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رئیس مؤسسه بحرالعلوم با یادآوری اهمیت محیط زیست 
از دیدگاه امام )ره( گفت: تبیین فقهی، موجب نهادینه شــدن 
اخالق زیســت محیطی خواهد شد و به شکل گیری تمدن و 
فرهنگ زیســت محیطی منجر خواهد شد.  طباطبایی افزود: 
این نگاه خاص امام به فقه، رفته رفته در اقتصاد، موسیقی، هنر، 
ورزش، و حتی موضوعاتی چون شــطرنج خود را نمایان کرد و 
مسائلی اجتماعی چون حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و 
اداره جامعه، که در دهه چهل، مورد اعتراض بسیاری از فقیهان 
بود، نه تنها جایز، که مورد تاکید قرار گرفت. وی تاکید کرد: امام 
)ره( بــه خوبی این واقعیت را درک کرده بود و به حوزه ها اعالم 
می کرد که فقه سنتی هیچگاه نمی تواند حکومت را اداره کند 
و برای نظم، توســعه و نیازهای اجتماع، نسخه ای قابل قبول را 
ارائه دهد.  به عنوان نمونه، ایشــان در مورد، مبانی فقهی انفال 
در فقه ســنتی و موانعی که در راستای زندگی اجتماعی امروز 
ایجاد می کند، می فرماید »این که انفال بر شیعیان تحلیل شده 
اســت، )منجر به این می شــود که بگوییم( امروز هم شیعیان 
می تواننــد بدون هیچ مانعی با ماشــین های کذایی جنگل ها 
را از بیــن ببرنــد و آنچه را که باعث حفظ و ســالمت محیط 
زیست اســت را نابود کنند و جان میلیون ها انسان را به خطر 
 بیاندازند و هیچکس هم حق نداشــته باشد مانع آنها باشد.«
طباطبایی ادامه داد: امام سپس به نمونه هایی دیگر از معضالت 
اجتماعی اشاره می کند که مبانی فقهی گذشته، کارآمدی الزم 
در حل آنها را ندارد، و این طور نتیجه می گیرد که »و بالجمله 
آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایت برداشت دارید تمدن جدید 

به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه 
 در صحراها زندگی نمایند.« )صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۱۴۹(
رئیس مؤسســه بحرالعلوم تاکید کرد: مالحظه می کنید که 
مرحوم امام، فقه را در خدمت زندگی جدید و اجتماع، با نیازها و 
مقتضیات خاصی که دارد، می داند، تا فقه، این نیازها را برای حل 
کردن مشکالت مردم برطرف کند و همانطوری که می فرماید 
اگر بخواهیم برداشت متحجرانه از روایات داشته باشیم، مجبور 
هستیم بگوییم مردم زندگی اجتماعی خودشان را رها کنند و 
به صحرا بروند و همان زندگی ســنتی قدیمی را داشته باشند. 
طباطبایی با بیان اینکه امــام )ره( در دو جهت، فقاهت پویای 
منطبق با نیازهای اجتماعی را توسعه بخشیده اند توضیح داد: 
اول در مقام فتوا و حکم شرعی، که در پاسخ به سوال های مختلف 
دولت و مردم ارائه فرموده اند و بسیاری از بن بستهای فقهی را 
حل کرده اند؛ مانند تخریب جنگل ها، انفال، مصرف بی رویه آب، 
جاده سازی، حفر چاه های غیرمجاز، و ... که در هیچیک از این 
موارد، بر اســاس مبانی فقه سنتی فتوا نداده اند؛ و دوم ترسیم 
مبانی فقه پویای اجتماعی و حکومتی در حوزه ی مسائل محیط 
زیست.  طباطبایی هشدار داد: متأسفانه در حال حاضر بازگشت 
متحجرانه ای را از جانب برخی از اندیشــمندان حوزوی شاهد 
هستیم و رویکردی که در پاره ای از معضالت مشاهده می شود، 
هیچ گاه با این مبانی و آرمانهای فقهی ایشان، سازگار نخواهد بود. 
این واپس گرایی را می توانیم در مسائل مختلف اجتماعی اعم از 
محیط زیســت و غیر آن مشاهده کنیم، مانند صید، نگهداری 
حیوانات، ازدواج در سنین پایین، اسیدپاشی، مهریه، دیه زنان، 
گردشگری، حقوق معلولین، حیوان آزاری، بانکداری و ... مشاهده 

کنیم که بررسی هر یک، نیازمند مجالی مستقل است.

لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد
رئیس مؤسســه بحرالعلوم تاکید کرد: بــا توجه به اینکه 
احکام اســالمی، جهان شــمول و مورد اســتفاده ی همه ی 
جوامع است، فقهای هر عصر باید طبق شرایط جوامع، احکام 
را از منابع آن اســتفاده کــرده و احکام حوادث و وقایع را بیان 
کنند. به فرموده شهید مطهری »شرایط و محیط های گوناگون 

 در افــکار فقیه تأثیــر دارد«. )کتاب ده گفتــار صفحه ۱۰۰(
طباطبایی تاکید کرد: در اندیشه امام خمینی، توجه به نیازهای 
زمان و مکان، در اجتهــاد و فقاهت، به عنوان یکی از کلیدی 
ترین ابزار پاسخگویی به سواالت بشر در عصر کنونی و خروج 
از ســلفی گری و ورود به کارگشایی فقه برای ایجاد جامعه ای 
سالم و زندگی توأم با آرامش برای اجتماع مسلمانان می باشد. 
ایشان در یکی از فرمایشات می فرماید »زمان و مکان دو عنصر 
تعیین کننده در اجتهاد هستند، مسئله ای که در قدیم دارای 
حکمی بوده اســت به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر 
سیاســت، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است 
حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط 
اقتصادی و سیاســی، همان موضوع اول کــه از نظر ظاهر با 
قدیم فرقی نکرده اســت، واقعاً موضوع جدیدی شــده باشد، 
حکم جدیدی را می طلبد. مجتهد باید به مســائل زمان خود 
 احاطه داشته باشــد«. )صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۹۰-۲۸۸(

وی تصریح کرد: مالحظه می کنید که بســیاری از معضالت 
و مســائل زیست محیطی را می توان با این مبنا حل کرد و به 
درستی سبک زندگی مردم را بر اساس نیازهای روز به سمت 
احترام به محیط زیست، آســایش و راحتی آنها و همچنین 
حفاظت از میراث آیندگان نســبت به محیط زیســت سوق 
داد. به عنوان مثال اگر در گذشــته حفر چاه مجاز بوده است 
و برداشت آب بدان وسیله برای کشاورزی و هر گونه فعالیتی 
اشکالی نداشته است، مقتضیات این زمان حکم می کند که با 
توجه به محدود بودن منابع آبی زیرزمینی و ازدیاد جمعیت و 
تغییرات اقلیمی، حفر چاه طی یک فرآیند مشخص قانونی باشد 
و با کسانی که بدون مجوز چاه حفر می کنند یا به مقدار خارج 
 از ضابطه آب برداشت می کنند، برخورد مقتضی صورت گیرد.

طباطبایی یادآور شد: اکنون شما مالحظه می کنید با تسامح و 
سهل انگاری در اجرای این قانون، چه بالیی بر سر سفره های 
آبی زیرزمینی و منابع اســتراتژیک آبی کشور وارد آمده است. 
اگر در گذشــته هرگونه کشــت برای افراد مجاز بوده و شرع 
و فقه هم منعی برای آن نداشــته اســت، امــروز با توجه به 
محدودیت های منابع آبی، فقیــه می تواند از جهت فقهی در 

مناطقــی که نباید زراعت های آب بر انجام داد، کشــت هایی 
خاص را منع کند و آن را حرام اعالم کند، چون این امرهمان 
طوری که حضرت امام به ظرافت بدان اشــاره کرده اســت، از 
باب اتحاد موضوع نیست، بلکه در گذشته موضوع مسئله حفر 
چاه بوده، بدون آسیب رساندن به محیط زیست و منابع آبی، 
اما امروز، موضوع مسئله حفر چاه به گونه ای ست که موجب 
تخریب محیط زیســت و منابع آبی می شــود. از این روی بر 
اســاس نظریه ی زمان و مکان، فقیه باید موضوع شناس باشد 
و مســائل فقهی را در قالب موضوعات جدید و شرایط خاصی 
 که همراه آن موضوعات اســت، مورد بررســی قــرار بدهد.

مصلحت از دیدگاه امام خمینی )ره(
رئیس مؤسســه بحرالعلوم  تاکید کرد: بر اساس این مبنا 
در مســائل مختلف زیســت محیطی که در شــرایط عادی 
چه بسا فقه سنتی ساکت اســت و حکم خاصی در رابطه ی 
بــا آن ندارد، می توانیم به مقتضــای مصلحت نظام و جامعه 
 و اجتمــاع، احکام ویــژه فقهی در رابطه بــا آنها صادر کنیم.
طباطبایــی مثال زد: در بحران قتل عام پرندگان مهاجر که از 
مناطق مختلف دنیا به تاالب های شمال و جنوب و جای جای 
کشور ما می آیند و مدتی را به استراحت یا تولید مثل سپری 
می کنند، مالحظه می کنیم که فقه سنتی هیچگاه مانع از صید 
این پرندگان نخواهد بود. فقه ســنتی و فردگرا می گوید اینها 
پرندگانی هستند حالل گوشت و شکار آنها برای امرار معاش یا 
تغذیه اشکالی ندارد. اما اگر با یک بینش عمیق به این موضوع نگاه 
کنیم، مالحظه می شود که این نوع قتل عام منجر شده است که 
ما در دنیا به عنوان اولین کشور در کشتار پرندگان مهاجر تلقی 
بشویم و اسالم، جمهوری اسالمی و تشیع مورد سرزنش، مالمت 
و وهن قرار بگیرند و دیگر جوامع ما را متهم به پاس نداشــتن 
حقوق دیگران برمنابع حیوانی دنیا کنند. از این روی، بر اساس 
 این مبنا فقیه حکم به حرمت صید بی رویه این پرندگان می کند.

ضرورت بازگشت به فقه تمدن ساز
رئیس مؤسسه بحرالعلوم تاکید کرد: الزم است اشاره کنم به 

بسیاری از معضالت و مسائل مهم زیست محیطی که متأسفانه 
هم اکنون تنها در قالب قانون برای مردم بیان می شود، نه فتوای 
فقهی. گرچه هرگونه قانونی که در جمهوری اسالمی تصویب 
شود، ما از جهت شرعی نیز ملزم به رعایت آن هستیم، اما آنگاه 
که در کنار بُعد حقوقی، از جهت فقهی نیز این قوانین تبیین و 
تشریح شود، برای جامعه ای که پای بند شریعت است، موجب 
نهادینه شدن اخالق زیست محیطی بر مبنای دین خواهد شد و 
 به شکل گیری تمدن و فرهنگ زیست محیطی منجر خواهد شد.

طباطبایی تصریح کــرد: ما معتقدیم آنگاه می تــوان از فقه 
تمدن ســاز ســخن گفت، که مــالک رفتار مــردم جامعه، 
 قانــون نباشــد، بلکه فتــوا و فقــه، و اخالق دینی باشــد.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر به صراحت فتوا داده شــود 
که صید پرندگان مهاجر حرام است، ریختن زباله در جنگل ها 
حرام است، برداشت بی رویه آب از چاه های حفر شده و یا حفر 
چاه غیر مجاز حرام است و موجب ضمان می گردد، از بین بردن 
تاالب ها حرام اســت و موجب ضمان است، صید حیوانات به 
خصوص حیوانات در معرض انقراض حرام است و یا بالعکس، 
فقیه، حکم به بسیاری از رفتارهای موافق محیط زیست را بدهد 
مثالً حکم کند که با توجه بــه نیازها و مقتضیات روز واجب 
است که هر شخص مسلمان به عنوان مثال در سال تعدادی 
درخت بکارد و یا اینکه از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کند 
و حکم هایی از این قبیل. همه اینها منجر به ایجاد اخالق زیست 
محیطی بر مبنای تمدن اصیل اسالمی می شود، نه بر مبنای 

قوانین موضوعه حقوقی.

محیط زیست در اندیشه فقهی امام )ره(

لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد
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گزینه   های   احتمالی  استانداری 
البرز چه کسانی هستند

تنور اختالفات نان در البرز همچنان گرم است

 سرمقاله
سخنی با مسئولین:  

چشمهارابایدشست .... 
تعبیرنادرست پس ازدیدن بنای پرعظمت تخت جمشیدنشان از عدم مطالعه 
تاریخ است. زمانیکه اعراب جاهلیت انسانهارا به بردگی وبیگاری می کشیدند 
در تخت جمشید برده ای وجود نداشت به همه کارمندان وکارگران مزد 
میدادند وافراد ازکارافتاده مستمری بگیربودند.رخی مسئولین بایدمطالعات 
تاریخی خودرا بیشترکنندتاهمچون شهید مطهری تخت جمشید را معبر 
ومکان کورش یا ذوالقرنین  همان پادشاه سدساز که درقرآن ازاو یادشده 
است ببینید. تخت جمشید مهد تمدن وقانون واحترام به عقاید دیگران بود. 
تخت جمشید ازنگاه خرد ورزان وعدالت پیشگان اولین جایگاه احترام به 
حقوق بشر وحق شهروندی است. تخت جمشیدمارابه یاد ابادانی وشهرسازی 
وپستخانه ودولت وملت می اندازد. ما ایرانیان تخت جمشیدرا داریم به آن 
افتخارمی کنیم واگر درمقام مقایسه برآییم درسایرکشورها درجنگهای خود 
زنان رابه کنیزی ومردان رابه غالمی و اســارت میگرفتند. بازهم میگوییم 
اسالم به ذات خودعیبی ندارد ولی افرادی که پرچمدار اسالم هستند باید 

تیام  باهنرچشمان خودرابشویندوزاویه دیدشان را عوض کنند.



2  سیاسی

 افزایش قیمت نان هم نتوانســته است آن طور 
 که باید آرامش را به بــازار این قوت غالب بازگرداند.

ســال ۱۴۰۰ قیمت نــان در البرز علی رغم ســایر 
اســتان ها افزایش پیدا نکــرد امــا افزایش هزینه 
دســتمزد نانواها، هزینه های حمــل و نقل، هزینه 
انــرژی و... برخــی نانوایــان ایــن اســتان را برآن 
 داشــت تا قیمت نان را ســرخود افزایــش دهند.
این مسئله به لحاظ قانونی تخلف محسوب می شد 

بنابراین شکایت شهروندان از نانوایی ها تا حدی باالرفت 
که این گزارش ها در صدر آمار رســیدگی بازرســان 
 اصناف و پرونده های تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

باالخره بعد از مدت ها قیمت نان در البرز افزایش پیدا کرد 
اما اختالفات حل نشده و گزارش شهروند خبرنگاران 
مــا حاکی از ارائه نان بــی کیفیت، افزایش قیمت و 
 فروش اجباری نان کنجددار در برخی نانوایی ها است.

بهروز حصــاری، رئیس اتــاق اصناف مرکــز البرز 

در این باره گفت: شــهروندان تخلفــات واحد های 
صنفــی را از طریق تمــاس بــا ۳۶۱۱۷ به اصناف 
گــزارش کننــد و ما نیــز بالفاصلــه ورود و همان 
 روز نتیجــه را بــه شــهروندان اعــالم می کنیــم.

او افــزود: براســاس آخرین ابالغیه ای که از ســوی 
کارگــروه آرد و نــان برای ما ارســال شــد افزایش 
 قیمت نان براساس کارشناســی افزایش پیدا کرد.

حصــاری گفــت: تیم هــای متعــددی را بــرای 

نظــارت بــر رعایــت کیفیــت و قیمــت نــان 
 آمــاده کــرده ایــم کــه مشــغول کار هســتند.

