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فرماندار مالرد خبر داد:

اشتغالزایی  1000نفر با فعالیت کاسپین و گل سرخ گمرگان
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ویــژه
رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار اعالم کرد:

رئیس اداره بهزیستی مالرد خبر داد:

اداره ورزش و جوانان
شهریار  ،پر کار و با برنامه

هشتاد و ششمین جلسه
شورای فرهنگ عمومی
شهرستان قدس برگزار شد

رئیسجمهور :

امکانات و زیر ساخت شهرستانهای
غرب تهران متناسب با جمعیت نیست
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تفاهم نامه همکاری میان
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
با جمعیت هالل احمر شهریار

|

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با
بیان اینکه این اداره با هدف دستیابی به سالمت
عمومی و همچنین تربیت ورزشکاران رشتههای مختلف برای
حضور در مسابقات کشوری و جهانی ،همواره با برنامه حرکت
میکند ،اظهار داشت :اقدامات ما همچون ایام گذشته تداوم
دارد و تالش میکنیم با تعامل مسئوالن استانی و مجموعه
دستگاههای شهرستان ،بهترین نتیجه را بدست آوریم.
به گزارش جام جم ،مجی د هاشملو در خصوص فعالیتهای
انجام شده در سال جدید هم ابراز داشت :در اولین اقدام به
همراه رئیس فدراسیون تکواندو (هادی ساعی) ،مسئوالن
و افتخارآفرینان شهرستان به دیدار پیشکسوت تکواندو
شهرستان (رحیم صفایی) رفته و از وی در منزلشان عیادت کردیم.
وی گفت :یکی از کارهای مفید ما در اداره ورزش ،شناسایی
استعدادها در رشتههای مختلف است .در همین رابطه با
تعدادی از ورزشکاران و قهرمانان رشته بدنسازی به مدرسه
استثنایی ضیافت رفته و از نزدیک با فعالیت این عزیزان
آشنا شدیم.
هاشملو خاطر نشان ساخت :به مناسبت ماه مبارک رمضان
اقدام به برگزاری مسابقات...

ضرورت پذیرش مسئولیت
اجتماعی از سوی دستگاهها
نسبت به معلوالن
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با فعالیت و برنامههای سرپرست ،شهرداری باغستان جان تازه پیدا کرده است
شهر باغستان از زمــان حضور محمدرضا شمسایی به
عنوان سرپرست شهرداری این شهر ،هم روی آرامش به
خود دیده و هم نفس تازهتری تنفس میکند.
سرپرست شهرداری باغستان در گفتگو با جامجم ،درباره
اقدامات خود در مدت زمــان پذیرش سرپرستی اظهار
داشــت :در این مــدت ،با هدف ارائــه خدمات متنوع به
مردم خوب باغستان ،کارهای زیادی در حوزههای مختلف
عمرانی ،فرهنگی ،امنیتی ،اداری و خدماتی صورت
پذیرفته که امیدواریم رضایت مردمی حاصل
شــود .شمسایی گفت :از جمله کارهای
ان ـجــام گــرف ـتــه در ای ــن م ــدت م ـیتــوان
بــه اجـ ــرای عملیات نـخــالــه بـ ــرداری از
اراض ــی خــادم آبــاد اش ــاره کــرد .وجــود
نخالههای ساختمانی و پسماند
در شهر ،یکی از مسائلی است که
زمینهساز به وجــود آمــدن چهره
بصری نــازیـبــای شهری اســت .در
همین راستا عملیات خاکبرداری از

معابر محله خادماباد با هماهنگی حوزه معاونت خدمات
شهری انجام پذیرفته است .
ش ــای ــان ذک ــر اسـ ــت ،ت ـ ــداوم عملیات
طـ ــرح پ ــرداخــت ــن ب ــه ت ـعــالــی س ـی ـمــا و
منظر شهری و پاکسازی محالت ،به
هـمــراهــی ش ـهــرونــدان بستگی دارد.
شهروندان میتوانند از طریق سامانه
، ۱۳۷نیاز خدماتی خود را به
ش ـهــرداری اطــاع دهند.
وی در خصوص تأمین
روش ـ ـنـ ــایـ ــی م ــح ــور
اص ـلــی بــاغـسـتــان
هـ ـ ـ ــم اذع ـ ـ ـ ـ ــان
داش ـ ـ ـ ـ ـ ــت؛ ب ــه
منظور کاهش
تـ ـ ـص ـ ــادف ـ ــات
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادهای و
افزایش ضریب

ایمنی تردد ،اقدام به رفع نواقص روشناییها و تامین اقالم
مورد نیاز (حد فاصل مسیر رفت و برگشت ورودی پمپ
بنزین شهید جهان آرا) کرده ایم .در این اقــدام ،سیستم
فنی مربوط و شبکه کابل کشی و اتصاالت بر جهای نوری
تهــای احتمالی از قسمت
بمنظور پیشگیری از ســرقـ 
فوقانی اجرایی شد.
یادآور میشوم تامین روشنایی در محورهای مواصالتی ،از
وظایف ادارات برق و راهداری است که شهرداری نیز در این
زمینه به آنان یاری میکند .سرپرست شهرداری باغستان
بــا هــدف ارت ـقــای سطح ایمنی و انتظامی شهر بــه همراه
رئیس شــورای شهر باغستان و فرمانده نیروی انتظامی
شهرستان مالقات کردند .
در این دیدار بر همکاری و تعامل بیش از پیش مدیریت
شهری باغستان و نیروی انتظامی در راستای کمک به حفظ
و ارتقای امنیت عمومی تاکید شد.
وی هـمـچـنـیــن ب ــه اج ـ ــرای ط ــرح ک ـمــک مـعـیـشـتــی مـیــان
مستمندان شهر اشــاره نمود و درایــن بــاره تصریح کرد؛
طــرح توزیع  ۵۰۰بسته حمایتی معیشتی همزمان با ایام

مــاه مـبــارک رمـضــان و در ادام ــه سلسله مــراحــل رزمایش
مواسات و کمک مومنانه ،در میان خانوارهای کم برخوردار
باغستان برگزار شد.
این طرح با هماهنگی فرمانداری ،ناحیه مقاومت بسیج
شهرستان ،دفتر امام جمعه باغستان ،پایگاههای بسیج
نواحی و شورای اسالمی شهر اجرایی شده است.
وی گفت :با رئیس و اعضای شورای شهر از محله نصیرآباد
بازدید کردیم و از نزدیک از وضعیت نظافت شهری و اجرای
پــروژ ههــای عمرانی بــه ویــژه پــروژههــای ساماندهی معابر
مطلع شدیم و به منظور رفع مشکالت و تسریع در اجرای
پروژهها دستورات الزم را صادر کردیم.
طــی ایــن سرکشی ،رونــد پیشرفت پــروژ ههــای آسفالت و
لکهگیری ،جدولگذاری و پیاده راهسازی بررسی و به منظور
اجرای بهتر و سریعتر آنها و جلب رضایتمندی شهروندان
تاکید شد.
* برگزاری جشن ترنم رمضان
هـمــزمــان بــا مـیــاد بــا س ـعــادت ام ــام حسن مجتبی (ع)،
بــا حــضــور پــاکـبــانــان پــرسـنــل ام ــور ش ـهــری و ف ـضــای سبز

