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 ۵۰ در  سه تار  پروازنوازنده  بیژن 
مغزی  سکته  براثر  و  سالگی 
در   ۱۴۰۰ آبان   ۱۴ و   درگذشت 
به  سکینه  بهشت  نام آوران  قطعه 
از  پرواز  شد.بیژن  سپرده  خاک 
نظیر  استادانی  نزد   ۱۳۶۷ سال 
علیزاده،  حسین  طالیی،  داریوش 
مسعود شعاری، محمود تاج بخش 
یادگیری  به  لطفی  محمدرضا  و 
موسیقی و نوازندگی سه تار پرداخت.

نوازنده  و  آهنگساز  پرنیا  حسین 
هنرِی  جایگاه  درباره  سنتور، 
از  پرواز  بیژن  پرواز می گوید:  بیژن 
برجستگان نوازندگی سه تار بود. شیوه 
بسیار ملیح و دلنشینی در نواختن 
شیوه  همان  تقریبا  داشت.  سه تار 
عبادی را پیش گرفته بود اما تالش 

کرده بود تا زبان روزگار خودش را 
کند. جاری  سازش  نوازندگی   در 
از  پرواز  بیژن  می دهد:  ادامه  پرنیا 

بهترین های نوازندگی سه تار بود. 
اگر نوازندگی سه تار را به چند بخش 
به  بخش  یک  کنیم  تقسیم بندی 
مربوط  فراهانی  خانواده  نوازندگی 
آنها  بازمانده  آخرین  که  می شود 
استاد احمد عبادی بود. بخش دوم 
نوازی  ردیف  از  که  بودند  کسانی 
موسیقی  کردن  مشق  حالت  به 
رسیده اند. بخش سوم هم نوازندگان 
کم هویتی هستند که سرگردانند 
و موسیقی ملل دیگر را قاطی سه 
تارنوازی می کنند. بیژن پرواز سبک 
عبادی و شیرینی ذوالفنون را داشت. 
از  و  رسید  بیان خاص خودش  به 

برجستگان این ساز بود.
پرنیا تاکید می کند: بسیاری از نام 
قال  و  قیل  اهل  موسیقی  آوران 
نیستند. چندی پیش هم حسین 
یارا را از دست دادیم که او هم مانند 
بیژن پرواز صاحب سبک بود. این 
نوازندگان از بُعد معرفتی به جایی 
خود  برای  را  خلوت  که  رسیده اند 

برگزیده اند.
این آهنگساز می گوید: در دو سال 
مبارزه  درگیر  جامعه  که  گذشته 
پرواز  بیژن  بود،  کرونا  ویروس  با 
سختی های بسیاری را تحمل کرد. 

در دوران کرونا این عزیزان بیشترین 
و بدترین آسیب را دیدند. کسانی که 
از جبر زمان به انزوا کشیده شدند. 
این هنرمندان مناعت طبع داشتند 
و هیچ بسته حمایتی هم از جایی 

به آنها نرسید. 
این  استرس های  و  مالی  مشکالت 
زیاد  آنقدر  هنرمندان  برای  دوران 
شد که شاهد هستیم این عزیزان 
می روند. دست  از  یکی   یکی 
پرنیا خطاب به دستگاه های مسئول 
می گوید:  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در 
این  از  چرا  ذی ربط  دستگاه های 
عزیزان که بُعد معرفتی موسیقی را 
به خوبی حمایت  می کنند،  دنبال 
نمی کنند. با بیژن بیش از دو دهه 
کنسرت های  در  و  داشتم  رفاقت 
بسیاری ما را همراهی کرد، به حق 
باید بگویم که هر زمان در کنسرتی 
شدت  به  می کرد،  تکنوازی  بیژن 
آن  می گرفت.  قرار  استقبال  مورد 
زمان بود که مردم می فهمیدند که 
فرق هنرمندی با اصالت و با درایت و 
با شجاعت هنری با کسانی که اهل 

قیل و قال هستند چیست.
پرنیا در پایان تاکید می کند: خانه 
موسیقی پیگیر وضعیت بیژن پرواز 
بود. واحد موسیقی اداره ارشاد کرج 
هم شرایط خاکسپاریش در قطعه نام 

آوران بهشت سکینه را فراهم کرد.

صدور غیرحضوری انواع بیمه انمه و ارسال به رسار کشورچهل روزاز پرواز »بیژن پرواز« نوازنده سه تارگذشت

»کمبود کم  سابقه«  داروهای داخلی 
نایب رییس انجمن داروسازان ایران از کمبود بی سابقه دارو در ایران خبر داده است. 
علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه با اشاره 
به اینکه کمبود دارو در بین ۳۰ تا ۴۰ قلم که عمدتا وارداتی بودند همواره وجود 
داشته است، به خبرگزاری ایسنا گفت،  در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم 
کمبود دارویی اعم از وارداتی و تولید داخلی در ایران وجود دارد، و داروهایی همچون 
آنتی بیوتیک های بسیار ساده که ده ها سال در ایران ساخته می شدند کم یاب و نایاب 
شده اند. او در ادامه با اشاره به این که سازمان غذا و دارو اعالم کرده است بیماران 
خاص با مشکل دارو مواجه نیستند، از کمبود دارو در حوزه بیماران خاص و انسولین 
خبر داد و گفت، قیمت داروی ام اس به نام »بتافرون« که تحت پوشش بیمه است 
از دو میلیون تومان به هشت تا ۹ میلیون تومان افزایش یافته است و با این افزایش 
قیمت عمال پوشش بیمه ای هم دیگر پاسخگو نیست. آقای فاطمی دلیل کمبود دارو 
و مشکالت واردات مواد اولیه دارو را کافی نبودن و تامین نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
زمان مناسب اعالم کرد. از سوی دیگر محمدرضا واعظ مهدوی، رییس انجمن اقتصاد 
سالمت ایران، نیز از افزایش قیمت دارو با تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی خبر 
داد و گفت، محاسبات اقتصادی نشان می دهد که این تبدیل ارز، »قیمت داروی تولید 
داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می رساند.« رییس انجمن 
اقتصاد سالمت ایران می گوید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از الیحه بودجه ۱۴۰۱ دولت 
سیزدهم مترادف با کاهش ارزش پول ملی است و با سیاست های کالن کشور مبنی 
بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. به عقیده او، دولت می خواهد با این کار کسری 
بودجه خود را تامین کند. محمدرضا واعظ مهدوی افزود: »کاهش ارزش پول ملی یک 
اقدام تورم زا بوده و همه قیمت ها را باال می برد و عالوه بر آن باعث کاهش قدرت خرید 
حقوق بگیران، کوچک تر شدن سفره فقرا و تشدید اختالف طبقاتی می شود.« آقای 
واعظ مهدوی می گوید »دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.«  او گفت: 
این اقدام بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می گذارد چون در زمان 
تورم، قیمت ها افزایش می یابند و مایحتاج مردم هر روز گرانتر از روز قبل می شود. وی 
در ادامه افزود، باید هزینه ها و بار مالی دارو، بهداشت و درمان کاهش یابد تا مردمی 
که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دست کم برای داروی خود 

تحت فشار قرار نگیرند.

استاندار البرز:
به عنوان یک 

شهروند از کیفیت 
نان گالیه دارم!
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۶ ماه حبس در انتظار 
ممانعت کنندگان 
از پارک خودرو 
در حاشیه خیابان
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ورود امیکرون به ایران
تهدیدی برای دورهمی های شب یلدا



2  سیاسی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز اعالم 
کرد: هم اکنون ۲۱۶ واحد مهم و اثر بخش در اســتان 
مستقر و در حال فعالیت هستند که از سهم باالیی در 
تولیدات استراتژیک و صادرات غیرنفتی کشور برخوردار 

هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز اعالم 
کرد: هم اکنون ۲۱۶ واحد مهم و اثر بخش در اســتان 
مســتقر و در حال فعالیت هستند که از سهم باالیی 
در تولیدات اســتراتژیک و صادرات غیرنفتی کشــور 
برخوردار هســتند.   رامین ربیعی تصریح کرد: ۲۱۶ 
واحد صنعتی مهم اســتان با میزان ســرمایه گذاری 
بالغ بــر ۱۲۱ هزار میلیارد ریال به صورت مســتقیم 
 بــرای بیش از ۴۷ هزار نفر اشــتغالزایی نمــوده اند.
وی اضافه کرد: از این تعداد شهرستان کرج با ۷۶ واحد 
رتبه اول، شهرســتان نظرآباد با ۵۵ واحد در رتبه دوم 

و همچنین فردیس با ۳۴ واحد، اشــتهارد با ۲۹ واحد 
و ساجبالغ با ۲۳ واحد در رتبه های بعدی قرار دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
افزود: در حال حاضر ۱۲۳ طرح مهم و اســتراتژیک، با 

میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد و ۶۳۷ 
میلیون ریال و امکان اشتغالزایی بیش از ۲۳ هزار نفر 
 در استان البرز مراحل تکمیلی خود را طی می کنند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
تصریح کرد: طرح های وی آی پی با اشتغال باالی ۲۰۰ 
نفر و سرمایه گذاری بیش ۲۰۰ میلیارد ریال از اهمیت 

باالیی در حوزه اشتغال پایدار دارند.
.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
با تاکید بر اینکه باید برای جلب سرمایه گذاری جهت 
تکمیل و اجرای طرحهای برتر در اســتان الزم است 
برخی مشوقهای منطقی و قانونی پیش بینی و اجرایی 
شود، تصریح کرد: وجود صنایع غذایی، دارویی، قطعه 
سازی خودرو، شوینده و بهداشتی که در برخی از این 
موارد که در آن قطب تولیدی کشور محسوب می شویم 

باید مورد توجه قرار گیرد.

فعالیت بیش از 210 واحد صنعتی مهم و اثر بخش در استان البرز

آیــت اهلل »حســینی همدانــی« بــا تأکید بر 
ضرورت مدیریــت جهادی برای حل مشــکالت 
اســتان البرز گفت: نخبگان به میــدان کار و عمل 
نیاز دارنــد تا بتوانند گوشــه ای از مســئولیت ها 
را بــر عهده گیرند کــه در این صــورت می توانند 

 نقش بســزایی را در پیشــبرد اهــداف ایفا کنند.
پانزدهمین نشست عمومی نهضت راهبران اجرایی 
بیانیه گام دوم اســتان البرز با موضوع هم اندیشی 
و هم افزایــی ظرفیت های جریان انقالبی اســتان، 
با حضور آیت اهلل »ســید محمدمهدی حســینی 
همدانــی« نماینده ولی فقیــه در اســتان البرز و 
امام جمعــه کرج و »مجتبی عبداللهی« اســتاندار 
 البرز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

آیت اهلل »ســید محمدمهدی حســینی همدانی« 
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در 
این نشســت، با بیان اینکه کار جهادی یعنی کاری 
که درست انجام شــده، به موقع آغاز و به موقع نیز 
تمام شود، ضمن قدردانی از اعضای نهضت راهبران 
اجرایی بیانیه گام دوم، خطــاب به این افراد اظهار 

داشت: شــما معین و کمک حال استاندار هستید 
 و باید صادقانه و خالصانه در خدمت نظام باشــید.

وی افــزود: اکنون یکــی از مصادیق دولت انقالبی، 
کمک ب اســتاندار در حوزه مســائل استانی است 
که اســتاندار البرز نیز از این موضوع استقبال کرد. 
امیدواریم این گونه جلسات فقط به گفت وگو ختم 
نشود و پاسخ ها نیز گفتاردرمانی نباشد زیرا در این 
صورت اثری نخواهد داشــت؛ بایــد در مقام عمل 
پاسخ ها را ببینیم که در این راستا الزم است با سرعت 
 و قدرت بیشــتری امور را دنبال کرد و به پیش برد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تأکید بر ضرورت 
مدیریت جهادی برای حل مشکالت استان البرز و 
با اشــاره به اینکه این مدیریت می تواند در شرایط 
و مواقعی که قانونی تعریف نشــده اســت خود را 

نشــان دهد، گفت: در این نوع مدیریــت باید وارد 
میدان شــد و راهکارهای مناســب را پیدا و آن ها 
را عملیاتــی کرد. نخبگان به میدان کار و عمل نیاز 
دارند تا بتوانند گوشــه ای از مسئولیت ها را بر عهده 
گیرند؛ درصورتی که میدان در اختیار داشته باشند 
 می توانند نقش بسزایی را در پیشبرد اهداف ایفا کنند.

در پایان این نشست، یک نسخه از کتاب نظام مسائل 
اســتان البرز به عنوان یک نقشــه راه برای پیشبرد 
امور و اهداف و رفع مشــکالت این اســتان، توسط 
نماینده ولی فقیه در استان البرز به استاندار اهدا شد. 
کارگروه های تشکیل شده در نهضت راهبران اجرایی 
بیانیه گام دوم ۱۵ مسئله اولویت دار و زودبازده این 
اســتان را احصا کرده و در قالب یک کتاب به چاپ 

رسانده اند.

خبرضرورت مدیریت جهادی برای حل مشکالت استان البرز

رئیس مجمع نمایندگان استان 
البرز انتخاب شد

با تصمیم اعضای مجمع نمایندگان استان البرز علی حدادی 
 به عنوان رئیس مجمع نمایندگان این استان انتخاب شد.

 در نشســت مجمــع نمایندگان اســتان البــرز،  علی 
حــدادی نماینده مردم ســاوجبالغ ، طالقــان ،نظراباد، 
چهاربــاغ در مجلــس شــورای اســالمی بــه عنوان 
 رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان معرفــی شــد.
اســتان البرز در حال حاضر ۳نماینده در مجلس شورای 
اســالمی دارد که یک نماینده از حوزه شهرســتان های 
ساوجبالغ، نظرآباد ، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای 
اسالمی و ۲نماینده از حوزه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا 
در مجلس در کمیســیون های صنایع و معادن عضویت 

دارند.

مشکالت بیش از 100 نفر از مردم 
نظرآباد در دیدار با مدیرکل 
دادگستری البرز بررسی شد

هریکندی با اشاره به اهمیت برپایی دیدارهای مردمی با 
هدف رفع مشکالت و مطالبات عمومی گفت: مشکالت 
بیــش از ۱۰۰ نفر از مردم نظرآبــاد در دیدار با مدیرکل 

دادگستری البرز بررسی شد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اهمیت برپایی دیدارهای 
مردمی بــا هدف رفع مشــکالت و مطالبــات عمومی 
گفت: مشــکالت بیــش از ۱۰۰ نفر از مــردم نظرآباد 
 در دیــدار با مدیرکل دادگســتری البرز بررســی شــد.

مدیرکل دادگستری استان البرز افزود: مطالبات عمومی 
مــردم در جریان دیدارهــای عمومی مدیــران یکی از 
 برنامــه های اجرایی دادگســتری اســتان البرز اســت.

