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2  سیاسی

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه 
قضائیه، از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام خمینی کرج که 
 از مهم ترین بیمارستان های استان البرز است، بازدید کرد.

طی این بازدید، حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای به البرز ســفر کرد تا ضمن بازدید از بخش های 
مختلف بیمارســتان و گفتگو با مدیران و شــنیدن 
حرف هــا و درددل های کادر درمــان، از نزدیــک در 
جریــان پیگیری هــا و اقدامات صــورت گرفته برای 
 بازگشــایی مجدد ایــن مرکــز درمانی قــرار گیرد.

آغاز به کار بیمارستان امام خمینی کرج عالوه بر کمک به 
حل مشکالت درمانی و پزشکی مردم کرج، در اشتغالزایی 
نیز سهم زیادی دارد و به گفته مسئوالن این مرکز درمانی، 
 به ازای هر تخت چهار نفر مشغول به کار خواهند شد.
بیمارســتان فوق تخصصی امام خمینی کرج از سال 
۹۵ به دلیل مشکالت مالی و مالکیتی تعطیل شده بود، 
اما با تالش های قوه قضائیه، اکنون و در حســاس ترین 
 شــرایط کرونایی به چرخه درمان کشــور بازگشت.
در پی انتشــار اخباری از تعطیلی این بیمارســتان در 

ماه های ســخت کرونایی کشــور رئیس دستگاه قضا 
بالفاصله دستورات الزم را برای تسریع در حل مشکالت 
 این مرکز پزشکی و از سرگیری فعالیت آن صادر کرد.
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای با تقدیر از 
زحمات پزشکان و پرستاران در مقابله با کرونا، از حل 
مشکالت بیمارستان امام خمینی )ره( با تالش مسئوالن 
قضائی استان البرز و پرداخت حقوق ماهانه کادر درمانی 
این مجموعه و بازگشت آن به چرخه درمانی کشور در 

این شرایط دشوار ابراز خرسندی کرد.

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به خفت گیری 
که اخیراً در اتوبان تهران-کرج رخ داد و فیلم آن 
نیز منتشر شد، اعالم کرد: یکی از این دو متهم 
شــش سابقه کیفری داشــت و برداران وی نیز 
همگی سابقه کیفری داشتند. وی فردی با تجربه 
بود که پس از اطالع از انتشار فیلم به مخفیگاه 
رفته و کل ارتباطات خــود را قطع کرده بود به 
همین دلیل ما برای دســتگیری وی قدری به 
زحمت افتادیم و در نهایت به جای ۲۴ یا ۳۶ یا 
 ۴۸ ساعت ظرف ۱۰ روز آنها را دستگیر کردیم.
سردار عباسعلی محمدیان در نشست با اصحاب 
رســانه استان البرز که به مناسبت روز خبرنگار 
برگزار شد، ضمن گرامیداشــت روز خبرنگار و 
تســلیت ایام محرم، به افزایــش مأموریت های 
نیروی انتظامی از زمان شــیوع کرونا اشاره کرد 
و گفــت: در این مدت ما چهــار نفر از همکاران 
خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادیم و ۸۶۰ 
 نفر از همکاران نیز به این بیماری مبتال شدند.

محمدیــان افــزود: این عدد باال بــه دلیل این 
اســت که نه تنها از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
ماموریت های نیروی انتظامی کاهش نداشته بلکه 
افزایش هم داشــته است. اگرچه بخش ستادی 
ما در روزهای ســخت کرونا گاهی با ۵۰ درصد 
ظرفیت به فعالیت ادامه داد اما در بخش عملیاتی 
 حتی یک روز هم تعطیلی وجود نداشته است.

وی با اشــاره به خفت گیری که اخیراً در اتوبان 
تهران-کرج رخ داد و فیلم آن نیز منتشــر شد، 
اعالم کرد: یکی از این دو متهم شــش ســابقه 
کیفری داشــت و برداران وی نیز همگی سابقه 
کیفری داشــتند. وی فردی بــا تجربه بود که 
پس از اطالع از انتشــار فیلم به مخفیگاه رفته و 
کل ارتباطات خــود را قطع کرده بود به همین 
دلیل ما برای دســتگیری وی قدری به زحمت 
افتادیــم و در نهایت به جای ۲۴ یــا ۳۶ یا ۴۸ 
 ســاعت ظرف ۱۰ روز آنها را دســتگیر کردیم.
فرمانده انتظامی البــرز، گفت: ۱۶ نفر دیگر نیز 

در مســیر رســیدن به این دو نفر شناسایی و 
دستگیر شــدند و رئیس قوه قضاییه هم چون 
ایــن فیلم را دیده بودند دســتور خوبی دادند و 
به زودی کیفرخواســت آنها به دادگاه ارســال 
 می شــود که قطعــا می تواند بازدارنده باشــد.
محمدیان در ادامه به موضوع ســگ گردانی هم 
اشاره به اعالم کرد: در آخرین جلسه ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر استان که ۲۵ دستگاه 
مختلف در آن عضویت دارند این موضوع مطرح 
شد. ابزاری که نیروی انتظامی برای این موضوع 
در اختیار دارد اعمال قانون توســط راهنمایی و 
رانندگی برای حمل سگ در داخل خودرو است 
 که براساس آن روزانه ۲۰۰ نفر جریمه می شوند.

وی ادامه داد: در خصوص سطح شهر هم طبق 
دستور دادستان برای افرادی که اقدام به آوردن 
سگ های بزرگ و نگهبان در سطح شهر می کنند 
که هم خطــر دارند و هم می توانند باعث ایجاد 
وحشت شوند پرونده ســازی می شود ولی برای 

سگ های تزئینی با هماهنگی شهرداری در ورودی 
پارک ها تابلوهای ممنوعیت ورود سگ نصب شد. 
این موضوعات در روزهایی که کرونا شیوع پیدا 
 کرده کمتر شده بود اما مجدداً قرار است فعال شود.

محمدیان در پایان در خصوص گشت های ۱۱۰ 
هم گفت: اگر شــهروندان به هر دلیل از جمله 
تأخیر یا عدم حضور نسبت به گشت های ۱۱۰ 
شکایتی داشــتند می توانند موضوع را با شماره 
۱۹۷ در میــان بگذارند تا مورد رســیدگی قرار 

بگیرد.

بازدید رییس دستگاه قضاء از بیمارستان امام)ره( کرج

دستگیری 5۶ نفر از باند فیوج ها در البرز

امام جمعه کرج در هشــداری به اعضای 
شورای شهر کرج گفت: سالم حرکت کنید 
البی گری و سهم خواهی سم مهلک عملکرد 
شماست که رگه هایش در همین روزها دارد 

دیده می شود.
آیت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه 
در استان البرز و امام جمعه کرج،  ظهر امروز 
در خطبه های نماز عبادی سیاسی امروز در 

مصالی بزرگ امام خمینی )ره( کرج  بابیان 
اینکه یکــی از آن پیام ها، پیام اســتقامت و 
پایداری و درس مقاومت است، اظهار داشت: 
مقاومت در این روزها ریشــه حرکت آزادی 
خواهان و استکبارستیزان عالم است؛ و البته 
محور مقاومت در منطقــه باالترین بهره را 
از این درس برده اســت. امام حســین این 
درس اســتقامت و پایــداری را روی اصول و 
عقب نشینی نکردن از آرمان ها را هم به صورت 
نظم و هم نثــر در مواقع خاص مطرح کرده 
است که به چند مورد به عنوان یادآوری اشاره 

می کنم.
امام جمعه کــرج در ادامه بابیان اینکه امام 
حســین )ع( بعد از معرفی یزیــد که یزید 
شخصی است فاسق، شراب خوار، آدم کش و 
آشکارا مرتکب فسق و فجور می شود فرمود: 
»مثلی ال یبایع مثله« شــخصی مانند من با 
فردی مثــل او بیعت نخواهد کرد، گفت: هر 
شخصی مثل حســین علیه السالم باشد زیر 
بار شخصی مثل یزید در طول تاریخ نخواهد 
رفت. این درس استقامت است که در مقابل 

عوامل خارجی که به شــما فشــار می آورند 
محکم باشید.

حســینی همدانی در ادامه افــزود: وقتی 
برادرش عمــر او را نصیحت کرد و نهی کرد 
از رفتن فرمود:همانا من هیچ گاه زیر بار ذلت 
نخواهم رفت. برادر دیگرش محمد حنفیه او 
را به مسیر دیگری راهنمایی کرد حضرت در 
جواب فرمود: برادر اگر در تمام دنیا )بااین همه 
وسعت( هیچ پناهگاه و ملجأای نباشد، بازهم 
من دست بیعت به یزید  بن معاویه نخواهم داد.
وی ادامه داد: حضرت در مسیر تا به کربال 
برســند فراوان از پایداری بر هدف و مقاومت 
مطلب گفتند تا اولین سخنرانی روز عاشورا که 
فرمود: به خدا سوگند! نه دست ذلت در دست 
آنان می گذارم و نــه مانند بردگان از صحنه 

جنگ و از برابرشان فرار می کنم.
آیت اهلل حســینی همدانی عنــوان کرد: 
تعدادی از یاران که به شــهادت رســیدند و 
حضرت داشت تنها می شد که این جور مواقع 
افراد روحیه شــان تغییر می کند، امکان دارد 
مقداری فکر عقب نشینی کند یا در مواضعش 

تعدیل کند اما حضرت در روز عاشورا بعدازآن 
که تعدادی از یارانش به شــهادت رسیدند و 
آرام آرام تنها می شــد فرمود: آگاه باشید! به 
خدا سوگند! من به هیچ یک از خواسته های 
دشمنان جواب مثبت نخواهم داد تا محاسنم 
به خونم خضاب گشــته و به لقای خدا نائل 

گردم. این درس استقامت است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز 
در بخش پایانی بیانات خود با اشاره به نکته 
استانی، بیان داشت: به نظر می رسد که خیلی 
زود باشد که به شورای شهر کرج و شهرهای 
دیگر تذکر بدهیم، اما الزم اســت تذکر دهم 
که دقت کنیــد برای عملکردتان جواب های 
قانع کننده داشته باشید و مجبور نشوید با فشار 
افکار عمومی مسیر خودتان را اصالح کنید. در 
این نوبت بنده به شدت رصد می کنم و مواظب 
عملکرد هستم. سالم حرکت کنید البی گری و 
سهم خواهی سم مهلک عملکرد شماست که 
رگه هایش در همین روزها دارد دیده می شود. 
مواظب باشید. بنده شفاف خواهم گفت که 

چکار خواهید کرد.

هشدار امام جمعه کرج به اعضای شورا:
 البی گری و سهم خواهی سم مهلک عملکرد شماست

اخبار

بیش از 1۷ هزار وسیله نقلیه متخلف 
 در راه های البرز جریمه شدند

 رییــس پلیــس راه البرز گفت کــه در اجرای 
طرح محدودیــت های کرونایی در ســال جاری ، 
۱۷ هــزارو ۵۱۹ راننده متخلــف در جــاده های 
 این اســتان جریمه یک میلیون تومانی شــده اند.

»طبق اعالم ستاد ملی کرونا ورود وسیله نقلیه با پالک 
غیربومی  به شهرهای قرمز یک میلیون و به شهرهای 
 نارنجــی جریمه ۵۰۰ هزارتومان بــه دنبال دارد .«

سرهنگ رضا گودرزی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت که محدودیت تردد پالک های غیربومی 
در راه های این استان با تصویب ستاد ملی کرونا به 
صورت ویژه اجرایی شــده و ماموران پلیس راه در 
 مسیرهای تعیین شــده خودروها را کنترل کردند.

وی افزود: طی ایــن مدت ۳۷ هزارو ۲۹۷ خودروی 
غیربومی در اجرای طرح محدودیت تردد تاکنون در راه 
 های استان البرز به شهرهای مبدا بازگشت داده شده اند.

گــودرزی خاطرنشــان کرد کــه همچنین طی 
ایــن مــدت بــه ۸۷ هــزارو ۸۸۸ راننده  تذکــر 
 برای خودداری از ادامه ســفر داده شــده اســت.

رییس پلیس راه البرز یادآور شــد که در اجرای این 
طرح تالش شد تا با حذف ترددهای غیر ضروری از 

انتقال ویروس کرونا جلوگیری شود.

تقدیر رئیس سازمان بهزیستی کشور 
از مدیرکل بهزیستی استان البرز

دکتر وحید قبادی دانــا معاون وزیر و رئیس 
ســازمان بهزیستی کشــور ،از اقدامات و تالش 
های جهادی دکتر »اسداهلل حیدری« مدیرکل 
بهزیستی استان البرز در امر پیشگیری ودرمان 
 اعتیاد با اهداء لوح سپاس قدردانی و تقدیر کرد.

