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همایش بزرگ احیای
سالمت در دهکده سالمت پروفسور
"جعفریان"
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مالقات مردمی
شهردار
شهریار
با شهروندان

همایشــی باموضوع ســامت باحضورمدیران
مدرسه بهار(آقای کالنتری) مدرسه پژوهش(خانم
فاضل)مدرســه ســرامد(خانم حدادی)مدرســه
سحر(خانم صائبی وجلیلی)...
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توزیع3هزارجلدمصحف
کمعالمتدرمدارسابتداییشهریار

امامجمعهشهریار:

کسی منکر گرانی و برخی بی عدالتی ها در جامعه نیست
2

اتمام عملیات عمرانی احداث المان
میدان منصوریان ،در روزهای آینده
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برگزاری مراسم معارفه رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار

مجموعههای
ورزشی همچنان
پذیرای مردم اند
به دنبال وقوع زلزله در شهریار رئیس شورای
اسالمی شهر شهریار از تمامی اماکن و سالنهای
ورزشی در منطقه اندیشه بازدید کرد .

2

اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان
شهرداری پرند ،در برابر کزاز

2

با حضورمســئوالن اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی استان
تهران،مراســممعارفه«عبدالرضاعلیپناه» بهعنوانرئیساین
اداره برگزارشد .
قهرمانی -خبرنگار جم جم:با حضور فارســی ،معاون
توسعه مدیریت و پشــتیبانی اداره کل و عمرانی مسئول حراست
وکارکنان اداره فرهنگو ارشــاد اسالمی شهریار مراسم معارفهو
اعطایحکمعلیپناهبهعنوانرئیسادارهفرهنگوارشاداسالمی
شهریاربهویاعطاگردید.بنابرهمینگزارش،دراینمراسممعاون
توسعهمدیریتوپشتیبانیادارهکلدرسخنانیباتشکرازعلیپناه
کــه 14ماه عالوه بر مســئولیت اداره فرهنگو ارشاداســامی
بهارســتان در این اداره نیز قبول مسئولیت نموده به توانمندیهای
باالیمدیریتویاشــارهکرد.درادامهعمرانی،مسئولحراست
اداره کل نیز در سخنانی به ویژگی های شهرستان شهریار از لحاظ
جمعیتی و تعدد اقوام اشاره کرد و نیروهای کارکنانی اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهریار را سرمایههای بی بدیل اداره کل برشمرد
.وی اظهار امیدواری کرد با توجه به سوابق مدیریتی و تجارب علی
پناهدرآیندهشــاهدرشدوشکوفاییبیشتریدرعرصهفرهنگو
هنر خواهیم بود .شــایان ذکر است عبدالرضا علی پناه پیش از این
مسئولفرهنگیاستانتهران،معاونمشارکتهایمردمی،معاون
هنریوسینماییادارهکلورئیساداراتشمیراناتوشمالتهران
وبهارستان بوده است.دربخش پایانی این مراسم ازسوی فارسی
معاونتوسعهمدیریتحکمعلیپناهبهعنوانرئیسادارهفرهنگ
وارشــاداسالمیشــهریاربهویاعطاءگردید.دربخشیازحکم
صادره آمده است  :انتظار می رود باهمراهی ،همدلی وهمکاری با
مدیران شهرستان و اصحاب فرهنگ و هنر  ،زمینه رشد و پویایی
بخشــهای مختلف فرهنگی و هنری زمینه تحقق سیاست های
فرهنگی دولت تدبیر و امید را فراهم آورید .

شهرکاشی شهریار ؛بزرگ ترین نمایشگاه ساختمانی استان تهران
حجت خزلی ،مدیرمجموعه شهرکاشی شهریار

درسالهای گذشته فروشگاهی
درشهرقدس افتتاح گردیدوبااستقبال
مشتریانهمراهگردیددوبرایگسترش
تصمیم براین شدتاشعبات دیگرافتتاح
گرددودرسال 96شعبه دوم درمنطقه
شهریارنمایشگاهی برای مشتریان
بومی تاسیس گردید.این فروشگاه
بااستقبال ویژه شهرداروفرماندار و
رییس اصناف شهریارصورت گرفته
وازحمایت های ویژه برخورداربوده وبه
عنوان کارآفرین برتردرزمینه کاشی
انتخاب گردیده است.
انتخاب کاربانوان دراین فروشگاه به
علت ظرافت کاروسالیق خانم هابوده
ودرآگهی های داده شده ازافرادتحصیل کرده دعوت به کارشده وازاستقبال باالیی برخورداربوده
است .
بازخورد این مجموعه رضایت مشتری هابه علت مشتری مداری وانتخاب پرسنل مناسب بوده
استوهیچگونهشکایتیازسویاصنافنداشتهایماینمجموعهعالوهبرمشتریانشهریارازتمامی
مناطق مشتری داشته وتشویقی برای افتتاح شعبات بعدی بوده است .