وی اظهار کــرد: حوزه قضایی شهرســتان نظرآباد طی 
ایــن دیــدار عمومی مشــکالت و پرونــده های یکصد 
 نفــر از مــردم را در مدار توجه و رســیدگی قــرار داد.

مدیرکل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: درخواست 
هــا و مطالبات عمومی مردم البرز طی این دیدار از طرف 

دبیرخانه دادگستری کل استان البرز پیگیری می شود.

اجرای طرح تشدید برخورد
 با وسایل نقلیه آالینده در البرز

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی البرز اعالم کرد 
که با توجه به افزایش آلودگی هوا و طرح برخورد قانونی 
با وسایل نقلیه آالینده دودزا و فاقد معاینه فنی در این 

استان تشدید شد.
سرهنگ حمد اهلل رحمتی پور گفت: در اجرای این 
طرح با خودروهای شخصی، دولتی و موتورسیکلت های  
فاقد برچسب معاینه فنی و دودزا برخورد قانونی خواهد 

شد.
وی افــزود : همچنین نظارت ویژه بر عملکرد مراکز 
 معاینه فنی از برنامه های اجرایی در این طرح اســت.

سرپرســت پلیــس راهنمایــی و رانندگی البــرز از 
شــهروندان خواســت تــا حد امــکان از هــر گونه 
فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شــود، 
خــودداری کننــد و از خروج غیر ضــروری از منازل 
 و فعالیت های طوالنی یا ســنگین اجتنــاب ورزند.
رحمتی پور افــزود: خودروهایی که عمر تولید آن ها 
کمتر از چهارسال باشد نیازی به معاینه فنی ندارند اما 
 باالی چهارسال  باید برگه معاینه فنی دریافت کنند.
سرپرســت پلیس راهنمایی و رانندگی البرز افزود : با 
برنامه ریزی انجام شده  تردد وسیله نقلیه سنگین از 
 ساعت ۶ صبح الی ۲۱ در کالنشهر کرج ممنوع است. 
رحمتی پور  افزود :  اکنون ۱۱ مرکز معاینه فنی خودرو 
در اســتان البرز فعال است که از این تعداد یک مرکز 
در شهرســتان ساوجبالغ، سه مرکز در نظرآباد و بقیه 
در کــرج قرار دارند که مــردم می توانند برای معاینه 
 فنی خودروهــای خود به این مراکــز مراجعه کنند.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت :  
پایداری هوا و استقرار پدیده وارونگی باعث شده است تا 
همچنان وضع کیفی هوای این استان برای تمام گروه 

ها ناسالم باشد.

دکتر »اســداهلل حیدری« مدیرکل بهزیســتی 
استان به همراه مجید باقری نوری معاون پشتیبانی، 
عبداهلل فالح نژاد معاون توانبخشــی، نــادر زیدی 
مدیر حراســت، حســین امیری مســئول روابط 
عمومــی از زندان بــزرگ قزلحصــار بازدید کرد و 
در نشســتی با دکتر کمالی مدیرکل این زندان به 
 بررســی مسائل جامعه هدف بهزیســتی پرداخت.
دکتر »اســداهلل حیدری« در آغاز جلسه با اشاره به 
اینکه فعالیت در بهزیستی و امور زندانها به نوعی باهم 
مشابهت دارد افزود: واقعا کار در ندامتگاه جای تقدیر 
و تشکر دارد چرا که در حوزه ی مسائل اجتماعی که 
سخت ترین و زیان آورترین امور است و روح و روان 
انسان را دچار فرسایش می کند، کارکنان ندامتگاه 

این کار را برای جلــب رضایت پرودگار و خدمت به 
خلق انجام میدهنــد از این رو همه ما وظیفه داریم 
قدردان زحمات این عزیزان باشیم که بخش عمده 
ای از تأمیــن امنیت اجتماعی بــه زحماتی که این 
مجموعه متقبل شــده اســت برمیگردد به همین 
دلیل از حضور در جمع شــما احســاس مسرت و 
 خشنودی دارم و سپاسگزار زحمات شما خواهم بود.

مدیرکل بهزیســتی در ادامه افزود: تالش مجموعه 
بهزیستی بر این خواهد بود که همکاری الزم با شما در 
 اموری که نیاز به خدمات این سازمان دارید صورت گیرد.  
دکتر حیــدری افــزود: در صورت وجــود فرزندان 
زیر ۶ ســال که به همــراه مادران در زندان بســر 
میبرند بهزیســتی آمادگی دارد بــه منظور انجام 
غربالگری بینایی و پیشــگیری از این نوع معلولیت 
 از طریق اعزام تیم ســیار خدمات رسانی انجام دهد.
دکتر حیــدری گفت: همچنین در بحث مشــاوره 
با وجود مرکز مشــاوره تلفنی ۱۴۸۰ میتوانیم یک 
روز مشــخص را در اختیار ندامتــگاه قرار دهیم که 
افراد اعــّم از )زندانیــان، خانواده هــای زندانیان و 
کارکنان ســازمان زندانها( بتوانند از مشــاوره های 
حقوقی، خانوادگی، تحصیلی، اعتیادو انواع مشــاوره 
 بــه صورت دولتی و بصورت رایگان بهره مند گردند.

وی افزود: عالوه بر این اگر فضای مورد نیاز فراهم گردد 
اورژانس اجتماعی را متشــکل از چند مشاور خانم و 
آقا یک روز در هفته در این ندامتگاه مستقر میکنیم 

 که به زندانیان و خانواده هایشــان مشــاوره دهند.
 دکتــر حیدری افــزود: تا توجه به اینکــه در حال 
حاضــر ۱۰۰ نفــر از زنان سرپرســت خانوار تحت 
پوشش بهزیستی البرز همسرشان در زندان حضور 
دارند واین افراد با معرفی به بهزیســتی می توانند از 
تســهیالت بدون بهره در راســتای توانمندسازی و 
اشتغال استفاده کنند، از این پس بهزیستی با معرفی 
نامه این ندامتگاه برای خانواده زندانیان تشکیل پرونده 
میدهد تا بتوانند از تسهیالت بدون بهره صد میلیون 
 تومانی برای سرپرســت خانواده بهــره مند گردند.

دکتر حیدری در ادامه اظهار داشــت: در بهزیستی 
مراکزی تحت عنوان شــبه خانــواده وجود دارد که 
فرزندان بی سرپرســت و بد سرپرست را نگهداری 
می کند و تمام خدماتــی که در منزل برای کودک 
مهیا می شــود در این مراکز نیز فراهم می گردد. در 
حال حاضر پدر ۲۰ نفر از فرزندان مراکز شبه خانواده 
بهزیســتی در زندان است و به دلیل عدم صالحیت 
مادر بنا به دستور مقام محترم قضایی در این مراکز 
نگهداری می شوند که ندامتگاه در صورت مشاهده 
کودکانی که پدرشان زندان و مادرشان فاقد صالحیت 
اســت می تواند با اخذ حکم قضایی آنان را از طریق 
اورژانس اجتماعی به بهزیســتی ارجاع نماید که تا 
 زمان خروج پدر از ندامتگاه نیازهایشان برطرف گردد.

مدیــرکل بهزیســتی در ادامه افــزود: در خصوص 
زندانیانی که دچار اعتیاد بوده و در ندامتگاه بهبود پیدا 

کرده اند و به منظور جلوگیری از عود مجدد نیازمند 
دریافت خدمات اجتماعی از قبیل خدامت روانشناسی، 
پزشکی، روانپزشکی، مددکاری و حتی توانمند سازی 
خانواده هســتند از این رو بهزیستی دو مرکز جامع 
آقایان و بانوان دارد که با معرفی ندامتگاه این افراد می 
 توانند از این خدمات به صورت رایگان استفاده کنند.

دکتر حیدری افزود: در خصوص لوازم توانبخشــی و 
تجهیزات توان پزشکی مورد نیاز زندانیان، تعداد این 
افراد طی مکاتبه از سوی ندامتگاه مشخص گردد و 
ما نیز خود را موظف میدانیم در اسرع وقت در صورت 
 موجودی انبار لوازم مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهیم.

در ادامه جلسه اشکان کمالی رئیس زندان قزلحصار 
اظهــار داشــت: از نــگاه زیبا و همدلــی مدیرکل 
بهزیستی اســتان جناب دکتر حیدری و همکاران 
وی بســیار سپاســگزارم، حضور و اعــالم آمادگی 
بهزیســتی اســتان و همچنین بررســی خدمات 
 قابل ارائه مایه دلگرمــی ما همکارانمان خواهد بود.

وی افزود : با توجه به این که ســازمان بهزیستی در 
میان آحاد جامعــه وجهه ای مطلــوب دارد، غالباً 
خدماتی که از طریق بهزیســتی ارائه می شود مورد 
استقبال بیشتری واقع می شود بنابرین اگر به صورت 
ضابطه مند مشاورین بهزیستی در قرارگاه فرهنگی 
ندامتــگاه حضور پیدا کنند، این اقدام موجب جذب 
بهتر خانواده زندانیان و بهره مندی ایشان از خدمات 

خواهد شد.

مالقات مدیرکل بهزیستی البرز با معلولین زندانی در زندان بزرگ قزلحصار

اســتاندار البرز با اشــاره به اهمیــت رصد فعالیت 
نانوایــان، گفت: به عنــوان فردی که در این اســتان 
 زندگــی می کنــد از کیفیــت نــان گالیــه دارم.
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جلسات کارگروه 
تنظیم بازار و آرد و نان اســتان که در ســالن شهدای 
دولت استانداری برگزار شد، افزود: باید انبارهای کاالهای 
اساسی در استان پر باشد تا در مناسب هایی همچون شب 
 عید و ماه مبارک رمضان با افزایش تقاضا غافلگیر نشویم.
وی با اشــاره به اینکه البرز در شرایط کنونی در رابطه 
با تامین کاالهای اساســی مشــکلی ندارد، ادامه داد: 
ضرورت دارد که مســئوالن مربوطه با تشریح شرایط 

اســتان نســبت به افزایش کاالهای اساســی استان 
 با نــرخ دولتــی و در قالب تنظیم بــازار اقدام کنند.
عبداللهی گفت: ســازمان صمت و جهاد کشــاورزی 
استان باید هماهنگ و منسجم عمل کنند و با اتخاذ 
 تدابیر الزم از هر گونه تنشی در بازار پیشگیری کنند.

وی افــزود: ضــرورت دارد کــه مدیــران اســتان 
بــه حــوزه تحت امــر خود تســلط کامل داشــته 
باشــند و بــا نظارت جــدی و پیش بینــی دقیق از 
 بروز هــر گونه کمبــود و تخلف جلوگیــری کنند.

اســتاندار البــرز در ادامــه در کارگــروه آرد و نــان 
اســتان، گفت: مســئوالن مربوطه باید در خصوص 

 بازنگــری در ســهمیه نانوایی هــا اقــدام کننــد.
وی افزود: ضرورت دارد در مناطق پرجمعیت، شهرک 
های مسکونی و صنعتی و نقاط متمرکز حضور اتباع 
بیگانه که فاقد نانوایی هستند، کانتینرهای نان پزی ایجاد 
 کنند تا مردم برای تهیه نان با مشــکل مواجه نشوند.

عبداللهــی گفت: بعنــوان فردی که در این اســتان 
زندگــی می کنم، از کیفیت نان برخی نقاط اســتان 
گالیــه دارم بنابراین انتظار مــی رود اتحادیه نانوایان 
و دســتگاه هــای نظارتی ایــن رونــد را رصد کنند 
 و مشــکالت را در سراســر اســتان برطــرف کنند.

وی افزود: نانوایان، جامعه زحمتکش و عموما منصفی 

هســتند و ضرورت دارد که با اندک کسانی که تخلف 
 کــرده و نان آنها کیفیت الزم را ندارد برخورد شــود.
استاندار البرز گفت: از اتحادیه نانوایان انتظار می رود که 
با خیرین ارتباط برقرار کنند و در مناطق کم برخوردار 

نان رایگان توزیع کنند.

استاندار البرز:

به عنوان یک شهروند از کیفیت نان گالیه دارم!

شماره ۵۸/ آذر ماه ۱۴۰۰



در استان   ۳

رییس کمیســیون ســرمایه گذاری و توســعه 
خدمات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشــاورزی 
اســتان البرز از تشکیل کمیته مشترک ساخت وساز 
 مسکن توســط این اتاق و شــهرداری کرج خبرداد.
شاهین ظهوری در حاشیه نشست کمیسیون سرمایه 
گــذاری اتاق بازرگانی البرز و مدیریت شــهری کرج 
افزود: تشکیل کمیته ساخت و سازهای ساختمانی با 
هدف بررسی وضعیت و شرایط اقتصادی حاکم در بازار 
 مسکن کالنشهر کرج در دستور کار قرار گرفته است.
وی تشــکیل این کمیتــه را اقدامی راهگشــا  برای 
بررســی شــرایط اقتصادی بازار مســکن، پیشبرد 
تصمیم های دولــت در این حــوزه و قیمت گذاری 
 پروژه هــای منطقــه ای مســکن  عنــوان کــرد.

 ظهوری گفت:  برگزاری نشست های کارشناسی در این 
کمیته باحضور سرمایه گذاران صنعت ساختمان بستر 
مناسبی را برای اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه ساخت 
 و سازها از جمله قیمت گذاری پروژه ها فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: با تشکیل کمیته ساخت و سازها  ذیل 
فعالیت  های کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
البرز ، طرح های ارائه شده در این کمیته در جلسات 
تخصصی استان از جمله در شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی مطرح می شود  و از تصمیمات این 
 شورا که  قانونی و  الزم االجرا است بهره مند خواهیم شد.

ظهوری گفت: با تشکیل این  کمیته ضمن ارایه تکنو 
لوژی و تکنیک  های نوین صنعت ساختمان و اتخاذ 
تصمیمات کارشناسی شده و فنی، چکش کاری های 
 الزم برای حل مسائل این صنعت مهم  انجام خواهد شد.

وی افزود: در پوشــش فعالیت کمیته اشــاره شــده 
نشســت هایی با حضور نمایندگان شورا و شهرداری 
برگزار خواهد شــد که این نشســت  ها در مباحثی 
 مانند قیمت گذاری پروژه های مســکن موثر است.

ظهــوری اظهــار داشــت: در ۲ ســال اخیــر یک 
خروجــی مهــم جلســات کمیســیون ســرمایه 
گــذاری اتــاق بازرگانی البــرز، تصمیــم گیری در 
 تشــکیل صندوق پژوهــش و فناوری اســتان بود.

وی ادامه داد: یکســال قبل این صنــدوق به منظور 
حمایت از گروه های دانش بنیــان و جوانان خالق و 
صاحــب ایده در البرز راه اندازی شــد و با تالش های 
انجام شده در این راستا اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی در 
 قالب ضمانت نامه و تسهیالت بانکی درنظر گرفته شد.