در متن این لوح سپاس آمده است:
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران و دستیابی به توسعه پایدار کشور مستلزم 
مجاهــدت، ایثار و از خود گذشــتگی فرزندان 
وارسته و پاک این سرزمین بوده و تجلّی آن در 
فعالیت و حضور مؤثر در عرصه های پیشگیری، 
درمان و کاهش آســیب ناشــی از بلیه شــوم 
اعتیاد بعنوان یکی از مهمترین معضالت هزاره 
ســوم و حمایت و صیانت از آســیب دیدگان 
آن موجبــات ارتقاء شــاخص های ســالمت 
اجتماعــی و امنیت و مصونیــت آحاد جامعه 
 از آســیب اجتماعی اعتیــاد را فراهم مینماید.
تقدیر از اقدامات و فعالیتهای پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور توسط دبیرکل 
محترم ســتاد مبارزه با موادمخدر و کسب رتبه 
عالی در بین همه متولیان پیشــگیری و درمان 
اعتیــاد کشــور موجبات خرســندی و افتخار 
 اینجانب و خانواده بزرگ بهزیستی را فراهم نمود. 
بی تردیــد این مهم در ســایه صبوری، تالش 
و تعهــد شــما بــا ایجــاد فضایی سرشــار از 
 امیــد، تــوکل و آرامش بدســت آمده اســت.
ضمن قدردانی از اقدامات و تالش های جهادی 
شما در امر پیشگیری و درمان اعتیاد و با آرزوی 
تداوم و اســتمرار تالش و موفقیت های پیاپی، 
ســالمتی و توفیق روزافزونتان از درگاه خداوند 

منان مسألت می نمایم.

 اســتاندار البــرز اعــالم کرد کــه روزانه 
۲۰ هزار نفــر در مراکز واکسیناســیون این 
 اســتان علیــه کرونا واکســینه می شــوند.
عزیزاله شــهبازی در بازدید ســرزده از مراکز 

تزریق واکســن البرز افــزود: تاکنون بیش از 
 ۶۰۰ هزار نفر در استان البرز واکسینه شده اند.

وی ادامه داد: البرز نیز همانند ســایر اســتان 
های کشور در موج پنجم شیوع کرونا گرفتار 
اســت و در مقابــل تالش هــا و برنامه ریزی 
هــای مقابله ای ســتاد اســتانی و همچنین 
 کادر بهداشــت و درمان نیــز افزایش یافت.

شــهبازی گفت: دراســتان البــرز ۲۵ مرکز 
واکسیناسیون پیش بینی شده که مکان الزم 

برای این امر از ســوی شــهرداری هــا و اداره 
 کل ورزش و جوانــان اختصاص یافته اســت.

استاندار البرز بیان داشت: در مراکز واکسیناسیون 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته و 
کادر پزشکی نیز در این راستا با تمام قوا حضور 
 دارنــد و مردم نیــز ابراز رضایــت می کردند.

وی بــا قدردانی از تمام دســت انــدر کاران 
افــزود:  البــرز  واکسیناســیون در اســتان 
بیمارســتان امام خمینی )ره( کرج نیز تعیین 

تکلیف شــد و مقرر شد بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران مدیریت این بیمارســتان را قبول 
کــرده و تجهیز کنند تا بــا ۲۲۰ تخت از این 
 پس آمــاده پذیرش بیماران کرونایی باشــد.

وی گفت: البرز، استانی متراکم و معبر ۱۴ استان 
کشور اســت و جمعیت باالیی در این استان 
ســاکن هستند ولی به گونه ای برنامه ریزی و 
مدیریت شده که برای پذیرش بیماران کرونا با 

کمبودی مواجه نشده ایم.

استاندار البرز:

روزانه ۲۰ هزار نفر در البرز واکسینه می شوند

شماره ۵۴/ مرداد ماه ۱۴۰۰



در استان   ۳

 کیوان کثیریان، روزنامه نکار و منتقد سینما 
در یادداتشــی به واکاوی عکســی از خستگی 
 این روزهــای کادر درمــان پرداختــه اســت.
 کثیریــان در کانــال تلگرامی خود نوشــت:

ایــن، بهتریــن عکــس ایــن روزهاســت؛ 
 شــمایل کاملــی از آنچــه دارد رخ می دهد.
یکــی از اعضای کادر درمان خســته، بهت زده 
و ناباور به رعایت نشــدن پروتکل های ســاده 
بهداشــتی نگاه می کند. البد دارد در این لحظه 
به ابتالهای سخت و مرگ هایی فکر می کند که 
دقایقی پیش دیده و شــاید به هزار و خرده ای 
نفری که هر روز جانشــان را از دست می دهند. 
به ازدحام های عجیب ایــن روزها که چند روز 
دیگر طوفانی ســهمگین تر به پــا خواهد کرد، 
دارد فکر می کنــد به ســرم ها و داروهایی که 

نیســت، به بیمارانی که کف زمین بیمارستان 
دراز بــه دراز افتاده اند، به همکاران خســته و 
به جان آمده اش، به واکســن هایی که نخریدند، 
به تعطیلــی  و قرنطینه ای که هیچوقت عملی 
نشد،  به خانواده اش، به پزشکان و پرستارانی که 
جان باختند و بــه اینکه تا چه زمانی توان دارد 
 این شــرایط سخت و  سهمگین را تحمل کند.
و خب طبیعی است که در هیچ عکسی شبیه 
این، هیچ مسئولی حضور ندارد. مسئولین همیشه 
در بحران ها غایبند، همیشــه ساکتند، کارهای 
یواشکی می کنند ولی جواب چیزی را نمی دهند. 
کسی جوابی ازشان نمی خواهد. بخواهد هم جوابی 
در کار نیست. مسئوالن از اسمشان معلوم است؛ 
رییس اند ولی در واقع هیچ  وظیفه و مسئولیتی 
ندارند، هیچ. درســت و غلــط کارهایی هم که 

 می کنند به خودشــان مربوط است نه به مردم.
آنها باید واکسن مرغوبشــان را خیلی پیش از 
مردم بزنند تا جان عزیز خودشان و خانواده شان 
محفوظ بماند. مســئوالن جانشان خیلی عزیز 
است. آنها ســرمایه های بی جایگزین جامعه اند. 
البته آنها فقط اسمشــان مسئول است و گرنه 
همه بار مســئولیت در این بحران بی سابقه بر 
عهده پزشکان و پرستاران و  کادر درمان است و 
صدالبته مردم. به این مردم بی مسئولیت که از 
 حکومتشان زیادی توقع دارند هرگز نباید رو داد.

طبیعی اســت که جان آنها البته بســیار کم 
اهمیت تر از جان مسئوالن است. جان هایشان 
فقط عدد است. پانصدتا و هزارتا در روز فقط یک 
عدد است. تصمیم برای زنده ماندن و  مردنشان 
بر عهده مسئوالن است. جایگاه مسئول هم که 

معلوم است؛ مسئول ولی نعمت رعیت است و 
صاحب تصمیم برای جان و  مال اوست. رعیت هم 
غلط می کند اعتراض داشته باشد. غلط می کند 
درباره چیزی غر بزند. رعیت هم که از اســمش 

معلوم است.

برنا نوشــت:یک فعال سیاســی اصولگرا 
گفت: من تصور نمی کنم این کابینه تحت 
فشــار چیده شده اســت همانطور که هیچ 
جهت گیری سیاسی و طیفی در انتخاب این 
اعضا دیده نمی شود عالوه بر این پیش بینی 
میکنم همه رای بیاورند و یکی دو نفر قطعا 

رای نمی گیرند.
»ناصر ایمانی«، فعال سیاســی اصولگرا، با 
اشاره به رای اعتماد به کابینه اظهار کرد: این 
موضوع که فکر کنید دولتی بدون هیچ فشاری 
در کشور تشکیل خواهد شد، این یک توهم 
است. در دوره های قبلی هم همیشه همینطور 
بوده و در آینده هم همینطور خواهد بود. نمی 
توانیم بگوییم فشــاری روی رییس جمهور 

نیست اما تعریف فشار خود بحثی دارد. 
او خاطرنشان کرد: فشار با توصیه و معرفی 
متفاوت اســت. حال فرض می گیریم که در 
بدترین شکلش به نام فشار باشد. این در تمام 
دولت ها بوده و در این دولت هم خواهد بود 
و چیز جدیدی نیست و اینکه بگوییم رییس 
جمهور ها تسلیم فشــار نمی شوند این هم 
حرف سنگینی است و شاید چنین چیزی هم 

نباشد و تا حدودی تسلیم فشارها بشوند. 
ایمانی تاکید کرد: هر رییس جمهوری که 
کمتر تسلیم فشــارها شود بیشتر می تواند 
کابینه دلخواهش را بچیند. کیفیت این کابینه 
بحث دیگری دارد ولی واقعا به دور از فشــار 
و با رعایت مصلحت ها بوده اســت. رعایت 

مصلحت با فشــار متفاوت است؛ هر رییس 
جمهوری برای معرفی افراد مصلحت هایی 
را در نظــر می گیرد از جملــه اینکه امکان 
رای آوری آن افــراد در مجلس امکان پذیر 
باشد این دیگر فشار نیست و یک واقع نگری 
است. تنظیم کابینه کار سختی است رییس 
جمهور هم بایــد مصالح آن حوزه را ببیند و 
فرد متخصصی را بیاورد و هم به هماهنگی 
کل کابینه توجه کند و مسائل دیگری از جمله 
توجه به مشورت ها و نظرات دیگران هم باید 
 در نظر باشد؛ چیدن کابینه کار سختی است. 
ایمانی در پایان گفت: من تصور نمی کنم این 
کابینه تحت فشار چیده شده است همانطور 
که هیچ جهت گیری سیاســی و طیفی در 

انتخاب این اعضا دیده نمی شود عالوه بر این 
پیش بینی میکنم همه رای بیاورند و یکی دو 

نفر قطعا رای نمی گیرند.

 این بهترین عکس این روزهاست!

اخبارادامه واکنش ها به چینش کابینه رئیسی تحت فشار و سهم خواهی

البرزی ها در مصرف برق 
صرفه جویی کنند

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از مشترکان 
 این شرکت خواست در مصرف برق صرفه جویی کنند.

و  آینده  روز  چند  درتا  هوا  دمای  افزایش  به  توجه  با 
برق در صورت عدم رعایت  افزایش مصرف  همچنین 
الگوی مصرف در تمام بخش ها و مصارف از جمله ادارات،  
کشاورزان، صنایع ،  صنوف و بخش خانگی شاهد اعمال 
 مدیریت اضطراری بار در کشور و استان البرز خواهیم بود.
این گزارش می افزاید:در هفته جاری و آینده با افزایش دمای 
هوا مصرف برق افزایش قابل توجهی خواهد یافت که با توجه 
 به محدودیت نیروگاه های برق آبی امکان جبران آن نیست.
بر اساس این گزارش از همه مشترکان به وبه ویژه در 
بخش های صنعتی،  کشاورزی،  خانگی و تجاری درخواست 
می شود به منظور پیشگیری از خاموشی های ناخواسته 
نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کرده تا قطعی برق 

رخ ندهد.

اجرای حکم قضایی در 300 متر 
از اراضی ملی شهرستان کرج

براساس دستور قضایی ۳۰۰ متر از اراضی ملی شهرستان 
کرج در پالک ۴- اصلی موسوم به النیز رفع تصرف گردید.

سیاوش ذاکری رئیس اداره ی منابع طبیعی و آبخیزداری 
به  توجه  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  کرج  شهرستان 
اینکه نزدیک به ۳۰۰ متر از اراضی ملی بصورت غیر 
نهال،  غرس  صورت  به  جو  سود  افراد  توسط  قانونی 
طرح  با  بود  شده  تصرف  دیوارچینی  و  چین  سنگ 
شکایت در مراجع قضایی پس از طی تشریفات قانونی 
گردید.  صادر  تصرف  رفع  حکم  رسیدگی،  مراحل   و 
یگان  پرسنل  حضور  با  صادره  حکم  گفت:  ذاکری 
معیت  در  و  کرج  شهرستان  طبیعی  منابع  حفاظت 
عوامل انتظامی کالنتری نساء، اجرا، و اراضی ملی تصرف 
 شده واقع در محدوده پالک النیز رفع تصرف گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج 
افزود: براساس وظیفه اداری و به تأسی از فرمایشات مقام 
معظم رهبری )دام ظله العالی( با متصرفین اراضی ملی و 

زمین خواران برخورد قانونی و قطعی بعمل خواهد آمد.

خداحافظ آقای
 محمدجواد ظریف! آقای مذاکره

محمد محمودی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی 
به پایان دوره وزارت ظریف اشاره و از او تقدیر کرد.