رپرتاژ

شهرداری باغستان ،مراسم جشن ترنم رمضان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور امام جمعه باغستان ،اعضای
شورای شهر و مجموعه مدیران شهری در سالن ورزشی
شهدای خادم آباد اجرا گردید ،از مهمانان با افطار و شام و
برنامههای مختلف مفرح و فرهنگی پذیرایی شد.
شمسایی در ایــن خصوص اظهار داشــت :ایــن مراسم و
دورهمی بهانهای بود تا از تالشها و زحمات شبانهروزی
همکاران حــوزه امــور شهر و فضای سبز که نقش اصلی
در امــور نظافت و پیراستن سیمای شهر دارنــد ،تقدیر و
تجلیل شد.
ایشان همچنین از برگزاری جلسه بررسی عــوارض پذیره
اراض ــی مــوقــوفــه نــصــیــرآبــاد بــا حــضــور عضو ش ــورای شهر،
رئیس اداره اوقاف شهرستان ،معاونت فنی و شهرسازی
شــهــرداری ،نماینده حقوقی امــاک و مستغالت خبر داد:
در این جلسه پیرامون تصویب اخذ عوارض پذیره قانونی
شــهــری از اراض ــی موقوفه نصیرآباد تــبــادل نظر شــد و بر
تعامل شــهــرداری با اداره اوق ــاف به منظور حل مسائل
ذینفعان تاکید شد.
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه درغرب استان تهران

خبر

فرماندار مالرد خبر داد:

اشتغالزایی  1000نفر با فعالیت
کاسپین و گل سرخ گمرگان

فرماندار مالرد از اشتغالزایی حدود هزار نفر در دو
مجموعه کشاورزی گل سرخ گمرگان و صنایع لبنی
کاسپین پس از رفع مشکالت مالی آنها خبر داد.
به گزارش جام جم ،جابرکریمی ضمن تشریح
دستاوردهای سفر رئیس جمهور به این
شهرستان اظهار داشت :امیدواریم با اجرایی
شدن دستورات رئیس جمهور در خصوص رفع
مشکالت پیش روی حوزه صنعت ،کشاورزی،
درمانی ،خدماتی و امنیتی شهرستان ،بتوان شاهد
به گردش درآمدن چر خهای صنعت و تولید با
سرعت بهتر و بیشتر بود .وی در این باره تصریح
نمود :در شورای اداری سه شهرستان که پس از
بازدیدهای رئیس جمهور در شهریار برگزار شد،
نیازهای شهرستان مالرد که شامل - :مشکالت
بیمارستان تامین اجتماعی – تکمیل ورزشگاه
 5000نفری – ایجاد شهرک صنعتی دولتی – توسعه
و ارتقاء زیر ساختهای فرهنگی – راه اندازی متر
وشهری و رفع مشکالت ناوگان حمل و نقل
عمومی – حل بحران آب و اصالح شبکه آبرسانی
– توسعه فاضالب شهری و تکمیل فاضالب
شهرستان – تامین نهادههای دامداران – توسعه
زیر ساختهای امنیتی منطقه  -ارتقاء سرانههای
آموزشی و فرهنگی – تصویب طر حهادی جدید
روستاها – پیگیری استقرار ادارات دولتی در
شهرک اداری بود به اطالع رئیس جمهور و تیم
همراه وی رسید و در این باره دستورات خوبی
صادر شد که به زودی شهرستان از مزایای آن
بهره مند خواهد شد.

بازدید معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و سرپرست بخشداری مرکزی از روستاهای قشالق و مهرآذین
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان مــارد ،در ایــن دیــدار
یــزدان یــار سرپرســت بخشــداری بــا دهیــار و اعضــای شــوراهای اســامی
روســتا دیــدار و بــر مطالبــات مردمــی و پیگیــری امــور جــاری روســتا تاکیــد
نمــود.

وی بــر جایــگاه نظارتــی و متعالــی شــوراها در پیگیــری امــورات
عمرانی،خدماتــی،اداری و پرهیــز از دخالــت در امــور اجرایــی دهیــاری
تاکیــد و نیــز تعامــل و همراهــی آنــان بــا مجموعــه بخشــداری در بهبــود
فرآینــد خدمتگــزاری را از اولویتهــا قلمــداد و خواســتار حضــور موثــر

اعضــا شــورا در اینگونــه تصمیــم گیریهــا گردیــد.
در ایــن جلســه در خصــوص مرتفــع نمــودن برخــی از مشــکالت
مطروحــه روســتا ،از ســوی اعضــای شــورا تصمیمــات الزم اتخــاذ
گردید.

ضرورت پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی دستگاهها نسبت به معلوالن
برای پرداختن به نیازهای واقعی معلوالن و همچنین آسیبب
دیدگان اجتماعی ،پذیرش مسئولیت اجتماعی و حرکت در
مسیر رفع نیازهای مختلف اینگونه از اقشار جامعه  ،بسیار
ضروری و الزم میباشد.
رئیس اداره بهزیستی مالرد در این باره گفت :یکی از نیازهای
اجتماعی معلوالن که میبایست با جدیت و در سریعترین
زمان به آن پرداخته شود ،مناسب سازی معابر عمومی و حتی
وسایل نقیلیه عمومی است که متاسفانه کمتر از  10درصد
معابر برای تردد سهل جهت استفاده معلوالن در شهرستان
مالرد مناسب سازی صورت گرفته است که این بیتوجهی ،هم
به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی آسیبهای بیشماری به
این قشر وارد میکند .هر چند به دنبال برگزاری هر چه سریعتر
کمیته مناسب سازی شهرستان طی روزهای آتی هستیم ،اما
انتظار داریم شهرداریها و دیگر ادارات عمومی به وظیفه قانونی

خود در این خصوص عمل کنند .علیرغم اینکه برای اینگونه
اقدامات ،پیوست قانونی وجود دارد و شهرداریها مکلف
هستند هنگام اجرای پروژههای شهری به موضوع مناسب
سازی معابر توجه کنند ،اما فرهنگ پرداختن به این امر میان
مسئوالن مربوطه جا نیافتاده و جامعه معلول و کم توان را با
مشکالت عدیده ای روبرو کرده است.
به گزارش جامجم ،داود خادم در بخش دیگری از صحبتهای
خود اظهار داشت :طی این مدت  ،نزدیک به  600میلیون تومان
از بودجههای سال  1400جهت تامین هزینههای درمان میان 200
خانوار پرداخت کردهایم.
همچنین  15میلیارد تومان وام اشتغال به بیش از  150نفر 350 -
میلیون تومان وام خویش فرمایی و کار فرمایی و یک میلیارد و
 200میلیون تومان کمک ودیعه مسکن خرید به بیش از  50نفر
پرداخت شده است که در مقایسه با سالهای گذشته ،عملکرد

بسیار قابل قبولی میباشد.
وی افزود :حدود  4600نفر معلول و  700زن سرپرست خانوار و

رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار اعالم کرد:

