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با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان ساوجبالغ ، مهندس یعقوبی 
شهردار هشتگرد ، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ، دانش آموزان و 
شهروندان به نیت شهدای گرانقدر هشتگرد ۱۰۰ اصله نهال در بوستان 

مادر  کاشته شد.
در این مراسم مهندس مهرور فرماندار شهرستان ساوجبالغ با تبریک 
فرارسیدن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و هفته منابع طبیعی 
،طی سخنانی گفت : کارکنان منابع طبیعی و فضای سبز شهرداری 
ها همواره در جهت حفظ و نگهداری فضاهای سبز و طبیعت تالش 
داشته و این موهبت خدادادی را برای آیندگان حفاظت می نمایند که 

قابل تقدیر است.
وی افزود: امید است همه شهروندان درجهت توسعه وگسترش فضای 
سبز و حفظ منابع طبیعی به اندازه توان خود کمک و تالش نمایند تا 

شهری آباد و زیبا داشته باشیم.
مهندس مهرور با اشاره به تاکیدات استاندار محترم البرز گفت: بر اساس 
البرز، نهضت درختکاری با جدیت در این  منویات استاندار محترم 
شهرستان در حال انجام است و نهضت کاشت گلخانه ای هم در راستای 

سیاستهای دولت سیزدهم آغاز شده است.
فرماندار شهرستان ساوجبالغ تصریح کرد: برای ارائه مجوزهای الزم در 
زمینه کشت های گلخانه ای در شهرستان ساوجبالغ اعالم آمادگی می 
نماییم و تمام ظرفیتها برای تحقق این امر درسطح شهرستان مهیا شده 
است. مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد با عرض تبریک به مناسبت فرا 
رسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه و عرض تبریک به مناسبت والدت 
امام حسین)ع( و روز پاسدار و خیر مقدم به حاضرین ، گزارشی از 

وضعیت فضای سبز شهری هشتگرد ارائه داد.

یعقوبی گفت : شهر هشتگرد دارای ۴۵ بوستان و ۱۳ میدان است و با دارا 
بودن  ۱۱۷ هکتار فضای سبز و سرانه فضای سبز ۱۹ متر مربع برای هر 

نفر از وضعیت مناسبی در این زمینه برخوردار می باشد.
وی گفت : با توجه به اینکه فضای سبز به عنوان یکی از شاخصه های 
زندگی شهری مطرح می باشد و حفظ و نگهداری و توسعه آن در نشاط 
شهروندان موثر است لذا شهرداری هشتگرد نیز با بهره گیری از توان 
کارشناسان و کارگران زحمتکش اداره سیما ، منظر و فضای سبز در 
جهت نگهداری این فضاها بصورت شبانه روزی تالش می نماید و از 
جمله اقدامات و عملکرد فضای سبز شهرداری می  توان به تولید بالغ 
بر۴۰ هزار گلدان گل و گیاه ، هرس مستمر درختان سطح شهر ، انجام 
عملیات باغبانی از قبیل شخم  ، کودپاشی ، کاشت گل و گیاه و آبیاری 
اشاره کرد. وی افزود : حفظ و نگهداری لوازم ورزشی و مجموعه های 
بازی کودکان و نظافت بوستان ها ، مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ، 
چمن زنی و حاشیه زنی و ... نیز از جمله اقدامات فضای سبز شهرداری 
می باشد. شهردار هشتگرد با تقدیر از زحمات معاونت خدمات شهری ، 
رئیس اداره سیما ، منظر و فضای سبز ، مسئول واحد مربوطه و کارگران 
زحمتکش ، برنامه های آتی شهرداری را با اولویت حفظ و نگهداری از 

فضاهای سبز موجود و تامین منابع آبی پایدار تشریح کرد.
یعقوبی گفت: تامین منابع آبی پایدار از تصفیه خانه شهرک صنعتی یکی 
از برنامه های آتی شهرداری می باشد که بخش عمده ای از کار انجام 
گرفته و با تفاهم نامه ای با این شهرک پساب حاصل از تصفیه خانه آن پس 
از هدایت به مخزن ذخیره سازی برای آبیاری فضاهای سبز مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت و در نظر داریم تا از پساب حاصل از تصفیه خانه شهر 
جدید هشتگرد نیز با توجه به امکان انتقال ثقلی آن استفاده نماییم 

 و طی ماه های اخیر در این زمینه پیگیری های مستمری داشته ایم .
وی اجرای پروژه جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب شهری را 
نیز از جمله پروژه هایی دانست که در بودجه سال آتی برای آن اعتبار 
مناسبی در نظر گرفته شده و اظهار امیدواری کرد در پایان سال بعد 
 بخش عمده ای از فضای سبز شهری با آب خام فضای سبز آبیاری گردد.

مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی شهر در حاشیه این مراسم با 
تقدیر از زحمات شهردار و معاونین ، بصورت ویژه از کارگران زحمتکش 

واحد فضای سبز تقدیر و تشکر نمود.
افشاری زیبایی و آراستگی شهر را حاصل زحمات کارگرانی دانست که با 
حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز بصورت شبانه روزی تالش می 

نمایند و این تالشها در تمامی فصول سال مشهود است.
وی پیگیری جهت آبیاری تحت فشار قطره ای  برای صرفه جویی در 
مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری در بوستان های سطح شهر را از 
جمله موارد مهمی دانست که با تکمیل پروژه می تواند نقش بسزایی در 

کاهش مصرف آب با توجه به خشکسالیهای اخیر داشته باشد.
 سر کار خانم صالحی عضو شورا و رئیس کمیسیون فضای سبز شورای 
اسالمی شهر با تشکر از برگزار کنندگان مراسم ، به گزارش بخشی از 

برنامه های تدوین شده در کمیسیون فضای سبز پرداخت.
صالحی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته ، برگزاری نمایشگاه گل و 
گیاه را از جمله برنامه های آتی دانست که با تمهیدات صورت گرفته در 
صورت مساعد بودن شرایط کشور و فروکش نمودن کرونا در اردیبهشت 

سال آینده برگزار می گردد.
صالحی افزود : نمایشگاه گل و گیاه ۱۴۰۱ با پیش بینی های صورت 
گرفته که از مشارکت شهروندان نیز استفاده خواهد شد بسیار پربار و 
باشکوه برگزار می گردد و عالوه بر معرفی قابلیتهای شهرستان ساوجبالغ 
و شهر هشتگرد مجالی برای آموزش شهروندان در زمینه پرورش گل و 

گیاه و محلی برای عرصه تولیدات گیاهی و باغی خواهد بود.
وی یکی دیگر از برنامه ها را در سال آینده، شناسنامه دار نمودن باغات 

محدوده و حریم شهر هشتگرد عنوان کرد.

 مهندس کاشف عضو شورای اسالمی شهر ، احداث بوستان جدید شهید 
باکری در شهرک بعثت به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع  را یکی از اقدامات 
مدیریت شهری دانست که عالوه بر توسعه فضای سبز شهری و افزایش 
سرانه ها می تواند فضایی نشاط آور و امن برای ساکنین شهرک بعثت 

و کوثر فراهم آورد.
وی به کاشت درختان مقاوم در برابر خشکسالی و متناسب با اقلیم 
منطقه تاکید کرد و آماده سازی شهر برای استقبال از نوروز را از جمله 

برنامه های کوتاه مدت در روزهای آتی دانست.
حاج رضا واحدی عضو شورای اسالمی شهر  به توسعه فضای سبز رمپ 
و لوپ اطراف میدان شهیدان نژاد فالح اشاره کرد که در صورت تامین 
منابع آبی و اجرا بالغ بر ۶ هکتار به مساحت فضاهای سبز شهری افزوده 
خواهد شد. وی بر افزایش کیفیت فضای سبز بوستان ها و بهره گیری 
از راهکارهای جلب مشارکت شهروندان برای حفظ و نگهداری فضاهای 
سبز تاکید نمود. در ادامه مراسم مسئولین با اهدا گل از زحمات کارگران 
زحمتکش فضای سبز تجلیل و به نیت شهدای گرانقدر شهر هشتگرد 

۱۰۰ اصله نهال در بوستان مادر کاشته شد.
در  و  بوده  روز  این  های  برنامه  جمله  از  نیز  رایگان  نهال  توزیع 
شهروندان  مشارکت  با  نهال  اصله   ۲۰۰۰ طبیعی  منابع  هفته 
شد. خواهد  کاشته  هشتگرد  شهری  بوستانهای  و  بلوارها   در 

باحضورمدیریت شهری هشتگرد؛

مراسم روز درختکاری در هشتگرد 

گزارشی ازوضعیت  نابسامان بیمارستان 
امام  جعفر صادق )ع( هشتگرد

ارگان،  یک  به  یاوابسته  دولتی  بیمارستان های  بیشتر  که  بیمارستان ها  برخی  در 
می شود.  دیده  بیمارستان ها  بقیه  از  بیش  قانون  نقض  است  شرکت  یا  نهاد 
به  را  قوانین  این  اما  می کنند  تبعیت  دولتی  بیمارستان های  قوانین  از  آنها  زیرا 
ببرد. شکایت  کجا  به  نمی داند  هم  آن  همراه  یا  بیمار  و  نمی کنند  اجرا   خوبی 
چند روز پیش  به اورژانس بیمارستان  دولتی امام صادق درهشتگرد مراجعه کردم ولی رفتار 
پرسنل بیمارستان برای من و همراهم جای تعجب داشت. به دلیل سردرد، سرگیجه و 
حالت تهوع براثرگازگرفتگی سگ وارداورژانس  بیمارستان شده بودیم. اماپس از نیم ساعت 
انتظاربه دلیل قطعی سیستم نوبت دهی پذیرش نشده بودیم. پزشک اورژانس دراتاق معاینه 
نبود،همچنان در سالن ها وراهروی بیمارستان که تعداد زیادی بیمار روی تختها بودند به 
دنبال پزشک اورژانس میگشتم، از حراست ونگهبان پرسیدم مسئول بیمارستان کیست 
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2  سیاسی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز 
بــا بیان اینکه برای تمام اراضی ملی اســتان ســند 
صادر شــده، گفت: البرز نخســتین استان کشور در 
 ثبت و صدور اســناد برای اراضی ملی شــده است.
»حامد فرضی« در نشســتی که با حضور خبرنگاران 
در آســتانه هفته منابع طبیعی و درختکاری برگزار 
شــد، به برگزاری جشــن انفال برای سنددار شدن 
تمــام اراضی ملــی در روز دوشــنبه اشــاره کرد و 
افــزود: این اقدام چشــمگیر با همــت و همکاری 
 منابع طبیعی و ثبت اســناد به ســرانجام رســید.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین فاکتورها در تثبیت 
اراضی ملی حذف پروســه استعالم می باشد، اظهار 
داشت: پروســه استعالم، بســیار زمان بر است و بر 
همین اساس با نخستین استعالم در سامانه ثبت برای 

سند اراضی، در کمترین زمان ممکن وضعیت اراضی 
 از لحاظ ملی بودن یا مستثنیات مشخص می شود.

فرضی در ادامه با بیان اینکه البرز با ۵۱۲ هزار هکتار 
کمترین مساحت را در کشور دارد، گفت: در تصرف 
اراضی ملی اتفاق تلخی را در سنوات گذشته شاهد بودیم 
که از این به بعد  با سند دار شدن اراضی ملی به عنوان 
اسناد مثبته در محاکم قضایی کسانی که قصد تصرف 
داشته باشند آن سند می تواند برگ ادله تثبیت کننده 
 حاکمیت دولت ارایه و تصرفات را به حداقل برساند.

آزادسازی ۸۶۰ هکتار از اراضی ملی البرز
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 
ادامه داد: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۸۶۰ هکتار 
اراضی ملی آزادسازی شده که از این میزان حدود ۸۰۰ 

هکتار به استناد احکام قضایی اجرا شده که یکی از این 
پرونده ها ۷۸۸ هکتار فقط در شهرستان نظرآباد بوده 
 که افرادی با سندسازی قصد سوء استفاده را داشتند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به آمار باالی 
آتش ســوزی ها در ســطح جنگل و مراتع در سال 
هــای ۹۷ و ۹۸ اشــاره کرد و گفت: بخشــی از این 
آتش سوزی ها ناشی از بارش های مناسب در پاییز 
 و زمستان و پوشش گیاهی بسیار خوب بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به این پوشش گیاهی مناسب 
در سال ۱۳۹۷ شاهد آتش سوزی در ۷۵۰ هکتار از 
مراتع و در سال ۱۳۹۸ در ۶۰۰ هکتار از مراتع آتش 
ســوزی داشتیم، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ با برنامه 
ریزی های انجام شده، فرمانداران بایستی در اطفای 
حریق تمهیدات الزم برای به حداقل رساندن شرایط 

آتش سوزی را انجام می دادند که این اتفاق به خوبی 
انجام شــد که در تمام عرصه ها و مناطق دیده بان 
حریق فعال شد و در نتیجه آن در سال ۱۴۰۰ فقط 
۱۹ مورد آتش سوزی را در ۱۱ هکتار از مراتع شاهد 

بودیم.

البرز استان پیشرو در تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی ملی شد

 اســتاندار البرز  با اشــاره به اینکه البرز به عنوان 
یکی از قطب های علم و فناوری کشور شناخته می 
شــود بر استفاده از قابلیت های این استان در حوزه 
 شتاب دهنده ها برای توسعه هرچه بیشتر تاکید کرد.

 مجتبــی عبداللهی روز ســه شــنبه در بازدید از 
پــارک علم و فنــاوری البرز افــزود: دولت مردمی 
ســیزدهم تــالش ویــژه ای بــرای گســترش 
دارد. فنــاوری  حــوزه  در  کشــور  پیشــرفت   و 

وی ادامــه داد: هدف از بازدید امروز نیز از پارک علم 
و فناوری اعالم آمادگی بــرای حمایت از طرح ها و 
 بسترهای جدید برای گســترش این بخش است.

عبداللهی بیان داشــت:  بر این اســاس هماهنگی 
و همــکاری الزم بــرای صدور مجوزهــا ، پرداخت 
 وام شــروع بــه کار جوانــان انجــام مــی گیرد.

وی تاکید کرد: با اراده ای که در دولت سیزدهم  و با 
همتی که در جوانان حوزه فناوری است به طور یقین با 

 شتاب بیشتری در پیشرفت فناوری پیش خواهیم رفت.
در بازدید امروز استاندار البرز از پارک علم و فناوری 
 سه طرح فناورانه هم مورد بهره برداری قرار گرفت.

بر اســاس اطالعات معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ۳۰۱ شــرکت دانش بنیان در استان البرز 
فعال هســتند که بر اســاس این آمار البرز پس از 
استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رده 

چهارم قرار دارد.

استاندار البرز تأکید کرد؛
لزوم توجه به قابلیت های البرز در حوزه شتاب دهنده ها برای توسعه

اخبار

انتقال خون البرز:
 اهدای سلولهای بنیادی جانی 

دوباره به بیماران می بخشد 
معاون فنی انتقال خون البرز با اشاره به 
اینکه اهدای سلول های بنیادی جانی 
دوباره به بیماران می بخشد گفت: 
این اداره کل آماده ثبت نام و دریافت 
نمونــه خون از اشــخاص داوطلب 
 اهدای ســلول های بنیادی است.

»پریسا کابلی« اظهار داشت: سلولهای 
بنیادی مسوول ساختن اجزای خون در هر فرد می باشند و قابلیت 
تمایز به انواع سلولها را داشته و در بازسازی و ترمیم بافتهای مختلف 
بدن بیماران نقش بسزایی دارند. پیوند سلولهای بنیادی یکی از 
 بهترین روش های درمان بیماری های خونی ، بدخیمی ها است .
وی  افزود : خانم های بدون ســابقه بارداری و اقایان رده ســنی 
۱۸تا ۳۵ســال می توانند در صورت تمایل به اهدای سلول های 
بنیادی جهت ثبت نام بــه این مرکز مراجعه نموده تا درصورت 
داشتن شرایط مناسب ، یک لوله نمونه از خون ایشان تهیه گردد 
، ســپس آزمایشات ژنتیک روی نمونه  صورت می گیرد و نتایج 
ژنتیکی  ) HLA ( خون داوطلبان در پرونده آنها ثبت شده و در 
صورت سازگاری ژنتیکی اهداکننده با بیمار ،اهدا کننده جهت اهدا 
وپیوند سلولهای بنیادی فراخوان می گردد تا درصورت رضایت 
 وداشتن ســالمت کافی اقدام به اهدای سلولهای بنیادی کنند.

