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درخواست لغو یا اصالح
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات

  برخــاف انتظــار اهالی رســانه البرز،
نحوه توزیع آگهی های دولتی میان نشریات 
از ســوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان البرز همواره دچار ایرادات و نواقص 
بسیاری است و ردپایی از عدالت و مساوات 
در آن دیــده نمی شــود و حــال آنکه این 
 روزها به باالترین حد ممکن رســیده است.
مسئوالن اداره کل فرهنگ وارشاد اسامی 
استان البرز همواره داعیه حمایت از فعالیت 
های رسانه ای قانونمند را داشته اند و بارها 
در اظهارنظرهای خود بــه آن پرداخته اند 
امــا در عمل این مهم در ابتدایی ترین امور 
یعنی توزیع آگهی های دولتی میان نشریات 
فعال و شفاف و دارای پروانه زمین گیر شده 
 و ردپایی از عدالت در آن دیده نمی شــود.

سال گذشته اندک شماری از نشریات استانی 
و نمایندگی های نشریات سراسری در این 
استان فعالیت موثر و مستمر خبری داشتند 
اما میزان آگهی های اختصاص یافته به آنها 
حداقل ممکن بود، به نحوی که برای نمونه 
از۶ سرپرستی روزنامه های سراسری با انتشار 
و تولید خبر، کمترین میزان دریافتی آگهی 
را از اداره کل ارشاد استان داشته و سهم آن 
در طول ۱۲ ماهه ســال تنها تعدادانگشت 
 شــماری  آگهی مناقصه و ثبتی بوده است.

این میزان آگهی اختصاص یافته به مجموعه 
ماو بســیاری دیگر از نشریات در حالی رقم 
خورده اســت که نسبت به تعدادآگهیهای 
جهت انتشار به نشــریات توزیع کرده که 
یک سرپرستی روزنامه سراسری در استان با 

۴۵ مورد و یک روزنامه محلی با ۱۲۰مورد، 
بیشــترین حجم از این آگهی هــا را اخذ 
کرده اند و ســهم سرپرستی های دیگر در 
روزهــای کاری پس از ســال جدید از این 
جنس آگهی صفر بوده اســت. )قابل رویت 
 در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد(

حال سوال اینجاست که ماک و معیار این 
نحوه توزیع از سوی اداره کل ارشاد البرز بر 
چه مبنایی بوده است و فرایند توزیع آگهی 
 ها با چه اســتداللی صورت گرفته اســت؟
مدیرکل فرهنگ وارشــاد اســامی استان 
البرز و همکاران وی در معاونت مطبوعاتی 
تا چه میزان بر کارکرد رسانه های مختلف 
اشــراف دارند کــه اینگونه بــدون منطق 
مشــخص و چارچوب خاص، بخش زیادی 
از آگهی های ارســالی به ارشاد را به سمت 
 نشــریات محــدود  هدایت مــی کنند؟

اداره کل فرهنگ وارشــاد اســامی استان 
البرز آیا از مشکات روز افزون و کمرشکن 
هزینه های انتشــار نشــریات و اداره دفاتر 
سرپرســتی بی خبر اســت که با چشــم 
فرو بســتن بر این واقعیت هــا آگهی ها را 
بــدون مســاوات و بر اســاس قواعدی که 
 مــا از آن بــی اطاعیم توزیــع می کند؟

کجای دســتور العمل و ســاز وکار توزیع 
نشریات نوشــته که حجم زیادی از آگهی 
های دولتی باید بین چند نام مشخص توزیع 
 شــود و بقیه نشریات از آن بی بهره باشند؟

مهمترین بهانه برای این بی عدالتی اجرای 
شــیوه نامه توزیع آگهی هاتوسط ارشاد و 

براختصاص۳۰  بسیارناعادالنه مبنی  قانون 
درصدبه کل دفاتر سرپرســتی و ۷۰ درصد 
به نشــریات محلی بودکه بیــش ازپیش 
 وضعیت دفاترسرپرستی رابه نابودی کشاند.
فهرســت آگهی های توزیع شــده توسط 
ارشــاد، گواه و نمادی از نــگاه ناعادالنه ای 
است که این روزها گریبان متولی فرهنگ و 
هنر کشوررا گرفته و سبب شده فضای بی 
 اعتمادی بر فعاالن حوزه رسانه سایه بیفکند.

این در حالی اســت که در این روزها برای 
طرح شــیوه نامه جدیدبدونه درنظرگرفتن 
منافع جمعی در تاشند عملکرد پر انتقاد 
و ســبقه بدون دفاع خودشــان را تطهیر 
کنند و حال آنکه در بــرآورده کردن اولین 
مطالبه رســانه ها یعنی ایجــاد برابری و 
عدالــت در توزیــع آگهی هــای دولتی از 
سوی ارشــاد به عنوان یکی از ارکان حیات 
 و فعالیــت خود ناتوان و منفعل هســتند. 
عیــان شــدن بی عدالتــی هــا در توزیع 
آگهی های دولتی ضــرورت ورود نهادهای 
نظارتی را به این موضــوع دو چندان کرده 
و ایــن توقع مــی رود تا متولیــان امر هر 
چه ســریعتر با ورود به این مســاله جلوی 
گســترش بی اعتمادی فعاالن رسانه ای را 
 به متولی حوزه فرهنگ و هنر البرز را بگیرد.

همچنین این توقع می رود تامسئوالن زبده 
ومنصف  نگاهی سازنده و کارشناسانه به آفت 
های حوزه رســانه داشته اند به این موضوع 
ورود کنند و شرایط بغرنج فعلی را تا حدی 

سامان دهند.

تبلور ناعدالتی در توزیع آگهی های نشریات
رضورت اصالح شیوه انمه مطبوعات وجلوگیری 
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خلق نیکو از صفات انسان های راستین است و تکریم ارباب 
رجوعی را در برخورد شما بزرگواران وسایرهمکارانتان در آن 
شعبه شــاهد بودیم حاصل این خصلت انسانی است از این رو 
برخود وظیفه دانستیم بدینوسیله از زحمات بی شائبه شما عزیزان 
تقدیر و تشکر ویژه ای داشــته باشیم . باشد که در تمام شئون 

زندگی زیر سایه الطاف حق پیروز و بهره مند باشید.
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2  سیاسی

همزمان با شــروع فصل ســرد سال تمام 
تاسیســات و تجهیزات شــرکت گاز استان 
البــرز در حالت آماده باش کامل قرار دارد و با 
توجه به اولویت قرار گرفتن مصارف خانگی ، 
اعمال محدودیت ها برای صنایع وکارخانجات 
پر مصرف و از ســوی مدیریت دیسپچینگ 
 شرکت ملی گاز ایران به ما اباغ خواهد شد.
 دکتر فاضلی  ، ریاست کل دادگستری استان 
البرز ،در در دیدار با سرپرست،اعضای هیئت 
مدیره ومدیران ارشد شرکت گازاستان البرز 
ضمن اشاره مطلب فوق و تشکر از تمامی پرسنل 
شرکت گاز به خاطر خدمات ۱۲ ماهه شان در 
طول سال عنوان نمود :در فصل سرما خدمات 
 ارزنده شــرکت گاز بیشتر احساس می شود.
 رئیس کل دادگستری استان البرزبابیان این 
نکته که تمام ســعی خــود را خواهیم کرد ، 
در کنار شــرکت گاز انتظارات و درخواست 
های شان را برای توســعه شبکه گازرسانی 
برآورده ســازیم اظهار داشــت: در همه این 
مســائل اعم از تغییر کاربری، تملــک و ....

باید حقوق مردم را رعایت کنیم، که رضایت 
 مردم از اهمیت باالیی برخوردار می باشــد.
درادامه این دیدارســهراب نجار سرپرســت 
شــرکت گاز استان البرز،  با تاکیدبراین نکته 
که رعایــت حقوق مــردم در همکاری بین 
دســتگاه ها از اولویت  مهم برخوردار اســت 
بیان داشــت: همزمان با شــروع فصل سرد 
سال تمام تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز 

اســتان البرز در حالت آماده باش کامل قرار 
دارد و با توجه به اولویت قرار گرفتن مصارف 
خانگی ، اعمال محدودیــت ها برای صنایع 
وکارخانجات پر مصرف و  از ســوی مدیریت 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران به ما اباغ 
خواهد شد. نجار ضمن اشاره به اینکه شرکت 
گاز استان البرز در راستای اهداف عالیه نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران مبنی بر ارائه 

خدمات عمومی به آحاد مردم، پروژه های خط 
انتقال و احداث ایستگاه های گاز متعددی را 
در ســطح استان به مرحله اجرا رسانده است 
تشــریح  کرد: در حال حاضــر تامین انرژی 
بالغ بر ۷۰ درصد در بخش های کشــاورزی 
،صنعتی، ،خانگی و شهری استان از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار می باشد و جمعیت کثیری 
 از مردم استان از مزایای آن استفاده می نمایند.
به گفته وی با توجه به توسعه روز افزون شهرها 
و روستاهای استان و به تبع آن افزایش تراکم 
ساخت سازهای شهری) بلند مرتبه سازی( و 
مصارف فزاینده انرژی، نیاز ضروری و حیاتی 
به توسعه شبکه های گازرسانی و زیرساخت 
های تاسیساتی جهت افزایش تاب آوری شبکه 
و تامیــن گاز ایمن و پایدار امری ضروری می 
باشد، درهمین راستا از مقام ریاست دادگستری 
استان البرز تقاضا داریم ،شرکت گاز استان البرز 
را بــرای تهیه زمین ایســتگاههای مدنظر و 
مشکات اجرایی در توسعه شبکه و تحصیل 

اراضی برای  مقاوم سازی یاری رسانند .

 رعایت حقوق مردم در تعامل دو سویه در اولویت کاری 

آیــت اهلل حســینی همدانی با اشــاره به 
عــزل و نصب هــای متعدد در البــرز گفت: 
اســتان البــرز زیرســاخت هــای الزم برای 
 اســتان شــدن را دریافــت نکــرده اســت.

» آیت اهلل حســینی همدانی« طی نشســت 
صمیمانه با وزیر کشــور که شــنبه ۲۲آبان 
برگزار شد گفت: استان البرز زیرساخت های 

 الزم برای استان شدن را دریافت نکرده است.
نماینــده ولی فقیــه در البرز افزود: اســتان 
البرز مســائل و مشــکات بســیاری دارد، از 
ایــن رو نیازمنــد کار جهــادی و عزم جدی 
 مسئوالن امر نســبت به رفع مشکات است. 
وی بــا اشــاره به اهمیــت توجه به اســتان 
البــرز و ضرورت هــای آن بیان کــرد: یکی 

از مهمترین مســائل قابل توجه این اســتان 
وجود یک میلیون نفر حاشــیه نشــین است 
 که به نوبه خود مشــکاتی را بــه همراه دارد. 
خطیب نماز جمعه کرج اظهار کرد: تهیه سند 
آمایش ســرزمینی یکی از ضرورت های این 
استان اســت، که با تحقق آن می توان انتظار 

داشت شاهد پیشرفت و تعالی این استان بود.

خبرالبرز زیرساخت های الزم برای استان شدن را دریافت نکرده است

رئیس اتاق بازرگانی البرز:
بازگشت ارز صادراتی معضل 

جدی صادرکنندگان است

رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اســتان البرز با بیــان اینکه بازگشــت ارز صادراتی 
و مشــکات ایــن بخــش ســبب بــی انگیزگی 
صادرکنندگان شــده اســت، گفت: بازگشــت ارز 
 صادراتی معضل جدی و دغدغه صادرکنندگان است.

پرهــام رضایــی در جلســه مجمــع عمومــی 
موسســین انجمن صادرکننــدگان اســتان البرز 
که در ســالن جلســات اتاق بازرگانی برگزار شــد، 
اظهار داشــت: البرز اســتانی با قابلیت هــای ویژه 
از جمله صنعت اســت امــا به دلیــل نزدیکی به 
 پایتخت مشــکاتی دارد که باید رســیدگی شود .

وی با اشــاره به آغاز فعالیت اســتاندار جدید البرز 
در نخســتین روز هفته جــاری افــزود: رویکردها 
و برنامه هــای اســتاندار نشــان از نگاه ویــژه این 
 مقــام عالی اســتان بــه تولیــد و اقتصــاد دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
البرز بیان کرد: با توجه به انتخاب سه مولفه مهم تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی رهبر معظم انقاب 
به عنوان شــعار امسال به یقین تشکیل انجمن های 
موثــری مانند انجمــن صادرکنندگان مــی تواند 
 نقش مهمی در زمینه اقتصاد اســتان البرز ایفا کند.
وی در ادامه گفت: با توجه به رســالت اتاق بازرگانی 
البرز در راستای حمایت از کسب و کارهای مختلف، 
این مجموعه با تشکیل انجمن های تخصصی به دنبال 

خدمت بیشتر به فعاالن اقتصادی است.
رضایی عنوان کرد: اتــاق بازرگانی البرز با تمامی 
امکاناتی که در اختیار دارد در قالب برگزاری جلسات 
با مســئوالن ملی و اســتانی به دنبال پیگیری رفع 
 مســائل و مشــکات فعاالن اقتصادی بوده است.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشــته مسائلی مانند 
قطعی مدت دار برق صنایع و یا کمبود زیرساخت های 
گازرسانی در سطح شهرک های صنعتی مشکاتی 
را برای صنایع اســتان ایجــاد کرد که هنوز هم این 
معضات بطور کامل مرتفع نشــده اســت، افزود: 
به دنبال حل ریشــه ای این مشــکات هستیم تا 
در ســال های آینــده مجدد بــرای تولیدکنندگان 
 و صاحبــان صنایــع این موارد دردســاز نشــوند .