اقدام سریع برای رفع مسائل و مشکالت روستای لم آباد

اداره ورزش و جوانان شهریار ،پر کار و با برنامه
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار
بــا بیان ایـنکــه ایــن اداره بــا هــدف دستیابی به
سالمت عمومی و همچنین تربیت ورزشکاران
رشـتـههــای مختلف ب ــرای حــضــور در مسابقات
کــشــوری و ج ـهــانــی ،ه ــم ــواره بــا بــرنــامــه حرکت
میکند ،اظهار داشــت :اقدامات
مـ ــا هــم ــچ ــون ایـ ـ ــام گــذش ـتــه
تــداوم دارد و تالش میکنیم
ب ـ ـ ــا تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـسـ ــئـ ــوالن
اس ـتــانــی و مجموعه
دس ـ ـت ـ ـگـ ــاههـ ــای
ش ـ ـهـ ــرس ـ ـتـ ــان،
بهترین نتیجه
را بدست آوریم.
بــه گ ــزارش جام
جـ ـ ـ ـ ــم ،مـ ـجـ ـیـ ـد
هـ ــاش ـ ـمـ ــلـ ــو در

خصوص فعالیتهای انجام شده در سال جدید
هم ابراز داشت :در اولین اقدام به همراه رئیس
فدراسیون تکواندو (هادی ساعی) ،مسئوالن و
افتخارآفرینان شهرستان به دیدار پیشکسوت
تکواندو شهرستان (رحیم صفایی) رفته و از وی
در منزلشان عیادت کردیم.
وی گفت :یکی از کارهای مفید ما در اداره ورزش،
شناسایی اسـتـعــدادهــا در رشـتـههــای مختلف
است .در همین رابطه با تعدادی از ورزشکاران
و قهرمانان رشته بدنسازی به مدرسه
استثنایی ضیافت رفته و از نزدیک
ب ــا ف ـعــال ـیــت ایـ ــن عـ ــزیـ ــزان آشـنــا
شدیم.
هاشملو خــاطــر نـشــان ساخت:
به مناسبت ماه مبارک رمضان
اقـ ــدام بــه ب ــرگ ــزاری مسابقات
فوتسال جــام رمـضــان کردیم

بچههای بی سرپرست تحت مدیریت اداره بهزیستی مالرد
است .هشت مرکز مثبت زندگی در سطح شهرستان داریم
که هر یک از این مراکز  450خانواده را تحت پوشش دارند  .با
راهاندازی این مراکز ،مراجعه و روند کاربرای متقاضیان خدمت
بسیار راحت شده است.
همچنین  25مرکز نگهداری از سالمندان و معلوالن ذهنی و
اعصاب و روان با  1500نفر بطور شبانه روزی در شهرستان فعالت
میکنند .خادم تصریح کرد :تا پایان سال 1400پرونده پزشکی
تقریبا  350نفر در کمسیون پزشکی تعیین تکلیف شده و نوع
و شدت معلولیت آنها تائید گردیده.
رئیس بهزیستی مالرد از تعیین مشکالت ژنتیکی با انجام
آزمایشات و غربالگری ژنتیک برای تمام خانوادههای متقاضی و
جامعه هدف با هزینههای اندک و مزایای دیگر در مراکز مرتبط با
بهزیستی خبرداد.

.ایــن مسابقات در سالن ورزش ــی امیریه برگزار
شــد کــه تیم رعــد بــه مـقــام قهرمانی و تیمهای
ستارگان و کسبه امیریه به جایگاه دوم و سوم
دس ــت یــافـتـنــد .همچنین مـســابـقــات فــوتـبــال
پیشکسوتان ( رده سنی باالی  50سال) یادواره
شهدای رزکان را برگزار نمودیم.
* تجلیل رئیس هیات کشتی استان تهران از اداره
ورزش و جوانان شهرستان شهریار
ع ـبــدالــه عــزیــزی ( رئ ـیــس ه ـیــات کشتی اسـتــان
تهران ،با ارســال تقدیر نامه خطاب بههاشملو
(ســرپــرســت اداره ورزش و جــوانــان شهرستان
شهریار از تالش و عملکرد مناسب هیات کشتی
شهریار و مجموعه اداره ورزش این شهرستان
بــه جـهــت ب ــرگ ــزاری خ ــوب و مـیــزبــانــی شایسته
مسابقات انتخابی کشتی آزاد نونهاالن استان
تهران ( یادواره شهید مدافع حرم ،سجاد عفتی )
تقدیر نمود.

حامد سلمانی معاون فنی و عمرانی
فرمانداری مالرد از روستای لم آباد
بازدید بعمل آورد.
به گزارش جام جم ،در نشستی که
پس از بازدید مشترک معاون جدید
فنی و عمرانی فرمانداری مالرد با
دهیار و شورای اسالمی روستای لم
آباد انجام شد موضوعات متعددی
مانند ،پیگیری رفع مسائل و مشکالت شهرک قائم ،تسریع در تکمیل ساختمانهای پروژههای در
دست اقدام دهیاری شامل :ساختمان دهیاری و شورا ،رفع مشکل ملکیتی ساختمان چند منظوره
روستا ،فرهنگسرای در حال احداث ،انجام مطالعات احداث بلوار مسیر لم آباد به اسفند آباد ،تقویت
ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی با هماهنگی شهرداری مالرد  ،روکش و لکه گیری معابر
پیرامونی روستا ،خیابانکشاورز و ...از ردیف اعتبارات حریم ،برنامه ریزی برای استفاده از یک حلقه
چاه بالاستفاده و از مدار خارج شده روستا به عنوان چاه پشتیبان به منظور تقویت شبکه آب شرب
روستا ،پیگیری احداث فضای بازی کودکان و زمین چمن در اراضی جانمایی شده بنیاد مستضعفان،
پس از سیر مراحل قانونی و واگذاری عرصه مذکور  ،پیگیری بازسازی مدارس فرسوده از طریق مجمع
خیرین مدرسه ساز و اداره کل نوسازی مدارس از مورد بررسی قرار گرفت و حل شدن هر چه سریع تر
آنهامورد تاکید مهندس سلمانی قرار گرفت.

مراسم روز جهانی قدس در شهر اندیشه برگزارخواهد شد
مراسم روز قدس باحضور تمام اقشار جامعه ساکن
در شهر اندیشه  ،در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار
میگردد .معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شهر
اندیشه در این باره اظهار داشت؛ گرامیداشت روز
قدس که یادگار امام خمینی رحمة اهلل علیه میباشد،
طبق سنوات گذشته در شهر اندیشه برگزار خواهد
شد .
به گزارش جام جم ،قدوسی گفت؛ برای برگزاری هرچه
بهتر این مراسم ،چندین جلسه در دفتر امام جمعه و
متعاقب آن در شهرداری اندیشه تشکیل گردیده و در
این خصوص تصمیماتی اتخاذ شده است.
وی اظهار داشت :طبق سالهای گذشته ،شهرداری
مسئولیت پشتیبانی و ارائه خدمات عمومی مراسم
را بر عهده دارد و نسبت به تهیه اتوبوس برای انتقال
شرکتکنندگان از درب مساجد محالت به میدان
آزادی شهر اندیشه ،اقدام خواهد کرد .همچنین آماده
سازی مسیر و مهیا کردن محوطه گلزار شهدا جهت
انجام فریضه نماز ظهر و سخنرانی و دیگر موارد مرتبط،
توسط شهرداری انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد :طبق تصمیمات اتخاذشده ،راهپیمایی
از میدان آزادی شهر اندیشه آغاز و پس از طی مسیر،
در گلزار شهدای این شهر برنامه تکمیلی اجرا میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری از تمام اقشار
جامعه ساکن در شهر اندیشه ،بویژه جوانان و
نوجوانان ،دانشگاهیان ،ورزشکاران ،دانش آموزان
و دیگر افراد اندیشه دعوت نمود تا با حضور در این
مراسم جهانی ،مشت محکمی بر دهان استکبار و
صهیونیستها بزنند و حمایت قاطع خود را با مردم

