین دلیل در ۴ سال توانستیم خود را به 
تاثیر گذار در سطح ملی مطرح  عنوان یک صنعتگر 

کنیم .
کیفیت  وارتقاء  کار  توسعه  برای  بلندی  دید  افق   *

یم  کارهایمان دار
غیاثوند در خصوص تولیدات شرکت ترموچنج بیان 
کرد: درشرکت ما انواع  مبدل های حرارتی – پوسته و 
لوله – مبدل های تایپ صفحه ای – مبدل های تمام 

جوشی با  جنس  و متریال خاص، از طراحی تا  تولید  
اجرا می شود.

چیلرها،  در  هم  سرمایشی  محصوالت  بحث  در 
و  طراحی  ما  کار  عمده  .اما  می کنیم  تولید  را  قطعاتی 
ساخت یکسری قطعات خاص در حوزه نفت، گاز و 
زیادی  حرف های  زمینه  این  در  که  است  پتروشیمی 
با  جوان  مدیر  این  می بالیم.  خود  توان  به  و  داریم 
اشاره به بروکراسی حاکم در برخی دستگاه های دولتی 
از موانع سر راه صنعتگران در رسیدن به تعالی  ابراز 
چالش های  مهم ترین  از  داشت:  ابراز  و  کرده  گالیه 
لحاظ  به  هم  و  مالی  لحاظ  به  هم  که  ما  روی  پیش 
و  بی قاعده  بروکراسی  می کند،  سخت  را  کارها  زمانی 
اداری  دست اندازهای  است.  گمرک  در  اصولی  غیر 
گمرک باعث می شود به دلیل رسوب قطعات، هم از 
نظر زمان ضرر کنیم و هم به دلیل افزایش مستمر 
قیمت ارز  و باالرفتن تورم، قیمت محصوالت تولیدی 
افزایش یابد که در هر دو صورت زیان زیادی به مردم 
مدت  این  طی  کرد:   تصریح  می رسد.وی  کشور  و 
دستگاه ها و ماشین آالت مختلفی را طراحی کرده و 
ارز جلوگیری  ازخروج  کارها هم  با این  ایم که  ساخته 

کردیم و هم به صنعت کشور کمک کرده ایم.
یکی از اقدامات ما که با هدف صرفه جویی اقتصادی 
و پائین آوردن قیمت ها انجام داده ایم این بوده که 
دستگاه های قدیمی روسی  و ... را خریداری کرده و آنها 

این روش  با  ایم  توانسته  و  ایم  کرده  روزرسانی  به  را 
برای  مناسبی  بازار  آنها،  کردن  احسن  به  تبدیل  با 
هموطنان و مصرف کنندگان محصوالت خود ایجاد 

نمائیم.
هدف  با  همراه  و  شریک  سه  ما  که  می شوم  آور  یاد 
و  ظرفیت  افزایش  و  تولید  و  کار  راندمان  افزایش 
آغاز  زمان  از  پذیری  رقابت  شرایط  ایجاد  همچنین 
برخورداری  و  مالی  برداشت  مقدار  کنون،  تا  کارخود 
مسئوالن  برای  مفیدی  همراهان  و  برسیم  مطلوب 

کشوری و مردم عزیز باشیم.
به  رسیدن  برای  ما  گفت:  مدیره  هیات  رئیس 
پرسنل  به  نیز  ویژه ای  نگاه  شغلی،  موفقیت های 
شرکت داریم .بدنبال این هستیم که سفره ای برای 
بهره مندی تمام مجموعه پهن کنیم. لذا هم حقوق، 
را  پرسنل  موارد  دیگر  و  تسهیالت  هم  پاداش،  هم 
یک  اینجا  ما  .معتقدیم  می کنیم  پرداخت  موقع  به 
خانواده هستیم و همه باید توان خود را برای رسیدن 

