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کتاب »گربه ی نازنازی« نوشته ی کیاوش انوری با موضوِع موسیقِی کودک توسِط انتشاراِت کتاِب نارون 
منتشر شد.

گربه ی نازنازی گلچیني ست موسیقایی از قطعاِت محبوِب کودکان و خردساالن که با شیوه ی »رنگ نت« که 
مبدِع آن خوِد مؤلِّف کتاب است، برای گیتار بازنویسی و تنظیم شده است. افزون بر تأثیرگذارِی رنگ ها بر 
ساز-و-کاِر دیدرنگ )color vision( و بر دستگاِه عصبِی انسان، استفاده از رنگ در نت نگاری و ترانه نگارِی 
آهنگ ها موجِب پدیدار شدِن یک کیفّیِت دیدارِی جّذاب نیز می شود که در کشش و ایجاِد عالقه مندِی 
خردساالن به نت خوانی و نت نوازی تأثیِر پربسامدي 
دارد. این موضوع در یادداشِت آغازیِن کتاب به تفصیل 

مورِد بحث قرار گرفته است.
با توجه به فقداِن کارگاِن مناسب برای گیتاریست های 
خردسال، این کتاب تالش دارد تا به بخشي از نیازهای 

هنرجویان و هنرآموزان در این زمینه پاسخ دهد.
آموزِش  حوزه ی  در  آنجایي که  از 
به  مناسبي  کتاِب  کودکان،  برای  گیتار 

به  معموالً  الزم  نت های  تأمیِن  برای  آموزگاران  بیشتِر  نیست  موجود  ایرانی  زبان های 
از  خالی  راه گشاست،  هرچند  کار  این  که  می کنند  مراجعه   .... و  ریکوردر  فلوت  بلز،  برای  نوشته شده  کتاب های 
یا  سیم ها  روی  گیتار،  روی  بر  اجرا  زماِن  نتیجه  در  و  اند  نشده  تنظیم  گیتار  برای  کتاب ها  این  نیست. چراکه  اشکال 
است. آزاردهنده  جوان  نوآموزاِن  و  کودکان  برای  که  می گیرند  قرار  بددست  اصطالحاً  و  نامناسب   پوزیسیون های 

در این کتاب، با آهنگسازی، تنظیم و بازنویسِی قطعات برای ساِز گیتار با در نظر گرفتِن تکنیک و مهارت های ابتدائِی کودکان، 
مشکِل یاد شده حل شده است.

کتاب گربه انزانزی منترششد

سازمان مردمی حفاظت از حیوانات:
کاستی ها و معضالت اصلی محیط 

زیست کشور در سایه ای از بی توجهی 
سازمان مردمی حفاظت از حیوانات  که مرجع رسمی در موضوع حمایت از حیوانات 
محسوب میشود در مصاحبه با خبرنگار طلوع البرز گفت : اخیرا شاهد حواشی و اختالف 
نظرهای زیادی در خصوص تعارض سگ های بالصاحب با جوامع انسانی و گونه های 
حیات وحش هستیم که پررنگ کردن سهوی/عمدی این موضوع موجب شده بسیاری 
 از کاستی ها و معضالت اصلی محیط زیست کشور در سایه ای از بی توجهی قرار گیرد.

ادامه در صفحه 3
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دوره جایزه 

»موسیقی و رسانه« 
منتشر شد
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2  سیاسی

رئیس بنیاد نخبگان و دبیر جشنواره ملی امیرکبیر 
با اشــاره به رشد دو برابری مشــارکت دانشگاه ها و 
مراکز علمی کشــور در دومین دوره جشــنواره ملی 

امیرکبیر به تناســب دوره قبل، گفــت: تا پایان آبان 
 ماه ۲۶۰ اثر به این جشــنواره ارســال شــده است.
محمد نبیونی، رئیس بنیاد نخبگان و دبیر جشنواره 
ملــی امیرکبیر، در نشســت خبری دومیــن دوره 
جشــنواره ملی امیرکبیر که شــامگاه روز بیســتم 
دیماه ســال جاری با حضور رئیس جهاد دانشگاهی 
اســتان)دبیر اجرایی جشــنواره( و یک عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی البرز)عضوشــورای سیاست 
گــذاری جشــنواره( و جمعی از اصحاب رســانه در 
محل اتاق بازرگانی اســتان برگزار شــد، اظهار کرد: 
امســال بیش از ۲۶۰ پایان نامه، طرح و رساله دانش 
آموختگان دانشــگاهی که تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال 
 جاری دفاع شده است به دبیرخانه جشنواره واصل شد.

وی با بیان اینکه پایان نامه ها، طرح ها و رســاله های 
ارسالی به جشنواره در ۷ گروه اصلی فنی و مهندسی، 
علوم پزشکی،علوم انســانی، علوم پایه، دامپزشکی و 

هنر و معماری و همچنین کشاورزی، محیط زیست 
و منابع طبیعی، ارزیابی شد، در این جشنواره روسای 
کارگــروه های علمی نیز که به انتخــاب تیم داوران 
از اقصی نقاط کشــور پرداختند نیز از میان اســاتید 
 دانشــگاه ها و مراکز علم و فناوری انتخاب شــدند.

دبیر علمــی دومین دوره جشــنواره ملی امیرکبیر 
با اشــاره به مشــارکت بیش از ۵۰ دانشگاه و مرکز 
علــم و فنــاوری در همکاری با روســای کارگروه ها 
و پیشــبرد فرآینــد داوری دومین دوره جشــنواره 
ملی امیرکبیر گفت: نتایج جشــنواره روز ۲۷ دیماه 
 ســال جاری در مراســم اختتامیه اعالم می شــود.

وی با بیــان اینکه از میان طرح هــا، پایان نامه ها و 
رســاله های ارسالی به دبیرخانه جشــنواره تعدادی 
کــه علیرغم کاربــردی بودن کارفرمای مشــخصی 
به عنــوان تاییدیه کتبــی نداشــتند، از دور داوری 
حذف شــد.، در فرآبنــد داوری ۶ معیار تاثیرگذاری 

طــرح، پایان نامه و رســاله در سیســتم کارفرمایی 
مــورد تقاضا، ارتقــای عملکرد آن، افزایش ســطح 
کیفیت مجموعه ســفارش دهنده، ســازگاری آن با 
محیط زیســت و ارتقای سطح کیفیت زندگی، تاثیر 
گــذاری بر بهبــود فضای کســب و کار و در نهایت 
 حمایت از ســرمایه اجتماعی مورد توجه بوده است .
بــه گفته نبیونــی بیــش از ۳۲ زیرمعیــار نیز در 
رابطــه بــا ۶ معیــار اصلــی مــالک داوری پایان 
نامه ها، طرح ها و رســاله های ارســالی به دبیرخانه 
 جشــنواره امســال نیــز مدنظر قــرار داده شــد.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز افزود: امسال از میان 
طرح ها، رساله ها و پایان نامه های ارسالی به دبیرخانه 
جشنواره حدود ۵۵ درصد توسط آقایان و ۴۵ درصد 
توسط خانم ها ارائه شده است، باید موانع موجود بر سر 
راه کارفرمایی شدن طرح ها و پایان نامه های انجام شده 
 توسط بانوان دانش آموخته دانشگاهی بررسی شود.

رشد 2 برابری همکاری  مراکز علمی کشور در جشنواره ملی امیرکبیر

نماز عبادی سیاســی جمعه بیســت و چهارم 
دی مــاه شهرســتان کــرج بــه امامــت آیت اهلل 
حســینی همدانی، نماینده رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در اســتان البرز و امام جمعــه کرج در 
 مصالی بــزرگ امام خمینی )ره( کرج اقامه شــد.

امام جمعه کرج گفت:مرکز شبانه روزی سونوگرافی 
 بانــوان در مصلــی کــرج دایــر خواهــد شــد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از پزشک زن برای معاینه 

بانوان، گفت: ما چندیــن مرتبه خصوصی و بعضاً 
همین جا چند مرتبه گفتیم که مسئله بیماری هایی 
را که خانم ها باید معاینه شوند و خانم ها باید آن ها 
را معاینــه کنند، جدی بگیرید. معنــا ندارد که در 
بیمارستان ها بخصوص دولتی، آن کسی که متصدی 
کار بانوان است مرد باشد و مباشر تا مرد این کار را 
انجام بدهد. باید خانم ها این کار را بکنند بخصوص 
 بحث ســونوگرافی و این جور چیزها که انجام نشد.

خطیب نماز جمعه کرج در خاتمه گفت: بنده دیگر 
دیدم که خودم باید ورود کنم؛ دستگاه سونوگرافی را 
خودم خریدم برای اینکه بانوان بیایند استفاده کنند 
و در مصلی کارخواهیم گذاشت؛ مطالبه می کنم از 
تعدادی از اطبا و پزشــکان خواهر و به آن ها اطالع 
بدهید که با دفتر ما تماس بگیرند که زمان بندی کنیم 
و بنا هم دارم که ان شاءاهلل شبانه روزی در مصلی بحث 

سونوگرافی بانوان دایر باشد.

اخبارزنان فقط توسط پزشک زن معاینه شوند 

هشدار پلیس فتا البرز 
درخصوص کالهبرداری

 به بهانه ریجستری تلفن همراه 
رییــس پلیس فتــا البــرز بــه کاربــران هشــدار داد که در 
خصــوص کالهبــرداری  اینترنتــی و پیامکی تحــت عنوان 
 »رجیســتری تلفن همــراه « دقت بیشــتری توجــه کنند.

سرهنگ رســول جلیلیان اظهار داشــت: کالهبرداران به بهانه 
ریجستری  دوباره تلفن همراه اقدام به سرقت از حساب شخصی 
 افراد و اطالعات می کنند کــه مردم فریب این روش را نخورند.

وی اضافــه کرد:  شــیوه از کالهبرداری ایــن مجرمان با هک 
حســاب های کاربری ارســال پیامک انبــوه یا با اســتفاده از 
شماره های همراه شخصی اســت و  پیامی با عنوان تلفن شما 
رجیســتری نشده به زودی شبکه آن قطع می شــود کاربر را به 
یک ســایت جعلی با مشخصات ظاهری ســامانه همتا هدایت 
می کنــد و در یک فراینــد مجرمانه ضمن ســرقت اطالعات 
 هویتی ، اطالعات حســاب وی را مورد دستبرد قرار می دهند.

وی افــزود: کالهبرداران ســایتی مانند رجیســتری گوشــی 
تلفن همراه )همتا( شبیه ســازی کرده که  ابتــدا جهت ورود به 
 ســایت سریال گوشــی تلفن همراه را از کاربر دریافت می کند.
جلیلیان گفت: مجرمان ســایبری با این ترفنــد به راحتی افراد 
را بــرای ورود به درگاه های جعلی تشــویق کرده و با ســرقت 
 اطالعات بانکی شــهروندان حســاب آنها را خالــی می کنند.

وی از کاربــران خواســت  به هیچ عنــوان فریــب اینگونــه 
پیامک ها کــه به موضوعــات مختلف مانند رجیســتر کردن 
گوشــی تلفــن  را نخورنــد و در صــورت نیاز به ســایت های 
 اصلی شــرکت ها و ســازمان های مــورد نیاز مراجعــه کنند.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله 
مراتــب را از طریق تماس با شــماره تلفــن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز 

فوریت های سایبری پلیس فتا اعالم کنند.

آب های زیرزمینی البرز سالی 
70 سانتیمتر پایین تر می رود

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای البرز گفت: در ۳۰ سال گذشته تراز 
 آب های زیر زمینی در دشت های استان حدود ۲۰ متر افت کرده است.
ســعید نقــدی افــزود: ای کاش همینطــور که ســد و آب های 
ســطحی را می بینیم  نگــران آب های زیرزمینی هــم بودیم. هر 
فرد از کشــاورز و صاحب صنعت و... به نوبه خود باید به فکر باشــد. 
مشــکل اینجاســت که هر ذی نفع آبــی، آب را متعلــق به خود 
 می داند و هیچ تالشــی برای حفظ و پایــداری آن انجام نمی دهد.

به گفته این مســئول الزم است کشــاورزان بهره وری کار خود را 
 افزایش دهند و با مصرف پایین تر، بهره وری بیشتری داشته باشند.

وی ادامــه داد: اینکه باید قوانین اصالح شــده و جنبه بازدارندگی 
بیشتر می شــد درست است اما انســداد یک حلقه چاه، انبوهی از 
مشــکالت اجتماعی و منطقــه ای را به همراه دارد. بــا این وجود 
ســال گذشــته حدود ۳۰ درصد بیش از برنامه تکلیفی شــرکت 
 مدیریت منابع آب به انسداد چاه های غیر مجاز اختصاص داده شد.
وی افــزود: پایداری منطقه و کشــت پایدار به رفتار کشــاورز هم 
بســتگی دارد. کشــاورزان نباید اجازه بدهند کسی اطراف منطقه 
آنهــا چاه غیر مجاز حفر کنــد زیرا به این صــورت نه تنها حقوق 
خود بلکه حقــوق عموم مردم هم پایمال می شــود. موضوع دیگر 
اســتفاده از محصوالت کم آب بر و سیستم های نوین آبیاری توسط 
کشــاورزان اســت که باعث کاهش میزان مصــرف آب و افزایش 
 راندمان می شــود این موضوعات می تواند بسیار کمک کننده باشد.
مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای البرز با بیان اینکه باید نگرش 
دولت محــور از بین برود زیرا آب متعلق به همه مردم اســت و همه 
باید در کنار رعایت سیاستگذاری های دولت، به مدیریت منابع آب 
کمک کنند، اظهار کرد: وقتی هر فردی نســبت به این موضوعات 
 احساس مسئولیت کند خود به خود یک همت جمعی ایجاد می شود.
نقدی با بیان اینکه میانگین افت آب های زیر زمینی در البرز  سالیانه 
حدود ۷۰ سانتیمتر اســت، گفت:  البته این میزان بسته به میزان 
بارش ها در هر سال متفاوت است اما  بر اساس مطالعات انجام شده در 
۳۰ سال گذشته تراز آب های زیر زمینی حدود ۲۰ متر در دشت های 
استان افت کرده است که به طور میانگین به ۷۰ سانتیمتر در سال 

می رسد.

مدیر داخلی مجموعه بین المللی پیست اسکی 
دیزین البرز اعــالم کرد که مرحلــه پایانی رقابت 
های گزینشــی المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ اسکی 
 هفته آینده به میزبانی این پیست برگزار می شود.

صــادق کلهر بــا اشــاره بــه برگــزاری المپیک 
زمســتانی ۲۰۲۲ از اواســط بهمن ماه به میزبانی 
چیــن اظهار داشــت: بــه همین منظــور رقابت 
های گزینشــی در رشــته آلپاین بــرای انتخاب و 
اعزام ورزشــکاران به این المپیــک در چند مرحله 
برگزار شــد کــه مرحله نهایی آن هفتــه آینده به 

 میزبانی پیســت بین المللی دیزین انجام می شود.
وی با بیان اینکه این رقابت در روزهای یکشــنبه و 
دوشــنبه هفته آینده برگزار می شود، گفت: در این 
دوره حدود ۵۰ ورزشکار از کشورمان و یک ورزشکار از 
کشور سوئیس در ۲ بخش آقایان و بانوان در رشته های 
 مارپیچ بزرگ و کوچک با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
کلهــر در بخــش دیگــری از ســخنانش  بیــان 
داشــت : امــروز  گواهینامه اســتاندارد تجهیزات 
پیســت بین المللــی دیزین صــادر شــد و این 
پیســت پس از بهــره بــرداری آزمایشــی از فردا 

 چهار شــنبه به صورت کامل بازگشــایی می شود.
پیســت بین المللی دیزین در۷۰ کیلومتری شمال 
شــرقی کرج دارای سه تله کابین، ۲ تله سیژ، هفت 
تله اسکی بشــقابی و یک تله اسکی چکشی است 
 که مجهزترین پیســت ایــران به شــمار می رود.