مظلوم فلسطین به نمایش بگذازند.
گفتنی است در مراسم فوق که با مشارکت ستاد نماز
جمعه ،نیروهای انتظامی و راهنمایی رانندگی ،شرکت
عمران،اداره ورزش و جوانان ،فرمانداری  ،اداره تبلیغات
اسالمی ،شورای تبلیغات اسالمی ،امور مساجد و دیگر
دستگاههای مرتبط انجام خواهد شد ،برنامههای
مختلف فرهنگی،ورزشی ،دینی،سیاسی و اجتماعی اجرا
میگردد.
احمدی رئیس ستاد نماز جمعه شهر اندیشه در این

باره تصریح نمود؛ سخنران این مراسم معاون سیاسی
انتظامی استانداری تهران (عباس جوهری) خواهد بود .
وی افزود؛ در حاشیه این مراسم باشکوه ،میز خدمت
با حضور اعضای شورای شهر جهت پاسخگویی به
سواالت و درخواستهای مردم ،استقرار مهد آیینه
برای نگهداری فرزندان واجرای برنامههای خاص این
سنین با هدف انجام هر چه راحت تر و بهتر مراسم
توسط والدین و برگزاری نماز جمعه در گلزار شهدا
خواهیمداشت.

کالهبرداری در اینستاگرام با ترفند انتقال وجه
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران عنوان
کرد :شخصی به پلیس فتا مراجعه و مدعی
شد فردی ناشناس با ساختن اکانت جعلی در
اینستاگرام با اسم و تصویر من از دوستان و
آشنایانم درخواست وجه قرضی نموده است
و پس از واریز وجه متوجه شدند که از طرف
من نبوده و کالهبرداری شده است.
به گزارش جامجم ،سرهنگ موسوی بیان
داشت :کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود
را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی
و بکارگیری فنون تجربی و علمی هویت متهم
شناسایی شده برای پلیس محرز شد و پس
از تشریفات قضایی مجرم در شهرستان

شهریار دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
این مقام سایبری افزود :متهم پس از حضور
در پلیس فتا اظهار داشت با راهاندازی یک
صفحه جعلی کاربران اینستاگرام با دنبال
کنندگان باال ،از دوستان و آشنایان آنها با
ارسال پیام در دایرکت اینستاگرام در خواست
وجه نموده و سپس شماره کارت مورد
استفاده خود را جهت دریافت وجه ارسال
نموده است و تا کنون دهها نفر از شکات
پرونده مطروحه در سراسر کشور شناسایی
و با توجه به گستردگی کالهبرداری اقدامات
در جهت شناسایی سایر شکات در دست
انجام است.

پنجشنبه  8اردیبهشت  1401شماره 6203

جلسه رؤسای ادارات خدمات رسان شهرستان با سرپرست بخشداری مرکزی مالرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مالرد ،این جلسه با حضور
یزدان یار معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی و سرپرست بخشداری
مرکزی  ،سلمانی معاونت فنی و عمرانی فرمانداری ،نماینده شهرداری
مالرد ،نماینده اداره جهاد کشاورزی  ،رؤسای ادارات خدمات رسان
نماینده پلیس راه مالرد صفادشت  ،رئیس شورای شهرستان و رییس

شورای بخش مرکزی در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد .
در این جلسه و با توجه به تخصیص بالغ بر  ۸۰میلیارد ریال اعتبار جهت
تعویض و اصالح شبکه انتقال آب شرب کوثر به طول ۵/۳کیلومتر در
فاز اول و در ادامه ۵/۱۱کیلومتر در روستاهای پایین دست تبادل نظر
گردید که حاصل آن افزایش پایداری و فشار آب شرب در شبکه و قطع

انشعابات غیرمجازدر مسیر روستاها میگردد ،که یکی از مطالبات جدی
مردم شریف و اهالی روستاهای بخش مرکزی میباشد.
یزدان یار سرپرست بخشداری مرکزی تاکید کرد :فاز اول به متراژ ۳۵۰۰متر
بزودی آغاز و براساس بر اساس اظهارات رئیس اداره آبفا شهرستان ظرف
مدت حداکثر ۳ماه این طرح نهایی میگردد.

هشتاد و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس برگزار شد
نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تهران  ،فرماندار و اعضای شورا برگزار شد .
به گزارش جامجم ،هشتادو ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی با موضوع پیگیری
مسائل فرهنگی شهرستان در سال جدید با سه رویکرد قرآنی  ،مهدویت و ایثار و
شهادت برگزار شد .
در این نشست که با حضور فرماندار  ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و
اعضای شورا برگزار شد  ،غالمرضا آبکار رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
قدس و دبیر شورا ،به ارائه گزارش و پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخت و هر یک
از اعضاء در خصوص مسائل مربوط به خود ارائه گزارش داشتند .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه
شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس  ،با اشاره به عهدواره چله مهدویت و راه اندازی
 16دبیرخانه در سطح استان تهران با موضوعات مختلف از قبیل نمایش و تئاتر خیابانی
 ،آواها و نواهای آیینی  ،فضای مجازی  ،خوشنویسی  ،نقاشی و گرافیک و  ...و دبیرخانه
بخش محیط آرایی در شهرستان قدس  ،گفت  :پرداختن و یادآوری حضور امام عصر
(عج) در زندگی همه ما به عنوان مهم ترین موضوع و پرداختن به مهدویت بعنوان آرمان
نهایی و نقطه اوج بشریت  ،رسالتی است که سبب تعالی انسان و انسانیت میشود .
در ادامه یکی از حاضرین در جلسه خرید حمایتی از نویسندگان بومی از سوی فرهنگ و

ارشاد با مشارکت و نظر مساعد مدیرکل محترم را خواستار شد و در ادامه گفت  :نگاه
ً
مسئله محور برای حل مشکالت خصوصا در بخش فرهنگی و اجتماعی در سال جدید و
با توجه به شعار سال  ،یکی از مسائل مهمی است که این جلسه به آن پرداخته است.
وی افزود :لزوم فراهم نمودن زیرساختهای فرهنگی و قرارگاه جهاد تبیین به مسئولیت
سازمان تبلیغات اسالمی و به موازات آن مشارکت دستگاههای فرهنگی برای اقدامات
راهبردی  ،هدف اصلی تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی است و دستگاههای