او افــزود: نــان آزادپز نداریم فقــط آرد یارانه ای نوع 
یــک و دو داریــم کــه قیمت نوع یک، ششــصد 
 تومــان و خرده ای و نــوع دو، نهصد تومان اســت.

حصاری گفت: آرد سهیمه ای برای نانوایی نیست بلکه 
برای مردم منطقه است و نانوا فقط عامل عامل توزیع 

آن محسوب می شود.

 تنور اختالفات نان در البرز همچنان گرم است

تنها دو گزینه برای ســکانداری البرز مطرح 

شده و باید دید از بین این گزینه ها چه کسی به 
عنوان استاندار البرز در دولت سیزدهم انتخاب 

می شود.
از روز ۲۹ خــرداد ماه امســال که آیت اهلل 
رئیســی از ســوی مردم به عنوان هشتمین 
رئیس جمهور انتخاب شد، گمانه زنی  ها برای 
انتخاب استاندار جدید البرز نقل محافل سیاسی، 
دوســتانه و خانوادگی شــد و در این میان هر 
از چندگاهی هر گروه و جریانی فهرســتی از 
گزینه های احتمالی خــود در فضای مجازی 
را منتشــر می کنند. موضوع انتخاب استاندار 
جدید البرز طی چند روز گذشته وارد مرحله 

جدیدی شده و مردم و فعاالن فرهنگی، سیاسی 
و رسانه ای استان البرز بر این باور شدند حاال که 
قرار است در دولت سیزدهم اتفاقی ویژه برای 
محرومیت زدایی و رفع فقر از البرز رخ دهد، این 
امر نیازمند استانداری قوی و تراز ملی است تا 
بتواند بخشی از مشــکالت عدیده این استان 

نزدیک به پایتخت را برطرف کند.
گرچه در این میان برخی “سیاســی بازها” 
کما فی سابق با “البی و رابطه” دنبال معرفی 
گزینه های ضعیف و مهره های ناکارآمد وابسته 
به جریانات سیاســی هستند تا به منافع خود 
برسند اما عموم مردم و دلسوزان استان معتقد 

هستند اســتاندار البرز در دولت سیزدهم باید 
دارای این شــاخصه مردمی بودن، ضد فساد و 
عدالت خواه، انقالبی، جهادی، دارای سابقه قوی 
و درخشان و تراز ملی باشد تا بتواند در البزر به 

بهترین وجه خدمت رسانی کند.
۱- عبداله روشــن ،معاون سیاسی امنیتی 

استانداری تهران،فرمانده بسیج استان تهران،
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشــهای دفاع 

مقدس استان تهران
۲- امیر یزدی،معاون اســبق اســتانداری 
البرز،معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی 

منطقه ویژه اقتصادی پیام

اخبارگزینه های احتمالی استانداری البرز چه کسانی هستند

افزایش آمار تلفات 
نشخوارکنندگان کوچک در البرز

فردیــن حکیمی، مدیــرکل حفاظت محیط زیســت  البرز 
گفت: محیط بانان در پایش منطقه با الشــه پنــج راس کل و 
بز وحشــی روبرو شــدند که بالفاصله پس از این مشــاهدات، 
نشســت های هماهنگی در این استان و شهرســتان برای پای 
کار آمدن دیگر دستگاه های مرتبط برای کنترل بیماری برگزار 
 شــد ضمن این کــه اقدامات کنترلی نیز در حال انجام اســت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از جمله اقدامات کنترلی را 
خروج فوری دام های عشایر و دامداران از زیستگاه ها و مناطق آلوده 
این استان و جلوگیری از تقابل دام های اهلی و وحشی دانست و 
 گفت: واکسیناسیون کامل دام های اهلی نیز در دستور کار است.

او افزود: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، یک نوع بیماری 
ویروسی است که با عالئم مختلف در زیستگاه های حیاط وحش 
 بروز می کند. البته این بیماری قابل ســرایت به انســان نیست.

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت  البرز با بیــان این که این 
بیماری مختص گونه های نشخوارکنندگان کوچک است،گفت: 
گزارش هــا حاکی از این اســت که عالوه بر البرز، اســتان های 
همجوار نیز درگیر این بیماری شــده اند و به جهت پیشگیری 
به موقع از شیوع بیماری، محیط بانان در حال انجام پایش های 
منطقه هســتند و در حال حاضر میزان تلفــات حیات وحش 
 در ایــن منطقــه، بیــش از پنــج راس کل و بز بوده اســت.

حکیمی با اشــاره به این که کنترل این بیماری نسبت به سایر 
بیماری ها دشوارتر اســت، افزود: به علت جابجایی و گدارحیات 
وحش در زیســتگاه ها و تردد آن ها حتی در مرز سایر استان ها، 
امکان انتقال و شیوع این بیماری در سایر استان ها نیز وجود دارد.

دراجرای پروژه ها تمامی مواردی 
که احتمال وقوع آن وجود دارد 

رابادقت بررسی و لحاظ کنیم 
 سهراب  نجار ،رئیس امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت 
ملی گاز ایران و سرپرست شرکت گاز استان البرز، درجلسه کنترل 
پروژه با پیمانکاران وروسای مرتبط باپیمانهای این شرکت، ضمن 
اشاره به اینکه دراجرای پروژه ها بایدتمامی مواردی که احتمال 
وقوع آن وجود دارد رابرآوردکنیم ،عنوان نمود:باید پیگیری برنامه 
زمانبندی پروژه هارا به درســتی و با حوصله انجام دهیم. الزم به 
ذکراست در این جلسه به بررسی رونداجرایی پروژه های گازرسانی، 
خط بویین زهرا به کرج ،جاده چالوس ،نظرآباد،اشتهارد و طالقان 
پرداخته شد وشــرکتهای مرتبط باهرپروژه گزارشی از عملکرد 
 ،پیشرفت ، مشکالت وموانع موجود درپیمان هایشان ارائه دادند.

درپایان ســهراب نجارگفت:ماباتوجه به شعارسال ازسوی مقام 
معظم رهبری ،سعی می کنیم درچارچوب قانون وقرارداد، موانع 
ومشکالت رابرطرف کنیم تا لذت شیرین گرمای گازرا دراین ایام به 

مردم شریف استان تقدیم کنیم.

طرح ملی توسعه زراعت چوب، 
راهکاری اصولی به منظور تامین 

چوب مورد نیاز کشور
مراســم روز مزرعــه با هدف توســعه طرح ملــی زراعت 
چوب کشــور، مزرعه بهره بردار، ســید ســارنگ موسوی 
بــا حضــور مســئولین، محققــان، کارشناســان  زاده، 
گردیــد.  برگــزار  طبیعــی  منابــع  بــرداران  بهــره   و 
مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز در این 
مراسم ضمن خوش آمد گویی به حاضرین بیان داشت: هدف 
از اجرای طرح ملی توسعه زراعت چوب، تامین چوب مورد 
نیاز کشور، اشتغالزایی، کاهش واردات چوب و کاستن فشار 
وارده بهره برداری از جنگل های شــمال کشور بوده که این 
مهم از طریق کاشت گونه های سریع الرشد چوبده نظیر ارقام 
 صنوبر در مناطق مستعد اســتان در دست انجام می باشد. 
حامد فرضی افزود: با توجه به ظرفیت بهینه نهالستان بزرگ 
کرج بعنوان نهالســتان مادر و بزرگترین نهالستان جنگلی 
کشــور، هر ســاله نهال های اســتاندارد و با کیفیت صنوبر 
در این نهالســتان تولید و در قالب طرح زراعت چوب بین 
متقاضیان دولتی، شرکتهای خصوصی و عموم مردم توزیع 
می گردد و در این راســتا، در ســال ۱۳۹۹ سطحی معادل 
۱۳۰ هکتار از عرصه های مســتعد اســتان در قالب طرح 
زراعت چوب اجرا گردید و در ســالجاری با توجه به ظرفیت 
 باالی استان این سطح به ۴۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت.
در ادامه کالگری رئیس بخش صنوبر و درختان سریع الرشد 
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور مطالبی در ارتباط 
با آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی در زمینه معرفی ارقام 
پرمحصول صنوبر و همکاری در راستای تأمین قلمه از کلن های 
 استاندارد صنوبر به ادارات کل منابع طبیعی استانها ارائه نمود.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از ســید سارنگ موسوی زاده 

بعنوان مجری نمونه طرح زراعت چوب قدردانی گردید.

رئیــس کل دادگســتری اســتان البرز بــر لزوم 
تالش جهادی کارکنان دادگســتری اســتان برای 
 افزایــش اعتمــاد و رضایتمندی مــردم تاکید کرد.

جلسه شــورای معاونین دادگستری کل استان البرز 
با حضور رئیس کل دادگســتری اســتان و معاونان 
وی برگزار شــد. حســین فاضلی هریکندی در این 
نشســت گفت: در این جلســات موضوعات مهم و 
مرتبط دادگســتری اســتان به ترتیب اولویت طرح 
و پــس از هم اندیشــی، برنامه ریــزی مدونی برای 
 رســیدگی به آن ها انجام و جهت اجرا ابالغ می شود.

رئیس شــورای قضایی اســتان البرز بر توجه ویژه به 

اجرای ســند تحول قضایی به عنوان مبنای حرکت 
تاکیــد کرد و لزوم برنامه ریزی دقیــق و مّدون برای 
تحقق اهداف این ســند خواستار شــد و با اشاره به 
تاکیدات رئیس قوه قضائیه  گفت: رئیس دستگاه قضا 
به ادامه مسیر تحول قضایی با رویکرد »تحول و تعالی« 
و ضرورت همکاری همه اجزا و ارکان قوه قضائیه برای 
 اجرای راهبردهای مندرج در این ســند تأکید دارد.

رئیس شورای پیشــگیری از وقوع  جرم استان البرز 
افزود: طبق رهنمودهای رئیس قوه قضائیه، از اولویت 
های دستگاه قضا، پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های 
اجتماعی و اختالفات مدنی است که در البرز هم برنامه 

 ریزی های الزم برای تحقق این امر انجام شده است.
 عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز در این 
جلسه، دستورات مهمی به معاونین خود در راستای 
ارتقاء کیفیت اقدامات و افزایش رضایت مراجعان ارائه 
کرد و گفت: طبق ارزیابی های معاونت راهبردی قوه 
قضائیه، دادگســتری استان البرز بیشترین پیشرفت 
عملکردی را در بین دادگســتری های کشور در سال 
جاری داشــته اســت و انتظار می رود این توفیقات 
استمرار داشته باشد و در سایة تالش جهادی همکاران، 
شاهد افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم از دادگستری 

کل استان البرز باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز 
گفت: در اجرای دســتور اســتاندار البرز، الزم است 
فرمانداری شهرســتان کرج با هماهنگی دســتگاه 
های ذی ربط به قید فوریت نســبت به جمع آوری 
 و ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر اقدام کنند.
 نورمحمد فردی با اشاره به دستور استاندار البرز مبنی 
بر تسریع در پیگیری جمع آوری متکدیان و معتادان 

متجاهر، اظهار داشــت: مقرر شد با توجه به اینکه 
مسئولیت ستاد ساماندهی، جمع آوری و نگهداری 
و مدیریت متکدیان با فرمانداری کرج است با حضور 
مدیران دستگاههای ذیربط نسبت به ساماندهی و 
 نظارت و جمع آوری متکدیان اقدام الزم را معمول دارد. 

معاون اســتاندار اضافه کــرد: در هر صورت تامین 
امکانــات و تجهیزات بــرای متکدیــان به عهده 

شــهرداری اســت و مدیریت و هماهنگی به عهده 
فرمانداری است که باید برابر دستور العمل ارسالی 
هرکدام از دســتگاههای ذیربــط با هماهنگی و در 
 اجرای قانون وظایف مربوط به خود را انجام دهند. 

وی گفت: البرز یکی از معدود استان هایی است که 
فاقد مرکز ماده ۱۶ اســت در این خصوص پیگیری 
های زیادی صورت گرفته که با حمایت و پشتیبانی 

و تدبیر اســتاندار البرز همراهی و همکاری  اعضای 
شورای هماهنگی مواد مخدر به ویژه توجه و عنایت 
مدیرکل دادگستری و دادستان استان، محلی مناسب 
در ماهدشت به عنوان مرکز ماده ۱۶ تامین گردید که 
بعد از سیر مراحل قانونی توسط نماینده عالی دولت 
در استان و سایر مسئولین افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

لزوم تالش جهادی کارکنان دادگستری استان برای افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم

جمع آوری متکدیان و معتادین متجاهر از سطح شهر کرج

انجمن صادر کنندگان استان البرز راه اندازی می شود
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اســتان البرز از تاســیس و راه انــدازی انجمن صادر 

کنندگان استان البرز خبر داد.
 سید فراز جبلی در نشستی با موضوع بررسی ثبت و 
تاسیس انجمن صادرکنندگان استان البرز که در محل 
اتاق بازرگانی اســتان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از 
وظائف اصلی محول شــده به اتاق های بازرگانی ایجاد 
تشــکل های صنفی برای اصناف و رسته های مختلف 
شغلی اســت. وی با اشــاره به نقش مهم صادرات در 
بخش های مختلف از جمله ارزآوری برای کشور افزود: 
هر زمان به ارز حاصل از صادرات نیاز بوده است، دولت 
برای بازگرداندن ارزهای مربوطه صادرکنندگان را تحت 
فشار قرار داده است، در حالی که آنها با مشکالت زیادی 
مواجه بوده اند. دبیرکل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و 
کشاورزی استان البرز ادامه داد: صادرکنندگان در چند 
سال گذشته با مشکالت متعددی مواجه شدند که به 
سکون یا حتی منفی شــدن رشد صادراتی کشور در 
سال های اخیر منجر شد، از طرفی سیاست های ارزی 

تبیین شده به ویژه بعد از فرودین ۹۷ تاکنون مخالف 
رشد صادرات بوده است.

وی با اشاره به مشکالتی که در حال حاضر تحت تاثیر 
نوسانات نرخ ارز موجب اعمال فشار بر صادرکنندگان 
کشورمان شده است، افزود: یکی از ضعف های استان 
البرز نبود تشــکل های اقتصادی قوی از فعاالن بخش 
خصوصی اســت و این ضعف موجب شده در جلسات 
دولتی که نیاز به حضور نمایندگانی از بخش خصوصی 
است افرادی قدرتمند به نمایندگی از فعاالن این عرصه 
حضور نداشته باشند. جبلی با بیان اینکه یک ضعف 
مهم در حوزه تشکلی در البرز با توجه به ظرفیت های 
این استان نبود انجمن صادرکنندگان است، گفت: البرز 
استانی تازه تاســیس است و تنها بیش از یک دهه از 
اســتقالل آن از پایتخت می گذرد و هنوز بسیاری از 

نهادهای مدنی در این استان شکل نگرفته است.
وی توضیح داد: نهادهای دولتی اجرایی زیادی در این 
استان شکل گرفت که البته به این بخش هم ایرادتی 
وارد است اما در حوزه فعالیت های بخش خصوصی در 
البرز خیلی از تشکل های جامع هنوز ایجاد نشده یا در 

حال شکل گیری است.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اســتان البرز با اشاره به ضرورت ایجاد نهادهای مدنی 
و تشــکل های بخش خصوصی قوی در البرز گفت: به 
واسطه دیدگاه هایی که از قبل در استان وجود داشت، 
تنها تشکل های کوچک در این استان شکل گرفت اما 
اکنون نگاه اتاق بازرگانی البرز در دوره سوم فعالیت خود 
این است که تشکل های جامع با تعداد اعضا بیشتری در 
استان ایجاد شود و حتی خیلی از وظائف اتاق با واگذاری 

به این تشکل ها برون سپاری شود.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی البرز بخشی از امکانات 
الزم را در اختیار تشــکل های تخصصی زیرمجموعه 
خود قرار می دهــد، ادامه داد: یکی از برنامه های مهم 
اتاق بازرگانی البرز در زمینه فعالیت های تشکلی، ایجاد 
انجمن صادرکنندگان استان با حضور شرکت های بزرگ 

صادراتی البرز است.
جبلی تشــریح کرد: در ماه های گذشته و بر اساس 
مکاتبات با اتاق بازرگانی ایران، مجوز و موافقت اصولی 
تشکیل انجمن صادرکنندگان البرز در اتاق بازرگانی البرز 

را دریافت کردیم و اکنون با هم اندیشی بیشتر با فعاالن 
بخــش خصوصی به دنبال دریافت دیدگاه ها در مورد 

شاکله این انجمن هستیم.
وی با اشــاره به توانمندی اســتان البــرز از لحاظ 
ظرفیت های صادراتی و صنعتی و تاثیرگذاری بر تولید 
ناخالص داخلی کشــور گفت: فعاالن اقتصادی البرز با 
همکاری بیشتر و توسعه تشکل های استانی می توانند 
حضور موثرتری در تشکل های ملی و سیاست گذاری 

های کالن داشته یاشند.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
استان البرز بیان کرد: انجمن ها و تشکل های تخصصی 
در استان باید قوی عمل کرده و امتیازات و مزیت هایی 
برای اعضاء قائل شــوند تا در ادامه نمایندگانی از این 
انجمن ها در کنسرسیوم های صادراتی ایران هم حضور 

یابند.