ارتفاع این پیســت بین ۲ هزار و ۶۵۰ تا سه هزار و 
۶۰۰ متر از ســطح دریا بوده و بهترین زمان اسکی 
روی برف در آن اوایل آذر تا اواخر اردیبهشــت ماه 
است، در پیست بین المللی دیزین ۲ هتل، ۱۹ کلبه 

و پنج رستوران وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران با 
بیان اینکه یک صادرکننده بیش از هر چیزی 
به بازارســازی و بازاریابی نیاز دارد، گفت: راه 
اندازی کنسرسیوم های صادراتی ایران ضمن 
بازاریابی خارجی به کاهش هزینه ها و بهبود 

سودآوری بنگاه های عضو کمک می کند.
محسن امینی در نشســتی که با حضور 
محمد جواد عســکری رئیس کمیســیون 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیط 
زیســت مجلس شورای اســالمی و حسین 
دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
امور تولیدات دامی در محــل اتاق بازرگانی 

ایران برگزار شــد، اظهار کــرد: برگزاری این 
نشســت برای فعــاالن بخــش خصوصی 
اهمیت زیادی داشت،به دلیل اینکه فرصتی 
 برای طرح خواســته ها و مطالباتشــان بود.
وی در رابطه با یک دغدغه مهم فعاالن بخش 
خصوصــی در مورد جایگاه هــای اتاق های 
بازرگانی، تعاون و کمیســیون کشاورزی در 
اعالم دیدگاه برای تصمیمات مهم کشــوری 
به ویژه مباحــث اقتصادی بیــان کرد: این 
مجموعه ها دارای وزن تخصصی و حرفه ای 
بوده و بسیار همراه نظام هستند، اما متاسفانه 
فقــط نقش مشــورتی دارنــد و در تصمیم 

گیــری ها می بینیم که جایگاه اتاق تعاون و 
همچنین کمیسیون های تخصصی فعال در 
 اتاق های بازرگانی جدی گرفته نمی شــود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته 
اتــاق ایران گفــت: در ایــن دوره از فعالیت 
کمیسیون به دنبال اثربخشی بیشتر و تعریف 
و اجرای فعالیت های جدید هستیم، تقاضای 
ما این است که رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس شــورای اســالمی و اعضاي محترم 
کمیسیون به عنوان عضو دائمی و همیشگی 
به طور ثابت در چنین نشست هایی با حضور 
فعاالن بخش خصوصی مشارکت داشته باشند.

پیست بین المللی دیزین میزبان مرحله نهایی رقابت های گزینشی المپیک ۲۰۲۲ شد 

کنسرسیوم های صادراتی راهی مطمئن برای اتصال شرکت های ایرانی به بازارهای خارجی است

از  نگرانــی  و  تــرس  بــدون  البرزنشــینان 
 کرونــا بــه بیمارســتان امــام علی مراجعــه کنند
دکتر منصــور آذریان ،رئیس بیمارســتان امام علی 
)ع( بــا اعالم این خبر افزود: طی دو ســال گذشــته 
که اســتان البــرز در مواجه با پیــک های مختلف 
بیمــاری کرونــا بود، بیمارســتان امام علــی )ع( به 
عنــوان اصلی تریــن و مهم ترین مرکــز پذیرش و 
 درمان بیماران کووید در اســتان محســوب می شد
دکترآذریان ضمن اشــاره به کاهش چشمگیر تعداد 
بستری های مبتال به کرونا تصریح کرد: خوشبختانه 
با روند ســریع واکسیناسیون تعداد مبتالیان به کرونا 

بسیار کاهش یافته به طوری که در بیمارستان امام علی 
)ع(  تنها حدود ۲۰ بیمار مبتال به کووید در یک بخش 
 خاص در ســاختمان دوم این مرکز بستری هستند.
وی ادامه داد: این بیمارســتان به روال عادی دو سال 
پیش خود برگشــته و کلیه بخش ها ســالم سازی 
شــده اند و تمامی خدمــات درمانی تخصصی و فوق 
 تخصصی همچون گذشته در این مرکز ارائه می شود.

رئیــس بیمارســتان امام علــی )ع( با بیــان اینکه 
ســاختمان و بخش بیماران کرونایــی از دیگر بخش 
ها کامال مجزا می باشــد خاطر نشان کرد: شهروندان 
گرامــی هیچ گونــه تــرس و نگرانــی از مراجعه به 

بیمارستان به جهت مبتال شــدن به کرونا را نداشته 
باشــند چرا که تمامی ســازوکارهای الزم نسبت به 
 تفکیک و سالم سازی ساختمان ها انجام شده است.
دکتر آذریان با اشــاره به ارائه خدمات درمانی به بیش 
از هــزار نفــر در روز در این مرکز  تصریــح کرد: این 
بیمارســتان با  ۵۰۰ تخت بســتری، ۱۱ کلینیک و 
۳۲ بخش بستری و ســرپایی هم چون آندوسکوپی 
و کولونســکوپی، تاالســمی، دیالیز، اطفال، سرطان 
شناسی و دیابت ، زنان و زایمان ، بخش های جراحی 
بزرگسال و اطفال   آماده پذیرش بیماران و ارائه خدمات 
 تخصصی و فوق تخصصی  با تعرفه دولتی می باشــد.

وی در پایان ضمن اینکه از شهروندان خواست درمان 
بیماری های خود را به تعویق نیاندازند افزود:  بیمارستان 
امام علی )ع( به عنوان بزرگترین وفوق  تخصصی ترین 
مرکز درمانی استان در محیطی کامال سالم  و مجزا آماده 

ارائه خدمات درمانی با تعرفه دولتی به بیماران است.

خدمات دهی مجتمع آموزشی و درمانی
امام علی )ع( به روال عادی خود برگشت

شماره ۵۹/ دی ماه ۱۴۰۰



در استان   ۳

ادامه از صفحه 1
فرشاد اربابی که در حال حاضر ریاست این سازمان مردمی را 
برعهده دارد ضمن نارضایتی از عملکرد دستگاههای نظارتی 
در خصوص ساماندهی سگ های بالصاحب خاطرنشان 
ذیربط  های  دستگاه  توجهی  بی  و  ناکارآمدی   : کرد 
موجب گردیده در رابطه با موضوع حمایت از حیوانات از 
 هر نوع و گونه ، شاهد رفتارها و نظرات سلیقه ای باشیم.

از  حمایت  حوزه  فعالین  اینکه  بر  تاکید  ضمن  اربابی 
تمامی  رعایت حقوق  و  به حفظ  نسبت  باید  حیوانات 
حیوانات از هر نوع و گونه دغدغه مند باشند گفت در 
خصوص ساماندهی سگ های بالصاحب انتظار میرود 
دستگاه های متولی توصیه ها و شیوه های ارائه شده 
توسط سازمان بهداشت جهانی را الگو قرار داده و متحدا 
 سعی در انجام اقدامات اصولی و یکپارچه داشته باشند.

اربابی ضمن انتقاد از مستندهای پخش شده توسط صدا 
و سیما خاطرنشان کرد: همانطور که راهکارهای ارائه شده 
توسط فعالین محیط زیست و گروه های حامیان حیوانات 
باید منطقی و با در نظر داشتن حقوق تمامی حیوانات 
باشد انتظار میرود فیلم و مستند های تهیه شده توسط 
دستگاههای حاکمیتی هم بدور از غرض ورزی و با استناد 

به واقعیت های جاری در کشور باشد.

 این سازمان آســیب های احتمالی ناشی از حیوانات 
شهری را انکار نمیکند ولی تعارض سگ با جامعه انسانی 
را عبارتی نادرســت میداند ، چرا که ســگ ها و گربه ها 
حیوانات دست آموز شده توسط انسانها هستند و جایگاه 
آنها هم متعاقبا نزد جوامع انسانی می باشد و در این بین اگر 
ناهنجاری ها و تهدیداتی هم وجود دارد باید سعی در آموزش 
و فرهنگسازی جامعه انسانی شود ، همانطور که به دلیل 
خطرات ناشی از وقوع سیل ما مجاز به خشکاندن رودخانه 
ها نیستیم و به دلیل آسیب های احتمالی از وقوع تصادفات 
 خط تولید کارخانجات خودروسازی را نباید متوقف کرد.
بعضــا خبرهایــی ضد و نقیض از آســیب ســگ های 
بالصاحب به جوامع انســانی شنیده میشــود ، با فرض 
درســت بودن این اخبار به وضــوح عدم آگاهی و ضعف 
فرهنگسازی در رابطه با چگونگی رفتار با حیوانات شهری 
محسوس اســت که در این بین خبرگزاری های رسمی 
 و صدا و ســیما ملی میتواند نقش بســزایی ایفا کنند.
اربابــی ضمن ابــراز تاســف از برخی اظهــار نظرهای 
غیرکارشناسی و غیر اخالقی توســط افرادی که خود را 
فعال محیط زیســت و کارشناس معرفی میکنند عنوان 
داشت : متاسفانه اخیرا شاهد اظهارات خالف واقع همراه 
غــرض ورزی از جانب برخی افراد با عنوان کارشــناس و 

فعال محیط زیست هستیم که طی بررسی های به عمل 
آمده مشــخص گردیده این افراد اغلب از مدافعین شکار 
حیوانات ، پیمانکاران و اصطالحا پروژه بگیرهایی هستند 
که عالوه بر نداشتن سالمت فکری ، اقدامات غیر اخالقی 
بر علیه حقوق حیوانات را در کارنامه عملکردی خود دارند 
و اقدامات کارگروه های تخصصی حفاظت از حیوانات را 
تهدیدی علیه منافع مالی خود میدانند. در مقابل برخی 
از گروه های حامیان حیوانات شــهری متاسفانه اقدام به 
انتقال و رهاسازی ســگ ها به حاشیه شهر ها میکنند 
کــه این عامل خطری جدی بــرای امنیت و بقای گونه 
های وحشــی میباشد و جلوگیری از این اقدامات سلیقه 
 ای باید در دســتور کار دستگاه های نظارتی قرار بگیرد.
اربابی در خصوص تعارض ســگ ها با حیات وحش که 
منجر به ناامنی و متعاقبا تلفات متعدد گونه های وحشی 
میشود توضیح داد : متاسفانه این موضوع صحت دارد که 
با ورود دام های اهلی و ســگ های گله به زیستگاه های 
طبیعی حیات وحش شاهد خســارات جبران ناپذیری 
هستیم که کامال ناشی از قصور انسانی است ولی برخی 
افراد سودجو که مستقیم یا غیر مستقیم از منفعت مالی 
حاصل از حضور دام در زیستگاه های طبیعی بهره میبرند 
قصد دارند این تعارض را به سگ های بالصاحب مرتبط 

کنند و نقش مخرب چرای دام و حضور سگ گله و تولیدات 
 آنها که در طبیعت رها شــدند را کمرنگ جلوه میدهند.  
اربابی ضمن خرســندی از راه اندازی کارگروه تخصصی 
حفاظت از حیوانات کشــور که زیر مجموعه شبکه ملی 
ســازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی 
کشور میباشــد خاطرنشــان کرد اقدامات تخصصی در 
خصوص کلیه موضوعات مرتبط با حقوق حیوانات در این 
کارگروه در دســت بررسی است و عالقه مندان به حوزه 
حمایــت از حیوانات میتوانند از این پس اقدامات و اخبار 
مرتبط را از طریق پایگاه رسمی اطالع رسانی شبکه ملی 

دنبال کنند.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان البرز با 
اعالم این خبر گفت : ســامانه جامع جستجوی شغل 
برای ارتباط بیــن کارجویان و کارفرمایان از ســوی 
وزارت متبــوع در کشــور راه اندازی و بــرای معرفی 
 کارجویان اســتان به کارفرمایان فعال شــده اســت.

حسین فالح نژاد با تشریح فعالیت هایی که از طریق 
این ســامانه جدید صورت می گیرد اظهار کرد : این 
 https://shoghl.mcls.gov.ir سامانه به نشانی
و در وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی راه اندازی شــده 
اســت تا کارفرمایان، نیروی کار مورد نظر را بر اساس 

فرصت های شــغلی اعالمی خود یافتــه و نیرو های 
کار نیــز اطالعات خود مانند تحصیــالت و مهارت ها 
 و ســوابق کاری را در این ســامانه بارگــذاری کنند .
وی خاطر نشان کرد :  تاکنون موسسات کاریابی های 
کشــور تحت سامانه منســجمی که شامل همه ذی 
نفعان بازار کار باشــد فعالیت نداشــته اند لذا سامانه 
ملی جستجوی شغل راه اندازی شد تا این کاریابی ها 
 خدمــات خود را در بســتر وب به مــردم ارائه دهند.
مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان البرز افزود 
: کاریابی های فعال اســتان البرز می توانند با اتصال 

به این ســامانه در فرآیند کاریابی و تامین شغل برای 
کارجویــان اقدام نمایند همچنین بــا راه اندازی این 
ســامانه، موسســات کاریابی فرصت های شــغلی را 
بارگــذاری نموده  و کارفرمایان فرصت های شــغلی 
مورد نیازشــان را به ثبت می رســانند، کارجویان نیز 
مــی توانند به مرور رزومه هــا و توانمندی های خود 
را در ســامانه بارگــذاری کننــد و همچنین نظارت 
مســتمر ومداوم بر فعالیت های کاریابی ها در کشور 
 از ســوی وزارت متبوع در این بســتر انجام می شود.
فالح نژاد با اشاره به سایر امکانات برای کارجویان در این 

سامانه ابراز کرد :  یکی دیگر از مزیت های این سامانه 
این است که وقتی اطالعات کارجویان ثبت می شود، 
چنانچه به مهارت خاصی نیاز داشته باشند سازمان فنی 
و حرفه ای ورود کرده و می تواند با پیش بینی نیروی کار 
 موجود، کارجویان را به سمت مهارت آموزی هدایت کند.
وی در پایان تصریح کرد : ســامانه جستجوی شغل 
یک فضای مناســب برای درخواست نیروی کار مورد 
نیاز کارفرمایان اســتان البرز بوده که از این طریق در 
کمترین زمان ممکن می توانند نیروی مورد نیاز خود 

را تامین نمایند.

سال  دو  طی  گفت:  البرز  بهزیستی  مدیرکل 
تعداد  شده  باعث  اقتصادی  مشکالت  گذشته 
خدمات  از  دارند  درخواست  که  متقاضیانی 
کند. پیدا  افزایش  کنند  استفاده   بهزیستی 
والدین  برخی  به گالیه  اشاره  با  اسداهلل حیدری 
با  معلولشان  فرزند  جابجایی  مشکالت  از 
خودروی پالک شخصی، اظهار کرد: طبق قانون 
معلوالن  ویژه  پالک  با  خودرو  مجوز  مصوب، 

به  این  و  می شود  صادر  معلول  فرد  نام  به  تنها 
قانونی  باید به سن  آن معناست که فرد معلول 
باشد. نامش  به  هم  خودرویی  و  باشد   رسیده 
وی توضیح داد: با این اوصاف امکان صدور مجوز 
معلول  فرد  والدین  برای  معلوالن  ویژه  پالک 
است. قانونی  غیر  کار  این  انجام  و  ندارد   وجود 

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته 
مشکالت اقتصادی باعث شده تعداد متقاضیانی 

که درخواست دارند از خدمات بهزیستی استفاده 
کنند افزایش پیدا کند، افزود: قبل از زمان مذکور 
برخورداری  برای  که  کسانی  تمام  درخواست  به 
از خدمات بهزیستی پرونده تشکیل داده بودند، 
نداشتیم. نوبتی  پشت  و  بودیم  داده   پاسخ 
به  جدید  افراد  پذیرش  کرد:  اضافه  مسئول  این 
عنوان مددجو منوط به تامین اعتبار از سوی ستاد 
بهزیستی کشور است و متاسفانه اعتبار جدیدی 

مساله  این  و  نیافته  تخصیص  خصوص  این  در 
 محدود به البرز نیست و موضوعی کشوری است.
مدیرکل بهزیستی البرز گفت: از دو سال گذشته 
تا کنون به دلیل محدودیت های اعتباری موفق به 
به روز رسانی پرونده های پشت نوبتی نشده ایم و 
امیدواریم با حمایت خاص رئیس سازمان بهزیستی 
که به تازگی به البرز سفر کرده، این مشکل حل 

شود.

