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افزایش حقوق بازنشستگان 
از اردیبهشت ماه

حجت اهلل عبدالملکی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
از اردیبهشت ماه گفت:معوقات بازنشستگان از ابتدای فروردین ماه لحاظ و 
در حقوق خردادماه واریز می شود.  »حجت اهلل عبدالملکی« در گفت وگوی 
تلویزیونی درباره زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: 
سالی یک بار حقوق بازنشستگی توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 
تصویب و به هیات دولت ارسال می شود گفت: این حقوق بر اساس مصوبات 
شورای عالی کار بوده که هیات مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده است 
و بودجه آن در سازمان تامین اجتماعی دیده شده است. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امسال افزایش مستمری بازنشستگان به هایت 
وزیران ارسال شده است که یک جلسه در کمیسیون مطرح شده است و 
یک جلسه دیگر نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و بعد نتیجه 
بحث در کمیسیون ها به صحن هیات وزیران منتقل و تصمیم گیری می 
شود. ضمن اینکه دولت موضوعات فوری بسیاری خواهد داشت که تالش 
می کنیم تا اردیبهشت ماه این امر محقق شود چرا که دولت نیز پیگیر است. 
وی تاکید کرد: معوقات بازنشستگان از ابتدای فروردین ماه لحاظ و در حقوق 

خردادماه واریز می شود.
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۳۰۰ هزارتومان
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موسیقی

دوسال 
ازرفتنت 
گذشت 

رفتی به آسانی و سختی این روزهای مالل آور ماند و 
این دلی که نه طاقت دوری دارد ونه حال صبوری.
کسی که رسالتش را به بهترین شکل ممکن به انجام 
رساند و تا همیشه در حافظه ی تاریخی ما جاویدان 

است...
جاِن  و  گوش  در  سازش  صدای  که  مردی 

دوستدارانش نفس می کشد.
روحش شاد و یاد و خاطره اش گرامی باد.

جمعی ازهرنمندان الربزوفرزندان

همکاران گرامی 
آقایان محمد و دانیال ایل بیگی

را  وارده  مصیبت  بدینوسیله 
خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند متعال برای آن مرحوم 
برای  و  الهی  غفران  و  رحمت 
جنابعالی و خانواده محترم، صبر 
جمیل و اجر جزیل مسئلت می 

نماییم.
نشریه طلوع البرز

پیش بینی تورم در پایان سال 1۴۰1



2  سیاسی

نماینده مردم ساوجبالغ ، نظرآباد ، طالقان و چهارباغ 
در مجلس با اشــاره به لزوم توســعه زیر ســاخت در 
شهر جدید مهستان گفت: ساخت بیمارستان اولویت 

نیازمندی شهرجدید مهستان است.
علی حدادی در دیدار با مدیرعامل شــرکت عمران 
شهر جدید مهستان اظهار داشت: احداث بیمارستان 
در شهر جدید مهستان از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افزود: احداث ســالن های ورزشی  در فاز 7 و 4 
و اقدامات اساسی در جهت خدمت رسانی برای مردم 

شریف وعزیز شهر جدید مهســتان   باید در اولویت 
اقدامات قرار گیرد.

نماینده مردم  ساوجبالغ ، نظرآباد ، طالقان و چهارباغ 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: تکمیل پروژه های 
نیمه تمام و ارائه نقطه نظرات ســازنده، ارائه مطلوب 
خدمــات زیربنایی و روبنایی در این شــهرها و توزیع 
مناسب خدمت رسانی  در این مناطق برای رفاه حال 
شهروندان ضروررت دارد. حدادی با اشاره به اینکه  شهر 
جدید مهستان با الگوی ساختاری و سیستمی موجود 

توسعه پیدا کرده است ، عنوان کرد: اجرای طرح های 
مختلف زیربنایی و زیرســاختی ، توجه به سرانه های 
مورد نیاز شهر و بحث کیفیت ساخت و ساز و احداث 
پروژه های عمرانی باید  به صورت جهادی  مورد اهتمام 
جدی قرار گیرد. وی با اشاره به  اتحاد و انسجام در شهر 
جدید مهستان برای خدمات رسانی مناسب به مردم ، 
گفت: تمامی بخش های مربوط به پروژه تعیین زمان 
و موانع پیش رو باید رفع شــود تا مردم بتوانند از این 

خدمات استفاده کنند.

حدادی: ساخت بیمارستان شهر جدید "مهستان" باید اولویت مسئوالن البرز باشد

رئیس کل دادگستری استان البرز از بررسی مشکل 
۳۰۰۰ شهروند کرجی در ماه مبارک رمضان خبر داد.

حسین فاضلی هریکندی با تشریح دستاوردهای 
»میز خدمت قضایــی« در ماه مبارک رمضان که با 
عنوان »با حضور در مساجد« در استان البرز اجرایی 
شد پرداخت و گفت: در نشست مشترک شورای عالی 

قوه قضائیه با شورای قضایی استانها که در اوایل سال 
به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد تقویت سرمایه 
اجتماعی و ارتباط وثیق و بی واسطه با مردم به عنوان 
یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی مورد تاکید 

قرار گرفت.
وی افزود: البته حجت االسالم والمسلین محسنی 
اژه ای در اواخر ســال گذشــته نیز در مورد حضور 
مستمر در مساجد به ویژه در ماه مبارک رمضان که 
یکی از مهمترین پایگاه ها و سنگرهای اصلی توسعه و 
ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسالمی است و مالقات 
مستقیم مسئوالن دستگاه قضایی با مردم و شنیدن 
مشکالت ایشان و گره گشایی از امور و مسائل قضایی 

آنها تاکید داشت.
رئیس کل دادگســتری استان البرز تصریح کرد: 
طبق برنامه ریزی انجام شده توسط معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت روابط عمومی و 

ارتباطات دادگستری کل استان البرز، عالوه بر مرکز 
استان در تمامی حوزه های قضایی، روسای دادگستری 
و دادســتان ها با اعالم قبلی، هر هفتــه در یک روز 
مشــخص در مساجد حضور پیدا کرده و بعد از نماز 
جماعت، ضمن استماع مشکالت، دستورات قضایی 

مقتضی را صادر کردند.
وی با اشــاره بــه حضور خود به همــراه رئیس 
محاکم و دادستان مرکز استان در همه میز خدمت 
های برگزار شــده در این برنامــه در کرج گفت:  در 
مجموع درخواســت های ۳۰7۳ نفر از شــهروندان 
استان که مشکالتی در زمینه قضایی داشتند، توسط 
روسای دادگستری و دادستان های عمومی و انقالب 
شهرستان های استان، معاونان رئیس کل دادگستری 
استان، رئیس شــورای حل اختالف استان، معاونان 
رئیس کل محاکم عمومی و انقالب و معاونان دادستان 

مرکز استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز 
در مورد عمده موضوع درخواســت های مطرح شده 
توسط شــهروندان  بیان کرد: عمده درخواست ها، 
مربوط به تســریع در رسیدگی به پرونده ها و اجرای 
احکام، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی 
کیفری نســبت به احکام قطعی، موضوعات حوزه 
خانواده، اختالفات راجع به معامالت و قراردادهای بین 
اشخاص که منتهی به تشکیل پرونده های کیفری و 

حقوقی می شود، بود.
وی اضافه کرد: بدین منظور و برای کاهش این نوع 
دعاوی، یکی از اولویت های مورد پیگیری دادگستری 
کل استان البرز، ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم در 
مباحث حقوقی و قضایی خواهد بود تا با اشراف کامل 
عموم نسبت به تبعات برخی توافقات و قراردادها، از 
ایجاد اختالفات بعدی و تشکیل پرونده های قضایی 

پیشگیری شود.

درخواست های قضایی بیش از ۳۰۰۰ نفر در استان البرز بررسی شد

اخبار

یک قدم تا پرداخت الکترونیکی 
کرایه تاکسی های کرج

سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری کرج در ادامه ارائه گزارش عملکرد ســال 
۱4۰۰ ســازمان، از اجرای طــرح یکپارچه پرداخت 
الکترونیک تاکسی های شهر کرج از طریق درگاه های 

پرداخت آنالین در آینده نزدیک خبر داد.
آقای حق شــناس گفت: زیرساخت های تحقق این 

مهم در سال گذشته فراهم شده است.
او می گوید: با اســتفاده از اپلیکیشن های رایج، در 
راستای سیاست های شهر الکترونیک و صرفه جویی در 
وقت و هزینه، شهروندان با استفاده از گوشی های تلفن 
همراه به آسانی قادر به پرداخت کرایه تاکسی خواهند 

بود.
سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری کرج گفت: رانندگان تاکسی برای بهره گیری 
از ایــن امکان با مراجعه به ســازمان حمل ونقل بار و 
مسافر شهرداری کرج می توانند از واحد مدیریت ناوگان 
تاکسی های آن سازمان، QR code خصوصی خود را 

دریافت کرده و در تاکسی خود نصب کنند.
به گفته حق شناس، مکاتبات سازمان فاوا با اپلیکیشن 
های پرکاربــرد ادامه دارد و توافقات اولیه جهت ایجاد 

بسترهای الزم در این اپلیکیشن ها انجام شده است.

اوضاع سرخک در البرز نگران 
کننده نیست

معاون دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: اوضاع شیوع 
سرخک در این استان حاد نیست.

آقای معظمی گفت: افرادی که دارای فرزندان زیر پنج 
ســال هستند و واکسن سرخک را نزده اند حتما برای 

تزریق واکسن مراجعه کنند.
او می گوید: مشــکلی برای تامین و تزریق واکسن 
سرخک نداریم و شهروندان می توانند برای دریافت آن 

به پایگاه های سالمت مراجعه کنند.
معاون دانشگاه علوم پزشــکی البرز گفت: وضعیت 

ابتالی به کرونا در استان رو به کاهش است.
واکسیناســیون ســرخک اتباع افغانستانی توسط 

گروه های سیار و پایگاه های سالمت انجام می شود.
کارشناسان سالمت طی روند سیار به محل زندگی و 
کار اتباع افغانستانی مراجعه و واکسن سرخک را در محل 

تزریق می کنند.

روزهای بدون فوتی کرونا 
در استان البرز ادامه دارد

سخنگوی ستاد کرونای اســتان البرز از تداوم 
روزهای بدون مرگ و میر کرونایی در این استان 

خبر داد.
مهرداد بابایی در مورد آخرین وضعیت شــیوع 
کرونا در اســتان البرز اظهار داشت: در 24 ساعت 
گذشــته  25 بیمار با عالئم  کووید ۱9 در مراکز 

درمانی استان بستری شدند.
وی افزود: مجموع کل موارد بســتری شــامل 
قطعی، محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا 
تا امروز در اســتان البرز 87 هزار و 4۱6 نفر  بوده 

است.
سخنگوی ستاد کرونای استان البرز  با بیان اینکه 
در حال حاضر تعداد ۱۰۱ نفر شامل موارد قطعی، 
محتمل و مشــکوک در مراکز درمانی بســتری 
هســتند، بیان کرد: از این تعداد، ابتالی 7 نفر به 
بیماری کووید ۱9، تا این تاریخ قطعی شده است.

وی با بیان اینکه شــیوه نامه های بهداشــتی 
همچنان باید رعایت شــود و نباید در مورد کرونا 
عادی انگاری شــود، تصریح کرد:خوشبختانه در 
24 ساعت گذشــته مورد فوت قطعی دراستان 
ثبت نشده و مجموع جان باختگان این بیماری در 

استان همچنان شش هزار و 8۳2 نفر است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز بر 
لزوم تقویت بیش از پیش معیشت کارگران تاکید کرد 

و گفت: در هر مجموعه ای این مهم باید مورد توجه 
کارفرمایان قرار گیرد.

 عبداهلل دارایی شــامگاه شنبه در مراسم تجلیل 
از کارگران نمونه شهرســتان چهارباغ که با حضور 
مسئوالن محلی در شهرستان چهار باغ استان البرز 
برگزار شد با تجلیل از تالش های صورت گرفته توسط 
کارگران اظهار داشــت: حمایت از کارگر حمایت از 

تولید و تالش برای بقای مجموعه تولیدی است.
 دارایی افزود: حمایت از کارفرما و کار آفرینان نیز 
تداوم خدمت و اشتغال کارگران را در پی دارد و این 
رسالت بزرگی است که بر دوش من و همکاران عزیزم 
است تا با استفاده از همه ظرفیت های موجود قانونی 
در رفع گرفتاری ها و مسائل مربوط به فرآیند تولید 

که شامل کارگران و کارفرمایان است با رعایت عدالت 
و حسن همکاری، شرایط اشتغال کشور و معیشت 
آحاد مردم را به عنوان محور اصلی فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در سال های اخیر ، نصب العین خود 

قرار دهیم.
در این آیین حجت االسالم و المسلمین محمدی 
امام جمعه شهرســتان چهارباغ با تاکید بر تشکیل 
گروه های تشــخیص و هیئت های حــل اختالف 
کارگری و کارفرمایی در شهرستان و ضرورت تشکیل 
تشــکل های صنفی و تقویت انجمن های اسالمی 
کارگری اظهار داشت: از کارفرمایان عزیز که رسالت 
بزرگ تولید و صنعت و چرخه توسعه کشور بر دوش  
آنان است، می خواهم تا در نحوه تنظیم قراردادهای 

کارگری و کارفرمایی با رعایت مالحظات و وضعیت 
کارگران، با حمایت از این قشــر زحمتکش در دوره 
های قرارداد، شــرایط زندگی کارگران را نیز مدنظر 

قرار دهند.
وی با اشــاره به لزوم قدردانی از تالش کارآفرینان 
و حمایــت از این بخش ادامه داد: درخواســت ما از 
کارآفرینان این است که  قرار دادهایی را تنظیم کنند 
که کارگر با قوت دل بیشــتری برای کاری که به او 

محول شده است انجام وظیفه کند.
در این مراسم که عالوه بر تجلیل از کارگران نمونه 
واحدهای تولیدی و کارگری در شهرستان چهارباغ، 
تعــداد ۱۰ نفر نیز  به صورت قرعه کشــی با اهدای 

هدایای نقدی مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل تعاون و کار استان البرز: تقویت معیشت کارگران اولویت برنامه ها باشد

فرماندار ویژه شهرســتان کرج از اجرای طرح 
ضربتی بازرسی از واحدهای صنفی در کالنشهر 
کرج خبر داد و گفت: احتکار کاالهای اساســی 
تخلف صنفی است و برابر قانون متخلفان جریمه 

سنگین خواهند شد.