سیاسی  مسائل  تحلیلگر  محمودی  محمد 
پایان  به  ملی  آرمان  روزنامه  در  یادداشتی  طی 
کرد. تقدیر  او  از  و  اشاره  ظریف  وزارت   دوره 

او نوشت:
چه غریــبانه رفتی آقای مذاکره!. 

چه سکوت تلخ و چه بدرقه سردی.
گویا دوباره تاریخ در حال تکرار است، تا در هیاهوی 
بی وقفه و پر سر و صدای، انحراف و اختالس و اقتصاد ، نام 
»آقای  مذاکره« از یادها برود. مردی که ۸ سال نه فقط 
وزیر خارجه ایران؛ که نماد دیپلماسی اسالمی در دنیا 

شد. 
از محمد جواد ظریف می گویم  که آقای مذاکره شد در 
مقابل لشکر جنگ طلبان جهان؛ مردی که با قدرت نرم 
خود ثابت کرد، جمهوری اسالمی، جمهوری منطق است؛ 
 حتی اگر دیوانه ای بی منطق چون ترامپ. مقابلش باشد!.
ظریف اگر در ایران نبود  بعد از پایان وزارتش، یقینا تا 
سال های سال، در جای جای دنیا، پای سخنرانی هایش 
می نشستند  تا از آقای مذاکره ایرانی بیاموزند. تجربه 
معرکه  در  را؛  ملتش  خواست  تحقق  و  برجام  ناب 
پیچیده ترین مذاکرات سده اخیر. هر چند امروز شاید 
در نگاه اول، عاقبت »آقای مذاکره« چندان خوشایند 
تجلیلی  هم  کشورش  در  حتی  نیاید، چون  به نظر 
از خدماتش نشد  تا مظلوم و غریبانه از جایگاه وزیر 
خارجه ایران، کنار برود. ولی یقینا روزی عزیزتر از قبل 
بازخواهد گشت؛ برای ایران و اسالم و مردم. پس تا آن 

روز خداحافظ؛ »آقای مذاکره«

ورود به اصالحات ساختاری موجب پویایی اقتصاد کشور می شود

آمادگی موسسه رازی برای واکسیناسیون اضطراری پس از صدور مجوز سازمان غذا و دارو

نایب رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی البرز رهایی جامعه از سه معضل 
»تحریم« ، »تورم« و »ویروس کرونا« را مستلزم  

ورود دولت جدید  به  اصالحات ساختاری و بستر 
سازی در مسیرخود اتکایی، رهایی تدریجی از 
 وابستگی ها و پویایی اقتصاد جامعه عنوان کرد.
یداهلل مالمیر با بیان این مطلب اظهار داشت: 
با توجه به انبوه مشکالت اقتصادی پیش روی 
دولت جدید ، کارشناســان بخش خصوصی 
وظیفه می دانند با ارائه نظرات کارشناســی 
با تمــام توان دولتمــردان را یــاری دهند تا 
بســتر برای رفع مشــکالت به ویژه در بحث 
 مانــع زدایی در تولید و صادرات مهیا شــود.

وی مشکالت ناشــی از گرانی، گرانفروشی و 
احتکار در ســال های اخیر را تجربه ای بسیار 
تلخ، ناگوار و بی ســابقه در چند دهه گذشته 

دانست و بر لزوم همراهی و همفکری اساتید 
و پژوهشــگران علــم اقتصاد و کارشناســان 
مجرب بخش تولید با دولت سیزدهم در ایجاد 
 اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با اشاره  به تجربه تلخ اعزام اتوبوسی مدیران 
جدید به استان ها همزمان با آغاز به کار دولت 
هــا که بعضا با پاره ای از کم کاری ها به دلیل 
عدم حضور دایم آنان در حوزه خدمت همراه بود 
گفت:  استفاده  از جوانان بومی متعهد و کاردان 
در عرصه های گوناگون مدیریتی تحول اساسی 
 در خدمــت به مردم  را به ارمغــان می آورد.
مالمیر توجه خاص به شایسته ساالری و جوان 
گرایی در انتصاب مدیران  را بستر ساز مبارزه 

 با مفاســد اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد.
وی تصریــح کــرد: ضــروری اســت که در  
انتصاب مدیران از تجربیات موفق و ارزشمند 
اســتفاده از رزمنــدگان و فرماندهان جوان 
 در هشت ســال دفاع مقدس استفاده کنیم.
مالمیر بیان داشت: در سال های اخیر نابسامانی 
در متغیر های اقتصادی به مرزی رسید که نگاه 
فعــاالن عرصه تولید به آینده دور و نزدیک  را 
 بــا ابهام ،  دلهره و نگرانی همراه کرده اســت.
وی گفت:  این گونه اضطراب و نگرانی ها باعث 
شد بیشتر فعاالن اقتصادی از برنامه ریزی های 
میان مدت و دراز مدت در بســتر  تولید عقب 

بمانند.

و  واکسن  تحقیقات  موسسه  سخنگوی 
سرم سازی رازی در پروژه واکسن رازی 
گذشته  ماه  اینکه  به  اشاره  با  کووپارس 
نخستین بچ صنعتی واکسن رازی کووپارس 
با حجم ۴۰۰ هزار دز تولید و مراحل کنترل 
کیفی آن انجام شده و در سامانه ردیابی 
واکسن غذا و دارو کشور نیز به ثبت رسیده 
است، گفت: پس از اجرای فاز سوم و صدور 
مجوز از سوی سازمان غذا و دارو، آمادگی 
 برای واکسیناسیون اضطراری وجود دارد.

دکتر محمدحسین فالح مهرآبادی با اشاره 
به اتمام فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن 
کمیته  در  نتایج  ارائه  و  کووپارس  رازی 
پایش داده ها و تایید آن در این کمیته، 
همراه  به  مربوطه  گزارش  کرد:  اظهار 
دستورالعمل های فاز سوم به سازمان غذا 
و  داوری  از  پس  که  شده  ارسال  دارو  و 
بررسی برای دریافت مجوز اخالق به کمیته 
 اخالق وزارت بهداشت ارسال خواهد شد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا هفته 
آینده مجوز اخالق برای شروع فاز سوم 
کارآزمایی بالینی صادر شود و شروع مطالعه 
 در  هفته نخست شهریورماه صورت گیرد.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی 
با بیان اینکه در حال حاضر استان های 
تهران و البرز برای مطالعه انتخاب شده 

اند، خاطرنشان کرد: در فاز سوم واکسن 
تاییدیه  دارای  واکسن  یک  با  کووپارس 
سازمان بهداشت جهانی مقایسه خواهد 
شد. در پروتکل مصوب که امروز چهارشنبه 
۲۰ مردادماه تایید شد، ۴۱ هزار داوطلب 
در دو گروه شرکت خواهند کرد، یک گروه 
واکسن موسسه رازی و یک گروه واکسن 
 دارای تاییدیه who را دریافت خواهند کرد.
واکسن  صنعتی  تولید  خصوص  در  وی 
رازی کووپارس گفت: ماه گذشته نخستین 
بچ صنعتی واکسن رازی کووپارس با حجم 
۴۰۰ هزار دز تولید و مراحل کنترل کیفی 
آن انجام شده و در سامانه ردیابی واکسن 
 غذا و دارو کشور نیز به ثبت رسیده است.

دکتر فالح با اشاره به اینکه هر زمانی که 
سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری 

استفاده  قابل  ها  واکسن  کند،  صادر  را 
هستند، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی 
انتهای شهریور یک  تا  انجام شده،  های 
میلیون دز واکسن تولید خواهد شد و تا 
انتهای سال برنامه ریزی برای تولید ۱۵ 
است. گرفته  انجام  دز  میلیون   ۲۰  الی 

سخنگوی موسسه رازی در پروژه واکسن 
نام  ثبت  برای  گفت:  کووپارس  رازی 
داوطلبان ساکن استان تهران و البرز می 
covid.rvsri. توانند با مراجعه به سایت
استان،  کردن  مشخص  از  پس   ac.ir
فرآیند ثبت نام را در این سامانه طی کنند، 
در پایان ثبت نام کد تایید از طریق پیامک 
برای آنان ارسال خواهد شد. همچنین زمان 
آنان  به  نیز  واکسیناسیون  برای  مراجعه 

اطالع رسانی می شود.

شماره ۵۴/ مرداد ماه ۱۴۰۰



4 فرهنگ و هنر

خانه  مدیره   هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر 
راستای  در  گفت:  البرز   استان  مطبوعات 
بین خانه مطبوعات  ما  نامه فی  تفاهم  انعقاد 
 ، هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت  و 
شوند. می  خانه  صاحب  البرزی   خبرنگاران 
خانه  مدیره  هیئت  همراه  به  زاده  عباس  رضا 
مطبوعات استان البرز در دیداری که با اعضا هیئت 
مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد داشتند 
پل  همواره  اگرچه  خبرنگاران  داشت:  اظهار   ،
ارتباطی بین مردم و مسووالن،گوش شنوا و چشم 
بینای جامعه و درمان کننده مشکالت اجتماعی 
لقب گرفته اند اما همواره مشکالت صنفی متعدد 

این عرصه را در تنگنا قرار داده است.  فعاالن 
وی افزود: بارها گفته شده که خبرنگاران زبان 
گویا و چشمان بینای جامعه و پل ارتباطی بین 
مردم و مسووالن هستند و با فعالیت های خود 
در حوزه اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی به 
 حل مسایل و مشکالت جامعه کمک می کنند.
عباس زاده بیان کرد: اصحاب رسانه در استان 
البرز مانند سایر همکاران خود در کشور با وجود 
تگناها و مشکالت بسیار با کمترین چشمداشت 
رسانی  اطالع  خطیر  و  مهم  رسالت  همچنان 
کشند. می  بدوش  را  عمومی  افکار  تنویر   و 
خانه  مدیره   هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر 

و  مسائل  افزود:  البرز   استان  مطبوعات 
باید  را  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  مشکالت 
به دو بخش صنفی و غیرصنفی تقسیم کرد، 
خبرنگاران  صنفی  مشکالت  مهم ترین  از 
و  بیمه، حقوق  فقدان  امنیت شغلی،  نداشتن 
 مزایای کم و عدم مسکن می توان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: نداشتن امنیت شغلی برای 
نگاه  برای  چالش جدی  بزرگترین  خبرنگاران 
حرفه ای به خبر است، وقتی امنیت شغلی نباشد 
خبرنگار نمی تواند با نگاه بلند مدت قلم بزند و باید 
اذعان کرد خبرنگاران بدون امنیت شغلی معموالً 

به روزمرگی دچار می شوند.

مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان البرز 
گفــت: برگزیدگان جشــنواره فیلــم تدریس 
 مجازی معلمان ابتدایی اســتان تجلیل شدند.
ساالر قاســمی  در آئین تجلیل از برگزیدگان 
نخستین جشنواره فیلم تدریس مجازی معلمان 
ابتدایی اســتان البرز که با حضور سید محمد 
حسینی مدیرکل دفتر پیش دبستانی و دبستان 
وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: 
ارتقای مهارت های معلمان در تدریس مجازی، 

مشارکت معلمان در تولید محتوای آموزشی، تهیه 
بانک اطالعاتی تدریس از معلمان توانمند استان، 
شناســایی نقاط قوت و ضعف تدریس مجازی 
 و... بخشی از اهداف برگزاری این جشنواره بود.
وی با اشــاره به تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه 
نخستین جشنواره فیلم تدریس مجازی معلمان 
ابتدایی بیان کرد: یک هزار و ۸۲ فیلم و درس نامه 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 
 ۳۱ اثر به مرحلــه داوری نهایی راه پیدا کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح 
کــرد: در نهایت خانم ها مونا رحیم حســینی 
آموزگار پایه اول دبســتان اسد آبادی ناحیه ۲ 
کرج، شــقایق ترابی آموزگار پایه اول دبستان 
معراج ۲ ناحیه ۳ کرج، ســارا زیار آموزگار پایه 
ششم دبستان دکتر اکبریه ناحیه ۴ کرج، سعیده 
محمد یاری آموزگار پایه اول دبستان اصل دهقان 
شهرستان نظرآباد به عنوان برگزیدگان نهایی 

جشنواره معرفی شدند.

علی  درگذشت  اسماعیلی  محمدمهدی 
سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون را تسلیت 

گفت.
متن پیام محمدمهدی اسماعیلی به مناسبت 
است: شرح  بدین  سلیمانی  علی   درگذشت 

داغدار  امروز  ایران صبح  تلویزیون  و  سینما 
علی سلیمانی بازیگر با اخالق کشورمان شد 
. کسی که با نقش های شیرین و چهره ی 
همیشه خندانش در ذهن مردم ما ماندگار 
شده است . از امروز با دیدن کارنامه ی کاری 
مرحوم سلیمانی و تنوع نقش ها و خاطراتی 

به  تلویزیون  قاب  و  سینما  ی  پرده  بر  که 
دلتنگ  از پیش  بیش  است  یادگار گذاشته 
این هنرمند متعهد خواهیم بود. فیلم های 
سینمایی »سفر به چزابه« و »تنگه ی ابوقریب« 
خاموشی«،  از  تر  »روشن  های  سریال  تا 
»وضعیت سفید« و »پایتخت« بخش کوچکی 
 از کارنامه ی این هنرمند به حساب می آیند. 