نسترن راست خدیو،مدیرداخلی
شهرکاشی غرب استان تهران

نسترنراستخدیودارایمدرکلیسانسITمدیرداخلی
شهرکاشی شهریاردر استان تهران دارای سابقه کاری
درشغل پیمانکاری وسه سال فعالیت درحوزه بازرگانی
وحسابداری و  ITاست وی میگویدازشغل خودرضایت

کافی داشته وازاینکه شغلی مردانه پسنداست اماباروحیه
وی سازگاراست وازاین شغل خرسنداست زیرابرروحیه
ویتاثیریمثبتداشتهاستاومیگویداگربازهمبهگذشته
برگردماینشغلراانتخابکردهوفعالیتمیکنم.
وی درادامه میگویدازاین که دراین محیط هرروز
دکوراسیونیجدیدبارنگهایگوناگونوتنوعجدیدمیبینم
روحیه میگیرم وشاد می شوم دراین محیط دکوراسیون
هابه صورت چیدمان وباتنوع بسیارجدیدمی باشد.
امااوازسختی های کارخودنیزمی گوید:هرکاری سختی
های خود را دارد و مابایدسختی هاراتحمل کرده وبه آسانی
برسیم مدیریت وبرخوردمدیران برروی نیروهادرمحیط
کاربسیارتاثیرگذاراست
وی ازشعبه دوم درشهرقدس میگویدکه مشغول
فعالیت است ودرخدمت مردم عزیزشهرقدس
میباشدجشنوارههاییدراینفروشگاهبرگزارمیگردداین
جشنوارههادرفصلهایخوابصورتمیگرددکهشاملماه
مبارکرمضانوماهمحرموصفرمیباشدوازاواخرآذرتااوایل
بهمن کاشی سرامیک به صورت ویژه به فروش
میرسدوازتخفیفات ویژه برخورداراست .این فروشگاه
بامتراژ1300متربه عنوان بزرگترین کلینیک کامل

ساختمان می باشددراین فروشگاه ازصفرتاصدداخل
ساختمان وبیرون ازساختمان شامل چینی چسب کاشی
سرامیککابینتهودسینگگازو...بهفروشمیرسددراین
فروشگاه بالغ بر100برندبه فروش می رسدکه این
برندهاهیچوقت به صورت تقلبی عرضه نمی گرددوامکان
تقلب دراین برندهاوجودندارد ومافقط به صورت نماینده
انحصاریدراینبرندهایکاشیسرامیکمیباشیم.
طی نظرسنجی که درفروشگاه صورت میگیردمشتریان
ازرضایت کامل برخوردارندوازاینکه تمام محصوالت
رادریک محیط میتوانندبه صورت یکجادریافت
کنندودرکوتاه ترین زمان احساس رضایت کرده
وماهمچنان ازایده هاانتقادات وپیشنهادات استقبال
کرده ایم .مادراین فروشگاه دکوراسیون زنده داشته
وتمامیدکوراسیونهاراچیدهودرمعرضدیدمشتریانقرار
می دهیم واین تاثیربسیاری درجذب مشتری داشته است
همه ی بارهاازدرب فروشگاه بارزده شده وبه منزل انتقال
می یابد.این فروشگاه تمایل زیادی براین داردباتمامی
ادارات وسازمان های خصوصی دراین زمینه فعالیت داشته
وبرخی ادارات مانندتامین اجتماعی ودوشرکت خصوصی
درماههایگذشتهبااینفروشگاهنیزهمکاریداشتهاند.
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اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان
شهرداری پرند در برابر کزاز

طرح واکسیناســیون
کزاز با همکاری شــبکه
بهداشت شهرستان رباط
کریــم در بیــن کارکنان
شهرداری پرند اجرا شد.
بــه گــزارش روابط
عمومی شــهرداری پرند،
معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری پرند از واکیسنه شدن
ی کزاز خبر داد.
پرسنل شهرداری در برابر بیمار 
روح اله حســنی با اشــاره به اهمیت سالمتی در محیط کار
گفت :به منظور جلوگیری از شــیوع بیمــاری کزاز و همچنین
ارتقــای بهداشــت و کنترل عفونت و ایمن نمــودن کارکنان
شهرداری پرند واکسن بیماری کزاز به آنها تزریق شد.
رئیس شورای اسالمی شهر شهریار :

مجموعههای ورزشی همچنان
پذیرای مردم اند

به دنبال وقــوع زلزله
در شهریار رئیس شورای
اسالمی شــهر شهریار از
تمامی اماکن و ســالنهای
ورزشی در منطقه اندیشه
بازدید کرد .
بــه گــزارش پایگاه
اطالع رســانی شــورای
اسالمی شهر شــهریار ،وی در این بازدید افزود  :تمامی زمین
های چمن و ســالن های ورزشی مسقف برای برپایی چادر در
اختیار مردم برای اســکان موقت قــرار گرفته و همچنان این
سالنها پذیرای مردم هستند .
مهدور تاکید کرد  :تعداد بسیاری از خانواده ها در زمین های
چمن و پارکها و سالنهای ورزشی که از امنیت بیشتری در هنگام
وقوع لرزه برخوردار است استقرار یافته اند .
رئیس شــورای شهر شهریار در پایان خاطرنشان کرد :آنچه
که مهم اســت این است که مردم باید آرامش خود را حفظ کنند
و مسیر خدمات رســانی به نیروهای امدادی را باز و از ترافیک
در شهر خود داری کنند .