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز:

انجمن صادر کنندگان البرز راه اندازی می شود

شماره 5۶/ مهر ماه ۱۴۰۰



در استان   ۳

 گرامیداشت هفته جهانی سالمند با برنامه 
های شاد و متنوع در آسایشگاه خیریه کهریزک 

البرز برگزار شد .
 در هفته جهانی سالمند با رویکرد اکرام و 
تکریم سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک 
برنامه های متنوع ورزشی و تفریحی در سوئیت 

سالمندی گلها  برگزارشد .
بــا توجه به منع بازدید در روزهای کرونائی 
سالمندان به توجه و حمایت بیشتری نیاز دارند 

، لذا مربیان آموزشی و ورزشی با 
نظــارت  همه جانبه مدیران و مســئولین 

آسایشگاه در هفته جهانی سالمند با برگزاری  
برنامه های شاد و متنوع تهدید دوران 

سالمندی را به فرصت مبدل کرده تا عالوه 
بر پر کردن اوقات فراغت سالخوردگان ، امید به 

زندگی را نیز در آنان افزایش دهند  .
 دانایی مدیر سوئیت سالمندی گلها مرکز 
نگهداری شــبانه روزی سالمندان گفت : روز 
جهانی سالمند فرصت مناسبی برای قدردانی 

از زحمات پدران و مادرانی است که یک عمر 
خالصانه در خدمت خانواده و جامعه بوده اند ، 
وی همچنین اهمیت به سبک زندگی فردی و 

اجتماعی و مشارکت سالمندان در برنامه های 
فرهنگی را از بارز ترین  نیاز دوران سالمندی 

دانست . 
دانایی افزود: حضور ســالمندان در برنامه 
دورهمی و پخت آش در هفته جهانی سالمند 

روزی سرشار  از حس نشاط و آرامش 
را به آنــان هدیه داد و بدون هیچ شــکی 
اهمیت به رژیم غذایی سالم در دوران سالمندی 
، کاهش اســترس و بیماریهای جسمی را به 
دنبال دارد و این مهم در دستور کار این مرکز 

قراردارد .

روز و شب ندارد، کمین می کنند، کشیک 
می دهند و در چند دقیقه شبیخون می زنند؛ 
راهزنانی که اموال عمومی را به سرقت می برند 
و آرامش را از چهره شهرهاِی البرز ربوده اند و 
دوِد این طمعکاری و زیاده خواهی آنها به چشِم 
مردمانی می رود که صداِی مطالبه گری شان 
برای کوتاه کردن دست دزداِن از سرمایه های 

شهر ظاهراً گوش شنوایی ندارد؛
طعمه هاِی ســرقت اما بسیارند: شیرآالت 
سرویس های بهداشتی، نیمکت پارکها، کابل 
های مخابرات وتیربرق، چراغ های روشــنایی 
معابر، عالئم راهنمایی و رانندگی، دریچه های 
فاضالب، تابلوهای معابر، مجسمه ها و تندیس 
ها، گاردریل های حاشــیه جاده، شیر علمک 
های گاز و هر چیزی کــه ارزِش آب کردن و 
نقد شدن داشته باشد، حتی درختچه ها و بوته 

های زینتی از پارکها.

حجم خسارت ها اما میلیاردها تومان برآورد 
می شــود، امکاناتی که از محل بیت المال و 
بودجه های دولتی و عمومی خریداری و نصب 
شده اند اما در سیاهِی شب و روشنایی روز به 
ســرقت می روند و خودروهایی که در گوداِل 
زیر دریچه های فاضالب ربوده شــده سقوط 

می کنند یا شهروندانی که ماه ها از روشنایی 
چراغ هاِی سرقت شده محرومند، تنها گوشه 
ای از آزارها و اذیت های این قبیل ســرقت ها 
برای جامعه است و زماِن آن رسیده تا پلیس و 
نهادهای ذیصالح درِس خوبی به افرادی بدهند 
که دست شان را به این جرم آلوده می کنند و 

چه کسانی که در پشِت پرده این سرمایه هاِی 
گران را ارزان خریداری می کنند و ثروت های 

باد آورده را به جیب می زنند.
تشکیِل کارگروهی ویژه متشکل از پلیس، 
قوه قضائیه، اداره آگاهی و نهادهایی که اموال 
شــان در تیررس ســرقت قرار دارد و بررسی 
راهکارهایی برای پیشــگیری از دزدی امواِل 
عمومی می تواند راهگشا باشد، به ویژه هر چه 
روزنه هاِی خریداری اقالم سرقت شده بسته 
تر شود، بی شک انگیزه ها برای سرقت کمتر 
خواهد شد، همچنین استفاده از گزارش های 
مردمی و تعیین جایزه برای لو دادن انبارهای 
حاشیه ای دزدان. آنچه اهمیت دارد نارضایتی 
مردم از افزایش این پدیده زشت است که گاهی 
حتی مانع از استفاده شهروندان از سرویس های 
بهداشتی سطح شهر می شود، به این بهانه که 

از سرقِت شیرآالت جلوگیری شود!

گفــت:  البــرز  اســتان  انتظامــی  فرمانــده   
توانســته ایم با تجهیز نیــروی انتظامی بــه ابزار و 
فناوری هــای نوین در کنــار آموزش هــای به روز 
 بــه یکــی از پلیس های برتــر دنیا تبدیل شــویم.
سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه دیدار فرماندار 
و دیگر مســئوالن شهرســتان چهارباغ اظهار کرد: 
هــدف و اولویت اول نیــروی انتظامی ایجاد امنیت 
و آرامــش در جامعــه اســت که برای رســیدن به 
 این هدف از هیچ تالشــی فروگــذار نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: در رابطه با ارائه تجهیزات به شهرستان ها 
 نیــز همراهی و همدلــی کافی انجام خواهد شــد.

فرمانــده انتظامی اســتان البرز بیان کــرد: انتظار 
مــی رود بــا بهره گیــری از همه ظرفیت هــا بتوان 
 خدمــات بیشــتری بــه شــهروندان ارائــه کرد.

وی با اشــاره به شــعار امســال هفتــه ناجا گفت: 
نیــروی انتظامی بایــد در تراز جمهوری اســالمی 
قــرار داشــته باشــد که بحــث هوشمندســازی 
 یکــی از عوامــل مؤثــر در ایــن بــاره اســت.

ســردار محمدیــان اظهار کــرد: نیــروی انتظامی 
عــالوه بــر هوشــمندی باید بــه ابزار هوشــمند 
و امکانــات و آموزش هــای روز در ایــن زمینــه 
 مجهز شــود تــا بتواند به هدف اصلی خود برســد.

وی متذکــر شــد: در این راســتا اقدامات بســیار 
مناســبی صورت گرفته است و توانسته ایم با تجهیز 
نیروی انتظامی بــه ابزار و فناوری های نوین در کنار 
آموزش های به روز به یکــی از پلیس های برتر دنیا 

تبدیل شویم.

گرامیداشت هفته  جهانی سالمند درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز

افزایش سرقِت اموال عمومی؛ُدزدی در روِز روشن!

اخبارناجا به یکی از پلیس های برتر دنیا تبدیل شده است

رد پای خشکسالی در سد امیرکبیر
سد امیرکبیر که به نام سد کرج هم شناخته می شود، یکی از 
پنج سد اصلی تامین کننده منابع آبی استان تهران است. با توجه 
به خشکسالی شدید در کشور که در 5۰ سال گذشته بی سابقه 
بوده است، در حال حاضر ۹۷ میلیون متر مکعب از ظرفیت ۱۸۰ 
میلیون متر مکعبی سد کرج پر است و با این آمار می توان گفت 
ظرفیت این سد ۲5 درصد منفی است. در شش ماه اول امسال 
ورودی سد کرج 5۰ درصد کاهش داشته است؛ این در حالی 
است که امسال میزان بارش ها در استان البرز ۳۰ درصد کمتر از 
حد نرمال است و پاییز خشک و بی آبی در انتظار سدهای استان 

البرز است.

مرکز فوریت های سایبری 
در البرز آغاز بکار کرد 

رییس پلیس فتا البرز از آغاز بکار مرکز فوریت های سایبری به 
صورت ۲۴ ساعته در مقر پلیس فتا این استان خبرداد. سرهنگ 
رسول جلیلیان همزمان با هفته گرامیداشت نیروی انتظامی در 
دیدار با رییس خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز البرز اظهار 
داشت: مرکز فوریت های سیبری کارکردی شبیه به مرکز ۱۱۰ 
دارد با این تفاوت که به جرایم موضوعات فضای مجازی می پردازد.

درخصوص  مشکالتی  با  کاربران  چنانچه  کرد:  اضافه  وی 
فتا  پلیس  کارشناسان  شوند،  روبرو  مجازی   فضای 
هستند. پاسخگویی  آماده  ساعته    ۲۴ صورت   به 

وی گفت: کاربران می توانند برای انعکاس مشکالت خود در زمینه 
فضای سایبری به شماره   ۳۸۰ ۰۹۶ و  ۱۴۸ ۲۷ ۲۱۸  اطالع 
دهند  چرا که در این مرکز عالوه بر نقش مشاوره و پیشگیری  

روند مقابله به جرم رخ داده را نیز سریعا پیگیری خواهند کرد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد:  رکن اصلی 
ماموریت های پلیس فتا در راستای منویات مقام معظم رهبری 
بوده و خواهد بود. جلیلیان افزود: دغدغه ایشان در خصوص فضای 
مجازی و حفظ حریم آن قطعا به عنوان یک برنامه مهم با تمام 

جدیت دنبال خواهد شد.

ششمین  نشست هم اندیشي 
مدیریت منطقه البرز با کارکنان 

انبارنفت کرج برگزار شد

ششمین نشست هم اندیشي مدیریت منطقه البرز با کارکنان 
انبار نفت شهید دولتي کرج با حضور مدیر، معاون فنی و 
عملیاتی و تعدادی از روسای واحدهای ستادی و عملیاتی 
برگزارشد.  مجتبی دلبری مدیر منطقه، منابع انساني را با 
اهداف  به  براي دستیابي  ترین منبع  ارزشترن و محوري 
سازمان و خدمت به شهروندان دانست و هدف از برگزاري 
این نشست ها را ارتباط بیشتر مسؤولین با کارکنان، آگاهي از 
مشکالت احتمالي و دریافت نظرات و پیشنهاد هاي آنان براي 
بهبود شرایط محیط کار و فرآیندهاي انجام وظایف دانست.  
در ادامه نمایندگاني از کارکنان انبار نفت شهید دولتي کرج، 
مسائل و درخواست هاي همکاران را عنوان و از حضور مدیر، 
معاون فنی و عملیاتی و روسای واحدهای ستادی و عملیاتی 
تشکر و قدرداني کردند. در پایان نشست مدیر منطقه با 
پاسخگویي به درخواست ها و مسائل کارکنان بر رسیدگي و 
بررسي مسائل مطروحه  تا حصول نتیجه توسط مسؤولین و 

روساي واحدهاي ذیربط تأکید کرد.

ساخت مسکن  توسط چینی ها 
در ایران واقعیت دارد؟

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در خصوص 
ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی ها گفت : دلیلی 
وجود ندارد یک کشور خارجی را بیاوریم تا برای ما مسکن تولید 
کند. رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی درباره ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی ها 
گفت: در داخل کشور هم دانش ساخت مسکن را داریم و به 
 راحتی می توانیم بیش از یک میلیون مسکن در سال تولید کنیم.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در این خصوص 
ادامه داد: بیش از 5۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد 
و از نظر تامین مصالح هم هیچ مشکلی نیست؛ بنابراین دلیلی وجود 
 ندارد یک کشور خارجی را بیاوریم تا برای ما مسکن تولید کند.
وی که با صداوسیما صحبت می کرد، افزود: این موضوع در 
کمیسیون نیز مطرح شد و تمام اعضای کمیسیون روی این 
موضوع اتفاق نظر داشتند که روی شرکت های داخلی در کشور 
سرمایه گذاری کنیم. از نظر صنعتی سازی این شرکت ها مشکلی 
نداریم و می توانیم به رویه ساخت این واحد های ساختمانی نیز 

سرعت بخشیم.

بیش از ۸00 منبع آالینده در شهرستان کرج پایش شدند

عزم البرز برای مهار طاعون نشخوارکنندگان کوچک

 معاون فنی اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کرج اعالم کرد که کارشناسان 
و ماموران اجرایی این اداره در نیمه نخست 
سال جاری بیش از ۸۰۰ مورد پایش زیست 
محیطی برای شناسایی و برخورد با منابع 
 آالینده و مخرب محیط زیست انجام دادند.

اصغر جوادیان نژاد گفت: پایش های صورت 
گرفته در زمینه کشف و شناسایی و جلوگیری 
از تخلفاتی همچون شکار و صید غیر مجاز، 

تخریب و تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز 
در اراضی حفاظت شده، آلودگی های آب، 
 خاک و هوا و تعلیف غیر مجاز دام بوده است.

وی افــزود: در ایــن مــدت ۱۲۰ اخطــار 
زیســت محیطــی صــادر و حــدود ۱5 
هزار متر مربــع از اراضی حفاظت شــده 
از دســت متصرفــان آزاد ســازی و علیه 
 ۱5 نفــر اعالم جرم صورت گرفته اســت.
معاون فنی اداره حفاظت محیط زیســت 

شهرســتان کرج اظهار داشــت: با وجود 
کمبود نیرو، امکانات، تجهیــزات و برنامه 
های دور کاری پرســنل، این اداره با تمام 
توان و نیرو نسبت به رصد تخلفات زیست 
محیطی حتــی در فضای مجازی اقدام و با 
 متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد کرد.

منطقه حفاظت شده البرز جنوبی با ۶۴ هزار 
هکتار وسعت در حوزه استحفاظی شهرستان 

کرج قرار دارد.

به گــزارش طلوع البرز به نقل از ایســنا، 
مدیــرکل دامپزشــکی البرز گفــت: مردم 
نگران شــیوع طاعــون نشــخوارکنندگان 
نباشــند. البــرز  اســتان  در   کوچــک 

غالمرضا توکلی با اشــاره بــه اینکه طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچــک برای انســان 
خطری نــدارد، اظهــار کرد: ایــن بیماری 
قابــل انتقال بــه انســان نیســت و صرفاً 
نشــخوارکنندگان کوچک را درگیر می کند 

 بنابراین جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا حیوان درگیر شده با 
این بیماری قابل درمان دارد، توضیح داد: حیوان 
مبتال به این بیماری تلف خواهد شد و درمانی 
برای آن وجود نــدارد.وی با بیان اینکه تمام 
دام های البرز در مقابل این بیماری واکسینه 
شــده اند، اضافه کرد: در شش ماه اول امسال 
اســتان ۳۹5 هزار و ۱۲۴ راس دام واکسینه 
شــده اند که بیش از 5۰ هزار و ۲۹۰ راس از 

 آنها متعلق به شهرستان طالقان بوده است.
توکلی ادامه داد: در حال حاضر پیشگیری که 
شامل واکسیناسیون، ضدعفونی آبشخورهای 
دام ها و تخلیه مراتع کانون های آلوده از وجود 
دام اســت، بهترین راه مقابله با طاعون است.

