جام جم البرز گزارش می دهد؛
برگزاری دومین جشنواره ملی امیرکبیر در البرز

امام جمعه کر ج:

بازسازی اعتماد عمومی مهمترین رسالت دولت سیزدهم است
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سردار فضلی:

پیروزی در کربالی  ۵فتحی بزرگ
به دست رزمندگان اسالم بود
4

با حضور سردار مومنی صورت گرفت:

در تفاهم نامه ستاد امر به معروف با محیط زیست
تصویب شد؛

افتتاح مرکز ماده  16بانوان
در استان البرز

حفاظت از محیط زیست
با آموزههای دینی

به گزارش خبرنگار جام جم البرز فردین حکیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان البرزبا اشاره به اینکه حفظ و حراست از محیط زیست درآموزههای دینی و

سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی

قطعا هرگونه تخریب و ...
در سیره نبوی و بزرگان دین بسیار تأکید شده و َ

4

گفت:رسیدگی به وضعیت بانوان در جامعه بسیار مهم است ...

مدیر امالک قاسمی مطرح کرد:

مدیر کل حفاظت محیط زیست مطرح کرد:

شیوع دوباره «طاعون نشخوار
کنندگان کوچک» در طالقان

4

|4

استان البرز و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان امضا شد.

به گزارش جام جم البرز ،در این مراسم عبداللهی استاندار البرز با تسلیت

|

تفاهم نامه همکاری میان اداره کــل حفاظت محیط زیست

با حضور سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست
جمهوری و مسئوالن ارشد استان مرکز ماده 16بانوان در البرز افتتاح شد.

استاندار البرز جوانان را برای
مشارکت در پیشرفت فراخواند

2

گزارشی از بازار مبل امام علی (ع)

3

صداقت ،مهمترین اصل در امالک
قاسمی
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امام جمعه کر ج:

بازسازی اعتماد عمومی مهمترین رسالت دولت سیزدهم است

اجتماعی

امام جمعه کرج با بیان اینکه در حکومت مردم ساالر اعتماد مردم بزرگترین
سرمایه دولت است ،گفت :بازسازی اعتماد عمومی مهمترین رسالت دولت
سیزدهماست.
به گزارش جامجم البرز؛ آیتاهلل سیدمحمد مهدی حسینی همدانی ،گفت :امروز

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

اخبار شورا

گـلـچـیــن اخـ ـب ــار ه ـف ـتــه شـ ــورای
اسالمیوشهرداری کالنشهر کرج

جواد چپردار ،رئیس شورا:
مدیریت شهری موظف به اجرای قوانین
مربوط به تامین هوای پاک است
انباشت نخالههای حاشیه خیابان قزلحصار
به فوریت پاکسازی شود
علیرضا رحیمی ،نایب رئیس شورا:
شرکت ساماندهی بافت فرسوده اسالم آباد
تاسیس میشود
محمد اسدیان ،رئیس مرکز پژوهش و
مطالعات راهبردی شورا:
ظرفیت گرمخانهها با جمعیت البرز همخوانی
ندارد
عمار ایزدیار ،رئیس کمیسیون برنامه بودجه
شورا:
اعضای شورای شهر با الیحه اصالحیه بهای
خدمات شهرداری موافقت کردند
کمیسیون

حسین مهاجری ،رئیس
شهرسازی و معماری شورا:
معبر  12متری حصارک به امامزاده محمد(ع)
پس از سالها بازگشایی شد
مریم قهرمانی صارم ،نائب رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه شورا:
گوش شنوایی برای تذکرات اعضای شورا
وجود ندارد

بعد از  ۴۳سال هنوز مردم با عزت و با صالبت و مقاوم ایران اسالمی بر شعارهای
اولیه انقالب ایستادهاند و آمریکا و اسرائیل را دشمن درجه یک خودشان میدانند
و هر جمعه مرگ بر آمریکا را تکرار میکنند .نماینده ولی فقیه در استان در پایان
خطب ه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری ،اعتماد مردم به نظام را بزرگترین

سرمایه دولت دانست و گفت :بازسازی اعتماد عمومی مهمترین رسالت دولت
سیزدهم است چون مردم ساالری دینی بدون پشتوانه مردم معنا ندارد و برای
بازسازی اعتماد عمومی نمیتوان نسخه پیچید بلکه باید به مجموعه رفتارها توجه
داشت که خوشبختانه هیات دولت و رئیس جمهور در این مسیر گام برداشتند.

خبر

برگزاری دومین جشنواره ملی امیرکبیر در البرز
دومین جشنواره ملی امیرکبیر با هدف ارتباط صنعت و
دانشگاه  ۲۷دی در استان البرز برگزار میشود.
به گزارش جام جم البرز ،در نشست خبری که در اتاق
بازرگانی کرج برگزار شد ،بناموالیی رئیس اتاق بازرگانی
البرز درب ــاره اهمیت رابطه صنعت و دانشگاه گفت:
اس ـتــان ال ـبــرز در زمینه تعامل صنعت و دانشگاه
اقــدامــات بسیار مهمی را داشته و با فعال بــودن در
این زمینه از سال  ۹۴و با برگزاری همایش در دانشگاه
خوارزمیوشهرستانهایدیگر توانستهاستبهعنوان
یکی از فعالترین استانها در این زمینه شناخته شود.
وی افـ ــزود :ات ــاق بــازرگــانــی ال ـبــرز فضایی را در اختیار
دانشگاهها قرار داده تا افراد بتوانند در این مرکز طرح
و ایــد ههــای خــود را ارائ ــه کــرده و با راهنمایی اساتید
طر حهای خام خود را در اینجا بررسی و تجاریسازی کنند.
بنا موالیی گفت :یکی از نکات حائز اهمیت ،آشنایی با
مسائل و مشکالتی است که امــروز صنعتگر و تولید
کننده با آن روبرو است چرا که با آگاهی و داشتن مهارت
در زمینههای مختلف اســت که میتوان صاحب نظر
بود و تغییر و تحول در موضوعات مختلف را انجام داد.
بنا موالیی اظهار داشت :ما باید از علم به منظور تولید
ثروت استفاده کرده و از مقاالت و پایان نامههای عالی
به منظور کاربردی و اجرایی شدن استفاده و متناسب
با نیازهای نسل جوان آنها را را با کسب و کارهای نوین و

جدید آشنا کرده و آنها به سمت بهرهوری بیشتر هدایت
کنیم و در کنار شعار سال جهش تولید ،جهش علمی
نیز داشته باشیم.
مدیر مرکز خدمات تسهیلگری در ارتـبــاط با اهــداف
ننــام ـ ههــا و
ب ــرگ ــزاری ج ـش ـنــواره گ ـفــت :ط ــر حه ــا ،پــایــا 
رسالههای دانشجویی باید خارج از دانشگاه ،به صورت
کــاربــردی و بــه عـنــوان ســرمــایـهای بــرای رفــع مشکالت
جامعه و صنعت تدوین شــود .محمد نبیونی رئیس
بنیاد نخبگان استان البرز و دبیر علمی جشنواره ملی
امیرکبیر نیز گفت :جشنواره ملی امیر کبیر در سال
گذشته برای اولین بار برگزار شد و امسال نیز دبیرخانه
جشنواره شروع به فعالیت کرد و بیش از  ۲۶۰پایان نامه
و رساله تا تاریخ  ۳۰آبــان در  ۷گروه اصلی به دبیرخانه

مشاوران حقوقی جام جم البرز

خوانندگان گرامی،
ش ــم ــا مــیت ــوان ــی ــد
مشکالت حقوقی
و قــضــایــی خ ــود را
ب ــا جـ ــام ج ــم الــبــرز
در میان بگذارید.
مــســئــول پــرســش
حسین طاهری پور
و پاسخ مشکالت
حقوقی و قضایی
وکیل پایه یک
ب ـ ــه وس ــی ــل ــه تــیــم
دادگستری
کارشناسی مجرب
خود میتوانند هر هفته و در همین ستون به
سئوالهای شما پاسخ دهند.
الزم اســت بدانیم کــه پاسخهای داده شده
به سئوال ،صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل
استناد در مراجع قضایی و اداری نمیباشد.
منتظر تماسهای شما هستیم.
نحوه مطالبه پولی که اشتباهی به حساب
بانکی دیگران واریز شده است
بعضی مواقع ممکن است اشخاص به اشتباه
مبالغی به حساب بانکی دیگران واریز نمایند.
ابتدا باید به بانک مربوطه مراجعه و چنانچه
مسئولین بانک مشخصات صاحب حساب
مقصد را ارائه ننمایند ،بهترین روش این است
که خواسته شود تا خود مسئولین بانک جهت
بازگرداندن مبلغ با شخص مربوطه تماس
بگیرند .و اگر این روش هم جواب ندهد،
امکان طرح دادخواست استرداد مبلغ حسب
مورد در شورای حل اختالف و محاکم حقوقی
وجود دارد زیرا ماده  ۳۰۱قانون مدنی مقرر
داشته« :کسی که به طور عمد یا اشتباه چیزی
را که مستحق نبوده دریافت کند ،ملزم است
که آن مال را به مالک تسلیم نماید».