غفور قاســم پور اظهار کرد: احتــکار و انبار 
کاالهای اساسی مردم ، حق الناس است و برای 
جلوگیــری از افزایش تخلفات در بازار تیم های 
مشترک گشــت و بازرسی فرمانداری و سازمان 
صمت و اداره کل تعزیرات که فعال شــده اند، 

روزانه بازار را رصد خواهند کرد.
وی افزود: گرانفروشی،کم فروشی و انبار کاال در 
کالنشهر کرج ممنوع است و اگر گزارشی دریافت 
کنیم با همکاری دستگاه قضایی به جد قانون را 

برای مخالن شبکه توزیع کاال اجرا خواهیم کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه زیرساخت های 
استان ضعف جدی دارد گفت: مصوبه ساخت 

۱۰۰ مدرسه در استان البرز صادر شد.
مجتبی عبداللهی شــامگاه یکشنبه در 
دیدار با اعضای هیئت علمی و امنای دانشگاه 
فرهنگیان استان که در هفته گرامیداشت 
معلم برگزار شد، با تبریک ایام و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری اظهار 
داشت: معلمی شغل انبیا است و دارای جایگاه 
رفیعی است چرا که در مسیر تعلیم و تربیت 
و پرورش نسل آینده، همانند شمع، صبورانه 

و ایثارگرانه می سوزند و روشنی می بخشند.
وی ادامــه داد: به عنوان خدمتگزار مردم 
در اســتان و نماینده دولــت، آنچه که در 
توان داشته باشم برای حل مسائل مجموعه 
دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش انجام 

می دهم.
عبداللهی گفت: سرانه های آموزشی استان 
البرز با ضعف جدی مواجه است بنابراین برای 
ارتقا زیرساخت های این حوزه به معنای واقعی 

آستین ها را باال زده ایم.
وی افزود: در سفر رئیس جمهور به استان 

توفیق یافتیم مصوبه ساخت ۱۰۰ مدرسه در 
مرحله اول را دریافت کنیم.

اســتاندار البرز گفت: در مورد دانشــگاه 
فرهنگیان باید با تعامل و همپوشانی ویژه ای 
وارد عمل شویم و از ظرفیت های موجود به 

نحو مطلوب بهره برداری کنیم.
وی افزود: دانشگاه فرهنگیان باید متناسب 

با اهمیت آن و شأن و منزلت معلمان باشد.
عبداللهی گفت: مدیــران مربوطه باید با 
اهتمام ویژه ای درصدد ایجاد بسترهای الزم 

جهت دانشگاه فرهنگیان باشند.

فرماندار کرج : 
محتکران و گرا نفروشان با جرایم سنگین روبرو می شوند

استاندار البرز : 

زیرساخت آموزشی استان البرز مشکل جدی دارد

شماره 6۱/ اردیبهشت ماه ۱4۰۱



در استان   ۳

از  البــرز،  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ســال  ازابتــدای  گاز  انشــعاب   526۰ نصــب 
 گذشــته تاکنــون در ســطح اســتان خبــر داد.

 سیدرضا غفاریان ، با بیان این مطلب، افزود: از ابتدای 
سال گذشته تاکنون به میزان 26۰ کیلومتر شبکه گاز 
به شبکه های گازرسانی استان اضافه شده که با این 
وجود، میزان شبکه گذاری در سطح استان به بیش 
از 6856 کیلومتر رسیده و تعداد 526۰ عدد انشعاب 
 گاز جدید نیز در ســطح اســتان نصب شده است.

وی افــزود: از این تعــداد، 48۱4 علمک پلی اتیلن 
و  446 علمــک فــوالدی می باشــد کــه 2۳۰9  
علمــک شــهری و 295۱ علمک در روســتاهای 
 ســطح استان در ســال ۱4۰۰ نصب شــده است.

غفاریان، تصریح کرد: با احتساب تعداد علمک های 
نصب شده در سال گذشته ، هم اکنون بیش از 284 

 هزار انشعاب در این استان به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، روستا های بهره مند 
از گاز طبیعی در سطح استان البرز  را ۱86 روستا و 
شهرهای گازرسانی شده را ۱6 شهر برشمرد و افزود: 
هم اکنون 99 درصد خانوار شهری و 88 درصد خانوار 
روستایی استان بهره مند از نعمت گاز طبیعی هستند.

پیش بینی تورم پایان سال ۱4۰۱ براساس 
داده های فروردین ماه امسال نشان می دهد 
بازه تورمی در امسال از مرز ۳7 درصد تا 5۳ 
آمارها  طبق  رسید.  خواهد  ثبت  به  درصد 
بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی 

ماهانه رقم می خورد.
به گزارش اکوایران، تورم ماهانه در فروردین 
ماه ۱4۰۱ به ۳.۳ درصد رسیده و در صدر 
این شاخص در 5 ماه اخیر قرار گرفته است. 
درصورتی که شاخص قیمت مصرف کننده را 
با فرض های مختلف ادامه دهیم مشاهده می 
شود بیشترین تورم در پایان سال در حالتی 
رخ می دهد که رشد ماهانه فروردین به طور 
برابر در هر ماه تا پایان امسال ادامه پیدا کند. 

در همین رابطه در این مطالعه تخمین تورم 
در چهار سناریوی محتمل مورد بررسی قرار 
گرفته و مهم ترین خروجی آن کشف دامنه 
احتمالی تورم تا پایان سال است. همچنین می 
توان سیاست های مختلف در بازه های زمانی 
را با یکدیگر مقایسه کرده و مورد ارزیابی قرار 
داد. شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین 
۱4۰۱ با متوسط رشد ماهانه 2.5 درصد به 
4۱5 واحد رسیده است. در صورتی که این 
شاخص را با همین رشد تا پایان سال ادامه 
دهیم تورم نقطه ای در اسفند ماه برابر با 4۰ 
درصد محاسبه خواهد شد.  این حالت می 
تواند نشان دهنده تاثیر سیاست گذاری های 
یک سال گذشته و انتقال میانگین رشد به 

سال جاری باشد. در کنار این سناریو می توان 
الگوی سال قبل را نیز با در نظر گرفتن فروردین 
امسال ادامه داده و تورم پایان سال را تخمین 
زد. با توجه به آن که تورم در سال گذشته مسیر 
نوسانی را پیموده اگر برای تورم ماهانه امسال 
نیز مسیری مشابه در نظر گرفته شود شاخص 
با  برابر  قیمت مصرف کننده در پایان سال 
582.۳ واحد خواهد بود. حاصلی که نشان می 
دهد در این سناریو تورم نقطه ای با 5 درصد 
بیشتر از حالت قبلی معادل با 45 درصد به ثبت 
خواهد رسید. در صورتی که تورم ماهانه ۳.۳ 
درصدی فروردین ۱4۰۱ تا پایان سال ادامه 
پیدا کند شاخص قیمت مصرف کننده در پایان 
سال برابر با 552.8 واحد خواهد بود. مقایسه 

این شاخص با موقعیت مشابه خود در سال 
گذشته نشان می دهد تورم نقطه ای دراین 
مقطع برابر با 5۳.7 درصد خواهد بود. رقمی 
که نشان می دهد تورم پایان امسال باالترین 
سطح تورم در میان سناریوهای مختلف بوده 
است. آخرین روند بررسی تورم در پایان سال 
سناریویی است که از ابتدای دولت سیزدهم 
آغاز می شود. طبق محاسبات، تورم ماهانه 
متوسط از ابتدای شهریور سال ۱4۰۰ تا کنون 
که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است، 2.4 
درصد بوده که از سایر رشد ها کمتر بوده است. 
با ۳7.7  برابر  اسفند ۱4۰۱  تورم  نهایت  در 
درصد محاسبه شده که کمترین میزان تورم 

در میان سناریوهای مورد بررسی خواهد بود.

اضافه شدن 26۰ کیلومتر شبکه گاز
به شبکه های گازرسانی استان البرز در سال گذشته

پیش بینی تورم در پایان سال 1401

اخــبار

البرز، میزبان مسابقات کشوری 
دوچرخه سواری

البرز میزبان مسابقات باشگاهی دوچرخه سواری کوهستان 
کشور شد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری البرز گفت: در این مسابقات 
که خردادماه امسال در کرج برگزار می شود، دوچرخه 
سوارانی از سراسر کشور در رده های مختلف با یکدیگر 

رقابت می کنند.

بخش عمده مدارس شطرنج البرز 
در تعطیلی کرونا به سر می برند

 سرپرست هیات شطرنج البرز گفت: بخش عمده مدارس 
شطرنج این استان به دلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا 

تعطیل شده و هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده اند.
کرونا ۱2  ویروس  از شیوع  قبل  افزود:  نیازپور«  »امید 
مدرسه شطرنج در البرز فعال بودند اما طی  2 سال اخیر با 
شیوع این ویروس این مدارس تعطیل شدند واکنون فقط  

2 مدرسه شطرنج در این استان فعال هستند.
وی گفت: تعطیلی این مدارس از سوی دیگر سبب شده 
که شاهد برگزاری کالس ها به صورت برخط )آنالین(  
باشیم که البته این کالس ها بدون اخذ مجوز قانونی در 
حال برگزاری است و  در این زمینه تذکرهای الزم داده 
شده اما همچنان شاهد فعالیت برخی از افراد در این قالب 

هستیم.
نیازپور  با بیان اینکه به دنبال این هستیم که نظارت بر 
این بخش را فعال تر کنیم ، تصریح کرد: برقراری دوباره 
مدارس شطرنج در استان البرز به صورت حضوری  از مهم 

ترین برنامه هایی است که آن را اجرایی خواهیم کرد.
سرپرست هیات شطرنج البرز در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه این هیات با مشکالت مالی دست و پنجه 
نرم می کند، گفت: با این وجود موفق به برگزاری رقابت 
های قهرمانی استانی و معرفی نفرات برتر برای حضور در 

مسابقات کشوری شدیم.

200 کودک کار و خیابان 
در البرز خدمات رایگان 

دریافت کردند
مدیر کل بهزیستی استان البرز گفت: 2۰۰ کودک کار و 
خیابانی در این استان در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان 

خدمات رایگان دریافت کردند.
وجیهه محمدی فالح روز دوشنبه  در محل ارایه خدمات 
رایگان به کودکان کار و خیابان در مجتمع شهید فخری زاده 
کرج افزود: بهزیستی استان البرز از طریق دایر کردن مرکز 
شبانه روزی نگهداری از کودکان کاروخیابان به این عزیزان 

ارایه خدمات دارد.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات در ماهیت و ویژگی های 
آسیب از جمله موضوع سرپرستی کودکان ، نوع کار و ارتباط 
با خانواده طی سالهای اخیر 2 مرکز حمایتی ، آموزشی کودک 

و خانواده روزانه نیز راه اندازی شده است.
محمدی فالح با اشاره به برنامه های بهزیستی در سال ۱4۰۰ 
و سال ۱4۰۱ برای کودکان کار وخیابان افزود: با اجرای برنامه 
اقدام وعمل)حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان با 
رویکرد دوستدار کودک( در طول سال گذشته و سال جاری 
تالش شده از راهکارهای علمی و حرفه ای تری نسبت به 
سالیان گذشته برای ساماندهی کودکان کار و خیابان استفاده 

شود.
وی تاکید کرد: در برنامه فوق  ضمن شناسایی و جذب 
کودکان ثبت اطالعات آنها از طریق اسکن عنبیه در سامانه 

یکپارچه کودکان کاروخیابان صورت می گیرد. 
مدیر کل بهزیستی البرز بیان داشت: بازتوانی کودکان کار و 
خیابان و خانواده آنها، پیشگیری و رفع مخاطرات و آسیب های 
اجتماعی، افزایش امکان دسترسی آنان به خدمات ، گسترش 
خدمات خارج از مرکز و کاهش تصدی گری دولت با استفاده 
از ظرفیت سازمان های مردم نهاد از جمله اهداف این نهاد 

حمایتی است. 
وی یادآورشد: در سال گذشته به تعداد 5۱8 کودک کار و 
خیابان ارایه خدمات شده و در مراکز روزانه و شبانه روزی 
پذیرش و ساماندهی شده اند که بیش از 8۰  درصد این 

کودکان اتباع خارجی بوده اند. 

میزهای صادراتی کشاورزی به کمیسیون های اتاق های بازرگانی استانی سپرده شد

رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی خبر داد؛

یارانه اقشار کم درآمد ۴۰۰ هزار تومان و اقشار متوسط ۳۰۰ هزارتومان

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق 
ایــران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز 
گفت: مسئولیت دبیرخانه میزهای توسعه صادرات 
کشاورزی به کمیسیون های کشاورزی اتاق های 
بازرگانی اســتانی سپرده شــد و برای گروه های 
 تولیدی مختلف استان های معین انتخاب شدند.