وی با اشاره به طرح مسئله بازگشت ارزهای حاصل 
از صادرات به عنوان معضل جدی که صادرکنندگان 
استان و به تبع کشور درگیر آن هستند، تشریح کرد: 
در بسیاری موارد این مسئله سبب پایین آمدن انگیزه 
صادرکننــدگان و به تبع آن کاهش صادرات شــده 

است.
رضایی ادامه داد: در این مورد طی جلسات متعدد 
از جمله نشست با مسئوالن بانک مرکزی خواستار 
تصمیمات سازنده شــدیم، طرحی در این مورد به 
مجلس ارسال شده بود که صادرکنندگان در صورت 
باز نگردانــدن ارزهای صادراتی تــا دو برابر رقم آن 
 جریمه شــوند که خوشبختانه این تصمیم لغو شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق 
بازرگانی البرز با اشاره به خدمات مشاوره ای اتاق در 
زمینه بیمه، مسائل بانکی، مالیاتی و یا کشاورزی گفت: 
به دنبال بهبود فعالیت ها در تجارت و تولید هستیم، از 
سویی با ایجاد انجمن های تخصصی درصدد هستیم 
که اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی برای فعاالن 

اقتصادی موثر واقع شود.

وزیر کشور با اشــاره به معارفه استاندار جدید 
البــرز عنوان کرد که تامین رضایت مردم به طور 
 طبع کار اصلی اســتاندار جدید این استان است.

احمد وحیدی در حاشــیه آیین تودیع و معارفه 
اســتانداران جدیــد البرز در جمــع خبرنگاران 
افــزود: مجتبــی عبداللهــی اســتاندار جدید 
البــرز یک فــرد جهــادی، پرکار و با پیشــینه 
ارزشــمندی در حوزه های مختلف ســازندگی، 
فرهنگــی و اجتماعــی بوده و کارهــای بزرگی 
 را نیــز در تهران به ســرانجام رســانده اســت.

وی با بیان اینکه استاندار جدید البرز در بسیاری از 

پروژه های مهم نقش تعیین کننده ای داشته اند 
اظهار داشت: مجموعه صفات شخصی و تجربیات 
ایشان وزارت کشور را به این نتیجه رساند که وی 
را به عنوان استانداری البرز معرفی که با استقبال 
 مواجه و با رای قاطع هیات دولت اســتاندار شد.

وحیدی ادامه داد: به طــور طبع تمام تجربیات 
ارزشمندشان در کنار روحیه جهادی که دارند امروز  
 بایســتی در اختیار مردم استان البرز قرار بگیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه و کاستی های این استان در 
حوزه های مختلف باید رفع شود تصریح کرد: تامین 
 رضایت مردم کار اصلی اســتاندار جدید ما است.

مجتبی عبداللهی به عنوان هفتمین اســتاندار 
البرز در جلســه هیــات دولــت روز ۱۶ آبان ماه 
رای اعتماد را برای سکانداری استان البرز گرفت 
تا با اســتفاده از ظرفیت های بالقوه این اســتان 
 در مســیر آبادانی و توســعه کشــور پیش رود.

 عبداللهی به عنوان هفتمین استاندار البرز متولد 
۱۳۴۵ است و ســوابقی همچون مدیرکلی اداره 
اوقاف استان تهران، شهرداری مناطق ۲۰ و هفت 
تهران، معاون خدمات شــهری و محیط زیست 
شــهرداری تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی 

شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان البرز گفت: اجرای کامل سیاست ها 
و برنامــه هــای جدیــد وزارت صمــت در 
حوزه تنظیم بازار در ســطح اســتان البرز، 
 با جدیــت تمــام در دســتور کار اســت.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان البرز گفت: اجرای کامل سیاست ها 
و برنامــه هــای جدیــد وزارت صمــت در 
حوزه تنظیم بازار در ســطح اســتان البرز، 
 با جدیــت تمــام در دســتور کار اســت.

 »رامیــن ربیعی« در جلســه تنظیــم بازار 
استان تاکید کرد: بنا بر ساز و کارهای جدید 
وزارت صمت، ایجاد تحول جدی در ساختار 
مدیریت بازار در اولویت کاری این وزارتخانه و 
دستگاه های تابعه و سازمان های صمت استانی 

قرار دارد.
وی اضافه کرد: در همین راســتا کارگروه 
ویژه ای در اســتان تشــکیل شــده که به 
صورت مســتمر روند تکمیــل و راه اندازی 
کامل سامانه جامع تجارت به عنوان فرآیندی 

کاما هوشــمند جهت رصد تامین و توزیع 
 کاال در ســطح اســتان را دنبــال می کند.
ربیعی تصریح کرد: رصدپذیری جریان کاال، 
اصاح ســاز و کارهای نظارتی، برنامه ریزی 
منسجم برای تأمین مواد اولیه، بهبود کارایی 
سیاســت های قیمت گذاری کاال و ارزیابی و 
رتبه بندی و اعتبارسنجی فعاالن زنجیره تأمین 
و توزیع از جمله اهدافی اســت که با اجرای 
ســازوکارهای جدید تنظیم بــازار در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت حاصل خواهد شد.

وزیر کشور: تامین رضایت مردم کار اصلی استاندار جدید البرز است 

پیگیری مجدانه سیاست ها و برنامه های جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار 

 اســتاندار البرز گفت: اولویت های استان به ویژه در 
حوزه اقتصــادی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مانند 
 تولید، اشتغال و فعالیت های مولد مد نظر قرار می گیرد.
مجتبــی عبداللهی بعــد از بعد در مراســم معارفه 
و تودیــع اســتانداران البرز در جمع خبرنــگاران در 

خصوص برنامه های خــود به عنوان اســتاندار البرز 
اظهار کرد: با پشــتکار و همدلی که ایجاد خواهد شد 
بــا در نظر گرفتن اولویت هایی که اســتان به ویژه در 
حوزه اقتصادی با ابعاد مختلف مانند تولید، اشــتغال 
 و فعالیت هــای مولــدی دارد کار را آغــاز می کنیم.

وی بیــان کــرد: بــر ایــن اســاس از تمــام توان 
می کنیــم. اســتفاده  داریــم  کــه  ارتباطاتــی   و 

استاندار البرز متذکر شد: امید است با تاشی که صورت 
خواهد گرفت در طــول دوره خدمت کارهای خوب و 

ارزشمندی برای مردم استان البرز انجام گیرد.

استاندار البرز:

 اولویت های اقتصادی البرز مد نظر قرار می گیرد

شماره ۵۷/ آبان ماه ۱۴۰۰



در استان   ۳

طی مراســمی که با حضور دکتر 
حیدری مدیرکل بهزیســتی استان 
البرز، دکتر پور سلیمانی مدیرکل ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
البرز، حجت االســام راســت روش 
رییس سیاســت گذاری شورای ائمه 
جمعه البرز، قاضی خانی رییس استان 
قدس رضوی نمایندگی البرز، رییس 
دانشگاه مشــکات البرز و مدیرکانون 
های مســاجد البــرز در مصلی کرج 
برگزار گردید تعداد ۷۰ دستگاه ویلچر 
 به جامعه هدف بهزیســتی اهدا شد

 در این آیین دکتر »اسداهلل حیدری« 
با اشاره به فعالیت های بهزیستی گفت 
: یکی از اهداف انقاب شــکوهمند 
اســامی بسط و گســترش عدالت 
اجتماعی است و توجه به گروه های 
آســیب پذیر، فرودست و مستضعف 

جامعه همواره مورد تأکید امام خمینی 
)ره( و رهبر معظم انقاب بوده است 
به همین دلیل ســازمان بهزیستی 
از اوایــل انقــاب به همت شــهید 
 بزرگوار فیاض بخش تأسیس گردید.

وی افزود: ســازمان بهزیستی عاوه 
بر افراد دارای معلولیت متولّی ســایر 
اقشار جامعه همچون زنان سرپرست 
خانــوار، کــودکان بی سرپرســت، 
ســالمندان، معتادیــن میباشــد و 
همچنین مشاوره های پیش و حین 
و پــس از ازدواج، اورژانس اجتماعی، 
آزمایشات ژنتیک وخیلی از فعالیت 
های متعدد دیگر توســط ســازمان 
بهزیستی پیگیری میشود به طوریکه 
 ۱۸۴ ریز فعالیت را شــامل میشود.

وی ادامــه داد:یکی از گروه هایی که 
از بدو تأســیس ســازمان بهزیستی 

مورد توجه قرار گرفت، اقلیت بزرگ 
اجتماعی به نام افراد دارای معلولیت 
بود و ما در این گروه، افراد توانمندی 
در حوزه هــای مختلــف داریم که 
اگــر جامعه دچار معلولیت نباشــد 
 استعداد این افراد شکوفا خواهد شد.

دکتر حیــدری ادامــه داد: در حوزه 
تحصیلی افــراد نابینایی داریم که در 
مقطع دکترا و فوق لیسانس مشغول به 
تحصیل میباشند در حوزه های ورزشی 
همانگونه که همگی شاهد بودیم در 
مسابقات پارالمپیک و در سطح بین 
المللی خوش درخشیدند و افتخارات 
 بزرگی برای کشور عزیزمان رقم زدند.

وی افزود: یا طی ســالهای گذشــته 
شاهد بودیم در مسابقات قرآن کریم 
در میان کشــورهای اســامی یک 
 فرد نابینا مقام اول را کســب نمود.

مدیرکل بهزیســتی البرز افزود: این 
افراد توانمندی های بسیاری دارند که 
اگر مورد توجه قرار نگیرد از بین میرود 
و نمیتوانند در عرصه اجتماع آن را به 
منصه ظهور برسانند و به عنوان یک 

عضو مؤثر جامعه ایفاء نقش کنند.

 فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: پلیس 
حافظ امنیت اســت و آمادگی ایــن را دارد در 
مأموریت های شــهرداری کــه مأموریت های 
 نظام اســت همــکاری الزم را به عمــل آورد.

 ســردار عباســعلی محمدیــان در دیــدار با 
مصطفی ســعیدی ســیرایی، شــهردار کرج 
با تبریــک مجــدد انتصــاب وی و خداقوت 
به مدیریت قبلــی این مجموعــه اظهار کرد: 
تعامــل و همــکاری مجموعه شــهرداری و 
نیروی انتظامی می تواند کارگشــای بسیاری از 
 موضوعات در اســتان به ویژه شهر کرج باشد.
وی بیان کــرد: پلیس حافظ امنیت اســت و 

آمادگی این را دارد در مأموریت های شهرداری 
که مأموریت های نظام است همکاری الزم را به 
عمل آورد و در کنار مجموعه شما باشد و خدمت 
 رســانی به شــهروندان را افتخار خود می داند.
فرمانــده انتظامــی اســتان البرز با اشــاره به 
اینکه تحقق امنیــت در جامعه بــا همکاری 
همه دســتگاه های اجرایی میســر می شــود، 
تصریــح کرد: تقویت تعامــات دوجانبه مردم 
و دســتگاه ها بــا نیــروی انتظامــی در روند 
 دســتیابی به امنیت پایدار نقــش مهمی دارد.

وی خاطرنشــان کرد: خدمت رســانی به مردم 
هدف مشــترک پلیس و شــهرداری اســت 

و امیدواریــم بتوانیــم به خوبی پاســخگوی 
 مطالبــات و نیازمندی هــای مــردم باشــیم.
ســردار محمدیــان افــزود: امــروز پلیس در 
بخش های مختلف جامعه حضور چشــمگیر 
دارد، چراکــه تأمین نظم و امنیت شــرط الزم 
 بــرای فعالیت آحــاد مختلف اجتماع اســت.

وی با ابراز امیــدواری از اینکه بتوانیم به خوبی 
پاسخگوی مطالبات و نیازمندی های مردم باشیم، 
متذکر شــد: تولید و استقرار امنیت در جامعه 
جز با قانونمداری که موجب کاهش آسیب های 
اجتماعی و ارتقای احســاس امنیت و آرامش 

شهروندان است، حاصل نمی شود.