مدیرکل دامپزشکی البرز اضافه کرد: با برنامه 
ریزی صورت گرفته در سازمان دامپزشکی، بنا 
شده ظرف دو سال آینده تمام کشور از وجود 

این بیماری پاک شود.

شماره 5۶/ مهر ماه ۱۴۰۰



4 فرهنگ و هنر

 مهندس کارگرموقر سرپرست اداره کل نوسازی مدارس 
استان،دکتر قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش،مهندس 
مهدوی معاون فنی و مهندس گل زردی، معاون فنی 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، با 
حضور دکتر سرافراز خیر مدرسه ساز به همراه مهرانی 
مدیر مجمع خیرین مدرسه ساز استان،تنی چند از 
دیگر مسئولین از روند پیشرفت کار ساخت و ساز پروژه 
 های مدارس خیرساز در ناحیه ۳ کرج بازدید نمودند.
از  بازدید ضمن تقدیر و تشکر  این  کارگر موقر در 
به  نسبت  استان  ساز  مدرسه  خیرین  ویژه  اهتمام 
تقبل تعهد ساخت،تسریع در روند اجرای عملیات 
احداث پروژه های خیر ساز را از لحاظ کیفیت اجرایی 

 و فنی بسیار رضایت بخش و شایسته ارزیابی کرد.
 وی اظهار داشت: دستگاه نظارت اداره کل نوسازی 
مدارس استان عالوه بر نظارت اجرایی و فنی در عملیات 
ساخت و روند اجرای پروژه های خیر ساز  ، می بایست 
بعنوان پشتیبان و رفع کننده موانع در کنار خیرین 
 در تکمیل فضاهای آموزشی خیر ساز استان باشند

گفتنی است : مدرسه خیرساز ۱5 کالسه زنده یاد 
حاج علی سرافراز توسط خیر نیک اندیش دکتر داوود 
سرافراز به یاد پدر بزرگوار این خیر در ناحیه ۳کرج 
زیربنای  با  مربع  مساحت ۱۸۰۰متر  به  زمینی  در 
درصد   ۲۰ با  ۴طبقه  در  مربع  آموزشی۳۲۰۰متر 

پیشرفت فیزیکی در حال احداث می باشد.

برای  پلت فرم ها  ایجاد  زمان  از  نوشت:  آنالین  جوان 
شبکه نمایش خانگی،سریال های متعددی ساخته و 
پخش شده است که در میان آن ها هم مجموعه های 
هم  و  معمولی  سریال های  هم  می شد،  دیده  موفق 
تعدادی کار ضعیف که گلیم خود را به هر زحمتی 
که شده از آب بیرون می کشیدند ولی ماجرای »قبله 
عالم« باعث شد شبکه نمایش خانگی پس از مدت ها 
 دوباره یک اثر بد و شکست خورده را به خود ببیند.

»قبله عالم« در حالی که در ۱۰ قسمت تولید شده 
بود و در هفتمین قسمت به پایان رسید، در بیانیه 
اقدامی  در  کرد،  صادر  آن  پخش کننده  که  تندی 
تعبیر کرد، علت  به جلو  رو  فرار  را  که می توان آن 
این توقف را به ممیزی ها ارتباط داد! ولی واقعاً این 
 ممیزی ها بود که »قبله عالم« را به خاک سیاه نشاند؟!
شاید در سال های اولیه رواج شبکه نمایش خانگی 
با سودای تجربه جدید در این فضا  چند کارگردان 
سریال ساختند و کارشان نگرفت، ولی مدت ها بود 
پلت فرم ها تالش می کردند با استفاده از فضای شبکه 
نمایش خانگی، سریال های پرمخاطبی را تولید و پخش 
کرده و بازار خوبی را ایجاد کنند. این بازار خوب عاملی 
شد که چندین فیلمساز به سودای نام و نان سر از 
سریال سازی برای پلت فرم ها دربیاورند. ماجرای »قبله 
عالم« هم از این نوع نگاه نشئت گرفته است؛ سریالی 
شبه طنز که ژست دستمایه قرار دادن زندگی ناصرالدین 

شاه قاجار را داشت ولی هر چه بود به زندگی ناصرالدین 
شاه شباهتی نداشت. اما چه شد که این سریال ۱۰ 
قسمتی، بی فرجام رها شد؟! مجموعه »قبله عالم« از 
همان قسمت های اولیه نشان داد به جز شوخی های 
شاهان  خلوتگاه  از  غیراخالقی  روایت های  و  زننده 
 قاجار و یک داستان نیم بند چیزی برای ارائه ندارد!

»قبله عالم« تالش کرد با سوار شدن بر موج حاشیه، 
ناصرالدین شاه خیالی خود را به ساحل خوشبختی 
برساند، اما تمسخر »امیرکبیر« و بازسازی مضحکه 
سکانسی از »ایستاده در غبار« بیشتر از آنکه به دیده 
شدن این سریال کمک کند، به محو شدن آن کمک 

کرد. شاید بهتر بود پلت فرم پخش کننده »قبله عالم« از 
قسمت چهارم به بعد که ممیزی ها به اوج خود رسید 
از پخش این سریال انصراف می داد و یک خداحافظی 
آبرومند برای آن در نظر می گرفت تا کار به این وداع تلخ تر 
نرسد؛ کاری که پخش کننده در قسمت هفتم انجام داد، 
مصداق روغن ریخته و نذر امامزاده بود. »قبله عالم« 
مخاطب نداشت، تبلیغ فضای مجازی و میدانی آن هم 
جواب نداده بود. پخش کننده اگر در قسمت هفتم هم 
خداحافظی نمی کرد در سه قسمت بعدی از این سریال 
 معجزه ای رخ نمی داد که نگاه ها را به سمت آن برگرداند.

دلیل شوخی های کالمی،  به  این سریال  ممیزهای 

آنقدر  مبتذل  کنایه های  و  گوشه  اروتیک،  اشارات 
زیاد شده بود که چیزی از قبله عالم باقی نمانده بود. 
فیلمساز هنوز نگفته است چطور سریالی ساخته است 
که بعد از حذف و سانسور، چیزی برای دیده شدن 
در آن باقی نمانده است! نهاد ناظر بنا به تأکید بیانیه 
پخش کننده »قبله عالم« حکم به توقیف این سریال 
نداده است؛ اقدامی که به نظر هوشمندانه می آید، زیرا 
هر گونه برچسب »توقیف« می توانست برای این کار 
ضعیف دستاویز توجیه شکست باشد. اکنون ولی به 
غیر از سازنده »قبله عالم« هیچ کس نمی تواند مقصر 
است. آمده  سریال  این  سر  بر  که  باشد  چیزی   آن 

و  پلت فرم ها  تا  باید شکست می خورد  »قبله عالم« 
تهیه کننده هایی که قصد دارند در فضای شبکه نمایش 
خانگی کار کنند، متوجه باشند کار ضعیف در هر جا 
محکوم به حذف و فراموشی است و سرمایه گذاری 
در فضای شبکه نمایش خانگی به آن آسانی که در 
ظاهر دیده می شود، نیست؛ سریالی که می خواست با 
نمایش سکانس های حاشیه دار دیده شود، با حذف و 
ممیزی، عمالً از هویت خود خارج شد و چیزی به جز 
خداحافظی برایش باقی نماند. باشد که سایر فیلمسازها 
هم پیش از ورود به عرضه نمایش خانگی سرنوشت 
»قبله عالم« را مشاهده کنند تا شاهد کارهایی باشیم که 
به جای آویزان شدن از حاشیه ها، بر اساس داشته های 

خود دیده شوند.

شهرداری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
بین  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  از  کرج 
و  البرز  استان  احمر  هالل  جمعیت 
جهت  کرج  شهرداری  فرهنگی  سازمان 
 ارائه خدمات بهتر به شهروندان خبر داد.
به  داشت:  اظهار  کاظمینی  جواد  محمد 
منظور بهبود ارائه خدمات داوطلبین هالل 
رسانی  خدمت  کیفیت  ارتقای  و   احمر 
شهروندان،  عموم  به  سالمت  حوزه  در 
تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگی 
شهرداری کرج و اداره کل جمعیت هالل 

احمر استان البرز منعقد شد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه براساس مصوبه 
درخصوص  کرج  شهر  اسالمی  شورای 
خانه های  و  سالمت  خانه های  اندازی  راه 
هالل در مراکز تحت نظر سازمان فرهنگی 

شهرداری کرج، در راستای استفاده بهینه 
از ظرفیت های نیروی انسانی متخصص، 
جمعیت  کل  اداره  توانایی های  و  امکانات 
هالل احمر تدوین شده و به امضای طرفین 

رسید.
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی 
شهرداری کرج ادامه داد: انسجام عملکردهای 
داوطلبی، ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت های 

داوطلبی و خدمت رسانی به عموم مردم به 
صورت محله محوری از جمله خدماتی است 
ارائه شود. تا به شهروندان   که مقرر شده 
ذکر  قابل  تعهدات  از  گفت:  کاظمینی 
طرفین می توان به صدور مجوزهای الزم 
برای تاسیس خانه های هالل، برنامه ریزی 
و برپایی ایستگاه ها و کاروان های سالمت، 
برگزاری مانورهای آمادگی در زمان بحران 
و... به عنوان تعهدهای جمعیت هالل احمر 
و همچنین فراهم کردن شرایط استقرار و 
اختصاص فضا برای خانه های سالمت و خانه 
هالل، همکاری جهت برگزاری کالس های 
و  آنها  رسانی  اطالع  و  مرتبط  آموزشی 
همکاری در برگزاری سمینارها و مانورها به 
عنوان تعهدات سازمان فرهنگی شهرداری 

کرج اشاره کرد.

مطبوعات  خانه  بازرسین  انتخابات   
استان های  دیگر  با  همراه  البرز  استان 
شد. برگزار  الکترونیک  صورت  به   کشور 

مدیره  هیات  رییس  زاده  عباس  رضا   
این  اعالم  ضمن  استان  مطبوعات  خانه 
همزمان  بازرسین  انتخابات  گفت:  خبر 
چهارشنبه  روز  کشور  استان های  دیگر  با 
۲۱ مهر  از ساعت  ۱۰ صبح آغاز گردید 

از سوی وزارت  نظر گرفتن تمدید  با در  و 
رسید. اتمام  به   ۱۴ ساعت  در   خانه 
عباس زاده با بیان این که این انتخابات با 
حضور هیات سنی و با مشارکت بیش از 
۱۸۰ عضو خانه مطبوعات استان البرز برگزار 
گردید اظهار کرد: در این دوره از انتخابات 
به ترتیب فرزانه اسحاقی، محمود عزیزی 
استان  بازرسین خانه مطبوعات  به عنوان 

عنوان  به  نیز  فراغت  و مصطفی  انتخاب  
انتخاب شد. بازرسی  در  البدل  علی   عضو 
وی در آخر ضمن تبریک به منتخبین خانه 
از  بیان کرد:  بازرسی  مطبوعات در بخش 
تمامی اعضایی که در این انتخابات شرکت 
کردند تشکر می کنم و امیدوارم همیشه 
شاهد همبستگی و اتحاد در میان اعضای 

خانواده مطبوعات استان باشیم.

بازدید مسئولین نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان البرز :

روند پیشرفت کار مدارس خیرساز ناحیه 3کرج

چرا »قبله عالم« در 10 قسمت تولید شد ولی در هفتمین قسمت به پایان رسید!

تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگی شهرداری کرج و جمعیت هالل احمر البرز منعقد شد         

انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز برگزار شد 

اخبار

اهدای کتاب  توسط  اعضای 
باشگاه کتاب خوانی

خوره های کتاب  در فردیس

بمناســبت هفته ملی کودک اعضای باشگاه کتابخوانی 
خــوره هــا شهرســتان فردیــس در پــارک  فردوس 
جنــب اداره فرهنگ وارشــاد اســالمی شهرســتان 
اهداءکردنــد. کتــاب  عالقمنــدان  بــه   فردیــس  

حمید رضا ولیزاده رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی 
شهرستان فردیس ضمن تبریک هفته کودک گفت : در 
راستای ترغیب وتشویق عالقمندان به کتاب وکتابخوانی 
با همکاری باشگاه کتابخوانی خوره های فردیس کتابهای 
خوانده شــده خود را به کودکان و نوجوانان اهداء کردند.

وطرح گردش کتاب وتوسعه کتابخوانی در بین کودکان 
ونوجوانان را اجرا نمایند وابراز امیدواری کرد که تالشهای 
 کتابخوانــی بتواند فرهنگ کتابخوانی را توســعه دهد.

ضمنا ســارا نامور تسهیل گر باشگاه کتاب خوانی خوره 
های شهرستان فردیس نیز با تقدیر از حمایت های اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تشکیل باشگاه های کتاب 
خوانی به افزایش سرانه مطالعه میان کودکان و نوجوانان، 
ارتباط بین اهل قلم و کودکان و نوجوانان، افزایش توان 
بحث و قدرت تحلیل و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان 

کمک می کند.

آماده سازی تئاتر شهر کرج 
برای میزبانی و اجرای 

جشنواره تئاتر استانی

معاون هنری ســینمائی و ســمعی بصــری اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان البــرز، از تجهیز و 
 تعمیر بخشــهای مختلف تئاتر شــهر کــرج خبر داد.

 محمود دهقان هراتی، معاون هنری سینمائی و سمعی 
بصری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز، از شروع 
بــه کار پالتوی فردوســی و رودکی و اســتاد فتحعلی 
بیگی مجموعه تئاتر شــهر کرج پس از اعالم بازگشایی 
 مراکز از ســوی ســتاد ملی مبارزه با کرونــا خبر داد.

دهقــان هراتی در ادامه عنوان کــرد: با توجه به نزدیک 
شدن برگزاری رویداد جشــنواره تئاتر استانی البرز و با 
تخصیص و هزینــه کرد اعتبــارات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان، سالن استاد فتحعلی بیگی مجهز 
به سیســتم صوتی و روشنایی مناسب شــد و آماده در 
اختیار قرار دادن به گروه های نمایشــی اســتان جهت 
 انجام تمرین و اجرای نمایش های ایشــان می باشــد.

معاون هنری سینمائی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی البرز افزود: با توجه به ضرورت و اهمیت 
تأسیس آرشیو تخصصی لباس در تئاتر شهر کرج، آرشیو 
تخصصی لباس و آکساسوار راه اندازی گردیده است که 
طی هفته های آتی آماده بهره برداری و افتتاح خواهد شد 
و همچنین طی تعامل و همکاری صورت گرفته با اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان و کتابخانه حافظیه مستقر در 
تئاتر شهر کرج، سیستم های مراقبتی و حفاظتی دوربین 
های مدار بسته این مجموعه نیز، تعمیر و تجهیز گردید و 
در آینده ای نزدیک نسبت به بهینه سازی فضای محوطه 
بیرونی مجموعه تئاتر شــهر اقدامات موثر و سازنده ای 

صورت خواهد پذیرفت.

شماره 5۶/ مهر ماه ۱۴۰۰



اجتماعی  5 

حجت االسالم راست روش گفت: بنابر 
اعالم ستاد استانی مقابله با کرونا، خطبه 
های نماز جمعه ۲۳ مهرماه در تمام مصلی 
 های نماز جمعه استان البرز برگزار می شود.