رییس کمیسیون ســرمایه گذاری و توسعه خدمات 
اتــاق بازرگانی البرز با اشــاره به اهمیــت توجه به 
مــواردی از جملــه نوســات برق و خاموشــی های 
متعدد در ســطح صنایع اســتان به ویژه در تابستان 
گذشــته گفت: در حال حاضر به دنبــال راه اندازی 
۱۰۰ مــگاوات نیــروگاه های مقیــاس کوچک پایه 

 گاز ســوز در شــهرک های صنعتی استان هستیم.
ظهــوری گفت: اســتاندار البــرز نیز بــرای جبران 
کســری برق صنایع و جلوگیری از بروز خاموشــی 
های مــدت دار واحدهای تولیدی اســتان به دنبال 
 پیــاده ســازی راه حــل  اصولــی و اجرایی اســت.

 در ادامه این نشســت یکی از اعضای  کمیســیون 
ســرمایه گذاری و توســعه خدمات اتــاق بازرگانی 
البــرز با اشــاره به اهمیــت فعالیت های تشــکلی 
گفت: شــکل گیری تشــکل ها می توانــد در تبادل 
اندیشــه ها و بــروز رســانی تکنولوژی  و فنــاوری  
 جدیــد در صنعت ســاختمان نقش آفرین باشــد.

ســید محمد دهقان نیری اظهار امیدواری کرد با راه 
اندازی یک تشکل در حوزه صنعت ساختمان  در البرز، 
 این  استان به پایلوت در فعالیت های تشکلی تبدیل شود.

عضو دیگر این کمیسیون نیز  گفت: اگر قرار باشد که 
از برگزاری این جلسات به نتیجه برسیم، باید فعاالن 
بسیاری از حوزه صنعت ساختمان  در کرج برای حضور در 
 نشست های کمیته ساخت و سازها اعالم آمادگی کنند.

بیژن آسور افزود: با تشکیل کمیته ساخت و سازها به 
دلیل تعامالت میان اتــاق بازرگانی البرز و ارگان های 
دولتــی، ارتباط بهتری با مســئوالن دولتی از جمله 
معاون عمرانی استانداری البرز و شهرداری ها می توان 
برقرار کرده و از حضور آنها در جلسات برای پیگیری 

 و رفع مشکالت حوزه ساختمان استفاده خواهیم کرد.
ضرورت حضور شهردار کرج در جلسات این کمیسیون 
به منظور رفع مشــکالت ســازندگان، ابهام در علت 
تاخیر طوالنی در تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵ 
و گالیه از جریمه های باال برای ســازندگان از سوی 
شــهرداری از جمله دیگــر مواردی بود کــه در این 
 نشســت مطرح و مورد بحث و بررســی قرار گرفت.

اســتان البرز دارای ســه هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی و 
صنعتی است.

مدیرکل تعــاون ،کارورفاه اجتماعی اســتان البرز 
گفت : برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن باید 
نسبت به رفع مشکالت جامعه کار وتولید و ساماندهی 
 معیشــت و اقتصاد کارگران توجه بیشــتری شود.
حسین فالح نژاد در کمیسیون کارگری شورای تامین 
اســتان البرز که با حضور معاون سیاســی،امنیتی و 
اجتماعی استانداری در محل اداره کل تعاون،کار ورفاه 
اجتماعی برگزار شد در خصوص اهمیت کمیسیون 
کارگری در رفــع معضالت جامعــه کارگری اظهار 
کــرد:  یکی از هدف های مهم کمیســیون کارگری 
رصد کردن مســائل و مشــکالت جامعه کارگری و 
 پیشگیری از ایجاد مشکل یا چالش های احتمالی است.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت کلی از حوزه کار وتولید 
استان با اشاره به اینکه خوشبختانه در استان با تدابیری 
که اتخاذ شــده مشــکل حادی در بخــش کارگری 
وکارفرمایی وجود ندارد افزود : با رصد مستمر اداره کل 

تعاون کار ورفاه در استان بعنوان متولی امور کارگری و 
نیز اداره کل صنعت و معدن وتجارت بعنوان دبیرخانه 
ستاد تسهیل و و همینطور معاونت اقتصادی استانداری 
که پیگیر امور تولید کنندگان و کارفرمایان هســتند 
مسائل مربوط به شرکت ها را که قابل حل در سطح 
اســتان می باشد در کارگروه های مربوطه مطرح می 
کنند و در این زمینه مشکالت و بحران های واحدها 
تولیدی و کارگران پیگیری و با تدابیر الزم بررســی و 
مدیریت می شــوند و خوشــبختانه در این خصوص 
 بحران و پیچیدگی در ســطح اســتان وجود ندارد.
فالح نژاد در ادامه در خصوص وضعیت کاریابی های 
اســتان برای جذب نیروی کار ابراز کرد : ۲۳ کاریابی 
مجــاز و فعال داخلــی ونیز ۴ کاریابــی مجاز فعال 
خارجی در ســطح اســتان وجــود دارد که طی ماه 
های اخیر با در اختیارداشتن ۳۰ هزار فرصت شغلی 
واحدهای تولیدی،صنعتی و خدماتی استان بیش از 

۱۵ هزار معرفی به فرصت های  شــغلی داشته اند و 
همچنین تعداد ثبت نــام کارجویان در کاریابی های 
اســتان تاکنون ۶ هزار و ۲۵۸ نفر بوده است که از این 
 میان تعداد ۲ هزار و۵۷۳ نفر یه کارگماری شــده اند.
 همچنین یک سامانه کشــوری به نام سابک وجود 
دارد کــه بصــورت الکترونیکی فعالیــت کاریابی ها 
را پیگیــری نمــوده و اداره کل تعــاون کار اســتان 
نیز به این ســامانه دسترســی دارد ومی تواند تمام 
فعالیت های آماری کاریابی هــا را رصد و در صورت 
 مشــکل تذکــر الزم را بــه کاریابی اعــالم نماید.

فالح نــژاد ادامه داد : در راســتای نظارت و پیگیری 
فعالیت های کاریابی ها جلسات مستمری با انجمن 
های صنفی  ومدیران کاریابی ها از ســوی اداره کل 
تشــکیل می شود و انجمن کاریابی البرز  نیز از فعال 
ترین انجمن ها در این حوزه در کشور است واعضای 
ان کســوت های کشــوری نیز دارند و همچنین در 

راستای فعالیت های اشــتغال زایی با انجمن استان 
هم جلساتی را برگزار می نماییم که در این جلسات 
سیاست های مربوط به حوزه اشتغال در سطح استان و 
 مواردی که مربوط به کاریابی ها است اعالم می شود..
مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی تصریح کرد : همه 
ما در برابر صیانت از جامعه کارگری مسوولیت داریم، 
از این رو همکاری و هماهنگی دســتگاه های مرتبط 
می تواند مســیر را برای حل و فصل مشکالت جامعه 

کارگری هموار کند.

کمیته مشترک ساخت و ساز توسط اتاق بازرگانی و شهرداری کرج شکل می گیرد

حل مشکالت جامعه کار وتولید گامی موثر در مسیر 
پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن است

اخبار

افزایش 8 درصدی میزان 
مصرف گاز توسط البرزی ها

مشترکین شرکت گاز استان البرز در ۸ ماهه اول سال 
گاز  مکعب  متر  هزار  و ۲۱۳  میلیون  مقدار ۳   ۱۴۰۰
مصرف نمودند که این مقدار مصرف شامل همه بخش 
. باشد  می  خانگی  و  کشاورزی   ، صنعتی  از  اعم   ها 
سید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز استان البرز در 
جلسه کنترل پروژه این شرکت که در مورخ ۱۵ آذر 
۱۴۰۰ برگزار گردید ضمن اشاره به نکته فوق تشریح 
کرد :  مشترکین شرکت گاز استان البرز در ۸ ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ مقدار ۳ میلیون و ۲۱۳ هزار متر مکعب 
این مقدار مصرف شامل همه  گاز مصرف نمودند که 
 بخش ها اعم از صنعتی ، کشاورزی و خانگی می باشد .

مصرف  میزان   : کرد  اشاره  همچنین  غفاریان 
مقدار   ۱۳۹۹ سال  اول  ماهه   ۸ در  طبیعی  گاز 
. است  بوده  مکعب  متر  هزار    ۹۶۴ و  میلیون   ۲ 

سال  در  گاز  مصرف  میزان  مقایسه   : کرد  اشاره  وی 
میلیون   ۲۴۹ که  هستیم  آن  شاهد  امسال  و  قبل 
توسط   ۱۴۰۰ سال  آبان  پایان  تا  گاز  مکعب  متر 
است. شده  مصرف  بیشتر  البرز  استان   مشترکین 

الزم به ذکر است در این جلسه به موضوعات از قبیل 
گازرسانی به شهرستان های طالقان ، نظرآباد ، ساوجبالغ و 

جاده چالوس پرداخته شد .

تدابیر الزم برای جلوگیری 
از تکرار قطعی آب استان 
البرز در تابستان اتخاذ شود

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس گفت: دولت 
از اکنون باید برای جلوگیری از قطعی گسترده آب در استان 
 البرز طی تابستان سال آینده اقدامات الزم را انجام دهد.

شنبه،  )سه  امروز  علنی  نشست  در  عسگری  مهدی   
تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  آذرماه(   ۲۳
در  اصالحات  جهت  به  دولت  از  گفت:  خود،  شفاهی 
و  جاری  های  هزینه  کاهش  و   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه 
درآمدهای  مازاد  که  ها  استان  توسعه  صندوق  ایجاد 
کنم. می  تشکر  گردد  می  باز  آن  به  استان   هر 

مجلس  در  فردیس  و  اشتهارد   ، کرج  مردم  نماینده 
برای سال  داریم  داد: درخواست  ادامه  اسالمی  شورای 
جاری نیز این تکلیف قانونی توسط دولت انجام شود، 
درآمدی  منابع  از  درصد  تاکنون۱۱۶  البرز  استان 
استان  خود  به  آن  مازاد  باید  و  کرده  محقق  را  خود 
است. نشده  محقق  موضوع  این  تاکنون  که   بازگردد 
فردیس  القائم  منتظر  نیروگاه  به  باید  گفت:  عسگری 
بهره  از  و  دارد  فراوانی  آب  مصرف  و  آلودگی  که 
نیروگاه  شود.  رسیدگی  نیست  برخوردار  کافی  وری 
می  استفاده  مازوت  سوخت  از  که  رجایی  شهید 
تهران-  اتوبان  سنگین  ترافیک  همچنین  و  کند 
کند. می  تشدید  را  کرج  هوای  آلودگی  قزوین   کرج- 

این نماینده مردم در مجلس افزود: دولت باید از اکنون 
برای رفع مشکل کمبود کیفی و کمی آب در استان البرز 
تدابیر الزم را اتخاذ کند تا برای سال آینده قطعی آب 

گسترده در تابستان تکرار نشود.

کاهش مخاطرات سیالب، مشارکت همه جانبه دستگاه ها را می طلبد

انتشار ریزگردها به معضل جدی البرز در آینده نزدیک تبدیل می شود

پیرو بازدید دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، و 

مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و ریاست 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، از اقدامات 
آبخیزداری اســتان البرز و اثربخشی آن در کاهش 
مخاطرات ســیالب و همچنین ضرورت مشارکت 
دستگاه های مرتبط در طرح جامع حوزه های آبخیز 
شهری و بر اساس دستور استاندار، جلسه ای در این 
خصوص و در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری 
با حضور ابوالفضل فانی،سرپرست معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری البرز، حامد فرضی، مدیر کل 
اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری البرز، محمدرضا 
فالح نژاد، مدیر کل بحران البرز، و ســایر مسئولین 
 دستگاه های اجرایی استانی ذینفع تشکیل گردید.
در ابتدای این جلسه، حامد فرضی،مدیر کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز به ارائه مطالبی 
در زمینــه وضعیت حوزه های آبخیز شــهر کرج و 
مخاطراتی که ناشی از تغییر کاربری اراضی خصوصا 
در مســیلها اتفاق افتاده و همچنیــن عدم توجه 
 به مدیریــت جامع حوزه آبخیز شــهری پرداخت.
وی خاطر نشــان کــرد: اقدامات آبخیــزداری در 
کنترل ســیالب اخیر بســیار موثر بوده و توانسته 
 شــهر کرج را از یک بحــران واقعی نجــات دهد.

پــس از بحث و تبــادل نظر دســتگاهای اجرایی، 
فانی،سرپرســت معاونت هماهنگــی امور عمرانی 
 استانداری البرز موارد را به شرح ذیل جمع بندی نمود:

اجرای عملیات نهالکاری با مشــارکت شــهرداری، 
و  مســکن  و  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 

شهرســازی با عنوان “هر شــهروند یــک نهال” 
 در باالدســت شــهر کــرج در اولویت قــرار گیرد.
ســازی  آزاد  خصــوص  در  الزم  اقدامــات 
مســیلها توســط آب منطقــه ای و شــهرداری 
 بــا اولویت شــهرک جهــان نمــا انجــام گیرد.

با عنایت بــه ضرورت مدیریت جامــع حوزه های 
آبخیز شــهری و بر اســاس بند دو مصوبه شورای 
عالی معماری و شهرسازی مطالعات فوق که توسط 
شهرداری )مهندســین مشــاور ری آب( در حال 
انجام می باشــد با رویکرد کنترل ســیالب شهری 
 برنامه هــای اجرایــی را در باالدســت ارائه نماید.

شهرداری گرمدره مطالعات کنترل سیالب صورت 
گرفته را برای اجرای عملیات در اولویت قرار دهد.

مدیر کل محیط زیســت اســتان البرز از ایجاد 
آالیندگی در ورودی اســتان البرز از سمت قزوین 
اشــاره کرد و گفــت: انتشــار ریزگردها به معضل 

 جدی اســتان در آینده نزدیک تبدیل می شــود.
 فردیــن حکیمــی در  کرج   با اشــاره به اهمیت 
کنترل فعالیت مشــاغل و بخش هــای تاثیرگذار 
در افزایــش آلودگی هوا در اســتان البــرز، اظهار 
داشــت: یک بخــش مهم در ایــن رابطه تعطیلی 
 فعالیت هــای معدنی در شــرایط اضطرار اســت.

وی افــزود: تاکید ما به عنوان کارشناســان محیط 
بــر این موضوع اســت کــه از این تاریــخ به بعد 
اجازه شــروع بــه فعالیت های جدیــد معدنی در 
غرب اســتان البرز ندهیم، چــون با توجه به جهت 
بــاد قالــب در آن منطقه حضور چنیــن فعالیت 
 هــای آالینده ای بــر کیفیت هوا اثر مــی گذرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان 
اینکه اگر نگاه ما به ایجاد فعالیت های معدنی جدید و در 
کل آالینده های زیست محیطی تغییر نکند مشکالت 
بیشتری در آینده نزدیک به وجود می آید، تصریح 
کرد: در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی 
 نمی توان انتظار هوای پارک را در استان داشته باشیم.