تعداد 70 دستگاه ویلچر به جامعه هدف بهزیستی اهداء شد

اخبارآمادگی پلیس البرز برای همکاری در مأموریت های شهرداری کرج

مجله آرشیو رازی در پایگاه 
استنادی PMC نمایه شد

سردبیر مجله آرشیو رازی از نمایه شدن  مجله علمی 
تحقیقاتی آرشیو رازی در پایگاه استنادی PMC خبر 
داد و گفت: این مجله با قدمت بیش از ۸۴ سال اولین 

مجله علمی تحقیقاتی کشور و خاورمیانه است.
نمایه شدن  اهمیت  به  اشاره  با  مدنی  دکتر رسول 
مجات حوزه پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی و 
بیولوژی در این نمایه سازها اظهار کرد: سال هاست 
به  جستجویی  موتور  تحت  امریکا  ملی  کتابخانه 
و  دامپزشکی  پزشکی،  حوزه  مجات  مد  پاب  نام 
علوم زیستی را بر اساس برخی معیارهای علمی و 
تکنیکی ارزیابی کرده و بر اساس آن، برخی مجات 
را مجاز می کند تا امکان نمایه سازی در پایگاه های 
 استنادی مرتبط با این کتابخانه برای آنان فراهم شود.
سردبیر مجله آرشیو رازی با بیان اینکه حدود یک سال 
صرف اقدامات تکنیکی و ایجاد زیرساخت الزم برای 
فایل های xml مورد نیاز و رفع اشکاالت موجود شد، 
گفت: پس از ارزیابی علمی مجله و استانداردسازی های 
ویژه مرتبط با نمایه سازی ها، موفق شدیم ۵۵ مقاله آخر 
 را به عنوان مقاالت معتبر در پایگاه pmc نمایه کنیم.
نهایت  در  گوناگونی  و  تنوع  این  اینکه  بیان  با  وی 
را  رازی  آرشیو  در  موجود  مقاالت  ارجاعات  میزان 
افزایش می دهد، اضافه کرد: یکی از بن بست هایی 
که مجات برای ورود به ISI با آن روبرو هستند، 
موضوع اینترنشنال بودن و ارجاعات است که با ورود 
مجله آرشیو رازی به مدالین و PMC ، تاثیر آن را 
در آینده ای نیزدیک خواهیم دید که تا چه اندازه 
ارتقا عملکرد و سایتیشن ها تغییر می کند و مطمئنا 
 با توجه به شرایطی که داریم وارد ISI خواهیم شد.

این  کرد:  تاکید  رازی  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
اتفاق حاصل زحمات و کار مداوم تیمی در حدود 
نزدیک  به  صفر  نقطه  از  که  بود  گذشته  سال   9
روند،  این  ادامه  با  است  امید  و  ایم  رسیده   ۱۰۰
این  شود؛  حفظ  همچنان  مقاالت  علمی  کیفیت 
بهبود کیفیت  در  بسیار مهمی  فاکتور  موضوع که 
اعضای  نیازمند همت شایسته  محسوب می شود، 
 هیئت علمی موسسه و سایر محققین کشور است.
سردبیر مجله آرشیو رازی با بیان اینکه این مجله در 
سامانه SIDعلمی پژوهشی مربوط به کشور ایران نیز 
تایید شده است، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک با 
رفع اشکاالت موجود به زودی این مجله در ISI نیز 

نمایه خواهد شد.

جنبش جهادی بررسی و رفع 
مشکالت کارآفرینان ایجاد می شود

محمود کریمی بیرانوند در آیین گشایش هفته جهانی 
کارآفرینی که با حضور دکتر عبدالملکی وزیر تعاون،کار 
معاونت، خانه  این  برگزار شد، گفت:  اجتماعی  رفاه  و 
 کارآفرینان است و ما وظیفه ای جز حمایت از آنها نداریم.

وی خاطرنشان کرد: خادم مردم و کارآفرینانی هستیم که 
 مشکات اقتصادی و بیکاری مردم را مرتفع می کنند.

کریمی تاکید کرد: خبر خوب در دولت سیزدهم این 
است که از این پس، به جای این که منتظر بمانیم تا 
موانع  و  مشکات  رفع  مجوز،  صدور  برای  کارآفرینان 
 خود، به سراغ ما بیایند، ما به دنبال آنها خواهیم رفت.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال خاطرنشان 
را  کارآفرینی  توسعه  کلمه  کنیم،  می  تاش  کرد: 
کنیم. تقویت  جهادگونه  اقدامی  با  و  قدرت  همه   با 

به  ماه  آبان   ۲۳ یکشنبه  روز  تا   ۱۷ دوشنبه  روز 
است. شده  نامگذاری  کارآفرینی  جهانی  هفته   عنوان 

دوشنبه  ۱۷ آبان به عنوان»کارآفرینی، تولید و اشتغال 
پایدار«، سه شنبه ۱۸ آبان» کارآفرینی، مانع زدایی و 
مبارزه با فساد«،  چهارشنبه ۱9 آبان»کارآفرینی و فناوری 
های نوین«، پنج شنبه ۲۰ آبان»کارآفرینی و زنان«، جمعه 
۲۱ آبان»کارآفرینی اجتماعی«، شنبه ۲۲ آبان » نهادها، 
بنیادها و شبکه سازی کارآفرینی« و  یکشنبه ۲۳ آبان » 

کارآفرینی، آموزش و مشاوره« نامگذاری شده است.

آموزش اصولی باعث تعالی رفتار کارکنان ناجا می شود

صنعت هسته ای ما معطل مذاکرات نیست

جانشــین پلیس پیشــگیری ناجا گفت: 
نیروی انتظامــی با اجــرای دوره های تعالی 
رفتار و آمــوزش کاربردی به دنبــال ارتقای 
 کیفیــت خدمات دهــی بــه مردم اســت.
ســردار رضا بنی اســدی فر در دوره تربیت و 
تعالی کارکنان پلیس اســتان البرز با اشاره به 
اهمیت تعالی رفتار صیانتی پلیس، حرکت از 
نقطه موجود به نقطــه مطلوب را رمز پویایی 
یک ســازمان و یک مجموعه دانست و اظهار 
کــرد: ناجا یکی از ســازمان هایی اســت که 
بیشــترین ارتباط را با مردم و دیگر سازمان ها 
دارد کــه بــا رعایــت دســتورالعمل حقوق 
شــهروندی، مأموریت های محوله و اقدامات 
الزم در راســتای ارتقا ی نظــم و امنیت در 
 سطح جامعه را به نحو مطلوب انجام می دهد.
وی با اشاره به تاکید فرمانده معظم کل قوا مبنی 

بر اینکه ناجا در عین اقتدار و برخورد با مجرمان 
باید یار مهربان مردم باشد، افزود: نیروی انسانی 
پلیس به عنوان ســرمایه اجتماعی سازمان از 
اهمیــت باالیی برخوردار هســتند و در نظام 
ارزشــی جامعه به عنوان نیروی تأمین کننده 

 امنیت، باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شوند.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه 
اهتمام به رشد و تعالی کارکنان پلیس منجر 
به رشــد و ترقــی جامعه می شــود، تصریح 
کرد: داشــتن روحیه باال و جهــادی در بین 

کارکنان، باعــث ارتقای بازدهی مأموریت ها و 
 در نتیجه باال رفتن امنیت شهروندان می شود.
وی با تبیین نحــوه برخورد مأموران پلیس با 
شهروندان، تصریح کرد: برخورد مناسب مأموران 
پلیس با شهروندان موجب افزایش اعتماد مردم 
 و باال رفتن سرمایه اجتماعی پلیس می شود.
سردار بنی اسدی فر با بیان اینکه علمای دینی 
غبطه به جایگاه پلیسی ما در تأمین امنیت را 
می خورند، اظهار داشــت: شاید از لحاظ مالی 
شغل پلیس دارای مزایای چشمگیری نباشد، 
اما شک نکنید که اقدامات شبانه روزی مأموران 
 در نزد پروردگار از جایگاه واالیی برخوردار است.

گفتنی است، جانشین پلیس پیشگیری ناجا 
در پایــان از اقدامات رئیس و مجموعه پلیس 
پیشگیری اســتان البرز در برگزاری دوره های 

تربیت و تعالی کارکنان تقدیر کرد.

نماینده مــردم کرج، فردیس و اشــتهارد 
در مجلــس شــورای اســامی با اشــاره به 

اینکه فعالیت هســته ای از سر گرفته است و 
معطل مذاکرات نیســت، گفت: دست ما در 
مذاکرات پر اســت و در ایــن دور اتاف وقت 
به ضرر طرف غربی اســت چــرا که صنعت 
 هســته ای ما منتظر این مذاکرات نیســت.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و 
اشتهارد در مجلس شورای اسامی، با اشاره دور 
جدید مذاکرات ایران و سه کشور غربی اظهار 
داشــت: باید توجه داشته باشیم که ماهیت و 
جنس این دور از مذاکــرات با دوره های قبل 
متفاوت است. در دور قبل ما تمام تعهداتمان 

را عمل کرده بودیم و کشــور معطل مذاکرات 
 مانــده بود اما امروز به این شــکل نیســت.
این نماینده مجلس با اشــاره به ورود مجلس 
به موضوع دفاع از حقوق هســته ای و مصوبه 
مهمی که در حوزه داشــت، اظهار کرد: امروز 
فعالیت های هســته ای در کشور از سرگرفته 
شــده است و حتی غنی ســازی تا سقف ۲۰ 
درصد و ۶۰ درصد هم در حال انجام اســت. 
دســت ما در مذاکرات پر اســت و در این دور 
اتاف وقت به ضرر طرف غربی اســت چرا که 
 صنعت هسته ای ما منتظر این مذاکرات نیست.

عباسی تاکید کرد: خواسته های ما روشن است. 
ما باید اطمینان حاصل کنیم که تحریم هایی 
که علیه ایران به ناحق وضع شده برداشته شده 
 و در این مورد هم راستی آزمایی صورت گیرد.
وی بــا بیان اینکــه تنها با کشــورهایی که 
در برجام هستند مذاکره انجام می شود، تصریح 
کرد: دولت قبل تعهدات مارا  را یک طرفه انجام 
داد و آمریکا به راحتی از این تعهد خارج شد. 
اگر شرایطی تعریف می شد که طرفین تعهدات 
خود را پایاپای اجرا می کردند امروز بسیاری از 

مشکات را در این حوزه نداشتیم.

شماره ۵۷/ آبان ماه ۱۴۰۰
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داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا عاطفی، حمیدرضا 
زید  پور،  اخوان، محسن رجب  اردالن، هنگامه 
اعضای  اهلل طلوعی و مسعود شعاری به عنوان 
 هیئت مدیره خانه موسیقی ایران انتخاب شدند.

خانه  از  نقل  به  البرز،  طلوع  گزارش  به 
ایران  موسیقی  خانه  عمومی  موسیقی، مجمع 
مدیره  هیئت  اعضای  حضور  با  آبان ماه   ۲۳
کانون های ده گانه جهت انتخابات هیئت مدیره 
استادجلیل  سالن  در  موسیقی  خانه  بازرس  و 
شد. برگزار  ایران  هنرمندان  خانه   شهناز 

حمیدرضا  جلسه،  این  ابتدای  در 
نوربخش)مدیرعامل(، آذر هاشمی)بازرس قبلی( 
گزارش های خود را از فعالیت های دوره قبلی هیئت 
مدیره خانه ارائه کردند. سپس تقی ضرابی)رئیس 
هیئت مدیره قبلی خانه موسیقی(، در جایگاه 

حاضر شد و استعفای هیئت مدیره دوره پیش 
را اعام کرد. در ادامه هیئت رئیسه مجمع جهت 
 اداره جلسه و برگزاری انتخابات تشکیل گردید.
خانه  مدیره  هیئت  در  عضویت  کاندیداهای 

موسیقی به ترتیب حروف الفبا علیرضا آزادگان 
مهر، هنگامه اخوان، حمیدرضا اردالن، داریوش 
پیرنیاکان، محسن رجب پور، امیرعباس ستایشگر، 
مسعود شعاری، امیرپدرام طاهریان، زیداله طلوعی، 

حمیدرضا عاطفی، محمدجلیل عندلیبی، هادی 
خسروبهرامی،  بازرسی  کاندیداهای  و  منتظری 
شدند. اعام  هاشمی  آذر  و  عزیزی   علی 
در ادامه هریک از کاندیداها به معرفی خود و برنامه 
هایشان برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی خانه 
 موسیقی پرداختند و سپس رای گیری آغاز شد.

پس از شمارش آرا، داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا 
عاطفی، حمیدرضا اردالن، هنگامه اخوان، محسن 
رجب پور، زید اهلل طلوعی و مسعود شعاری به 
عنوان اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران 
و امیرعباس ستایشگر )علی البدل اول( و علیرضا 
شدند. انتخاب  دوم(  البدل  مهر)علی   آزادگان 

اصلی  بازرس  عنوان  هاشمی به  همچنین آذر 
هیئت مدیره و خسرو بهرامی )بازرس علی البدل( 

انتخاب شدند.

