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2  سیاسی

نایب رییس کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: 
طــرح تســهیل مجوزهای کســب و کار بــا حذف و 
کاهــش محدودیت هــا در جریــان صــدور مجوزها، 
 امضاء هــای طالیی و برخــی رانت ها از بیــن می برد.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه به صورت مثال مجوزهای 
مرغداری در محدوده های جغرافیایی با محدودیت صادر 
می شــوند این محدودیت اعمالی رانت به همراه دارد و 
افرادی با دریافت مجوز کاسبی می کنند و تولید صورت 
نمی گیرد، ادامه داد: محدودیت های اعمالی به جای اینکه 
تولید را به همراه داشــته باشد برای افرادی خاص پس 
از اشــباع منطقه امتیازاتی دارد و می توانند مجوز واحد 

 تولیدی خود را با قیمت بسیار باالتری به فروش برساند.
وی بــا بیان اینکه ایجــاد حالت فراوانــی، انگیزه را در 
افــراد افزایش می دهد، گفت: اعمــال محدودیت های 
کارشناســی در زمینه صدور مجوزها قابل قبول است 
امــا محدودیت های انحصــاری را نمی توانیم بپذیریم، 
این امکان وجود دارد که برخی افراد جوســازی کنند 
که در مســیر صدور مجوزهــا نهادهایی مانند محیط 
زیســت و منابع طبیعی کنار زده می شوند اما واقعیت 
 ماجرا اینگونه نیســت و تنها مسیر تسهیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مقــام معظم رهبری در روز کارگر دو ســال قبل اعالم 

کردنــد که باید پنجره واحدی در زمینه صدور مجوزها 
ایجاد شــود تا اســتعالمات از دستگاه های مختلف به 
صــورت همزمان صــورت بگیرد، گفــت: در برخی از 
موارد شاهد هستیم که افراد متقاضی پس از گذراندن 
مراحل بســیار زیاد و صرف هزینه برای دریافت مجوز 
 با مخالفت یکی از نهادهای ذی ربط مواجه می شــوند.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه باید فضا برای متقاضیان ایجاد 
کسب  و کار باز شود، عنوان کرد: برخی تصمیم گیری ها 
ایــن ذهنیت را ایجــاد می کند که افــرادی به دنبال 
تعطیلی تولید و حرکت به ســمت واردات هســتند و 
بایــد با این افــراد مقابله کــرد، راه کار مقابله در قالب 

 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده است.
عباسی با اشاره به اینکه در برخی از رشته های پزشکی 
با کمبود شدید پزشک مواجه هستیم که به دلیل ایجاد 
تضاد منافع و رانت اجازه جذب دانشــجوی بیشتر داده 
نمی شود، ادامه داد: این موضوع در حوزه داروخانه، دفتر 
وکالت، دندانپزشــکی، کشاورزی و گلخانه وجود دارد و 
افراد به دلیل منافع اجازه تسهیل اخذ مجوز را نمی دهند.

طرح تسهیل صدور مجوزها رانت را از بین می برد

 امام جمعه کرج و نماینــده ولی فقیه در 
اســتان البرز با اشــاره به برکات هشت سال 
دفاع مقدس و خســارت هــا و در عین حال 
ثمرات جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه 
ایران، گفت: دســتاوردها و تاریخ دفاع مقدس 
 باید برای نســل فعلی و آینده تبیین شــود.
آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی 
در خطبــه های این هفته نمــاز جمعه کرج 

با تقســیم بندی دســتاوردهای دوران دفاع 
مقدس به ۲ بخش داخلی و بین المللی، افزود: 
بخشی از دســتاوردهای داخلی دفاع مقدس 
استعدادها،  شــکوفایی  خودباوری،  همچون 
رشد فضایل اخالقی، افزایش قدرت دفاعی و 
نظامی، مهار سبک زندگی تجملی و اشرافی 
گــری کــه از دوران طاغوت رســیده بود و 
 ایجاد روحیــه جهادی در بین مردم اســت.
وی تضمین استقالل کشــور و ایجاد الگوی 
مقاومت در مقابله با استکبار و رویش گروه های 
جهادی در منطقه را بخشــی از دستاوردهای 
 بین المللــی دوران دفاع مقدس برشــمرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز در بخش 
دیگری از ســخنان خــود با اشــاره به روی 
کارآمدن مدیــران رفاه طلب و تجملگرا پس 
از دوران دفاع مقدس، گفت: متاســفانه پس 
از دوران دفــاع مقــدس برخــی از مدیران 
کشــور به دلیل تفکر تجملگرایی مســیر و 
 دســتاوردهای دفاع مقــدس را تغییر دادند.
وی نقش فعال بانوان، مســاجد، اقلیت های 
دینی و همه اقشــار را در دوران دفاع مقدس 

ســتود و تاکید کرد: پیــروزی دفاع مقدس 
مرهون حمایت هــای همه جانبه تمام مردم 
 ایــران و هدایت های امام خمینــی )ره(  بود.
وی هشت سال دفاع مقدس را طوالنی ترین 
جنگ تحمیلی در قرن بیستم دانست و بیان 
داشــت: از جمعیت ۳۶ میلیونی ایران در آن 
زمان پنج میلیون نفر در دفاع مقدس شرکت 
مســتقیم داشــتند که نزدیک به ۲۱۷ هزار 
نفر از مردم ایران از اقشــار مختلف همچون 
شیعیان،  اهل تسنن، مسیحیان، زرتشتی ها و 
 یهودی ها در دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

امام جمعــه کرج با تقدیــر از نیروی زمینی 
ســپاه به خاطر عملیــات هدف قــرار دادن 
پایگاه های تروریســت ها در خاک کردستان 
عــراق، گفت: پیگیــری و هدف قــراردادن 
تروریســت های وابســته در بیرون از خاک 
 ایران از دســتاوردهای دفاع مقدس اســت.
وی همچنیــن ســفر اخیــر بیــن المللی 
حــدود ۵۰ هزار کیلومتری ناوگــروه نیروی 
دریایــی ارتش جمهــوری اســالمی ایران 
را نشــان از اقتــدار نظام و دیگر دســتاورد 

 بین المللــی دوران دفاع مقدس برشــمرد.
وی تاکید کــرد:  دولت دوازدهم متاســفانه 
به رغم دســتور رهبر معظــم انقالب مبنی 
بر جلوگیری از اجرای ســند ۲۰۳۰، آن را به 
آمــوزش و پرورش ابــالغ و آن وزارتخانه نیز 
دستورالعمل اســتعماری مزبور را به تمامی 
مجموعه مدیریتی این وزارتخانه ابالغ و اجرا 
کرده بود که با دستور آیت اهلل رییسی اجرای 
 این ســند در آموزش و پرورش متوقف شد.

آیت اهلل حسینی همدانی شرایط ویژه اقتصادی 
مردم را در دوران کنونی نامطلوب دانســت و 
تاکید کرد: مردم در زمان کنونی با مشکالت 
فراوانی دست و پنجه نرم می کنند که نیاز است 
برای ثبات قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن 
 دســتورات رییــس جمهــوری اجرا شــود.
آیت اهلل حسینی همدانی در پایان سخنان خود 
از تالش های اورژانس البرز و گروه ســیار این 
مرکز در حاشیه نماز جمعه این هفته کرج و 
خدمات ارایه شــده و انجام خدمات امروز در 
حاشیه نمازجمعه که اقدام به اجرای تست کرونا 

و تست فشار خون می کردند، قدردانی کرد.

امام جمعه کرج:
دستاوردها و تاریخ دفاع مقدس باید برای نسل فعلی و آینده تبیین شود

اخبار

فرماندار کرج: بازرسان ویژه 
 نانوایی ها به سطح شهر می آیند

بدنبال طرح دغدغه مســئوالن ارشــد استان مبنی 
بــر ضرورت ســاماندهی وضعیــت نانوایی هــا، معاون 
 استاندار و فرماندار ویژه شهرســتان کرج ورود پیدا کرد.

 غفور قاســم پور، فرماندار کرج، پیش از ظهــر امروز در 
خصوص اوضاعه نابســامان نان در کالنشهر کرج، گفت: 
هفته گذشته عملکرد سلیقه ای نانوایی ها در عرضه نان به 
مردم واکنش های مسؤوالن ارشد استانی را به همراه داشت، 
 موضوعی که خواستار پیگیری جدی در این زمینه شدند.

این مقام مســؤول افزود: برغم گشــت ها و بازرسی های 
مستمر در سطح شهر، هنوز موانعی در گلوگاه های عرضه 
 نان  وجود دارد که باید ضربتی آنها را از میان برداشــت. 

وی با بیان اینکه تأمین اصلی ترین مایحتاج مردم مماشات 
بردار نیســت تصریح کرد: چــه نانوایی هایی که بصورت 
خصوصی فعالیت دارند و چه نانوایی های دولتی که سهیمه 
 آرد دریافت می کنند باید تابع چارچوب های ابالغی باشند. 

قاســمپور افزود: معنی ندارد نانوایــی بخواهد دل بخواه 
کرکره خود را باال ببرد و با کم فروشی و افزایش قیمت ها 
 هنجار شکنی کند؛ بازرسان نیز این روند را ندیده بگیرند. 

وی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان کرج 
را مأمور کرد تا موضوع را به قید فوریت در کارگروه آرد و نان 
 شهرستان مطرح کند و دالیل کم کاری را نیز گزارش دهد. 

همچنین این مقام مسؤول دستور داد تا بازرسان ویژه ای 
اختصاصا برای نظارت از نانوایی ها در سطح شهر حضور پیدا 
کنند. این بازرسان بر اساس منطقه بندی شهرها   و طبق 
بانک اطالعاتی نانوایان در مرکز استان وضعیت عرضه، طبخ 
نان، قیمت ها و میزان رضایت شــهروندان را مورد پایش و 

ارزیابی میدانی قرار خواهند داد.

امکانات البرز به پای مهاجرت و 
رشد جمعیت نمی رسد

مدیرکل حوزه اســتاندار و روابط عمومی استانداری البرز 
گفت: رشــد جمعیت این استان از امکانات موجود در آن 
 پیشی گرفته و همین امر سبب بروز مشکالتی شده است .

پرویــز زرگر  در نشســت با تعدادی از رســانه های البرز 
با بیان اینکه طی چند ســال اخیــر و در دولت تدبیر و 
امید اتفاقات خوبی برای اســتان البرز رقم خورده است، 
گفت: دو برابر شــدن حق آبه البرز از دو ســد امیرکبیر و 
طالقان، انجام پروژه های گازرســانی، اجــرای پروژه های 
راهســازی از جمله جاده هشــتگرد-طالقان، کمربندی 
 چرمشــهر-آبیک و ... از جمله این اتفاقات بوده اســت.

زرگــر در ادامــه افــزود: اســتاندار البــرز در این مدت 
برای پیشــبرد امور پیگیری مداومی داشــت. ثمره این 
پیگیری هــا باعث شــد البرز در طول این ســه ســال 
نخستین اســتان در پرداخت تســهیالت به واحدهای 
 تولیدی باشــد که به رشــد صادرات منجر شــده است.

وی ادامه داد: طی کمتر از شش ماه گذشته عالوه بر دیدار 
با وزرا، معاونین وزرا و مسئوالن کشوری، ۵۲۱ مورد دیدار 
مردمی با شهروندان، سرمایه گذاران، خانواده شهدا و ... از سوی 
استاندار البرز صورت گرفته که برای کسانی که مشکالتی 
 داشته اند هم حتی المقدور تالش هایی صورت گرفته است.

زرگر به پروژه هایی که در هفته دولت افتتاح شد هم اشاره 
و اعالم کرد: در هفته دولت امســال ۲۱۶ پروژه با ۲۵۹۴ 
میلیارد تومان سرمایه افتتاح و برای ۱۰۵۲ نفر شغل ایجاد 

شد. 
این نشــان می دهــد که البــرز به دلیــل موقعیت 
 اســتراتژیک خود برای ســرمایه گذاران جذاب اســت.
وی در خصوص اینکه چرا با وجود اقدامات صورت گرفته 
همچنان در استان مشکل اشتغال وجود دارد، گفت: یکی 
از دالیــل این موضوع باال بودن نرخ مهاجرت به اســتان 
اســت چون وقتی فردی به همراه خانــواده خود به این 
استان مهاجرت می کند امکانات استان کوچکی مثل البرز 

پاسخگوی این نیاز نیست.

جلسه شــورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری البر با حضور مدیر کل، مســئول حوزه 
نمایندگی ولی فقیه اداره، معاونین اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری البرز و روسای ادارات  شهرستان های تابعه 
به منظور ارائه گزارش اقدامات ۱۴۰۰*۱۴*۳ و  تبادل 

نظر  و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به منظور بهبود 
و تســریع در روند امور فعالیت های اداری در راستای 
طرح  مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله 
 با کرونا در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای این جلســه که با حضور روســای ستادی 
بصــورت وبینار برگزار شــد حجت االســالم ندرلی 
مســئول حوزه نمایندگــی ولی فقیــه در اداره کل 
 به بیــان و اهمیــت حفاظــت از انفــال پرداخت.

وی ضمن تقدیر از تــالش همکاران خدوم در حفظ 
و حراســت از منابع خدادادي خصوصــاً تالش براي 
مقابله با زمین خواران، با اشــاره به بیان مقام معظم 
رهبري در خصوص تبدیــل فرهنگ منابع طبیعي 
به معارف عمومي اظهار داشــت اگر ما بتوانیم همین 

بیــان مقام رهبــري را در جامعه عملي ســازیم در 
 آینده شــاهد طبیعتي سبز و با نشــاط خواهیم بود.