به موفقیت صرف کنند.
مهندس رضا مهریاری هم در سخنانی به نکات مثبت  
و توفیقات به دست آمده شرکت ترموچنج اشاره کرد 
شرکت  این  در  افرادشاغل  مجموعه  داد:  توضیح  و 
با  محصول  تولید  و  ارائه  هدف،  با  آن  مدیران  بویژه 
کیفیت، خدمات پس از فروش کاال،  تحویل به موقع 
و مقرر شده محصول   و قیمت رقابتی، همواره در پی 
کسب رضایت مشتری و مصرف کنندگان هستند. 
حرارت  فناوری  شرکت  مجموعه  حرفه ای  رفتار  نوع 
تبدیل که به احساس آرامش فکری و رفتاری کارفرما 
به سفارش گیرنده می انجامد.دردستیابی به اهداف 

مثبت شرکت و سفارش دهنده تاثیر بسزایی دارد.
افزود:  ادامه  در  ترموچنج  فکر  خوش  مدیرعامل 
شخصی،  شرکت  صورت  به  فعالیت،  آغاز  از  قبل  ما 
تجربیاتی در این زمینه داشتیم که کمک حال خوبی 
که  شرکت هایی  در  شد.  کارهایمان  پیشرفت  برای 
قبال کار می کردیم به لحاظ نوع رفتار با منابع انسانی، 
به لحاظ شیوه های کار، نوع تعامل با مشتری و دیگر 
موارد، خالئ هایی را مشاهده کردیم، لذا برای جبران 
را  خود  مجموعه  گرفتیم  تصمیم  ایرادات  گونه  این 
احداث و راه اندازی کنیم تا با کمک گرفتن از تجربیات 

گذشته، به توفیقات مناسب دست یابیم.

کار  اولویت های  از  یکی  ساخت:  خاطرنشان  ایشان 
گارانتی  برای تمام محصوالتمان دوره  که  اینست  ما 
محصول  و  کار  روند  پیگیر  داریم.مدام  وارانتی  و 
رسیدن  برای  کارفرما  پای  پابه  هستیمو  شده  تولید 
روش  از  نوع  این   . می رویم  پیش  کامل  رضایت  به 
و  دلچسب   مجموعه،   و  ما  برای  را  شرایط   کار، 

موفقیت آمیز نموده است.
مهریاری بیان داشت: در گذشته، تمام دستگاهایی   
 – ) سوئد  کشورهای  از  را  تولید می کنیم  امروز  که  را 
ژاپن – آلمان – ایتالیا ( وارد می شد ولی چندین سال 
ترموچنج،  مثل  شرکت هایی  فعالیت  با  که  است 
از  آالت  ماشین  اینگونه  واردات  به  کشور  وابستگی 

بین رفته است.
با  رقابت  در  ما  تولیدی  دستگاههای  کیفیت 
دیگر،  کشور  چند  و  روسیه  مانند  کشورها  دیگر 
قیمت  باال،  کیفیت  کنار  در  است.  تنگاتنگ  بسیار 
از  تر  ارزان  چهارم  یک  تا  ما  تولیدی  دستگاههای 

محصوالت خارجی می باشد.
اظهار  شرکت  این  جوان  و  ایده پرداز  مدیرعامل 
طی  و  هستیم  توسعه  حال  در  مدام  داشت: 
افزایش  فیزیکی،  فضای  توسعه  با  سال   ۴  مدت 
ماشین آالت و زیاد کردن نیروهای کاری توانسته ایم 
به  بخش  این  در  خود  نیازهای  تامین  برای  را  کشور 
ثبات خوبی برسانیم . یادآور می شوم بدنبال ساخت 
مجموعه جدیدی هستیم که با اجرای آن بتوانیم هم 
اشتغالزایی باالیی داشته باشیم و هم دستگاه های 
بیشتری برای بازار داخلی و صادرات تولید کنیم. وی 
نارضایتی  ابراز  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
مسئوالن  نامناسب  همکاری  برخوردونوع  ازنوع 
شهرستانی، تصریح کرد: موانع زیادی سرراهمان قرار 
می دهندتا نتوانیم باسرعت و دقت بیشتر و بهتری 
این که اعالم شده است مبالغ  برویم.علیرغم  پیش 
خدمات صنعتی باید بخشوده شود. اما انجام چنین 
مواردی را شاهد نیستیم. متاسفانه مسئوالن فقط 
پیگیرعملیاتی  و  می کنند  اکتفا  جلسات  برگزاری  به 