توزیع3هزارجلدمصحفکمعالمت
درمدارسابتداییشهریار

مدیر آموزش وپرورش شــهریار از توزیع
3هزار جلــد مصحف کم عالمت بین مدارس
ابتدایی شهریار خبرداد
به گــزارش دفتر اطالع رســانی وروابط
عمومی آمــوزش وپرورش شــهریارمجید
پارســا با اعالم این خبرافزود :با رایزنی های

اتمام عملیات عمرانی احداث المان
میدان منصوریان ،در روزهای آینده

شهردار فردوسیه از اتمام عملیات عمرانی پروژه المان میدان
منصوریان خبر داد .
به گزارش خبرنگار جام جم ،عليرضا اســدي افزود  :با توجه
به اینکه ایجاد المان مناســب برای میادین شــهر در دستور کار
شــهرداری قرار گرفته بود  ،المان مناســب و در خور شهروندان
فردوسیه در نظر گرفته شد و عملیات اجرایی آن در مسیر پایانی
است .وی افزود :با پیگیری ها و تالش هایی که توسط همکارانم
در شــهرداری انجام گرفت خوشــبختانه امروز شاهد به پایان
رســیدن این پروژه در میدان شــهید منصوریان هســتیم تا در
آینده ای نزدیک با حضور مسئولین این پروژه افتتاح و در اختیار
شهروندان قرار گیرد.

سومین همایش کشاورزی پایدار
در محل تاالر بزرگ شباهنگ

درسال  1352با اجرای طرح
اقتصادی نمودن شرکتهای
تعاونی روستایی  6 ،شرکت
تعاونی در شهرستان شهریار
ادغام و با نام "شرکت تعاونی
روستایی شباهنگ شهریار"به
فعالیتخودادامهدادند.
این شرکت با احداث واحد
های اعتباری ،فروشگاه مصرف
محلی ،فروشگاه لوازم خانگی ،
استخرهایدوقلو(زنانهومردانه
)  ،مجموعه تفریحی سرپوشیده
پارک آبی  ،استادیوم  12هزار
نفری با زمین چمن مصنوعی،
سالن رزمی ،سالن تیراندازی،
پیست دو و میدانی  ،خوابگاه،
تاالرهای پذیرایی  ،رستوران،
انبار  5هزار تنی با سردخانه زیر
صفر و باالی صفر ،مرکز آموزش،
هتل گل گندم در مشهد مقدس،
هتل گل در عباس آباد مازندران،
دفترگردشگری رهاد گشت
شباهنگ،کلینیکگیاهپزشکی
و فروشگاه نهاده های کشاورزی
نوآورانحیاتپاک سعیدرارائه
خدماتی ارزنده و شایسته به
مردم عزیزدارد .شرکت تعاونی
شباهنگ برای فعالیت هرچه
قوی تر در عرصه کشاورزی
و خدمت رسانی به اعضاء و

کشاورزان  ،اقدام به خرید 70
درصد از سهام شرکت نوآوران
حیات پاک نمود که در سال
 1387توسط گروهی از نخبگان
بخش کشاورزی کشور تاسیس
و به عنوان اولین شرکت فعال
در بخش تولید و واردات مواد
بیولوژیک به منظور کنترل
و مبارزه با آفات و بیماریهای
گیاهی به صورت غیر شیمیایی
تاسیس گردید .این شرکت
نمایندگی شرکتهای معتبر و
فعال در عرصه بیولوژیک اروپا
همچونشرکتراسلانگلستان
،شرکتپروبلتهاسپانیاوشرکت
فرو بانک هلند را دارا می باشد
که با اخذ مجوز واردات از
سازمان حفظ نباتات کل کشور
بهترین و به روزترین محصوالت

آقای کلهر ،مدیر عامل شرکت نو آوران حیات پاک

دکتر مجید بصیرت ،عضو هیات علمی موسسه آب و پاک

صورت گرفته بــا اداره کل آموزش وپرورش
شهرستانهای استان تهران و معاونت آموزش
ابتدایــی اداره کل متبــوع و با هــدف بهبود
یادگیــری وقرائت روان وســلیس آیات الهی
(قرآن مجیــد) و ارتقاء آمــوزش قرآن کریم
در مدارس ابتدایی این 3هــزار جلد در اختیار
مدارس قرار گرفت .
وی در پایــان با بیان اینکــه آموزش این
پیــام جاودانه ی الهی از مهــم ترین اهداف
تعلیــم و تربیت در میان دانش آموزان اســت
اظهارداشــت :مهمتریــن رویکــرد برنامه
آموزشــی قرآن جامعیت آموزشــی قرآن و در
راس آنها رو خوانی صحیح است.

روز دنیا را توزیع می نماید و
همچنین با اخذ مجوز تولید از
سازمان حفظ نباتات اقدام به
تولید انواع تله های فرمونی
همچون تله مکفیل  ،سراتراپ
 ،دلتا  ،تله های سطلی با برند
شرکت نوآوران و شرکت تعاونی
روستایی شباهنگ شهریار
نموده است و با ایجاد نمایندگی
های مختلف در سراسر کشور و
حضوردرمناقصاتبخشدولتی
و خصوصی محصوالت خود را در
سراسرایرانتوزیعمینماید.
شرکت نوآوران حیات پاک در
سال  1393با بخش کشاورزی
شرکت تعاونی روستایی
شباهنگ ادغام و به منظور باال
بردن سطح آگاهی و علمی و
تخصصی کشاورزان منطقه از