و  نویسنده  فاح  توده  لطفعلی  استاد 
کارگردان تئاتر ایران در آیین اجرای نمایش 
خوانی »نمایشنامه پرواز« به کارگردانی دنیا 
نقیبی، با بیان اینکه با هنر نمایش حال دل 
به  نمایش  هنر  افزود  میشود،  خوب  آدم 
کودکان و نوجوانان اعتماد به نفس، قدرت 
بیان، جرات حضور، تشخص و شادابی می 

دهد.
ادامه  در  پرواز«   »نمایشنامه  نویسنده 
بیان داشت، حضور  سخنرانی کوتاه خود 
مادران و پدران در کنار کودکان و نوجوانان 
شان برای تمرین و اجرای یک اثر هنری، 
چنان در شکل گیری شخصیت اجتماعی 
آنان تاثیر گذار است که با هیچ متد تربیتی 
دیگر قابل مقایسه نیست. بنابراین خانواده ها 
به این نکته توجه اساسی داشته باشند که 
حضور آنها فقط یک اتفاق ساده محافظتی 
نیست بلکه تکمیل شخصیت پردازی عزیزان 
خود در عرصه فعالیت های اجتماعی است.

از  قدردانی  و  تقدیر  با  فاح  توده  استاد 
کارگردان نمایش و عوامل اجرایی و بازیگران 

نمایش خوانی، نمایشنامه پرواز اظهار داشت؛ 
خانم دنیا نقیبی با به اجرا گذاشتن نمایش 
را  مخاطبان  همه  دل  حال  پرواز  خوانی 
خوش کردند. و این اجرای موفق این گروه 

قابل تحسین است. 
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از موسسه 
فرهنگی شهر سایه و اساتید معزز و مدیران 
شایسته آن افزود استعداد یابی و آموزش و 
تقویت بنیه هنری کودکان و نوجوانان امر 
خطیری است که خوشبختانه این موسسه 

است.  آمده  بر  بخوبی  آن  عهده  از   وزین 
مدیران  از  البرزی  کارگردان  و  نویسنده 
شایسته و مالکیت فرهیخته مجموعه بزرگ 
و بینظیر رفاهی و اقتصادی مهراد مال تشکر 
ویژه ایی داشت که بستر فعالیت هنرمندان 

عزیز البرزی را فراهم کرده اند.
الزم به یادآوری است که نمایشنامه »پرواز 
» به نویسندگی استاد لطفعلی توده فاح و 
کارگردانی خانم دنیا نقیبی و به تهیه کنندگی 
موسسه فرهنگ شهر سایه روز شنبه بیست 

 و دوم آبان در مهراد مال کرج با هنرمندی:
9 بازیگر کودک و نوجوان در ساعت ۱۸ 

خوانش شد.
چون  ای  فرهیخته  هنرمندان  همچنین 
اقایان بهمن بهمن دار،علی ذبیحی، رضا رباط 
جزئ، رامین موالیی، شوندی، مهری، مهدی 
یغمایی، عبدالرضا یعقوبی، حسین روستا، 
دکتر  رحیم خستو، مجید کوچکی و سرکار 
 خانم هانیه کریمی به تماشای کار نشستند.

بازیگران به تربیت ایفای نقش:
روشنک لنگری
نیروانا کوچکی
آبتین مرادی 
آیناز خرمی 
غزل صادقی

امیرپارسا حسین پور
سارینا پیداوس 

دانیال نیکا
رها لنگری

عوامل صحنه:

دستیارکارگردان: کیمیا حمزه 
مدیرتولید: شیرین عباسی

عکاس: دنیا خشنو
گریمور: علی اکبر صادقیان 

نوازنده: امیر رفیعا

سایه  شهر  فرهنگ  موسسه  کننده:   تهیه 
مالک  کاظمی  آقای  جناب  از  تشکر  با 
مدیر  خستو  دکتر  آقای  جناب  و  محترم 
مهرادمال هنری  فرهنگی   مجموعه 
رئیس  مایی  رامین  آقای  آیین  این  در 
انجمن نمایش کرج که بیست هفت سال 
پیش در همین نمایش نقش آفرینی کرده 
بازیگران  صحنه  روی  در  حضور  با  بودند 
دادند.  قرار  محبت خود  مورد  و  تشویق  را 
 ایشان با بیان کوتاهی تشکیل انجمن نمایش 
 کودک و نوجوان را به مخاطبان وعده دادند.
جناب آقای بهمن بهمن دار هنرمند پیش 
کسوت البرزی و رضا رباط جزی نیز با بیانات 
کوتاهی، در روی صحنه بازیگران نمایش پرواز 

را مورد تشویق قرار دادند.

مدیر کل آموزش و پرورش البرز گفت: مهدیس 
اخاقی از دانش آموزان این استان به مرحله 
المللی جشنواره قصه گویی راه یافت.  بین 
ساالر قاسمی اظهارداشت: بیست  و سومین 
کانون  قصه گویی  بین المللی  جشنواره 
امسال  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
فراخوان  است«  ساختنی  »آینده  شعار  با 
آموزان  دانش  از  اخاقی  مهدیس  که  شد 
شهرستان ساوجباغ در مرحله منطقه ای 
کرد. افتخارآفرینی  استان  برای  ملی««   « 

با  آموز   دانش  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  خورشید«   و  بلور  »گل  قصه  ارائه  
جمع   در  و  شد  برگزیده  استانی  بخش 
برگزیده    ۴۱ و  ملی  بخش  برگزیدگان 

گرفت. قرار  المللی  بین  مرحله  به   راه یافته 
مدیرکل آموزش و پرورش البرز تصریح کرد:  

و  ملی  بخش  در ۲  گویی  قصه  جشنواره  
بین المللی برگزار شد که دختران و پسران 

 ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در آن  شرکت کردند.
هزینه  بدون  و  ساده  ابزاری  را  قصه  وی 
اضافه  و  دانست  ارتباط  برقراری  برای 
را  قصه  مدرسه  و  خانه  در  باید  کرد: 
زیبایی  مهارت های  از  و  نکنیم  فراموش 
کسب  قصه گویی  در  کرونا  دوران  در  که 
ببریم. بهره  آینده  نیزدر  این   کرده 
داد:  ادامه  البرز  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
برگزیدگان نهایی این جشنواره  پس از رقابت در 
 مرحله ی بعد در شب یلدا معرفی خواهند شد.
جشنواره  سومین  و  بیست   پایانی  مرحله 
بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری 
 همزمان با شب یلدا ۱۴۰۰ برگزار می شود.
استان البرز حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد.

اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

 »با هنر نمایش حال دلتان خوب می شود«

خبردانش آموز البرزی به مرحله بین المللی جشنواره قصه گویی راه یافت

اعالم برنامه تاالرهای نمایشی تئاتر شهر
معرفی مهمان جدید 

تاالر چهارسو

برنامه این هفته تاالرهای نمایشی تئاترشهر در حالی 
اعام شد که با پایان گرفتن دو نمایش »افسانه ببر« در 
تاالر چهارسو و »داستان باغ وحش« در تاالر قشقایی، 
 یک نمایش جدید میزبان مخاطبان تئاتر خواهد بود.
به گزارش طلــوع البرز، به نقــل از روابط عمومی 
مجموعه تئاتر شــهر، برنامه این هفتــه تاالرهای 
نمایشی تئاتر شــهر در حالی اعام شد که با پایان 
گرفتن ۲ نمایش »افســانه ببر« در تاالر چهارسو و 
»داستان باغ وحش« در تاالر قشقایی، یک نمایش 
جدید در تاالر چهارســوی ایــن مجموعه پذیرای 
 دوستداران تئاتر در کنار آثار نمایشی دیگر خواهد بود.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته پس از پایان 
گرفتن نمایش »افسانه ببر« به کارگردانی صدرالدین 
زاهد که روز جمعه بیست و یکم آبان ماه به اجرای 
خود در تاالر چهارسو پایان داد، نمایش »بابا آدم« به 
نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج از روز چهارشنبه 
بیست و ششم آبان ماه در این تاالر به صحنه خواهد 

رفت.

شماره ۵۷/ آبان ماه ۱۴۰۰



اجتماعی  5 

فرماندهی  کننده  هماهنگ  معاون   
 ۴۷ دستگیری  از  البرز  انتظامی 
ارتقای  طرح  اجرای  در  سارق 
ساعت   ۴۸ طی  اجتماعی  امنیت 
داد. خبر  کرج  شهرستان  در   گذشته 

گودرزی  معظمی  محمد  سرهنگ 
این  دستگیری  با  داشت:  اظهار 

در  سرقتی   اموال  فقره    ۷۵ سارقان 
شد. کشف  کرج  مختلف   مناطق 

این  اجرای  در  کرد:  اضافه  وی 
مسروقه  خودرو  دستگاه   ۱۲ طرح 
پاک  خودرو  دستگاه    ۸۱ و  کشف 
موتور  ۷۴دستگاه  و  مخدوش 
شد. توقیف  مدارک  فاقد   سیکلت 

معظمی گودرزی افزود: همچنین جمع 
شهر  سطح  از  متجاهر  معتاد  آوری۶۰ 
کرج و  انتقال به مراکز باز پروری از دیگر 
 برنامه های اجرا شده در این طرح بود .

مستمر  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی  امنیت  ارتقاء  های  طرح 
از  شهروندان  رضایتمندی  موجب 

پلیس شده است خاطر نشان کرد: به 
اطمینان  کرج  شهرستان  عزیز  مردم 
بامخان  برخورد  به  که  دهیم  می 
داد. خواهیم  ادامه  جدیت  با   امنیت 

و  اجتماعی  امنیت  ارتقای  های  طرح 
به  البرز  دراستان  آلوده  نقاط  پاکسازی 

صورت مستمر اجرا می شود.

اعمال  از  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
ابتدای  از  محدودیت  های هوشمند کرونایی 
پایه  حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  آذر 
محدودیت های  سامانه  در  داده ها  تحلیل 
بر  است.  واکسیناسیون  اساس  بر  هوشمند 
افرادی  برای  محدودیت هایی  اساس  این 
می شود. اعمال  نکرده اند  تزریق  واکسن   که 

علمی  کمیته  عضو  قانعی  مصطفی  دکتر 
کشوری کرونا  درباره آخرین خبرها از اجرای 
که  کرونایی  هوشمند  محدودیت های  طرح 
و  سفرها  در حوزه  آذر  ابتدای  از  اعام شده 

سامانه  شد  اعام  گفت:  می شود،  اجرا  تردد 
امید اجرایی می شود و قبا هم این موضوع 
در ستاد ملی کرونا تصویب شده است. البته 
کار در این سامانه روزبه روز که پیش می رود، 
تقویت هم می شود. این سامانه در ۳ استان 
پایلوت  غربی  آذربایجان  و  کردستان  قزوین، 
شد و به جای اینکه در زمینه محدودیت های 
شوند  محدودیت  شامل  مردم  کل  کرونایی، 
می شوند. شامل  هدف  گروه های   فقط 
او افزود: فرآیند کار در این سامانه و در طرح 
محدودیت های هوشمند، بر اساس تحلیل و 

پایش اطاعات جمعی از تمام دستگاه های کشور 
است. یعنی همه اطاعات از همه دستگاه های 
موجود است و بر اساس رصد هوشمند در همان 
جایی که باید برای اعمال محدودیت ورود کنند، 
کار را پیش می برند. در حال حاضر پایه تحلیل 
داده ها در این سامانه بر اساس واکسیناسیون 
واکسن  که  افرادی  برای  که  به طوری  است 
 تزریق نکرده اند  محدودیت هایی اعمال می شود.
قانعی ادامه داد: در عین حال در زمینه تشخیص 
افراد کرونا مثبت هنوز بخش خصوصی را برای 
انجام تست در استان ها فراخوان نکرده اند که باید 

منتظر باشیم که مسئوالن استان ها و روسای 
 دانشگاه ها تثبیت شوند و این کار هم انجام شود.
بیان  با  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
بر  که  طرح  اجرای  از  مرحله  این  در  اینکه 
می شود،  فعا  انجام  واکسیناسیون  اساس 
آزادتر  کرده اند  تزریق  واکسن  که  افرادی 
واکسن  که  افرادی  حال  گفت:  هستند، 
به  دارند.  محدودیت هایی  نکرده اند  تزریق 
هواپیما سفر  با  اگر می خواهند  مثال  عنوان 
 کنند، باید حتما واکسن تزریق کرده باشند.

او افزود: در عین حال به تدریج این محدودیت ها 

و  تردد و سفر، سایر حوزه ها  بر حوزه  عاوه 
اقدامات را هم اعم از حوزه های حمل و نقل، 
فرهنگی و... دربر می گیرد. اعمال محدودیت ها 
در قالب این سامانه به تدریج عاوه بر تردد و 
 سفرها، اتوبوس و تاکسی و... را هم دربر می گیرد.
قانعی توضیح داد: اکنون سامانه محدودیت های 
هوشمند برای اجرا از ابتدای آذر آماده است و 
زیرساخت ها تا حد ممکن متصل شدند. البته 
کار در قالب این سامانه پیش رونده است و به 
تدریج روزبه روز در حوزه های مختلف توسعه 

پیدا می کند.