محسن امینی با اشاره به اینکه مسئولیت دبیرخانه 
میزهای توســعه صادرات محصوالت کشاورزی و 
صنایع تبدیلی به اتاق های بازرگانی اســتان های 
مختلف سپرده شده اســت، اظهار کرد: بر اساس 
ایــن تصمیم وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
راستای سیاســت ها و برنامه های کالن صادرات 
غیرنفتی و با هدف رفع موانع و مشــکالت پیش 
روی صادرکنندگان حوزه کشــاورزی مسئولیت 
میزهــای تخصصــی صــادرات به کمیســیون 
کشــاورزی اتاق های بازرگانی سپرده شده است 
 که به عنــوان اســتان معین تعیین شــده اند.

وی با بیــان اینکه تفویض اختیــار در خصوص 

مدیریت میزهای توســعه صادرات کشاورزی در 
راســتای تفاهم نامه میان کمیسیون کشاورزی 
اتاق ایران و ســازمان توسعه تجارت اجرایی شده 
اســت، افزود: ایــن اقدام در لیســت برنامه های 
دوره دوم فعالیــت کمیســیون کشــاورزی اتاق 
 ایران به عنــوان یک اولویت مطرح بوده اســت .

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق 
ایران گفت: میزهای توســعه صادرات محصوالت 
کشاورزی در 7 گروه کاالیی مشتمل بر “محصوالت 
حیوانی و صنایع وابسته”، “میوه و تره بار”، “خشکبار”، 
“گل و گیاه”، “صنایع تبدیلی”، “محصوالت لبنی” و 
“شیرینی، شکالت و فرآورده های غالت و صنوف 
 تولیدی” و 49 زیرشاخه تقسیم بندی شده است.

وی با این توضیح که اســتان های معین میزهای 
توســعه صادرات بر اســاس ظرفیت های موجود 
تولیدی و صنعتی در آن مناطق تعیین شده است، 
گفت: بر این اساس البرز به عنوان استان معین سه میز 
صادراتی “ماکارونی و فرآورده های غالت”، “سبزی 

 وتره بار” و “فرآورده های غالت” تعیین شده است.
امینی عنــوان کــرد: میزهای تخصصــی ویژه 
صادرات محصوالت کشاورزی با توجه به ضرورت 
بررسی مســائل مهمی همچون تولید، صادرات، 
بســته بندی، نگهداری و ذخیره ســازی یا حمل 
 و نقــل در این حــوزه راه اندازی شــده اســت.

وی ادامه داد: بر اســاس فرآینــد تولید کاالهای 
صادراتــی کشــاورزی موضوعاتی نظیــر تامین 
مواد اولیــه، خدمات بازرگانــی و فرآیند صادرات 
تولیــدات این حــوزه و توســعه بازارهای هدف 
صادراتــی از مباحــث ضروری و قابــل بحث در 
جلســات میزهای ملی و استانی توسعه صادرات 
 محصوالت کشــاورزی و صنایع تبدیلی اســت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره 
به نقش قابل توجه بخــش خصوصی در تولید و 
توسعه صادرات محصوالت حوزه کشاورزی و صنایع 
وابسته آن گفت: در سال های اخیر تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی کشور از جمله 

استان البرز تالش بسیاری برای راه اندازی میزهای 
توسعه صادرات مانند میز سبزی و صیفی داشته اند، 
اکنون تفویض اختیار در این خصوص می تواند به 
نتایج موثری در رفع موانع و مشکالت فعاالن این 

عرصه به ویژه صادرکنندگان منجر شود.

رئیس  جمهور اعالم کرد: مبلغ یارانه ســه دهک 
پایین جامعه به 4۰۰ هزار تومان و برای دهک های 

دیگر به ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در گفتگوی زنده تلویزیونی شــبکه اول ســیما در 
سخنانی درباره میزان تحقق وعده های دولت درباره 
سالمت مردم، اظهار کرد: مسئله پیش روی دولت 
بعد از آغاز به کار، مســئله کرونا بود و دغدغه جدی 
همه مردم این موضوع بود و روزی 7۰۰ خانواده عزیز 

ایرانی ما بر اثر این بیماری داغدار می شدند.
وی بیان کرد: هم مســئله تهیه واکســن و ارز 
اختصاصی برای تهیه واکســن و اینکه آن را از کجا 
تهیه کنیم و هم مسئله تزریق واکسن موضوعاتی بود 

که در آن مقطع وجود داشت.
رئیس جمهور متذکر شد: با وجود این و با مدیریتی 
که انجام شــد، با دیپلماسی فعال دولت و مشارکت 
جــدی مردم و به لطف خداوند متعــال امروز ما در 
شرایطی هستیم که روزی 7۰۰ خانواده ایرانی بر اثر 
بیماری کرونا داغدار می شدند، اما اآلن به 7 خانواده 

رسیده است و این از الطاف خداوند متعال است.
رئیسی ادامه داد: از سوی دیگر ما شاهد مشارکت 
جدی مردم در این موضوع بودیم که مشارکت مردم 
در این رابطه مثال زدنی است. همچنین بازگشایی 
دانشــگاه ها و مدارس اتفاق افتاد کــه از جلوه های 
ارزشمند مشــارکت مردم است. اســاتید دانشگاه، 
معلمان دانشجویان، دانش آموزان و مدیران همگی به 

خوبی مشارکت داشتند.
وی تأکید کرد: عالوه بر واردات واکســن، تولید 
واکسن داخلی هم محقق شد و ما شرکت هایی داریم 
که در این زمینه اقدام کردند و از افتخارات کشورمان، 
تولید واکسن داخلی است و امروز کشور ما قادر است 

که بتواند صادرات واکسن در دنیا داشته باشد.
رئیســی ادامه داد: کشــورمان جزو کشورهایی 
است که موفق شــده در امر صیانت از جان مردم و 

واکسیناسیون عمومی اقدامات خوبی را انجام دهد.
رئیسی تصریح کرد: فروش نفت به دو برابر افزایش 
پیدا کرد و از جهت فروش نفت ما دیگر نگرانی نداریم. 
افزایش تجارت خارجی را داشتیم و حجم تجارت ما 

امروز ۱۰۰ میلیارد دالر است و این رقم کامالً متفاوت 
با قبل است.

وی متذکر شــد: ما معتقدیم ارتباط و تعامل با 
کشورهای همسایه و برخی از کشورها می تواند حوزه 
تجارت و اقتصاد ما را فعال کند که این اقدام آغاز شده 
است و ما در ابتدای راه هستیم و معتقدیم که راه های 

بهتری را پیش رو داریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئله کسری بودجه و 
رفع آن یکی از دغدغه های در آغاز به کار دولت بود، 
اظهار کرد: در ابتدای کار دولت ما با کســری 45۰ 
هزار میلیاردی بودجه مواجه بودیم و تالش شد تا این 

کسری بودجه جبران شود.
وی تأکید کرد: ما بدون استقراض از بانک مرکزی 
و خلــق پول تالش کردیم کســری بودجه را مهار 
کنیم آن هم از طریق کســب درآمدهایی که دولت 
می توانست داشته باشد. بنابراین این کسری جبران 

شد و در این زمینه مدیریت مناسبی صورت گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به نرخ رشد تورم در ابتدای 
کار دولت، اظهار کرد: برخی می گفتند که تورم 4۰ 

درصد است، اما با اقداماتی که دولت در سال ۱4۰۰ 
انجام داد، تورم مسیر نزولی پیدا کرد و به ۳6 درصد 
رسید. بنابراین این موارد از جمله نگرانی هایی بود که 

ما نسبت به جان و نان مردم داشتیم.
رئیســی در ادامه با اشــاره به چاره اندیشی برای 
ارز ترجیحی، تصریح کرد: ارز ترجیحی هم یکی از 
مسائل کشور بود که همواره صاحب نظران نسبت به 
آن هشدار می دادند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
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4  فرهنگ و هنر

  سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز از آمادگی برای نظارت بیشتر و ساماندهی حوزه 

رسانه البرز خبر داد.
سعید جابری انصاری گفت: منتشر کنندگان اخبار 

جعلی، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان البرز، سعید جابری انصاری ، سرپرست 
این اداره کل با اشاره به ظرفیتهای رسانه ای البرز گفت: 
بحمداهلل استان البرز از ظرفیتهای مطلوبی در حوزه 
های مختلف فرهنگ و هنر از جمله در عرصه رسانه 
بر خوردار است و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب 
متعددی در این استان فعالیت می نمایند که غالباً دارای 
مجوز فعالیت می باشند و طبعاً بر اساس شرح وظایف 
و شأن حاکمیتی اداره کل متبوع که منبعث از قانون 
و ضوابط موضوعه می باشد، نظارت بر محتوای رسانه 
های مذکور اعم از رسانه های فضای مجازی و هر آنچه 
ماهیت خبری داشته باشد، بر عهده اداره کل متبوع 

می باشد.
وی با اشاره به برخی وقایع اخیر در حوزه رسانه البرز 
گفت: تعدادی از پایگاه ها و گروه های خبری البرز در 
بستر کانالهای تلگرامی و واتساپی فعالیت دارند که با 
توجه به قابلیت سرعت انتشار اخبار در این بسترهای 
ارتباطی، باید بر صحت و دقت خبر نیز توجه و رعایت 
بیشتری صورت پذیرد و فعاالن رسانه ای استان، فارغ از 

جهت گیری ها و نظرات سیاسی و جناحی ایشان، باید از 
انتشار هرگونه خبر سست یا جعلی پرهیز نمایند و طبعاً 
درصورت بروز هرگونه اشتباه یا تخلف از سوی ایشان، 
شرح وظایف و شأن حاکمیتی اداره کل متبوع ایجاب می 
کند تا با تولید کنندگان و منتشر کنندگان اخبار جعلی 

و کذب، اقدام و برخورد قاطع و قانونی صورت پذیرد.
وی همچنین افزود: گاهی در برخی صنوف فرهنگی- 
هنری یا رسانه ای، افرادی که فاقد مجوز های قانونی 
هستند اقدام به فعالیت در عرصه های مذکور می 
نمایند که پس از اطالع و شناسائی، از ایشان برای 
و  اصول  به  پایبندی  و  ساماندهی  و  مجوز  دریافت 
ضوابط فعالیت قانونی، دعوت و اقدام می نمائیم و طبعاً 
در صورت عدم تمکین و مراجعه نکردن برای دریافت 
مجوز فعالیت و اصرار ایشان بر فعالیت بدون مجوز و غیر 
قانونی، مسئولیت اقدام یا مقابله با اینگونه افراد و مراکز، 
طبق قانون بر عهده مراجع انتظامی و قضائی می باشد 
و طبعاً مسئولیت عملکرد افراد و مراکز فاقد مجوز یا 
فاقد صالحیت نیز متوجه این اداره کل نمی باشد لذا 

در صورت شکایت افراد حقیقی یا حقوقی و یا ورود 
مراجع قضائی و انتظامی به موارد مستحدثه، این اداره 
کل وظیفه دارد تا نسبت به اعالم نظر درخصوص بهره 
مندی یا عدم بهره مندی متخلفین از مجوز فعالیت، 
اعالم نظر و گزارش نماید و پس از آن، طبق نظرو 
بررسی و نظر مراجع مذکور، اقدام مقتضی، هماهنگ 

و اجرا خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: این اداره کل حسب وظیفه ذاتی 
خود، حامی و مجری گردش آزاد اطالعات و ایجاد بستر 
مناسب برای اطالع رسانی از خدمات صورت گرفته و 
نیز ارتباط دوسویه میان مدیران و اصحاب جراید است 
لیکن اگر شخص یا گروهی فاقد مجوز قانونی در حوزه 
رسانه استان، اقدام به فعالیت نمایند، بر عهده نهادهای 
قضائی و انتظامی است تا طبق قانون نسبت به رسیدگی 
قانونی متناسب با تخلف، بررسی و اقدام الزم را معمول 
نمایند و این اداره کل نیز ضمن حمایت و کمک به رشد 
جریان اصیل و خدوم رسانه ای استان در ساماندهی 
امور و برخورد قانونی با متخلفان در کنار مراجع مربوطه، 

اقدام و همراهی الزم را خواهد کرد و در مورد اخیر نیز 
طی صحبت و هماهنگی که با دادستان محترم کرج 
صورت گرفت، مقرر شد تا با قید فوریت و اهمیت به 
موضوع رسیدگی کامل و عاجل انجام شود و برخورد 
قاطع قانونی توسط دستگاه های قضائی و انتظامی 

صورت خواهد پذیرفت.
جابری انصاری در پایان افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان البرز، ضمن ایجاد شرایط و امکانات الزم 
فعاالن  اطالعات  بروزرسانی  و  کامل  برای شناسایی 
فرهنگی و هنری و رسانه ای البرز، با جدیت بیشتری 
نسبت به نظارت و ساماندهی مراکز و فعاالن فرهنگی 
و هنری و رسانه ای اقدام خواهد نمود و این آمادگی را 
داریم تا هر شخص عالقه مند و فعال در حوزه های 
کاری مرتبط با این اداره کل را درخصوص دریافت مجوز 
فعالیت، راهنمائی و حمایت نمائیم و متناسب با امکانات 
و اعتبارات و ظرفیتهای قانونی موجود، بسترهای الزم 
برای توسعه مراکز و حمایت از فعالیت ایشان فراهم 

گردد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز خبر داد:

آمادگی برای نظارت بیشتر و ساماندهی حوزه رسانه البرز 

35 هزار دانش آموز البرزی تحت پوشش طرح 
تغذیه رایگان قرار گرفتند

 مدیرکل آموزش و پرورش البــرز اعالم کرد: با حضور وزیر آموزش و 
پرورش در این استان ۳5 هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار البری تحت 