آقای مهندس حسین عسگری
معاون کشاورزی و آموزش و پژوهش
شرکت تعاونی شباهنگ

برندگان ارجمند مراسم قرعه کشی سومین همایش کشاورزی پایدار

www.jamejamonline.ir

کسب رتبه عالی ستادپروژه مهر
شهریار در بین مناطق 21گانه
شهرستان های تهران
مدیر آموزش وپرورش شــهریار از کســب رتبه عالی ستاد
پروژه مهر شهرســتان شــهریار بین مناطق  21گانه آموزش
وپرورش شهرستانهای استان تهران خبرداد.
به گزارش دفتر اطالع رســانی و روابــط عمومی آموزش
وپرورش شهریار :براســاس ارزیابی صورت گرفته از اقدامات
پروژه مهر توســط کارشناســان اداره کل آمــوزش و پرورش
شهرســتان های اســتان تهران آموزش وپرورش شهرستان
شهریار حائز رتبه عالی در اســتان شد.مدیر آموزش وپرورش
شــهریار ضمــن تبریک به همــه مدیــران و فرهنگیان این
شهرستان به جهت کسب رتبه عالی در پروژه مهر  96از تالش
های آنان در اجرای پروژه مورد نظر تقدیر و تشــکر کرد.پارسا
با اشاره به نقش برگزاری نمایشگاه دستاورد های مدارس با نام
دوباره تدبیر ،دوباره مهر در فرایند این پروژه ،کســب این رتبه را
مدیون زحمات بی دریغ مدیران دانست
امام جمعه شهریار:

کسی منکر گرانی و برخی بی عدالتی ها در جامعه نیست

امامجمعهشهریاردرمراسمگرامیداشتحماسه
۹دیماهبااشارهبهبرخیمشکالتموجوددرجامعه
گفت :کســی منکر گرانی و برخی بی عدالتی ها در
جامعه نیست ،اما نباید آب به آسیاب دشمن ریخت.
به گزارش خبرنگار جام جم ،حجت االســام
موسی ســالمی در مراســم گرامیداشت حماسه
 ۹دی ماه که با حضور آیت اهلل ســید احمد خاتمی
در مصلی شــهریار برگزار شد ،طی سخنانی گفت:
یکی از اتفاقاتی که درسال  ۸۸افتاد ،توهین به خط
قرمزهاینظامبودکهالحمدهللباحماســهیوما۹...
دی مردم تو دهنی محکمی به دشمن زدند.
ویاضافــهکــرد:برخیازدشــمنانداخلیو
خارجی کار انقالب را در پی فتنه ۸۸تمام شــده می
دانستند و سفره انقالب را برچیده بودند ،اما از نیروی
مردم و عالقه آن ها به ایران و اســام و نظام غافل
مانده و در محاســبات خود اشتباه کرده بودند که به
لطف خدا شر آن ها به خودشان برگشت.
امام جمعه شهریار گفت ۹ :دی باید در تاریخ به

ظرفیت کلینیک گیاهپزشکی
شباهنگنیزبهرهمندگردید.
شایان ذکر است به مدت سه
سالمیباشدکهشرکتنوآوران
حیات پاک به مناسبت روز
جهانی بدون سم ،همایش بزرگ
کشاورزی پایدار را با محوریت
آموزش های نوین کشاورزی
برگزار می نماید که امسال نیز
این همایش در پنجم دیماه در
محل تاالر بزرگ شباهنگ با
حضور  300نفر از کشاورزان،
کارشناسان و فعاالن عرصه
کشاورزی در سطح کشور
برگزار گردید .دو مبحث مهم
آبیاری تحت فشار و استفاده
از ریز مغذی ها به منظور رشد
بهتر گیاهان توسط کارشناسان
صاحب فن شرکت بنیز تجهیز
آقایان بابک صابر و دکتر مجید
بصیرت ،عضو هیات علمی
موسسه آب و خاک ،در همایش
امسالارائهگردید.
امیدواریم هر ساله بیش از
پیش شاهد پیشرفت علمی
صنعت کشاورزی در میهن
عزیزمانباشیم.

یادگار بماند که نسل آینده بدانند روزگاری مردم با
رشادت های بسیار جلوی دشمن ایستادند و هدف
دشمنان و نیتشــان که ضربه زدن به اصل دین و
نظام بود ،را با بن بســت مواجــه کردند ،زنده نگه
داشــتن این روز و شهامت مردان وزنان این مرز و
بوم و اتحاد و یک دستگی آن ها را به دشمن نشان
خواهــد داد ،تا دیگر نمی توانند به نظام چشــم بد
داشــته باشند.وی افزود :شاید گرانی باشد و برخی
بی عدالتی ها صورت بگیرد و گاهی مشــکالت و
گرفتاری ها هست ،اما این ها نباید بین مردم تفرقه
بیانــدازد ،به لطف خدا ما از نعمت رهبری و وحدت
رویه که نظام اســامی از آن برخوردار است ،بهره
می بریم.
ســالمی گفت :نباید بــا اعتراضات این چنینی
دشمنشادکنباشیمو آبدر آسیابدشمنبریزیم
واگر وحدت بین مردم باشــد ،کسی جرات نخواهد
کرد به این کشــور چشم بد داشته باشد واین خط۹
دی خواهد بود که به یادگار در تاریخ می ماند.
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بررسیراهكارهایاجرایطرحجامعهایمن
درسایرشهرهایشهریار

جلســه بررســی راهكارهــای
اجــرای طــرح جامعــه ایمــن
در سایر شهرهای شــهریار با هدف
استفاده از تجربیات موفق شهرداری
اندیشهباحضوربهروزکاویانیشهردار
اندیشه ،صادق جعفری رئیس شورای
اســامی ،اعضاء شوراها و شهرداران
شهرهای شهرســتان ،کارشناسان
فرمانداری،دکترقرهباغیرئیسکانونروانشناسانشهرستانشهریار،مسئولین
نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و دبیر جامعه ایمن شهر اندیشه ،برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شــورا و شهرداری اندیشه،بهروز کاویانی شهردار
اندیشــه در این جلسه اذعان داشت :شــهرداری و دبیرخانه جامعه ایمن شهر
اندیشه ،آمادگی کامل جهت هرگونه مساعدت در راستای ایمن سازی و تحقق
جامعه ایمن در دیگر شهرهای شهرستان شهریار را دارد.جعفری رئیس شورای
اســامی نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ،شهر اندیشه را نمونه یک
شــهر کامل با الگوهای مناسب شهرســازی و ایمنی دانست و گفت :شورای
اســامی از هر گونه حمایت شــهرداری و جامعه ایمن در بستر سازی و ایمن
ســازی دیگر شهرها ،دریغ نخواهد کرد.گفتنی است ،در این جلسه که در محل
ســالن جلسات شــهرداری صورت پذیرفت ،گزارش اقدامات دبیرخانه جامعه
ایمن شهر اندیشه در راستای ایمن سازی سطوح مختلف شهر ،ارائه گردید.