وی خاطــر نشــان کــرد: اهــدای ســلولهای بنیــادی برای 
اهداکننــده هیچگونــه هزینــه ای نــدارد و از خون محیطی 
اهداکننده جمع آوری شــده و پس از جداســازی ســلولهای 
بنیادی بــا روش آفرزیس و از طریق ســت های یکبار مصرف 
 ، ســایر اجــزا خــون به بــدن اهداکننــده برمی مــی گردد.

کابلی یادآورشد : اهداکنندگان برای این امر خداپسندانه دارند می 
توانند برای پذیره نویسی سلولهای بنیادی وکسب اطالعات بیشتر، 
به اداره کل انتقال خون اســتان البرز واقع در ۴۵ متری گلشهر 
چهار راه گلزار غربی اداره کل انتقال خون اســتان در طول هفته 
از ساعت هشت  الی ۱۳مراجعه نموده و برای نجات جان بیماران 

چشم انتظار اقدام کنند .

مدیرکل بهزیستی البرز مطرح کرد
فرزندان بهزیستی در مسیر 
مهارتهای کاربردی زیست 
اجتماعی،توانمند می شوند

در  فــالح«  »وجیهــه محمــدی 
خانــه هــای کــودک و نوجــوان 
تحــت نظــارت بهزیســتی البرز 
حضــور پیدا کرد و ضمــن ارزیابی 
و بررسی دقیق شــرایط نگهداری 
این عزیزان در نشســت صمیمانه 
با کــودکان و نوجوانــان این مراکز 

بــه گفــت وشــنود در خصــوص مســائل فــردی و عالئق و 
 فعالیتهای اجتماعی، هنری، ورزشــی، فرهنگــی آنان پرداخت.

مدیرکل بهزیســتی استان البرز در حاشــیه بازدید از خانه های 
کــودک و نوجوان تحت نظارت بهزیســتی در جمع خبرنگاران 
گفت: برنامه ریزی صحیح و منســجم برای توانمندسازی و رشد 
شــخصیت کارآمد و مطلوب اجتماعی کــودکان از محورهای 
اصلی بهزیســتی می باشــد و فرزندان مقیم در ایــن مراکز در 
 مسیر مهارتهای کاربردی زیســت اجتماعی توانمند می شوند.

وی افــزود: تعــداد ۳ خانــه دولتــی و ۱۹ خانــه کــودک و 
نوجــوان غیردولتــی در اســتان البــرز عهــده دار نگهــداری 
 از ۳۳۵ کــودک بــی سرپرســت و بدسرپرســت هســتند.

محمــدی فــالح در ادامــه افــزود : ارائه خدمات متناســب با 
مقتضیات فرهنگی و ارزشــهای اخالقی ایرانی-اسالمی با تاکید 
 بر حفظ کرامــت و حقوق این افراد در دســتور کار قــرار دارد.
مدیرکل بهزیستی البرز بیان داشت: اهداف کلی این حوزه تامین 
شرایط زندگی ســالم و با کرامت برای کودکان ونوجوانان تحت 
سرپرســتی و همچنین تربیت و پرورش آنان بر اســاس الگوی 
زندگی اسالمی ایرانی از طریق ارتقای توانمندی های آنان در ابعاد 
 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با تاکید بر محورهای رشد می باشد.

وی اضافه کرد : در راستای ایفای رسالت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برابر ماده ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی ، حفظ حقوق کودکان 
، مراقبت و نگهــداری از کودکان بی سرپرســت و فرزندانی که 
والدینشان غیرموثر و صالحیت نگهداری از آنها را ندارند به بهزیستی 
واگذار شده و اهداف کلی بهزیستی و خدماتی که به این عزیزان 
ارائه مینماید شامل تربیت صحیح و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی 
،آمــوزش مهارتهای زندگی و فراهم نمودن شــرایط الزم جهت 
آمادگی آنان برای بازگشــت به جامعه و زندگی خانوادگی ، خود 
اتکایی ، مسئولیت پذیری ، تحصیل و ارتقاء سطح علمی و مدارج 
تحصیلی، فراهم نمودن زمینه ازدواج و تشکیل زندگی مستقل، 

بستر سازی مناسب در زمینه اشتغال و بازتوانی فرزندان میباشد.

رئیس کل دادگســتری، داســتان مرکز استان، 
مدیــران کل ثبــت اســناد و منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری در روز یکشــنبه پانزدهم اسفندماه سال 

جاری به مناســبت گرامیداشــت روز درختکاری و 
هفته منابع طبیعی و آبخیــزداری در محل حیاط 
 دادگستری استان البرز، اقدام به غرس نهال نمودند.

در آغاز این مراسم، حسین فاضلی هریکندی، رئیس 
کل دادگســتری البرز، ضمن خیر مقدم به مدیران 
کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان، تبریک اعیاد 
شعبانیه و گرامیداشت روز درختکاری و هفته ی منابع 
طبیعی، در سخنانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری پیرامون موضوع گسترش فرهنگ درختکاری 
گفت: به تأســی از رهبر معظم انقالب اســالمی که 
همواره مردم، مســئوالن و دستگاه های کشور را به 
درختکاری، حفاظت از منابع طبیعی توصیه کرده اند، 
به عنوان دستگاه قضایی کشور وظایف مهمی بر عهده 

داریم.وی با اشــاره به نقش مهم دستگاه قضایی در 
حوزه نظارت و قضاوت پیرامون حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی، تصریح نمود: امروز حفظ این ذخایر 
و گنجینه ها وظیفه همگان است.ایشان با بیان اینکه 
باید از همه کســانی که در کار حسنه درختکاری و 
توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست تالش می 
کنند، تشکر نمود، از اقدامات مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان البرز و تمامی همکاران ایشان در 
راســتای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و فرهنگ 
ســازی در اینخصوص قدردانی بعمل آورد.در ادامه، 
حامد فرضــی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان، ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه و مستمر 
مجموعه قضایی استان از مجموعه منابع طبیعی و 

آبخیزداری البرز در جهت حفظ انفال و پاسداری از 
این نعمت الهی، هفته منابع طبیعی را تبریک گفت.

وی برنامه های هفته منابع طبیعی را با بیان شــعار 
امسال که  ایران سر سبز- ایران قوی؛ همه با هم جهاد 
برای حفظ و احیای منابع طبیعی  می باشد تشریح 
نمود و افزود: تمامی مراسمات و برنامه های این هفته 
که همگی با هدف فرهنگ سازی عمومی در جهت 
حفظ و احیای منابع طبیعی تنظیم شده است، تنها 
با مشارکت همگانی مردم و همه ی دستگاه ها رقم 
خواهد خورد.در ادامه رئیس کل دادگستری، دادستان 
مرکز استان، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و ثبت اسناد استان البرز و جمعی از همراهان ایشان 

در محوطه دادگستری، اقدام به غرس نهال نمودند.

سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان البرز روز شنبه ۱۴ اسفند در نشست با بازرسان 
کار اعالم کرد : کاهش حوادث ناشــی از کار، صیانت 
از نیروی کار، الزام به رعایت اســتانداردهای ایمنی 
محیط کار توسط بنگاه ها، توسعه فرهنگ ایمنی و 
حساس سازی مدیران بنگاههای تولیدی و خدماتی 
به امر خطیر ایمنی، ماموریت اساسی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی است. عبداهلل دارایی ضمن تاکید 
بر اهمیت امر آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار 
و ارتقاء فرهنگ ایمنی توسط بازرسان کار ادامه داد : 
مهمترین وظیفه بازرسان کار پیشگیری از بروز حوادث 
شغلی از طریق آموزش و باالبردن سطح سواد ایمنی 
کارفرمایان و کارگران است. سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان البرز همچنین اظهار کرد : 

انتظار داریم بازرسان کار استان با احساس مسئولیت و 
تعهد و دقت نظر در بازرسی ها با در نظر داشتن تمام 
موارد قانونی نقش خود را در باال بردن سطح ایمنی 
درکارگاه ها و  کاهش حوادث ناشی از کار ایفا نمایند.

وی نیز در ادامه این نشست گفت : گزارش بازرسان 
کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است و این 
امر نشانگر اهمیت و ارزش قانونی گزارش های بازرسان 

کار در مراجع ذیصالح است. دارایی در خصوص شرح 
وظایف بازرســان کار اظهار کرد : برای اجرای بهینه 
الزامات قانونی و به منظور تصویب قوانین حفاظت کار 
و اعمال آن در کارگاهها و بررســی مشکالت و ارائه 
راهکار به منظور بهبود شرایط زندگی و کار کارگران 
و اطالع رسانی به کارفرمایان الزم است بین بازرسان 

کار، کارگران و کارفرمایان، همکاری نزدیکی باشد.

امروز حفظ منابع طبیعی، این ذخایر و گنجینه ملی، وظیفه همگان است

سرپرست اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز :
مهمترین وظیفه بازرسان کار پیشگیری از بروز حوادث شغلی و صیانت از نیروی کار است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در مراسم معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان البرز گفت: تمام تالش دولت به دنبال کاهش 
 قیمت ها و کاهش رنج مردم بر اثر تورم وگرانی است.
در این مراســم که با حضور ذبیح اهلل سلمانی معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
علی عادل عابدی نژاد داورانی مدیرکل دفتر اموراستانهای 
وزارت اقتصاد، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی 
استان البرز و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره کل 
اموراقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد؛ از زحمات 
ابوالفضل فالح مدیرکل اسبق و فرزاد امیرزاده سرپرست 
اداره کل اموراقتصــادی و دارایی اســتان البرز تجلیل 

بعمل آمــد و در ادامه رضا جعفری به عنوان مدیرکل 
 جدید اموراقتصادی و دارایی اســتان البرز معرفی شد.
بنابراین گزارش، سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در این آیین 
گفت: در واقع تمام دولتمردان به دنبال این هســتند 
که رونق تولیــد و تأمین مالی پایدار و ارزان قیمت در 
 داخل ایجاد شده و سرمایه گذار ما احساس امنیت کند.

بنا بر این گــزارش، مدیر کل جدیــد امور اقتصادی 
و دارایــی البرز نیز در این مراســم با بیان اینکه البرز 
اســتانی صنعتی بــا ظرفیت های بی شــمار در این 
بخش اســت گفت: این در حالی اســت که دیگر در 
آن نباید شــاهد بیکاری باشــیم؛ بر همین اساس ما 

بــا روش های مختلــف در بخش ســرمایه گذاری و 
 ایجاد اشــتغال باید بیکاری در البرز را کاهش بدهیم.
رضــا جعفری با بیان اینکه طی ۱۱ ماه گذشــته ۷۰ 
درصد اعتبارات تملک در اســتان البرز جذب نشــده 
انــد، افزود: اینکــه بخواهیم در ماه هــای آینده این 
 میزان را جذب کنیم شــاید خیلی امکان پذیر نباشد.
وی در ادامــه با اشــاره به  اینکه دیگــر وقتی برای 
فرصت ســوزی نداریم گفت: مردم گلــه هایی دارند 
و باید به آنها حق بدهیم، چرا که شــاید یک سری از 
کارهایی که بایســتی انجام می شده را اجرایی نکرده 
ایم؛ بر همین اســاس آینده را باید مد نظر قرار داده و 
 با یک همت بلند برای اهداف ترسیمی دست بیابیم.

جعفری با بیان اینکه با وجود تحریم های ظالمانه بین 
المللی در یک شرایط خاص قرار داریم اظهار داشت: در 
کنار این تحریم ها در سال های گذشته فرصت هایی را 
از دست دادیم و ما میراث دار یک شرایطی هستیم که 

عبور از آنها همت می طلبد

معاون وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرکل اموراقتصادی و دارایی البرز:

دولت به دنبال کاهش تورم در کشور است

شماره ۶۰/ اسفند ماه ۱۴۰۰



در استان   ۳

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان 
و آموزش پزشکی روز سه شنبه به منظور افتتاح 
فاز نهایی بزرگترین کارخانه ســاخت واکسن 
غرب آسیا وارد شهرســتان ساوجبالغ استان 

البرز شد.
قرار اســت در این سفر فاز نهایی بزرگترین 
کارخانه ساخت واکسن غرب آسیا و ۶۰ میلیون دز 
 واکسن کووبرکت  در این کارخانه رونمایی شود.

ایــن کارخانــه در شــهرک دارویــی برکت 
دارد. فعالیــت  ســاوجبالغ   شهرســتان 

استان البرز تولید کننده حدود چهار نوع واکسن 
کرونا در کشور است .

معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن 
تجارت اســتان البرز گفت: امســال ۵۹ هزار و ۹۰۰ 
مورد بازرســی از واحدهای تجاری، خدماتی و صنفی 
اســتان البرز انجام گرفته که در اجرای آن هشــت 
 هزار و ۶۵۷ مورد تخلف صنفی شناسایی شده است.
 »کوروش مرادی« افزود: ارزش ریالی پرونده های تشکیل 
 شده بالغ بر هفت هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال بوده است.

وی با تاکید بر تداوم برنامه های نظارتی معاونت نظارت و 

بازرسی سازمان صمت البرز بر صنوف مختلف تولیدی، 
خدماتی و بازرگانی تصریح کرد: طی بازرسی های انجام 
شده در سال جاری بیشترین تخلفات صنفی محرز شده 
در بخش مواد خوراکی ۱۰ هزار و ۴۰ مورد عنوان تخلف 
 صنفی با ارزش ۶ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال بوده است.
مــرادی  ادامــه داد: همچنیــن در همیــن مدت 
در بخش بازرســی و نظــارت کاالهــای قاچاق نیز 
۱۱ هزار و ۵۵۰ مورد بازرســی انجام شــده اســت 

کــه منجــر بــه تشــکیل ۲۲۳ پرونده، بــه ارزش 
 ریالــی ۶ هــزار و ۵۹۰ میلیارد ریال شــده اســت.
وی گفــت: از شــهروندان  البــرزی تقاضــا داریم 
در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف، مراتب را 
با شــماره تلفــن گویــای ۱۲۴ مطــرح نمایند تا 
 بررســی هــای الزم در ایــن زمینه انجــام پذیرید.

بیــش از ۱۲۰ هزار واحدصنفــی تولیدی ، توزیعی و 
خدماتی دراستان البرز فعالیت می کنند.

از  البرز  استان  راهور  پلیس  سرپرست 
شماره  گذاری  مراکز  کاری  ساعت  افزایش 
داد. خبر  البرز  استان  پالک  تعویض   و 

این  اعالم  با  پور  رحمتی  حمداهلل  سرهنگ 
مراجعات  افزایش  به  توجه  با  داشت:  بیان  خبر 
تسهیل  راستای  در  و  ماه،  اسفند  در  مردمی 
متقاضیان  به  گذاری  شماره  خدمات  ارائه  در 
در  کاری  تراکم  و  ازدحام  ایجاد  از  جلوگیری  و 

روزهای پایانی سال ساعت کار در مرکز تعویض 
خدمات  دفاتر  همچنین  و  قزلحصار  پالک 
یافت. افزایش  هشتگرد(  و  )فردیس   خودرویی 

وی افزود: در همین راستا در دو مرحله ساعت 
کاری مراکز را افزایش دادیم، مرحله اول از شنبه 
ساعات  که  است  ماه  اسفند  تا ۱۸  اسفند   ۱۴
کرد. پیدا  افزایش   ۱۶ ساعت  تا  مراکز   کاری 

سرپرست پلیس راهور استان البرز ادامه داد: در 

مرحله دوم نیز از تاریخ ۲۱ اسفند تا ۲۸ اسفند 
افزایش  تا ۱۷  بود که ساعات کاری  ماه خواهد 
روزهای  در  مراکز  این  می کند. فعالیت  پیدا 
یافت. خواهد  پایان  ظهر  ساعت ۱۲   پنجشنبه 

سرهنگ “رحمتی پور” در پایان خاطرنشان کرد: 
شهروندان می توانند از طریق سامانه نوبت دهی 
اینترنتی خدمات شماره گذاری، جهت مراجعه به 

مراکز تعویض پالک، نوبت دریافت کنند .

 وزیر بهداشت و درمان وارد استان البرز شد

هشت هزار و 657 تخلف صنفی و خدماتی در البرز شناسایی شد

افزایش ساعت کاری مراکز شماره  گذاری و تعویض پالک استان البرز

گزارش

 بهنام ملکی در گفت وگو با سالم نو پاسخ داد؛
چرابودجه 1401 فاجعه باراست؟

ملکی با اشاره به آسیبی که جامعه از شوک های اقتصادی 
دیده است گفت: دهک های پایین درآمدی ما عمده 
منابع و زندگی خود را در این چند سال به خاطر تحریم 
داخلی و خارجی از دست داده اند و اکنون زمان آن است 
 که به فکر آن ها باشیم و این دهک ها را حمایت کنیم.