شدن تصمیمات گرفته شده نیستند.
توصیه ای به مسئوالن می کنم و آن این که اگر مراقب 
برخی رفتارها نباشند و نسبت به رفع موانع و تسطیح 
مسیر حرکت صنعتگران بطور واقعی حرکت ننمایند، 

ممکن است این افراد که بازوان قدرتمندمسئوالن 
هستند، سرمایه های خود را به دیگر کشورها ببرند.
در همین رابطه پیشنهاداتی از چند کشور داریم که به 
طور واقعی فرش قرمز برایمان پهن کرده اند اما عالقه 
به کشور و مردم خوب وطن ما را در ماندن مصمم 
کرده است هر چندنیاز به توجه جدی دست اند کاران 

داریم.
علی عصاره دیگر عضو هیات مدیره شرکت فناوری 
حرارت تبدیل نیز با بیان این که طی این چند سال، 
تالش کرده ایم تا بتوانیم کمک حال صنعت کشور 
همراه  هم  اشتغالزایی  حوزه  در  و  باشیم  تولید  و 
تمام  با  ساخت:  نشان  خاطر  باشیم،  نظام  و  دولت 
سختی هایی که در حوزه ارز در سالهای 96 تا ۱۴۰۰ بود 
را با  به دلیل نوسانات زیاد که انجام کارهاوبرنامه ها 
اخالل مواجه کرده بود، ما با همت و پشتکار و تعریف 
موفقیت واقعی برای مجموعه راه اندازی شده، کارها 
را پیش بردیم و به لطف خدا با گسترش مناسب و 

اقدامات مثبت، در حرکت روبه جلو هستیم.
است،  راهمان  برسر  مختلفی  مسائل  افزود:  وی 
و  کارفرما  با  ارتباط  مالیات،  دولتی،  ادارات  با  ارتباط 
غیره اما در تالشیم با سعی واال روز به روز به اهداف 
متعالی خودنزدیک شویم. عصاره گفت: نقدینگی از 
مهم ترین مولفه های رشد کار ما می باشد.متاسفانه 
که  کارفرما  ازسوی  می کنیم  اجرا  که  پروژه هایی  برای 
دریافتی  ۲۵درصد  فقط  ابتدا  هستند.در  دولتی  اکثرا 
مبلغ  درصد   ۵۰ به  کار  شروع  برای  که  داریم.درحالی 
برای تهیه لوازم و مواد اولیه کار نیاز داریم.این موضوع 
پرتالش  عضم  می کند.    روبرو  چالش هایی  با  را  ما 
هیئت مدیره همچنین گفت: ضمانت نامه هایی که 
بانک برای ارائه وام از ما طلب می کند، برای مجموعه 
و  همکاری  توجه،  که  آورده  وجود  به  را  سختی هایی 
مرتفع  در  مربوطه  مسئوالن  موثر  تصمیمات  اتخاذ 
پرتوان  مدیر   . است  ضروری  معظالتی  چنین  شدن 
کمک  به  که  کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  شرکت 
استان  مسئوالن  نظری  بلند  و  همت  به  و  رسانه ها 
و کشور بتوان به نتایج مطلوب رسید تا هم رضایت 
عمومی جلب شودو هم کشور روز به روز در عرصه 
بین الملل به جایگاه علمی، صنعتی و عملی مناسب 

دست یابد.

، پتروشیمی و فوالد کشور ترموچنج، همیار صنعت نفت، گاز