فرهنگی باید در زمینه برنامهریزی برای افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی ،تبیین تعهدات
و مسئولیتهای اجتماعی و همگانی در سطوح مختلف جامعه  ،برنامه ریزی ،اقدام و
عمل کنند.
فرماندار شهرستان قدس نیز در ادامه ضمن تشکر از حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تهران در این جلسه  ،یکی از دغدغههای فرهنگی موجود را بحث تظاهر
به روزه خواری بیان نمود و گفت  :این اتفاق یکی از آسیبهای اجتماعی مهم در سطح
شهر و حتی کشور است که بعنوان مهم ترین دغدغه ی فرهنگی حال حاضر باید مورد
توجه قرار گیرد .
گلی کانی در ادامه افزود :اگر قرار است جلوی برخی تخلفات گرفته شود باید از قبل برخورد
شود نه بعد از ایجاد اشکال.
تشکیل کارگروه عارضهیابی جهت اطالع فرماندار و مسئوالن شهرستان ،ارسال فراخوان
ایدههای دانش بنیان ،شناسایی و تشکیل بانک اطالعاتی شرکتهای دانش بنیان
شهرستان ،ارتباط دانشگاه و نخبگان با بحث دانش بنیان ،معافیت مالیاتی ،تخصیص
تسهیالت کمبهره و دراز مدت  ،اختصاص فضای مناسب و کافی برای فعالیتهای
دانش بنیان در شهرستان ،تشکیل ستاد تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین در سطح
شهرستان به دلیل وجود افراد نخبه و متخصص  ،تأمین دستمزد نخبگان و  ...عمده
مسائلی بود که اعضا و مدعوین جلسه به آن پرداختند .

رئیسجمهور:

امکانات و زیر ساخت شهرستانهای غرب تهران متناسب با جمعیت نیست
رئیسجمهور در جلسه شورای اداری
غرب استان تهران در فرمانداری شهریار
گفت  :میزان امکانات غرب استان تهران
 ،به نسبت تراکم جمعیتی  ،مناسب
نیست و باید در تصمیم سازیها به این
نکته توجه شود .
به گزارش جامجم ،سید ابراهیم رئیسی با
اشاره به اینکه مهاجرت به این منطقه
همچنان با افزایش مواجه است افزود
 :باید طر حهایی برای نحوه مهاجرت و
اسکان در این شهرستانها بخصوص
شهریار ،مورد توجه قرار گیرد .

وی با اشاره به اینکه ایجاد فرمانداری
ویژه در شهریار خواسته ی درستی است
گفت  :استانداری تهران باید این طرح را
یشنهاد دهد تا در هیئت دولت مطرح
شود .
رئیس جمهور افزود :طرح استان شدن
غرب و شرق استان تهران نیز قابل بررسی
است اما اولویت با ایجاد فرمانداری ویژه
است .
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به اهمیت راه اندازی هرچه
سریعتر بیمارستان امام خمینی شهریار،

خطاب به مسوالن گفت  :همزمان باید
ابنیه و تجهیزات این بیمارستان پیگیری
و انجام شود تا هر جه سریعتر و زودتر
از یک سال آینده به بهرهبرداری برسد،
زیرا هرچه دیرتر افتتاح شود ،هزینههای
فرسودگی را نیز شامل خواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود
در شورای اداری غرب استان تهران به
مشارکت شهرداریها برای ساخت
مترو اشاره کرد و گفت  :شرکت مشترک
شهرداریها میتواند برای راه اندازی مترو
فعال شود و اگر الزم شد دولت هم کمک

خواهد کرد .
وی با تاکید بر حل مشکالت مردم گفت
 :در استان تهران دست انداز و گرههای
اداری وجود دارد  ،باید بروکراسی اداری
حل شود تا باعث شود گرههای کاری و
مشکالت اداری مردم کاهش یابد .
گفتنی است در این نشست که با حضور
فرمانداران هر  3شهرستان شهریار،
قدس و مالرد برگزار شد ،تصمیمات
خوبی اتخاذ شده و دستوراتی توسط
رئیس جمهور برای رفع مشکالت پیش
روی این مجموعه صادر کردند.

هدف شورا ،فراهم کردن بهترین شرایط برای باغستان است

رئیس شورای شهر باغستان فراهم کردن بهترین شرایط
برای مردم این شهر را از مهمترین اهداف منتخبان مردم در
پارلمان شهری ذکر کرد.
رحیم رحیمی در این باره گفت؛ با همدلی که میان اعضای
شــورای شهر وجــود دارد ،به دنبال تــدارک موقعیتهای
م ـنــاســب ج ـهــت ف ــراه ــم کـ ــردن زم ـی ـنــه آس ــای ــش بیشتر
شهروندان شهر هستیم.برای دستیابی به این مهم ،به
طور مرتب با نشستهای تخصصی و تبادل افکار و نظرات،
بهترین راهکار را بررسی نموده و اتخاذ تصمیم میکنیم.
وی افــزود :یکی از اصلیترین نیازهای شهر ،پرداختن به
امور شهر به لحاظ احداث پروژههای زیرساختی و عمرانی
است که در این راستا مصوبات خوبی داشتیم و به کمک
مدیریت شهری در پی عملیاتی شدن آنها میباشیم .رئیس
ش ــورای شهر باغستان اظهار داش ــت :پــروژ ههــایــی مانند
جانمایی آبنمای بــازی کــودکــان -آبشار موزیکال -تامین
روشنایی را ههــای مواصالتی -ساماندهی معابر محلههای
مختلف و تعداد دیگری که به طــور روزان ــه در شهر انجام
میشود .رحیمی ادامه داد :از دیگر اقدامات اعضای شورای
شهر که به دست سرپرست شهرداری در حال پیگیری و
انجام است ،تهیه و توزیع بستههای کمک معیشتی میان
مبــرخــوردار  ،نخاله ب ــرداری از شهر -ارتـقــای سطح
اهالی کـ 
امنیت شهر که در این زمینه دیدارهایی با فرمانده انتظامی
شـهــرسـتــان داش ـت ـهایــم -بــازدیــدهــای مـیــدانــی از محالت
گوناگون شهر و حضور در مساجد و جمع مردم -توجه به
مشکالت اقشار مختلف مردمی به خصوص قشر کارگری-
بررسی میزان عوارض پذیره اراضی موقوفه نصیرآباد و موارد
بسیار دیگر میباشد.