مالقات مردمی شهردار شهریار
با شهروندان

مهندس درخشــان نســب
شــهردار شــهریار بــه همراه
مهندس وکیلی و فروزنده بخش
از اعضای شورای اسالمی شهر
،مهندس حســین زاده معاونت
شهرســازی ومعماری وســایر
مســئولین در دیــدار چهــره به
چهره وحضور در میان مراجعین
در سالن جلســات دفتر شهردار
ضمن بررسی مشکالت مطروحه ،دستور رفع مشکالت را صادر نموده وبرخی
از درخواســت ومشکالت را نیز جهت بررسی ورســیدگی بیشتر به واحدهای
مربوطه ارجاع داد.
جلب رضایتمندی شهروندان ،ارتباط بدون واسطه مردم با شهردار وتکریم
ارباب رجوع از اهداف برگزاری مالقات مردمی با شهروندان می باشد.

همایش بزرگ احیای سالمت
در دهکده سالمت پروفسور "جعفریان"

همایشی باموضوع سالمت باحضورمدیران مدرسه بهار(آقای
کالنتری) مدرسه پژوهش(خانم فاضل)مدرسه سرامد(خانم
حدادی)مدرسه سحر(خانم صائبی وجلیلی)واولیای دانش آموزان
این مدارس دردهکده سالمت واقع درفاز1اندیشه خیابان درختی
باپذیراییقنادیتوتکیزدیبرگزارگردید:
دکترحسن تقوی :
علم به دوقسمت تقسیم می شودعلم دین وعلم بدن کسی که علم
بدن رانمی داندآن دنیابازخواست می شود.
اصول تغذیه 10بنداست وبارعایت آن بیمارنمی شویم مانند :فلفل
قر مز  ،آ ب  ،ر و غن  ،نمک  ،ر ب  ،قند  ،شکر  ،سبز یجا ت  ،آ و یشن ،
مصرف یون هادرهررفتارغذایی اعتدال داشته باشیدبرای
مثال درروزچندین وعده غذایی میباشندمابایداعتدال
رادرآنهاراعایت کرده صبحانه تاساعت 9صبح خورده شودوشام
درزمان عصرقبل ازغروب آفتاب ویک ساعت بعدازنمازمغرب

وعشابهترین زمان می باشدووعده ناهارراحذف کرده واعتدال
به این صورت برقرارمیشودمتاسفانه مادرگیروعده غذایی های
متفاوت میباشیم اماغذای سالمی استفاده نمیشود.ازکودکان
سن پایین تا15سالگی:خوردن غذاهای گرم اعتدالی برای مادران
درزمان شیردهی توصیه شده زیراهای گرم وسردباعث بیماری
کودک میشودغذاهای گرم باعث ایجادزردی درکودک وغذاهای
سردباعث نفخ درکودک می شود وباعث دل دردهایی درکودک شده
دمنوش های خانگی مانندآویشن باعث بهبودبیماری می شود
رسیدن کودک به 10ماهگی گاهی باسردی سروجلوامدن گردن
مواجهمیشودتوصیهمیشودتا2سالگیشیرمادروسفتنگهداشتن
پیشه کرده ودرسال اول ابتدایی ضعف درسی وجودداشته بابررسی
های ایجادشده متوجه نخوردن صبحانه مصرف کم شیروتخم
مرغ میشویم علت رامیابیم خوردن غذاهایی که کلسیم باالیی
دارندوخوردن عصرانه ولبنیات برای سنین باالترتوصیه می شود.

نگارمصدق
مدیرروابطعمومیشرکت
شباهنگ

خانم مصدق ،معاون گردشگری و خدمات رفاهی و مدیر روابط
عمومی شرکت تعاونی شباهنگ

قنادیتوتک
تهیهکنندهشیرینی
وکیک با روغن ارده
کنجد و عسل طبیعی
وارد سبوس دار
وتخم مرغ محلی
می باشد
با مدیریت فالح
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مدرکگرایی یکی از ابعاد افزایش معضل بیکاری
جنس بدون گارانتی نداریم وصداقت اساس کار ماست