اراده روسیه  اگر  احیا شدن است و  برجام در آستانه 
طی  که  گفت  باید  نکند  ایجاد  روندها  در  اختاللی 
بود. خواهیم  برجام  احیای  شاهد  آینده  روز   چند 

ایران  اقتصاد  برای  پی آمدهایی  چه  رخداد  این  اما 
استاد  و  اقتصادی  کارشناس  ملکی،  دارد؟ بهنام 
نو گفت:  به سالم  پرسش  این  به  پاسخ  در  دانشگاه 
این که پس از احیای برجام چه اتفاقی برای اقتصاد 
ایران رخ می دهد به مدیریت دولت بستگی دارد. اگر 
دولت بدون برنامه عمل کند شوک های جدیدی به 
اقتصاد ایران وارد می شود، شوک هایی که نمونه های 
است. بوده  کشنده  حتی  و  آسیب زا  آن   قبلی 

وی ادامه داد: ما در خروج ترامپ از برجام شاهد این 
چگونه  و  شد  وارد  اقتصاد  به  شوکی  چه  که  بودیم 
شدند.  ثروتمند  شبه  یک  این شوک  کنار  از  برخی 
پای  از  اقتصاد  تا  می شود  باعث  اقتصادی  بی ثباتی 
از  این سناریو  بینی  پیش  با  دولت می تواند  آید.  در 
اتفاقات تلخ احتمالی جلوگیری کند. ثبات ناشی از این 
 پیش بینی پیش نیازِ توسعه و شکوفایی کشور است.

این اقتصاددان ادامه داد: با این همه باید گفت که امروز 
بهترین فرصت برای یک انقالب اقتصادی و تکنولوژیک 
است. امروز مهم ترین خالء کشور این است که بیش از 
یک دهه است در کشور سرمایه گذاری نشده و صنایع 
ما محتاج نوسازی است. دولت می تواند دالرهای نفتی 
آزاد شده را به صورت هدفمند به نوسازی صنایع و 
سرمایه گذاری در آن ها اختصاص دهد. به این شکل از 
 تکانه های شدید به اقتصاد ایران نیز جلوگیری می شود.

وی با اشاره به ماموریت ذاتی صندوق توسعه ملی در این 
مسیر گفت: امروز صندوق توسعه ملی نیز یک وظیفه 
مهم دارد و آن این است که با مدیریت درآمدهای نفتی 
از شوک شدید بعد از احیای برجام جلوگیری کند. اگر 
این اتفاق ها رخ دهد مملکت به سامان می شود و تولید 
افزایش می یابد، وگرنه اقتصاد درگیر شوکی دیگر می شود 
 و برخی صنایع به دلیل سقوط قیمت دالر از بین می روند.

ملکی با اشاره به آسیبی که جامعه از این شوک ها دیده 
است گفت: دهک های پایین درآمدی ما عمده منابع و 
زندگی خود را در این چند سال به خاطر تحریم داخلی 
و خارجی از دست داده اند و اکنون زمان آن است که 
 به فکر آن ها باشیم و این دهک ها را حمایت کنیم.

وی با اشاره به بخشی از این تحریم های داخلی گفت: 
امروز بعد از ۱۳ سال قرار است قانون فضای کسب و کار 
اجرایی شود و این خود تحریمی لغو شود. قوه قضاییه 
باید ورود کند و دستگاه های مقصر را معرفی کند. از 
طرف دیگر باید قانونی تصویب شود تا امضای طالیی  و 
تلقی شود. امضای طالیی جرم  با  ثروت  به   رسیدن 
کنیم  را  کارها  این  اگر  داد:  ادامه  اقتصاددان  این 
رقم  را  اقتصادی  انقالب  یک  امسال  می تواند  ایران 
بزند وگرنه صرفا قیمت ها به صورت مقطعی کاهش 
می یابد و بعد از مدتی واردات سنگین شروع می شود 
و آش همان آش و کاسه همان کاسه سابق خواهد 
بود. اگر از منابع خود به خوبی استفاده کنیم می توان 
غیراقتصادی  و  احساسی  برخورد  وگرنه  بود  امیدوار 
 باعث می شود تا توقع از احیای برجام برآورده نشود.

ملکی با اشاره به دیگر تصمیم های اشتباه اقتصادی 
را  بورس و سهامداران  گفت: دولت در سال گذشته 
نابود کرد چون می خواست هزینه های خود را تامین 
کند. امروز هم من می بینیم بودجه فاجعه باری در حال 
تصویب در مجلس است که یکی از وابستگی آورترین 
متاسفانه  است.  ایران  تاریخ  در  نفت  به  بودجه ها 
تریبون یک طرفه می دهد  این ها  به  صداوسیما هم 
 و هیچ منتقدی نیست تا چند سوال اساسی بپرسد.

دولت  که  است  این  هدف  اگر  افزود:  انتها  در  وی 
هزینه های غیرتوسعه ای خود را با عدم کاهش قیمت ارز 
تامین کند فاجعه بار است و تنها باعث فشار بیشتر به 
ملت است ولی اگر واقعا هدف تقویت دولت باشد کنترل 

نسبی دولت بر بازار قابل درک است.

 گزارشی ازوضعیت نابسامان بیمارستان امام  جعفر صادق )ع( هشتگرد

انهدام باند سارقان ایربگ و کامپیوتر خودرو در استان های البرز و تهران

در برخی بیمارستان ها که بیشتر بیمارستان های 
دولتی یاوابسته به یک ارگان، نهاد یا شرکت است 
نقض قانون بیش از بقیه بیمارستان ها دیده می شود. 
زیرا آنها از قوانین بیمارستان های دولتی تبعیت 
می کنند اما این قوانین را به خوبی اجرا نمی کنند و 
 بیمار یا همراه آن هم نمی داند به کجا شکایت ببرد.

چند روز پیش  به اورژانس بیمارستان  دولتی امام 
صادق درهشتگرد مراجعه کردم ولی رفتار پرسنل 
بیمارســتان برای من و همراهــم جای تعجب 
داشت. به دلیل سردرد، سرگیجه و حالت تهوع 
براثرگازگرفتگی ســگ وارداورژانس  بیمارستان 
شــده بودیم. اماپس از نیم ساعت انتظاربه دلیل 
قطعی سیستم نوبت دهی پذیرش نشده بودیم. 
پزشک اورژانس دراتاق معاینه نبود،همچنان در 
سالن ها وراهروی بیمارســتان که تعداد زیادی 
بیمار روی تختها بودند به دنبال پزشک اورژانس 
میگشــتم، از حراست ونگهبان پرسیدم مسئول 
بیمارستان کیســت اماجوابی نشــنیدم وقتی 
شــروع به فیلم گرفتن از وضعیت بیمارســتان 
کردم ناگهان نگهبان گوشــی مرا گرفت وحتی 
با نشــان دادن کارت مدیرمسئولی ومعرفی قانع 
نشد،کارت من را درجیبش گذاشت و پای پلیس 
به میان آمدکه متاسفانه آنهانیز متوجه نبودند که 
خبرنگار درهرشــرایطی  میتواند تخلف را ثبت 
وانتشــار دهد واین بار از من برگه ماموریت می 
خواســتند، آنقدر مضحک وبی اطالع نسبت به 
رسانه برخورد کردند که نهایتابه مافوق آنها درمیان 
گذاشتم که گفتند کالسهای سواد رسانه ای برای 
نیروهایشان خواهند گذاشــت. بالخره درحین 

این جریانات یکی ازپزشــکان به بیمار مشکوک 
به هاری مارســیدگی کرد و نسخه اش را نوشت 
مجبور شــدیم برویم بیرون و حدود یک ساعت 
طول کشید تا از یکی از داروخانه های شبانه روزی 
دارویمــان را گرفتیــم. صداهای زیاد قســمت 
اورژانــس و ترددهای مردم بالتکلیف و تختهای 
بیمارســتانی آلوده در صورتی که باید برای هر 
 بیمار یک روتختی یک بار مصرف استفاده کنند.«
به نظر می رسد این موضوع به اینجا ختم نشده 
است. درجواب اعتراض به وضعیت این بیمارستان  
وقتی می خواستم پول بیمارستان را پرداخت کنم 
هم خیلی معطل شــدم چون آقایی که پشــت 
صندوق نشســته بود داشــت به یک نفر تلفنی 
مشــاوره می داد که در چه رشته ای شرکت کند 
که بازار کار بیشــتری داشــته باشد. . حاال همه 
آنچه که می دانستم را نوشتم. نمی دانم که اصال 
مدیر بیمارستان می خواند یا نه. ولی مطمئنم هیچ 

اقدامی نمی کند.«

 آیا وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی روی آنها نظارتی 

دارد یا خیر؟

این بیمارســتان ها چند نوع هســتند. یکسری 
بیمارســتان های تامین اجتماعی هســتند که 
تعــداد قابــل توجهی )حــدود ۷هــزار( تخت 
دارند و عمدتا خدمات خود را به بیمه شــدگان 
خودشــان به صورت رایگان ارائــه می کنند. به 
غیر از بیمه شــدگان خودشــان با تعرفه ای بین 

خصوصی و دولتی خدمات خود را ارائه می کنند، 
 یعنی تعرفــه نهادهــای عمومــی غیردولتی.
ارتش و ســپاه هم بیمارستان های قابل توجهی  
دارنــد و در این بیمارســتان بیمارانی که تحت 
حمایت ارگان خودشان هستند با تعرفه رایگان 
یا شبه رایگان )با مبلغ بسیار ناچیز( خدمات شان 
را ارائــه می کنند. این بیمارســتان ها هم مانند 
بیمارســتان های تامین اجتماعی برای کسانی 
که تحت پوشــش ارگان خودشــان نیستند، با 
تعرفه ای بین خصوصی و دولتی یا همان تعرفه 
 نهادهای عمومی غیردولتی خدمت ارائه می کنند.

یکسری بیمارستان ها هستند که وابسته به برخی 
شرکت ها و بانک ها هستند. اما این بیمارستان ها 
یک تفاوت فاحش نســبت به بیمارستان هایی 
که قید شــد، دارند. این بیمارستان ها به پرسنل 
شــرکت های مزبور بــا تعرفه ای بســیار پایین 
خدمــت ارائه می کنند اما اگر کســی به صورت 
آزاد به این بیمارستان ها مراجعه کند، باید تعرفه 

بیمارستان های خصوصی را پرداخت کند.

وزارت بهداشت آماده بررسی 
شکایت ها

بیمارســتان ها از لحــاظ کیفیــت خدمات، 
اســتاندارد و اعتباربخشــی باید از قانونی که 
سایر بیمارســتان ها دارند، تبعیت  کنند. این 
قوانیــن در همه بیمارســتان ها یکی اســت 
ولی خدمات هتلینگ بیمارستان هاســت که 
تعرفه  آنها را به تعرفــه خصوصی، دولتی و یا 

 نهادهای عمومی غیردولتــی تغییر می دهد.
واقعیت این است که بیمارستان هایی که این 
ارگان ها دارند متوســط محسوب می شوند و 
امکان دارد که تخطی در این بیمارســتان ها 
صــورت گیــرد. اما بــا ایــن تخطی ها چه 
برخوردی داشــته باشــیم؟ به کجا شکایت 
 کنیم و چطور شکایت مان را پیگیری کنیم؟

افرادی که در این بیمارســتان ها به مشــکل 
برمی خورند می توانند مشکل را به مسئولین 
مربوطــه و ارگانی  )تامیــن اجتماعی، ارتش 
یا شــرکت ها( اطالع رســانی کنند تا آنها به 
این موضوعات رســیدگی کنند. اگر در مورد 
استانداردها و کیفیت خدمات با مشکلی روبه رو 
شدند می توانند آن را با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با سامانه ۱۹۰ شکایت کرده و 

شکایت شان را پیگیری کنند.

 با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، اعضای باند 
۹ نفره سارقان ایربگ و کامپیوتر خودرو با اعتراف ۱۱۱ 
 فقره سرقت در استان های البرز و تهران دستگیر شدند.
سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز با اعالم این خبر بیان کرد: در پی وقوع چندین 
فقره ســرقت ایربگ خودروهای سواری در مناطق 
مختلف شــهر کرج، بررسی موضوع به صورت ویژه 
 در دستور کار پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
وی افزود: بررسی های اولیه کارآگاهان حاکی از این بود 
که سارقان در گروه های دو و سه نفره با شیوه کالف 
کردن درب خودروهای سواری اقدام به سرقت ایربگ 
 و کامپیوتر خودرو کرده و بالفاصله متواری می شوند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز اظهــار کرد: در 

ادامه کارآگاهــان با انجام تحقیقــات میدانی و به 
کارگیری اقدامات پلیســی موفق به شناسایی دو۲ 
نفر از مالخران ایربگ های ســرقت رفته در منطقه 
دهقان ویال کرج شــده و با هماهنگی مقام قضائی 
 در دو عملیــات جداگانه آنها را دســتگیر کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف تعداد زیادی ایربگ و 
در کامپیوتر خودرو سرقتی از مخفیگاه مالخران، گفت: 
متهمان در تحقیقات تکمیلی هفت نفر از سارقان را 
که اقدام به سرقت ایربگ و کامپیوتر خودرو در سطح 
 استان های البرز و تهران می کردند را معرفی کردند.

ســرهنگ نادربیگی ادامه داد: بالفاصلــه اقدامات 
کارآگاهان برای دستگیری ســارقان آغاز و با انجام 
اقدامات اطالعاتی گســترده مخفیگاه همه سارقان 

در چندیــن نقطه از اســتان های البــرز و تهران 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی همه آنها در 
 چند عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اعتراف 
متهمان بــه ۱۱۱ فقره ســرقت ایربگ و کامپیوتر 
خــودرو، گفت: با تــالش های صــورت گرفته از 
ســوی کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی 
 همه مالباختــگان پرونده شناســایی شــده اند.

سرهنگ نادربیگی در پایان با اشاره به اینکه متهمان 
پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل 
قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان 
کــرد: امروز پلیس آگاهی به میزانــی از توانمندی 
رسیده است که حرفه ای ترین سارقان و متهمان را 

در کوتاه ترین زمان ممکن دستگیر و به مراجع قضائی 
معرفی می کند.

شماره ۶۰/ اسفند ماه ۱۴۰۰



4  فرهنگ و هنر

مراسم  گفت:  البرز  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
استان  ابوذر  جشنواره  ششمین  اختتامیه 
و  مسئوالن  حضور  با  ماه  اسفند  یکم  و  بیست 
می شود. برگزار  بهداشتی  پروتکل های   رعایت 
 با اشاره به اینکه ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
اظهار کرد:  پایانی می رسد،  به لحظات  البرز  استان 
امسال جشنواره ابوذر به صورت تخصصی داوری شد 
استفاده شد. زمینه  این  در  نیز  داوران مجرب  از   و 
اهمیت  حائز  نکات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تمام  که  اینست  گرفت  قرار  بحث  مورد  که 
مصاحبه  یادداشت،  گزارش،  خبر،  استانداردهای 
گرفت. قرار  تاکید  مورد  داوران  سوی  از  تیتر   و 
بیان  البرز  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
رسانه ای  جشنواره  امسال  شد  تالش  و کرد:  شود  اجرا  تخصصی تر  و  متفاوت تر  شود.ابوذر  فراهم  آتی  سال  برای  آن  ارتقا   زمینه 

کنندگان  شرکت  خوب  استقبال  به  اشاره  با  وی 
استان  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  ششمین  از 
به  خوبی  آثار  اساس  براین  کرد:  تصریح  البرز 
و  ضعف  نقاط  و  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  این 
گرفت. قرار  ارزیابی  مورد  داوران  توسط   قوت 

کردیم  سعی  کرد:  خاطرنشان  زاده  موسوی 
و  کنیم  منعکس  جشنواره  در  را  واقعیت ها 
مشخص  خبر  و  محتوا  بحث  در  خبری  سطح 
گرفت. شکل  مهم  این  خدا  فضل  به  که   شود 

جشنواره  ششمین  اختتامیه  مراسم  گفت:  وی 
استانی  ارشد  مسئوالن  با حضور  البرز  استان  ابوذر 
می شود. برگزار  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با   و 

رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز متذکر شد: امید 
است در سال های آتی شاهد ارتقا این جشنواره باشیم.