در  روش«  راست  االسالم  حجت   «
نماز  های  خطبه  برپایی  خصوص 
استانی  ستاد  اعالم  بنابر  گفت:  جمعه 

مقابله با کرونا، خطبه های نماز جمعه 
نماز  های  مصلی  تمام  در  مهرماه   ۲۳
شود.  می  برگزار  البرز  استان   جمعه 
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
استان البرز افزود: اقامه نماز ظهر جمعه 
کرج با حضور آیت اهلل حسینی همدانی 
و  البرز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   ،

است.  همراه  کرج  شهر  جمعه   امام 
وی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و 
بر  مبنی  کرد:  اظهار  بهداشتی  مقررات 
اهمیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
ضروری است که نمازگزارن همراه خود 
 مهر نماز و جانماز و کتاب دعا داشته باشند. 
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 

نماز ظهر  البرز خاطرنشان کرد:  استان 
دینی  و  عبادی  مناسک مهم  از  جمعه 
مومنان و مومنین است که متناسب با 
با  نمازگزاران  الهی  فریضه  این  اهمیت 
مقابله  بهدانین  قوانین  و  اصول  رعایت 
با کرونا نسبت به حفظ سالمتی خود و 

دیگران دقت عمل الزم را داشته باشند.

یک  روزانه حدودأ  را  تهران  در  گدایان  درآمد   
تومان  پانصد هزار  تا  البرز  و در  تومان  میلیون 
تخمین می زنند؛ باالتر از حقوق کارمندان رسمی 
دولت و بیشتر از دخل بسیاری از مغازه داران، 
آنهایی که با ترفندهای حرفه ای احساسات عابرین 
و رهگذران را تحریک می کنند، امکانات الکچری 
در اختیار دارند، از سهام و ارز دیجیتال گرفته تا 
ویال و ماشین های لوکس، گدایی اما عادت شان 
شده و هم محلی برای کسب درآمدهای نجومی 
اما کم دردسر! برخی از کودکان گل و فال فروش 

پشت چراغ قرمزها نیز از زیرمجموعه های آنها 
تالش  دهد  می  نشان  تاریخی  سابقه  هستند، 
شهرداریهای تهران و کرج برای بکارگیری آنها در 
مشاغل پاکبانی یا سبزبانی برای »نجات شان از 
تنگدستی و یافتن شغلی آبرومند« بی فایده بوده 
و آنها همان لباس های مندرس و ظاهر ژولیده 
با معلولیت های ساختگی را می پسندند، چرا 
که گدایی برایشان به پلی برای ثروتمند شدن 
هزار  با  مردمی که خود  بیچاره  و  تبدیل شده 
مشکل و دغدغه دست و پنجه نرم می کنند اما 

 برای خوش نشین های گدانما دل می سوزانند.
تجربه ثابت کرده مادامی که دلسوزی و ترحم از 
سوی جامعه برای گدایان وجود داشته باشد، ریشه 
تکدی گری خشک نخواهد شد، طرح های جمع 
آوری و ساماندهی آنها نیز راه به جایی نخواهد برد 
و چهره شهرها از زیبایی و آرامش روانی بی نصیب 
خواهد ماند و بدتر آنکه نیازمندان حقیقی بی صدا 
درد و رنج ناشی از تنگدستی را تحمل می کنند 
و مبالغی که می تواند عصای دست آنها باشد، به 
جیب کسانی می رود که کالهبردارانی مظلوم نما 

و حرفه ای هستند! شهروندان باید صدقه های 
روزانه یا کمک های نقدی و کاالیی خود را از کانال 
های مطمئن و تحقیق شده به دست مستحقین 
حقیقی برسانند و اجازه ندهند که گدایی به کسب 
و پیشه عده ای تن پرور تبدیل شود که همه روزه 
صفرهای آخر حساب های بانکی شان بیشتر و 
بیشتر می شود. نهادهای ذیصالح نیز باید اشد 
مجازات های قانونی و برخورد با  متکدیان را در 
دستور کار قرار دهند و چهره شهرها را از حضور 

نیازمندنماها پاکسازی کنند!

نماز جمعه در تمام مصلی های استان البرز برپا می شود

تهران و البرز؛ بهشت گدایان، درآمد میلیونی در یک روز!

یک پزشک متخصص قلب گفت: کرونا در 
بیماران قلبی، زمانی که هر کدام از عالئم 
حیاتی که از محدوده اولیه عبور کند، باید 
به پزشک مراجعه کند چرا که درگیری 
کووید احتمال ابتالی قلبی را ۳ تا ۶ برابر 

افزایش می دهد.
کمین  در  خون  شدن  لخته   خطر 
کرونا به  مبتال  قلبی   بیماران 

حسین کریم، متخصص قلب و عروق، 
در خصوص تأثیر کرونا بر سالمت قلب، 
گفت: اینکه کرونا به صورت مستقیم به 
قلب آسیب بزند کمتر دیده شده اما ایجاد 
سکته  خون،  لخته  چون  بیماری هایی 
قلبی و آمبولی به واسطه ابتال به کرونا 

بسیار دیده شده است.
کرد:  بیان  متخصص  پزشک  این 

خود  روز   ۲۱ تا  عموما  درگیری  این 
از  برخی  در  داد.  خواهد  نشان  را 
 ۱۲ تا   ۶ از  شدیدتر،  فرم  با  بیماران 
جدیدتر  عالئم  با  اولیه،  ابتالی  از  ماه 
را  آن  میتوانیم  که  میشویم  رو  به  رو 
دهیم ارتباط   ۱۹ کووید  بیماری   به 

وی تصریح کرد: در بیماران قلبی، هر کدام 
از عالئم حیاتی که از محدوده اولیه عبور 

کند، بیمار باید به پزشک مراجعه کند چرا 
که درگیری کووید احتمال ابتالی قلبی را 

۳ تا ۶ برابر افزایش میدهد.
به گفته کریم رژیم غذایی سبزیجات، 
میوه جات و شیر که میزان پتاسیم و 
افزایش می دهد؛ در  کلیسم را در بدن 
راستا محدودیت جدی مصرف  همین 

نمک به بیماران توصیه می شود.

خطر لخته  شدن خون در کمین بیماران قلبی مبتال به کرونا

خبر

سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس:
داوطلبان واکسن رازی 
کووپارس کارت واکسن 

دریافت می کنند
موسسه  پارس  کوو  رازی  واکسن  پروژه  سخنگوی 
بر  گفت:  رازی  سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات 
و  بهداشت  وزارت  با  انجام گرفته  اساس هماهنگی 
مصوبه کمیته ملی واکسن، اسامی داوطلبان واکسن 
کووپارس در سامانه ملی واکسن ثبت می شود و به 
 عنوان شهروندان واکسن زده قابل استعالم خواهد بود
دکتر محمد حسین فالح مهرآبادی با اعالم خبر دریافت 
کارت واکسن رازی کووپارس گفت: تمام افرادی که در 
فازهای اول، دوم و سوم واکسن رازی شرکت کردند، 
اسامی و  کد ملی آن ها در اختیار وزارت بهداشت قرار 
می گیرد و در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد تا هر زمان 
استفاده از کارت واکسن اجباری شود، از طریق استعالم 
 اسامی، تایید واکسیناسیون این افراد مشخص شود.

سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس همچنین با 
اشاره به مشارکت حدود ۱۴ هزار نفر در مطالعه فاز 
سوم واکسن کرونای موسسه رازی، گفت: تا کنون 
حدود ۱۴ هزار نفر نوبت اول واکسن کوو پارس و حدود 
 دو هزار نفر نیز واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند.
دکتر فالح مهرآبادی یادآور شد: به زودی به مرحله ای 
می رسیم که بخشی از داوطلبان، ۳5 روز از نخستین 
تزریق یا ۱۴ روز از نوبت دوم تزریق شان گذشته و 
اثربخشی واکسن رازی در مقایسه با واکسن سینوفارم 
مشخص و نتایج به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد 

شد.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی 
البرز اعالم کرد که با توجه به وارونگی 
هوا وافزایش آالینده ها ، طرح مقابله با 
خودروهای دودزا در این استان تشدید 

شد.
اظهار  پور  رحمتی  سرهنگ حمد هلل 
داشت که براین اساس ورود خودروهای 
آالینده و فاقد معاینه فنی به معابر درون 
در  آالیندگی  افزایش  دلیل  به  شهری 
استان البرز ممنوع است. وی از مردم 
خواست تا حدامکان از هر گونه فعالیتی 
که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود، 

خودداری کنند و از خروج غیرضروری از 
منازل و فعالیت های طوالنی یا سنگین 

اجتناب ورزند.
رحمتی پور افزود: خودروهایی که عمر 
باشد  از چهارسال  کمتر  ها  آن  تولید 
اما باالی  نیازی به معاینه فنی ندارند 
چهارسال باید برگه معاینه فنی دریافت 

کنند.
وی بیان داشت: با توجه به وضعیت هوای 
انتظار می رود شهروندان  البرز  استان 
نسبت به انجام معاینه فنی خودروهای 

خود و رفع نواقص فنی آنها اقدام کنند.

وی افزود: اکنون ۱۱ مرکز معاینه فنی 
است که  فعال  البرز  استان  در  خودرو 
در شهرستان  مرکز  تعداد یک  این  از 
ساوجبالغ، سه مرکز در نظرآباد و بقیه 
در کرج قرار دارند که مردم می توانند 
برای معاینه فنی خودروهای خود به این 
مراکز مراجعه کنند. مدیر کل هواشناسی 
البرزنیز پیش تر اعالم کرد که طی چند 
روز آینده کاهش کیفیت هوا و افزایش 
آالینده ها برای استان پیش بینی می شود.
تحلیل  گفت:  احمدی  بهاروند  آرش 
آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از جوی 
پایدار همراه با روند افزایش آالینده ها در 

استان خواهد بود.
این مسوول وضعیت هوای امروز دوشنبه 
استان را صاف، غبارمحلی، روند افزایش 
برای  ناسالم  ساعات  بعضی  آالینده ها، 
و  کمینه  دمای  حساس،   گروه های 
بیشینه هوا بین هفت تا ۲۱ درجه باالی 
صفر و سرعت وزش باد را ۲۴ کیلومتر در 

ساعت اعالم کرد.

در  اشتهارد  و  فردیس  کرج،  نماینده 
تذکر به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ضمن اشاره به جایگاه البرز در بین ۱۰ 
و  عدالت  بر  کشور،  درآمدزای  استان 
 توازن در ارائه بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد.

علنی  جلسه  در  عسگری  مهدی 
تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس 
و  برنامه  سازمان  رئیس  به  شفاهی 
لحاظ  به  البرز  استان  گفت:  بودجه 
جمعیتی بالغ بر سه میلیون و ۳۰۰ 
به  باتوجه  دارد.  جمعیت  نفر  هزار 
جزو  درآمدی  بخش  در  البرز  اینکه 
۱۰ استان نخست کشور است، اما به 
لحاظ مصارف در بین استان های انتهای 
 جدول در اختصاص بودجه قرار دارد.
به گزارش کوه سرفراز به نقل از ایسنا، 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در ادامه افزود: باتوجه به اینکه در فصل 
تدوین بودجه ۱۴۰۱ هستیم، از دولت 
مردمی درخواست داریم که عدالت و 
توازن را در بین استان ها در نخستین 

 بودجه ای که ارائه می دهد، لحاظ کند.
تذکر به وزیر نیرو: تدبیری برای برطرف 
صنعتی  شرب،  آب  مشکالت  کردن 
شود اندیشیده  البرز  کشاورزی   و 

در  نیرو  وزیر  به  تذکر  در  عسگری 
خصوص مشکالت آب شرب، صنعتی و 
کشاورزی البرز گفت: متاسفانه مشکالت 
زیادی در بحث کمی و کیفی آب در 
با تالش های  البرز وجود دارد.  استان 
صورت گرفته در سال گذشته شاهد 
از  استان  حق آبه  برابری  دو  افزایش 
سهمیه دو سد البرز بودیم که نیاز به 

تأسیس تصفیه خانه برای استفاده از 55 
میلیون متر مکعب سهمیه ی جدید 
داریم که برای تأمین این زیرساخت ها 
امروز باید تدبیری اندیشیده شود تا برای 
یابد. کاهش  مشکل  این  آینده   سال 

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت: شهرک های صنعتی استان البرز 
در سال های گذشته و سال جاری با 
قطعی های مکرر برق مواجه بودند که 
امیدواریم با پیگیری های وزیر محترم 
نیرو در سال آتی مشکلی در تأمین برق 

در این شهرک ها نداشته باشیم.

اجرای طرح تشدید مقابله با 
خودروهای آالینده در البرز

 نماینده کرج، فردیس و اشتهارد:
عدالت بین استان ها در بودجه 1401 رعایت شود

 کد رهگیری تقلبی نگیرید؛ قابل پیگیری نیست

رئیس اتحادیــه امالک کرج گفــت: صدور 
کد رهگیــری برای امــالک اجــاره ای فقط 
بایــد از طریــق مشــاوران امالک مجــوزدار 

باشــد و کد رهگیری های تخلفی از ســامانه 
 امــالک و مســتقالت قابل پیگیری نیســت.
 کد رهگیری تقلبی نگیرید؛ قابل پیگیری نیست

محمد قمی، رئیــس اتحادیه امــالک کرج،با 
بیان این که رســیدگی به  مشــکالت  مالک 
و مســتاجر  در حــوزه وظایف شــورای حل 
اختالف  اســت، اظهار کرد: براســاس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اجاره نامه مستاجرانی 
که کرایه های خود را بــه موقع پرداخت کرده 
و مشــکلی با صاحبخانه ندارند، تا یک ســال 
 با بیســت درصد افزایش، قابل تمدید  اســت . 

وی  با اشــاره به عملکرد مثبت شــورای حل 
اختالف در خصوص اختالفات مالک و مستاجر 
در  شــرایط کرونایی، افزود: حکم تخلیه برای 
مستاجر به راحتی صادر نمی شود و برای صدور 
آن یا باید مالک مورد اجاره را برای استفاده خود 
و یا فرزندش بخواهد؛ یا قصد فروش آن را داشته 
 باشــد و یا ثابت شود که مستاجر خانه ای دارد.

رئیس اتحادیه امالک کرج در ادامه در خصوص 
کد رهگیری، بیــان کرد: برخی شــرکت ها و 
صفحــات مجازی اقــدام به اجاره مســکن با 
وعــده ارائه کد رهگیری می کننــد، صدور کد 

رهگیری تنها توســط مشاوران امالک مجوزدار 
 صــورت می گیرد و غیــر از آن تخلف اســت.
وی یادآور شــد: اگــر کد رهگیــری از طریق 
دیگری بــه جز مشــاوران  امــالک مجوزدار 
صادر شــود؛  اصالت آن توسط سامانه امالک و 
مستقالت قابل  تایید نیست. همچنین امکان 
 گرفتن کپی برابــر اصل و غیره نیز وجود ندارد.
قمی خاطر نشان کرد: طبق مصوبه ستاد کرونا 
در صورتــی قرارداد اجاره ملک برای مســتاجر 
تمدید می شــود که شرایط  الزم را داشته باشد 
و یا مستاجر ملکی در جای دیگری داشته  باشد.

شماره 5۶/ مهر ماه ۱۴۰۰



6  شهرستانها

های  خیابان  بهسازی  از  دشت  مشکین  شهردار 
راستای  در  اقدام  این  گفت:  و  داد  خبر  شهر  این 
شهروندان  زندگی  محیط  بهداشت  سطح  ارتقای 
می شود. انجام  آنان  رضایتمندی  جلب   و 

حسین بغدادی با اشاره به بارندگی های پیش رو در 
فصل پاییز و زمستان اظهار کرد: با توجه به این موضوع 
پاکسازی و ساماندهی نهرها، مسیل ها و کانال های آب 
 شهر مشکین دشت در دستور کار قرار گرفته است.