حامد فرضی، مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان البرز، نیز در ادامه این جلسه به تبیین برنامه 
های پیش رو پرداخت و گفت: طرح » ۱۴۰۰*۱۴*۳ 
« و طرح های محوری به عنوان اقدام عملی و نقشــه 
راه مجموعه منابع طبیعی در سال جاری به شمار می 
آیند که با اجرای این طرح ها شاهد جهش در فعالیت 
 هــای منابع طبیعی در تمامی بخش ها خواهیم بود.

وی حفاظت از عرصه های ملی را وظیفه اصلی همه 
ی همکاران دانســت و افزود: خوشــبخانه در همین 
راستا شــاهد اقدامات ســتودنی و با ارزش همکاران 
 هســتیم که هر یک در جایگاه خــود ایفا می کنند.

وی در پایان ســخنان خود همــکاری و تعامل درون 
سازمانی را عاملی مهم در پیشبرد امور دانست و خطاب 
به معاونین،روسای ســتادی و شهرستانی  مجموعه 
ابراز داشت: برنامه ها و سیاســت های اداره کل باید 
متناســب با شعار سال در جهت پیشــبرد اهداف و 
سیاســت های ســازمانی برنامه ریزی و اجرا گردد. 
و تاکیــد نمود: با هم افزائی و بدور از بخشــی نگری، 
کارها بهتر و با سرعت بیشــتری انجام خواهد شد و 
 زمینه های رشــد و نمو اســتان  نیز فراهم می شود.
گفتنی اســت در ادامه این جلسه هر یک از اعضاء با 
بیان گــزارش اقدامات مجموعه خود، نقطه نظرات و 
پیشنهادات خود را در رابطه با مسائل و مشکالت پیش 

رو و موضوعات مرتبط ارائه کردند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز:

اجرا و تحقق طرح 1400*14*3 گامی موثر در تعالی منابع طبیعی و آبخیزداری

شماره ۵۵/ شهریور ماه ۱۴۰۰

مهدی عســگری در گفت وگــو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اصالحات کمیسیون صنایع و معادن بر روی 
طرح ســاماندهی صنعت خودرو برای رفــع ایرادات 
شورای نگهبان، اظهار کرد: نمایندگان مجلس با ۱۷۲ 
رأی موافق با اصالحات کمیســیون صنایع و معادن 
در ماده چهار طرح یادشــده دربــاره واردات خودرو به 
 منظور تأمین نظر شــورای نگهبــان موافقت کردند.

وی با بیان اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی قید 
و شــرط واردات خودرو نیســت، تصریح کرد: در این 
طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی 
جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفاً واردات به ازای 

صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات 
مرتبط با صنایع نیرو محرکه یا با ارزهای دارای منشأ 
خارجی مجاز است، بنابراین انتقال ارز از داخل به منظور 
واردات خــودرو ممنوع اســت، چراکه منجر به ایجاد 
 تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص نحــوه تعیین میــزان واردات 
خودرو به کشــور گفت: سقف تعداد مجاز خودروهای 
وارداتــی با توجه به میــزان کمبــود عرضه داخلی 
نســبت به نیاز واقعی خودروی ســواری در کشور هر 
 ۶ ماه یک بار توســط شــورای رقابت تعیین می شود.

رئیس فراکسیون دیپلماســی اقتصادی افزود: واردات 
مجــدد اقالم صادر شــده ممنــوع و در حکم کاالی 
قاچاق اســت، همچنین واردات خودروهای کارکرده 
در چارچــوب این ماده، به شــرطی مجاز اســت که 
 بیش از ســه ســال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد.

عســگری با اشــاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد 
تعادل و تنظیــم بازار داخلی تدوین شــده اســت، 
واردات  مجلــس،  کرد: براســاس مصوبه  تأکیــد 
خودروهای تمــام برقی یا هیبریدی مجــاز بوده، در 
عین حــال خودروهــای بنزینی و گازســوز تنها در 
صــورت دارا بودن برچســب انــرژی )B( و باالتر یا 

 شــاخص ایمنی سه ســتاره به باال امکان پذیر است.
وی افزود: تا زمانی که قانون مشــخص و مدونی برای 
واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای 
خارجی موجود در کشــور، چند برابر نرخ جهانی به 
فروش می رســند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات 
داخلی نیز سرعت الزم را نخواهد یافت و این اجحاف 

به مردم است

نماینده مجلس :

 واردات خودرو با چه شرایط آزاد می شود؟



در استان   ۳

کارآزمایــی بالینی واکســن رازی کووپارس 
صبــح امروز بــا حضور وزیر جهاد کشــاورزی 
در محل موسســه تحقیقات واکســن و سرم 
 ســازی رازی، وارد ســومین فــاز خود شــد.
با حضور دکتر جواد ســاداتی نــژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی، دکتــر کامبیــز بــازرگان معاون 
وزیــر و رئیس ســازمان تحقیقــات، آموزش 
و ترویــج کشــاورزی و دکتر علی اســحاقی 
رئیس موسســه رازی فــاز ســوم کارآزمایی 
بالینی واکســن رازی کووپارس در موسســه 
 تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی آغاز شد.
در این فاز ۴۰ هزار نفر در اســتان های تهران و 

البرز در دو گروه ۲۰ هزار نفره واکسن دریافت می 
کنند که به یک گروه واکسن "رازی کووپارس" و 
 به گروه دیگر واکسن سینوفارم تزریق خواهد شد.

براســاس پروتــکل، ســازمان غــذا و دارو با 
۳۵ درصــد نتایج مثبــت از فاز ســوم مجوز 
 مصــرف اضطــراری را صــادر مــی کنــد.

همچنین محدودیت خاصی برای شــرکت در 
کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن رازی کووپارس 
نیســت و افراد باالی ۱٨ ســال  کــه تا کنون 
مبتال به ویروس کرونا نشــده باشند می توانند 
 در این فاز شــرکت و واکســن دریافت کنند. 
در فاز ســوم، محل موسسه تحقیقات واکسن 

و ســرم ســازی رازی واقع در کرج و مجتمع 
ایرانمال در تهران نیز به عنوان سایت کارآزمایی 
 بالینی واکســن کووپارس انتخاب شــده اند.
رازی کووپارس نخســتین واکســن تزریقی – 
استنشاقی اســت که در دو دوز تزریقی و یک 
دوز استنشاقی ساخته شده است. مطالعات فاز 
نخست این واکسن، دهم اسفندماه سال ۱۳۹۹ با 
۱۳۳ داوطلب آغاز و تا نیمه اردیبهشت با موفقیت 
به پایان رسید. فاز دوم نیز با ۵۰۰ داوطلب اوایل 
خرداد امسال آغاز شد و نیمه مرداد با موفقیت 
پایان یافت و امروز فاز سه مطالعات بالینی این 

واکسن آغاز شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: بیش از 
۲۰ واحد ریخته گری برای کاهش آلودگی هوا باید به شهرک 
 های صنعتی اشــتهارد و کوثر در این استان منتقل شوند.
فردین حکیمی  در نخستین کارگروه انتقال صنایع آالینده 
هــوا در اجــرای مــاده ۱۴ قانون هوای پاک کــه با حضور 
اعضای مربوطه در محل اســتانداری البرز تشــکیل شــد، 
بــر ضرورت رعایت الزامات زیســت محیطــی بویژه نصب 
سیســتم های کنترلی در بخش هوا با هدف پیشــگیری 
 از هــر گونه تهدید برای ســالمت شــهروندان تاکید کرد.

وی افــزود: به همین منظور ضمن بررســی و شناســایی 

صنایع آالینده هوا مســتقر در حوزه های شــهری توسط 
محیط زیســت اســتان، تالش خواهد شــد بــا همکاری 
شرکت شــهرک های صنعتی و ســازمان صنعت و معدن 
در اولویــت اول، رونــد انتقــال بیــش از ۲۰ واحد ریخته 
 گــری به شــهرک صنعتی اشــتهارد و کوثر انجام شــود.
حکیمی اظهار داشــت : یکی از راهکارهای مناســب برای 
رفــع آالیندگی صنایع آالینده هوا، بهره گیری از سیســتم 
فیلتراسیون، عدم مصرف سوخت های فسیلی و گاز رسانی 
به واحدهای صنعتی است که انتظار می رود توسط شرکت 
 گاز و همکاری سایر دستگاهها این مهم تسریع و محقق شود.

بر اســاس آییــن نامــه اجرایی تبصــره مــاده ۱۴ قانون 
هــوای پاک، صنایــع آالینده هوا از جملــه ریخته گری ها 
 بایســتی در خارج از محل ســکونتگاهی ساماندهی شوند.
در اجرای ایــن قانون، صنایع آالینده هــوا که در مجاورت 
ســکونتگاه ها واقع شده اند و به دلیل بی توجهی به الزامات 
زیست محیطی و ایجاد آلودگی سالمت شهروندان را به خطر 
می اندازند در صورت عدم توجه به اخطاریه های محیط زیست 
در جهت رفع آالیندگی و یا اســتفاده از فناوری های نوین ، 
موظف به انتقال به شهرک های صنعتی یا مکان های مجاز 

محیط زیست خواهند بود.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز گفت: 
اعضای یک باند که با کپی کارت های بانکی اقدام به خرید 
 طال با حساب قربانیان خود می کردند بازداشت شدند.
 حســن مددی از دستگیری اعضای باند کپی کارت 
های بانکی در کرج خبر داد و گفت: با مراجعه فردی به 
پلیس فتا که اعالم می کند متوجه برداشت از حساب 
 خود شده دســتورات برای بررسی موضوع صادر شد.
دادســتان عمومی و انقالب کرج افزود: در بررســی 
پرینت حســاب این شخص، مشــخص شد که پول 
به حساب شخص طال فروشــی واریز شده است، لذا 
فرد طالفروش به عنوان مطلع به پلیس فتا احضار و 
در بررسی فیلم دوربین های مداربسته مشخص شد 
زن و مردی به آن طالفروشــی مراجعه و با کپی تهیه 

 شــده از کارت مالباخته، اقدام به خرید طال کرده اند.
وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی، فرد مظنون 
شناسایی و مشخص شد فردی که اقدام به خرید طال 
 کرده قبال نیز ســابقه چنین اقدامی را داشــته است. 
مددی با تشــریح اقدامات فنی و سپس دستور جلب 
بدوی دو نفر از افراد ســابقه دار و مغز متفکر این باند، 
گفت: با نیابت قضایی، فــردی که معروف به چاپگر 
بوده به همــراه زنی که با عنوان همســر قالبی وی 
در طال فروشــی ها اقدام به خرید طال کرده بودند با 
 یکی دیگر از همدســتان این باند دســتگیر شدند.

وی با اشــاره به رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم 
دادیاری دادســرای کرج اضافه کرد: از محل بازداشت 
متهمان،  ۲ دســتگاه کپــی کارت، یک لپ تاپ که 

در آن نرم افزار کپــی کارت بوده به همراه ۲۵ کارت 
 بانکــی خام یا کپی، کشــف و ضبط شــده اســت.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با بیان 
محدوده فعالیت این باند گفت: این افراد در مناطقی 
از قبیل شهرک صنعتی گلبون، شهرک صنعتی پرند، 
جاده بهشــت زهرا و محدوده آزادگان در کرج، تحت 
عنوان میوه فروش در کنار خیابان بساط کرده و پس از 
خرید مردم و پرسیدن رمز کارت بانکی قربانیان، اقدام 
 به کپی کارت ها کرده و سپس با آن طال می خریدند.

وی از مــردم خواســت ضمــن پرهیــز از خرید از 
دستفروش ها با کارت های بانکی، در سایر خریدها نیز 
رمز عبور را شخصا وارد کنند تا در دام باندهای کپی 

کارت بانکی نیفتند.

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن »رازی کووپارس« آغاز شد

مدیرکل محیط زیست البرز:
۲0 واحد ریخته گری البرز به شهرک های صنعتی منتقل شوند

اخباربازداشت اعضای باند کپی کارت های بانکی در کرج

هجوم بنگاه های امالک
 به زمین های کشاورزی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با بیان این که 
ساخت ویال زمین های کشاورزی را نابود کرده است، 
گفت: بنگاه های امالک به زمین های کشاورزی هجوم 

آورده اند.
 سیداحمد میرجلیلی اظهار کرد: مشکالت و دردسرهای 
مختلف کشاورزان استان البرز را با چالش مواجه کرده به 
نحوی که اکنون خیلی از آنها به دنبال فروش باغات خود 
و مهاجرت به شهرها هستند، از سویی اقلیم مناسب و 
تمایل به ساخت ویال در اراضی کشاورزی استان موجب 

حضور شهرنشین ها در نقاط روستایی البرز شده است.
وی با اشاره به رشد ویالسازی و ساخت و ساز غیرمجاز 
در سطح اراضی کشاوزی استان البرز افزود: با شناسایی 
اجرایی  و  نظارتی  نهادهای  توسط  تخلفات  نوع  این 
مسئول و صدور حکم تخریب آن در کنار جلوگیری از 
توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز در استان متاسفانه 
البرز  باغی  و  زراعی  رفتن فرصت های  بین  از  شاهد 
هستیم، چون آن اراضی با نخاله های ساختمانی پرشده 

و دیگر قابلیت کشت محصول را ندارد.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر افزایش قیمت اراضی 
کشاورزی نیز به معضل جدیدی مبدل شده است، گفت: 
تحت تاثیر تغییر نرخ زمین های زراعی شاهد افرایش 
حجم مهاجرت ها از تهران و چندین شهر کشور به البرز 
هستیم، به نحوی که تنها در یک زمین ۱۰ هزار متری 
در البرز ۲۰ ویال ساخته شده است، ویالهایی که هر 

کدام به قیمت های میلیاردی معامله می شود.
میرجلیلی ادامه داد: در زعفرانیه، رامجین  و سرخاب 
شهرستان ساوجبالغ و دیگر شهرها و نقاط استان البرز 
که در آن محدوده اراضی کشاورزی زیادی وجود دارد، 
متاسفانه دفاتر مشاورین امالک بیشماری فعال است که 
همگی به خرید و فروش زمین هایی مشغول هستند که 

قرار است محل ساخت ویالهای میلیاردی شود.