های  شبکه  ها  نقش  این  تمام  وجود  با 
اجتماعی امروز بیش از پیش عشق و عالقه 
ی این هنرمند را به حضرت سیدالشهدا )ع( 
و مناسک محرم را به ما یادآوری کرد. خاطره 

ی شیرینی که از او در مورد حماسه ی پیاده 
روی اربعین منتشر شده و ویدیویی که او خود 
را »حسینی چی« می خواند همه و همه ارادت 
عمیق علی سلیمانی به امام حسین )ع( را 
گواهی می دهد این چنین او که خود داغدار 
 محرم بود عالقه مندانش را داغدار خود کرد. 

بر خود الزم می دانم درگذشت این هنرمند 
عزیز را به همسر محترم و فرزند گرامی وی 
رحمان  خداوند  از  و  کنم  عرض  تسلیت 
هم نشینی او با شهدای کربال و علو درجات را 

خواستارم.

ناصر مقدم گفت: توجه به موضوع و ابزار های 
کاهش  راهکار  بهترین  هنری،  و  فرهنگی 
است. اجتماعی  های  آسیب  و   معضالت 

  ناصر مقدم در جلسه مشترک همکاری 
گفت:  استان  این  های  زندان  کل  اداره  با 
های  ندامتگاه  استقرار  محل  البرز  استان 
بروز  موجب  امر  این  که  است  متعددی 
حوزه  در  مختلفی  مشکالت  و  معضالت 
های اجتماعی و فرهنگی استان شده است 
لذا امیدواریم بتوانیم با رویکرد ارائه خدمات 
مراکز،  این  در  فرهنگی  های  فعالیت  و 
در  اصالحی  اقدامات  و  امور  انجام  ضمن 
 صدد کاهش آسیب های متعدد آن برآییم.

در این جلسه که در دفتر مدیرکل فرهنگ 
 ، شد  برگزار  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و 

ناصر مقدم اظهار داشت: طبعا یکی از گروه 
های هدف و نیازمند ارائه خدمات فرهنگی 
و مذهبی، مددجویان مستقر در  و هنری 
زندان های استان هستند که الزم است با 
به  نسبت  آگاهانه،  اقدامات  و  ریزی  برنامه 

آگاهی  افزایش  و  معلومات  سطح  ارتقای 
همچنین  و  فرهنگی-هنری  مهارتهای  و 
برداریم. گام  ایشان،  زندگی  سبک   اصالح 
وی افزود: مدد جویان مستقر در ندامتگاه 
های البرز همچون سایر شهروندان، نیازمند 

توجه و عنایت ویژه هستند و نباید از این 
گروه مهم، غفلت ورزید و حتی تجمیع این 
افراد در یک مکان، می تواند بستر مناسبی 
را برای کار و ارائه خدمات فرهنگی فراهم 
سازد. لذا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز با تمام توان و مطابق امکانات 
موجود، درخصوص خدمت رسانی به ایشان، 
 هیچگونه مضایقه و کوتاهی نخواهد داشت.
در ادامه ناصر مقدم بر لزوم انعقاد تفاهم نامه 
مدون همکاری برای ارائه خدمات مشخص و 
برنامه ریزی شده برای این قشر از شهروندان 
تاکید و اعالم آمادگی نمود تا بخشی از برنامه 
های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز را در بستر ندامتگاه های این استان به 

انجام برساند.

مراسم افتتاحیه بخش  هیدروتراپی  شبانه روزی 

کودکان  اتیسم با حضور مدیرعامل وهیئت همراه 
برگزارشد.

موسسه   عامل  مدیر  احمدی  حسن  دکتر 
خیریه کهریزک و جمعی از اعضاء هیئت مدیره 
موسسه با همراهی  دکتر افشین وجدانی مدیر 
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  به منظور افتتاح 
هیدروتراپی، مرکز شبانه روزی ساختمان نیلوفر و 
تجهیز وگسترش مرکز روزانه اتیسم از آسایشگاه 

خیریه کهریزک البرز بازدید کردند .

در آسایشگاه خیریه کهریزک با برنامه ریزی های 
مدون و اساسی توسط مدیران و مسئولین مراکز 
به همراه کمکهای مالی  نیکوکاران به روز رسانی 
خدمات پزشکی اعمال شده و بخشهای درمانی 
گسترش می باید و هم اکنون  اتاق های مجهز 
به  تجهیزات تخصصی درساختمان نیلوفر  آماده 
خدمت گذاری به طیف وسیعی از کودکان اتیسم  

بخش روزانه می باشد .
بازید دکتر حسن احمدی مدیر عامل  این  در 

و  خدوم  پرسنل  از  کهریزک  خیریه  موسسه 
زحمتکش بخش درمانی اعم از پزشک ،  پرستار 
، مراقب و همه کارکنانی که در این شرایط فعلی 
با جان و دل خدمت رسان مددجویان هستند 

تشکرکرد  .
دکتر احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک 
افتتاحیه  :  در سالهای پیش در  اذعان داشت 
ساختمان های جدید حضور  نیکوکاران را شاهد 
بودیم اما با توجه به شیوع ویروس کرونا امسال 

جای خالی همه کسانی راکه با حمایت های خود 
چتری برسر  مددجویان گستردند را احساس 
کرده  و آرزو می کنیم این روزهای سخت کرونایی 
تمام شود و دوباره عشق و مهر سایه ای برسر 

مددجویان بگستراند. 
در پایان مراسم ربان افتتاحیه واحد هیدروتراپی  
به دست کودک اتیسم قیچی شد و با آرزوی 
موفقیت هرچه بیشتر این مرکز  در خدمت رسانی 

به مراجعین پایان یافت .

دغدغه مسکن از خبرنگاران گرفته خواهد شد

تجلیل از برگزیدگان جشنواره فیلم تدریس مجازی معلمان البرز

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی درگذشت علی سلیمانی را تسلیت گفت

همکاری و ارایه خدمات فرهنگی به مددجویان مستقر در ندامتگاه های البرز افزایش می یابد

افتتاح بخش هیدروتراپی در  مرکز شبانه روزی کودکان اتیسم آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

اخبار

زنگ مدارس البرز با نوسازی
  به صدا درمی آید

دالوریان، مدیر نوسازی و تجهیز مدارس البرز با 
بیان این که مهرماه امســال ۴۰ طرح نوســازی 
مدارس البرز به پایان می رســد، گفت: در مجموع 
برایند کاری ما خوب بود و ۱۲۵ میلیارد اعتبار گرفتیم 
 کــه بایــد صــرف انجــام ۸۵ طــرح شــود.

او افــزود: شــرایط تورمی کار ما را ســخت کرده 
 و باعــث افزایش قیمت کار های ما شــده اســت.

دالوریان گفــت:  صد و ده هزار واحد مســکونی 
در البــرز داریــم و بــر این اســاس بایــد ۵۲۶ 
واحد آموزشــی به مــا تحویل داده می شــد اما 
 تــا کنــون فقــط ۲۶ طرح آماده شــده اســت.

او افــزود: ســال ۹۷ هیــچ طرحــی در فردیس 
نداشــتیم اما اکنــون ۱۴ طــرح آموزشــی در 
 ایــن شهرســتان در دســت ســاخت داریــم.

مدیر نوســازی و تجهیز مدارس البــرز گفت: ۲۲ 
میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سیستم سرمایشی 
و گرمایشی درنظر گرفته شده که سه برابر اعتبار 

استان های بزرگ است.

شماره ۵۴/ مرداد ماه ۱۴۰۰

مضن عرض تسلیت به 
مناسبت عزاداری ساالر 

هشیدان ، به اطالع یم رساند 
ساعات کاری اداره کل انتقال 

خون در روزهای اتسوعا و 
عاشورای حسیین از ساعت 
8 ایل 18 و مرکز اهدای خون 

توحید از ساعت 8 ایل 30/17 
یم ابشد .

*اهداکنندگان محرتم ، لطفا 
مراجعه خود را به ساعات اپیاین 

کار موکول نفرمائید .
*هرماه داشنت اصل کارت 

میل الزایم است.

    روابط عمویم انتقال خون 
استان الربز



اجتماعی  5 

برای  بار  نخستین  مولنوپیراویر 
.تجزیه  شد  تولید  آنفلوانزا  با  مقابله 

این  با  نفر  ده ها  درمان  تحلیل  و 
از  پس  ویروس  که  داد  نشان  دارو 
نیست. تشخیص  قابل  روز   پنج 
که  است  داده  گزارش  رویترز   
برای  بار  نخستین  مولنوپیراویر 
مقابله با آنفلوانزا تولید شد. تغییراتی 
که  است  شده  داده  دارو  این  در 
می توان آن را به شکل قرص مصرف 
روز  در  بار  دو  باید  دارو  این  کرد. 

شود. مصرف  روز  پنج  مدت  به   و 
نفری  صد  چند  در  درمان  این 
کرده اند  دریافت  را  آن  که 
است. داشته  خوبی   نتیجه 
روز!  ۵ از  پس  ویروس   نابودی 

تجزیه و تحلیل درمان ده ها نفر با این 
دارو نشان داد که ویروس پس از پنج 
روز قابل تشخیص نیست اما در ۲۶ 
درصد افرادی که دارونما دریافت کرده  

 بودند، ویروس کرونا قابل تشخیص بود.
که  می شود  بینی  پیش 
بزرگسال   ۱۴۵۰ در  آزمایش ها 
شود. انجام  امسال  پاییز   تا 

شیوع  گرفتن  اوج  با  مرک،  شرکت 
ویروس کرونا در هند اعالم کرد که 
با پنج شرکت هندی به توافق رسیده  
است تا مجوزهای این دارو را به طور 
بگذارد. آن ها  اختیار  در   داوطلبانه 

بنابراین یک شرکت هندی اعالم کرد 
که آزمایش بالینی مرحله سوم این دارو 
را روی ۲۴۰۰ بیمار مبتال به کرونا از نوع 
 خفیف تا متوسط امتحان خواهد کرد.
شرکت مرک پیش از این روی تولید 
دو واکسن کووید-۱۹ تحقیق می کرد 
اما این تحقیقات را در ماه ژانویه متوقف 
کرد و در پژوهش روی داروی کرونا 

متمرکز شد.

نابودی ویروس کرونا در 5 روز با این قرص

به  اشاره  با  عسگری  مهدی 
امام خمینی  بیمارستان  وضعیت 
)ره( گفت: با پیگیری های صورت 
دستگاه  حکم  صدور  و  گرفته 
واگذاری  ابطال  بر  مبنی  قضایی 
به  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان 
اردیبهشت  در  خصوصی،  بخش 
ماه خلع ید این بیمارستان انجام 
و سرمایه ای معادل ۱۲۰۰ میلیارد 
بازگشت. بیت المال  به   تومان 
این نماینده در ادامه گفت: باتوجه به 
جلسات برگزار شده و پیگیری های 

در  می رفت  انتظار  گرفته  صورت 
مدت زمان دوماه گذشته وضعیت 
مدیریت بیمارستان تعیین تکلیف 
به دلیل مشاع  اما متأسفانه  شود 
انباشته  بدهی  بیمارستان،  بودن 
و برخی اختالف نظرها، علی رغم 
مهم  این  انجام  در  اولیه  توافقات 
گرفت.  صورت  کوتاهی  و  تأخیر 
این درحالی بود که این بیمارستان 
با معوقات از جمله حقوق پرسنل 
و مشکالت انباشته دیگری دست 
تأخیر  هرگونه  و  بود  گریبان  به 

 تشدید این مشکالت را در پی دارد.
ظرفیت  از  استفاده  عسگری 
امام  بیمارستان  تختخوابی   ۲۲۰
خمینی )ره( را باتوجه به شرایط 
افزود:  و  دانست  ضروری  استان 
باید با نگاه فرابخشی و مبتنی بر 
منافع مردم به موضوع بیمارستان 
می شد  توجه  )ره(  خمینی  امام 
چنانکه درنهایت با همین رویکرد 
و با هماهنگی های صورت گرفته 
به  مجموعه  این  درمانی  ظرفیت 
بازگشت. استان  درمان   چرخه 

وی با اشاره به تعیین تکلیف مدیریت 
بیمارستان خمینی )ره( گفت: امروز 
به  بیمارستان  مدیریت  تحویل  با 
بیماران،  پذیرش  و  شهید  بنیاد 
شد. بازگشایی  بیمارستان   این 

امام  بیمارستان  است  ذکر  شایان 
خمینی )ره( امروز با ظرفیت حدود 
۱۰۰ تخت آغاز به کار کرد که با 
همکاری بنیاد شهید در آینده ای 
فعال  تخت ها  این  تمامی  نزدیک 
بهره برداری  شاهد  و  شد  خواهد 
کامل از این بیمارستان خواهیم بود.