دارای مدرک
ساالرکشوری
کارشناسی عمران وکارشناسی
ارشدعمران ومدیرعامل شرکت
پایدارسازی راوین ومسئول عمرانی
ستادنمازجمعه اندیشه ودارای
مسئولیت فروش درفروشگاه های
بزرگ ساالر است.
ساالرکشوری از نوجوانی مشغول فعالیت در
زمینه های گوناگون بوده وهمراه پدردر
فروشگاه های بزرگ ساالر درتولیدمحصوالت
چوبی خانگی مشغول بوده .هم اکنون دوفروشگاه
درشعبات گوناگون داشته وبه فعالیت خودادامه
میدهد.
تمامی تولیدات دراین فروشگاه به صورت
داخلی بوده وازواردات وتولیدات خارجی
جلوگیری کرده زیراحمایت ازتولیدملی وظیفه
هرفردایرانی می باشد95درصداین موادخام
به صورت داخلی بوده وباکیفیت باالعرضه می
گردد.
کارآفرینی دراین حوزه زیادبه مدرک تحصیلی
احتیاجی نداردبیشتربه تجربه وتالش وتخصص
وفنی نیازداردامروزه بحث عمده ای که هم
سن و ساالن مادردانشگاه ها برآن عقیده دارند
بحثمدرکگراییمیباشددانشجویانبراینتوقع
می باشندکه درصورت پایان چهارسال تحصیل
ودریافت مدرک واردحوزه مدیریت شونداین
افراد آینده خودرادرمدرک دیده و توقع واردکار
شدن رادارنداما پیشنهادمن به عنوان فردی
کارشناسی
مدرک
ودارای
کارآفرین
ارشداینگونه است که افرادبایدبراساس
تجربه وتالش درکنارمدرک تحصیلی خودوارد
حوزه کارشوندتوقعات خودراپایین آورده
وهرفردبایدازخودشروع کند هرفردی امروزه
می تواندبه نوعی کارآفرین باشدواین
کارآفرینی نیازمندایده نو وتالش وهدف می
باشد.رازموفقیت مادراین حوزه پشتکاراست
به گفته بزرگان اقتصاد این مهم نیست که
دربیابان یک عده ای خاک بفروشیم این مهم
این است دراین وضع نابسامان اقتصادی
محصول خودرابه خارج ازکشورصادرکرده
وباهمت مسئولین این صادرات تحقق می یابد.
امروزه درجامعه تولیدکننده قشری مظلوم است
زیراتولیدات صورت میگیرد امافروش وحمایت
وجودنداردواین باعث می شودبه واردات روی
آورند پس این قشربایدموردحمایت دولت
درزمینه تسهیالت وام ها وتخفیفات مالیاتی
قرارگیرند.کارآفرینی مقطعخاصینداردهرسال
میتوان کارآفرینی جدیدبودهرزمان که ایده
جدیدباشدکارآفرینی صورت میگیردوبه دنبال
وسعت کارمی باشیم .اقصادمشکل همه ی مردم
است ووضع نابسامان جامعه باعث کاهش اشتغال
شده وانشااهلل ازپتانسیل های کشوردرجهت
رشدکشورمان به خوبی استفاده شود.دربحث
فروش بایدفروشندگان مادقت براین داشته
باشندکه بادادن تخفیفات مشتری جذب
میشوداماازمیزان کیفیت نکاهنددرفروشگاه
ساالرمبلمان به صورت اقساط بدون
سودوباکیفیت برترعرضه می گردد.

فروشگاه بزرگ مبل ولوازم خانگی :
شهریاربلواررسول اکرم (ص)روبروی ستادفرماندهی 20متری
شهیدیعقوبی 02165250730-02165229165

صنعت مبلمان در ایران از چند سال پیش تاکنون
پیشرفتهایقابلقبولیداشتهودرتولیدچوبوساختانواع
مبلمان حرکت رو به رشدی را آغاز کرده است؛ در این گزارش به
تولیدوتجارتمبلماندرایرانوخالءهایموجوددراینصنعت
پرداختهمیشود:
ازروزگارانکهنتابهامروزچوبوکاالهایساختهشدهازآن،
تامین بخش مهمی از نیازمندی های جوامع بشری را عهده دار
بوده است .اگرچه محصوالت مختلفی باهدف جایگزینی پابه
عرصهگذاشتهومیگذارندلکن،دربسیاریازمواردکمترکاالیی
رامیتوانیافتکهجامعیتخصوصیاتبهینهچوبراداراباشد.
چوب به عنوان ماده ای با سرعت تجدیدپذیری باال ،سازگار با
محیطزیستوقابلبازگشتبهطبیعت،خواص مهندسیویژه
منحصربه فرد و سهولت تبدیل وفراوری ،گوی سبقت را از سایر
محصوالت رقیب ربوده و بررسی روند تمایل به مصرف چوب
وکاالهای چوبی در دنیا موید همین مساله می باشد .افزایش
جمعیت،توسعهفرهنگیوهوشیاریجوامعبشریدرخصوص
ضرورت کاهش استفاده از مواد سنتزی و مصنوعی باهدف
کاهشآلودگیهایزیستمحیطیهمگیعواملتقویتکننده
رشد روند استفاده از چوب وکاالهای چوبی است .صنایع چوب
وکاغذازنظرتنوعمنابعمصرفیوتنوعمحصوالتتولیدیجزو
بزرگترین صنایع دنیا تلقی می گردد که گاهی پایه های اقتصاد
برخی از کشورهای بزرگ توسعه یافته ی صنعتی برآن استوار
است.صنعتمبلماندرایراناز ۵۰سالقبلپیشرفتهایقابل
قبولی داشته و در تولید چوب و ساخت انواع مبلمان حرکت رو
به رشدی را آغاز کرده است .امروزه استفاده از مبل تنها مختص
ثروتمندان نمی باشد و مبلمان به عنوان کاالی اساسی در اکثر
منازلمورداستفادهقرارمیگیرد.کشورایرانبادارابودندههزار
سالگنجینهتاریخیتمدن،فرهنگ،هنرومعماری،ارزشهای
اصیل و متنوعی را برای طراحی و زندگی مدرن در دست دارد.
یافته های تاریخی نشان می دهد قدیمی ترین شکل چهار پایه
که از سفال ساخته شده در حدود ۸۰۰۰سال قدمت دارد و اولین
فرم صندلی های امروزی ریشه در چهار هزار سال پیش دارد که