 47 سارق در کرج دستگیر شدند 

اجرای محدودیت های هوشمند کرونایی از ابتدای آذر

با مصرف بیش از ۱۶۰ میلیون میلیون 
از   )CNG( فشرده  گاز  مکعب  متر 
این  عرضه  جایگاه   باب   ۵۲ طریق 
سوخت ملی و پاک در  استان به همین 
بنزین  میزان صرفه جویی در مصرف 

انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، 

شرکت  این  عمومی  روابط  سرپرست 
گفت: گرایش شهروندان به گاز طبیعی 
فشرده )CNG( افزایش یافته و طی ۷ 
ماه اول سالجاری بیش از ۱۶۰ میلیون 
از   )CNG( فشرده  گاز  مترمکعب 
در    CNG جایگاه  باب   ۵۲ طریق 
البرز عرضه شده که به همین  استان 
بنزین  میزان صرفه جویی در مصرف 

انجام شده است.
اجرای  با  اینکه  به  اشاره  با  قلندرزاده 
خودروهای  نمودن  سوز  دوگانه  طرح 
تعداد  بار(  وانت  و  عمومی)تاکسی 
متقاضیان استفاده از این سوخت پاک 
افزایش  یافته است گفت: شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بر 
اساس نیازسنجی انجام  شده، از سرمایه 

ایجاد  جهت  خصوصی  بخش  گذاران 
جایگاه CNG در سطح استان دعوت 

به عمل  می آورد.
احداث  با  افزود:  ادامه  در  قلندرزاده 
جایگاه CNG میتوان ضمن برگشت 
سرمایه  برای  زایی  درآمد  و  سرمایه 
عرضه  سازی  متعادل  موجب  گذاران، 

این سوخت پاک در استان شویم.

صرفه جویی 1۶0 میلیون لیتر بنزین در البرز

خبر

نرخ کرایه تاکسی 
دوباره افزایش یافت

  
افزایش  از  کشور  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
به  شهرها  برخی  در  تاکسی  کرایه  نرخ  مجدد 
 دلیل تورم و تغییر مکرر قیمت کاالها خبر داد.

در  به صورت فصلی  تقریبا  تاکسی ها  کرایه  نرخ 
خطوطی که به ویژه از تاکسی چرخشی استفاده 
می شود در حال تغییر و علت اصلی آن افزایش 
است. جامعه  در  تورم  نرخ  و  قیمت ها   گسترده 
تاکسیرانی  اتحادیه  عامل  مدیر  ضامنی،  مرتضی 
این  باید  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور 
افزایش به صورت مصوبه در شوراهای شهرها به 
این  ما  همه  مطلوب  کرد:  اظهار  برسد،  تصویب 
است که شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که هر 
سال با توجه به یک تورم متعارف قیمت گذاری ها 
به شورای شهرها ارسال و تصویب شود، اما االن 
از  تغییر مکرر قیمت ها در حوزه های مختلف  با 
 قطعات خودرو گرفته تا کاالهای اولیه روبرو هستیم.

وی افزود: جایی که سازمان های تاکسیرانی به این 
نتیجه برسد که همه چیز به واسطه این تورم گران 
شده و باید نسبت به اصاح قیمت کرایه اقدام کند، 
قانون یک فرایندی را تعریف کرده است که براساس 
آن باید پیشنهاد به شورای شهر برود و در صورتی که 
شورا مصوب کرد و به تایید فرمانداری مربوطه رسید، 
افزایش کرایه قانونی می شود، اما اگر شرایط مطلوب 

باشد تنها یک بار افزایش قیمت داریم.

مدیرکل مخابرات منطقه البرز گفت: 
اگر بدهی مشترکی بیشتر از ۲۰ هزار 
تومان باشد، در ماه اول خط یک طرفه 
از آن دو طرفه قطع می شود.  و بعد 

عبداهلل بیان با اشاره به گایه به حق 
مشترکین از قطعی گاه و بی گاه تلفن 
تجهیزات  و  کابل  سرقت  واسطه  به 
ابتدای سال  از  کرد:  اظهار  مخابراتی 
تا کنون سرقت کابل و تجهیزات برق 

در استان حدود شش میلیارد تومان 
 به مخابرات خسارت وارد کرده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه 
به اعتبارات موجود، جایگزینی تجهیزات 
نیست. ساده ای  کار  شده   سرقت 
کابل  پیش  چندی  داد:  توضیح  وی 
تلفن بخشی از فردیس به سرقت رفت 
که این سرقت منجر به قطعی تلفن 
است. از ۲۰۰۰ مشترک شده   بیش 

به  توجه  با  کرد:  اضافه  مسئول  این 
امکان  این  موجود،  محدودیت های 
کوچه  و  خیابان  هر  در  ندارد  وجود 
شرایط  امیدواریم  و  بگذاریم  مامور 
اقتصادی به سمت و سویی برود که 
 کمتر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی باشیم.
در  اینکه  به  درپاسخ  ادامه  در  بیان 
تلفن،  قبض  پرداخت  عدم  صورت 
آوری  جمع  بازه ای  چه  در  خط 
تا  مشترکی  اگر  گفت:  می شود، 
یک سال هزینه قبض تلفن خود را 
پرداخت نکند، خط او جمع آوری و 
می شود. واگذار  دیگری  متقاضی   به 
مدیرکل مخابرات منطقه البرز گفت: 
اگر بدهی مشترکی بیشتر از ۲۰ هزار 
تومان باشد، در ماه اول خط یک طرفه 

و بعد از آن دو طرفه قطع می شود.

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل   
البرز با اشاره به حادثه سیابی شدن 
آزاد راه شهید همت در جریان بارندگی 
های چند روز اخیر گفت : اجرای طرح 
آبخیزداری در محدوده این آزاد راه برای 
است. ضروری  حوادث  از   پیشگیری 
شامگاه  افزود:   فاح  رضا  محمد 
بارش  براثر  ماه   آبان   ۱۳ پنجشنبه 
شدید باران و سرازیر شدن گل و الی 
به آزاد راه شهید همت  تردد خودروها 
شد. اختال  دچار  آزادراه  این   در 

وی بیان داشت: در جریان این بارندگی 
در  شدید  های  آبگرفتگی  شاهد  ها 
که  بودیم  کرج   نمای  جهان  منطقه 
برای جلوگیری از تکرارچنین حوادثی به 
 اجرای طرح های آبخیزداری نیاز داریم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز  

ادامه داد: این آبگرفتگی زنگ خطری 
برای وقوع  احتمالی دیگر ناشی از  بروز 
سیاب است که باید هرچه سریع تر 
ازسوی دستگاه های اجرایی از جمله 
وزارت راه وشهرسازی ، منابع طبیعی 
 و شهرداری کرج مورد توجه قرار گیرد.

در  نخاله  انباشت  گفت:   نژاد  فاح 
مورد  باید  نیز  همت  اتوبان  محدوده 
پیگیری قرار گیرد چرا که همین امر 
بروز حوادث طبیعی از جمله سیل را 
 به هنگام بارش های شدید درپی دارد.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۳۰ تا 
البرز  در  ۱۳9۸ حدود  ۲۰۰ سیاب 
رخ داده و استان البرز پانزدهمین استان 
از نظر وقوع سیاب در تقسیم بندی 
است.  کشور  بحران  مدیرت   سازمان 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز 

اضافه کرد:  در این زمینه  تسهیات 
باعوض از سوی  سازمان برنامه و بودجه 
برای چنین حوادثی در محدوده شهرها 
پیش بینی شده که شهرداری کرج و 
سایر شهرداری های استان می توانند 
از طریق سازمان همیاری شهرداری ها 
 برای دریافت این تسهیات اقدام کنند.

از ۱۳  البرز  هواشناسی  گزارش  طبق 
تا ۱۶ آبان ماه جاری به طور میانگین  
۴۴ میلی متر بارندگی در این استان 

ثبت شد.

جمع اوری تلفن ثابت مشترکینی
 که یک سال قبض خود را نپردازند

اجرای طرح آبخیزداری در محدوده 
آزاد راه  شهید همت ضروری است 

 کمبود 2500 تخت بیمارستانی در البرز
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی البرز از 
کمبود ۲۵۰۰ تخت نسبت به شــاخص استاندارد 
کشــور در البرز خبر داد و گفت: به همین نسبت با 
 کمبود تعداد پرستار و تجهیزات نیز مواجه هستیم.

جواد معظمی در مراسم تجلیل از مدافعان سامت 
که در محل آشیانه فرودگاه پیام صورت گرفت، افزود 
: رشــادت ها و ایثارگری های کادر درمان از جمله 
پزشکان، پرستاران، بهیاران و تمام همکاران در طول 
این ماه ها مثال زدنیست. آن هم در شرایط اقتصادی 
 نامناسب و تحریم ها که ارائه خدمات سخت تر است.

 وی گفــت: در اوایــل شــیوع بیمــاری بــا توجه 
بــه مواجهه با تعــداد زیــاد بیمــاران، تجهیزات 
آی ســی یو و درمــان بســیار محدود بــود ولی 
 توانســتیم ســربلند از این آزمون  بیــرون بیاییم.

وی با اشــاره بــه ایثارگری ها و خدمات پرســتاران 
در ایــن دوران اظهــار کــرد:  نگاهی کــه در این 
مجموعه اســت نگاه ایثارگری و عشــق و خدمت 
خالصانه اســت. با بــودن در کنار یک پرســتار در 
شیفت ۱۲ یا ۲۴ ســاعته با لباس و تجهیزات و در 
 کنــار بیماران می تــوان این رشــادت را درک کرد.

وی با اشــاره به کمبود تخت بیمارســتانی در البرز 
گفت: در البرز ۲۵۰۰ تخت نســبت به شــاخص ها 
کم داریم به همین نســبت با کمبود تعداد پرستار 
و تجهیــزات مواجه هســتیم. در پیــک پنجم با 
همیــن تعداد به خدمــات ارائه پرداختیــم  که به 
 معنی رشــادت و خدمت بدون چشمداشت است.

به گفته وی تجلیل از قشــر زحمتکــش درمان به 
عنوان عاملی انگیزه بخش برای آنها قابل تقدیر است 
و امیدواریم بتوانیم خدمات را به صورت شایسته به 

جامعه ارائه دهیم.

شماره ۵۷/ آبان ماه ۱۴۰۰



6  شهرستانها

پایگاه های  استقرار  ضرورت  بر  کرج  فرماندار 
زمستانی در جاده ها و محورهای مواصاتی مرکز 
کرد. تاکید  زمستان  فصل  آغاز  با   استان همزمان 

 غفور قاسم پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان 
با آغاز فصل بارش ها ضرورت دارد که مرکز راهداری 
با تجهیزات و امکانات مناسب در محل های حادثه خیز 

نماید. اقدام  پایگاه های جاده ای  استقرار  به   نسبت 
وی با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی 
ماه های  در  جوی  بارش های  افزایش  بر  مبنی 
کرج  کوهستانی  موقعیت  به  توجه  با  افزود:  آتی 
تمامی  می بایست  آن  مواصاتی  محورهای  و 
مسیرهای  در  سفر  ملزومات  و  جاده ای  خدمات 

شود. بینی  پیش  شهرستان  این   پرتردد 
فرماندار کرج متذکر شد: بخشداران ضمن سنجش 
میزان آمادگی بارش ها، نیازها و تجهیزات مورد نیاز 
جاده ای را از قبل به مرکز مدیریت بحران شهرستان 
اعام کنند تا هماهنگی های الزم برای تأمین امکانات 

پیش بینی شود.

 مسائل فرهنگی اولویت و دغدغه  اصلی ساوجباغ است
 فرماندار ساوجباغ گفت: یکی از اولویت و دغدغه های 
 مهــم مــا در شهرســتان مســائل فرهنگی اســت.

مهدی مهرور در نشســت مدیران ارشــد شهرســتان 
ساوجباغ با دهیاران و اعضای شوراهای اسامی بخش 
مرکزی با تقدیر از برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: 
این گونه نشست ها و بررسی موارد و مسائل مختلف، تأثیر 
 زیادی در رونق، توسعه و پیشرفت شهرستان خواهد داشت.
وی بیان کــرد: یکی از اولویــت و دغدغه های مهم ما 
در شهرستان، مسائل فرهنگی اســت و همه دهیاران 

و شــوراهای اســامی می تواننــد نقشــی پررنگ در 
 توســعه و گســترش این مقوله مهم داشــته باشند.

فرماندار ســاوجباغ با اشــاره به موارد مطرح شــده 
در این جلســه گفت: توســعه و بازنگری طرح هادی 
 روســتاها از اولویت های پیگیری های ما از استان است.
وی ادامه داد: در حالی که بنیاد مسکن در سال های گذشته 
به عنوان ملجأ و امید مردم روستاها برای خانه دار شدن بود، 
باید همچنان در رفع مشکات حریم روستاها و گسترش 
 طرح هادی همچون گذشــته مســاعدت و یاری کند.

مهرور از تاش های نماینده مردم در مجلس شــورای 

اســامی در ثبت تخصیص بودجــه مناطق محروم به 
شهرستان ســاوجباغ قدردانی کرد و متذکر شد: تمام 
تاش خودمان را به کار خواهیم بســت تا از این بودجه 
و دیگر سرفصل های موجود در راستای بهسازی راه های 
روســتایی، بهسازی شــبکه های آب رســانی و ارتقای 
امور بهداشتی و درمانی اســتفاده کنیم و در این راه از 
 ظرفیت مدیران و مسئولین شهرستانی بهره خواهیم برد.
در ابتدای این جلسه، نمایندگان روستاهای بخش مرکزی 
به بیان موارد و مسائل روستاهای متبوع خود پرداختند و 

مشکات روستای خود را مطرح کردند.