ریحان یک گیاه معطر رایج است که 
خواص مختلفی برای سالمتی دارد که 
آن را به دلیل خواص تقویت کننده 
 سیستم ایمنی اش مشهور می کند.

 Aهای ویتامین  حاوی  ریحان  گیاه 
C ،E ، K، و اُمگا ۳ است. همچنین 
حاوی مواد معدنی مانند مس، کلسیم، 
 منگنز، فسفر، روی و پتاسیم است.

اثبات  مزایای  دارای  گیاه  این 
ضد  جمله  از  مختلفی  شده 

التهاب، آنتی اکسیدان، تقویت کننده 
ایمنی، کاهش دهنده درد  سیستم 
است. خونی  رگ های  محافظ   و 

اثبات شده است که دانه های ریحان 
یا اسانس ریحان می توانند از طیف 
جلوگیری  بیماری ها  از  گسترده ای 
کنند و همین مسئله آن را به یکی از 
ضروری ترین گیاهان دارویی شناخته 
است. کرده  تبدیل  امروزه   شده 

این گیاه همچنین دارای خواص خنک 

کننده است بنابراین برای تابستان ها 
بسیار مفید است. بدن را سم زدایی 
 کرده و دمای بدن را حفظ می کند.

اسانس های  حاوی  ریحان  عالوه  به 
است  از آنتی اکسیدان  غنی  فرار 
که آبگریز محسوب می شوند، به این 
معنی که در آب حل نمی شوند و به 
قدری سبک و کوچک هستند که از 
 طریق هوا و منافذ پوست عبور می کنند.
روده ها  سالمت  از  ریحان  تخم 

حمایت می کند، قند خون را کاهش 
می دهد، به کاهش وزن کمک کرده و 
 همچنین کلسترول را کاهش می دهد.

دارد  وجود  ریحان  نوع  از ۶۰  بیش 
که ریحان شیرین یکی از رایج ترین 
آنهاست. این گیاه دارای برگ های گرد 
بوده که اغلب نوک تیز است. این گیاه 
سبز روشن است، اگرچه در برخی از 
گونه ها رنگ بنفش یا قرمز در برگ ها 

دیده می شود.

 نماینده  مجلس:

 بازگشت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی به چرخه درمان البرز 

توصیه  محققان؛

فواید »ریحان« در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش درد

شماره ۵۴/ مرداد ماه ۱۴۰۰

اخبار

توصیه محققان؛
راه های طبیعی کاهش 

قندخون را بشناسید
سطح باالی قند خون زمانی رخ می دهد که بدن به 
اندازه کافی انسولین، هورمون مسئول تنظیم قند خون، 
 تولید نمی کند یا به طور موثر از آن استفاده نمی کند.
در حالی که افزایش قندخون عالمت کلیدی دیابت 
است، در افراد فاقد دیابت نیز رایج است اما کنترل 
 و مدیریت میزان آن کمک می کند تا سالم بمانید.

ورزش منظم
کمک  وزن  کنترل  به  تنها  نه  منظم  ورزش 
افزایش  نیز  را  انسولین  به  بلکه حساسیت  می کند 
تا  می کند  کمک  ماهیچه ها  به  همچنین  می دهد. 
استفاده  ماهیچه ها  انقباض  و  انرژی  برای  گلوکز  از 
می دهد. کاهش  را  قندخون  کلی  سطح  که   کند 

همه  شنا  و  سواری،  دوچرخه  سریع،  روی  پیاده 
هستند. منظم  ورزش  برای  ساده  راه های   از 
کربوهیدرات وعده های  مصرف   کنترل 

بدن کربوهیدرات ها را به قندهایی مانند گلوکز تجزیه 
تا  می کند  بدن کمک  به  انسولین  می کند، سپس 
 از این انرژی برای بکارگیری و ذخیره استفاده کند.

خوردن بیش از حد کربوهیدرات می تواند مانع این 
شود.  خون  قند  سطح  افزایش  باعث  و  شده  روند 
کنترل وعده غذایی بهترین راه برای کنترل مصرف 
 کربوهیدرات و در نتیجه کاهش سطح قند خون است.

تغذیه درست و مناسب
مواد غذایی دارای شاخص گلوکز پایین می توانند به 
کاهش سطح قند خون کمک کنند و مصرف این مواد 
 در کنار مصرف کربوهیدرات کنترل شده ضروری است.

متوسط  تا  پایین  گلوکز  شاخص  با  خوراکی  مواد 
عبارتند از بلغور، جو، ماست، جو دوسر، لوبیا، عدس، 
 حبوبات، ماکارونی گندم و سبزیجات غیر نشاسته ای.

سرکه سیب
دارای  که  است  آسا  معجزه  ماده  سرکه سیب یک 
خواص مفیدی برای سالمتی است. کمک به کنترل 
این  زیرا  است،  موارد  این  از  یکی  قند خون  سطح 
سرکه به کاهش سطح قند خون ناشتا کمک کرده 
می یابد. بهبود  انسولین  به  حساسیت  نتیجه  در   و 

یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را با یک لیوان آب 
مخلوط کرده و قبل از صرف غذا بنوشید تا بهترین 

تاثیر را داشته باشید.

های  عادت  رانندگان  از  برخی 
اشتباهی دارند که باعث آسیب به 
شود. می  خودرو  قطعات  از   برخی 

 در تمام دنیا مفهومی به اسم راننده  
ای که هیچ عیب و ایرادی ندارد، یا 
همان همه چیز تمام وجود ندارد، 
یعنی همه ما عادات رانندگی متفاوتی 
نیستند. عالی  چندان  که   داریم 

دنده عقب رفتن یا فراموش کردن 
استفاده از چراغ راهنما اصوال اثرات 
رانندگان  سایر  رانندگی  بر  منفی 
عادت  از  برخی  یعنی  این  و  دارد 
بر  تواند  می  ما  رانندگی  بد  های 
رانندگان  سایر  رانندگی  وضعیت 
قصد  گزارش  این  در  بگذارد.  اثر 
رانندگی  در  اشتباه  عادت  داریم ۷ 
دستی خودرو را  گیربکس  که 
کنیم. بررسی  کند،  می   نابود 

استراحت دادن دست بر روی دسته 
دنده: برخی از رانندگان عادت دارند 
که حین رانندگی دست خود را بر 
روی دسته دنده قرار دهند اما غافل 
از اینکه این حرکت ساده می تواند در 

طوالنی مدت موجب خرابی قطعات 
گیربکس شود. تعمیرکاران خودرو 
معتقد هستند که گذاشتن دست 
بر روی دسته، باعث می شود نیروی 
بیش تری به اتصاالت و چرخ دنده های 
هماهنگ کننده وارد شود که ممکن 
 است به این قطعات آسیب برساند.

توقف خودرو پشت چراغ قرمز بدون 
خالص کردن: بسیاری از رانندگان به 
ویژه مبتدیان، عادت دارند پای خود را 
همیشه بر روی پدال کالچ قرار دهند 
و حتی اگر در زمان های توقف خودرو 
پای خود را از روی کالچ بر نمی دارند 
غافل از اینکه اگر خودرو را از دنده در 
نیاورند، جعبه دنده سریع تر از حالت 
معمول خراب می شود و باید قطعات 
کنند. تعویض  زود  به  زود  را   آن 

در  ترمز  مدت  طوالنی  گرفتن 
بسیاری  که  سرپایینی ها: همانطور 
بر  پای خود  داشتن  نگه  به  عادت 
روی پدال کالچ دارند، برخی دیگر 
نیز عادت به گرفتن طوالنی مدت 
که  دارند  را  ها  سرپایینی  در  ترمز 

نگه  خودرو،  تعمیرکاران  گفته  به 
سرعت  کاهش  برای  ترمز  داشتن 
باعث وارد شدن فشار  در شیب ها، 
غیرضروری به لنت ها و دیسک ترمز 
می شود. به جای این کار می توانید 
از دنده های سنگین استفاده کنید 
و با ترمزگیری های کوتاه و سبک، 
کنید. کنترل  را  خودرو   سرعت 
دنده: برخی  موقع  به  تعویض  عدم 
یک  در  دارند  عادت  رانندگان  از 
دنده  از  یعنی  کنند،  حرکت  دنده 
پایین آمدن دور موتور  با  ۴ است، 
نمی   ۳ به  دنده  تعویض  به  اقدام 
این کار خودداری  انجام  از  کنند و 
اگر  کارشناسان  نظر  از  کنند.  می 
دور موتور از یک حدی پایین تر یا 
به شتاب گیری  اقدام  و  باشد  باالتر 
کردن  وارد  حال  در  درواقع  کنید، 
 فشار زیادی بر روی موتور هستید.

رانندگان باید به این نکته توجه کنند 
که باید به موقع اقدام به دادن دنده 
معکوس کنند و این کار را نباید به 

هیچ عنوان فراموش کنند.

متوسط نرخ اجاره در کرج با این کارها گیربکس خودرویتان را نابود کنید!
بنا بر قیمت مسکن در استان البرز و اطالعات موجود در بازار مسکن، لیستی 
 از متوسط اجاره مسکن در برخی از مناطق کرج و حومه به دست آمده است.

 بر اساس داده های سایت دیوار و قیمت مسکن در استان البرز، لیستی از متوسط 
 قیمت اجاره مسکن در برخی از مناطق کرج و حومه به دست آمده است.

بر اساس آن محمدشهر با متوسط اجاره ۲٫7 میلیون تومانی در بین مناطق 
جدول زیر اجاره ماهانه کم تری را دارد. مارلیک و مشکین شهر مناطقی 
 هستند که با متوسط اجاره مسکن در کانال 3٫۵ میلیون تومانی ثبت شده اند.

متوسط اجاره مسکن در شاهین ویال و ساماندهی پنج میلیون تومان، فردیس 
 ۵٫۲ میلیون تومان و گلشهر و باغستان ۵٫۶ میلیون تومان اعالم شده است.

فاز چهار مهرشهر و شهرک بنفشه با اجاره حدود شش میلیون تومان ثبت 
شده اند.



6  شهرستانها

مدیر جهاد کشاورزی کرج گفت: در راستای 
حفظ قدرت تولیدات کشاورزی، ۲۰ هکتار 
از اراضی کشاورزی ماهدشت که دستخوش 
شد. آزادسازی  بود  شده  کاربری   تغییر 
اسماعیل صارمی از آزادسازی ۲۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی ماهدشت، کوچه اقاقیا ۲ 
با حضور نماینده دادستان و عوامل انتظامی 
این شهرستان در روز چهارشنبه ۲۰ مرداد 
۱۴۰۰ خبر داد و اظهار کرد: این عملیات 
کاربری  تغییر  مورد   ۴۱ تخریب  شامل 
استخر،  بنا،  دیوارکشی،  شامل  مجاز  غیر 
 محوطه سازی و دپوی مصالح بوده است.
مدیر جهاد شهرستان کرج گفت: حفاظت 

در  گام  اولین  کشاورزی  اراضی  حریم  از 
راستای تولید غذا، رفع وابستگی به واردات 

و نیز حمایت از مردم در پیشگیری از به 
دام افتادن و متضرر شدن ایشان است و در 

گام بعدی رفع موانع، جهاد با حمای تهای 
مختلف اعم از تسهیالت، مشاوره، نظارت، 
تخصصی  و  مالی  حمایت های  و  پایش 
می کند. پشتیبانی  خود  برداران  بهره   از 
وی متذکر شد: با کسانی که به منظور کسب 
درآمد بیشتر اقدام به دیوارکشی یا ساخت 
باغ ویال می کنند به شدت برخورد می کنیم 
و از شهروندان کرج درخواست کرد از طریق 
سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی، این مدیریت را 
در حفظ و حراست از باغات و اراضی زراعی 
همراهی کنند و مراتب هرگونه تخلف را به 
سرعت به اطالع تالشگران جهاد کشاورزی 

برسانند.