اند تا دانشجویان با رقابتی سالم بتوانند نیازهای خود،
صنعت و خدمات را برآورده کنند .نبیونی افزود :استان
البرز با دارا بودن  ۱۳مرکز علمی ،پژوهشی ،دانشگاهی،
پژوهشگاهی ،پــژوهـشـکــدهای در سطح ملی و بین
المللی توانسته به عنوان قطب علم و فناوری کشور
معرفی شود و حضور چنین مراکزی در استان باعث
شده است که این جشنواره در نقطه آغاز در البرز برگزار
شود.
او در ادامه اضافه کرد :در بخش علمی این جشنواره،
ج ـهــاد دانـشـگــاهــی و ات ــاق بــازرگــانــی ال ـبــرز بــه عـنــوان
نهادهایی موثر در برگزاری این جشنواره میتوانند با
کمک رسانهها جشنواره را با رقابتی سالم و به صورت
حرفهای برگزار کنند .رئیس بنیاد نخبگان استان البرز
اظهار داشــت :این جشنواره به واسطه این که دارای
کارگروههایی از تمام پژوهشگاهها ،دانشگاهها و مراکز
علم و فناوری البرز است میتواند منحصر به فرد بوده
و با کمک اتاق بازرگانی البرز به واسطه نوع ارتباطی که با
دستگاههای اجرایی دارد ،تداوم یابد.
دبیر جشنواره ملی امیرکبیر افزود :یکی از اهداف مهم
برگزاری این جشنواره به عنوان جشنواره طر حها ،پایان
نامهها و رسالههای دانشجویی کاربردی کارفرما محور،
پیاده سازی راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی
دانشگاهی در فضای صنعتی جامعه است.

ارسـ ــال شــد .وی اظ ـهــار داشـ ــت :ایــن  ۷گ ــروه شامل
گروههای فنی و مهندسی ،کشاورزی ،محیط زیست و
منابع طبیعی ،علوم پزشکی و علوم پایه ،دام پزشکی و
هنر و معماری است که با یکدیگر به رقابت پرداختند.
رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با بیان اینکه تیم
داوری جشنواره ملی امیرکبیر از سراسر کشور بودند،
تصریح کرد :بیش از  ۵۰دانشگاه مرکز علم و فن آوری در
فرآیند داوری به رؤسای کار گروهها کمک کردند و نتایج
آن در  ۲۷دی ماه در مراسم اختتامیه اعالم خواهد شد.
نبیونی تصریح کــرد :دانشجویان بــرای کاربردی کردن
طــرح ،پایان نامهها ،رسالههای خــود نیاز به حمایت
کارفرما دارند ،به همین دلیل اتاق بازرگانی البرز و جهاد
دانشگاهی با همکاری هم ،این جشنواره را تدارک دیده

استاندار البرز جوانان را برای مشارکت در پیشرفت فراخواند
استاندار البرز گفت :جوانان در خصوص راهکارهای پیشرفت و توسعه،
همگرایی بین نسلها و مانایی نخبگان در کشور طرح و برنامه بدهند.
به گزارش جام جم البرز ،مجتبی عبداللهی با اشاره به اینکه جوانان
نقش اساسی در پیروزیهای دوران دفاع مقدس داشتند ،افزود :بر این
باور هستم که اکنون نیز جوانان میتوانند نقشآفرینی کنند و کشور
را به سوی پیروزی و پیشرفت ببرند .وی ادامه داد :جوانان میتوانند با
استفاده از علوم روز دنیا برای مسائل و مشکالت جامعه چاره اندیشی
کنند .عبداللهی گفت :اکنون نوع مشکالت و ناهنجاریهای دنیای امروز
با گذشته متفاوت است و اختالف فکری بین نسلهای مختلف حتی در

خانوادهها نیز وجود دارد.
وی افزود :از جوانان درخواست دارم در خصوص نزدیک شدن نسلها
به هم و ایجاد فضای فکری مشترک برای جوانان و نسلهای گذشته
در خانواده و جامعه ،راهکارهای تخصصی ارائه دهند .استاندار البرز
افزود :مادر مشکالت و مسائل کشور ما اقتصاد است در صورتی که از
توان باالیی در حوزههای مختلف برخوردار هستیم از این رو از جوانان
درخواست داریم که برای این امر راهکار بدهند .وی گفت :گروههای
پیشگام و نخبگان در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی البرز طرح
و برنامه بدهند .عبداللهی افزود :باید جوانان را در دوره پس از تحصیل

مورد حمایت قرار دهیم تا شغل و زندگی بهتری داشته باشند .وی گفت:
از نخبگان و جوانان انتظار میرود ما را در راستای حمایت از افراد توانمند و
نخبه کشور و مانایی این ظرفیتهای بزرگ یاری کنند.

ایجاد نخستین شهرک تخصصی نساجی کشور در البرز
رئیس انجمن نساجی ،پوشاک و چرم البرز
گفت :قرار است در البرز به عنوان نخستین
استان کشور شهرک تخصصی نساجی راه
اندازی شود.
به گزارش جام جم البرز؛ مالمیر گفت :قرار
است در البرز به عنوان نخستین استان
کشور شهرک تخصصی نساجی راهاندازی
شود و اگر استانهای همجوار نیز آمادگی
داشته باشند میتوانند در بخش نساجی
فعالیت کنند.
رئیس انجمن نساجی ،پوشاک و چرم البرز

پیشگیری بهتر از درمان ،به روزهای
پایانی سال نزدیک هستیم

مریم دهقانی سانیج
نویسنده
ش ــادی و خــوشــی بــه هـمــان ان ــدازه
که به عوامل روحــی و درونــی آدمی
وابسته اســت به همان انــدازه هم
بــه عــوامــل بیرونی و محیطی آدمــی
دخیل میباشد .این عقیده را به این
دلیل بازگو کردم که چند روز پیش
برای خریدن دارو به خیابان رفتم .به
دنبال جای پارک ماشین هر جا که
قانون به من اجازه داده بود توسط
م ـغــازهداران با انــواع موانع فیزیکی
مسدود شده بود و مانع پارک برای
مــن و دیگر اتومیبلها بــود .هنوز

امیدوار بــرای پیدا کــردن جای پارک
بــودم که متوجه مغازهدارانی شدم
که با چیدن اجناس مغازهشان برای
جلب تــوجــه مشتری در پ ـیــاده رو
برای عابران و معلوالنی که از ویلچر
استفاده میکنند ایجاد مزاحمت
کرده بودند.
هنوز دو ماهی به پایان سال مانده
است .این روزها میتوان جای پای
نـ ــوروز را در خیابانهای شــلــوغ و
پرتردد از میان هیاهوی مردمی که
به استقبال بهار میروند ،دید.
از داروخانه دور شده بودم که حال
خــوش و ش ــادی ،از اینکه داروی
مــورد نیازم را با هــزار سفارش پیدا
کرده بودم ،خراب شد.
واقعیت این است که مـغــازهداران
پـ ـی ــادهرو و خ ـیــابــان م ـقــابــل محل
بش ــان را در ت ـم ـلــک خ ــود
کـ ـسـ ـ 
میدانند.
متاسفانه م ــام ــوران شــه ــرداری با
دس ـت ـفــروشــان ت ـحــت ع ــن ــوان سد
معبر برخورد میکنند ولی با مسدود