پوشش تغذیه رایگان قرار گرفتند.
» علی حجرگشت « درآیین  تجلیل از معلمان نمونه البرز ، افزود: این 
طرح در 97 مدرسه استان اجرایی شده  که  امیدواریم این طرح در ابتدای 

سال تحصیلی آینده  در استان البرز و سراسر کشور استمرار پیدا کند.
وی  در ادامــه به  وضعیت جمعیت 52۰ هزار دانش آموزی، 49 هزار 
فرهنگی شاغل و بازنشسته و 2 هزار و 2۰۰ واحد آموزشی  استان پرداخت 
وعنوان کرد: البرز با مسائل و مشکالت فضای آموزشی مواجه است که همه 

مسووالن استانی و وزارتخانه از آن مطلع هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرزتاکید کرد: امید است به همت دولت سیزدهم و رییس جمهور مردمی برای ایران قوی و همت استاندار البرز 

اتفاقات مبارکی در حوزه های مختلف به ویژه توسعه فضای آموزشی و پرورشی استان اتفاق بیافتد.
در این آیین از معلمان  نمونه البرز نیز تجلیل شد.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد:
ورود به مسئله کمبود کاغذ مأموریت وزارت ارشاد نیست

اعتراِض تنِد پرواز همای به لغو کنسرتش

یادواره ۹3 شهید فرهنگی استان البرز
 برگزار می شود

 مدیر کل بنیاد شهید استان البرز از برگزاری یادواره 9۳ شهید فرهنگی 
این استان خبر داد.  سلیمان رستمیان با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا 
و ایثارگران تکریم و تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران اظهار 
داشــت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، تکریم و تجلیل از خانواده های معظم 
شهدا رسالت بنیاد و کمترین وظیفه مسئوالن است که باید نسبت به آن 
اهتمام داشته باشند. وی بابیان اینکه شهدا حق بزرگی بر گردن ملت ما 
دارند افزود: شهدای فرهنگی از اقشار عزیز جامعه هستند که به همه ما و 
جامعه اسالمی رسم شهادت و پایمردی آموختند، شهدای فرهنگی عالوه 
بر اینکه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند رسالت سنگین تعلیم و تربیت را 

هم بر عهده داشتند. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به برگزاری یادواره 9۳ شهید فرهنگی استان البرز گفت: این یادواره 
به همت ستا شاهد استان البرز، پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه از ساعت 9 با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولین لشگری و استانی در کانون فرهنگی و تربیتی امام علی )ع( برگزار و 

از خانواده های معظم شهدای فرهنگی استان البرز تجلیل می شود .
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یاســر احمدوند گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
زمینه کمبود کاغذ در کشور تنها نظارت می کند.

یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفت: ورود به 
مسئله کاغذ جزو مأموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

نیست.
به گفته او، این وزارتخانه ردیف بودجه ای ندارد و نمی تواند به 
بازار کاغذ وارد شود؛ بازار کاغذ در اختیار نهاد های دیگر است و 

وزارت ارشاد  تنها باید نظارت کند تا کمبودی در بازار نباشد.
کاغذ از لیست کاال هایی که ارز ترجیحی به آن اختصاص 
داده می شــود، خارج شده است و دیگر برای واردات آن از ارز 

ترجیحی استفاده نمی شود.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد می گوید، مسئوالن قول  دادند 
2۰ میلیون دالر برای واردات کاغذ اختصاص داده  می شود اما 

این مسئله اتفاق نیفتاده است. 

پرواز همای، خواننده موسیقی ایرانی و تلفیقی، در یک پیام 
تصویری در اینستاگرام خود، با انتقاد از لغو کنسرتش در اهواز، 
با طعنه به مســووالن نوشت: »ای کاش به همان راحتی که 
قیمت ها را باال می برید، به همان راحتی هم، می توانید مردم 

شادی کنید.«
کنسرت پرواز همای که قرار بود در روزهای سه شنبه 2۰ و 
چهارشنبه 2۱ اردیبهشت در اهواز روی صحنه برود، در آخرین 

لحظات لغو شد.
پرواز همای با انتشار ویدئویی در اینستاگرامش، نسبت به این 
اتفاق اعتراض کرد و خطاب به مردم اهواز گفت: »قرار بود در 
تاریخ 2۰ و 2۱ اردیبهشت در اهواز باشم و برای تان کنسرت 
اجرا کنم ولی متأسفانه به من خبر دادند که به دلیل بروز برخی 
از مسائل امنیتی یا اختالف سلیقه برخی از مسئول های شهر، 
کنســرت ما لغو شده و اجازه نداریم در این شهر حضور پیدا 

کنیم.«
این خواننده با انتقاد از مسووالنی که با برگزاری یک کنسرت 
کوچک هم مخالف هستند، خطاب به آن ها گفت: »به همان 
راحتی که قیمت ها را باال می برند، ای کاش به همان راحتی هم 

می توانستند مردم را شاد کنند.«

جشن عید سعید فطر با حضور خیرین،مدیریت آسایشگاه 
البرز،کارکنان و مددجویان آسایشگاه پس از برپایی نماز 

باشکوه عید فطر در حیاط مرکزی آسایشگاه برگزار شد.
عید سعید فطر عید بزرگ روزه داران و مؤمنانی است که 
بعد از یک ماه بندگی و برای جلب رضای خداوند از گناهان 
دوری کرده و در برابر هواهای نفس و شیطان پیروز شدند 
و اکنون در این روز بزرگ جشن می گیرند و از خداوند اجر 
و پاداش یک ماه صبر و بردباری و صیام را طلب می کنند.
درجشن عید سعید فطر به لطف خیرین و یاران همیشگی 
کهریزک لحظه های شادی را رقم خورد، لحظه هایی 
لطف  به  که  هایی  لحظه  لبخند،  و  شادی  از  سرشار 
دوستداران آسایشگاه خیریه کهریزک در خاطر ماندگار 

شد.
خیریه  آسایشگاه  مدیر  روشن  وجدانی  افشین  دکتر 

کهریزک استان البرز ضمن تبریک عید سعید فطر گفت 
: عید فطر عید شکوفایی انسان و رهایی او از بند گناهان 
است عیدی که زمان در آن معنایی دیگر به خود گرفته و 

زمینه را برای رشد تعالی بشر فراهم می کند.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک افزود: به پاس داشت 
این روز عزیز در کنار مددجویان آسایشگاه این روز را به 
شادی نشستیم و توانستیم دل های مددجویان ساکن در 
مجموعه کهریزک را شاد کنیم ، از تمام خیرین ،نیکوکاران 
و کارکنان آسایشگاه تشکر می کنم که برای شادی این 
عزیزان همانند همیشه از خانواده و عزیزان خود دور شدند 
و در این روز تعطیل در کنار خانواده بزرگ کهریزک به 

شادی نشستند.
دکتر وجدانی اضافه کرد: در بین اعضای خانواده بزرگ 
کهریزک هیچ چیز ارزشمند تر از  لبخند مددجویان نیست 

و امروز با برگزاری جشن باشکوه عید سعید فطر ارزش این 
لبخندها به وضوح قابل لمس است.

چاواری مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک 
استان البرز هم ضمن تشکر از خیرین و نیکوکاران گفت:به 
لطف خدا و محبت خیرین امروز با حضور هنرمندان بنام 
استان البرز توانستیم لحظات شادی را برای مددجویان 
کهریزک رقم بزنیم خوشحالیم که امروز هم همچون 

گذشته سعادت حضور در کنار مددجویان نصیبمان شد.
اجرای  فطر،  سعید  عید  نماز  اقامه  است  ذکر  شایان 
موسیقی زنده، دف زنی و پخت آش از برنامه های جشن 
باشکوه عید سعید فطر بود جشنی که با حضور کودکان 
معلول ذهنی و اتیسم، معلوالن ضایعه نخاعی و ام اس و 
سالمندان ساکن در کهریزک مثل همیشه خوش رنگ و 

با شکوه برگزار شد.

شکوه حضور میهمانان ضیافت الهی در جشن باشکوه عید سعید فطر در آسایشگاه خیریه کهریزک
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 مدیرکل منابع طبیعی و  آبخیزداری استان البرز با 
اشاره به اجرای طرح های جنگلکاری در حوضه های 
آبخیز شهری کرج ، گفت: ایجاد پارک ها و بوستان های 
طبیعی، تهدید سیل را به فرصتی برای گردشگری و 
تفرج مردم در این شهرستان پرجمعیت تبدیل می کند.
حامد فرضی با اشاره به انعقاد تعدادی قرارداد در حوضه 
های آبخیز و اهمیت حوزه شهر کرج به وقوق سیل  در 
سال گذشته در دره وسیه منطقه حصار این شهرستان 
اشاره کرد و افزود: برای کاهش مخاطرات سیل در حوزه 
شهری و ایجاد فرصت های گردشگری و تفرج با ایجاد 
فضاهای سبز در نظر داریم تا بوستان های طبیعی را با 

جنگل کاری در حوضه های آبخیز شهری ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: درصدد هستیم در منطقه هلجرد که 
شمال شهر کمالشهر واقع شده جنگل کاری سنواتی را 
در وسعت ۱5۰ هکتار داشته باشیم که در صورتیکه با 
شهرداری کمالشهر به توافق برسیم این پروژه با عنوان 
پارک آبخیز ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به پتانسیل 
بسیار باالی این منطقه برای ایجاد یک مرکز تفریحی 
برای شهروندان کرجی، کمالشهری و ساوجبالغی گفت: 
استان البرز از لحاظ مراکز تفریحی و بوستانی کمبود 
دارد که ایجاد این پارک آبخیز اتفاق خوبی برای استان 
رقم می زند و این امر در صورتی محقق می شود که 

آن  اجرایی  عملیات  در  کمالشهر  و  کرج  شهرداری 
مشارکت داشته باشند و در این صورت تا سه سال آینده 

فرصت خوبی برای استان ایجاد می شود.

البرز از اعتبارات مناطق محروم، محروم شد
فرضی در ادامه به اختصاص اعتبارات مناطق محروم 
اشاره کرد و افزود: سال گذشته اعتبار مناطق محروم 
به تمام استان ها به صورت نقدی اختصاص یافت ولی 
متاسفانه علیرغم پیگیری های انجام شده البرز از این 

اعتبار محروم ماند.
 وی تصریح کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات سد 

حدود ۱2 میلیارد تومان، خارج حوزه شهری ۳.5 میلیارد 
تومان، سفید رود طالقان یک و نیم میلیارد و از محل 
درآمد متفرقه حدود 27 میلیارد تومان و یک میلیارد 
تومان هم برای بخش مرمت بخش سیالب اشتهارد 
اختصاص یافت که در مجموع بالغ بر 5۰ میلیارد تومان 

اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه از این میزان اعتبارات، ۱۰۰ درصد 
اعتبار سفید رود و اعتبار سد نیز حدود 4۰ درصد و 
اعتبارات متفرقه نیز هشت میلیارد تومان ارایه شده، 
گفت: این اعتبارات مربوط به سال گذشته است که به 
دلیل اجرای مطالعات و پروسه زمانبر انجام قراردادها، 

اجرای طرح ها تا سال جاری ادامه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: 
مطالعات در حوزه حلقه دره شهرستان چهارباغ انجام 
شده و قرارداد منعقد شده ولی مطالعات در بعضی حوزه 
ها زمانبر بوده و فاصله بین مطالعات و اجرا زیاد است که 
در نتیجه آن امکان ایجاد تغییراتی در نحوه اجرای پروژه 
ها وجود دارد که در طالقان و جاده چالوس این بازنگری 

ها انجام شده و قرار داد منعقد شده است.

تهیه نقشه های خطر سیل و پهنه بندی فرسایش
فرضی یکی از اتفاقات خوب در استان البرز را تهیه نقشه 
های خطر سیل و پهنه بندی فرسایش دانست و گفت: 
این نقشه ها را به صورت متمرکز در استان نداریم که در 
این  سه سال اخیر از محل اعتبارات موجود و توافقی که 
با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شده 
قرار شده امسال با آخرین مطالعات انجام شده خارج از 

سد انجام شود.
وی افزود: با مطالعاتی که در 2 سال گذشته در سد کرج 
و طالقان انجام دادیم می توانیم به جمع بندی استان 
در پهنه بندی سیل و فرسایش استان برسیم تا مورد 
استفاده دیگر دستگاه های استانی برای برنامه ریزی 

های آتی باشد.

مدیرکل منابع طبیعی البرز:

تهدید سیل به فرصتی برای گردشگری شهرستان کرج تبدیل شود

حوادث

درگیری خانوادگی 
در نظرآباد عروس خانواده 

را به کام مرگ کشاند
درگیری  در  گفت:  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
مسلحانه یک خانواده در شهر نظرآباد، دو پسر مجروح 

و عروس ۳8 ساله خانواده جان خودش را از دست داد.
سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره 
درگیری مسلحانه منجر به جرح در یکی از مناطق شهر 
نظرآباد، بالفاصله عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به 

محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسی های اولیه حاکی از این بود که اعضای 
یک خانواده به دلیل اختالفات قبلی با یکدیگر درگیر 
شده اند که در اثر این حادثه 2 پسر و یک عروس خانواده 

دچار جراحت و به مراکز درمانی منتقل شده بودند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره فوت عروس ۳8 
ساله این خانواده به دلیل شدت جراحات وارده، اظهار 
داشت: در ادامه کارآگاهان پلیس آگاهی نظرآباد وارد عمل 
شده و مخفیگاه قاتل که پسر کوچک خانواده بود را در 
شهر نظرآباد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را 

دستگیر کردند.
وی با اشاره به کشف یک قبضه سالح گرم از مخفیگاه 
متهم، گفت: نامبرده انگیزه خود از این اقدام جنون آمیز را 

اختالفات خانوادگی قدیمی عنوان کرد.
نادربیگی در پایان با بیان این متهم با تکمیل پرونده به 
مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: گاهی اندکی 
صعه صدر و کنترل خشم می تواند از وقوع حوادث جبران 

ناپذیر این چنین پیشگیری کند.