ازمنطقهاملشگیالنحفاریوبدستآمدهاست.عالوهبراینها،
نقوش زیبای یافت شده در ظروف و ابزار و همچنین دیوارهای
کاخ ها نشان می دهد که طرح انواع نشیمن و مبلمان مورد
استفاده در سرزمین ایران دارای شخصیت و اصالت خاص خود
میباشد.صنعتگرانایرانیدرزمینهمبلمانکالسیککهنیازمند
انجام کارهای هنری است ،ازجایگاه مناسبی در بین کشورهای
منطقهوجهانبرخوردارهستندوباوجودبرخینامالیماتهنوز
هم دستان توانمند صنعتگران ایرانی تحسین جهانیان رابرمی
انگیزد .اما در زمینه تولید مبلمان مدرن که نیازمند دستگاه
ها و ماشین آالت پیشرفته است ،کشورهایی که از فناوری و
تکنولوژی های پیشرفته تری در این عرصه برخوردار هستند،
جایگاهبهتریرابهخوداختصاصدادهاند.
محمدرضاکشوری یکی ازکارآفرینان درحوزه تولیدمبلمان
خانگی بوده وی دردوران نوجوانی ابتداباحرفه نجاری شروع به
کارکرده وباتالش وکوشش وتوسعه کارتوانسته تولیدراشروع
کرده وبدون هیچگونه آورده نقدی وروزبه روزباافزایش
تعدادنیروتوانسته کارگاهی راه اندازی کندوی براین عقیده
استکه درهرشرایطاقتصادیمیتوانفعالیتکرد.
شعارفروشگاه بزرگ ساالردوشعارراپیشه کرده است :جنس
بدونگارانتینداریموصداقتاساسکارماست.
وی باسیاستهایی که دراین فروشگاه اعمال کرده است دست
مردمراگرفتهوبهیاریجوانانپرداختهبااینتوصیفماپکهایی
دراین فروشگاه آماده کرده ودراختیارزوج های جوان برای
ایجادزندگی وازدواج آسان قرار می دهیم این پکهاباسودی
بسیاراندکواقساطبلندمدتدراختیارنوعروسانعزیزقرارمی
گیرد.دراینفروشگاه28نفربهصورتمستقیمو70نفربهصورت
غیرمستقیم مشغول به کاربوده وخرج زندگی خودراازاین
فروشگاه تامین میکنند.شعاراین فروشگاه صداقت است
صداقت موفقیت به همراه دارد.اعتقادمابراین است که مردم
یک منطقه بایدآن منطقه رااداره کنندمن خوشحالم ازاین که
انرژیخودراصرفکردهوازمسئولینتوقعحمایتداشتهباشند
وکارآفریناننمونهراانتخابکنند.

فروشگاه بزرگ مبلمان :
شهریارخیابان مصطفی خمینی نبش تقاطع بهشتی سمت راست
02165276414-02165276390

ضمیمه رایگان روزنامه در غرب استان تهران

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست غرب استان تهران :صفر کلهری

www.daneshpayam.ir

نمایندگی ویژه نامه شهریار ،مالرد ،اندیشه ،شهر قدس:
وحیدکربالییقهرمانی
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی غرب استان تهران02165445056:

www.jamejamonline.ir

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم
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آپادانا شهریار :هدف ما ارائه خدمات درخور نام اهالی غرب تهران

با توجه به تنوع زیاد در زمینه کاالهای
خواب ،ممکن است والدین در تهیه سرویس
های خواب برای کودکان و نوجوانان خود
دچار سردرگمی شوند و برایشان این سؤال
ایجاد شود که از چه برندهایی خرید کنند تا
از بهترین کیفیت ساخت بهره ببرند و در عین
حال استانداردهای سالمت را نیز داشته
باشند؟
در این خصوص خبرنگار جام جم با آقای
پژویان مدیر فروشگاه کاالی خواب کودک و
نوجوان آپادانا شعبه شهریار گفت و گویی
ه که به شرح زیر است:
داشت 

درباره شروع کار و عملکردتان توضیح دهید

که چرا وارد این کار شدید؟
مجموعه آپادانا شعبه شهریار با توجه
به سابقه همکاری با شرکت صنایع چوبی
آپادانا در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون
داخلی فروشگاه ها و نمایندگی ها و طراحی
سرویس های خواب تصمیم بر آن گرفت تا خود
نیز در زمینه فروشگاه داری و عرضه خدمات
به مشتریان اقدام نماید .لذا در شهریور ماه
سال  ۹۴و پس از بررسی های فراوان ،اقدام
به بازگشایی نمایندگی آپادانا در شهریار
کردند .شهریار به دلیل مرکزیت با شهر ها و
شهرک های اطراف خود مانند فاز های مختلف
اندیشه ،شهر قدس ،پرند و اسالم شهر مورد

توجه این مجموعه قرار گرفت.
 مشکالت شروع کارتان چه بود؟


فروشگاه آپادانا شعبه شهریار در میدان
فرمانداری افتتاح شد .بلوار کلهر ،ابتدای
بازار اصلی صنایع مبلمان و سرویس خواب
در این منطقه است .ورود یک برند با سابقه
چندین ساله ،ارایه خدمات از قبیل  ۲سال
گارانتی و  ۵سال خدمات پس از فروش ،وجود
شعب مختلف در سراسر کشورو حمل و نصب
رایگان باعث تفکیک این فروشگاه نسبت به
سایر فروشگاه های هم صنف منطقه شد.اما
با توجه به شهرت بازار یافت آباد جهت خرید
سرویس های خواب به ویژه سرویس خواب
نوزاد ،معرفی آن به اهالی از عمده مشکالت
در ابتدای شروع کار این مجموعه بود.