طرح عملیاتی و پاکسازی نقاط 
آلوده و جرم خیز در سطح 

شهرستان کرج اجرا شد
سرهنگ«علی قاسم پور« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، بیان داشت: در راستای مطالبات مردمی و ادامه 
طرح های پاکسازی و ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح عملیاتی و 
پاکسازی نقاط الوده و جرم خیز از حیث وجود اراذل و اوباش، 
سارقان، خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر به در 

سطح شهرستان کرج اجرا شد.
را  این طرح که رضایتمندی مردمی  اجرای  در  افزود:  وی 
سارق  ماموران ۴۱  جانبه  همه  تالش  با  داشت  دنبال  به 
است. شده  کشف  سرقت  فقره   ۵۷ تاکنون  و   دستگیر 

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به کشف ۹ دستگاه 
خودرو مسروقه در این طرح، یادآور شد: از دیگر توفیقات این 
طرح می توان به جمع آوری ۲۷نفر معتاد متجاهر از سطح شهر 

و تحویل آن ها مراکز بازپروری اشاره کرد.
این  اجرای  در  همچنین  داشت:  اذعان  انتظامی  مقام  این 
به  موتورسیکلت  دستگاه  و ۵۱  خودرو  دستگاه  طرح ۲۲ 
شدند. توقیف  و..  صوتی  آلودگی  وضعیت،  تغییر   دلیل 
سرهنگ قاسم پور در پایان با تقدیر از همکاری مردم با پلیس 
برای اجرای طرح های پاکسازی، خاطرنشان کرد: اجرای طرح 
های ضربتی برخورد با مخالن امنیت شهروندان با جدیت ادامه 

خواهد داشت.

اگر جریمه اشتباهی برایتان صادر شده، بخوانید

تسهیالت ۹۲ هزار مسکن مهر البرز از منابع ملی تامین شد

رحمتــی  حمــداهلل  ســرهنگ 
درباره  البرز  پورسرپرست پلیس راهور اســتان 
ثبت جرایم رانندگی اشــتباه اظهار کزد: گاهی 
اتفاق می افتد که خودروی برخی از شــهروندان 
بدون آن که در آن مکان و زمان حضور داشــته 
باشند، جریمه شــده که این امر ۲ دلیل اتفاق 
می افتد، اولین دلیل پوشاندن یا مخدوش کردن 
شماره پالک خودرو از سوی برخی افراد است که 

باعث ایجاد دردسر برای دیگران می شود.
وی افزود: عالوه بر این، امکان اشــتباه سهوی 
پلیس صادر کننده جریمه یا اشتباه دوربین ها نیز 
 وجود دارد که این مورد هم قابل پیگیری است.
وی ادامــه داد: در صــورت دریافــت جریمــه 
اشــتباهی، مالک خــودرو بین ۱۰ تــا ۱۲ روز 
صبر کنــد و اگر جریمه حذف نشــد، به واحد 
اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و 

 برای حذف جریمه اشتباهی درخواست بدهند.
سرپرست پلیس راهور اســتان البرز از برخورد 
جدی پلیس با جرائم مخدوش کردن پالک های 
وسایل نقلیه خبر داد و گفت: رانندگانی که پالک 
وسیله نقلیه خود را پوشانده و یا مخدوش کنند، 
عالوه بر اینکه قبض جریمه رانندگی برای آن ها 
صادر می شــود، به مراجع قضائــی نیز معرفی 

می شوند.

 پروژه مسکن مهر استان البرز از سال ۱۳٨۷ همزمان 
با سراسر کشور در این استان کلید خورد اما مسیری 
طوالنی در پیچ و خم و فراز و نشیب ها پیمود و بنا به 
گفته متولیان امور بانکی ، تسهیالت حدود ۹۲ هزار 

 مسکن مهر این استان از منابع ملی تامین شده است.
آغاز پروژه مسکن مهر در دولت دهم تجربه جدیدی در 
ورود مستقیم دولت به ساخت وساز مسکن  برای اقشار 
محروم در کشور به شمار می رود، اقدامی که هدف 
 غایی آن تامین مسکن برای  افراد فاقد سرپناه بود.

در این مسیر بسیاری از خانوارهای بی سرپناه در 
کشور و استان البرز صاحت خانه شدند اما بخشی 
از پروژه ها نیز به دلیل تامین نشدن زیر ساخت ها 
 هنوز در کش و قوس پاره ای مشکالت قرار دارند.

با نگاهی به اهداف و چشم انداز ترسیم شده برای 
مسکن مهر در استان البرز به این نتیجه می رسیم 
در  مسکونی  واحد  هزار  حدود ۱۱۳  چه  اگر  که 
قالب این پروژه برای مناطق مختلف استان پیش 

بینی شده بود اما متناسب با درخواست متقاضیان 
و استقبال  مردم اعتبارات مورد نیاز حدود ۹۲ هزار 
 واحد آنها تامین و این واحدها ساخته شده است.
طبق گزارش های رسمی  پرونده مسکن مهر البرز 
مانند  زیر ساخت ها  تامین  با  آینده  ماه  در چند 
 آب ، برق ، گاز ، تلفن و امثال آن بسته می شود.

  با این وجود هنوز برخی پروژه های مسکن مهر در 
شهرجدید هشتگرد تعیین تکلیف نشده و شرکت های 
 پیمانکاری نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

بخشی از متقاضیان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد 
 منتظر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خود هستند.

شرکت  مدیرعامل  لطفی  حق  مسعود  گفته  به 
 ۵۰ مجموع  از   ، هشتگرد  شهرجدید  عمران 

هشتگرد  جدید  شهر  مهر  مسکن  واحد  هزار 
هزار   ۳۵ و  خودمالکی  صورت  به  هزارواحد   ۱۵
است. شده  ساخته  عمران  شرکت  توسط   واحد 
هزار  مجموع ۹۱  از  ها  گزارش  طبق  مجموع  در 
مختلف  مناطق  در  مهر  مسکونی  واحد  و۴۳۵  
واگذار  مردم  به  آنها  درصد   ۷۰ از  بیش  این 
متقاضیان  به  واگذاری  آماده  نیز  مابقی  و  شده  
مسکن  واحدهای  از  تعدادی  که  چند  هر  است 
فاقد متقاضی هستند.  مهر شهر جدید هشتگرد 

اکنون صاحبان مسکن مهر در شهر جدید ابریشم ، 
ماهدشت ، نظرآباد ، فردیس ، طالقان ،  اطراف کرج  و 
بخشی از واحدهای مسکن مهر شهرجدید هشتگرد 

در خانه های خود اسکان یافته اند.

شماره ۵۵/ شهریور ماه ۱۴۰۰



4 فرهنگ و هنر

استان  مدارس  اول  متوسطه  دوره  آموز  دانش   
آثارشان  گروهی  و  فردی  صورت  به  که  البرز 
خوارزمی  نوجوان  جشنواره  هفتمین  در 
شدند. تجلیل  آیینی  در  شد،  شناخته   برتر 
که  آیین  این  در  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
و  آموزش  درسالن  تشویقی  انگیزشی-  رویکرد  با 
کاش  ای  برگزارشد،اظهارداشت:  استان  پرورش 
مسووالن دغدغه های دانش آموزان را می شنیدند 
 زیرا دانش آموزان سرمایه اجتماعی جامعه هستند.
ساالر قاسمی با اشاره به اینکه فکر دانش آموزان سرمایه 
است، خاطرنشان کرد: کمک به شکوفایی استعدادهای 
دانش آموزان برای رشد کردن و حضور در مسابقات، 
 جشنواره ها و المپیادهای ملی و بین المللی ضروری است.
پرسشگری،  روح  آموزان  دانش  کرد:  تصریح  وی 
برنامه ریزی ، با انظباط بودن و با هدف حرکت کردن 
نباشند. ناراضی  درآیند  تا  کنند  تقویت  درخود   را 
قاسمی یادآورشد: دانش آموزی که مسیر زندگی خود 
را پیدا کند و برای رسیدن به اهدافش تالش کند 
 درآینده نتیجه زحمات خود و والدینش را می بیند.
تواند  می  خودباوری  با  آموزان  دانش  گفت:  وی 
های  عرصه  در  و  برسند  اهدافشان  به  زندگی  در 
نامشان  و  کنند  افتخارآفرینی  کشور  برای  مختلف 
بدرخشد. درجهان  میرزاخانی  مریم   همانند 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش البرز 

نیز دراین آیین گفت: هفتمین دوره جشنواره نوجوان 
خوارزمی در ۶ محور زبان و ادبیات فارسی با موضوع 
روز ملی محیط بان، دست سازه به دو شیوه سخت 
افزار و نرم افزار، بازارچه های کسب و کار، مسابقات 
برگزار شد. انگلیسی  زبان  و  پژوهش   آزمایشگاهی، 

جشنواره  کرد:  خاطرنشان  مهریارکرمی 
در  برجسته  و  مهم  نقشی  خوارزمی  نوجوان 
دارد. دانش آموزان  استعداد  شکوفایی  و   پرورش 

سال  ماه  درآبان  جشنواره  این  کرد:  تصریح  وی 
متوسطه  اول  دوره   مدارس  درهمه  گذشته 
و  هزار   ۳۲۴ درآن  که  شد  فراخوان  البرز  استان 

کردند. شرکت  محور  چند  یا  یک  در  نفر   ۷۵٨ 
کرمی با اشاره به اینکه در ارزیابی آثار دانش آموز۳۰۰ 
داور همکاری کردند،یادآورشد: ۳۲۶ اثر به دبیرخانه 
 استانی راه یافت و پس از داوری ۱۰ اثر منتخب شد.

استان البرز حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد که ۱۰۰ 
هزار نفرآن در دوره اول متوسطه تحصیل می کند.

با  مهرماه سال جاری  تا  آموزشی  پروژه   ۳۰
اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان در استان 

به بهره برداری می رسد
 ساالر قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان 

اظهارکرد:  پرورش  و  آموزش  عمران  کمیته  در 
به  درس  کالس   ۲۷۱ ها  پروژه  این  افتتاح  با 
 مجموع کالس های درس البرز افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: هزینه این پروژه ها از محل 
 اعتبارات دولتی و کمک های خیرین تامین شده است.

اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
باالی  رشد  با  پذیری  مهاجرت  دلیل  به  البرز 
شد:  یادآور  روبروست،  آموزی  دانش  جمعیت 
فضای  سرانه  بودن  پایین  لحاظ  به  استان  این 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  از  بعد  آموزشی 
چهار  جزو  غربی  آذربایجان  و  تهران  همراه  به 
است. کشور  آموزشی  سرانه  فقر  زیرخط   استان 

قاسمی ادامه داد: درمانگاه بزرگ فرهنگیان کرج نیز 
به زودی با هدف خدمت در عرصه بهداشت و سالمت 
 به معلمان استان البرز آماده بهره برداری می شود.

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
درس  کالس  هزار  چهار  ساخت  گفت:  نیز  البرز 
با  اندیش  نیک  خیرین  توسط  استان  این  در 
اعتباری  با  مترمربع   ۶۵۴ و  هزار   ۲۵۱ زیربنای 
است. ستودنی  تومان  میلیارد   ۳۴۰ بر   بالغ 
وی همچنین در پایان تاکید کرد: باتوجه به این 
کمبود، امسال نیز مانند سال گذشته اعتبار مناسبی 
برای البرز در نظر گرفته شده است تا بخشی از 

کمبود فضاهای این استان جبران شود.

در حالی که مدیران اداره کل هنرهای نمایشی، 
بودن  باز  در  را  هوا  دو  و  بام  یک  سیاست 
سالن های خصوصی و بسته بودن تاالرهای 
دولتی در پیش گرفته اند، ایرج راد از هزینه 
نشدن بودجه مصوِب حمایت از تولید و نرسیدن 
می خورد. تاسف  تئاتر،  اهالی  دست  به   آن 
است  ماه   ۱۹ یاورمنش: کرونا  مهدی 
شش  کنون  تا  دوانده،  ریشه  ایران  در 
هم  از  نفر  هزار  ده ها  و  گرفته  اوج  بار 
 میهن های ما را به کام مرگ کشانده است.

روان  و  جان  به  وارده  زیان  از  جدا  کرونا، 
آن ها  زندگی  و  اقتصاد  کشورمان،  مردم 
کوچک  سفره های  و  گرفته  هدف  هم  را 

است. کرده  کوچک تر  را،  تحریم ها  از   شده 
کارها  همه  به  کووید۱۹  ویروس  زیاِن 
را  برخی  نیست؛  یکسان  شغل ها،  و 
را  دیگر  تعدادی  و  کرده  تعطیل  کامل 
است. رسانده  فعالیت  حد  از  پایین تر   به 

بر این اساس، در پهنه هنرها، تئاتر، بدترین 
به  فعالیت هایش  و  دیده  کرونا  از  را  آسیب 
نسبت پیش از همه گیری، ٨۵ درصد کاهش 
یافته است. خیلی بخواهیم خودمانی صحبت 
کنیم، تئاتر کشور به خاک سیاه نشسته است.