فروشنده مواد مخدر در 
آق تپه به دام پلیس افتاد

 فرمانده انتظامی کرج از دستگیری فروشنده مواد مخدر 
در شهرک  آق تپه  مهرشهر و کشف بیش از 2 و نیم 

کیلوگرم مواد مخدر از وی خبر داد.
سرهنگ علی قاسم پور اظهار کرد: در پی دریافت اخباری 
مبنی بر خرید و فروش مواد مواد مخدر توسط فردی در 
شهرک »آق تپه« مهرشهر کرج؛ بررسی موضوع در دستور 

کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی و اطمینان 
از صحت خبر با هماهنگی مقام محترم قضائی متهم را زیر 
نظر قرار داده و نامبرده را در حین فروش مواد مخدر به 
یکی از مشتریانش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

و  خودرو  از  بازرسی  در  افزود:  کرج  انتظامی  فرمانده 
مخفیگاه متهم 2 کیلو و 5۱۱ گرم تریاک و تعدادی آالت 

استعمال مواد مخدر کشف شد.
وی ادامه داد: متهم برای ادامه تحقیقات به پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان منتقل شد.

آتش سوزی تعمیرگاه 
خودرو در کرج سه مصدوم 

بر جای گذاشت
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج اعالم کرد: آتش سوزی در یک باب تعمیرگاه 
خودرو در بلوار هوشیار 45 متری گلشهرکرج سبب 

مصدومیت سه نفر شد .
ساعت    حادثه  این  گفت:     » جمشیدی  »محمد 
۱۳:۰8   امروز رخ داد  که با حضور به موقع آتش 
نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به خودروهای 
مجاور تعمیرگاه ، نسبت به ایمن سازی محل اقدامات 

الزم صورت گرفت.
وی خاطر نشان کرد:  در این حادثه  تعمیر گاه خودرو  
با زیربنای  حدود 4۰ متر مربع در آتش سوخت و سه 
مرد  ۳۰ ساله  دچار مصدومیت شدند  که توسط 

نیروهای امدادی اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.
 جمشیدی ادامه داد: برای اطفا و امداد رسانی به این  
حادثه ۱۱ نفر آتش نشان به همراه چهار دستگاه خودرو 
امدادی از ایستگاه های ۱۰2 و ۱۱۰ کرج  به محل 

اعزام شدند.

سکوت قانون در برابر حمایت از حیوانات:
حمایت از حقوق حیوانات در گروی تصویب قانون منع حیوان آزاری

یکی از مواردی که در دهه های اخیر همواره موجب جریحه دار 
شدن احساسات عمومی گردیده، اذیت و آزار حیوانات و بعضاً 
کشتن این موجودات می باشد. ظلم انسان نسبت به جانوران 
سابقه ای به درازای تاریخ بشر دارد که از آن جمله می توان 
به شکار کردن این موجودات برای تفریح پادشاهان و صاحب 
منصبان در اعصار مختلف تاریخ بشر نام برد. لکن در دهه اخیر 
به سبب همه گیر شدن شبکه های اجتماعی، نشر فیلم ها و 
تصاویر آزار دهنده از شکنجه، قتل و اقسام آزارهای روحی و 
جسمی نسبت به این آفریدگان خداوند منتج به شکل گیری 
آثار مثبت و منفی مختلفی شده است. نشر این موارد از طرفی 
 احساسات عمومی را بیش از پیش جریحه دار نموده است.

   
منع  قانون  تصویب  ضرورت  برای  امضا  هزاران 

حیوان آزاری
 طی درخواست تصویب قانون منع  حیوان آزاری که با ۱8هزار 
امضا تقدیم مجلس شد وعده دادند این طرح هرچه زودتر به 
تصویب برسد و همچنین اطمینان دادند که مجلس یازدهم 
 در حوزه محیط زیست کارنامه ای قابل قبول خواهد داشت. 
حیوان آزاری  منع  قانون  تصویب  راستادرخواست  دراین 
مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر  تقدیم  امضا  با ۱8هزار 
محیط  فراکسیون  رئیس  رفیعی،  سمیه  و  اسالمی  شورای 
پیش نویس  تدوین  شد.  اسالمی  شورای  مجلس  زیست 
قالب  در  و  شد  آغاز  سال 94  از  آزاری  حیوان  منع  قانون 
آگاهی  عدم  بعلت  متاسفانه  رفت.  دولت  هیئت  به  الیحه 
نشدند. قائل  اهمیتی  درجامعه  وتاثیرآن  عواقب   ازضرورت 
 اخیرا موارد انتشار تصاویر و فیلم های دردناک از آزار حیوانات 
اهلی و وحشی در شبکه های اجتماعی افزایش یافته؛ تصاویری 
که کاربران فضای مجازی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و 

لزوم برخورد قانونی با مرتکبان را گوشزد می کند چرا که در 
سایه خالء قانونی برای برخورد با حیوان آزاران، مجازات های 
بازدارنده برای برخورد با آنان در نظر گرفته نمی شود. این در 
حالی است که پیشنویس قانون منع حیوان آزاری، بیش از دو 
سال است که در کمیسیون حقوق مجلس خاک می خورد و 
به نظر می رسد برنامه ای برای تصویب آن وجود ندارد؛ طرحی 
که حاال مطالبه بسیاری ازمردم ایران است. اما تعلل دولت در 
ارسال آن به مجلس سبب شد  تا امروز در کمیسیون حقوقی 
مجلس معطل بماند. حاال امضاکنندگان این کارزار از رئیس 
مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواسته اند 
این طرح را برای تصویب وارد صحن مجلس کنند. طراحان این 
انتشار فیلم ها و تصاویر  کارزار می گویند در حالی که موارد 
دلخراش از آزار جانوران رو به افزایش است و با این که برخی 
 از این آزارگران دستگیر می شوند،امابدونه مجازات آزاد میشوند.

آیا مجلس ، برنامه ای برای تصویب قانون منع حیوان آزاری 
قانون  این  تصویب  با  تا  داد  خواهد  قرار  اجرا  دست  در 
مواردی  باشیم؛  کشور  در  حیوان آزاری  موارد  کاهش  شاهد 
وجهه  جامعه،  در  قساوت  و  بی اخالقی  ترویج  بر  عالوه  که 
می برد.  سوال  زیر  بین المللی  مجامع  در  را   کشورمان 

الیحه منع حیوان آزاری همچنان در انتظار تصویب!
بی رحمانه یک خرس  و دردناک کشتار  تلخ  در پی حادثه 
قهوه ای ماده و دو توله اش در شهریورماه ۱۳9۰ در سمیرم 
روز  حیوانات،  و  محیط زیست  حامی  گروه های  اصفهان، 
بیستم شهریور را به  عنوان »روز ملی مبارزه با خشونت علیه 
حیوانات« انتخاب و نام گذاری کردند. حیوان آزاری و نامهربانی با 
حیوانات اتفاق جدید و نادری نیست اما کشتار خرس قهوه ای 
مادر به همراه دو توله اش در سال ۱۳9۰ در اصفهان به حدی 

احساسات  از  عظیمی  موج  که  بود  دردآور  و  منزجرکننده 
عمومی را برانگیخت و منجر به یک تالش همگانی در عرصه 
حقوق حیوانات و محیط زیست شد. انتشار فیلمی هولناک 
از سالخی دو توله خرس قهوه ای زنده در کنار الشه خونین 
 مادرشان به تکان دهنده ترین خبردررسانه های دنیاتبدیل شد.

داغ خرافات بر پیشانی دام ها
مقابله با حیوان آزاری هایی که ریشه در خرافات دارند مستلزم 
قانون  پیشنویس  ظاهرا  اما  است.  بازدارنده  قانونی  تصویب 
منع حیوان آزاری که اکنون 6 سال است در دولت و مجلس 
دست به دست می شود. به گزارش مشرق، هر از گاه رسانه ای 
شدن فیلم یا تصاویری دلخراش از آزار و اذیت حیوانات، جای 
خالی قانونی بازدارنده به منظور مقابله با حیوان آزاری را یادآور 
می شود. اما گویی طلسمی از تصویب قانون منع حیوان آزاری 
که مجلس و دولت، سال هاست وعده تصویب آن را می دهند 
جلوگیری می کند! در نتیجه از آنجا که در بسیاری از موارد، 
قانونی برای مجازات عامالن حیوان آزاری وجود ندارد، قبح برخی 
از مصادیق حیوان آزاری از بین رفته و حتی به رویه ای رایج تبدیل 
 شده اند که داغ گذاشتن بر صورت دام ها یکی از آنها است....
 در زمینه الیحه منع حیوان آزاری در قالب اصالحیه قانون 
مجازات اسالمی درحال حاضربرای برخورد با افرادی که اقدام به 
اتالف حیوانات می کنند، یک ماده قانونی داریم، که تنها حیوانات 
حالل گوشت را شامل می شود و در قانون مجازات اسالمی نیز 
برای خاطیان این بخش مجازات تعیین شده است. البته در 
دین اسالم نیز بر ضرورت حمایت از حیوانات و ممانعت از آزار 
آنها تاکید شده است، ضمن اینکه یک نیاز عاطفی نیز در سطح 
جامعه نسبت به حیوانات ایجاد شده است، که به طرق مختلف 

خالء قانونی که در این حوزه وجود دارد را یادآور می شود

شماره 6۱/ اردیبهشت ماه ۱4۰۱



6  شهرستانها

یعقوبی شهردار هشتگرد در جلسه  مهندس 
کمیته تملکات که با حضور معاونین ، مشاورین 
از  و جمعی  اداره حقوقی شهرداری  رئیس  و 
از  شد  برگزار  شهرداری  واحدهای  مسئولین 

عملکرد اداره حقوقی شهرداری تقدیر نمود  .
یعقوبی گفت : با تالش و پیگیری کارشناسان 
حقوقی شهرداری در سال گذشته و به ویژه در 
سه ماه پایانی سال حدود 25 مورد تملک امالک 
در سطح شهر با مساحتی بالغ بر ۱5۰۰ متر مربع 
صورت گرفته است که این نشان از فعالیت خوب 
اداره حقوقی شهرداری و مشارکت شهروندان 

دارد .
وی گفت : در زمینه مشارکت در ایجاد زیرساخت 
های شهری نیز با طی تشریفات قانونی 2۰۰ متر 
مربع در شهرک کوثر و 25 متر مربع در ضلع 
شمالی میدان بسیج برای ایجاد تاسیسات شهری 

به اداره آبفا واگذار شده است .
رسیدگی به تخلفات ساختمانی و گزارش موارد 
تخلفات به اداره جهاد کشاورزی و سایر مبادی 
از جمله  نیز  قانونی  برای طی مراحل  ذیربط 
اقدامات اداره حقوقی بوده است و در این زمینه 
گردیده  ارسال  گزارش  مورد  حدود 2۰۰  نیز 

است.
اینکه  به  توجه  با   : افزود  هشتگرد  شهردار 

شهرداری به عنوان متولی شهر در موضوعات 
مختلفی فعالیت داشته و به علت تعدد وظایف 
با مسائل و مشکالتی روبروست لذا برای دفاع از 
حقوق شهرداری نیز بالغ بر 8۰ فقره الیحه به 
ادارات مربوطه و مراجع قضایی ارسال گردیده 
است و حقوق شهرداری که در واقع متعلق به 
تمامی شهروندان است از سوی اداره حقوقی 

مورد دفاع قرار گرفته است .
یعقوبی بیان کرد : از جمله اقدامات بزرگ و 
موثر اداره حقوقی می توان به تثبیت مالکیت 
خیابان  در  واقع  ملک  در خصوص  شهرداری 
مصلی به متراژ 84۰ متر مربع با ارزش تقریبی 

مالکین  دعوی  پیگیری   ، ریال  میلیارد   5۰۰
اراضی واقع در مجاورت پمپ گاز و اخذ رای 
به نفع شهرداری با ارزش تقریبی 2۰۰ میلیارد 
ریال ، وصول چک های برگشتی و رد شکایت 
پیمانکاران سنوات گذشته از شهرداری ، تثبیت 
مالکیت شهرداری در خصوص ملک واقع در 
بلوار مدرس به مساحت 482 مترمربع به ارزش 
24۰ میلیارد ریال و همچنین اخذ رای به نفع 
شهرداری در خصوص دعوی اشخاص حقیقی و 

حقوقی دیگر بوده است .
مهمترین  از  یکی  حقوقی  اداره   : گفت  وی 
بخش های شهرداری می باشد و در سال ۱4۰۱ 

نیز با بودجه در نظر گرفته شده و در زمینه تملک 
اراضی واقع در طرح به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال 
و همچنین تملک کاربری های عمومی مورد 
نیاز شهرداری با ارزش 5۰ میلیارد ریال وظیفه 

سنگینی بر عهده دارد .
یعقوبی با تاکید بر محاطسازی امالک تحت 
مالکیت شهرداری و این سرمایه های عمومی که 
متعلق به شهروندان است از پیش بینی اعتبار ۱5 
میلیارد ریالی برای این موضوع خبر داد که انتظار 
می رود اقدامات الزم برای تحقق این پروژه ها با 
همکاری سایر واحدهای شهرداری مبذول گردد .
وی در پایان از کلیه مالکینی که امالک آنها در 
طرح های تعریض واقع شده است دعوت نمود 
تا با مراجعه به واحد حقوقی شهرداری ضمن 
توافق با این سازمان و بهره گیری از تسهیالت در 
نظر گرفته شده در این امر عام المنفعه مشارکت 

نمایند .
مهندس علی فرزدی رئیس اداره حقوقی نیز 
گزارشی از اقدامات سال گذشته و برنامه های 
سال جاری اداره حقوقی ارائه نمود و حمایت های 
شهردار محترم و اعضای شورای اسالمی شهر ، 
مشارکت و همکاری معاونین و سایر کارکنان را 
زمینه ساز ارتقاء خدمات به شهروندان و عمران و 

آبادانی شهر دانست .