• توجهبهمسائلفرهنگیاز اولویتهایمامیباشد
رحیمی بــا اشـ ــاره بــه روی ـکــرد پــارلـمــان شـهــری و مجموعه
مدیریت شهری باغستان در سال  ۱۴۰۱گفت :توجه به ارتقا
کمی و کیفی خدمات ،افزایش سرانههای عمومی شهری،
تــوزیــع کارشناسی منابع و سرانهها و تکمیل پــروژ ههــای
نیمهتمام عمرانی از مهمترین سرفصلهای مدنظر مجموعه
مدیریت شهری باغستان امسال به منظور کسب رضایت
شهروندان خواهد بود.
وی با اشاره به مبحث تکمیل پروژههای نیمهتمام ،افزود:
تکمیل و بهر ه بــرداری از پروژههای عمرانی نیمهتمام و در
دست احــداث شهرداری در سال جــاری ،به قطع به منظور
بهرهمندی عمومی و پرهیز از طــوالنـ یشــدن پــروژ ههــا در
دس ـتــور کــار خــواهــد ب ــود .منتخب م ــردم در ش ــورای شهر
بیانکرد :با توجه به ضرورت مقوله فرهنگ و اهمیت ایجاد
زمینه و بستر مناسب برای اقدامات فرهنگی و هنری ،ایجاد
مراکز و اح ــداث مجموعههای فرهنگی یکی از مهمترین
ماموریتهای مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.وی با
اشاره به ظرفیت باالی شهر باغستان در حوزههای فرهنگی،
هنری و اجتماعی ،گفت :پــروژه مجموعه فرهنگی ،هنری و
تفریحی استاد شهریار باغستان سال گذشته و در زمینی به
مساحت  ۶هزار مترمربع در محله خادمآباد کلنگزنی شد و
تا به امروز بخشی از عملیات اجرایی این پروژه انجام گرفته
است .وی با اشاره به پیشبینی بخشهای مختلف در این
ش با ظرفیت بیش از ۶۰۰
مجموعه فرهنگی و سالن همای 
نفر ،ادامه داد :با پیگیریهای صورت گرفته اعضای شورای
اسالمی و مجموعه شهرداری باغستان ،عملیات اجرایی
و عمرانی این پروژه طی روزهــای اخیر پس از وقفهای کوتاه
مجدد از سر گرفته شده است که امید است با روند رو به
جلو در سال جاری فرآیند اجرایی این پروژه تکمیل شود.
رئیس شورای شهر با اشاره به رویکرد افزایش سرانههای
فرهنگی ،هنری و آموزشی در شهر باغستان ،تصریحکرد:
قطعا مجموعه فرهنگی هنری استاد شهریار با بهرهبرداری
کامل به برند فاخری برای شهر باغستان بدل خواهد شد و
بستر مناسبی برای اجرای برنامهها و بهرهمندی شهروندان
خواهد بود.وی در پایان اظهار امیدواری کرد بتوان با همدلی
نمایندگان مــردم در ش ــورای اســامــی ،مجموعه مدیریت
شهری ،مسئوالن شهرستان و استان ،روز به روز زمینه ارائه
خدمات بهتر به شهروندان فراهم کرد.

مهندس رحیمی رئیس شــورای اسالمی باغستان با اشاره
به رویکرد نمایندگان پارلمان دوره ششم مبنی بر احقاق
حقوق مــردم باغستان از نهادها و دستگاههای مختلف،
گفت :رسیدگی به وضعیت معابر شهر باغستان با تدوین
طرح جامع ساماندهی معابر شهری و اقدام جهادی شهردار
محترم در دستور کار قرار دارد.
وی در حــاشـیــه دیـ ــدار بــا ش ـهــرونــدان و بــررســی مـســائــل و
مشکالت آن ــان اظ ـهــار ک ــرد :خــدمــت و تکریم شـهــرونــدان
بــه عـنــوان نخستین وظیفه ی شــوراهــای اســامــی قلمداد
میشود و در دوره ششم مدیریت شهری باغستان ،این
رویکرد به عنوان سرمشق خدمتگذاران مردم در نظر گرفته
شده است.
وی با اشــاره به پیگیری مشکالت کالن شهر باغستان به
عنوان یکی از وظایف اساسی شورای شهر ،افــزود :مسائل
و مشکالت کالن مبتال به در شهر باغستان در دوره ششم
شــورای اسالمی از جمله مرتبط با ادارات خدماترسان در
دستور کار ویژه قرار دارد که انشاهلل با تعامل و نگاه ویژه
مدیران دولتی به این سمت حرکت خواهیم کرد.
رئیس شورای اسالمی باغستان بیان کرد :تسریع در پیشبرد
امــور و درخواستهای شهروندان و حذف بروکراسیهای
اداری در شـهــرداری با توجه به ظرفیتهای قانونی یکی از
خواستههای مهم اعضای شــورا از شهردار محترم بــود که
بایستی در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان روز به
روز به این هدف نزدیکتر شویم.
رحیمی گفت :عدالت در توزیع منابع و سرانههای شهری
در تمامی محالت باغستان با توجه به برنامهریزی دقیق و
بررسیهای کارشناسی یکی از مهمترین اولویتهای شورای
اسالمی در دوره فعلی خواهد بود.
وی با اشاره به مشکالت معابر شهری باغستان ،ادامه داد:
با عنایت به قرار گرفتن در فصل سرما ،رسیدگی به وضعیت
مـعــابــر ش ـهــری از جـمـلــه مــوضــوعــات مــرتـبــط بــا آسـفــالــت،
لکهگیری و هدایت آبهای سطحی و رفع نواقص از اهمیت
دوچندانی برخوردار است که طی جلسات مربوطه با شهردار
محترم ضمن تــدویــن یــک طــرح جــامــع ســامــانــدهــی معابر
نسبت به آن اقدام خواهد شد.
رئـیــس ش ــورای اســامــی شهر باغستان خــاطــرنـشــان کــرد:
ش ــورای اســامــی باغستان ه ـمــواره بــه عـنــوان محلی بــرای
حضور شهروندان که صاحبان اصلی این جایگاه مردمنهاد

هستند ،خواهد بود و قطعا هیچگونه اتفاق مثبتی بدون
مشارکت عمومی محقق نخواهد شد.
ازابتدای آغاز به کار دوره ششم شورای اسالمی باغستان،
یکی از دغدغههای نمایندگان مردم تعیین تکلیف وضعیت
کتابخانه تفکر بود.
رئیس ش ــورای اســامــی شهر باغستان بــا اش ــاره بــه اینکه
مــوضــوع ب ــازس ــازی کـتــابـخــانــه تـفـکــر ن ـص ـیــرآبــاد کــه ی ـکــی از
دغدغههای مهم مدیریت شهری دوره ششم بوده است،
گفت :انشاهلل با جابهجایی اعتبارات و طی مراحل قانونی،
ف ــاز نخست احـ ــداث مـجـمــوعــه فــرهـنـگــی تفکر نـصـیــرآبــاد
در  ۳طبقه تــوســط ش ـهــرداری باغستان آغ ــاز خــواهــد شد.
وی افـ ـ ــزود :ط ــی ج ـل ـســاتــی ک ــه ب ــرگ ــزار کـ ــردهایـ ــم ،شـ ــورای
کـتــابـخــانـههــای عـمــومــی شـهــرسـتــان بــه ر یــاســت فــرمــانــدار
شهرستان ،مــوضــوع کتابخانه تفکر نصیرآباد مطرح شد
و اعضا شــورا و شـهــردار باغستان نیز پیگیر ایــن مسئله
هستند.
رئیس ش ــورای اســامــی شهر باغستان بــا اش ــاره بــه تایید
نقشههای مـعـمــاری و س ــازه تــوســط مـشــاور پ ــروژه و نهاد
کتابخانههای عمومی بیانکرد :تخریب بنای قبلی که دچار
حادثه شده بود ،به طور کامل تخریب شده و آماده احداث
پروژه با طراحی جدید و در  ۳طبقه هستیم.
رحیمی گفت :از طرفی ردیــف بودجهای جهت احــداث این
کتابخانه در بودجه سال  ۱۴۰۰توسط شورای پنجم باغستان
دیده نشده بود و حال در شورا به دنبال جابهجایی اعتبار
و طی مراحل قانونی جهت شروع فاز نخست این پــروژه با
اعتبار  ۴۰میلیارد ریال هستیم.
وی ادام ـ ــه داد :ش ـ ــورای ش ـهــر اح ـ ــداث ی ــک ســاخـتـمــان
اداری را کــه در بــودجــه  ۱۴۰۰دیـ ــده ش ــده بـ ــود ،الزم ندید
و ان ـ ـشـ ــاهلل اعـ ـتـ ـب ــار آن جــه ــت اح ـ ـ ــداث ای ـ ــن م ـج ـمــوعــه
فــره ـن ـگــی ت ـخ ـص ـیــص خـ ــواهـ ــد ی ــاف ــت و اح ـ ـ ــداث تــوســط
شـ ـه ــرداری بــاغـسـتــان و بــا ن ـظــارت ن ـهــاد کـتــابـخــانـههــا آغــاز
خواهد شد.
رئـیــس ش ــورای اســامــی شهر باغستان خــاطــرنـشــان کــرد:
متاسفانه منطقه نصیرآباد در حــوزه سرانههای فرهنگی و
آموزشی از محرومیت برخوردار بوده و اقدامات بنیادین طی
سالهای گذشته در این حوزه انجام نگرفته که امیدواریم
طی دوره فعلی با همراهی شهردار محترم اقدامات مثبتی در
این خصوص برداریم.
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خبر