 رونــد ســفارش و ارایه محصــوالت به

مشتریان به چه شکل است؟
پس از انتخاب سرویس مورد نظر توسط
مشتریان فاکتور یا قرارداد منعقده به
کارخانه واحد فروش ارسال میشود و در
مدت زمان معین قطعات خریداری شده،
بسته بندی و وکیوم با آرم و لیبل تولید شده
و به صورت رایگان به منزل مشتری ارسال و
تحویل داده می شود .سپس نصاب فروشگاه
با هماهنگی با مشتری در ساعت مورد توافق
طرفین ،قطعات را مونتاژ و به مشتری تحویل

می دهد .دفترچه گارانتی که به صورت لیبل
دار و ممهور در زمان خرید به مشتری ارایه
شده توسط نصاب امضا و تاریخ نصب در آن
قید می شود .زمان شروع گارانتی تاریخ نصب
قطعات است.
رده سنی محصوالت تولیدی و جنس محصوالت

چیست؟

شرکت صنایع چوبی آپادانا ،در همه رده های
سنینوزاد،نوجوان،جوانوبزرگسالسرویس
خواب تولید می کند .سرویس های نوزادی به
صورت دو منظوره (نوزاد-نوجوان) تا  ۱۰سال،
سرویسهاینوجوانوجوانباابعاد۲۰۰در۹۰
و همچنین۲۰۰در ۱۲۰و سرویس های
بزرگسال (دونفره) نیز در ابعاد ۲۰۰در ۱۶۰
تولیدمیشود.
جنس سرویس های تولیدی به صورت
روکش مالمینه ،ام دی اف وکیوم (ممبران) و
تمام ام دی اف رنگ شده با قطعات چوب است.

به نظر خودتان کارها و تولیدات شــما چه

ویژگی خاصی دارد که مردم فروشــگاه آپادانا
را انتخاب کنند؟
گستردگی نمایندگی در سراسر کشور،
ارایه خدمات بهموقع ،احترام به مشتری،
ظرافت ،تمیزی و مهندسی در کارهای ارایه
شده و عمل نمودن به وعدههای اعالم شده
چه در خصوص جنس و چه در زمینه خدمات از

جمله خدمات این شرکت است.

پرفروش ترین محصوالت شــما شامل چه

محصوالتی میشود و به نظرتان دلیل استقبال
از این محصوالت از چیست؟
فروشگاه آپادانای شعبه شهریار با توجه
به نحوه دکوراسیون فروشگاه ،جدیدترین
کارهای تولیدی خود را به مردم ارایه می
کند .خوشبختانه سرویس های تولیدی
آپادانا هرکدام دارای مشخصه خاصی است
که باعث تمایز سرویس ها از یکدیگر می
شود .ولی میتوان سرویس های دیاکو،
کویین ،فلورانس و تدی را در بخش نوزادی
و سرویس های پرنس ،کویین ،رز ،کالج
و آرکانا را در بخش نوجوان و جوان جزو
پرفروش ترین ها دانست.
چه تمهیداتــی در فروش محصوالت برای

ســازمان ها و یا افراد با شــرایط خاص قائل
هستید؟
فروشگاه آپادانا شعبه شهریار برای
مشتریان خود تمهیدات خاصی جهت خرید
کاال ارایه می کند .یکی از تسهیالت عمومی
ما ،رایگان بودن هزینه حمل تا درب منزل و
نصب رایگان سرویس ها در منزل مشتری
است .همچنین با شرایط ارایه چک کارمندی یا
چک معتبر نیز فروشگاه آپادانا خدمات ارایه
می دهد .کافی است مشتریان با پرداخت

حافظ

 ۳۰درصد از مبلغ فاکتور خود مابقی آن را
به صورت چک تسویه نمایند .همچنین این
مجموعه آمادگی خود را جهت همکاری با
ارگان های دولتی و نهادها و کارخانجات تولیدی
اعالم می کند .نهاد یا سازمان مورد نظر کافی
است تا در خصوص ارایه تمهیدات و تخفیفات
خاص وارد مذاکره شود .این فروشگاه درصد
تخفیف بیشتری در این خصوص برای کارکنان
قایل می شود.
هدف اصلی فروشگاه آپادانا شعبه شهریار،
ارایه خدمات درخور نام اهالی غرب تهران
است و در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار
نمی کند.

 اســتانداردهای کاالهایتان به چه صورت

است و این مجموعه چه افتخاراتی در طی این
سالها کسب کرده است؟
شرکت صنایع چوبی آپادانا دارای استاندارد
 ، ISO 9001:2008استاندارد اروپا ،CE
برنده تندیس برترین مبلمان استاندارد اتاق
کودک در سالهای  ۲۰۱۰و  ،۲۰۱۱برنده
تندیس برترین مبلمان اتاق کودک Hofex
در سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۴و همچنین برنده
تندیس برند برتر از انجمن حمایت از حقوق
مصرف کنندگان در سال  ۲۰۱۵است .این
مجموعه تنها برند در صنعت چوب ایران با
عالمت استاندارد ایران است.