سازمان مردمی حفاظت از حیوانات:
کاستی ها و معضالت اصلی محیط زیست کشور در سایه ای از بی توجهی

سازمان مردمی حفاظت از حیوانات در خصوص حواشی سگ های بالصاحب اعالم نظر کرد

 در استان البرز فعال شد
سامانه جامع جستجوی شغل برای معرفی کارجویان به کارفرمایان

افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات بهزیستی

گزارش

ادامه انتصاب های مسئله دار
قطار انتصابات سفارشی و فامیلی، در حالی همچنان روی ریل خود در حال 
حرکت است که چندی پیش رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بنده هیچ خط 
قرمزی ندارم گفته بود: »یکی از زمینه های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی 
انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صالحیت های قانونی و 
شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تاکید کنیم که از بکارگیری افراد به 
صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی ها خودداری کنند.« حال اما در 
 هفته اخیر شاهد برخی انتصابات بودیم که هیچ نشانی از شایسته ساالری نداشت. 
از جمله این انتصابات هم می توان به انتصاب عبدالعلی علی عسگری رئیس 
هلدینگ  بزرگ ترین  مدیرعامل  عنوان  به  صداوسیما  سازمان  پیشین 
پتروشیمی کشور اشاره کرد. البته این انتصاب اگرچه بیش از سایر انتصابات 
در شبکه های اجتماعی و بین عموم مردم بازتاب داشت اما واقعیت این 
است که برخی از انتصابات دیگر هم در دولت چندان قابل دفاع نبوده اند 
در  تخصص گرایی  بعضا  دارد؛  تاکید  روشن  پیام  یک  بر  موضوع  این  و 
اول هم نیست! اولویت های  بلکه جزو  اول نیست،  اولویت  تنها  نه   دولت، 

بی ربط ترین انتصابات دولت
روزنامه آفتاب یزد نوشت:شاید کمتر کسی فکر می کرد که مدیر سابق صدا و 
سیما به بزرگ ترین هلدینگ کشور منتقل شده و سکان هدایت آن را در دست 
بگیرد. عبدالعلی علی عسگری جایگزین جعفر ربیعی و به عنوان مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مجموعه معرفی شده است. این 
انتصاب در حالی صورت گرفته که عسگری سابقه اقتصادی و فعالیتی مرتبط 
برای ریاست یک شرکت پتروشیمی را در پرونده ندارد. حضور رئیس اسبق صدا 
و سیما در بزرگ ترین شرکت بورسی کشور، آن هم در شرایطی که انتظار می رود 
در سال های آتی صادرات محصوالت پتروشیمی افزایش یافته و بتواند قدری از 
 فشار کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند، با انتقادهای گسترده ای روبرو شد.

سهم خواهی ادامه دار نمایندگان از دولت رئیسی
از سوی دیگر هنوز ماجرای داماد زاکانی که قرار بود مشاور و دستیار ویژه 
و  شهری  نوآوری  و  نوین  فناوری های  هوشمندسازی،  حوزه  در  شهردار 
همچنین»نفیسه سنگدوینی«، فرزند رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی که قرار بود با مدرک کارشناسی 
فناوری اطالعات و ارتباطات IT از دانشگاه آزاد ساری و با معدل ۱۴.۶۷ در 
سمت مسئول دبیرخانه و اسناد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 
نفت جذب شود را فراموش نکرده ایم که خبر تازه ای از انتصاب آقازاده های دیگر 
به گوش رسید؛ گویا میر حامد یزدی فرزند علی اصغر خانی، نماینده شاهرود، 
سرپرست حقوقی و تنظیم و مقررات وزارت بهداشت شده است. از سوی دیگر 
»محمدهادی زاهدی«فرزند محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی، مدیر کل آمار، فناوری اطالعات و امنیت 
فضای مجازی وزارت علوم شده است. البته در این میان »مهدی فیاضی « داماد 
زاکانی هم بی نصیب نماند و همین چند روز پیش خبر آمد که به عنوان »رئیس 

مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور«، منصوب شده است.

انتصاب فوق عجیب
این در حالی است که در شرایطی که کشور دچار چالش های اقتصادی 
بکارگیری  نیازمند  افزون،  روز  معیشتی  فشارهای  مهار  و  است  عدیده ای 
نیروهای توانمند است،خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای 
احسان خاندوزی منتشر شده است! این انتصاب عجیب با واکنش منفی 
اجتماعی،  شبکه های  در  کاربران  از  انبوهی  و  شده  مواجه  عمومی  افکار 
دادند. بازتاب  تمسخر،  تا  اعتراض  از  قالب هایی  در  را  خود   اعتراض 

بدون هیچ  عزیزی  انتصاب  تسنیم،حکم  از سوی خبرگزاری  آذر  روز ۱۶ 
نکته انتقادی منتشر شد اما فشار افکارعمومی باعث شد، وزیر اقتصاد از 
انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند. این خبرگزاری چندی بعد در خبر 
دیگری با تیتر »هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد«، 
نوشت:» روز گذشته در خبرها اعالم شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود 
عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد 
منصوب شد که حاشیه هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. 
قوامی  هادی  است،  حاکی  اقتصاد  وزارت  از  دریافتی  جدید  خبرهای  اما 
 در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است.«
این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر »حکم جدید 
برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد«، توضیحی 
از  مقامات،  دیگر  رویه  ادامه  در  نیز  اقتصاد  وزارت  مقامات  البته  و  نداد 
عقب  علت های  و  نصب  این  دالیل  درباره  عمومی  افکار  به  پاسخگویی 
 نشینی از آن، امتناع و موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند.

دارایی«،  و  اقتصاد  وزیر  اعتماد  از  »تشکر  ضمن  عزیزی  میان،  دراین 
این  مجلس  و  حقوقی  امور  معاونت  سرپرستی  حکم  »صدور  بابت 
تنیس  خاص  شرایط  به  توجه  »با  که  کرد  اعالم  وی،  برای  وزارتخانه 
ضمن  برسانم  پایان  به  را  خود  نیمه تمام  کار  می خواهم  اینکه  و 
 عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم.«
اما این پرسش های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس 
پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه 
منطقی دارد؟ آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی شود 
تا منصوبان، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود،آگاه نشوند و دست رد 

به سینه وزیر نزنند؟

مدیری ناآشنا برای مدیر عاملی شرکت عمران شهرهای جدید
مهمتر اینکه در حالیکه این روزها وضعیت کنونی بسیاری از شهرهای جدید 
مهم کشور از جمله پردیس، پرند، هشتگرد، صدرا و گلبهار با مشکالت 
مدیر  بدون  پردیس  مثل  برخی شهرها  و حتی  مواجه شده اند  عدیده ای 
عامل اداره می شود خبرها حاکی از ایناست که برخی افراد ناآشنا و تنها 
 به واسطه فامیل بودن برای مدیر عاملی شهرهای جدید مطرح شده اند.

نیازمند  و  تخصصی  جایگاه  یک  جدید  شهرهای  مدیریت  چه  اگر 
شهرداری  مدیران  فامیل بازی  ظاهرا  اما  است  حوزه  این  با  آشنا  فردی 
حاشیه های  ندارد  قصد  مجلس  و  دولت  مشترک  حیاط  در  این بار 
دهد. پایان  را  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  سفارشی   انتصابات 

در ماههای گذشته انتقادات از عملکرد وزارت راه و شهرسازی به دلیل انفعال بیش 
از حد در اقدام عملی در وعده های مسکنی و انتصابات غیر تخصصی و پرحاشیه 
که البته همراه با تعلل در انتصاب معاونین و مدیران کارآمد، متعهد، جهادی و 
انقالبی به نقطه اوج رسیده، شنیده ها حاکی از این است که به سفارش یکی از 
نمایندگان پرنفوذ مجلس،یکی از شهرداران سابق مناطق و دوستان و یارانش 
 به عنوان مدیرعامل شهرهای جدید کشور به رستم قاسمی معرفی شده است!

تعهد جایگزین تخصص شده است
محمدصادق جوادی حصار، فعال سیاسی در رابطه با این انتصاب ها به آفتاب 
یزد می گوید:» در مناسبات سیاسی ما از گذشته تا کنون یک بحث وجود 
داشته و آن هم جایگزینی تعهد به جای تخصص است. تعهد به این معنا که 
فرد خودش را به یک جریان، شخص یا موضوعی متعهد بداند و تصور من 
این است که دولت سیزدهم هیچ پشتوانه جریانی خاصی را همراه با خودش 
ندارد بنابراین افرادی که پیرامونش جمع می شوند کسانی هستند که دولتی ها 
به همراهی و همسویی آن ها با جریان دولت باور ندارند به همین دلیل هم 
سعی می کنند از افراد مطمئن و به باور خودشان متعهد به آرمان های این 
 دولت استفاده کنند و در واقع افراد متعهد به خودشان را بر سر کار بیاورند.«
وی تصریح کرد:» اصل به کارگیری نیروهای متعهد به خود، باعث می شود 
که یک سری افراد غیر متخصص که در گذشته پایداری و پیوندشان را به 
یک مشی فکری خاص اثبات کرده اند برای سمت های مختلف بر سر کار 
بیایند و یا اینکه انتصابات بر اساس قرابت های خویشاوندی، سببی و نسبی 
صورت بگیرد چون در این شرایط افراد متعهد انگاشته می شوند و دولتی ها فکر 
می کنند اگر افراد از خویشاوندان خودشان باشند کمتر ممکن است کارشکنی 
یا تمرد صورت بگیرد.« این فعالی سیاسی در خصوص جایگزینی تعهد به جای 
تخصص می گوید:»نیروی متخصصی که به زوایای کار کامال مسلط و آگاه است 
در امور تخصصی تبعیت محض نمی کند، اما افراد متعهد تابع محض دستورات 
جریان فکری خاص خود هستند و این موضوع از گذشته تا کنون سبب شده 

است که در کشور ما تعهد جای تخصص را بگیرد.«

گاز طبیعی یک از مهمترین ارکان اساسی چرخه اقتصاد است

 دوگانه سوز کردن کدام خودروها رایگان است؟

پایداری شــبکه ، دسترســی آســان و قیمت 
مناســب گاز طبیعی نســبت به دیگر فــرآورده 
های نفتی و گســتردگی شــبکه گاز رســانی در 
اســتان که با همت و تالش هــای ارزنده مجموعه 
 شــرکت گاز اســتان البرز بدســت آمده اســت .
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان البرز با اشــاره به 
نقش راهبــردی گاز در کلیه بخــش های مصرف 
که توســعه و آبادانی استان را به همراه داشته است 
گفت: با ایجاد نگرانی های فزاینــده در مورد اتمام 
منابع نفتی و احســاس خطر نســبت به آلودگی 
محیط زیســت ، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر 
قرن حاضر مطرح شــده که با ایجاد زمینه استفاده 

گســترده تر از آن در بخش های مختلف اقتصادی 
 اهمیت این منبع انرژی دو چندان شــده اســت .
ســید رضا غفاریان سرپرست شــرکت گاز استان 
البرز از انــرژی به عنوان یکــی از مهمترین ارکان 
اساســی چرخه اقتصــادی نام بــرد و تصریح کرد 
: در حــال حاضر گاز طبیعــی از جمله مهمترین 
حامل های انرژی محســوب می شــود که نه تنها 
در تحول صنعتی اســتان نقش اساسی داشته بلکه 
 به لحاظ زیســت محیطی نیز حائز اهمیت است .

غفاریان در ادامه افزود : با توجه به رابطه گاز مصرفی 
و رشد اقتصادی که موجب رشد فزاینده مصرف گاز 
در استان شده است شاهد استقبال صاحبان صنایع 

از این ســوخت پاک و ارزان و نفوذ آن در واحدهای 
تولیدی و صنعتی بوده ایم و بر همین اساس توسعه 
شبکه های گازرســانی همواره به عنوان مهمترین 
 هدف و سیاست شرکت گاز استان مطرح بوده است .
ســید رضا غفاریان در پایان گفت : پایداری شبکه ، 
دسترسی آسان و قیمت مناسب گاز طبیعی نسبت 
به دیگر فرآورده های نفتی و گستردگی شبکه گاز 
رسانی در اســتان که با همت و تالش های ارزنده 
مجموعه شرکت گاز استان البرز بدست آمده ، انتخاب 
این ســوخت را برای واحد هــای صنعتی از لحاظ 
اقتصادی توجیه پذیر نموده و افزایش ظرفیت تولید را 

به همراه داشته است .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 
 گفت: ۵۷۰ خودرو در نوبت دوگانه سوز شدن قرار دارند.

مجتبــی دلبــری اظهــار کــرد: طبــق بررســی 
و بازدیــد کارشناســان واحــد ســی ان جــی از 
کارگاه های مجــاز فرآیند تبدیل خــودرو به دوگانه 
ســوز، تاکنــون بیــش از ۳۸۰۰ خــودرو با نصب 
 مخزن و کیــت مخصوص دوگانه ســوز شــده اند.

ایــن مســئول توضیــح داد: در حال حاضــر ۵۷۰ 
 خودرو نیز در نوبت دوگانه ســوز شــدن قرار دارند.
دلبــری گفت: هــم اکنون در اســتان البــرز پنج 
کارگاه بــرای ایــن منظــور فعــال اســت و کلیه 
مخــازن، کیت هــا و تجهیــزات ســی ان جــی به 
 صورت رایــگان بر روی خودروها نصب می شــوند .
وی اضافه کرد: رانندگان خودروهای عمومی)تاکسی 

و انــواع وانــت بار( و تاکســی های اینترنتــی برای 
دوگانه ســوز کردن خــودروی خــود می توانند در 
 ســامانه GCR.NIOPDC.IR ثبــت نام کنند.
 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز گفت: اولویت گازسوز کردن با خودروهایی است 
که زودتر در سامانه مورد نظر با ثبت کد ملی و شماره 

موبایل نوبت گیری کنند.