کردن خیابان و پیاده رو توسط برخی
مغازهداران اقدامی صورت نمیگیرد،
چنانچه ص ــورت بـگـیــرد جریمهای
دریافت شده و مجدد این عمل هر
ماهه و هر ساله تکرار شده است.
در ایــن بین حــضــور دستفروشان
بــه بــرخــی خیابانها و گــذرگــا ههــای
شـهــری کــه بواسطه مهاجرتهای
ب ـ ـیرویـ ــه ،فـ ـق ــدان مـ ـه ــارت آنـ ــان،
نبود یــک راه مشخص بــرای ایجاد
اشـتـغــال پــایــدارایــن قـشــر ،ح ــاال به
ت ـمــام ن ـقــاط ش ـهــر ت ـســری یــاف ـتــه و
کمتر جــایــی را مــیت ــوان یــافــت که
بساط دستفروشان در آن مشاهده
نشود.
از نگاه دیگر هر دو پدیده (تصرف
خ ـیــابــان و پـ ـی ــادهرو تــوســط مـغــازه
داران و دســتــف ــروش ــان در تـمــام
گــذرگــا ههــا ) بــه یــک زمــان مشخص
مـ ـح ــدود نمیشود دایـ ـم ــی شــده
است.
ای ــن ت ـکــرار مــک ــررات در چیست؟
کجای کار را غلط رفتهایم؟ پیشنهاد

گفت :ما در شهرک نساجی به  ۳۰هزار نیرو
نیاز داریم.
به گفته رئیس انجمن نساجی ،پوشاک
و چرم البرز بیش از ۲هزار میلیارد تومان
سرمایه نیاز است که بیش از هزار میلیارد
را سرمایهگذاری کردهایم.
رئیس انجمن نساجی ،پوشاک و چرم البرز
گفت :پوشاک دسته دوم وارد میشود و
هیچگونه نظارتی برای این کار وجود ندارد
و قطعا مصرف کننده هیچ امنیتی در
خصوص این نوع محصول ندارد.

یادداشت

مدیر امالک قاسمی مطرح کرد:

صداقت ،مهمترین اصل در امالک قاسمی
بـ ـن ــده ایـ ــن اسـ ــت ب ـخ ـش ـنــام ـ ههــا،
لهــا نـ ــوع جریمهها
دســتــورال ـع ـم ـ 
عوض شود.
ی ــا حـ ــال ک ــه م ـ ـغـ ــازهدار خ ـیــابــان را
پــارک ـی ـنــگ شـخـصــی و پــی ــاده رو را
بخشی از ملک مـغــازهاش میداند
مالیات و اجــاره روزانــه آن از کسبه
دریــافــت ش ــود ،تــا مــن ران ـنــده و آن
شخص ویلچری بدانیم سهم ما از
شهروندی چقدر است.
میدانیم دس ـت ـفــروشــان بـ ــرای در
اخـتـیــار گــرفـتــن یــک ج ــای مناسب
ب ـ ـ ــرای پـ ـه ــن ک ـ ـ ــردن ب ـســاط ـشــان
البیگریهایی دارند که گاها در ذهن
نمیگنجد.
نکـ ـ ــه دسـ ـتـ ـف ــروش ــان بــه
ضــم ــن آ 
دلیل مـخــدوش کــردن چهره شهر
و مشکالتی چــون ایجاد سد معبر
ب ــرای رهــگ ــذران و تــرافـیــک شهری
شاکیانی چون کسبه و شهروندان را
دارند .از قدیم گفتن پیشگیری بهتر
از درم ــان اســت .بــه روزه ــای پایانی
سال چیزی نمانده است.

در مشـاغل و اصنـاف مختلـف ،رعایت عدل و
انصاف در برخورد با مردم از اهمیت بسـیاری
برخـوردار اسـت .همچنیـن صداقـت و راسـت
گفتـاری در بیـان و پرهیـز از بزرگنمایـی بـرای
اقنـاع آنهـا از جملـه عوامـل مهمـی اسـت
کـه در تمـام مسـائل کاری بایـد بـه آن توجـه
شـود .املاک قاسـمی یکـی از مجموعههـای
معتبـر و متخصـص در فردیـس کـرج اسـت
کـه درسـتکاری و صداقـت را یکـی از اصـول
مهـم کاری دانسـته و همـواره بـر آن پایبنـد
بـوده اسـت.
همچنیـن در خصـوص انجـام معاملات و
ثبـت قراردادهـا بـا دقـت بسـیار بـاال عمـل
میکنـد .در همیـن رابطـه روزنامـه جـام جـم
البـرز بـا مجیـد قاسـمی ،مدیـر توانمنـد و زبـده
املاک قاسـمی گفتگویـی انجـام داده اسـت
کـه در ادامـه میخوانیـد:

* در خصـوص شـاخصههای ویـژه املاک
قاسـمی توضیـح دهیـد.
فعالیـت املاک قاسـمی بـر مبنـای صداقـت و
درسـتکاری اسـتوار اسـت.
همـواره سـعی میکنیـم معاملات خـود را بـه
دلیـل کسـب در آمـد بیشـتر انجـام ندهیـم.
همچنیـن در تمـام معاملات تلاش مـا بـر
بیـان واقعیـت اسـت .چنـان چـه یـک ملـک
ضعـف یـا اشـکالی داشـته باشـد ،آن را رفـع
میکنیـم و اگـر قابـل حـل شـدن نباشـد ،حتما
اطلاع میدهیـم تـا خریـدار بـا آگاهـی نسـبت
بـه خریـد اقـدام نمایـد و باعـث متضـرر شـدن
وی نگـردد.
* مبحـث آمـوزش در صنـف املاک و بـه ویـژه
در املاک قاسـمی تـا چـه انـدازه تاثیرگـذار
بـوده اسـت؟
در بحـث آمـوزش در کالسهـای آمـوزش

تخصصـی مربـوط بـه املاک شـرکت میکنـم
و سـعی میکنـم بـه اطرافیـان خـود کـه قصـد
خریـد ملـک دارنـد ،توضیحـات کامـل را ارائـه
دهـم .در خصـوص نوشـتن مبایعـه نامـه
بایـد دقـت نظـر کافـی داشـت و تمـام کلمـات
را بررسـی نمـود کـه اگـر در آینـده مشـکالت
قضایـی بـه وجـود آمـد ،حـق و حقـوق طرفیـن
ضایـع نشـود.
* وضعیـت سـرمایهگذاری ملک و مسـکن در
فردیس چگونه اسـت؟
سـرمایهگذاری در شهرسـتان فردیـس بـا
توجه به شرایط آب و هوایی و تراکم جمعیت
بسـیار خـوب اسـت .در مـورد سـرمایهگذاری
صنعتـی بـا توجـه بـه کارخانههـای متعـدد،
آینـده خوبـی دارد .فردیـس جـزو معـدود
شهرسـتانهایی اسـت کـه هـر سـه مزیـت
سـکونت ،تجـارت و تفریحـی را دارا میباشـد.