تفاهم نامه همکاری میان
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
باجمعیتهاللاحمر شهریار

نادر نیکخواه ضمن دیدار با رئیس جمعیت
هالل احمر با وی به گفتگو نشست .
به گزارش جامجم ،در بیست و هشتمین
روز از ماه فروردین ،نیک خواه ( رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار )
به همراه دینوری مسئول امورهنری با
حضور در مجتمع امدادی ،فرهنگی و ورزشی
جمعیت هالل احمر با عربی رئیس مجموعه
دیدار و از قسمتهای مختلف آن بازدید
بعمل آورد.
در این دیدار عربی ضمن خیر مقدم بیان
داشت :این مجموعه با توجه به گستردگی
فضا و امکانات کم نظیر به منظور برگزاری
اردوهای امدادی از جمله فضای آموزشی،
سالن ورزشی و آمادگی جسمانی ،سالن غذا
خوری ،نمارخانه ،خوابگاه  ،سرویسهای
بهداشتی و حمام به صورت مجزا بسیار
مناسب میباشد و قبل از شیوع ویروس
کرونا دورههای مختلفی جهت داوطلبان ورود
به جمعیت هالل احمر و سایر نهادها در این
مجموعه برگزار گردیده است.
نیک خواه نیز در این بازدید پیشنهاد ایجاد
کتابخانه و اهدای کتاب به منظور پرکردن
اوقات فراغت کارکنان را مطرح نمود که مورد
استقبال رئیس جمعیت هالل احمر واقع
شد.
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روستای «الورد» در مسیر تعالی و بالندگی
فرخنده غنیپور  -دهیار
رئیس شورا -دانیال دهستانی
داود بلوردی  -نایب رئیس

بــا بــرنــامـههــای کــارشــنــاســانــه اعــضــای ش ــورا و
تدابیر و اقــدامــات دهــیــار فرهیخته ،ال ــورد در
مسیر رشــد و توسعه همه جانبه قــرار گرفته
اس ــت .روســتــای ال ــورد کــه جــزو جنوبی ترین
روستای شهریار قرار دارد ،همجوار دهشاد باال
 ،اسکمان و صباشهر میباشد.
در گفتگویی با دهیار و اعضای شــورای این
روستا ،موضوعاتی مطرح شد که در ذیــل به
آنها اشار میگردد.
دهــیــار ال ــورد بــا بــیــان ای ـنکــه ،کــار ک ــردن بــرای
مردمان فهیم و با فرهنگ این منطقه بسیار
دلنشین است ،ابراز داشت :از شهریور سال
گذشته ،کــار خــود را به عنوان دهیار در الــورد
آغــاز ک ــردهام و سعی دارم با همدلی که میان
بــنــده و منتخبان م ــردم در ش ــورا وج ــود دارد
نسبت بــه رفــع نــیــازهــا و کاستیها اقــدامــات
موثری انجام دهیم.
خانم فرخنده غنی پور افــزود :به دلیل اینکه
بــرخــی کــارهــا از گذشته بــه ص ــورت نیمه کــاره
ره ــا شـ ــده ،ب ــا چــال ـشهــای مــتــعــددی روب ــرو
هستیم .امــا تــمــام تــاش خــود را میکنیم تا
مــوانــع را از ســر راه بــرداریــم تــا بــتــوان خدمات
مفیدی به اهالی ارائه دهیم.
وی گفت :از نظر مالی و درآمــدی با مشکالتی
روبــرو هستیم که ادامــه کار را با سختیهایی
روبــرو کــرده اســت .مقدار ارزش افــزوده سهم
روســتــا ،بسیار انــدک اســت و حریم  80درصد
روســتــا بــه طــور قانونی و کامل در نظر گرفته
نمیشود .نزدیک به 3سال است که از سوی
شــهــرداری صباشهر ،ایــن کــار بــطــور کــامــل و
قانونی انجام نمیگیرد.
از مــســئــوالن شــهــرســتــان و اســتــان بــه ویــژه
بخشداری انتظار داریــم در این دو مــورد ما را
یاری نمایند.
دهــیــار خ ــوش فــکــر الـ ــورد افـ ــزود :طــر حهــادی
از ســال  1382تــا کنون اصــاح نشده کــه بــرای

دستیابی به اهداف مورد نظر ،نیاز به همکاری
و توجه بنیاد مسکن ،امور آب و دیگر ادارات
مرتبط است تا هر چه بهتر مشکالت موجود
رفــع گ ــردد .غنیپور بــا اش ــاره بــه ایـنکــه درجــه
دهیاری در حال حاضر  4میباشد ،تصریح کرد:
به دلیل عدم دستیابی به درآمدهای پایدار و
همچنین به دلیل وجــود مشکالت اسنادی
بناهای روســتــا ،در آمـدهــای دهــیــاری ازجانب
ساخت و سازها در موقعیت حد حدقلی قرار
گرفته است ،دهیاری با مشکالت عدیده مالی
قرار دست و پنجه نرم میکند.
ح ــدود  60درص ــد بــنــاهــای روســتــا ج ــزو بافت
فــرســوده هستند کــه بــه دلیل اوقــافــی بــودن
عرصه ساختمانها ،نمیتوان بناها را نوساز کرد
که به همین دلیل درآمــد روستا با مشکالت
مهمی روبرو میباشد.
وی ادامــه داد :از جمله مهمترین مشکالت
روس ــت ــا ،تــعــیــیــن حــریــم بــســتــر رودخ ــان ــه ( یا
بــهــتــر اس ــت بــگــویــم آب راه ) داخـ ــل روســتــا
میباشد.
ب ــه دل ــی ــل ایـ ـنک ــه از سـ ــوی اداره ام ـ ــور آب
شهرستان ،حریم این رودخانه 120 ،متر تعیین
شده ،که این عدد باال ،هم دست دهیاری برای
صدور مجوزهای ساخت وساز جدید را بسته
و هم امــاک احــداث شــده در گذشته در این
محدوده را با مشکالت جدی روبرو کرده است
که نیازمند توجه مسئوالن امر میباشد.
متاسفانه خانههای ساخته شده در بستر این
رودخــانــه در حــال حاضر از هیچگونه خدمات
عمومی مانند آب ،گاز و برق بهره مند نیستند
کــه زنــدگــی را بــرای ساکنان آن سخت و بــرای
دهــیــاری و شــورا چالشهایی به وجــود آورده
اســت .یــادآور میشوم بــرای مرتفع شدن این
مشکل قولهایی از طرف مسئوالن مربوطه
داده شــده کــه طــی چند مــاه آتــی بــه سرانجام
خواهد رسید.