از  شــوراها  ملــی  روز  مناســبت  بــه 
شــهرهای  اســالمی  شــورای  اعضــای 
شــد. تجلیــل  ســاوجبالغ   شهرســتان 

در آســتانه فرا رسیدن روز ملی شوراها جهت 

تجلیل از اعضای شــورای اســالمی شهرهای 
شهرستان ساوجبالغ مراسمی با حضور دکتر 
حدادی نماینده مردم شهرستان های ساوجبالغ 
، نظرآباد ، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای 

اســالمی ، مهندس مهرور فرماندار شهرستان 
ساوجبالغ ، مهندس عظیم زاده معاون هماهنگی 
امور عمرانی فرمانداری ، اعضای شورای اسالمی 

شهرها و شهرداران برگزار گردید .

تقدیر مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از عملکرد اداره حقوقی شهرداری

مراسم تجلیل از اعضای شورای اسالمی شهرهای شهرستان 
ساوجبالغ برگزار شد

شورای  جوانان  و  ورزش  کمیسیون  جلسه  اولین 
اسالمی شهر و شهرداری هشتگرد به ریاست مهندس 
کاشف نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون و با حضور 
 سایر اعضاء در سالن جلسات شهرداری برگزار شد .
شورای  جوانان  و  ورزش  کمیسیون  جلسه  اولین 

برگزارشد هشتگرد  شهرداری  و  شهر   اسالمی 
مهندس کاشف در ابتدای جلسه از اقدام خوب حوزه 
فرهنگی و ورزشی شهرداری در روزهای پایانی سال 
در زمینه بزرگداشت روز جوان و تجلیل از جوانان 
شاغل در شهرداری و نیز برگزاری نشست هم اندیشی 
 با شورای جوانان شهرستان تقدیر و تشکر نمود .

موضوع  دو  جوانان  و  ورزش  حوزه   : گفت  وی 
دو  این  به  توجه  و  هستند  هم  به  مرتبط  کامالً 
مقوله می تواند جامعه را از بسیاری از ناهنجاری ها 
 نجات داده و نشاط اجتماعی را به ارمغان آورد .

به  توجه  و  پروری  قهرمان   : افزود  کاشف   
قهرمانان ورزشی نیز از جمله اولویت های اعضای 
پارلمان شهری می باشد و طی ماههای گذشته 
ورزشی  های  رشته  مختلف  قهرمانان  با  بارها 
برای  شهری  مدیریت  و  دیدار  شهر  در  ساکن 
. است  نموده  حمایت  اعالم  آنها  فعالیت   ادامه 

 برگزاری نشست با هیئت های مختلف ورزشی و نیز 
برگزاری همایش پایانی هیئت کوهنوردی به میزبانی 
شهرداری هشتگرد و تجلیل از اعضای فعال این هیئت 
از جمله موارد مطرح شده توسط رئیس کمیسیون 
 ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر بوده است.

برای  برنامه ریزی  از عدم  با گالیه مندی  کاشف 
، استفاده  برگزاری مسابقات ورزشی جام رمضان 
از  موجود  های  ظرفیت  و  ها  پتانسیل  از  بهینه 
مسابقات  برگزاری  و  ورزشی  های  باشگاه  قبیل 
مختلف را مورد تاکید قرار داد که می توان از این 
 ظرفیت ها برای روزهای آتی بهره برداری نمود  .

نایب رئیس شورا در ادامه به تعامل با هیئت های 
اشاره  مختلف  های  برنامه  اجرای  برای  ورزشی 
کارکنان  برای  ویژه  مسابقات  برگزاری  از  و  کرد 
و  شهر  جوانان  با  نشست  اجرای   ، شهرداری 
 ، علمی  نخبگان  از  تجلیل  جشنواره  برگزاری 

های  برنامه  همچنین  و  ورزشکاران   ، هنری 
گفت. سال سخن  شعار  تبیین  زمینه  در   مدون 

وی بیان کرد :  با پیگیری صورت گرفته و حمایت 
سایر اعضای شورای اسالمی شهر خوشبختانه بودجه 
گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  ورزشی 
افزایش چشمگیری داشته است و هزینه کرد این 
تمامی  از  استفاده  و  برنامه ریزی  بودجه مستلزم 
 ظرفیت ها به ویژه در دستگاه  های مرتبط می باشد .
اجرای برنامه های ورزشی در زمان برگزاری نمایشگاه 
گل و گیاه ، نشر فرخوان جمع آوری ایده ها و نظرات 
شهروندان ، اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران برای 
تبیین شعار سال و بویژه استفاده از پژوهشهای دانش 
بنیان برای بهبود وضعیت خدمات رسانی شهرداری 
به شهروندان در زمینه های مختلف زیست محیطی 
، رفع آلودگیهای هوا و آلودگی صوتی ،  بصری و ... از 

جمله مصوبات این کمیسیون بوده است .

 فرماندار اشتهارد گفت: به زودی با کلنگ 
زنی و شروع عملیات اجرایی خط انتقال آب 

شرب به این شهرستان آغاز می شود.
ابراهیم کردلو اظهار کرد: به زودی با کلنگ 
زنی و شروع عملیات اجرایی خط انتقال آب، 
ضلع غربی رینگ سراسری استان البرز، اجرای 
خط انتقال آب از انتهای شــهر نظرآباد )باال 
دست شهرک صنعتی خسرو آباد( تا مخزن 

شماره ۱2 شهر اشتهارد آغاز خواهد شد.
فرماندار اشــتهارد تصریح کرد: این پروژه 
مهم در راستای رفع مشکالت کمی و کیفی 
آب شرب در شهرهای استان با در نظر گرفتن 

مناطق دارای تنش آبی در ضلع غربی رینگ 
سراسری استان صورت می گیرد.

کردلــو اضافه کــرد: پیمانــکاران واجد 
صالحیت از طریق فراخــوان عمومی برای 
دو پروژه اجرای خط انتقال آب تصفیه خانه 
اضطراری شهر هشتگرد تا انتهای شهر نظر 
آباد و پروژه خط انتقال آب ازانتهای شهر نظر 
اباد تا مخزن شماره ۱2 شهر اشتهارد انتخاب 

وعملیات تجهیز کارگاه در حال انجام است.
وی خاطر نشــان کرد: اعتبار بر آورد شده 
برای اجرای پروژه اشتهارد رقمی بالغ بر 2۰7 

میلیارد تومان

فرماندار فردیس اســتان البرز با اشاره به 
جمعیت باالی این شهرستان گفت : انتظار 
می رود با همت مسووالن استانی و کشوری 
شاهد تقویت زیرساخت امدادی این شهرستان 
به ویژه در بخش هالل احمر باشیم. »خداداد 
کاشــفی «افزود:  خدمات دهی مطلوب در 
مواقع بحران نیازمند امکانات و نیروی انسانی 
آموزش دیده است که شهرستان فردیس در 
این بخش نیازمند توجه ویژه است. وی اضافه 
کرد: ساختمان جمعیت هالل احمر خارج از 
محدوده شهر فردیس است  که باید برای آن 
تدابیری اندیشیده شود. کاشفی  اظهار داشت: 

جمعیت هالل احمر با نجات جان انسان ها 
سرو کار دارد و در واقع  نیروهای ارتش امدادی 
به صورت خداپســندانه و داوطلبانه، توان و 
انرژی خود را برای نجات انسان ها می گذارند. 
کاشفی گفت:   فردیس بر روی  گسل زلزله 
قرار دارد از این رو نیازمند جذب و سازماندهی 
افراد دغدغه مند ، بشردوست  و آموزش دیده 
برای مواقع ضروری است. حضور و نقش هالل 
احمر در مدیریت حوادث بسیار مهم است ؛هر 
چه جمعیت هالل احمر از توانایی باالی نیروی 
انسانی، امکانات پشتیبانی و تجهیزات باشد 
می تواند نقش مؤثری در امدادرسانی ایفا کند.

اولین جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر و شهرداری هشتگرد برگزار شد

فرماندار اشتهارد:
عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب به  اشتهارد 

آغاز می شود

فرماندار فردیس : 
زیرساخت های امدادی فردیس نیازمند

 تقویت است

اخبار

شهردار هشتگرد:
روزهای پرکار حوزه معاونت 

عمرانی شهرداری هشتگرد

مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در بازدیدی که 
به همراه مهندس افشاری از عملیات روکش آسفالت 
خیابان شهید بهرامی داشت با تقدیر از زحمات حوزه 
عمرانی شــهرداری هشتگرد ، از استمرار این اقدامات 

خبر داد .
یعقوبی گفت : اجرای پروژه های مستمر و ساالنه از 
قبیل آسفالت معابر ، لکه گیری ، جدولگذاری و کفپوش 
بخشی از برنامه های عمرانی شهرداری در سال جاری 
می باشد و پروژه های زیرساختی نیز شروع خواهد شد .
وی افزود : احداث بوســتانهای متعدد در محالت 
مختلف شهر ، احداث زمینهای بازی ، احداث پارکینگ 
طبقاتی با مشارکت بخش خصوصی ، احداث جاده های 
کمربندی و پروژه های متعدد در زمینه ابنیه، راه و باند 
، فضای سبز و بهبود وضعیت شهر از جمله کارهایی 
اســت که با حمایت رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شهر بر اساس پیشنهادات مطروحه در بودجه ساالنه 

انجام خواهد شد .
مهندس افشــاری نیز با اظهار امیدواری از استمرار 
اقدامات جهادی مجموعه شهرداری ، از پیگیری اعضای 
پارلمان شهری برای رفع مشکالت اساسی شهر و تعامل 

با سایر دستگاهها خبر داد .
افشاری گفت : رفع مشکل اراضی قولنامه ای ، تعیین 
تکلیف انهار واقع در محدوده شهری ، توسعه شهرک 
کوثر و اصالح حریم شهر از جمله موضوعاتی است که 
توسط اعضای شورای اسالمی شهر پیگیری می گردد .
نهضت آسفالت که از هفته های گذشته در هشتگرد 
شــروع گردیده با اولویت بندی معابر اصلی در حال 
اجراست و طی روزهای آتی نیز روکش آسفالت الین 
جنوبــی بلوار امام)ره( حد فاصل بیمارســتان تامین 

اجتماعی تا میدان بسیج انجام خواهد پذیرفت.

شماره 6۱/ اردیبهشت ماه ۱4۰۱
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 امید بانوان؛ نائب رئیس کمیسیون تلفیق 
شورای اسالمی شهر کرج از مدیریت شهری 
این کالنشهر در خصوص عدم اطالع رسانی 

و تبلیغات محیطی هفته معلم انتقاد کرد.
؛ »مریــم قهرمانی صارم« در نطق پیش 
از دســتور چهل و نهمین جلســه رسمی 
شــورای شــهر ضمن تبریک به مناسبت 
هفته معلم اظهار کرد:با توجه به اینکه ۱۰ 
درصد از محتوای تبلیغات بیلبوردهای شهر 
باید مختص به تبلیغات فرهنگی شود اما 
متاسفانه بیلبوردهای تبلیغاتی شهر ارتباطی 

با تبلیغات شهرداری ندارد و بهره برداری از 
آن در اختیار کانون های آگهی و تبلیغاتی 

است.
نائب رئیس کمیســیون تلفیق شورای 
اسالمی شــهر کرج افزود: شهرداری کرج  
بهتر است با درک صحیح از محیط تبلیغات 
و نیاز مخاطب نســبت به درج تبلیغ اقدام 
کند و مناسبت های ملی و مذهبی را اطالع 

رسانی کند.
مریم قهرمانی صــارم بر لزوم ارج نهادن 
به مقام معلم تاکید و تصریح کرد: باید مقام 

معلم در جامعه ارج نهاده شود و افرادی که 
به تعلیم و تربیت افراد می پردازند حقشان 

ادا شود.
عضو شورای شهر کرج یادآور شد: با توجه 
به اینکه از  استان البرز دو معلم حائز رتبه 
برتر کشوری و 2۰۰ نفر نیز در منطقه معلم 
نمونه شدند و ۱2 معلم دیگر نیز در سطح 
استان به عنوان شایســته و برتر برگزیده 
شدند، انتظار می رفت مدیریت شهری در 
نصب بنر تبریک به این قشر فرهیخته در 

سطح شهر اقدام می کرد.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر 
کرج گفت که ایجاد جایگاه اختصاصی در فضای صحن 
علنی برای اســتقرار خبرنگاران برای تکریم و رعایِت 

شأن و سهولِت کار اصحاب رسانه است.
علی قاسم پور اظهار کرد: در این جلسه، نامه های 
ارسالی از کمیته انطباق فرمانداری، مصوبات مربوط به 