* لطفا راههای ارتباطی با امالک قاسمی را بیان نمایید.
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جناب آقای وزیر ،به شهر جدیدهشتگرد برسید!
به گزارش جام جم البرز ،علی حدادی ،نماینده مردم در مجلس یازدهم
طی تذکری به وزیر راه و شهرسازی گفت:ما در شهر جدید هشتگرد
نه آرامستان داریم و نه بیمارستان و تخت بیمارستانی! و حتی مراکز
درمانی ما پاسخگوی الزم به مردم نیست .همچنین خدمات شهری

نداریم و مسکن مهر در شهر جدید با اینکه متاسفانه سهمیه
جدیدی با توجه به نبود زیرساخت الزم برای این شهر ایجاد شده
است ،همچنان بالتکلیف است.
علی حدادی ،نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود :جاده هشتگرد

به طالقان نیمه تمام مانده و نیاز به توجه جدی دارد ،چندین بار به
وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص تذکر داده ایم ،اما متاسفانه
توجهی صورت نگرفت ،لذا تقاضا میشود این وزارتخانه در خصوص
اعتبارات برای این پروژه راه حلی بیندیشد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

خبر

شهردار کر ج در گفتگو با جام جم البرز؛

اجــرای طــرح «یــاران آســیب
ســتیز » در اســتان البــرز

فاز سوم طرح یاس "یاران آسیب ستیز" در
استان با همکاری کمیته امداد امام خمینی
(ره) و هاللاحمر بهمنظور ارائه آموزش مواجهه
با بحران و افزایش تابآوری آغاز شد.
به گزارش جام جم البرز ،رضا البرزی معاون
فرهنگی کمیته امداد البرز با اشاره به اینکه
این طرح باهدف پذیرش مسئولیت اجتماعی
و ترویج فرهنگ خود امدادی و دگر امدادی
اجرا میشود گفت :جمعیت هاللاحمر در
تالش برای ارائه آموزش به همه گروههای
سنی بخصوص دختران  ۲۵تا سال  ۴۰تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است که
میتوانند آموزشهای هاللاحمر را در مواجهه
با بحران و بالیای طبیعی به خانوادهها و محالت
منتقل کنند تا تابآوری از این طریق محقق
شود.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان البرز
بابیان اینکه در فاز اول و دوم طرح یاس ۲۲۰
نفر از دختران  ۲۵تا  ۴۰سال تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) از آموزشهای
هاللاحمر استان البرز بهرهمند شدهاند،
خاطرنشان کرد :در فاز سوم نیز بر اساس
برنامهریزیهای انجامشده سهمیه این استان
 ۱۰۰۰نفر میباشد تا از آموزشها بهرهمند
شوند.
وی گفت :کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز با
همکاری جمعیت هاللاحمر طرح یاس (یاران
آسیب ستیز ) را طراحی کرده که در آن نیروی
انسانی ،مددجویان کمیته امداد هستند
که بهعنوان مسئوالن و رابطان خانههای
هاللاحمر در حاشیه شهرها ،سازماندهی
و آموزش همگانی ،امدادی ،اجرای طرح
پیشگیرانه آسیبهای اجتماعی و تشکیل
تیمهای مورد نیاز در زمان وقوع حوادث
بهکارگیری میشوند.
البرزی ،ارتقای عزتنفس و پذیرش مسئولیت
اجتماعی در بین مخاطبان و توانمندسازی
رفتاری ،ارتباطی و فرهنگی مددجویان ،حضور
مخاطبان در عرصهها و فعالیتهای اجتماعی،
ٔ
درزمینه امداد و کمکهای اولیه و
ایجاد انگیزه
آشنایی با حوادث و سوانح ،را از اهداف اجرای
طرح یاس (یاران آسیب ستیز ) برشمرد.

پــل خاتــون کــرج را بازســازی
کنیــد

آغاز کمپین آموزشی «برای
هم بمانیم» در البرز

جای برندها و نشانه ها درمیادین میوه و تره بار نیست
مصطفی سعیدی سیرایی شهردار کالنشهر کرج در گفتگویی با جام
جم البرز با بیان اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری باید
به عنوان یک سازمان خدمات رسان فعالیت کند تصریح کرد :فلسفه
وجودی تشکیل و فعالیت سازمان میادین میوه و تره بار کالنشهر کرج
برای سود رسانی به شهروندان است نه کسب سود برای شهرداری و
براین اساس شهرداری به دنبال کسب درآمد از میادین میوه و تره بار
نیست.
سیرایی با اشاره به اینکه عرضه بسیاری از اقالم مورد نیاز مردم در
میادین میوه و تره بار کرج روند و نظم و نسق مناسبی پیدا کرده است
خاطرنشان کرد :به عنوان مثال عرضه گوشت قرمز و مر غ دولتی نظم
مناسبی یافته و عالوه برافزایش کیفیت ،کاهش قیمت نیز داشته
است.
شهردار کالنشهر کرج با بیان اینکه در حوزه نظم و انظباط میادین میوه

و تره بار شهرداری کارهای خوبی انجام شده است افزود:در جهت رفاه
حال شهروندان در میادین میوه و تره بار نظم و انظباط خاصی ایجاده

شده که رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به اشکاالت تصمیم گیری در حوزه میادین میوه و تره بار به
دادن امتیاز به برندها و مارکتها در این میادین اشاره و اظهار داشت:
دادن غرفه به برندها و مارکتها در میادین میوه و تره بار از سیاستهای
اشتباه در گذشته بوده است .
وی افزود :وظیفه شهرداری در حوزه فعالیت میادین میوه و تره بار عرضه
مناسب اقالم مورد نیاز شهروندان و تنظیم بازار است  ،نه کسب سود
و درآمد .سیرایی با بیان اینکه محور فعالیت شهرداری در حوزه میادین
میوه و تره بار باید مردممحور باشد تصریح کرد :اقدامات شهرداری در
تمام حوزهها به سمت مردم محوری است .
شهردار کالنشهر کرج افزود :باید نقش خود مردم پر رنگ شود و
گروههای جهادی عرصه حضور بیشتری در زمینه خدمات رسانی به
شهروندان پیدا کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست مطرح کرد:

شیوع دوباره «طاعون نشخوار کنندگان کوچک» در طالقان

طاعون نشخوار کنندگان کوچک مجددا
در حیات وحش طالقان شیوع یافت.
به گزارش جام جم البرز ،فردین حکیمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
البرز با اعالم این خبر گفت :بر اساس
گزارش رسیده در اواخر تابستان برخی

از زیستگاههای حیات وحش مازندران
بویژه منطقه دلیر درگیر بیماری طاعون
نشخوار کنندگان کوچک شد و به جهت
همجواری منطقه با زیستگاههای حیات
وحش طالقان ،مناطق مذکور تحت
پایشهای مستمر قرار گرفت .وی با بیان

اینکه در اوایل مهر شاهد تلفات حیات
وحش (بز وحشی و اهلی) در یکی از
مناطق طالقان بودیم ،که حدود  ۲۹راس
از گونه بز وحشی در اثر بیماری تلف شدند
افزود :با اقدامات به موقع و همکاری
و مشارکت ادارات دامپزشکی ،منابع
طبیعی ،جهاد کشاورزی ،همیاران محیط
زیست و جوامع محلی و با حمایتهای
فرمانداری طالقان برای پایش
زیستگاهها ،خروج دام از منطقه آلوده،
واکسیناسیون تکمیلی دامها ،سوزاندن
الشهها و ضدعفونی کردن آبشخورها،
این بیماری با حداقل تلفات کنترل شد.
حکیمی اظهار داشت :بر اساس پایش
منطقه توسط محیط بانان در ماههای
آبان و آذر تلفاتی مشاهده نگردید و
به نظر میرسید بیماری کنترل گردیده

آزادی  ۲۰محکوم مالی ندامتگاه شهید کچویی
در بازدید رئیس کل دادگستری استان البرز از بند
نسوان ندامتگاه شهید کچویی فردیس ۲۰ ،محکوم
مالی با کمک ستاد دیه و انجمن نیکوکاری و خیرین
آزاد شدند.
به گزارش جام جم البرز؛ حسین فاضلی هریکندی
گفت :بازدیدهای دورهای بخشی از برنامه مدون
معاونت امور نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری
دادگستری کل استان البرز است که تاکنون در مورد
همه زندانیان حوزههای قضایی استان عملیاتی
شده است و این بار با تمرکز بر زندانیان زن برگزار
شد .رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به
دستاوردهای این بازدید که با حضور دادستانهای
کرج و فردیس ،معاون قضایی رئیس کل در نظارت
بر زندان و اجرای احکام و سرپرست اجرای احکام
مدنی کرج و قضات خانم این حوزههای قضایی و
در مجموع  ۱۲نفر از قضات مربوطه برگزار شد ،گفت:
تقریبا با بیشتر زندانیان این بند دیدار و گفتگو
انجام شد که شامل محکومان و متهمان بودند و
پس از استماع اظهارات مددجویان ،دستور الزم برای
رسیدگی صادر شد .رئیس کل دادگستری استان
البرز افزود :عمده درخواستها در راستای تسریع

در رسیدگی ،کاهش مبلغ قرار تامین ،درخواست
بهرهمندی از ارفاقات قانونی ،عفو و مرخصی ،ادغام
محکومیتهای متعدد و بررسی مجدد پرونده بود.
وی با اشاره به اینکه با دستورات صادره  ۴نفر از
زندانیان مشمول ،پابند الکترونیک و آزادی مشروط
شدند ادامه داد :نکته مهم بازدید انجام شده آزادی
 ۲۰نفر از محکومان مالی بود که بدهی آنان را ستاد
دیه و انجمن نیکوکاری و خیرین پرداخت کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به گزارش ارائه شده
معاون نظارت بر زندانهای دادگستری استان در
خصوص وضعیت زنان زندانی و آمار مربوطه متذکر
شد :به  ۳۷نفر از زندانیان واجد شرایط به مدت یک
هفته مرخصی اعطا شد.