روز دوشــنبه  دکتر عبداللهی اســتاندار البرز 
و هیئــت همــراه در اولین ســفر شهرســتانی 
خود با حضور در شهرســتان ســاوجباغ ضمن 
گلباران گلزار شــهدای ینگی امام ، در جلســه 
 شــورای اداری این شهرســتان شرکت نمودند .
در این جلسه که با حضور خانواده معظم شهدا، 
جانبازان ، حجت االســام و المسلمین حاج آقا 
مختاری امام جمعه شهرستان ساوجباغ ، دکتر 
حدادی نماینده مردم در مجلس ، مهندس مهرور 
فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان، 
شهردار و رئیس شورای اسامی شهر گلسار برگزار 
گردید فرمانــدار ، امام جمعه و نماینده مردم در 
مجلس ضمن خوش آمد گویی به اســتاندار در 
ســخنانی جداگانه در خصــوص ظرفیت های 
شهرســتان و همچنین مســائل و مشکات آن 
مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه مدیران برخی 

از دستگاه ها به ارائه گزارش اقدامات پرداختند .
دکتــر عبداللهی اســتاندار نیز در ســخنانی 
بیان داشــت : بهترین شرایط و فرصت در زمان 
دولــت مردمی حجت االســام و المســلمین 
رئیســی در راســتای خدمــت به مــردم مهیا 
گردیده اســت تا مسائل شهرستان و به تبع آن 

 مسائل و مشــکات اســتان را مرتفع نماییم . 
وی افــزود : اســتان البــرز و شهرســتان های 
وابســته بــه آن از قابلیــت هــا و ویژگی های 
خاصی برخوردار اســت که یکــی از این نقاط 
ویژه شهرســتان ســاوجباغ اســت کــه در 
 گزارش های ارائه شــده به آن پرداخته شــد .

  دکتر عبداللهی تصریح کرد: مردم ما ، ولی نعمتان 
ما و صاحبان این انقاب ،  شایســته وضعیت به 
مراتب مطلوبتر از شرایط حاضر هستند و ما بایستی 
با وحدت ، تاش و همدلی نسبت به خدمتگزاری 
 به مردم از هیچ کوششی و اقدامی دریغ نکنیم. 
 نماینــده عالی دولــت در اســتان از فرماندار 
شهرســتان خواســت در برنامه ریزی سال آتی 
با مشــارکت همه دســتگاه ها برنامه ای کامل 
و جامــع را تنظیم تــا تمامی دســتگاه ها به 
بیــان نیازمندی خــود بپردازند تا بــا اطاعات 
 موجود مســایل و مشــکات را مرتفع نماییم. 
 دکتر عبداللهی همچنین در خصوص مســائل 
حوزه بهداشــت و درمان ، آموزش ،  کشاورزی ، 
اقتصاد ، گردشگری و شبکه آب شرب نیز مطالبی 
را عنوان و افزود: مسائل اقتصادی با خودش فقر 
و حاشیه نشینی و به دنبال آن ناهنجاری ، جرم،  

اعتیاد و طــاق را می آورد که باید آن را مرتفع 
نمود. .

  وی تصریح کرد :  این شهرستان پتانسیل های 
فراوانی دارد که باید با تاش و کوشــش مدیران 
تحول را در آینده پیــش رو دید که این مهم با 
اراده و توانایی مسئولین ذیربط امکان پذیر است.

 اســتاندار البرز اظهار داشــت: رکن اول نظام 
مردم هســتند که در صورت رضایــت مردم از ما 
 بدنبال آن رضایت خداوند نیز کســب می گردد .

  وی از مســئولین خواست برنامه ماقات مردمی 
را در راســتای افزایــش رضایت مــردم در دولت 
 ســیزدهم در تمامــی دســتگاه ها اجــرا گردد.
 در ادامه از خانواده معظم شهدا و جانبازان حاضر 
در جلسه با اهدای شاخه گل تجلیل به عمل آمد 
و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برنامه پایانی این 

جلسه بود.

فرماندار کرج:

 قرارگاه زمستانی در جاده های کرج فعال شود

 مسائل فرهنگی اولویت و دغدغه  اصلی ساوجبالغ است

 باحضورمدیریت شهری گلسار؛
جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبالغ با حضور استاندار البرز

در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجباغ،  مردم  نماینده 
مجلس گفت: به دنبال آن هستیم تا ایرادات سند 
آمایش سرزمینی البرز را اصاح کنیم، چراکه این 
 امر با رفاه و پیشرفت استان ارتباط مستقیم دارد.

علی حدادی در نشست مدیران ارشد شهرستان 
ساوجباغ با دهیاران و اعضای شوراهای اسامی 
بخش مرکزی با تقدیر از تاش ها و پیگیری های 
فرماندار، معاونین فرمانداری و بخشداری مرکزی 
اظهار کرد: این نشست ها به صورت هدف دار برای 
جمع بندی مطالبات و مشکات مردمی در روستاها 
برگزار می شود و مسائلی که در این شهرستان قابل 

 حل است، در داخل شهرستان رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: مابقی این مسائل نیز که نیاز به 
از  باشد  داشته  فرااستانی  و  استانی  هماهنگی 
 طریق استان، وزرا و سطح ملی قابل پیگیری است.

طالقان  و  نظرآباد  ساوجباغ،  مردم  نماینده 
در  ما  تاش  تمام  کرد:  بیان  مجلس  در 
در  البرز  استان  اعتبارات  افزایش  ملی،  سطح 
با انسجام  بخش های مختلف است و امیدواریم 
و همدلی دولت و مجلس انقابی، شاهد ایجاد 
باشیم. مردم  دل  در  درخشان  آینده  به   امید 

صورت گرفته  رایزنی های  با  کرد:  تصریح  وی 

برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۵9 توانستیم 
به  البرز  غرب  شهرستان های  محروم  مناطق 
راه  توسعه  برای  برای  که  برسانیم  تصویب 
و درمان هزینه خواهد شد. بهداشت   روستایی، 

حدادی متذکر شد: به دنبال آن هستیم تا ایرادات 
سند آمایش سرزمینی البرز را اصاح کنیم، چراکه 
 این امر با رفاه و پیشرفت استان ارتباط مستقیم دارد.
در ابتدای این جلسه، نمایندگان روستاهای بخش 
مرکزی به بیان موارد و مسائل روستاهای متبوع 
خود پرداختند و مشکات روستای خود را مطرح 

کردند.

عضو هیئت مدیره شــرکت عمران شهر جدید 
هشــتگرد گفت: خرید عرصه واحدهای مســکن 
مهر این شــهر برای متقاضیان اوالً کاماً اختیاری 

 اســت و ثانیاً بر اساس قوانین جاری انجام می شود.
محمدعلی حاجی زاده در خصوص عرصه واحدهای 
ویایــی مهــر گفت: بر اســاس مصوبه شــورای 
مســکن که توســط وزیر وقت راه و شهرســازی 
در ســال 9۲ اباغ شــده، خرید عرصه پروژه های 
ویایــی برای متقاضیــان به صــورت خودمالک 
 و اساســاً از شــروط قرارداد واگذاری بوده اســت.

عضو هیئت مدیره شــرکت عمران شــهر جدید 
هشــتگرد، افزود: باوجود شــفافیت مصوبه قانونی 
در راســتای نحوه قیمت گــذاری و فروش عرصه، 
هیئت مدیره شــرکت عمران برای متقاضیانی که 
پرداخت نقدی داشته باشــند ۳۰ درصد تخفیف 

اعمال می کند و برای کســانی که کلیه بدهی های 
اعیــان خود را تا پایان پاییز ســال جاری تســویه 
 کنند این رقم به ۴۵ درصد تخفیف خواهد رسید.

حاجی زاده افــزود: در زمان حاضر عرصه واحدهای 
ویایی با میانگیــن ۸۰ میلیون تومان و واحدهای 
آپارتمانی هم با میانگین ۲۵ میلیون تومان عرضه 
می شــود که عواملی همچون موقعیت، وســعت 
پاک، تعداد واحدها و متــراژ واحد و . ...، در تعیین 
درصد قدرالسهم مشاعات ماک عمل است که توسط 
 کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و اعام می شود.

وی افزود: شرکت عمران نهایت اهتمام و توجه را به 
متقاضیان واحدهای مسکونی مهر داشته، به گونه ای 

 کــه اجحافی به متقاضیان عرصه تحمیل نشــود.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران افزود: دولت برای 
متقاضیان معرفی شــده از ســازمان های حمایتی 
مثل بهزیســتی و کمیته امداد نیز تخفیفات ویژه 
را خــارج از تخفیفات موجــود قائــل شــده و 
مجموعه شــرکت عمــران هم مکلف بــه اجرای 
آن بــوده و تمامــی درآمدهای حاصــل از فروش 
 عرصه به حســاب خزانــه دولت واریز می شــود.

حاجی زاده توضیح داد: خدمات مســکن مهر شهر 
جدید هشتگرد بر بستر الکترونیک یا حضوری است 
که امیدواریم در شرایط کرونا از فرصت ایجاد شده در 

بستر الکترونیک استفاده کنند.

 سند آمایش سرزمینی البرز اصالح شود

عرصه مسکن مهر هشتگرد با نرخ قانونی فروخته می شود

خبر

بازگشت ۶ عضو شورای 
 شهر فردیس و مشکین دشت

با اعام فرماندار فردیس، ۳ عضو تعلیقی شورای 
شــهر فردیس و ۳ عضو تعلیقی شــورای شهر 
مشکین دشت، طبق حکم دیوان عدالت اداری، 
جواز حضور در جلسات شورا را دریافت کردند و از 
این رو حکم ابطال آرا آنان به صورت موقت ملغی 

شده است.
بازگشــت ۶ عضو شــورای شــهر فردیس و 
مشــکین دشت  در بیستم مرداد سال جاری بر 
اساس مســتندات، گزارش ها و شکایات صورت 
گرفته، آرای ۶ نفر از اعضای شورای شهر فردیس 
و مشکین دشــت بازشماری و در نهایت پس از 
تشــکیل پرونده و بررسی مسائل پیش آمده در 
هیات نظارت شهرســتان، اســتان و در نهایت 
هیات نظارت مرکزی، حذف آنها از لیست نهایی 

منتخبین شورای فردیس اتفاق افتاد.
پس از رای هیات نظارت مرکزی اســتان ، ۶ 
عضو حذف شده شورا با مراجعه به دیدان عدالت 
اداری شکایت خود را اعام کردند و در نهایت روز 
گذشته موفق شدند حکم بازگشت به شورا را از 
دیوان عدالت اداری دریافت کنند. به این ترتیب 
مراسم تحلیف اعضای شــورای جدید فردیس 
و مشکین دشــت ، پیش از ظهر امروز با حضور 

معاونان فرماندار فردیس برگزار شد.
به این ترتیب آقایان مصطفی رشیدی ، ابراهیم 
رنجبر و صابر ناالن از فردیس و هادی بخشــی، 
فرامرز فرمانی و حمید صیادی از مشکین دشت 
جایگزیــن اعضای علی البدل شــدند و از امروز 
 فعالیت خود را در شــورای شــهر آغاز کردند.
شورای اسامی شهر ۵۰۰ هزار نفری فردیس 9 
عضو و شهر ۸۰ هزار نفری مشکین دشت هفت 

عضو شورای شهر دارد.

شماره ۵۷/ آبان ماه ۱۴۰۰
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رئیس کمیســیون شــهر هوشــمند، 
اقتصاد شــهری و مشــارکت های شورای 
شــهر کرج، گفت: کلکتورهــای آب های 

 سطحی برای کان شهر کرج کافی نیست.
عمار ایزدیار با اشــاره به تــداوم بارندگی و 
جاری شدن آب های سطحی در کان شهر 
کرج، گفت: کرج بدون هیچ زیرســاختی 
به کان شــهر تبدیل شــد و این یکی از 
 اصلی ترین دالیل مشکات امروز شهر است.
وی با اشــاره به اینکه کرج به تناسب رشد 
جمعیتی که دارد باید توســعه پیدا کند، 
افزود: همچنان کلکتورهای آب های سطحی 
در سطح کرج کافی نیست ازاین رو شاهد 

 جاری شدن سیاب در معابر شهر هستیم.
عضو شورای شهر کرج اضافه کرد: از طرفی 
کرج دارای شیب اســت و در پی بارندگی 
شاهد جاری شدن آب های سطحی خواهیم 
بود، اما سعی داریم با تدابیر تخصصی شرایطی 
را فراهم کنیم که شــهروندان برای تردد 
 در فصل بارندگی با مشکل مواجه نباشند.
به گفته ایزدیار با پیگیری شورای شهر کرج 
پروژه کلکتورهای آب های ســطحی کرج 
از ســر گرفته و عملیات اجرایی آغازشده 

است؛ این در حالی اســت پروژه از اولویت 
خارج شــده بود و جای خــود را به احداث 
 پروژه های غیرهمسطح و زیرگذر داده بود.
وی با اشاره به اینکه در پی اعام هواشناسی 
و هشــدار مدیریــت بحران در راســتای 
جلوگیری از ســیاب در کرج اقدام شده 
است، گفت: طی ۱۵ روز گذشته الیه روبی 
معابر و جوب ها و مسیل های آبی در دستور 
کار قرار گرفت؛ در این راستا مسیرهای آبی 

که بسته شده بود بازگشایی شدند.