شماره ۵۹/ دی ماه ۱۴۰۰



4  فرهنگ و هنر

روند  در  البرز  استان  برتر  مساجد  کانون هاي 
فهما  ملي  رویداد  سومین  در  استاني  داوري 
شرکت  براي  کانون   ۱۲ و  شده  انتخاب 
شدند. معرفي  کشوري  داوري  مرحله   در 
کرد:  اظهار  شکری«  »کاظم  االسالم  حجت 
برگزاری رویداد  به تجربه دو ساله در  با توجه 
ملی فهما، در سومین سال ارزیابی فعالیت های 
کانونهای مساجد در سامانه بچه های مسجد 
کانون  استانی  است که ستاد های  مقرر شده 
برتر در ۱۲ رواق را به منظور  های شاخص و 
 راهیابی به مرحله نهایی و کشوری معرفی کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونن های فرهنگی هنری 
مساجد استان البرز با بیان اینکه سومین رویداد 
ملی فهما منجر به تقویت، هدفمندی، استعدادیابی 
و رشد و ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های 

کانون های فرهنگی هنری مساجد شد، تصریح 
کرد: اکنون بعد از گذشت چندین ماه فعالیت و 
بارگذاری آثار در سامانه بچه های مسجد برترین 

های استانی در رواق ها ۱۲ گانه با حضور ناظر ستاد 
 فهما کشور به مرحله کشوری معرفی می شوند.
حجت االسالم شکری افزود: به منظور تشکیل 

اجرای  و  بهرمندی  و  استانی  انتخابات  کمیته 
روش  دو  به  برتر  مساجد  های  کانون  عدالت، 
ارزیابی شده و سپس به مرحله کشوری وارد می 
شوند؛ طی این ارزیابی در گام نخست فعالیت های 
بارگذاری شده در سامانه بچه های مسجد بررسی 
می شوند و در روش دوم کمیته داوری با در نظر 
گرفتن بازخوردهای کارشناسنان استانی از جمله 
بازدید از کانون، عملکرد، نحوه ارتباط با ستاد 
استانی، شرکت در برنامه های ابالغی و اجرای 
آیین نامه ها و همچنین طبق جدول و فرم ارزیابی 
و از سوی دیگر  بررسی اسناد و میزان درستی 
 اطالعات، اقدام به انتخاب کانون برتر می کنند.
گفتنی است در جلسه کمیته داوری ستاد فهما 
استان البرز ۱۲ کانون منتخب به مرحله کشوری 

راه یافتند.

رئیس شورای اطالع رسانی استان البرز: با برنامه ریزی 
مناسب در جهت تقویت زنجیره تولید، تامین و توزیع 
 اقالم اساسی به نفع مردم اهتمام الزم صورت گیرد.

 نور محمد فردی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری البرز و رئیس شورای اطالع رسانی این 
استان، در چهل و ششمین نشست شورای اطالع 
رسانی استان البرز که در محل دفتر معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تشکیل شد، با 
بیان اینکه سیاست های کلی دولت مردمی ریاست 
آسیب  اقشار  از  جدی  حمایت  جمهور  محترم 
پذیر و دهک های پایین جامعه است، افزود: باید با 
برنامه ریزی مناسب در جهت تقویت زنجیره تولید، 
تامین و توزیع اقالم اساسی به نفع مردم اهتمام الزم 

صورت گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: استان البرز از نظر رنگ 
بندی در وضعیت آبی قرار دارد ولی متأسفانه تا 
چندی پیش در سطح کشور ۴۶۷ نفر مبتال به 
بیماری امیکرون شده بودند که تعداد ۱۴ نفر از 
آنها مربوط به استان البرز بود که تدابیر و تمهیدات 
است. گرفته  صورت  کنترل  و  مداوا  جهت   الزم 

پروتکل  حساسیت  با  باید  همه  گفت:  فردی 
زیرا  نماییم  رعایت  کامالً  را  بهداشتی  های 
است. گوش  بیخ  خطر  انگاری  عادی   با 

رئیس شورای اطالع رسانی استان البرز در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: کلیه دستگاه های اجرایی 
و مراکز تولید موظفند کاال و خدمات مورد نیاز مردم 

 را به قیمت مصوب تامین و در اختیار مردم قرار دهند.
فردی تصریح کرد: همانطوری که می دانید روز گذشته 
کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد هرچند قرار است در جزئیات اصالحاتی 
صورت بگیرد ولی ضرورت آماده سازی زیرساخت ها 
 و همچنین اطالع رسانی به مردم باید مد نظر باشد.

گفتنی است در ابتدای این نشست، ناصر مقدم، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و دبیر 
شورای اطالع رسانی استان ضمن تشکر از حضور 
اعضای شورا با قرائت دو دستور جلسه که بررسی 
وضعیت بازار مایحتاج عمومی و سویه امیکرون بود 
...از اعضا درخواست نمود که نکته نظرات خود را در 

خصوص دستورات جلسه بیان کنند.

کاهش  جهت  کودک  و  مادر  کارگاه 
اضطراب، استرس و بهبود ارتباط خانواده 
و  نگهداری  مرکز  در  کودکانشان  با  ها 
کامل  رعایت  با  کودکان،  توانبخشی 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله 

فیزیکی برگزار شد
با توجه به اهمیت نقش والدین در زندگی 
کودک، کارگاهی با عنوان کارگاه مادر و 
کودک با شرکت مادران و کودکان مرکز 
آموزش و توانبخشی روزانه کودکان برگزار 

شد.
فاطمه محراب زاده مسئول مرکز آموزش 
آسایشگاه  کودکان  روزانه  توانبخشی  و 

خیریه کهریزک البرز، هدف از برگزاری 
منابع  با  آشنایی  را،  آموزشی  این دوره 
استرس، بازسازی شناختی و فراگیری 
مهارت های کنترل استرس خانواده ها 

عنوان کرد  و گفت:  آموزش مدیریت 
دارای  که  هایی  خانواده  به  استرس 
کودک معلول هستند کمک می کند تا بر 
فرآیند های شناختی و رفتار خود نظارت 

داشته باشند و اجازه ندهند که تفکرات 
منفی حاصل از شرایط استرس زا تأثیرات 
و  آنان  روان  و  بر جسم  را  منفی خود 

کودکانشان بر جای گذارد.
وی اضافه کرد: در این کارگاه با همکاری 
ضد  های  توپ  کودکانشان  و  مادران 
و  شد  ساخته  کاردستی  استرس و 
همچنین تالش شد  تا در یک محیط 
شاد و مفرح آموزش های الزم در ارتباط با 
کنترل رفتار و کاهش استرس به خانواده 

ها داده شود. 
مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه 
از  هدف  داد:  ادامه  آسایشگاه  کودکان 

و  موقعیت ها  حذف  استرس  مدیریت 
افزایش  بلکه  نیست  استرس زا  شرایط 
توانمندی های خانواده ها برای مقابله با 
آن و نگه داشتن استرس در سطح بهینه 

است.
در  کرد:  اضافه  پایان  در  زاده  محراب 
روش های  استرس  مدیریت  آموزش 
قرار  توجه  مورد  آرامش جویی  مختلف 
می گیرد و تنش افراد کاهش می یابد و 
سالمت روانی و جسمانی آنها نیز تأمین 
می شود و امروز تالش شد با همکاری 
مادر و کودک در این کارگاه چند ساعته 

به آنها آموزش های الزم داده شود.

ساالر قاسمی اظهارداشت: این جشنواره با هدف 
یادگیری مفاهیم بهداشتی، نکات مهم سالمتی و 
نحوه انتقال این مفاهیم به همکالسی ها، خانواده 
زندگی  سبک  ارتقای  همچنین  و  دوستان  و 
به کمک  آموزان  دانش  نگرش  تغییر  و  سالم 
شود. برگزارمی  همساالن  آموزی  دانش   گروه 
وی با اشاره به اینکه جشنواره سفیران سالمت 
موجب ارتقای فرهنگ سالمت درسطح مدارس، 
این  کرد:  شود،خاطرنشان  می  جامعه  و  خانه 
جشنواره روشی اثربخش برای تشویق و ترغیب 
بهداشتی  تصمیمات  اتخاذ  منظور  به  افراد 
گروه  توسط  یادگیری  و  آموزش  با  که  است 
شود. می  ایجاد  تعاملی  نگاه  با  همسال   های 
وی بیان داشت: فرهنگ سازی یکی از راههای 
مهم ارتقای سواد سالمت در جامعه  به ویژه در 
دوران شیوع و تداوم ویروس کرونا است که در قالب 
برگزاری جشنواره ها ، تهیه و تولید محتوا و بسته 
 های آموزشی و فرهنگی می توان به آن پرداخت.
در  جشنواره   این  کرد:  تصریح  قاسمی 
سالم،  زندگی  های  شیوه  ترویج  راستای 
و سطح  مهارت  افزایش  کنترل،  و  پیشگیری 

است. شده  اجرایی  آموزان  دانش   آگاهی 
جشنواره  این  برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
و  فابلیت ها  شکوفایی  و  شناسایی،رشد 
زمینه  در  مدارس  و  دانش آموزان  ظرفیت های 
سالمت و تندرستی را در پی دارد،اضافه کرد: 
جشنواره  این  در  شرکت  برای  عالقمندان 
دارند. فرصت   ۱۴۰۰ ماه  بهمن   ۳۰  تا 
به خصوص  آموزان  دانش  داد: همه  ادامه  وی 
سفیران سالمت مدارس البرز می توانند آثارشان را 

با موضوعات تغذیه سالم، ایمنی و بهداشت محیط  
مدرسه،بهداشت فردی و پیشگیری از بیماری 
های واگیردار و غیر واگیر به مدارس محل تحصیل 
خود و یا کارشناس سالمت نواحی و مناطق 
 هشتگانه آموزش و پرورش البرز تحویل دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز بهداشت دهان و 
دندان، حفظ محیط زیست،بازیافت زباله، آلودگی 
هوا، اهمیت ورزش و تحرک  بدنی در سالمتی، 
رعایت پروتکل های بهداشتی و چگونگی اجرای 

آن در مدارس و اهمیت واکسینایون را از دیگر 
برشمرد. جشنواره  این  برگزاری  های   رشته 
وی عنوان کرد: عالقه مندان می توانند آثار خود 
ادبی، رسانه و فضای مجازی،  قالب های  را در 
 هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی ارسال کنند.

قاسمی افزود: آثار ارسالی از سوی داوران مجرب 
مورد ارزیابی قرار می گیرد و بهترین اثر در رشته 
جشنواره  کشوری  دبیرخانه  به  مختلف  های 
سفیران سالمت مستقر در استان فارس ارسال 

می گردد.
سفیران  جشنواره  ششمین  نتایج  گفت:  وی 
اعالم  آینده  سال  ماه  اردیبهشت  سالمت 
در  برتر  آموزان  دانش  از  ساله  هر  و  می شود 
جشنواره ملی سفیران سالمت در سطح استانی 
 - کشوری با اهدا لوح و هدایا تقدیر می شود.

کرد:  البرزتاکید  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
درپنجمین جشنواره سفیران سالمت ۱۴ هزار و 
۶۰۰ دانش آموز مدارس استان البرز شرکت کردند 
که پس از ارزیابی داوران ۱۴ اثربه مرحله کشوری 
 راه پیدا کرد و هشت اثر برگزیده شناخته شد.

استان البرز حدود ۵۱۲ هزار دانش آموز دارد.

در استان البرز معرفی شدند

کانون های منتخب در رواق های 12 گانه فهما 1400 در مرحله داوری

برگزاری چهل و ششمین نشست شورای اطالع رسانی استان البرز

برگزاری کارگاه مادر و کودک با موضوع کاهش استرس در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز 

پارادوکسفراخوان ششمین جشنواره سفیران سالمت در مدارس البرز

اخبار

وســمه به دندان میکشم، 
سرخاب بر مو می نهم.

و  الیعقلــم  مجنــون 
 زیــره بــه کرمــان میبــرم 
داغ بر اتش مینهم، گره بر باد 

میزنم.
یوسف گم گشته ام از چاله 

 به چاه میبرم خنده کنان در غمت، چونکه رسم به دامنت 
 بخیــه بــه دوغ میزنم، ســنگ بــه ســندان میزنم 

وای از این شعر پریشان وامان از عشق تو...
گر نیایی زغمت سر به بیابان میزنم 

عاطفه پویا

تجدید میثاق با شهدا توسط 
مسئولین انتقال خون استان البرز

مســئولین انتقال خون اســتان البرز در دومین ســالگرد 
شهادت ســردار قاســم ســلیمانی با حضور در مزار شهدای 
امامــزاده محمــد )ع( باردیگــر بــا شــهدای ۸ ســال دفاع 
 مقــدس و آرمانهای امــام راحل )ره( تجدید میثــاق نمودند .

گفتنی است برنامه زیارت از مزار شهدای جنگ تحمیلی در طول 
سالیان جزء برنامه های معنوی این اداره کل جهت تقویت روحیه 

ایثار ،فداکاری و گذشت می باشد .

فراخوان سومین دوره جایزه 
»موسیقی و رسانه« منتشر شد

بــا اعالم دبیرخانه ســی و هفتمین جشــنواره موســیقی 
فجــر، فراخوان ســومین دوره جایزه»موســیقی و رســانه« 
 به عنــوان بخــش جنبی ایــن رویداد هنری منتشــر شــد.

جشنواره موسیقی فجر به منظور دستیابی به الگوی مناسبی از 
تعامل با رســانه ها و نیز برای پاسداشت نقش بی بدیل رسانه ها 
در پوشش رخدادهای فرهنگی هنری حوزه موسیقی، رویکرد 
علمی در نقد حوزه موسیقی، معرفی و ایجاد شناخت عمومی 
از موسیقی در جامعه و مشارکت موثر اصحاب رسانه در تقویت 
تعامل هنرمندان عرصه موسیقی با رســانه ها، برگ دیگری از 

»جایزه موسیقی و رسانه« را در تقویم هنری ایران ثبت می کند.
»جایزه موســیقی و رسانه« در دو محور و با هدف تجلیل از 
نقش اهالی رسانه در نقادی و هم افزایی حوزه  موسیقی، افزایش 
نقش رسانه ها در توجه عمومی به موسیقی و کالم، فرهنگ سازی 
با موسیقی، افزایش سواد هنر موسیقی در بین عموم جامعه، توجه 
به گونه های مختلف موسیقی به ویژه موسیقی نواحی و خرده 
فرهنگ ها و تبیین موســیقی به عنوان کاالی فرهنگی برگزار 

می شود.
www.fajrmusicfestival. سامانه جشنواره  به آدرس
com از ۲ تا ۸ بهمن ماه سال جاری آماده ثبت نام متقاضیان 

خواهد بود.
ســی وهفتمین جشــنواره موســیقی فجر هم زمــان و در 
گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه 
۱۴۰۰ به دبیری حسن ریاحی در بخش های رقابتی )جایزه باربد( 
و غیررقابتی برگزار می شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه 
و نشست های پژوهشــی برنامه های دیگر این دوره از جشنواره 

خواهد بود.

شماره ۵۹/ دی ماه ۱۴۰۰
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 با وجود ســیر صعودی ابتال به سویه 
تازه کرونا موسوم به »امیکرون« در کشور، 
هنوز برخی افراد مســئله واکسیناسیون 
سراســری را جــدی نگرفته انــد؛ اگرچه 
مخالفــان ایــن امر مهــم، پــس از ابتال 
بــه بیمــاری و مواجهه با دردســرهای 
 آن موضــع متفاوتــی اتخــاذ می کنند.
 آمار مبتالیان به امیکرون در کشــور به 
۸۰۰ رســید؛ این خبر را »پناهی« معاون 
وزیر بهداشــت اعالم کرده و گفته است: 
این تعداد بیمار مبتال به ســویه امیکرون 

تاکنون در کل کشــور شناسایی شده که 
متاســفانه آمار آن در حال صعود است . با 
توجه به سرعت باالی انتشار سویه امیکرون 
ویروس کرونا در عرض نهایتا سه روز کل 
اعضای خانواده آلوده این ویروس می شود 
در حالــی که در ســویه های قبلی ده روز 
 زمان بــرای مبتالی افراد وجود داشــت.

ســرعت انتشار ســویه تازه کرونا آنچنان 
دنیــا را درگیر خــود کرده کــه بعضی 
کشورها به محدودیت های شدید کرونایی 
بازگشــته اند؛ این در حالی است که طبق 

اعالم کارشناســان بهداشــت، همچنان 
»واکســن« بهتریــن راه پیشــگیری از 
 بــروز دردســرهای ابتال به کرونا اســت.