تصفیه خانه فاضالب شهری هشتگرد در بالتکلیفی
در روزهای گذشته یک مرد جوان هنگام عبور از
کنار پل قدیمی کرج (پل دختر ) به پایین سقوط
کرده و جان باخت.
به گزارش جام جم البرز ،در روزهای گذشته یک
مرد جوان هنگام عبور از کنار پل قدیمی کرج
(پل دختر ) به پایین سقوط کرد و جان باخت.
این پل که بعضی کارشناسان آن را متعلق به
دوران سلجوقیان می دانند ،فرو ریخته اما هنوز
مرمت آن به پایان نرسیده است.
این پل علیرغم بازدید وزیر ،استاندار وقت و
مدیران میراث فرهنگی ،همچنان بالتکلیف
است .پل تاریخی خاتون کرج مربوط به دوره
سلجوقی و صفویه است که اواخر سال گذشته
بخشی از سقف آن فرو ریخت  .این پل در ورودی
شرقی شهر کرج بر روی رودخانه کرج احداث
شده است .الزم به ذکر است که این اتفاق بر اثر
بی مواالتی مسئوالن بازسازی پل مذکور اتفاق
افتاده است که جای پیگیری قضائی دارد.

خبر

ساماندهی فاضالب شهری هشتگرد یکی
از مطالبات مردمی این شهر است که در
سالهای اخیر با بی توجهی مواجه شده است.
به گزارش جام جم البرز؛ عضو شورای اسالمی
شهر هشتگرد گفت :این شورا به عنوان
نماینده مردم در مدیریت شهری یکی از
دغدغههایی را که بطور جدی پیگیری میکند
ساماندهی فاضالب شهری و ایجاد تصفیه
خانه است؛ چرا که با توجه به کمبود آب در
کشور عدم تصفیه خانه برای این شهر به غیر از آنکه خطرات زیست محیطی و بهداشتی برای مردم دارد موجب
هدر رفت آب این نعمت الهی خواهد شد .جواد فالحتکار افزود :در سالهای گذشته اعتبارات اختصاص یافته
به احداث تصفیهخانه شهر هشتگرد متاسفانه بنا به دالیل مختلف محقق نشده است و در سال گذشته نیز
با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اعتبار  ۳۰میلیاردی به احداث تصفیه خانه فاضالب شهری
هشتگرد اختصاص یافت که از ابتدای سال تاکنون اقداماتی از سوی مسئوالن شهرستانی صورت نگرفته
است .حسینی خواه مدیر شرکت آب و فاضالب شهری ساوجبالغ گفت :علی رغم ایجاد لوله گذاری ،بخشی
از شهر هشتگرد در یک دهه گذشته همچنان فاضالب شهری در این شهرستان ساماندهی نشده است و
با توجه به اعتبار اختصاص یافته ،احداث تصفیه خانه منوط به مشارکت با بخش خصوصی و سرمایهگذاری
است که هنوز محقق نشده است .گفتنی است شهر هشتگرد با جمعیتی حدود  ۵۰هزار نفر و  ۲۲هزار مشترک
آب و فاضالب شهری ۱۲۵ ،لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی مصرف دارد که با احداث تصفیه خانه همین مقدار در
مصرف آب صرفهجویی خواهد شد.

لیکن با توجه به بارش برف و سرما در
ارتفاعات ،حرکت گلههای کل از ارتفاعات
(مناطق همجوار با استان مازندران و
مناطق درگیر با بیماری) به مناطق پایین
دست و از طرفی فصل سرمستی کل و
بز ،خطر شیوع مجدد بیماری پیشبینی
میشد .مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان البرز با اشاره به اینکه مناطق
مستعد شیوع احتمالی طاعون نشخوار
کنندگان کوچک توسط محیط بانان و
همیاران محیط زیست به صورت مستمر
مورد رصد و پایش قرار گرفت تصریح کرد:
در تاریخ  ۱۵دیماه  ،الشهای از بز وحشی
توسط محیط بانان در منطقه مشاهده
گردید .وی ادامه داد :هر چند با توجه
به بارش برف در ارتفاعات ،امکان تردد
محیط بانان و سوزاندن الشه با سختی و

مشکالت فراوان همراه بوده لیکن تالش
خواهد شد ضمن مشارکت همیاران
محلی ،با برقراری امنیت در منطقه ،از
حرکت گلههای آلوده به مناطق دیگر
جلوگیری کرد .حکیمی در پایان تصریح
کرد :مشکالت محیط زیست حد و مرز
نمی شناسند بنابراین برای کنترل و
ریشه کن کردن بیماری طاعون نشخوار
کنندگان کوچک بعنوان یکی از تهدیدات
جدی حیات وحش ،نیازمند همکاری
و همراهی استانهای همجوار برای
واکسیناسیون کامل دامهای اهلی در
زمان ورود دامها به مراتع هستیم  .وی
افزود :اگر این امرتحقق پیدا نکند زحمات
سایر استانها در جهت واکسیناسیون
دام به منظور پیشگیری از بیماری،
بی نتیجه خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان البرز گفت:
کمپین آموزشی خانههای هالل با عنوان «برای هم
بمانیم» تا اسفند امسال در استان برگزار میشود.
به گزارش جام جم البرز ،محمدباقر خلفی
درباره کمپین آموزشی «برای هم بمانیم» که در
استان البرز اجرا میشود ،گفت :این طرح در
راستای رویکرد آگاهی بخشی در خصوص ترویج
واکسیناسیون و با هدف ارتقای سالمت جامعه
در استان البرز برگزار میشود.
وی افزود :عالوه بر فعالیتهایی که در حوزه
آموزشهای عمومی و همگانی در خانههای هالل
صورت میگیرد این بار سعی داریم با بهره گیری
از کمپین «برای هم بمانیم» که برای آموزش و
ترغیب مردم برای واکسیناسیون و ارتقای سالمت
جامعه راهاندازی شده از ظرفیتهای آموزشی
و فضاهای فیزیکی هالل احمر استان در این
راستا بهره ببریم .محمدباقر خلفی بیماری کرونا
و قطع زنجیره ابتال از طریق ترویج واکسیناسیون
و رعایت دستورالعملهای بهداشتی را یکی
از اهداف این کمپین برشمرد و افزود :ارتقای
پاسخگویی و واکنش در برابر حوادث و بحرانها
به کمک ظرفیتسازی و توانمندکردن جوامع
محلی با افزایش کمی و ارتقای سطح آموزشی در
خانههای هالل در مناطق روستایی و کمبرخوردار
شهری و آمادهسازی اعضای این خانهها برای
واکنش اضطراری در برابر بحرانها و آگاهسازی و
توانمندسازی جوامع محلی و روستایی از دیگر
اهداف برگزاری این کمپین است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با بیان
اینکه کمپین آموزشی «برای هم بمانیم» تا اوایل
اسفند این کمپین در استان برگزار میشود،
گفت :از آنجا که تاب آوری یک رویکرد اصلی و
بسیار اثرگذار در کاهش تلفات و خسارات ناشی
از حوادث و مورد توجه جمعیت هالل احمر در
خانههای هالل به شمار میرود و ارتقای سالمت
جامعه از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه نیز در
کمپین «برای هم بمانیم» ویژه دیده شده است.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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پیامهای مردمی

مرا بگذار و به عملیات ادامه بده
شهید صفرعلی صفاری از شهدای دوران دفاع
مقدس است .در روایت از او آمد ه است« :شب
شهادت با برادر رزمندهاش در عملیات آزادسازی
بستان که زخمهای او را میبست ،پیشنهاد
مینماید که برادرم مرا بگذار و به عملیات ادامه
بده که مهمتر است».
جام جم البرز :شهید صفرعلی صفاری نیز مانند
صدها شهید گلگون کفن جنگ تحمیلی از
سرزمین شهیدپرور طالقان در سال  1340در یک
خانواده زحمتکش و مومن که از راه کشاورزی
تامین معاش میکردند ،چشم به جهان گشود.