اداره کل آموزش و  معاون تربیت بدنی و سالمت 
پرورش البرز، گفت: به منظور پیشگیری از حوادث 
چهارشنبه آخر سال پویش »نه به چهارشنبه سوزی« 
خورد. کلید  استان  مدارس  و  مجازی  فضای   در 
پیشگیری  منظور  به  گفت:  علیزاده  فرشید 
»نه  پویش  سال  آخر  چهارشنبه  حوادث  از 
و  مجازی  فضای  در  سوزی«  چهارشنبه  به 
خورد. کلید  استان  مدارس  درس   کالس های 
کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون  گفته  به 
آموزش و پرورش البرز: این اقدام فرهنگی و آموزشی با 
رویکرد ترویجی برای پاسداشت فرهنگ اصیل ایرانی 
اجرایی شده است. از رفتار های خطرساز   و پرهیز 

دانش  پویش  این  در  اینکه  به  اشاره  با   علیزاده 
از  تا  می بندند  پیمان  مجازی  فضای  در  آموزان 
درخانه  و  نکنند  استفاده  خطرناک  محترقه  مواد 
حوادث  تکرار  از  پیشگیری  کرد:  اضافه  بمانند، 
تلخ سال های گذشته و ترویج فرهنگ شادابی در 
 کانون گرم خانواده از اهداف مهم این پویش است.

پویش  این  در  آموزان  دانش  گفت:  او 
وعکس،  مطالب  گذاشتن  اشتراک  با  می کوشند 
آسیب  جز  که  خطر  پر  رفتار های  به  نسبت 
دهند. هشدار  ندارد،  روان  و  جسم  به   زدن 

علیزاده تصریح کرد: هر ساله درچهارشنبه آخر سال 
حوادث ناگواری برای هموطنان به ویژه دانش آموزان 

که دارای حس کنجکاوی و شورهیجانی هستند اتفاق 
 می افتد که کام خانواده ها را درآستانه سال نو تلخ می کند.

او با بیان اینکه متاسفانه خسارت های مالی و جسمانی 
حوادث ناشی از اقدامات آگاهانه و یا نا آگاهانه افراد 
مواقع  دربیشتر  که  باالست  قدری  به  روز  این  در 
پویش  این  در  کرد:  اضافه  نیست،  جبران  قابل 
براقدامات  مقدم  پیشگیری  که  می کنیم  یادآوری 
از  ناشی  ها ی  و خسارت  از حوادث  خدماتی پس 
است. سال  آخر  درچهارشنبه  پرخطر   رفتار های 

علیزاده افزود: ضرورت دارد بار دیگر دانش آموزان با 
خطرات ناشی از رفتار های پر خطرآشنایی پیدا کند تا 

شاهد آسیب دیدگی آنان در این روز نباشیم.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
میلیارد  خیرین ۲۱۰  کرد:  اعالم  البرز 
ساخت  برای   ۱۴۰۰ سال  در  تومان 
کردند. کمک  استان  این  در   مدرسه 
محمدرضا اسپرورین درآیین کلنگ زنی 
مدرسه خیرساز« بانوی نیکوکار نرگس 
پرورش  و  درآموزش  ختایی«  رسولی 
در  گذشته  سال  کرج،افزود:  دو  ناحیه 
مجموع کمک های خیرین استان البرز 
میلیارد   ۶۷ سازی  مدرسه  حوزه  به 
تومان بود که امسال این میزان به ۲۱۰ 
میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 
 قبل رشدی ۳ برابری را نشان می دهد.
به  نیکوکار  بانوی  از  قدردانی  با  وی 

در  خیران  پذیری  مسئولیت  احساس 
ساخت فضاهای آموزشی در استان البرز 
پرداخت و یادآورشد: تمکن فکری خیرین 
با اهدا  از تمکن مالی است که  بیشتر 
 مال خود در راه ساخت مدرسه گام بر

می دارند.
ساز  مدرسه  خیرین  مجمع  رییس 
استان البرز بیان داشت: در استان البرز 
با تمکن فکری  داریم که  افراد خیری 
آموزان  دانش  برای  تا  آمدند  میدان  به 

 با تمکن مالیشان کالس درس بسازند.
احساس  کرد:  خاطرنشان  اسپرورین 
البرز  استان  خوب  مردم  مسئولیت 
باعث شد تا شاهد رشد ۳۰۰ درصدی 
راه  در  مردمی   های  کمک  اهدای 
سال  در  سازی  مدرسه  مقدس 
مسئولیت  این  که  شویم   ۱۴۰۰
 پذیری اجتماعی  قابل تحسین است.

وی با بیان اینکه خیرین اصلی ما شهدا 
و جانبازان هستند،اضافه کرد: این عزیزان 
آرامش  و  امنیت  در  ما  تا  کردند  ایثار 
زندگی کنیم. خیرین کار مدرسه سازی 
اگر  چون  دهند  می  انجام  عشق  با  را 
نمی گیرد. نباشد کاری صورت   عشق 

ساز  مدرسه  خیرین  مجمع  رییس 
به  خیرین  کرد:  تصریح  البرز  استان 
کار  به  پاداش  در جبران  قسم خداوند 
راه  در  عشق  با  که  دارند  ایمان  نیک 
درس  های  کالس  ساخت  معنوی 
کنند. می  حرکت  آموزان  دانش   برای 

به  البرز  استان  اظهارداشت:  اسپرورین 
دلیل کمبود فضا و تراکم باالی دانش 
خیران  باالی  مشارکت  به  نیاز  آموزی 
نیکوکار  بانوی  واالی  همت  با  و  دارد 
اعتباری  با  کالسه   ۶ مدرسه  این 
مهرماه  تا  تومان  میلیارد   ۶ بر  بالغ 
شود. می  آماده  آینده  تحصیلی   سال 

استان البرز ۵۱۲ هزار دانش آموز دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
البرز گفت: جشنواره بهار تا بهار از ۲۵ اسفند ماه در 
مجموعه تاریخی و فرهنگی مروارید مهرشهر کرج 

برگزار می شود.
فریدون محمدی اظهار کرد: جشنواره بهار تا بهار از 
۲۵ اسفند ماه در مجموعه تاریخی و فرهنگی مروارید 

مهرشهر کرج برگزار می شود.
دستی،  نمایشگاه صنایع  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
برگزاری بازارچه صنایع دستی، ورک شاپ صنایع 
دستی، برگزاری مسابقات سرگرمی ویژه کودکان، 
اجرای برنامه های مناسبتی، برگزاری جشن رمضان 
در طول ماه مبارک رمضان، اجرای برنامه های شاد 
و مفرح و اجرای ویرخ برنامه های عید نوروز شامل 
سفره هفت سین، اجرای عروسکی نمادهای نوروزی 
و نمایش های نمادین نوروزی از جمله موضوعات 

می شود. محسوب  نمایشگاه  این  محتوای   و 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی البرز تصریح کرد: هدف از برگزاری 

تولیدکنندگان،  از  حمایت  نمایشگاه  این 
فضایی  ایجاد  کنار  در  آفرینان  کار  و  هنرمندان 
است. البرز  استان  مردم  برای  شاد  و   مفرح 

وی متذکر شد: شرکت کنندگان در این جشنواره 
هنرمندان صنایع دستی و کار آفرینان و دستگاه های 
شامل  البرز  فرهنگی  میراث  با  مرتبط  دولتی 
حوزه های فرهنگ و هنر و اشتغال، مشاغل خانگی، 
است. هنر  درجه  دارای  هنرمندان  و   بهزیستی 

وی بیان کرد: قابل توجه متقاضیان دریافت غرفه 
در جشنواره بهار تا بهار، با عنایت به اینکه جشنواره 
نوروزی بهار تا بهار از تاریخ ۲۵ اسفند سال جاری 
لغایت عید سعید فطر در محل مجموعه تاریخی 
فرهنگی مروارید برگزار می شود؛ از کلیه افرادی که 
در حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی )با مجوز و یا 
بدون مجوز( فعالیت دارند، دعوت می شود به منظور 
اخذ غرفه از تاریخ ۱۵ اسفند ماه؛ به دفتر جشنواره 
واقع در مهرشهر؛ بلوار ارم؛ مجموعه تاریخی فرهنگی 

مروارید مراجعه کنند.

ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان البرز به لحظات پایانی می رسد

پویش »نه به چهارشنبه سوزی« در مدارس البرز کلید خورد

خیرین 210 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در البرز کمک کردند

اخبار برگزاری جشنواره بهار تا بهار در کاخ مروارید مهرشهر 

نمایش هنرمند البرزی به جشنواره 
تئاتر فرینج کانادا راه یافت

البــرز  اســتان  هنــری  حــوزه  عمومــی  روابــط   
اعــالم کــرد: نمایشــنامه »مــردگان« اثــر هنرمنــد 
 البــرزی بــه جشــنواره تئاتــر فرینــج کانــادا راه یافت.

پــورگل  »حســن  نوشــته  »مــردگان«  نمایشــنامه 
محمــدی« کارشــناس دفتــر هنرهای نمایشــی حوزه 
هنــری اســتان البــرز بــه بخش نمایشــنامه نویســی 
 جشــنواره بین المللی تئاتر فرینــج کانــادا راه پیدا کرد.
 نمایشــنامه مردگان روایتگر زندگی دو معلول عاشق هنر 
اســت که با تحمل سال ها سختی وارد جشنواره هنری در 
کشــور دیگری شده و ناخواسته مســیر زندگی آن ها بهم 
 پیوند می خورد و قصه نمایشــنامه تازه شــروع می شود. 
نویســنده ایــن اثر بــه دهه هــای زندگی شــخصیت 
هــا پرداختــه و الیــه هــای روانشناســی و جامعــه 
 . اســت  آورده  نمایشــنامه  قالــب  در  را   شناســی 
 جشنواره بین المللی تئاتر فرینج از معتبرترین جشنواره های 
هنری جهان است که در ماه می میالدی با حضور ۷۰ اثر با 

بیش از ۵۰ کشور در ایالت ویندزور کانادا برگزار خواهد شد.

قیمت های جدید بلیت  
سینما اعالم شد

در  ســینما  بلیت هــای  جدیــد  قیمت هــای   
شــد. اعــالم  ســینمایی  مختلــف   ســالن های 
بعــد از حــرف و حدیث های زیــادی که طی یکــی ۲ هفته 
گذشــته دربــاره قیمت بلیت ســینماها در شــورای صنفی 
نمایــش مطرح شــد ســرانجام بر اســاس ابالغیــه جدید 
 ســازمان ســینمایی قیمت بلیت ها به این شــرح اعالم شد:
ســینماهای با درجــه مــدرن در روزهای تمام بهــا ۴۵ هزار 
 تومــان و در روزهــای نیــم بهــا ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان.

ســینماهای با درجــه ممتــاز در روزهای تمام بهــا ۳۵ هزار 
 تومــان و در روزهــای نیم بهــا ۱۷۵۰۰ هــزار و ۵۰۰ تومان

ســینماهای بــا درجــه یــک و دو در روزهای تمــام بها ۲۵ 
 هــزار تومــان و در روزهای نیم بهــا ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان.
 این قیمت هــا با احتســاب مالیات بــر ارزش افزوده اســت.

بر اساس آخرین اعالم در سامانه سمفا ظرفیت های ۷۵ درصدی 
برای سالن های سینما در نظر گرفته شده است اما در جلسه آخر 
شورای صنفی نمایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی سینماها پیشنهاد 

شده است.

آموزش مدارس البرز 
حضوری  و مجازی شد

 سرپرســت اداره کل آموزش و پــرورش البرزاعالم کرد: بر 
اساس مصوبات ســتاد استانی مدیریت بیماری کرونا، روند 
 آموزش مدارس به صورت ترکیبی ) حضوری و مجازی ( شد.
علــی حجــر گشــت اظهارداشــت: آمــوزش در کلیــه 
مــدارس اســتان البــرز بــه صــورت ترکیبــی  و طبق 
 گــروه بنــدی هــای صــورت گرفتــه انجــام شــود.
وی تصریــح کرد: آموزش در کالس های حضوری با رعایت 
 پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی برگزار می شود .
وی اســتفاده از ماســک و مــواد ضدعفونــی درکالس 
 های حضــوری را برای دانــش آموزان ضروری دانســت.
و  بهداشــتی  رعایــت دســتورالعمل های  حجرگشــت 
حفظ ســالمت دانش آمــوزان را از اولویت هــای آموزش 
 و پــرورش در ایــن وضعیــت کرونایــی ذکــر کــرد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی همچون اســتفاده از »ماسک«، 
»فاصله گــذاری اجتماعــی« و » پرهیز از مســافرت های 
 غیرضروری« و همچنین »تزریق واکسن« توصیه شده است.

استان البرز ۵۱۲ هزار دانش آموز دارد.

 باحضور سعید جابری انصاری، سرپرست اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی البرز و فریدون محمدی مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، تفاهم 
 نامه همکاری مشترک میان این دو دستگاه امضا شد.
سعید جابری انصاری در توضیح انعقاد این تفاهم نامه 
گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان البرز دارای حوزه های کاری مشترک و متعددی 
هستند که هرکدام می تواند بعنوان مکملی برای حوزه 
دیگر نقش آفرینی نماید و در در حال حاضر نیز در 
آستانه فرارسیدن عید نوروز برنامه های مختلفی توسط 
این دو مجموعه در سطح استان در حال برنامه ریزی 
و هماهنگی است که عقد این تفاهم نامه می تواند 
زمینه مناسبی را برای تشریک مساعی و بهره مندی 

از ظرفیت های متقابل دو اداره کل را فراهم کند لذا 
حوزه  کارشناسی،  متعدد  جلسات  تشکیل  ضمن 
های کاری مشترک و برنامه های مدنظر هر دو اداره 
کل، احصا گردید و ان شااله با عقد این تفاهم نامه، 
 زمینه بهتری برای انجام کار مشترک فراهم می آید.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
گفت: همکاری و کار مشترک با دستگاه های اجرائی، 

الزمه موفقیت در حوزه فرهنگ است و ما در این تفاهم 
نامه توافق نمودیم که در برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه 
ها و حوزه های آموزش شاغلین حوزه صنایع دستی و 
گردشگری و انجام پژوهش های فرهنگی و هنری و 
برگزاری هفته های فرهنگی و هنری و اطالع رسانی ویژه 
در برگزاری رویدادهای مشترک، همکاری و مشارکت 

متقابل داشته باشیم.

جابری انصاری:  همکاری و کار مشترک با دستگاه های اجرائی، الزمه موفقیت در حوزه فرهنگ است

شماره ۶۰/ اسفند ماه ۱۴۰۰
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 مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( البــرز از توزیــع ۸۰ هــزار بســته 
معیشــتی درایــن اســتان همزمــان با 
سالروز میالد باســعادت امام سجاد)ع( در 
 مصلــی امام خمینی )ره( کــرج خبرداد.

محمد محمدی فرد روز ســه شــنبه در 
گفت و گو با ایرنا افزود:  این بســته های 
معیشتی در اجرای مرحله هفدهم رزمایش 
 مواســات و همدلی توزیع شــده اســت.

وی ادامــه داد: ارزش ایــن بســته های 

معیشــتی ۲۰ میلیارد تومان و شــامل 
 ارزاق و کاالهای اساســی مورد نیاز است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز 
گفت: عالوه بر این بسته های معیشتی،آزادی 
۲۰ نفر زندانی، توزیع ۴۰۰ سری پوشاک، 

۲هزار بسته گوشــت درمجموع به ارزش 
۲۱ میلیــارد تومان را  نیــز دراجرای این 
 رزمایــش همدلی و مواســات داشــتیم.

۵۳ هزار نفر در استان البرز زیر چتر حمایتی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند.