مخالفت عده کمی از جامعه با واکسیناسیون 
در شــرایطی صورت می گیــرد که »پیام 
طبرســی« عضو کمیته علمی کشوری 
مقابله بــا کرونا می گویــد: کرونایی های 
واکســن نزده پشــیمانند! در حال حاضر 
بیمارانی در بیمارســتان داریم که واکسن 
نزدنــد و حاال به امیکرون مبتال شــده اند 
و به شــدت هم از مرگ می ترسند و حاال 

 پشیمانند که چرا واکسن تزریق نکردند.
طبرسی با اشــاره به آمار و ارقام مبتالیان 
بــه امیکرون، ادامه می دهــد: قطعا تعداد 
افراد مبتال به امیکرون در کشور، از تعداد 
مبتالیانی که به صورت رسمی شناسایی 
و اعالم شدند، بیشتر است. در حال حاضر 
وضعیت بیمارستان ها خوب است و افزایش 
باالی تعداد بســتری و... را نداریم، اما این 
 شرایط تا دو سه هفته آینده شکننده است.

با این وجود، به نظر می رســد روند انتشار 
ســویه امیکرون همچنان ادامــه دارد و با 

توجه به فصل سرما و امکان بروز آنفلوآنزا 
و سرماخوردگی، مردم نباید خطر ابتال به 
کرونا و دردســرهای بعد آن را دســت کم 
بگیرند؛ تقویت سیستم ایمنی بدن و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ازجمله استفاده 

ماسک، امری حیاتی است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب البرز گفت: 
همزمان با دهه فجر امســال پنج طرح آبرسانی 
در سطح استان البرز با صرف اعتبار ۳۱۶ میلیون 

ریال آماده بهره برداری است.
ذوالفقــار مهدی زاده با اعــالم این خبر اظهار 

داشت: این پنج طرح شامل احداث و بهره برداری 
از مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی فردیس و ۲۰۰۰ متر 
مکعبی کوهسار،طرح آبرسانی به شهر تنکمان و 
روســتای پورکان و حفر، تجهیز و بهره برداری از 

پنج حلقه چاه در شهرستان کرج است.

وی درباره طرح آبرســانی به شــهر تنکمان 
تصریح کرد: ایــن طرح دارای یک مخزن ۱۰۰۰ 
متر مکعبی، یک ایستگاه  پمپاژ و دو حلقه چاه 
است که مشکل افت فشار آب برای جمعیتی در 

حدود ۵۱۰۰ نفر را برطرف کرده است.

مهــدی زاده خاطرنشــان ســاخت: این پنج 
طرح با صرف هزینــه ۳۱۶ میلیارد ریال احداث 
و در راســتای آن جمعیتی  حدود ۵۰ هزار نفر 
از خدمات توزیع پایــدار و بهینه تر آب برخوردار 

خواهند شد.

 آخرین اخبار امیکرون در ایران:
روند صعودِی ابتال به امیکرون ادامه دارد

بهره برداری از 5 طرح آبرسانی استان البرز در دهه فجر امسال

استاندار البرز با بیان اینکه این استان از 
مشکالت و نارسایی هایی در حوزه بهداشت 
گفت:امکانات  برد،  می  رنج  درمان  و 
وزارت  تصمیمات  با  البرز  درمانی 
می شود. خارج  فقر  حالت  از   بهداشت 
مجتبی عبداللهی در جلسه  ستاد کرونای 
سپهر  سردار  حضور  با  البرز که  استان 
کرونا  در  با  مبارزه  ملی  رئیس قرارگاه 
برگزار  استانداری  دولت  شهدای  سالن 

شد با تقدیر از تالش ها و زحمات کادر 
واکسیناسیون  با  داشت:  اظهار  درمان 
انجام شده در استان البرز وضعیت شیوع 
است. ثابتی  تقریبا  وضعیت  در   کرونا 

اقدامات  و  ریزی  برنامه  افزود:  وی 
راستای  در  باید  کرونا  با  مقابله  برای 
باشد. جدید  پیک  به  ورود   عدم 

اینکه  در  بیان  با  البرز  استاندار 
به  ای  ویژه  توجه  دولت سیزدهم 

انجام  کرد:با  بیان  شد،  واکسیناسیون 
میرها  و  کرونا  مرگ  واکسیناسیون 
یافت. کاهش  توجهی  قابل  میزان   به 

باید  اینکه اکنون  به  اشاره  با  عبداللهی 
رسانی  اطالع  برای  را  خود  توان  تمام 
واکسن  سوم  دوز  تزریق  خصوص  در 
کرونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
ایم،  به کار گرفته  از ماسک  استفاده  و 
گفت: امید است وحدت و انسجامی که 

با کرونا در سطح کشور و  مقابله  برای 
استان شکل گرفته، تاثیر بسزایی در ریشه 
 کنی این بیماری منحوس داشته باشد.

وی با اشاره به تصمیمات جدید در زمان 
وزیر جدید بهداشت عنوان کرد: در البرز 
مصوبات و تصمیمات خوبی اتخاذ شد 
که امید است با سرعت به اجرا برسد تا 
امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی 

البرز از حالت فقر خارج شود.

 امکانات درمانی البرز با تصمیمات وزارت بهداشت از حالت فقر خارج می شود

اخبار

بررسی آسیب های اجتماعی 
البرز بدون توجه به 

مهاجرت ها اثربخش نیست
 

مدیر کل امور اجتماعی استانداری البرز گفت : بررسی 
به  توجه  بدون  اجتماعی  های  آسیب  مختلف  ابعاد 
داد. نخواهد  نتیجه  نشینی  حاشیه  و  ها   مهاجرت 

ایرنا  با  گو  و  گفت  در  چهارشنبه  روز  بیننده  نادر 
مهاجرپذیر  منطقه  عنوان   به  البرز  استان  افزود: 
است. خود  خاص  مباحث  و  ها  چالش   دارای 

استان  نشین   تمام مناطق حاشیه  داشت:  بیان  وی 
آسیب  و عمده  اند  شده  شناسی  آسیب  البرز 
مشکالت  طالق،  اعتیاد،  به  مربوط  آن  های 
است. شهری  فضای  کالبدی  مشکالت  و   معیشتی 

اظهار  البرز  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
های  آسیب  به  مربوط  اعتبارات  بحث  داشت: در 
بودجه  جمعیت   شاخص  به  توجه  بدون  اجتماعی 
است. یافته  اختصاص  استان  برای  ای   ویژه 

توسط  البرز  استان  مشکالت  کرد:  تاکید  وی 
قالب  توانمند در  و  مجرب  کارشناسی  تیم 
است. شده  منعکس  کشور  وزارت  به   پروپوزال 

تسهیل گری  دفتر  دارای  ۱۵  البرز  استان  وی گفت: 
دارد. قرار  کرج  شهرداری  نظر  زیر  که ۱۰دفتر   است 
آسیب  کاهش  برای  داشت:  اظهار  بیننده 
اراده   به  نیاز  البرز  استان  اجتماعی  های 
داریم. ای  جزیره  اقدامات  از  خارج   جهادی  ملی  و 

استان البرز بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارد که یک سوم این جمعیت در مناطق حاشیه نشین 

سکونت دارند.

اگر  گفت:  البرز  فوتبال  هیئت  رئیس 
 ۲ نگهداری  و  تعمیر  برای  بودجه ای 
مجموعه ورزشی انقالب اسالمی کرج 
و شریعتی تخصیص داده نشود شاهد 
 از بین رفتن این مجموعه ها خواهیم بود
به  با توجه  منصور بیک وردی گفت: 
عدم بازگشت هزینه های واریزی ورزش 
استان به خزانه دولت و به جهت تامین 
انقالب  ورزشی  مجموعه  نگهداری  و 
صورت  بررسی های  با  کرج  اسالمی 
گرفته تصمیم بر این شد تا برای تامین 
هزینه های نگهداری این مجموعه دو تیم 
هوادار و پیکان تهران بازی های خود را 
انجام دهند. انقالب کرج   در ورزشگاه 

البرز  فوتبال  هیئت  می گویدرئیس  او 
افزود: از جهتی همزمانی باز های تیم های 
بومی از جمله ستارگان سیمرغ، وحدت 

اغشت و شهدای رزکان کرج و همچنین 
تیم های لیگ برتری بانوان در استادیوم 
انقالب کرج که بعضا بازی ها با فاصله 
تا  شد  باعث  می شود؛  انجام  روز  دو 
 فشار زیادی به زمین انقالب وارد شود.

در  گفت:  البرز  فوتبال  هیئت  رئیس 
حال حاضر به دلیل حضور تیم ملی 
به  آسیایی  مسابقات  در  ایران  بانوان 
انجام  بانوان  بازی های  ماه  یک  مدت 
نخواهد شد و از جهتی اتمام بازی های 
تیم پیکان و انجام دو بازی دیگر برای 
تیم هوادار، پیمانکار زمان مناسبی برای 
احیا چمن زمین انقالب کرج خواهد 
داشت تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر 
باشیم.  این مجموعه ورزشی در کرج 
او گفت: هیچ تخصیص اعتباری برای 
انقالب  و  شریعتی  ورزشگاه  نگهداری 

این مجموعه ها  اگر  کرج وجود ندارد، 
به بخش خصوصی واگذار شود دیگر 
نمی توانیم امتیازاتی به تیم های استانی 
بدهیم. خانگی  بازی های  انجام   برای 

البرز  فوتبال  هیئت  رئیس  گفته  به 
تمامی این مجموعه ها جزء سرمایه های 
ملی کشور و استان محسوب می شوند، 
آن ها  ساخت  برای  باالیی  هزینه های 
مناسبی  بودجه  اگر  و  گرفته  صورت 
مجموعه ها  این  نگهداری  برای 
ظرف  شک  بدون  نیابد  اختصاص 
مدت دو الی سه سال آینده شاهد از 
 بین رفتن این مجموعه ها خواهیم بود.

ورزشگاه ۶ هزار نفری کرج از سال ۹۳ تا 
کنون در حال ساخت است، در استانی 
که باظرفیت بی نظیر ورزشی و افزایش 

۹۰ هزار نفری جمعیت درسال است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: 
با توجه به ادامه بارش برف در ارتفاعات 
جاده های  در  بهمن  سقوط  استان، 
انتظار نیست. از  البرز دور   کوهستانی 
گفت:  احمدی،  بهاروند   آرش 
هوا  یابی  پیش  نقشه های  بررسی 
صبح  تا  بارش ها  استمرار  بیانگر 
است. استان  در  آینده   یکشنبه هفته 
مدیرکل هواشناسی استان البرز افزود: 
برهمین اساس در این مدت هشدار سطح 
استان صادر شده است. برای   نارنجی 
مدیرکل هواشناسی البرز با هشدار به 
رانندگان و مسافران محور های کوهستانی 
استان گفت: توقف در حاشیه جاده کرج 
است. همراه  مخاطراتی  با  چالوس   - 

بهاروند احمدی اضافه کرد: بارش ها در 
و  برف  صورت  به  کوهستانی  مناطق 

در دشت مرکزی البرز به صورت باران 
داشت. خواهد  ادامه  یکشنبه  روز   تا 

وی افزود: رانندگانی که قصد عبور از 
البرز را دارند با  محور های کوهستانی 
خود سوخت کافی، البسه گرم، زنجیر 
 چرخ و لوازم ایمنی همراه داشته باشند.
همچنین  البرز  هواشناسی  مدیرکل 
چهار  بین  دما  کاهش  خصوص  در 

تا هشت درجه از روز یکشنبه تا سه 
 شنبه هفته آینده در استان هشدار داد.

هوای  کیفیت  گفت:  حال  درعین  او 
هفته  شنبه  سه  روز  تا  البرز  استان 
می شود. بینی  پیش  سالم   آینده 

بارش برف و باران از شب گذشته به 
صورت پراکنده در استان البرز آغاز شده 

و همچنان ادامه دارد.

احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات البرزچمن فوتبال البرز زیر پای بی مسئولیتی ها

 دستگیری باند سارقان مامورنما در کرج
وقوع  درپی  گفت:  نادربیگی  محمد  سرهنگ 
سطح  در  مامور  عنوان  تحت  سرقت  چندفقره 
شهرستان کرج، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کارپلیس آگاهی استان  قرار گرفت.
که  بود  این  از  حاکی  اولیه  تحقیقات  گفت:  او 
سارقان به صورت چند نفره با سوء استفاده از البسه 
تجهیزات نظامی جعلی، به بهانه همراه داشتن مواد 
مخدر اقدام به بازرسی خودرو مالباختگان کرده و با 
تهدید آن ها اقدام به اخاذی و زورگیری کرده و از 

محل متواری می شدند.
با تالش  البرز عنوان کرد:  پلیس آگاهی  رئیس 
انجام  و  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  روزی  شبانه 
سرانجام  پلیسی-اطالعاتی،  گسترده  قضائی، باند ۶ نفره سارقان در یک عملیات ضربتی سارقان شناسایی شده و پس از اخذ دستور مقام اقدامات 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 
قضایی شدند.

ابتدا  در  که  سارقان  گفت:  نادربیگی  سرهنگ 
منکرهرگونه بزه انتسابی بودند، پس از مواجهه با 
شواهد و مدارک و رویارویی با مالباختگان چاره ای 
جز اعتراف نیافته و به ۳۲ فقره سرقت تحت عنوان 

مامور انتظامی اقرار کردند.
به گفته رئیس پلیس آگاهی البرز: تعدادی تلفن 
کشف  متهمان  مخفیگاه  از  طالجات  و  همراه 
نیز شناسایی شدند.  و همه مالباختگان پرونده 
شهروندان حتما در مواجهه با افراد مشکوک کارت 
شناسایی را از آن ها مطالبه کرده و مندرجات آن را 

با صاحب کارت تطبیق دهند.

شماره ۵۹/ دی ماه ۱۴۰۰



6  شهرستانها

از  دشت  مشکین  شهردار  بغدادی  حسین   
پروژه ساخت سوله  در  اجرایی  پیشرفت  روند 
ورزشی چند منظوره خبر داد و گفت؛ با توجه 
به نیاز شهر مشکین دشت به اماکن ورزشی و 
توجه مدیریت شهری به امور ورزشی خصوصا 
ورزش جوانان ، با همت معاونت فنی و عمرانی 
)خانه  ورزشی  منظوره  چند  سوله  شهرداری، 
کشتی( واقع در خیابان شهید کشوری با تکمیل 
فوالدی  عرشه  سقف  اجرای  و  سازه  اسکلت 
)سقف اول( و جایگاه تماشاچیان به مساحت 

۶۰۰ متر مربع و اجرای سقف ساندویچ پانل 
متر   ۸۵۰ مساحت  به  شکل(  قوسی  )سقف 
گردید. اجرا  پروژه  های  چینی  دیوار  و   مربع 
 شهردار مشکین دشت اعتبار تخصیص یافته 
جهت عملیاتی شدن این پروژه را ۵۰ میلیارد ریال 
ذکر کرد و افزود مدیریت شهری اهتمام ویژه ای در 
جهت تامین نیازهای شهروندان را دارد و با توجه 
به لزوم توجه به مباحث فرهنگی و ورزشی جوانان 
و نوجوانان مشکین دشتی ، اجرای پروژه های 
ورزشی از جمله ) سوله ورزشی شهدای اقتدار 

واقع در شهرک بعثت ، سوله ورزشی چند منظوره 
)خانه کشتی( واقع در خیابان شهید کشوری ، 
زمین چمن پارک گل نرگس و زمین چمن 
 پارک مطهری( در اولویت این شهرداری قرار دارد.
به  پروژه مذکور   ، این  از  پیش  افزود؛  بغدادی 
علت مشکالتی تعطیل و به تعویق افتاده بود که 
خوشبختانه مشکالت آن رفع گردید و در حال 
حاضر پروژه به سرعت در حال اجرا و به زودی 
ساخت آن رو به پایان و تحویل شهروندان عزیز و 

ورزش دوست مشکین دشت خواهد شد.