مراســم روز خبرنــگار در شهرســتان 
اشــتهارد، بــا حضــور امــام جمعــه، 
فرمانــدار، رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
 اســالمی و خبرنــگاران برگــزار گردید.
به گزارش روابط عمومــی اداره فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی شهرستان اشــتهارد، رضا 
رنجبرکهن رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان ضمن عرض تبریک روز 
خبرنگار از فعالیت ۵دفتر نمایندگی نشریات 
رســالت، تجــارت ،عصرآزادی،کارون،بهار 
و روزان و دو کانــال فعال اطالع رســانی 
در فضای مجازی شهرســتان و مسئوالن 
روابط عمومــی های فعــال ادارات تقدیر 
و قدردانــی نمــود و حوزه خبر و رســانه 
 را بســیار حســاس و تاثیرگذار دانســت.
حجت االسالم داوودی امام جمعه محترم 

اشــتهارد دراین مراسم ضمن تبریک این 
روز به خبرنگاران گفت:یکی از رسالت های 
خبرنگار در جامعه شناســایی درد و بازگو 
 کــردن آن با زبان حق و حقیقت اســت.
وی افزود: عدالتخواهی و رعایت عدل در قلم 
و قدم خبرنگار از خصایص دیگر یک خبرنگار 
متعهــد و حرفه ای اســت.فضای مجازی 
ظرفیت های مختلفی دارد که می تواند به 
آسیب ها دامن بزند و هم اطالع رسانی را با 
سرعت بیشتری در میان جامعه نشر دهد 
که خبرنگاران و اصحاب رســانه خصوصا 
کسانی که در فضای مجازی فعالیت دارند 
باید از ظرفیت ویژه آن یعنی سرعت انتشار 
خبر استفاده و با تولید اخبار موثق و محتوی 
درست و واقعی به آگاهی و تشخیص درست 
 و بدور از حواشــی برای مردم کمک کنند.

فرماندار اشــتهارد نیــز در آیین تجلیل از 
خبرنگاران و فعالین رسانه های تصویری، 
شــنیداری،مکتوب و مجــازی گفت: روز 
خبرنــگار فرصتــی ارزشــمند و گرانبها 
برای تجلیل از تالش تمامی انســان های 
اندیشــمندی اســت که همــواره عمر و 
زندگی خود را در راه روشــنگری و آگاهی 
رسانی به جامعه و تجلی آرمان های واالی 
 عدالتخواهی و ظلم ستیزی صرف کرده اند
شــیبک افزود: خبرنگاران مصــداق بارز 
امانتداری، مسئولیت پذیری، تعهد، دلسوزی 
، وظیفه شناســی، داشتن بینش عمیق و 
قدرت تحلیل مســائل و شناخت دردهای 
یک جامعه هستند. شهرســتان اشتهارد 
ظرفیت های بالقوه ای دارد که باید بالفعل 
شوند و برای شناسایی آنها از ظرفیت رسانه 

های محلی و فضای مجازی استفاده شود  
و نقش رسانه های محلی در ارائه تصویری 
 از مشکالت مردم بســیار تاثیرگذار است.
در پایان این آیین ۱۳ تن از اهالی رسانه های 
مکتوب، دیداری و شنیداری، فعالین فضای 
مجازی و نمایندگان جراید در شهرســتان 

مورد تجلیل قرار گرفتند.

پیکر مطهر پاسدار شــهید عین اهلل 
مصطفایی توسط گروه تفحص ایثارگران 
سپاه پاسداران در سوریه کشف و هویت 

او از طریق آزمایش dna شناسایی شد.
شــهید عین اهلل مصطفایی اهل کرج 
یکی از مستشاران زبده نظامی در جریان 

نبرد با تکفیری های ســوریه بود که در 
درگیری با تروریســت های تکفیری به 
شهادت رسید و پیکرش در منطقه ماند 
و در شمار شهدای مدافع حرم مفقوداالثر 

قرار گرفت.
شهید عین اهلل مصطفایی  محرم سال 

۹۴ شــهید و پیکر مطهرش در منطقه 
قراصی)حلب( تک درخت کشف شد و در 

محرم ۱۴۰۰ شناسایی شد .
شادی روح پرفتوح شهید مصطفایی 

صلوات
 ستاد یادواره شهدای محمدشهر

آزادسازی ۲۰۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی ماهدشت

  برگزاری مراسم روز خبرنگار در اشتهارد

کشف پیکر مطهر شهید مدافع حرم  عین اهلل مصطفایی در سوریه

فرماندار کرج گفت: پس از بررسی های هیأت 

مرکزی نظارت بر انتخابــات، آرا انتخاباتی دو 
 شهر گرمدره و ماهدشت کرج باطل اعالم شد.

غفور قاسم پور  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
بر اســاس ماده ۵۸ قانون انتخابات، طبق نظر 
نهایی هیأت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات 
برابر پیگیری شکایات واصله نسبت به تخلفات 
انتخاباتی، بدین وســیله آرای انتخابات در دو 
 شهر گرمدره و ماهدشت کرج ابطال می شود.

وی افــزود: تاریــخ برگــزاری انتخابات میان 
دوره ای پــس از ابــالغ وزارت کشــور به این 

 فرمانداری بــه اطالع عموم خواهد رســید.
فرماندار کرج در خصوص نتیجه انتخابات شورای 
شهر کمال شهر بیان کرد: پیرو آگهی قبلی بعد 
از بررســی های قانونی در خصوص شــکایات 
صورت گرفته از ســوی هیأت مرکزی نظارت 
بر انتخابات، لیست اعضای اصلی شورای شهر 
کمال شهر تغییر یافت و محسن افشار با ۴ هزار 
و ۹۲ رأی، سعید بهرامی با ۳ هزار و ۹۵۳ رأی، 
مجید دامنجانی با ۳ هزار و ۴۴۶ رأی، مجید 
افشــار با ۲ هزار و ۹۹۸ رأی، حسن زارع رفیع 

با ۲ هزار و ۶۲۷ رأی، محمد اســدی با ۲ هزار 
و ۴۴۳ رأی، رمضان شهبازی با ۲ هزار و ۴۲۸ 
رأی به عنوان هفت منتخب مردم کمال شهر در 
 دوره ششم شورای اسالمی این شهر هستند.
وی متذکر شد: سید موسی حسینی با ۲ هزار 
و ۳۷۵ رأی، رضــا رهنما خلیفه لو با ۲ هزار و 
۳۵۶ رأی، عباس رستمی با ۲ هزار و ۱۶۱ رأی، 
بهزاد همتی با ۲ هزار و ۵۰ رأی، مهدی مهدوی 
ورزقانی با یک هزار و ۹۹۶ رأی به عنوان پنج 
عضو علی البدل شورای شهر کمال شهر هستند.

رئیــس جهــاد کشــاوری شهرســتان 
چهــار بــاغ گفت:بــا کســانی که ســبب 
تغییــر کاربــری زمین هــای کشــاورزی 
 چهــار باغ شــوند برخورد قانونی می شــود.

 در راســتای صیانت و حفاظت از زمین های 
کشاورزی بر اساس درخواست مدیریت جهاد 

کشــاورزی، با دستور مقام قضایی و همکاری 
فرمانــداری شهرســتان چهاربــاغ و نیروی 
انتظامی، ۲۳۱ هکتار از زمین هایی که ساخت 
 و ســازهای غیر مجاز داشتند تخریب شدند.

کاظمــی گفــت : در چند روز گذشــته ۹۵ 
ویالی غیر مجاز ،۲۴۰ مورد دیوار کشــی، ۳۲ 

اســتخر، ۳۰ مورد بنای در حال ســاخت ۲۰ 
مورد محوطه طبــق مصوبه ۲ ماده ۱۰ قانون 
 حفظ اراضی زراعی و باغهــا تخریب گردید.

بر اساس تصمیمات قرارگاه صیانت از بیت المال 
و حفاظت از اراضی کشاورزی، برخورد با ساخت 
و سازهای غیر مجاز دراین شهرستان ادامه دارد.

ابطال نتایج انتخابات شوراهای شهر گرمدره و ماهدشت 

 تخریب، سزای متخلفین سازه های غیرمجاز

خــــــــبار ا

بازدید شهردار مشکین دشت 
و معاون شهرسازی اداره کل 
راه و شهرسازی استان البرز از 

سطح شهر مشکین دشت 

حسین بغدادی شهردار مشکین دشت و مهدی 
حسنی معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان البرز از بلوار دکتر حســابی ، باغ طوسی ، 
خیابان وصال ، پارکینگ آرامستان بهشت فاطمه 
)س( و اراضــی واریانیها با هــدف اجرای توافقات 
شهری بازدید مشترکی به عمل آوردند که در این 
بازدید راهکارهای اجرای توافقات و حل مشکالت 
شهروندان مشکین دشت مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت تا در آینده نزدیک شاهد حل این بخش 

از مشکالت شهروندان باشیم.

کشف 3تن آردقاچاق درفردیس

فرمانــده انتظامی فردیس ازکشــف ۳ هزار و 
۴۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع از یک 
 خودروی ایســوزو در این شهرستان خبر داد.
 کامــران ملکی اظهــار کرد: در پــی دریافت 
خبــری مبنی بــر انتقال آرد خارج از شــبکه 
توزیع به وسیله یک دستگاه خودروی ایسوزو، 
بررســی موضــوع در دســتور کار مأمــوران 
 پلیس آگاهی شهرســتان فردیس قرار گرفت.
وی افزود: در این ارتباط، مأموران پلیس آگاهی 
شهرستان با انجام اقدامات اطالعاتی، یک دستگاه 
خودروی حامل آرد خارج از شبکه توزیع را در 
محدوده مشکین دشت شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضائی و پس از تعقیب و گریز در محدوده 
 یادشــده، خودروی متهم را متوقــف کردند.
فرمانده انتظامــی فردیس اظهار داشــت: در 
بازرســی از خــودروی توقیف شــده ۳ تن و 
۴۰۰ کیلوگــرم آرد خــارج از شــبکه توزیع 
در قالــب ۸۵ بســته ۴۰ کیلویی به ارزشــی 
 بالــغ بــر ۲۲۰ میلیــون ریال کشــف شــد.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه 
خاطرنشان ســاخت: نیروی انتظامی آمادگی 
کامل دارد تا دست افراد واسطه گرد و سودجو 
را که باعث ایجاد اختالل در زنجیره توزیع اقالم 
اساسی مردم می شــود را قطع کند که در این 
راستا از شهروندان درخواست داریم تا در صورت 
اطالع از اخباری این چنین، موضوع را از طریق 

شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.

شماره ۵۴/ مرداد ماه ۱۴۰۰
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عضو شــورای اسالمی شــهر کرج گفت: 
رفتــار اعضای دوره ششــم شــورای شــهر 
باید ارزش افزوده برای نظام داشــته باشــد 
 و هزینــه بــرای انقــالب درســت نکنیم.
 حجــت االســالم و المســلمین علیرضــا 
ســعیدی در نطق پیش از دســتور دومین 

جلســه رســمی شــورا ضمن تبریک روز 
خبرنگار اظهار کرد: با انتظاراتی که از شورای 
انقالبی شــهر مــی رود حرکت در مســیر 
انقالب و پیروزی از منویات رهبری بایســتی 
 اولویت خدمت رســانی به مردم قرار بگیرد.
 عضو شــورای اسالمی شــهر کرج با اشاره 
بــه تذکر اخیر امام جمعه کــرج افزود: تذکر 
امام جمعه محتــرم را که فرمودند مقبولیت 
و اعتماد مردم به شــما تا وقتی است که در 
مســیر انقالب و ارزش هــای آن و تبعیت از 
ولی فقیه محترم گام بر می دارید را سرلوحه 

برنامه ها قرار دهیم و با اســم انقالبی گری بر 
 خالف شــاخص های انقالبــی عمل نکنیم.
حجت االسالم ســعیدی بیان کرد: رفتار ما 
باید ارزش افزوده برای نظام داشــته باشــد و 
هزینه برای انقالب درســت نکنیم لذا از ابتدا 
شناســایی وضعیت موجود ســپس طراحی 
وضعیــت مطلوب و تدوین فرآیند رســیدن 
 به وضعیــت مطلوب مــد نظر قــرار گیرد.