موسس دهکده طبیعت قزوین گفت: 
افزایش دخالت هــای غیرقانونی مدیر 
سابق شــرکت دهکده طبیعت در سال 
جاری صدمات ســنگینی به حیوانات 
وارد کرد به طوریکه در یک ماه گذشته 
موجب فوت و مفقودی بیش از بیســت 

حیوان شده است.
همواره از جذب هدفمند ســرمایه، 
تزریق به موقــع و بکارگیری دقیق آن 

در یک مجموعه، به عنوان عاملی مهم 
در پویایی سیستم و پیشروی در مسیر 

توسعه پایدار یاد می شود.
مدیریت شهری یکی از بسترهایی می 
باشد که تحقق اهداف آن تا حد زیادی 
به زایش و پرورش زمینه های جذاب و 
با امکان بازدهی در حوزه سرمایه گذاری 
وابسته است و نتایج درست گام برداشتن 
در ایــن چرخــه را می تــوان در موارد 

 متعدد داخلی و خارجی مشــاهده کرد.
شهر تاریخی قزوین با تکیه بر پیشینه 
غنی و موقعیت جغرافیایی کم نظیری که 
داراست، از ظرفیت فوق العاده ای جهت 
جذب سرمایه سرمایه گذار برخوردار می 
باشد. امری که تاکنون با وجود شعارهای 
بســیاری که شــنیده اید و شنیده ایم 
آنچنان که شایسته و بایسته بوده، عمل به 
 خود ندیده و مورد غفلت واقع شده است.

در این بین شکل گیری و اجرای ایده راه 
اندازی دهکده طبیعت در سالهای گذشته 
و روند مثبتی که تا به امروز طی شده نشان 
داد می توان با برنامه ریزی و کار اصولی، 
از پتانسیل موجود در بخش های متعدد 
و مختلف و مســتعد قزوین در راستای 
 رســیدن به پیشرفت و توسعه بهره برد.
متاســفانه با وجود آنکــه در این مدت 
دهکــده طبیعت به یکی از شــاخصه 

های شهر قزوین بدل شده و بسیاری از 
مسافرین داخلی و خارجی و عالقمندان 
به محیط زیست را به خود جذب کرده 
بود، در ســایه کشمکش هایی غیرقابل 
توجیه و پرهزینه در حال آسیب دیدن 
است و در صورت استمرار بی توجهی ها، 
شاهد نابودی این مجموعه و رقم خوردن 
یک ضرر هنگفت مالی و اعتباری برای 

قزوین خواهیم بود.

 80 هزار بسته معیشتی در البرز توزیع شد

مفقودی و تلف شدن بیش از 20 حیوان در دهکده طبیعت قزوین

و  رفاه  اینکه  نگاه  با  کرونا  ملی  ستاد 
محدودیتهای  شود  ایجاد  سفر  آسایش 
خاصی اعمال نکرده اما با توجه به اینکه 
بسزائی  اهمیت  از  مسافران  سالمت 
برخوردار است باید ضوابط به طور دقیق 
رعایت شود و جریمه هایی نیز برای عدم 
است. شده  بینی  پیش  ضوابط   رعایت 

 وزیر کشور گفت: در حال حاضر تزریق 
۲ ُدز واکسن در سامانه برای سفرهای 
ستاد  در  اما  است  عمل  نوروزی مالک 

ُدز  تزریق  که  شد  تاکید  کرونا  ملی 
گیرد. قرار  توجه  مورد  واکسن   سوم 

احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد 
ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران 
گفت: در جلسه امروز چند موضوع مورد 
بررسی قرار گرفت که نخستین آن بررسی 
آثار روانی و آسیب های اجتماعی ناشی از 
کرونا ویروس بود. موضوع مهمی که به 
قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا سپرده 
شده بود تا اختالالت روانی و آسیبهای 

شود  بررسی  کرونا  از  ناشی  اجتماعی 
توسط  گزارشی  نیز  راستا  همین  در  و 
 سازمان روانشناسی در جلسه ارائه شد.

وحیدی در پاسخ به سوالی در خصوص 
برای  تزریق شده  ُدزهای واکسن  تعداد 
سفرهای نوروزی گفت: در حال حاضر 
سامانه براساس تزریق حتما ۲ ُدز واکسن 
اجرایی شده است اما در ستاد ملی بحث 
شده که تزریق ُدز سوم مورد تاکید قرار 
بگیرد و بعضا در برخی سفرهای خارجی 

صورت  به  ُدز  سه  تزریق  است  ممکن 
اجباری کنترل شود ولی در حال حاضر در 
سامانه اجباری برای تزریق ُدز سوم اعمال 
نشده و تزریق دو ُدز مالک عمل است اما 
تاکید و درخواست می کنیم که شهروندان 
نسبت به تزریق ُدز سوم اقدام کنند چرا که 
فردی که سه ماه از تزریق ُدز دوم واکسن 
گذشته باشد حفاظت و آنتی بادی در بدن 
وی پایین آمده و بهتر است ُدز سوم را 

تزریق کند.

تعداد ُدزهای واکسن تزریق شده برای سفرهای نوروزی؛ 2 ُدز یا 3 ُدز؟

تلنگر

مجموعه پیام های آموزشی با 
موضوع پیشگیری از آسیب های 

شب چهارشنبه ی آخر سال
پذیرم. نمی  مادرم  دل  لرزاندن  برای  را  بهانه ای   هیچ 
یک دنیا شادی و هیجان، به یک لحظه ی آرامش مادرانمان نمی ارزد.
بهار را با کاشتن بذر خاطرات تلخ در ذهن هموطنانمان آغاز نکنیم.

یک دنیا شادی و هیجان، به بهای لُکنت زبان کودکی خردسال 
نمی ارزد.

 شادی و هیجانی که پایان بخش شادی دیگران باشد، محکوم به فناست.
در آستانه ی نوروز خاطره ای تلخ و اندوهبار برای خانواده ی خود 

رقم نزنیم. 
بازی ها و سرگرمی های سالم، مفرح و بی خطر، وجهه ی فرهنگی 

جامعه  را تهدید نمی کنند.
برای پیشگیری از آسیب به فرزند خود، آنها را در پرمخاطره ترین 

شب سال همراهی کنیم.
فرزندانمان را با دستان خود در صف کودکان و نوجوانان قربانی 

رفتارهای پرخطر قرار ندهیم.
برای توجیه آزار و اذیت دیگران، به رفتارهای غلط شب چهارشنبه ی 

آخر سال مهر تأیید نزنیم.
خطر تنها در آتش و سوختن محدود نمی شود؛ به پیامدهای تلخ 

صداهای ناهنجار نیز بیندیشیم.
رفتارهاي نابهنجار شب چهارشنبه ی آخر سال، از مصادیق اخالل در 

نظم و امنیت عمومی است.
در آستانه ی شکوفایی طببیعت، سرنوشت خود و فرزندانمان را به 

طوفان حوادث خودساخته نسپاریم.
نسخه ی اصل چهارشنبه ی آخر سال، حسرت و اندوه بی پایان را 

میهمان سفره ی هیچ پدر و مادری نمی کرد.
شیرینی  و  تلخی  سال،  پایانی  روزهای  در  ما  رفتار  و  نگرش 

خاطراتمان را در آستانه ی بهار رقم می زند.
آیین های سنتی پذیرفته شده در تاریخ جوامع، هیچ شباهت و 

ارتباطی با جرم و هنجارشکنی نداشته اند.
نشاط بهاری را با صداهای ناهنجار، از دل های نازک و مهربان 

پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان نگیریم.
مصادیق رفتارهایی که موجب آزار دیگران می شود را در جمع های 

خانوادگی برشمرده و نکوهش کنیم.
تاوان رفتارهای پرخطر و غلط »چهارشنبه سوری تحریف شده« را 

گروه های آسیب پذیر جامعه می پردازند.
حساب آیین های تحریف شده را از سنت های ارزشمند و پسندیده 

جدا کنیم تا به فرهنگمان آسیبی نرسد.
آسیبهای جسمی و روحی شب چهارشنبه آخر سال، محصول 

شادیهای دروغین آمیخته با غفلت است.
اجازه  ندهیم رفتار فرزندانمان دلخواه تاجران بی رحمی باشد که 

آرامش و سالمتی دیگران را به تاراج می گذارند.
فرصت هنوز باقی است، برای آن خانواده ای که سالمتی فرزندانش را 

به تاجران رفتارهای پرخطر نفروخته است.
مراسمی که هر سال عید تعدادی از هموطنان ما را به عزا تبدیل 

 کند، خرافه و ابزار تهاجم فرهنگی است.
ماهیت رفتارهای ما در جامعه، بیانگر سطح فرهنگ عمومی ماست؛ 

نقش خود را در ارتقاء فرهنگ ناچیز نشماریم.
پیامدهای تلخ تحریف مراسم »چهارشنبه سوری« را بهتر از هر کس 

خانواده های غصه دار سال های گذشته درک می کنند.
خرید مواد منفجره و آتش زا، آبیاری بذر وحشتی است که به دست 

مافیای تولید و توزیع این مواد کاشته می شود.
آیین چهارشنبه سورِی دیروز، آلودگی ها را به دست آتش می سپرد؛ 
 رفتارهای پرخطر امروز، دسته گل های پاک باغ زندگی مان را .... 
خرید وسایل پرخطر، استقبال از رفتارهای مخاطره آمیزی است که 

آرامش و آسایش بسیاری از هم وطنان مان را به حراج می گذارد.
پلیسی که همواره با مردم، برای مردم و در کنار مردم است، تفاوت 
 معنادار سنت گرایی و قانون گریزی را به خوبی تشخیص می دهد.  
بهار فصل شکفتن و فصل امید و نشاط و شادابی است. در آستانه ی 

بهار، سالمتی و آرامش هموطنان خود را به مخاطره نیندازیم.
از غفلت فرزند ما، رؤیای  انفجار برخاسته  اجازه ندهیم صدای 
کند. تبدیل  کابوس  به  را  ایرانی  بانوی  یک  حتی  شدن   مادر 

رفتارهای پرخطر و آسیب های شب چهارشنبه ی آخر سال، نتیجه ی 
 غفلت هایی است که به بهانه ی سنت گرایی در جامعه رخ می دهد.
کاش به دور از صداهای گوشخراش و سوانح دلخراش، به استقبال 
 نغمه  ی گوش نواز پرندگان و و شمیم دل نواز گل های بهاری برویم. 
پدران و مادران آگاه به عنوان نخستین آموزگاران جامعه، تفاوت 
مفهوم »سنت گرایی« و »مردم آزاری« را از کودکی به فرزندانشان 

می آموزند.
گام نخست برای پیشگیری از سوانح دلخراش روزهای پایانی سال، 
برخورداری از نگاه واقع بینانه و منطقی به ماهیت تحریف شده ی 

مراسم چهارشنبه سوری است.
شادی و هیجانی که زمینه ی تخریب اموال عمومی، مزاحمت و 
ناامنی در آستانه ی نوروز را فراهم می کند، آبی است که به آسیاب 

گروه های مافیایی قاچاق مواد منفجره ریخته می شود. 
انتظار به حق مردم قانونمدار از پلیس، برخورد مقتدرانه با مصادیق 
ناامنی و مزاحمت هایی است که با برچسب »چهارشنبه سوری« 

اهداف تجاری گروه های مافیایی را تأمین می کند.

افزایش  با  مجلس  گذشته  روز 
کرد. موافقت  سربازان   حقوق 
سال۱۴۰۰،  پایانی  ماه های 
ماه هایی پرحاشیه برای سربازان 
بود؛ خبرهای زیادی در این چند 
با سربازی منتشر  ماه در رابطه 
شد؛ از خرید سربازی و سربازی 
حرفه ای گرفته تا افزایش حقوق 
برای سربازان؛ شروع همه خبرها 
رابطه  در  خبری  انتشار  از  نیز 
برای  سربازی  خرید  امکان  با 
آغاز  کشور  از  خارج  مشموالن 
که  بود  آمده  خبر  این  در  شد؛ 
مشموالن غایب خارج از کشور 
دارند؛  را  سربازی  خرید  امکان 
پس از آن خبری منتشر شد که 
این موضوع برای مشموالن غایب 
خواهد  صادق  هم  کشور  داخل 
بود و آنها هم با شرایطی امکان 
 خرید سربازی را خواهند داشت.

یکی از اخباری که در این مدت 
و با آغاز زمزمه های خرید سربازی 
سر و صدا کرد، موضوع حقوق 
که  بود  شده  قرار  بود؛  سربازان 
خرید  محل  از  که  بودجه ای  با 
حقوق  می شود،  تامین  سربازی 
یابد؛  افزایش  نیز  سربازان  سایر 
اما پس از مدتی خرید سربازی 
بودجه ای  بنابراین  شد؛  منتفی 
هم برای افزایش حقوق سربازان 
وجود نداشت و احتمال منتفی 
سربازان،  حقوق  افزایش  شدن 
نمایندگان  اما  گرفت؛  قوت 
مجلس اذعان داشتند که این طور 
نیست و حقوق سربازان افزایش 
باالخره  گذشته  روز  می یابد؛ 
 افزایش حقوق سربازان تایید شد.
بر این اساس، در اجرای ماده)۴۹( 
عمومی،  وظیفه  خدمت  قانون 
مجرد  وظیفه  سربازان  حقوق 

مشغول در مناطق غیر عملیاتی 
درصد)%۶۰(،  شصت  حداقل 
مجرد  وظیفه  سربازان  حقوق 
عملیاتی  مناطق  در  مشغول 
حداقل هفتاد و پنج درصد)%۷۵( 
متاهل  سربازان  حقوق  و 
نوددرصد)۹۰%( حداقل دریافتی 
کارکنان نیروهای مسلح مبتنی 
بر قانون مدیریت خدمات کشوری 
تعیین می شود و دستورالعمل 
و  تحصیالت  به  باتوجه  آن 
کل  ستاد  توسط  آنان  درجات 
تهیه می شود.  نیروهای مسلح 
حقوق  حداقل  دیگر  عبارتی  به 
سربازان در سال آینده به بیش از 
۳میلیون تومان برسد و میانگین 
حقوق سربازان نیز به ۴میلیون 
تومان نزدیک می شود که نسبت 
به دو سال پیش حدود ۱۰برابر 

افزایش حقوق را شاهد هستیم.

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
همکاری های  به  توجه  با  گفت: 
مرتبط  وزارتخانه های  خوب 
سود  واریزی  شاهد  امیدوارم 
دوبرابر  و  باشیم  عدالت  سهام 
سهامداران  گذشته  سال 
کرد. خواهند  دریافت   سود 
سه  روز  جهرمی  بهادری   علی 
شنبه در نشست خبری با تبریک 
اعیاد شعبانیه، در تشریح مصوبات 
هفته گذشته دولت اظهار داشت: 
با توجه به تاکید رییس جمهور 
جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار 
 به ریاست معاون اول برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیمات 
مهمی برای کاهش و کنترل قیمت 
ها اتخاذ شد به ویژه تامین ارز مورد 
نیاز و کاهش قیمت برنج و گوشت. 
از صنعت معدن هم خواسته  و 
شده تا کاالها با ۲۰ تا ۵۰درصد 

 کاهش قیمت به نردم عرضه شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: با توجه 
انقالب  معظم  رهبر  تاکید  به 
برای کنترل قیمت لوازم خانگی 
تا  اخیر شاهد کاهش ۵  در ماه 
۱۳ درصدی لوازم خانگی تولید 
ایک  امیدوارم  و  بوده ایم  داخل 
برود. پیش  جدیت  با   مسیر 
رسانی  اطالع  شورای  رییس 
دولت درباره سهام عدالت گفت: 
تا پایان امسال سود سهام عدالت 
به  توجه  با  و  شود  می  توزیع 

همکاری های خوب وزارتخانه های 
واریزی  شاهد  امیدوارم  مرتبط 
و  باشیم  عدالت  سهام  سود 
سهامداران  گذشته  سال  دوبرابر 
کرد. خواهند  دریافت   سود 
تسهیل  درباره  جهرمی  بهادری 
صدور مجوز کسب و کار و اهمیت 
از  سال   ۱۳ داشت:  اظهار  آن 
تصویب قانون گذشته و با توجه 
به کوتاهی ها در سنوات گذشته 
مشکالتی در صدور مجوز وجود 

داشت.