ایرج راد درباره هنرمندانی که در این شرایط 
تئاتر نکشیده و همچنان در حال  از  دست 
این  که  »دوستانی  می گوید:  هستند،  کار 

از  روزها نمایش روی صحنه می برند، دارند 
تئاتر،  خودگذشتگی می کنند. چون در کار 
نمی شود  یا پشت صحنه،  روی صحنه  چه 
فاصله اجتماعی را رعایت کرد و ماسک زد. 
بازیگران حتی در هنگام گریم هم در خطر 
انتقال ویروس هستند، چون فاصله گریمور 
با بازیگر کم است و وسایل چهره پردازی هم 
شخصی نیست و برای همه استفاده می شود. 
در یک کالم بگویم که در تولید تئاتر، نمی شود 
را رعایت کرد. یعنی  پروتکل های بهداشتی 
کسی که در این شرایط در حال کار تئاتر است، 
به خطر  را  خودش  و  می کند  فداکاری  دارد 

می اندازد.«

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
چاپ  صنعت  ملی  روز  مناسبت  به  البرز، 
کرد. بازدید  استان  چاپخانه های  برخی   از 

  ناصر مقدم به اتفاق منصور جوادی رئیس 
اتحادیه چاپ کرج و هیات همراه به مناسبت 
روز ملی صنعت چاپ از چند چاپخانه استان 
بازدید نموده و ضمن تبریک روز صنعت چاپ 
به همه زحمت کشان و پیش کسوتان این 
عرصه گفت: امیداورم زنجیره صنعت چاپ 
که یک زنجیره سود آور و پراشتغال است، 
یابد. سامان  درستی  به  استان  سطح   در 

البرز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

اظهار داشت: با توجه با این که ۱۱ شهریور 
ماه امسال روز ملی صنعت چاپ به دلیل 
مصادف شدن با ماه محرم و همچنین شیوع 
موج جدید بیماری کرونا برنامه ای در شأن 
تالشگران عرصه چاپ در استان برگزار نشد بر 
آن شدیم تا ضمن بازدید از واحدهای چاپخانه 
استان به صورت حضوری در محل چاپخانه 
 از تالش شما عزیزان قدردانی به عمل آید.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
البرز در این بازدیدها از نزدیک فعالیت ها 
نمود. بررسی  را  واحدها  این  مشکالت   و 
این بازدیدها از چاپخانه های فرهنگ، افراز 

قربانی  باقر  که  گرفت  نو صورت  آبرنگ  و 
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل ، محمد 
طاهری رئیس اداره فرهنگی و عباس عزیزنیا 
کارشناس چاپ اداره کل نیز مدیرکل فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی استان البرز را همراهی کردند. 
مناسبت  به  ساله  هر  است  ذکر  شایان 
۱۱ شهریور روز ملی صنعت چاپ مراسم 
گرامیداشت این روز برگزار می شد که امسال 
قرمز کرونایی  به دلیل شرایط  این مراسم 
به ایام آتی موکول شد و طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته، ان شااله در ماه مهر برگزار 

خواهد شد.

 افزایش بهداشت سالمندان در طرح ویزیت 
جامع گروهی در آسایشگاه خیریه کهریزک 

کارخود راآغاز کرد .
خیریه  آسایشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کهریزک البرز؛ به منظور ارتقاء سطح علمی و 

تبادل اطالعات پزشکی با هدف 
ایجاد فرایند درمان و پیشگیری بیماریهای 
ویزیت  به دوران سالمندی در طرح  مربوط 

جامع گروهی تیمی متخصص کارخود را 
در این مرکز آغاز کردند . 

سالمندی  طب  متخصص  سپیانی  دکتر 
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت : هدف 

ایجاد کار گروهی متشکل از پزشکان 

عمومی ، متخصص طب سالمندی ، کاردرمانگر 
، فیزیوتراپ ، کارشناس تغذیه ، روانشناس و 
پرستار است  که به صورت گروهی کار می 

ارتقاء سطح علمی وکیفیت مدیریت  کنند 
درمان سالمندان می باشد .

لذا بدین منظور جلسه ای به صورت مداوم 

و هفته ای یکبار برگزار می شود تا مشکالت 
سالمندان در زمینه های گوناگون مانند 

دیابت ، زخم بستر ، فال ، دمانس و.... توسط 
تیم متخصص ارزیابی شده  و درپایان هر ماه 

میزان اثرگذاری آن بررسی شود .
وی افزود: همه سعی این تیم برآن است که 
کهریزک یک قطب علمی باشد ، خوشبختانه 

تالش بی وقفه و انتقال تجارب و نظارت 
معاون سالمت و درمان در این مرکز با ارائه 
ویزیت  طرح  درمانی  مستندات  و  گزارشات 
جامع گروهی در راس دستورات قرار گرفته تا 
اثر بخشی بیشتررا در درمان به موقع  سالمندان 

و توانخواهان داشته باشیم

دانش آموزان برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی در البرز تجلیل شدند

نگاهی به نابسامانی مدیریت هنرهای نمایشی در دوران همه گیری کرونا

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز از چاپخانه های استان

ارتقاء سطح علمی ودرمانی با حضور متخصصین در تیم ارزیابی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

اخبار

هنر گفت و گو نیاز ضروری
 برای یک شهر مطلوب

فعــال فرهنگــی: گفت وگــو در واقــع یکــی از 
جامعــه  هــر  کــه  مهارت هایی ســت  مهم تریــن 
باشــد. داشــته  بایــد  متمدنــی  و  یافتــه   رشــد 
به گزارش پایگاه خبری مشق صلح، مهتاب حاتمی گفت: 
از آنجایی که حکمرانی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
شهرها بدون واسطه با معاش و زندگی روزمره شهروندان 
ارتباط مستقیم دارد می تواند خارج از قواعد، بازیها و دسته 
بندی های سیاسی محلی برای “گفتگو” با هدف توسعه 
و رشد شاخصه های زندگی مطلوب باشد. این پتانسیل 
ضمن نتایج مســتقیم، فرصتی برای تمرین و ممارسِت 
 “مهارت گفتگو” در ساحت بزرگتر و کالن حکمرانی است.

وی ادامــه داد: گفت وگــو در واقــع یکــی از مهم ترین 
مهارت هایی ست که هر جامعه رشد یافته و متمدنی باید 
داشته باشد و به دالیل گوناگون فرهنگی و تاریخی، جامعه 
امروز ایران بیشتر در فضای ادبیات شرطی شده و حفظیات 
اداره می شود. البته قبل از نهاد سازی هنر گفت وگو باید 
تفکر کردن آموخته شود و همان طور که می دانید تفکر 
 یعنی حرکت از مجهوالت و تبدیل آن به معلومات است.
این فعال فرهنگی تاکید کرد: سوال مهم و کلیدی این است 
مجهوالت جامعه امروز ایران چیست؟ چرا در سطوحی از 
جامعه عدم شناخت و درک متناسب با واقعیت های امروز 
بین مردم و مسئوالن وجود دارد؟ نکته مهم این است گروه 
های مختلف شهری شامل نخبگان، مسئوالن، NGO های 
مردمی، گروه های مختلف سیاسی، فرهنگی، هنرمندان و 
... می توانند بهترین “ســرمایه اجتماعِی گفت و گو برای 
حکمرانی بهتر در جوامع شــهری باشند. این موضوع نه 
تنها یک مســاله مهم بلکه ضرورت غیر قابل انکار برای 
 ارتقای درجه شــهروندی توامان مردم و مسئوالن است.
حاتمی گفت: شطنیدن و گفتن آن هم در جهت هم فکری 
برای ســاخت شهری بهتر می تواند گره گشا و میان بری 
برای برون رفت از بن بست ها باشد و در صورت نهادینه 
نشدن هنر گفت گو  در سطوح مختلف جامعه، واقعیت های 
موجــود ادامه پیدا خواهد کــرد! و مهم تر این که جامعه 
را دچار تحقیر، ســرخوردگی، عدم مســولیت پذیری و 
 در انتها به خشــونت در ابعاد مختلف کشیده می شود.

وی یادآور شد: نهاد شوراهای اسالمی شهرها، دقیقا برای 
رفع این نیاز شکل گرفته است و شاید مهم ترین رسالتی 
که دارد همین باشد. مدیریت شهری با تکیه بر ساختار 
“گفتگو محور” می تواند به عنوان پیشقراول گفتگوهای 
مداوم در موضوعات مختلف شهری باشد و این ضرورت 
را به یک عادت همیشگی تبدیل کند. نکته کلیدی و مهم 
این است تضاد، تعادل می آفریند بر همین اساس پذیرش 
تفاوت ها و هنر گفت وگو می تواند آغاز گر ارتباطات موثر بین 

موافق با موافق و موافق با مخالف را ایجاد کند.

بازدید رئیس اداره آموزش و 
پرورش استثنایی البرز از مدارس

 عباس کشــاورز رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
 البــرز از مدارس اســتثنایی این اســتان بازدید کردند.

وی از مــدارس اســتثنایی نــور، اســپرورین و باغچه 
 بان پســران واقــع در ناحیــه ۳ کرج بازدیــد کردند.

رئیــس اداره آمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
ضمــن تقدیــر از زحمات همــکاران، از رونــد اجرای 
پروژه مهر، ســاماندهی فضا، ســاماندهی دانش آموزان 
 و نیروی انســانی، ثبت کتب درســی بازدیــد کردند.

کشــاورز در پایان بازدید بر تحت پوشش قرار دادن همه 
دانــش آموزان از روش های حضوری،مجازی، مدرســه 
تلویزیونی و یا سایر روش های هوشمندانه در امر آموزش 

تاکید کردند.

شماره ۵۵/ شهریور ماه ۱۴۰۰
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البرز  استان  کرونای  ستاد  سخنگوی 
تزریق  میزان  برابری  دو  افزایش  از 
داد. خبر  استان  در  کرونا  واکسن   روزانه 

 مهرداد بابایی با اشاره به آخرین وضعیت 
شیوع کرونا در استان البرز اظهار کرد: در 
حال حاضر حدود هزار نفر در بیمارستان های 
استان بستری هستند و روزانه حدود سه 
به مراکز  به صوت سرپاپی  نفر هم  هزار 
 بهداشتی و درمانی استان مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: هرچند روند شیوع کرونا در 
استان نزولی است ولی هنوز رنگ بندی ها 
تغییر نکرده و به جز طالقان که زرد است 
 مابقی شهرستان های البرز قرمز رنگ هستند.

سخنگوی ستاد کرونای استان البرز با اشاره 
به افزایش دو برابری میزان واکسیناسیون 
گذشته  هفته  داد:  توضیح  استان،  در 
واجدین  به  واکسن  دز  هزار   ۲۰ روزانه 
حدود  دیروز  ولی  می شد  تزریق  شرایط 

است. تزریق شده  واکسن  دز  هزار   ۴۰ 
بابایی گفت: از دیروز افراد باالی ۴۰ سال 
امکان تزریق واکسن را پیداکرده اند و با توجه 
به اینکه متقاضیان این دهه زیاد هستند، 
تقاضا می شود واجدین شرایط قبل از مراجعه 
کنند. ثبت نام  تجمیعی، حتماً  مراکز   به 

وی ادامه داد: در حال حاضر یک مرکز در 
کنار استخر دانش تا ۱۲ شب برای تزریق 
واکسن به مراجعان فعال است و از امروز 

مهرشهر  مصلی  در  دیگر  مرکز  یک  هم 
فعال می شود و اگر استقبال خوب باشد 
 به مرور به تعداد این مراکز اضافه خواهد شد.

سخنگوی ستاد کرونای استان البرز گفت: 
برای  از ساعت ۱۰ شب  بعد  کسانی که 
تزریق واکسن مراجعه می کنند و جریمه 
می شوند، می توانند مستندات خود را به 
واحد اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی 
ارائه دهند تا جریمه اعمال شده حذف شود.

 نوبت واکسن به دهه شصتی ها رسید!

است   ۹٨ سال  مصوبه  همان  نان  قیمت  مبنای 
افزایش  درباره  تصمیمی  هیچ  حاضر  حال  در  و 
اما  است  نشده  گرفته  البرز  استان  در  نان  قیمت 
 همچنان مردم و نانوایان با مشکل مواجه هستند.
است،  نان  قیمت  افزایش  از  صحبت  روزها  این   
معضلی که مردم را نگران کرده و دغدغه هایی را 
 برای نانوایان و مصرف کنندگان به همراه داشته است.
یک شهروند کرجی می گوید؛ متاسفانه نان قیمت 
ثابتی ندارد، اگر قیمت نان رشد داشته به مردم اعالم 
 کنند تا تکلیف خود را بدانند و به خرید نان بپردازند.
برخی نانوایی ها اقدام به افزایش قیمت نان کرده 
هماهنگی  با  که  گویند  آن می  علت  درباره  و  اند 

اند  داده  انجام  را  اقدام  این  مربوطه  اتحادیه 
است. شده  اعالم  آنها  به   ۱۲۰۰ قیمت  که   چرا 
نانواها می گویند مشکل از آنجا شروع شد که هزینه 
پخت نان باال رفت، پیش از این خمیرمایه را کیسه 
ای ٨۰ هزار تومان خریداری می کردند اما در حال 
 حاضر آن را با قیمت ۴٨۰ هزار تومان تهیه می کنند.

است   ۹٨ سال  مصوبه  همان  نان  قیمت  مبنای 
افزایش  درباره  تصمیمی  هیچ  حاضر  حال  در  و 
اما  است  نشده  گرفته  البرز  استان  در  نان  قیمت 
 همچنان مردم و نانوایان با مشکل مواجه هستند.

های  نانوایی  سر  بر  تعزیرات   سایه 
بر اساس اعالم نورالهی معان اجرایی تعزیرات حکومتی 

استان البرز، قیمت نان بربری ساده ۱۰۰۰ تومان، نان 
 سنگ ۱۱۰۰ تومان و نان تافتون ۵۰۰ تومان است.
بنابراین فروش نان باالتر از این نرخ ها در نانوایی های نوع 
یارانه ای یک گرانفروشی است و با آن برخورد خواهد 
 شد و متولیان امر به این مسئله نظارت ویژه دارند.

ستاد  کارگروه  توسط  مصوب  نرخ  که  زمانی  تا 
تنظیم بازار استان البرز اعالم نشود، نرخ نان همان 
قیمت سابق است و مردم می تواند با شماره ۱۲۴ 
 و سامانه ۱۳۵ تخلفات را به تعزیرات گزارش دهند.