بعد از دوران کودکی به سنگر علم و دانش
قدم گذاشت .با پشتکار و نهایت جدیت تا دوم
دبیرستان را در همان زادگاهش جهت فراگیری
علم سپری کرد و برای ادامه تحصیل در رشته
ریاضی به تهران رفت که با سال  1357اوج مبارزه
اسالمی مردم با رژیم طاغوت مصادف شد .اراده
مصمم و عالقه شدید او به رهبری انقالب و اسالم
موجب شد که او نیز وارد صحنههای سیاسی شده
و در تمام تظاهرات روزانه و شبانه بر علیه رژیم
شرکت نماید .بعد از اخذ دیپلم در رشته ریاضی
دوباره به زادگاهش برگشت .برای جوانان در

تشکیل کتابخانه ،جذب آنان به مسجد ،تشکیل
انجمن اسالمی نقش بسیار موثری را به عهده
گرفت و زحمات ارزنده ای در این موارد کشید.
در سال  1359به خدمت مقدس سربازی اعزام شد
و آموزشهای الزم و دورههای تخصصی را گذرانید و
در تاریخ پانزدهم فروردین  1360که همه مهارتها
را آموخته بود ،به سوی جبهه اعزام شد .در جبهه
خدمه خمپاره  80بود و در چندین تکل ضربتی
شرکت کرد .سرانجام در عملیات «طریقه القدس»
آزادسازی بستان به کاروان شهیدان ایران اسالمی
پیوست .در شب شهادت با برادر رزمندهاش

در عملیات آزادسازی بستان که زخمهای او را
میبست ،پیشنهاد مینماید که برادرم "مرا بگذار و
به عملیات ادامه بده که مهمتر است".

سردار فضلی:

پیروزی در کربالی  ۵فتحی بزرگ به دست رزمندگان اسالم بود
مراسـم سـالگرد و یادبـود شـهدای عملیـات غـرور آفریـن کربلای  ۵بـا حضـور
بسـیجیان  ،رزمنـدگان فرماندهـان گروهـان هـا و گـردان هـا و جمعـی از
خانواده های شـهدای این لشـکر در سـالن اجتماعات شـهیدان نژاد فالح با
سـخنرانی سـردار علی فضلی در کرج برگزار شـد.
بـه گـزارش جـام جـم البـرز جانشـین معـاون هماهنگکننـده سـپاه پاسـداران
انقالب اسلامی گفت :بسـیاری از رشـادتهای شـهدای ما جایی گفته نشـده
و شـنیده نشـده اسـت از همیـن رو تاریـخ هـم نمیتوانـد آن طـور کـه بایـد ایـن
شـهدا را قضـاوت کنـد .سـردار علـی فضلـی ،ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره
شـهدا ،گفت :شـاید روایت خاطرات شـهدا و ایثارگران در جبهههای نبرد حق
علیـه باطـل بتوانـد تـا حـدی احـواالت آن روزهـا را بـه نسـل امـروز منتقل کند.
جانشـین معـاون هماهنگکننـده سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی بـا اشـاره
بـه عملیـات کربلای  ۴ادامـه داد :فرزنـدان انقلاب بیـش از شـش مـاه بـرای
موفقیـت و پیـروزی در آن عملیـات تلاش کـرده و از باالتریـن آمادگـی رزمـی
برخـوردار بودنـد .وی توضیـح داد :هیچـگاه در دفـاع مقـدس بـه انـدازه ایـن
عملیات سختگیری نداشتیم چرا که عملیات مهم و تأثیرگذاری بود .وی با
بیان اینکه در این عملیات از حیث آمادگی در نبرد هیچ مشکلی نداشتیم،
تصریـح کـرد :ذوق و عالقـه رزمنـدگان بـرای حضـور در ایـن نبـرد و مقابلـه بـا
دشـمن بیبدیل بود؛ اما آتش ،گلوله و خمپاره همچون قطرات باران بر سـر
رزمنـدگان میباریـد و اوج عصبانیـت عراق یهـا بـا زدن شـیمیایی نمایـان شـد.
مجبور بودیم به عقب برگردیم و رزمندگان با کولهباری از سالح و مهمات در

َ
ایـن عملیـات  ۲۰کیلومتـر بـدون وقفـه دویدنـد تـا بـه جـای امن برسـند.
وی بـا اشـاره بـه بررسـی دالیـل شکسـت در کربلای  ،۴اظهـار کـرد :سـرانجام
شـرایط بـرای عملیـات کربلای پنـج فراهـم شـد و بـه فرمـان رهبـر کبیـر انقلاب
بـرای ایـن عملیـات آمـاده م یشـدیم .سـه شـبانه روز بحـث و تبـادل نظـر بـرای
این عملیات انجام شـد .سـردار فضلی با بیان اینکه این عملیات شکسـتن
سـختترین دژ دشـمن در شـلمچه بـود ،اظهـار کـرد :بـا کمـال نابـاوری در دو
شـبانه روز عملیات شناسـایی ،رزمندگان به دژ شـلمچه رسـیدند که تنها به
فضلالهـی ممکـن بـود .وی تصریـح کـرد :شـهدا از اقدامـات خـود نمیگفتنـد،
بسـیاری از رشـادتهای شـهدای ما جایی گفته نشـده و شنیده نشده است
از همیـن رو تاریـخ هـم نمیتوانـد آنطـور کـه بایـد ایـن شـهدا را قضـاوت کنـد،

حفاظت از محیط زیست با آموزههای دینی

سجاد خدری

ابراهیم کردلو

اردشیر آل عیوض

طی حکمی از سوی استاندار البرز «اردشیر آل عوض» به
عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار« ،سجاد خدری»
به عنوان سرپرست بخشداری آسارا و ابراهیم کردلو به
سمت سرپرست فرمانداری شهرستان اشتهارد منصوب
شدند.
به گزارش جام جم البرز ،طی حکمی از سوی استاندار البرز
«اردشیر آل عوض» به عنوان مشاور استاندار البرز در امور
فرهنگی و اجتماعی منصوب شد .در متن این حکم از سوی
مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است :با عنایت به
مراتب شایستگی ،تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب
این حکم به سمت مشاور استاندار در امور فرهنگی و
اجتماعی منصوب میشوید.
بنابر این نسبت به ایجاد ارتباط منظم و مداوم با
فرهیختگان و فعاالن حوزههای فرهنگی و اجتماعی به
منظور بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای بالقوه و مستعد
برای ارتقای شاخصهای استانی و هم افزایی دستگاهها و
نهادهای متولی این حوزه و اثرگذار ،از جمله اموری است