خزانه دار شــورای شــهر کرج، گفت: اگرچه 
تاش ما کمک به تعیین و تصویب بودجه های 
واقعی اســت اما در الیحه متمم بودجه برنامه 
 مدون و موثری برای جذب درآمد دیده نمی شود.
فاطمه منعمی در دومین جلســه کمیسیون 
تلفیــق، اظهار کــرد: به طور معمــول بودجه 

بــر اســاس برنامه ۱۴۱۴ نوشــته می شــود 
کــه ضمن احتــرام بــه تهیه کننــدگان این 
 برنامــه، بــر خاءهــای متعــدد آن آگاهیم.
منعمی، شــروع برنامه پنج ســاله شهرداری را 
هم طبق اعام این دســتگاه از سال 99 عنوان 
 کرد که آن نیز با مشــکاتی روبرو بوده است.

وی اظهــار کــرد: حتی بــا گــذر از موضوع 
ایــن برنامه هــا، در متمــم بودجــه ۱۴۰۰ 
شــهرداری کرج هیــچ گونه برنامــه یا هدف 
 گذاری بــرای جذب بودجه دیده نمی شــود.
وی در پایان از شــهرداری کرج خواست برنامه 

های خود را در این زمینه ارائه دهند.

 در جلســه ای که با حضور رئیس شورای 
عمران،مدیریت  کمیســیون  اسامی،رئیس 
و عوامــل ســازمان پســماند  برگزار  شــد  
مســائل جاری، پیمــان های مقــرر، روند 
و کمپوســت  آوری،تفکیک،دفــن  جمــع 
زباله هــای خانگی از مبدا تــا انتهای فرایند 
 مورد بحث،بررســی و کنــکاش واقع گردید. 
جواد چپردار رییس شــورا در این جلســه با 
بررســی تعدد،تکالیف و عملکرد پیمانکاران 
به ارزیابــی و اصاح رویه جــاری در فرایند 
مدیریت زباله های شهری که مطالبه نخست 
شــهروندان است و ســیما،منظر و سامت 
 شــهرمان را در مخاطره انداختــه پرداخت.

وی در خصــوص خــودرو های ســنگین، 
تجهیزات و امکانات ســازمانی به بهرمندی 

بهینــه، تعمیرات، بازســازی، نوســازی و یا 
حتی امــکان و مصلحت اســتفاده از بخش 

خصوصــی مدیریت ســازمان را به مطالعه و 
 احصاء بهترین گزینه های ممکن توصیه کرد.
مســعود محمدی،رئیس کمیسیون عمران 
شــورای شــهر در خصوص فحوای قرارداد 
پیمانــکاران و نحوه تعامل مدیریتی و نظارت 
سازمان پســماند در اجرا مورد توجه، بررسی 
و اصــاح پرداخت و به اهمیت اســتفاده از 
 ظرفیت هــای حقوقی و جاری اشــاره کرد.

کریم پناه، رئیس ســازمان مدیریت پسماند  
ضمن گزارش عملکرد به تمرکز و تجمیع در 
جمع آوری و تفکیک را بعنوان راه حلی قابل 
بررســی در اصاح معضات پسماند و فرایند 

زباله های خانگی دانست.

 تعداد کلکتور آب های سطحی در کرج کافی نیست

برنامه ای برای جذب درآمد در الیحه متمم بودجه دیده نمی شود

یادداشتهم اندیشی شورای شهر با مدیریت و بازدید از سازمان پسماند

سازمان فرهنگی شهرداری کرج 
در آستانه »تحقیق و تفحص« 

 افکار عمومی خواستار شفاف 
سازی نحوه هزینه کردها، 

واگذاری ها، قراردادها و منابع درآمدی

نقدهای وارد به عملکرد گذشــته و امروز سازمان 
فرهنگی شهرداری کرج آن را تا پای »تحقیقوتفحص« 
پیش برده تا پاره ای از »ابهامات مالی و اجرایی« زیر 
ذره بین نظارتی قرار گرفته و شفاف سازی شوند. پس 
لرزه های کنونی اما ناشی از برخی ریخت و پاش ها 
و کج سلیقگی ها و چه بسا تخلفاتی است که )شاید( 
در گذشته صورت گرفته باشند و گرچه بارها و بارها از 
تریبون های نظارتی مورد تذکر جدی قرار گرفته اند 
اما هر بار قبل از آغاز پروسه بررسی قانونی به دالیل 
نامعلوم مســکوت مانده و بایگانی شده اند و باید به 
انتظار نشست که آیا اراده جدید برای ورق زدن پرونده 
های روی میز به سرنوشــت تذکرات گذشته دچار 
خواهد شد یا اینکه منتهی به نتیجه الزم و رمزگشایی 

از برخی گمانه زنی ها و احتماالت می شود.
زمزمه ورود جدی به بازخوانی عملکرد سالهای اخیر 
سازمان فوق االشاره اما در جلسه عصر دیروز پارلمان 
محلی کرج و پس از انتقــادات صریح آقای رئیس 
)جواد چپردار( بار دیگر قوت گرفت و او این شــفاف 
سازی را بسیار ضرورتی توصیف نمود و  در عین حال 
عملکرد مدیریت کنونی این مجموعه در خصوص 
گرامیداشت مناسبت های اخیر را »شایسته و نیازمند 
قدردانی« دانست، بر خاف او  حجت االسام علیرضا 
سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا طی سخنانی 
با مقایسه اقدامات مناسبتی و نحوه چهره آرایی شهر 
در میاد پیامبر اکرم )ص( با میزان توجه شهرهای 
اروپایــی به میاد حضرت مســیح )ع(، به انتقاد از 
ابتای سازمان تحت مدیریت محمدجواد کاظمینی 

به روزمرگی پرداخت. 
تذکرات آقایان چپردار و سعیدی درباره عملکرد دور 
و نزدیک سازمان فرهنگی شهرداری کرج در مقایسه با 
انتقادات بی پرده آقای رحیم خستو رئیس کمیسیون 
هنر و ارتباطات در دوره قبل شــورای اسامی این 
کانشهر را باید صرفأ یک نوازش توصیف نمود، آقای 
خستو بارها ضمن تاکید بر شفاف سازی بودجه های 
فرهنگی شهر، انتشار ریز هزینه های صورت گرفته و 
انتقاد از برخی خرج کردهای اسراف گونه، به مواردی 
اعم از: هزینه کردهای میلیاردی برای فرهنگسرای 
آسمان نما بدون خروجی الزم، تخصیص مبالغی برای 
ساخت تیزرهای بی کیفیت تبلیغاتی، پرداخت ارقام 
نامعقول به برخی سخنرانان مدعو به همایش های 
برگزار شده، انتقاد از هزینه های کان برای تبلیغات، 
داربست، چاپ بنر و... اشاره داشته و همواره بر تاباندن 
چراغ قوه شفافیت در بخش های مختلف این سازمان 
اصرار داشت؛ موضوعاتی که ابعاد و الیه های درونی 
آنها شاید پس از اجرای تحقیق و تفحص یا حداقل 
بررســی ویژه بیش از پیش آشکار خواهد شد و چه 
بســا عکس آن ثابت شود و انتقادات مطروحه اصأل 

وارد نباشند!
در هر حال با در نظر گرفتن چالش ها و مشکات 
فرهنگی کانشهر کرج به ویژه در نواحی حاشیه ای و 
کمتر توسعه یافته و سطح نازل برنامه های فرهنگی و 
ضعف های جدی در ساختار و کارکرد فرهنگسراها و 
نیز هزینه کردهای سلیقه ای بودجه ها باید گفت که 
متأسفانه سازمان مذکور )البته در اکثر ادوار مدیریتی( 
روی ریل برنامه ریزی مدون و اقدامات کارشناســی 
حرکت نکرده و حتی قادر به ایجاد شور و هیجان در 
سطح شهر در مناسبت های ملی و مذهبی نیست و 
نارضایتی های جدی در بین مردم و اهالی فرهنگ و 
هنر مشاهده می گردد و زمان آن رسیده تا با فاصله 
گرفتــن از روزمرگی و تنبلی و تکرار، به بهره وری و 
خروجی قابل قبول برسد و در کارزار تهاجم فرهنگی 
بتواند اتمسفر شهر را برای نسل های جدید و خانوارها 

قابل استنشاق  نماید.
مرتضی اکبری

رئیس شــورای اسامی شــهر کرج، 
انتصاب و انتخاب دکتر مجتبی عبداللهی 
 به عنوان اســتاندار البرز را تبریک گفت.
جــواد چپــردار در ابتــدای بیســت و 
چهارمین جلســه رسمی شــورای شهر 
کرج، دکتر عبداللهی استاندار جدید البرز 
را از مدیــران خدمتگزار، انقابی و کاربلد 

در حوزه هــای مدیریت شــهری و دیگر 
 مسئولیت های نظام اسامی معرفی کرد.
وی با اشاره به تأخیر در انتخاب و معرفی 
اســتاندار البرز، ابــراز امیــدواری کرد با 
حضور وی و تثبیت مدیریت های شهری 
و اســتانی، روند خدمتگــزاری و اجرای 
سیاســت های دولت مردمی در اســتان 

 با جدیت، دقت و ســرعت محقق شود.
رئیس شــورای شــهر کرج همچنین از 
زحمات دکتر شهبازی نیز قدردانی کرد و 
افزود: از زحمات و خدمات استاندار سابق 
تشکر می کنیم و برای وی آرزوی موفقیت 
و سامتی در همه عرصه های خدمتگزاری 

نظام اسامی داریم.

گفــت:  کــرج،  شــهر  شــورای  عضــو 
ســاخت و ســاز غیرمجــاز در مناطــق ۳ و 
۴ بیــداد مــی کنــد و شــهروندان از ایــن 
 موضــوع به شــدت گایــه مند هســتند.
مریم قهرمانی، با اشــاره به حضــور خود در 
ســامانه ۱۳۷ و طرح مطالبات و خواسته های 
شهروندان بیان کرد: روز جمعه، مهمان سامانه 
۱۳۷ بودیم که یکی از موضوعات مشــترک 
بســیاری از تماس ها به بحث ساخت و ساز 
 غیرمجاز در مناطق ۳ و ۴ اختصاص داشــت.
قهرمانی اذعان کرد: متاسفانه برخی از مدیران 
به ســادگی تخلف می کنند و از شهرداری و 
مجموعه های نظارتی درخواســت می کنیم 
 بــه موضــوع ورود کرده و رســیدگی کنند.
وی، در بخــش دیگری از گفتــه های خود، 
از معاونت خدمات شــهری شــهرداری این 
کانشهر برای مدیریت آبگرفتگی های سطح 

شــهر در بارندگی اخیر قدردانی و اظهار کرد: 
بســیاری از نیروهــای این معاونــت در ایام 
بارندگی اخیر شــب و روز مشــغول خدمت 
بودنــد به طــوری که موفق شــدند احتمال 
وقوع سیاب در بسیاری از خیابان ها و معابر 
 را ظــرف کمترین زمان ممکــن، رفع کنند.

این عضو شــورای شــهر کرج، همچنین به 
موضوع سیاب در منطقه جهان نما اشاره کرد 
و افزود: این موضوع اصا موضوع ســاده و کم 
اهمیتی نبود چرا که می توانســت هر لحظه 
باعث ســقوط یک کودک یا فرد ناتوان شده 
 و عواقب بســیار بدی را به همراه داشته باشد.

وی اذعان کرد: فارغ از این خطرات، چه کسی 
پاســخگوی آســیب به اموال و خودروهایی 
 اســت که در این شــرایط متضرر شده اند؟

قهرمانی با اشاره به اینکه طرح بررسی و کنترل 
روان آب ها از ســال 9۳ تا 9۵ در شــهرداری 

انجام شده است، ضمن بیان اینکه طرح فوق 
نیازمند بازنگری اســت، از عدم اجرای برخی 
 پیشــنهادات و نتایج این مطالعات گایه کرد.
این مسئول، گفت: مشاور طرح سه پیشنهاد 
را بــرای منطقه جهان نمــا ارائــه داده بود 
که متاســفانه هیچ کدام اجرایی نشــده و به 
جــای این اقدامات، جوی ســرباز ایجاد کرده 
اند؛ این اقــدام به معنای این اســت که باید 
 آمادگی وقوع چنین ســیلی را داشته باشیم!

عضو پارلمان شــهری کرج، از عدم بررســی 
شــرایط منطقه پیش از وقوع بارش ها انتقاد 
کــرد و ادامــه داد: نباید کــم کاری را گردن 
دســتگاه ها یا بخش های دیگر بیاندازیم. اگر 
نقطه آسیب پذیری وجود داشته مدیر منطقه 
 بایــد آن را به آبخیــزداری اعــام می کرد.