 وی در بخــش دیگری به انتصاب های اخیر 
سرپرست شهرداری اشاره کرد و افزود: سرپرست 
شــهرداری ضمن توضیح در خصوص عزل و 

نصب ها مبنای این مسئله و تغییرات را بیان 
کند و اساساً انتظار داریم که انتصابات مبنایی 
داشته باشد و بدانیم که چه فرایندهایی موجب 
تغییرات می شــود و همانطور که قبالً گفته 
 شــده بنای دخالت در این زمینه وجود ندارد.
عضو شورای اسالمی شهرکرج به تدوین سند 
پیشرفت توسعه راهبردی شهری کرج اشاره 
کرد و گفت: از شورای دوره ششم درخواست 
دارم تا یکی از سیاست های دوره ششم شورای 
شهر اسالمی شهر کرج را تدوین سند توسعه 

راهبردی شهری شهر قرار دهند.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر کــرج 
گفــت: شــورا در هفــت کمیســیون لوایح 
می کنــد. کارشناســی  و  بررســی   را 
جواد چپردار در حاشــیه دومین جلسه رسمی 
شورادر جمع خبرنگاران به تشریح مصوبه تعداد 

و اعضای کمیســیون های تخصصی پرداخت و 
اظهار کرد: کمیسیون ها در اولین جلسه نسبت 
به انتخاب هیئت رئیسه اقدام می کنند و به عنوان 
ارکان اصلی و مشورتی شورا روند بررسی لوایح و 
اعالم نظر در خصوص پیشنهادات شهرداری را آغاز 
می کنند که بی شک تعهد و تخصص و صیانت از 
 منافع شهر و شهرداری مبنای کار آنها خواهد بود.
وی افزود: کمیســیون »شهرسازی و معماری« 
با عضویت؛ آقایان علیرضا رحیمی، علی قاسم 
پور، سید مرتضی اعتصامی، مسعود محمدی، 
عمار ایزدیار، حســین مهاجری و سرکارخانم 
مریم قهرمانــی صارم، کمیســیون »عمران و 
حمل و نقل« با عضویت؛ آقایان علیرضا رحیمی، 
علی قاسم پور، سید مرتضی اعتصامی، مسعود 
محمدی، مجتبی حاجی قاسمی، محمد اسدیان 
و سرکار خانم مریم قهرمانی صارم، کمیسیون 

»سالمت، محیط زیست و خدمات شهری« با 
عضویت آقایان؛ ســید مرتضی اعتصامی، جواد 
چپردار، حسین سعیدی سیرائی، مجتبی حاجی 
قاسمی، حجت االســالم و المسلمین علیرضا 
سعیدی، محمد اســدیان و سرکارخانم فاطمه 
 منعمی از کمیســیون های تخصصی هستند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون »فرهنگی، 
هنری، اجتماعی، ورزشی و جوانان« با عضویت 
آقایان عمار ایزدیار، جواد چپردار، حجت االسالم 
و المسلمین علیرضا سعیدی، محمد اسدیان، 
حسین سعیدی ســیرائی، علیرضا رحیمی و 
مریم قهرمانی صارم، کمیسیون »برنامه، بودجه 
و سرمایه انسانی« با عضویت آقایان علی قاسم 
پور، عمار ایزدیار، مســعود محمدی، حســین 
ســعیدی ســیرائی، مجتبی حاجی قاسمی، 
محمد اسدیان، علیرضا رحیمی، حجت االسالم 

و المســلمین علیرضا ســعیدی و سرکارخانم 
فاطمه منعمی، کمیسیون »حقوقی و امالک« 
با عضویت آقایان علی قاســم پور، عمار ایزدیار، 
مســعود محمدی، حسین ســعیدی سیرائی، 
حجت االســالم و المسلمین علیرضا سعیدی، 
مجتبی حاجی قاســمی و حسین مهاجری و 
کمیسیون »شهر هوشــمند، اقتصاد شهری و 
مشــارکت ها« با عضویت عمار ایزدیــار، جواد 
چپردار، حســین مهاجری، محمد اســدیان، 
علیرضا رحیمی، مجتبی حاجی قاسمی و سرکار 
 خانم فاطمه منعمی فعالیت خواهند داشــت.
وی در پایان از تشــکیل کمیتــه ویژه بانوان با 
عضویت خانم هــا مریم قهرمانی صارم، فاطمه 
منعمی و آقایان حسین سعیدی سیرائی، حجت 
االسالم و المسلمین علیرضا سعیدی و محمد 

اسدیان خبر داد.

 سعیدی:

شورای ششم برای نظام ارزش افزوده داشته باشد

چپردار:

شورای ششم در هفت کمیسیون لوایح را کارشناسی می کند
اخبار

مرکز پژوهش ها بازوی 
مشورتی شورای ششم است

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر 
کرج گفت: این مرکز بازوی مشورتی شورا است و تالش 
 می کند با جدیت به انجــام مأموریت های خود بپردازد.
محمد اســدیان در حاشیه سومین جلسه رسمی شورا 
در جمــع خبرنگاران اظهــار کرد: از اعتمــاد همکاران 
عزیز بــه این جانب برای تصدی مســئولیت ریاســت 
مرکز پژوهش و مطالعــات راهبردی صمیمانه قدردانی 
می کنم و امیــدوارم که با همکاری عزیزان و همین طور 
ارتباط با نهادهای پژوهشــی، تحقیقاتی و دانشــگاه ها 
و با تشــکیل کارگروه های مربوطــه با حضور نخبگان و 
دلســوز و صاحب نظران نســبت به تغییر در فرایندها و 
 رویه های اداره شــهر تأثیرگذاری الزم را داشــته باشیم.
وی افــزود: مرکز پژوهش ها همان طــور که از عنوان آن 
مشخص اســت مجموعه ای علمی، تحقیقاتی است که 
می تواند در سیاســت گذاری و هدف گذاری های دقیق و 
بهینه تر و کارشناسی تر مجموعه مدیریت شهری کرج 
تأثیرگذار باشــد و چنانچه بتوانیــم حلقه های ارتباط با 
نهادهای پژوهشــی و تحقیقاتی و همین طور نخبگان و 
صاحب نظــران را به خوبی ایجاد کنیــم، قطعاً به اهداف 

تعیین شده دست خواهیم یافت.

نظارت بر کیفیت آسفالت 
سطح شهر جدی گرفته شود

عضو شورای اسالمی شــهر کرج با اشاره به این که عمر 
آسفالت در شهر به دلیل نبود نظارت بسیار پایین است، 
 گفت: باید در انتخاب پیمانکار و نوع آسفالت دقت شود.

مریم قهرمانی صارم در نطق پیش از دســتور ســومین 
جلســه رســمی شــورا اظهار کــرد: روز اول کاری با 
بازدید از منطقه مهرشــهر انجام شــد و طی بازدیدها 
 شــاهد رهــا شــدن نخاله ها در ســطح شــهر بودم.

وی با توجه به اینکه شــهرداری دارای کارخانه آسفالت 
اســت اما طی بازدید مشــاهده شــد که آســفالت ها 
بی کیفیت بوده، گفت: می طلبد سازمان عمران نظارت 
کامل بر این مهم داشــته باشــد زیرا بی کیفیت بودن 
 آســفالت در اولین بارش ها مسئله ســاز خواهد شــد.

عضو شــورای اســالمی شــهر کرج بیان کرد: لذا باید 
نســبت به بهبــود روش های اســتفاده از آســفالت و 
افزایــش کیفیــت آن و نیز نظــارت ســازمان عمران 
 در عملکــرد پیمانــکاران شــهرداری اقــدام کنیــم.

قهرمانی صارم یادآور شد: برخی مناطق بودجه خوبی دارند 
اما مشخص نیســت کجا در حال هزینه کردن هستند. 
انباشــت نخاله ها در برخی معابر شهری عالوه بر زشت 
شدن چهره شهری باعث مشکالت و معضالتی برای مردم 
شــده و با روند افزایشی دمای هوا مشکالت عدیده ای را 

برای مردم ایجاد کرده است.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: 
توجه به محالت کم برخوردار جزو الینفک و 
 مهمترین رســالت شــورای دوره ششم شود.

علیرضا رحیمی در نطق پیش از دستور دومین 
جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج ضمن 
گرامی داشــت یاد و خاطره شــهید گرانقدر 
صارمــی و روز خبرنگار اظهار کــرد: با توجه 
بــه نزدیکی ایام عــزای آل اهلل )ع(، ماه محرم 
الحرام و عدم آماده شــدن شهر برای استقبال 
 از این ماه شــهرداری باید ســریعاً اقدام کند.
 نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج اضافه 
کرد: در این دوره شــورا، مدیران و مسئولین 
شــهرداری و شــهری با حضــور میدانی در 

محالت، مناطق و ســطح حوزه کاری ستاد، 
 بازدیــد و اقدامات اصالحی داشــته باشــند.

رحیمی بــا بیــان اینکه توجه بــه محالت 
کم برخوردار جزو الینفک این شــورا شــود، 
افزود: کار ســختی پیش رو داریــم، با توجه 
به وجــود مشــکالت مختلف زیرســاختی 
در برخــی محالت کــم برخــوردار رفع این 
دغدغــه ها در دســتور کار و اولویت مدیریت 
 شــهری و نهادهــای متولی امر قــرار گیرد.

عضو شــورای اسالمی شــهر کرج بیان کرد: 
مدیریت شهری نســبت به اقدامات اصالحی 
بودجه با هدف توجه به محالت کم برخوردار 
 و باز تعریف پروژه ها در این محالت اقدام کند.

وی در بخش دیگری در خصوص بیمارستان 
امام خمینــی )ره( یادآور شــد: در خصوص 
بیمارســتان امام خمینــی )ره( باید تصمیم 
اســتانی گرفته شــود اتفاقات خوبی از سال 
۹۱ بــه بعد در ایــن بیمارســتان نیافتاده و 
 می بایســت هماهنگی فوری صــورت گیرد.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: 
چه شده که از سال ۹۲ به بعد این اوضاع برای 
بیمارستان پیش آمده و فعالیت آن رو به افول 
است؟ همزمان با تصمیم گیری های نهایی برای 
بیمارستان و ارائه خدمات به مردم عزیز )آنهم 
در این اوضاع بیماری( دســتگاه های نظارتی 
استان نیز ورود کنند که چه شده و چه اتفاقاتی 

افتاده اســت در ضمن از امام جمعه محترم و 
نماینده ولی فقیه در استان تشکر می شود که 
باز با حضور خردمندانه و پدرانه خود باعث التیام 

دردی از مردم در این زمینه شدند.

ســخنگوی شورای اســالمی شهر 
کرج بر حمایت از حیات رســانه ها در 
 شرایط ســخت اقتصادی تاکید کرد.

علی قاســم پــور  در نطــق پیش از 
دستور دومین جلســه رسمی شورا، 
اظهار کرد: اینجانب موضوعات نظارتی 
خود را در دو محور به اســتماع حضار 
محترم می رســانم که امیدوارم مورد 
توجه سرپرســت محترم شــهرداری 
و مخاطبیــن آن در ســطح مدیریت 
شــهری قرار گیرد، نکتــه اول مربوط 
به مناســبت امروز است که عزیزان در 
سخنان خود آن را تبریک گفتند لکن 
بنده نیز به سهم خود مراتب قدردانی 

از زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه را 
اعالم می کنم و به روح بلند خبرنگاران 
شــهید و در رأس آن شهید محمود 
 صارمی سالم و صلوات هدیه می کنم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی ششم 
کرج گفت: انتظار شــورا از شهرداری 
در باب نقادی رســانه ها سعه صدر و 
استقبال از نقد سازنده است و مگر در 
موارد بسیار خاص از طرح شکایت علیه 
خبرنگاران در مراجع قانونی پرهیز شود 
تا بتوانیم از اصــل آزادی بیان و آزادی 
مطبوعات صیانت کنیم، همچنین نظام 
توزیع رپرتاژها و آگهی های مناقصه و 
مزایده به منظور رعایت عدالت و حمایت 

از رســانه های پویا و مردمی نیازمند 
ساماندهی و بازنگری است که امیدوارم 
 مد نظر سرپرست محترم نیز قرار گیرد.

قاســم پور اضافــه کرد: شــهردار یا 
سرپرست شــهرداری بر اساس بیانیه 
گام دوم انقــالب و با نصب العین قرار 
دادن شایسته ساالری و توجه به روحیه 
انقالبی شورای ششم کرج و با محوریت 
کارآمد،  مدیرانــی  زدایی،  محرومیت 
پاکدســت و اخالقمدار را منصوب می 
کند لذا مدیران شهری با ارائه عملکرد 
بهتر در صحنه عمل شایستگی های 
خود را به نمایــش بگذارند و به دنبال 
البی و فشــار برای ماندگاری بیشــتر 

نباشند چرا که ورود به این مسائل در 
روحیه اعضاء کنونی نیست.

رحیمی:

مهم ترین رسالت شورای ششم توجه به مناطق کم برخوردار باشد

حمایت سخنگوی شورا از اصحاب رسانه در روز خبرنگار

شماره ۵۴/ مرداد ماه ۱۴۰۰



سرپرست شهرداری کرج با اشاره به اینکه 
موانع مالی پروژه های اولویت دار بررسی شده 
است، گفت: زیرگذر ماهان - آزادی و کنارگذر 
 شرقی مهرشهر به زودی بهره برداری می شوند.

مصطفی ســعیدی ســیرائی در جلســه ای 
که با موضــوع رفع موانع مالــی و اعتباری 

پروژه هــای اولویــت دار برگزار شــد، گفت: 
میــزان گره گشــایی هرکــدام از پروژه هــا 
 در تعییــن اولویــت نقــش اساســی دارد.
وی اضافــه کــرد: زیرگذر ماهــان - آزادی، 
کنارگذر شرقی مهرشهر، پارک های محله ای 
در مناطــق دهگانه با نگاه ویژه به محله های 

 کم برخوردار به زودی بهره برداری می شــوند.
سرپرست جوان شــهرداری کرج همچنین 
به بهره بــرداری از فاز اول پارک ۷۲ هکتاری 
دانایــی واقع در تپه مرادآب و هشــت زمین 
ورزشــی چند منظوره اشاره کرد که به زودی 

در مدار افتتاح قرار خواهند گرفت.