توزیع سود سهام عدالت تا پایان امسالافزایش حقوق سربازان قطعی شد

 هفت کارآفرین منتخب البرز تجلیل شدند 
هفت کارآفرین برتر کشوری و استانی سال ۱۴۰۰ استان البرز روز سه 
 شنبه در آیینی با حضور مسووالن استانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این آیین که توسط اداره کل تامین اجتماعی استان البرز 
برگزار شد، حمید رضا کشاورز توچایی مدیر عامل شرکت کروز 
 کرج به عنوان کارآفرین برتر و منتخب کشوری شناخته شد.
از  لذیذ  آماده  نراقی مدیر عامل شرکت  همچنین علی نصر 
تلیسه  پاک  شرکت  عامل  مدیر  علیمردانی  مهدی   ، کرج 
سله  شرکت  عامل  مدیر  جعفری  محمد  رضا   ، هشتگرد  از 
عامل شرکت  مدیر  ، سید جالل حسینی خواه  کرج  از  بن 
پاک  عامل شرکت  قنبر سلمانی مدیر   ، از کرج  مارال چرم 
از شرکت قطر آب سپهر  زادوریان  از فردیس و مارتین  فرم 
شدند. تجلیل  استانی  منتخبان  عنوان  نظرآبادبه  از   البرز 
»داوود سعدزاده « مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز گفت: 
امسال به نام سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از سوی 
مقام معظم رهبری نامگذاری شد و بر همین اساس توجه به 
قرار گرفت. اداره کل  اولویت کاری  البرز در  تولید در   بخش 

ترین شرکای  اصلی  از  یکی  عنوان  به  کارفرمایان  افزود:  وی 
تامین  در  بسزایی  نقش  اجتماعی  تامین  سازمان  اجتماعی 
دارند. اجتماعی  تامین  سازمان  تعهدات  ایفای  و   منابع 
کارآفرینی  ضمن  افراد  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
شغلی  امنیت  در  موثری  نقش  گذاری  سرمایه  و 
کنند. می  کمک  ملی  اقتصاد  به  و  داشته   کارگران 
سعد زاده گفت: یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی زنده نگه 
داشتن و پویایی تولیدات داخلی است که با وجود مشکالت 
کارفرمایان  تالش  و  همت  به  خارجی  و  داخلی  فراوان 
است. فعال  و  پویا  امروز  تولید  حوزه  و  هستیم  آن   شاهد 
این مسوول بیان داشت: اداره کل تامین اجتماعی با تعمیم 
در  اساسی  نقش  اجتماعی  های  بیمه  انواع  گسترش  و 
پشتیبانی و صیانت از عوامل تولید داشته و به منظور افزایش 
کرد. خواهد  حمایت  کارآفرینی  جامعه  از  تعامالت   این 
تامین اجتماعی استان البرز ۳۰ هزار کارگاه تولیدی و خدماتی 

تحت پوشش دارد.

شماره ۶۰/ اسفند ماه ۱۴۰۰



۶  شهرستانها

جانشین معاونت اجتماعی پلیس البرز در 
دیدار با خانواده های شهید »کامبیز سنچولی 
» وجانباز »علیرضا غفارزاده« گفت: خانواده 
امام  راه  پشتیبان  وجانبازان  شهدا  معظم 
 ومقام معظم رهبری«مدظله العالی« هستند .
سرهنگ » شهریار ندرلو » در این دیدار 
شهید  همچون  شهیدانی  اینکه  بیان  با 
رنجبر  که در راستای اجرای عدالت وانجام 
شهادت  به  مظلومانه  شکل  به  وظیفه 
رسیدند گفت:تمام شهداوجانبازان  نیروی 
های شهدا  وآرمان  انقالب  پای  انتظامی  

به  شهدا  این  بایست  می  و  اند  ایستاده 
گردند.   معرفی  جامعه  برای  الگو   عنوان 
جایگاه  از  شهداء  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  هستند،  برخودار  باالیي  منزلت  و 
آرامش و امنیتي که امروز بر جامعه حاکم 
ازخودگذشتگي  و  فداکاري  ثمره  است 
زنده  و  است  عزیز  شهیدان  پاک  خون  و 
باعث  شهداء  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه 
 تداوم حرکت انقالب اسالمي خواهد شد.

سرهنگ ندرلو بیان داشت: انقالب اسالمي با 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ابتدا تاکنون 

در مقابل همه دشمنان ایستادگي کرده و 
پس از این هم به برکت شهدا و خانواده شهدا، 
 روز به روز قوي تر و مستحکم تر شده است.
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  جانشین  
انتظامی استان البرز در پایان خاطر نشان 
کرد: همانگونه که شهیدان در به ثمر نشستن 
انقالب اسالمی نقش تعیین کننده داشتند 
امروز خانواده های شهدا  وجانبازان در ادامه 
دادن راه آنان در حفظ و تداوم انقالب نقش 
مهمی دارند و همیشه والیت مداری خود 

را در تبعیت از والیت فقیه ثابت کرده اند .

ســاوجبالغ  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
گفــت: در بازدیــد مامــوران پلیــس نظــارت بر 
از ۷۵  اماکــن عمومــی شهرســتان ســاوجبالغ 
 واحــد صنفــی، ۲۵ واحــد متخلف پلمب شــدند.
سرهنگ ســلیمانی گفت: به منظور ســاماندهی و 
جلوگیــری از فعالیت غیرمجــاز واحد های صنفی، 
ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اجرای طرح 

 بازدیــد از اصناف را در دســتورکار خود قــرار دادند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبالغ: ماموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومی پس از هماهنگی با مقام 
قضایی از ۷۵ واحد صنفی مختلف در این شهرستان 
بازدید و ۲۵ واحد متخلف را به دلیل عدم رعایت قوانین 
 صنفی و بی توجهی به تذکر قبلی پلیس پلمب کردند.
ســرهنگ ســلیمانی، افزود: در اجرای این طرح، که 

با هــدف ارتقای امنیت اجتماعی در ســاوجبالغ به 
اجرا درآمد بــرای ۳۱ واحد صنفی متخلف اخطاریه 
 صادرشــد و ۱۹ واحــد دیگر تذکــر دریافت کردند.

بــه گفته فرمانده انتظامی شهرســتان ســاوجبالغ 
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی 
صنفی، موضوع را از طریــق تماس با ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

شهردار اشتهارد استان البرز اعالم کرد : این 
شهرداری با پیاده سازی روش مالیات بر ارزش 
 افزوده پس از چهار سال از بحران مالی عبور کرد.

جعفر حکیم زاده ماه گذشــته در گفت و گو 
بــا خبرنگار ایرنا افزود: با شــروع فعالیت دوره 
ششم شــورا و بر اساس قانون مالیات بر ارزش 
افزوده  طبق ســرانه جمعیت از سوی سازمان 
امــور مالیاتی اســتان البرز ماهانه مبلغ ســه 
میلیارد ریال به شــهرداری پرداخت می شد 
اما  این مبلغ جوابگــوی نه تنها فعالیت های 
 عمرانی حتی پرداخت حقوق پرســنل نبود.

وی اظهارداشــت: بــا پیگیری هــای صورت 
گرفتــه در بازنگــری پرداخت مبلــغ ارزش 
افزوده بر اســاس ســرانه جمعیت در سازمان 
امــور مالیاتــی اکنــون این مبلــغ ماهانه به 
 حدود ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته اســت.

حکیم زاده اظهارداشــت: همچنین با تشکیل 
کمیته درآمدی شهرداری از مردادماه سال جاری 
تاکنون بیــش از ۱۴۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون 

 و ۷۴۰ هزار ریال درآمد کســب شــده است.
وی گفت: با تحقــق این مهم پرداخت حقوق 
کارکنــان کــه با ۲ مــاه تاخیر صــورت می 
 گرفــت اکنون بــه موقع پرداخت می شــود.

شهردار اشــتهارد افزود: پیش بینی می شود  
در ســال آتی بــا افزایش درآمدهــای پایدار 
بتــوان عالوه بر حقوق نســبت بــه پرداخت 
 مزایای و خدمات رفاهی به پرسنل اقدام کرد.

وی در ادامــه بــه اقدامات صــورت گرفته  از 
زمان شروع شورای ششم  )مردادماه( تاکنون  
اشــاره کرد و گفت: ترمیم و روکش و آسفالت، 
جدولگذاری و هدایت آبهای ســطحی و اتمام 
عملیات المان شــهدای گمنام در بوســتان 
سعدی، احداث گلخانه، شستشو و ضد عفونی 
جــداول و باکس هــای زبالــه و خودروهای 
 برون شــهری از جملــه این اقدامات اســت.

وی اظهارداشــت: بازگشــایی معابر در بافت 
فرســوده، نامگذاری خیابــان ها، نصب عالئم 
ترافیکی، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، 

الیروبی کانال هــای فاضالب، هرس درختان، 
تامین روشنایی پارک ها، نصب مجموعه بازی 
و تعمیر وسایل بازی پارک ها از دیگر اقدمات 

صورت گرفته در این شهر به شمار می رود.
شهردار اشتهارد گفت: راه اندازی سالن ورزشی 
حجاب، برگزاری مراسم یادواره شهدا، یاد یاران 
و تجلیل از رزمندگان و آزاده ها، برگزاری مانور 
پدافند غیر عامل، و مشــارکت در راهپیمایی 
۱۳ آبان، پیاده روی اربعین حسینی، تجلیل از 
پرستاران و نیروهای آتش نشانی، دیدار مردمی و 
فعال سازی کمیته های درآمدی و سرمایه گذاری 
 از برنامه های اجرا شــده این شهرداری است.

حکیم زاده، روکش آسفالت و خرید قیررایگان، 
نصب تلویزیون شهری و بازنگری در مبلغ ارزش 
افزوده بر اساس سرانه جمعیت را از برنامه های 

در دست اقدام این شهرداری عنوان کرد.
این مســوول در پایان بــه برنامه های آتی 
این شهرداری اشــاره کرد و افزود: ایجاد پایانه 
مســافربری و حمل بــار، راه انــدازی پارک 

فرهنگی، احــداث کتابخانه در جــوار گلزار 
مطهر شهدای گمنام )بوستان سعدی(، جذب 
سرمایه گذار در ایجاد نهالســتان، راه اندازی 
بازار میــوه و تره بار، تولید آســفالت از لجن 
های اســیدی با مشارکت شرکت های دانش 
بنیان و جذب ســرمایه گذار در احداث کافی 
 شــاپ از برنامه های آتی شــهرداری اســت.

الزم به ذکراســت باتمام این تفاســیراین 
شهرداری همچنان موفق به پرداخت معوقات 

دوسال پیش چندین روزنامه نشده است.

خانواده معظم شهدا وجانبازان پشتیبان راه امام ومقام معظم رهبری«مدظله العالی« هستند 

 پلمب 25 واحد صنفی متخلف در ساوجبالغ

 شهرداری اشتهارد از بحران مالی عبور کرد

 سرگرد مصطفی محمدی معاون اجتماعی فرماندهی 
اصحاب  از  جمعی  با  ساوجبالغ  شهرستان  انتظامی 
 رسانه و فعاالن فضای مجازی دیدار و گفتگو کردند.

 در جلسه ای که به میزبانی معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی شهرستان ساوجبالغ با فعاالن فضای مجازی 
برگزار شد از عملکرد و دغدغه های نیروی انتظامی 
در شهرستان مطرح شد که در این خصوص سرگرد 
عنوان  به  انتظامی  داشت:نیروی  بیان  با  محمدی 
متولی ایجاد نظم و امنیت همواره تمام تالش خود را 
کرده است تا بتواند معضالت اجتماعی را در کمترین 
رسانه  اصحاب  و  مردم  همکاری  با  و  ممکن  زمان 
 شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کند.

 وی در ادامه گفت:که بیشترین دلیل سرقت در شهرستان 
عدم استفاده درست از وسایل امنیتی می باشد و از اصحاب 

رسانه و فعاالن فضای مجازی انتظارداریم موضوعات و 
هشدارهای پلیس را به شهروندان  اطالع رسانی کنند 
 تا کمتر شاهد سرقت اموال دراین شهرستان باشیم.

کالنتری  ایجاد  تاکیدبر  ضمن  محمدی  سرگرد 
اینکار  یادآورشد:   شهرستان  مختلف  نقاط  در  های 
خدا  امید  به  و  می باشد  پیگیری  و  اقدام  دست  در 
استان  انتظامی  نیروی  محترم  فرمانده  پیگیری  و 
میشود. محقق  زودی  به  امر  این  شهرستان   و 

در ادامه معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی بااشاره به 
ساماندهی معتادین افزود: ما برای نگهداری و بازپروری 
معتادین نیاز به مکان های بیشتری داریم که البته در 

برای  بهتری  ساماندهی  تا  استان تالش شده  سطح 
نگهداری معتادین اتخاذ شود و قراراست که برای رفع 
گیرد. صورت  اساسی  تدبیرواقدام  یک   معضل   این 

 در پایان سرگرد محمدی خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه 
و فعاالن فضای مجازی نقش مهمی در جامعه دارند و 
نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت در شهر نیاز به 
همکاری هر چه بیشتر با این عزیزان دارد و فعاالن فضای 
مجازی می توانند با تعامل و هم اندیشی که با نیروی 
انتظامی دارند امنیت روانی را بر جامعه حاکم کنند لذا 
با انسجام و همدلی اصحاب رسانه در استان مشکالت را 

حل خواهیم کرد.

فرماندار فردیس گفت: سالن چندمنظوره ورزشی 
طبقاتــی که از ماه هــا پیش در اختیار دانشــگاه 

علوم پزشــکی اســتان البرز قرار گرفته بود دوباره 
 بــه اداره ورزش و جوانــان تحویل داده می شــود.
»ابوالفضل اینانلو«  روز سه شنبه در نشست ستاد 
ســاماندهی امور جوانان، شــورای ورزش و ورزش 
همگانی شهرســتان فردیس افزود: در زمان حاضر 
این ســالن  به عنوان نقاهتگاه بیمــاران کووید۱۹ 
 در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان البرز است .

وی بیان داشــت: بســیاری از جوانان شهرســتان 
فردیس  اشــتیاق بــه ورزش دارند اما مســووالن 
 زمینــه را بــرای ورزش آنــان فراهم نکــرده اند.

فرمانــدار فردیس گفــت: ورزش همگانی فردیس 

نیازمنــد تقویت اســت پــارک ها و مــکان های 
مناســب بــرای ایــن ورزش در این شهرســتان 
 فراهــم شــود تــا راح تــر ورزش انجــام شــود.
رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فردیس 
نیز گفت: ســرانه ورزشــی برای هر نفر در فردیس 
۳۲ صدم متر مربع اســت  که این  شهرســتان پر 
 جمعیت نیازمند توجه مســوالن اســتانی است.

»ســعید کولیوند« افزود: این شهرستان با کمبود 
زیرساختهای مواجه اســت،  اولویت اول  فردیس 
راه انــدازی خانــه جوان اســت زیراهیــات های 
 ورزشــی این شهرســتان افتخاری کار می کنند.

مدیرعامل ســازمان فرهنگی،ورزشــی و اجتماعی 
شــهرداری فردیس نیز گفــت: در بودجه ســال 
۱۴۰۱ یک میلیــارد تومان برای اوقــات فراغت و 
همچنیــن ورزش محالت ، همگانــی و برگزاری 
 مســابقات برنامه های خوبی دیده شــده اســت.

»علی اصغر ســلیمانی« افزود: در خصوص ورزش 
همگانی ایستگاههای ورزشی با کمک هیات های 
ورزشی شهرستان در حال راه اندازی است ؛شورای 
شهر فردیس نسبت به حق الزحمه مربیان ورزشی در 
سال گذشته الیحه را مصوب کردند و کمیته انطباق 

تایید شد

 تعامل بیشتربارسانه ها،نقطه قوت سازمانهاست

سالن چندمنظوره طبقاتی دوباره به ورزش فردیس تحویل می شود

اخبار

دیدار مدیریت شهری مشکین 
دشت با تعدادی از یادگاران 

دفاع مقدس و جانبازان سرفراز 
شهر به مناسبت روز جانباز

 به مناســبت فرا رسیدن اعیاد شــعبانیه و میالد با 
سعادت حضرت ابالفضل العباس)ع( و روز جانباز شهردار 
، اعضا شــورای اســالمی ، فرمانده حوزه بســیج ۳۲۱ 
شــهید باهنر و دیگر همراهان، با تعــدادی از یادگاران 
 و جانبــازان دوران ۸ ســال دفاع مقــدس دیدار کردند.
مدیریت شهری و فرماندهی حوزه بسیج شهید باهنر در این 
دیدارها ضمن قدردانی و تجلیل از این عزیزان از ایشان به 
عنوان اسطوره های مقاومت و ایثار نام بردند و یادآور شدند 
که با بزرگداشت چنین روزهایی می توان یاد و خاطرات 
 دوران دفاع مقدس را همیشــه زنده و جاوید نگه داشت.
ااین دیدارها که در منزل جانبازان سرافراز ) علیمحمدی 
و کوهستانی( انجام پذیرفت ضمن بیان خاطرات دوران 
هشت سال دفاع مقدس توسط این عزیزان با اهدا لوح ، 
هدیه و دعا برای سالمتی همه این عزیزان پایان پذیرفت.