فرمانــدار کــرج بــر پاکســازی و بهســازی 
 جــاده قزلحصــار در این شهرســتان تاکید کرد.

 غفور قاسم پور به همراه مدیران مناطق ۳،۴ شهرداری 
و مهــدی پور رئیــس اداره راهداری و حمل و نقل 
 جاده ای از جاده قزلحصار در این شهرستان بازدید کرد.

فرماندار کرج در این بازدید بر ضرورت پاکســازی 
نخاله هــای انباشــت شــده در حاشــیه جــاده 
قزلحصار، بهســازی نهر ســیاه جــوی، اقدامات 

عمرانی، کاشــت درخت و گیــاه در محل تخلیه 
نخاله ها تاکیدکرد و گفت: ایــن اقدامات عالوه بر 
جلوگیری از تجمع زباله و انباشــت خاک و نخاله، 
 موجب ارتقای ســیمای بصری شــهر می شــود.
دســتگاه های مربوطــه بــا همــکاری و تعامل و 
بــه کارگیری نیرو ها و ماشــین آالت در تســریع 
 پاکســازی جــاده قزلحصاربایــد تــالش کنند.
او گفت: تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی عالوه بر 

این که چهره شهر را زشت می کند، مشکالت زیست 
 محیطی عدیده ای را برای شهروندان به وجود می آورد.
بــه گفته فرماندار کــرج  از دســتگاه های متولی 
بایــداز تخلیــه خــاک و نخاله های ســاختمانی 
کننــد.  جلوگیــری  جــاده  ایــن   درحاشــیه 
محــور کمالشــهر- قزلحصار - کیانمهــر یکی از 
مسیرهای پر رفت وآمد در جنوب غربی کالنشهر 

کرج است.

پــروژه کابل گــذاری فیبر نــوری در چهارباغ با 
حمایــت دکتر عبداللهی اســتاندار وپیگیری های 
شمیرانی فرماندار ، باهمکاری مدیریت شهری و هم 
 افزایی شرکت مخابرات استان البرز اجرایی می شود.

جلسه هماهنگی برای اجرای پروژه فیبر نوری چهارباغ 
به ریاســت شــمیرانی فرماندار و با حضور معاونین 
شرکت مخابرات اســتان، معاون فرماندارومدیریت 
شــهری ،مســوولین انتظامــی و بخشــداران در 

 محل ســالن جلســات فرمانــداری برگزار شــد.
در این جلسه در خصوص انعقاد تفاهم نامه حفاری 
فی مابین مخابرات استان البرز و شهرداری چهارباغ 
برای اجــرای فیبر نوری در ملک آبــاد "فاز اول" و 
 در مهــدی آباد"فاز دوم" بحث و تبادل نظر شــد.
فرماندار چهارباغ با اشــاره به اینکه مردم شهرستان 
چهارباغ از مســئولین انتظار دارنــد خدمات به روز 
و مناســبی را دریافت کنند بیان کرد : ما به عنوان 

خدمت گذار مردم موظف هســتیم انتظارات ولی 
نعمتان را برآورده کنیم  و برای پیشرفت و محرومیت 
 زدایی شهرستان تمام توان خویش را به کار گیریم.

شــمیرانی در خصــوص زیر ســازی شهرســتان 
چهارباغ برای پیوســتن شهرســتان به شبکه فیبر 
نــوری)FTTH( از مســؤلین مخابرات خواســت 
برای شــروع بــه اقدامــات الزم هرچه ســریعتر 
دســت به کار شــوند و زمینه های تعویض ســیم 

 های مســی به شــبکه فیبر نوری را فراهم کنند.
شمیرانی از مسؤلین خواست برای رسیدن به نتیجه و 
 شروع به کار توافقات الزم هر چه سریع تر انجام شود.

در پایان این نشســت پیش نویــس تفاهم نامه ای 
بین شرکت مخابرات و مسئولین شهرستان چهارباغ 
در خصوص اجرای طرح شــبکه فیبر نوری وپایش 
تصویری پس از تأییدبررسی های فنی و محاسباتی 

اولیه درکلیات به امضاء رسید.

روند پیشرفت اجرایی 
در پروژه ساخت سوله چند منظوره ورزشی )خانه کشتی( مشکین دشت

 جاده قزلحصار پاکسازی و بهسازی شود

 پروژه کابل گذاری فیبر نوری در چهارباغ اجرایی می شود

تا  کرج  ایستگاه  محدوده  در  خدمات رسانی 
اساسی شبکه  تعمیرات  انجام  علت  به  هشتگرد 
 برق باالسری در روز های تعطیل انجام نمی شود.
شرکت  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت   
گفت:  حومه  و  تهران  متروی  بهره برداری 
سرویس دهی خط پنج مترو، در محدوده ایستگاه 
پنجشنبه  روز های  در  هشتگرد  ایستگاه  تا  کرج 
۲۳ و جمعه ۲۴ دی ماه، همچنین روز های جمعه 
بهمن ماه   ۲۶ سه شنبه  و   ۲۹  ،۲۲  ،۱۵  ،۸  ،۱

امسال و جمعه ۶، ۱۳ و سه شنبه ۱۰ اسفندماه 
تعمیرات  پروژه  اجرایی  عملیات  انجام  علت  به 
نمی شود. انجام  باالسری  برق  شبکه   اساسی 
سرویس دهی در خط ۵ متروی تهران از ایستگاه کرج 
تا تهران )صادقیه( و بالعکس طبق جدول زمان بندی 
می شود. انجام  محدودیتی  هیچ  بدون   قبلی 
طبق  و  مسیر  این  مسافران  حال  رفاه  به منظور 
فنی  کمیته  در  شده  انجام  هماهنگی های 
استانداری البرز، سازمان اتوبوسرانی و پلیس راهور 

مناسب  سرویس دهی  برای  الزم  برنامه ریزی های 
محمدشهر  و  گلشهر  ایستگاه های  مسافران  به 
با سایر وسایل  ایستگاه مترو کرج  به  تا رسیدن 
حمل ونقل عمومی به خصوص اتوبوس های شهری 
انجام شده و از ابتدای ساعت بهره برداری تا پایان 
بود. خواهند  مسافران  به  خدمت رسانی   آماده 

خط ریلی گلشهر کرج - شهر جدید هشتگرد دی 
ماه سال ۹۸ راه اندازی شده و روزانه ۱۴ سفر در این 

مسیر انجام می شود.

معاون اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
البرز از ساماندهی محور اشتهارد- ماهدشت خبرداد 
و گفت:پــروژه در قالب نصب نیوجرســی در نقاط 
 پرتگاهی و ایجاد روشنایی نقطه ای عملیاتی می شود.

 مجتبــی حاجیان اظهار کرد: بــا برنامه ریزی های 
انجــام شــده ســاماندهی محــور اشــتهارد - 
ماهدشــت در الیــن رفت و برگشــت بــا هدف 
 ارتقــای ایمنی در دســتور کار قرار گرفته اســت.

وی افزود: اجرای این پروژه در قالب اصالح شــیب 
شیروانی، نصب نیوجرسی در نقاط پرتگاهی، خط 

کشی و ایجاد روشنایی نقطه ای در سه راهی اخترآباد با 
 اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در حال انجام است.
معاون راهــداری اداره کل راهــداری وحمل و نقل 
جــاده ای البرز با بیان اینکه طول محور اشــتهارد- 
ماهدشت ۶۰ کیلومتر اســت و با توجه به اهمیت 
این محور اقدامات صــورت گرفته با هدف کاهش 
تصادفــات ناشــی از خســتگی و خواب آلودگی و 
افزایش دید رانندگان انجام شــده است، گفت: طی 
ماه های گذشته آمار تصادفات در این محور افزایش 
پیــدا کرده بود که بــا اقدامات انجام شــده میزان 

 تصادفات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
وی از اجرای پروژه لکه گیری و اســالری کمربندی 
محــور اشــتهارد و محــور نجم آبــاد- اشــتهارد 
خبــرداد و افــزود: انجام ایــن پروژه بــا اعتباری 
 بالغ بــر ۹.۵ میلیــارد تومان کلید خورده اســت.
حاجیان تصریح کــرد: اجرای این پروژه تاکنون ۳۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است اما به دلیل 
شروع فصل سرما و بارش نزوالت آسمانی امکان انجام 
کارهای زیرساختی وجود ندارد لذا اجرای مابقی پروژه 

در فصل بهار از سرگرفته می شود.

طــی حکمــی از ســوی دکتــر عبداللهی 
اســتاندار البرز، ابراهیم کردلو به عنوان فرماندار 
 شهرســتان صنعتی اشــتهارد منصوب شــد.

ابراهیم کردلو پیش تر به عنوان مشــاور استاندار 
و مدیــرکل روابــط عمومی اســتانداری البرز و 
همچنین رئیــس گروه منابع انســانی و تحول 
اداری اســتانداری البــرز و معــاون برنامه ریزی 
، اداری مالــی و عمرانی فرمانداری شهرســتان 
فردیس مشغول به خدمت بوده و سوابق دیگری 
همچون عضویت در شــورای اســالمی محمد 

شهر به مدت شــش سال در ریاست کمیسیون 
های مختلف شــورای شــهر ، مســئولیت اداره 
 شهرستان صنعتی اشتهارد را عهده دار شده است.
وی کارشــناس ارشــد روابــط بین الملــل و از 
مدیران پرســابقه مجموعه وزارت کشور در سه 
دهه گذشــته بوده اســت، این مدیر ۵۱ ســاله 
رزمنــده و از جانبازان دفاع مقدس می باشــد و 
در رده های مختلف ســتاد و صف در مجموعه 
وزارت کشــور در اســتان البرز ، شهرستان های 
 کــرج و فردیــس انجــام وظیفه نموده اســت.

شهرستان صنعتی اشتهارد با داشتن بیش از دو 
هزار و ۵۰۰ واحد صنعتــی به عنوان بزرگترین 
شهرک صنعتی کشور مستلزم حضور مدیران با 
سابقه و پرتجربه برای حل مشکالت زیرساختی 
و خدماتی در جهت افزایش ســرانه های اشتغال 
و تولید می باشد. این انتصاب هوشمندانه استاندار 
البرز به عنوان اولین انتصاب در رده های فرمانداران 
شهرستان های استان سه و نیم میلیون نفری البرز 
است که حضور چهره های پر تجربه و دارای انگیزه 

شهرستان ها می تواند به تقویت استان بیانجامد.

 مترو کرج تا هشتگرد روز های تعطیل خدمات نمی دهد

 محور اشتهارد - ماهدشت ساماندهی می شود

 فرماندار شهرستان اشتهارد منصوب شد

اخبار

یادداشت

مرکز انتظامی در شهرجدید 
هشتگرد راه اندازی می شود

سردار عباسعلی محمدیان در نشست هماهنگی بهره برداری 
از کالنتری شهرجدید هشتگرد که با حضور سرپرست و مدیران 
شرکت عمران و شــهردار و اعضای شورای اسالمی شهرجدید 
هشتگرد در محل شــورای شهرجدید هشــتگردبرگزار شد، 
ضمن اشــاره به افق جمعیتی یک میلیون نفری شــهر جدید 
هشتگرد با توجه به وضعیت مســکن در تهران و اجرای طرح 
نهضت ملی و تکمیل مترو شــهر، گفت: احداث یک کالنتری 
به ازای هــر ۱۰۰ هزار نفر کالنتری از جمله برنامه های پلیس 
 در جهت کاهش جرایم و خدمات رســانی بهتر به مردم است.
فرمانــده نیــروی انتظامی اســتان البرز با اشــاره بــه اینکه 
اســتاندارد ایجاد ســتاد فرماندهی حداقــل ۱۰ هزار مترمربع 
زمیــن و ۱۲۰۰ متر زیربنــا و حداقل ۳ هزار متــر مربع برای  
ساخت کالنتری اســت، از شرکت عمران و شــورای اسالمی 
شهرجدید هشتگرد خواســت به عنوان پایه گذار امنیت شهر، 
از ابتــدا پیش بینی هــای الزم را در خصوص اختصاص زمین 
و احــداث کالنتری با اســتانداردهای ناجا، نماینــد تا پس از 
 ساخت بدلیل عدم رعایت استانداردها بال استفاده باقی نمانند.

همــکاری  ضــرورت  بــر  پایــان  در  محمدیــان  ســردار 
شــرکت عمران، شــورا و شــهرداری شــهرجدید هشتگرد 
 بــرای تقویــت زیرســاختهای امنیتی شــهر تأکیــد کرد.

سرپرســت شــرکت عمران شهرجدید هشــتگرد نیز ضمن 
ابراز خرســندی از حضور ســردار محمدیان در شــهرجدید 
هشــتگرد و راه اندازی ســتاد فرماندهی در این شــهر گفت: 
راه اندازی ســتاد فرماندهی در این شــهر عالوه بر ایجاد امنیت 
 در شــهر، زنگ خطر بــرای برهم زنندگان نظــم خواهد بود.
محســن زارعی با اشــاره به ســاخت ۳ کالنتری در ســطح 
شهرجدید هشتگرد گفت: شــرکت عمران بمنظور رفاه حال 
شهروندان و ایجاد امنیت در شهر، آمادگی الزم برای اختصاص 
 زمین بــرای احداث ســتاد فرماندهــی و کالنتــری را دارد.

محسن آسوبار شهردار شهر جدید هشتگرد نیز در خصوص راه 
اندازی سیستم پایش تصویر و مانیتورینگ با قابلیت پالک خوانی 
اظهار داشت: در این خصوص نیز اقدامات الزم انجام شده و مقرر 

گردیده با همکاری شرکت عمران این مهم انجام شود.

ریزش ادامه دار قیمت ها 
درصورت توافق

نرخ ارز در هفته گذشــته کاهشی بود و این مسئله 
 موجب نوسانات قیمتی در بخش های مختلف شد.

قیمت طال در هفته سوم دی ماه متاثر از کاهش نرخ 
ارز کاهشی بود و حباب سکه با ۱۸۰ هزار تومان افت، 
به ۲۵۰ هزار تومان رسید. محمد کشتی آرای، نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر در گفت وگو با ایرنا، درباره 
تحوالت بازار سکه و طال گفت: »قیمت انس جهانی 
طال در پایان هفته نســبت به ابتدای هفته ۲۵ دالر 
افزایش داشت.  نرخ ارز در هفته گذشته کاهشی بود 
و موجب شد بهای طال و سکه کاهش یابد اما دوباره 
در اواســط هفته سیر صعودی را در پیش گرفت . در 
مجموع هفته گذشــته به دلیــل کاهش قیمت ارز 
بهای ســکه و طال کاهش یافت و حباب ســکه اول 
هفته ۳۸۰ هزار تومان حباب داشت و در پایان هفته 
۲۵۰ هزار تومان شد؛ یعنی ۱۸۰ هزار تومان کاهش 
داشت. کاهش قیمت ها تا اواسط هفته قابل توجه بود 
و ســکه طرح جدید به کانال ۱۱ میلیون تومان هم 
 بازگشــت، اما از روز چهارشنبه دوباره رشد داشت.  «

عالوه بر طال و سکه، بازار خودرو نیز با تغییراتی همراه 
بود و با تغییر نرخ ارز، بازار خودرو نیز روند کاهشی به 
خود گرفته و طی روزهای گذشته شاهد کاهش دو الی 
پنج میلیون تومانی در اکثر خودرو های پرتیراژ داخلی 
بودیم. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با مهر با بیان 
اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل 
اصلــی در تعیین قیمت ها در بازار خودرو هســتند، 
اشاره کرده است: »طی یک هفته اخیر قیمت ها در 
بازار خودرو به دلیل عقب نشــینی قیمت دالر، روند 
کاهشی گرفته اند؛ به گونه ای که خودروهای داخلی 
بین ۲ تا ۵ میلیون تومــان کاهش قیمت را تجربه 
کرده اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دالر، 
مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر 

تعیین تکلیف قیمت ها در بازار ارز هستند.«
کیمیا نجفی

شماره ۵۹/ دی ماه ۱۴۰۰
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عضــو شــورا و رییــس مرکــز پژوهــش هــا و 
مطالعــات راهبردی شــورای اســالمی شــهر کرج 
گفــت: بایــد برخی طــرح هــای بــزرگ عمرانی و 
 اجتماعی این کالنشــهر مــورد بازخوانی قــرار گیرد.
محمد اســدیان بــا بیان ایــن مطلب اظهارداشــت: 
در بحــث کاهــش ترافیک کــرج رفتارشناســی و 
 جمعیت شناســی مناســبی صورت نگرفته اســت.
وی با اشــاره به ترســیم ۲ بزرگراه شــمالی و جنوبی 
طی سال های گذشــته در اطراف کالنشهر کرج بیان 

داشــت: ابتدا می بایســت بزرگراه جنوبی در اولویت 
احداث قــرار می گرفت چرا کــه طبق مطالعه علمی 
 این بزرگــراه ۳۳ درصد ترافیک کرج را کاهش می داد.