دهیار الورد خاطر نشان ساخت :روستا از نظر
گــردشــگــری دارای ظــرفــیـتهــای خــوبــی است
کــه باید بــا بــرنــامـهریــزی و همراهی مسئوالن
شــهــرســتــان نــســبــت ب ــه اج ــرای ــی ش ــدن آنــهــا
اقدامات مناسب صورت گیرد.
یکی از تصمیمهای جدی ما در این خصوص،
انجام کارهای فرهنگی در قالبهای مختلف
میباشد که در این زمینه نسبت به شناسایی
ظرفیتهای موجود در روستا اقدامات خوبی
انجام گرفته است.
* ب ــرای نــوجــوانــان روســتــا اقـ ــدام بــه بــرگــزاری
کالسهای متعدد کردهایم
از بــرنــامـههــای دیــگــر مــا و اعــضــای ش ــورا بــرای
اهــالــی روســتــا ،فــعــال ک ــردن مشاغل خانگی
میان اهالی روستا میباشد .برای اجرایی شدن
این مهم از مسئوالن بنیاد برکت دعوت کرده
ایم تا با حضور در روستا و مشاهده شرایط و
امکانات ،نسبت به عملیاتی شدن این هدف،
تصمیمات اتخاذ گردد.
خــانــم غــنــی پ ــور تــصــریــح نــمــود :بـ ــرای تامین
روشنایی روستا ،اداره برق همکاری مناسبی
نــدارد و دهیاری با تامین هزینه ،بــرای تامین
روشنایی محل اقدام مینماید.
انتظار داری ــم اداره بــرق در ایــن خــصــوص به
وظایف قانونی خود عمل کند.
وی همچنین اظهار داشــت :یکی از برنامهها
و خواستههای ما که با هــدف رونــق اشتغال
و تقویت اقتصاد اهالی روستای الــورد و دیگر
روستاها پیشنهاد شده ،برگزاری بازارچههای
محلی مشترک اســت ،با این کار میتوان هم
مشاغل خانگی را درمیان اهالی توسعه داد و
هم اقتصاد آنان را تقویت نمود.
دهــیــار ال ــورد در پــایــان بیان داش ــت :بــه دلیل
وجــود اهالی فهیم  ،با فرهنگ و مهربان این
منطقه ،کار برای بنده دلچسب است و تمام
سعی خود را میکنم تا پــروژههــای نیمه تمام

حافظ

(ســالــن ورزشــــی – زمــیــن چــمــن وبــخــصــوص
مسجد محل) تا پایان سال به سرانجام برسد.
رئــیــس ش ــورای ال ــورد هــم کــه بــه نمایندگی از
دیگر اعــضــای منتخب مــردم در شــورا سخن
میگفت ،ضمن تقدیر از م ــردم فهیم الــورد
به جهت اعتماد شان به وی و دیگر اعضای
شــورا ،اظهار داشــت :این روستا که از قدمت
تاریخی زیــاد بــرخــوردار اســت  ،دارای  2300نفر

بـا اصلاح طـرح هـادی روسـتا و
ابلاغ طـرح جدیـد و همچنیـن
تخصیـص مقـدار واقعـی ۸۰
درصـد حریـم  ،دسـت مـا بـرای
اقدامـات بهتـر و بیشـتر بازتـر
خواهـد شـد.

جمعیت در قــالــب  600خــانــوار میباشد و در
نزدیکی اتوبان تهران به ساوه و همچنین مرکز
شهرستان قرار گرفته است.
دانیال دهستانی ابــراز داشــت :شغل بیشتر
مردم این روستا ،دامــداری و باغداری است و
عمده محصوالت تولیدی آن زرد آلو – گوجه
سبز و سیب میباشد .در دامــداریهــای این
محل هم حدود  5000راس گوسفند  200راس
دام سنگین ،پرورش داده میشود.
وی ادامــه داد :از سال  1380دهــاری الــورد آغاز
به کــار کــرده و جــزو بخش مرکزی شهرستان
شهریار است .حدود  10هکتار مساحت داخل
بافت دارد و  360هکتار هــم مساحت خــارج
بافت الورد میباشد.

رئ ـیــس ج ــوان شـ ــورای الـ ــورد تــصــریــح ک ــرد :در
ایــن روســتــا یــک مــدرســه ابــتــدایــی وجــود دارد
که در دو شیفت دخــتــران و پسران فعالیت
میکند.
همچنین در خانه بهداشت محل ،هفته ای
یــک روز مــراجــعــان تــوســط پــزشــک معاینه و
درمان انجام میگیرد.
نماینده مردم الورد در شوراگفت :الورد از نظر
انتظامی زیــر نظر کالنتری  17باغستان اداره
میگردد .کاری که ما در این خصوص و با هدف
ارتقاء سطح امنیت روستا انجام دادهایم این
است که ،بسیج محل را هماهنگ کردهایم تا
با گشت زنیهای مرتب ،جلوی بروز نا امنی هر
چه بهتر و بیشتر گرفته شود.
توضیح بیشتر اینکه ،یک زمین فوتبال که با
چمن مصنوعی فرش شده و یک سالن چند
مــنــظــوره ورزشـــی نــیــزدر روســتــا داریـ ــم .ی ــادآور
م ـیشــوم کــه در روســتــا ورزش ــک ــاری داری ــم که
در رشته کیک بوکسینگ مقام کشور دارد
و انتظار از اداره ورزش شهرستان ،توجه به
ورزش روستا و حمایت از استعدادهای آن
است.
* تــپــه الـ ــورد قــدمــت تــاریــخــی دارد و بــه دوره
سلجوقیان تعلق دارد
رئیس شــورا همچنین خاطر نشان ساخت:
یک واحد نانوایی بربری و یک واحد پخت نان
لــواش در روســتــا فعال هستند کــه بــرای رفع
کمبود نان اهالی ،نیاز به راهانــدازی یک واحد
پخت بربری دیگر هم میباشد .دهستانی در
آخر ابراز داشت :وجود صمیمیت و تدین میان
اهــالــی ،بسیار پررنگ اســت و هــمــواره خیران
نسبت به دست گیری و کمک رسانی به نیاز
مندان با روشهای گوناگون اقدام مینمایند.
درهمین راستا شورا و دهیاری الورد در چندین
مرحله با تهیه اقــام معیشتی و توزیع میان
نیازمندان ،اقدامات مفیدی داشته است.

محمد دهستانی  -منشی شورا
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