روزانه ۱۵ اکیپ بازرسی در سطح استان البرز بر نانوایی 
ها نظارت خواهند کرد تا مردم متحمل خرید نان با 
قیمت بیشتر از نرخ مصوب نشوند و با خیالی آسوده 

معیشت خود را مدیریت کنند.

و  هماهنگی،پیشگیری  ستاد  دبیر 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران البرز 
احتیاطی  های  العمل  دستور  ابالغ  از 
دستگاه  به  سرما  فصل  آمادگی 
داد. خبر  استان  این  اجرایی   های 

به  پایش  افزود:  نژاد  رضا  فالح  محمد 
اعالم هشدار  و  هنگام مخاطرات جوی 
ها به کشاورزارن، دامداران و لنج داران 
جمله  از  محلی  های  رسانه  طریق  از 
 بندهای این دستور العمل ابالغی است.
دراین  همچنین  داد:  ادامه  وی 
بر تشکیل مستمر  ابالغی  دستورالعمل 
به  و شهرستانی  استانی  جلسات ستاد 
منظور امادگی حداکثری دستگاه های 

 ذیربط در مواقع بحرانی تاکید شده است.
مناطق  گفت: شناسایی  نژاد  فالح 
برنامه های  اولویت دهی در  پریسک و 
مالی  منابع  تامین  منظور  به  کاری 
دستور  در  نیز  امکانات  تمام  ، بسیج 
فصل  ویژه  آمادگی  احتیاطی  العمل 
است. گرفته  قرار  توجه  مورد   سرما 
های  پل  ای  دوره  بازبینی  و  ،رصد  وی 
بان های  دیده  از  استفاده  با  ارتفاع  کم 
ذیربط  اجرایی  های  ه  دستگا  و  محلی 
مسیر  انسداد  از  جلوگیری  جهت 
رودخانه و انحراف آب  را از دیگر بندهای 
برشمرد. ابالغی  العمل  دستور   این 

فالح نژاد یاد آورشد: براساس دستورالعمل 

فصل  ویژه  آمادگی  احتیاطی  ابالغی 
سرما ، پیش بینی تمهیدات الزم برای 
جایگزین  سوخت  ذخیره  انرژی  تامین 
ها  نیروگاه  برای  ویژه  به  نیاز  مورد 
خدماتی  و  درمانی  مراکز   ، ها  ،نانوایی 
است. ضروری  العبور  صعب  مناطق   و 

و  پیشگیری   ، هماهنگی  ستاد   دبیر 
بحران  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی 
های  دستگاه  الزم  آمادگی  گفت:  البرز 
از جمله  شهرداری  امدادی  و  خدماتی 
مورد  اقالم  ودپوی  احمر  هالل  ها، 
است. گرفته  قرار  تاکید  مورد  نیز   نیاز 

وی افزود: پیش بینی و تجهیز مکان های 
مناسب به منظور ارایه خدمات امدادی به 

اسیب دیدگان احتمالی از جمله اسکان 
اضطراری  استقرار سرویس های بهداشتی، 
 نانوایی و اشپزخانه سیار نیز مدنظر است.

استقرار  بینی  پیش  گفت:  نژاد  فالح 
نیروهای امدادی نظامی و انتظامی استان 
البرز در مناطق پرخطر و با ریسک باال 
جهت خدمات رسانی بهینه در شرایط 
اضطراری از دیگر بندهای دستور العمل 
 احتیاطی آمادگی ویژه فصل سرما است.

و  پیشگیری   ، هماهنگی  دبیرستاد 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران البرز 
ماشین  استقرار   ، :تجمیع  داشت  بیان 
آالت و تجهیزات تخصصی از قبیل برف 
روبی، خودروی آتش نشانی، یدک کش، 

منظور  به  مشخص  جرثقیل درمناطق 
انتقال به مکان های مورد نیاز در کمترین 
زمان ممکن نیز دراین دستور العمل مورد 

توجه قرار گرفته است.

سایه سنگین تعزیرات حکومتی بر سر نانوایی های »نان به نرخ روز خور« در البرز

دستورالعمل اقدامات احتیاطی فصل سرما در البرز ابالغ شد

یادداشت

مصداق آزار جنسی 
در ایران چیست؟

 آزار جنسی در هر جامعه ای مشاهده می شود.
 آزار جنسی مختص زنان و دختران نیست. تبعات 
روانی فردی که در معرض آزار جنسی قرار گرفته 
بسیار زیاد است. افرادی که به آزار جنسی اقدام 
می کنند باید به طور جدی تحت نظر روانشناس 
چه  به  اصوال  اینکه  و  جنسی  آزار  بگیرند.  قرار 
رفتار هایی آزار جنسی گفته می شود را در ادامه 
بررسی کرده ایم.به طور کلی، هرگونه رفتار، گفتار 
و کالم با محتوای جنسی که در برگیرنده پیام 
توهین آمیز باشد و منجر به آزرده خاطر شدن 
و لطمه به حیثیت و شخصیت معنوی و مادی 
اشخاص گردد، آزار جنسی تلقی می شود. برای 
مثال رفتار اشخاصی که در معابر و مکان های 
های جنسی  اندام  دادن  نشان  به  اقدام  عمومی 
و نیمه برهنه کردن خود نموده و از این طریق 
باعث جریحه دار شدن عفت عمومی و آزارزنان 
 و کودکان می گردند، نمونه بارز آزار جنسی است.

کودکان  و  زنان  بدن  لمس  است  همچنین 
ها  شلوغی  ویژه  به  و  عمومی  های  مکان  در 
های  مصداق  گر؛  استفاده  سوء  افراد  توسط 
این رفتار ها را به صورت کالمی نیز می توانیم 
طریق  از  که  افرادی  باشیم.  در جامعه شاهد 
جنسی  های  پرانی  تیکه  اصطالحا  و  ها  حرف 
 خود باعث آزار زنان می شوند از این دسته اند.

البته ذکر این نکته حایز اهمیت است که رفتار های 
آزار دهنده جنسی فقط توسط مردان و علیه زنان 
صورت نمی گیرد بلکه این رفتار هم توسط مردان 
و هم زنان قابل ارتکاب است و بار ها در جامعه 
شاهد ارتکاب خشونت های جنسی توسط زنان نیز 
بوده ایم.. ولی چون در جامعه ما ارتکاب آن بیشتر 
توسط مردان رایج است، به این صورت بیان می 
شود، با این وجود نباید دچار این اشتباه شد که این 

جرم، ماهیتا جرمیست برای مردان و علیه زنان.

رئیس  و  رئیسه  هیات  عضو 
اقتصاد  و  گردشگری  کمیسیون 
گفت:  البرز  بازرگانی  اتاق  هنر 
فناوری  و  پارک علم  ظرفیت های 
شناسانده  آموزان  دانش  به  البرز 

شود.
بازدید هیات   شادی حاضری در 
رئیسه اتاق بازرگانی البرز از پارک علم 
و فناوری استان با بیان اینکه مردم از 
فعالیت های علمی و پژوهشی انجام 
شده در این مجموعه اطالع زیادی 
اطالع  این  داشت:  اظهار  ندارند، 
و  مدارس  از سطح  باید  رسانی ها 
 مراکز دانشگاهی استان شروع شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی که برای 
برگزاری تورهای گردشگری علمی 
ویژه دانش آموزان انجام می شود، 
نیاز است که  میان  این  افزود: در 
برنامه بازدید از توانمندی های پارک 
علم و فناوری پایه ریزی شود و اتاق 
تواند همکاری  می  البرز  بازرگانی 

دهد. انجام  مورد  این  در   خوبی 
رئیس  و  رئیسه  هیات  عضو 
کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر 
اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت 
مدت ۶  کوتاه  ریزی  برنامه  انجام 
ماهه در اتاق بازرگانی البرز در قالب 
فناوری  و  علم  پارک  با  همکاری 
بیان کرد: دست بخش خصوصی 
 برای انجام این حمایت ها باز است.

بخش  فعاالن  داد:  توضیح  وی 
خصوصی اهل کارشکنی نیستند 
و برخالف برخی نهادهای دولتی 
بنیان  دانش  شرکت های  با 

های  طرح  و  ایده  صاحبان  و 
منظور  به  پژوهشی  تحقیاتی- 
هستند. همسو  اقتصادی   توسعه 

اینکه  بیان  با  ادامه  در  حاضری 
بخش مهمی از فعالیت کمیسیون 
بر  البرز  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
تقویت اقتصاد در شاخه های مختلف 
هنری متمرکز است، تشریح کرد: در 
این زمینه حمایت از هر ایده خالق و 
کار پژوهشی و تحقیقاتی تاثیر گذار 
رونق  و  هنر  اقتصاد  در شکوفایی 
متوسط  و  کارهای خرد  و  کسب 

هنری باید اجرایی شود.

از  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
ارسال  نفره  سه  باند  شدن  متالشی 
ابالغ  عنوان  تحت  جعلی  پیامکهای 
مترصد  که  داد  خبر  قضائی  شکوائیه 
بودند. هموطنان  از   کالهبرداری 
اعالم  با  پاشایی  رامین  سرهنگ 
خبر  متالشی شدن باند سه نفره ارسال 
ابالغ  عنوان  تحت  جعلی  پیامکهای 
این خبر  تشریح  در  قضائی،  شکوائیه 
اظهار کرد: اعضای این باند سه نفره با 
ترفند ارسال پیامکهای جعلی ابالغیات 
قضائی در پوشش سامانه ثنا قوه قضائیه 
حاوی لینک بد افزار از کاربران درخواست 
می کرد که نرم افزار جعلی عدالت ایران را 
برای اطالع از ابالغیات قضائی بر روی 

کنند. نصب  خود  تلفن همراه   گوشی 
داد:  فتا ادامه  پلیس  اجتماعی  معاون 
این افراد پس از انجام این فرآیند و به 
به  مجاز  غیر  دسترسی  آوردن  دست 
از طریق  و  قربانی  تلفن همراه  گوشی 
بانک  به دست آوردن اطالعات کارت 
فریب خوردگان نسبت به برداشت غیر 
 مجاز از حساب بانکی آنها اقدام می کردند.

تخصصی  اقدامات  از  پس  افزود:  وی 
کارشناسان پلیس فتا در استان زنجان 
گرفتند  قرار  شناسایی  مورد  متهمان 
و ضمن هماهنگی با مقام قضائی در 
شدند. دستگیر  خود  سکونت   محل 

این مقام انتظامی افزود: تجزیه و تحلیل 
و  اسکیمر  جرایم حوزه  ارتکاب  نحوه 

پیامکهای جعلی مبین این قضیه است 
از  سوءاستفاده  با  عمدتاً  مجرمان  که 
شرایط عمومی کشور در ایام تعطیالت 
آخر هفته یا سایر مناسبتهای خاص 
که دارای تعطیالت عمومی چند روزه 
 است، دست به اینگونه جرایم می زنند.
پاشایی از هموطنان خواست که فریب 
و  را نخورند  کالهبرداری ها  اینگونه 
آگاه  هموطنان همواره  کرد:  تصریح 
باشند که سازمانها و نهادهای خصوصی و 
دولتی عمدتاً از شماره تلفنهای پوششی 
  »number mask  « به  موسوم 
استفاده  ابالغیات  و  برای اطالع رسانی 
شماره  از  عنوان  هیچ  به  و  می کنند 
نمی کنند. استفاده  شخصی   تلفنهای 
معاون اجتماعی پلیس فتا متذکر شد: 
هموطنان در صورت مواجه با اینگونه 
پیامکهای جعلی ضمن بی توجهی به 
طریق  از  را  موضوع  پیامک،  محتوای 
www. آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 
تلفن  شماره  cyberpolice.ir یا 
۰۹۶۳٨۰ برای رسیدگی سریعتر اطالع 

دهند.

ظرفیت های پارک علم و فناوری البرز 
به دانش آموزان شناسانده شود

انهدام باند ارسال پیامک جعلی ابالغ 
قضائی در پوشش سامانه ثنای قوه قضائیه

شماره ۵۵/ شهریور ماه ۱۴۰۰



6  شهرستانها

علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی در انتخابات رأی 
باید به افراد باشد نه احزاب، تاکید کرد نسبت به طرح 
تغییر نظام حداکثری به نظام تناسبی در انتخابات 
مجلس ایرادات مختلف و زیادی وارد است، از جمله 
 ایراد قانون اساسی و این طرح به نتیجه نخواهد رسید.
»طرح تبدیل نظام انتخابات اکثریتی به تناسبی در 
حوزه های چند نماینده ای مجلس«، تازه ترین طرحی 
حوزه  در  امسال،  خرداد  انتخابات  از  بعد  که  است 
رئیسه  هیات  و  تهیه  نمایندگان  سوی  از  انتخابات 
است. طرحی  کرده  اعالم وصول  را  آن  نیز  مجلس 
که از مجلس پنجم همواره مطرح بوده است و در 

مجلس دهم نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت اما 
از کانال شورای نگهبان رد نشد. علی حدادی، عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  درباره طرح 
قانون  اصالح  برای  یازدهم  مجلس  نمایندگان  تازه  
انتخابات مجلس یعنی تغییر روش انتخابات به نظام 
تناسبی، گفت: »بحث نظام حداکثری و نظام تناسبی 
از سوی تعدادی از همکاران مطرح بود که این طرح را 
به کمیسیون آوردند؛ اما طرح پخته ای نیست، ایراد های 
خیلی زیادی دارد و این را ما نمی توانیم به این سبک 
و سیاق مطرح کنیم و بگوییم که مثال »ائتالف های 
ایراد هایی  طرح  این  مستقلین«؛  و  حزبی  مختلف 
 دارد که تاکنون مورد قبول کمیسیون نبوده است.«