اســدیان  افزود: برای ســاخت بزرگراه شمالی کرج در 
ابتدای پروژه رفتار شناسی و جمعیت شناسی درستی 
انجام نشــد که طبق تحقیقات علمــی با تکمیل این 
 پــروژه ۱۱ درصد ترافیک شــهر کرج کم می شــود.
عضو شورای اسالمی شهر کرج بیان داشت :هرچند بزرگراه 
شمالی در کاهش بخشی از ترافیک شهر موثر است اما به 

 تنهایی گره از ترافیک مرکز استان البرز باز نخواهد کرد.
 وی در خصــوص وضعیت بزرگراه شــمالی کرج بیان 
داشت: در نشســت های متعدد با استاندار البرز مقرر 
 شــد این پروژه در مدت هشــت ماه باید تکمیل شود.
رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شــورای 
اسالمی شــهر کرج یادآور شد: بزرگراه شمالی کرج به 
طول ۱۷.۵ کیلومتر عملیات اجرایی آن از تیرماه سال 
۱۳۹۵ در امتداد آزاد راه شــهید همت آغاز شــده که 

تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شــهر کرج از اعطای تســهیالت نوســازی برای 
 نــاوگان تاکســیرانی این کالن شــهر خبــر داد.

مســعود محمــدی اظهــار کــرد: بــا توجــه به 
پیگیری هــای به عمل آمــده و مصوبــه شــورای 
اسالمی شــهر کرج، تسهیالت بانکی برای نوسازی 
 تاکســی های فرســوده در نظر گرفته شــده است.

وی گفــت: یکــی از دالیــل کنــد شــدن روند 
نوســازی نــاوگان تاکســیرانی افزایــش قیمت 
خودرو اســت زیرا رانندگان تــوان مالی برای تهیه 
خــودرو با این قیمــت را ندارند و نیاز اســت که از 
 تســهیالت بانکــی در این زمینه اســتفاده کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
کرج بابیان اینکه برای نوسازی تاکسی های فرسوده 

تسهیالت کم بهره اختصاص می یابد،افزود: تاکنون ۴۵ 
دستگاه خودرو پیکان به خودرو سمند صفرکیلومتر 
تبدیل شده و انشاهلل با پیگیری و اعطا وام ظرف چند 
 ماه آینده این رقم به ۱۰۰ دســتگاه  خواهد رسید.
به گفته عضو شورای اسالمی شهر کرج، اگر اسقاط 
خودروها طبق قانون پیش برود، می تواند نقش زیادی 

در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

دبیر شورای شهر کرج در حالی از انعقاد قراردادی 
سراسر تخلف توسط شهرداری با یک مرکز نیکوکاری 
بــرای احداث محل نگهداری ســگ های بالصاحب 
انتقاد کرد که به گفته وی هنوز برخی زمین های زیر 
 پای مردم و معابر شــهر آسفالت نشده و خاکی است.
مجتبی حاجی قاسمی بر ضرورت انجام کار تخصصی 
و دوری از سیاســی کاری در شــورای شهر تاکید و 
اذعان کرد: بــه این پارلمان آمده ایم تا کار تخصصی 
انجام دهیم و حرف تخصصی بزنیم نه اینکه اســیر 
 کار سیاسی شویم و در نطق هایمان خطابه بخوانیم.
وی بــا تاکید بر اینکه مــردم از شــعارها و آزمون و 
خطاها خسته اند، تصریح کرد: اینجا محل کار است 
و من شــرمنده مردم هســتم که به رغم گذشــت 
۶ ماه از فعالیت شــورای شــهر حتی نتوانســته ایم 
 معضل ســطل های زبالــه در شــهر را حل کنیم.
حاجی قاسمی، به انعقاد قراردادی از پایه تخلف با یک 

مرکز نیکوکاری از سوی شهرداری اشاره کرد و افزود: 
این مرکز در تاریخ سوم ابان ماه برای احداث پناهگاه 
سگ های بالصاحب درخواست داده است که شهردار 
به ســرعت روی این درخواست دستور می دهد تا به 
 صورت ترک تشــریفات و اعمال ماده ۱۴ انجام شود.
دبیر شــورای شــهر کرج با بیان اینکه به فاصله تنها 
چند روز از این دســتور، مکاتباتی با ســازمان سیما، 
منظر و فضای سبز برای اختصاص زمین مورد نیاز در 
منطقه حصار انجام می گیرد، اذعان کرد: پس از این 
مکاتبه به سرعت با روسای چند سازمان شهرداری و 
ســایر مدیران ستادی ذیربط جلسه ای برگزار و برای 
 هر بخش تکالیف و مسئولیت هایی تعیین می شود.

این مســئول نتیجه کلی جلسه را اختصاص زمینی 
با ســه هزار متر مربع مساحت به این منظور عنوان و 
تصریح کرد: همچنین مقرر شــد برای زمین مذکور 
اعتباری معادل ۸۶۰ میلیون تومــان بابت اقداماتی 
چون: زیرسازی، آســفالت، کاشت درخت، انشعابات، 
ســرویس بهداشــتی و تهیه کانکس اختصاص داده 
شود که متاسفانه بخش عمده ای از این ۸۶۰ میلیون 
تومان هزینه شده است و متاسفانه کلیه اقدامات نیز 
 خارج از چارچوب فنی و اصولی انجام شــده اســت. 

وی با اعالم شگفتی از اجرای یک امر به این سرعت و 
با این کیفیت در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: از 
این مبلغ، عملیات خاکی و زیرسازی، آسفالت، جدول 
گذاری و درختکاری با مبلغی در حدود ۷۰۰ میلیون 
تومان هزینه انجام شده و مابقی در شرف اجراست که 
 ضروری اســت به سرعت از انجام آن جلوگیری شود.

حاجی قاســمی اظهار کرد: در شرایطی که دو مرکز 
نگهداری ســگ های بالصاحب شهر که در مناطق 
حلقه دره و باغســتان احداث شــده تکمیل نشــده 
و نیــاز به رســیدگی دارد، احداث ایــن مرکز با این 
ســرعت و طی قرارداد با یک مرکز غیرکارشناســی 
 و غیرتخصصــی در ایــن امور چه توجیهــی دارد؟

وی، به برخی از تخلفات انجام شده در این قرارداد نیز 
اشــاره کرد و ادامه داد: کجای قانون نگهداری از سگ 
های بالصاحب که موضوعی کامال تخصصی اســت 
را در صالحیــت یک مرکز نیکوکاری دیده اســت؟ 
همچنین بر اساس کدام قانون این امکانات در اختیار 
 یک مرکز نیکوکاری خاص قرار داده شــده اســت؟

دبیر شورای شهر، عدم رعایت موارد مرتبط با ماده ۱۴ 
آیین نامه معامالتی شهرداری را نیز از تخلفات آشکار 
در این قرارداد اعالم کرد و یادآور شــد: تخلف آشکار 

بعدی عدم وجود اعتبار برای این طرح در بودجه سال 
۱۴۰۰ است. ضمن اینکه در الیحه متمم بودجه سال 
 جاری نیز این موضوع مطرح شده بود که مصوب نشد.  
به گفته حاجی قاســمی، آخرین نکته در احداث این 
پناهگاه عدم وجود هر گونه طرح و نقشه است و به فرض 
ضرورت اجرا از لحاظ فنی باید از بنن برای کف سازی 
 استفاده میشد و نه آسفالت که هزینه آن نصف میشود.

این مسئول تاکید کرد: در حالی که زیر پای بخشی از 
مردم شهرمان آسفالت نیست چطور به این سرعت برای 
 پناهگاه سگ های بالصاحب آسفالت ریخته شده است؟

وی، این اقدامات را حاصل کار غیرکارشناسی و اصطالحا 
بزن در رو اعالم کرد که به نام کار جهادی انجام می گیرد 
 و نتیجــه ای جز صرف و هدر کردن بیت المال ندارد.

حاجی قاســمی تصریح کرد: کار جهــادی هرگز به 
معنــای کار عجلــه ای و فورس ماژور نیســت بلکه 
 جهــاد به معنای اســتمرار در کار درســت اســت.

دبیر شــورای شــهر کرج،  با ابراز تاســف از تسویه 
حساب های شــخصی تعدادی از مدیران شهرداری با 
افراد وابسته به اعضای شورای شهر پس از بیان انتقادات 
توسط اعضای شورا تاکید کرد: در راه استیفای حقوق 

مردم با کسی تعارف ندارم و معامله نخواهم کرد.

برخی پروژه های عمرانی و اجتماعی کرج نیازمند بازخوانی است

 تسهیالت نوسازی به تاکسی های فرسوده اعطا می شود

انتقاد دبیر شورای شهر کرج از قرارداد شهرداری با مرکز 
نیکوکاری برای احداث محل نگهداری سگ های بالصاحب !

اخبار

شورای شهرجای کار سیاسی نیست

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر کرج گفت: صحن شورا 
جای صحبت های سیاسی نیست چون شورا اصال جای فعالیت 
 سیاسی نیست. سیاسی اش نکنند تا نطق سیاسی انجام نشود.

فاطمه منعمی در نطق پیش از دستور سی و چهارمین جلسه 
رســمی شورای شهر کرج با بیان اینکه شورای شهر را سیاسی 
نکنیم،اظهارداشت: از همه عزیزانی که دلسوز شهر هستند تشکر 
می کنم که نظرات مشورتی خودشان را می دهند و با احترام به 
 این که ما منتخب مردم هستیم اجازه می دهند تصمیم بگیریم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه انسانی شورای 
اسالمی شهر کرج افزود:روی صحبت من به منفعت طلبان است می 
خواهم به آن ها بگویم با توجه به مشورتی که از همه دلسوزان شهر 
 میگیریم در نهایت خودمان تصمیم می گیریم که چه باید بکنیم.

منعمی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به ریاست شورای 
شــهر،افزود: وقتی نامه ای را ســازمان بازرســی  یا هر نهادی 
برای شــهرداری ارسال و رونوشــت به ریاست شورا ارسال می 
 کنند انتظار می رود مکاتبــه در اختیار همه اعضاء قرار گیرد .

وی بیان کرد: همه منتخب مردم هستیم و همه باید در خصوص 
موضوعات مختلف شهر و شهرداری خبر داشته باشند تا بررسی 
کنند و بعد از بررسی ها نظرات تخصصی خودشان را اعمال کنند.

معبر 12 متری حصارک
 به امام زاده محمد)ع( 

پس از سال ها بازگشایی شد

حقوقــی  و  شهرســازی  کمیســیون  رییــس 
شــورای اســالمی شــهر کــرج گفــت: بازگشــایی 
 معابــر گامی به ســوی توســعه متوازن شــهر اســت.

حسین مهاجری در جلسه کمیسیون شهرسازی و حقوقی 
شورای اسالمی شهر اظهار داشت: با عنایت به درخواست 
های مکرر اهالی خیابان المهدی حصارک مبنی بر بازگشایی 
معبر ۱۲ متری عبوری از ضلع شمال امامزاده محمد)ع( خط 
پروژه معبر مذکور مطابق طرح تفصیلی مصوب به بازار روز 

موجود برخورد و عمال اجرای آن امکان پذیر نبود.
عضــو و رئیس کمیســیون شهرســازی و حقوقی 
شــورای اســالمی شــهر کرج افــزود: در این راســتا 
شــهرداری جهت حل مشــکل نســبت به تغییر خط 
پــروژه، پس از اخذ مصوبه کمیســیون مــاده پنج به 
تغییر خــط پروژه از مســاحت واقع در طــرح از ۷۰۰ 
 مترمربع به ۱۰۸۰ مترمربــع افزایش و تغییر پیدا کرد.

مهاجــری تصریــح کرد: لــذا طی الیحه شــهرداری، 
اعضای شــورای شهر موافقت کردند تا با عنایت به خط 
پروژه مصوب کمیســیون ماده پنج در رابطه با خیابان 
۱۲ متــری عبوری از ضلع شــمالی امامزاده محمد )ع( 
نســبت به اعطای ۳۸۰مترمربع تراکــم تجاری بعنوان 
جبران غرامت مســاحت ۳۸۰ مترمربع ناشی از تغییر 
خط پروژه در محل مورد توافق شــهرداری کرج با اداره 
کل اوقاف اســتان البرز در اراضی امامــزاده محمد )ع( 
 پــس از اخذ مصوبه کمیســیون ماده ۵ اقــدام نماید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای اسالمی 
شــهر کرج با بیان اینکه طرح بازگشایی و تعریض معابر 
بنا به ضروریات منطقه و با اولویت بندی انجام خواهد شد، 
ادامه داد: همکاری اهالی هر منطقه موجب تسهیل در روند 

بازگشایی ها و رفع مشکالت خواهد شد .

رئیس شورای شهر کرج از ورود دستگاه نظارتی 
به موضوع احداث پناهگاه ســگ های بالصاحب در 
حلقه دره که طی قراردادی از ســوی شــهرداری با 
 یک مرکز نیکوکاری انجام گرفته اســت، خبر داد.
جــواد چپردار  با اشــاره به نطق پیش از دســتور 
دبیر جلســه  موضــوع واگذاری زمیــن در حلقه 
دره به یــک مرکز خیریــه  پرداخته بــود، اظهار 
داشــت : بنده به عنوان عضو کمیســیون خدمات 
شــهری و محیط زیســت و ناظــر ســازمان، از 

 ورود دســتگاه نظارتی به موضوع مطلع هســتم.
وی افزود:دســتگاه نظارتــی بــه موضــوع احداث 
پناهــگاه ســگ های بالصاحب در حلقــه دره که 
طی قراردادی از ســوی شــهرداری کــرج با یک 
 مرکــز نیکوکاری انجــام گرفته ورود کرده اســت.

چپردار با اشاره به اینکه از شهرداری کرج انتظار این 
است که تذکر دبیر شورا را ثبت و در کوتاه ترین زمان 
به آن پاسخ دهد، افزود در این خصوص مکاتباتی انجام 
 شده و در حال جمع آوری مدارک و مستندات هستیم.

رئیس شورای شهر کرج همچنین در بخش دیگری 
از صحبت های خود به اهمیت عملکرد سامانه ۱۳۷ 
در شــهرداری پرداخت و اذعان کرد: این سامانه به 
عنوان پل ارتباطی مستقیم شهروندان با شهرداری 
که مشــکالت و درخواســت های مردم را احصاء و 
 اعالم می کند باید در رأس توجه مدیران قرار گیرد.