شهر  نگهداشت  و  حفظ  در  شهروندان  گفت:  وی 

بارندگی  هنگام  گرفتگی  آب  شاهد  تا  باشند  کوشا 
شهر  نگهداشت  در  شهروندان  همکاری  نباشیم. 
ارتقای  و  شهرداری  هزینه های  کاهش  موجب 
 خدمات رسانی و اجرای پروژه های عمرانی می شود.

شهردار مشکین دشت از اجرای پروژه جدول گذاری 
در  اقدام  این  افزود:  و  داد  خبر  شهر  سطح  معابر 
زندگی  محیط  بهداشت  سطح  ارتقای  راستای 
 شهروندان و جلب رضایتمندی آنان انجام شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به 

مسائل عمرانی شهر، مدیریت شهری با هدف ساماندهی 
معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای 
شهری و مناسب سازی پیاده روها و جداول، عملیات 
 جدول گذاری و بهسازی معابر را در دستور کار قرار داد.
شهردار مشکین دشت خاطرنشان کرد: در این راستا، 
و  عملیات جدول گذاری کوچه های شقایق ۱۹، ۲۱ 
کوچه های نسیم دو و سه و فرعی های آن واقع در خیابان 
شهید صبری و دیگر معابر سطح شهر بر اساس اولویت با 
اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و با هدف ارتقای سطح بهداشت 

محیط زندگی شهروندان و جلب رضایت آنان توسط 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری در حال انجام است.

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرجدید هشتگرد 
اســتان البــرز اعالم کرد کــه بخش زیــادی از معابر 
 شــهر جدید هشــتگرد بهســازی و آســفالت شد.
مسعود حق لطفی اظهار داشت: عملیات زیرسازی ، آماده 
سازی و آسفالت  معابر محور گوهران میدان ناجا تا تقاطع 
خلیج فارس، محور زمرد و چمران و محور شهدای فشند، 
بلوار باغشــهر، خیابان امام حسین )ع( ، بلوار امیرکبیر، 
 بلوار امام رضا )ع( و ســکوی ماموت انجام شــده است.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای آماده سازی این معابر ۶۷ 

میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: در راستای تأمین 
رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور 
اجرا و تأمین زیرساخت های معابر، در زمان حاضر عملیات 
زیرســازی و آماده سازی معابر برای  روکش آسفالت در 
 مناطق  دیگر شهرجدید هشتگرد در دست اقدام است.

حق لطفی با تأکید بر اینکه اقدامات ســاماندهی معابر 
با هدف تســهیل در رفت و آمدی ایمن، ایجاد بستری 
مناسب جهت رضایتمندی ساکنین شهرجدید هشتگرد 
صورت می گیرد، تصریح کرد: با توجه به لزوم رسیدگی 

به وضعیت کیفی معابر شــهر، عملیات ســاماندهی و 
بهسازی معابر با اقدامات متعدد عمرانی همچون خاک 
برداری، زیرســازی و اجرای روکش آســفالت، جدول 
گذاری، پیاده روســازی و اجرای کفپوش در دستور کار 
 شرکت عمران شــهر جدید هشتگرد قرار گرفته است.

شهرجدید هشــتگرد با جمعیتی حدود ۸۶ هزار نفر با 
تکمیل و واگذاری ۳5 هزار واحد مسکونی مهر و بیش 
از ۱۲ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی جمعیت این 

شهر از 5۰۰ هزار نفر فراتر می رود.

رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه اشــتهارد گفت: 
برای آنکه فرهنگ وقف در جامعه نهادینه شود، الزم 
اســت وقف مشــارکتی را به عنوان یکی از مصادیق 
 توســعه این ســنت حســنه مورد توجه قرار دهیم.
طیب موســوی، رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه 
اشــتهارد در حاشــیه برگزاری همایش یاوران وقف 
کــه همزمان بــا آخرین روز از هفته وقف در ســالن 
اجتماعات شهید مطهری زینبیه این شهرستان برگزار 
شــد اظهار کرد: اجرای امینانه نیت موقوفات در کنار 
حفظ عین موقوفات، مهمترین وظیفه سازمان اوقاف 
است که در کنار انجام فعالیت های فرهنگی، قرآنی و 
 اجتماعی با محوریت امکان مقدسه اجرایی می شود.
وی افزود: وقف از سنت های حسنه و یکی از مصادیق 

بارز احسان و خیرخواهی و دارای ثواب و فضیلت های 
بسیاری است که باید در جامعه ترویج و در همین راستا 
 ضمن توسعه و گسترش وقف باید حق موقوفات ادا شود.
این مسئول بیان کرد: حفظ موقوفات، عمل به اجرای 
نیات واقفان و تالش برای وصول مطالبات از مســائل 
مهمی اســت که باید در موقوفات مــورد توجه قرار 
گیرد و افرادی که در اماکن موقوفی ســاکن هستند؛ 
 حق موقوفــات و اجاره موقوفــات را پرداخت کنند.

موسوی با اشــاره به اینکه بیشتر نیات انجام شده در 
موقوفات اشتهارد برای عزاداری سیدالشهد)ع( است، 
بر ترویج فرهنگ وقف مشــارکتی و جمعی توســط 
یــاوران وقف تاکید کرد و گفت: در وقف مشــارکتی، 
ممکن اســت ۱۰۰ نفر و یا حتی هــزاران نفر جمع 

شــوند و هر یک با ســرمایه های اندک و جزئی خود، 
یــک مبلغ قابل توجه را مهیا ســازند و با همان پول 
بتواننــد یک ملکی را بخرند و یا بســازند و ســپس 
همان ملــک را در جهت حل نیازهای جامعه و با هر 
 نیــت خیری که خود واقفان اراده کنند، وقف شــود.
تــالش داریم با همکاری اصحاب رســانه و شــبکه 
تبلیغــی مبلغــان فرهنگ وقــف مشــارکتی را در 
بیــن مــردم نهادینــه کنیــم و با گفتمان ســازی 
پیرامــون این موضوع شــاهد تحقــق عینی برکات 
 و ثمرات این عمل خداپســندانه در جامعه باشــیم.
گفتنی ست؛ در این مراســم از یاوران و فعاالن عرصه 
موقوفات شهرستان نیز تجلیل به عمل آمد و ویزیت 
رایگان بیماران ســرپایی و تجلیل از مدافعان سالمت 

بیمارستان فاطمه الزهرا)س( اشتهارد، اهدای تجهیزات 
پزشکی)کپســول اکســیژن( از محل موقوفات)حاج 
سمیع( به بیمارستان امیرالمومنین و اهدای بسته های 
تحصیلی در قالب اجرای طرح مهر تحصیلی به آموزش 
و پرورش شهرســتان برای هدیه به دانش آموزان کم 
برخوردار از برنامه های دیگر اوقاف اشتهارد در آخرین 

روز از هفته وقف بود.

بهسازی خیابان های مشکین دشت

شهروندان در نگهداشت شهر کوشا باشند

 بخشی از معابر شهرجدید هشتگرد بهسازی و آسفالت شد

 توسعه وقف نیازمند فرهنگ سازی است

سرمایه گذار و مجری راه اندازی بیمارستان فوق 
تختخوابی شهر جدید هشتگرد  تخصصی ۱۶۰ 

 از تکمیل و افتتاح آن در آینده نزدیک خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  مهر  جاللی  مجید  دکتر 
کنونی سطح سالمت  شرایط  به  توجه  با  گفت: 
مجهز  درمانی  مراکز  چنین  اندازی  راه  جامعه، 
به  درمانی  سرانه  شدن  نزدیک  به  تواند  می 
 استانداردهای جهانی کمک شایانی داشته باشد.
وی افزود: پس از شیوع بیماری کرونا علی رغم 
همکاری  عدم  همچون  فراوان  مشکالت  وجود 
و  ارز  فزاینده  افزایش  وقت،  مسئولین  از  برخی 
سایر موارد که شاید تکرار آن در این زمان فایده 
همت  تا  داشت  آن  بر  را  ما  باشد،  نداشته  ای 
اندازی  راه  و  تکمیل  ساخت،  برای  را  مضاعفی 
ببندیم. کار  به  محور  سالمت  مجموعه   این 

اکنون  است  امید  داشت:  ابراز  مهر  دکتر جاللی 
طبابت  فن  اهل  از  خود  که  جدید  شهردار  که 
با  هستند  پزشکی  جامعه  واقعی  دلسوزان  از  و 
عمران  شرکت  و  شهر  اسالمی  شورای  همدلی 
راه  برای  را  الزم  همکاری  هشتگرد  جدید  شهر 
تا  باشند  داشته  مهم  پروژه  این  افتتاح  و  اندازی 
شود. جبران  گذشته  تأخیرهای  و   بالتکلیفی 
وی تأکید کرد: در این موضوع مردم نیز باید نسبت 
به نبود مراکز درمانی مجهز در این شهر مطالبه گر 
بوده و کسانی که دغدغه ارتقاء سالمت جامعه را در 
سطح ملی دارند بایستی کمک حال مجریان و دست 
 اندرکاران این مرکز درمانی فوق تخصصی باشند.
من  آرزوهای  از  یکی  داشت:  اذغان  مهر  جاللی 

صورت  به  بیمارستان  این  اندازی  راه  و  تکمیل 
انتظار  امر  مسئولین  تمامی  از  و  بوده  جنرال 
سند  انتقال  به  نسبت  وقت  فوت  بدون  دارم 
منطقه  مردم  در خوشحالی  و  کنند  اقدام  زمین 
باشند. سهیم  آن  هنگام  زود  اندازی  راه   برای 

وی در پایان ضمن تبریک به دکتر شهرام صیادی 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی البرز، تصریح کرد: خدمتگزاری در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم و 
نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان 
خویش اعطاء فرموده و شکر نعمت است که از این 
فرصت گران بهاء در جهت خدمت به مردم شریف 

میهن اسالمی نهایت استفاده بعمل آید.

حمیدرضا رضایی در نشســت شورای عالی 
ورزش شهرســتان کرج برگزار شــد اظهار کرد: 
تمــام روســتاهای بخش مرکزی شهرســتان 
کرج مجهز به خانه ورزش شــده اند و با تجهیز 
آنها به وســایل ورزشــی متنوع ایــن بخش به 
عنــوان اولین منطقه در بین ۱۴ بخش اســتان 
 البرز به عنوان منطقه ســبز معرفی شده است.

وی بــا بیان اینکــه روند تجهیز خانه ورزشــی 

روســتاهای شهرســتان کــرج بــه وســایل 
ورزشــی با قــدرت ادامه خواهــد یافت گفت: 
در ایــن راســتا و در هفتــه تربیــت بدنی نیز 
 بخشــی دیگر از روســتاها تجهیز خواهند شد.
رضایی در بخشــی دیگــر از صحبت های خود 
تشکیل منظم جلسات شورای عالی ورزش و ستاد 
ساماندهی امور جوانان را مورد اشاره قرار داد وگفت: 
با حمایت فرماندار ورزش دوست کرج می توانیم 

در جهت حل مشکالت موجود در این دو بخش 
 وبا کمک ســایر ارگان های مرتبط گام برداریم.
وی خواســتار حل مشکل عالقمندان به ورزش 
های هوایی و تعیین تکلیف سایت پروازی کرج 
شد و گفت: اتخاذ یک راهکار برای حل این تنش 
مطالبه ورزشــکاران فعال در این رشته ورزشی 
است وامیدوارم با حمایت مدیرکل ورزش استان 

و فرماندار کرج به زودی مرتفع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از حضور و 
بازدید کارشناسان یونسکو در کاروانسرای ینگی امام ساوجبالغ و ارزیابی 
 این بنای تاریخی به منظور ثبت در فهرســت میراث جهانی خبر داد.

 فریدون محمدی اظهار کرد: ارزیابان سازمان علمی و تحقیقاتی ملل متحد 

)یونسکو( در سفر نیم روزه خود به شهرستان ساوجبالغ، اولین اثر تاریخی 
 واجد شرایط استان برای  ثبت در فهرست میراث جهانی را بررسی کردند.

وی در ادامــه با اشــاره بــه اجرای عملیــات مرمتی در بنــای مزبور 
طی ســال گذشــته افــزود: در روزهای اخیــر عالوه بر ســاماندهی 

و پاکســازی محوطــه، آلودگی هــای بصــری احتمالــی رفــع و 
 دیواره های و کف بنای تاریخی به شــیوه تخصصی شستشــو شــد.

این مسئول بیان کرد: پس از بازدید و بررسی عملیات های مرمت و آماده سازی 
مجموعه ینگی امام، ارزیابان یونســکو گزارش جامعی از روند فعالیت و 

 تغییــر کاربری آن به منظور تداوم ادامه حیات آن تهیه و تدوین کردند.
محمدی یادآور شد: کاروانسرای ینگی امام ساوجبالغ به عنوان تنها اثر 
شاخص البرز در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته و با پیگیری های انجام شده 
به عنوان اولین اثر استان نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی شده است.

بیمارستان فوق تخصصی شهر جدید هشتگرد راه اندازی می شود

روستاهای بخش مرکزی کرج منطقه سبز ورزشی شدند

ارزیابان یونسکو از کاروانسرای ینگی امام ساوجبالغ بازدید کردند

اخــــــــبار

کوهنوردان از ورود به طالقان 
خودداری کنند

هیات کوهنوردی البرز در اطالعیه ای از گروه های کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی البرز درخواست کرد که از ورود به منطقه 

طالقان اجتناب کنند.
در این اطالعیه آمده است که با توجه  به شیوع بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک  در میان حیات وحش منطقه طالقان از 
هیات های کوهنوردی، باشگاه ها، دوستداران محیط زیست و حیات 
وحش و همچنین جوامع محلی، تقاضا می شود به جهت جلوگیری 
از جابه جایی حیات وحش و گسترش بیماری، بدون هماهنگی با 
 اداره محیط زیست طالقان از ورود به منطقه آلوده خودداری کنند.

طبق آخرین گزارش ها تاکنون الشه ۹ راس کل و بز کوهی در 
ارتفاعات طالقان کشف شده است.

طرح آبرسانی به 9 روستای 
ساوجبالغ به بهره برداری رسید

باحضور جمعی از مسئوالن شهرستان ساوجبالغ ،یک حلقه 
چاه آب شــرب مجتمع آبرسانی غدیر هشتگرد ،برای استفاده 
۳۳۰۰ خانوار در ۹ روستای این شهرستان به بهره برداری رسید.

سید علی حسینی خواه مدیریت آبفای شهرستان ساوجبالغ 
گفت: همزمان با گرامیداشت روز ملی روستا وعشایر ،یک حلقه 
چاه آب درمجتمع آبرسانی غدیر هشتگرد وارد مدار بهره برداری 

شد تا جمعیتی درحدود ۱۲ هزار نفر از آن بهره مند شوند.
وی افزود: روســتاهای احمد آباد ، حاجی آباد، قره قباد،آران، 
کرگلین،سلطان آباد،حسین آباد،قنبر آباد ورضا آباد زیرپوشش 

خدمات این چاه قرار گرفتند.
حسینی خواه عمق چاه را ۲۰۰ متر عنوان کرد وگفت: آبدهی 
این چاه ۲۰ لیتر درثانیه است وبرای حفر وتجهیز آن ۲۰ میلیارد 

ریال هزینه شده است.
بنا به این گزارش ،این مراســم روز شنبه ۱۷ مهر درروستای 
احمد آباد ســاوجبالغ وبا حضور حجت االســالم والمسلمین 
مختاری امام جمعه هشــتگرد ودکتر حــدادی نماینده مردم 
درمجلس شورای اسالمی ،مهندس مهرور فرماندار ساوجبالغ 

وجمعی از مسئوالن محلی برگزار شد.