کمیسیون برنامه و بودجه و یک الیحه دو فوریتی از 
شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامــه داد: یکی از موضوعاتی که امروز مطرح 
شد و مجدداً به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر 
ارجاع داده شد، وضعیت مجموعه پارک ایران زمین 

بود.
وی افزود: فعالیت مجموعــه این پارک به صورت 
مشارکتی از سال 88 آغاز شده و به نظر می رسد و بعد 

از سه دوره هنوز تعیین تکلیف نشده است.
این مسئول اضافه کرد: شورای ششم وظیفه دارد 
جامه قانونی به اقداماتی که تاکنون در این مجموعه 

صورت گرفته به تن کند.
قاســم پور در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشــاره به گالیه اصحاب رسانه از جداسازی فضای 
خبرنگاران برای پوشش اخبار صحن علنی شورا توضیح 

داد: اصحاب رسانه بازوی مدیریت شهری در پیگیری 
اهداف هستند و برای پوشش اخبار به صورت رسمی 

دعوت می شوند.
وی اضافه کرد: اینکه فضای اســتقرار اهالی رسانه 
برای پوشش خبری به خارج از صحن تغییر کرده با 
هدف راحتی بیشتر این عزیزان صورت گرفته و بنا بوده 
فضای در نظر گرفته شده شیشه گذاری و به اینترنت 
مجهز شــود ولی هنوز به طور کامل انجام نشده و از 
خبرنگاران انتظار داریم کمی صبور باشند تا ضعف های 

موجود برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام اقدامات شورای ششم بر 
شفاف سازی متمرکز است، گفت: طی نه ماه گذشته، 
شاهد الکترونیکی شدن رأی اعضای شورا بودیم و در 
بحث انتخاب شهردار هم رأی همه اعضا شفاف بود و 
این نشان میدهد شورای ششم در مسیر شفافیت گام 

برداشته است.
وی در خصوص آخرین برنامه شــورای ششم در 
خصوص اســتیضاح شهردار هم توضیح داد: تصمیم 
شورا در این خصوص همان خروجی جلسات است و 
اگر تصمیم دیگری بگیرد، از حق قانونی خود استفاده 

کرده است.
وی افزود: هیچ کس نمیتواند حق قانونی عضو را از او 
بگیرد یا به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند. ما 
امیدواریم اگر قرار است برای این شهر تصمیمی گرفته 
شود، اجازه استقالل رأی را از کسی نگیریم تا کار بر 

اساس روال قانونی پیش برود.
سخنگوی شورای شهر کرج گفت: آنچه قرار است 
از زبان سخنگوی شورای شهر بیان شود باید خروجی 
رسمی جلسه باشد و جز این به گفته ها و شنیده های 

غیر رسمی نباید اتکا کرد.

مریم قهرمانی صارم:
تبلیغات محیطی هفته معلم توسط مدیریت شهری کرج انجام نشد

سخنگوی شورای شهر کرج خبر داد:
ایجاد جایگاه اختصاصی جهت استقرار خبرنگاران در صحن شورای شهر

اخبار

زباله در کرج یک روز در میان 
جمع آوری می شود

 معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج گفت: 
طرح جمع آوری یک روز در میان زباله تا پایان شــهریور در ۱۰ 

محله و تا پایان سال در همه محالت شهر اجرایی می شود.
غالمرضا رضوانی اظهار کرد: جمــع آوری یک روز در میان 
پســماند ضمن کاهش هزینه های شهرداری، در بحث محیط 

زیست و بهداشت محیط نیز اثرات مطلوبی به جای می گذارد.
وی بــا بیان اینکه این طرح  تا کنــون به صورت پایلوت در 
محله چهارصد دســتگاه واقع در منطقه 9 اجرایی شده، افزود: 
خوشبختانه در اجرای این طرح شهروندان محله چهارصد دستگاه 
همکاری مطلوبی را داشته اند. وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته به زودی هر یک از مناطق ده گانه شهرداری یک محله را 
برای اجرای آزمایشی این طرح معرفی خواهند کرد. این مسئول 
اضافه کرد: این طرح در شــش ماهه اول در ۱۰ محله و تا پایان 

سال در کل محالت شهر اجرایی می شود .

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم 
پروژه بلوار شهدای راه آهن

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
کرج از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بلوار شهدای حسین 
آباد راه آهن با هدف کاهش بار ترافیکی حســین آباد راه آهن و 

تکمیل راه دسترسی محلی خبر داد.
علیرضا عاقلی با اعالم این خبر اظهار داشت: این پروژه شامل 
اجرای دیوار حائل سنگی از ابتدای زیرگذر شهید کچوئی تا بلوار 
شهدای راه آهن به طول ۱۰۰ متر در حال اجرا است. این مسئول 
ارتفاع متوســط این پروژه را 5/2 متر ذکر و عنوان کرد: تعریض 
مسیر دسترسی محلی در ابتدای راستگرد زیرگذر مذکور به عرض 
6 متر اجرا می شود. رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری کرج همچنین افزود: اجرای این پروژه ضمن 
افزایش ضریب ایمنی، تسهیل در عبور و مرور شهروندان را نیز 

به دنبال خواهد داشت.

فرونشست نامرئی زمین در کرج!
مدیر منطقه 9 شهرداری کرج گفت: گزارش فرونشست زمین 
در بلوار دانش آموز را به آبفا اعالم کردیم. آقای یگانی گفت: سه 
روز پیــش این اتفاق افتاد و نیروهای ما به محل مراجعه کردند 
اما نمی توانســتیم کاری کنیم. او می گوید: این نشست حدودا 
یــک متر و به حوزه آب و فاضالب مربوط اســت. مدیر منطقه 
9 شهرداری کرج گفت: امکان آسفالت ریزی محل فرونشست 
وجود نداشت چون ممکن است تبعات بدتری داشته باشد. او می 
گوید: مجددا وجود این فرونشست را به آبفا اعالم می کنیم. آقای 
یگانی گفت: تراش و روکش به مناطق ارتباطی ندارد و توســط 
ســازمان عمران انجام می شود، دســتور این مورد را از شهردار 
مرکز گرفته ایم و مشــکالت تراش و روکش طالقانی جنوب و 
چهارصد دستگاه به زودی حل می شود. مدیر آبفای شهرستان 
 کرج نیز از وجود این فرونشســت ابراز بــی اطالعی کرده بود.

گویا این فرونشســت نامرئی است و به چشم مسئوالن مرتبط 
نمی آید.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع انسانی شورای اسالمی 
شهر کرج گفت: شهرداری باید جهت خروج از رکود درآمدی و به 
منظور خلِق فرصت های شکوفایی و توسعه گردشگری و شهری 
نسبت به تعریف پروژه های مشارکتی حرکت کند و برِ سیاست 

خام فروشی خط قرمز بکشد.
عمار ایزدیار اظهار داشــت: در حــال حاضر مراحل اجرایی 
چندین پروژه مشــارکتی همچون احداث دریاچه مصنوعی 
رودخانه کرج، مجتمع تجاری رفاهی مهرویال، مجتمع خدماتی 
رفاهی بین راهی شهید ایرانی، پارکینگ و مجتمع تجاری در 
اراضی شاه عباسی و احداث مجتمع های رفاهی و گردشگری 
در دهکده تفریحی باغســتان و... طی گردیده و انتظار می رود 
که با تسریع در صدور فراخوان و شناسایی سرمایه گذار واجد 
شــرایط، فصل جدیدی از جلب مشارکت بخش خصوصی در 

شهر آغاز شود.
وی افزود: شــهرداری کرج در دوره کنونی باید دورِ سیاست 

خام فروشی خط قرمز بکشد و از هرگونه واگذاری اراضی بدون 
بارگذاری تجاری، خدماتی، رفاهی و ایجاد ارزش افزوده پرهیز 
نماید، چرا که سایر کالنشهرهای کشور از همین گذر منابع پایدار 
درآمدی ایجاد نموده و بسیاری از هزینه های جاری را از همین 

محل تامین می نمایند.
عضو شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: مسئله دیگری که 
حوزه های حقوقی و نظارتی شــهرداری باید به آن توجه ویژه 
داشته باشند، بحِث چگونگی انعقاد قرارداد و ضرورت صیانت 
از حقوِق مادی شــهرداری می باشد، به نحوی که متاسفانه در 
اثر برخی غفلت های گذشــته امروز شاهد بروز مشکالتی در 
قراردادهای منعقده می باشیم که موجباِت خسارت های مالی 
به مدیریت شهری را موجب گردیده اند و جا دارد که مشارکت 
با بخش خصوصی بر چارچوِب صحیح و قانونی و مبتنی بر بُرد 

- بُرد صورت پذیرد.
ایزدیار با انتقاد جدی از وابستگی منابِع درآمدی شهرداری به 

عواید ناشــی از جرایم کمیسیون ماده صد، اظهار کرد: در واقع 
این نوع درآمدزایی جهت توســعه شهری در بسیاری از نقاط 
جهان منسوخ شده و شهر بر پایه درآمدهای گردشگری و جلب 
مشارکت بخش خصوصی اداره می شود و مادامی که شهرداری 
کرج به میزان پروانه های صادره یا جرایم ســاخت و ساز مازاد 
بر پروانه چشم داشته باشــد، در واقع اداره شهر برای آیندگان 
پیچیده تر می شود و آنها میراث مشکالت و مسائل عدیده ای 

خواهند بود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع انسانی پارلمان شهری 
کرج در پایان از شهردار این کالنشهر تقاضا کرد که بحث تشکیل 
جلسات شورای عالی سرمایه گذاری را به صورت ویژه پیگیری 
نماید و همچنین با تشکیل کمیته هایی و ماموریت به سازمان 
سرمایه گذاری، مدیران شهری را مکلف به شناسایی و بهره وری 
بهینه از فرصت های بکر سرمایه گذاری در سطح شهر با رویکرد 

خالقیت و نوآوری نماید.

عمار ایزدیار:
شهرداری کرج باید جهت خروج از رکود درآمدی به سمت تعریف پروژه های مشارکتی حرکت کند

شماره 6۱/ اردیبهشت ماه ۱4۰۱

رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل شورای شهر 
کرج گفت: علت تاخیر در برگزاری مناقصات پروژه های 

عمرانی مختص در بودجه سال ۱4۰۱ اعالم شود.
 مسعود محمدی عصر امروز در نطق پیش از دستور 
چهل و نهمین جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به 
مناقصات پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: با توجه 
به شروع فصل بهار و تابستان که میتوان بهترین بهره 
را از ایــن فصول جهت انجام پروژه های عمرانی برد تا 
کنون  فقط دو پروژه برای مناقصات در ســامانه قرار 
گرفته این موضوع می بایست به فوریت بررسی و هر 
چه ســریعتر پروژه ها در سامانه قرار بگیرد و پروژه ها 

کلنگ زنی بشوند.
رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل شــورای 

اســالمی شــهر کرج در بخش دیگری از سخنانش 
به پارک حاشیه ای اشــاره و تصریح کرد: با برداشته 
شــدن محدودیت های کرونایی و به تبع آن افزایش 
تردد موجب تراکم ترافیک و مشکالتی در سطح معابر 
شبکه شهر شده در این راستا معضل کمبود محل توقف 
وسایل نقلیه به خصوص در معابری دارای بازار و عمدا 

بافت تجاری گریبان گیر شهر شده است.
محمدی بیان کرد: دلیل آن مشــکالتی زیادی از 
جمله  کمبود وسایل نقلیه عمومی ، نا متناسب بودن 
عرض معابر با میزان تردد ، کمبود پارکینگ عمومی غیر 
حاشیه ای  و توقف طوالنی مدت کسبه در اطراف این 

خیابان ها است.
عضو شورای اسالمی شهر کرج یادآور شد: در حال 

حاضر کالنشــهر های مثل تهــران و اصفهان به این 
موضوع ورود کرده و با هوشمند سازی پارک حاشیه ای 
با استفاده نرم افزار و اپلیکیش انضباط در  پارک های 
حاشیه ای را اجرایی کردند که در این راستا از مدیریت 
شهری تقاضا داریم این موضوع را در دستور کار خود 
قرار داده و از طرق مختلف موضوع بررسی و راه کارهایی 

ساماندهی آن مشخص و اجرایی شود 
محمدی در خصوص واگــذاری اتوبوس ها تاکید 
کرد:با توجه به جلســات متعدد در خصوص کمبود و 
فرسوده بودن اتوبوس ها باید مشخص شود وضعیت 
واگــذاری اتوبوس های نو به کدام مرحله رســیده  و 
استفاده شهروندان از آن ها چه زمانی است؟ این موضوع 

باید اولویت سازمان حمل و نقل و بار مسافر باشد.