شـهید کیانپـور از جملـه ایـن افـراد بـود کـه بـه دژ دشـمن در خـاک شـلمچه
نفوذ کرده بود .وی با اشـاره به موقعیت آبوهوایی جنوب کشـور در روزهای
جنـگ و خشـکی دسـت و صـورت رزمنـدگان و کمبود آب برای خـوردن ،اضافه
کـرد :در روزهـای جنـگ رزمنـدگان بـا اعتقـاد قلبـی بـه اسلام و انقلاب و رهبـر
کبیـر بـرای حفـظ خـاک و نامـوس پـای کار آمدنـد ،هیـچ یک از رزمنـدگان مجبور
بـه حضـور در عملیـات نبودنـد ،خـدا را شـاهد میگیـرم کـه پیـس از عملیـات از
رزمنـدگان سـوال میکردیـم کـه اگـر خواهـان بازگشـت بـه پشـت خط هسـتید
بگوییـد امـا هیـچ یـک حاضـر نم یشـدند بـه عقـب برگردنـد .جانشـین معاون
هماهنگکننده سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی در بخش دیگری به سختی
عملیـات کربلای پنـج و تلاش رزمندگان برای شکسـت دشـمن ،تصریح کرد:
از شـب تـا ظهـر روز بعـد عملیـات ادامـه پیـدا کـرد ،رزمنـدگان بـه شـوق وقـت
نهـا داده بـود موفـق شـدند در جنـگ نـا
مالقاتـی کـه امـام خمینـی (ره) بـه آ 
برابـر شـلمچه را از آن خـود کننـد .الزم بـه یـادآوری اسـت عملیـات کربلای پنـج
 19دی مـاه  1365در منطقـه شـلمچه و شـرق بصـره آغـاز شـد و تـا بیسـت و
پنجـم اسـفندماه همـان سـال بـه طـول انجامیـد و در ایـن عملیـات بیـش از
 30هـزار نفـر از نیر وهـای متجـاوز عراقـی کشـته شـدند و بیـش از  2هـزار نفـر بـه
اسـارت نیر وهـای ایرانـی درآمدنـد و اسـتان البـرز در ایـن عملیـات  550شـهید
واالمقام  تقدیـم انقلاب اسلامی کـرد .الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن مراسـم از
تعـدادی هانواد ههـای شـهدای لشـکر  10حضرتالشـهدا(ع) تجلیـل ویـژه بـه
عمـل آمد.

خوانندگان عزیز میتوانند جهت طرح
مشکالت شهری و استانی در ابعاد مختلف
با شماره تلفن 32210009دفتر تحریریه جام
جم البرز همه روزه به غیر ایام تعطیل در وقت
اداری تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام
خودشان در همین ستون درج گردد.
خطـوط مواصالتـی بخـش چنـدار سـاوجبالغ را
ایمـن کنید
خطـوط مواصالتـی کـردان -برغـان -ولیـان و
 ...حواشـی آن را کـه اغلـب دارای اختلاف
ارتفـاع ،خرابـی آسـفالت ،کمبـود و یـا نبـود
تابلوهـا و عالئـم ایمنـی جـادهای و چراغهـای
هشـدار دهنـده اسـت ،موجـب تشـدید
حـوادث رانندگـی و بـروز خسـارت مالـی و جانـی
مسـافران جـادهای میشـود.
لطفـا مسـئوالن اداره کل راه و شهرسـازی
اسـتان البـرز تدابیـر مسـاعد و مناسـب در ایـن
زمینـه معمـول نماینـد.
جمعی از اهالی روستاهای بخش چندار
ساوجبالغ
ایستگاه متروی پل کردان چه شد؟
یکـی از خواسـتهها و انتظـارات مـردم محـدوده
پـل کـردان و اهالـی روسـتاهای بخـش چنـدار
و  ...احـداث ایسـتگاه متـروی پـل کـردان
میباشـد .بـا وجـود طـرح ایـن موضـوع از
طریـق مطبوعـات و سـایر رسـانهها ی گروهـی
متاسـفانه مسـئوالن ذیربـط هیـچ پاسـخی بـه
ایـن خواسـته و مطالبهگـری مردمـی نـداده انـد،
چـرا؟!
جمعی از اهالی منطقه
وضـع حقوقـی و رفاهـی بازنشسـتگان را اصالح
کنید
بازنشسـتگان دولـت پـس از سـالها تلاش
توانفرسـا از مسـئوالن دولـت و مجلـس انتظـار
دارنـد تـا نسـبت بـه اصلاح وضـع حقوقـی و
رفاهـی خـود گامهـای اصولـی و اساسـی بردارنـد
تـا اوضـاع آشـفته اقتصـادی کنونـی بیـش از
ایـن موجـب تخریـب روح و روان ایـن قشـر
سـالخورده نشـود.
محمود زارعی از ماهدشت

در تفاهم نامه ستاد امر به معروف با محیط زیست تصویب شد؛

انتصابهای جدید در استانداری البرز

که تحقق آنها مورد تاکید و انتظار است ،امید است با اتکال
به خداوند متعال وظایف محوله با هماهنگی اینجانب در
چارچوب قوانین و مقررات در راستای منویات مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و اهداف عالیه دولت مردمی به
انجام رسانید ،توفیق روز افزون شما را از درگاه پروردگار
مسالت دارم.
همچنین در انتصابی دیگر طی حکمی از سوی استاندار
البرز «سجاد خدری» به عنوان سرپرست بخشداری آسارا
منصوب شد.در متن این حکم از سوی مجتبی عبداللهی
استاندار البرز آمده است :با استعانت از خداوند مهربان و
بنا به پیشنهاد معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
کرج به موجب این ابالغ به سمت سرپرست بخشداری
آسارا منصوب میشوید.امید است با اتکال به خداوند
متعال و در چارچوب وظایف مصوب و در راستای تحقق
اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
موفق و موید باشید .در دیگر انتصاب از سوی استاندار
البرز ،ابراهیم کردلو به عنوان سرپرست فرمانداری اشتهارد

امام خمینی

(ره)

چهار شنبه  22دی  1400شماره 6128

روایتی از شب شهادت شهید صفرعلی صفاری؛

هفت مخزن ذخیره آب شرب
البرز در مرحله تکمیل

مدیر عامل شرکت آبفای البرز گفت :هفت مخزن
ذخیره آب شرب با ظرفیت  ۲۱هزار متر مکعب در
مرحله تکمیل قرار داشته و تا پایان امسال وارد
مدار بهرهبرداری میشوند.
به گزارش جام جم البرز ،ذوالفقار مهدیزاده،
گفت :این مخازن با هدف افزایش ظرفیت ذخیره
سرانه و تابآوری تاسیسات آبرسانی در فصل گرم
سال در مناطق فردیس ،مهرشهر ،رجاییشهر،
تنکمان ،کوهسار ،روستای پورکان جاده کرج
 چالوس و روستای قاسمآباد ساوجبالغ باهزینهای بالغ بر  ۴۵۰میلیارد ریال به بهرهبرداری
خواهند رسید.مدیر عامل شرکت آبفای البرز با
اشاره به اینکه اکنون حجم مخازن آب شرب
استان البرز  ۵۰۰هزار متر مکعب است ،افزود:
براساس استانداردهای تعریف شده و تراکم
جمعیت در استان ۲۰۰ ،هزار متر مکعب حجم
مخزن جدید باید احداث شود که تا پایان سال
جاری با بهرهبرداری از مخازن جدید ،حدود ۱۰
درصد از این کمبود جبران خواهد شد.مدیر
عامل شرکت آبفای البرز اضافه کرد :روند احداث
مخازن جدید در برنامههای پایداری کمی و کیفی
خدمات یکپارچه آبرسانی به شهرها و روستاهای
البرز در  ۲سال آینده ادامه خواهد یافت به طوری
که احداث  ۷۵هزار متر مکعب حجم مخازن در
شهرهای نظرآباد ،فردیس ،شهرجدید هشتگرد،
محمدشهر ،کمالشهر ،کرج مرکزی و رجایی شهر
برنامهریزی شده و در دستور کار قرار دارد.
او گفت :با بهرهبرداری از این مخازن ضمن افزایش
تابآوری تاسیسات آبرسانی ،کمبود حجم مخازن
در استان به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت.
آبفای استان البرز حدود یک میلیون و  ۴۵۰هزار
مشترک دارد.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان البرز026-32210004-9 :

www.daneshpayam.ir

خبر

از درد دلم ،به جز تو كى با خبر است؟
يا با من ديوانه كه در بام و در است؟
طغيان درون را به كه بتوانـــم گفت؟
فرياد نهان را به دل كى اثر است؟