اداره بهزیستی شهرستان فردیس:
اجرای مانور هفته سالمت روان 

ومشاوره
مانور هفته ســالمت روان روز سه شنبه ۲۰ مهرماه در 
پارک تندرستی شهرستان فردیس به همت معاونت 
پیشــگیری اداره بهزیستی شهرســتان فردیس و با 
همکاری موبایل سنتر و اورژانس ۱۲۳ و کانکس کاهش 
آسیب و همچنین مؤسسات ســیب مهربانی البرز و 
مهرآوران حیات البرز شهرستان فردیس با حضور هادی 

روستایی عضو شورای شهر فردیس برگزار شد.
»احمد محمدزاده« رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
فردیس ضمــن گرامیداشــت هفته ســالمت روان 
عنوان کرد: بهداشت و سالمت روانی هر فرد به اندازه 
ســالمت جســمانی او مهم و قابل توجه اســت. وی 
افزود: هفته ســالمت روان فرصت خوبی برای افزایش 
آگاهی و شــناخت مردم نسبت به اهمیت بهداشت و 
 سالمت روان و تاثیر آن در سالمت جسمانی می باشد. 

محمدزاده اضافه کرد: جامعه ای که سالمت روان دارد 
 جرم و جنایت، قتل و طالق و... در آن کمتر اتفاق می افتد. 
ثریا رحمتی کارشــناس حوزه پیشــگیری این اداره 
به اهمیــت و نقش موثر متخصصان ســالمت روان 
در پیشــگیری آســیب های روانی اشــاره کرد. وی 
گفت : با توجــه به اهمیت موضوع ســالمت روان و 
به منظور ترویج فرهنگ مهارت های بهداشــت روان 
و ارتقاء توانمندی هــای روانــی - اجتماعی  خدمات 
مشاوره  توسط کاظم لک پور کارشناس ارشد مشاوره 
به صورت رایگان به مددجویان بهزیســتی شهرستان 

فردیس در این هفته ارائه می شود.

شماره 5۶/ مهر ماه ۱۴۰۰
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رئیــس کمیته بانوان شــورای شــهر کرج 
گفت: متاســفانه برخی مدیران شــأن جایگاه 
خــود را نمــی داننــد و تنها منافع شــخصی 
و آینــده سیاســی شــان را در تصمیمــات و 

 فعالیــت هایشــان مد نظــر قرار مــی دهند.
 فاطمه منعمی در هجدهمین جلســه شــورا، 
بیان کرد: یکــی از مدیران مناطق با این دیدگاه 
که مردم آن منطقه از لحاظ فرهنگی در سطح 
پایینی هستند، از انجام اقدامات و مسئولیت های 
 تعریف شده در حیطه فعالیتش سر باز می زند.
منعمی افزود: می گویند سطل زباله نمی گذاریم 
چون آن را می دزدند. پس مسئولیت یک مدیر 
 غیر از کار و تالش و فرهنگســازی چیســت؟
وی، با تصریح بر اینکه متاسفانه منافع شخصی 
و آینده سیاســی برخی مدیران بر خداترسی و 

انصاف آنها غالب شــده اســت، هزینه کرد این 
 افــراد از بیت المال را عیــن خیانت عنوان کرد.
این عضو شورای شهر کرج، همچنین بی انگیزه شدن 
بخش زیادی از نیروهای شهرداری کرج در قبال 
 نحوه عملکرد برخی مدیران را مورد اشاره قرار داد.
منعمــی تاکیــد کرد: بــی توجهی بــه منابع 
 انســانی مــا را دچار شکســت خواهــد کرد.
وی، گفــت: ایجاد انگیــزه در کارکنان و اصالح 
شــیوه مدیریت منابع انســانی، جزو مسئولیت 
ها و وظایف شــهرداری است و ارتباطی با پروژه 
های بزرگی چون مترو و بزرگراه شــمالی ندارد 

 که بخواهیم منتظر رســیدن بودجه باشــیم.
رئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج، همچنین 
از بیان تذکرات بی نتیجه اعضای شورا که مورد 
 پاسخگویی شــهردار قرار نمی گیرد، انتقاد کرد.

وی افزود: بارها تذکر دادم که در منطقه حصارک 
تعداد ۷۰ واحد از منازل مردم به دلیل گودبرداری 
غیراصولی در خطر آوار شدن است اما کوچکترین 
 پاسخ یا اقدامی از سوی شهرداری شاهد نبوده ام.

منعمی تصریح کرد: شهرداری تاکنون به هیچ یک 
از تذکرات من پاسخی نداده است که این امر جای 

پیگیری و سوال جدی دارد.

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شــورای شــهر کرج بر لزوم مناســب سازی 
فضای شــهری برای دسترســی ســالمندان 
کــرد. تاکیــد  جانبــازان  و  معلولیــن   و 

حسین مهاجری با اشاره به مناسب سازی فضای 
شهری اظهار کرد: اهمیت مناسب سازی فضای 
شــهری و نقش فضای شــهری در دگرگونی 
شــهر و درنتیجه اهداف مناسب سازی و توجه 
به این مقوله برای کلیه شــهروندان بخصوص 
 سالمندان و معلوالن و جانبازان امری مهم است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شــهر با اشــاره به اینکه در سال های 

گذشته نسبت به مناسب سازی برخی فضاهای 
اداری و شــهری برای نقش آفرینی سالمندان 
و معلوالن  اقداماتی توســط شــهرداری کرج 
انجام شده و مدیریت شهری پیشتاز بوده است، 
افزود: مناسب سازی فضای یک شهر تنها برای 
استفاده از معلوالن نیست و سالمندان و بیماران 
 حرکتی نیز می توانند از این فضا استفاده کنند.

مهاجــری بابیان اینکــه بســیاری از ادارات و 
معابــر عمومی شهرســتان، برای ســالمندان 
مناسب سازی نشــده  اســت، تصریح کرد: بر 
اســاس قانون همه دســتگاه ها ملزم به رعایت 
حقوق معلوالن هســتند و پذیرفته نیست که 

در جامعه ســاختمانی احداث شــود که برای 
 عبور معلوالن مناسب ســازی نشــده باشــد.

عضو دوره ششم شورای اسالمی شهر کرج یادآور 
شــد: در تمامی بازدیدهای که از ساختمان ها، 
مراکــز اداری، واحدهای تجاری و مجتمع های 
مسکونی انجام می شود همه ضوابط معلوالن اعم 
از وضعیت آسانسورها، پله های برقی، شیب راه ها 
جهت عبور ایمن ویلچر، عریض بودن راهروها و 
مدخل درها، غیر لغزنده بودن سطوح، تابلوهای 
هشداردهنده، تعبیه پارکینگ های متناسب با 
پروژه ها و تعبیه پارکینگ معلوالن باید توسط 

شهرداری موردبررسی قرار  گیرد.

رئیــس شــورای شــهر کــرج بــا تأکیــد بر 
پرهزینــه،  افتتاحیه هــای  بنــد  از  رهایــی 

اولویت دارنــد. نیمه تمــام  پروژه هــای   گفــت: 
 جواد چپردار در جریان افتتاح کنارگذر مهرشــهر 
کــه با حضــور معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی 
برگزار شــد، از درخواســت های متعــدد مردمی 
بــرای بازگشــایی این مســیر به عنــوان دالیلی 
یادکرد که موجب شــد تکمیل هر چه ســریع تر 
 عملیــات اجرایــی آن در اولویــت قــرار گیــرد.

وی افتتاح این پــروژه به عنوان نخســتین پروژه 
تکمیل شده در دوره ششم شورای شهر و هم زمان 

با نخستین روزهای تائید حکم مصطفی سعیدی 
به عنوان شــهردار منتخب شــورا را بــه فال نیک 
گرفــت و گفت: از دوره های چهارم و پنجم شــورا 
به ویژه شــورا و شــهردار ســابق برای پیگیری و 
 اجرای ایــن طرح در زمان مقرر قدردانی می کنیم. 
رئیس شــورای شــهر کرج اولویت دوره ششم را 
تکمیل پروژه های نیمه تمام به واسطه تحقق رویکرد 
مدیریت جهادی اعالم کرد و یادآور شد: در این دوره 
بدون صرف وقت و هزینه اضافی، به محض تکمیل 

 هــر پروژه، آن را مورد بهره بــرداری قرار می دهیم.
وی، همچنیــن از تالش جهــادی مدیر جدید و 
انقالبی شهرداری کرج برای پیشبرد طرح، تجلیل 
کرد و همت جهادی این مدیر را در شــرایط وخیم 
 اقتصادی کشــور، عامل موفقیت در طرح برشمرد.

این مسئول، تالش های کارگران، مدیران، معاونین 
و پیمانکار طرح را نیز مورداشاره و تقدیر قرار داد و 
بیان کرد: بدون همکاری همه این بخش ها، تحقق 

اهداف مدیریت شهری میسر نخواهد بود.

 بیت المال را فدای تدابیر سیاسی نکنیم

شهر برای دسترسی سالمندان و معلولین مناسب سازی شود

اخباررهایی از بند افتتاحیه های پرهزینه

شایسته و زیبنده کالنشهر کرج نیست 
که در آن  معابر خاکی وجود دارد

رئیس کمیسیون عمران وحمل و نقل شورای اسالمی 
شــهر کرج گفت:  برای کالنشهر کرج شایسته نیست 
 که همچنان در آن معابر خاکی وجود داشــته باشــد.

 مسعود محمدی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن 
به فصل سرما و بارندگی کلیه مناطق نسبت به مشخص 
نمودن معابر خاکی و تکمیل زیر ســازی و جدولگذاری 
 آنها با رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی اقدام کنند.

رئیس کمیســیون عمــران وحمــل و نقل شــورای 
اســالمی شــهر کرج تصریح کــرد: اولویــت بندی ها 
بــر اســاس جمعیــت  ســاکنین  ،  نیــاز و انتظارات 
 مردم انجام تا موجب رضایتمندی شــهروندان شــود.
محمدی یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا 
آخر سال جاری معابر خاکی احصا و مطابق اولویت بندی 

انجام میگردد.

وظیفه عضو شورا طرح شجاعانه 
دغدغه های عمومی است

    

دبیر شورای شهر کرج، طرح مشکالت جاری شهرداری 
 و دغدغه های جامعه را جزو وظایف عضو شورا عنوان کرد.

مجتبی حاجی قاسمی که پس از نطق درباره عملکرد 
دستگاه های نظارتی شهرداری کرج در هفدهمین جلسه 
رسمی شورا با واکنش های گسترده ای روبرو شده بود، 
در هجدهمین جلسه از این پارلمان محلی، به گفته های 
امام خمینی  )ره( درباره ضرورت شنیدن نقد به حق یا 
حتی به ناحق اشاره کرد و طبق فرمایش ایشان نقد بلکه 

تخطئه را هدیه الهی دانست.
حاجی قاسمی گفت: بارها فیلم صحبت هایم در جلسه 
 قبل را گوش دادم و کوچکترین اهانتی در این گفته ها ندیدم.
وی، بیــان کــرد: قطعــا اگر بــه عنوان عضو شــورا 
صــالح دیــدم دربــاره این موضــوع حــرف بزنم، 
 احســاس نیــازی برای تغییر وجود داشــته اســت.

حاجی قاسمی اذعان کرد: تمامی اطالعات و مطالب گفته 
 شده در جلسه قبلی بر اساس مدارک و مستندات بوده است.

حاجــی قاســمی تصریــح کــرد: مــن قائــل به 
دربــاره  بــرای صحبــت  امنیتــی  قیــد  وجــود 
 دســتگاه هــای نظارتی شــهرداری کرج نیســتم.

دبیر شــورای شــهر کرج، با اذعان بر اینکه حق عضو 
شــورا ســخن گفتن اســت، تاکید کرد: کسب آبرو 
 تنهــا از طریــق صداقــت و صراحت ممکن اســت.

وی گفــت: باید همــان اندازه که به خطاهــای ریز و 
کوچک پرداخته می شود روی تخلفات بزرگ و اصالح 
 رویکردها و فرآیندها هم حساسیت وجود داشته باشد.

حاجی قاســمی بر ضرورت تغییر رویکــرد نهادهای 
 نظارتــی به ســمت اقدامــات کاربردی تاکیــد کرد.

وی ادامه داد: متاســفانه به رغم همه انتقادات و هجمه 
هایی که پس از نطق جلسه قبل مطرح شد، هیچ کس 
پیگیر موضوع قراردادی که اعالم کردم بر خالف منافع 
شهرداری است و در هیچ کجا ثبت نیست، نشده که این 

امر به راستی مایه تاسف است.

عمار ایزدیار در نطق پیش از دستور هفدهمین 
جلسه رسمی شورا با اشاره به بازدید اخیرش از 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج اظهار کرد: میانگین سن ناوگان آتش نشانی 
بیش از ۱5 ســال اســت که به سن استهالک 
رسیده و ازآنجاکه اکثر تجهیزات و ماشین آالت 
تخصصی اعالم و اطفاء حریق که استاندارهای 
الزم را داشته باشد باید از خارج کشور تهیه شود 
در صــورت تهاتر امکان تهیه تجهیزات مرغوب 

میسر نخواهد بود.
وی بــا تأکید بر اینکه در چهار ســال آینده 
شــاهد خروج بیش از ۲۴۰ نفر از همکارانمان 

که طی ســال های ۸۰ تا ۸۴ استخدام شده اند 
خواهیم بود که نیازمنــد برنامه ریزی برای این 
موضوع هستیم، گفت: در این راستا تجربه تقدم 
آزمون عملی نســبت به آزمون تئوری و عملی 
 موجب جذب نیروهای کارآمدتــر خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری 
و مشــارکت های شورای شــهر کرج با اشاره به 
بیمه تکمیلی آتش نشانان و مشــابهت قرارداِد 
بیمه تکمیلی آن ها به رغــم مواجهه با خطرات 
جانی با بیمه ســایر کارکنان ســتادی تصریح 
کرد: بیمه تکمیلی این همکاران همانند ســایر 
کارکنان شــهرداری اســت علیرغم اینکه این 

عزیــزان در معــرض خطرات جدی هســتند 
متأســفانه هزینه تغذیه ماهیانــه پرداختی به 
این عزیــزان ماهیانــه تنها ۱۶۰هــزار تومان 
است و در حوزه توانمندســازی و بهسازی این 
 همــکاران کار تخصصی جدی نشــده اســت.
وی بیــان کرد: کاهــش بودجه ســال جاری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی از 5۲ به 
۲۰ میلیارد تومان ظلم آشکار به نیازهای حوزه 
ایمنی و نیازمند بازنگری جدی است. ایزدیار در 
پایان تذکرش درخواســت کرد تا از خودروهای 
تخصصی حریق برای شستشــو معابر و اماکن 

استفاده نشود.

رئیس کمیســیون فرهنگی، هنری، ورزشی، 
اجتماعی و جوانان شــورای شهر کرج، کم کاری 
و بی توجهی دســتگاه های متولــی فرهنگ و 
ورزش را موجب آســیب دیدن بسیاری از فعاالن 
 این عرصه و تعطیلی مراکــز مرتبط عنوان کرد.

حجت االســالم علیرضا ســعیدی این مطلب 
را در جلســه کمیســیون فرهنگــی، هنــری، 
ورزشــی، اجتماعی و جوانان شــورای شهر کرج 
کــه بعــد از ظهر امروز چهارشــنبه در ســالن 
 جلســات پارلمان محلی برگزار شد، مطرح کرد.

ســعیدی، حال فرهنــگ و مســائل اجتماعی 
شــهر را ناخوش توصیف کرد و گفت: متاسفانه 
اگر نگاهــی به اخبــار و جرایــد بیاندازیم جزو 
شــهرهایی هســتیم که در معرض بیشــترین 
 آســیب های فرهنگــی و اجتماعی قــرار دارد.