رئیس ســازمان ســیما منظــر و فضای 
سبز شــهری شــهرداری کرج از عملیاتی 
شــدن اجرای خطوط انتقال به طول بیش 
از ۷۰۰۰ متــر و احداث ۵ واحد ایســتگاه 
پمپاژ و مخزن، نســبت به انتقــال آب به 
 مخــازن جنگلکاری باغســتان خبــر داد.

 امروزه مســئله کمبود آب یکی از مسائل 
مهم کشــور می باشد که همه اقشار جامعه 
کــم و بیــش در جریان آن می باشــند، با 
این حال گاهی مشــاهده می گردد آبهای 
محــدود موجود بــه راحتی از دســترس 
خارج شــده و هدر می روند، موضوعی که 
بــرای شــهروندان آزار دهنده بــوده و این 
ســوال مطرح می شــود که چرا از این آبها 
 بهره برداری درســتی صــورت نمی گیرد.
پیمان بضاعتی پور در همین ارتباط با بیان 
اینکه موضوع کم آبي معظل بزرگي به شمار 
مي رود که اکثر فعالیتهاي عمراني از جمله 

توسعه فضاي سبز شهري را با مشکل مواجه 
مي نماید گفت: در کشورهاي داراي کمبود 
آب، سیاستگذاریهاي خرد و کالن در زمینه 
منابع آب مبتني بر استفاده صحیح و صرفه 
جویي در استفاده از منابع آب موجود و سعي 
 در دستیابي به منابع نوین آبي استوار است.

وی اظهــار داشــت : با توجه بــه  هدرفت 

بــاالی روانابهــا در کشــور از یکطــرف و 
فشــار زیــاد بــه منابــع آب زیرزمیني از 
طــرف دیگر توجه و توســعه پــروژه هاي 
 جمــع آوري آب امــري ضــروري اســت.
این مســئول ادامه داد: در همین راســتا به 
همت واحد تاسیســات و آب ســازمان در 
ســالهای اخیر به منظور بهره برداری از این 

منابع ارزشمند و کاهش نگرانی شهروندان 
و جلوگیــری از خســارت احتمالی به آنها، 
نســبت به جمع آوری آبهای زیر ســطحی 
 منطقه شــاهین ویال اقدام شــده اســت .

وی در تشــریح جزئیــات اقدامات صورت 
گرفته توضیح داد: اجرای خطوط انتقال به 
طول بیــش از ۷۰۰۰ متر و احداث ۵ واحد 
ایستگاه پمپاژ و مخزن، نسبت به انتقال آب 
به مخازن جنگلکاری باغســتان با اختالف 
 ارتفــاع ۵۰۰ متر عملیاتی شــده اســت .

رئیس سازمان ســیما منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج تصریح کرد: با اجرای 
این طرح عــالوه بر بهره منــدی از آبهای 
زیرســطحی و جلوگیری از باال آمدن سطح 
آب، تمامی عرصه های جنگلکاری باغستان 
با مســاحت ۱۱۵۱ هکتار با استفاده از آب 
خام و بدون استفاده از قطره ای آب شرب، به 

صورت ثقلی آبیاری میشوند.

سرپرست شهرداری کرج:

بهره برداری از زیرگذر ماهان - آزادی

آبیاری جنگلکاری باغستان با آبهای زیرسطحی شاهین ویال        

ماهنامه فرهنگی- اجتماعی استان البرز
سال ششم- شماره 54 -  مرداد ماه  1400

صاحب امتیاز، مدیر مسئول  و سردبیر: مهشید نصیری
همکاران: مرضیه دهقان نصیری، مریم هاشمی توانا، محیا پورمند، محمد نیک آیین

چاپخانه:  کهن
آدرس: کرج، سه راه رجائی شهر، نبش خیابان ولیعصر 5، ساختمان سجاد، 

طبقه ششم
EMAIL: nasiri_mahshid@yahoo.com

تلفکس: 32708423-34483524

اخبـــــار

کمیته بانوان نماد توجه شورای 
ششم به مسائل خانواده است

عضو شــورای شهر کرج گفت: کمیته بانوان نماد توجه 
 شــورای ششــم کرج به مســائل زنان و خانواده است.

 فاطمه منعمی پس از برگزاری سومین جلسه رسمی 
شــورا اظهار کرد: از اعتماد همکاران عزیز به این جانب 
برای هدایت کمیتــه بانوان، کودک و خانواده صمیمانه 
قدردانــی می کنم و امیدوارم کــه در تعامل با نهادهای 
مربوطه و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و نخبگان و 
صاحب نظران بتوانیم به بررسی آسیب ها و تهدیدهای این 
حوزه بپردازیم و از طریق بازوان اجرایی خود در شهرداری 
بتوانیم اقداماتی را در جهت پاسخگویی به مطالبات و رفع 

نیازها انجام دهیم.
وی اضافــه کرد: کمیتــه بانوان، کــودک و خانواده 
که برای نخســتین بار بــا مأموریت هــای متفاوت و 
جدی در پارلمان شــهری تشکیل شــده، نشان دهنده 
روح توجــه نماینــدگان مــردم بــه مســائل زنان و 
خانــواده اســت و امیدواریــم برگزاری جلســات این 
 کمیتــه منتج به مصوبات عملیاتــی و راهبردی گردد.
خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج افزود: کمیته بانوان، 
کودک و خانواده همسو با دغدغه های فرهنگی شورای 
ششم کرج که نسبت به مسائل اساسی جامعه، هویت 
فرهنگی، فرهنگ ایثار و شــهادت، تقویت روح شادابی 
و ســرزندگی در شــهر، رفع آســیب های اجتماعی و 
مسائل زنان و خانواده دغدغه مندی خاص و ویژه دارد، 
تشکیل شده و کارکردهای آن قطعاً ویترینی نخواهد بود و 
به زودی با تعیین اولویت ها و دستور جلسات نسبت به آغاز 

فعالیت اقدام خواهیم کرد.

دیدار مردمی در مساجد به طور 
مستمر ادامه دارد

شهردار منطقه هشت کرج به اهمیت حضور در مساجد 
منطقه برای طرح مشکالت شهروندان تاکید کرد و گفت: 

دیدار مردمی در مساجد به طور مستمر ادامه دارد.
مهدی لطفی با حضور در مســجد قمر بنی هاشم 
محله جوادآباد، با اشــاره به ضرورت دیدار بی واسطه با 
شهروندان، اظهار کرد: دیدار با مردم در مساجد و حل 
مشکالت آن ها از جمله برنامه های مورد تاکید ما است 

که به صورت مستمر انجام خواهد شد.
به گفته وی مشــکالت مربوط بــه ترافیک، آب و 
فاظالب، نصب سرعت گیر در خیابان های پرتردد محله 
جوادآباد و سطل های مکانیزه از سوی شهروندان مطرح 

شده است.
مدیر منطقه هشــت شــهرداری کرج ضمن وعده 
مســاعدت و پیگیری، گفت: بازدید میدانی به منظور 
بررسی مشکالت موجود در سطح منطقه در دستور کار 
اســت و در روزهای آینده نیز از جمله فعالیت های این 

منطقه خواهد بود.

آمده ام تا انتصاب فرزند شهید را 
تبریک بگویم

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار 
با سرپرست جوان شهرداری کرج، گفت: آمده ام تا انتصاب 

فرزند شهید را تبریک بگویم.
 حجت االسالم و المسلمین یوسفعلی شکری در دیدار با 
سرپرست جوان شهرداری کرج که پیش از ظهر پنجشنبه 
بیست و یکم مردادماه انجام شــد، اظهار کرد: آمده ام تا 

انتصاب فرزند شهید را تبریک بگویم.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
حضور در شهرداری کرج، برای مصطفی سعیدی سیرایی 

و مجموعه  مدیریت شهری آرزوی موفقیت کرد.

 علــی عابــدی مدیــر کل امــور مالــی
مدیرکل امور مالی شــهرداری کرج از اتمام 
حسابرســی و ارزیابی عملکرد مالی مناطق 
 دهگانه و ســازمانها در ســال ۹۹ خبر داد.
علی عابــدی با اعالم این خبــر عنوان کرد: 
با توجه به اینکه یکــی از رویکردهای اصلی 
مدیریت شهری این کالن شهر طی چهار سال 
اخیر نظارت دقیق بر فعالیت های مالی بوده بر 
همین اساس توانسته ایم تا کنون حسابرسی 
 مناطق را با دقت بسیار باال به اتمام برسانیم.
وی ادامــه داد: بر این اســاس در حال حاضر 
موفق شــده ایم با توجه به پتانسیل موجود 

در مناطق و ســازمان ها و همچنین استفاده 
از ظرفیت حسابرســان مســتقل شــورای 
شــهر کرج حسابرسی ســال ۹۹ مناطق را 
ارائــه دهیم که این مهم بــا کمترین میزان 
 اصالحــات مالی صــورت پذیرفته اســت.
مدیرکل امور مالی شهرداری کرج کرد: کاهش 
بندهای حسابرسی شهرداری و مناطق از ۲۲ بند 
به ۱۱ بند و همچنین اخذ گزارش حسابرسی 
مقبول جهت چهار ســازمان از سازمان های 
تابعه شــهرداری کرج از دیگر عملکردهای 
 مثبتی اســت که می توان به آن اشاره کرد.
عابــدی گفت: هــم افزایی با حسابرســان 

مستقل شــورای شهر کرج و مرتفع ساختن 
نواقــص و ایــرادات موجــود در مباحــث 
مالــی مناطــق و ســازمان هــا در گزارش 
حسابرســی ســال ۹۹ کامال مشــهود می 
باشــد و مــورد تایید و رضایــت نمایندگان 
 مردم در پارلمان شــهری قرار گرفته اســت.
وی همچنین اشاره کرد: طی ۲۴ ماه گذشته 
که در خدمت مدیریت شهری بوده ایم تفریغ 
بودجه سنوات ۹۶ تا ۹۹ به تصویب رسید که 
این مهم با همراهی مجدانه اعضای شــورای 
شــهر کرج در دوره پنجــم و پیگیری های 
مجموعه اداره کل امور مالی، میسر شد که طی 

بحث و بررســی های دقیق و کارشناسانه در 
جلسات کمیته حسابرسی و کمیسیون تلفیق 

تصویب شد.

با حکم سرپرســت شــهرداری کرج ، 
معاون خدمات شهری  شــهرداری کرج 
با حفظ ســمت بــه عنوان سرپرســت 
 سازمان مدیریت پســماند منصوب شد . 
سرپرســت شــهرداری کرج طی حکمی 

اقــای ناصر حاجی محمــدی را با حفظ 
سمت به عنوان سرپرست سازمان مدیریت 
 پســماند شــهرداری کرج منصوب کرد.
در ادامــه این جلســه  با اشــاره به پروژه 
های اجرا شــده در ســایت حلقه دره که 
اثرات بســیار خوبی در زمینه ی زیســت 
محیطی داشته منجمله طرح بازچرخانی 
شیرابه که با اجرای آن روند خشک شدن 
الگون های شــیر آبه رو در پی داشت ، از 
زحمات و خدمات ارزنده محمد مسیبی در 
طول سرپرستی سازمان مدیریت پسماند 

قدردانی بعمل آمد .

مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج از ضدعفونی 
 روزانه ۶۵ مخزن زباله در سطح این منطقه خبر داد.

آرش یگانی اظهار کرد: به منظور ارتقای ســطح 
ســالمت شــهر به خصوص در روزهای شیوع 
کووید ۱۹ و درگیر شــدن شــهروندان با این 

بیماری و وجود زباله های حاوی این ویروس در 
ســطل های زباله شهری، مخازن زباله به صورت 
 مستمر در سطح محالت ضدعفونی می شوند.
وی اضافه کرد: بر این اساس به همت نیروی های 
اداره خدمات شهری منطقه روزانه حدود ۶۵ مخزن 
 زباله با مواد شوینده شستشو و پاک سازی می شود.

مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج همچنین گفت: 
در ادامه این اقدامات و به منظور رسیدگی هرچه 
بیشتر به نظافت شهری به خصوص پاسخگویی 
به پیام های سامانه ۱۳۷ عالوه بر شستشو روزانه 
مخازن اقدام به تعمیر و بازسازی مخازن معیوب 

شده است.

حسابرسی عملکرد سال ۹۹ مناطق و سازمان ها ارائه شد

سرپرست جدید سازمان 
مدیریت پسماند معرفی شد

مخازن زباله منطقه ۹ 
 روزانه ضدعفونی می شوند