وی با بیان اینکــه اکنون باید برای حل موضوعاتی 
نظیر تغییر کاربری ها، برداشت بی رویه از منابع آبی 
زیرزمینی و یا رشــد کانون های ریزگردها در غرب 
استان چاره اندیشی کنیم، گفت :  در صورت تداوم 
روند موجود و عدم رعایت موارد زیست محیطی در 
چند سال آینده وضعیت از لحاظ انتشار ریزگردها به 

 یک معضل جدی و اصلی در البرز تبدیل می شــود.
 حکیمی با بیــان اینکه در اســتان قزوین هم در 
حال حاضــر  کانون هــای ریزگرد شــکل گرفته 
اســت، افزود: ورودی قزوین به ســمت البرز دچار 
این پدیده اســت و احتمــال نفــوذ ریزگردها به 
 البــرز از آن جبهــه هــم یک خطر جدی اســت.

وی با اشــاره به اهمیت توجه به موضوع پسماند در 
کالنشهر کرج بیان کرد: در کارگروه های تخصصی 
استان بر حسب وظیفه در مسائلی که محیط زیست 
مرتبط اســت، ورود می کنیم اما متاسفانه خیلی از 
موضوعات که باید اجرایی شود، در استان مورد توجه 

قرار نمی گیرد.

شماره ۵۸/ آذر ماه ۱۴۰۰



4  اجتماعی

بازدید از مراکز فروش و شارژ غیرمجاز و خطرسازگاز 
مایع )LPG( از اهم سومین مصوبات کارگروه 
پیشگیري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه 
 فرآورده هاي نفتي استان البرز در سال جاری بود.

قلندرزاده سرپرست روابط عمومی منطقه البرز 
کارگروه  جلسه  سومین  برگزاری  به  اشاره  با 
پیشگیري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از 
منطقه  ستاد  جلسات  سالن  در  استان  شبکه 
البرز گفت: از جمله مصوبات جدید این کارگروه 
می توان به تهیه گزارش عملکرد کاربران سامانه 
کادستر استان البرز ، برقراري گشت هاي مشترک 
)LPG(، مکاتبه با پلیس راهور و استعالم باک بازدید از مراکز فروش و شارژ غیرمجاز گازمایع پلیس امنیت اقتصادي و کارشناسان منطقه البرز، 

استاندارد خودروهاي نفتگاز سوز و ارائه گزارش به 
پلیس امنیت اقتصادي در خصوص برخورد جدي 
 با متخلفین، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

امر  در  متوالی  سازمانهای  افزود:  قلندرزاده 
پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده 
های نفتی استان البرز که شامل نمایندگانی از 
کمیسیون هماهنگی نظارت بر قاچاق کاال و ارز، 
شرکت گاز، تعزیرات حکومتی، اداره کل حمل و 
نقل جاده ای، پلیس آگاهی، پلیس راهور، جهاد 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  و  کشاورزی 
هستند، بر اهمیت نشست ها و وجود جلسات 

مشترک تاکید داشتند.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز از کشف 
روغن های تقلبی خوراکی به ارزش سه میلیارد ریال 
 در پی بارزسی از یک انباری در کمالشهر خبرداد.
سرهنگ مهدی افشاری گفت: پس ازدریافت 
روغن های  توزیع  و  تولید  بر  مبنی  خبری 
خوراکی تقلبی در کمالشهر، تیمی مشترک 

سازمان  و  استان  اقتصادی  پلیس  عوامل  از 
شد. اعزام  محل  به  حکومتی   تعزیرات 

محل  از  بارزسی  در  افزود:  افشاری  سرهنگ 
مشخص شد، روغن زیتون و کنجد در بطری 
فاقد  برازنده به صورت  برند  با مارک و  هایی 
استاندارد و با لیبل خارجی تولید و توزیع می 

گردد و حدود ۱۱۰ کارتن ۱۲ تایی روغن زیتون 
نیم لیتری و حدود ۵۰ لیتر روغن زیتون در گالن 

کشف شد.
این مقام انتظامی گفت: کارشناسان ارزش ریالی 
روغن های کشف شده را ۳میلیارد ریال برآورد 
 کرده اند که دراین راستا یک نفرمتهم دستگیرشد.

سرهنگ افشاری مبارزه با پدیده قاچاق را از 
مهمترین اولویت های کار پلیس برشمرد و از 
تهیه  از  اطالع  شهروندان خواست در صورت 
ونگهداری غیر مجاز کاالی قاچاق به ویژه مواد 
خوراکی، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ گزارش کنند.

گفت:  البرز  استان  انتظامی  فرمانده 
کمین  با  که  سارقانی  باند  اعضای 
مطبوعاتی  های  دکه  اطراف  در 
سوء  شهروندان  انگاری  سهل  از 
سرقت  به  اقدام  و  کرده  استفاده 
خودرو و لوازم آن می کردند، توسط 
شدند. دستگیر  البرز  آگاهی   پلیس 

اعالم  با  عباسعلی محمدیان   سردار 
وقوع  پی  در  داشت:  بیان  خبر  این 
چندین فقره سرقت خودرو به شیوه 
شهرستان  سطح  در  زنی”  “روشن 
دستورکار  در  موضوع  بررسی  کرج، 
سرقت  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان 
گرفت. قرار  استان  آگاهی   پلیس 

وی افزود: بررسی های اولیه بیانگر این 
بود که سارقان در یک گروه ۲ نفره با 
کمین در اطراف دکه های مطبوعاتی 

از سهل انگاری شهروندان سوء استفاده 
به  اقدام  کوتاه  زمان  یک  در  و  کرده 
با  لوازم  سرقت خودرو های روشن و 

ارزش داخل آن می کنند.
اظهار  البرز  استان  انتظامی  فرمانده 
انجام  با  کارآگاهان  ادامه  در  داشت: 
تحقیقات میدانی گسترده و بکارگیری 
اقدامات اطالعاتی-پلیسی، در نهایت 
سارقان  از  یکی  شناسایی  به  موفق 
متوجه  او  سوابق  بررسی  با  و  شده 
شدند که نامبرده از سارقان حرفه ای 
و سابقه دار است که به واسطه انجام 
سرقت های متعدد مخفیگاه مشخصی 
 نداشته و دائم در حال نقل مکان است.
این مقام انتظامی ادامه داد: علی رغم 
انجام  با  کارآگاهان  اما  موضوع،  این 
سارق  این  رد  اطالعاتی  اقدامات 

با  و  زده  کرج  شهر  در  را  ای  حرفه 
را در یک  او  قضائی  مقام  هماهنگی 
کردند. دستگیر  غافلگیرانه   عملیات 
در  کرد:  تصریح  محمدیان  سردار 
تحقیقات تکمیلی متهم به ۱۳ فقره 
سرقت  فقره   ۵۰ و  خودرو  سرقت 

داخل خودرو با همدستی یکی دیگر 
کرد. اعتراف  دار  سابقه  سارقان   از 

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری 
همدست متهم اصلی پرونده در شهر 
کرج، گفت: در این خصوص یک مالخر 
اموال مسرقه که به صورت کامال حرفه 

ای اقدام به سند نمره کردن خودروهای 
شد. دستگیر  کرد  می   مسروقه 
یادآور  البرز  استان  انتظامی  فرمانده 
این  مالباختگان  از  تعدادی  شد: 
برای  و  تالش  و  شناسایی  پرونده 
دارد. ادامه  سایرین   شناسایی 
بیان  با  پایان  در  محمدیان  سردار 
اینکه سارقان از هر فرصتی برای انجام 
کنند،  می  استفاده  مجرمانه  اعمال 
حال  در  کرد:  توصیه  شهروندان  به 
در  ویژه  به  شهر  سطح  در  مراجعت 
اطراف مراکز خرید از قرار دادن سوئیچ 
بر روی خودرو، بازگذاشتن درب خودرو 
و شیشه ها اکیدا خودداری شود و برای 
پیشگیری از سرقت خودروی خود را در 
محل های امن و پارکینگ ها نگهداری 

کنند.

با  ناجا  راهور  پلیس  اجتماعی  معاون 
نفر در  نیم ساعت یک  اینکه هر  بیان 
کشور جان خود را براثر حادثه تصادف از 
دست می دهد گفت: ۷۰ درصد تصادفات 
است. پیاده  عابرین  به  مربوط  کرج   در 
از  پیش  جهانی  اهلل  عین  سرهنگ 
همایش  پنجمین  در  پنجشنبه  ظهر 

حمل ونقل  رویکرد  با  شهری  مدیریت 
و ایمنی ترافیک که در سالن همایش 
میالد برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری 
مربوط  تصادفات  به ویژه  تصادفات  از 
ازجمله  آن  کاهش  و  پیاده  عابرین  به 
می کنیم. دنبال  که  است   اهدافی 

عمده ای  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 

رعایت  عدم  علت  به  تصادفات  این  از 
است،  رانندگی  حین  در  رانندگان 
با  پیاده  عابرین  با  تصادفات  گفت: 
می کند. پیدا  کاهش  ایمنی   رعایت 

ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی  معاون 
اینکه  به  اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس 
مرگ  مورد  سومین  رانندگی  حوادث 

نیم  هر  گفت:  است،  جهان  در  افراد 
را  نفر در کشور جان خود  ساعت یک 
می دهد. دست  از  تصادف  حادثه   براثر 

اینکه ۴۴  به  اشاره  با  جهانی  سرهنگ 
درصد تصادفات در نقاط حادثه خیز رخ 
می دهد، گفت: در کشور پنج هزار و ۲۰۰ 

نقطه حادثه خیز وجود دارد.

های  آسیب  حوزه  گفت:  کرج  فرماندار 
خورده  گره  معیشت  و  اقتصاد  با  اجتماعی 
سمت  به  تا  یابد  سامان  اقتصاد  باید  ابتدا  و 
برویم. اجتماعی  آسیب های   کاهش 

غفور قاسمپور در جلسه قرارگاه اجتماعی امور 
کرج  فرمانداری  در  که  کرج  خانواده  و  بانوان 
ایرانی  زندگی  ترویج  کرد:  تصریح  شد،  برگزار 
اسالمی، تحکیم بنیان خانواده و عفاف و حجاب 
سه موضوع مهم و راهبردی است که در دستور 
دارد. قرار  و خانواده  زنان  اجتماعی  قرارگاه   کار 

با توجه به جمعیت بیشتر و  افزود: کرج   وی 
به  نسبت  مختلف  های  فرهنگ  خرده  وجود 

دیگر مناطق متفاوت است. این موضوع از نگاه 
برخی می تواند تهدید باشد اما می تواند فرصتی 
 برای استفاده از ظرفیت تمام فرهنگ ها باشد.
های  آسیب  با  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی متفاوت و گسترده در شهرستان کرج 
مواجه هستیم، ادامه داد: موضوعاتی چون زنان 
سرپرست خانوار، تکدی گری، معتادان متجاهر 
در حوزه زنان و مردان، مفاسد اخالقی و طالق 
و  مواجه هستیم  آن  با  که  است  هایی  آسیب 
امیدواریم با طرح ها و برنامه های خوبی که ارائه 
بتوانیم در زمان کوتاه  افزایی  با هم  و  می شود 
شاهد تغیرات ملموس باشیم. ضروری است در 

این مسیر از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی 
اگر موفق شویم قطعه  نیز در  استفاده کنیم. 
ساخت  خواهیم  را  اسالمی  نوین  تمدن  از  ای 
داشت. خواهند  آن  در  ای  ویژه  نقش  زنان   و 
وی شبکه های اجتماعی را بخشی جدانشدنی از 
زندگی امروز افراد و سازمان ها عنوان کرد که با 
استفاده  دارند،  که  باالیی  تاثیرگذاری  به  توجه 
از ظرفیت این شبکه های اجتماعی برای ارتقا 
ضروریست. اسالمی  و  ایرانی  زندگی   سبک 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با ایجاد فضای 
همدلی بتوانیم در این مسیر گام برداشته و موفق 
به رفع آسیب های اجتماعی  کالنشهر کرج شویم.

در سومین کارگروه پیشگیري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه البرز مطرح شد

)LPG( بازدید از مراکز فروش و شارژ غیرمجاز گاز مایع

کشف ۳ میلیارد ریال روغن خوراکی تقلبی در کرج

6۳ فقره سرقت در پرونده سارقان خودرو و داخل خودرو

هر نیم ساعت یک نفر بر اثر تصادف در ایران می میرد

خبرتوانمندسازی اقتصادی گام اول کاهش آسیب های اجتماعی

گرامیداشت روز پرستار در البرز
به مناســبت والدت با سعادت اسوه صبر و تقوا، حضرت 
زینب کبری )س( از پرستار شاغل در این اداره کل تجلیل 

به عمل آمد.
 دکترسیدمحمد میری  مدیریت استان،  ضمن تبریک 
میالد با سعادت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار، 
با اهدای لوح تقدیر از ام البنین علیجان نژاد پرســتار  و 
فعال این عرصه در اداره کل انتقال خون تقدیرو تشکرکرد.

گفتنی است انتقال خون البرز در روزهای مناسبتی از 
کارکنان بخش های مختلف این اداره کل تقدیر می کند.

حدود 7 میلیون تن کاال از البرز 
به سایر استان ها ارسال شد

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل نقل جاده ای 
البرز گفت: طی هشت ماه گذشته ۶ میلیون و ۶۸۵ هزار تن 
 کاال از مبدا استان البرز به سراسر کشور جابه جاشده است.
ســید اســماعیل امیرزاده، معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری وحمــل نقل جاده ای البــرز، در جمع اصحاب 
رسانه که در بستر فضای مجازی صورت گرفت، گفت: 
طی هشــت ماه گذشته ۶ میلیون و ۶۸۵ هزار تن کاال 
 از مبدا اســتان البرز به سراسر کشور جابه جاشده است.
وی با اشــاره وجود شــهرک ها، واحدهــای صنعتی 
و کارخانه هــای تولیــدی فــراوان در اســتان، گفت: 
بیشــترین کاالی جابجایی از مبدا استان البرز شامل 
انــواع ســیمان، موادغذایــی، محصوالت کشــاورزی 
و کاالهــای فلزی بــوده کــه این کاالها طــی ۵۱۳ 
 هزار ســفر از مبدا اســتان البرز جابه جا شــده است.

این مقام مسؤول با بیان اینکه ۶۰ درصد آمارجابه جایی 
کاال از اســتان البرز مربوط به ســیمان اســت، افزود: 
در حــال حاضــر ۸۴ شــرکت حمل و نقــل داخلی 
فعــال کاال، ۹ هــزار و ۵۷۵ نفــر راننــده و۱۰ هزار و 
۵۰۰ نــاوگان بــاری در بخــش حمل ونقــل عمومی 
 جاده ای تحت پوشــش این اداره کل فعالیت می کنند.