وی، تصریح کرد: از همــه این موضوعات که 
بگذریم، بحث مدیریت آب از اهمیت بســیار 

زیادی برخوردار است که الزم است با مدیریت 
علمی و صحیح در بارش ها، به افزایش حجم 

آب های زیرزمینی کمک کنیم.

ثبات مدیریت در استان عامل اجرای سیاست های دولت مردمی است

 غوغای ساخت و ساز غیرمجاز در برخی مناطق

شماره ۵۷/ آبان ماه ۱۴۰۰



شــهردار کرج از ارســال متمم بودجه 
 ۱۴۰۰ شــهرداری بــه شــورا خبــر داد.
مصطفی سعیدی سیرائی اظهار کرد: با توجه 
به شرایط حاکم بر جامعه و اقتصاد شهری 
و همچنین ضرورت انضباط مالی و نظر به 

الزامات و سیاســت های انقباضی مدیریت 
شهری در تدوین متمم بودجه و به لحاظ 
افزایش غیرقابل انکار در هزینه های جاری و 
پروژه های عمرانی، بودجه متمم پیشنهادی 
 به شــورای اسامی شــهر کرج ارائه شد.

وی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی 
بررسی متمم پیشنهادی شهرداری کرج با 
حضور اعضای کمیســیون تلفیق شورای 
اسامی شــهر و مدیران شهرداری از هفته 

آتی خبر داد.

متمم بودجه 1۴00 شهرداری کرج به شورا ارسال شد

ماهنامه فرهنگی- اجتماعی استان البرز
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اخبـــــار

پرسنل سازمان آرامستان های 
کرج دز سوم واکسن کرونا را 

دریافت کردند

باحضــور نیروهــای اداره بهداشــت، پرســنل 
ســازمان مدیریت آرامســتان های شــهرداری 
 کرج دز ســوم واکســن کرونــا را دریافت کردند.

با توجه بــه خطرپذیر بودن فعالیت در بهشــت 
سکینه)س( در ایام شیوع ویروس کرونا به خصوص 
طاهــران و کارکنان مجموعه معــراج، طی انجام 
مکاتبات و هماهنگی های به عمل آمده، دز ســوم 
 واکسن به پرسنل این ســازمان اختصاص یافت.

در این راســتا روز گذشته با حضور پرسنل مرکز 
بهداشــت غرب کرج، کارکنان ســازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری کرج به خصوص پرسنل 
اداره متوفیات و طاهران مجموعه معراج علیه بیماری 
کرونا واکســینه شدند و دز سوم واکسن را دریافت 

کردند.

مهار آتش سوزی یک کارگاه 
غیرمجاز شارژ گاز LPG حوالی 

پل فردیس

و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
خدمــات ایمنی شــهرداری کــرج از مهار 
آتــش ســوزی یــک کارگاه غیرمجــاز 
 گاز LPG حوالــی فردیــس خبــر داد.

مهدی سمیعی با اشــاره به تماس یکی از 
شهروندان در پی آتش ســوزی در کارگاه 
غیرمجاز شــارژ گاز LPG در پل فردیس، 
گفت: آتش ســوزی در یک کارگاه حدودا 
۵۰ متری به وقوع پیوسته بود که با کاربری 
انبار، فروش و شارژ سیلندر های ال پی جی 
فعالیت می کرد و تعداد زیادی سیلندرهای 
 گاز مایع ۳۳ کیلویی، در آن نگهداری می شد.

سمیعی افزود : شعله های آتش تمامی کارگاه 
را در بر گرفته و احتمال سرایت آن به مغازه 
های مجاور و انفجار بقیه سیلندرها نیز وجود 
داشت، از این رو تیم اطفا با تقسیم شدن به 
چند گروه ضمن مهار حریق نسبت به تخلیه 
 کپسول ها از کارگاه به مکان ایمن اقدام کردند.

وی اضافه کرد: برای اطفا این حریق ۳۵ نفر 
نیروی عملیاتی به همراه ۱۰ دستگاه خودرو، 
ســنگین و نیمه سنگین و تریلی آبرسان از 

هشت ایستگاه به محل اعزام شدند.

رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای 
ســبز شــهری شــهرداری کــرج گفت: 
بیــش از ۲۰۰ هزار اصلــه درخت میوه در 
 باغ ســیب مهرشهر کاشته شــده است.
پیمان بضاعتی پور با اشاره به اینکه خزان 
باغ ســیب مهر شــهر از راه رسیده، اظهار 
کــرد: باغ ســیب کرج در مجمــوع ۲۷۰ 
هکتار اســت که در هر هکتــار آن حدود 
 ۶۰۰ اصله درخت کاشــته شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــه طور کلــی ۲۰۰ هزار 

اصله درخت در این باغ کاشــته شــده که 
اغلب آنها گابی اســت و درختان شــلیل 
 و آلــو در رتبه هــای بعــدی قــرار دارند.
وی در پاســخ به اینکه چرا باغی که اکثر 
درختانش گابی اســت با نام باغ ســیب 
شناخته شــده، گفت: با توجه به اینکه از 
قبــل در قطعات ورودی ایــن باغ درختان 
سیب کاشــته شــده بود و رهگذران این 
درختان را به چشم می دیدند، این مجموعه 
 با عنوان باغ ســیب شــناخته شده است.

وی با اشــاره به اینکه ۴۴ هکتار از این باغ 
در اختیار دانشــگاه عامه اســت، گفت: 
دانشگاه نسبت به کاشت درخت و استقرار 
سیســتم آبیاری در ایــن ۴۴ هکتار اقدام 
کــرده و تا کنــون دوبار هــم محصوالت 
 بخــش خــود را برداشــت کرده اســت.

این مسئول گفت: با احیای این باغ و کاشت 
درختان جدید در این مجموعه شاهد حفظ 
فضای سبز شهری به عنوان گنجینه های 

کانشهر کرج هستیم.

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

سرکار خانم رفیعی
فراکســیون  محتــرم  رئیــس 

محیط زیست مجلس  شورای اسالمی
با سالم

مدتی پیش طرحی موســوم به »طرح 
صیانت از حقــوق عامه در مقابل حیوانات 
مضر و خطرناک« به مجلس ارائه شده که 
دارای اشکاالت جدی است. خواهشمندیم 
ضمن بررســی اشــکاالت که در ادامه به 
تفصیل عنوان خواهد شد به طور کلی این 
موضوع را مدنظر قــرار دهید که با وجود 
مشــکات فراوان در جامعه و لزوم توجه و 
تقدم گذاری به حل معضات معیشــتی و 
ریشــه یابی و مبارزه با عوامل فساد، رانت و 
قاچــاق و... درگیر کردن نیروهای انتظامی 
و دســتگاه قضایی به بررســی خانه های 
مردم جهت ضبط حیوانات خانگیشــان 
 در ایــن برهه زمانی امری عجیب اســت.

جــدی  اشــکاالت  دارای  طــرح  ایــن 
 اســت که بــه ترتیــب عنوان می شــود:

۱. تعریف حیوانات وحشی، مضر و خطرناک 
صحیح نبوده و حیوانات نام برده شــده در 
این لیست هم سطح نیســتند. خرگوش 
جزو حیوانات اهلی و ســازگار است. گربه 
جزو حیواناتی است که ائمه  )ع( توصیه به 
نگهداری از آن ها در خانه کرده اند، ســگ 
برای بسیاری از منازل نقش نگهبان داشته 
و الک پشت و سوسمارهای گیاه خوار آزاری 
برای سایرین نداشته و نبایستی جزو حیوانات 
 وحشی و مضر و خطرناک طبقه بندی شوند.

۲. با توجه به اینکه افراد بســیاری در طی 
ســال ها اقدام بــه نگهــداری از حیوانات 
کرده اند ممنوعیت ناگهانــی نگهداری از 
حیوانات ممکن اســت باعث رهاســازی 
گســترده حیوانات در محیط شهری و یا 
خارج شهری شود که باعث بروز مشکات 
 عدیــده زیســت محیطی خواهد شــد.

۳. عمده تریــن دلیل گردانــدن حیوانات 
در وســیله نقلیه بــرای تردد بــه مراکز 

دامپزشکی است. چنانچه تردد در وسایل 
نقلیه ممنوع اعام شود بســیاری از افراد 
تمایلی به مراجعات دامپزشــکی نخواهند 
داشت که در نتیجه باعث افزایش بیماری 
 و تهدیــد ســامت جامعه خواهد شــد.
۴. نگهــداری از حیوانات خانگی خصوصاً 
گربــه به لحاظ روان شناســی باعث بهبود 
سامت روانی فرد و کاهش آثار افسردگی 
می شــود. با توجــه به شــرایط جامعه و 
شیوع باالی مشــکات روانی ممنوعیت 
نگهــداری از حیوانــات باعــث تشــدید 
 مشــکات روانــی جامعه خواهد شــد.

۵. با اجرای چنین قانونی امدادرســانی به 
حیوانات آســیب دیده بی سرپرست میسر 
نخواهد بود، چراکه نیاز به تردد با وسیله نقلیه 
و انتقال به مراکز دامپزشکی وجود دارد؛ لذا 
ایــن قانون مغایر با تعلیمــات دین مبین 
 اســام مبنی بر مهربانی با حیوانات است.
۶. افراد زیادی در کشور اعم از دامپزشکان، 
متخصصان، کارشناسان، پرورش دهندگان و 
سایر رده ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 

مشغول به فعالیت تجاری در زمینه حیوانات 
خانگی هستند. تصویب چنین قانونی منجر 
به موج بیکاری گسترده ای در سطح کشور 
خواهد شد که با توجه به مشکات معیشتی 
و درصد باالی بیــکاری موجود، این قانون 
 باعث تشدید مشکات کشور خواهد شد.

۷. سال هاست رشته دستیاری بیماری های 
داخلــی دام کوچــک جزو رشــته های 
تخصــص دامپزشــکی در دانشــگاه های 
کشــور اســت که به مطالعه بیماری های 
ســگ و گربــه می پــردازد. در صــورت 
تصویب چنین قانونی فارغ التحصیان این 
رشــته که تعداد زیادی هــم دارند با عمر 
 رفته و هزینه های کــرده چه باید کنند؟

۸. بــا توجه بــه تعداد باالی دوســتداران 
حیوانات، تصویــب و اجرای چنین قانونی 
 باعــث نارضایتــی عمومی خواهــد بود.

خواهشــمندیم با توجه به مــوارد مذکور، 
دســتورات الزم را برای لغــو این طرح و یا 

اصاح آن اباغ فرمایید.
با تشکر

سرپرست منطقه ۶ شــهرداری کرج اجرای طرح های 
 بازآفرینــی را از اهــداف دفاتر تســهیل گری دانســت.
منوچهــر غفاری با اشــاره بــه بازدید اعضای شــورای 
شــهر از دفاتر تســهیل گری حصارک بــاال و حیدرآباد، 
اظهــار کرد: ایــن دفاتر حلقــه رابط میان شــهروندان 

 و مســئوالن دســتگاه های اجرایی به شــمار می روند. 
وی با اشاره به رویکرد اجتماع محور دفاتر تسهیل گری که 
توسعه اجتماعی محات را به دنبال دارند، گفت: افزایش روحیه 
 مشارکت مردم ازجمله اهداف مهم این دفاتر به حساب می آید.
سرپرســت منطقــه ۶ شــهرداری کــرج همچنیــن 
تأکیــد کــرد: دفاتــر تســهیل گری بــا بررســی های 
کارشناســانه پروژه های ضروری و موردنیــاز محات را 
 اولویت بندی و با مشــارکت ســاکنان انجــام می دهند.
غفاری گفت: از تسهیل گران محلی که به صورت جهادی 
و با پیگیری مداوم در کنار شــهروندان تاش می کنند تا 
 شاهد توسعه اجتماع محور محله باشیم، حمایت می کنیم.
حسین مهاجری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر کرج در ادامه گفت: در دفاتر تسهیل گری ارتقای 

 آگاهی عمومی و مطالبه گری فرآیندی است که باید طی شود.
وی بــا تأکید بر اینکــه فعالیت این دفاتــر در محات 
تأثیرگذار اســت، گفت: فعالیت دفاتر تسهیل گری منجر 
 به توســعه محات آن هم با مشارکت خود مردم می شود.

علی قاسم پور، سخنگو و رئیس کمیسیون حقوقی و اماک 
شورای شهر کرج بیان کرد: سازمان های اداری فعال در سطح 
محله، نهادهای محلی و همه ساکنان باید به این نکته توجه 
کنند که دفاتر تسهیل گری خانه امن محله است که متعلق 
به همه بوده و هرچقدر همبستگی اعضای این خانه محله 
 بیشتر بشود، رشد و توسعه آن محله نیز بیشتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دفاتر تسهیل گری حلقه 
واســط بین مردم و نهادهای اجرایی و خدماتی هستند، 

مطالبه گری به حق و درست را پیگیری کنند.

بیشتر درختان باغ سیب مهر شهر گالبی است!

درخواست لغو یا اصالح طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات

 اجرای طرح بازآفرینی از اهداف دفاتر تسهیل گری است

روز جهاین کودک مبارک