نماینده مردم ساوجبالغ و طالقان در مجلس یازدهم 
کرد:  بیان  طرح  این  به  نسبت  ایرادات  تشریح  در 
»علت اینکه معتقدیم این طرح با این شرایط و قید 
مطرح  نمی تواند  مستقلین«  و  حزبی  »ائتالف های 
شود این است که در انتخابات و پای صندوق ها رأی 
به افراد داده می شود، به احزاب رأی داده نمی شود. 
است.« گرفته  قرار  کم دقتی  مورد  مساله   این 

حدادی همچنین تصریح کرد: »چنین موضوعی ایراد 
قانون اساسی هم دارد، به این جهت که در قانون اساسی 
 مطرح شده است که رأی باید به افراد باشد نه احزاب.«

وی تاکید کرد: »لذا ایراد وارده، ایراد قانون اساسی است 
و من فکر می کنم به نتیجه نخواهد رسید.«

فرمانــده یگان حفاظــت از امور اراضی کشــاورزی 
اســتان البرز اعالم کرد که در اجرای قوانین و مقررات 
حفظ کاربــری بطور همزمــان در شهرســتان های 
کــرج ، نظرآبــاد و چها باغ اســتان البرز نســبت قلع 
و قمع ســاخت و ســازهای غیر قانونی اقدام شــد و 
 ۴۰۰ هکتــار از این اراضی به عرصه تولید بازگشــت .
ســرهنگ ســید مجتبی موســوی گفت: متاسفانه 
ســودجویانی هســتند که با اقدامــات مجرمانه خود 
و تخریــب اراضــی مرغوب بــا تبدیل به ویالســازی 
امنیــت غذایــی در جامعــه را بــه خطــر انداخته و 

 موجب خســارات به منابع ملی کشــور مــی گردند.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی و یگان حفاظت از اراضی 
در کنار کشاورزان و روستائیان بوده  و به منظور حمایت از 
زحمات این قشر عظیم جامعه حفاظت و صیانت از اراضی 
 کشاورزی را در اولویت ماموریت های خود قرار داده است.
فرمانــده یگان حفاظــت از اراضی کشــاورزی ضمن 
قدردانــی از حمایت هــای خوب قضایی در اســتان 
البرز بویژه دادســتانی هر یک از شهرســتان ها و دیگر 
دســتگاه های خدمات رسان منجمله شــهرداری ها، 
گفت: با مشــاهده تغییر کاربری های غیر مجاز در این 

۳ شهرســتان، قلع و قمع و آزادســازی بیش از ۲۳۰ 
مورد تغییرکاربری در مجموع به مساحت ۴۰۰ هکتار 
و ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان را در دســتور کار خود قرار 
 دادیم که ایــن اقدامات به صورت همزمان اجرا شــد.

موســوی به جمع آوری و  اجرای تعــداد ۱۰ فقره  از 
احکام قضایی صادره در خصوص بناهای غیر مجاز نیز 
اشــاره کرد وبیان داشت: با اجرای قوانین حفظ کاربری  
شاهد رضایت مندی کشاورزان در روستاها بوده ایم لذا 
 برخوردهای انجام شــده با قوت ادامه خواهد داشــت .
استان البرز بالغ بر ۶٨ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در حاشیه 
بازدید از محور هشتگرد- طالقان از ادامه روند ایمن 
 ســازی این مسیر توسط این اداره کل خبر داد.
ایمنــی  ضریــب  البــرز:  شهرســازی  و  راه 
می یابــد ارتقــاء  طالقان-هشــتگرد   جــاده 
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرســازی استان 
البــرز در خصــوص آخریــن وضعیــت جاده 
هشــتگرد-طالقان و روند ایمن ســازی جاده، 
گفت: این مســیر طبق استانداردهای راه سازی 
و شاخص های تعریف شــده احداث شده است 
 و از ایــن رو از ایمنــی الزم برخــوردار اســت.

وی افزود: با این حال و بر اســاس  وعده ای که 
بــه مردم در خصوص افزایش ایمنی داده بودیم 
یک تفاهمنامه دو جانبه بــا اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای اســتان منعقد شــد و 
 بخشی از کار بر عهده این اداره کل قرار گرفت.
این مقام مســؤول اظهار کــرد: در حال حاضر 
کارهای ایمن ســازی در چند بخش در دست 
اقدام است از جمله دیواره سازی های مستحکم و 
زخیم و با عرض ۲ متر مربع در چند نقطه از مسیر 
 که احتمال رانش زمین پیش بینی شــده بود.
مدیرکل راه و شهرســازی استان البرز در ادامه 
از تهیه و نصــب ۴۵۰ عــدد دیواره های بتنی 
نیوجرســی در هفته آتــی خبــر داد و یادآور 
شــد: با این اقدامات جاده هشــتگرد-طالقان 
 از ایمنی قابــل قبولی برخوردار خواهد شــد.

خالقــی تصریــح کــرد: عبــور از کنارگذر به 
طور موقت اســت و پــس از پایــان عملیات 

اجرایی تونل شــاهد افزایش ضریب ایمنی در 
مسیر هشــتگرد-طالقان خواهیم بود و مردم 
می توانند با اطمنیان خاطر بیشتر و همچنین 
 رعایــت نکات ایمنی از ایــن محور عبور کنند.
این مقام مسؤول در پاسخ به موضوع عدم آنتن 
دهی تلفن همراه و نبود بعضی از زیرساخت ها 
در این مسیر یادآور شد: توسعه زیرساخت های 
این جاده توسط نهادهای دولتی مربوطه در حال 
انجام است و پس از آن شاهد استقرار پلیس راه، 
 احداث راهدارخانه و شبکه مخابراتی خواهیم بود.
وی در پایــان اضافه کرد: تکمیــل ایمنی این 
مسیر به کمک و همراهی دستگاه های دیگر به 
نتیجه خواهد رسید، امیدواریم با همکاری سایر 
مسیر باشیم.مسؤوالن به زودی شاهد ایمنی صد در صد این 

حدادی :   انتخابات »رای به فرد« است نه »رای به حزب«

400 هکتار زمین کشاورزی البرز به عرصه تولید بازگشت

راه و شهرسازی البرز: ضریب ایمنی جاده طالقان-هشتگرد ارتقاء می یابد

جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
هشتگرد استان البرز با اشاره به انتشار اخباری در 

خصوص دستگیری کالهبرداران یک پروژه مسکونی 
تعهدی  این شرکت  اعالم کرد که  این شهر  در 
 نسبت به خریداران خارج از ضوابط قانونی ندارد.

محمدعلی حاجی زاده  بیان داشت : پروژه ۵۶۰ 
واحدی مذکور موسوم به »شرکت ابنیه راه روماک«  
دارای بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی مهر است که در 
سال ۹۷ توسط پیمانکار پروژه تقاضای خودمالکی 
۱۰۴ واحد را نموده و متاسفانه بدون انجام تعهدات 
و تشریفات اداری ،  از عدم دانش متقاضیان خرید 
واحد مسکونی که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه 
هستند سوء استفاده و اقدام به کالهبرداری نموده 
 که پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

وی  افزود: به متقاضیان مسکن مهر که از طریق 

شرکت عمران  شهر جدید هشتگرد نسبت به 
اطمینان  اند  نموده  اقدام  مسکونی  واحد  خرید 
ضایع  آنان  از  حقی  هیچ  که  دهیم  می  خاطر 
خود  تعهدات  به  عمران  شرکت  و  شد  نخواهد 
عمل خواهد کرد  اما مالباختگانی که  از سازنده 
می  انتظار  اند  کرده  واحد  خرید  به  اقدام  پروژه 
رود به دستگاه قضایی مراجعه و حقوق خود را 
پیگیری نمایند زیرا شرکت عمران  شهر جدید 
ندارد.  پروژه  این  قبال   در  را  تعهدی   هشتگرد 
شهرجدید  عمران  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
هشتگرد  افزود: همانطور که پیش از این  اعالم 
شده ، از متقاضیان خرید یا معامله مسکن مهر به 
ویژه پروژه های نیمه کاره انتظار می رود  به اداره 

مسکن مهر مراجعه و از کم و کیف  معامله اطالع 
حاصل نمایند در غیر این صورت تعهدی متوجه 
 شرکت عمران شهر جدید هشتگرد  نخواهد شد. 
در  قضایی  دستگاه  از  قدردانی  با  زاده  حاجی 
راستای پیگیری و دستگیری عوامل کالهبرداری 
ورود  با  کرد   امیدواری  ابراز  مذکور  پروژه  در 
جدید  شهر  دادستان  بویژه   و  قضایی  دستگاه 
 هشتگرد ، مالباختگان به حقوق خود دست یابند.

وی گفت : شرکت ابنیه راه روماک به عنوان پیمانکار 
ساخت پروژه مسکن مهر بوده که برخی از مدیران 
آن اقدام به کالهبرداری نموده اند و در حقیقت 
معامالت مذکور هیچ ارتباطی به شرکت عمران 

شهر جدید هشتگرد ندارد.

علیرضا عباســی از تغییرات مکــرر در مدیریت 
 شهری فردیس در طی ۴ ســال گذشته انتقاد کرد.

 علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و 
آسارا و رییس مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس 
شــورای اسالمی  در دیدار با شهردار و اعضای شورای 
اســالمی شــهر فردیس ضمن آرزوی موفقیت برای 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر فردیس،گفت: 
مردم به شــورای قبلی فردیس اعتمــاد کرده بودند، 
آنها هم کارهایی را انجــام دادند ولی اینکه در عرض 
۴ سال این همه تغییرات در شهرداری فردیس ایجاد 
شود، زیبنده شهر نیســت. در مورد انتخاب شهردار 
در دوره قبلــی نکاتی را صریحــا گفتم؛ یا در انتخاب 

شهردارها تصمیمات درستی اتخاذ نمی شد یا انتظارات 
 نادرســت و نامعقول منجر به عزل شهردار می شد.
وی با ذکر این مطلب که بهترین تصمیم ها را در انتخاب 
هایمان باید لحاظ کنیم، ادامه داد: پارلمان شهری وظیفه 
 حمایت، هدایت و نظارت بر کارهای شهرداری را دارد.
عباسی با بیان اینکه در یکسال گذشته استقالل ادارات 
باالخص اداره آموزش و پرورش را در باالترین ســطح 
پیگیری کردم، افزود: مسؤولین محلی باید اهتمام و 
 جدیت بیشتری در حل مسائل فردیس داشته باشند.
وی با بیان اینکه اســتان البرز در تمام سرانه ها جزء 

رتبه های آخر هســت، بیان کرد: در مورد مخزن آب 
فردیس، بیمارســتان فردیس، نیروگاه شهید منتظر 
قائم، مشــکالت شهرداری و ســایر موارد با پیگیری 
ها و جلســاتی که برگزار می کنیــم و خرد جمعی 
 مســئولین مربوطه خروجی الزم حاصل می شــود.

رییس مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس عالوه بر 
گله از مسؤولین اجرائی فردیس گفت: فرماندار، شهردار، 
شورای شــهر فردیس و ... باید با هم هم افزایی کنند 
و تک صدایی داشــته باشند تا اینکه مسائل به نتایج 

مطلوب برسد.

شرکت عمران شهرجدید هشتگرد تعهدی در قبال معامالت خارج از ضوابط ندارد

انتقاد نماینده کرج از تغییرات مکرر در شهرداری فردیس

اخــــــــبار

شهردار محمدشهر خبرداد:
اجرای پروژهای عمرانی درسطح 

شهر به ارزش 110 میلیارد ریال

بــه گــزارش روابط عمومــی ؛ مهرداد حســن زاده شــهردار 
محمدشهر از اجرای عملیات عمرانی زیرسازی ، جدول گذاری 
 و آسفالت در محالت محمدشهر به ارزش ۱۱۰ میلیارد خبر داد.

شهردار محمدشهر درخصوص محل اعتبار اجرای پیمانها گفت 
، از اعتبارات داخلی شــهرداری بوده که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال 
آن جهت زیرســازی ، ۷۰ میلیارد ریال آسفالت و ۲۰ میلیارد 
 ریال دیگر جهت جدول گذاری در ســطح شــهر می باشــد .
حسن زاده درخصوص اولویت بندی اجرای پروژه ها افزود : افزایش 
رضایتمندی شــهروندان از اهداف این دوره از مدیریت شهری 
اســت و اجرای پروژه های عمرانی براســاس اعالم نظر اعضای 
 محترم شورای اسالمی شــهر و مطالبات شهروندان می باشد.

الزم به ذکر است ، عملیات زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت 
در محــالت جعفرآباد ، ولدآباد ، چمران و محمدشــهردر آغاز 
 شده اســت و به زودی درســایر محالت نیز اجرا خواهد شد .

حدود ۲0 کیلومتر از بستر 
رودخانه کرج رفع تصرف شد

مدیر امور منابع آب کرج با بیان اینکه در راستای حفاظت کمی 
و کیفی از منابع آب شهرستان با اولویت منابع آب شرب اقدامات 
گسترده ای را در دست اجرا داریم، گفت: در سال جاری تاکنون 
 ۱۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع از بستر رودخانه ها رفع تصرف شده است.

محمد جهانشاهی با اشــاره به اهمیت رودخانه کرج در تامین 
بخشــی از آب شــرب تهران و البرز و ضرورت حفاظت از این 
رودخانــه افزود: عالوه بر آزادســازی و رفع تصــرف ۱۹ هزار و 
۵۰۰ متر مربع از بســتر رودخانه ها، به منظور مدیریت سیالب 
و جلوگیــری از بروز خســارت ناشــی از آن در رودخانه کلها 
به عنوان یکی از سرشــاخه های رودخانه کــرج بالغ بر ۶۰۰۰ 
 متر مربع عملیات الیروبی و آزادســازی انجام شــده اســت.

وی همچنین در خصوص برخورد با تخلفات مربوط به آب های 
زیرزمینی، از انســداد ۲۵ حلقه چاه آب غیرمجاز و توقیف ۱۳ 

دستگاه تجهیزات حفاری غیرمجاز در سال جاری خبر داد.