امیــرزاده در بخــش دیگری از صبحت هایــش درباره 
میانگیــن عمرنــاوگان حمل ونقل عمومــی جاده ای 
اســتان توضیح داد و گفــت: میانگین عمــر ناوگان 
ســبک ۱۵ ســال، نیمه سنگین ۲۵ســال و سنگین 
۱۸سال اســت که در مقایسه با سن فرسودگی ناوگان 
 کشــوری در جایگاه معمول اعالم شــده قــرار داریم.

وی همچنین درباره تعداد مراکز معاینه فنی خودرو در 
استان توضیح داد و گفت: در حال حاضر سه مرکز فعال 
معاینه فنی خودرو در البرز داریم که از ابتدای سال تاکنون 
 ۳۰ هــزار و ۶۹۱ خودرو به این مراکز مراجعه کرده اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل نقل جاده ای 
البرز تصریح کرد: از این تعداد خودرو ۲۲ هزار و ۹۷۶ در 
تست معاینه های فنی قبول و هفت هزار و ۷۱۵ خودرو 

نیز مردود شده اند.

شمار بیماران تحت مراقبت 
البرز به کمتر از 150 تن رسید

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: طی یک روز 
گذشته ۳۰ نفر در مراکز درمانی استان بستری شدند، با احتساب 
 این آمار شمار بیماران تحت مراقبت استان به ۱۴۹ تن رسید.

شــهرام صیادی، سرپرســت  دانشــگاه علوم پزشــکی البرز، 
امــروز در جمع اصحاب رســانه در خصوص آخرین وضعیت 
کرونا در اســتان، گفت: از دیروز تــا ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۳۰ بیمار 
 با عالئم کووید ۱۹ در مراکز درمانی اســتان بستری شده اند.
وی افــزود: مجمــوع کل مــوارد بســتری شــامل قطعی، 
تــا  کرونــا  شــیوع  ابتــدای  از  مشــکوک،  و  محتمــل 
 امــروز در اســتان البــرز ۷۹ هــزار و ۷۱۶  نفــر اســت.

صیادی ادامــه داد: در حال حاضر تعــداد ۱۴۹ نفر در مراکز 
درمانی بســتری هســتند که از این تعداد، ابتــالی ۵۲ نفر 
 به بیمــاری کوویــد ۱۹، تا این تاریخ قطعی شــده اســت.

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان البرز تصریح 
کــرد: متاســفانه در ۲۴ ســاعت گذشــته ۱ بیمــار کووید 
۱۹ جــان خــود را از دســت داده اســت و مجمــوع جان 
 باختگان این بیماری در اســتان به ۶۴۶۵ نفر رســیده است.
این مقام مســؤول در پایان تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون ۷۳ هزار و ۱۰۰ نفر از مراکز درمانی ترخیص 

شده اند.

شماره ۵۸/ آذر ماه ۱۴۰۰
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ناصر مقدم، در ادامه دیدار های خود با 
پیشکسوتان استان البرز،به همراه محمود 
دهقان هراتی، معاون هنری ســینمایی 
و ســمعی بصــری اداره کل فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی ، استاد حکیم رابط، رئیس 
انجمن موسیقی استان نیکنام حسینی، 
رئیس موسســه هنرمندان پیشکســوت  
البرز و جمعی دیگر از هنرمندان  با استاد 
شاپور رحیمی از هنرمندان و خوانندگان 

 پیشکسوت موسیقی سنتی دیدار کردند.
ناصر مقــدم، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان البرز در این دیدار، ضمن 
تفقد از این هنرمند برجسته البرزی گفت: 
اساتید و پیشکســوتان عرصه فرهنگ و 
هنر، ذخایر ارزشمند و الگوهای گرانسنگی 
هستند که از سرمایه های معنوی البرز به 
حساب می آیند و همه باید تالش کنیم تا 
ضمن بهره مندی حداکثری از توان و تجربه 

و رهنمودهای این عزیزان، نسل جوان را با 
ایشان پیوند داده و تجربه و توان ایشان را 
 به نسلهای بعدی آموزش و منتقل کنیم.

وی در ادامــه افزود: تکریم و بزرگذاشــت 
و سرکشــی به بزرگان و پیشکســوتان 
فرهنــگ و هنــر از اصلی تریــن وظایف 
و برنامه های در دســت اقــدام اداره کل 
متبوع است و ان شااله دیدار با هنرمندان 
 پیشکسوت البرزی استمرار خواهد داشت.

شایان ذکر است که استاد شاپور رحیمی 
از هنرمندان موســیقی سنتی ایران است 
و آثار فاخری را در زمینه موســیقی خلق 
کرده و همچنین دوره ای مسئولیت مرکز 
حفظ و اشــاعه موسیقی ایرانی وابسته به 
سازمان صدا و سیما را نیز به عهده داشته 
اســت . وی هم اکنون ساکن کرج بوده و 
شــاگردان زیادی را پرورش داده اســت و 
در حــال حاضر به علت بیمــاری قادر به 

 ادامه ارائــه هنری در قالب آواز نیســت.
در این دیدار اســتاد شاپور رحیمی ضمن 
خوش آمد گویی به مهمانان، بعد از چهار 
سال به نوازندگی قطعه ای زیبا و منتخب 
ازآثــار خود پرداخــت که با آواز اســتاد 

جمشیدی همراه بود.

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز
 با هنرمند پیشکسوت موسیقی

یک  بشر  حقوق   « مستند  جشنواره 
جهان« که در کشور چک برگزار می شود 
این جشنواره فقط درباره فیلم نیست بلکه 
یکی از جشنواره های معتبر اروپا است که 
 به مسائل مربوط به حقوق بشر می پردازد.

یک  بشر  حقوق   « مستند  جشنواره 
جهان« که در کشور چک برگزار می شود 

این جشنواره فقط درباره فیلم نیست بلکه 
یکی از جشنواره های معتبر اروپا است که 
 به مسائل مربوط به حقوق بشر می پردازد. 
در این جشنواره قرار است از امین بسطامی 
فیلمساز و منتقد جوان ایرانی به عنوان 
یکی از منتقدین جوان سینمای فلسفی 
به خاطر تولید محتوای موفق در این حوزه 

ازاد  های  کرسی  برگزاری  همچنین  و 
اندیشی در بسط دادن مفهوم و نظریه های 
سینمای فلسفی و استراتژیک در موضوع 
 حقوق بشر تجلیل و تقدیر به عمل آید.

این جشنواره جهانی یکی از بزرگترین 
حقوق  های  جشنواره  مهمترین  و 
تلویزیون  اروپا است که توسط  بشر در 

چک در شهر پراگ پایتخت جمهوری 
فوریه   ۲۸( اسفند   ۱۷ تا   ۹ از  چک 
می شود. برگزار   )۲۰۲۲ مارس   ۸  تا 

هدف اصلی جشنواره »یک دنیا« ارتقای 
بشر،  حقوق  موضوع  از  عمومی  آگاهی 
پرورش درک متقابل بین فرهنگ ها،مردم 

و ترفیع مسئولیت جهانی آنها است.

فیلمساز و منتقد البرزی به عنوان منتقد جوان سینمای فلسفی در کشور چک تجلیل می شود

خبر

افتخارآفرینی دانش آموزان 
البرزی در جشنواره 

نوجوان سالم
مراسم اختتامیه جشنواره نوجوان سالم با حضور مسعود 
شکوهی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، در اداره کل 
آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد و از دانش آموزان 
آمد. عمل  به  تجلیل  سالم  نوجوان  جشنواره   برتر 

در این مراسم از ۱۹ دانش آموز ناحیه ۴ کرج برای کسب 
 رتبه های برتر استانی در جشنواره نوجوان سالم تجلیل شد.
نگار صمدیار دانش آموز آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج 
در رشته ایده پردازی مقام سوم کشوری را به دست آورد 
و از سوی مسعود شکوهی، مدیر کل امور تربیتی، مشاوره 
و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی مورد تقدیر قرار 

گرفت.

رضا عباس زاده به عنوان 
مشاور پژوهشی رئیس 

فدراسیون گلف جمهوری 
اسالمی منصوب شد

رئیس  پژوهشی  مشاور  عنوان  به  زاده  عباس  رضا 
شد منصوب  اسالمی  جمهوری  گلف   فدراسیون 
با  گلف؛  فدراسیون  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
و  توجه  لزوم  پژوهش،و  هفته  رسیدن  فرا  به  توجه 
اهمیت به این امر رییس فدراسیون گلف جمهوری 
هیات  رییس  زاده  عباس  رضا  حکمی  طی  اسالمی 
پژوهشی  مشاور  سمت  به  را  البرز  استان  گلف 
 فدراسیون گلف جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی هیات گلف استان البرز 

در این حکم آمده است:

جناب آقای رضا عباس زاده
سالم علیکم

سوابق  به  توجه  با  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با 
به  وسیله  بدین  جنابعالی  ارزشمند  توانایی های  و 
گلف  فدراسیون  رئیس  پژوهشی  مشاور  عنوان 
شوید. می  منصوب  ایران  اسالمی   جمهوری 

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف 
محوله و با مد نظر قرار دادن قوانین و مقررات مربوط 

موفق و پیروز باشید.
دکتر حمید عزیزی
رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسالمی ایران

سریال  از  پیش  چندی  نوشت:  مهر 
علی  که  نوشتیم  آزادی«  از  »بعد 
صداوسیما  سازمان  به  تحویل  رغم 
از  بیش  اینکه شبکه یک  با وجود  و 
یک ماه است با کنداکتور خالی جلو 
 می رود اما هنوز به پخش نرسیده است.
به کارگردانی  آزادی«  از  سریال »بعد 
محمدعلی باشه آهنگر و تهیه کنندگی 
است  سالی  چند  سعدی  سعید 

است.  رسیده  پایان  به  آن  ساخت 
از  که  هست  سالی   ۲ حدود  درواقع 
تصویربرداری این سریال می گذرد اما 
در این مدت نه تنها برای پخش آماده 
بار حاشیه های مختلفی  نشد که هر 
 درباره ممیزی های آن مطرح می شد.

این  حاال شبکه اعالم کرده است که 
حاشیه های  از  بعد  باالخره  سریال 
فراوان به کنداکتور رسیده و قرار است 

برود. آنتن  روی  آذرماه  شنبه ۲۷   از 
روایتگر  آزادی«  از  »بعد  سریال 
عارف  نام  به  است  جوانی  زندگی 
اما  دارد  شراکت  کارگاه  یک  در  که 
ناچار  و  می شود  مشکالتی  دچار 
کند. تالش  خود  اثبات  برای   است 
اندیشه  داوودنژاد،  رضا  همت،  اصغر 
کاشی،  اسماعیل  مرتضی  فوالدوند، 
رویا  دهقانی،  المیرا  کبودوند،  سام 
آزاده  آهنگر،  باشه  حسین  جاویدنیا، 
مهدیزاده، الناز اسماعیلی، زنده یاد ارشا 
اقدسی، خسرو شهراز، قاسم زارع و امید 
 روحانی از بازیگران این سریال هستند.
سریال »پس از آزادی« کاری از گروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیما است که 
از ۲۷ آذر هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی 

آنتن می رود.

به  اشاره  با  شکری  االسالم  حجت 
اهمیت مقابله با آسیب های اجتماعی 
یاریگران  آیین  اختتامیه  گفت: 
استان کشور  با مشارکت ۱۰  زندگی 
شود. می  برگزار  البرز  میزبانی   به 
در  شکری«  کاظم  االسالم  حجت   «
یاریگران  آیین  برپایی  روند  جریان 
طرح  اختتامیه  آیین  گفت:  زندگی 
یاریگران زندگی با مشارکت ۱۰ استان 
 کشور به میزبانی البرز برگزار می شود. 
مدیر ستاد فهما استان البرز افزود: مقابله 
با آسیب اجتماعی اعتیاد و آموزش به 
منظور مقابله با آن از جمله محورهای 
اجرایی طرح یاریگران زندگی با مشارکت 
به  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
فرهنگی  های  کانون  ستاد  میزبانی 
است.  البرز  استان  مساجد   هنری 

وی با اشاره به اهمیت مقابله با آسیب 
های اجتماعی بیان کرد: یکی از جدی 
ترین آسیب های اجتماعی که زمینه 
خانواده  برای  بسیار  مشکالت  ایجاد 
فراهم می کند، موضوع  را  اجتماع  و 
با  خصوص  این  در  که  است  اعتیاد 
ارائه آموزش های الزم می توان مانع 
شد.  اجتماعی  معضل  این   ظهور 
وی ادامه داد: آگاهی بخشی به خانواده 
و مردم با محوریت کانون های مسجد 
در رابطه با مسئله اعتیاد به نوبه خود 
ضروری  مسائل  مهمترین  از  یکی 
شود.  می  تلقی  کشور  در   آموزشی 
کرد:  اظهار  شکری  االسالم  حجت 
همزمان با برپایی سومین رویدادملی 
توان  به  شعار  با  که  البرز  در  فهما 
طرح  است  برپایی  حال  در  مردم 

شود. می  اجرا  نیز  زندگی   یاریگران 
مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری 
البرز خاطرنشان کرد:  استان  مساجد 
تبیین سبک زندگی اسالمی ایران و 
بیان راهکارهای مقابله ای با مشکالت 
و آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد 
می تواند زمینه تحول جامعه ای پایدار و 

روبه رشد را فراهم کند.

سریالی جدید که پس از 2 سال 
سرانجام به پخش رسید!

آیین اختتامیه طرح یاریگران زندگی
 با مشارکت 10 استان کشور به میزبانی البرز

ورود امیکرون به ایران؛ تهدیدی برای دورهمی های شب یلدا
سخنگوی ستاد کرونای استان البرز گفت: 
شده  کشور  وارد  امیکرون  جدید  سویه 
است بنابراین مردم نباید با تکیه بر اینکه 
واکسن دریافت کرده اند، نسبت به رعایت 

پروتکل های بهداشتی اهمال کنند.
آخرین  به  اشاره  با  بابایی  مهرداد 
وضعیت شیوع کرونا در البرز اظهار کرد: 
آبی  همچنان  استان  رنگ  خوشبختانه 
است و از لحاظ تعداد بیماران در وضعیت 

پایداری قرار داریم.
رعایت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم ادامه 
داد: سویه جدید امیکرون وارد کشور شده 
است بنابراین مردم نباید با تکیه بر اینکه 
واکسن دریافت کرده اند، نسبت به رعایت 

پروتکل های بهداشتی اهمال کنند.
عالئم  کرونا  جدید  سویه  گفت:  وی 
متفاوتی در مقایسه با سویه های قبل دارد. 