این مسئول، با تاکید بر اینکه عزم شورای ششم، قرار 
دادن موضوعات فرهنگی در رأس امور است، افزود: 
با تمام قدرت و امکانات، مسائل فرهنگی و اجتماعی 
 شــهر را مورد رصد و بررســی قرار خواهیم داد.
وی، به احتمال تعطیلی جشنواره تئاتر به عنوان 
یکی از مهمتریــن رویدادهای فرهنگی و هنری 
شــهر کرج اشــاره و اذعان کرد: متاســفانه این 
رویداد بزرگ به دلیل عدم پیگیری و اســتقبال 
متولیان فرهنگ و هنر شهر، رو به تعطیلی است. 
این در حالی اســت که تئاتر یکــی از بِرندهای 
 شــهر کرج و اســتان البرز محســوب می شود.
ســعیدی تصریح کرد: با اهتمام این شورا، اجازه 
نخواهیم داد مراکز فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
 و همچنین فعاالن آن بیش از این آسیب ببینند.
این عضو شورای شهر کرج در عین حال به پیگیری 

این موضوع از طریق شــهردار کرج اشاره کرد و 
یادآور شد: طی گفت و گو با شهردار کرج مقرر شد 
با ارائه الیحه ای از سوی معاونت فرهنگی، حمایت 
 از برگزاری این جشنواره در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیســیون فرهنگی، هنری، ورزشــی، 
اجتماعی و جوانان شورای شهر کرج، این اقدام را در 
راستای هدایت جامعه تئاتر کرج برای قرارگیری در 
 قله های ارزشمند کشوری و بین المللی عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از این جلســه، شکســت 
نگاه قلک وار به شــهرداری را یکی از اهداف این 
شــورا ذکر کرد و افزود: شــهرداری کرج با بهره 
منــدی بیــش از ۱۳ هزار پرســنل، باید اجرای 
بســیاری از امور را به عهده بگیــرد و در فعالیت 
های دیگر دســتگاه ها، نه به عنــوان قلک، که 
 به عنــوان یک مشــارکت کننــده، ورود کند.

سعیدی، یادآور شد: بر طبق دیدگاه مشارکتی، هر 
دستگاه موظف است در قبال آورده های شهرداری، 

آورده ای به لحاظ مادی یا معنوی داشته باشد.

میانگین سن ناوگان آتش نشانی کرج بیش از 15 سال است       

کم کاری متولیان فرهنگ تعطیلی مراکز فرهنگی را رقم زده است

شماره 5۶/ مهر ماه ۱۴۰۰



شــهردار کرج گفــت: همکاران روشــندل 
و  تخصــص  بــا  متناســب  می تواننــد 
مهارت هــای خــود، در بخش هــای مختلف 
باشــند. ثمــر  مثمــر  شــهری   مدیریــت 

به گزارش پایگاه خبری کــرج امروز، مصطفی 
سعیدی ســیرائی در جلسه تقدیر از روشندالن 
شــاغل در مجموعه مدیریت شــهری کرج که 
به مناسبت روز عصای سفید برگزار شد، اظهار 

کرد: بینای واقعی روشــندالن هســتند که با 
 چشــم دل به دنیا و مســائل آن نگاه می کنند.

وی ادامه داد: این جلســه بهانه ای اســت برای 
تقدیر از کســانی که از محدودیت های جسمی 
فراتر رفته و با تکیــه بر توانمندی های خود، در 
 راه خدمت به شهر و شهروندان گام برمی دارند.

وی با تاکید بر ظرفیت های روشــندالن شاغل 
در مجموعــه مدیریت شــهری کــرج توضیح 

داد: همانطور کــه قول داده بــودم، این امکان 
فراهم شــده تا این همکاران بتوانند متناســب 
با تخصص و مهارت های خاصــی که دارند، در 
حوزه مورد عالقه خود مشــغول به کار شوند و 
 در بخش هایی به جز تلفن خانه مثمر ثمر باشند.

گفتنی اســت در پایان این جلســه از ۱۶ نفر از 
روشندالن شاغل در شهرداری کرج با اهدای لوح 

تقدیر قدردانی شد.

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج گفت: زیبا ســازی دیوارهای دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد کرج و دانشــگاه هنر در بلوار موذن 
 با هدف ارتقای ســیمای شــهری اجرایی شده است.
پیمان بضاعتی پور از پاک ســازی آلودگی از جداره های 
شــهری و جلوه بخشــیدن به دیواره های فرســوده و 
قدیمی شــهر با تکنیک »ســند بالســت« خبر داد و 
گفت: پروژه های نقاشــی دیــواری در شــهر در نگاه 
 نخست با هدف زیبا کردن منظر شهری اجرا می شود.
وی با مهم ارزیابــی کردن اجرای نقاشــی دیواری در 

زیباسازی شهر و تاثیر آن در روحیه شهروندان گفت: به 
منظور ارتقا سطح کیفی سیما و منظر شهری، معاونت 
زیبا ســازی و اداره هنرهای شــهری اقــدام به اجرای 
چندین پروژه نقاشــی دیواری در سطح شهر کرده که 
زیبا سازی دیوارهای دانشــگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
و دانشــگاه هنر در بلــوار موذن در روزهــای اخیر و  با 
 تکنیک »سند بالست« از جمله آن محسوب می شود.
بضاعتی پور در ادامه به بیان اینکه زیبا سازی دیوارهای 
مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی  ۱۴۰۰ و همچنین 
بیمارستان »شهید رجایی« در مهر امسال اجرایی شده، 

افزود: سیمای شهر، به عنوان عامل سازنده جسم شهر، 
نخستین منظری اســت که دیده می شود و در ذهن و 
حافظه مردم نقش می بنــدد بنابراین بهبود وضعیت و 
مناســب ســازی این فضاها در افزایش روحیه و ایجاد 
 نشاط اجتماعی شــهروندان نقش مهمی ایفا می کند.
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شــهرداری کرج افزود: پاک ســازی هر نوع آلودگی از 
جداره های شهری و جلوه بخشیدن به دیواره های فرسوده 
و قدیمی شــهر به همت اداره هنرهای شهری معاونت 
زیباسازی با جدیت و سرعت بیشتری در حال انجام است.

شهردار کرج تاکید کرد؛

ضرورت توجه به تخصص و مهارت های همکاران روشندل

زیبا سازی دیوارهای دانشگاه آزاد با تکنیک »سند بالست«
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اخبـــــار

شستشو و گندزدایی مخازن زباله 
ادامه دارد

مدیر منطقه ۱ شهرداری 
کرج گفت: طبق برنامه ریزی 
مشخص، مخازن زباله موجود 
در سطح منطقه بوسیله آهک 
 شستشو و گندزدایی می شوند.
در خصوص  گروسی  محمد 
گندزدایی  عملیــات  اجرای 
اظهار داشــت:  زباله  مخازن 

به منظــور ســالمت و بهداشــت شــهروندان، طبق 
برنامه ریزی مشــخص، مخازن زباله موجود در ســطح 
 منطقه بوسیله آهک شستشــو و گندزدایی می شوند.
این مســئول در ادامــه اضافه کرد: این اقــدام با هدف 
جلوگیری از شیوع بیماری های ویروسی ناشی از تجمع 
شیرآبه های زباله در مخازن که باعث پراکندگی مواد آلوده 

و میکروبی در محیط می شود، در حال اجرا است.

توزیع ماسک و محلول 
ضدعفونی بین پرسنل شهرداری 

منطقه ۸
مدیر منطقه ۸ شــهرداری 
کــرج از توزیع ماســک و 
محلــول ضدعفونــی بین 
 پرسنل این منطقه خبر داد.
مهدی رشیدی در راستای 
مقابله با ویــروس واگیردار 
پیــرو دســتور  و  کرونــا 

العمل های ابالغی ستاد مبارزه با کرونا، ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده بین پرســنل توزیع و از ورود افراد 
 بدون ماسک به واحدهای این منطقه ممانعت می شود.
وی افزود: تمامی تالش مدیریت شــهرداری منطقه 
از اولین روزهای شــیوع ویــروس کرونا تا کنون بر 
 مبنای رعایت پروتکل های بهداشــتی بوده اســت.
رشــیدی گفت: در این راســتا امکانات الزم جهت 
ضدعفونی و رعایت نکات بهداشتی محل های حضور 
 مراجعــه کنندگان و کارکنان فراهم شــده اســت.
وی در ادامه با تأکید بر اصل رعایت فاصله اجتماعی 
در اداره بیــان کرد: در تمام بخش هــای اداری این 
منطقه با رعایت همه موازین و مقررات بهداشتی، به 

فعالیت های روزمره پرداخته می شود.

11 هزار تن آسفالت در پروژه 
کنارگذر مهرشهر استفاده شد

اول  فــاز  افتتــاح 
مهرشــهر گــذر   کنــار 

معــاون فنــی و عمرانــی 
شهرداری کرج میزان آسفالت 
پروژه  این  در  مصرف شــده 
 را ۱۱ هزار تــن اعالم کرد.
علی اصغر همتی با اشاره به 
اینکه روز گذشــته کنارگذر 

مهرشهر زیربار ترافیک رفت، گفت: با افتتاح این کنارگذر 
 بخش عمده ای از مشکالت ترافیکی مرتفع خواهد شد.
در  مصرف شــده  آســفالت  میــزان  وی 
کــرد. اعــالم  تــن  هــزار   ۱۱ را  پــروژه   ایــن 

معــاون فنی و عمرانی شــهرداری کرج بــا تأکید بر 
اینکــه در ایــن پــروژه ۱۰۰ هزار متــر خاک برداری 
شــده اســت، گفت: 5۰ هزار مترمکعب بتن ریزی و 
 پنج هــزار متر جدول گذاری نیز انجام شــده اســت.

این پل به طول ۷5۰ متر و عرض ۳۰ متر شــامل سه 
خط رفت وبرگشت و رفوژ میانی به عرض سه متر است.

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انســانی شــهرداری کــرج گفــت: برای 
همــوار شــدن مســیر تبدیــل وضعیت 
 نیروهــای شــرکتی تــالش می کنیــم.
احمد ناصربخت با اشاره به برگزاری دومین 
نشســت هم اندیشــی با موضوع تبدیل 
وضعیت ایثارگران موضــوع اجرای تبصره 
بنــد ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشــور، 
اظهار کرد: این جلســه بــا حضور اعضای 

شــورا، مدیران کل دفتر نوسازی و تحول 
اداری، بودجه و اعتبارات و سرمایه انسانی 
و نمایندگان حراســت و بازرسی به جهت 
تســریع در روند تبدیل وضعیت نیروهای 

شرکتی برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات اولیه برای 
روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل 
روند استعالمات به کمک همکاران سرمایه 
انســانی انجام شده، گفت: تبدیل وضعیت 

نیروها دچار موانعی بود که در جلســه یاد 
شده این موانع بررسی شد تا روند پیش رو 
 با سرعت و دقت نظر بیشتری پیش برود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شــهرداری کرج گفت: تــالش می کنیم 
این روند بــا پیگیری کارگــروه مذکور و 
نشست های پیش رو و عزم و اراده ای که در 
بدنه مدیریت شهری و اعضای شورا وحود 
دارد هرچه زودتر منتج به نتیجه نهایی شود.

معاون اجرایی و عمران شــهری ســازمان عمران و 
باز آفرینی فضاهای شــهری شــهرداری کرج از اجرای 
عملیات آســفالت بلوار اســکندری واقع در شــهرک 
 جهــان نما در منطقه ۱۰ شــهرداری کــرج خبر داد.

ایــن عملیــات شــامل تــراش و روکش آســفالت 
جهــان  شــهرک  در  اســکندری  بلــوار  مکانیــزه 
اســت. برگشــت  و  رفــت  الیــن  دو  در   نمــا 

وی با اشاره به اینکه بهسازی و ساماندهی معابر منطقه 

۱۰ مهمترین هدف اجرای این پروژه بوده، گفت: برای این 
 پروژه حدود دو هزار و 5۰۰ تن آسفالت تامین شده است.

پاکاری اجرای هدفمند پروژه های آسفالت و خدمات رسانی 
به شهروندان را از اقدامات مهم سازمان عمران برشمرد و 

گفت: عملیات گسترده آســفالت و ساماندهی معابر با 
رعایت اصول فنی و زیرسازی های الزم با کیفیت مطلوب 
جهت روان سازی تردد شهروندان، ارتقاء کیفی و مناسب  

سازی معابر، انجام می شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری کرج از اراضی و امالک مد نظر برای 
 احداث بازار روز میوه و تره بار در منطقه ۱۰ بازدید کرد.
در پی جلســات متعــدد و پیگیری های مســتمر 
بــرای احــداث دو بــازار روز میــوه و تره بــار در 
منطقه ۱۰، رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل و 
فرآورده های کشــاورزی شــهرداری کرج از اراضی 
 و امالک پیشــنهادی مرتبط با این امر بازدید کرد.

در ایــن بازدید ابتدا از زمین دو هزار و ۸۰۰ متری از 

سرانه خدمات عمومی شهرک نیروی هوایی واقع در 
 بزرگراه شهید لشگری )جاده مخصوص( بازدید شد.
 ســپس در راستای پیشنهاد اداره آموزش و پرورش 
ناحیه یک شهرداری کرج، در خصوص تبدیل زمین 
بال استفاده مقابل مدرسه شهید آشتیانی کالک به 
بــازار روز میوه و تره بار، بازدیــدی هم از این محل 
صورت گرفت و موافقت اولیه حاصل و برای بررسی 
 فنی و کارشناسی حقوقی تمهیدات الزم فراهم شد.

 سرپرســت منطقه ۱۰ در پایان این بازدید، ضمن 
تشکر از شهردار کالنشهر کرج در حمایت از طرح های 
توسعه منطقه، از جمله دستور مساعد برای احداث 
۲ بازار روز میوه و تره بار از ســوی سازمان میادین، 
ابراز امیدواری کرد و گفت:  بزودی شاهد آغاز مراحل 
 اجرایــی احداث بازار روز در این منطقه خواهیم بود.

حمیدرضا عبداهلل پور افزود: با افتتاح این دو بازار روز 
عالوه بر تأمین رفاه شهروندان، به رونق تولید، اشتغال 
زایی و توانمند سازی خانواده ها کمک شایانی می شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری کرج از احیاء بصری کالبدی »بن بست 
 محبت « با مشارکت اهالی محله حسین آباد خبر داد.
علیرضا عاقلی با اشــاره به اینکه شــهروندان با 
حضور در محله و مشاهده مناظر زیبا با روحیه ای 
کامال متفاوت روز خــود را آغاز می کنند، هدف 
از انجــام این طرح را ایجاد چشــم اندازی زیبا و 
فراهم کردن نشــاط و شادابی در بین شهروندان 
و باالخص کــودکان و بانوان که زمان بســیاری 
 را در محلــه ســپری می کننــد، عنــوان کرد.
وی ادامه داد: این پروژه توسط دفتر خدمات توسعه 
و بهسازی محله حسین آباد که زیر نظر سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج 
فعالیت دارد و با مشــارکت شهروندان و کودکان 
خوش ذوق محله و همچنین با همکاری شرکت 

رنگ سازی نیپون و ایرانیان اجرا شده است.
رئیس ســازمان عمــران و بازآفرینی فضاهای 

شهری شــهرداری کرج افزود: براساس گزارشات 
دفتر خدمات توسعه و بهسازی محله حسین آباد، 
در واقع یکی از مطالبات مردمی برای بهســازی 
محیطی محله حســین آباد، کوچه )بن بست( 
محبت بوده اســت که از ابتدای ســال ۹۹  با راه 
اندازی دفتر خدمات توســعه و بهسازی محله ی 
حســین آباد مورد پیگیری واقع شــد و با تمایل 
و اشــتیاق ساکنین کوچه به امر مذکور، پروژه به 

سرانجام رسید.

مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هموار می شود

اجرای عملیات آسفالت مکانیزه بلوار اسکندری در شهرک جهان نما

دو بازار روز در منطقه 10 
 احداث می شود

احیاء بصری کالبدی »بن بست محبت« 
با مشارکت اهالی محله حسین آباد

دنیابه تخت جمشیداحرتام میگذارد،خودمان نه!