واکسیناسیون کارکنان شهرک 
صنعتی اشتهارد کلید خورد 

آغــاز  از  اشــتهارد  صنعتــی  شــهرک  مدیرعامــل 
واکسیناســیون کرونا بــرای کلیه کارکنان شــهرک صنعتی 
داد. خبــر  شــهریورماه   ۲۱ یکشــنبه  روز  از   اشــتهارد 

میثــم نیک نژادی مدیر عامل شــهرک صنعتی شهرســتان 
اشــتهارد با اعالم این خبر گفت: طبــق هماهنگی های انجام 
شــده مکانی در شــهرک صنعتی اشــتهارد با متراژ یک هزار 
متر مربع با ۲۵ الین برای واکسیناســیون کرونا کلیه شاغلین 
 در شــهرک صنعتی اشــتهارد اختصاص داده شــده اســت.
وی ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی البرز، فرمانداری، سپاه 
و شبکه بهداشــت و درمان شهرستان اشتهارد افزود: واحدهای 
صنعتی می توانند با ارائه لیســت برای افراد باالی ۱٨ سالبدون 
محدودیت سنی تقاضای واکسیناسیون نموده و پس از آن منتظر 
 تماس اعالم تاریخ و ساعت واکسیناسیون پرسنل خود باشند.
نیک نژادی تصریح کرد: الزم اســت واحدهای صنعتی در این 
نامه ضمن معرفی یک رابط، مشــخصات پرســنل شامل نام 
و نــام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد آنهــا را درج نموده و به 
آدرس بلوار ابوریحان، جنب مســجد امام ســجاد علیه السالم، 
 دفتر شــرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد ارسال نمایند.

این مسئول در پایان عنوان کرد: از واحد های صنعتی تقاضا داریم 
در راستای حفظ نظم و رعایت پروتکل های بهداشتی از مراجعه 
بدون هماهنگی به مرکز واکسیناسیون شهرک، خودداری نموده 
و پس از تماس با دفتر شهرک در خدمت تمامی عزیزان خواهیم 

بود.

شماره ۵۵/ شهریور ماه ۱۴۰۰
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خزانه دار و رئیس کمیته بانوان،کودک وخانواده 
شــورای اسالمی شهر کرج گفت: نقش عوامل 
جنســیتی و ارزش های زنانه و خانواده محور 
درهمه حوزه ها اعم از شهرســازی و فرهنگی، 

معماری شهری زیبایی بصری، حمل ونقل، سیما 
 و منظر شهری حتی خدمات شهری لحاظ شود.
فاطمــه منعمی در نطــق پیش از دســتور 
دوازدهمین جلسه رســمی شورای شهر کرج 
در خصوصموضوع سیاســت گذاری در حوزه 
شــهری و در نظر گرفتن نقش بانوان شــاغل 
در مجموعه شــهرداری و بانوان کالنشهر کرج 
اظهار داشت: اگر نسبتبه نیازهای حاضر بانوان 
آگاهی نداشته باشیم اگر از حقوق مدنی بانوان 
آگاهی نداشــته باشــیم هیچ وقت نمی توان 

برای شــناخت مسائل ومشــکالت آنها گامی 
برداشت چه برســد به اینکه بخواهیم وارد فاز 
 عملیاتی بشویم و کاری برایشان انجام بدهیم.
وی خطاب به سرپرست شهرداری کرج افزود: 
اخیرا انتصاباتی در مجموعه شــهرداری انجام 
شده ســوال من این است که در این انتصابات 
سهمبانوان کجاســت؟ آیا در شهرداری کرج 
که نیمی از جمعیت آن را بانوان تشــکیل می 
دهد اگــر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم در این 
چرخه ای که درشــهرداری برای انجام خدمت 

رســانی به مردم وجود دارد بانوان که نســبت 
به آقایان منشــاً اثر بیشتری هستند آیا هیچ 
بانویی توانمندی وجودنداشــت که در سطح 
 هر میدانی یا ارشــد شــهرداری قــرار بگیرد.
منعمی در پایان از طرح توانمند   ســازی بانوان 
شهرداری خبر داخد و یادآور شد: طرح توانمند   
ســازی بانوان شهرداری در دست اقدام است تا 
باتوجه به شایستگی بانوان در پستهای مدیریتی 
که امکان حضور بانوان در آنها میسر هست انجام 

شود.

نایب رییس شــورای اسالمی شهر کرج 
الزام پایبندی دستگاه های مربوطه به تقسیم 
 وظایف انجام شده در بلوار پیام را خواستار شد.

علیرضــا رحیمی به همراه ســید مرتضی 
اعتصامی رئیس کمیســیون محیط زیست 

و مسعود محمدی رئیس کمیسیون عمران 
شــورا، سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری البرز، معــاون راهداری 
شهرســتان،  راه  اداره  رئیــس  کل،  اداره 
مدیران مناطق ســه و چهــار، معاون فنی 
عمرانی شــهرداری کرج، رئیس ســازمان 
ســیما منظر و سایر مســئوالن مربوطه در 
 جلســه میدانی بلــوار پیام حضــور یافت.

وی در ایــن بازدید میدانی بــا بیان اینکه 
شهرداری کرج با مشــکالت مالی دست  و 
پنجه نرم می کند، گفــت: اهمیت صیانت 

از جان مردم، اعضای شــورا را برای تعریف 
پروژه به اینجا آورده که درصدد آن هستیم 
تا مشکالت و معضالت بلوار پیام یکبار برای 
همیشه رفع شود تا پیام خوبی به شهروندان 
و به خصوص ســاکنان مجــاور این بلوار که 
 از قشــر کم برخوردار هستند داشته باشیم.

نایب رئیس شورای شهر کرج الزام پایبندی 
دستگاه های مربوطه به تقسیم وظایف انجام 
شده را خواستار شد و افزود: جلسات میدانی 
به مراتب موثرتر از جلسات پشت میزی است 
و قطعا بازدیدهای میدانی بدون دســتاورد 

مورد قبول نبوده و دنبال نتیجه ایم به عنوان 
نماینده مردم در صورت کم کاری دســتگاه 
 های مربوطه، شــفاف اعــالم خواهم کرد.

رحیمی بر انجام وظیفه اداره کل راهداری و 
حمل و نقل استان البرز در این جاده پرخطر 
تاکید کرد و به عدم ایمنی پل های عابرپیاده، 
رفت و روب و پاکســازی ریفوژ و روشنایی 
معابر با مشارکت اداره برق، نصب فوری عالئم 
راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و به اداره کل 
راهداری و حمل و نقل اســتان البرز یکماه 

فرصت داده شد تا مشکالت را برطرف کند

پنجمیــن جلســه کمیســیون حقوقی و 

امالک شــورای شــهر کــرج بــا انتقاداتی از 
سوی اعضا نســبت به شــیوه تنظیم و زمان 
 ارســال لوایح ارســالی شــهرداری روبرو شد.
حجت االســالم علیرضا سعیدی در پنجمین 
جلســه کمیســیون حقوقــی شــورا، گفت: 
اختصــاص زمان بــرای بحث دربــاره لوایحی 
که بــه خوبی توســط شــهرداری بررســی 
 و تنظیم نشــده، شایســته شــورا نیســت.

وی با اشــاره به آسیب های ناشی از این ضعف، 
گفت: ۲۵درصد مصوبات شورای پنجم از سوی 

فرمانداری ابطال و ۲۵ درصد دیگر برای رفع ابهام، 
به شورا بازگردانده شده که این به معنای از بین 
 رفتن محصول نیمی از جلسات آن دوره بوده است.
وی اذعان کرد: بخشــی از ایــن اتفاق، نتیجه 
 تنظیم نامناســب لوایح و مصوبات بوده است.

ســعیدی، وجود ایرادهای اساســی در تنظیم 
لوایح این دوره از شــورا را نیز مورد اشــاره قرار 
داد و عنوان کرد: این ایرادها ســبب بروز آسیب 
 جدی به تصمیمات پارلمان شــهری می شود.

مجتبی حاجی قاســمی هــم در تاییــد این 

و  امالیــی  ایرادهــای  وجــود  از  انتقــادات، 
 انشــایی فــراوان در متون لوایــح گالیه کرد.
دبیــر اول شــورای شــهر کــرج بیــان کرد: 
متون لوایح بســیار ضعیف تنظیم می شــود 
که ضــروری اســت شــهرداری کــرج دقت 
 نظــر الزم را در ایــن خصــوص اعمــال کند.
حاجی قاسمی، افزود: با دقت بیشتر در تنظیم 
متون لوایح و مصوبات، شاهد کاهش حجم قابل 
توجهی از ابطال آرا و بازگشت مصوبات از سوی 

فرمانداری خواهیم بود.

سهم بانوان در پست های مدیریتی شهر لحاظ شود

مشکالت بلوار »پیام« یکبار برای همیشه رفع شود

اخبار انتقاد اعضای کمیسیون حقوقی شورا به کیفیت لوایح ارسالی

با صدور حکمی از سوی رئیس شورای شهر؛
سرپرست روابط عمومی 

شورای شهر کرج معرفی شد

 احســان طالبی با صــدور حکمی از ســوی 
رئیــس شــورای کــرج به عنــوان سرپرســت 
 روابــط عمومــی ایــن نهــاد معرفــی شــد.

 در حکم صادره از سوی جواد چپردار برای مسئول 
جدید روابط عمومی شورای شهر کرج آمده است:

با عنایت به تعهد و ســوابق ارزنده جنابعالی به 
موجب این ابالغ به عنوان سرپرست روابط عمومی 

شورای اسالمی شهر کرج منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و تقوای الهی 
و بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود با رعایت 
کلیه ضوابط و مقررات قانونی در انجام امور محوله 
کوشا بوده و در سایه توجهات امام عصر )عج( موفق 

و موید باشید

 رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر کرج:
تردد خودروهای سنگین 
چهره شهر را زشت می کند

 رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر کرج 
با اشاره به ممنوعیت تردد ماشین های سنگین 
در شهر، گفت: تردد ماشین های سنگین موجب 

خسارت به جداول و چهره شهر زشت می کند.
 ســید مرتضی اعتصامی اظهار کرد: آلودگی 
صوتی، مشــکالت ترافیکی، بــه هم ریختگی 
مبلمان شهری، تخریب زیرساخت های معابر و 
بعضاً احتمال بروز حوادث از پیامدهای حضور 

خودروهای سنگین در سطح  شهر است.
دبیر دوم شورای اسالمی شهر کرج افزود: در 
خصوص پارک ماشــین های سنگین در معابر 
شهری که باعث آسیب زدن و تخریب جداول 
و آسفالت معابر می شود، ترتیبی اتخاذ شود تا 
با هماهنگی پلیس راهور نسبت به ساماندهی 
پارک خودروهای سنگین در محل های تعیین 

شده توسط مناطق شهرداری صورت پذیرد

رئیس مرکــز پژوهش و مطالعات راهبردی 
شــورای شــهر کرج گفت: در دوره ششــم 
شــورا رونــد مطالعــات پروژه هــا پیش از 
 کلنــگ زنی با جدیت پیگیری خواهد شــد.
محمد اســدیان در بازدید از پروژه پارکینگ 
طبقاتی واقع در بلوار موالنا جنب پارک خانواده 
منطقه هشت شهرداری کرج و انتقاد از جانمایی 
این پروژه اظهار کرد: در دوره ششم به طور جد 
مطالعات پیشینی پروژه ها را که شامل مطالعات 
رفتارشناسی، ترافیک، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی  و مکان یابی است مطالبه خواهد شد.

عضو شورای اسالمی شهر کرج اضافه کرد: 
اگر به سمت مدیریت علمی آمیخته با تجربه 
حرکت نکنیم شــش دوره دیگر هم در حوزه 
مدیریت شهری قانون گذاری کنیم هیچ اتفاقی 
که نخواهد افتاد بلکه دچار پس رفت خواهیم 

شد.
اسدیان با اشاره به اینکه در موضوعات مهم 
شــهری و نحوه خدمات رسانی به شهروندان 
باید تحقیق و پژوهش در اولویت امور باشــد، 
بیان کــرد: نقش پژوهش در توســعه همه 
جانبه پایــدار چنان برجســته و انکار ناپذیر 

اســت که می توان آن را بدون تردید نیروی 
 محرک توســعه در تمام زمینه ها دانســت.

 رئیس مرکز پژوهــش و مطالعات راهبردی 
شورای شهر کرج یادآور شد: حوزه های مختلف 
شهری اعم از حمل و نقل، فرهنگی، عمرانی، 
زیست محیطی و بهداشــتی، قبل از هر نوع 
اقدام توسعه ای باید مورد پژوهش قرار گیرند 
 تا نقاط ضعف و قوت سیستم شناسایی شوند.
به گفته اسدیان، پژوهش باید در همه بخش 
های مدیریت شــهری به عنوان یک ضرورت 

برای تصمیمات کالن شهری عملیاتی شود.

عضو شورای اسالمی شــهر کرج گفت: 
شــهرداری کرج هر چه ســریعتر دریافت 
 بدهی های خود را از دانه درشت ها شروع کند.
مریــم قهرمانی صــارم در نطــق پیش از 
دســتور دهمین جلسه رســمی شورا که 
عصر یکشنبه برگزار شــد، اظهار کرد:  در 
برخی از مناطــق شــهرداری پرونده های 
ملکی وجود دارد که اکثــراً دارای رأی اِعاده 
بوده و اقدام موثری از ســوی شهرداری در 
 رابطه با آرای مذکور به عمل نیامده اســت.

وی اضافه کرد: تذکرم را به صورت مکتوب 
به شــهرداری اعالم می کنم تــا از هر گونه 
ساخت و ساز جدید خصوصاً بناهای در حال 
احداث بــدون پروانه و طبقات اضافی بدون 
داشتن استحکام بنا و عدم تأمین پارگینگ 
 از سوی مدیریت شــهری جلوگیری شود.