مثال فرد مبتال بویایی و چشایی خود را از 
دست نمی دهد ولی آبریزش بینی دارد و 

احساس خستگی می کند.
این مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه 
طوالنی ترین شب سال را در پیش داریم، 
دورهمی های  می شود  تقاضا  مردم  از 
خانوادگی را با کمترین تعداد برگزار کنند.
وی با بیان اینکه با ورود به فصل زمستان 

احتمال شیوع بیماری های ویروسی دیگر 
افزایش  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  مثل 
روزانه  حاضر  حال  در  گفت:  می یابد، 
نزدیک  به ۹۰۰ نفر به صورت سرپایی 
به مراکز درمانی و بهداشتی استان مراجعه 
می کنند و تنها تست کرونای حدود ۵۰ 
نفر از آنها مثبت می شود که این نشان 
در  دیگر  ویروسی  بیماری های  می دهد 

استان شایع شده است.
بابایی توضیح داد: طی دو سال گذشته به 
دلیل اینکه مردم فاصله اجتماعی را رعایت 
می کردند و استفاده از ماسک به عادت آنها 
تبدیل شده بود، میزان شیوع بیماری های 

ویروسی به شدت کاهش داشت.
سخنگوی ستاد کرونای استان البرز گفت: 
متاسفانه با تزریق واکسن برخی خیالشان 
پروتکل ها  رعایت  میزان  و  شده  جمع 
باید  مساله  این  که  کرده  پیدا  کاهش 
اصالح شود چون چند واکسیناسیون تاثیر 
زیادی در پیشگیری از ابتال به کرونا دارد 

ولی کافی نیست.
دوم  دز  که  افرادی  به  کرد:  اضافه  وی 
واکسن را دریافت کرده اند توصیه می شود 
سه الی چهار ماه بعد از تزریق دز دوم، 
نسبت به دریافت دز سوم هم اقدام کنند 

تا ایمنی بدن آنها افزایش یابد.

شماره ۵۸/ آذر ماه ۱۴۰۰



6  شهرستانها

»کیاروستا« گفت: مجموعه مدیریت شهری گلسار 
اقدام به ساخت المان شهید حاج قاسم سلیمانی 
شهید  این  نام  به  مزین  بلوار  در  نصب  جهت 
این  شهادت  سالگرد  دومین  با  هم زمان  که  کرد 
 سردار رشید اسالم از این المان رونمایی می شود.

نشست  کرج،  خبرنگار دفاع پرس از  گزارش  به 
هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت ایام فاطمیه 
)س(، دهه بصیرت و والیت، دومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی و یادبود شهدای عملیات 
غرورآفرین کربالی پنج صبح امروز با حضور شهردار 

و اعضای شورای اسالمی شهر گلسار، فرمانده حوزه 
مسئولین  و  زیاد  ابن  کمیل  بسیج ۶۱۵  مقاومت 
 ذی ربط در سالن جلسات شهرداری گلسار برگزار شد.

»حمید کیاروستا« شهردار گلسار در این نشست 
اظهار داشت: با توجه به نام گذاری بلوار قدیم شورا به 
نام شهید »حاج قاسم سلیمانی« در کمیته نام گذاری 
شهرداری گلسار، مجموعه مدیریت شهری جهت 
گرامیداشت رشادت های این سردار بی ادعا اقدام به 
ساخت المان شهید سلیمانی جهت نصب در این 
بلوار کرد که هم زمان با دومین سالگرد شهادت این 

 سردار رشید اسالم از این المان رونمایی می شود.
نحوه  خصوص  در  حاضرین  جلسه،  این  ادامه  در 
و زمان برگزاری مراسم به تبادل نظر پرداختند و 
تصمیماتی در جهت باشکوه تر برگزار شدن مراسم را 
اتخاذ کردند. مواردی از جمله برگزاری مراسم رونمایی 
و گرامیداشت این ایام در روز یکشنبه ۱۲ دی ماه، 
تبلیغات محیطی این ایام در سطح شهر، برگزاری 
مسابقه کتاب خوانی و تجلیل از تالشگران طرح شهید 
حاج قاسم سلیمانی در زمینه مقابله با ویروس کرونا 

نیز در این نشست تصویب شد.

رفع مشکالت محمدشهر کرج نیازمند همت مسئوالن 
 دولتی و جذب ســرمایه گذاران بخش خصوصی است.
محله جعفرآباد در محمدشــهر اســتان البــرز واقع 
است. ساکنان و اهالی این منطقه با مشکالتی همچون 
نبود دسترسی به امکانات شهری از جمله بانک ها، سایت 
تخلیــه نخاله و جمــع آوری زباله، نهر ســیاه جوی و 
مشکالت زیســت محیطی، برقراری امنیت اجتماعی 
در محله، مبارزه با آســیب ها و معضــالت اجتماعی، 
 ســاخت راه و درمانگاه و بسیاری دیگر مواجه هستند.

جعفر آبــاد در جنوب منطقه محمدشــهر کرج قرار 
گرفته اســت که به واســطه حاشیه نشــینی و قیمت 
مســکن با افزایش جمعیت و نرخ باالی مهاجر پذیری 

مواجه شــده اما کمترین امکانــات رفاهی و خدماتی 
را در خود جای داده اســت و شــهروندان این منطقه 
 با مشــکالت عدیده ای دســت و پنجه نــرم می کنند.

بخــش عمــده ای از نیازهــای خدماتی باید توســط 
مجموعــه مدیریــت شــهری در اختیار شــهروندان 
قــرار بگیرد که مهرداد حســن زاده، شــهردار محمد 
 شــهر در گفت وگو با ایمنا، آن را توضیح داده اســت :
معضل جاری شدن آب های سطحی در فصل بارندگی و 
مسئله سیاه جوی از جمله مواردی است که همواره مورد 
مطالبه شهروندان قرار دارد، مجموعه مدیریت شهری 
 در این خصوص چه برنامه ریزی هایی خواهد داشــت؟
هدایت آب های سطحی در تمام مناطق محمدشهر به 

ویژه محله جعفر آباد دچار مشکل است؛ با توجه به اینکه 
زمین این منطقه دارای شیب است با مشکل بیشتری 
مواجه هستیم و بیشترین مخاطرات ناشی از هدایت و 
 دفع آب های ســطحی در این محله نمود پیدا می کند.
معضل اصلی و اساسی در رابطه با آب های سطحی مربوط 
به کانال سیاه جوی است که از ارتفاعات سیاه پالهان کرج، 
آتشــگاه و محمودآبــاد می گــذرد و در نهایت پس از 
عبــور از مهرشــهر وارد محله اصفهانی ها و ســپس 
به محمدشهر می رسد. این جوی به طول تقریبی پنج 
 کیلومتر از محله جعفر آباد خارج و به ماهدشت می پیوندد.
حدود ۱.۵ کیلومتر از این کانال را شــهرداری به صورت 
صنعتی و سرپوشــیده کرده است. انجام بقیه کانال به 

صورت صنعتی بودجه حدوداً ۴۰ میلیارد تومانی نیاز دارد. 
بودجه شهرداری محمدشهر برای این اقدام کافی نیست 

و به اعتبارات دولتی نیاز داریم.

 شماری از سازندگان واحدهای مسکونی در اعتراض به 
آنچه برخورد غیرمتعارف شهرداری در اجرای قانون ماده 
۱۰۰ عنوان کردند، مقابل فرمانداری فردیس جمع شدند.
 سازندگان عنوان کردند که ما خواستار اصالح قانون 
تخریب روند واحدهای مسکونی توسط کمیسیون ماده 

صد شهرداری فردیس هستیم.
معترضان اظهار داشــتند: پیش از این پرونده های 
ساختمانی در کمیســیون ماده صد اعمال جریمه می 
شدند اما اکنون شهرداری سازندگان را مجبور به  تخریب 

واحدهای ساخته شده می کند.

ســازندگان عنوان داشــتند که با توجه به شرایط 
اقتصادی و قدرت پایین خرید مردم بیشتر افراد تقاضای 
واحدهای حدود ۵۰ مترمربع دارند این در حالی است که 
شهرداری فردیس سازندگان را ملزم به ساخت واحدهای 

با متراژ باالتر می کند.
آنان اظهار داشتند: طبق قانون مسکن و شهرسازی 
برای سازندگان ساخت واحدهای مسکونی با متراژ ۷۵ 
متر تعیین کرده ولی شهرداری واحدهای با متراژ باالتر 
می خواهد. در ادامه معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری فردیس با دعوت از تعدادی تجمع کنندگان به 

دفتر کار خود گفت: امیدوار بودیم این تجمع پیش نمی 
آمد چرا که طی چند روز اخیر هم این افراد به فرمانداری 
مراجعه کردند و پیگیری موضوع در دستور کار همکاران 

در فرمانداری قرار گرفت.
علیرضا صیاد افزود: در سه ماه گذشته احکام صادره از 
سوی کمیسیون ماده صد شهرداری منتج به تخریب بنا 
می شود که این امر برای سازندگان جبران ناپذیر است و 

درخواست تجدیدنظر دارند.
وی اظهار داشت: ماده صد یک کمیسیون قضایی است 
و معاون سیاسی فرمانداری عضو این کمیسیون نیست اما 

این موضوع را پیگیری می کنیم.
وی توضیح داد: قرار است با همراهی دادستان عمومی 
و انقالب شهرســتان فردیس و اعضای کمیسیون ماده 
صد و کارشناسان شهرداری فردیس یک جلسه ای را به 

فوریت تشکیل دهیم تا موضوع رسیدگی شود.
صیاد افزود: یکی از موارد اعتراضی سازندگان کمینه 
متراژ اســت که چرا قبل از ساخت و ساز ابالغ نشده که 
االن با رعایــت نکردن کمینه متراژ محکوم به تخریب 
شدند. -بیش از یک هزار سازنده واحدهای مسکونی در 

شهرستان فردیس فعال هستند.

هم زمان با دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛

المان سردار شهید »سلیمانی« در شهر گلسار رونمایی می شود

در گفت وگو با شهردار محمدشهر مطرح شد؛
بیم و امید برای رفع معضالت یک شهر 150 هزار نفری

سازندگان مسکن در فردیس خواستار اصالح یک قانون کمیسیون ماده 100 شدند

البرز گفت: باید کارگروهی متشکل از مسئوالن مربوطه 
در حوزه بهداشت و درمان، آب و فاضالب، آموزشی و... 
 برای حل مشکالت مسکن مهر ماهدشت شکل بگیرد.

مجتبی عبداللهی در بازدید از مسکن مهر ماهدشت 
اظهار کرد: این بازدید میدانی به درخواست شهروندان 
گرفت. قرار  برنامه  در  مردمی  مالقات  در   عزیز 

وی با بیان اینکه، مشکالتی در مسکن مهر وجود 
دارد و ساکنان این شهرک از خدمات الزم برخوردار 
نیستند، تصریح کرد: جمعی از مردم نیز در این بازدید 
کردند. بیان  را  خود  دغدغه های  و  یافتند   حضور 

فرماندار  شد  مقرر  کرد:  بیان  البرز  استاندار 
شهرک  این  وضعیت  ماهدشت  شهردار  و  کرج 

راستای  در  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  را 
کنند. اقدام  و  برنامه ریزی  خدمات   ارائه 
از  متشکل  کارگروهی  باید  کرد:  تصریح  وی 
درمان،  و  بهداشت  حوزه  در  مربوطه  مسئوالن 
بگیرد. شکل  و...  آموزشی  فاضالب،  و   آب 

ممکن  جای  تا  کرد:  خاطرنشان  عبداللهی 
و  خدمات  به  مردم  تا  کنیم  تالش  باید 
برسند. دارند،  را  آن  شایستگی  که   امکاناتی 

مردم  برای  جوی  سیاه  فصلی  رودخانه 
مشکالتی را ایجاد کرده است

وضعیت  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 

گفت:  جوی،  سیاه  فصلی  رودخانه 
و  ماهدشت  برای  فصلی  رودخانه  این 
است. کرده  ایجاد  را  مشکالتی   محمدشهر 

استاندار البرز افزود: مقرر شد شهرداران کرج، 
ماهدشت و محمدشهر، مسئوالن آب منطقه ای 
و آبفا و جهاد کشاورزی استان در این راستا 
اقدامات در  اتخاذ کنند و روند  تدابیر الزم را 
 این رابطه را نیز پیگیری و رصد خواهیم کرد.
این  برای  باید  نهایی  طرح  شد:  متذک:  وی 
رودخانه فصلی اعالم شود که در کوتاه مدت، 
صورت  اقدامی  چه  مدت  بلند  و  مدت  میان 

می گیرد تا مردم دچار زحمت نشوند.

جشنواره یلدایی به مناسبت فرا رسیدن طوالنی 
ترین شــب ســال روز پنجشــنبه در نمایشگاه و 
بازارچه دائمی صنایع دســتی مشــکین دشــت 

 شهرســتان فردیس استان البرز گشــایش یافت.
مدیرکل میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع 
دستی استان البرز در آیین گشایش این نمایشگاه  
به خبرنگار ایرنا گفت: آثــار هنرمندان این بازارچه 
در رشــته های فــرش بافی، منبت، معــرق کاری، 
گلیــم، جاجیــم، تراش شیشــه، عروســک بافی، 
زیورآالت ســنتی و جواهردوزی، سفال و سرامیک 
 و  تولیــد مصنوعات چرمی عرضه شــده اســت.

فریدون محمدی  افزود: این بازارچه عالوه بر تولید 
و فــروش محصوالت این امــکان را فراهم می کند 
تا از امتیازاتی که برای صنایع دســتی مهیا شده ، 
 هنرمندان این بخش  نهایت استفاده الزم را ببرند.

وی گفــت: در ایــن بازارچه ضمن ایجاد شــغل و 
درآمدزایی، الگوها و برندهای شاخص صنایع دستی و 

 گردشگری استان البرز مورد استفاد قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه صنایع دســتی هنرمندان فاخرو 
ارزشــمند اســت و نیاز بــه حمایــت دارند،بیان 
داشــت: این حمایــت را در همیــن بازارچه طی 
نشستی با فرمانداری فردیس و شورای شهر مشکین 
دشت قرار شــد که تفاهم نامه سه جانبه بین اداره 
 کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی منعقد شــود.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
اســتان البرز گفت: بر اســاس این تفاهم نامه سه 
جانبه هر کدام  وظایفی را برای ســاخت شــهرک 
صنایع دســتی و واحدهای مســکونی و کارگاهی 
صنایع دســتی  به عهده می گیریم و برای حمایت 
از بانــوان از طریق ارائه تســهیالت با نرخ پایین  و 
 حتی بالعــوض اقداماتی صــورت خواهد گرفت .

وی افزود: برپایی نمایشگاههای دائمی صنایع دستی 
در شهرستان های استان البرز از جمله برنامه های اداره 
 کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  است.

مدیرکل میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان البــرز گفــت: بــرای حمایت از 
هنرمنــدان کارآفریــن تا ســقف یــک میلیارد 
شــد. خواهــد  پرداخــت  تســهیالت   تومــان 

محمدی افزود: صنایع دستی  استان البرز در قالب 
چمدانی به کشورهای اروپایی ، استرالیا و انگلستان 
صادر می شود که طبق برنامه برای توسعه صادرات 
 این تولیدات  به سراســر دنیا اقــدام خواهیم کرد.