برگزاری اردوی جهادی 
بهزیستی شهرستان فردیس

اداره بهزیســتی فردیس همزمان با اعیاد شعبانیه در 
اسفند ماه اردوی جهادی برگزار کرد.در این اردوی جهادی 
،اداره بهزیســتی شهرســتان فردیس به مناسبت اعیاد 
شعبانیه به مددجویان تحت پوشش سبد کاال توزیع نمود. 
همچنین تعداد ۱۵۰ پرس طعام گرم توسط گروه جهادی 
شــهید محمد اکبری بین افراد کارتن خواب در مناطق 

شهرستان فردیس توزیع شد.

دیدار مدیریت شهری هشتگرد 
با جانبازان سرافراز دوران دفاع 

مقدس

 به مناســبت فرا رســیدن اعیاد شــعبانیه و والدت 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ، مهندس یعقوبی 
شهردار هشــتگرد ، مهندس افشــاری رئیس شورای 
اســالمی شــهر و حاج رضا واحدی عضو شورا به همراه 
جنــاب صالحی رئیس بنیاد شــهید و آقای حاجی پور 
رئیس بنیاد حفظ و نشــر آثار و ارزش های دفاع مقدس 
با حضور در منزل تعدادی از جانبازان عزیز ســاکن شهر 
 هشــتگرد این روز را به آنهــا تبریک و تهنیت گفتند .

شماره ۶۰/ اسفند ماه ۱۴۰۰
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عضو شــورای شــهر کرج با اشــاره به اینکه کلیه 
مالحظــات اجرایی شــهرداری در لوایــح و طرح ها با 
حسن اعتماد توسط شورا در نظر گرفته می شود گفت: 
این در حالی اســت که در موارد مهمی سیاســت های 
 شــورا توســط شــهرداری نادیده گرفته می شــود.

 مجتبی حاجی قاسمی در نطق پیش از دستور چهل 
و دومین جلسه رسمی شــورا با اشاره به اینکه شورای 
شهر نقش سیاســتگذاری و تقنینی دارد و شهرداری 
نیز شــان اجرایی دارد، اظهار کــرد: در هفت ماه و نیم 
گذشــته تاکنون همه مالحظات اجرایی شــهرداری 

 در لوایح و طرح هــا را در نظر گرفته ایم و همراه بودیم.
وی ضمــن ابــراز تاســف از اینکه در مــوارد مهمی 
سیاست های شــورا رعایت نشده اســت، گفت: زمان 
بررسی متمم بودجه سال ۱۴۰۰ بسیاری از موراد مدنظر 
شــهرداری در حوزه منابع انسانی را در نظر گرفتیم. اما 
با توجه به اینکه امکان ایجاد ســطح مناسبی از عدالت 
عملکردی و نظام جبران خدمات عادالنه وجود نداشت 
 مقرر شد عدالت توزیعی به عنوان حداقل اقدام برقرار شود.
حاجی قاســمی در تعریــف عدالــت توزیعی گفت: 
دو نفــری که کاری مشــترک انجــام می دهند و یک 

جایگاه دارند جمع دریافتی ســاالنه آنها فــارغ از نوع 
قراردادشــان بهم نزدیک شــود برای تحقق این مهم 
 ابزاری مانند عیدی و پاداش آخرســال پیشــنهاد شد.  
دبیر شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه عدالت توزیعی 
مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: شعار عدالت توزیعی 
بین منابع انسانی از سوی سیزده نفر عضو شورا در زمان 
انتخابات اعالم شــد و پــس از آن نیز در متمم بودجه 
منعکس شد که متاسفانه از ســمت شهرداری نادیده 
گرفته شد و عمال اولین فرصت شورا برای اجرایی کردن 

یکی از شعارهایش از دست رفت.

بودجه ســال ۱۴۰۱ شــهرداری کرج بــا رقم ۶ 
هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به تصویب رســید 
کــه ۶۱ درصــد آن به اعتبــارات عمرانی اختصاص 
یافته و بیشــترین اعتبار در حوزه عمرانی به بزرگراه 
 شمالی با رقم ۴۰۰ میلیارد تومان تعلق گرفته است. 
عمار ایزدیار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه  شورای 
اسالمی شهر کرج با اعالم این خبر که بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری کرج در قالب ۴۸ جلسه کمیسیون تلفیق به 
تصویب رسید؛  مبلغ کل بودجه سال آتی شهرداری کرج 
را ۶ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: مجموع 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری کرج  ۳۹ درصد هزینه های 
 جاری و ۶۱ درصد اعتبارات عمرانی را شامل می شود. 
 وی با اعالم ســهم  بودجه مناطق ده گانه از مجموع 
بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری کــرج، اظهار کرد:  منطقه 

یــک ۳۵ میلیــارد،  منطقه دو ۲۶ میلیــارد و ۵۵۰ 
میلیــون، منطقه ســه ۳۱میلیــارد و ۱۰۰ میلیون، 
منطقه چهار ۵۵ میلیارد، منطقــه پنج ۲۸ میلیارد، 
منطقه شش ۳۴ میلیارد، منطقه هفت ۴۰ میلیارد، 
منطقه هشــت ۲۵  میلیارد،  منطقه نُه  ۲۲ میلیارد 
و منطقه ده شــهرداری کــرج ۳۳ میلیارد از مجموع 
ایــن بودجه را در ســال آینده  بــرای فعالیت های 
 جــاری و عمرانــی به خــود اختصاص مــی دهند. 
 این عضو شــورای اســالمی شــهر کرج، با اشاره به 
بودجه ســازمان های مختلف شهرداری کرج، گفت: 
ســهم بودجه ســازمان عمران و بازآفرینی به عنوان 
بــازوی اجرایی مدیریت شــهری در حــوزه عمران 
۲۹۷ میلیارد تومان از  بودجه ســال آتی شــهرداری 
کرج اســت که بخــش عمده آن به حوزه آســفالت 
 و احــداث پــروژه های عمرانــی اختصــاص دارد. 
 وی افزود: سازمان آتش نشــانی ۵۴ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون،  سازمان مدیریت آرامستان ها ۵۳ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون،  سازمان مدیریت  پسماند ۷۵ میلیارد و 
۹۵۰ میلیون،  سازمان حمل و نقل ریلی ۳۰۰ میلیارد، 

ســازمان حمل و نقل، بار و مسافر ۴۵ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون، سازمان ساماندهی مشاغل شهری ۲۱ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون،  سازمان سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد، 
سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری ۳۵۵ میلیارد،  
سازمان فرهنگی اجتماعی ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و  
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ۷۵ میلیارد و ۳۵۰ 
میلیون تومان را از بودجه ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی 
 شهرداری کرج در سال آتی  به خود اختصاص داده اند. 
 ایزدیار با اشــاره به بودجه ســال آینده  معاونت ها و 
حوزه های خدمات رسانی شهرداری کرج، بیان کرد: 
در ســال آینده  ۳۸۰میلیارد تومــان به تملکات در 
اداره کل امالک شــهرداری کرج اختصاصیافته است. 
همچنین مبلغ ۹ میلیاردو ۷۰۰ میلیون به حوزه برنامه 
ریزی،  ۹۱ میلیــارد تومان به معاونت حمل و نقل و 
ترافیــک،  ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون به حوزه خدمات 
شهر، ۶ میلیارد به حوزه شهرســازی،  ۴۹۷ میلیارد  
به معاونت فنــی و عمرانی،  ۱۸۱ میلیارد به معاونت 
مالی و اقتصادی و ۱۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون  تومان 
 به حوزه مدیریت بحران اختصاص داده شــده است.

وی اضافه کــرد: همچنین  مدیریت شــهری کرج 
مبلغ ۴۰۰ میلیــارد تومان از بودجــه ۶ هزارو ۱۰۰ 
میلیاردی شهرداری کرج در ســال آتی را به احداث 
پــروژه  بزرگراه شــمالی اختصاص داده اســت که 
امیدواریــم بــا تخصیص اعتبــارات دولتی شــاهد 
 پیشرفت قابل توجهی  در احداث این  بزرگراه باشیم.

وی بــا بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری کرج 
بــه حوزه فرهنگ و هنر  توجه ویژه داشــته اســت؛ 
افزود:  احداث دو پالتو در شــهر کرج،  اختصاص دو 
میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان به ۵۵۰ پایگاه بســیج 
شــهر برای تقویت برنامه های فرهنگــی این پایگاه 
ها، احــداث تعداد قابــل توجهی غرفه های ســازه 
سبک ذیل ســازمان ساماندهی بازارها و فراورده های 
کشاورزی شهرداری کرج جزو اهم اقداماتی است که 
در سال آتی شــاهد اجرای آن توسط عوامل اجرایب 
 شــهرداری کرج در حوزه های مختلف خواهیم بود. 
همچنین اختصاص رقم ۳۸۰ میلیارد تومانی به تملکات 
و اعتبار ۴۰۰میلیارد تومانی به بزرگراه شمالی از موارد 

قابل توجه در بودجه سال آتی شهرداری کرج است.

 لزوم اجرای سیاست های شورا توسط شهرداری

 6100 میلیارد تومان بودجه سال آتی شهرداری کرج
اخبار

افزایش نرخ کرایه تاکسی و 
اتوبوس در سال آینده

سخنگوی شورای شهر کرج از افزایش ۳۰ درصدی کرایه 
 تاکسی و ۲۰ درصدی کرایه اتوبوس در سال آینده خبر داد.

علی قاســمپور در نشســت مطبوعاتی  بعد از چهل و 
یکمین جلسه رسمی شورای شــهر  اظهار کرد: در این 
جلسه دو الیحه دو فوریتی ارائه شده از سوی شهرداری 
به تصویب رســید که یکی از آنها به سازمان فرهنگی و 
 دیگری هم به سازمان حمل و نقل بار و مسافر مرتبط بود.

وی با بیان اینکه الیحه سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
به موضوع افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس در سال آینده 
اشاره داشت، گفت: با تصویب این الیحه، کرایه تاکسی در 
خطوط مختلف کــرج ۳۰ درصد و کرایه اتوبوس هم در 
 بخش خصوصی و هم سازمانی ۲۰ درصد اضافه می شود.
قاسمپور در ادامه به الیحه دوفوریتی سازمان فرهنگی هم 
اشاره کرد و توضیح داد: تعدادی اماکن و سالن ورزشی در 
اختیار سازمان فرهنگی شهرداری قرار دارد که طی دو سال 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در مقاطع مختلف 
 تعطیل و متحمل ضرر و زیاد اقتصادی زیادی شــدند.

این مســئول تاکید کرد: در شــش پیکی کــه از زمان 
شیوع کرونا پشــت ســرگذرانده ایم، به دلیل تعطیلی 
پی در پــی فضایی که اجاره کرده بودند، نتوانســته اند 
 از پــس پرداخــت اجاره هــای تعییــن شــده برآیند.

قاسمپور افزود: امروز شورای شهر برای حمایت از این افراد 
الیحه تمدید قرارداد این افراد تا پایان ســال ۱۴۰۲ را به 

تصویب رساند.

رئیس شورای شــهر کرج از ستاد فرماندهی 
ســازمان آتش نشانی و ایســتگاه های عملیاتی 
کــرد. بازدیــد  ایــن ســازمان  و ۱۰۶   ۱۰۲ 

 جواد چپردار در این دیدار ضمن بازدید از ماشین 
آالت و تجهیزات سازمان، از پیش بینی تدابیری به 
 منظور رفاه حال کارکنان این مجموعه خبر داد.
چپــردار، با بیان اینکه نیروهای آتش نشــان از 
سرمایه های مدیریت شهری هستند، رسیدگی 
به مشــکالت و دغدغه های این قشر را به منزله 
ارتقای ایمنی و ســالمت جامعــه ارزیابی کرد و 
گفــت: احداث کلینیک درمانــی ویژه نیروهای 

آتــش نشــانی از جمله برنامه هایی اســت که 
بــرای زحمت کشــان و نیروهای جــان برکف 
 این ســازمان باید به فوریت اندیشــیده شــود. 
وی، هماهنگی با مجموعه بانک شهر به منظور 
اختصاص تسهیالت مناســب به پرسنل آتش 
نشــانی را نیز از جمله اقداماتــی عنوان کرد که 
مقدمــات آن انجام شــده و بــا پیگیری رییس 
 ســازمان و مساعدت شــورا محقق خواهد شد.

رئیس شورای شهر کرج، با تاکید بر اینکه تجلیل 
از مقام آتش نشــان جزو وظایف ذاتی مجموعه 
شهرداری و شهر است، خاطرنشان کرد: برای تحقق 

بخشــی از این هدف، احداث پارک موضوعی و 
 آموزشی آتش نشانی را باید در دستور کار قرار دهیم.
به گفته این مســئول، همچنین با هدف تامین 
تجهیزات و امکانــات نیروهای پرتالش و ایثارگر 
این بخش، تاکید شــده است خرید خودروهای 
آتش نشانی با در نظر گرفتن دیدگاه ها و نظرات 
 کارشناســی متخصصان این حوزه انجام گیرد.

این بازدید همراه بــا  گفتمان صمیمانه رییس 
شورا که ناظر آن سازمان نیز می باشند در حضور 
پرسنل خدوم،پیش کسوت و عملیاتی آتش نشان 

و مدیران سازمان و مناطق شهری برگزار شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز در خصوص 
تعیین تکلیف وضعیت یکی از اعضای شــورای شهر کرج 
که چندی پیش به دلیل چندین اتهام دســتگیر شــده 
بــود، گفت: پرونــده وی همچنان باز اســت و تا برگزاری 
 دادگاه و حکم قطعی تکلیف نهایی مشخص نخواهد شد.
 حســن مددی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز، امروز در گفت  وگو با خبرنگار فارس در کرج، در خصوص 
یکی از اعضای شورای شهر که بنا به حکم قانون از حضور در 

صحن علنی شورای شهر تعلیق شده است، گفت: این تعلیق 
 تامادامی که نتیجه دادگاه مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان البــرز ادامه 
داد: اگــر بنا به تشــخیص دادگاه حکــم محکومیت این 
شخص قطعی شــود بنا به حکم صادر شده ضمن تعلیق 
 از شــورای شــهر ســایر احکام نیز اجرایی خواهد شــد.
وی در خصــوص حضــور عضــو علل البدل در شــورای 
شــهر به جای عضو تعلیق شــده، تصریح کرد: این اقدام 

طبق قانون شــوراهای اسالمی شهر بوده است؛ اما حضور 
 عضو تعلیق شــده به دســتور قضایی ممنوع خواهد بود.

گفتنی است آذرماه سال جاری بود که طی بیانیه ای از سوی 
دستگاه قضایی استان البرز اعالم شد؛ یکی از اعضای شورای 
شهر کرج به همراه شخصی دیگری که خارج از مجموعه 
شهرداری بوده به اتهام »تحصیل مال از طریق نامشروع« و 
»ادعای اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی« با دستور 
مقام قضایی از سوی اداره کل اطالعات البرز بازداشت شدند.

نایب رئیس کمیســیون تلفیق شــورای شهر کرج 
با بیــان اینکه شــهرداری خود را متعهــد به تامین 
مطالبات و حل دغدغه های ذهنی آتش نشــانان کند 
گفت: برای مســکن، معیشــت و اصالح ارتقای اداری 
 کارکنان آتش نشانی برنامه ویژه ای در نظر گرفته شود.

مریم قهرمانی صارم در نطق پیش از دســتور چهل و 
یکمین جلسه رسمی شــورای شهر کرج که با حضور 
نمایندگانی از سازمان آتش نشانان شهرداری برگزار شد، 
اظهارداشت: به نمایندگی از تمام اعضای شورای اسالمی 
شهر که در این جلسه حضور دارند باید بگویم در خصوص 

مطالبات آتش نشانان ، در کمیسیون تلفیق شورای شهر 
رسیدگی به مطالبات این قشر انجام شده و درراستای 
نزدیک کردن به استانداردهای سازمان آتش نشانی نیز 
 اقداماتی برای سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.

عضو شورای شهر کرج تصریح کرد: از جمله مواردی که با 
جدیت در این زمینه پیگیری شده ، مربوط به تجهیزات 
پرسنلی و تجهیزات و امکانات ماشین آالت آتش نشانی 
 است که بودجه خوبی در  کمیسیون تلفیق تصویب شد .