منصوب شد که در متن این حکم آمده است:
برادر گرامی جناب آقای ابراهیم کردلو
نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این
حکم به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان اشتهارد
منصوب میشوید.
امید است ،با اتکال به خداوند متعال ،تحت فرامین
رهبر معظم انقالب اسالمی و در راستای تحقق اهداف
و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و در
چارچوب وظایف مصوب و سیاستهای دولت مردمی
ایران قوی مبتنی بر گفتمان فسادستیزی ،عدالت محوری،
تالش برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت گروههای مردمی
و ارتقای سرمایه اجتماعی ،حمایت همه جانبه از تولید
و تعامل سازنده با کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای
انقالبی کوشا باشید.
توفیق جنابعالی را در ایفای کامل وظایف سازمانی از درگاه
خداوند منان در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج)
خواستارم

تفاهم نامه همکاری میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز
و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان امضا شد.
به گزارش جام جم البرز فردین حکیمی مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان البرزبا اشاره به اینکه حفظ و حراست از محیط زیست
درآموزههای دینی و در سیره نبوی و بزرگان دین بسیار تأکید شده و
َ
قطعا هرگونه تخریب و آسیب رساندن به محیط زیست و طبیعت و
کشتار حیوانات از بزرگترین منکرات است تصریح کرد :با امر به معروف
میتوان به موقع با کسانی که به سمت تخریب غیرقابل جبران محیط
زیست واز بین رفتن تنوع زیستی حرکت میکنند مقابله کرد.
حکیمی افزود :اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست یکی از
مهمترین برنامههای امر به معروف است و بدین منظور برنامههای
آموزشی مختلفی مانند بازدید از موزه تاریخ طبیعی برای تمام مقاطع
مختلف آموزش و پرورش ،مهد کودکها و پیش دبستانیها ،اداره کل
بهزیستی و دانشجویان و عموم مرد به صورت رایگان ،ایجا د شده و با
جلب مشارکت عموم مردم و سازمانهای مردم نهاد تالش شده برای
بهبود مستمر شرایط محیط زیست گامهای تأثیرگذاری برداریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد :پاسداری و
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان سرمایههای ملی
از بزرگترین معروفات است و حفاظت محیط زیست و ستاد امر به
معروف و نهی از منکر میتوانند با هم افزایی و همکاری مشترک،
ارتباطات گسترده تری در زمینههای مختلف با هم داشته باشند.
در ادامه نیز حجه االسالم محمد منتج دبیر ستاد امر به معروف و
نهی از منکر استان نیز ضمن اشاره به تاکیدات آموزههای دینی بر
اهمیت حفظ منابع طبیعی ،امر به معروف و نهی از منکر را یکی از
راهکارهای مهم در حفظ و حراست از محیط زیست دانست و گفت:
برای بهرهگیری از امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حفاظت محیط
زیست باید ورود جدی در بحث آموزش و فرهنگسازی داشته باشیم.
منتج افزود :در شرایطی که جامعه ایران با معضالت محیط زیستی

متعدد از جمله هدررفت آب ،آلودگی هوا ،از بین رفتن جنگلها و
مراتع ،زمینخواریها ،انتشار آالیندهها در صنایع و ...دست به گریبان
است ،امر به معروف و نهی از منکر میتواند ابزاری برای اصالح رفتارها
باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ادامه داد :امروزه
میتوان با تکیه بر امر به معروف و نهی از منکر در موضوع حفظ محیط
زیست و عواملی که باعث تخریب محیط زیست شده و نتیجه آن
توسعه ناپایدار میشود ،حل کنیم.
وی تصریح کرد :برهمین اساس تفاهم نامه پنج سالهای با موضوع
همکاری میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و ستاد
امر به معروف و نهی از منکر استان با موضوع بهرهگیری از توان و
ظرفیتهای علمی ،اجرایی و کارشناسی و تخصصی طرفین منعقد شد
که انشااهلل به زودی شاهد نتایج درخشان آن خواهیم بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد :امضای این تفاهم نامه گام مثبتی در
راستای تغییر نگاهها به مقوله امر به معروف و نهی از منکر و حرکت به
سمت پیشگیری است.

افتتاح مرکز ماده  16بانوان در استان البرز برای مقابله با اعتیاد

با حضور سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد
ریاست جمهوری و مسئوالن ارشد استان مرکز ماده  16بانوان
در البرز افتتاح شد.

به گزارش جام جم البرز ،در این مراسم عبداللهی استاندار البرز
با تسلیت سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالگرد
شهادت سردار سلیمانی گفت:رسیدگی به وضعیت بانوان در
جامعه بسیار مهم است چراکه تاثیر این قشر در اجتماع و
عرصههای فرهنگی بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه زیبنده جمهوری اسالمی نیست که در
جامعه اسالمی شاهد حضور معتادان متجاهر اعم از زن ویا
مرد باشیم.
استاندار البرز با بیان اینکه باید به معتاد به دید یک بیمار
بنگریم تصریح کرد :معتاد بیمار است و زندگی پر فراز و نشیبی
دارد و ما باید کمک کنیم تا به زندگی عادی باز گردد.
عبداللهی با اشاره به اینکه طبق آمار  5000معتاد متجاهر در
استان وجود دارد خاطرنشان کرد :باید ظرفیت نگهداری و

ساماندهی  50تا  60درصدی برای معتادان متجاهر در استان
ایجاد شود.
در این مراسم مومنی دبیرکل ستاد مبارزه بامواد مخدر نهاد
ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ساماندهی و بازگرداندن
معتادان متجاهر به زندگی عادی از اولویتهای رئیس
جمهوری در زمینه مبارزه با مواد مخدر است تصریح کرد:
رئیس جمهور دستور دادند تا به وضعیت معتادان متجاهر
در تمام استانها رسیدگی ویژه شود تا آنها به زندگی عادی
بازگردند.
وی با اشاره به اینکه در برخورد با معتادان متجاهر دونوع
نگرش داریم تصریح کرد :این افراد انسان هستند و هموطن
ما و وظیفه انسانی و اسالمی ما حکم میکند تا از آنها
دستگیری کنیم.

سردار مومنی به اهمیت امنیت و آسایش مردم اشاره
کرد و اظهار داشت :وجود معتادان متجاهر در هر نقطه از
کشور امنیت و آرامش مردم را برهم میزند وایجاد نگرانی
در خانوادهها را افزایش میدهد و بر این اساس دولت خود
را موظف میداند تمام تالش خود را برای حل این معضل به
کار گیرد.وی از عدم جذب بودجه تخصیص یافته برای مبارزه با
اعتیاد در سالهای  97و  98در استان البرز گفت :در سالهای
 97و  98بودجه تخصیصی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و
معتادان متجاهر در استان البرزبدون استفاده برگشت خورد
اما با روی کار آمدن دولت مردمی کارهای بسیار خوبی در این
زمینه انجام شده است.
مومنی با اشاره به اینکه در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر
متولی اصلی اداره بهزیستی است خاطرنشان کرد :نیروهای

مخلص بسیج و سپاه پاسداران و تمام سازمانهای ذیربط در
قالب یک کار جهادی کمکهای زیادی به بهزیستی میکنند.
وی با بیان اینکه مراکز  16باید بجای سه ماه یک سال یا
بیشتر به کار اصالح معتادان بپردازند گفت :بعداز ترک اعتیاد
باید زمینه فعالیت و کار و اشتغال مددجویان فراهم شود
تصریح کرد :باید زمینه اصالح و ارتباط مجدد بیماران اعتیاد با
خانوادههایشان برقرار شود تا آنها مجددا بتوانند به آغوش
خانواده باز گردند.
وی در پایان با اشاره به دغدغه مردم در زمینه اعتیاد اشاره
و تصریح کرد :در نظرسنجی که از مردم در زمینه نگرانیهای
آنان انجام دادیم اولویت اصلی مردم اعتیاد بوده است و بر
این اساس اهمیت مبارزه با مواد مخدر و اصالح معتادان از
اولویتهای ماست.