عضو شورای شهر کرج:
علت تأخیر در برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی در بودجه 1401 اعالم شود



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج 
گفت که روند تهیه طرح آتی تفصیلی شــهر 
متناســب با نیازها و چشــم انداز توسعه ای با 
جدیت پیگیری می شود و جلساِت کارشناسی 

آن به صورت مستمر برگزار می گردد.
عباس ســعیدی کیا اظهار داشــت: طرح 
تفصیلی به عنوان سندفرادستی و تعیین کننده 
کاربری های زمین ها، تراکم های ساختمانی، 
نیازمندی های عمومی شهر، محدوده شوارع و 
شبکه های ارتباطی و چند آیتم مهم و راهبردی 
دیگر از اهمیت استراتژیک برخوردار است لذا 
مرحله به مرحله آن نیازمند وسواس و دقت نظر 

و جلسات فشرده کارشناسی می باشد.
وی افــزود: طــرح تفصیلی بــه عنوان یک 
نقشه راه، ریل حرکت و سنِد فرادستی توسعه 
ای بایــد عملیاتی، مبتنی بر نیازها و مطالباِت 
موجود، آینده نگرانه و کارشناسی باشد و حقوق 
متقابل شــهروندان و مدیریت شهری را نیز به 
مــوازات یکدیگر لحاظ و تامین نماید و در این 
ارتباط جلســات مســتمری با حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر، اداره کل راه و شهرسازی، 

استانداری البرز، مدیران و کارشناسان معاونت 
شهرسازی و معماری و مشاورین طرح برگزار و 
موضوعات و دغدغه ها و روند اقدامات به صورت 

مویرگی تحلیل و تجزیه می شود.
این مســئول اظهار کرد: در خصوص طرح 
تفصیلی آتی کرج در حوزه ای به بررسی روند 
اقدامات صورت گرفته، بارگذاری ها، کارشناسی 
ها، نیازســنجی ها و برداشت های انجام شده 
می پردازیم که مبتنی بر نیازهای توســعه ای 
این کالنشهر باشد و در حوزه ای دیگر فعالیت 
ها و کارهای باقیمانده را احصاء و در جلســاِت 
تخصصی و کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه 
های مربوطه چکش کاری می نماییم تا خروجی 
نهایی طرح عملیاتی، کارشناسی و برنامه ریزی 

شده باشد.
ســعیدی کیا عنــوان کــرد: در خصوص 
کالنشــهری همچــون کــرج که شــاخِص 

مهاجرپذیری در آن بسیار قابل توجه می باشد، 
روند و چگونگی تهیه طرح تفصیلی از اهمیت 
باالیی برخوردار است، چرا که پیش بینی افزایش 
جمعیت و نیاز به توسعه شهری در بخش های 
مختلف، ارتقای ســرانه ها و بهبود شبکه های 
ارتباطی درون شــهری و دیگر مسائل باید به 
صورت علمی و مســتند صورت پذیرد، در غیر 
این صــورت میراِث ما برای آیندگان انبوهی از 

مشکالت و مسائل حل نشده خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج 
در پایان از نخبگان، دانشگاهیان، اندیشمندان، 
برنامه ریزان و متخصصین این حوزه تقاضا کرد 
برنامه ها، دیدگاه ها و نقطه نظرات و آســیب 
شناســی خود از روند تهیه طرح آتی تفصیلی 
شهر را در اختیار کارشناسان و مشاورین تهیه 
کننده طرح قرار دهند تا خروجی تالشها همسو 

با نیازهای واقعی شهر و شهروندان باشد.

سعیدی کیا:
تهیه طرح جدید تفصیلی کرج متناسب با نیازها و چشم انداز توسعه ای پیگیری می شود
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چاله های منطقه 6 کرج پر شد
مدیر منطقه 6 شــهرداری کرج گفت: 5۰۰۰ تن آسفالت در 

سطح منطقه شش توزیع شد.
غفاری گفت: با توجه به نیاز منطقه و مطالبه شهروندان، تمرکز 
بر مرمت آسفالت معابر است و طی سال گذشته بهسازی معابر 
منطقه در اولویت قرار داشت و این روند در سال جاری نیز ادامه 

خواهد دارد.
او می گوید: نیاز معابر منطقه شش به لکه گیری آسفالت بسیار 
گسترده است و تالش می شود با اقدامات عمرانی مشکالت عبور 

و مرور شهروندان را مرتفع کنیم.
مدیر منطقه شــش شــهرداری کرج گفت: عملیات جدول 
گذاری به طول سه هزار متر در سطح معابر منطقه در راستای 

اجرای طرح جامع ساماندهی معابر طی سال ۱4۰۰ اجرا شد.

مدیریت شهری نسبت به 
مناسب سازی معابر و آزادسازی 

پیاده روها کوشاتر عمل کند
رئیس کمیسیون معماری و شهرســازی شورای شهر کرج، 
گفت: پیاده رو معبر عمومی است و به لحاظ حقوقی مجوزی برای 

استفاده از آن برای ملک شخصی وجود ندارد.
حسین مهاجری در جلسه مناسب سازی معابر که با حضور 
معاون شهرســازی و معماری و مســئولین برخی از مناطق و 
سازمان های تابعه شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت 
شهری باید نسبت به مناسب سازی معابر و آزادسازی پیاده روها 

کوشاتر عمل کند.
مهاجری با بیان اینکه مناسب سازی معابر عمومی و بسترسازی 
مناسب فضای عمومی جامعه به پویایی جامعه کمک می کند، 
افزود: ایجاد فضای مناسب برای پیاده روی از موضوعاتی است که 

باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه قبل از اینکه به موضوع مناســب سازی 
معابر بپردازیم باید در خصوص آزادسازی پیاده روها متمرکز شویم، 
گفت: پیاده رو معبر عمومی است و به لحاظ حقوقی مجوزی برای 

استفاده از آن برای ملک شخصی وجود ندارد.

عملیات بازسازی و بهسازی 
پارک کودک »موالنا« انجام شد

مدیر منطقه هشت شهرداری کرج از اجرای عملیات بهسازی و 
بازسازی پارک کودک »موالنا« خبر داد.

مهدی رشیدی  از بهسازی و بازسازی پارک کودک موالنا خبر 
داد و گفت: احیا و بهســازی این پارک باهدف زیباسازی بصری 
فضاهای شهری و توسعه مسیر پیاده روی شهروندان انجام  شده 
اســت. رشیدی گفت: در این راستا، نصب 2۰۰ عدد کفپوش و 
وسایل بازی کودک شامل دو عدد سرسره مارپیچ بزرگ، چهار 
عدد تاپ در راستای استفاده بهینه شهروندان و بهبود وضعیت 

موجود صورت گرفته است.
وی اظهارکرد: در راستای تامین امنیت هرچه بیشتر کودکان، 
تعمیر و بازسازی ِســت های بازی کودکان در پارک های سطح 
منطقه با هدف استانداردسازی و ایمن سازی وسایل بازی کودکان 
در حال اجرا است.  این مسئول تصریح کرد: رسیدگی به پارک ها 
و بوستان های سطح شهر، عالوه بر تغییر چهره مناطق، منجر به 

افزایش آرامش روانی  شهروندان می شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کــرج گفت: تا پایان دوره ششــم، با اقدامات 
جهادی از ســوی مجموعه مدیریت شهری 
شــاهد بهره برداری از پروژه هــای اولویت دار 

نیمه تمام شهری خواهیم بود.
محمدرضا خســروی این مطلــب را اعالم 
کرد و گفت: با همکاری و مشــارکت معاونت 
خدمات شــهر در راســتای تــداوم عملیات 

روان سازی معابر سطح شهر و تسهیل عبور و 
مرور شهروندان، عملیات آسفالت ریزی رمپ 
کنارگذر ماهان- آزادی انجام شــد. وی ادامه 
داد: عملیات  موردنیاز در ســطح شهر کرج 
برای تردد روان و ایمن عابران پیاده و وســایل 
نقلیه، با جدیت و اولویت سنجی های انجام یافته 
در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی در دستور 
کار شهرداری قرار دارد. این مسئول همکاری 

و تعامل نهادهای زیرمجموعه شــهرداری را 
نشان از حرکتی جهادی جهت تحقق اهداف 
و سیاســت های مدیریت شهری در این دوره 
دانســت. رئیس ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری کرج اظهار امیدواری کرد که تا پایان 
دوره ششم، با اقدامات جهادی از سوی مجموعه 
مدیریت شهری شاهد بهره برداری از پروژه های 
اولویت دار نیمه تمام در سطح شهر خواهیم بود.

شــهردار کرج گفت: پرونده مطالبات کالن و برخی توافقات گره 
خورده را امسال با هدف استیفای حقوق شهرداری، ایجاد منابع درآمدی 
و رعایت قانون ورق خواهیم زد و با حمایت های شورای شهر، در جهت 

تحقق عدالت اجتماعی گام بر می داریم.
مصطفی سعیدی در چهل و نهمین جلسه رسمی شورای شهر کرج 
ضمن تبریک روز کارگر و روز معلم ضمن قدردانی از شــورای ششم 
برای تعیین تکلیف مجموعه مشارکتی پارک ایران زمین اظهار کرد: 
قرارداد پروژه مشارکتی »ایران زمین« با محوریت راه اندازی مجتمع 
تجاری - رفاهی در سال ۱۳88 منعقد ولی به دلیل اختالف ایجاد شده 

بین شهرداری و سرمایه گذار مسکوت مانده بود.
 وی ادامه داد: اگر با نگاه امروز و شرایط فعلی به این پروژه نگاه کنیم، 

شاید واگذاری یا تغییر کاربری این زمین برای شهرداری صرفه اقتصادی 
بیشتری به همراه داشته باشــد ولی به گذشته نمی توان بازگشت و 
هرچقدر تصمیم گیری در خصوص آن کندتر انجام شود، بازخوردی که 
باید برای مجموعه مدیریت شهری داشته باشد کم رنگ تر خواهد شد.

شهردار کرج گفت: باید با همدلی شورا در خصوص این پروژه تصمیم 
گیری درستی شود تا شهر و شهروندان از نتایج آن منتفع شوند.

وی توضیح داد: ممکن است تصمیم به واگذاری این زمین یا حفظ 
آن به عنوان منبع درآمد پایدار گرفته شــود تا عواید آن برای تکمیل 

پروژه های نیمه تمام استفاده شود.
سعیدی گفت: باور داریم؛ با بررسی اقدامات گذشته و پیگیری ویژه 
مواردی که بالتکلیف و معطل مانده اند، می توان ظرفیت بسیار خوبی 

در جهت احقاق و استیفای حقوق شهر و شهرداری، وصول مطالبات 
کالن، درآمدزایی و جلوگیری از تضییع حقوِق شــهر و شهروندان را 
شاهد بود و الحمدهلل در ساِل جدید شاهد برداشتن گام های بلندی 

در همین راستا هستیم.
شــهردار کرج در ادامه با تاکید بر ضــرورت اتخاذ راه و کار مدونی 
برای کمک به گروه های مردم نهاد، هیئت های مذهبی و مجموعه های 
فرهنگی اتخاذ شود، توضیح داد: الیحه ای در این خصوص تنظیم شده 
که با تصویب آن میزان و نحوه کمک شهرداری به این مجموعه ها در 

چارچوب مشخصی صورت می گیرد.
گفتنی است، پارک ایران زمین در میدان اسبی عظیمیه قرار گرفته و 

ارزش ریالی آن حدود ۳ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

با مشارکت سازمان های مدیریت پسماند و عمران شهرداری کرج؛
عملیات آسفالت ریزی رمپ کنارگذر ماهان-آزادی به اتمام رسید

شهردار کرج: پرونده مطالبات کالن و برخی توافقات گره خورده را امسال ورق خواهیم زد

معابر منطقه ۹ ایمن شد
مدیر منطقه 9 شــهرداری کــرج از اجرای 45۰ 
مترمربع خط کشــی محوری در معابر این منطقه 

خبر داد.
آرش یگانی با اعالم این خبر گفت: به منظور افزایش 
ایمنی تردد وســایل نقلیــه و تامین امنیت عبوری 
شــهروندان وعابران پیاده و جلوگیــری از تصادفات 
وسایل نقلیه شهری، 45۰ مترمربع از مسیرهای اصلی 
و فرعی سطح منطقه بصورت گسترده، با اجرای رنگ 
آمیزی اکستروژن عرضی در محل وقوع تصادفات، خط کشی محوری شد. یگانی گفت: این عملیات در راستای 
افزایش ایمنی، آراستگی و پیراستگی شهر و بهسازی مسیرهای تردد وسایل نقلیه و عبور و مرور شهروندان انجام 
شده است. وی بیان کرد: این اقدام در مسیرهای رمپ ورودی زیر گذر آیت اهلل هاشمی از اتوبان، رمپ ورودی از 
اتوبان به میدان معلم، الین غرب به شرق پل سپاه محل اتصال به بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید بهشتی الین 

غرب به شرق محدوه خیابان  ولیعصر 7 )ع( و دیگر معابر صورت گرفته است.
مدیر منطقه 9 کرج در پایان با تاکید بر اینکه باید تمهیدات ویژه و الزم برای ارتقاء ضریب امنیت عابران پیاده 
اتخاذ گردد، اظهار کرد: رسیدن به این مهم از اولویت هایی است که متولیان و دستگاه های ذیربط باید با جدیت 

پیگیری کنند.

ظرفیت های نخبگانی و کارآفرینی کرج باید 
شناسایی، حمایت و تبلیغ شوند

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت: مدیریت 
شهری از نخبگان متعهدی که در عرصه های مختلف 
مشغول خدمت به مردم هستند و حائز رتبه می شوند 

به عنوان الگو در جامعه معرفی و اطالع رسانی شوند.
علیرضــا رحیمی در نطق پیش از دســتور چهل و 
نهمین جلسه رسمی شورای شهر کرج به بانوی البرزی 
که در بین ۱۰ کارآفرین برتر انتخاب شــده اشــاره و 
اظهارکرد: تارا حصاری بانوی کرجی است که در بین ۱۰ 

جوان شایسته کشور برگزیده و برای حضور در این رویداد انتخاب شد.
 عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: انتخاب جوانان شایسته در حوزه کسب و کارهای 
خرد و تاثیرگذار در بین ۱۰ جوان شایسته کشور یکی از افتخارات این کالنشهر است که بایستی در سطح شهر 

به نحو احسن اطالع رسانی شود و تقویت شود.
رحیمی بیان کرد: این افراد متخصص و متعهد خود را در مسیر آبادانی کشورشان به کار گرفته اند و نظیر این 

افراد در کالنشهر ما کم نیستند، که باید شناسایی شوند.