چپردار تاکید کرد: مدیران کم توجه به این ســامانه 
و درخواســت های اعالمی از سوی شهروندان مورد 

ارزیابی و تذکر قرار خواهند کرد.

رئیس کمیســیون برنامــه بودجه شــورای 
اســالمی شــهر کــرج گفــت: شــورای دوره 
ششــم اهتمــام ویــژه ای در ارائــه خدمــات 
 الکترونیــک و افزایش رضایت شــهروندان دارد.
عمار ایزدیار در جلسه بررسی توسعه زیر ساخت 
فنی و نحوه اجرایی و مدیریتی خدمات الکترونیک 
که در آرامســتان بهشت سکینه)س( برگزار شد؛ 
اظهارداشت: از ابتدای شورای ششم تاکنون یکی 
 از موارد کــه مورد تاکید بوده، این بحث اســت.
رئیس کمیســیون برنامه بودجه شورای اسالمی 
شــهر کرج  به توســعه ارائه خدمات هوشمند و 

الکترونیک در بهشت ســکینه)س( اشاره کرد و 
افزود: کمیســیون شهرهوشــمند از سازمان ها و 
مناطقی کــه اقداماتی در راســتای ارائه خدمات 
الکترونیک به شهروندان انجام می دهند، استقبال 
 می کنــد تا بتوان بــه نتایج قابل قبولی رســید.
ایزدیــار بیــان کــرد: در ایــن میان از تــوان و 
ظرفیــت باالی اســتارتاپ ها و گروه هــای نوآور 
و صاحــب ایــده می تــوان بهــره برد تــا کرج 
 را بــه ســمت شــهر هوشــمند هدایــت کرد.

ناظر شــورای شــهر کرج در ســازمان مدیریت 
آرامســتان ها یادآور شــد: طی دو سال گذشته با 

توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال 
محدودیت ها، بســیاری از خانواده های ســوگوار 
نتوانستند آن طور که باید مجالس ترحیم و عزاداری 
برای عزیزان از دست رفته برگزار کنند که در این 
زمینه با اجرای طرح یادکد، بخش قابل توجهی از 
خالء موجود در این زمینه برطرف خواهد شد و در 
 بستر فضای مجازی تمامی مراسم ها برگزار می شود.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شهر کرج ، در این راستا از سوی شرکت 
مربوطه نیازسنجی های مورد نیاز انجام و پلتفرم 

متناسب با نیاز خانواده های عزادار تهیه می شود.

دستگاه نظارتی به واگذاری زمین برای احداث پناهگاه 
سگ های بالصاحب حلقه دره ورود کرد

شورای ششم اهتمام ویژه ای در ارائه خدمات الکترونیک و افزایش رضایت شهروندان دارد

شماره ۵۹/ دی ماه ۱۴۰۰



رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری کرج با اشاره به برگزاری جشنواره انار از 
۲۲ تا ۲۴ دی ماه گفت: جشنواره الله های پارک 
 چمران فروردین ســال آینده برگزار می شود.
پیمــان بضاعتی پــور اظهار کرد: جشــنواره 
و  راســتای سلســله جشــنواره ها  انــار در 
رویدادهایــی کــه ســازمان ســیما، منظر و 
فضای ســبز شــهری کرج پیش بینی کرده، 
 در پــارک ایــران کوچــک برگزار می شــود.
وی ادامــه داد: به جز پارک ایران کوچک، طی 

ماه های آینده شاهد برپایی جشنواره های دیگری 
 در پارک جهان نما و کاخ مروارید خواهیم بود.
این مســئول اضافه کرد: با توجــه به اینکه در 
فصل انار قرار داریم، جشنواره انار مثل جشنواره 
خرمالو بهانه ای است تا شهروندان در کنار هم 
 جمع شــوند و اوقات خوشــی را تجربه کنند.
بضاعتی پور تاکید کرد: در این جشنواره غرفه صنایع 
دستی، غرفه های هنری و غرفه عرضه محصوالت 
انار مثل رب، لواشک، ترشک و... ایجاد می شود 
 تا شــهروندان بتوانند خرید هم داشته باشند.

وی اظهــار کرد: لباس و تم این جشــنواره انار 
اســت و در طــول برگزاری آن شــاهد حضور 
 گروه هــای هنری و موســیقی خواهیــم بود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
کرج گفت: تا پایان ســال حداقل دو جشنواره 
دیگر یکی در بهمن ماه و دیگری در اسفند برگزار 
 می کنیم که یکی از آنها جشــنواره غذا است.
وی گفت: با توجه به واکسیناســیون عمومی و 
کنترل ویروس کرونا، فروردین سال آینده هم 

شاهد برگزاری جشنواره الله ها خواهیم بود.

سرپرســت منطقــه هشــت شــهردار 
کرج با اشــاره به روند تکمیل پــروژه بلوار 
تربیــت مربی اظهــار داشــت: تکمیل این 
 محــور به صورت جــدی دنبال می شــود.
مهــدی رشــیدی با اعالم این خبــر اظهار 

کرد: پــروژه احداث بلــوار تربیت مربی حد 
فاصل کوهپایه بیستم تا دانشگاه علوم پزشکی 
 به سرعت قابل توجهی در حال تکمیل است.

رشــیدی عنوان کــرد: تاکنــون عملیات 
حفــره  خاکبــرداری،  کشــی،  جــدول 

چالــه جهــت کاشــت درخت و  کاشــت 
 درختــان این محدوده انجام شــده اســت.
وی افــزود: در روزهای آتی با تالش مضاعف 
نیرو هــای عملیاتی منطقه، آســفالت این 

محدوده نیز اجرایی می شود

جشنواره الله های کرج فروردین سال آینده برگزار می شود

 پروژه بلوار »تربیت مربی« در حال تکمیل است
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تجهیزات ترافیکی در منطقه 9 
کرج نصب شد

مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری کــرج از نصــب 
چشــم  ترافیکــی  تجهیــزات  عــدد   ۳۰۰
داد. خبــر  منطقــه  ایمــن  جزایــر  در   ببــری 

آرش یگانــی از اجــرای طــرح ســاماندهی عبور 
عرضــی عابــران پیــاده در دو محــور اصلــی و 
پرخطر ســطح منطقه خبــرداد و گفــت: در این 
راســتا ۳۰۰ عــدد تجهیــزات ترافیکــی چشــم 
 ببــری در جزایر ایمن منطقه نصب شــده اســت.

یگانی با اشــاره به اینکه ایــن اقدامات با هماهنگی 
پلیــس راهــور اجرایی شــده، عنوان کــرد: نصب 
تجهیــزات ترافیکی در راســتای خدمت رســانی 
مطلوب تر به شهروندان به منظورآشکارسازی جزایر 
ایمــن ترافیکی به جهت تردد عرضی عابران پیاده و 
 کاهش تصادفات خودرو با عابر صورت گرفته است.

این مســئول افزود: این طرح برای نظم بخشــی به 
چگونگی عبور عابران پیاده در معابر درون شــهری، 
کاهش تاخیرهای زمانی ناشی از عبور و مرور افراد، 
جلوگیری از بروز حوادث تکراری و تداخل مسیر تردد 
عابرین پیاده و وسایل نقلیه در دستور کار قرار گرفته 

است.

دفتر خدمات توسعه و بهسازی 
محله »اسالم آباد« راه اندازی شد

معاون بهسازی و نوسازی سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شــهری شــهرداری کرج از راه انــدازی دفتر 
 خدمات توســعه و بهسازی محله اســالم آباد خبر داد.

بهزاد عراقــی در گفت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری 
کــرج امروز، با اشــاره به اینکه دفاتر خدمات توســعه 
و بهســازی در محالت فرســوده، نقش بســزایی در 
اعتماد ســازی و جلب مشــارکت حداکثری ساکنان 
 محلــه در بحث نوســازی بافــت های فرســوده دارد.

وی افــزود: همچنین با مشــارکت ســاکنین محالت 
می تــوان تصویر مناســبی از نیازهــا و ظرفیت های 
واقعــی جامعه هدف را در اســتان منعکــس و از این 
طریق، دســتگاه ها، نهادها و ســازمان های مسئول را 
 مجاب به حضــور موثر در اجرای طرح نوســازی کرد.

معاون بهسازی و نوسازی ســازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شــهرداری کرج ادامه داد: این سازمان 
با بهره گیری از تجارب ســایر کالنشــهرها، اقدام به راه 
اندازی دفاتر تسهیل گری کرده و با توجه به مدت زمان 
کم حضور این دفاتر در محالت هدف بازآفرینی، عملکرد 
مناسبی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و ... 

صورت پذیرفته است.

مدیــر منطقه دو شــهرداری کرج گفت: با 
جانمایی و نصب تجهیــزات ایمنی، وضعیت 
 بزرگــراه   تهران - کرج  ایمن ســازی شــد.

مرتضی شــریف کاظمی  از آغــاز عملیات 
بتنی)نیوجرســی(  حفاظ های  جایگزینــی 
حاشــیه بزرگراه تهران-کــرج در محــدوده 
پــل صدوقی تــا خروجی میدان اســتاندارد 
 باهماهنگی اداره کل راهداری استان خبر داد.

شریفی کاظمی عنوان کرد: در راستای ایمن 
سازی حاشــیه این بزرگراه و باتوجه به بافت 
مســکونی که در محدوده زیرگذر ساســانی 
تا خروجــی میدان اســتاندارد واقع شــده، 
حــدود ۲۵۰ مترطول حفــاظ بتنی باهدف 
ایمن ســازی حاشیه مســیر و باهماهنگی 
 اداره کل راهــداری اســتان اجرایــی شــد. 

این مسئول در بخش دیگری به تشریح اقدامات 

جهادی منطقه در محدوده حاشیه بزرگترین 
محور مواصالتی استانی پرداخت و تصریح کرد: 
همچنین به منظور زیبایی بصری حاشیه اتوبان 
تعداد یک هــزار و ۵۰۰ اصله نهال در فضای 
مستعد و خالی حاشــیه این بزرگراه در قالب 
 جنگلکاری و ایجاد دیوار سبز کاشته می شود. 

وی ادامه بیــان کرد: این پروژه بســیار حائز 
اهمیت بوده و جهت ایمن سازی و پیشگیری 

از مخاطرات احتمالی تاثیرات بسزایی در عبور 
و مرور وسایل نقلیه و کاهش تصادفات خواهد 

داشت.

شــهردار کرج گفــت: ضــرورت دارد با هم 
افزایــی و تعامــل بیشــتر، از ظرفیت ســایر 
دســتگاه های اســتان برای تغییر فضای شهر 
 در مناســبت های مختلــف اســتفاده شــود.

 مصطفی سعیدی سیرائی در سی و چهارمین 
جلسه رســمی شورای شــهر کرج اظهار کرد: 
با همکاری و برنامه ریــزی اداره کل ارتباطات 
وامور بین الملل، سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری و سازمان فرهنگی شهرداری، چهره 
شــهر در مناســبت های ایام فاطمیه، حماسه 
نهم دی ماه و ســالروز شهادت سردار سلیمانی 

سیاهپوش شــد و شــاهد برگزاری برنامه های 
 مختلفــی در گوشــه و کنــار شــهر بودیــم.
وی ادامــه داد: در این دوره از مدیریت شــهری 
بر تغییر حال و هوای شــهر در مناســبت های 
مختلف به ویژه ایام ســوگواری و والدت ائمه و 
معصومیــن تاکید زیادی می شــود و این رویه 
 در مناســبت های دی ماه به خوبی مشهود بود.
شــهردار کــرج بــا بیــان اینکه علــی رغم 
تالش هــای صورت گرفته هنــوز در این حوزه 
نواقصــی وجــود دارد، گفت: ضــرورت دارد با 
هم افزایی و تعامل بیشــتر، از ظرفیت ســایر 

دســتگاه های اســتان برای تغییر فضای شهر 
 در مناســبت های مختلــف اســتفاده شــود.
 سیرائی اضافه کرد: انتظار می رود دستگاه هایی 
که دارای فضاهای تبلیغاتی مثل تابلو و بیلبورد 
هستند، بیش از گذشته در کنار شهرداری باشند 
 تا فضای شهر متناسب با آنچه که باید تغییر کند.
وی افزود: امیدواریم در مناســبت های پیش رو 
مثل نیمه شعبان، عید غدیر و محرم بتوانیم با 
طرح ها و برنامه های مختلف، بیش از پیش حال و 
هوای شهر را تغییر دهیم تا شاهد رضایت بیشتر 

شهروندان باشیم.

 مدیر منطقه دو شهرداری کرج:
 حاشیه بزرگراه تهران- کرج ایمن سازی شد

تغییر چهره شهر در مناسبت های دی ماه مشهود بود

افزایش 1۶5 درصدی درآمد منطقه شش 
نسبت به سال گذشته

مدیر منطقه شش شهرداری کرج گفت: رتبه نخست نوسازی 
در بین مناطق دهگانه در دو ماه گذشــته و رشــد درآمدی در 
 ماه های گذشته، نشان دهنده پویایی درآمدی این منطقه است.
منوچهر غفاری از جذب حدود ۲۱۷ درصد از بودجه در آذر سال 
جاری خبر داد و گفت: تحقق این مهم طی برنامه ریزی مدون و 
 تالش تمامی همکاران و همراهی شــهروندان حاصل شده است.
غفــاری در ادامــه بیان کــرد: این منطقه توانســته اســت با 

 افزایش ۱۶۵ درصدی درآمد منطقه نســبت به ســال گذشــته روند صعودی جذب درآمدی داشته باشد.
وی گفت: رتبه نخســت نوســازی در بین مناطق دهگانه شــهرداری کرج در دو ماه گذشته و رشد درآمدی 
در ماه های گذشــته نشــان از پویایی درآمــدی در منطقه دارد و این مهم با تشــکیل کارگــروه درآمدی 
 و ایجــاد کمیته های مختلف و جلســات متعــدد و تالش و درایت مجموعه منطقه حاصل شــده اســت.

سرپرســت منطقــه شــش کرج بیان کــرد: افزایــش درآمــد باعث مــی شــود برنامه ریزی هــا، ارائه 
خدمــات، انجــام فعالیــت هــای عمرانــی و خدماتی به نحــو موثرتــری انجام شــود و از ایــن طریق 
 رضایــت هــر چــه بیشــتر شــهروندان از دریافــت خدمــات و آبادانــی منطقه میســر خواهــد بود.

وی با اشاره به پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان یادآور شد: شهروندان این منطقه با پرداخت به موقع 
عوارض سهم مهمی در آبادانی شهر داشته و خادمین خود را در ارائه خدمات بهتر یاری خواهند کرد.

تخریب ۳ واحد تجاری غیر مجاز 
در منطقه یک کرج

مدیر منطقه یک شــهرداری کرج از شناســایی و 
تخریب سه مورد تغییر کاربری غیر مجاز مسکونی به 

تجاری در سطح منطقه خبرداد.
محمد گروسی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع و 
حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام 
وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته اند، گفت: 

طی پیگیری های مستمر منطقه توانسته ایم سه مورد تغییر کاربری غیر مجاز مسکونی به 
تجاری در سطح منطقه را شناسایی و نسبت به تخریب آن اقدام کنیم.

گروسی اظهارداشت: بافت شهری و شهرسازی قانونمند از اولویت های مدیریت شهری 
در این منطقه است و با هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز در سطح منطقه برخورد قانونی 

می شود.
وی بر ضــرورت برخورد قاطع با تخلفات ســاختمانی و رویکرد شفاف ســازی در امر 
خدمات رسانی به شهروندان تأکید کرد و گفت: هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییرکاربری 

غیر قانونی در سطح این منطقه با برخوردقانونی و پیگرد قضایی مواجه خواهد شد.

اب حیواانت مهرابن ابشیم