قهرمانی بیان کرد: شــهرداری ضمن ارائه 
لیســت کامل امــالک دارای رأی اِعاده و 
تخریب )دو سال گذشته( نسبت به تعیین 
تکلیف آنان با در نظر گرفتن این موضوع که 

عدم اقدام قانونی توسط شهرداری به منزله 
ترک فعل بوده که توسط دستگاه  محترم 
قضائی و قابل پی گیری است، هر چه سریعتر 
 اقدام و نتیجه به شــورای شهر اعالم شود.

قهرمانی صارم با بیان اینکه باید عدالت محور 
باشیم، گفت: نخستین اولویتی که مدیریت 
شــهری باید به آن توجه کند تامین منابع 
درآمد پایدار و ارتقای عدالت محوری است، 
به این مفهوم که درآمدها متناسب با هزینه 

قابلیت توسعه را داشته باشد

شورای ششم روند مطالعات پروژه ها را با جدیت پیگیری می کند

شهرداری دریافت بدهی خود از دانه درشت ها را آغاز کند

شماره ۵۵/ شهریور ماه ۱۴۰۰



 سرپرســت شــهرداری کــرج بــر لزوم 
توســعه مناطــق کــم برخــوردار شــهر بــا 
 همــکاری گروه هــای جهــادی تاکیــد کرد.
بــه گزارش پایگاه خبری کــرج امروز، مصطفی 
سعیدی سیرائی صبح امروز با حضور در منطقه 
ســه در جلسه ای که با حضور معاونان و مدیران 
مربوطه شــهرداری همچنین مدیر و مسئوالن 
منطقه برگزار شــد، ضمن یادآوری بازدیدی از 
محله ســهرابیه که طی روزهای گذشته انجام 
شده و با اشاره به اینکه این جلسه نتیجه بازدید 
اســت، بر این موضــوع که مدیــران باید تفکر 

جهادی داشــته باشند، تاکید کرد و گفت: عالوه 
بر تعامل دستگاه های خدمت رسان با یکدیگر، 
ضروری اســت مدیریت شــهری، از شهروندان 
 نیز در حفظ و نگهداشــت شــهر کمک بگیرد.

وی بــا بیان اینکه کمک گرفتــن از مردم برای 
توسعه و نگهداشــت شهر نیازمند فرهنگسازی 
اســت، گفت: در صورتی که شــهروند در جمع 
آوری زباله به شــهرداری کمک کند، برای تمیز 
مانــدن آن نیز تــالش خواهد کــرد و این قدم 
 خوبی برای تعامل میان شهر و شهروندان است.

سرپرست شهرداری کرج همچنین به تعامل با 

گروه های جهادی اشــاره کرد و گفت: این گروه 
ها در اجرای بســیاری از اقدامات مهم که وظیفه 
دســتگاه های اصلی بوده و در انجام آن کوتاهی 
 کردند، بــه مدیریت شــهری یاری رســاندند.

سعیدی سیرائی صداقت با مردم را از مهم ترین 
راهکارهای اعتمادسازی میان شهر و شهروندان 
ذکر کرد و افزود: محله ســهرابیه یکی از مناطق 
کم برخوردار است که توسعه آن باید در اولویت 
شهرداری باشــد، اما اگر مدیریت شهری از ۲۰ 
مشــکل موجود می تواند طی ســال جاری سه 
مشکل را حل کند، وعده ای جز این به مردم ندهد.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری کرج از اجرای طرح 
 ضربتی پاکسازی محله به محله در این منطقه خبر داد.

آرش یگانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
کرج امــروز؛ با اعالم این خبــر گفت: طی چند 
روز گذشــته با همکاری عوامل خدمات شهری 
منطقه عملیات ضربتی جمــع آوری نخاله های 
 ساختمانی از معابر اصلی و فرعی منطقه آغاز شد.
وی با اشــاره به اهمیت پیگیری طرح پاکسازی 

محله به محله، اظهار داشت: طرح مذکور به صورت 
هفتگی و با هدف پاکسازی، زیباسازی و ساماندهی 
 محالت ســطح این منطقه انجام شــده اســت.

یگانی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت 
خدمت رسانی، کاهش پراکندگی زباله های شهری 
در معابر عمومی، حفظ بهداشــت، جلوگیری از 
شیوع بیماریها، تسریع عملیات جمع آوری زباله ها 
 و حذف آلودگی های بصری محیطی عنوان کرد.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری کرج اضافه کرد: طرح 
جهــادی پاکســازی محلــه به محلــه در قالب 
ساماندهی سطح منطقه با اجرای عملیات جدول 
گذاری، حــذف زوائد بصری، رنــگ آمیزی پایه 
تابلوها، رنگ آمیزی جداول، رنگ آمیزی مبلمان 
شــهری، شستشــوی و الیروبی جوی و کانیوها، 
تابلوهای کوچه ها، تنظیف مبلمان شــهری و.... 

صورت می گیرد

 سرپرست شهرداری کرج تاکید کرد؛

توسعه مناطق کم برخوردار با همکاری گروه های جهادی

مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج:
طرح جهادی پاکسازی محالت منطقه ۹ آغاز شد
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اخبـــــار

روزانه 1۳00 تماس
 با سامانه 1۲5 برقرار می شود

رئیس ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری کرج 
گفت: از ابتــدای این ماه تاکنون 
نیروی های آتش نشانی برای اطفاء 
 ۲۹۴ مورد حریق اعزام شــده اند.

عبــاس وحیــدی با اشــاره به 
تعداد تمــاس روزانه با ســامانه 
اظهــار  آتش نشــانی   ۱۲۵

کرد: به طــور میانگین روزانــه ۱۳۰۰ تماس با ســامانه ۱۲۵ 
 گرفته می شــود که نیمی از این تماس ها مزاحمت هســتند.

وی بــا اشــاره بــه تعــداد حریق هــای شــهریورماه ادامــه 
داد: از اول ایــن مــاه تاکنــون نیروی هــای آتش نشــانی 
اعزام شــده اند. حریــق  مــورد   ۲۹۴ اطفــاء    بــرای 

وی توضیــح داد: عالوه به راین، طی ایــن مدت این نیروها به 
 ۴۱۷ مأموریت نجات وامداد و ۹۳ مورد احتیاط اعزام شــده اند.

این مســئول اضافــه کــرد: درمجموع بــرای ایــن حوادث 
۲هــزار و ٨٨۳ نفــر بــه همــراه هــزار و ۱۴۳ دســتگاه 
 خــودروی عملیاتــی بــه محــل حــوادث اعزام شــده اند.

وی ابــراز کرد: در حین عملیات های صــورت گرفته ۲۹٨ نفر 
نجات یافته اند که قالب آن ها در مأموریت های آسانسور بوده است.

خدمت به مردم
 در دستور کار است

 ۱۰ منطقــه  سرپرســت 
شــهرداری کرج گفت: خدمت 
بــه مــردم خاصــه مناطق کم 
 برخوردار در دســتور کار است.

حمیدرضا عبداهلل پور با اشاره به 
اهمیت توزیــع عادالنه خدمات 
شــهری، گفت: به درخواســت 
شــهروندان کالک بــاال از این 

 محلــه بازدیــد و از نزدیک  در جریان مشــکالت قرار گرفتم.
وی بــا تاکید بــر خدمت به مــردم به ویــژه در محالت کم 
برخــوردار، گفت: مواردی که از ســوی شــهروندان این محله 
 اعالم شــده به جد مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد گرفت.

سرپرســت منطقه ۱۰ شــهرداری کرج در خصوص پیگیری 
و رفع مشــکالت شــهروندان، اعالم کرد: تمام توان و امکانات 
موجــود در منطقه را برای بهبود زیرســاخت های شــهری و 
 کمک به آســایش و رفاه حال ســاکنان به  کار خواهیم گرفت.

عبداهلل پور همچنین افزود: طبق قانــون برای ارائه خدمات به 
شهروندان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.

توسعه شهر با اجرای مناسب 
پروژه های خدمات شهری

سرپرست معاونت خدمات شهری 
و محیط زیســت شهرداری کرج 
پروژه های  مناسب  اجرای  گفت: 
خدمــات شــهری در توســعه 
 شــهر مؤثــر و ضروری اســت.

 غالمرضا رضوانی در جلســه ای 
با حضور  ناظرین عالی خدمات 
شــهری مناطق دهگانه، اظهار 

کرد: این جلســه فرصت مناسبی برای بررســی امور جاری و 
 اجرایی حوزه معاونت خدمات شــهری در مناطق دهگانه است.

وی افــزود: معاونت هــای خدمات شــهری مناطــق دهگانه، 
 بازوهــای اجرایــی مدیریت شــهری محســوب می شــوند.

سرپرست معاونت خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری 
کــرج همچنیــن تأکید کرد: همــکاری و مشــارکت تمامی 
معاونت هــا و اجرای مناســب طرح ها و برنامه هــا می تواند در 
 تقویت همه جانبه مدیریت شهری و توسعه شهر مؤثر واقع شود.
گفتنی است؛ موضوع اصلی جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص 
رسیدگی بیشتر به مسائل امور شهری، رفع ناهنجاری های سطح 
مناطق، بهسازی و زیبایی شهر بوده و در پایان جلسه برنامه های 
اولویت دار هریک از معاونت ها، مشــکالت پیــش رو مطرح و 
رسیدگی به آن ها در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار گرفت.

مدیــر منطقــه پنــج شــهرداری کرج 
گفــت: اراضــی بایر ایــن منطقه از ســوی 
 عوامل خدمات شــهری پاک ســازی شــد.
ســید رضا فیض  اظهــار کرد: بــا توجه به 
اینکــه برخی از زمین هــای خالی موجود در 
ســطح محالت به مکان تخلیه انواع پسماند 
و نخاله های ســاختمانی تبدیل شده و مناظر 
نامناســبی ایجاد کرده است، عوامل معاونت 
خدمات شهری شهرداری منطقه به طور مستمر 
 اقدام به پاک ســازی ایــن زمین ها می کنند.

وی گفت: تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی 
و ریختن پسماندهای شهری در زمین های بایر 
موجب نارضایتی شهروندان و برهم زدن سیمای 
 شهری و همچنین آلودگی محیطی می شود.

مدیــر منطقه پنج شــهرداری کــرج افزود: 
نیروهای تالشــگر خدمات شهری به منظور 
رعایت مسائل بهداشتی و جلوگیری از انتشار 
بیماری ها و در راســتای بهبود ارائه خدمات 
به شــهروندان، پاک سازی مکان های متروکه 
و زمین هــای خالی را کــه در اثر عدم توجه 

عــده ای از افــراد به محل جمــع آوری زباله 
 و نخالــه تبدیل شــده را پاک ســازی کردند.
فیض همچنین با توجه به اهمیت بسیار زیاد 
رعایت ســاعت جمع آوری زباله ها از ســطح 
شــهر، بیان کرد: شهروندان ســاعت و زمان 
 تعیین شده خروج زباله از منزل را رعایت کنند.
وی اضافه کرد: ســطل های مکانیزه در قالب 
مخــازن اضطراری در معابر ســطح شــهر 
تعبیه شــده که در صورت نیاز شــهروندان 

می توانند استفاده کنند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج از شستن دیوارهای شهر با تکنیک 
سندبالســت خبر داد. پیمان بضاعتی پور گفت: 
تکنیک سندبالست باهدف رفع زوائد بصری اجرا 
می شود. وی بهسازی و زیبایی بصری جداره های 
شــهری را ضروری خواند و گفت: ضروری است 
بقایای مانده از رنگ ها و شعارنویسی ها پاک سازی 
شود. به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شــهرداری کرج پاک سازی هر نوع 
آلودگی از جداره های شهری و جلوه بخشیدن به 

دیواره های فرســوده و قدیمی شهر به همت اداره 
هنرهای شهری معاونت زیباسازی در حال انجام 

است.
بضاعتی پور گفت: تکنیک سندبالست بر روی 
 دیوار مدرسه شــهید عالم بخش آغازشده است.
وی با اشــاره به تأثیر زیبایی های بصری در حفظ 
و افزایش آرامش روانی شــهروندان و حذف زوائد 
بصری، از مرمت و بازســازی نقاشی های دیواری، 
امحاء و پاک سازی با استفاده از تکنیک سند بالست 

جداره های شهری در ماه های اخیر خبر داد.

رئیــس ســازمان حمل ونقل بار و مســافر 
شــهرداری کــرج از اختصاص یــک  میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــون تومــان بــرای ترمیم ســقف 
 پایانه مســافربری شــهید کالنتری خبــر داد.
 »منوچهر خســروزاده« با اشــاره بــه بازدید از 
پایانه مســافربری شــهید کالنتری، اظهار کرد: 
در پایانه شــهید کالنتری برای رفاه مســافران 
 پروژه هایی تعریف شــده و در حال اجرا اســت.
وی از اختصــاص یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان برای ترمیم ســقف این پایانه خبر داد و 

گفت: سقف پایانه مســافربری شهید کالنتری 
 از ۲۵ ســال گذشــته تاکنون ترمیم نشده بود.
رئیــس ســازمان حمل ونقــل بــار و مســافر 
شــهرداری کــرج همچنیــن بــه وضعیــت 
مبلمــان داخلــی پایانه اشــاره کــرد و گفت: 
 نوســازی مبلمان نیز در دســتور کار اســت.

خســرو زاده همچنین که انجام خط کشــی و 
آسفالت پایانه مسافربری شهید کالنتری نیز اشاره 
کرد و گفت: پروژه های در حال احداث به صورت 

مستمر مورد بازدید قرار می گیرند.

 زمین های بایر منطقه پنج پاکسازی شد

شستن دیوارهای شهر
 با تکنیک سندبالست

اختصاص بیش از یک  میلیارد به ترمیم 
سقف پایانه شهید کالنتری کرج

فرا رسیدن اربعین حسیین تسلیت ابد