نمایشگاه  صنایع دستی مشکین دشت در بازارچه 
دائمی صنایع دستی واقع در خیابان طباطبایی،خیابان 

مدرس مجتمع تولید صنایع دستی البرز دایر است.

کارگروه حل مشکالت مسکن مهر ماهدشت تشکیل می شود

جشنواره یلدایی صنایع دستی در مشکین دشت البرز گشایش یافت

خبر

مالقات عمومی مردم 
با مدیران شرکت عمران 

شهرجدید هشتگرد

طبق روال هر هفتــه، مالقات عمومی و چهره به چهره 
مردم با مدیر مسکن مهر و برخی مدیران شرکت عمران 
شــهرجدید هشــتگرد برگزار و به درخواست های آنان 

رسیدگی شد.
در این نشست، بیش از ۲۰ نفر از مردم با حضور در محل 
ساختمان مسکن مهر، طی دیدار چهره به چهره با ممدیر 
مســکن مهر و دیگر مدیران شرکت عمران شهرجدید 
 هشتگرد به بیان درخواست ها و مشکالت خود پرداختند.
در ایــن  مالقــات عمومــی درخواســت هــای مردم 
گردیــد. صــادر  رســیدگی  دســتور  و   بررســی 
عمــده مباحــث مطــرح شــده از ســوی مــردم در 
ایــن مالقــات عمومــی در حوزه های مســکن مهر، 
 تحویــل واحــد و مشــکل نصــب انشــعابات بــود.
الزم به ذکر است مالقات مردمی اعضای هیئت مدیره و 
مدیران شرکت عمران شهرجدید هشتگرد با شهروندان هر 
هفته روزهای سه شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۱ برگزار 

می شود.

از تنش آبی
 تا نابودی دامداری ها

 نشســت مشــترک مجموعــه شــوراهای اســالمی 
کار  بــا دســتور  اشــتهارد  روســتاهای  و  شــهرها 
 بررســی معضــالت فراگیــر اشــتهارد برگزار شــد.

در این جلســه بــه مواضع خردمندانــه رییس جمهور 
در توزیــع قدرت و تفویض اختیارات در ســطح مناطق 
 و افزایــش امید شــکل گرفتــه در مردم تاکید شــد.

آلودگی، تنش آبی، فراموشی روستاها، نابودی دامداری، 
 تهدید کشاورزی و پاسخگو نبودن مسئوالن بررسی شد.

اعضای این نشســت در خاتمه با بیان راهکارها و نقطه 
نظرات خود بر لزوم تالش مضاعف برای رفع مشــکالت 

تاکید کردند.

6 ماه حبس در انتظار ممانعت 
کنندگان از پارک خودرو در 

حاشیه خیابان
»اینجــا پارک نکن«، »مگر نمــی بینی جلوی مغازه 
است«، »اینجا اداره دولتی است«، »اینجا محل تخلیه دائم 

بار است« و...
۶ ماه تا ۳ ســال زندان در انتظار متخلفین که مانع از 

پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند.
قاضی محب اهلل آقایی- دادیار شــعبه سوم دادسرای 
ناحیه ۲۷ تهران- که خودش بارها با این مشکل رو به رو 
بوده می گوید: »قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان 
ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل 
مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض 
آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات نیز 

دارد.«
به گفته وی، برخورد با این معضل بســیار مهم یکی 
از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است یعنی 
ماموران راهنمایی و رانندگی همان گونه که به جمع آوری 
موتوسیکلت ها و توقیف خودروهای متخلف می پردازند 
باید در خیابان های شهر به جمع آوری موانعی بپردازند 

که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.
مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید 
با این جرم مقابله کند. ضمن این که وظیفه افسر پلیس 
فقط جریمه نیست همان طور که اگر یک موتورسیکلت یا 
خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بالفاصله پس از جریمه 
با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و 
جریمه می شود باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار 
خیابان جمع آوری شوند و این وظیفه پلیس است. چنانچه 
در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد راننده 
می تواند بالفاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند 
که به طور حتم مجازات بین ۶ ماه تا ۳ ســال حبس در 

انتظار متخلفین خواهد بود.

شماره ۵۸/ آذر ماه ۱۴۰۰
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دبیر شورای شهر کرج بر لزوم به روزرسانی مستمر 
بهای خدمات، عوارض و قیمت منطقه ای متناظر با 
 رشد شــاخص های قیمت در کشور تأکید کرد.

مجتبی حاجی قاسمی در دومین جلسه کمیسیون 
برنامه وبودجه و در جریان بررسی الیحه به روزرسانی 
بهای خدمات ماده واحده و مازاد بر تراکم مجاز با 
اشاره به شرایط اقتصادی کشور، عدم به روزرسانی 
مستمر این سه مورد را به عنوان بخش مهمی از 

 ارکان درآمدی شهرداری، غیرقابل پذیرش دانست.
وی تأکید کرد: سهم این موارد در قیمت تمام شده 
 مسکن در قیاس با سایر نهاده ها قابل توجه نیست.

دبیر شــورای شــهر کرج با مقایســه مجموع 
دریافتی شهرداری از مالکین با دریافتی سازمان 
نظام مهندســی اعــالم کــرد به نظر می رســد 
تناســبی بین ســطح خدمات ارائه شده توسط 
 شــهرداری و مبلغ دریافتی فعلی وجــود ندارد.

حاجی قاسمی افزود: به روزرسانی سالیانه این موارد 
مخصوصاً قیمت منطقه ای و بهای خدمات سازمان ها 
از ضرورت های عملکردی حوزه درآمد اســت و 
شرایط ایجاب می کند دقت در زمان ارائه این لوایح 
 و زمان مفید عملیاتی شدن آن ها صورت پذیرد.

وی بیان کــرد: حتــی درصورتی کــه افزایش 
قابل توجهی نیز وجود ندارد بازنگری سالیانه این 

موارد در انتهای سال ضرورت دارد.

و  شهرســازی  کمیســیون  رئیــس 
معمــاری و حقوقــی شــور ای اســالمی 
شــهر کرج گفــت: ردیف بودجه مناســب 
ســازی معابــر ویــژه معلوالن،ســالمندان 
شــود. تقویــت  و  افزایــش  جانبــازان   و 
حسین مهاجری در کمیسیون تلفیق ضمن 
بررسی بودجه معاونت حمل و نقل ترافیک 
شــهرداری بر افزایش بودجه مناسب سازی 
معابر تاکید و اظهار داشت: عالوه بر معلوالن، 

افراد سالمند و جانبازان نیز نیازمند دریافت 
خدمات ویژه و بسترسازی مناسب در سطح 
شهر هســتند بر این اســاس لزوم توجه به 
نیازهای این افراد باید برنامه  ریزی هایی برای 
 ایجاد ساختارهای مورد نیاز جامعه انجام شود.

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری 
و حقوقــی شــور ای اســالمی شــهر کرج 
افزود: متأســفانه به علت عدم بسترســازی 
مناســب، امکان حضور فعال ایــن افراد در 

جامعه وجود نداشــته و همه دســتگاه های 
اجرایی بایــد با توجه به شــرایط و امکانات 
 خود امکان حضور ایــن افراد را فراهم کنند.

مهاجری با بیان اینکه مناســب سازی شهر 
تنها برای معلوالن نیست بلکه همه آدم ها یک 
روزی به ســن سالمندی و ناتوانی می رسند؛ 
تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق شورای شهر 
کرج پیگیری مناسب سازی معابر موضوعات 

مهم و پیشنهادات خوبی مطرح شد

معاون ســرمایه گذاری سازمان ســرمایه گذاری 
شــهرداری  مردمــی  مشــارکت های  و 
کــرج بــر تســریع در تهیــه اطلــس جامــع 
 ســرمایه گذاری کالن شــهر کرج نیز تأکید کرد.

علی اصغر نصیری در نشستی باهدف ایجاد وحدت 
رویه در نظام قراردادهای مشارکتی شهرداری کرج که 
با حضور نمایندگانی از بخش های مختلف شهرداری 
برگزار شد، به بیان ضرورت های بهره مندی از ظرفیت 
اماکن عمومی و فضاهای تبلیغاتی سطح شهر پرداخت 
و آن را گام مهمی در راستای ایجاد منابع درآمدی، 
 ارتقاء بصری شهر و کاهش مشکالت شهری دانست.

وی خواســتار ایجاد وحدت رویه در حوزه تبلیغات 
شــهری شد و با اشــاره به اینکه انسجام بخشی به 
اقدامات این حوزه، موجب آرام ســازی شــهری و 
حذف زوائد بصری می شود، بر استفاده از فضاهای 
مکث شهری، مشــارکت برندها در ارتقاء مبلمان 
شهری، ساماندهی سازه های تبلیغاتی فاقد مجوز، 
 اســتفاده از ظرفیــت حریم شــهر و... تأکید کرد.

معاون ســرمایه گذاری سازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شــهرداری کرج با اشاره به 
مفاد و تباصر شیوه نامه ســرمایه گذاری اعالم کرد 
که مرجع اصلی در انعقاد قراردادهای مشــارکتی 

صرفاً ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
 مردمی اســت و این مسئله باید مدنظر قرار گیرد.

جامــع  اطلــس  تهیــه  در  تســریع  بــر  وی 
 ســرمایه گذاری کالن شــهر کرج نیز تأکید کرد.
نصیری در جمع بندی جلســه بر برگزاری جلسات 
کارشناســی و استمرار تبادل تجربیات و اندیشه ها 
بــرای پویایی هرچه بیشــتر شــهرداری کرج در 
حوزه قراردادهای مشــارکتی و استفاده از ظرفیت 
سرمایه های سرگردان و ایجاد رویه در تعامل با بخش 
خصوصی و تهیه بانک جامع اطالعاتی و اطلس جامع 

سرمایه گذاری تأکید کرد.

لزوم به روزرسانی سالیانه بهای خدمات و عوارض

حسین مهاجری؛
اختصاص و تقویت بودجه  مناسب  سازی شهر برای معلوالن و نابینایان

اخبارتسریع در تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری کالن شهر کرج

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج:
پاسخ شهردار کرج به تذکر اعضای 

شورا با دقت و مناسب ارائه نشد

 رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای شهر کرج 
و طراح ســوال از شــهردار، پاســخ های ارائه شده به 
 تذکر اعضای شــورا را قانع کننده و مناسب ندانست.

بحجت االسالم علیرضا سعیدی در سی امین جلسه 
علنی شــورای شهر با اشاره به پاسخ های ارائه شده از 
ســوی شــهردار در خصوص مبنای انتصابات وی و 
برخورداری مدیران از شــرایط احراز تصدی پســت، 
عنوان کرد: پاســخ ها در چهار بند ارائه شــده که در 
هــر ۴ بند صحبت از ارزیابی عملکرد به میان آمده و 
 در خصوص شرایط احراز مطلبی عنوان نشده است.

ســعیدی افزود: ما منتقد عملکرد مدیران منتصب 
نیســتیم و به طور قطع برای بررسی عملکرد آنها به 
 بررســی بیشــتر و صرف زمان طوالنی تر نیاز است.
این مسئول بیان کرد: همچنین در یکی از این بندها 
اعالم شــده که تاکنون ضوابط و قوانین مشــخصی 
برای بکارگیری افراد و پست های سازمانی تصویب و 
 ابالغ نشــده، که این امر جای حیرت و شگفتی دارد.

به گفتــه عضو شــورای شــهر کرج، اگــر چنین 
اســت، پس آئیــن نامه هــای ســازمان دهیاری ها 
 و شــهرداری های کشــور بــه چــه کار می آیــد؟

سعیدی با تاکید بر اینکه عالقمند به دریافت پاسخی 
قانع کننده و دقیق از سوی شهردار بودیم، تصریح کرد: 
متأسفانه شهردار در پاسخ ارائه شده معاونین، رؤسای 
سازمان ها و مناطق را شعبه ای از خود می دانند در حالی 
 که این افراد باید به عنوان بازوانی برای شهردار باشند.

وی، افزود: همچنین شهردار هر گونه انتصاب را بر عهده 
جایگاه خود دانسته و تاکید داشته که برای استفاده از 
این افراد به تشخیص الزم رسیده است. ضمن اینکه در 
پاسخ شهردار آمده که تاکنون سابقه نداشته مدیری با 
تجربه و علم مدیران امروز در جایگاه مدیریت شهرداری 
قرار گرفته باشــند که از این نظر به ایشــان توصیه 
می کنیم تورقی در سابقه و تخصص کارکنان و پرسنل 
 شــهرداری در دوره های گذشته و امروز داشته باشند.

عضو شورای شهر تصریح کرد: معتقدم پاسخ ها به تذکر 
داده شده دقیق و قانع کننده نبوده است

هوشمندسازی چراغ های راهنمایی 
و رانندگی ضروری است

رئیــس کمیســیون عمــران و حمل ونقل شــهری 
شــورای شــهر کرج بــر ضــرورت هوشمندســازی 
چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی به عنــوان ابــزار 
 تســهیل کننده بــار ترافیــک شــهری تأکیــد کرد.

مسعود محمدی گفت: لزوم مدیریت هوشمند ترافیک و 
 ایجاد امنیت ترافیکی یک بهینه سازی چندهدفه است.

وی افــزود: می توان با اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
و توســعه کنترلرهای ترافیکی و صــرف هزینه های به 
نســبت کمتر از پروژه های عمرانی کــه با تخریب های 
 زیست محیطی همراه است، اقدامات مطلوب تری انجام داد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش معاونت حمل ونقل و ترافیک 
تاکنون در هفت تقاطع تجهیزات چراغ های هوشــمند 
راه اندازی شده و  با تخصیص بودجه پنج تا هفت چهارراه 
پرترافیک دیگر ظرف چند ماه آینده به تجهیزات مدیریت 

هوشمند ترافیک اضافه خواهد شد.

نایب رئیس شورای شــهر کرج، تصریح 
کرد: بخش قابل توجهی از احســاس تعلق 
مردم به شــهر بــا اتخاذ نــگاه هنرمندانه 
و زیبایــی شناســانه در طرح هــا و برنامه 
 هــای مدیریت شــهری محقق می شــود.

 علیرضا رحیمــی در دیدار با اعضای هیئت 
رئیسه خانه هنرمندان استان البرز، با تاکید بر 
اینکه حضور و فعالیت اساتید هنری در شهر 

وزن کارها را زیاد می کند اظهار داشــت: به 
رغم حدود دو دهه سابقه بنده در شهرداری، 
دوران کوتاه حضورم در ســازمان فرهنگی 
دورانی بود که دریچه های جدیدی را برای 
من گشــود و باعث شــد این ایام در ذهنم 

ماندگار شود.
رحیمی، افزود: در شرایطی که بسیاری از 
دستگاه ها و متولیان اصلی فرهنگ و هنر شهر 

در سکون و سکوتی طوالنی به سر می بردند، 
خانه هنرمنــدان فعالیت های قابل تقدیری 
 در بخش هــای مختلف به انجام رســاند.