وی تاکید کرد: درخصوص معیشــت آتش نشــانان 
عــالوه بر اینکه اجرای قوانین کشــوری باید برای آنها 

انجام شــود باید مدیریت شــهری تعامالت زیادی با 
ســازمان شهرداریها داشته باشــد و وزارت کشور یک 
ســری مصوبات و اجازه اجرای برخی   قوانین را بگیرد 
 که در مســکن و معیشــت آنها بتوان ورود پیدا کرد.
قهرمانی صارم با اشاره به اینکه در بررسی ها تفاوتی بین 
فیش حقوقی پرسنل آتش نشانی کرج و آتش نشانی 
تهران وجود دارد، افزود: در بحث بیمه تکمیلی کارکنان 
آتش نشــانی کرج نیز در بودجه سال آینده دیده شده 
که البته این عزیزان در جریان امداد رسانی دچار آسیب 
 های جسمی می شوند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

نایب رئیس کمیســیون تلفیق شــورای شــهر کرج 
گفت:با توجه به شــرایط دشــوار اقتصــادی، ارتقای 
انگیــزه کاری آتــش  نشــانان به عنــوان رکن اصلی 
 ســرمایه  های این سازمان، مستلزم توجه جدی است.

قهرمانــی صــارم گفت: بیمــه و حمایت هــا از این 
عزیــزان بایــد به گونــه ای باشــد تا آتش نشــانان 
 بــا انگیــزه باالتــری در عملیــات ها حضــور یابند.

به گفته این عضوشــورای شــهر کرج؛ آتش نشانی از 
مشاغل سخت و پرمشغله می باشد و دراین زمینه باید به 

آن توجه ویژه داشت.

بازدید رئیس شورای شهر کرج از ستاد فرماندهی آتش نشانی 

پرونده قضایی عضو تعلیق شده شورای شهر کرج در حال بررسی است

 تاکید عضو شورای شهر کرج برای حل مشکالت معیشتی آتش نشانان

شماره ۶۰/ اسفند ماه ۱۴۰۰



معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: در 
پی انتشــار تصاویر مشاجره عوامل پیمانکار حوزه 
پسماند با پرسنل شاغل در یکی دیگر از شرکت های 
پیمانکاری همین حوزه، اقدامات نظارتی الزم جهت 
 رسیدگی فوری به مسئله در دستور کار قرار گرفت.
 ضمن قدردانی اظهار داشت: با توجه به قرارداد سازمان 
مدیریت پسماند با پیمانکار مورد بحث، دستورات 

الزم جهت رسیدگی فوری و برخورد جدی با عوامل 
شــرکت نامبرده از مبادی قانونی به این ســازمان 
ابالغ و مقرر شــد در لیست سیاه همکاری با تمام 
زیرمجموعه های شهرداری قرار بگیرد و مشارکت 
 کنندگان در این نزاع نیز از ادامه فعالیت معلق شوند.

وی افــزود: هیــچ یــک از دو طرف مشــاجره به 
صورت رســمی یا پیمانی با شهرداری کرج رابطه 
همــکاری ندارنــد لکن به جهــت رعایت اخالق 
اسالمی، پاسخگویی به احساسات پاک شهروندان 
و در راســتای مسئولیت های اجتماعی شهرداری 
مقرر گردید تا مسئوالن سازمان مدیریت پسماند 
از کارگــری که بــا وی رفتار نامناســبی صورت 
 گرفته، دلجویی کرده و رســماً عذرخواهی نمایند.

این مســئول خاطر نشــان کرد: ظاهراً و بر اساس 

بررســی های به عمل آمده اختالف نظر بر ســِر 
مالکیت حجمی از پسماندهای رها شده که جمع 
آوری شده بودند، موجب شده تا عوامل پیمانکار و 
کارگر یکی دیگر از شرکت های پیمانکاری با یکدیگر 
دچار اختالف نظر شوند که تصاویر باال گرفتن بحث 
فی مابین آنها در فضای مجازی منتشــر و موجب 
اطالع مسئوالن شــهری برای رسیدگی فوری به 

مسئله شد.
رضوانــی ادامه داد: بنده بــه نوبه خود از محضر 
همشهریان عزیزی که با مشاهده ویدئو دچار تکدر 
خاطر و آزردگی روحی شدند، صمیمانه عذرخواهی 
مــی نمایم و انتظــار می رود که ســازمان هایی 
همچون مدیریت پســماند در انتخاب پیمانکاران 
دقت نظر بیشــتری داشته باشــند تا دیگر شاهد 

 تکرار چنین صحنه های آزار دهنده ای نباشــیم.
معاون خدمات شــهری شهرداری کرج در ادامه به 
اقدامات این معاونت در راستای آماده سازی بهشت 
ســکینه )س( برای میزبانی از زائرین اهل قبور در 
روزهای پایانی سال و پیگیری مصوبات کمیته های 
ستاد استقبال از بهار اشاره کرد و گفت که خدمت 
 رسانی جهادی به شهروندان در دستورکار قرار دارد.

رضوانی تصریح کرد: آغاز طرح جمع آوری زوج و فرد 
زباله ها که منطقه چهارصد دستگاه به عنوان پایلوت 
انتخاب شــده، یکی از اقدامات مهم جاری معاونت 
خدمات شهری است و امیدواریم با فرهنگسازی، 
اطالع رسانی گســترده و آموزش های شهروندی 
بتوانیم گام مهمی در جهت تفکیک زباله از مبداء و 
تبدیل تهدیِد زباله ها به فرصت در شهرمان برداریم.

 عوامل خاطی پیمانکار حوزه پسماند اخراج شدند 
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اخبـــــار

سگ های بالصاحب از معابر 
 منطقه ۹ جمع آوری شدند

مدیــر منطقه ۹ شــهرداری کرج از جمع آوری ســگ های 
 بالصاحب از معابر ســطح منطقه به شیوه زنده گیری خبر داد.
آرش یگانی اظهار کرد: به منظور ارتقای سالمت و آرامش شهری 
و رضایت خاطر هرچه بیشتر شهروندان، همزمان با اجرای طرح 
پاکداشت شهر، طرح جمع آوری و زنده گیری سگ های ولگرد در 

منطقه ۹ اجرایی شد.
یگانــی با بیــان اینکه این طــرح با همکاری عوامــل اداره 
نظــارت بر جمع آوری و تنظیف ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری کرج در محالت منطقه اجرا شــد، افزود: سگ های 
بالصاحب جمع آوری شــده پس از واکسیناســیون و اقدامات 
 بهداشــتی به محل نگهداری سگ های ولگرد تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: عملیات زنده گیری سگ های بالصاحب به منظور 
تردد بدون حادثه شــهروندان از معابر شهری و با هدف رعایت 
مسائل بهداشتی و جلوگیری از بیماری های مشترک بین انسان و 

حیوانات صورت گرفته است.

32 هزار گل شب بو در 
عرصه های سبز منطقه کاشته شد

مدیر منطقه یک شهرداری کرج گفت: این منطقه با کاشت 
 بیــش از ۳۲ هزار بوته گل شــب بو به اســتقبال بهار می رود.

محمد گروسی اظهار داشت: در آستانه فصل بهار و به منظور ایجاد 
جاذبه بصری زیبا در فضای سبز شهری، ۳۲ هزار گل شب بو در 

میادین، لچکی ها و عرصه های سبز منطقه کاشته شد.
گروســی گفت: کاشــت گل و گیــاه در طرح اســتقبال 
از بهــار در پارک هــا و بوســتان ها و میادیــن و رفوژهــای 
 وســط خیابان هــا و معابــر ســطح منطقــه تــداوم دارد.  
وی گفت: این عملیات در پارک های سطح منطقه برای افزایش 
زیبایی بصری مناظر و نشاط و شادابی و رضایت مندی شهروندان 

و میهمانان نوروزی انجام می گیرد.

از  کــرج  شــهر  شــورای  نایب رئیــس 
تغییــر روگــذر بــه زیر گــذر بــه زیرگذر 
 ماهــان- ازادی و نحــوه قرارداد،انتقــاد کرد.
 علیرضا رحیمی در چهل و دومین جلســه 
رسمی شورای شهر کرج ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه به ویژه روز پاسدار، با انتقاد از وضعیت 
پروژه زیرگذر ماهان- آزادی اظهار کرد: اجرای 
این پــروژه با اعتبار اولیه ۴۷ میلیارد تومان و 
با ۵۰ درصد تهاتر، از ۱۹ خرداد ۹۹ آغاز شــد 
ولی با گذشت حدود سه ماه از شروع قرارداد، 
با یک صورت جلســه و بدون مصوبه شورا، به 
 ناگهان از روگذر به زیرگذر تغییر ماهیت داد.
نائب رییــس کمیســیون عمران شــورا با 
اشــاره به اســتدالل شــهرداری برای تغییر 

قرارداد این پــروژه گفت: ارزان تمام شــدن 
هزینه اتمام پروژه و حفظ ســیمای شــهری 
 توجیه شــهرداری در تغییر قرارداد اولیه بود.

وی بــا بیان اینکه پیشــرفت این پــروژه در 
ســال ۹۹ حدود ۳۵ درصد بــود، اضافه کرد: 
در خــرداد ماه گذشــته الیحه ای از ســوی 
شــهرداری ارائه که بر اســاس آن این پروژه 
 به دو قســمت غربی و شــرقی تبدیل شد.
 رحیمی اضافــه کرد: بر اســاس این الیحه 
بنا شد تکمیل قســمت غربی آن را سازمان 
عمــران  به عهده بگیرد و قســمت شــرقی 
 هم توســط پیمانکار قبلی به اتمام برســد.

نائب رییس شورای شــهر کرج ابراز کرد: در 
الیحــه دوم ۳۵ میلیارد تومان به ســازمان 

عمــران تخصیــص داده شــود و دو ماه بعد 
هــم یک الیحــه ۴۰ میلیــارد تومانی برای 
 تعدیل قرارداد این پروژه ارائه و مصوب شــد.

این مسئول افزود: طی سه سال گذشته حدود 
۱۲۹ میلیارد تومــان اعتبار برای پروژه ای که 
قرار بود ســریع و ارزان به بهره برداری برسد 
اختصاص یافته و علی رغم حمایت های شورا، 
شــهروندان هنوز در انتظار بهره بــرداری از 
 زیرگذری هستند که قرار بود یکساله تمام شود.
رحیمی گفــت:  تبدیل این پروژه از روگذر به 
زیرگذر مشکالت عدیده ای در پی داشته که 
 مواجهه با معارضان زیر زمینی بخشی از آنها است.
وی ابــراز کــرد: تاخیــر در بهره بــرداری از 
این پــروژه باعث ترافیــک و برهم زدن نظم 

 عمومــی در ایــن محدوده شــده  اســت.
این مسئول با گالیه از کاهش سرعت تکمیل 
این زیرگذر  گفت: امیدواریم تا اردیبهشت سال 
آینده این پروژه به سرانجام برسد و از شهرداری 
انتظار می رود در این خصوص اهتمام ویژه ای 

داشته باشد.

عضو شــورای شهر کرج خطاب به شهردار گفت: بهتر است در 
 خصوص انتشار فیش حقوقی به صورت شفاف و دقیق پاسخگو باشید.
حجت االســالم علیرضا ســعیدی در نطــق پیش از دســتور 
چهل و یکمین جلســه رســمی شــورا، ضمن تبریــک اعیاد 
 شــعبانیه، اظهار کرد: دو تذکر دارم که خطاب به شــهردار است.
وی اضافه کــرد: کرج تذکر اول مربــوط به فیش های حقوقی و 
 پاداش های است که به تازگی در فضای مجازی منتشرشده است.

عضو شــورای شــهر کرج خطاب به شــهردار گفت: بهتر است 
 در ایــن خصوص به صورت شــفاف و دقیق پاســخگو باشــید.
سعیدی در بخش دیگری به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در خصوص 
 شفافیت دریافتی مسئوالن، گفت: ما باید به این ماده قانون پایبند باشیم.

وی بــا تأکید بــر اینکه وجود شــفافیت به کاهش مشــکالت 
کمــک می کند، به این ســخن امیــر المومنان علــی )ع( که 
فرمود؛ »بزرگ ترین گناه، ترس اســت«، اشــاره کرد و گفت: باید 
 به صورت رســمی و بدون نگرانی دریافتی خــود را اعالم کنیم.
رئیــس کمیســیون فرهنگی شــورای شــهر کــرج در بخش 
دیگــری دریافتــی خــود را ۹ میلیــون و ۹۰۰هــزار تومــان 
اعــالم کرد و گفــت: بنــده کارمنــد دولت نیســتم دریافتی 
دیگرینــدارم و به جــز مبلغی که اعالم کــردم یک میلیون ۸۰۰ 
 هــزار تومان نیــز برای هزینه ایــاب و ذهــاب دریافت می کنم.
ســعیدی خطاب بــه شــهردار و مدیــران حاضر در جلســه 
گفــت: نبایــد بــرای اعــالم دریافتــی خــود نگران باشــیم 

 اگــر مســئولیتی قبــول کرده ایــم بایــد پاســخگو باشــیم.
تذکــر دوم عضــو شــورای شــهر در خصوص جــذب نیروی 
جدیــد بــود، وی گفــت: در این خصــوص گزارشــی موجود 
 اســت که بررســی و تا حدودی اطمینان حاصل شــده اســت.
ســعیدی اضافــه کــرد: بــا توجه بــه گــزارش موجــود در 
 دوره ششــم، عــده ای بــدون مجــوز شــورا جذب شــده اند.
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای شــهر کــرج خطاب به 
شــهردار گفت: اگــر این موضوع صحــت دارد بفرمایید چرا این 
 افراد که بعضاً افراد مســئله داری هســتند، به کارگیری شده اند؟

سعیدی از شهردار خواست در این خصوص به صورت واضح پاسخگو 
باشد تا در آینده مشکل و حواشی خاصی ایجاد نشود.

 الزام تسریع در تکمیل زیر گذر ماهان-آزادی

تذکر به شهردار کرج؛ بدون نگرانی دریافتی خود را اعالم کنید

هدیه به خوش حسابان عوارض نوسازی
 تا پایان سال

معاون مالی و اقتصادی شــهرداری کرج گفت: 
شهروندانی که تا پایان امسال، عوارض نوسازی ملک 
خود را پرداخت کنند، از کاهش ۱۰درصدی عوارض 
 به عنوان جایزه خوش حسابی بهره مند می شوند.
علی ســلطانی مقدم با اشــاره به افزایش تعرفه 
صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: 
بهتر است؛ شهروندانی که تصمیم به اخذ پروانه 
ساختمانی دارند، تا قبل از پایان امسال اقدام کنند تا 

 مشمول افزایش قیمت های پیش بینی شده سال آینده که از اول فروردین ماه اعمال می شود، نشوند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه هدیه بــه خوش حســابان عــوارض نوســازی، اظهار داشــت: 
شــهروندانی کــه تــا پایان امســال، عــوارض نوســازی ملــک خــود را پرداخت کننــد، از 
 کاهــش ۱۰درصــدی عــوارض به عنــوان جایــزه خوش حســابی بهــره مند می شــوند.
 همچنین این شهروندان خوش حساب از پرداخت ۹ درصد جریمه تاخیر هم معاف خواهند شد.

وی افزود: در صورت عدم پرداخت عوارض نوسازی در موعد مقرر، جریمه فوق به مبلغ عوارض سال 
آتی شهروندان افزوده می شود.

تولید 70 هزار نشاء گل توسط شهرداری 
منطقه چهار

سرپرســت منطقه چهــار شــهرداری کرج 
از تولیــد ۷۰ هزار نشــاء گل دائمــی با هدف 
خودکفایــی در تولیــد و کاهــش هزینه ها در 
 گلخانه هــای موجــود ایــن منطقه خبــرداد.

مصطفــی خدابین از تولید ۷۰ هــزار انواع بوته 
نشــاء گل و درختچه زینتی طی ســال جاری 
خبر داد و گفت: فضای ســبز یکی از مهم ترین 
نمودهای عملکرد شــهری به شمار می رود که 

 عالوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری در تقویت روحیه و شادابی شهروندان نیز تأثیرگذار است.
خدابیــن بــا اشــاره بــه تولیــد مســتمر انــواع نشــاء گل در منطقه گفــت: این نشــاءها 
 در راســتای اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار، آمــاده کاشــت در منطقــه هســتند.
وی در ادامه بیان کرد:  نشاهای تولید شده از قبیل نسترن، هفت رنگ، خرزهره، شمشاد، ترون، 
 پیروکانتا  و...هستند که با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، در مقابل تغییرات جوی مقاوم هستند. 
وی عنوان کرد: در سال آینده هم برنامه های مدون و گسترده ای برای تولید گل و نهال به منظور 

خودکفایی و بی نیازی خرید گل و نهال توسط شهرداری صورت خواهد گرفت.