وی، بر ضرورت اســتمرار اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری در شهر تاکید کرد و گفت: با 
توجه به کم شدن بیماری کرونا و رفع برخی 
محدودیت ها، ضروری است کیفیت و کمیت 

برنامه های فرهنگی و هنری افزایش یابد.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق شورای  شهر 
کرج گفت: احداث کارخانه آسفالت شهرداری، 
عاملی در تعدیل و رفع مشــکالت ناشــی از 
کمبود آسفالت تلقی می شــود لذا روکش و 
ترمیم آســفالت که از ابتدای ترین مسئولیت 
 های شهرداری است به خوبی انجام نمی شود.

مریم قهرمانی  در تذکر پیش از دستور بیست 
و  نهمین جلســه رسمی شورای شهر کرج به 
تعطیلی کارخانه آسفالت شهرداری اشاره کرد 
و اظهارداشــت: کارخانه آسفالت شهرداری در 
طول یک ماه گذشــته فقط دو  روز مشــغول 
فعالیت بوده و به بهانه های مختلف همچون 
 آلودگی هوا و محیط زیست تعطیل بوده  است.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق شورای  شهر کرج 

گفت: احداث کارخانه آسفالت عاملی در تعدیل و 
رفع مشکالت ناشی از کمبود آسفالت تلقی می 
شود در این راستا فراهم آوردن زیرساخت های 
شهری همچون تراش، روکش و ترمیم آسفالت 
از ابتدای ترین و بدیهی ترین مســئولیت های 
 شهرداری است که به خوبی انجام نمی شود.
نائــب رئیــس کمیســیون تلفیق شــورای 
اســالمی شــهر کرج به بی کیفیتی آسفالت 
بازیافتی توزیع شــده در ســطح شهر اشاره 
کرد و افــزود: معموال چنین آســفالت هایی 
به دلیل عــدم اســتاندارد در کمترین زمان 
 دچار مشــکل می شــود و از بین مــی رود.
قهرمانــی تاکید کرد: چرا وقتی قرار نیســت 
آسفالت به سرعت ریخته شود زمین تراش پیدا 

می کند و باعث ایجاد ناراحتی در شــهروندان 
 بخصــوص در فصل بارندگی شــده اســت. 
وی در بخــش دیگری به مشــکالت امالک 
قولنامه ای اشــاره کرد و یادآور شد: به دنبال 
ابــالغ رأی دیــوان عدالــت اداری مبنی بر 
ممنوعیت صدور پروانه برای امالک قولنامه ای 
شــاهد بالتکلیفی ۵۲ پرونده  هســتیم که تا 
نزدیکــی صدور پروانه ســاخت پیش رفته و 
 حتی مبالغی به شهرداری پرداخت کرده اند. 
 قهرمانی با اشاره به اینکه این پالک های قولنامه 
ای عمدتا در مناطق محروم هســتند ، تاکید 
کرد: شهرداری به ذینفعان پاسخ شفاف دهد 
تا صاحبان امالک قولنامه ای از بالتکلیفی خارج 
شوند در این راستا از مدعی العموم و دستگاه 

قضا درخواست کمک و تعیین تکلیف وضعیت 
بالتکلیف این پالک ها هستیم.

نایب رئیس شورای شهر کرج:
ساخت پل وظیفه است اما زیبا ساختن آن احترام به شهروندان است

بی تدبیری در تولید آسفالت و عدم انجام وظایف ذاتی شهرداری

شماره ۵۸/ آذر ماه ۱۴۰۰



سرپرســت منطقه سه شــهرداری کرج 
از کاشــت هــزار اصلــه نهــال در ورودی 
 فــرودگاه پیام و بلوار جهاد شــرقی خبر داد.

مصطفی عابدی از کاشــت هــزار اصله نهال 
در ورودی فرودگاه پیام و بلوار جهاد شــرقی 
خبــر داد و گفت: این طــرح به منظور ایجاد 

 مسیری سبز در این محدوده اجراشده است.  
وی گل کاری و ایجــاد فضــای ســبز را از 
برنامه هایی برشــمرد که در ســطح منطقه 
در حال اجرا اســت و اظهار امیدواری کرد: با 
اجرای طرح ها و پروژه ها رضایت شهروندان در 
 خصوص فضای سبز به نحو مطلوبی مهیا شود.  

سرپرست منطقه سه شهرداری کرج همچنین 
بر لزوم گسترش ســرانه فضای سبز منطقه 
تأکید کرد و افزود: انجام این مهم باید باهدف 
فراهم آوردن زمینه های مســاعد اکولوژیکی 
محیط همچنین زیباسازی چهره شهر انجام 

شود.

کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در ورودی »فرودگاه پیام«
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اخبـــــار

عملیات تراش و روکش آسفالت 
شهرک »بعثت« اجرا شد

سرپرســت منطقه هشــت شــهرداری کرج گفت: 
عملیــات تراش و روکش آســفالت در شــهرک بعثت 
 به منظور بهبود زیرســاخت های شــهری انجام شــد.

مهــدی رشــیدی اظهــار کــرد: ایــن عملیــات در 
راســتای  خدمت رســانی به شــهروندان بــا رویکرد 
افزایــش ضریــب ایمنــی، مناسب ســازی معابــر در 
راســتای تســهیل در عبور و مرور شــهروندان، بهبود 
وضعیت تردد خودروها و رضایت شــهروندان توســط 
 معاونــت فنی و عمرانی منطقه اجرائی شــده اســت.
وی تأکید کرد: اقدامات ســاماندهی معابر سطح منطقه 
به منظور ایجاد بســتری مناســب جهت رضایتمندی 
 ســاکنان و روان شــدن ترافیــک صــورت می گیرد.
سرپرست منطقه هشت شهرداری کرج افزود: تمام تالش 
مدیریت شهری ارائه خدمات شایسته به شهروندان است 
و در این راســتا از تمام توان و امکانات موجود برای ارائه 

خدمات بهتر استفاده می کند.

تجلیل از سفید پوشان آسایشگاه 
خیریه کهریزک استان البرز

در سالروز والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز 
پرستار، از پرستاران نمونه آسایشگاه خیریه کهریزک 

استان البرز تقدیر شد.
جشن روز پرستار با حضور مدیر آسایشگاه خیریه 
کهریزک البرز ، مدیران، پرستاران، بهیاران و مراقبین 
مجموعــه کهریزک با اجرای موســیقی زنده آذری 
و همچنین مســابقه کارکنان در سالن آمفی تئاتر 

آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.
دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه 
کهریزک استان البرز در جشن روز پرستار در گفتگو با 
روابط عمومی این مرکز با تبریک والدت حضرت زینب 
و روز پرســتار گفت: پرستاری شغلی توام با عشق و 
عالقه است و پرستاران در این مجموعه با مهر، مهربانی، 
عشق و امیدآفرینی به توان خواهان خدمات ارائه می 

کنند.
وی افــزود: توان خواهان ولی نعمتــان ما در این 
مجموعه و پرســتاران، بهیاران و مراقبین، سفیران 
مهر برای خدمات رسانی هر چه بیشتر به مددجویان 
هستند زیرا عالوه بر سالمت جسم، برای سالمت روان 

توان خواهان نیز تالش می کنند.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز، ضمن تقدیر از 
خدمات پرستاران در ایام کرونا و مراقبت ویژه از بیماران 
کرونایی این مرکز، اضافه کرد: زحمات کادر درمان به 
ویژه پرســتاران قابل جبران نخواهد بود و با شــیوع 
ویروس کرونا چه روزهای ســخت و طاقت فرسایی 
را برای خدمت به بیماران با دوری از خانواده ســپری 

کردند و امیدوارم همواره سالمت باشید.
بگفته دکتر افشــین وجدانی روشن در آسایشگاه 
خیریه کهریزک البرز، ۲۵۶ مراقب بهیار و پرســتار 

فعالیت می کنند.
در پایان این مراسم از ۱۹ پرستار نمونه تقدیر شد.

سرپرســت منطقه ۱۰ شهرداری کرج با 
اشــاره به پاک سازی ۱.۵ کیلومتر از حاشیه 
رودخانــه کرج، گفت: ۱۲ کامیــون زباله از 

حاشیه این رودخانه جمع آوری شد.
حمیدرضا عبداهلل پور با اشــاره به اجرای 
طرح جهــادی علمداران خدمــت که روز 
گذشــته در این منطقه برگزار شد، گفت: 
بــا اجرای این طرح حاشــیه رودخانه کرج 

پاک سازی شد.
وی با اشاره به اینکه تبدیل شدن رودخانه 

کرج به منطقه گردشــگری مدنظر است، 
گفت: بــرای تحقق این مهــم برنامه ریزی 
صورت پذیرفته اســت و به عنــوان مرحله 
آغازین پاک ســازی حاشــیه و بســتر این 
 رودخانه در خط دو و یک حصار انجام شد.
سرپرســت منطقه ۱۰ شــهرداری کرج با 
تأکید بر اینکه در اجرای این طرح جهادی 
نیروهــای پاکبــان و ســبزبان، گروه های 
جهادی و جمعی از فعاالن محیط زیســتی 
و سازمان های مردم نهاد مشارکت داشتند، 

گفت: یک کیلومتر و نیم از حاشیه و بستر 
 رودخانــه کرج از زباله پاک ســازی شــد.

عبــداهلل پور همچنین به هــرس درختان 
حاشــیه رودخانه کرج اشــاره کرد و گفت: 
عملیات تسطیح اراضی حاشیه رودخانه با 
استفاده از ماشــین آالت مکانیزه اجرا شد و 
درنهایت زباله و نخاله های جمع آوری شــده 
توسط شش دستگاه کامیون و کامیونت در 
دو نوبت در مجموع ۱۲ کامیون بارگیری و به 

مرکز دفن زباله منتقل شد

 پنجمیــن همایــش مدیریت شــهری
ترافیک  سرپرســت معاونت حمل ونقــل 
شــهرداری کرج بــا اشــاره بــه مزایای 
کاهــش ترافیــک بــر ضــرورت ارتقای 
 وضعیــت ترافیــک کــرج تأکیــد کرد.

 فرزین فرشاد در پنجمین همایش مدیریت 
شــهری که با رویکــرد حمل ونقل پاک و 
ایمنــی ترافیــک در ســالن همایش های 

باشــگاه میــالد در حال برگزاری اســت، 
گفت: اســتفاده از نظرات کارشناســان در 
 ارتقای وضعیت ترافیک شــهر مؤثر است.
آگاهــی  ســطح  ارتقــای  گفــت:  وی 
مســئوالن و مــردم در حــوزه مدیریــت 
ترافیــک ضروری اســت که بــا برگزاری 
 ایــن همایش هــا محقــق خواهد شــد.
ترافیک  سرپرســت معاونت حمل ونقــل 

شــهرداری کرج همچنین اضافــه کرد: به 
مناسبت پاسداشــت روز ملی حمل ونقل 
 اقدامات مختلفی در کل کشور انجام می شود.

فرشــاد با اشــاره به اینکه داشتن فرهنگ 
مطلــوب ترافیک به ایجاد محیط زیســت 
مطلوب می انجامد، گفت: با ارتقای فرهنگ 
ترافیــک می توانیــم بخش عمــده ای از 

آلودگی های زیست محیطی را حل کنیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کــرج گفت: حادثه حریق در پارکینگ مجتمع مســکونی 

خسارت جانی نداشت.
مهدی ســمیعی در گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز 
با اشــاره به وقوع حادثه حریق در مهرشهر کرج توضیح داد: 
این حادثه  حدود ســاعت سه صبح امروز در پارکینگ یکی 
از واحدهای مســکونی در گلستان اول مهرشهر اتفاق افتاد 
که براثر آن یک دســتگاه پژو ۲۰۷، یک دستگاه ۲۰۶، یک 

 دســتگاه پراید و یک موتورســیکلت دچار حریق شــدند.
وی تأکیــد کــرد: ۱۰ نیــروی عملیاتــی با پنــج خودرو 
از ســه ایســتگاه به محــل حادثه اعــزام شــدند که در 
عملیاتــی ویژه موفــق به نجات هشــت نفر از ســاکنان 
 ســاختمان که در دود محبوس شــده بودند، می شــوند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج 
بابیان اینکه علت این حادثه در دســت بررسی است، افزود: 

خوشبختانه این اتفاق خسارت جانی در پی نداشت.

12 کامیون زباله از حاشیه رودخانه کرج جمع آوری شد

 ارتقای وضعیت ترافیک شهر کرج ضروری است

سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد؛
آتش گرفتن چند خودرو در پارکینگ یک مجمتع مسکونی

مشکالت محالت »کرج نو« و »دهقان ویال« 
رصد شد

رئیــس مرکــز پژوهش شــورای شــهر بــه همــراه سرپرســت منطقــه پنــج از محالت 
 دهقــان ویــال و کــرج نــو بازدیــد و از نزدیــک در جریــان مشــکالت قــرار گرفــت.
محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش شورای شهر کرج به همراه سرپرست منطقه پنج شهرداری کرج 
 از محله های دهقان ویال و کرج نو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکالت اهالی محالت قرار گرفت.
گفتنی اســت؛ اســدیان در این بازدید با حضور در خیابان شهید »ناصر ترابی« ضمن عیادت از 
 مادر این شــهید واالمقام در جریان ســاختمان در حال ریزش نبش کوچه مهر دوم قرار گرفت.
 مقرر شد شهرداری در اسرع وقت اقدامات قانونی الزم جهت تخریب این ساختمان را انجام دهد.

الزم به ذکر است اهالی ضمن تشکر از حضور عضو شورا و سرپرست منطقه جهت بررسی مشکالت 
و نواقص محالت با برشمردن مشکالت خواستار رسیدگی بیشتر مدیریت شهری به محالت کم 

برخوردار شدند

سرای محله در »اراضی انصاری«
 احداث می شود

مدیر منطقه ۹ شــهرداری کــرج از آغاز عملیات اجرایی 
احداث فرهنگسرا و ســرای محله در اراضی انصاری واقع 
در ایــن منطقه خبــر داد. آرش یگانــی از آغاز عملیات 
اجرایی احداث فرهنگســرا و سرای محله در این منطقه 
خبر داد و اظهار کرد: این مهم به منظور ارتقای سرانه های 
 فرهنگی و توســعه فرهنگ شــهروندی انجام می شود.

 وی تأکیــد کــرد: این بنا در محلــه اراضی انصاری خیابــان فرهنگیان در حال احداث اســت.
مدیر منطقه ۹ شهرداری کرج افزود: با توجه به مطالبات به حق شهروندان منطقه به علت کمبود 
اماکن فرهنگی و پایین بودن سرانه فرهنگی قصد داریم این پروژه ها را هرچه سریع تر تکمیل کرده 

و به بهره برداری برسانیم.


